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Slovenske jeklarne v ruske roke 
Slovenska vlada se je odločila, da proda 55,35-odstotni državni delež SIJ -
Slovenske industrije jekla skupini ruskih podjetij, združeni v Skupini Koks. 

ŠTEFAN ŽARGI 

Ljubljana - V petek je sloven-
ski minister za gospodarstvo 
Andrej Vizjak podpisal po-
godbo o prodaji 55,35-odstot-
nega državnega deleža SIJ -
Slovenske industrije jekla ru-
ski poslovni skupini Koks za 
105 milijonov evrov. Prodaja 
pomeni zaključek posebnega 
Programa prodaje deležev 
Republike Slovenije v kapi-
talski naložbi SIJ in prodaje 
posameznih poslovnih dele-
žev odvisnih družb SIJ, ki ga 
je vlada sprejela lani. Na raz-
pis, objavljen konec septem-
bra lani, se je odzvalo osem 
interesentov, ki so se lahko 
podrobneje seznanili s poda-
tki o skupini SIJ in njenih 

hčerinskih družbah ter opra-
vili pogovore z vodstvi. Do 
roka so prejeli tri zavezujoče 
ponudbe, ključni kriteriji za 
odlofitev pa so bili predvsem 
pripravljenost za dodatna 
vlaganja, zagotovila za ohra-
njanje delovnih mest oziro-
ma povečevanje zaposlenosti 
z odpiranjem novih delovnih 
mest, ohranitev poslovnih 
funkcij družbe in ohranitev 
obsega proizvodnje družbe, 
upoštevanje vsebine poslov-
nega načrta, razširitev pro-
dajnega in nabavnega trga 
ter ponujena kupnina in spo-
sobnost prevzema širše od-
govornosti do slovenskega 
družbeno ekonomskega oko-
lja. Poslovna skupina Koks 
sodi med 40 največjih ru-

skih podjetij na območju 
Urala, v Sibiriji in osrednji 
Rusiji, njihove osnovne de-
javnosti pa so izkoriščanje 
surovega materiala v rudni-
kih premoga, nikljeve in že-
lezove rude, obdelava pre-
moga, železna metalurgija 
ter neželezna proizvodnja. V 
celoti so ugodili zahtevam 
razpisa, saj so se zavezali vo-
diti takšno poslovno in kor-
poradjsko politiko, da bodo v 
prihodnjih treh letih izvedli 
vlaganja, predvidena v načr-
tu investicij SIJ, in zagotovili 
zaposlenost delavcev. Država 
Slovenija, ki ohranja 25-
odstotni delež, bo dogovorje-
no kupnino namenila za 
zmanjšanje javnega dolga. 

Več na 17. strani 

Petra s srebrno kolajno doma 
Včeraj ponoči so se s svetovnega prvenstva nordijcev v Sapporu domov vrnili še zadnji naši športniki, 
lep sprejem na Brniku pa je doživela Petra Majdič, ki je domov prinesla srebrno kolajno. 

VILMA STANOVNIK 

Brnik - Potem ko je Petra 
Majdič v soboto nastopila kot 
zadnja izmed naših tekačev 
na svetovnem prvenstvu v 
Sapporu in v preizkušnji na 
30 Mlometrov osvojila peto 
mesto, se je včeraj ponoči -
skupaj z zadnjimi slovenski-
mi športniki, ki so nastopili 
na Japonskem - vrnila do-
mov. Kljub pozni uri so jo na 
Brniku pričakali domači, pa 
tudi številni prijatelji in navi-
jači, ki so si želeli od blizu 
ogledati srebrno kolajno, ki 
jo je Petra osvojila že na svo-
ji prvi preizkušnji v šprintu v 
klasični tehniki. Manj zado-
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Petro so na Brniku pričakali navijači In se z njo veselili 
kolajne. / foio: t™ oou 

voljni kot Petra so domov 
prišli drugi naši športniki, 
saj je bil Rok Benkovič na 
zadnji preizkušnji skakalcev 
daleč od tega, da bi ubranil 
naslov svetovnega prvaka, pa 
tudi drugim ni šlo po načr-
tih. Je pa zato v nedeljo načrt 
vrnitve med najboljše tekmo-
valke izpeljala Jolanda Če-
plak, ki je v teku na 800 me-
trov na evropskem dvoran-
skem prvenstvu v Birming-
hamu osvojila bronasto ko-
lajno. S šestim mestom se je 
dobro odrezala tudi Trigla-
vanka Brigita Langerholc, lo-
ški šprinter Matic Osovnikar 
pa je v velikem finalu teka na 
60 metrov osvojil 4. mesto. 

POSLOVANJE Z BANKO OD DOMA 
ELEKTRONSKA BANKAlRlin 

BaiJca ̂  posluhom 
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A K T U A L N O 

Treba se je metati 
na glavo 

Za zmage je treba biti brezkompro-
misen. Preprosto se je treba metati 
na giavo, je povedala nekdanja odlič-
na smučarka Nataja Bokal iz Škofle 
Loke. Z njo smo se pogovarjali o 
vzrokih za krizo v nekdaj slovečem 
slovenskem alpskem smučanju. 

G O R E N J S K A 

Tržič se bo zadolžil 
Kljub dolgu Iz preteklih let bodo v tr-
žiški občini nadaljevali že začete na-
ložbe, predvsem v prizidek pri osnov-
ni Soli v Bistrici in v vodovodne ter ka-
nalizacijsko omrežje. Občinski prora-
čun naj bi sprejemali v drugi polovici 

UPOKOJENCI 

Pokojnine gor, 
dodatki pa ne 
s februarsko uskladitvijo s plačami 
so se pokojnine zviSale za 3,2 oziro-
ma za 3,8 odstotka, varstveni doda-
tek, dodatek za pomoč in postrežbo 
ter invalidnine pa, tokrat prvič, ne. 

6 , 7 

KRONIKA 

V Acroniju gorela streha 

Včeraj 5e ni bilo znano, zakaj je v so-
boto zvečer zagorelo na strehi obra-
ta za predelavo valjanih trakov v jese-
niški tovarni Acroni. Konec tedna to 
ni bil edini požar na Gorenjskem. V 
petek je gorelo tudi v Zalogu pod Kr-
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VREME 

Danes bož^bdj oblačno, 
čez dan so možne manjše 
padavine, ddoma plohe. 
V sredo in četrtek ho pretežno 
oblačno z občasnim de^em. 

C? 4/1 
jutri: oblačno z de^em 
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KRANJ 

Koliko jih bodo v resnici odpustili 

Ali je 323 odpuščenih v Iskraemecu končno število, sprašu-
jejo v odboru sindikata Iskraemeco iz Konfederacije 90, 
vprašanje pa so prejšnji teden postavili tudi na sestanku s 
predsednikom uprave. Februarja so v sindikatu namreč ob-
ravnavali predlog socialnega sporazuma in predlog trajno 
presežnih delavcev, v katerem je uprava navedla, da bo tre-
ba odpustiti 323 zaposlenih, kar je po besedah sindikalne 
zaupnice za Gorenjsko )elice Kostadinove kar 153 več, kot je 
predvideval sanacijski program. Na vprašanje, ali se bo šte-
vilo delavcev, ki so predvideni kot odvečni, še povečevalo, 
tudi tokrat niso dobili jasnega odgovora. Predsednik tega 
sindikata v Iskraemeco Bojan Pire pa je povedal, da je vod-
stvo sindikate seznanilo z dejstvom, da bo 170 odvečnih de-
lavcev po 15. marcu prešlo na zavod za zaposlovanje, 145 
delavcev pa naj bi za dva meseca dobilo delo v KIK Kamnik 
in Upnici, kaj bo z njimi potem, pa ne vedo. D. Ž. 

LJUBLJANA 

Potek trase ceste Jeprca-Stanežiče (Brod) 

Slovenska vlada se je na četrtkovi seji seznanila s potekom 
trase navezovalne ceste Jeprca-Stanežiče (Brod). Odločila se 
je, da je najustreznejša varianta, ki poteka od priključka Jepr-
ca do Medvod po trasi obstoječe regionalne ceste, na Klan-
cu se poglobi in izvede v pokritem vkopu, nadaljuje z mo-
stom na levi breg Save in potem po obstoječi cesti do Med-
na. Tam naj bi potekala tik ob železnici in se nadaljevala po 
obstoječi cesti do Stanežič, kjer se nadaljuje s krožnim križiš-
čem, s podvozom pod Tacensko cesto in z dodatno poveza-
vo zahodno od Vižmarij prek avtocestnega priključka Brod 
do izteka na Nemško cesto. Ta cesta naj bi reševala tudi pro-
blem velikega prometa skozi Medvode. Šlo naj bi za štiripa-
sovnico (z omejitvijo hitrosti na 90 km na uro). Za predlagan 
najustreznejši potek navezovalne ceste Jeprca-Stanežiče se 
bo izdelal predlog državnega lokacijskega načrta. D. Ž. 

urilo 
izžrebanemu naročniku časopisa 

Gorenjski Glas 

{ Knjigo prejme OLGA RUPNIK iz Sovodnja. 

VSAK PRVI TOREK V MESECU 

Kupon za brezplačni mali oglas 
Brezplačen je mali oglas z besedilom do 80 znakov. Ugod-
nost velja samo naročnikom časopisa Gorenjski glas. 
Veljavni so kuponi s številko tekočega meseca v tekočem 
letu (ta mesec 03/07) in imajo na hrbtni strani odtisnjen 
naslov naročnika. Mali oglas, oddan po telefonu ali brez 
kupona, zaračunavamo po ceniku, s popustom za naročnike 
(20 %). Kupon ni veljaven za objavo pod šifro ali z navedbo: 
naslov v oglasnem oddelku. Brezplačnega malega oglasa 
ne morejo uveljavljati pravne osebe (tudi s. p.). 
Oglase sprejemamo na naslov Gorenjski glas, Zoisova 1, 
4000 Kranj ali po telefonu 04/201 42 47 neprekinjeno 
24 ur dnevno; za torkovo številko Gorenjskega glasa do 
petka do 14. ure in za petkovo številko do srede do 13.30. 
V malo-oglasnem oddelku na Zoisovi i v Kranju pa smo 
vam na razpolago od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure. 

MALI O G L A S marec/07 
Naročam objavo malega oglasa z naslednjim besedilom: 
• prodam • kupim • oddam • najamem 
J podarim J ižčem • nudim • zamenjam 

Netitljivih kuponov ne objavljamo. 

Ustavno sodišče naj se ne 
ukvarja z malenkostmi 
vlada bo parlamentu predlagala spremembe in dopolnitve zakona o ustavnem sodišču. 

DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Ljubljana - Predlog zakona 
natančno ureja vprašanje za-
časnega nadaljevanja man-
data sodnika ustavnega so-
dišča za primere, ko ni bil 
pravočasno izvoljen nov 
ustavni sodnik ali sodniki. Z 
žrebom, kot je to v navadi v 
nekaterih mednarodnih 
organizacijah, naj bi se dolo-
čilo, kateri od ustavnih sod-
nikov nadaljuje delo v pri-
meru, da še ni bil izvoljen 
novi. S temi določbami naj 
bi se izognili tako imenova-
ni "ustavnosodni krizi". 

V predlogu zakona je tudi 
natančneje določeno, kako 
hitro in po kakšnem postop-
ku mora delovati pre^ednik 
države, če predlagani kandi-
dat za ustavnega sodnika ne 
bo izvoljen v državnem zbo-
ru, in iz katerega kroga oseb 
sme v tem primeru izbirati 
nadaljnje kandidate. Tudi te 

Predsednik ustavnega sodišča dr. Janez Čebulj 

določbe so namenjene pre-
prečitvi morebitnih instituci-
onalnih kriz, ki bi lahko pov-
zročile morebitno krizo legi-
timnosti odločanja ustavne-
ga sodišča. Z vidika učinko-
vitosti te institucije pa pred-
log zakona omejuje tudi 
možnost vlaganja ustavnih 

pritožb v tako imenovanih 
"bagatelnih zadevah" (spo-
rih majhne vrednosti), seve-
da s potrebno izjemo v korist 
pritožnikov. V posebno ute-
meljenih primerih lahko 
ustavno sodišče odloča o 
ustavni pritožbi. Spet je 
predpisan tudi "seznam" 

predlagateljev za oceno 
ustavnosti predpisov, ki jim 
za začetek postopka ni treba 
izkazati pravnega interesa 
Okrepljene so možnosti 
predlagateljev iz vrst lokal 
nih skupnosti in njihovih re 
prezentativnih združenj 
razlog za to pa je "pretoč 
nost" sistema lokalne samo 
uprave v Sloveniji, ki se prav 
no in politično razvija, zad 
nje čase še posebej z vidika 
ustanovitve pokrajin. 

Predlagani zakon naj bi 
državni zbor sprejel predvi-
doma do julija letos, tako da 
bi se lahko ustavno sodišče 
do jeseni pripravilo na nje-
govo izvajanje. Spremembe 
pa bi morale pripomoči, da 
ustavno sodišče do konca 
leta 2008 odpravi večino za-
ostankov pri svojem delu, Id 
so nastale zaradi velikega po-
večanja pripada zadev, saj se 
je iz leta v leto več ljudi in 
pravnih oseb obrača nanj. 

Od LDS sta se poslovili še poslanki 
DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Ljubljana - Iz LDS in njene 
poslanske skupine sta konec 
tedna izstopili še poslanki 
Cveta Zalokar Oražem (ne-
kdanja županja Domžal) in 
Majda Širca. Pridružili sta se 
poslanski skupini nepoveza-

nih poslancev, ki jo vodi go-
renjski poslanec Matej La-
hovnik in sedaj Štefe že šest 
članov. Kot je dejala Cveta 
Zalokar Oražem, je izstopila 
zaradi tega, ker delo v poslan-
ski skupini ni bilo več mogo-
če, saj je bilo preobremenje-
no s stanjem v LDS, kjer že 

nekaj časa prevladujejo kon-
flikti. V novi poslanski skupi-
ni pričakuje, da bo lažje in 
manj obremenjeno delala. 

Nova poslanska skupina 
bo na zasedanju, ki se je za-
čelo včeraj popoldne, že se-
dela na novih mestih v raz-
pravni dvorani državnega 

zbora. Njeno mesto je med 
poslanci LDS in SLS. Po-
slanska skupina se z vod-
stvom državnega zbora še 
dogovarja o članstvu in 
funkcijah v delovnih telesih 
ter o zagotavljanju tehničnih 
in administrativnih pogojev 
za delovanje. 

Parkiranje ni največji problem 
MATEVŽ PINTAR 

Brezje - Ali je na Brezjah več-
ji problem parkiranje, kanali-
zacija ali prometna ureditev, 
smo tokrat spraševali prebi-
valce Brezij. Kar dve petini 
vas je bilo mnenja, da je ka-
nalizacija največji problem, 
dobra četrtina, da samo par-
kiiaiije, in le nekoliko manj 

Kaj je po vaje najvejjt problem Brezij^ 

vas meni, da ureditev prome-
ta. V nadaljevanju nas je za-
nimalo, katera izmed ponu-
jenih možnosti vam je naj-
bolj všeč za ureditev prome-
ta. Več kot polovici se zdi naj-
boljši predlog parkiranje 
pred Brezjami in naprej z 
javnim prevozom, dobra pe-
tina vas meni, da je treba pre-
uiedid obstoječ prometni re-

žim, le slaba desetina pa bi to 
uredila z gradnjo obvoznice. 

Predlog, da bi po izgradnji 
avtoceste sedanjo magistral-
ko uporabili za parkiranje ob 
množičnem obisku, podpira 
večina, 60 odstotkov, ne pod-
pira ga 30 odstotkov, drugi 
ste neodločeni. 

Še vedno poteka ugodna 
naročniška akcija in vas vabi-

mo, da si sedaj po zelo ugod-
nih pogojih naročite na časo-
pis Gorenjski glas. Kako 
ugodno ponudbo imamo za 
nove naročnike, pa izveste, če 
nas pokličete v Klicni center 
slepih na telefon 517-00-00. 

Naslednjo anketo smo iz-
vedli na območju Naklega. 
Rezultati odgovorov bodo ob-
javljeni prihodnji torek. 

N.91 

Kako bi uredili promec 
ob mnoiičnem obisku Brezij? 

z drugačnim 
prometnim 
retimom na 
obstoječih 

cestah 
22% 

J gradnjo 
obvoznice 9 % 

S parkiranjem 
pred Brezjami 

in javnim 
prevozom do 

Brezi) 
54% 

ne vem 

N.88 
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Treba seje metati na glavo 
Včasih smo se ob nastopih naših smučarjev in smučark na domačih tekmah za Zlato lisico in Pokal 
Vitranc spraševali, kdo bo na zmagovalnih stopničkah, letos pa smo morali biti zadovoljni, da so 
sploh nastopili v finalni vožnji. 

VILMA STANOVNIK 

Kranjska Gora - Pred vsako 
veliko domačo športno prire-
ditvijo organizatorji znova in 
znova poudarjajo, da je lah-
ko še tako dobro pripravlje-
na, da pa ji pri končnem iz-
kupičku uspeha precejšnjo 
težko odvzamejo slabi nasto-
pi domačih športnikov. Tako 
je seveda tudi vsako leto zno-
va na Pokalu Vitranc v 
Kranjski Gori, kjer so nas 
slovenski smučarji že znali 
razvajati z odličnimi rezulta-
ti in tudi zmagami, letos pa 
smo se morali zadovoljiti s 
tem, da smo imeli v velesla-
lomskem finalu tri, v slalom-
skem pa dva slovenska smu-
čarja. Podobno je bilo v janu-
arju, ko so pod Vitrancem 
gostovala dekleta, z našimi 
smučarkami pa smo se vese-
lili vsake točke. Zato smo to-
krat nekaj besed o razlogih 
za stanje v naši smučarji 
spregovorili z Natašo Bokal, 
Id se je svoje zmage za sve-
tovni pokal leta 1991 veselila 
prav v Kranjski Gori. 

Ste ob koncu kariere slutili, 
da bo v našem smučanju v 
nekaj letih prišlo do krize? 

Nataša Bokal 

"Da bo kriza v naši smuča-
riji prej ali slej, sem opoza-
rjala še takrat, ko sem sama 
smučala. V svetovnem poka-
lu sem bila kar osemnajst 
let, in ko smo tekmovale 
skupaj z Uršo, Špelo in 
Alenko, smo že lahko videle, 

da za nami praktično ne pri-
haja nobena nova dobra tek-
movalka, kasneje je bila to 
zgolj Tina. Tako smo večkrat 
slišale, da je že čas, da prene-
hamo, vendar za nami pre-
prosto ni bilo novih." 

Kaj so vzroki za to? 
"Gotovo je bila vzrok fi-

nančna kriza, ko menda ni 
bilo denarja za boljše delo z 
mladimi in so se ukinile 
otroške reprezentance. Tudi 
v mladinskih kategorijah 
vsaj pri dekletih ni bilo pri-
mernih trenerjev, tako da so 
bila vse manj uspešna in se 
"izgubila". Mislim pa tudi, 
da je bilo v mojih časih mal-
ce drugače, kot je danes. 
Konkurenca je veliko hujša, 
sedaj so vsi, ki pridejo na 
tekmo, dobro pripravljeni, 
včasih so bile razlike večje. 
Tako je treba biti za zmage 
brezkompromisen, prepros-
to se je treba metati na ^avo. 
Če se ne, ni nobene možno-
sti za res najboljše uvrstitve." 

Vas preseneča, da je letos 
med vsemi smučarji naj-
uspešnejši smukač Jerman? 

"Ni me presenetilo to, da 
se je začel uvrščati med de-

set najboljših, da mu je po 
dolgih letih treningov uspe-
lo. Bolj me preseneča, da 
mu je uspelo zmagati. Očit-
no je vendarle dobil dobro 
opremo, saj so tekmovalci v 
hitrih disciplinah ravno 
opremo prej večkrat krivili 
za slabše rezultate. Na srečo 
se je Andreju vse skupaj iz-
šlo in je ob dobri pripravlje-
nosti imel še srečo z opre-
mo. Mislim pa, da je Jerman 
sedaj odprl pot tudi drugim 
smukačem." 

Kako ste sedaj povezani s 
smučanjem? 

"Zadnje tri sezone poma-
gam v smučarskem klubu 
Reka, kjer so me pred tremi 
leti prosili, če jim prisko-
čim na pomoč, saj niso več 
vedeli, kako naprej. Na do-
mači SZS pa me za pomoč 
do sedaj še ni nihče prosil, 
in dokler bodo na njej isti 
ljudje, ki sem jim bila ob 
koncu kariere, ko sem opo-
zarjala na napake, trn v 
peti, me nikakor tudi ne 
bodo. Sicer pa mi je lani 
uspelo narediti še nekaj iz-
pitov na Fakulteti za šport 
in upam, da se približuje 
tudi diploma." 

Jure Žerjav: 
"Naše smučanje ni v krizi, so 
se pa zamenjale discipline, v 
katerih so naši športniki 
uspešni. Včasih sta bila to sla-
lom in veleslalom, sedaj pa je 
- poleg teka na smučeh - to 
smuk. Mislim pa, da se lahko 
kmalu spet obrne in bomo 
tudi v Kranjski Gori lahko spet 
imeli svoje junake." 

Tomaž Čižman: 
"Vsi, ki imamo radi smučari-
jo, si želimo, da bi kmalu 
spet lahko stiskali pesti za 
zmage naših slalomistov in 
veleslalomistov. Vemo pa, da 
čez noč ne gre, saj je bilo v 
zadnjih letih narejenih precej 
napak pri kadrovanju trener-
jev, tekmovalce pa uspava 
tudi status "nedotakljivih"." 

Repi Jože Dekleva: 
"Kot dolgoletni spremljeva-
lec smučanja lahko rečem, 
da imajo naši smučarji tu, 
pod Vitrancem pogosto slo-
vensko hibo, kar pomeni, da 
so z malim zadovoljni. Bojijo 
se dobrih rezultatov, česar se 
včasih niso bali. Zato bodo 
morali iz podzavesti izgnati 
to hibo, pa bo spet šlo!" 

Matjaž Obretan: 
"Čeprav se zdi, da so naši 
smučarji letos slabi, mislim, 
da ni čisto tako. Jerman ima 
lepe rezultate, drugi pa so 
res malce v krizi, kar pa me 
ne skrbi. Navijači smo pač 
vajeni tudi na večje uspehe, 
vendar bodo ti zagotovo še 
prišli. Koširji in Križaji se ne 
rojevajo vsako leto!" 

Obvoznica vroča tema 
DANICA ZAVRI ŽLEBIR 

Škofja Loka - Poljanska ob-
voznica je trenutno najbolj 
vroča tema v Skofji Loki, 
kar je pokazalo tudi zaseda-
nje občinskega sveta, saj se 
je večkrat pojavila med po-
budami in vprašanji svetni-
kov. Franci Feltrin je pred-
lagal, naj občinska oblast 
vendarle razmisli o tem, da 
bo z gradnjo križišča na 
Suhi ogrozila delo zaščitene 
kmetije in naj prisluhne 

mnenju krajanov. Dušan 
Krajnik je zatrdil, da on ne 
vodi civilne iniciative in ni 
proti gradnji obvoznice, 
spomnil pa je na 190 podpi-
sov, ki so jih lani krajani f)o-
slali predsedniku vlade in 
prometnemu ministru z za-
htevo po upoštevanju njiho-
vih pripomb pri gradnji. Ni-
hče ni proti obvoznici, je 
dejal, posebno sporne pa so 
se mu zdele navedbe v me-
dijih, ko odgovorni podijo 
krajane iz občine, ker so si 

drznili povedati svoje mne-
nje. Anton Peršin zahteva 
čimprejšnjo javno obravna-
vo zapletov okoli loške ob-
voznice. Župan Igor Draks-
ler je dejal, da je občina 190 
podpisov z zahtevami preje-
la januarja in ne oktobra, ko 
so bile poslane državnemu 
vrhu, da je v pismih jasno 
izražena zahteva po novi 
trasi in da se bo občinski 
svet s posebno točko posve-
til temu občutljivemu vpra-
šanju. 

Svetniki so se dolgo pomu-
dili pri nadzornem odboru 
občine. Robert Strah (SDS) 
jc pojasnil, da sc v stranki, po 
rezultatu volitev največji v 
občini, ne morejo strinjati s 
predlogom kadrovske komi-
sije o sestavi nadzornega od-
bora, ki ne upošteva dovolj 
njihove stranke. Svetniki so 
glasovali o dveh predlogih: ti-
stem, ki ga je predlagda ka-
drovska komisija občine, in 
onem, ki ga je ponudila sku-
pina 12 svetnikov (SDS in 
njihovih simpatizerjev). S 14 
proti 12 glasov so se svetniki 
odločili za predlog kadrovske 
komisije. 

Knjižnica najdražja 
Proračun Mestne občine Kranj za leto 2007 
je težak približno 50 milijonov evrov. 

SUZANA P. KOVAČI Č 

Kranj - Na četrtkovi seji so 
mestni svetniki z 21 glasovi 
za, 8 proti in 2 vzdržanima 
glasovoma sprejeli osnutek 
Odloka o proračunu Mestne 
občine Kranj za leto 2007. 
Župan Damijan Feme je ob 
predstavitvi osnutka proraču-
na, ki je težak približno 50 
milijonov evrov, povedal: "Da 
bomo v prihodnjem letu 
uspešnejši pri pridobivanju 
sredstev iz evropskih skla-
dov, imamo v letošnjem pro-
računu 2,2 milijona evrov 
predvidenih za izdelavo štu-
dij, projekbiih dokumentacij, 
nadzora in investicijskega in-
ženiringa. Ta del proračuna 
povečujemo še za več kot 
200.000 evrov, tako da skup-
ni znesek znaša skoraj 2,5 
milijona evrov. Del dodatnih 
sredstev je namenjen finan-
ciranju projekta Gorki, prek 
katerega bomo Črpali sred-
stva iz Kohezijskega sklada 
za financiranje primarnih in-
frastruktumih vodov. Drugi 
del je povezan z dodatnim fi-
nanciranjem Regionalnega 
razvojnega sveta za izvedbo 
razvojnega programa Go-
renjske 2007-2013." 

"Veliko sredstev je predvi-
denih za obnovo mestnega 
jedra. Lotili se bomo tudi 
problema parkiranja. Zaradi 
predsedovanja Slovenije Ev-
ropski uniji smo znatno po-
večali sredstva Zavodu za 
turizem Kranj. Več kot 

330.000 evrov naj bi šlo za 
rekonstrukcijo šol," je pove-
dal župan. Največji investi-
ciji proračuna sta nakup 
knjižnice in izgradnja ko-
munalne infrastrukture na 
Planini jug. 

Svetnik Aleksander Ravni-
kar (SD) je bil kritičen: 
"Osnutek vsebinsko ni ustre-
zen, ker ima na nekaterih 
mestih izjemno visoke stro-
ške in je zato zapravljiv, zla-
sti tam, kjer gre za županove 
službe in potovanja občin-
skih fiinkdonarjev. Je narav-
nan proti mladim družinam 
zaradi višjega prispevka, ki 
ga morajo družine plačevati 
za vrtec. Je proti starejšim, 
ker jim zmanjšuje subvenci-
je za prevoze, in je proti žen-
skam, ker ne sprejema pobu-
de, ki bi jim omogočila cep-
ljenje proti raku na mater-
ničnem vratu in mamografi-
jo. Je proti borcem NOB, ki 
naj bi dobili manj sredstev 
kot lani, in je proti pri nas ži-
večim etničnim skupinam, 
ker naj bi vse njihove ustano-
ve dobile le nekaj nad štiri ti-
soč evrov. Je tudi proti rizič-
nim skupinam, ker zmanj-
šuje sredstva za Lokalno ak-
cijsko skupino. Obrtnikom 
in podjetnikom pa v celoti 
odpravlja subvencijo za ta 
segment dejavnosti." 

Alenka Bratušek, svetnica 
LDS, je opozorila, da je ne-
mogoče popraviti vse napake 
iz preteklih let že v letošnjem 
proračunu. 
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Preddvor ima proračun 
STOJ AN SAJE 

Preddvor - Na seji občinske-
ga sveta Občine Preddvor so 
obravnavali odlok o proraču-
nu občine za leto 2007. V 
osnutku so predvideli dobre 
tri milijone evrov prihodkov, 
če jim bo uspelo pridobiti 
okrog 172.000 evrov sred-
stev iz evropskih skladov. Ob 
ostanku denarja iz pretekle-
ga leta bodo lahko porabili 
3.029.181 evrov, od tega ne-
kaj prek 1,7 milijona evrov za 
vse načrtovane naložbe. 

Direktor občinske uprave 
Marko Bohinec je povedal, 
da bodo morali pokriti več 
obveznosti za naložbe v pre-
teklosti. Za šolo in njeno 
opremo bodo plačali 120 ti-
soč evrov, za sanacijo kuhi-
nje v vrtcu 82 tisoč evrov in 
za delež pri obnovi dežurne 
ambulante v Kranju skoraj 
26 tisoč evrov. Dokončali 
bodo izdelavo prostorske 
strategije razvoja, kar jih bo 
stalo 125 tisoč evrov. Občina 
bo prispevala 31 tisoč evrov 

za dograditev prve faze vo-
dovoda v Zgornjih Tupali-
čah. Kar 180 tisoč evrov naj 
bi vložili v gospodarske de-
javnosti. Načrtujejo obnove 
cest Spodnja Bela-Žablje, 
Preddvor-Breg-Tupaliče, 
Bašelj-Babni Vrt in Potoče-
Jablanca, obnovo več mo-
stov, nadaljevanje gradnje 
kanalizacije in širitev toplo-
vodnega omrežja v naselju 
Hrib v Preddvoru, gradnjo 
kanalizacij v Bašlju in Novi 
vasi ter obnovo vodovoda na 
Možjanci. Novost je sofi-
nanciranje vzdrževalnih del 
po krajih, kjer bodo del 
sredstev zbrali sami; občina 
bo razdelila 20.800 evrov z 
razpisi. O porabi 75 tisoč ev-
rov nerazporejenih sredstev 
se bo dogovoril odbor za in-
frastrukturo s predsedniki 
krajevnih odborov. Župan je 
že predlagal, da bi deset ti-
soč evrov namenili za obno-
vo pokopališč v Preddvoru 
in Kokri, štiri tisoč evrov pa 
za obnovo sakralnih spome-
nikov. 

BLED 

Bled bi radi čim prej očistili 

Zaradi tople zime so se na Bledu odločili, da bodo letos prej 
pripravili tradicionalno akcijo Očistimo naš kraj. Začeli so 
čistiti obalo jezera in s stroji pometati ceste, pločnike ter 
javne površine, te dni pa bodo začeli urejati javne površine. 
Pri tem bodo sodelovali delavci Infrastrukture Bled in Gozd-
nega gospodarstva ter tisti, vključeni v javna dela, tudi letos 
pa želijo k akciji, ki bo trajala do konca tega meseca (osred-
nja akcija bo 18. marca) pritegniti društva, organizacije, 
podjetja in seveda krajane po vsej občini. Tako že lahko vsi, 
ki želijo pomagati pri urejanju okolja, dobijo PVC vreče in 
rokavice na javnem podjetju Infrastruktura na Rečiški 2 (ob 
stadionu). Dodatne informacije je mogoče dobiti pri Jožetu 
Dežmanu na Občini Bled. V. S. 
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Hotel Astoria naj bi dogradili 
Na Bledu bi radi posodobili in dogradili nekdanji vojaški hotel, vendar se pri načrtovanju srečujejo z 
nasprotovanjem sosedov. 

VILMA STAN OVNI K 

Bled - "Zadnja leta se je na 
Bledu vse prepogosto nare-
dilo vse, da se ne bi naredilo 
nič. Vendar pa smo turistič-
na občina in brez razvoja 
preprosto ne bo šlo naprej," 
je na zadnji seji blejskega ob-
činskega sveta poudaril svet-
nik Anton Omerzel, pa tudi 
drugi so bili enotni, naj dobi 
podporo vsak, ki želi delati v 
dobro turizma. Tudi zato so 
z veliko večino sprejeli osnu-
tek odloka o spremembah in 
dopolnitvah odloka o pros-
torsko ureditvenih pogojih 
za središče Bleda, kjer stoji 
hotel Astoria. Hotel je nam-
reč star trideset let, včasih je 
bil to vojaški hotel, kasneje 
so ga dali v najem, danes 
pa obratuje kot šolski hotel 
pod okriljem Višje strokovne 
šole za gostinstvo in turizem 

Bled. Preurejati so ga začeli 
že novembra 2005 in do lan-
skega marca posodobili re-
cepcijo, kavarno, seminar-
ske prostore in okoli dve tret-
jini sob. Sedaj načrtujejo še 
dozidavo novega trakta hote-
la, ki bi imel v kleti garaže, 
manjši bazenski kompleks s 
spremljajočimi športno-
storitvenimi dejavnostmi v 
pritličju in prvem nadstrop-
ju ter novimi sobami (skupaj 
22) v drugem in tretjem nad-
stropju. 

"Ves čas, odkar se priprav-
ljamo na gradnjo, smo si pri-
zadevali, da bi bil povečan 
hotel kar najmanj moteč za 
sosede. Tako smo prvo vari-
anto posodobitve zamenjali 
še z dvema, kjer je bila upoš-
tevana želja sosedov po od-
miku objektov od parcelnih 
meja," je ob sprejemanju 
osnutka odloka na zadnji 

Hotel Astoria so delno že prenovili, jeseni pa naj bi ga še 
dogradili. Foto: Anka BUIOVK 

seji blejskega občinskega 
sveta poudaril direktor hote-
la Vlado Kovač in dodal, da si 
s sosedi želijo korektnega so-
delovanja. da pa pri posodo-
bitvi pričakujejo njihovo ra-
zumevanje. Celotna prenova 

hotela naj bi stala okoli 1,3 
milijona evrov, kar 75 odstot-
kov pa naj bi bilo evropskih 
sredstev. Dela naj bi predvi-
doma začeli jeseni in naj bi 
bila končana do začetka pri-
hodnje sezone. 

Tržič se bo zadolžil 
Občina Tržič bo najela 834.585 evrov posojila za gradnjo prizidka k šoli v 
Bistrici in omrežja kanalizacije ter vodovoda. 

STOJAN SAJE 

Tržič - Izhodišča za pripravo 
proračuna Občine Tržič za 
leto 2007 so bila slaba, je ob-
vestil občinski svet župan Bo-
rut Sajovic. Od lani je ostalo 
3,14 milijona evrov neporav-
nanih obveznosti, za dolgo-
ročni kredit 1,5 milijona ev-
rov pa odplačujejo šele obre-
sti. Nujno morajo nadaljevati 
začete naložbe, med katerimi 
je največja gradnja prizidkov 
k Osnovni šoli Bistrica. Kot je 

pojasnila vodja urada za fi-
nance Marjeta Maček, načr-
tujejo nekaj več kot 13,2 mili-
jona evrov prihodkov, v kar 
so zajeli tudi blizu 1,3 milijo-
na evrov od prodaje osnov-
nih sredstev, zemljišč in ne-
materialnega premoženja. 
Ker so odhodki za dobrih 933 
tisoč evrov večji, bodo morali 
najeti 834.582 evrov dolgo-
ročnega posojila. Obenem je 
predvideno kratkoročno lik-
vidnostno zadolževanje za 
688.532 evrov. 

Razprava o osnutku prora-
čuna je bila dolga in burna. 
Za slednje je poskrbel zlasti 
nekdanji župan Pavel Rupar, 
ki je kritiziral prve informaci-
je o veliko večjem dolgu obči-
ne. Menil je, da je sedanja ob-
činska uprava prevzela veliko 
več pridobljenega denarja, kot 
pa je bilo zapravljenega. Obe-
nem je ocenil, da ni nujna 
razprodaja občinskega pre-
moženja. Glede slednjega je 
župan Sajovic odgovoril, da 
bo občina med drugim proda-

la stanovanja, ki jih ne more 
vzdrževati. Pojasnil je tudi, da 
se ne morejo potegovati za so-
financiranje na evropskih raz-
pisih, dokJer nimajo lastnih 
sredstev. Omenil je še, da je 
proti občini vloženih več tožb, 
kjer jim kaže slabo. Zaradi 
nepravilno odpuščene delav-
ke bo morala občina plačati 
okrog 42.000 evrov. Žal so 
jih dolgovi potisnili v zaosta-
nek, ko se drugod že ukvarja-
jo z novimi projekti. 

Razpravljavcem je župan 
priporočil, da čimprej pri-
pravijo pisne dopolnitve k 
osnutku proračuna, ki je bU 
potrjen z večino glasov. Pri 
predlogih novih postavk mo-
rajo predvideti, kje je mogo-
če vzeti denar. Predog pro-
računa bodo obravnavali na 
seji v drugi polovici marca. 

Visokošolski študij v Radovljici 
Cea College, Visoka šola za podjetništvo, je ustanovila oddelek v Radovljici, kjer bo v prihodnjem 
študijskem letu že začela izobraževati za podjetništvo in računovodstvo. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Radovljica - Kot je poveda-
la Saša Jevšnik, direktorica 
službe za marketing in ko-
municiranje v Gea College, 
so se za ustanovitev oddelka 
v Radovljici odločili zato, da 
bi študentom z Gorenjskega 
približali študij in da bi hkra-
ti spodbudili tudi razvoj pod-
jetništva. Z oddelkom v Ra-
dovljici predvsem želijo čim 
večjemu številu gorenjskih 
študentov, ki se zanimajo za 
nadaljevanje študija na viso-
košolskih programih, omo-

gočili šolanje blizu doma. 
Bližina kraja šttidija je po-
membna tudi zato, ker iz-
kušnje kažejo, da študentje 
večinoma opravljajo strokov-
no prakso v lastnih podjetjih 
oz. v podjetjih svojih staršev. 
Študij bo potekal v prostorih 
Izobraževalnega centra Ra-
dovljica oz. nekdanjega In-
tertrada na Kranjski cesti 4 v 
Radovljici, lokacija je tudi že 
uradno akreditirana. Izobra-
ževanje bodo začeli v prihod-
njem študijskem letu, izvaja-
nje posameznih študijskih 
programov bo odvisno od 

števila vpisanih, načrtujejo 
pa izreden dodiplomski štu-
dij podjetništva in računo-
vodstva ter izreden podi-
plomski (magistrski) študij 
podjetništva. "Ker za zdaj 
ponujamo v Radovljici le iz-
reden dodiplomski in podi-
plomski študij, se bodo zanj 
odločali predvsem tisti, ki 
želijo nadaljevati študij ob 
delu, ali dijaki, ki se niso 
mogli vpisati na redni štu-
dij," pojasnjuje Saša Jevšnik 
in poudarja, da o konkretnih 
pričakovanjih glede števila 
vpisanih še ne morejo govo-

riti. Prvi vpisi bodo med 
27. julijem in 18. avgustom, 
drugi med 26. in 29. sep-
tembrom, tretji pa med 5. in 
10. oktobrom. 

Ustanovitev oddelka viso-
ke šole podjetništva je pod-
prla tudi radovljiška občina, 
ki želi, da bi se Radovljica, 
razvila v višješolsko središče 
z vrsto različnih študijskih 
programov. Za delovanje 
šole bo v prvem letu pokrila 
vse stroške najema poslov-
nih prostorov, v drugem štu-
dijslcem letu pa bo plačala 
polovico najemnine. 

http://www.simer.si
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Črno odlagališče postaja bel labod 
Nekdanje divje odlagališče v Osojnici, kjer že deluje zbirni center za odpadke za občino Žiri, 
bo kmalu legalizirano. 

BOŠTJAN BOGATAJ 

Žiri - Sedanji zbirni center 
za odpadke za žirovsko obči-
no se je razvil iz želje enega 
od občanov, ki je v Osojnici 
pred leti začel razgrajevati 
vozila. Občani so prostor 
vzeli za svojega in z leti vse 
več uporabnih odpadkov na-
vozili v Osojnico. Ob ustano-
vitvi občine se je najvplivnej-
šim možem ideja zdela zani-
miva, zato so uredili sortimi-
co in zaposlili upravljavca. 
Kljub temu prostor še danes 
deluje brez vseh dovoljenj. 

"S spremembo prostor-
skih planov smo ta prostor 
namenili za zbirni center za 
odpadke, uredili nekaj doku-
mentov, nakupili zabojnike 
in potrebno opremo, tako da 
našim občanom ponujamo 
celovito storitev," pravi An-
drej Poljanšek. direktor ob-
činske uprave. Zapletlo se je 
pri zbiranju dovoljenj, saj 

občina že leto in tri mesece 
čaka na vodno soglasje drža-
ve, kljub temu pa v teh dneh 
pričakujejo uporabno dovo-
ljenje, v dveh mesecih pa 
tudi gradbeno dovoljenje. "Z 
njimi bomo asfaltirali center, 
uredili lovilce olj in odvodna-
vanje," pojasni Poljanšek in 
doda, da bo tako črno odlaga-
lišče končno legalizirano. 

V žirovski center za zbira-
nje odpadkov lahko občani 
vsak dan v tednu od 10. do 
12. in od 16. do 18. ure, v so-
boto od 10. do 14. ure, pripe-
ljejo praktično vse, razen 
zemlje in gramoza. Ali inclu-
sive, v šali pravi Poljanšek in 
našteje izrabljene avtomobi-
le, gradbene in elektro od-
padke, steklo, belo tehniko in 
tudi nevarne odpadke. Za ne-
vame odpadke sta občina in 
okoljsko ministrstvo nabavila 
pokrit in zaščiten zabojnik, v 
katerem shranjujejo olja, 
barve, razredčila in podobno. 

- • 
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"Tako široke palete zbiranja 
nima praktično nobena dru-
ga občina," pravi direktor. 

"Vsak dan je veliko obiska, 
le malce nanj vpliva vreme," 
pravi upravitelj centra Osoj-
nica Miran Benedik in razlo-
ži: "Največkrat občani pripe-
ljejo vsakovrstne odpadke, pa 
tudi razna oblačila, kose po-
hištva, predmete iz železa in 
tudi odpadna olja iz gospo-
dinjstva." Medtem ko se Ži-

rovci v center odpravijo več-
krat na leto, tudi z malen-
kostmi, ki pa vseeno ne gre-
do v najbližji smetnjak, pa 
prebivalci iz bolj oddaljenih 
gorskili vasi največkrat le en-
krat letno napolnijo traktor-
sko prikolico. 

Čeprav žirovski center za 
zbiranje odpadkov še nima 
uporabnega dovoljenja, so 
ga občanke in občani vzeli za 
svojega. 

Letos največ za ceste 
v četrtek so svetniki v Železnikih sprejeli proračun. 

ANA HARTMAN 

Železniki - Minuli četrtek so 
občinski svetniki v Železni-
kih drugič obravnavali prora-
čxm. Ta je po novem boga-
tejši za 156 tisoč evrov, ki 
jih bo občina dobila na pod-
lagi novega zakona o finan-
ciranju občin. Kot je pojas-
nil župan Mihael Prevc, 
bodo z večino tega denarja 

plačali del računov za re-
konstrukcijo cest, ki bi jih 
sicer poravnali v letu 2008. 
V dobrih pet milijonov ev-
rov težkem proračunu je si-
cer za vzdrževanje in grad-
njo občinskih cest name-
njenih 700 tisoč evrov. Ena 
večjih investicij je tudi 
gradnja telovadnice pri OŠ 
Jela Janežiča v Škofji Loki, 
za kar bodo odšteli 62.700 

evrov. Dopolnjenega prora-
čuna pa bodo gotovo veseli 
gasilci v Davči, saj so v pro-
računu za nakup novega 
gasilskega vozila najprej 
predvideli 25 tisoč evrov, po 
novem pa 41.700 evrov. 

Po dobri uri mirne raz-
prave so proračun sprejeli. 
Potrjena sta bila tudi dva 
amandmaja, ki so ju pred-
lagali občinski svetniki koa-

licije (SLS, Svet pod Rati-
tovcem, NSi in DeSUS). 
Sredstva za nakup zemljišč 
in naravnih bogastev so 
zmanjšali za 26 tisoč evrov 
in jih namenili za poveča-
nje deleža v Toplarni, za 
8.300 evrov pa so oklestili 
odvoze smeti na deponijo. 
S tem denarjem bodo pla-
čali projekt zbiranja mete-
ornih voda v Sorici. 

GORENJA VAS 

Obiski po krajevnih skupnost ih 

Milan Čadež, župan občine Gorenja vas-Poljane, je pred 
slabim mesecem začel obiskovati krajevne skupnosti. "Že v 
volilni kampanji sem poudaril, da želim delo občinske uprave 
približati občankam in občanom. Prvi korak so obiski po kra-
jevnih skupnostih, v kratkem pa bo na razpolago t. i. odprti 
telefon. Tako smo dostopnejši za predloge, vprašanja, težave 
in tegobe občanov," je dejal Čadež. Do sedaj ima za seboj tri 
obiske. Prvega v Javorjah se zaradi slabe obveščenosti ni 
udeležil nihče, v Lučinah in na Trebiji pa je bil obisk že 
spodoben. "Krajane zanimajo rešitve lokalnih problemov, kot 
so vzdrževanje cest in osnovne šole ali pobuda za povečanje 
števila mest v jaslih v vrtcu," pravi Čadež. Obiski potekajo vsak 
torek med 15. in 17. uro, danes bo župan v Krajevni skupnosti 
Sovodenj, 13. marca v Javorjah, 20. marca v Poljanah, zadnji 
torek pa zopet v Lučinah. Krajani KS Gorenja vas lahko župana 
na sedežu občine obiščejo vsako sredo od 14. do 17. ure. B. 8. 

TODRAŽ 

Unitech v prostorih rudnika 

V teh dneh bodo v nekdanjih prostorih Rudnika Žirovski Vrh 
začeli urejati prostore za škofjeloški TCG Unitech. "Prek 
našega podjetja Bioenergetika bomo sedaj začeli zaposlo-
vati. Marca bo del proizvodnje Unitecha tudi začel delati," 
nam je povedal župan občine Gorenja vas-Poljane Milan 
Čadež. V Todražu bodo čistili In mehansko obdelovali 
ulitke, tam bosta tudi končna kontrola in embaliranje. B. B. 

ŠENČUR 

Razpis za kulturo 

Občina Šenčur je že objavila letošnji javni razpis za sofinan-
ciranje kulturnih dejavnosti, na katerega se morajo kulturna 
društva prijaviti do 16. marca. Za sofinanciranje kulturnih de-
javnosti je letos namenjenih 36.221 evrov. Razpisno doku-
mentacijo lahko društva dvignejo v sprejemni pisarni občine 
Šenčur, dostopna pa je tudi na občinski spletni strani 
www.sencur.sl. S. S. 

KOMENDA 

V pripravi je okoljsko poročilo 

V Poslovni coni Komenda se gradi že sedem objektov, v dveh 
pa se poslovna dejavnost že odvija. Kot je povedal Marjan Po-
točnik z občine Komenda, je podjetje Arboretum Volčji Potok 
že v novembru opravilo obcestno zasaditev, ki bo s ceste skri-
la pogled na objekte, zgrajen pa je tudi že priključni plinovod 
Iz Vodic, tako da se objekti v coni že ogrevajo na zemeljski plin. 
V polnem pogonu pa je tudi priprava različne dokumentacije 
za drugo fazo cone. V postopku je sprejemanje okoljskega 
poročila, ki ga mora občina že drugič dopolniti. Izdeluje se tudi 
poročilo o vplivih na okolje. Izdelane pa so tudi že idejne 
rešitve komunalne infrastrukture. SIcer pa je občina prodala že 
približno io ha zemljišč od skupno 75 ha, kolikor meri druga 
faza te poslovne cone. J. P. 

Šolstvo v naših krajih 

BESEDILO IZBRALA 

M I L K A B U R N I K 

MOJ KRAJ 
SKOZI ČAS 

Duhovniki so začeli poučeva-
li otroke v zasilni šoli v Novi 
Oselici. Sprva enkrat (leta 
1822), kasneje štirikrat na te-
den. Župnik Lavrič je leta 1882 
oznanil, naj krajani pridejo na 
posvet. Podrli so staro stavbo in 
narediti novo mežnarijo, ki je 
do leta 1^25 služila tudi za šolo. 
Poučevanje otrok so zaradi ra-
palske meje preselili bolj v sre-
dišče šolskega okoliša, na Sovo-
denj. Šolsko sobo so uredili v 
hiši posestnice Neže Frelih, kas-
neje v hiši Barbare Telban, vso-
kolskem domu in v dvorani 
prosvetnega društva v Novi 
Oselici. Vedno je najprej pote-
kala sveta maša, potem so vpi-
sovali učence. Naslednji dan so 
pričeli pouk. Na Sovodnju je 
bila leta 1926 velika povodenj. 
Nekaj dni učenci niso mogli v 
šob. Precej podobno se je zgodi-
lo še leta 1927 in 1932. Zaradi 
visokega snega in žametov je 

4 
pouk odpadel za kak dan ali je 
prišlo le malo učencev leta 1933, 
1935, 1951, 1962,1968,1975 in 
19S7. Sprva je učiteljica pouče-
vala sto otrok v dvorazredni 
šoli. Leta 1928 je krajevni šolski 
odbor sklenil pogodbo za parce-
lo za postavitev nove šole. V šol-
skem letu 32/33 je prvi razred 
štel 48, drugi 76 učencev. Ko-
nec avgusta 1937 so začeli zi-
dati novo šolsko poslopje. De-
cembra je bilo že pokrito. V 
letu 38/39 je ljudska šola na 
Sovodnju že izvajala triraz-
redni pouk. Po okupaciji so do 
prepovedi otroke učili v sloven-
skem jeziku. Leta 1^42 je šola 
postala vojaška postojanka. 
Oktobra 1944 se je zopet pričel 
pouk f t. i. jinancarski baraki 
sredi vasi. V ras so vdirale raz-
lične vojske, pouk je bil večkrat 
prekinjen. Po vojni so morali 
najprej popraviti in urediti po-
škodovano šolsko poslopje. Spo-

M O J K R A J S K O Z I Č A S 

mladi 1951 so iztrebiti in preo-
rali tri are zemljišča, urediti 
šolski vrt ter sadovnjak. Konec 
1951 je v šoli zagorela električ-
na luč. 

V višjih razredih (j., 6. in 
7., 8.} so uvedli predmetni 
pouk. Šola je dobila nov radij-
ski sprejemnik. S šolskim letom 
6^/64 je bilo konec samostojne 
šole Sovodenj, ukinili so višje 
razrede. V letih 6y/68 so uve-
dli t. i. malo šolo za bodoče pr-
vošolce, leta 1977 pa celodnev-
ni pouk. Leta 1982 je začel de-
lovati t. i. potujoči vrtec. 
iq8}/84 so uvedli naravoslov-
ne in kulturne dneve ter delo-
vne akcije. 19S8/89 začne po 
11 letih spet delovati poldnevna 
šola. 1990/91 je bita uvederut 
angleščina v četrti razred. 
Marca 1992 smo prvič izvedli 
šolsko prireditev Pomladni po-
zdrav. Leta 1993 so bili prvošol-
ci prvič opisno ocenjeni. 1994 

Ivan Tušar s svojimi učenci leta 1931 /Foto:A/h™Lo,zkcjezc.sek 

so učilnice dobile nova okna. 
Od 1995 je ogrevanje urejeno 
na kurilno olje, teta 1996 smo 
dobili prvi računalnik. Leta 
1998 smo urejali šolski okoliš, 
leta 2001 uvedli devetletko. 
Leta 2003 so dogradili prizidek 
vrtca in učilnico za prvošolce. 
2004/05 smo oblikovali odde-
lek podaljšanega bivanja. Leto 
kasneje je vrtec dobil urejeno 

zunanje igrišče. Lani smo na 
šoli obdržali enako stare učen-
ce kot prej, tudi še 5. razred de-
vetletke. Število učencev se že 
nekaj desetletij giblje med 30 in 
40, kombinirani oddelek vrtca 
je že tretje leto poln. 

Včasih so p šoli potekali raz-
ni tečaji za odrasle, deloi>alaje 
zdravstvena ambulanta, zdaj 
gostuje vaška knjižnica. 

http://www.sencur.sl
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Ohranjajo stik z 
učiteljskim poklicem 
Upokojeni učitelji so vključeni v Društvo 
upokojenih pedagoških delavcev Slovenije, 
njegova sekcija deluje tudi na Gorenjskem. 

DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Kranj - Tudi potem, ko se 
upokojijo, želijo ohraniti stik 
s svojim poklicem, povedo 
sedanja in prejšnji predsed-
nici gorenjske sekcije Eta 
Chvatal ter Marija Miklavc in 
Majda Mencinger. V sekcijo 
je vključenih 22 nekdanjih 
pedagoških delavcev, skupaj 
so zaradi druženja, kultur-
nih dogodkov, predvsem pa 
so prijetna družba. 

"Hvaležni smo ravnatelju 
osnovne šole Franceta Pre-
šerna v Kranju Alešu Žitni-
ku, ki nam za mesečne se-
stanke daje na voljo šolske 
prostore," pove Eta Chvatal. 
"A se ne srečujemo le na se-
stankih. Ob 8. marcu bo 
naše družabno srečanje, v 
okviru krovnega društva pri-
rejamo izlete po Sloveniji, 
kjer pedagogi združimo 
svoje znanje in drug druge-
ga bogatimo. Na enem od 
letošnjih izletov smo Go-
renjci gostitelji, kolege 
bomo odpeljali na ogled 
Škofje Loke in. Poljanske do-
line. Predsedniki sekcij smo 

tudi člani izvršilnega odbo-
ra društva upokojenih peda-
gogov. V slednjem nas je 
okoli 240 članov, udeležuje-
mo se skupnih prireditev. 
Lani ob koncu leta je bil to 
koncert Slovenskega okteta 
v Celju, kjer je sedež druš-
tva in od koder je naša pred-
sednica Vida Bukovac. Ob 
tej priložnosti smo prvič 
imenovali tudi častne člane 
in s ponosom lahko povem, 
da sta dva od njih tudi z Go-
renjskega, Majda Mencin-
ger iz Kranja in Lojze Malo-
vrh iz Škofje Loke." 

Leto prej je pri društvu iz-
šla knjiga Sprehod skozi čas, 
ki jo je uredila Angelca Kun-
stelj iz Ljubljane, v njej pa so 
zbrani zapisi upokojenih 
učiteljev iz vse Slovenije. 
Knjigo so dobile šolske zbor-
nice, upokojeni pedagogi pa 
upajo, da bodo njihove iz-
kušnje obogatile mlajše kole-
ge. Veseli bi bili, ko bi lahko 
s svojim znanjem kaj prispe-
vali k.šolski politild. Medse 
vabijo tudi druge, ki želijo 
obdržati stik s svojo nekda-
njo poklicno dejavnostjo. 

Z leve: Marija Miklavc, Majda Mencinger in Eta Chvatal 

KRAN) 

Pokojnine so po novem manj obdavčene 

Novi zakon o dohodnini - veljati je začel z novim letom - je 
prinesel tudi nekaj novosti pri obdavčitvi pokojninskih in in-
validskih prejemkov, ki jih izplačuje Zavod za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje Slovenije. Ko so v zavodu sedanji 
zakon primerjali z zakonoma, ki sta veljala lani In predlani, 
so ugotovili, da je ugodnejši, saj določa nižjo obdavčitev po-
kojnin in zmanjšuje število obdavčenih pokojnin. Novi za-
kon je v primerjavi s prejšnjim zmanjšal število dohodnin-
skih razredov s pet na tri in znižal razliko med najnižjo in 
najvišjo stopnjo obdavčitve, zvišal splošno olajšavo, olajša-
vo za starejše nad 65 let in olajšavo za vzdrževane družinske 
člane, malenkostno znižal pokojninsko olajšavo, zvišal mejo 
za davčni odtegljaj od pokojnine ter spremenil obračun 
akontacije dohodnine od polovice pokojnine, ki jo uživajo 
zaposleni poleg plače. Po novem je meja za davčni odteg-
ljaj, upoštevajoč le splošno olajšavo, pri pokojnini 929 evrov 
(222.625 tolarjev), ob upoštevanju tudi starostne olajšave 
pa je meja pri 1.131 evrih (271.033 tolarjev). Plačila dohodni-
ne so med drugim oproščene invalidnine za telesne okvare, 
nadomestilo za invalidnost, dodatek za pomoč in postrež-
bo, varstveni dodatek k pokojnini in preživnina po zakonu o 
preživninskem varstvu kmetov. C. Z. 

Prvič brez najemanja posojil 
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je lani posloval dobro in mu niti enkrat za 
izplačilo pokojnin ni bilo treba najeti posojila. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Ljubljana - "S finančnim po-
slovanjem zavoda smo zelo 
zadovoljni, prihodki in od-
hodki so bili izravnani v viši-
ni 923 milijard tolarjev oz. 
3,85 milijarde evrov. Z mi-
nistrstvom za finance smo 
dobro sodelovali, niti enkrat 
nam za izplačilo pokojnin ni 
bilo treba najeti posojila, tudi 
maja ne, ko smo morali za 
izplačilo pokojnin, letnega 
dodatka in drugih dajatev za-
gotoviti več kot sto milijard 
tolarjev. Nasprotno: od obre-
sti smo imeli celo 870 milijo-
nov tolarjev prihodkov," je na 
nedavni novinarski konfe-
renci dejal generalni direktor 
zavoda Marijan Papež in se 
vprašal, kot se sprašujejo 
tudi številni v državi, ali je 
nova pokojninska reforma 
potrebna ali ne. 

"Reforma, ki se je začela 
leta 2000, daje rezultate. V 
letu pred reformo je povpre-
čna pokojnina predstavljala 
68,55 odstotka povprečne 
plače, predlani pa samo še 
62,7 odstotka. Povprečna 
starostna pokojnina je v letu 
1999 znašala še 75,8 odstot-
ka povprečne plače, v letu 
2005 pa 69,1 odstotka. Če bo 
sedanji zakon veljal naprej, 
se bo zniževanje pokojnin v 
razmerju do plač nadaljevalo 
tudi v prihcK^ije, pri tem pa 

Predsednik sveta zavoda Ivan Sisinger (levo) In generalni direktor Marijan Papež 

membo pokojninskega siste-
ma, država pa mora sprem-
ljati razmere in pravočasno 
ukrepati." 

Država je že napovedala 
nekatere spremembe zakona 
o pokojninskem in invalid-
skem zavarovanju, pri pri-
pravi bo sodeloval tudi zavod 
za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje. S sprememba-
mi naj ne bi posegli v spre-
minjanje osnovnih pogojev 
za upokojevanje, ampak naj 
bi le spodbujali čim kasnejše 
upokojevanje, uvedli večjo 
fleksibilnost pri delni inva-

Marijan Papež: "Podpirani dodatna pokojninska zava-
rovanja, vendar ob stabilnem obveznem zavarovanju, 
ki zagotavlja normalno socialno varnost." 

je bila zadnja sprememba za-
kona glede usklajevanja po-
kojnin s plačami samo majh-
na zavora pred prehitrim 
zniževanjem pokojnin. Tre-
nutno ni razloga za spre-

lidski pokojnini in pri ponov-
nem zaposlovanju že upoko-
jenih delavcev. Morda bo v 
zakonu tudi določba, da bi 
bUi delodajalci za delavca, ki 
je že izpolnil vse pogoje za 

upokojitev, a se je odločil še 
naprej delati, oproščeni pla-
čila prispevkov. 

"Pokojnine se ne bodo zni-
žale, še naprej jih bomo 
usklajevali z rastjo plač. Pod-
piramo zviševanje plače, saj 
to vpliva tudi na povišanje 
pokojnin," je dejal predsed-
nik sveta zavoda Ivan Sisin-
ger in opozoril, da je v Slove-
niji okrog tristo tisoč upoko-
jencev z manj kot 542 evrov 
(130 tisoč tolarjev) pokojni-
ne, pri tem pa je še vedno ve-
lik delež tistih, ki prejemajo 
manj kot 417 evrov (100 tisoč 
tolarjev). 

Ob tem ko so v zavodu 
lani zagotavljali redno izpla-
čevanje pokojnin, so opravili 
približno 318 tisoč storitev, 
med drugim so izdali odloč-
be 25.126 vlagateljem za del 
vdovske pokojnine, kar je 
bila zahtevna naloga, saj je 
treba poznati zakonodajo 
tudi za dvajset let nazaj. Šte-
vilo nerešenih zahtevkov se 
je povečalo skoraj za deseti-
no, ob koncu leta jih je bilo 

49 tisoč, povprečni čas reše-
vanja zalitevkov pa se je 
predvsem zaradi reševanja 
vlog za del vdovskih pokoj-
nin podaljšal za 19 dni in je 

Zavod načrtuje letos tudi 
prenovo avle v stavbi na 
Kolodvorski ulici v Ljub-
ljani in zagotovitev novih 
prostorov za območno 
enoto Kranj. 

znašal 94 dni. "Če si usluž-
benci in vodstvo zavoda ne bi 
toliko prizadevali, bi bil čas 
reševanja zahtevkov presegel 
sto dni," je dejal Marjan Pa-
pež in za letos napovedal na 
tem področju večjo ažurnost, 
znižanje na 75 do 80 dni. 
Tudi letos bo njihova najpo-
membnejša naloga redno iz-
plačevanje pokojnin brez 
najemanj posojil, za kar 
bodo potrebovali okoli štiri 
milijarde evrov. 

Pokojnine gor, dodatki pa ne 
Pokojnine so se s februarsko uskladitvijo s plačami zvišale za 3,2 oz. 3,8 odstotka, varstveni dodatek, 
dodatek za pomoč in postrežbo ter invalidnine pa ne. 

C v E i o ZAPLOTNIK 

Kranj - Svet Zavoda za pokoj-
ninsko in invalidsko zavaro-
vanje Slovenije je februarja v 
skladu z zakonom prvič letos 
uskladil pokojnine z rastjo 
plač. Upokojencem, ki so po-
kojnino uveljavili do konca 
predlanskega leta, so se po-
kojnine zvišale za 3,2 odstot-
ka, tistim, ki so jo uveljavili 
po lanskem 1. januarju, za 
3,8 odstotka, vsi pa so hkrati 
s februarskim izplačilom 

prejeli še razliko (poračun) 
za januar. Medtem ko so se 
doslej hkrati s pokojninami 
zvišali hadi vsi dodatki in na-
domestila, tokrat prvič ni bilo 
tako. Zakaj? Po novem zako-
nu o usklajevanju transferjev 
posameznikom in gospo-
dinjstvom se varstveni doda-
tek, dodatek za pomoč in po-
strežbo, invalidnine za tele-
sno okvaro, nadomestila iz 
invalidskega zavarovanja, let-
ni (rekreacijski) dodatek, do-
datki k pokojninam in pre-

živnine po zakonu o preživ-
ninskem varstvu kmetov 
usklajujejo vsako leto januar-
ja z gibanjem cen življenj-
skih potrebščin. Ker letos po-
goji za povečanje niso bili iz-
polnjeni, je zavod vse ome-
njene dodatke in nadomesti-
la februarja izplačal v nespre-
menjenem znesku, izjema je 
bil le varstveni dodatek, ki ni 
enoten za vse, ampak je nje-
gova višina odvisna od razli-
ke med zneskom osnove za 
odmero dodamih pravic in 

zneskom pripadajoče pokoj-
nine. Ob povišanju pokojni-
ne se je varstveni dodatek 
znižal, ob tem je bil skupni 
znesek pokojnine in dodatka 
še vedno višji kot januarja, 
vendar ne za toliko, kolikor 
so porasle pokojnine. V ne-
katerih primerih se je tudi 
zgodilo, da so upokojenci za-
radi zvišanja pokojnine pre-
segli osnovo za odmero do-
datnih pravic, s tem pa so 
tudi izgubili pravico do var-
stvenega dodatka. 

mailto:info@g-glas.si


Deset let na svojem 
Letos bo minilo deset let, odkar so se upokojenci z Lancovega "odcepili" 
od Radovljice in ustanovili svoje društvo. 

CVETO ZAPIOTNIK 

Lancovo - Za to odločitev 
jim doslej še nikoli ni bilo 
žal, saj ugotavljajo, da tudi 
majhno društvo lahko do-
bro poskrbi za svoje član-
stvo. "Glavno delo naših čla-
nov je delo na kmetiji in var-
stvo vnukov," pravi predsed-
nik društva Janez Koselj in 
poudarja, da temu prilagaja-
jo tudi dejavnost Kaj vse se 
bo v društvu dogajalo letos? 
15. marca se bodo zbrali na 
občnem zboru in hkrati pri-
sluhnili potopisnemu pre-
davanju Marjana Srečnika, 
maja načrtujejo izlet, ob 
koncu junija se bodo udele-
žili srečanja slovenskih upo-
kojencev ob hotelu Arena 
pod Pohorjem, avgusta bo 
piknik pri Percu na Zgornji 
Lipnici, septembra se bodo 
pridružili upokojencem na 
gorenjskem srečanju v 
Komendi, veselili se bodo, 
ko bo najstarejša krajanka 
Francka Frelih z Lancovega 
dopolnila sto let, pred no-
vim letom se bodo zbrali na 

Udeležili se bodo tudi kre-
sovanja na Suhmi na Jelovi-
ci in pohoda na Lipniško 
planino. Skupaj s predstav-
niki krajevne skupnosti 

Janez Koselj 

bodo obiskali in obdarovali 
vse starejše za njihov 80., 
90. ali 100. rojstni dan, za 
novo leto bodo obiskali vse 
starejše nad 80 let in invali-
de, nadaljevali pa bodo tudi 
rekreacijsko kegljanje in 

tradicionalnem srečanju ... projekt Starejši za starejše, v 

Zaslužena pravica 
občnega zbora Društva upokojencev Elektra 
Gorenjska se je udeležil tudi predsednik Zveze 
društev upokojencev Slovenije Vinko Gobec. 

DANICA ZAVRI ŽLEBIR 

Podbrezje - Jeseni 2005 so 
našteli 247 upokojencev, ki 
so upokojitev dočakali v si-
stemu Elektro Gorenjska in 
Gorenjskih elektramah. Za-
radi tolikšnega števila so 
lani osnovali samostojno 
društvo upokojencev, v kate-
rem je sedaj 62 članic in čla-
nov. Ob koncu februarja so 
priredili že drugi občni zbor, 
kjer so veliko govorili o svoji 
družabni in izletniški dejav-
nosti. Značilnost njihovih 
izletov so tudi obiski elek-
trarn. Gost občnega zbora, 
predsednik ZDUS Vinko 
Gobec jim je predlagal, naj 
se aktivneje vMjučijo tudi v 
prizadevanje za pravice upo-
kojencev, ko se bo spremi-
njala zakonodaja o pokoj-
ninskem in invalidskem za-
varovanju. Tu si prizadeva-
jo, da bi bila tudi državna 
pokojnina vezana na dohod-
kovni cenzus, da bi imeli 
upokojenci svoje predstavni-
ke v državnih institucijah 
(denimo kapitalski družbi, 
zavodu za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje), da 
bi postopno tudi upokojenci 
dobili višji regres. Želijo si 

čistih odnosov v pokojnin-
skem sistemu, ki bi slednjič 
priznali, da je pokojnina za-
služena pravica in ne dar dr-
žave. Poleg tega se vključu-
jejo tudi v boj za ohranitev 
javnega zdravstva. Predsed-
nik DU Elektro Gorenjska 
Matija Kenda je povedal, da 
si tudi oni prizadevajo za iz-
boljšanfe položaja upoko-
jencev. Sam je ob sodelova-
nju z nekaj sodelavci ob me-
njavi Ropove vlade poskrbel 
za analizo o pokojninah, ki 
je pokazala, da so bili upoko-
jenci oškodovani zaradi na-
čina usklajevanja pokojnin. 
Koalicijska skupina je tedaj 
delala na usklajevanju po-
kojnin, junija 2005 je bil po-
tem sprejet zakon, ki je 
upošteval tudi njihove pri-
pombe, je na občnem zboru 
povedal Matija Kenda. Tudi 
v prihodnje nameravajo ak-
tivno vplivati na položaj svo-
jega stanu. Kakšne težave 
imajo njihovi upokojenci, pa 
bodo skušali izvedeti na tako 
imenovanih informativnih 
dneh. Vsak drugi ponede-
ljek v mesecu med lo. in 12. 
uro bodo na voljo svojim čla-
nom na sedežu društva na 
Zlatem polju. 

okviru katerega sta lani 
prostovoljki Milena Štefelin 
in Dragica Koselj s Spodnje 
Lipnice obiskali 64 nad 69 
let starih krajanov. 

Društvo deluje na ob-
močju krajevne skupnosti 
oz. šestih vasi - Lancovo, 
Spodnja in Zgornja Up-
nica, Vošče, Brda in Ravni-
ca. Približno štiri petine 
vseh upokojencev je včla-
njenih tudi v društvo, vseh 
članov je 134 članov, med 
njimi so tudi štirje nad 90 
let stari častni člani - Gabri-
jel Pesjak in Ana Koselj s 
Spodnje Lipnice ter Jožefa 
Pesjak in Marija Janša z 
Zgornje Lipnice. 

KRANJ 

Podatke bodo lahko preverili 

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je prejem-
nikom pokojnine, nadomestila iz Invalidskega zavarovanja 
In priznavalnine pred kratkim poslal povzetek obračuna lani 
Izplačanih prejemkov. Obračun jim bo koristil pri prever-
janju podatkov na že predhodno Izpolnjeni dohodninski 
napovedi za leto 2006, ki jo bodo do konca marca prejeli 
od davčne uprave. Napovedi ne bodo prejeli le tisti z manj 
kot 604.330 tolarjev obdavčljivih dohodkov ter upokojenci, 
ki so poleg pokojnine Imeli manj kot 19.171 tolarjev dohod-
kov, pri tem pa od pokojnine niso plačevali akontacije 
dohodnine niti niso uveljavljali olajšave za vzdrževane 
družinske člane. C. Z. 
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KALIŠČE 

Našl i truplo pogrešanega planinca 

V nedeljo dopoldne so na planinski poti med Mačami in 
Kališčem našli moško truplo. Izkazalo se je, da gre za 59-let-
nega Jožeta Vidmarja z Zgornje Bele, ki so ga domači pogre-
šali že od 14. januarja. Pokojnega so s helikopterjem Sloven-
ske vojske pripeljali v dolino, nato pa v mrliške vežice v 
Kranju. Po vsej verjetnosti je Vidmar padel po pobočju in 
zdrsnil približno 250 metrov nižje, kjer je obležal ujet v 
kotanji za vejo. Pri tem je utrpel poškodbe glave in druge, 
zaradi katerih je po vsej verjetnosti na kraju umrl. Točen 
vzrok smrti bodo ugotovili s sanitarno obdukcijo, ki jo je 
odredila dežurna zdravnica iz Zdravstvenega doma Kranj. S. Š. 

NESRECE 

KRANJSKA GORA 

Zbil štiri pešce in pobegnil 

V nedeljo ob 3.20, po zaključku zabavne prireditve, je na Ko-
roški cesti v Kranjski Gori 25-letni voznik osebnega vozila z 
Jesenic zbil štiri pešce, ki so hodili po vozišču, nato pa od-
peljal naprej proti centru Kranjske Gore. Po nekaj sto metrih 
je vozilo zaustavil In ga zapustil. Dogajanje je opazila tudi 
policijska patrulja, ki je v bližini opravljala nadzor, zato je za-
peljala za pobeglim voznikom in ga nato po nekajminutnem 
iskanju izsledila in prijela. V nesreči so se trije pešci lažje 
poškodovali, eden pa huje. Zoper voznika, ki je vozil z nepri-
lagojeno hitrostjo, bodo policisti podali kazensko ovadbo 
zaradi utemeljenega suma storitve kaznivih dejanj povzro-
čitve prometne nesreče iz malomarnosti in zapustitve po-
škodovanca v prometni nesreči brez pomoči. Pešci, ki so ne-
pravilno hodili po vozišču, pa bodo morali plačati globo. 

VELIKA POLANA 

Štirikolesnik se je prevrnil 

V nedeljo okoli n . ure se je na relaciji od naselja Povlje pro-
ti Veliki Polani zgodila nesreča pri vožnji s štirikolesnikom. 
31-letni voznik in 42-letni sopotnik, oba iz okolice Golnika, 
sta se s štirikolesnikom odpeljala na vožnjo proti Veliki Po-
lani pod Storžičem. Vozila sta se po traktorski vlaki, ki pa je 
bila slaba in strma, zato se je vozilo med vožnjo prevrnilo. 
Pri prevračanju je vozilo poškodovalo voznika. 

PoKguKA, SORIŠKA PLANINA 

Hudi poškodbi smučarjev 

V nedeljo popoldne sta se na gorenjskih smučiščih pripetili 
dve hujši nezgodi. Na smučišču Viševnik se je hudo poško-
doval 48-letni Blejec, ki je zaradi mokrega snega med smu-
čanjem izgubil nadzor nad smučmi. Pri iovljenju ravnotežja 
je zapeljal proti robu smučarske proge. V bližini dreves, kjer 
je sneg že skopnel, so se smuči sunkovito zaustavile, zato je 
smučar grdo padel in se hudo poškodoval. Na Soriški plani-
ni pa se je hudo poškodovala 13-letna smučarka. Pri smuča-
nju na slalomski progi je padla in s hrbtom udarila ob koli-
ček. Zaradi suma poškodbe hrbtenice je zdravnik odredil 
prevoz v Klinični center Ljubljana. 

ZcoRN) ! BRNIK 

Požar v parkirni hiši 

v parkirni hiši na brniškem letališču je v soboto popoldne 
zagorel osebni avtomobil BMW 745. Do požara je prišlo na 
sprednjem delu vozila, ki je v celoti tudi pogorel. Točnega 
vzroka požara še niso ugotovili. Na kraj požara so prišli in 
ga pogasili letališki gasilci, prostovoljni gasilci iz Cerkelj in 
poklicni gasilci iz Kranja. V požaru je nastalo za okoli 60 ti-
soč evrov škode. S. Š. 

° T R « L J E 
Vrtec pri Osnovni šoli PREDOSUE KF?ANJ 
Predoslje 17A, 4000 KRANJ 

OBVESTILO 
Vpis otrok v vrtec za drugo starostno obdobje (od tri do šest let) 
za šolsko leto 2007/2008 bo potekal od 13. 3. do 14. 3. 2007. 
Vloge za vpis otrok v vrtec bo sprejemala socialna delavka v času 
od 12. do 18. ure. Vloge starši dobijo v tajništvu, šolski svetovalni 
službi ali na spletni strani šole. 

Dva ropa v mesecu dni 
Petrolov bencinski servis na Koroški Beli je bil v soboto že drugič v mesecu dni tarča neznanega 
roparja. Rop se je zgodil v času, ko so na Jesenicah še gasili požar v Acroniju. 

SIMON ŠUBIC 

Koroška Bela - V soboto ne-
kaj pred 19. uro, ko so bili 
policisti in gasilci še zaposle-
ni s požarom v Acroniju, je v 
prodajalno bencinskega ser-
visa na Koroški Beli z nožem 
v roki vstopil zamaskiran 
moški. Pri prodajnem pultu 
je od prodajalke zahteval 
denar. Ta je zato odprla pre-
dal blagajne in iz nje vzela 
bankovce ter jih roparju vr-
gla v nahrbtnik, ki ga je imel 
v roki. Neznani storilec je 
prodajalno nato zapustil in 
stekel po makadamski cesti 
proti Jesenicam. Koliko de-
narja je odnesel, policija za-
radi interesa preiskave ni iz-
dala, iz neuradnih virov pa 
smo izvedeli, da je šlo za 
manjšo vsoto denarja. 

Policija je sporočila tudi 
opis neznanega roparja. Gre 
za moškega, ki je visok 185 

centimetrov in suhe postave, 
v času ropa pa je bil oblečen 
v čm oprijet puli in obut v 
športne čevlje s svetlejšim 
znakom ob strani. Na glavi 
je nosil podkapo temno mo-
dre barve z izrezom za usta 
in oči, na rokah pa je imel 
črne rokavice. Pri sebi pa je 
imel tudi nahrbtnik. Kdor bi 
v soboto zvečer opazil takšno 
osebo, naj pokliče na Policij-
sko postajo Jesenice (04/581 
38 00) ali na 113. 

Zgornji opis in način iz-
vedbe ropa močno spominja 
na rop, ki se je 19. februarja 
zgodil v Mercatorjevi trgovi-
ni v Begimjah. Tudi tam je 
malo pred iztekom obrato-
valnega časa zamaskiran 
moški, ki je bil oblečen v 
črna oblačila in nosil temno 
podkapo z izrezom za oči, s 
kuhinjskim nožem v roki 
blagajničarki zagrozil, naj 
mu izroči denar. Ko je iz bla-

Na bencinskem servisu na Koroški Beli se je zgodil že drugi 
rop v mesecu dni. / foio: ki). pog><a> 

gajne sam pobral popoldan-
ski izkupiček, je izginil v 
temi. Gre morda za istega 
storilca.' 

Zanimivo je tudi, da je 
bencinski servis na Koroški 
Beli neznani ropar obiskal 
že pred natančno mesecem 

dni. 3. februarja je namreč 
pred zaključkom delovne-
ga dne v prodajano bencin-
skega servisa vstopil (še 
vedno) neznan moški, ki 
je bil oborožen s pištolo, in 
od prodajalke zahteval denar 
ter ga tudi dobil. 

V Acroniju gorela streha 
V soboto zvečer je na strehi obrata za predelavo valjanih trakov v jeseniškem Acroniju izbruhnil 
požar. Zakaj je zagorelo, včeraj še ni bilo znano. V Zalogu je zagorelo v kuhinji. 

SIMON ŠUBIC 

Jesenice - V soboto ob 17. uri 
je Operacijsko komunikacij-
ski center v Kranju dobil ob-

vestilo, da je na strehi enega 
izmed obratov v podjetju Ac-
roni na Jesenicah izbruhnil 
požar. Zagorelo je na ostreš-
ju nad obratom za predelavo 

Sobotni požar v jeseniškem Acroniju je gasilo 17 poklicnih in 
46 prostovoljnih gasilcev./Fou>:)ioeznpiin 

JESENICE 

Izpraznil pisarno 

V noči na nedeljo je nekdo vlomil v stanovanjsko hišo v Za-
breznici in iz pisarne odnesel namizni računalnik z monitor-
jem in tipkovnico, prenosni računalnik in dlančnik. Lopov je 
lastnika oškodoval za približno dva tisoč evrov. Neznani 
storilec je isto noč vlomil tudi v objekt TVD Partizan na Je-
senicah in vzel gotovino v višini 1.400 evrov. 

Dišalo mu je meso 

Nekaj je gotovo, neznani storilec, ki je vlomil v prodajalno z 
živili na Cesti maršala Tita na Jesenicah, ni vegetarijanec. 
Ukradel je namreč suhomesne izdelke ter denarnico z doku-
menti, plačilnimi karticami in gotovino. Materialna škoda 
znaša približno 530 evrov. S. Š. 

valjanih trakov na Sloven-
skem Javomiku. Obrat se 
nahaja v večji proizvodni 
hali, v kateri imajo svoje 
prostore tudi drugi proizvod-
ni obrati in tudi druga pod-
jetja. Požar se je zato po 
strešni kritini iz valuplasta 
po ostrešju kmalu razširil in 
zajel tudi ostrešni del skla-
diščnega prostora podjetja 
Pilaster. Tam je nato gasil-
skim enotam, Id so prihitele 
na intervencijo, uspelo požar 
lokalizirati. Sedemnajst po-
klicnih gasilcev z Jesenic in 
46 prostovoljnih gasilcev s 
Hrušice, iz Planine pod Go-
lico, s Koroške Bele, Blejske 
Dobrave in Javorniškega 
Rovta je nazadnje požar tudi 
pogasilo. 

V požaru je zgorelo okoli 
50 metrov strešne kritine iz 

valuplasta, na Policijski 
upravi Kranj pa so nam 
včeraj sporočili, da je bilo 
škode za približno sedem 
milijonov tolarjev oziroma 
dobrih 29 tisoč evrov. Vzro-
ka za požar do včeraj še 
niso odkrili. 

V petek popoldne pa je po-
žar izbrulinil v stanovanjski 
hiši v Zalogu pod Krvavcem. 
Do požara je prišlo v kuhinji, 
ko je gospodinja pekla, pri 
tem pa se ji je pregrelo olje 
in pričelo goreti. Ogenj se je 
hitro prenesel na napo in 
zgornji kuhinjski element. 
Prisebna gospodinja je pred 
prihodom gasilcev ogenj 
sama pogasUa, tako da se ni 
razširil na druge kuhinjske 
elemente v kuhinji. V poža-
ru je nastalo za okoli dva ti-
soč evrov gmotae škode. 

KRAN) 

Nujno rabil kondome 

Samo mislimo si, kakšna noč se je obetala neznanemu sto-
rilcu, ki je v noči na soboto vlomil v trgovino v Kranju. S po-
lic je namreč izginilo le nekaj kondomov in baterijskih vlož-
kov, zato škode ni bilo veliko - le dobrih šest evrov. 

ŠKOFJA LOKA 

Ljubljančanki v loških trgovinah 

v Škofji Loki so v petek prijeli Ljubljančanki, stari 25 in 26 
let, ki sta v treh trgovinah nakradli tekstilnih in kozmetičnih 
izdelkov v skupni vrednosti 440 evrov. V zadnji trgovini je 
osumljenki zadržala prodajalka in poklicala policiste, ki 
bodo tatinski sraki kazensko ovadili. S. Š. 

mailto:simon.subic@g-glas.si
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Raich in Matt junaka Vitranca 
"Nobena zmaga ni lahka, tukaj v Kranjski Gori pa še posebej ne," je po veleslalomski zmagi povedal 
Benjamin Raich, ki ga je v slalomu v nedeljo na prestolu zamenjal rojak Mario Matt. 

VILMA STANOVNIK 

Kranjska Gora - Kljub tople-
mu vremenu je organizator-
jem 46. Pokala Vitranc še 
enkrat več uspelo ukrotiti 
sneg na progi v Podkorenu 
in poskrbeti, da bo tako tek-
movalcem kot navijačem le-
tošnja prireditev - tudi zaradi 
bogatega spremljevalnega 
programa - ostala v lepem 
spominu. V najlepšem seve-
da najboljšim, ki so se pred 
finalnimi boji v Lenzerheidu 
pomerili za pomembne toč-
ke, pa tudi za bogat denarni 
sklad, Id je oba dneva skupaj 
znašal 225 tisoč švicarskih 
frankov, največ, po 40 tisoč 
"Švicarjev" pa je oba dneva 
seveda dobil zmagovalec. Ta 
je bil na sobotnem veleslalo-
mu simpatični Avstrijec Be-
njamin Raich, ki se je vele-
slalomskih zmag v Kranjski 
Gori veselil že leta 2002, 
2005 in lani, zato se na Go-
renjsko rad vrača in uživa na 
podkorenski strmini. "Res 
se dobro počutim, zato je 
bila moja vožnja prava, našel 
sem idealno linijo in na mo-
rebitne težave na progi še 
pomislil nisem," je povedal 
avstrijski smučarski as 

Raich, ki sta mu na zmago-
valnem odru ob strani stala 
drugouvrščeni Kanadčan 
Francois Bourque in Italijan 
Massimiliano Blardone. Naj-
boljši Slovenec v veleslalo-
mu je bil Aleš Gorza, ki se je 
veselil 20. mesta, nič manj 
pa dejstva, da se mu je uspe-
lo uvrstiti na finalno velesla-
lomsko tekmo svetovnega 
pokala. "Iz pogojev, ki so tre-
nutno v Kranjski Gori, je 
organizatorjem res uspelo 
pripraviti največ, kar je bilo 
mogoče. Mislim, da se drug-
je organizatorji niso priprav-
ljeni toliko žrtvovati, zato res 
zaslužijo vse čestitke. Jaz pa 
sem vesel, ker mi je uspelo 
prav tu, v Kranjski Gori potr-
diti cilj, ki sem si ga zadal 
pred tekmo, to pa je uvrstitev 
na finale v Lenzerheide," je 
po tekmi nasmejan povedal 
Aleš Gorza iz Cme na Koro-
škem. Na 26. mesto se je 
uvrstil Triglavan Mitja Va-
lenčič, na 28. mesto pa naš 
tretji tekmovalec Bernard 
Vajdič. Velenjčan, ki si je že-
lel dobro slalomsko uvrstitev 
in s tem finalni nastop v Švi-
ci čez dva tedna, pa je pov-
sem odpovedal na nedeljski 
tekmi, ko smo imeli Sloven-

Avstrijski as Benjamin Raich uživa na zahtevni progi pod 
Vitrancem. /FOIO:ASA 

ci dva finalista. Najboljši je 
bil s 17. mestom na koncu 
Mitja Valenčič, 19. mesto pa 
je osvojil Mitja Dragšič. 

Največkrat pa se je moral 
navijačem podpisati Tržičan 
Andrej Jerman, ki na tekmi 
sicer ni nastopil, je pa v izte-
ku navijal za reprezentančne 
prijatelje. "Vem, da v velesla-
lomu nisem v taki formi kot 
v smuku, zato pač ne nasto-
pam. Zgodilo se mi je že, da 
sem tekmoval tudi v velesla-
lomu, pa mi je zato šlo slab-
še v smuku. Se pa zato že ve-

selim novih smukaških te-
kem čez nekaj dni na Norve-
škem," je povedal letošnji 
slovenski smukaški junak 
Jerman. Sicer pa je v slalo-
mu, kljub vodstvu Raicha po 
prvi vožnji, na koncu slavil 
trenutno prvi slalomist sve-
ta, Avstrijec Mario Matt. Ob 
njem sta bila na zmagoval-
nem odru še drugouvrščeni 
Benjamin Raich (prevzel je 
tudi skupno vodstvo v sveto-
vnem pokalu) in Italijan 
Manfred Molgg, ki se je ve-
selil tretjega mesta. 

DomaČa tekma je nekaj posebnega 
Tako pravi dolgoletni reprezentant Mitja Valenčič, ki je bil s 17. mestom v slalomu in 26. mestom 
v veleslalomu naš najboljši na 46. Pokalu Vitranc. 

VILMA STANOVNIK 

Kranjska Gora - Čeprav naši 
smučarji na domači tekmi 
niso posegli po mestih v prvi 
petnajsterid, pa je bil temu še 
najbliže 29-letni Triglavan 
Mitja Valenčič, ki pa je - po za-
četnih težavah s smučarskimi 
če\dji - svoj rezultat letošnje se-
zone dosegel z 9. mestom na 
veleslalomu v Areju. 

Je domača tekma zate dru-
gačna od številnih drugih v 
sezoni? 

"Tekmovati na domačem 
terenu je zagotovo prednost, 
čeprav bi si tako jaz kot vsi 
prijatelji iz reprezentance že-
leli, da bi lahko tukaj več tre-
nirali. Žal to ni bilo možno, 
saj smo na tej progi opravili 
zgolj dva treninga. Je pa do-
mača tekma za vse nas nekaj 
posebnega. Je pač domače 
vzdušje in - poleg svetovnega 
prvenstva - za nas Slovence 
zagotovo najpomembnejša 
tekma sezone." 

Si pričakoval, da boš na sve-
tovnem prvenstvu letos naš 
najboljši alpski smučar? 

"Nisem pričakoval, želel 
pa sem si. Računal sem le, 
da bo to lahko kakšna boljša 
uvrstitev kot zgolj deveto 
mesto. Saj ne, da s to uvrstit-
vijo ne bi bil zadovoljen, jaz 
sem bil zelo vesel, saj je bil 
to moj rezultat kariere v vele-
slalomu. Odziv javnosti pa je 
bil nato čisto drugačen in sli-
šali smo veliko kritik." 

Kako na vas tekmovalce vpli-
vajo kritike na račun rezulta-
tov? 

"Nikakor nam ni lahko. 
Jaz se skušam čim bolj izogi-
bati časopisom ... Morda si 
te stvari jemljem preveč k 
srcu. Boli pa me, če so napi-
sane neresnice, če komenti-
rajo ljudje, ki o smučariji ni-
majo pojma." 

Tudi obisk na tekmi v Kranj-
ski Gori bi bil gotovo večji, če 
bi bilo več dobrih rezultatov 
vas, domačih smučarjev? 

"Gotovo je to res, z rezulta-
ti med sezono pač nismo 
navduševali. Se pa vseeno 
zahvaljujem vsem, ki so nas 
kljub temu prišli bodrit in 
verjamejo v nas." 

Mitja Valenčič je bil naš najboljši smučar na svetovnem 
prvenstvu v Areju In minuli konec tedna tudi v Kranjski 
GOri./Foto; ASA 

Tebi bo največja spodbuda 
za novo sezono gotovo rezul-
tat iz Areja? 

"Vsekakor je ta rezultat 
dokaz, da zmorem poseči 
tudi precej više, kot sem uvr-
ščen. Vendar pa sem trenut-
no utrujen tako fizično kot 
psihično, nato pa bom raz-
mišljal kako naprej." 

Te morda pred novimi pri-
pravami sf>odbujata tudi 

vztrajnost in letošnji uspeh 
Andreja Jermana? 

"Seveda, želja po uspehu 
vsakogar od nas vedno zno-
va žene naprej. Treniramo 
in garamo za to, da bi enkrat 
stali na najvišji stopnički. 
Andreju je to letos usp>elo, iz 
vsega srca mu to privoščim 
in tudi sam sem vesel njego-
vih rezultatov. Upam pa, da 
bom tudi jaz kdaj stal na 
zmagovalnem odru." 

CX>REN)SK1 S E M A F O R 

O D B O J K A 

Rezultati gorenjskih llgašev: 1. DOL za moške: Astec Triglav 
: Krka 3: o (18,17, n), Fužinar Metal Ravne: Calcit Kamnik 
o : 3 {-12, -19, -13). Iz 1. DOL se poslavljata Logatec in Fu-
žinar Metal Ravne. 1. DOL za ženske: Broline Kamnik : Be-
nedikt o : 3 (-15, - 23, -15), Jesenice Bled : Galeb Grup Hi-
tachi 3 : 2 (- 22, -17, 35, io, 8). Iz 1. DOL se selita prav obe 
gorenjski ekipi - sedmi Broline Kamnik (15) In osme Jeseni-
ce Bled (9). 2. DOL moški: Telemach Žirovnica: Olimpija 2 
: 3 (-17.17. 24, - 25, - 9), Kekooperma Žužemberk : Termo 
Lubnik 2:3 (22, -17, -18,21, - 8). Pred zadnjima dvema kro-
goma imata nastop v "finalni ligi" zagotovljena vodilna 
Olimpija (39) in Svit (35). Za preostali dve mesti se bodo bo-
rili Partizan iFram (31), Termo Lubnik (30) in SIP Šempeter 
(29). Telemach Žirovnica je s 24 točkami na šestem mestu. 
2. DOL ženske: ŽOK Mislinja : ŽOK Partizan Šk. Loka 3 : 2 
(- 20, 21, - 21,15,14). ŽOK Partizan Šk. Loka s 26 točkami 
ostaja na 7. mestu. 3. DOL moški: Astec Triglav II: Prvačina 
3 :1, Logatec II: Kamnik I11:3, MOK Kočevje: UKO Kropa 
3 :1. Vodilni VC Portorož (44) potrebuje le še tri točke za 
osvojitev 1. mesta, saj drugouvrščeni Kamnikom II zaostaja 
za 7 točk. UKO Kropa (30) in Astec Triglav II (28) zasedata 
na 5. oziroma 6. mestu. 3. DOL ženske: Piran : Bohinj 3 : o, 
Triglav Kranj: Kostak-Elmont o: 3, Pizzerla Morena: Solkan 
3 :1, Bled : HIT Nova Gorica II o : 3. Na 7. mestu je PIzzeria 
Morena (27), osmi je Triglav Kranj (23), enajsti Bled (5) in 
dvanajsti Bohinj (1). B. M. 

KOŠARKA 

Liga NLB, 23. kok>: Helios : Bosna 91 : 81. Na lestvici vodi 
Partizan z 41 točkami, Helios na 8. mestu Ima 35 točk. 
Liga UPC Telemach, 19. kob: Koper: Triglav 85 : 75, Helios 
: Loka Kava TCG 103 :78. Na lestvici vodi Helios s 37 točka-
mi, Loka kava TCG na 5. metu ima 30 točk, Triglav na 11. me-
stu pa 21 točk. V. S. 

NOGOMET 
Prva liga Telekom Sbvenije, 21. kob: Domžale : Hit Gorica 
4: o (o: o). Na lestvici z 40 točkami še naprej vodijo Dom-
žale. V. S. 

HOKEJ 

Liga EBEL: Acroni Jesenice: Innsbruck 4:3, KAC: Acroni Je-
senice 4:1. Na lestvici še naprej vodi Salzburg, Acroni Jese-
nice pa je spet na petem metu, točko zaostanka za Vieno 
Capitals. Danes potuje v goste k ekipi Graz 99ers. 
Državno prvenstvo, 2. del, 8. krog: Alfa : Acroni Jesenice 3 : 
10, BR Slavija: ZM Olimpija 2:4. Na lestvici vodi ZM Olim-
pija s 23 točkami, BR Slavija na 2. mestu ima 16 točk, Acro-
ni Jesenice na 3. mestu pa 15 točk. V. S. 
EKL, 19. krog: EC Pasut VSV : HK MK Bled 4 : 5 (1: 3, 3 :1, 
o : i ) . T . T . 

ROKOMET 

1. B liga - (noški: Termo : Krka 21 : 21; Vodi Intro GO Lea-
sing s 25 točkami. Termo je drugi in ima dve točki manj. V 
soboto bo v Novi Gorici derbi vodilne dvojice. 2. liga - mo-
ški od 1 do 8: Kranj: Črnomelj 34: 20; Grča Kočevje: AIples 
22 : 31; 2. liga - moški od 9 do 15: Arcont Radgona : Duplje 
22 : 30; Drava : Radovljica 38 : 22. M. D. 

BALINANJE 
SUPER LIGA SCHWARZMANN, 5. krog: Lokateks Trata : 
Planina Kranj 9:13, Zabiče: Jadran Izola i6 :6, Krim Pekar-
na Vrhnika : Hrast 16:6, Luka Koper: Zarja Balinček io: 12. 
Vrstni red: Zarja Balinček in Krim Pekarna Vrhnika po 12, 
Luka Koper, Zabiče in Planina Kranj po 9, Lokateks Trata 6, 
Hrast 3, Jadran Izola o. S. S. 

KEGLJANJE 
Rezultati 15. kroga v slovenskih ligah: 1. A • ženske: Triglav: 
Konstruktor2:6 (3146:3186). Vodi Miroteks, 30točk, 5.Tri-
glav 14 točk. 1. B - ženske: Ljubelj: Miroteks 2 2 : 6 (3224 : 
3247). Prvi Miroteks-2, 24 točk, 6. Ljubelj 14 točk. 2. Ilga-
ženske: Medvode: Pivka 6 :2 (2980:2888). Medvode 7., 4 
točke. 1. A - moški: Triglav : Konstruktor 5 : 3 (3492 : 3477), 
Proteus: Siliko 7 :1 (3571:3424). Vodi Konstruktor, 28 točk, 
2. Triglav, 20, 6. Siliko 14 točk. 1. B - moški: Calcit: Raden-
ska 3:5 (3314:3417), Ljubelj: Hidro 8 : o (3505:3303). Vodi 
Korotan, 25 točk, 4. Hidro 17,6. Ljubelj, 13,8. Calcit, n točk. 
2. liga - moški: Simon Jenko : Pivka 6 : 2 (3342 : 3312), Ter-
mo Polet: Lokomotiva 3 : 5 (3250:3296), Kočevje : Jeseni-
ce 3: 5 (3439:3501). 1. Termo Polet, 22,4. Jesenice i8,7. Si-
mon Jenko 13 točk. 3. liga - moški: Triglav-2: Delo 7: i (3282 
: 3142), Jesenice-2 : Calcit-2 6 : 2 (3493 : 3357), Ljubelj-2 : 
Coma 2 : 6 (3249 : 3266), Proteus-2 : Železniki 6 : 2 (3438 : 
3357). Prvi Triglav-2, 25, 4. Coma, i6, 5. Ljubelj-2,13, 7. Cal-
cit-2, 11, 8. Železniki, 10., 10. Jesenice-2, 9 točk. M. F. 
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Župan Občine Šenčur na podlagi 9. člena Pravilnika o vrednote-
nju in sofinanciranju športnih programov v Občini Šenčur (Uradni 
vestnik Gorenjske, št. 13/04 in 5/06), ter Letnega programa 
športa v Občini Šenčur za leto 2007, objavlja 

JAVNI RAZPIS 
ZA S O F I N A N C I R A N J E Š P O R T N I H P R O G R A M O V 

V OBČ IN I Š E N Č U R ZA LETO 2007 

Občina Šenčur bo iz sredstev proračuna v letu 2 0 0 7 s o f i n a n c i -
rala v viš ini 9 6 . 2 6 9 E U R naslednje vsebine: 

1. športna vzgoja otrok, mladine In študentov, kakovostni In 
vrhunski šport, delovanje društev, 
1.1. interesna športna vzgoja predšolskih otrok 
1.2. interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok, 
1.3. športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski 

šport, 
1.4. interesna športna vzgoja mladine. 
1.5. interesna športna vzgoja mladine usmerjene v kakovostni in 

vrhunski šport. 
1.6. kakovostni šport, 
1.7. vrhunski šport, 
1.8. delovanje dnjštev. 
2. šolska športna tekmovanja 

• Razpisana sredstva: 74.239 EUR 

3.0. športna rekreacija, 
• Razpisana sredstva: 11 .684 EUR 

4. razvojne In strokovne naloge v športu 
4.1. izobraževanje, usposabljanje, izpopolnjevanje strokovnega 

kadra v športu. 
• Razpisana sredstva: 1.461 EUR 

4.2. večje športne prireditve 
• Razpisana sredstva: 6.800 EUR 

4.3. vzdrževanje In obratovanje športnih objektov 
• Razpisana sredstva: 2.085 EUR 

Ostala sredstva za vzdrževanje in obratovanje športnih objektov v 
znesku 27.543 EUR. so namensko razporejena za posamezne 
športne objekte in niso predmet javnega razpisa. 

Programi, ki so predmet tega razpisa, bodo vrednoteni v obsegu, 
ki je opredeljen v Letnem programu športa Občine Šenčur za leto 
2007. ter na podlagi določil Pravilnika o vrednotenju in sofinanci-
ranju športnih programov v Občini Šenčur (Uradni vestnik Gorenj-
ske. št. 13 /04 in 5/06). 

II. 
Za sofinanciranje športnih programov lahko kandidirajo naslednji 
izvajalci športnih programov: 

• športna društva in klubi, ki imajo sedež in registrirano 
športno dejavnost v Občini Šenčur 

• zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna daištva s 
sedežem in delovanjem na območju Občine Šenčur. 

• zavodi, gospodarske družbe, samostojni športni delavci 
in dnjge organizacije, ki so registrirane za opravljanje de-
javnosti na področju športa vzgoje in izobraževanja. 

Športna društva, klubi in njihova zveza v Občini Šenčur, imajo pod 
enakimi pogoji prednost pred ostalimi izvajalci letnega programa 
športa pri sofinanciranju njihovih športnih programov, 

III. 
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izva-
jalci športne dejavnosti iz prejšnje točke tega razpisa, ki izpolnju-
jejo pogoje: 

• sedež oz. stalno bivališče v Občini Šenčur in tam tudi de-
lujejo, 

• materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za ures-
ničitev načrtovanih športnih aktivnosti. 

• najmanj eno leto registrirana dejavnost, 
• zagotovljena redna in programsko urejena vadba. 
• urejena evidenca članstva oziroma evidenca o udeležen-

cih programa. 

IV. 
Rok za prijavo oziroma oddajo vlog je 2 0 . m a r e c 2 0 0 7 . 

V. 
Obrazce in navodila za prijavo na javni razpis bodo kandidati pre-
jeli v tajništvu Občine Šenčur. Kranjska cesta 11, Šenčur in na 
spletni strani Občine Šenčur www.senour.si. 

VI. 
Popolne vloge izpolnjene v skladu z določili tega razpisa, v skladu 
z navodili v razpisnih obrazcih, ter z vsemi dokazili in s pripisom 
"Javni razpis-Šport-2007", se pošljejo s priporočeno pošiljko, ali 
se oddajo osebno na naslov: 

OBČINA ŠENČUR, Kranjska cesta 1 1 . 4208 ŠENČUR. 

VII. 
Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 dni. od dne-
va. ko bodo vse prispele vloge na javni razpis popolne, v skladu z 
določili 12. člena Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju šport-
nih programov v Občini Šenčur. 

VIII. 
Vse dodatne informacije lahko dobite osebno ali pisno na občin-
ski upravi Občine Šenčur, pri Vesni Bolka. unIv. dipl. pol., ali na 
telefonski številki 2519-110. 

Številka: 671-0001/07 
Datum: 6. 3. 2007 

Občina ŠENČUR 
ŽUPAN 

Miro K O Z E U 

Pred Odejo le Ježica 
Domače košarkarice Odeje so se loškim navijačem za bučno podporo zahvalile z novim naslovom 
mladinskih podprvakinj. 

BARBARA TODOROVIČ 

Ško^a Loka - Dvorana Poden 
je minuli konec tedna gostila 
zaklju6ii tumir mladinskega 
košarkarskega prvenstva. Ko-
šarkarice domače Odeje svojih 
navijačev na polnih tribunah 
niso razočarale, saj so se uvr-
stile v finale, na tekmi za prvo 
mesto pa so na koncu vseeno 
morale priznati premoč ljub-
ljanski Ježici, ki so branile 
lanski naslov najboljših. Pred 
300 gledalci so Ločanke ves 
čas uspešno držale korak z Je-
žico, ni pa jim uspelo obrniti 
rezultata v svojo korist. 

Trener mladih loških ko-
šarkaric Drago Klemenčič je 
bil po končani tekmi kljub po-
razu 61 : 74 zadovoljen. "V 
bistvu je bila naša želja večja 
kot naša učinkovitost," je po-
vedal po podelitvi pokalov in 
medalj najboljšim: "Mislim, 
da je drugo mesto zelo velik 
uspeh in da moramo biti s 
tem zadovoljni." Kvaliteto do-
mačih igralk je priznal tudi 
trener državnih prvakinj Vla-
do Velikonja. "Vedeli smo, da 

tekma ne bo lahka. Mislim, 
da sta Ježica in Odeja dve naj-
boljši mladinski ekipi v Slove-
niji," je priznal trener Ježice. 

Košarkarice Odeje so na 
poti do finala v petkovi polfi-
nalni tekmi premagale ekipo 
Merkurja Celje s 65 : 53, 
Ljubljančanke pa so na drugi 
polfinalni tekmi nadigrale 
ekipo Domžal z 81 : 39. 
Domžalčanke so se navija-
čem za slabšo petkovo pred-
stavo oddolžile na nedeljski 
tekmi za tretje mesto, ko so 
po zaostanku 24 točk ob pol-
času v drugem delu tekme s 
consko obrambo ustavile 
celjski napad. Minuto pred 
koncem tekme so s trojko 
Jane Osolnik povedle s 70 : 
71, po novem zadetem košu 
Celjank pa so imele preveč 
nemirne roke pri metih na 
koš. Kljub porazu z 72 :71 so 
v domžalskem taboru zado-
voljni, saj jim je uspelo pono-
viti lanski uspeh, ko so se pr-
vič uvrstili med najboljše šti-
ri, je po tekmi povedal trener 
domžalskih košarkaric To-
maž Bemot. 

V najboljšo peterko turnirja 
so bile izbrane Martina Oster-
man (Domžale), Nina Žakelj 
(Odeja), Živa Zdolšek (Mer-
kur), Ines Kerin in Tina Tre-

beč (obe JeiSca), slednja je bila 
tudi najboljša strelka in najbolj 
koristna igralka, najboljša ska-
kalka pa je bila Celjanka Kle-
mentina Mauhar. 

Odbojkarski spektakel v 
radovljiški dvorani 
Danes in jutri bo v športni dvorani v Radovljici potekal zaključni turnir Srednjeevropske lige 
v odbojki, favoriti pa so domači odbojkarji Autocommerca. 

VILMA STANOVNIK 

Radovljica - 'V čast si šteje-
mo, da je bila organizacija tur-
nirja zaupana prav našemu 
klubu," je pred začetkom dvo-
dnevnega tekmovanja, ki so ga 
poimenovali po glavnem po-
krovitelju Factor Banki, dejal 
predsednik kluba Rasto Oder-
lap in dodal, da tumir zagotovo 
pomeni tudi nov mejnik v ^o-
dovini kluba. Tako bodo danes 
in jutri v Radovljici nastopile 
ekipe Aon hot Volleys, Hypo 

Tirol, Kometa Kaposvar in do-
mafi Autocommerce. "Za tur-
nir vlada tako doma kot v tujini 
izredno zanimanje. Radovlji-
ška dvorana bo najbrž spet pre-
majhna za vse. ki si bodo žde-
li ogledati ta res atraktiven 
športni dogodek," dodaja izvrš-
ni direktor domačega kluba 
Gregor Humerca in poziva 
gled^ce, da si pravočasno za-
gotovijo prostor v dvorani. 
Vstop bo tokrat mogoč le z 
vstopnicami, ki pa so brezplač-
ne. Vodstvo kluba se je za to 

odločilo predvsem poučeno z 
izkušnjo z zadnje tdane v ra-
dovljiški športni dvorani, ko sta 
se srečali moštvi Autocom-
mercea in romunske Constan-
te in ko je pred dvorano ostalo 
veliko število ljubiteljev odboj-
ke. Zato je pripravilo brezplač-
ne vstopnice, ki pa bodo ^edal-
cem na voljo vsak dan dve uri 
pred pričetkom prve tekme. 
Danes bo vstop v dvorano mo-
goč z modrimi, jutri pa z 
oranžnimi vstopnicami, ki pa 
veljajo za obe tekmi 

Prva današnja tekma med 
ekipama Aon hot VoUeys in 
Hypo Tirol se bo začela ob 17. 
uri, druga med ekipama Auto-
commercea in Kometo Kapos-
var pa ob 19.30. Jutrišnja tek-
ma za tretje mesto bo ob 16.30, 
veliki finale pa ob 20. uri. Tudi 
tokratni tumir Factor Banka 
Final Four bodo organizatorji 
popestrili z nagradnimi igrami 
in plesnimi nastopi Razglasi-
tev rezultatov in podelitev pri-
znanj pa sta predvideni takoj 
po koncu finalne tekme. 

Pripravljeni na nove izzive 
MARTIN DOIANC 

Pred zadnjo tekmo lige 
EBEL so na Jesenicah pripra-
vili tiskovno konferenco, na 
njej pa so predstavili tudi na-
črte za novo sezono. Glavni 
sponzor jeseniških hokeji-
stov Acroni je po besedah 
vodilnih v klubu dobil nove-
ga lastnika, ki pa namerava 
še naprej vlagati v hokej. Na 
Jesenicah pripravljajo dolgo-

ročno pogodbo o sodelova-
nju. Na enako pogodbo ra-
čunajo na Jesenicah tudi za 
sodelovanje v ligi EBEL. 
Podpisati želijo vsaj petletno 
pogodbo. O tem bodo govo-
rili lo. marca v Salzburgu. 
kjer bo potekalo peto sreča-
nje klubov lige EBEL. "10. 
marca naj bi v Salzburgu go-
vorili tudi o morebitnem ig-
ranju Olimpije v avstrijskem 
prvenstvu. Če se bo vseh 

osem sedanjih klubov lige 
EBEL strinjalo, bodo Ljub-
ljančani dobili zeleno luč. Ce 
bo samo en klub nasproto-
val, "zmaji" ne bodo mogli 
igrati," pravi predsednik je-
seniškega kluba Pavel Ru-
par in dodaja: "Doslej nas v 
Ljubljani še niso prosili za 
razgovor ali podporo." Pred-
sednik kluba Pavel Rupar 
razmišlja tudi o obnovi ho-
kejske dvorane. Načrtujejo 

izgradnjo nove, saj bi bila 
obnova sedanje dražja. 
Gradnja nove bo stala 4,5 
milijona evrov in bo imela 
prostora za 5000 gledalcev. 
Stala naj bi na sejanjem no-
gometnem igrišču, nogo-
metaši pa bi dobili novo. V 
stari dvorani naj bi znižali 
strop in nad njim zgradili 
parkirno hišo, dvorana pa bi 
služila za treninge in rekre-
acijo. 

http://www.senour.si
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Savčani so konkurenčni 
Dirka v Lonjerju kaže pripravljenost slovenskih kolesarjev na začetku sezone. Stare četrti, 
Bole tik za deseterico. 

MAJA BERTONCELJ 

Krartj - V Lonjerju nad Tr-
stom je bila v nedeljo 31. dir-
ka za Trofejo ZSŠDI (1.2), na 
kateri Slovenskim kolesar-
jem spet ni uspelo priti do 
zmage. Dirka je bila dolga 
142 kilometrov, trasa pa je 
bila letos nekoliko spreme-
njena. Po uvodnem ravnin-
skem krogu so sledili štirje 
krogi z vzponom do Lonjer-
ja, kjer je bil tudi cilj dirke. 
Najboljši v šprintu skupine 

je bil Italijan Simone Ponzi 
(Zalf Desiree Fior). Izmed 
Slovencev je 3. mesto osvojil 
Jure Kocjan (Radenska Po-
werbar), četrti pa je bil Matej 
Stare (Perutnina Ptuj), za ka-
terega je bila to prva dirka v 
letošnji sezoni. 

Kolesarji Save so "krst" se-
zone imeli že pretekli teden 
v okolici Gardskega jezera, 
trener Miran Kavaš pa je že 
takrat napovedal, da se bo 
šele v Lonjerju videlo, kje 
trenutno so. Z 1 2 . mestom je 

bil najboljši Grega Bole, ki je 
za zmagovalcem zaostal 10 
sekund, 25. je bil Gašper 
Švab (+ 1:15), v isti skupini 
sta dirko končala tudi Krist-
jan Koren in Vlado Kerkez. 
Slednji naj bi bil na sezono 
izmed vseh Savčanov najbo-
lje pripravljen. Nasploh so 
i m ^ letošnjo zimo kolesarji 
izredne možnosti za tre-
ning. "Fantje so se povečini 
pripravljali doma. le Grega 
Bole je bil tri tedne na Ka-
narskih otokih. Tik pred 

prvo dirko smo imeli skupne 
priprave v Strunjanu. Lahko 
rečem, da fantje dobro na-
predujejo," je zadovoljen Ka-
vaš. Letos ima v ekipi 12 ko-
lesarjev, pretežno mlade. 
Novi okrepitvi sta Massimo 
Demarin in Avstrijec Wer-
ner Fahiteiner, ki je v Savo 
prišel iz ApoSport Linza. 
Savčane konec tedna čakata 
dve enodnevni dirki v Puli in 
Poreču, potem pa še dve 
etapni (Jadranska magistrala 
in Čma gora). 

ROKOMET 

KRAN) 

Izkazale so se z borbeno igro 

Domače rokometašice Save (na sliki Mira Novovič) so 
kljub borbeni igri morale priznati premoč ekipi Olimpije 
s 2 3 : 2 6 . / f o'o: Tinj DoU 

Rokometni klub Sava je minuli konec tedna v dvorani na 
Planini pripravil ženski turnir, na katerem so se številnim 
navijačem predstavile ekipe domače Save, Olimpije in 
avstrijske ekipe Union Koreneubung. Tako v konkurenci 
članic kot kadetinj je slavila ekipa Olimpije pred Savo In 
Union Korenburgom, pri deklicah pa je domača ekipa Save 
19 : 28 Izgubila z gostjami z Avstrije. Od domačih deklet 
sta naslova najboljših vratark osvojili Tina Pantovič med 
članicami In Mirnesa Jusufovič med kadetinjaml. V. S. 

SMUČARSKI SKOKI IN NORDIJSKA KOMBINACIJA 

PLANICA 

Matjaž Pungertar najboljši v A lpskem pokalu 

Na predzadnjem letošnjem tekmovanja za mladinski Alpski 
pokal v smučarskih skokih In nordijski kombinaciji je nasto-
pilo skoraj 150 tekmovalcev Iz Nemčije, Avstrije, Švice, 
Francije, Italije in Slovenije. V organizaciji kranjskega Trigla-
va je bil izveden dvojni program v obeh panogah. Slovenski 
skakalci so dosegli nekaj zelo dobrih uvrstitev. Prvi dan je 
bil z drugim mestom najboljši Rok MandI (Šmartno na Po-
horju), tretji je bil Matjaž Pungertar (Mengeš), 7. Sašo Ta-
dlč (Ljubno), 8. Miran Zupančič (Zagorje), 11. Aleš Oblak 
(Planica) in 15. Matej Dobovšek (Triglav). Drugi dan je zma-
gal Matjaž Pungertar, 7. Peter Prevc in S. Matej Dobovšek 
(oba Triglav). Slabši rezultati so bili za Slovence v nordijski 
kombinaciji. Izkazal se je le Rok Zima (Tržič - Trifix), ki je bil 
prvi dan deveti, drugI dan pa šesti. Točke sta osvojila le še 
Gašper Berlot (Velenje) s 27. mestom in Rok Rozman (Tri-
glav), ki je bil trideseti. J. J. 

KOLESARSTVO 

KRANJ 

Valjavec znova pri vrhu 

V soboto se je končala 65. kolesarska dirka Vuelta Comu-
nldad Valenciana (2.1). Dobil jo je Španec Alejandro 
Valverde (Caisse d'Epargne), na drugem mestu v skupni 
razvrstitvi pa je bil z zaostankom osmih sekund Tadej Va-
ljavec (Lampre Fondital) In tako po 3. mestu na dirki po 
Andaluziji prišel do novega odmevnega rezultata. Uspeh 
Slovencev je s 4. mestom dopolnil janež Brajkovič (Dlscov-
ery Channel). M. B. 

ATLETIKA 

BIRMINCHAM 

Bron za Čeplakovo, Osovnikar četrti 

Na evropskem dvoranskem prvenstvu v BIrminghamu je 
jolanda Čeplak v teku na 800 metrov osvojila tretje mesto, 
Škofjeločanka Brigita Langerholc pa je bila v finalu šesta. Tik 
za dobitniki kolajn se je v teku na 60 metrov uvrstil škof-
jeloški šprinter Matic Osovnikar, ki je osvojil četrto mesto. 
Slabše se je na prvenstvu odrezal kranjski skakalec v višino 
Rožle Prezelj, ki je z 213 centimetri osvojil 21. mesto, Cene 
Šubic pa je bil v teku na 1500 metrov sedemnajsti. V. S. 

KRANJ 

Izjemna dosežka Kampičeve in Draksierja 

Atleta kranjskega kluba Satler Saša Kampič In Tedy Draksier 
sta na zimskem državnem prvenstvu v članski konkurenci v 
metu kopja osvojila drugi mesti. Kampičeva je s tem Izpolnila 
tudi normo za evropsko prvenstvo za mlajše člane. Na držav-
nem prvenstvu v mnogoboju, je bila Saša prav tako druga. Tre-
ner Jože Satler pa omenja še dva dosežka svojih varovancev: 
pionirka Suzana Makarič je bila tretja v metu diska v mladin-
ski konkurenci, Jaka Muhar, prav tako pionir, sicer pa član AK 
Jesenice, je v mnogoboju dosegel šesto mesto. D. Ž, 

P r e b e « 
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GIBAJTE SE Z NAMI 
JANEZ FERLIC 

Vztrajanje 
Da uspeš, moraš vztrajati ali 

drugače povedano: kdor vztraja, 
tudi zmaga. Zato je vredno 
vztrajati kljub padcem in se so-
očati z ovirami, jih reševati v po-
zitivno smer, da zgnetemo pravo 
zmes, kije potrebna za zma^. 

Neskončno morajo vztrajati 
športniki, da posežgo po vrhun-
skih rezultatih, za katere je pač 
treba plačati določeno ceno. Po-
§qmo primer Petre Mcydič, tre-
nutno nesporne slovenske športne 
kraljice, ki seje leta in leta prebi-
jala v sam svetovni vrh smučar-
skega teka: sedaj nam je dokaza-
la, kaj požanješ, če poseješ nava-
de trdega treningi, brezkompro-
misne predanosti športu in slediš 
zastavljenim ciljem. Sama je 
priznala, daje večina njenih 
uspehov skrita v neizprosnih, že 
kar peklenskih treningih, s kate-
rimi je cdo sama sebe spravljala 
dobesedno na kolena, a da pose-
žeš po kolajni na vdikem tekmo-
vanju, kot so denimo svetovne 
prvenstva in olimpijske igre, je to 
nujno potrebno. V konkurenci, 
kakršna vlada v vrhunskem 
športu, je na zmagovalnem odru 
prostor le za najveije garače, za 
tiste, ki iz sebe stoodstotno iztis-

zahtevati vrhunskih rezultatov, 
kar je marsikje napaka. Mlad 
tekmovalec mora najprej šport 
vzljubiti, se f njem počutiti do-
mače in najti smisel svojega udg-
stvovanja. Kasnge se dodajo nove 
metode treningi, povečata se ob-
seg in intenzivnost. To je treba 
ponavljati iz leta f leto, lahko 
več kot desetle^e, preden se poka-
že zares dober rezultat, ki odteh-
ta vse napore, in takrat dobi 
športnik plačilo za vložen trud. 
Aljaž Pegan je več kot petnajst 
let čakal na naslov svetovnega 
prvaka. Petnajst let vsakodnev-
nega večum^ trening, obdo-
bij, ko je bil poškodovan, utrujen 
in je znova in znova telovadil 
ter dosegel brezhiben športni na-
stop. To je vztrajanje. Nič ni 
mogel prehiteti, pot proti vrhu je 
bila strma in dolga, brez bliž-
njic; to je pot vztrajanja, ki je 
vsemogočna in ovenčana z na-
grado, ki seje v denaiju in ma-
terialu t\e da ovrednotiti. 

Kaj pa ima rekreativni šport-
nik skupnega z vztrajnostjo? 
To, da se zaveda, da ne gre vse 
tako na hitro, kot je na prvi po-
gied možno. Močnejša ženska 
opazi vitkega atleta, kako z lah-

Pot vztrajnosti je daljša, z več vzponi in spusti, kar da 
športniku najboljši rezuKat in največje zadovoljstvo. 

ngo vse sposobnosti. Prostora za 
tiste, ki hočgo kar po bližnjicah 
steči proti vrhu, ni, že tako ali 
tako pa vetja nenapisano pravi-
lo, da so bližnjice za tiste, ki so 
nestrpni, mary vztnyni. Izbrati 

je treba dobro načrtovano in dol-
gotrajno pot postopnega razvoja 
od majhnih lovorik k velikim 
uspehom. Danes širia javnost od 
uspešnih mladih tdcmovalcev, ki 
prestopijo v danske in s tem moč-
ngše kategorije, že kar takoj za-
hteva vrhunske rezultate, ki pa se 
morajo že kar ponavljati. Tako 
hitro to ne gre. So izjeme, a ti 
športniki ponavadi v otroštvu 
opravijo široko bazo sproščen^ 
treninga z minimalnim številom 
tehnovaty in so tako kasnge kar 
"lačni" nastopov na tekmovaiiš-
ču. Praviloma so to rdcordaji in 
prvaki. 

Zato predvsem od mladih in 
zavzetih športnikov ne gre takoj 

kotnim korakom teče čez dm in 
stm, in se odloči, da bo začda 
teči, da se znebi nekaj odvečnih 
kilogramov. Po enem mesecu 
vadbe vsa začudena opazi, da 

je izgubila zgolj dva kilogra-
ma, sama pa bi se jih želela 
znebiti vsaj pet, če že ne kar 
postati taka kot vitki atlet. In 
nato potem kar opusti vadbo, 
češ da je to prenaporno in gre 
tako počasi in da verjetno ob-
staja še kakšna druga, hitrgša 
varianta in morda celo z manj 
napora. Zmota. 

V življenju zmagujejo tisti 
na dolge proge, je pisalo pred 
časom na velikem reklamnem 
panoju znane avtomobilske 
znamke. In to še kako drži. 
Zmaguje vztrajna pot, kjer sta 
na prvem mestu volja in zavze-
tost. Talent je nekaj, a še zdaleč 
ne vse. Kaj pomaga nadarje-
nost, če ni vztrajn^a dela. 
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Ič MOJ POGLED 
DAMJANA Š M I O 

Nadarjeni otroci (4) 
"Nikoli nisem storil ničesar, kar bi bilo vredno 
narediti po naključju in tudi noben od mojih 
izumov ni bil stvar naključja. Rodilo jih je delo." 

(Thomas Edison) 

Da nadaijmi otroci 
marsikoga spravijo v 
zadrego in mu pov-

zročajo nelagodje.je razumlji-
vo povsem iz človeških razlo-
gov. Strah pred drugačnostjo 
in bognedaj še občutek manj-
vrednosti sta kaj hitro prisotna 
pri nekaterih ljudeh, ki se sre-
čajo z nadpovprečno bistrimi 
glavami. Zgodovina nam po-
nuja kar nekaj primerov, ko so 
bili nadaijeni in nadvse 
ustvarjalni ljudje razumljeni 
povsem neprimerno. V spriče-
valu Einsteina je pisalo, da Je 
mentalno počasen, nedruža-
ben in vedno zatopljen v svoje 
sanjarije... Beethovnov glasbe-
ni učitelj je zanj rekel, da kot 
skladatelj nima nobenega upa-
nja ... Walt Disne]>je bil od-
puščen, češ da nima dobrih 
idej ... Charles Danvin je za-
pustil medicinsko fakulteto ... 
Isaac Newton je bil zelo slab 
učenec... Prav okolje Je tisto, ki 
določa, kako se ho nadarjeni 
otrok počutil, saj Je lahko spre-
jet ali pa ne. Kakorkoli obrne-

mo spada v manjšino in vsi, ki 
so v manjšini, se morajo uve-
ljavljati na svoj način in se pri-
lagajati večini. Prav to lahko 
včasih pripelje nadarjenega 
otroka do tega, da povzroča te-
žave, saj ni razumljen tako, 
kot bi si želel. Kljub nenehne-
mu poudarjanju individual-
nosti Je v tem svetu in v našem 
sistemu še vedno najbolje osta-
ti v zlati sredini • kar pomeni 
neškodljivo povprelje. Ce to 
ugotovi nadarjen otrok, je po-
gosto pripravljen za ceno ljube-
ga miru in sprgetosti med vrst-
niki malce "pozabiti" na svoje 
sposobnosti. Tisti, ki so izjem-
no nadaijeni, so večkrat razo-
čarani, saj redko kdo od njih 
zahteva toliko, kot so sposobni. 
To je podobno, kot če bi avto-
mobilskemu dirkaču rekli, naj 
vozi kot nedeljski voznik. Naj-
brž bi vmes počel še kaj druge-
ga, od samega ljubega dolgča-
sa. Prav dolgčas pa Je nevaren 
za nadarjene otroke, saj zni-
žuje motivacijo in vpliva na 
vedoželjnost. 

Prisluhnite nam-
polepšali vam bomo 
dan. 

91,0 MHz 
TU ISTICNI 

uiuiui.potepuh.com 

Zajbelj podaljša življenje 
Stari Rimljani so se Čudili: "Kako lahko umre človek, ki mu raste žajbelj na vrtu?" Z žajbljem (Salvia 
officinalis) si resda ne bomo pridobili nesmrtnosti, pripomogel pa bo, da bomo dneve na zemlji 
preživeli s kar se da čistimi dihali, zdravimi prebavili, mirnimi živci, čim manjkrat prehlajeni in ne 
premočno prepoteni in utrujeni ... 

PAVLA K U N E R 

Žajbelj na vrtu, 
zdravje v telesu 

Botanično ime današnje 
zeli izvira iz latinske besede 
salvus, ki pomeni zdrav. Gr-
ški zdravnik Dioskorid je 
menil, da skoraj ni bolezni, 
pri kateri bi žajbelj odpove-
dal. "Kdor ima žajbelj na 
vrtu, ima zdravje v telesu," 
pravijo Italijani. Že njihovi 
predniki so ga častili kot sve-
to rastlino. Ta je svoje božan-
ske moči pokazala samo, če 
so ji nabiralci namenili pose-
ben obred, kar je pomenilo, 
da so se morali umiti po 
vsem telesu, obleči bele tuni-
ke in žrtvovati bogovom 
kruh in vino, šele potem so 
ga lahko trgali. Zeliščarji 
Sredozemlja, kjer je njegova 
domovina, so ga svetovali 
ženskam s težavami pri za-
nositvi. V srednjem veku je 
veljal kot sredstvo za podalj-
šanje življenja in odganjanje 
zlih duhov. Na Kitajskem pa 
že od nekdaj slovi po never-
jetnem učinku na možgane, 
živce, oči in žleze. Menijo, 
da žajbelj oživlja spomin in 
krepi ožilje. V srednjem 
veku so ga k nam zanesli 
menihi. Našemu človeku se 
je ta žlahtna zel kakopak hi-
tro priljubila in na njegovem 
kmečkem vrtu našla svoje 
posebno mesto. Kmalu mu 
je nadel domača imena, kot 
so kadulja, šenovka ali čisteč. 

O njem pišejo vse spodobne 
padarske bukve: "Komur se 
roke tresejo, naj Jih z žavblovo 
vodo (čajem) vrniva. S to vodo 
zobe zmivati, ostanejo beli. U 
ti vodi rute moči, na glavo obe-
ži, neha boleti. To vodo piti, 
stori dober želodec, ti tudi krof 
pol ne rase. Tudi Je dobra za 
take, ktere tako hudo boži žlak 
zadene, da Jim štimo al besedo 
zapre. Vsako Jutro in zvečer 
piti, prežene kašelj." V kuhinji 
se je uveljavil v 13. stoletju. Z 
njim še danes radi odišavlja-
mo razne pečenke in meso 
na žaru. Tako jim izboljšamo 
okus in hkrati poskrbimo za 
dobro prebavo. Žajbljeve li-
ste so svoj čas dajali tudi v ja-
bolčno potico in pito. 

Zel za melanholike 

Žajbelj je naravni antisep-
tik, pa tudi antibiotik. Vsebu-
je eterično olje, smolo, tanin, 
grenko snov in kafro, žajblje-
vi listi pa vsebujejo precej vi-
tamina A in C. Žajbelj je 
predvsem poživilo, pospešuje 

krvni obtok in pomaga živč-
nemu sistemu. Sloviti franco-
ski zdravilec Maurice Messe-
gue priporoča žajbljev popa-
rek vsem preutrujenim lju-
dem, študentom v času izpi-
tov, mentalnim delavcem, 
slabokrvnim, živčnim in de-
presivnim. Opozarja pa, da ni 
primeren za vročekrvne sang-
vinike, ker bi se s tem njihov 
"presežek kivi" le še povečal. 
Idealen je zlasti za melanholi-
ke, pa za jezljive kolerike in 
apatične flegmatike. 

Črevesje, želodec, 
spolni organi so za! 

Žajbelj ima neprecenljiv 
učinek pri zdravljenju pre-
bavnih motenj, predvsem 
pri vetrovih, vnetju želodčne 
in črevesne sluznice ter pri 
driskah. Pol žličke posuše-
nih listov prelijemo s skode-
lico vrele vode, pustimo stati 
pet minut in počasi popije-
mo. Pri omenjenih težavah 
spijemo po eno skodelico 
nesladkanega čaja pol ure 
pred jedjo. Poparek bo v že-
lodcu sprožil vrsto reakcij, Id 
bodo pomagale pri prebavi 
težke, mastne hrane. Za po-
moč črevesju in želodcu mu 
ni para, prav tako za občutlji-
ve ženske spolne organe, saj 
obnavlja tonus v maternici. 
Zaradi učinka, ki ga ima na 
hormone, pa pomaga dekle-
tom v puberteti in ženam v 
meni. Poparek iz žajblja, ki 
mu dodamo še rman {Achil-

lea millefolium), naj pijejo 
sladkorni bolniki. 

Preženimo neprijeten 
"švic" in okužbe 

Žajbelj je znan kot sred-
stvo, ki pomaga proti čez-
mernemu znojenju v meni 
ali puberteti, pri infekcijskih 
boleznih, pri premočnem 
delovanju ^eze ščitnice, za-
radi živčnega izvora. V ta na-
men pijmo zjutraj in zvečer 
prelivek: žličko žajbljevih li-
stov prelijmo s skodelico 
mrzle vode in pustimo stati 
vsaj sedem ur. Žajbljev preli-
vek in poparek pomagata 
tudi za grgranje pri vnetem 
grlu, žrelu, dlesnih in aftah, 
če ju pijemo, pa tudi pri bol-
nih dihalih, začetni gripi in 
revmi. Če bomo pridno pili 
žajbljeve napitke, se bomo 
obvarovaU okužb, saj je žaj-
belj baktericiden. V ljud-
skem zdravilstvu si zoper ka-
šelj radi pripravljamo žajblje-
ve liste, kuhane na mleku in 
sladkane z medom. Obožu-
jejo ga zlasti otroci, ki jim ga 
po dajemo po žličkah po eno 
skodelico na dan. Prevretek 
(pest žajblja kuhamo v vodi 
10 minut) lahko uporabimo 
za izpiranje ran, nožnice, gr-
granje, klistir, umivanje gla-
ve, masiranje... Krepilno žaj-
bljevo kopel pa si pripravimo 
zjutraj, če smo utrujeni in 
brez življenjske moči. Žaj-
belj navsezadnje vzdržuje 
tudi vitalnost pri starejših. 

Vodmat 5 T A M , K J E R S O N C E V Z H A J A 

EDVARD SVBTEK 

2. del 

Okoli leta 1700 ima tu več-
je posesti škojija, komenda, 
ljubljanski vicedom in le še 
malo cerkev sv. Petra. V tem 
času ima tu svoje posesti tudi 
deželno glavarstvo. Leta 1744 
ljubljanski vicedom razproda 
svoje posesti in pokupi Jih Av-
gust Codelli. 

Leto 1848 - leto zemljiške 
odveze, dočakajo zemljiški 
lastniki: Codelli, ljubljanska 
škojija, cerkev sv. Petra in ne-
kateri ljubljanski meščani. 
Takrat se začne nova razpro-
daja in delitev na dotakratne 
tlačane. 

Na Vodmatu sta po letu 
ijii stali dve kapelici od dva-
najstih, ki Jih je za božjo pot 
v Polje postavil šentpetrski 
župnik Janez Skrpin. 

V srednjem veku Je Vodmat 
spadal v mestno pomirje, to je 

Poslopje Gimnazije Moste se vse od postavitve leta 1913 nI 
kaj dosti spremenilo. 

pod mestnega sodnika. V 
času Ilirskih provinc Vodmat 
spada pod Mesto, leta 1S17 
pa je kot edini tukajšnji kraj 
prišel pod Glavno občino, 
Ljubljana - okolica. Leta 

leta i^pjf razdeljen na dva 
dela - eden Je bil v Ljubljani -
Centru, drugi del pa Je spadal 
pod občino Moste, kasneje 
Moste - Polje, pa občino Ljub-
ljana, Moste - Polje in leta 
'995 P" ukinitvi primestnih 
občin k enotni občini Ljublja-
na (MOL). 

V Vodmatu je bil rojen Ja-
nez Cigler (17^2 - 1867), ki 
leta i8j6 napiše prvo sloven-
sko povest. Umrl je v Višnji 
Gori kot tamkajšnji župnik. 

Vodmat se pogosto omenja 
v zvezi z mlini na Ljubljanici 
in južinski graščak Trpine je 
leta 1862 nekdanji mlin preu-

redil v tovarno kocev, ki Je leta 
1910 postala znana tovarna 
Pletenina (lastnik Dragotin 
Hribar), v kateri Je delalo ve-
liko žensk iz Vodmata in oko-
liških krajev. Leta 1998 so Jo 
zaradi nerentabilnosti podrli 
in danes tam stojijo dopolnil-
ni objekti Kliničnega centra. 
Na mestu Vodmata Je bila 
med obema vojnama postav-
ljena Mengentalerjeva usnjar-
na (Teol), ki pa Je po stečaju 
leta 1935 delala pod firmo 
Bohme, po vojni pa zgradba 
nekdanje občine Lj. Moste -
Polje, Dom španskih borcev, 
tržnica in še kaj. 

1S96 je bil katastrsko Vod-
mat priključen Mestu. Leta 
1935, ob ustanovitvi "Velike 
Ljubljane" pa ga je bila ve-
čina priključenega Ljuhljani. 
Tako Je bil Vodmat vse do 

Gena knjige Tam, kjer sonce vzhaja z 20% popustom je 
13,}5 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.si. 

Gorenjski G las 
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Naši 
BORIS BERGANT 

Ko so se pri nas pred leti 
pojavili prvi našiji, so spod-
budili ugibanje o tem, kaj 
sploh so; med drugim naj bi 
bili križanci med jabolkom 
in hruško. Vendar je naši 
samo to, kar je: za nas mlada 
sadna sorta, ki je v Evropo 
prišla šele pred dobrimi tre-
mi desedetji iz Azije in je ne-
koliko v sorodu s hruško. 
Njegovi plodovi so podobni 
jabolkom, barva ploda je 
rjavkasta do zlato rumena, z 
izjemo japonskih tipov naši-
ja, ki so riuneno zeleni. Zna-
čilne so tudi pikice po plodu, 
meso je izredno sočno, hrus-
tljavo in aromatično. Naši je 
zelo trpežna sadna vrsta za 
prevoz in shranjevanje in se 
le stežka pokvari ali prezori. 
Za pritisk so plodovi manj 
občutljivi kot jabolka, z ob-
čutljivostjo hrušk pa sploh ni 
primerjave. Zrel naši ima 
čvrsto, sladko in aromatično 
meso. Običajno so v prodaji 
čvrsti in zreli sadeži, ki so že 
hrustljavi, vendar preizkus 
ni nikoli odveč. Na hladnem 
se plodovi našija ohranijo 
dva do tri tedne in tudi dlje. 
Zelo ugodno delujejo na člo-
vekov organizem, saj pospe-
šuje izločanje vode in 
zmanjšuje količino strupe-
nih snovi v telesu, in kar pa 
je še posebej zanimivo - bla-
ži učinek alkohola. Uživamo 
jih predvsem surove; naj-
okusnejši so, ko so ohlajeni, 
uživamo jih lahko kot "pija-
čo na peclju". So tudi izvr-
sten dodatek k sadnim in pi-

kantnim solatam. Vedno so 
dobrodošli v sladicah, so pa 
tudi sestavni del predjedi ali 
celo glavne jedi. Poleg tega 
so idealna priloga k siru, 
svinjskemu ali puranjemu 
mesu in divjačini. 

Našiji z mozzarelo 

Za 2 osebi potrebujemo: 20 
dag mozzarelle, 40 dag naši-
jev, 3 žlice ekstra deviškega 
oljčnega olja, sveže stisnjen 
sok polovice limone, šopek 
svežega peteršilja. 

Mozzarello narežite na 
tanke kolobarje, dodajte na 
kocke narezane oprane, 
olupljene in razpeščičene 
našije, prelijte z oljčnim 
oljem, sveže stisnjenim li-
moninim sokom in potresi-
te s sesekljanim peteršiljem. 
Solato dobro pretresite in 
ponudite dobro ohlajeno. 

Naši z medom 
in sezamom 

Za 1 osebo potrebujemo: 2 na-
šija, 1 žlico limoninega soka, 
4 žlice medu in 2 žlici seza-
movih semen. 

Našija olupite, podolžno 
razpolovite in izdolbite peš-
čišči. Polovice takoj pokap-
Ijajte z limoninim sokom. 
Našijeve polovice položite z 
izrezanim peščiščem nav-
zgor na desertne krožnike 
ali v skodelice, jih pokap-
Ijajte z medom in potresite 
s sezamom ter postrezite. 

Rižota z našiji, panceto 
in bučo 

Za 4 osebe potrebujemo: 40 
dag našijev, jo dag riža, 8 dag 
masla, j žlice oljčnega olja, 6 

dag parmezana, 1,3 I mesne 
juhe, 4 rezine pancete, 1 dl su-
hega belega vina, 1 strok čes-
na, sol, sveže mlet poper. 

V posodi segrejte oljčno 
olje, na njem prepražite na 
kocke narezane, oprane, 
olupljene in razpeščičene 
našije, dodajte riž ter ga 
med mešanjem postekleni-
te. Dodajte sesekljan česen, 
premešajte, zalijte z vinom, 
prevrite in zalijte z mesno 
juho. Zavrite in med občas-
nim mešanjem kuhajte, do-
kler riž ne vpije vse tekoči-
ne. Jed začinite s soljo in 
poprom, dodajte nariban 
parmezan, maslo in na koc-
ke narezano panceto, pre-
mešajte, pustite stati nekaj 
minut in postrezite. 

Jagenjčkove zarebrnice 
z našiji 

Za 4 osebe potrebujemo: 16 
jagenjčkovih zarebmic, 3 žli-

ce oljčnega olja, 2 žlički ze-
liščnega kisa, 0,5 žličke sesek-
ljanega rožmarina, 2 dag 
masla, 2 našija, 1 dl suhega 
belega vina, sol in sveže mleti 
poper. 

Jagenjčkove zarebrnice 
nasolite in popoprajte ter 
jih natrite z marinado iz 
oljčnega olja, zeliščnega 
kisa in rožmarina. Pustite 
jih v marinadi vsaj eno uro 
ali pa kar čez noč. V segreti 
ponvi zarebrnice z obeh 
strani zapecite in jih naloži-
te na ogret pladenj. V po-
nev dajte maslo in na njem 
popecite olupljena in na 
osem krhljev narezana na-
šija. S popečenimi krhlji 
našija obložite jagenjčkove 
zarebrnice, sok, ki je nastal 
med pečenjem, pa zalijte z 
belim vinom, dobro prevri-
te in omako prelijte prek 
zarebmic ter takoj postrezi-
te s sočnim pire krompir-
jem. 

ZELENO IN CVETOČE 
ICOR PAVLIČ 

Petelinčki 
Letošnja zgodnja pomlad 

je prej kot običajno privabi-
la spomladansko cvetje na 
obronke gozdov, kjer so 
pod gohmi drevesi kar pisa-
ne preproge raznobarvnih 
cvetov. Vijolične barve so 
petelinčki. Razširjena traj-
nica cveti tudi v Sloveniji v 
treh različnih vrstah. So go-
molj aste zelike z zelo drob-
no nazobčanimi listi, na 
koncu stebel pa imajo bele 
ali vijolične cvetove neobi-
čajnih oblik. Zelo hitro se 
same množijo s semenom 
in rastejo na sončnih 
obronkih gozdov ali tam, 
kjer uspeva grmičevje, 
predvsem leskovi grmi. 
Običajno rasdina cveti apri-
la in maja. Do 15 centime-
trov visoka rožica z grozda-

stim značilnim cvetom spo-
minja na petelinovo rožo, 
odtod verjetno tudi ime; 
razširjena je po celi Evropi. 
Ponavadi kar iz gozda pre-
selimo rastline v domače 
vrtove, uspevajo pod kakš-
nim grmičevjem ali na 
skalnjakih, na obronkih 
gredic in kje ob starih zido-
vih tvorijo poseben ambi-
ent. Petelinčki najlepše ra-
stejo v rahli, humusni zem-
lji, listavki, zato jih običaj-
no, če jih trgamo, kar odpu-
limo z delom gomolja. Če 
jih posadite v domačem 
vrtu, naj imajo vedno vlaž-
no zemljo, tudi poleti, ko je 
sušno obdobje. 

Na vrtu so se prva dela že 
začela. Prav zdaj je pravi 
čas za pomlajevanje lonč-

nic. To velja za grmičke hi-
biskusov, ki so stari od ene-
ga do dveh let. Prav tako 
lahko obrežemo sobne lipe 
in javorje, ki se že počutijo 
utesnjene, ali pa imajo pre-
dolge in pretanke poganj-
ke, ki kasneje oslabijo in se 
posušijo. Presajanje vseh 
večjih lončnic je potrebno 
vsako pomlad, saj se v 
enem letu korenine tako 
razrastejo v posodi, da ras-
tlina trpi, ker nima dovolj 
zemlje in se ne razvija lepo. 
Rastlina naj ima tudi pros-

tor za drenažo, oziroma 
odprtino na dnu, kjer od-
teka odvečna voda, v nas-
protnem primeru koreni-
ne začno gniti in rastlina 
lahko propade. Ko rasdino 
privzdignemo iz posode, 
vse poškodovane in stare 
korenine s škarjami odre-
žemo in jo postavimo v 
novo posodo z novo zemljo. 
Zasujemo z novo zemljo in 
le malo zalijemo. Presajeno 
rastlino bolj zaHjemo šele 
po nekaj dneh, ko se kore-
nine že privadijo. 
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KUHARSKI RECEPTI 
ZA VAS IZBIRA DANICA DOLENC 

Tedenski jedilnik 

Nedelja - Kosilo: goveja juha z vlivanci, piščanec po dunajsko, 
radič s krompirjem, jabolčna pita z rjavim sladkorjem; Večer 
ja: kuhan suh vrat, brstični ohrovt s kislo smetano, zrnat kruh 
Ponedeljek - Kosilo: krompirjeva juha s suhimi gobami, po 
pečena govedina iz nedeljske juhe, kislo zelje v solati; Večer 
ja: široki rezanci s skuto in jajcem, zelena solata ali kompot 
Torek - Kosilo: juha iz gomoljne zelene z zdrobovimi žllčni 
ki, ribji fileti po pariško, krompirjeva solata; Večerja: ajdova 
kaša z ocvirki, bela kava. 
Sreda • Kosilo: segedin golaž, polenta, sadna kupa s kivijem 
in banano; Večerja: porov riž s parmezanom, motovileč s 
tuno in jajcem v solati. 
Četrtek - Kosilo: jota s kranjsko klobaso, krompirjevi žganci 
z ocvirki, pečena jabolka; Večerja: ajdove palačinke z borov-
nicami in stepeno smetano, kompot, drobno pecivo. 
Petek - Kosilo: paradižnikova kremna juha z zlatimi kroglica-
mi, skuše po tržaško, krompir v koscih, zelena solata; Ve-
čerja: jajčne omlete s čebulo in zelenjavo, zrnat kruh, sok. 
Sobota - Kosilo: zelenjavna enolončnica, svinjski zrezki v na-
ravni omaki, skutni svaljki s krompirjem, radič s fižolom, va-
nilijev puding s sadjem; Večerja: žolča s čebulo in bučnim 
oljem, zelena solata s krompirjem, domači prijatelj. 

jabolčna pita s skuto in rjavim sladkorjem 

250 g moke, 70 g rjavega (nerafiniranega trsnego) sladkorja, pol 
zavitka pecilnega praška, 150 g masla ali margarine, 1 rume-
njak, nastrgana limonina lupinica; Nadev: 250 g skute, 100 g 
rjavega sladkorja, 2$o g naribanih jabolk, 3 žlice kisle smetane, 
3 ali 4 manjšo razpolovljena jabolka, 1 žličko limoninega soka, 
malo cimeta, malo rjavega sladkorja za posip. 
Moko presejemo skupaj s pecilnim praškom in v njej zdro-
bimo surovo maslo ali margarino. Dodamo rjavi sladkor, li-
monino luplnico in rumenjak ter na hitro ugnetemo krhko 
testo. Počiva naj pol ure. Nato testo razvaljamo, položimo 
na dobro pomaščen pekač in dvignemo robove. Iz skute, 
masla, rjavega sladkorja, naribanih jabolk in kisle smetane 
pripravimo nadev, ga poravnamo po testu, povrhu pa na-
rahlo potresemo s cimetom in rjavim sladkorjem. Po želji 
pito povrhu še okrasimo s tremi ali štirimi polovicami olup-
Ijenih jabolk. Pečemo 40 minut pri i8o stopinjah C 

Porov riž s parmezanom 

50 dag pora, 10 dag olja, 70 dag riža, vroča juha ali voda za za-
livanje, 8 dag surovega masla, 3 žlice nastrganega parmezana. 
Por dobro očistimo in zrežemo na 1 do 2 cm dolge koščke; 
operemo jih pod tekočo vodo. Na vroče olje damo najprej do-
bro odcejen por, ga malce podušimo, nato pa takoj dodamo 
opran riž in premešamo. Ko riž postekleni, ga zalijemo z vro-
čo vodo ali juho. Solimo in dušimo 20 minut. Nazadnje rižu 
primešamo še koščke surovega masla, pustimo, da se stopi 
ter vpije v riž in potresemo še z naribanim parmezanom. 

Osnovna šola 
PREDOSLJE 

Svet zavoda 
OSNOVNE ŠOLE PREOOSUE KRANJ 
Predoslje 17a, 4000 KRANJ 

razpisuje delovno mesto 

RAVNATELJA/ICE 
Kandidati morajo za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice: 
- izpolnjevati splošne zakonsite pogoje in posebne pogoje, skladno z 

Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja -
ZOFVI (Ur. 1. RS, št. 98 /05 - uradno prečiščeno besedilo in 129/06) 

- imeti pedagoške, vodstvene, organlMCIjske in dnjge sposobnosti za 
uspešno vodenje zavoda. 

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 (pet) let. 
Predvideni začetek dela bo dne 1. 8. 2007. 

Kandidati oddajo vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev v zaprti 
ovojnici, opremljeno z naslovom zavoda in oznako "Prijava na razpis za 
ravnatelja", v roku 10 (deset) dni od dneva objave. 
K vlogi morajo priložiti: 
- potrdila o izobrazbi 
- dosedanjih delovnih izkušnjah, kratkim življenjepisom 
- potnjilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki 

se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v 
trajanju več kot šest mesecev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi 
kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost 

- program vodenja zavoda. 

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku. 
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KRATKE NOVICE 

KRANJ 

Dolg seznam poklicev, ki jih primanjkuje 

Kot kažejo objave na spletni strani Republiškega zavoda za 
zaposlovanje, je seznam deficitarnih poklicev na Gorenj-
skem precej dolg. Na njem najdemo programerje, razvijalce 
programov, inženirje gradbeništva in tudi druge poklice v 
gradbeništvu, inženirje elektrotehnike, strojništva in lesar-
stva ter tehnike teh strok, zdravnike, zobozdravnike, farma-
cevte, računovodje, projektne menedžerje, pravne strokov-
njake, ekonomiste ... Sodeč po tem seznamu manjka tudi 
medicinskih sester, zavarovalnih zastopriikov, kuharjev, na-
takarjev, varnostnikov, zidarjev, železbkrivcev, tesarjev, 
monterjev gradbenih konstrukcij, vzdrževalcev zgradb, elek-
troinštalaterjev, livarjev, oblikovalcev kovin, varilcev, klju-
čavničarjev, orodjarjev, rezkalcev, strugarjev, brusilcev, av-
tomehanikov, mehanikov letal, strojnih ključavničarjev in 
mehanikov, mesarjev, pekov, slaščičarjev, mizarjev, vozni-
kov tovornjaka in avtobusa ... če omenimo ie nekatere od 62 
poklicev. Na seznamu suficitarnih poklicev pa so sociolog, 
politolog, prevajalec, tekstilni in metalurški tehnik, modni 
oblikovalec, uradnik za upravne evidence, varuh otrok, ma-
ser, šivalec in upravljavec za Šivanje oblačil in tekstilij. Letni 
pregled deficitarnih in suficitarnih poklicev služi kot osnova 
za vključevanje brezposelnih v posamezne aktivnosti 
aktivne politike zaposlovanja in v zaposlitev. D. Ž. 

KRANJ 

Top lista iskanih poklicev 

Med poklici, po katerih je bilo januarja letos prijavljenih naj-
več prostih delovnih mest, zavod za zaposlovanje omenja 
prodajalce, voznike tovornjakov, delavce za preprosta dela 
pri visokih gradnjah, natakarje, zidarje, čistilce prostorov. 
Na "top listi" najbolj iskanih poklicev pa so tudi delavci 
za druga preprosta dela, komercialisti za prodajo, ključavni-
čarji in administratorji. D. Ž. 

Delavnice brez opreme 
Pred časom je učitelj praktičnega pouka iz Srednje poklicne in strokovne šole Kranj jože Verbič na 
posvetu opozoril na problem, povezan s poklicnim šolanjem za gradbene poklice. 

DANICA ZAVRL Ž L E B I R 

Kranj - "Posvet je izzvenel v 
splošno razpravo o proble-
matiki poklicnega šolstva in 
izumiranja poklicev pri nas, 
ki ni značilno le za naše raz-
mere, ampak za vso Sloveni-
jo in tudi evropske države. 
Vse to že drži, moj namen pa 
je bil opozoriti na razmere 
na Gorenjskem, saj želim, da 
bi našli rešitev za našo šolo 
in za razmere v nekaterih 
poklicih na Gorenjskem. 
Ena največjih težav je slaba 
opremljenost naše šole za 
praktični pouk, kjer imajo di-
jaki do srečanja s praktičnim 
delom pri mojstrih edino 
možnost, da se naudjo veš-
čin svojega poklica," je pove-
dal Jože Verbič. "Delavnico 
v katero smo se vselili v letoš 
njem šolskem letu, oprem 
Ijamo sami, saj nam je drža 
va zadnji komplet orodja za 
gotovila pred več leti. Obra 
čamo se na donatorje, naj 
nam pomagajo. Nagovoril in 
obiskal sem jih okoli dvesto, 

odziv pa je precej skromen. 
Na ta način smo nabrali ne-
kaj materiala, z denarjem pa 
so manj radodarni. Na po-
svetu sem doživel očitek, da 
naše delavnice niso posprav-
ljene in da bi morali najti po-
klicno šolo, ki bi bila priprav-
ljena urediti centralno ogre-
vanje, saj so sedaj delavnice 
mrzle. Take šole ni, za nape-
ljavo ogrevanja pa bomo ven-
darle poskrbeli. Mislim, da 
imamo v prostorih, ki smo 
jih šele nedavno naselili, kar 
primeren red, še bolje pa bo, 
ko bomo sami naredili nekaj 
prezidav, prostore obložili s 
keramiko in vanjo postavili 
police, ki jih bomo sami na-
redili iz podarjenega materi-
ala. Od posveta sem pričako-
val, da nam bodo ti ljudje po-
magali pri opremljanju in 
odprli kakšna vrata pri državi 
in donatorjih, da bomo imeli 
v delavnicah minimalne po-
goje za delo." 

Za opremo delavnic bi se-
daj z veseljem sprejeli smre-
kov les, dodaja Verbič. Sicer 

pa govori o vrsti težav, pove-
zanih z gradbenimi poklici, 
za katere izobražuje omenje-
na kranjska šola. Zelo so 
iskani, zanimanja zanje pa je 
vse manj. Kot pravi Verbič, je 
v tretjem letniku letos 95 di-
jakov za vse poklicne usme-
ritve (zidar, tesar, pečar - ke-
ramik in frizer), ob letoš-
njem informativnem dnevu 
pa je pokazalo, da se denimo 
za poklic tesarja zanimata 
dva. za zidarja pa en sam 
osnovnošolec. Premalo je na-
rejenega za promocijo teh 
poklicev, mladi se raje odlo-
čajo za gimnazije in splošne 
srednje šole, določeni poklici 
pa utegnejo zaradi tega v pri-
hodnje usahniti. Verbič vidi 
težavo tudi v tem, ker dijakov 
po končanem poklicnem šo-
lanju mojstri v poklicih ne 
žehjo zaposlovati. Iz sekcije 
pečarjev na Gorenjskem je 
en sam, ki je pripravljen 
sprejeti mlade iz šol. Mojstri, 
Id delajo sami, se po Verbiče-
vih besedah ne morejo celo-
vito ukvarjati z vajenci, ki iz 

/ 

Jože Verbič / Foto: Cor^d Kaviie 

šol ne prinesejo zadosti prak-
tičnega znanja. A kje naj ga 
dobijo. Če ne z delom, in za-
čarani krog se nadaljuje. 
Možnost na posvetu predla-
ganega učnega podjetja se 
mu ne zdi realna ravno zara-
di tega, ker ti fantje niso do 
konca naučeni in izpiljeni. 
Ne bodo mogli samostojno 
delati, vprašljivo pa je tudi 
zaračunavanje njihovega 
dela. 

ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE 
-PROSTA DELOVNA MESTA 

NA GORENJSKEM (m/ž) 

OOAVEC BfiEZ KKL POttOŽM 0€L OSH. SOU 
« t80307.fWVTGCÂ ZD,LOG29,2a£ZNN 
do t6.0307 MLMrCMCFKRCT 
dO 09:1̂ 07 >̂tPET(XI).OO.M 
do oe 83.07 ASKÂ  O O 0. 2« Dobr3sa S KMtUGOKA 
dOi 130307 F10W. D.O.O.ZG »TUJE l33.ŽAeMCA 
dO. 09 03.07: Gi? HOTEU Bl£0.0 O O. e. a£0 
do 06 03 07,.eW>«,DO.O,C M TTOSI.JESEMCS 
do. M . 0.00. PBEDM0Sr?2.P0LWC 

do:090307.nCCet D.0.0-. J6. SK. LOKA 
dO 13O307.kWffW6l.D.OO KCROSKA t4. KRAÎ) 
d».t60307.>£2WMAR<OSP. PREŽEmOVA&t.afO 

do: 21.03.07, POOPŜ  MlVSî  SJ>. L »tniU 9. K ^ 
da 09.03 07.fWČAftlXWSP.Kfat¥tafR«XMJCA 
&> l30307.PflOS£NCOM.0.OO,SP0UFU8.0lMJE 
d0:09.03.O7;ACeCCOKR.OO.O Tr»iM9.UUeUAru 
dO.060307.8U£a)Č0MCa/SP Moamul mti i 
do 3103 07. GOSnNSnO MDHOa O.OO.. Šoitfa ŠK 
LCKA 
do l6.0307.KlAV»KAa U>AOOO.«)ftČ€V»63A 
L̂OKA 

•to 09.03.07 LOGlSmASUJGA.DOO .MlMAftJEM9$. 

dO 14 07.0$ J YANCX)TA. KOAOSKA I?. KR GCm 
do 09 03 07; (VSTPO. D.O.O. 2. KRAMJ 
do. t5.0307.SiJ.OOO.S;)EDNjAMS6.BEG(JK£ 
OBDEL LESA: do S3.0307. JELCMCA. OD, HRB 1. 
PPEDOCR 
PLESKAR do. ?80307. Pl£SMR O.OO. TRESUA i. 
GOf&mvAS 
TE$AROMŽEV;0) 130307 KdVUlMtJAŽSP FtSEN-
SKA5.R£0 
KUH.POMOČNK 
do 0703 07: xav<šAfl MOX;A SP 1WGWVSKA ?6 
KCJ$TRV<A 
do. t3 0307. ZHV« 00 O RETEČČ12. ̂  LOKA 
LESAR 
03 090307. flBAST^DDO P00KM61.2C GOft€ 
(to 130307;ja(MCA.OO,t«8J,PWa)«R 
POŠTNIUNlP̂dO 0&0307 POŠIAKRVU DRUGOD 

eOUeČAft do 06 03 07. OOM IfOKOJENCEV. PETRtKI 
epoo7.5?»3pooepoo 
NIŽJA POKt COBR. (00 3 L£T>; 00 06 03.07: LUZNAR 
FRANC S P. PWT««VA 12. KRAHJ 
SUSČIČAR 
dO 09 03 07. OmSK) HOIACEK. TRÎARCVA 17, KRW 
do. 09.0307. REHA. 00.. SKVSKALCKA 1. KRifU 
ME&Aft da 09 03 07. ÂT̂AJ Â ON S P. 25. KRAfU 
mfiH 
d& 13.0307 aORA.000.2&erTH]Em2A8̂ KA 
05 13 03.07. JEIONKA. 00. StSTHANSKA VAS 20. 
GOfCKiAVAS 
do 13.0307 SW»XjNTERKXnOH<LOOO,MVim3V» 

KLAiČAVNlČAR. Ho 06.0307; UUROVEC MRAI4 SP. 
KAUŠKA20.KRWJ 
MONTER VOOOV. NAPRAV. dO. 060307. JGZ 8R00 
pnoTCK STonrvc. PREDOSUE 39, 
STROJNIK: do: 08,03 07. SAX KONSTftKClC O 0.0, 
LUBLMNSKA34A.KRtMJ 
STROJNI MEK; do 09 03 07, PCOCOM SK LOK̂  00 O, 
P0LW£ 76. POUV£ W0 ̂  LOiD 
AVTOMEHANIK 
do 310307. A'/TOttSA m U . O 00, »JE H. WS0K0 
do 24.03.07;Q(JCKN2KRN6 000. PREOMOST 22 
PG(JVCW0ŠK.LC((0 
do, 09,0307. STEELIRANS. 00.0. C MIZARJEV 8. 
.ESEMCE 

ELFKTROMOKTER; do. 06 03 07. H01£)IN6 SL 2EIEZMCE. 
O.OO..CMTnA7.JES£MC£ 
ELEKTTOIHSTAUTER; do 28 0307. EliCO, 00,0, 
Z6enKJE]43.ŽA8MCA 
^LJA;dO 16.03.07; MOHOnČ MOJCA SP.GOREKiA 
VAS-RETEČE36ŠKL0KA 
noZER 
<fo 07.03.07; HOFfWrOWGCA S P WS 8 <:£»€TA33, 
KRGORA 
do 20.03.07, K ^ BAf̂SARA S P. FRAMCCM) NAS 68 
^LOKA 
GRAOBENK; dO 3103 07 NEFMIN MAHMUTCMC SP. 
«8ENSKA30.a£D 
TESAR: do: 16.0307 MUUNOVJCFKRETSP, PSWO/A 
78.$£NCIR 
ZiOAR 
dO 28.0307;CESTt«>POO£TjE.OO.JfiarsVj20.KRVU 
do 160307. ULmKMt RKRET S P. PMMOVA 78, 
šenCUR 
PEČAR KERAMK: dO 06.03,07. ICGA ORCNT. 0.0,0.1, 
«e«RlA9.CE»QJE 
OiMNIKAft do 10.03.07; RU/TER mMOŽ SP, PGO GOZ-
DOM 29, eOK BSTRCA 
VOZNK/AVTOMEHANIK 
dO 09 03 07. ARMJ ANTON S P, EFTCF 25. KRViJ 
da'2<.03 07; FRAKEU tUEJ S P., STUDENO ZEIEZm 
SKLADIŠČNIK:do: 190307. LOKA.00.0. 
POUATC 76. P0UA7€ KV SK tOKO 
PRODAJALEC 
dO 06.03 07, AORONEHINKA. O O. tfV^ S2A. KR;VU 

09 03 07; FAMIV FROST. D O O ŠMAffTINSKA 102. 
LJUBUANA 
da 09,03 07; 6AC«0,00 O. P00f4«m M. PODHART 
(to 0803.07:LLZKAR«MANYWL}EENN.OOO.TOFFL̂  
S.LIfiUANA 
dO 13 03.07: SfCK O.O.O.. CPREŠNKO/A10. KRANJ 
KUHAR 
<to » 0307; ERŽEN iVCREJA S P. SP. LU^ 16. SELCA 
dO- 09 03.07. GSP HOTEU BL£D. 00 O. C r i m 6. OfO 
do 13CO-C7:GOU»MAftiASP.«WR07N017.SaCA 
do 17.03.07, NOČ ZVKMICA10. Z»XNCA 
dO-14 03.07, OŠ JOQM'/WDOT>̂  KOfO^ 1?. KR GORA 
do: 24.03 07. RCeERT BERMC S P. CEŽMCA 8. ZELEZMO 
NATAKAR 
do 09.03 07; aM. O O O. RLPARIEVA fi. £S8ICE 
do 24.03.07.ER2ENAM»£JAS.P,SP.LUŠAl6.SaCA 
do 09 C3.07; Gtf HOTEU BLED. 00.0, Caf*!r)swe. BlED 
do 09.0307:HOTaaON.OO.Sta«(a34.UUeLlWA 
do 06,0307.0SIB»CFRANCSP.AU»SKA78.l£SC£ 
dO. J303.07;P£GAZJEZERSKO ČTO«k5eotS.PR£COWfl 
do 0603.07:R8MKARJA>«MDSP.SENKttK>8,KR2E 
da 2* 03 07. RCeCRT B0»»( S P ČEŠ?«CA a ŽEIEZMN 
SREDNJA POKLCOea 
do 130307,AUAMČIČ7/WSP..RUPA23& KRAKI 
do; 1303 07;AWIONKiMOkECSP,Z9 8r* 109, CEROJE 
dO 07.03.07. EC?, OOO.MotneslI. 1236TRZN 
do. 09 03.07, KOVMATOa 0.00. JESENCE 
KRANJ; do: 06 03.07; ZAVA«?/AUICA ttW90R, OS) 
DUNAJSKA 8, UUajATM 
do 09 0307. ZORMC MftOAVŽ S P. POT NA liSCE 17. a£D 
STROJNI TEH 
dO 06 03.07;0£R^OIONSP.SC1R 2̂9,ŠK ICKA 
do 0603.07. J(26ROOPnOTOKSTORrrVE.PREOOSUE 
39, KRAK; 
dO 04 04 07; LtH ŠK LOKA. 00. KCRCEVA66 SK 10((A 
do 24 0307.TOtMŽ)Č[KVDRSi>,KAK*aj >2.NM0 
ElflOROTEH. 
do 21,0307: MOESNTBNOlONALdOO. ŽELEZNA 14. 
UUeUANA 
ELEKTROTEH, ELEKTBONIK; da 06,03 07; OMKS. DO, 
SP FWŽ6..eS0IC£ 
ELEKTROTEH.TElEX0«;oa 13.03 07; U 0.0.0. STRE-
UŠKA150.MARB0R 
GRAOeENIDELOVOOJAld) 090307, VGP.OO. M VAO-
NCUA5.KRAM 
TURISTIČNI TEK 
do 09.0307 GiPHOTBJBLED.OOO.Ca*tf;svs&.8l£D 

<to: 09.03 07; OMKS. 00. SP JESEfDCE 
EKONOMSKI TEH 

do: 09 03 07; SPOflTIiA. 0.0.0. A i m 43. LESCE 
ZDRAVSTVENI TEH; dO lO 03,07: OZG KRANJ, ZD 
LOKA.SnRAC. 10.ŠK.ICKA 
G»N.MAT.:do 10.0307. GCN0MJZAVARO/iilMXOO. 
KRdČEMS.UUaJANA 
S%DNJASTfiOK.AU$Pt IZOBRAZBA 
do: 24 03.07. EMCA. O.OO, ZG DOSRAVA 4. KAl̂TM 
GOftCA 
do: 15 03 07; KOKAS NOSMJ. OHO, KRVU 
da 24 03.07; OUICK «ŽNfiNG, 0.0,0. PREEMOST 22. 
POLMNENAÔ  LOKO 
KRANJ, do: 07.03 07: SLOVEMCA 2MJEHJE. O O. CEU)̂  
KA206.UUaiiNA 
INŽ. STROJNIŠTVA: do 09,03 07; l£ TEKNKA. DO.O, 
ŠUC€V!A27.KR«l! 
INt ELEKTROTEH ZA ENERGETIKO: do 21.0307; MKS 
imERMKMiL d.0.&. ZELÊ iA 14. U8LWiA 
EKONOMIST ZA OEN. FMANCE. RAČUNOV; dO 09 03 07. 
MF OURS LJUBLJANA DAV̂ I U(M) KRANJ IZPOSTAVA 
RiCCnUCA. PREŠSMOA11. RAOCMXA 
EKONOMIST ZA KOM. DEJ.; do 130307, MTERCET 
DO.O,POOUUeEU2&.TR̂  
RAČIJNOVODJA: di 2103.07. SOMA. 000. JAMDUA 14. 
Biai 
VIŠsiA STROK. IZOBRAZBA. 
(to 09 03 07. INVENT 000.. TR80JE 125. IWH) 
(to 13 032007; IfR^MA ENOTA KRW}.Sia€NSKI TRG 
1.4000K»MJ 
UNIV. DIPL EKONOMISTdcr 0603.07. A&ANKAVPKOO. 
C M T1TA38.JESEMCE 
dO- 0903,07. SKEDNJA TRGOVSKA ŠCU ŽUMNČIČEVA 
22. KRAM 
DIPL EKONOMIST: do 1503.07; KAOftAL 00.0, 
STRli^ 1)0. NAKLO 
PROf. ANGLEŠČINE: da 09.03 07. Oš ZEIEZNN. OTON 
I3.ZELEZNK 
PROF. DEFEKTOlOGUE: (fe 06 03.07. O^JOAJt^ 
POOLLeW1.ŠKlOKA 
um, OTL Ml AMTEKTUnE: do 10 03 07; AfP. AIELE 
ZA PROSTORSCO PnOJEKTKANC JESENCE. D O O. POO 
GOZDOM 2. JESENCE 
DAMEDtCME 
do K}0307.OZGKRANJ.ZD8l£0.ZDe0HHI.M;Ce<$-
KAC i.eiio 
do 17.03.07. OZG KRVU. ZD m n . GOSPOSVCTŜA 10. 
KRANJ 
Oft. DENTAUtE MEOlCME: dO 10.03,07; OZG KRANJ. ZD 
TR2iČ.a£JSKA10.TRZ)Č 
DIPL UEOCIKSKA SESTRA: do: 06,03 07; 90LMŠMCA 
GOL}«. KINČN 000 ZA PLIUČ̂C B0l£3« n ALERGUO. 
G0U«(3a.G0tNK 
DR, MEOlCt« SPEC. PEDIATRUE 
do 170307. OZG KRANl.ZD BLED. ZDBOHKl U/ONS-
KAI.REO 
dO 1703 07; OZG KRANJ. ZD RA»>UCA. KORU^ 7. 
RAIXNL»CA 
dO 31.0307. OZG WVWJ, ZD ŠK LOM. SIARA C 10. 
L̂OKA 

VISOKOŠOLSKA STROK (Z08R. 
(to 06.CO 07; Oee»W SK U3KA, PCUW6KA 2. SK UOKA 
dO 09.03.07. PaiCOM ŠX LOK̂  DO O, POUANE 78 
PCUMeNH)ŠKiJ3K0 

deiCMn rnesu obia)^ 1» podaOtfi Zaioii RS a 
ijpofilMrie Zarati txKnar̂ (3Fii pfodora neo ctp^m 163 
Prav Mo zarjkS cfegiedrKisb ob|» izptjžisTO 
txa(a«Mo ddoOirio idtto a ddUen ztfiM^ 
izl(uinie. Doscboo inaê  in monolne dnjgc Vsi 

in mn̂ tsiodi roiith so oosofti'. 
• ra ogbvih dasKî i obrroerii in tnto a deto a«^ 
• ra dmti sevi ZsAda RS 2a 2aco6l(Mnie: 

•cnd^abifš:^ 
B '^ oocB̂ sno. da io ncititne naffte pn cti^ 

MojeDelo.com 
* IZKKt PtIHOOflOST 

MO)E DELO, spletni marketing, d.o.o. 
ProletarsKa 4,1000 Ljubljana, Slovenija, T: 01 520 5819 
VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSLITVENIH OGLASOV (300 - 500) 
NA: www.moiedelo.coni.info@mojedelo.com 

Samostojni komercialist m/ž (Jesenice) 
Od kandidata pričakujemo: Vil. stopnjo strokovne izobra-
zbe ekonomske ali dnjge ustrezne smeri, najmanj 9 mese-
cev detovnih izkušenj, zaželene so izku^je na področju 
bančnega posk>vanja in trženja, usposobljenost za dek) z 
računalnikom (poznavanje orodij MS Otfk;e), komunikath^ 
nosi In veselje do dela z ljudmi, dobro razvite prodajne veš-
čine. natančnost in urejenost. Abanka Vipa d. d.. Stoven-
ska cesta 58, 1517 LiutMjana. prijave zbiramo do 12. 3. 
2007. Več na www.mojedelo.com. 

PLC Programer m/ž (Friesach pri Gradcu (Avstrija)) 
Tehnična izobrazba in vsaj 1-2 teti delovnih izkušenj s progra-
miranjem usmenevalnikov/kmiHnikov. izkušnje pri vpeljavi 
pogonskih stavkov regulatorjev podjetja SEVV aK Lenze so 
zaželene. SanfK>stc>ino deio. želja po učenju, odgovorr>ost, 
timsko delo. kot tudi žeija po potovanju so samoumevr)e. 
Prednost bodo imeli kandklati z dobrim znanjem angleščine. 
Odlična možnost osebnega razvoja In kanete. Soiomon Au-
tomation GmbH. FriesachstraBe 15. 8114 Fiiesach, pnjave 
zbiramo do 14.3. 2007. Več na www.mojedek).com. 

Upravljavec strojev v proizvodnji m/ž (Mengeš) 
K sodek>vanju vabimo več sodelavcev; zaposlimo 6 oseb 
za vodenje in nadzor procesnih linij v proizvodnji. Delo po-
teka tudi ponoči ter ob sobotah in nedeljah. Pričakujemo: 
IV. stopnjo izobrazbe tehnične smeri, osnovno računalni-
ško znanje. Nudimo zaposlitev za nedotočen čas. dinamič-
no dek). stn:>kovno izpopolnjevanje ter stimulativen zaslu-
žek z možnostjo napredovanj. Fik: d. d.. Mengeš, Stoverv 
ska cesta 40. 1234 Mengeš, prijave zbiramo do 15. 3. 
2007. Več na www.mojedeto.com. 

Vodja proizvodnje m/ž (Mengeš) 
Pričakiiemo: VII. st. izobrazbe s t n ^ ali dotge ustrezne teh-
nične smeri, aktivno znanje angleškega in nemškega jezika, 
sposobnost vodenja in organizirania procesov, komunikativ-
nost in timsko deto. izpft k^egorije B, vsaj 5 let detovnih iz-
kušenj na podobnih detovnih mestih. Nucfimo zaposlitev za 
nedotočen čas. dinamično deto. strokovrx> izpopotojevanje 
ter stim. zaslužek z možnostjo napredovanja. Fito d. d, Men-
geš. Stover^ cesta 40, 1234 Mengeš, prijave zbiramo do 
15.3.2007. Več na www.mojedeto.com. 

Arhitekt m/ž (Ljubljana) 
Mlad. rastoč artiitektumi biro. v katerem trenutno projekti-
ramo zdravniški kompleks Rimske Toplice, vabi k sodelova-
nju arhitekta z vsaj triletnimi detovnimi izkušnjami. Čaka vas 
ustvarjalno delo na zanimivih projektih, stimutattvno delo 
vno otoije v mtadi arhitektumi ekipi, urejen delovni čas ter 
nfKtžnost strokovnega in osebnega razvoja. Arhrveda d. o. 
o.. Vojkova cesta 65, 1000 Ljubljana, prijave zbiramo do 
16. 3. 2007. Več na s«ww.moiedeto.com. 

Avtomehanik m/ž (Lesce) 
Zaradi povečanega obsega dela želimo naš uspešen kolek-
tK/ dopolniti z novim sodelavcem. Če im^e vsaj III. stopnjo 
poklicne iz(?brazbe. znanje uporabe računalnika in program-
skih orodij, vozniški izpit kategorije B. ste natančni, vestni in 
sposobni timskega defa, vas vabimo, da se nam pridružite. 
Zaželene so detovne izkušnje in znanje nentškega jezika. 

Ažman, d. o. o., Lesce. Tržaška 1,4248 Lesce, prijave zbi-
ramo do 17.3.2007. Več na www.rnojedeto.com. 

Avtoelektfikar m/ž (Lesce) 
Zaradi povečanega obsega dela želimo nas uspešen kolek-
tiv dopolniti z novim sodelavcem. Če imate vsaj III. stopnjo 
poklicne eobrazt>e. znanje uporabe računalnika in program-
skih onxfij, vozniški izpit kategorije B, ste natar>čni. vestni in 
sposobni timskega dela. vas vabimo, da se nam pridnjžite. 
2!aželene so detovne izkušnje in znanje nemškega jezika. 
Ažman. d. o. o.. Lesce. Tržaška 1.4248 Lesce, pr̂ ave zbi-
ramo do 17.3.2007. Več nawww.mojedeto.com. 

Samostojni programer m/ž (Kranj) 
Iščemo samostojnega programerja z naslednjimi znanji: 
dobro poznavanje ASP.NET okolja in povezave z bazami, 
sistemsko obvladovanje Microsoft strežnikov in program-
skih paketov, povezanih z delovanjem IIS, MS SOL. Nudi-
mo: zaposlitev za nedok>čen čas. prijetno delovno okolje 
in stimulativno nagrajevanje. Oualitas d.n.o., Bertoncljeva 
8, 4000 Kranj, prijave zbiramo do 17.3.2007. Več na 
wvw.mojedeto.com. 

Vodja Turistbiroja m/ž (Bohinj) 
TD Bohinj razpisuje detovno mesto vodja Turistbiroja. ki bo 
odgovoren za vodenje upravno administrativne službe, ki ob-
sega društvene, upravne, splošno-kadrovske. finančno-
računovctske, trgovinske in recepdjske funkc^. Turistično 
društvo Bohinj, Ribčev Laz 48.4265 Bohinjsko Jezero, pri-
jave zbiramo do 19.3. 2007, Več nawww.moiedeto.com. 

Glavria rnedicinska sestra internega oddeffta m/ž (Golriik) 
Pričakujemo zaključeno visoko šolo za zdravstvo, smer 
zdravstvena nega. Zaželene so tudi veščine vodenja in ko-
municirar^. pripravljenost na timsko deto. organiziranost ter 
3 leta izkušenj v vodenju in organiziranju dela na področju 
zdravstvene nege. Nudimo zaposlitev za nedoločen čas, 
enoizmensko delo, strokovne izzive, možnost izobraževanja 
ter osebnega razvoja. Bolnišnica Golnik. Klinični odd. za 
pljučne bolezni m ai^ijo, Golnik 36. 4204 GolniK prijave 
ztHiamo do 26. 3. 2007. Več na www.mojedeto.com. 

Mizar m/ž (Medvode) 
Gre za deto v mizarski defatvrtci. Pričakujemo HI. stopnjo izo-
brazbe ustrezne smeri, vsaj 1 leto dek>vnih izkušenj, vest-
nega in pndnega delavca. Nudimo redno zaposlitev za ne-
dok>čen čas (polni delavnik), plačito cca. 625 • 800 EUR 
ter deto v urejenem kolektivu in v sodobno oprefnljeni pro-
izvodnji. HIT PRELESS d. o. o.. Žlebe 1. 1215 Medvode, 
pr̂ ave zbiramo do 28.3.2007. Več na wwMr.mojedeto.com. 

Radiestezist z znanjem direktnega trženja m/ž 
(osrednjaslovenska in gorenjska regija) 
Pričakujemo izkušnje na področju direktnega trženja ali ra-
diestezije; zaključeno srednješolsko izobrazt>o; samomici-
atiunost: prevozno sredstvo; vozniški izpit kategorije B; ko-
munikativnost in urejenost. Nudimo: osvojitev in poglobitev 
strokovnega znanja o radiesteziji: samostojno organiziranje 
detovnega časa; stimulativno plačito glede na uspešnost: 
pomoč pri dogovarjanju terminov s strankami. MASELJ d. 
o. o., Petrovčeva 11, 1230 Domžale, prijave zbiramo do 
29.3. 2007. Več na www.mojedeto.com. 

mailto:ww.moiedelo.coni.info@mojedelo.com
http://www.mojedelo.com
http://www.mojedeto.com
http://www.mojedeto.com
http://www.rnojedeto.com
http://www.mojedeto.com
http://www.moiedeto.com
http://www.mojedeto.com
http://www.mojedeto.com


Članica skupine O UnK/edit Group 

mmmtmurnm >9wnD,tmm Vezava iz čiste preračunljivosti! 
Novi, strukturirani depozit vam ponuja možnost precej višje obrestne mere, kot jo imajo običajni depoziti. 
Le-ta je namreč navzgor neomejena, saj je vezana na rast vrednosti delnic izbranih podjetij evropskega 
nepremičninskega sektorja. Čas vezave: do 14. aprila 2008. Minimalni znesek vezave: 1000 evrov. 

BanlvVVustria 
Creditanstalt Informacije: 080 88 00 

B«K( Ai«tt>a CtedtUflsalt Ad ijub̂ na. Snumraka 140. l.|uti>im 

C j C j ^ yncili oglasi | 04/201 42 47, e-pošta: malloglasi^g-glas.si, www.g0renjskigla5.si 

MINISTER ZA ZDRAVJE OPOZARJA: 
UŽIVANJE ALKOHOLA LAHKO ŠKODUJE ZDRAVJU! 

www.posta.si 

LX-telegrami 

8 . M A R E C - D A N Ž E N A 

P r e s e n e t i t e v a Š e n a j d r a ž j e z L X - t e l e g r a m o m . 

S e d a j tud i L X - v o š č i I n i c e s p o l i f o n i č n i m i 

m e l o d i j a m i i n p e s t e r i z b o r L X - d a r i l . 

T e l e g r a m l a h k o o d d a t e n a b r e z p l a č n i 

t e l e f o n s k i š t e v i l k i 0 8 0 1 4 1 0 , n a 

w w w p o s t a . s i a l i n a n a j b l i ž j i p o š t i . 

V akciji sodelujejo: Posredništvo & trgovina Rok 
Soderžnik, Gorenjska biro, Terme Krka, Benetton M 
Point. Radgonske gorice in Vinogradi Horvat. 

Z a n e s l j i v o v s e p o v s o d 

K J P O Š T A S L O V E N I J E 
POŠTA IN FINANCE 

http://www.g0renjskigla5.si
http://www.posta.si
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G G I I Z L E T I 

za dan žena 
Oglej in Pordenone 
Kdaj: sobota, 10. marca 
Kje: bližnja Italija 
Program: korak v pomlad na sejmu cvetja in vrtnarjenja Orto Ci-
ardino v mestu Pordenone, pred tem pa skok v zgodovino v 
Ogleju, starodavni Aquilei. 
Odhodi: Jesenice - AP pred železniško postajo ob 6.30 • Radovlji-
ca 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. Doplačilo: 
vstopnina na sejem 5 evrov {1.198,20 EUR). Prostih je 5e nekaj 
sedežev. 

kulturna dediščina 
Plečnik 

Kdaj: sobota, 24. marca 
Kje: Kranj, Kamnik, Ljubljana 
Program: celodnevni ogled Plečnikovih arhitekturnih dosežkov 
v Kranju, Kamniku in Ljubljani 
Cena: 22 EUR (5.272,08 SIT) 

Zgodovina 
Na obe strani Sotle 
Kdaj: sobota, 31. marca 
Kje: Brežice - Kumrovec - Olimje 
Program: ogled čudovito urejene muzejske vasi Kumrovec -
samostan Olimje s starodavno lekarno in fokoladnica • pogos-
titev na Jelenovem grebenu. 
Cena: 40 EUR (9.585,60 SIT) 

Prijave: Gorenjski glas: tel. 04/20142 41. Informacije, prijave in vplačla: Agen-
cija Linda; td.: 04/235 84 20 ali infb@linda.si. Sedež si zagotovite s pred-
plačikxn. Riziko odpovedi: 4% in DDV. Prijazno vaMjeni. 
Naročniki Gorenjskega glasa Imajo 10% popusta. 

Gorenjski Glas 

Gorenjec na najzahtevnejšem 
zimskem ultramaratonu 
Rajko Podgornik Reš iz Mošenj se je že četrtič udeležil najtežje zimske preizkušnje na svetu 
- i8oo kilometrov dolgega tekmovanja Iditarod Trail Invitational na Aljaski. 

URŠA PETERNEL 

"Žiijo, prijatelji! Gotovo ste že 
seznanjeni z mojo odločitvijo, ki 
jo lahko imenujete poraz, pravil-
na, pussy, prehitra ... in še in še. 
No, dgstvo je, da je bila to Ssto 
moja odločitev, in VEM, edina 
prava... Bilo je res čudovito. Uži-
val sem v vsakem trenutku, tudi v 
ti^h zadnjih. In ker hočem uži-
vati Se kar nekaj let doma, med 
vartu, sem po^vje Aljaska za-
vestno zaldjučil." 

Takšno elektronsko sporofi-
lo je prejšnji teden prijateljem z 
daljne Aljaske poslal Rajko 
Podgornik Reš iz Mošenj, ki se 
je že četrtič zapored podal na 
najzahtevnejši zimski ultrama-
raton na svetu - 1800 kilome-
trov dolgo tekmovanje Iditarod 
Trail Invitational. Tekmovanje 
poteka po trasi znamenite dir-
ke s pasjimi vpregami, večino-
ma po območjih jezer, rek in 
močvirij, zato je pot prehodna 
samo pozimi. Del je speljan po 
normalnih povezavah med 
redkimi naselbinami, večina 
jja po divjini Obstajata dve raz-
lično dolgi trasi, 350 milj dolga 
do McGratha in 1100 milj dol-
ga do Noma. Pravila tekmova-
nja so enostavna. Vsakdo tek-
muje na lastno odgovornost 
Celo tekmovanje lahko upo-
rablja samo en način napredo-
vanja, ki ga je izbral vnaprej, to-
rej peš, s kolesom ali s smuč-
mi. Tekmovalci s podpisom 
oznadjo prihod in odhod s 
kontrolnih točk, na vsej poti pa 
mora imeti vsak tekmovalec 
pri sebi opremo za prenočeva-
nje, torej spalno vrečo, grelno 
napravo (kuhalnik) in svetilko. 
Napredujejo lahko podnevi, 
ponoči, odvisno od vremena, 
snega, utrujenosti, pripravlje-
nosti Dosedanji najhitrejši tek-
movalci so dlj daljše, iioo milj 
oziroma 1800 kilometrov tra-
se, katere dlj je Nome, dosegli 
v dobrih 17 dneh (na kolesu) 
oziroma dobrih 22 dneh (peš). 

Tekmovanje je posebno tudi 
v smislu športnega duha, saj 
zmagovalec ne dobi nobene 
nagrade. Vsak, ki pride do dlja, 
je res zmagovalec - zmagovalec 
nad seboj in naravo. Vsi, ki so 
do sedaj uspeli, so si edini v iz-
javi - to je preizkušnja, ki ti 
spremeni življenje. 

Edini tekmovalec na 
smučeh 

Rajko se je na preizkušnjo 
na Aljasko letos podal že četr-
tič. Dvakrat poškodbe in enkrat 
ekstremne vremenske razme-
re so mu preprečili doseči dlj v 
Nomu. A kljub temu se je od-
ločil poskusiti še enkrat Letos 

se je tekmovanja udeležilo 19 
kolesarjev, 11 pešcev in en sam 
smučar - Rajko. Start tekmova-
nja je 24. februarja in Rajko od-
lično začne. 

"Start. Kolesarji zdrvijo, jaz 
za njimi ^dadru3 s podlago, za 
mano peSaki. Vsako leto sem za-
čel prehitro, tokrat ne ... Napre-
dujem enakomerno, zmerno. 
Smuči tečejo brezhibno, maža 
deluje. Temperatura pada. Ob 
19. uri je minus 25 stopinj Celzi-

ja. Zamrzne mi pijača. Pa ne 
me j., že na začetku, mi drgne 
giavo/ Cev je trda, zmrznjena. 
Kamelo vzamem'iz nahrbtnika 
in si jo stlačim pod oblačila na 
trebuh, na prsi. Skorty eno uro 
moledovatya in končrto pricut^a. 
Žejen sem že ko hudič..." 

"Vleče se v bož/o mater. Snegje 
suh. Garam kot žival. Že več kot 
devet ur. Ob 2.1^ se zbašem na to-
plo. Počutim se dobro. Dam sušt 
oblačila in pojem pol porcije špa-
getov. Ne morem več. Za dve uri 
in pol fino zaspim. Na tleh, v 
spalki. Ko skušam vstati, me v 
obe nogi trgajo krči. Grizem spal-
ko in mislim na Ruth. Nihče mi 
ne more pomagati. In mine. Po-
oočasi, a vendar. Pojem hambur-
ger in dve kokakoli, namažem 
smuči. Oblečem se, nadenem na-
smeh. Zunaj je minus 31 stopinj 
Celzija." . 

Temperature se ne dajo. 
vsak dan se spustijo tudi do mi-
nus 30 stopinj. Tekmovald do-
bro napredujejo. Tudi Rajko. 

'Telesu se že svita, kaj se doga'-
ja. Vedno sta najhiyša prva dne-
va. Potem pride ritem, pride dru-
go stanje, ki gaje težko opisati. 
Treba ga je doživeti. Čas dobi 
drugo dimenzijo, dogodki iz na-
zaj, drug pomen. Ostane le še 
bistvo: NAPREJ!" 

Rajku gre vse po načrtih. 
Dnevno je na smučeh tudi po 
dvanajst ur. 

"Danes do Puntille. Slabih 60 
kilometrov. Najtei^i kos poti, 
kar se tiče zahtevnosti terena. Ve-
liko vzponov, strmih spustov in 
celo pot grbine. Treba bo vi^, v 
gore. Smuči primgo, a ne dr^jo. 
Včerajšnji napihan snegje na-
ravna zavora. Bo treba spet garat 
..." A narava je tako čudovita, da 
za jamtanje ni prostora. "Letos 
uživam. Palice se krivijo od vese-
lja. Dda se dan. Narava je tu po-
sebna, tišina popolna. Motijo le 
moje dihanje in udarjanje smuč 
ter palic..." 

Na poti so postavljene kon-
trolne točke, na nekaterih od 
njih tekmovald lahko dobijo 
hrano, medtem ko na nekatere 
morajo že vnaprej sami poslati 
pakete s hrano. Razdalja med 
kontrolnimi točkami je različ-
na, od 49 pa do 385 kilometrov. 
Tu je človek res prepuščen sa-

memu sebi, svoji volji, kondid-
ji, energiji, nenazadnje tudi 
opremi... Rajko uspešno dose-
že prve kontrolne točke. Pot je 
res zahtevna. Gor, gor, dol, gor, 
dol... O dlju še ne razmišlja. 
Vsak dan. vsak kilometer je iz-
ziv posebej. Glava dela, telo 
tudi... 

Temu se reče M RAZ 

A na naslednji kontrolni toč-
ki čaka neprijetno preseneče-
nje. Dan, možakar na kontrol-
ni točki, razloži, da poti čez 
Rainy pass ni Zaradi premalo 
snega je ta del neprehodea Ko-
lesarji, ki so zaradi odličnih raz-
mer dodej drveli, uberejo dru-
go, edino možno, a kar 60 kilo-
metrov daljšo pot do Rhona. 
Najhitrejšemu uspe v dlj priti v 
šestnajstih urah. Rajko se od-
loči, da bo presmučal 106-
kilometrsko razdaljo čez go-
rovje Alaska range. Po štirih 
urah napredovanja, pri mi-
nus 30 in vetru s hitrostjo 80 
km na uro v obraz mu zamrz-
ne voda. "Edini način, ki sem 
mu zaupal, mi je odpovedal. 
Zakuril sem gorilnik, zavrel 
vodo, skoraj zmrznil, a šel na-
prg. Po pd ure isto. Snegje bil 
tako počasen in pot tako zahtev-
na, da bi za dosego Rhona po-
treboval najmanj dva dni, kar 
bi pomenilo dvakratno bivaki-
ranje brez šotora (poslal sem ga 
v McGrath) in s hrano za en 
dan. Pred startom namreč nis-
mo računali na to daljšo varian-
to." 

Težavam z vodo in baterija-
mi v čdni svetilki se pridruži-
jo še ozebUne v prstih in po-
miznjeno oko. 

"Termometer kaže minus jo 
stopinj Celzija, veter pa v sunkih 
dosega več kot -jo kilometrov na 
uro. Preračunano, češlja nas 
okoli minus 60 stopinj Celzija. 
Temu se reče MRAZ. Če se 
ustavim, me odpihne nazaj. 
Piha skozi očala. Ne vidim 
NIČ. Zamrznejo. Ko jih sna-
mem, mraz z nožem zareže 
rdeče oči. Čutim, kako mi zmr-
zujgo. Tu se veselje končuje. Ve-
tru obrnem hrbet. Moram piti. 
Pa ne morem. Ne gre. Voda je 
zamrznila. Ko gre hudič srat... 
Misli mi hupajo f možgane, iš-
čqo rešitev, zavede, se sprašujgo. 
Film se odvija črno belo. Brez 
vode sem podelal..." 

Vremenska napoved za na-
slednjih pet dni je enaka, tem-
perature do minus 40 stopinj 
in orkanski veter. V teh pogojih 
je možnost priti brez kiaSnih-
koli posledic v Rhon majhna. 
Možnost da bi čakal na izbolj-
šanje, Rajko izključi. Znajde se 
pred eno najtežjih odlofitev -

nadaljevati ali se predati? "Jas-
no mije, kdo je tu močngši. Brez 
obotavljanja obrnem. Nazaj, v 
kočo, na toplo. Uro in pol raz-
mišljanja, računanja, ugibanj, 
tehtanja in upanj. Glavo mi bo 
obrnilo na raztezaj. Prsti bolijo, 
na desno oko vidim, kot bi ^edal 
skozi pdivinil. Diham pa na Škr-
ge. Prvič, pa tako naenkrat, mi 
zavest zahoda misd, da se letos 
tu rttojapot morda končuje..." 

Orkan zunaj in v Rajkovi 
glavi. V takem vremenu je 
prehod v Rhon nemogoč. 
Zmmije mu pijača, hrane za 
dva dni nima. Baterij za svetil-
ko nima. Vsaka napaka pome-
ni ozebline, lahko tudi hujše. 
V primeru, da v nekaj dneh 
prebijejo Rainy pass, bi bil 
prehod mogoč, a le peš. Zara-
di grmovja se smufi, naveza-
ne na pulko, zatikajo vsakih 
par korakov. Na drugi strani 
Rainy passa je en kilometer 
nezamrznjene ledene reke 
čez led, višine pol metra ... 

"Oven sem. Po horoskopu in 
tudi kar tako. Doma sem dgal, 
da bom, če bo treba, čakal tudi 
pet dni. Tu, ko sem ̂ vni na sce-
ni, čutim, da te^ enostavno ne 
morem. Tega ne bi prenesel. Vre 
in cujlja mi glavo. Zakaj? Kako? 
Čemu? Kaj hočem od sebe? Kaj 
hoče srce? Srce hoče topline in 
ljubezni. Te pa mi tveginje in boj 
za vsako ceno ne dajeta. Le Ruth 
in otroci, le oni. In tu so še prija-
telji ... Odločim se. Fiksno. Grem 
nazaj. Tu se moja pot konča. Ko-
nec! Ker čez par ur prileti letalo 
za oskrbo lodgea, nazaj pe-
lje tri potnike. Prijavim se. Umi-
rim se. Pidz pade rta 120." Lede-
ne pravljice je konec 

Petič ne bo več poskušal 

Kapituladja, poraz? Rajko je 
vsemu navkljub prepričan, da 
se je odločil edino pravilno. 
"Občutek, ki sem ga imel in ga 
še vedno imam, je, da sem v 
zadnjih dneh v sebi dospel 
Nome. Bilo je res čudovito. Uži-
val sem v vsakem trenutku, tudi 
v tistih zadnjih. In ker hočem 
uživati še kar nekaj let doma, 
sem po^vje Aljaska zavestno 
zaključil." 

Rajko se domov vrača ta te-
den. Kot pravi, bo s seboj imel 
čudovite izkušnje in samo do-
bro voljo. Za razliko od prejš-
njih let Pa bo poskušal tudi 
petič? "Ne. Tokrat res. Za dose-
go cilja v Nomu je potrebno, da 
se pokrije celoten splet okoliščin. 
Vsako leto nas posku&i kar ne-
kaj, a uspe samo malokomu. 
Vsak je svoje odločitve in sreče 
vrtnar! Zavedam se, da so pdeg 
Noma še drwgi izzivi. Manjši, a 
zato nič manj pomembni..." 

mailto:info@g-glas.si
mailto:infb@linda.si
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Slovenski jeklarji Z ruskim 
Koksom na svetovni trg 
SIJ - Slovenska industrija jekla s prodajo večinskega deleža ruski skupini Koks ni več izjema pri 
globalizaciji in konsolidaciji na svetovnem trgu jekla. 

ŠTEFAN ŽARGI 

Ljubljana - Po sorazmerno 
skromnih petih mesedh od 
objave razpisa za prodajo dr-
žavnega deleža v Slovenski 
industriji jekla (SIJ) je odloči-
tev za prodajo ruskemu po-
nudniku ob koncu pretekle-
ga tedna kar precejšnje pre-
senečenje. V konkurenci 
treh ponudnikov - zavezujoči 
ponudbi sta oddala tudi dva 
nemška, je ruska poslovna 
skupina Koks ponudila naj-
več. Skupno 105 milijonov 
evrov kupnine za 55,35-
odstotni delež pomeni pri 
550.511 navadnih imenskih 
kosovnih delnicah 190,7 evra 
na delnico, kar je sicer po tr-
ditvah malih delničarjev le 
45 odstotkov nominalne 
vrednosti oziroma 65 odstot-
kov knjigovodske vrednosti 
(drugi najugodnejši ponud-
nik nemška družba Scholz je 
ponudila 113 evrov za delni-
co), vendar je po mnenju ko-
misije, ki je vodila postopek, 
vlada pa se je s tem strinjala, 
pomembnejše sprejetje dru-
gih pogojev. Skupina Koks 
se je namreč obvezala, da bo 
v prihodnjih treh letih ures-
ničevala poslovni načrt SIJ, 
po katerem naj bi v proizvod-
ne zmogljivosti in ekologijo 
vložili 330 milijonov evrov, 
od tega bo Koks vložil 250 
milijonov, torej 2,5-kratnik 
kupnine. Podobno velja tudi 
za zaposlovanje, pri čemer 
naj bi se v prihodnjih treh le-
tih spoštoval tudi zaposlitve-
ni načrt SIJ, kupec pa je pri-
stal, da ima naša država, ki 
ohranja 25-odstotni lastniški 
delež plus eno delnico tudi 

Generalni direktor skupine Koks Jevgenij Zubicki (levo) in 
predsednik uprave SI) Tibor Šimonka 

•desetletno predkupno pravi-
co. Delničarski sporazum ga 
tudi zavezuje, da v prihod-
njih treh letih ne bo izplače-
val dividend, da delnic v tem 
času tudi ne bo prodal na-
prej, pred skupščinami 
družb pa bodo v posebnem 
posvetovalnem organu 
uskladili vsa pomembnejša 
vprašanja. 

Koks je ruski gigant 
Koks je matično podjetje 

Skupine Koks, ki jo sestav-
ljajo hčerinska podjetja, ki se 
ukvarjajo s proizvodnjo kok-
sa in kemikalij, premogovni-
štvom in obdelavo premoga 
ter proizvodnjo železnih in 
neželeznih materialov. Pod-
jetja krovno upravlja Indus-
trijski metalurški holding 
(IMH). Podjetja, ki so del 
Koks Group, so locirana ve-
činoma v Sibiriji, na območju 
Urala in v osrednjem delu 
Rusije. Skupno Koks tvori 15 

med seboj tehnološko pove-
zanih industrijskih podjetij, 
nekatera med njimi sodijo v 
sam svetovni vrh. V letu 
2006 je imela Skupina Koks 
po oceni 1,7 milijarde evrov 
prometa in 171 milijonov ev-
rov čistega dobička, čisto 
premoženje skupine je zna-
šalo 539 milijonov evrov, 
skupna vrednost investicij 
pa 170 milijonov evrov. Sku-
pina Koks sodi med 40 naj-
večjih ruskih podjetij, o kva-
liteti poslovanja pa lahko so-
dimo tudi po tem, da imajo 
vse glavne hčerinske družbe 
Skupine Koks ISO certifikat, 
podjetja pa so prejela tudi 
številne nagrade na podro-
čju gospodarskih, upravljav-
skih in ekoloških dosežkov. 

Koks je v 93-odstotm lasti 
družine Zubidd, katere glava 
je Boris Zubicki, generalni 
direktor in predsednik upra-
ve IMH pa Jevgenij B. Zubic-
ki. Na predstavitveni tiskovni 
konferenci je poudaril, da je 

praksa v svetu pokazala, da 
so uspešna tista podjetja, ki 
se vertikalno povezujejo, in 
povsem logično je, da bo 
skupina Koks z nakupom 
SIJ stopila na trg končnih iz-
delkov. 

V upravi SIJ-a zadovoljni 
Z izborom kupca večin-

skega deleža SIJ so zadovolj-
ni tudi v vodstvu SIJ-a. Pred-
sednik uprave SIJ Tibor Ši-
monka je poudaril, da s tem 
SIJ ne bo več izjema pri glo-
balizaciji in konsolidaciji v 
svetovni jeklarski industriji, 
pa čeprav predstavljajo manj 
od tisočinke proizvodnje je-
kla v svetu. Skupina Koks je 
proizvajalka vseh potrebnih 
strateških surovin in z vsto-
pom v to skupino Sij ne bo 
več odvisen od jeklarskih gi-
gantov in monopolov, ki so 
se oblikovali na trgu ferozli-
tin. Do leta 2012 bodo z na-
črtovanimi investicijami po-
skušali nadoknaditi razvoj-
ni zaostanek iz 80. in 90. 
let, pri čemer bodo sicer 
proizvodnjo povečali le za 
desetino, njena vrednost pa 
naj bi bila večja za več kot 
polovico. Vključitev v skupi-
no Koks obeta tudi razširi-
tev na ruske trge, kjer imajo 
velike energetske projekte, 
in obeta se velik razcvet av-
tomobilske industrije. 
Ugodna geostrateška loka-
cija Slovenije pa tudi odpira 
možnosti številnih sinergij, 
saj lahko z razvojem razvoj-
nih, nabavnih in prodajnih 
služb v SIJ-u skupini Koks v 
pogledu trgov EU marsikaj 
ponudijo. 

Uspešni tudi v Savi 
Letos bodo v Savi odprodali manj premoženja. 

STHFAN ŽARGI 

Kranj - Poslovanje Save, d. d., 
obvladujoče družbe Poslov-
ne skupine Sava, je bilo v 
letu 2006, kot poročajo, 
uspešno. Dosežki po ključ-
nih elementih poslovanja so 
bili boljši od rezultatov.prejš-
njega leta kot tudi od načrto-
vanih. Delniška družba Sava 
je v letu 2006 ustvarila fi-
nančne prihodke v višini 8,6 
milijarde tolarjev, kar je 28 
odstotkov več kot v prete-
klem letu, ter finančne od-
hodke v višini 1,3 mihjarde 

tolarjev, kar je 16 odstotkov 
manj kot v preteklem letu. 
Presežek finančnih prihod-
kov nad finančnimi odhodki 
v višini 7,3 milijarde tolarjev 
je 40 odstotkov večji kot v 
lanskem letu. Sava, d. d., je v 
letu 2006 za naložbe v 
opredmetena osnovna sred-
stva in naložbene nepremič-
nine namenila 2,8 milijarde 
tolarjev, v pretežni meri za 
gradnjo nepremičnin za trg. 
za naložbe v kapitalski trg pa 
21 milijard tolarjev. Celotni 
dobiček Save, d. i , pred dav-
ki v letu 2006 znaša 7 mili-

jard tolarjev in je 34 odstot-
kov višji kot v predhodnem 
letu ter 55 odstotkov višji od 
načrtovanega. Preseganje 
poslovnega načrta je rezultat 
dobrega poslovanja družbe 
kot tudi odprodaj nekaterih 
finančnih naložb, ki sicer 
niso bile načrtovane, njihovo 
realizacijo pa so narekovala 
ugodna tržna gibanja in pri-
ložnosti. 

Leto 2007 predstavlja 
prvo leto uresničevanja nove 
celovite strategije Poslovne 
skupine Sava in družbe 
Sava, d. d., do leta 2011. 

Skladno s sprejeto strategijo 
ohranjanja in povečevanja 
premoženja se bodo v tem 
obdobju omejili samo na 
prodajo tistih finančnih na-
ložb, pri katerih bi lahko na-
stopilo tveganje za nadaljnjo 
rast njihovih tržnih vredno-
sti. Obseg odprodaje finanč-
nih naložb bo zato v letu 
2007 v primerjavi s prete-
klim obdobjem znamo nižji, 
kar se bo odrazilo tudi na 
vrednosti ustvarjenega do-
bička v tem letu. Delniška 
družba Sava bo v letu 2007 
ustvarila 12,2 milijona evrov 
celotnega dobička pred dav-
ki, za naložbe v osnovna 
sredstva in naložbene ne-
premičnine bo namenila 
prek 8 milijonov evrov, za 
naložbe v kapitalski trg pa 
prek 75 milijonov evrov. 

Po januarju cene 
navzdol tudi februarja 
Medtem ko so se cene življenjskih potrebščin 
januarja znižale za 0,7 odstotka, se je negativna 
inflacija oz. deflacija nadaljevala tudi februarja. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Ljubljana - Po podatkih dr-
žavnega statističnega urada 
so se cene minuli mesec zni-
žale za 0,2 odstotica, na to pa 
so vplivale tako nižje cene iz-
delkov kot prvič po treh me-
secih dražitev tudi nižje cene 
storitev. Rast cen na letai 
ravni se je februarja znižala 
na 2,1 odstotka, medtem ko 
je povprečna 12-mesečna 
rast cen ostala na januarski 
ravni, to je pri 2,5 odstotka. 

Kaj se je februarja najbolj 
pocenilo in kaj podražilo? 
Cene telefonskih storitev in 
izdelkov so se v povprečju 
znižale za 2,2 odstotka. Hra-
na se je pocenila za 1,1 od-
stotka, najbolj kruh in drugi 
izdelki iz žit (za 3,6 odstot-
ka), sadje (za 1,3 odstotka) in 
zelenjava (za 0,9 odstotka). 

Pogonsko gorivo se je poce-
nilo za 1,7 odstotka, motoma 
kolesa in kolesa za i,i odstot-
ka, avdio, video in računalni-
ška oprema za 1,2 odstotka, 
novi osebni avtomobili za 
0,3 odstotka in tako dalje. 
Ob pocenitvah je bilo tudi 
nekaj podražitev. Letalski 
potniški prevozi so se j)odra-
žili za 4,5 odstotka, cvetje in 
izdelki za vrtnarstvo za 8,2 
odstotka, manjši izdelki za 
zabavo, šport in razvedrilo 
za 3,5 odstotka, obutev za 
2,9 odstotka, storitve v men-
zah za 1,2 odstotka, zdravila 
in medicinski izdelki za 0,9 
odstotka, trda goriva za 6,5 
odstotka, materiali za vzdr-
ževanje in popravilo stano-
vanj za 1,8 odstotka, najem-
nine za 1,2 odstotka, vina, 
pohištvo in talne obloge pa 
za 1,1 odstotka. 

Abanka lani povečala 
dobiček in bilančno vsoto 
Abanka je lani ustvarila 6,29 milijarde tolarjev 
čistega dobička ali dobro polovico več kot leto prej. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Kranj - Abanka je lani pove-
čala bilančno vsoto za 90,2 
milijarde tolarjev (376,4 mi-
lijona evrov) oz. za dobrih 
15 odstotkov, ob koncu leta 
jo je imela 685,8 milijarde 
tolarjev (2,86 milijarde ev-
rov) in je z 8,5-odstotnim 
tržnim deležem ohranila 
tretje mesto v slovenskem 
bančnem prostoru. Uspeš-
no poslovanje se je odražalo 
tudi v čistem dobičku, ta je 
po nerevidiranih računo-
vodskih izkazih znašal 6,29 
milijarde tolarjev (26,2 mi-
lijona evrov) in je bil skoraj 
za 53 odstotkov večji kot leto 
prej in za dobro četrtino 
večji od načrtovanega. 629 
milijonov tolarjev (2,6 mili-
jona evrov) čistega dobička 
so po sklepu uprave upora-
bili za oblikovanje statutar-
nih rezerv, o upoiabi polovi-
ce preostalega dobička bo-
sta sklepala uprava in nad-
zorni svet ob obravnavi let-

nega poročila, o uporabi bi-
lančnega dobička pa bo od-
ločala skupščina, ki bo pred-
vidoma junija. 

Letos načrtujejo poveča-
nje bilančne vsote za 17 
odstotkov in 6,9 milijarde 
tolarjev (28,7 milijona ev-
rov) čistega dobička. 

Kredite prebivalstvu so 
povečali za 29 odstotkov, go-
spodarstvu pa za 20 odstot-
kov. Po stroškovni učinkovi-
tosti so se uvrstili med naj-
boljše banke v Sloveniji, saj 
so operativni stroški poslo-
vanja predstavljali le 1,88 od-
stotka stroškov v povprečni 
bilančni vsoti. V družbi Alea-
sing so odkupili še preostali 
32-odstotni delež in postali 
njen edini lastnik, delež v 
Argolini so povečali na 75 
odstotkov, ustanovili so 
družbo Analožbe in kupili 
33-odstotni delež v nizozem-
ski družbi Alavits B. V.. 

ZGORNJE PIRNIČE 

Event Vachting v stečajnem postopku 
Okrožno sodišče v Ljubljani je 21. februarja začelo stečajni 
postopek za družbo Event Vachting iz Zgornjih Pirnič. Za 
stečajnega upravitelja je imenovalo Matjaža Polenčiča iz 
Ljubljane. Dolžnike je pozvalo k poravnavi dolgov, upnike 
pa k prijavi terjatev, za kar imajo dva meseca časa od začet-
ka oklica stečajnega postopka. Narok za preizkus prijavlje-
nih terjatev bo 14. maja. C. Z. 
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KŽK, Kmetijstvo, a. o. o. 
Kranjska cesta 29, 4208 ŠENČUR 

objavlja prosto delovno mesto: 

KRMILEC - ŽIVINOREJEC (m/ž) 
Pogoji: kmetijska ali veterinarska smer - IV. ali V. stopnja 

izobrazbe 
pomožni delavec 

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas, z možnostjo 
podaljšanja pogodbe oz. sklenitve pogodbe za nedoločen čas. 

Prednost imajo kandidati s kmetijsko ali drugo primemo strokovno 
izobrazbo, oziroma s poznavanjem dela v hlevu. 

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite na sedež 
podjetja v roku 15 dni od objave. 

Na podlagi 16. člena Odloka o priznanjih Občine Šenčur (UVG 
št. 4/07), Komisija za podelitev priznanj Občine Šenčur objavlja 

RAZPIS 
z a z b i r a n j e p r e d l o g o v z a p o d e l i t e v p r i z n a n j 

O b č i n e Š e n č u r z a l e t o 2 0 0 7 

Priznanja občine Šenčur so: 
- naziv Častni občan Občine Šenčur. 
- Zlata plaketa Občine Šenčur, 
- Srebrna plaketa Občine Šenčur, 
- Bronasta plaketa Občine Šenčur, 
- spominsko priznanje Občine Šenčur 

Naziv Častni občan Občine Šenčur se podeli: 
Občanom občine Šenčur in drugim državljanom Republike Slo-
venije, kakor tudi državljanom tujih držav, ki imajo posebne za-
sluge na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture in 
športa ter za daige izjemne dosežke, ki so pomembni za razvoj 
In dvig ugleda občine Šenčur, lahko občinski svet podeli naziv 
Častnega občana. 

Zlata plaketa se podeljuje: 
- posamezniku za njegovo življenjsko delo ali več kot 25-letno 

uspešno delo na področju sedanje občine Šenčur za dose-
žene uspehe, s katerimi prispeva k ugledu in razvoju občine 
Šenčur, 

- skupinam občanov, društvom, podjetjem, zavodom in drugim 
pravnim osebam za več kot 50-letne uspehe in dosežke, s 
katerimi povečujejo ugled občine na gospodarskem, družbe-
nem ali drugem področju življenja in dela. 

Srebrna plaketa se podeljuje: 
- posamezniku za njegovo več kot 15-letno uspešno delo na 

področju sedanje občine Šenčur za dosežene uspehe, s ka-
terimi prispeva k ugledu in razvoju občine Šenčur, 

- skupinam občanov, društvom, podjetjem, zavodom in drugim 
pravnim osebam za več kot 25-)etne uspehe in dosežke, s 
katerimi povečujejo ugled občine na gospodarskem, družbe-
nem ali dmgem področju življenja in dela. 

Bronasta plaketa se podeljuje: 
- posamezniku za njegovo več kot 5-letno uspešno delo na po-

dročju sedanje občine Šenčur, za dosežene uspehe, s kate-
rimi prispeva k ugledu in razvoju občine Šenčur, 

- skupinam občanov, društvom, podjetjem, zavodom in drugim 
pravnim osebam za več kot 15-letne uspehe in dosežke, s 
katerimi povečujejo ugled občine na gospodarskem, družbe-
nem ali drugem področju življenja in dela. 

Spominsko priznanje Občine Šenčur se podeli: 
Posamezniku ali skupini občanov in drugim pravnim osebam, 
kadar le-ti z enkratnim ravnanjem prispevajo k ohranitvi, zaščiti 
in zdravju človeških življenj, okolja ali premoženja oziroma izvrši-
jo takšno dejanje, ki je z gospodarskega, družt>enega ali kultur-
no humanitarnega vidika ocenjeno kot pozitivni dosežek. 

Pobudniki oziroma predlagatelji za podelitev občinskih priznanj 
Občine Šenčur so lahko občani, politične stranke, podjetja, za-
vodi, društva ter druge organizacije in skupnosti z območja ot)-
čine Šenčur. 

Pobudo oziroma predlog je treba podati pisno 
in mora vsebovati: 

- ime in priimek ali naziv pobudnika oziroma predlagatelja, 
- ime in priimek ali naziv predlaganega prejemnika priznanja in 

njegove osnovne osebne podatke, 
- obrazložitev pobude oziroma predloga, 
- dokumente, ki potrjujejo dejstva v dani obrazložitvi pobude 

oziroma predloga. 

Predlagatelji oz. pobudniki morajo svoje pobude pisno posredo-
vati do 30. marca 2007. na naslov: 
Občina Šenčur, Kranjska 11. 4208 Šenčur s pripisom 
KOMISIJI ZA PODEUTEV PRIZNANJ OBČINE ŠENČUR. 

0«£|NAS£N£UR. KRAHJSKAC II.ŽENd̂UR 

Predsednik 
Franci Sekne. I.r 

Začetek vlaganja zahtevkov 
vlada je v četrtek sprejela uredbe, na podlagi katerih se je včeraj na vpisnih mestih kmetijske 
svetovalne službe začelo vlaganje zahtevkov za letošnje subvencije. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Kranj - Vlada je na četrtkovi 
seji sprejela uredbi o plačilih 
za kmeti jsko okoljske ukre-
pe in uredbo o izvedbi ukre-
pov k m e t i j s k e politike. 
Uredbe so za kmetijstvo zelo 
p o m e m b n e , saj predstavljajo 
zakonsko osnovo za izplače-
van je kmet i j sko okol jskih 
plačil in izravnalnih plačil za 
območja z omejenimi mož-
n o s t m i za kmet i j sko dejav-
nost v letošnjem in še v na-
slednjih šestih letih. Na vpis-
nih mestih kmeti jske sveto-
valne službe se je včeraj (ob 
pogo ju , da s p r o g r a m s k o 
opremo za izpolnjevanje za-
htevkov n i bilo nobenih te-
žav) že začelo vlaganje letoš-
njih zahtevkov, trajalo pa bo 
do 15. maja. 

V k m e t i j s k o gozdarsk i 
zbornic i ugotavl ja jo , da je 
vlada sprejela uredbe, ki jih 
k m e t i j s k o m i n i s t r s t v o n i 
pre j d o k o n č n o uskladi lo z 
zbornico. Čeprav bo v obdo-
b j u 2 0 0 7 - 2 0 1 3 za kmetij-
stvo letno več denarja, kot ga 
je bilo v minul ih treh letih, 
se bodo plačila za u k r e p e 
k m e t i j s k o okol j skega pro-
g r a m a ter za o b m o č j a z 
o m e j e n i m i m o ž n o s t m i za 
kmeti jsko dejavnost znižala. 
V zbornici se s tem ne stri-
njajo, že v času priprave pro-
g r a m a razvoja podeželja za 
obdobje 2 0 0 7 - 2013 ter uredb 
so zahtevali od ministrstva, 
da ohrani izplači la vsaj na 
lanski ravni . Obža lu je jo 
tudi, da ministrstvu ni uspe-
lo pravočasno uskladiti uredb 
in da se je subvenc i j ska 
k a m p a n j a n a m e s t o prvega 
m a r c a začela še le petega. 
Prepozno sprejetje uredb, ki 
se tudi vsebinsko razlikujejo 
od predstavljenih na izobra-
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Pomemben ukrep kmetijsko okoljskega programa je tudi sonaravna reja domačih živali. 

ževan ju za svetovalce, pov-
zroča nezadovol j s tvo m e d 
kmeti , ki se morajo na novo 
podučiti o najustreznejši iz-
biri ukrepov. 

Kmetje, ki so se v minul ih 
treh letih vključili v Sloven-
ski kmet i j sko okol jski pro-
g r a m (SKOP) , l a h k o nada-
ljujejo z izvajanjem ukrepov 
do konca petletnega pogod-
b e n e g a obdobja ali pa te 
ukrepe n a d o m e s t i j o z 
u s t r e z n i m i u k r e p i Kmet i j -
s k o okol j skega p r o g r a m a 
(KOP) in s p r e j m e j o novo 
petletno obveznost . Več ina 
se bo b r ž k o n e odloči la za 
KOP, saj so plačila za večino 
teh ukrepov v iš ja kot za 
SKOP-ove . S k o m b i n a c i j o 
različnih ukrepov je m o ž n o 
pridobiti za njive največ 6 0 0 
evrov plačila na hektar , za 
trajne nasade 9 0 0 evrov in 
za travinje 4 5 0 evrov. 

Ukrep Višina plačila (EUR/ha) na leto 
KOP S K O P 

Ohranjanje kolobarja 9 1 , 8 4 88 ,2 
Ozelenitev njivskih površin 1 7 2 , 2 0 1 2 6 , 6 
Integrirano poljedelstvo 197 .2 1 151 ,8 
Integrirano sadjarstvo 336.61 2 6 5 , 2 
Integrirano vrtnarstvo 1 8 4 , 9 1 2 14 ,2 
Ekološko kmetovanje: 
- njive (poljščine) 2 9 8 , 0 7 277.8 
- vrtnine na prostem 5 5 M 5 328,8 
- vrtnine v zavarovanih prostorih 4 8 7 , 9 0 354.0 
-travinje 227,55 139 ,2 
Planinska paša brez pastirja 6 1 , 0 9 36 ,6 
Planinska paša s past ir jem 72.57 4 9 . 2 
Košnja strmih travnikov (nagib 35-50 % ) 9 0 , 2 0 1 0 0 , 8 
Košnja strmih travnikov (nagib nad 50 %) 142 .27 151 ,8 
Košnja grbinastih travnikov 132,84 151 ,8 
Travniški sadovnjaki 93 .89 1 1 4 . 0 
Sonaravna reja domač ih živali 84 ,46 50,4 
Ohranjanje ekstenzivnega travinja 48.38 50.4 
Pokritost tal na vodovarstvenem območju: 
- njive 83 ,64 2 0 2 , 2 
- trajni nasadi 184 ,50 151,8 
- travinje 31.57 1 2 6 , 6 

L4UB4ANA 

Pri s o s e d u i m a j o k l a s i č n o p ra š i č j o k u g o 

Na Hrvaškem se je znova pojavila klasična prašičja kuga. Ker 
so jo odkrili blizu slovenske meje, je republiška veterinarska 
uprava pozvala rejce, naj bodo pozorni na bolezenske znake 
(povišana temperatura, težka hoja, zmanjšan apetit) in naj 
dosledno spoštujejo prepoved krmljenja prašičev s pomijami, 
zagotavljajo prašičem zdravstveno neoporečno pitno vodo in 
krmo ter kupujejo nove živali le iz registriranih rej s preverje-
nim zdravstvenim stanjem črede. Rejcem odsvetujejo obisko-
vanje območij, kjer se je pojavila kuga. Kuga ni nevarna za 
zdrave ljudi, vendar pa se zelo hitro širi z enega na drugo go-
spodarstvo in povzroča veliko gospodarsko škodo. Širi se 
predvsem s premiki okuženih živali ter predmetov z okužene-
ga gospodarstva, s krmljenjem s pomijami, z ilegalnim vno-
som prašičev in izdelkov iz prašičjega mesa pa tudi z obutvi-
jo in avtomobilskimi gumami. C. Z. 

ŠKOFJA LOKA 

D r u š t v o L u b n i k v a b i n a p r e d a v a n j e 

Društvo podeželskih žena Lubnik in kmetijska svetovalna 
služba vabita jutri, v sredo, ob 15.30 v zadružni dom na Tra-
ti na predavanje o depresijah. Predaval bo dr. Aleš Kogoj iz 
Psihiatrične klinike v Ljubljani. C. Z. 

POL/ANE 

G o r e n j s k o t e k m o v a n j e M l a d i in k m e t i j s t v o 

Kmetijsko gozdarski zavod Kranj in Društvo podeželske 
mladine Škofja Loka bosta v soboto, 31. marca, pripravila v 
Kulturnem domu v Poljanah letošnje gorenjsko tekmovanje 
Mladi in kmetijstvo. Na tekmovanju lahko sodelujejo tri-
članske ekipe mladih s podeželja. Pogoj je, da so člani ekipe 
člani društva, ki je včlanjeno v Zvezo slovenske podeželske 
mladine, in da dva člana na dan kviza nista starejša od dvaj-
set let, za tretjega pa ni starostne omejitve. Prijave spreje-
majo do 20. marca svetovalke za kmečko družino in dopol-
nilne dejavnosti na kmetijah - Vanja Bajd Frelih (tel. št. 51-
12-701), Milena Črv (23-42-411) in Majda Loncnar (57-66-
450). Ekipe bodo odgovarjale na vprašanja iz zeliščarstva, 
obnovljivih virov energije ter iz lizbonske strategije. Zmago-
valna ekipa se bo udeležila državnega tekmovanja, ki bo 21. 
aprila v Brežicah. C. Z. 

BLED 

O s p r e m e m b a h d a v č n e z a k o n o d a j e 

Jutri, v sredo, ob 10. uri bo v dvorani Gozdnega gospodar-
stva Bled predavanje o spremembah davčne zakonodaje za 
kmetijstvo. Predavala bo Olga Oblak iz Kmetijsko gozdar-
skega zavoda Kranj. C. Z. 
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6. člen 

Sredstva se med letom delijo enakomerno med vse uporabnike v okviru doseže-
nih prihodkov In v odvisnosti od zapadlih ot^veznosti. če ni v zakonu, posebnem 
aktu občine, splošnem delu proračuna ali s pogodbo med uporabnikom in obči-
no drugače določeno. 

6. člen 

Sredstva proračuna se smejo uporabljati za namene, ki so določeni s proraču-
nom. 
Sredstva proračuna se lahko uporabijo le. če so izpolnjeni vsi z zakonom ali dru-
gim aktom predpisani pogoji za uporabo sredstev. Uporabniki smejo v imenu ob-
čine prevzemati obveznosti te v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za 
ta namen. 
Uporabniki morajo sredstva, ki so jim zagotovljena v proračunu, uporabljati za na-
mene. za katere so jim dana. in ki so opredeljena v bilanci prihodkov in odhod-
kov ter v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaganju z njimi. 

7. člen 

Če prihodki med letom ne pritekajo v predvideni višini, lahko župan, da bi ohranil 
proračunsko ravnovesje, začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v proračunu 
razporejeni za posamezne namene, ali začasno zadrži uporabo teh sredstev. 

Župan je pooblaščen, da v skladu z zakonom o javnih financah in s tem odlokom 
lahko prerazporedi pravice porabe v posebnem delu proračuna, če s tem ni bis-
tveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena. Župan ne 
sme prerazporejati sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom 
finančnih terjatev In naložb in računom financiranja. 

V primeru, da bi planirana realizacija presegala za to predvideno višino, mora žu-
pan predlagali ustrezne ukrepe oziroma spremembo proračuna, pred nastankom 
stroškov. 

8. člen 

Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok, na podlagi katerega na-
stanejo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in 
določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in ob-
sega zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v ok-
viru možnih prihrankov sredstev. 

9. člen 

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 poveča obseg izdatkov in proračun občine. Župan mora 
za povečanje proračuna obvestiti občinski svet. 

10. člen 

Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu. se prenesejo v pro-
račun za tekoče leto. 

11. člen 

Če se med letom spremeni delovno področje oziroma pristojnost uporabnika pro-
računa, se sredstva sorazmerno povečajo ali zmanjšajo glede na obseg delova-
nja uporabnika. O povečanju ali zmanjšanju sredstev odloča občinski svet na 
predlog župana. 
Če se posredni uporabnik med letom ukine In njegovih nalog ne prevzame drug 
neposredni uporabnik, se neporabljena sredstva prenesejo v sptošno proračun-
sko rezervacijo. 

12. člen 

Splošna proračunska rezervacija je namenjena za financiranje posameznih na-
menov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti 
ali zagotoviti zadostnih sredstev. O uporabi sredstev splošne proračunske rezer-
vacije odloča župan. 

13. člen 

Proračunska rezerva 
O porabi sredstev proračunske rezerve, ki deluje- kot proračunski sklad, odloča 
župan do višine 3000 EUR v enkratnem znesku. 
V primerih, ko poraba proračunske rezerve presega višino dotočene z odlokom, 
o porabi odloča občinski svet občine s posebnim sklepom aH odtokom. 

14. člen 

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo: 
- za pokrivanje stroškov ukrepov ter pomoč prizadetim pri odpravljanju posledic 

naravnih in dnjgih nesreč; kot so suša, potres, požar, poplave, epidemije in dru-
ge r^aravne oziroma ekološke nesreče v skladu z zakonom; 

- za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki pritekajo neenakomemo; 

Sredstva za namene iz prve alinee prejšnjega odstavka se dajejo praviloma brez 
obveznosti vračanja, sredstva iz druge alinee morajo biti vrnjena v rezerve do kon-
ca teta. 
O uporabi sredstev proračunske rezerve odloča župan, ki pisno obvesti občinski 
svet o njihovi uporabi. 

15. člen 

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan je odredbodajalec za sred-
stva proračuna. Za izvrševanje proračuna ot>čine lahko župan pooblasti posamez-
ne delavce občinske uprave ali podžupana. 

16. člen 

Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že opravljenih storitev in dobav. 
Vsako Izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago listine, s katerimi se ugotavlja-
ta obveznost in višina izplačila. 

Dogovarjanje predplačil je možno izjemoma na podlagi predhodnega zavarovanja. 
Obveznosti v breme občinskega proračuna se poravnavajo v pogodbenih rokih, 
razen ob koncu leta je rok plačila lahko krajši, če je bilo blago že dobavljeno In 
storitev opravljer^ v skladu s pogodbami. 

17. člen 

Nadzorni odbor opravlja nadzor nad finančnim, materialnim in računovodskim po-
slovanjem uporabnikov glede na namen, obseg in dinamiko porabe sredstev in 
smotrnost uporabe sredstev proračuna. 
Na zahtevo občinske uprave ali nadzornega odbora so uporabniki proračuna 
dolžni predložiti potrebne podatke za analizo porabe sredstev. 
Če se pri proračunskem nadzoru ugotovi, da se sredstva ne uporabljajo za na-
mene. za katere so bila dodeljena, lahko predlaga, da se ta sredstva vrnejo v 
proračun. 
O ugotovitvah nadzorni odbor poroča občinskemu svetu. 

18. člen 

Župan je občinskemu svetu med letom dolžan poročati o polletni realizaciji. 
Župan občinskemu svetu v sprejem predloži predlog zaključnega računa. 

19. člen 

S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan. Prosta denarna sredstva 
se lahko nalagajo v Banko Slovenije, hranilnice, banke in državne vrednostne pa-
pirje ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe. 

20. člen 

Župan lahko dolžnikom do višine 420 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo 
dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino dolga. O tem 
župan poroča ot>činskemu svetu. 

21. člen 

Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov je priloga k odloku In se obja-
vi na spletni strani. 

22. člen 

Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske, uporab-
lja pa se od 01.01. 2007 dalje. 

Štev.: 410-00/2007 
Datum: 28. 02. 2007 

OBČINA ŠENČUR 
ŽUPAN 

Miro Koželj 
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Gorenjski Glas Uradni vestnik Gorenjske 
LETO: XL 

VSEBINA 

OBČINA ŠENČUR 
ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O OBMOČJIH NASELIJ 
TER IMENIH NASELIJ IN ULIC V OBČINI ŠENČUR 
ODLOK O PRIZNANJIH OBČINE ŠENČUR 
ODLOK O PRORAČUNU OBČINE ŠENČUR ZA LETO 2007 

OBČINA ŠENČUR 

OeČMA ŠENČUR. KIVMJ8KACESTA It. 4206 $€NČUft 

Na podlagi 8. člena Zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb <Ur. 
list SRS. št. 5/80, 42/86. 83/89, 5/90 in Ur. list RS, št. 8/90, 10/91. 17/91, 
13/93. 66/93) in 24. člena Statuta Občine Šenčur {UVG. št. 9/04, 26/06) je 
občinski svet Občine Šenčur, na 04. seji. dne 28. 02. 2007 sprejel 

ODLOK 
O SPREMEMBI ODLOKA 

o območjih naselij ter imenih naselij in ulic v Občini Šenčur 

l .č len 

Spremeni se tabela 2. člena Odloka o območjih naselij ter Imenih naselij in ulk; v 
Občini Šenčur (UVG, št. 2/96) In se pri naselju Šenčur dodajo ulice z oznako: 

6. marca 2007 Številka 4 

Šifra ulice Ime ulice 

0021 
0022 
0023 
0024 

Poslovna cona A 
Planjava 
Poslovna cona B 
Poslovna cona C 

2. člen 

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

Številka: 1-35/95-1/07 
Datum: 28. 02. 2007 

OBČINA ŠENČUR 
ŽUPAN 

MIRO KOZEU 

O 

Na podlagi 24. člena statuta občine Šenčur (Ur. vestnik Gorenjske, št. 9/04 in 
25/06) je občinski svet občine Šenčur na 04. seji, dne 28. 02. 2007 sprejel na-
slednji 

Odlok o priznanjih Občine Šenčur 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1.člen 

S tem odlokom se določa vrsta priznanj Občine Šenčur, pogoje, postopek in na-
čin podeljevanja priznanj ter način vodenja evidence. 

2. člen 

Občina Šenčur podeljuje priznanja zaslužnim občanom, drugim posameznikom, 
zavodom, društvom in skupinam, združenjem in drugim pravnim osebam za do« 
sežke na področju gospodarstva, šolstva, kulture, znanosti, športa, ekok^gije, za-
ščite in reševanja in na drugih področjih človekove ustvarjalnosti, ki prispevajo k 
boljšemu, kvalitetnejšemu in popolnejšemu življenju občanov in imajo pomen za 
razvoj in ugled Občine Šenčur. 

3. člen 

Priznanje je lahko podeljeno tudi posmrtno. 

Posmrtno priznanje se vroči družinskemu članu po vrstnem redu: zakonec, po-
tomci oziroma posvojenci in njihovi potomci, starši oziroma posvojitelji, bratje ozi-
roma sestre. 

II. PRIZNANJA OBČINE ŠENČUR 

4. člen 

Priznanja Občine Šenčur so: 
- Častni občan Občine Šenčur, 
- Zlata plaketa Občine Šenčur. 
- Srebrna plaketa Občine Šenčur, 
- Bronasta plaketa Občine Šenčur. 
- spominsko priznanje Občine Šenčur. 

Naziv Častni občan Občine Šenčur 

5. člen 

Občanom občine Šenčur in dnjgim državljanom Republike Slovenije, kakor tudi 
državljanom tujih držav, ki imajo posebne zasluge na področju gospodarstva, 
znanosti, umetnosti, kulture in športa ter za druge izjemne dosežke, ki so po-
membni za razvoj in dvig ugleda občine Šenčur, lahko občinski svet podeli naziv 
Častnega občana. 

6. člen 

Častnemu občanu se po sklepu občinskega sveta izroči ustrezno umetniško delo 
(skulptura, slika ali drug umetniški predmet) in podeli posebno oblikovano listino, 
ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi naziva Častnega občana Občine Šenčur. 
Vrednost umetniškega dela potrdi občinski svet ob vsakokratni podelitvi priznanja. 

Zlata plaketa Občine Šenčur 

7. člen 

Zlato plaketo Občine Šenčur podeljuje občinski svet občine in sicer; 

- posamezniku za njegovo življenjsko delo ali več kot 25-letno uspešno delo na 
področju sedanje občine Šenčur za dosežene uspehe, s katerimi prispeva k 
ugledu in razvoju občine Šenčur. 

- skupinam občanov, društvom, podjetjem, zavodom in drugim pravnim osebam 
za več kot 50-letne uspehe in dosežke, s katerimi povečujejo ugled občine na 
gospodarskem, družbenem ali drugem področju življenja in deta. 

8. člen 

Zlata plaketa Občine Šenčur je reliefni odtis grt}a Ot>čine Šer>čur, dimenzije 35 x 
40 X 3 mm. Izdelan Iz pozlačene kovine, ki je pritrjen na ustrezno podlago. 

Na podlago se pritKii tudi ploščico z vgraviranim napisom: Občina Šenčur, Ime in 
priimek ali naziv prejemnika ter datum podelitve. 

Srebrna plaketa Občine Šenčur 

9. člen 

Srebmo plaketo Občine Šenčur podeljuje občinski svet in sicer 

- posamezniku za njegovo več kot 15^etno uspešno dek) na področju sedanje 
občine Šenčur za dosežene uspehe, s katerim prispeva k ugledu in razvoju ob-
čine Šenčur, 

- skupinam občanov, društvom, podjetjem, zavodom in drugim pravnim osebam 
za več kot 25^etne uspehe in dosežke, s katerimi povečujejo ugled občine na 
gospodarskem, družbenem ali drugem področju življenja in dela. 

10. člen 

Srebrna plaketa Občine Šenčur je reliefni odtis grba Občine Šenčur, dimenzije 
35 X 40 X 3 mm. izdelan iz posrebrene kovine, ki je pritnen na ustrezno podlago. 

Na podlago se pritrdi tudi ploščico z vgraviranim napisom: Občina Šenčur, ime in 
priimek ali naziv prejemnika ter datum podelitve. 
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Bronasta plaketa Občine Šenčur 

11. čten 

Bronasto plakelo Občine Šenčur podeljuje občinski svet in sicer: 

- posamezniku za njegovo več kot 5-ietno uspešno deto na področju sedanje ob-
čine Šenčur, za dosežene uspehe, s katerimi prispeva k ugledu in razvoju obči-
ne Šenčur. 

-skupinam občanov, društvom, podjetjem, zavodom In drugim pravnim osebam 
za več kot 1 Svetne uspehe In dosežke, s katerimi povečujejo ugled občine na 
gospodarskem, družbenem ali drugem področju življenja in dela. 

12. člen 

Bronasta plaketa Občine Šenčur je reliefni odtis grba Občine Šenčur, dimenzije 
35 X 40 X 3 mm. Izdelan Iz brona, ki je pritrjen na ustrezno podlago. 

Na podiago se pritrdi tudi pk>ščlco z vgraviranim napisom: Občina Šenčur, ime in 
priimek ali naziv prejemnil^ ter datum podelitve. 

Spominsko priznanje Občine Šenčur 

13. člen 

Spominsko priznanje Občine Šenčur se lahko podeli posamezniku ali skupini ot> 
čanov in drugim pravnim osebam, kadar le-tl z enkratnim ravnanjem prispevajo k 
ohraniM. zaščiti in zdravju človeških življenj, okolja ali premoženja oziroma izvrši-
jo takšno dejanje, ki je z gospodarskega, družbenega, športnega ali kulturno hu-
manitarnega vidika ocenjeno kot pozitivni dosežek. 

14. člen 

Spominsko priznanje Občine Šenčur se podeli v obliki posebno oblikovane listi-
ne, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi spominskega priznanja z vpisanim na-
pisom: Občina Šenčur in ime in priimek prejemnika ter datum podelitve. 

Osnova za spominsko priznanje je lik občinskega grba v primerni velikosti in izde-
lan iz primernega materiala (steklo, kovina, les). 

lit. POSTOPEK ZA PODEUEVANJE PRIZNANJ 

15. člen 

Predlagatelji za podelitev občinskih priznanj Občine Šenčur so lahko občani, po-
litične stranke, podjetja, zavodi, društva ter druge organizacije in skupnosti iz ob-
močja ot>čine Šenčur. 

Predlagatelj sebe ne more predlagati za prejem občinskega priznanja. 

16. čten 

Priznanja Občine Šenčur se podeljujejo na podlagi javnega razpisa. Razpis za po-
delitev priznanj objavi komisija za podeljevanje občinskih priznanj, izvoljena s stra-
ni občinskega sveta (v nadaljnjem besedilu: komisija). 

Komisija objavi razpis v časopisu Gorenjski glas in na spletnih straneh občine 
Šenčur • enkrat letno - najkasneje 2 meseca pred občinskim praznikom za teko-
če teto. 

Z razpisom se objavijo: 
- kriteriji za podelitev priznanj, 
- podatki, ki jih mora vsebovati predlog in 
- rok, do katerega morajo biti poslani predlogi. 

17. člen 

Predlog je treba podati pisno in mora vsebovati: 

- Ime in priimek ali naziv predlagatelja, 
- ime in priimek ali naziv predlaganega prejemnika priznanja in njegove osnovne 
osebne podatke, 
• obrazložitev predloga ter 
- morebitne dokumente, ki potrjujejo dejstva v dani obrazložitvi predloga. 

18. člen 

Komisija obravnava predloge za podelitev priznanj najkasneje v 7 dneh po za-
ključku razpisa. 

Komisija lahko od predlagatelja: 
- predlog zavrže, če ni pravočasno vložen, če ga ni vložil upravičen vlagatelj ali če 
se v določenem roku predlog ne dopolni; 

- predlog zavrne, če le ta ni dovolj ali ustrezno utemeljen; 
- zahteva, da se v roku predlog dopolni, če mu ni bita predložena vsa zahtevana 

dokumentacija; 
-zaprosi za mnenje ustrezne strokovne institucije, občinske organe ali druge 

ustrezne organizacije. 

19. člen 

Komisija sprejme ustrezen predlog sklepa za podelitev občinskih priznanj Občine 
Šenčur in ga posreduje občinskemu svetu v dokončno obravnavo in odločanje. 

20. člen 

O podelitvi priznanj Občine Šenčur odloča ot>činskj svet na predlog komisije za 
podeljevanje priznanj. 

Bronasto plaketo ali spominsko priznanje Občine Šenčur lahko podeli župan ot>-
čine brez predhodnega razpisa uglednim gostom ali delegacijam, ki uradno obh 
ščejo občino in s tem pripomorejo k povečanju ugleda občine na gospodarskem, 
družbenem ali drugem področju življenja in dela. 

Župan tahko bronasto plaketo ali spominsko priznanje podeli tudi posamezniku ali 
skupini občanov in drugim pravnim osebam. 

21. čten 

Priznanja po tem odloku so enkratna, vendar se med seboj ne izključujejo. Pri-
znanja izroča župan ali od njega pooblaščena oseba na slavnostni seji občinske-
ga sveta, ob praznovanju občinskega praznika. 23. aprila - Sv. Jurij. 

Priznanja iz drugega odstavka 20. člena pa tahko župan izroči ob jubilejih, dogod-
kih ali datumih, ki so pomembni za dobitnike priznanj oziroma občino Šenčur. 

Priznanja se izroča skupaj s posebno listino (razen spominskega priznanja obči-
ne Šenčur, ki je v obliki posebno oblikovane listine), ki vsebuje besedilo sklepa o 
podelitvi posameznega priznanja. 

IV. NAČIN VODENJA EVIDENCE PODEUENIH PRIZNANJ 

22. člen 

Strokovna in administrativna dela v zvezi s podeljevanjem priznanj opravlja občin-
ska uprava Občine Šenčur. 
Celotno gradivo v zvezi s podelitvijo priznanj je javno in je na vpogted pri ot>člnski 
upravi. 

23. člen 

Priznanja se vpisujejo v evidenco posameznih priznanj kronološko, ki vsebuje na-
slednje podatke: 

- zaporedno številko. 
- Ime in priimek ali naziv ter osnovne podatke o prejemniku priznanja, 
- Ime in priimek ali naziv predlagatelja za podelitev priznanja. 
- datum seje. na kateri je bilo odločeno o podelitvi priznanja ter številka sklepa ob-

činskega sveta, 
- datum izročiWe posameznega priznanja. 

24. člen 

Sredstva za izvajanje tega odloka zagotovi občinski svet v proračunu občine Šen-
čur za vsako leto posebej. 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

25. člen 

Podeljena priznanja je mogoče iz utemeljenih razlogov preklicati, če se ugotovi, 
da je bilo priznanje podeljeno na podlagi neresničnih ali lažnih podatkov oz. če 
so bila te-ta podeljena v nasprotju z določbami tega odloka. 

O preklicu priznanja odloča na predk>g komisije za podeljevanje priznanj, občin-
ski svet. 

26. člen 

Preklic priznanja je možen, če je bil imetnik priznanja s pravnomočno sodbo so-
dišča obsojen za kaznivo dejanje, s katerim je bil prizadet ugled občine na gospo-

C/3 
^ 8 
o ^ 
» f j 

^ 
i / i 2 
2 C 
g O 
O 
O 2 

Št. 4 - 6. III. 2007 URADNI VESTNIK G O R E N J S K E Stran 3 

darskem. družk»enem ali drugem področju življenja in dela oziroma, če je bil imet-
nik priznanja s pravnomočno sodbo sodišča obsojen za kaznivo dejanje, s kate-
rim se kaze nehuman odnos do sočloveka. 

27. člen 

Z dnem. ko začne veljati ta odtok, preneha veljali Odlok o priznanjih Občine Šen-
čur (Ur. vestnik Gorenjske, št. 43/97). 

28. člen 

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

Štev.: 030-2/2007 
Datum: 28. 02. 2007 

Župan občine Šenčur 
Miro KOZEU 

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur. I. RS. št. 100/05), zakona o finan-
ciranju občin (Uradni list RS. št. 123/08) in 29. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 24. člena statuta občine 
Šenčur (Uradni vestnik Gorenjske št. 9/04, 25/06) je Občinski svet Občine Šen-
čur na svoji na 04. seji. dne 28. 02. 2007 sprejel 

ODLOK 
O PRORAČUNU OBČINE ŠENČUR ZA LETO 2007 

1.člen 

S tem odlokom se določa višina proračuna in postopki izvrševanja proračuna Ob-
čine Šenčur za teto 2007 in obseg zadolževanja. 

2. člen 

S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z usta-
vo. zakonom in odloki opravlja Občina Šenčur. 

3. člen 

Proračun Ot>čine Šenčur za teto 2007 sestavljata splošni del. to so bilanca pri-
hodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja In 
posebni del. ki vsebuje podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov po namenih 
z obrazložitvami in načrt razvojnih programov. 

V bilanci prihodkov in odhodkov so na strani prihodkov izkazani načrtovani davč-
ni prihodki, nedavčni prihodki, kapitalski prihodki In transfemi prihodki občine. 
Na strani odhodkov so izkazani načrtovani tekoči odhodki, tekoči transferi. inve-
sticijski odhodki in investicijski transferi. 

V računu finančnih terjatev in naložb so načrtovana vračila danih posojil in dana 
posojila. 

V računu financiranja je izkazano zmanjšanje sredstev na računih. 

4. člen 

Proračun Občine Šenčur za leto 2007 se dotoča v višini: 6.970.089 EUR 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

Osnutek pfora6jna lota 2007 v EUR 

Skupina Podskup. Naziv Znesek 

/. SKUPAJ PRIHODKI (70 +71+72+74) 6.863.951,00 
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 5.126.838.00 

70 DAVČNI PIRIHODKI 3.945.807,00 
700 Davki na dohodek in dobiček 3.494.644.00 
703 Davki na premoženje 305.487.00 
704 Domači davki na blago in storitve 145.676.00 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.181.031,00 
710 Udeležba na dobičku in dohodki 

od premož. 169.290.00 
711 Takse in pristojbine 10.432.00 
712 Denarne kazni 3.100.00 
713 Prihodki od prodaje blaga In storitev 109.672,00 
714 Drugi nedavčni prihodki 888.537.00 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 1.489.659.00 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in 

neopredmetenih dolgoročnih sredstev 1.489.659.00 
74 TRANSFERf^JI PRIHODKI 247.454.00 

740 Transfemi prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 247.454.00 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 6.970.098,00 
40 TEKOČI ODHODKI 1.389.237,00 

400 Plače in dnjgi izdatki zaposlenim 186.698,00 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 32.115.00 
402 Izdatki za blago in storitev 1.126.200.00 
403 Plačlto domačih obresti 33.383.00 
409 Rezerve 10.841.00 

41 TEKOČI TRANSFERI 1.747.439.00 
410 Subvencije 79.243,00 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.042.158,00 
412 Transferi neprofitnim organizacijam 

in ustanovam 263.958,00 
413 Drugi tekoči domači transferi 362.080,00 

42 INVESTICUSK! ODHODKI 2.743.731,00 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.743.731.00 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 1.089.691,00 
430 Investicijski transferi 5.451,00 
431 Investicijski transf. pravnim 

In flzič. osebam 1.084.240.00 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (UH 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ -106.147,00 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

Osnutek preračuna leta 2007 v EUR 

Skupina Podskup. Naziv Znesek 

IV. 

75 

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (750) 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

750 Prejeta vračila danih posojil 

37.556,00 
37556,00 
37556,00 

Osnutek proračuna teta 2007 v EUR 

Skupina Podskup. Naziv Znesek 

V. 

44 

DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442) 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 

440 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 

37.556,00 

37556,00 
37556.00 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 
SPREMEMBA KAPITAL DELEŽEV (IV.-V.) 

C. RAČUN FINANCIRANJA 

-

Osnutek proražima teta 2007 v EUR 

Skupina Podskup. Naziv Znesek 

W/. 
50 

ZADOLŽEVANJE (500) 
ZADOLŽEVANJE 

550 Domače zadolževanje 

-

Vili. 
55 

ODPLAČILO DOLGA (550) 
ODPLAČILO DOLGA 

550 Odplačilo dolga 
-

IX. SPREMEMBA STANJA SRED. NA RAČ. 
(I+IV+VII.-II.'VI.-VIII) 

•106.147,00 

X. NETO ZADOLŽEVANJE 
(vn. - VIIU 

-

XI. NETO FINANCIRANJE 
(Vt.+VII.'VII.-1X) 

-

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12.2006 106.147,00 



HALO-HALO, MALI OGLASI info@g'^as,si 21 

HALO - HALO GORENJSKI GLAS 
telefon: 04 201 42 00 

Naročilo li objavo iprtjemimo {»telefonu 04/j01-42-00, faksu 04/20l-i2-13 ali osebno na Zoisovi 1 
v Kranju u. po poJti • do ponwel|U m {eijika tfo 11.00 urci Cena ogtaso w tn ponudb v rubriki, l/redno ugodna. 

J A N E Z R O Z M A N S.P. - R O Z M A N B U S , L A N C O V O GI, 
4240 RADOVLJICA, T E L : 04/53 ' 5 2 4 9 . FAX: 04/53 ©4 2 3 0 
T R S T 2 2 . 3. ; LENTI 3 1 . 3.; M A D Ž A R S K E T O P L I C E 29 . 3. do i. 4 . , 
2 9 . 4 . do 2 . 5.; P E L J E S A C • M O R J E I8 . 6. do 25. 6.; M E D Ž I G U R J E 
4. 5. - 6. 5. 

K U L T U R N O D R U Š T V O LOSKI O D E R , S P O D N J I T R G 1 4 . 
4220 SKOFJA LOKA 
9. 3. ob 1 9 . 3 0 , Biljana Srbljanovič: K O B I L I C E ALI M O J O Č E I G R A 
LOTO, slovenska praizvedba, režija: Eduard Miler, gostuje S N G 
Nova Gorica, za abonma M O D R I ; lo . 3 . ob 1 9 . 3 0 . Biljana Srbl-
janovič: K O B I L I C E ALI M O J O Č E I G R A L O T O , slovenska praizved-
ba, režija: Eduard Miler, gostuje S N G Nova Gorica, za abonma 
RDEČI 

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 

Prireditve ob dnevu žena 
Kranj - Krajevni odbor Zveze borcev in udeležencev NOV 
Zlato polje vabi na kulturno prireditev v počast^itev medna-
rodnega dneva žensk v četrtek, 8. marca, ob 17. uri v dvorani 
OŠ dr. France Prešeren na Zlatem polju. 

P R O S T A D E L A ŠTUDENTJE,DIJAKI 
www.ms-kranĵ  

Škofla Loka - Občina Škofja Loka in Loški muzej ob med-
narodnem dnevu žensk vabita v četrtek, 8. marca, ob 17. uri 
v Galerijo na Loškem gradu. 

V knjižnicah za otroke 
Skofja Loka - V knjižnici se bo danes, v torek, ob 17. uri 
začela ljudska pravljica za otroke z naslovom Pravljica o 
snežni deklici, 

Žiri - V žirovski knjižnici lahko otroci pravljici Sončeva hči 
prisluhnejo jutri, v sredo, ob 17. uri. 

Bohinjska Bistrica - Kaj se je krtek naučil pozimi je naslov 
lutkovne igrice, ki si jo otroci lahko ogledajo jutri, v sredo, 
ob 17. uri. 

Radovljica - V Knjižnici A. T. Linharta lahko otroci glasbeno-
lutkovni pravljici prisluhnejo v četrtek ob 17. uri. Naslov 
pravljice je V pričakovanju pomladi, primerna pa je za 
otroke, ki so stari vsaj 3 leta. 

Železniki - V knjižnici v Železnikih se bo jutri, v sredo, ob 17. 
uri začela delavnica za spretne prste z naslovom Mamici za 
praznik. Delavnica je namenjena otrokom, ki so stari od 4 
do io let. 

Mladinski center Jesenice vabi 
Jesenice - Mladinski center Jesenice vabi na estrogeno de-
bato s Tino in Nino z naslovom Ženska v prostoru in času, 
ki bo v četrtek. 8. marca, ob 19. uri v dvorani Mladinskega 
centra Jesenice. Gledališka predstava Mladinske točke Ja-
vornik-Koroška Bela z naslovom Nehaj prosim pa bo jutri, v 
sredo, 7. marca, ob i8. uri v dvorani KS javornik-Koroška 
Bela. 

Šege in navade od pomladi do z ime 
Skofla Loka - Knjižnica Ivana Tavčarja vabi na sredin večer z 
naslovom Šege in navade od pomladi do zime, ki bo jutri, v 
sredo, ob 19. uri v MiheliČevt galeriji v Kašči na Spodjem trgu. 

IZLETI 

Izleti z Društvom upokojencev Tržič 
Tržič - Društvo upokojencev Tržič vabi 10. marca na izlet v 
Posavje s praznovanjem dneva žena. 

N a Snežnik in Kozlek 
Šenčur - Turistično društvo Šenčur organizira v nedeljo, n . 
marca, planinski izlet na Snežnik (1796 m) in Kozlek (997 
m). Skupne zmerne hoje bo okrog 5 ur. Odhod avtobusa bo 
ob 7. uri izpred pošte Šenčur. Informacije in prijave z 
vplačilom zbira do petka, 9. marca, Franci Erzin, tel. 
047/875-812 

Gora Oljka 
Kranj - Planinci kranjskih upokojencev vabijo v četrtek, 15. 
marca, na izlet na goro Oljko. Odhod posebnega avtobusa 

bo ob 7. uri izpred Creine. Skupne hoje bo za 4 ure. Prijave 
z vplačili sprejemajo v društveni pisarni do ponedeljka, 12. 
marca. 

PREDAVANJA 

V raju parfumov 
Radovljica - V Knjižnici A. T. Linharta bo o knjigi V raju par-
fumov avtorja Johna Oakesa ter o parfumih danes, v torek, 
ob 19.30 spregovorila Irena Miš Svoljšak. 

Šege in navade od pomladi do zime 
Skofja Loka - V Kašči na Spodnjem trgu se bo predavanje z 
gornjim naslovom začelo jutri, v sredo, ob 19. uri. 

Dojenje 
Bled - Skupina za pomoč in podporo pri dojenju vabi na 
srečanje v petek, 9. marca, ob 16.30 v sejni sobi Krajevne 
skupnosti Bled poleg Knjižnice na Ljubljanski 8 (isti vhod). 
Tema srečanja bo: dojenje zbližuje dojenčka in mamo, kaj 
pa očka? Informacije - tel. 041/29 26 00 (Alenka). 

Kako ohranimo možgane v dobri kondiciji? 
Naklo • Na predavanju dr. Alenke Kafol v okviru projekta 
Skupaj za zdravje človeka in narave boste v četrtek, 8. mar-
ca, ob 18. uri v Vita Centru Naklo lahko izvedeli vse o delo-
vanju možganov. 

OBVESTILA 

D a n žena in po nakupih v Trst 
Jesenice • Medobčinsko društvo invalidov Jesenice obvešča 
Člane, da sprejema prijave za praznovanje 8. marca - dneva 
žena, ki bo v soboto, 10. marca, z začetkom ob i8. uri v 
restavraciji Kazina na Jesenicah. Sprejemajo tudi prijave za 
nakupovalni izlet v Trst, ki bo 22. marca. Prijave sprejemajo 
v pisarni društva v času uradnih ur v torek od i6. do 18. ure 
in v petek od 10. do 12. ure. 

Občn i zbor 
Žabnica, Bitnje • Društvo upokojencev Žabnica-Bitnje vabi 
na občni zbor, ki bo v petek, i6. marca, z začetkom ob 15. 
uri v zadružnem domu v Žabnici. 

RAZSTAVE 

Razstavljajo jeseniški fotografi 
Jesenice • Fotografsko društvo Jesenice in Gornjesavski 
muzej Jesenice vabita na otvoritev društvene razstave 
Članov Fotografskega društva Jesenice, ki bo v četrtek. 8. 
marca, ob i8. uri v Kosovi graščini na Jesenicah. 

Razstavlja Urška Žajdela 
Ljubljana • Odprtje razstave likovnih del akademske slikarke 
Urše Žajdela Hrovat bo v četrtek, 8. marca, ob 18. uri v Kre-
garjevem atriju Zavoda sv. Stanislava. Slikarko in njeno delo 
bo predstavil dr. Cene Avguštin. 

LEŠE 

M n o g o potreb in želja 

Letošnji zbor krajanov v Lešah, kjer se je zbralo okrog 70 
vaŠčanov, je razkril slabe razmere v tem delu tržiške občine. 
Kot je ugotovila predsednica Marjeta Kokalj, je občina v pretek-
losti malo postorila v njihovi krajevni skupnosti. Domačini bi 
potrebovali prostor za druženje, a je dom krajanov v slabem 
stanju. Gasilci načrtujejo gradnjo prizidka k svojem domu, ki 
je premajhen. Nerešeno je lastništvo nekdanje Šole, za katero 
še ni določen nov namen. V kraju pogrešajo mrliške vežice, 
prava sramota pa sta makadamski cesti Leše-Peračica in Leše-
Vadiče-Popovo-Brezje pri Tržiču. Na zboru so dali pobudo za 
ustanovitev Kulturnega društva Leše, ki je nekdaj že delovalo. 
Obetajo si tudi preporod Športnega društva Leše. Domačini 
so sami nabrali okrog 4200 evrov za otroška igrala. S. S. 

LOTO 
Rezultati 18. kroga - 4. marca 2 0 0 7 

4. 5 .15. 17 . 20 . 34 in i6 
Lotko: 2. 4. 3. 3. 5. 3 

Garantirani sklad 19 . kroga za Sedmico: 
1 0 0 . 0 0 0 EUR / 2 3 . 9 6 4 . 0 0 0 SIT 

Predvideni sklad 19 . kroga za Lotko: 
3 2 5 . 0 0 0 EUR / 77 .883.000 SIT 

F R ^ T J. o. tf. Krani 
N K P R K M I C M N S K A I H S A 

Jrcf nkji r. M-V. PF. Siicr« r . KruJ 

PRODAMO STANOVAN|A 
Podljubdj: enosobno, 42 m2. adapt. 
03. p/2 nad., 46.000 EUR. (n mio 
SIT). 
Tržid • Deteljica trisobno, 82 mz. 1.79, 
funkcionalno, 95.561 EUR. (22,9 mio 
SIT). 
Ziato polje: enosobno. 2. nad.. I. 98. 
lep balkon in razgled, z novo kuhin-
jo, 77.200 EUR. (18.5 mio SfT). 
Zlato polje: dvosobno, novogradnja, 
57 m2. pokrito park. mesto, 3-/3 nad., 
101.800 EUR. (244 mic S l^ . 
Planina - obrobje: trisobno, 77 m2,1. 
1987, adapt. 2006. 3-/3 nad. 120.850 
EUR, (29 mio SIT), 
zlato polje 50 m2.1. 62, vzdrževano, 
adaptirano. 85.500 EUR, (20,5 mio 
SIT). 

Kranj: meSiansko trisobno s teraso. 
95 m2. stilno adaptirano L 2000. 
125.180 EUR. (30 mio SIT). 
Planina 1: 2 + dvosobno, 90 m2. I. 
1979, vzdrževano. 133.530 EUR, (32 
mio srr). 
Planina + dvosobno. 90 mz, apapt. 
00. lepo urejeno, 141.500 EUR. (33.9 mio 
SIT). 
HtŠE -PRODAMO 
VISOKO: poslovno-stanovanjska, 
9x12 m + prizidek. K-t-P-t-N. I. 1980, 
parcela 712 mz, odlično za posl. de-
javnost, 27.1241 EUR. (65 mio SIT). 
PRIMSKOVa hiša. 2x»o mz + klet. 
440 m2, 2 garaži, dobra lokacija, I. 
1980.212.820 EUR. (51 mio SIT). 
KOKRICA: enodružinska, 150 mz, 
parcela 524 m2.1.1960» 187.782 EUR, 
(45 mio SIT). 
KRANj: dvodružinskd, I. 1982.200 m2 
* klet, parcela 680 m2. 212.820 EUR, 
(51 mio SIT). Dodatna ponudba na: 

www.rr3st .s i 

• N E P R E M I Č N I N E ! 

2026-172 
031/605-114 

PE TRŽIČ: 
592 43 00, 041/515 965 

STANOVANJA PRODAMO 
KRANJ. Zlato polje, enosobno. II. nad.. 
31,30 rm, klet 10.6 mz, L izd. 2005 za 
89,000 EUR (21.327.960,- SfT). 
KRANJ • Stirisobno, 7. nad.. 874 mz + 
garaža, i. izd. 1964 za 1Z8.700 EUR 
(30.&41.558.- srr). 
KRANJ • garsonjera, P. 264 mi. L izdi982 
za 61.550.65 EUR (14,750 mio Sff). 
KRANJ - Zlato pdje, dvosobno. P, 45^6 
m2,1. izd. 1961 za 98.064 EUR (23.5 
mio srr) NOVO obnov9«no. 
KRANJ - Planina lil, >. nad., 63,6 m2,1. 
izd. za 1(^488,56 EUR (24,8 mio 
srr) NOVO. 
TRŽJC - dvosobno, I. nad.. 46 mz, I izd. 
1920 za 56.334.50 EUR (13.5 mio SrT). 
TRŽlC • trisobno. P, 80 nriz, leto 1964 za 
ioo.i5o;22 EUR (24,- mio SIT). 
TRŽIČ • garsonjera, I. nad., I. izd. 1973 
za 37.000 EUR (8.9 mio SfT). 
TRŽJČ - dvoinpolsobno. P, 55.12 mz I. izd. 
1929 za 82.000 EUR (19,$ mio SfT). 
TRŽIČ - dvosobno. IV. nad., 55,25m2 za 
68.853.28 EUR (16.5 mio srr). 
TRŽIČ • štirisobno, v dveh etažah. 160 
m2. 80 m2 dvoriSča, za 123.101 EUR 
(29,5 mio srr) NOVO lepo. 
HISE PRODAMO 
KRANJ • okolKa, dvo- ali enostan. hiSa, 
adapL 1984. parcela 621 mz, stan. p. 170 
m2, z vso opremo izdelano po meri za 
225.338 EUR (54,- mio SIT) cena ugodna. 
PREDDVOR - enostaa hiia, III. gr. f ^ 
(adapt stara htia), pare 669 mz, stan. p. 
cca 120 mz. cena 120.180,27 EUR (28.8 
mio SfT). 
BITNJE • medetažna, 220 m2, stan, p., 
parcela 843 mz, podkletena, bmnarica, 
velika terasa, I. izd. 1981 za Z46.202,63 
EUR (59 mioSn). 
TRŽIČ -1/2 hiJe. I. adapt2003,100 m2 
stan. p., 450 m2 parcela, nadstrešek za 
avto za 114.75546 EUR (27,5 mio SfT). 
POSLOVNE PROSTORE DAMO V 
NAJEM, PRODAMO 
NAJEM 
Kranj • Planina, 85 mz. najem z od-
kupom inventarja za ceno 500,75 EUR 
(119.999,73 Srr)/mes + stroJki najem 
brez odkupa inventarja za ceno 1001,50 
EUR (239.99946 SIT)/mes + stfoiki 
oz. prodaja prostora in opreme za 
125.188 EUR (30.000.053,32 sn). 
Kranj • k>kadja v UtŽini centra, s parkirni-
mi prostori oddamo več posk^vnih pros-
torov primernih za pisarrK, mehanično 

delavnico, salon. itd. cena 10 EUR 
(2.39640 SIT)/meseČno za mz + stroSki. 
TfW - okolica postovne prostore, več 
pisam, sejna soba s priročno kuhinjo, 
skladiščni prostor, veiito parkirišče cena 8 
EUR (1917.12 SIT)/mesečno za mz 
vključno s stroški 
PRODAJA 
Kranj • cca. 210 mz posk>vnth prostorov 
z vso pisarniško opremo v pritličju in 
kleti poslovne stavbe, 6 parkimih mest. 
nekaj zelenice za 354.698.71 EUR {85.-
mio SIT) izredno lepi pisarniški prostori 
primerni za različne dejavnosti z opre-
mo po meri. 
ZEMgiSCA PRODAMO • zazidljiva. 
kmetijska, gozd, itd. 
KRANJ - okolica. TRŽIČ • okolica. Ško^a 

wv/w.mike-co.s 

NEPREMIČNINE 
REAL E STATE 

SVET RE d.0.0. 
Enota Kka«) 
Nazonjcva ulicA 12 
4000 lOiAii 
Tfl.t 04/2811-000 
Fai.: 04/2026-459 

Email: krsnji3>svet>nepremičnine.si 
http://www,svet-nepremičnine.si 

STANOVANJA prodamo 
KRANJ • nova stanovanja v poslovno 
stanovanjskem objektu v bližini 
vodovodnega stolpa, od 41 mz do 
94,10 m2. Stanovanja bodo zgrajena 
do julija 2007. Cene: od 1.698.58 
EUR/m2 (407.047,00 SIT) do 
2.010,87 EUR/m2 (^1.885,00 SIT). 
PREDDVOR - Bela: enosobno. 41.55 
mz. I. >983, pritličje, prazno in takoj 
vseljivo. Cena; 83.500 EUR (zo mio 
SIT). 

KRANJ • Planina 1: dvosobno, 63,1 
mz s kletjo. I. 1978. 4./? nad., za-
stekljen balkon, nova kopalnica, Z 
lega. ZK, vseljivo aprila. Cena 
103.000 EUR (24.7 mio SIT). 
KRANJ • Kebetova: garsonjera, 25.54 
mz, 2. nadstropje, I. 1966, sončna, 
brez balkona. ZK. Cena 59.673 EUR 
(14,3 mio SIT). 
KRANJ • Koroška c.: 41 mz v hiši. 
adaptirano I. Z005, lastni vhod. t-z, 
drvarnica, klet, vredno ogieda. CK na 
olje. Cena 78.868 EUR (18.9 mio 
SIT). 
KRANJ • Cosposvetska: enosobno. 
41,9 m2, 2. nad.. I. 2005, CK - plin. 
opremljeno, balkon, velika klet, 
miren okoliš, lastno parkirišče, ZK. 
Cena 89.000 EUR (21.3 mio SIT). 
KRANJ • Šoritjevo n.: dvosobno. 54.13 
m2, 7. nad., dvigalo, balkon, dobra 
lokacija. I. 1972, prazno. Cena 
102.237 EUR (24,5 mio SIT). 
KRANJ • Planina 11: dvosobno. 69.26 
mz, 5-/7, prijetno stanovanje, vzhod-
na stran, I. 1982. velik balkon. Cena 
110.583 EUR (26,5 mio SIT). 
KRANJ - PUnina lil: dvosobno, 63.6 
m2, dobra razporeditev, 1./7 nad., I. 
1986, delno prenovljeno. ZK v 
postopku, Cena: 102.200 EUR (24,5 
mio SIT). 
HIŠE prodamo 

PREDDVOR - Tupaliče: 2 dvojčka. 3. 
PCF, K+P+M + p^k let , 203-205 m2 
in 203-335 m2 zemljišča, odprta in 
sončna lega z razgledom na gorenj-
ske hribe. Cena: 153.981 EUR (36.9 
mio SIT) do 162.300 EUR (38.9 mio 
SIT) 
RADOVLJICA - bližina: vrstna hiša. 
106 mz tlorisa in 290 mz zemljišča, 
1. 1992. K+P-fN+M neizdelana, nova 
CK - olje. Odlična lokacija v novej-
šem naselju s pogledom na gore. 
Cena: 300.000 EUR (71.9 mio SIT). 

^ENCUR: 182 mz. v zahodnem delu 
naselja so naprodaj tri lične eno-
družinske hiše. zgrajene do 3. po-
daljšane faze. Hiše so podkletene. 
klasično grajene, z dobrim izko-
ristkom prostora in zasebnostjo 
posameznih enot. Iz dnevne sobe 
imajo izhod na zelenico, vsaka hiša 
ima tudi balkon in nadstrešek za dva 
avtomobila. Parcele merijo 372, 306 
02. 293 m2. Cena: 160.360, 175.263 
oz. 179436 EUR (38,4,42 oz. 43 mio 
SIT). Kupci ne plačajo provizije. 
KRANJ: ^/2 hiše, kar predstavlja 
trisobno, 86.08 mz, 44.34 mz garaže 
In kleti. 215 m2 parcele. I. 1978. 
K-i-N-fM, adaptirano, CK - olje, lahko 
opremljeno. ZK vse ločeno. Cena 
147.300 EUR (35,3 mio SIT). 
POSLOVNI PROSTOR prodamo 
KRANJ - Planina III: 84 mz, pritličje. I. 
1985. 'aliko za različne dejavnosti. ZK 
v postopku. Inventar mesnice po do-
govoru. Cena 125,188 EUR (30 mio 
SIT). 

www.svet-nepremicnine.s 

http://www.rr3st.si
http://www.svet-nepremicnine.s
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GRADBEnišTVD - nepREmičnine 

CRAD-NEP, d. o. o. 
Parmova 53, looo L)UBgANA 

teL: 01/420-4CM^ 
041/710 226, g. Drago 

e'̂ )oŽta: gradnep@>siol.net 

STANOVANjE P R O D A M a 
KRAN) • Planina I: dvosobno. 65 m2, 
nad. 4,/7.1.1978, cena 100.000 EUR 
(23.964.000 SIT). 
KRANj - Planina III: dvosobno, 67 
m2. nad. 2./4.1.1986. cena 1 00 .000 
EUR (23.964 0 0 0 SIT). 
KRANJ - Planina III: dvosobno. 64 
m2, nad. t ./7,1.1985, cena 100 .000 
EUR (23.964.000 SIT). 
KRAN| • Planina I: enosobno, 32 ni2, 
nad. 3-/4, I. 1975, cena 73.000 EUR 
(17.500.000 SIT). 
KRANJ. Zl. Potje: Stirisobno. 86 mz. 
nad. 2./4.1.1962, cena 108.496 EUR 
(26.000.000 SIT). 
SK. LOKA • Trata: dvoinpolsobno, 72 
mi. nad. 1.1986. cena 104.500 
EUR (25.042.380 SIT). 
ŠK. LOKA • Trata: dvosobno. 52 m2. 
nad. 4./4.1.1961. cena 83.458 EUR 
(20.000.000 SIT). 
HISE PRODAMO: 
KRANJ - Bitnje: samostojna • atrijska, 
2 0 0 m2. 846 m2 parcela, I. 1976, 
cena 245.000 EUR i5S.7n.800 SIT). 
KRANJ • Bitnje: samostojna, (K+P+N) 
170 m2, 746 m2 parcela. L 1974, cena 
166.917 EUR (40.000.000 SIT). 

w w w . g r a d - n e p . s 

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

Telefon: 592 59 49, 030/30 20 u 

STANOVANJA PRODAMO 
KRANJ - Zlato polje. gars. 1 7 4 1/2, 
ve^tanovanjska hiša, I. obnove 2006. 
Cena: 56.000 EUR (13419.840 SIT). 
KRANJ • mesto, dvosobno. 57.9 m2, 
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). 
KRANJ • 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 TRŽIČU • trisobno. 83.52 
m2, P/2, soba v kleU. vrt. nadstrešek za 
avto. l.i. 1945. Cena: 108496 EUR (26 mio 
SIT). 
TRŽIČ - center mesta, trisobno. 68.58 
m2. mansarda/3. I. 2006 večstano-
vanjska stavba v celoti obnovljena. 
Cena: 91.107 EUR (21.832.881 SIT). 
HI5E PRODAMO 

KRANJ - okolica, Trboje, dvostan. 
hiSa. 256 m2 biv. povrSine, pare 621 
rm. l.i. 1984. obnovljena, opremljena, 
urejen vrt in sončna terasa. Cena: 
221.165,08 EUR (53 mio SIT). 
KRANJ - Mlaka. 1/2 stan. hiSe. man-
sarda, 130 m2 biv. povriine, garaža, 
nadstrešek za avto. klet, 300 m2 vrta. 
i.l. 1978. vzdrževano. Cena: 147.304 
EUR (3S.3 mio SIT). 
BISTUICA PRI TR2ICU • 1/2 stan. hiše. 
pritličje, 98 m2, 25 m2 kleti. 5om2 
podstrehe, 540 m2 vrta. l.i. 1938, ob-
novljeno I. 2003. vpisano v ZK. mirna 
lokacija s čudovitim razgledom. Cena: 
112.669 EUR (27 mioSfT). 
PARCELE PRODAMO 
BREZJE PRI TRŽICU - zazidljiva parcts 
la, 542 m2, dostop asfalt. Cena: 70 
EUR/m2 (16.775 SRR/m2). 
PODNART- 2 zazidljivi parceli. 1.066 
m2 in 1.119 mz. ravni, sončni, pravokot-
ne oblike. Cena: 70 EUR/m2 (16.775 
SIT/m2). 

NAKLO • zazidljiva parcela. 855 mz, 
lepa. ravna, sončna, pravokotne obli-
ke. Cena: 145 EUR/m2 (34.748 
Srr/m2). 
POSLOVNE PROSTORE ODDAMO 
KRIŽE PRI TRŽIČU • 6 pisarn s pripa-
dajočimi prostori, cca. 100 m2,1. nad, 
l.i. 1989. 3 pisarne so povezane med 
seboj, vendar se lahko oddajajo tudi 
samostojno. Šestim pisarnam pripa-
da tudi del arhiva, sejna soba s kuhi-
njo in sanitarijami. Najemnina vsebu-
je tudi stroške elektrike, ogrevanja, va-
rovanja in komunale. Prostori imajo 
vse priključke in^e nahajajo nad Kme-
tijsko zadrugo. Najemnina: 835 
EUR/mes {200.000 SIT/mes). 

www.cko-hisa.ci 

FESST, d. o. a , 
nepremičninska 
družba. 
Stritarjeva ulica 5, 
Kranj. 
Telefon: 236 73 73 
Fax: 236 73 70 
E-poSta: 
infb(S^fesst.si 
Internet 
www.fesst.si 

STANOVANJA PRODAMO: 
KRANJ - VODOVODNI STOLP: gar-
sonjera. 25,54 m2, I. izgradnje 1968, 
2./4 nad., cena 56.334.50 EUR 
(13.500.000,cx) SIT). 
KRANJ - VODOVODNI STOLP: eno-
sobno, 34,85 m2. I. izgradnje 1968, 
4./4 nad., cena 75 .000.00 EUR 
(17,973.000.00 SIT). 
KRANJ - Sortfjevo nasdje: dvosobno. 
7./9 nadstr.. 52 mz. I. izgradnje 1972, 
cena loi.ooo.oo EUR (24.203.640.00 
SIT). 
^KOFJA LOKA • Frankovo nasede: tri-
sobno, 3./4. I. izgradnje 1986. cena 
120.900,00 EUR (28.972476,00 SIT). 
TRŽIČ: garsonjera. 24.18 m2. 5./5 
nad., L izgradnje 1950, cena 45.902.19 
EUR (11.000.000.00 SIT). 
KRANJ - Soriijevo naselje: dvoinpol-
sobno stanownje, pritličje, 64,13 m2. 
I. izgradnje 1968, cena 1 1 2 .000 .00 
EUR (26.839.680,00 SIT). 
KRAN) • Planina I: 2 -t- dvosobno sta-
novanje, pritličje. 89.90 m2.1. izgrad-
nje ^975. cena 1 16.841.92 EUR 
(28.000.000.00 SIT). 
KRAN) • PLANINA II: trisobno. 1./3 
nad.. 73,62 mi, I. izgradnje 1982, cena 
1 10 .000, 0 0 EUR ( 26 .360400 .00 
SIT). 
HIŠE PRODAMO: 
KRANJ - PREDOSgE: dvostanovanj-
ska hiša, biv. povr. 120 m2,1. izgrad-
nje 1963, obnovljena I. 2002. zemljii-
ča 939 m2, cena 200 .000 .00 EUR 
(47.928,000.00 SIT). 
PREDDVOR: dvostanovanjska hiša, 
ločena vhoda. 2 x dvosobno. 64.00 
m2, obnovljena 2002. pare 657 m2, 
cena 175.262.89 EUR (42.000.000,00 
SIT). 
ZAZIDgiVE PARCELE: 
CERKgE • OKOUCA: zazidljiva parce-
la, 530 mz, z manjSo brunarico, cena 
66.766.81 EUR (16.000.000.00 SIT). 

w w w . f e s s t . s 

OA-NI 
GA-NI, d.o.o., P.L Mlakarjeva ulica 107 

(OPC Šenčur). 4208 Šenčur 
tel: 04/25'>7-i99, foc 04/26-17-198 
e-poJta: infb@nepremicnine-gani.si 

STANOVANJE 
RADOVLJICA - PREŠERNOVA UU-
CA, na mimi lokaciji prodamo trisob-
no stanovanje v izmeri 72,94 mz, ob-
jekt star 1 7 let. visoko pritličje/3, 
funkcionalna razporeditev, WC - I 
očen od kopalnice, zaprt balkon, z.k. 
urejeno, CK. vsi priključki, prevzem 
možen takoj. CENA 116.841,92 EUR 
(28.000.000,00 SIT). 
KRAN) z okolico, nujno kupimo gar-
sonjero ali enosobno stanovanje za 
nam že znanega kupca. Zaželen 
balkon. CENA: cca. 68.800.00 EUR 
(16.487.232.00 SIT). 
BRfTOF, prodamo enosobno stanova-
nje s kabinetom v izmeri 31, 67 mz 
balkon 7,06 m2 + klet 6.90 m2. staro 2 
leti. lastno p^rkimo nfiesto. CK. vsi po-
klju6(i, obmjeno na J stran, kompletno 
opremljeno, vseljivo po dogovoru. 
CENA: 93.890.00 EUR (22499.799,60 
SIT). 
HIŠE 
PREBAČEVO, prodamo starejšo hišo 
s podkletenim pomožnim objektom 
dim. 4 m x n m . 484 m2 zemljišča, 
pomožni objekt star 3 0 let in hiša 
stara 70 let. 157.2 m2 bivalne 
površine, pritličje + mansarda, kruš-
na peč, C K - Olj^, v<ji priključki, 
neposredna bližina avtobusne posta-
je, vseljiva takoj. CENA 166.000.00 
EUR {39.780.240.00 SIT). 
NAKLO - PIVKA, prodamo nizko-
energetsko hišo v 3. gr. fazi. 250 m2 
stanovanjske površine.. 260 m2 
zemljišča, začetek gradnje I. 2006, 
podkletena. vsi priključki, možnost 
priklopa na plin, baikon. predvideno 
parkirišče ra 4 avtomobile. Prevzem 
možen takoj. Možnost izgradnje na 
ključ. V neposredni bližini se nahaja 
vsa potrebna infrastruktura, bližina 
AC Kranj zahod. CENA 140.000.00 
EUR (33.549.600.00 SIT). 
Na različnih lokacijah nujno kupimo 
več razii^th nepremičnin za nam že 
znane kupce. Aktualna ponudba 
n^remi6)in na: N 

' w w . n e p r c m i c n i n e - g i 

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

d r u ž b a I 
Zcvnikova «1 »1. Kran). PE Stritarjeva ul 8 , 

Kfani. tel 04V3'17 J2J. 04/336J 890 

HIŠE PRODAMO 
TRBOJE , samostojna, lahko tudi 
dvodružinska. let. 1 9 8 1 , 2 4 0 m 2 
biv. prostora -f K-fM-t-večja garaža, 
adaptirana 1 9 9 6 , ravna parcela 
588 m2. Možna menjava za stano-
vanje ali manjšo hišo v okolici 
Kranja. Cena: 202 .387 EUR (48,5 
mio SIT). 
STANOVANJE PRODAMO 
KRAN), Planina I, enosobno (pre-
delano v enoinpolsobno), 33 m 2 , 1 . 
1979, adaptirano 2 0 0 1 . 2. nad./7. 
Vseljivo po dogovoru. Cena: 74.278 
EUR (17.8 mio SIT). 
VISOKO, v dvostanovanjski hiši, 
adaptirani I. 2001 . v IV. gr. fiazi, pro-
damo dve lahko funkcionalno loče-
ni stan. enoti: 
v I. nad. 82,8 m2. s 14 mz veliko po-
možno sobo v pritličju, za ceno 
92. 190 EUR (22 .092.41 1 ,60 SIT) in 
v II. nad. 80 .4 m2 z neizdelano 
podstreho v tlorisu 4 0 mz. za ceno 
1 0 0 . 1 1 6 EUR {23 .991 .798,24 SIT). 
Vsaki enoti pripada garažni prostor 
v pritličju in shramba v kleti, ter 
polovični delež na skupnih površi-
nah (dvorišče, pralnica, kurilnica 
ipd.). 

KRANJ, Planina I, dvosobno 64 m2, 
1 1 . nad., let. 1973. adaptirano 2004. 
sončno in urejeno, prodamo za 
100 . 150 EUR {24 mio SIT) ali zame-
njamo za enosobno stanovanje. 
POSESTI PRODAMO 
POLJANSKA DOLINA, prodamo 
kmetijsko posest v skupni velikosti 
48486 m2 (gozd. pašnik, travnik, 
144 mz stavbiščel). Urejen dostop 
iz glavne ceste. Cena: 1,5 EUR/mz 
(359.5 SlT/m2). 

e-poSta: l o m a n ( ^ v o l j a . n o t 

Iščete nov dom ali kupca za svojo 
nepremičnino? Oddajate ali 

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

AJP d.0.0. Kranj 

gsm: 031/330 • 040 

STANOVANJE PRODAM 
PREDDVOR - enosobno. 41.55 m2. 1 . 
izg. 1983, pritli^. btek tik ob gozdu. CK, 
tel., balkona ni. Prevzem: takoj. Cena: 
83.500.00 EUR (20 mio SIT). 
KRANJ, Zlato po^e - enoinpolsobno, 39 
m2,1. izg. 1960. adapt 2003. P/4, tel. 
KTV, etažno CK potrebno ur^iti. z 
opremo. Prevzem takoj: Cena: 
78.850.00 EUR (i8,9 mio SIT). 
KRANJ - dvosobno. ^43 m2 z garažo 
18 mz, I. Iz. 1955, obn. 2006. takoj vselji-
vo na lepi lokaciji blizu centra mesta. 
Cena 86.796,86 EUR (20.8 mio SIT). 
TKŽK!, CENTER - dvosobno. 56,36 m2 
v II. nadstr. starejše hiše, obnov. 1.05 s 
kurilnico, delavnico, dn/amico, vrtno 
uto, vrtom na pripadajočem zemljišču 
266 m2. Prevzem: okt 07. Opremljeno. 
CK olje ali trda goriva, tel. ISDN, ADSL 
Cena: 75.150,00 EUR (18 mio SIT). 
TRŽIČ, Preska - dvoinpolsobno. 55,12 
mz v pritličju hiške s samostojnim 
vhodom, klrtjo, parkirnim mestom in 
vrtom. Obn. 2003. etažna CK. tel, 
CATV, VM*/. Prevzem: po dogovoru. 
Cena: 82.000.00 EUR (19.65 mio SIT). 
HIŠO PRODAM 
RADOVgiCA • mansardno luksuzno. 
opremljeno, štirisobno. stan. v dvostan. 
hiši 150 m2 s 680 m2 zemljišča s 
samostojnim vhodom in lepim razgle-
dom. I. izg. 1998. zadnja vrsta v naselju, 
blizu ZD. športni park. Cena 
304.000,00 EUR (72.8 mio SIT). Pre-
vzem: takoj oz. po dogovoru. 
RADOVLJICA • pritlično Štiriinpolsob-
no. opremljeno stanovanje 140 m2 in 
dvosobno polWeL stanovanje 40 m2 v 
dvostan. hiši s 650 m2 zemljišča s 
samostojnim vrtom in garažo. L izg. 
1984, delno obn. 2004. Bfizu ZD, šport-
ni park do centra 10 min. Cena 
z88.ooo.oo EUR (69 mio SIT). Pre-
vzem: takoj oz. po dogovoru. 
RADOVgiCA - hiša izg. 1984. obn. 
1998. 350 mz površine (K+P+M), 
zemljišče 1330 mz, zadnja v vrsti. Pre-
vzem: takoj oz. po dogovoru: 
550.000,00 EUR (131,8 mio SIT) 
DRAŽCOŠE - starejša hiša tlorisa 117 
m2,1, izd 1949 (P+l-i-M) na zemljišču 
1519 mz. Cena: ^ . 0 0 0 . 0 0 EUR (20.85 
mk> SIT) 

ZC. BESNICA - v 1.2005 modemo pren-
ovljena in delno opr. starejša hiša 
(P+M, delno klet) s 183 m2 površine, 
zemljišče cca. 400 mz. izredno lepa 
tekadja. CK olje, td. ADSL Vseljivo po 

dogovonj. Cena 238.300,00 EUR (57,1 
mio SIT). 
POSLOVNI PROSTOR ODDAM 
KRANJ • 150-300 mz • poslovna cona 
Primskovo I. nad. primemo za trgovino, 
stontveno dejavnost, pisarne. Najem: 
6,00 EUR (1437.84 SIT)/m2 mesečno. 
KRIŽE ob glavni cesti 122 m2. 6 pros-
torov primemo za pisarne, skladišče. 
Možen najem po delih. Prevzem: 
marec 07. Najem: 1000,00 EUR 
(239.640 SIT) / mesec, sUoški vklju&ni 
PARCELE PRODAM 
VIRMASE - 950 m2, ravna, v cekjti ko-
munalno opremljena, namenjena za iz-
gradnjo stanovanjsko poslovne hiše s 
lepim razgledom na Lubnik. Cena 
133.000,00 EUR (31,9 mio SfT). 
SKOPJA LOKA • obrtna cona Trata. 
1856,31 mz Cena 76.00 EUR (18.212,64 
SrT)/m2. 
Za znane stranke: 

- kupimo parcele cca. 500-1200 m2; od 
2.000-10.000 m2, 
- starejšo hišo ali hišo v lil. gr. fazi z 
vê îm vrtom na Cofenjskem; 1/2 hiše z 
svojim vhodom Kranj z okolico, TržiČ. 
Radovljica 
• eno- do tnsobna stanovanja • Kranj in 
okolica. Sko^a Loka. Tržič, Radovljica. 
• dvosobno stanovanje KRANJ do 
62.600.00 EUR (15.001464 Sn){lahko 
brez CK ali potrebno obnove) 
- kmetijo z zemljiščem 3 - 5 ha na 
Gorenjskem 

HIŠE 

t O " 

alpdomialpdom si 
Tel.. 04 537 45 00 
w w w alpdam.si 

^iPDom 
Atpdom. mienirmn dd Radovljica 
Cankarjeva uka T 
4240 Radovljica. SLO 

• GRADNJA ZA TRG 
• POSREDOVANJE 
• VPIS V ZEMUlŠKO KNJIGO 
• INŽENIRING 
• UPRAVUANJE IN VZDRŽEVANJE 
• ENERGETIKA - - j' 

STANOVANJA PRODAMO 
BLED: Alpska, garsonjera. 17,1 m2 . 1 . 
1981. 4. nad., soba. kopalnica + wc. 
balkon, klet, oprema. Cena: 62.593.89 
EUR (15.000.000SIT). 
RADOVLJICA Prešernova, dvosobno. 
59,54 m2. pritličje, I. 1995. kuhinja, 2 
sobi, kopalnica + wc. klet Cena: 98.0^ 
EUR (23.500.000 SfT). 
BEGUNJE: dvosobno, 60,69 m2. 1. 
1987.4 nad., kuhinja. 2 sobi. kopalnica 
+ wc, balkon, klet, nadstrešnica. Cena: 
95.977,3 EUR {23.000.000 SIT). 
RADOVgiCA: Cradnikova. dvosobno, 
61.05 m2. 1 . 1973, 4- nad., kuhinja. 2 
sobi, kopalnica + wc loža, klet. takoj 
vseljivo. Cena: 95.000.000 EUR 
(22.765.800 sri). 
RADOVgiCA: Prešernova, trisobno. 
67.29 m2. 3. nad., I. 1987, kuhinja. 3 
sobe, kopalnica •*• wc, balkon, klet, 
shramba. Cena: 112.669 EUR 
(27.000.000 SIT). 
RADOVLJICA: Prešernova, trisobno. 
79,89 m2. 2. nad., I. 1988. kuhinja. 3 
sobe. kopalnica, wc. balkon, klet. Cena: 
»33-533.63 EUR (32.000.000 SIT). 
KRANJ: štirisobno. 94,08 mz, obnova 
05, streha + žlebovi 06,1. nad., dnevna 
•f kuhinja. 3 sobe, kopalnica, vvc, shram-
ba. balkon, klet. drvarnica. Cena: 
137.706.56 EUR (33.000.000 SIT). 
POSLOVNE PROSTORE PRODAMO 
LESCE: Trgovsko poslovni center, 
medetaža. 86.84 s čajno kuhinjo in 
urejenimi sanitarijami, trgovska, 
storitvena, izobraževalna, zdravstvena, 
servisna, turistična, pisarniška de-
javnost, I. 05, naša novogradnja, 
uporabno dovoljenje, zk urejeno. Cena: 
119.839 EUR {28.718.266 SIT). 
LESCE: Trgovsko poslovni center, 
pridig, 97.02 m2. čajna kuhinja in san-
itarije. trgovska, storitvena, izobraževal-
na. zdravstvena, servisna, turistična, 
psamiška dejavnost, t. 05, naša novo-
gradnja, uporabno dovoljenje, zk ure-
jeno. Cena: 145.530 EUR (34.874.809 
SIT). 
POSLOVNE PROSTORE ODDAMO 
MOSTE pri Žirovnici: Mansarda cca 
320 m2.12-67 obnova 05. v cdoti 
ali posamezno, mimedejavnosti. Cena 
8 EUR (1.917 SFT)/m2/ mesec + stroški 
-»•ddv. 
MEDVODE: Zbiljska, 176 m2. 1 . 1960, 
pritli^e: 2 pisarni, sanitarije. 3 skladišča 
klet delavnica. 2 skladišč^ garaža, razi. 
dejavnosti, v celoti. Cena: 1.500 EUR 
(359460 SIT)/mesec stroški. 
KUPIMO PARCELE 
Na Gorenjskem kupimo več zazidlji\nh 
parcel za stanovanjsko gradnjo. 
KUPIMO / NAJAMEMO STANOVANJA 
Za znane stranke kupimo in najamemo 
več garsonjer, eno in dvosobnih 
stanovanj na področju od Radovljice do 
Jesenic, Bleda in Bohinja. 
KUPIMO HISE 
Za znane stranke kupimo več hiš na 
deželi, lahko starejših in potrebnih 
popravil - območje Bohinja, Bleda 
Radovljice in Jesenic z okolico. 

w w w . 3 i p d 0 m . s i 

m p P R O J E K T 

Tel.: 04 20 43 200 
GSM: 031 511 111 

PRODAMO: 
KRANJ - PLANINA 2, enoinpolsob-
no. 43 mz. 1. nad./5. dobra lokacija, 
Cena: 79.300 EUR { 19 .003425 SIT). 
KRANJ - VODOVODNI STOLP, dvo-
sobno. 52.17 m2,1. nad./4. obnovlje-
no I. 99. vpisano v ZK, vsi priključki, 
opremljena kuhinja in kopalnica, od-
lična lokacija. Cena: 1 0 0 . 0 0 0 EUR 
(23.964.000 SIT). 
KRANJ - P U N I N A 2, štirisobno. 93 
m2, atrij 50 m2, obn. 04 . P, svetlo, 
vpisano v ZK. vredno ogleda. Cena: 
130.000 EUR (31.153.200 SIT). 
KRANJ - PLANINA 2, dvosobno, 
69.22 m2, L 82, 5. nad., dobra razpo-
reditev, UGODNA CENA: 104 .500 
EUR (25.042.380 SIT). 
KRANJ - OBROBJE CENTRA, dvo-
sobno, 64 m2, obn. 07 , 2. nad.. J 
lega, moderno, kvalitetno, takoj vse-
ljivo. Cena: 105.000 EUR (25.162.200 
SIT). 
NA RELACIJI DUPLJE - TRŽiC, atrij-
ska hiša 300 mz. pare. 574 m2, III. gr. 
faza, 1. 04. moderno zasnovana, 
možnost obrti, odlična lokacija, 
ugodna cena. Cena: 1 4 5 . 0 0 0 EUR 
(34.747800 SfT).' 
DVORJE PRI CERKLJAH, parcela 
1 0 0 0 mz, vsi priklj. ob pare, narejen 
idejno načrt, sončna lega, čudovit 
razgled. Cena: 100 EUR/mz {23.964 
SIT/m2). 
ZA ZNANE KUPCE NUJNO KUPIMO: 
V KRANJU ALI BLIŽNJI OKOLICI -
garsonjero, eno-, dvo- in trisobno 
NA RELACIJI KRANJ-SENCUR. 
CERKVE - 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 

r w w . m p - p r o j e k t . s 
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NEPREMIČNINE 
STANOVANJA 
PRODAM 

DVOSOBNO, novo stanovanje. 60 
m2, na Zlatem polju v Kranju, ugodno 
prodam. 9 031 /378 -038 ?ooi62i 

DVOSOBNO STANOVANJE Kranf^or-
Pjevo naselje. 7. nad.. 52.5 m2. letnik 
1972, opremfieno v cetoti. balkon, Wet. 
Cena 101.000.00 eur (24.203.640.00 
srt). Traxl nepremičnine. ŠJ^o^loška c. 
20. MecMxJe 7oou» 

KsKERN^ 
N E P R E M I Č N I N E 

Maistrov trg 12.4OOO Kranj 
Tel. 04/20213 53.202 25 66 

GSM 051/320700, EmatI: inf>(̂ k3-kem.si 

PRODAM 

ŠK. LOKA • TRATA 2 SS. 54 m2. 
adaptirano 06. delno opr., vpisano v 
ZK, takoj vseljivo. 0 4 0 / 9 4 2 - 9 1 2 . « 
040/942-912 rooisso 

TRIINPOLSOBNO Kranj - Vodovodni 
stolp. 64 m2. 1. nadstropje, adapt. 
leta 2002, delno opremljeno, balkon. 
2x klet, cena 137.700,00 eur (33 mio 
sit). Traxi nepremičnine Ljubljana. 9 
01/436-01-21. 041/63&-048 7ooum 

TRISOBNO stanovanje v Škofji Loki 
76 m2. Partizanska, 1 . /3 nad., 
možnost nakupa garaže, cena 
120.000 EUR (28 .766 .800 SIT). « 
031/688-714 rooiM® 

KRANJ - PLANINA HI. 4SSW. 90 m2. 
3. nad., vpisano v ZK, I. 98, v celoti 
opremljeno, minna okolk^, klet, ba&^on. 
izredno lepo, cena 141.462,20 EUR 
(33,9 mk) SIT). Traxi nepremičnine. Lj. 
« 01/436-01-21. 041/63&0487001MO 

ŠK. LOKA. Frankovo nas. prodam 
ISS. 40 m2 + atrij, mima okolica, ve-
liKo zelenja, vsi priključki, vpisan v Zk. 
cena 7 5 0 0 0 EUT (18 mio SIT). « 
031/751-284 700JMS 

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

4000 KRANj 
TEL: 04/23-81-120. 

04/23-66-670 

04V755-2961 040/204-661, 
041/900-009 

e-poSta: itd.nepremicnine^sk>I.net 
www.itd-plus .si 

N i N b , a . 0 . 0 . lUl 

HIŠO Bistrica pri Tižiču, vel. 220 m2, 
parcela 400 m2, v celoti obnovljena, 
lepa sončna lega, cena 160.667.65 
EUR (38.499.999 S m . « 041/707-
201 rooyw> 

POSESTI 
PRODAM 

ŠK. LOKA - GODEŠIČ zazidljiva 
parcela, na robu vasi. 1205 m2. cena 
116 EUR/m2 (27.800 SIT). « 
041/672-917 /OOIMO 

KUPIM 

NJIVO na relaciji Voklo - Voglje. « 
041/206-311 rooi«?® 

POSLOVNI PROSTORI 
ODDAM 

POSLOVNI PROSTOR. 40 m2. na 
Planini. 9 04/23-30-764. 04/23-26-
377 7001651 

MOTORNA 
VOZILA 
AVTOMOBILI 
PRODAM 

CITROEN SAXO 1.0. I. 00. 84 .000 
km odlično ohranjen, cena 2300 EUR 
(552.000 SfT). 9 040 /530-688 

rooi«;3 0 Brstov Proprotruk 10.4202 Njrido 
PE Knnitiu costs 22.4202 N«<do 

PRODAJA IN M O N T A Ž A : 
• pnevmatike m platišča. 
• amortizerji T«0!«oeT hiin servis vozit 
• avtooptika, vse za podvozje vozil. 
• izpušni sistemi, katalizatorji / 
HH.04f25 76 052 
Http://www.agqnritsr4l ^ 

OPEL ASTRA karavan 2.0 D. I. 99. 
150.000 km. 9 040/565-091 700i«»ee 

PEUGEOT 2061.4.1.00 Ktma. zelo dobro 
ohranjen. 9 031 /84&6936 roo>«o 

RENAULT Megane Coupe Šport 16V. 
I. 2001. 98 .000 km. veliko dodatne 
opreme (srebrn, ktima. lita j>laHšča). 9 
041/526-688 700isoi 

GOLF 1.9 SDI 1. lastnik. 
88-52 

041/77-
700t6M 

KARAMBOLIRANA 
VOZILA 
KUPIM 

POŠKODOVANO VOZILO tudi totalka 
- ponujam največ, takojšen odkup, pre-
voz, 031/770-833 7001635 

STROJI 
IN ORODJA 
PRODAM 

AGREGAT, ladijski Uljanik Pula. 1500 
obratov. 185 kVA, motor 12 V diesel. 
1x3 m, 9 041/819-610 70Oie;7 

GRADBENI 
MATERIAL 
GRADBENI MATERIAL 
PRODAM 

STREHA, železna konstrukcija 32x20 
m, sestavljiva kritina (pločevina + stek-
lo). kot nova. 9 041/819-610 /ooie?« 

VRATA, avtomatska, dvtžna in nakladalna 
rampa. 3kom. 9 041/81&«10 7ooieao 

KURIVO 
PRODAM 

BUKOVA in mešana drva ter seno v 
balah. 9 031 /309-747 7ooi862 

BUKOVA in mešana drva. 9 041/841-
632 7001657 

DRVA metrska ali razžagana. možnost 
dostave, cena 30 - 5 0 EUR (7.000 do 
12.000 s r n . « 041/718^19 ?001524 

ZELO ugodno prodam lesne brikete za 
kurjavo - razprodaja zakjge. 9 04 /53 -
31-648,040/88-74-25 700i3W 

STANOVANJSKA 
OPREMA 

GOSPODINJSKI 
APARATI 
PRODAM 

LTH zamrzovalni skrinji. 2S 210 in ZS 
290, novi. še zapakirani, zeto ugodno. 
« 0 4 1 / 7 0 8 - 9 3 1 700I6S3 

mailto:info@g-gla5.si
http://www.grad-nep.s
http://www.cko-hisa.ci
http://www.fesst.si
http://www.fesst.s
mailto:infb@nepremicnine-gani.si
http://www.3ipd0m.si
http://WWW.GORENjSKICLAS.SI
http://www.itd-plus
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OGREVANJE, HLAJENJE 
PRODAM 

ELEKTRIČNI KOTEL za centralno 
ogrevanje Panterm 18. malo rabljen, 
za polovično ceno. « 040/514-IU 

KLIMA IZPARILNIK, dvoini. 8 ventila-
torjev. 9 041/819^10 rooiera 

Č8 BIKCA ter teličko ČB. 
911 

041/378-
7 0 0 t W 7 

KRAVO In telico simentalki. breji, « 
041/209-677 

KUPIM 

OBLAČILA 
PRODAM 

DEKLIŠKO obleko za maturo, št. 40, 
vijoličaste barve. 9 040/23-94-34 

7 0 0 1 6 3 8 

BIKCA mesne pasme za nadaljnjo rejo 
od 120 do 150 kg, « 04/57-40-128 

7 0 0 1 0 4 4 

BIKCA simentalca, starega 10 dni in 
prodam seno, 9 031/568-1407001507 

TELIČKO ali bikca, starega do 14 dni, 
9 031/886-347 7ooie6i 

POSLOVNI STIKI 

ŽIVALI 
IN RASTLINE 
PRODAM 

RODOVNIŠKE mladiče, rbtvveiler, 
cepljeni In tetovirani, s 041/538-534 

7 0 0 1 6 6 8 

ROTTVVEILERJI. čistokrvni mladiči, 
stari dva mes.. 9 031/627-575 

7001511 

KMETIJSTVO 
KMETIJSKI STROJI 

KREDITI 
Do 7 tet rw osebni dohodek ali 

pokojnino, do 50 % obremenitve 
Krediti na osnovi vozita, ter leasingi 

za vozita stara do 10 let 
M02N0Sr ODPLAČILA 

NA POLOŽNICE, PRIDEMO 
lUDINADOMl 

NUMERO UNO Robot Kukovec 
MKnska t i 22, Maribor 
TeL: oifss^-^^B, 

mob: 041/750560,041^^1 

PRODAM 

CISTERNO Creino 2200 1 in kiper 
prikolico 41, «031/491-028 

7 0 0 1 6 S 9 

KUPIM 

ŠKROPILNICO, samokolnico, bencin-
sko, s 041/939-156 700i674 

PRIDELKI 
PRODAM 

DOMAČE žganje z jabolk in hrušk, 
staro 4 leta. 9 04/253-13-12 

7 0 0 I 6 6 S 

PESO za krmo in drobni krompir, 9 
041/378-789 

7 0 0 1 6 4 0 

VZREJNE ŽIVALI 
PRODAM 

BIKA simentalca. težkega cca. 200 
kg, « 041/693-441 

7 0 0 1 6 4 6 

BURSKI kozi in kozlička, ugodno. 9 
040/428-288 

7 0 0 1 6 4 ? 

ZAPOSLITVE (m/ž) 
NUDIM 

DODATNI ZASLUŽEK nudimo 
sposobnemu, komercialnemu zastop-
niku na terenu za območje Kranja in 
Škofje Loke, Agencija Grafiti, d.0.0.. 
Kropa 6. Kropa. 9 041/391-185 

IŠČEM dekle za pomoč v strežbi. Sire-
na pub. Kidričeva 67, Škof}a Loka. 9 
041/719-018 7001649 

IŠČEMO pomoč za delo v strežbi ob 
vikendih, GTT Jošt, d.o.o.. Sv. Jo$t 
nad Kranjem 2, Kranj, 9 04/201-21-
28. razen ponedeljka, od 8. do 20. 
ure 70014S6 

REDNO zaposlitev v mlečni restavraci-
ji dobi izkušeni kuhar, ki Je pripravljen 
na nove izive. Pisne prošnje na n9S\w. 
Monsun d.o.o., Mlakarjeva ul. 91 b, 
Šenčur, 9 04/279-13-00 700im7 

ŠTUDENTKO za pomoč v strežbi, za-
poslimo. dobro plačik). Okrepčevalni-
ca Stan. Zbiljska cesta 8. Medvode, 9 
01/36-11-930 7 0 0 1 6 5 8 

V ŽIROVNICI takoj zaposlimo kuhar-
ja/ico s prakso, Vilko Žurga s.p., 
Žirovnica 86a, Žirovnica. 9 041/945-
347 7001S62 

ZAPOSUM kuharja ali kuharico, lahko 
mlajša upokojenka, predhodne de-
lovne izkušnje so pogoj. Inf. med 7. in 
8. ter 13. in 18. uro. Efjavšek Zvone 
s.p.. Slovenska c. 39. Cerklje. 9 
04/252-91-30 ;ooi543 

ZAPOSLIMO prodajalca, Vogoprom, 
d.o.o.. Brode 20. Škofja Loka. * 
04/51-84-102 700162« 

ZAPOSUMO prodajalko za delo v tr-
govini z živili, Ivanuša. d.o.o., Mavčiče 
102, Mavčiče. 9 041/582-442 

7 0 0 1 6 3 » 

ZAPOSLIMO kuharja za nedoločen 
čas. Gostilna Pr birt. Praprotno 17, 
Setea. 9 04/514-12-55, 041/328-
0 1 9 7 0 0 1 6 6 4 

ZA NEDOLOČEN čas zaposlim vozni-
ka gozdarskega kamiona za prevoz 
lesa - Italija in Avstrija. Marico Dolenc 
s.p., Gabrovo 5, Šk. Loka, 9 
041/745-500 700152® 

ZAPOSLIM voznika kamiona • kiper 
prevozi z dvigalom in strojnika grad-
bene mehanizacije. GVT Štraus, 
d.o.o., Selo pri Bledu 43, Bled. 9 
04/53-02-940. 041/623-835 

7001571 

ZAPOSLIMO VOZNIKA tovornega 
vozila, izp. C in E kategorije. Prošnje 
pošljite v 8 dneh na: Grobovsek trans-
port. d.o.o.. Mala ul. 10, Horjul, 9 
01/7&<)0.152, 041/788-678 

7 0 0 1 2 7 5 

ZA NEDOLOČEN ČAS zaposlimo za-
stopnike in vodje skupin za terensko 
prc^ jo novih artiklov za varovanje 
zdravja, najboljši pogdi in uvajanje v 
delo, Sinkopa, d.o.o.. Žirovnica 87. 9 
041/793-367, 040/666-345 

7 0 0 0 8 8 8 

AVTOKLEPAR oziroma delavec v av-
toremontni delavnici dobi delo - mon-
taža avtoslekl, Jelovčan d.o.o., Žabni-
ca 24. Žabnk». 9 041/756-188 

TAKOJ zaposlimo vestnega in 
zanesljivega delavca s poklicno ali 
srednjo šolo za dvoizmensko delo v 
proizvodnji z možnostjo hitrega napr. 
MEMO A6. d.o.o., PE Kidričeva 43 b. 
4220 Škofja Loka, 9 04/51-10^00 

7001594 

TAKOJ zaposlimo kleparja krovca ali 
tesarja, oziroma delavca na strehi. KK 
Oblak, d.o.o., Predoslje 125. Kranj. 9 
041/662-557 7 0 0 i 6 5 4 

ZAPOSUM delavca za delo v ročni av-
topralnici, Pičman, d.o.o., Britof 39. 
Kranj. 9 040/202-542 

7 0 0 1 6 8 7 

ZAPOSUMO čistitko za polovični de-
lovni čas. Gostilna in picerija Citadela. 
Pševska c. 43. Kranj - Stražišče. « 
041/799-419 

7 0 0 1 6 4 8 

OSMRTNICA 

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 50. letu starosti zapustil upokojeni sodelavec 

MARKO PEČAR 

Od njega se bomo poslovili jutri, v sredo, 7. marca 2007, ob 16. uri na pokopališču 
na Dovjem. Žara bo na dan pogreba od 9. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici. 

Sodelavci Carinske uprave Republike Slovenije - Carinskega urada Jesenice 

Kako prazen je dom, dvoj^če, 
mšc oko zarmn teišče, 
ni več tvojegft glasu, smehljcya, 
Ic ^edi ostale so povsod, 
od deia Uxgih pridnih rok. 

Niti zbogom nisi nefcrf, 
ntti roke nam podal, 
a v naS/i srdh vedno bo5 ostoi. 

ZAHVALA 

V 71. letu starosti nas je za vedno zapustil oče, stari oče, brat in stric 

LUDVIK HLUPIČ 
iz Šenčurja, Pipanova 56 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijate-
ljem in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, maše in 
sveče. Posebna zahvala Kliničnemu oddelku za pljučne bolezni 
in alergijo Golnik, zdravnici dr. Niseri Bajrovič in osebni 
zdravnici dr. Barbari Vavken. Iskrena zahvala g. župniku Cirilu 
Isteniču za opravljeno obredno mašo in tolažilne besede, 
pogrebnemu zavodu Komunala Kranj, pogrebnikom. pevcem, 
nosačem in društvu upokojencev SenČur. Hvala vsem, ki ste 
nam bili ob strani in ga boste obdržali v lepem spominu. 

VSI NJEGOVI 

ZAPOSLIMO delavca v tesarstvu in 
krovstvu, možna priučitev. Splošna 
gradbena dela in krovstvo Pogačar 
k.d.. Čopova 25. Lesce. 9 040/713-
1 1 0 7 0 0 1 6 6 6 

ZAPOSLIMO delavce za preprosta 
dela v parkovnem vrtnarstvu. Za-
poslitev je za določen čas z možnostjo 
podaljšanja. Pisne prišnje z življenjepi-
som pošljite do 15. 3. 07 na naslov 
Flora, d.o.o.. Zg. Bitnje 133. 4209 
Žabnica 7001672 

ZAPOSLIMO serviserja lahke grad-
bene mehanizacije. Igor Jagodic 
d.o.o.. Kamniška cesta 14, Vodice. 9 
041/628-081 7001676 

ZAPOSLIMO vzdrževalca in monterja 
otroških igral. Z^>osl{tev je za določen 
čas z možnostjo podaljšanja. Pisne 
prošnje z življenjepisom pošljite do 15. 
3. 07 na naslov: Fk>ra d.o.o.. Zg. Bit-
nje 133, 4209 Žabnica 7001971 

STROJNEGA INŽENIRJA, konstruk-
torja, zaposlimo, zaželeno znanje pro-
grama Proingeneer. Prijave z dokazili: 
Le^ehnika, d.o.o., Šuceva 27, Kranj 

GG mali oglasi 
04/20142 47, e-po§ta: mai ioglas i@g-glas.s i 
www.gorenjskiglds.si 

IŠČEM 

IŠČEM DELO kot inštruktor matem-
atike, fizike, angleščine in kemije, 9 
031/291-526,041/867-201 700J»M 

STORITVE 
NUDIM 

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter 
s.p., Senično 7, Križe, tel.: 59-55-
170, 041/733-709: žaluzije, roloji, 10-
lete, lamelne zavese, plise zavese, ko-
mamiki, maricize, wvw/. asteriks.net 

7 0 0 1 6 3 4 

BEUENJE in glajenje notranjih 
površin, barvanje napuščev In fasad, 
dekorativni ometi in opleski, antiglivični 
premazi. Pavec Ivo s.p., Podbrezje 
179. Naklo. 9 031/39-29-09 

7001163 

BVTVOl SKALA d.n.o. Struževo 3a, 
Kranj, izvajamo dela od temeljev do 
strehe, notranje onnete. fasade, 
adaptacije, kamnite škarpe, urejanje in 
tlakovanje dvorišč, z našim ali vašim 
materialom, 9 041/222-741 

70014SS 

IZDELAVA podstrešnih stanovanj, z 
lesenimi oblogami ali knauf, Planinšek 
k.d., Tupaliče 11. Preddvor. 9 
031/206-724 7 0 0 i 6 6 2 

IZVAJAMO sanacije dimnikov, nudimo 
dimne obloge, dimne kape. Novak & 
Co. d.n.o.. Ljubljanska 89, Domžale. 
«041/898-102 7 0 0 1 6 6 1 

IZVAJAMO VSA krovsko-kleparska in 
tesarska dela. Pooblaščeni krovec 
Gerard Bramac Tondach. Marko 
Svetel) s.p., Grmičeva 31. Kranj, 9 
041/64-24-24 7ooi627 

IZVAJAMO VSA GRADBENA DELA 
od temeljev do strehe, kvalitetno. 
Loanlna, Gradbeništvo, d.o.o., 
Gubčeva ul. 7. Kranj. 9 041/257-
328, 040/178-371 

7 0 0 1 S<10 

MONTAŽA naravnega kamna (mar-
mor, granit), police, stopnice, cokli, 
fasade, tlaki, podesti Igor Juvan s.p., 
Zg. Bela 1, Preddvor. 9 051/316-165 

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

OBNAVLJAMO KOPALNE KADI z n ^ -
g îanjem epotei emâ ne preteke, biojšrv 
je in jamstvo. IDEJA, Žga Snoj s.p., Briteje-
va 16, Ljub|jar)a 041 /592-169 7001675 

SLIKOPLESKARSTVO Bizant Dušan 
s.p.. Britof 9, 4000 Kranj vam nudi 
kvalitetne in ugodne pleskarske 
storitve, 9 041 /514-547 7001869 

IŠČEM 

IŠČEM varuško za enoletno deklico, 
po možnosti na vašem domu, 9 
031/481-076 7001670 

ZASEBNI STIKI 
ŽENPTNA POSREDOVALNICA ZAU-
PANJE posreduje za poštene zveze, 
za vse starosti po vsej SLO. Mnogo se 
jih je že spoznalo, naj se Vas se več!, 
031/505-495 7000837 

OBVESTILA 
PROSIM LASTNIKA KOLESA, ki ga je 
pusbl zsMenjenega pred hišo v Hafn^-
ievem naselju sredi novembra 2006, da 
pride po ntega^ pokiče. 9 041/751-064 

70016S6 

RAZNO 
KUPIM 

NOVO večjo ovčjo kožo. 9 031/299-
5 3 4 7 0 0 1 6 4 3 

OSMRTNICA 

V 99. letu je odšla naša ljuba mama, babica in prababica 

MARIJA PEKLENIK ARSIČ 
nosilka partizanske spomenice 1941 

Slovo od pokojnice bo v četrtek, 8. marca 2007, ob 11. uri na pokopališču v Kranju. 
Na dan pogreba bo žara v poslovilni vežici od 8. ure dalje. 

Žalujoča sinova Janez in Joža z družinama ter ostalo sorodstvo 
Kranj, Ljubljana, Tržič 

OSMRTNICA 

Sporočamo žalostno vest, da je v 71. letu starosti umrl 

FRANC BERNIK 
Šinkovcov Francelj iz Krivega Brda 

Pogreb pokojnika bo jutri, v sredo, 7. marca 2007, ob 17. uri pri 
Sv. Lenartu. Na dan pogreba bo žara v mrliški vežici od 9. do 16. 
ure na škofjeloškem pokopališču. 
Ohranimo ga v lepem spominu. 

VSI NJEGOVI 

Kdor v mislih svojih 
dragih živi, ni umrl, 
umrl je samo tisti, 
kdor je pozabljen. 

(Kosovel) 

V SPOMIN 

V Četrtek, 8. marca 2007, bosta minili dve leti, odkar naju je 
zapustil sin 

SAŠKO FAJFAR 
Nikoli ne boš pozabljen. 
Hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu, mu poklonite 
lepo misel in prižgete svečo. 

STARŠA 

mailto:maiioglasi@g-glas.si
http://www.gorenjskiglds.si
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A N K E T A 

Na upravne urade 
tudi v soboto 

DANICA ZAVRL Ž U B I R 

Maja naj bi upravne enote 
poskusno začele uradovati 
tudi ob sobotah, da bodo 
upravne storitve (zlasti za-
poslenim) ljudem dostop-
nejše. Kako ljudje ocenjuje-
jo novost? 

Erik Cdtz: 

"Upokojenci imamo sicer 
dovolj časa za urejanje 
upravnih zadev. Za zaposle-
ne, ki so vse dneve v službi 
in med tednom nimajo 
časa, pa bi bilo sobotno' 
uradovanje zelo v redu." 

Maruša Bogataj: 

"Ravno danes, ko sem 
slučajno prosta, sem si šla 
naročit nov potni list. Tudi 
študentje med tednom za to 
običajno nimamo časa, zato 
bi bilo v redu, če bi uradniki 
delali ob sobotah." 

Rado Potočnik: 

"Ravno sem začel občasno 
delati precej daleč od Kra-
nja in tudi zame bo odslej 
upravna enota med tednom 
manj dostopna. Vesel bom, 
če bodo res začeli delati ob 
sobotah." 

Uroš Miklavčič: 

"Če bodo upravne službe 
odprte tudi ob sobotah, bo 
to v redu predvsem za zapo-
slene. jaz trenutno nimam 
zaposlitve in če kaj potrebu-
jem, grem lahko na občino 
kadarkoli." 

Bojan Pire: 

"Zaposlenim na upravnih 
enotah najbrž ne bo všeč, 
če bodo morali delati ob so-
botah. Lahko bi namesto 
sobotnega poslovanja tri-
krat tedensko popoldne po-
daljšali uradovanje." 

Velika družina je sreča 
Minulo nedeljo je ljubljanski nadškof Alojz Uran v Selcih krstil sedmega otroka Marije in Vinka Rovtarja. 

ANA HARTMAN 

Selca - Krst sedmega otroka 
je za ljubljanskega nadškofa 
in metropolita Alojza Urana 
ena najbolj prijetnih nalog. 
Kar pogosto pride v škofjelo-
ški konec. "Na Loškem so 
družine rodovitne in upam, 
da bo tudi v prihodnje tako," 
je Alojz Uran minulo nede-
ljo dejal v Selcih, kjer je krstil 
še ne dvomesečno Tonko, 
sedmega otroka Marije in 
Vinka Rovtar. 

Zakonca sta se že pred po-
roko odločila, da bosta imela 
veliko otrok. Marija izhaja iz 
velike družine v Dolenji vasi, 
Vinko je bil v nasprotju z njo 
edinec. "Ko se danes spom-
nim nazaj, sem iskal prijate-
lje iz večjih družin. Z ženo 
sva se odločila, da bova dala 
možnost življenja več lju-
dem." je povedal Vinko. "Če-
prav takrat nisva vedela, kaj 
pomeni imeti veliko družino 
...," je priznala Marija. 
"Sproti se potem odločaš za 
vsakega otroka posebej. In 
ko sprejmeš to odločitev, do-
biš tudi moč za to, da ga 

Rovtarjeva družina z nadškofom, botri in sorodniki 

imaš. Marsikdo se čudi, 
kako nam znese. Včasih si 
moramo deliti stvari med 
sabo in se čemu tudi odreči. 
Najstarejši otrod so mi zdaj 
v veliko pomoč, pred tem so 
jih pogosto čuvali stari star-
ši," pravi Marija. Vsekakor 
mamici sedmih otrok po-
moč pride prav, saj sta oba z 
možem zaposlena, Marija 
ima skrajšan delovni čas in 
je tako delala po šest ur na 

dan. Ali se bo po končanem 
porodniškem dopustu vrnila 
v službo, še ne ve. 

Poleg najmlajše Tonke so 
pri Rovtarjevih ali po doma-
če pri Jaku v Selcah še 15-let-
na Jerneja, 13-letni Jošt, dve 
leti mlajši Vid, dvojčka An-
drej in Stanko imata šest let, 
Niko pa ima štiri leta. Pa so 
ubogljivi? "Hmmm ...," se 
zamisli mama Marija: "Ka-
kor kdaj. Ne želim idealizi-

rati velike družine. Vseka-
kor je napor, vendar je to le 
del zgodbe. Drugi del pa sta 
veliko veselje in zadovolj-
stva, Vsaj tri otroke moraš 
imeti, da dobiš tisti pravi ob-
čutek družine," je še dejala. 
Ob vprašanju, ali v njihovi 
družini v prihodnje vidita še 
kakšnega otroka, pa sta se 
zakonca Rovtar le nasmeh-
nila: "Zdaj je še prezgodaj 
za tako vprašanje." 

Novorojenčki 

V Kranju je prvič zajokalo 8 deklic In prav toliko dečkov. Naj-
težja je bila deklica, ki ji je kazalec na tehtnici pokazal 4.490 
gramov, najlažjemu dečku pa so natehtali 2.625 gramov. 
Tudi na Jesenicah se je rodilo enako število dečkov in deklic, 
obojih po 7. Najtežji je bil deček s 4.440 grami 
porodne teže, najlažjemu pa so natehtali 2.680 gramov. 

Branko Fartek direktor Zavoda za šport Kranj 

Svetniki so na četrtkovi seji Sveta Mestne občine Kranj le 
nekaj minut pred polnočjo potrdili novega direktorja Zavo-
da za šport Kranj Branka Fartka. Fartek je v športnih krogih 
znan kot nekdanji košarkar Košarkarskega kluba Triglav 
Kranj, dolgo časa je bil tudi predsednik tega kluba. En man-
dat je bil tudi član Sveta Zavoda za šport Kranj. S. K. 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 

Danes bo že bolj oblačno, čez dan so možne manjše 
padavine, deloma plohe. V sredo in četrtek bo pretežno 
oblačno z občasnim dežjem, jutra bodo kar topla. Čez dan 
pa bodo najvišje temperature okoli 10 stopinj C. 

Agrncifa RS za olfoljc . Ufad za Meteorlogijo 

TOREK i SREDA 

\0 
2 / 1 3 ° C l 4 / i r c 

ČETRTEK 

6/irc 

OCeto«c 
C A , 3 / 0 

S Kom 

^^ j T ^ P i a o - c 

X Rotia 
• .'.'/.' _ le/s-c 

o w c 

KRAN) 

Umrla je ena najstarejših Kranjčank 

Ena najstarejših občank Mestne občine Kranj Ivana Ahčin je 
zaspala v nedeljo zvečer v domači postelji v 103. letu staro-
sti. Ahčinova se je rodila 26. septembra 1904 na Bregu ob 
Kokri. Zelo zgodaj je izgubila mamo, zato so za Ivano v 
prvih letih njenega življenja skrbeli tuji ljudje. Ko je bila 
dovolj stara, so jo vzeli nazaj na domačijo, kjer je skrbela 
za očeta in sedem bratov. Ivana je rodila sina Janeza, a ker 
je bil nezakonski, je morala oditi iz rojstne vasi. Z njenimi 
skromnimi prihranki sta si ustvarila nov dom v Predosljah. 
Delovno dobo je odslužila kot vrtnarica na Brdu pri Kranju. 
Ostala je vitalna vse do svojega 98. leta, ko je zaradi zloma 
kolka najprej obsedela, zadnji dve leti pa je preživela v 
postelji. Prisotnosti svojih domačih, s katerimi je živela 
v Kranju po sinovi poroki, se je zavedala tudi po izgubi 
govora. "Bila je zelo delavna, z nikomer se ni kregala, veliko 
je vedela in prav vsak dar je sprejela z veseljem in skrom-
nostjo," se spominjata Ivane Ahčin njena snaha Ivanka in 
od snahe snaha Irena, ki sta za Ivano skrbeli v zadnjih letih 
njenega življenja. Od Ivane Ahčin se bodo poslovili danes 
ob 15.30 na pokopališču v Kranju. S. K. 

BLED 

Tudi Slovenci smo zrli v nebo 

v noči na nedeljo je bilo v Aziji, Afriki, delih Severne 
Amerike in po vsej Evropi mogoče opazovati popoln Lunin 
mrk. V soboto ob 22.30 je Luna vstopila v senco našega 
planeta. Popoln mrk je nastopil ob 23.44 in trajal vse do 0.58 
v nedeljo, ko je Luna začela izstopati iz Zemljine sence. Ob 
3. zjutraj je spet zasijala v celoti. Lunin mrk nastane takrat, 
ko Zemljina senca prekrije Luno. Zaradi loma sončne svet-
lobe z zemeljsko atmosfero je v tem času Luna še vedno 
vidna. Ker se večino modre svetlobe razprši in ponavadi 
ostane le rdeča, se Luna zasveti v barvnih odtenkih. Njena 
barva je odvisna od trenutnih lastnosti zemeljske atmos-
fere, razdalje med Zemljo in Luno ter dejavnosti Sonca. 
Posebnost tega popolnega Luninega mrka je bil rdečkast sij, 
na prihodnjega tako popolnega pa bomo morali počakati 
kar do 28. septembra 2015. A. B. 

RADIO KRANJ d.0.0. 
Stritarjeva ul. 6 , K R A N J 
rtUFON! 
(04) 2S12-220 KfoucuA 
iOA) 2812-221 vOtHit 
(04) 2022 -222 fsoiku. 
(OSI) 303-50S nouvAMotu 

(04) 2812-225 nflunu« 
(«M) 2812 -229 immi 

E.poSto: 
r a d l o k r a n i ^ r a d l o - k r a n j . s i 
spletno stion: 
www. rad lo -k ranJ . f t l 

. n f l j B o u pusLUž f l nH RADIJSKA POSTB JH n f l GOBENJSKEM y 

http://www.radlo-kranJ.ftl
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GLASBA 
HOFFMAN PRV I 
VOUNGUNZ METEK 
odprla se je 4. sezona klubskih koncertov nove 
alternativne scene. Ostriga gostila VounGunz. 

3 Klemen Clobočnik 

Predstavniki treh 
kranjskih skupin 
(Escape, HofTrnan, 
Obduction) so izžre-
bali vrstni red svojih 

polurnih nastopov. Začetek 
natečaja so odprli kranjski 
rockerji Escape. Z najnovejšo 
vokalno pridobitvijo Katjo 
Kuharič in bobnarjem Bla-
žem Sokličem so predstavili 
pesmi Broken, Butterflies ter 
Le nič je enako vsemu. Oča-
rali so z zanimivimi kitarski-
mi podlagami ter globokimi 
vokalnimi linijami. Sledili so 
nekdanji pure metalci Ob-
duction, ki so se nam pred-
stavili v bolj rokerski preoble-
ki. Pevki Mojci Žalar se na 
odru pozna kilometrina na-
stopanja, saj si je izkušnje na-
birala že v blejski zasedbi 
Spleen. Občinstvu so se pred-
stavili s komadi Metaphor, 

ponudila izpiljen repertoar, 
istočasno pa je zabeležila 
svoj tretji nastop v Rdeči 
ostrigi. Okoli pol ene ure so 
na oder stopili gostje večera, 
metalci Godscard. Polno 
dvorano so pretresli s šu-
som, ki so ga dajali skozi svo-
jo glasbo. Igrali so komade s 
prvenca "... And we could 
have it aH", med katerimi se 
je znašla tudi metal klasika 
Roots, Bloody roots nekdaj 
popularne brazilske zasedbe 
Sepultura. Splošni vtis je tak, 
da je pevec Nicky preprosto 
legenda, ki se v stilu glasbe 
občasno grabi za mednožje. 
Med njihovim nastopom pa 
je potekalo glasovanje pet-
članske strokovne žirije, H je 
namenila identično število 
točk skupinama Obduction 
ter Hoflman. Neodločene-
mu izidu 85 točk je sledilo 
glasovanje publike, ki je na-
menila največ glasov, in sicer 
39, skupini Hoffman, ki je 

f 
- ® 

Zmagovalci: Hoffman / foio poIo™ Misior Bjid«m 

Dillema ter Box. Zadnji v vr-
sti so nastopili trip rockerji 
Hoffman. Koncert so odprli z 
orientalskim komadom "-t-
psihološka okužba", ter nada-
ljevali s plesnima "Preporod 
... zadnja predstava" ter "Po-
ljub rumbe". Tršo plat svoje 
glasbe so p>okazali v komadih 
" Realna prikazen iz sanj" ter 
"Klub odraslih dojenčkov". 

Svoj nastop so zaključili z 
balado "Stopam". Zasedba je 

tako svoje tekmece premaga-
la za 12 točk. Zmagovalci ve-
čera gredo v Orto bar, kjer se 
bodo 24. marca pomerili z 
drugimi zmagovalci nadalj-
njih predizborov. VounGunz 
rajanje se je nato nadaljevalo 
dolgo v noč. Hof&nan so z 
zmago dokazali, da se kljub 
krajši kilometrini na kon-
certnih odrih lahko kosajo s 
starejšimi mački na glasbeni 
sceni. 

Gostje večera so bili Godscard. /Foto Poiona Mi>k>t saMasm 

SOBA STODVE 
Jan Plestenjak bo nocoj v Cankarjevem domu s koncertom obeležil svojih petnajst let dela in 
predstavil svoj najnovejši album Soba 1 0 2 . 

Kljub temu da je da-
nes eden najbolj za-
želenih Slovencev, 
je bilo na začetku 
njegove glasbene 
kariere ravno obra-

tno. Moral je poslušati nešte-
to negativnih kritik in pre-
skočiti nešteto polen, ki so 
mu jih metali pod noge, ven-
dar je kljub vsemu, vztrajal. 
In uspelo mu je. 

Tokrat smo ga v našem po-
govoru tikali. 

Jan, petnajst let si že na slo-
venski glasbeni sceni, izda-
nih imaš devet albumov. Na 
začetku si bil daleč od take 
popularnosti in uspeha, kot 
ga imaš danes, ljudje so ti 
metali polena pod noge. Kaj 
in kdo te je kljub vsemu dr-
žal gor, da nisi odnehal? 

"Kaj pomeni boj za uspeh 
in boj z ljudmi, ki ti iz zavi-
danja skušajo škoditi, sem 
videl že kot otrok pri svoji 
mami. Skozi to sem se na-
učil, da je najslajša zmaga, če 
si vse kvalitetaejši in neoma-
jen pri podajanju svoje 
ustvarjalnosti ljudem. Seve-
da pa je nekdo, ki je ustvarja-
len, tudi občutljiv in ga vsaka 
krivica prizadene." 

Najtežji in najlepši trenutek 
tvoje kariere? 

v. 
• V 

V 

"Najtežjih je bilo prvih se-
dem let moje kariere, ki so 
bil en sam boj. Tega obdobja 
ne bi še enkrat prejadral in ni 
mi jasno, od kod sem jemal 
energijo in voljo ob konstant-
nih neuspehih. Najlepši tre-
nutek je bil verjetno lanski 
dobrodelni koncert v Operi, 
ko smo s publiko ustvarili ča-
robno energijo in obenem 
naredili nekaj lej)ega za otro-
ke obolele z rakom." 

Napisal si kar 171 skladb. 
Koliko je takih, kjer je v 
skladbi en delček tvojega 
življenja, tvoje izkušnje? 

"Verjetno prav v vsald, vsaj 
posredno. Mislim pa, da 
imamo tako ali tako vsi ljud-
je na svetu popolnoma iste 

Oi^-na l po spotovsko 

Skupina G-Spot je januarja na radijske postaje poslala 
nov slngle s silovitim naslovom Org)r-nal. Že prvi odzivi 
poslušalcev so nakazovali posebno zanimanje. Po do-
brem mesecu pa skupina 2 njim doživlja še večje uspe-
he, kot sta ga doživela predhodna singla Lepljive misli in 
Dan im/2 . Očitno so novo pesem odlično sprejeli poslu-
šalci po vsej Sloveniji, saj se pojavlja praktično na vseh 
radijskih lestvicah. Besedilo Orgy-nala je delo kitarista 
Boštjana Lavriča, z glasbo pa je tokrat prvič s skupino so-
deloval Boštjan Grabnar, ki je tudi kot aranžer poskrbel, 
da skladba z odličnim Katjinim glasom zveni prav G-
Spotovsko. G-Spot pa se že pripravlja na snemanje vide-
ospota. A. B. 

Slike tudi v videopodobi 

Medtem ko so se člani zasedbe Lunapark na čelu z atrak-
tivno pevko Apolonio že s polno paro pripravljali na Emo 
2007, so že snovali scenarij za novi videospot. Gre za vi-
zualizacijo spevne ročk skladbe Slike. Tokrat bodo glavno 
vlogo videospota zaupali kar bobnarju zasedbe Davidu, ki 
bo odigral mladega slikarja. Omenjeni član skupine je tudi 
sicer velik ljubitelj umetnosti, saj se namerava že v prihod-
njem letu vpisati na Akademijo za likovno umetnost. 
Pod izdelek video podobe se bo najverjetneje podpisala 
pevka Apolonia, ki naj bi že četrtič zapovrstjo izrabila svo-
jo ustvarjalno žilico in talent v ta namen. Videospot za pe-
sem Slike, ki je avtorsko delo Marka Lemerja In Apolonie, 
bo na voljo tudi v angleški različici. A. B. 

\ 
zgodbe, le da so v različnih 
oblekah." 

V enem intervjuju si dejal, 
da si naslovno skladbo no-
vega CD-ja najprej napisal 
za duet dveh pevk za letoš-
njo Emo, potem pa si si pre-
mislil in skladbo obdržal 
zase. Zakaj se ti sam nikoli 
ne prijaviš na Emo? 

"Ker mi ni treba - na sre-
čo." 

V čem je album Soba 102 
drugačen od prejšnjih? 

"Verjetao sploh ni zelo 
drugačen, saj imam kot avtor 
svoj stil, Id je obenem moj 
podpis. Album zveni zrelo in 
se skozi glasbo in besedila 
lahko občuti izkušnje, ki so 

me obdale v petnajstih letih. 
Album je drugačen od prejš-
njih po tem, da je boljši, za 
kar pa se bom boril tudi pri 
vsakem naslednjem." 

Ob jubileju pripravljaš veli-
ki koncert v Cankarjevem 
domu? Kaj posebnega lah-
ko tvoji poslušalci pričaku-
jejo? Po čem si bodo ta kon-
cert zapomnili? 

"Naj jim bo lepo in naj uži-
vajo, pojejo, doživljajo tre-
nutke, Id jim jih bodo izvabi-
le moje pesmi iz spomina in 
naj zapustijo Cankarjev dom 
z nasmehom na ustih. To je 
zame dovolj, ker bom vedel, 
da sem naredil dober kon-
cert" 

Zadnje čase veliko sodelu-
ješ s Špas teatrom, si morda 
kdaj razmišljal o igralski ka-
rieri? Bi se pridružil igral-
cem v predstavi 5mo-
šidh.com? 

"Mislim, da ne bi bil do-
ber igralec. To ni hec in glo-
boko spoštujem igralski po-
klic. Seveda pa nikoli ne reci 
nikoli." 

Tvoje življenje je razpeto 
med Gorenjsko in Primor-
sko. Kje bo Jan živel na sta-
ra leta? 

"Nekje ob morju, ker ne 
prenesem, da bi me prostor 
utesnjeval, morje pa je ena 
sama svoboda." 

Kdo hoče plesati z menoj 
Primož, Ramon, Hanson in Igor so končno dočakali mon-
tažo svojega novega videospota za aktualni single "Kdo 
hoče plesati z menoj?". Videospot so snemali z režiser-
jem Simonom Srdičem, ki je vse dogajanje postavil v črno-
beli prostor, kjer band prikaže v divji, surovi luči. Tako div-
ji, da je Ramon v žaru nastopa razbil svojo kitaro Gibson 
SG. To sicer ni bilo v prvotnem načrtu, a adrenalin je na-
redil svoje. In če se je kitara že razbila, bodo iz nesrečne-
ga dogodka naredili nekaj koristnega in zanimivega, so se 
odločili Zablujenci. A. B. 

M 



KULTURA 
NEKDANJE IN DANAŠNJE 
Prvi letošnji sveženj d o m a č e proze, ki je izšel pri Cankarjevi založbi, prinaša precej raznoliko branje, 

od klasičnih romanov in kratkih z g o d b do esejističnega opusa in epa, kakopak zapisanega v verzih. 

M l . 

Lanski natečaj Can-
karjeve založbe za 
najboljši roman iz 
sodobnega življenja 
je uspel bolje, kot so 

v založbi pričakovali. "Komi-
sija je prebrala vrsto odličnih 
"rokopisov", ki bodo letos in 
prihodnje leto doživeli svoj 
natis," je na novinarski kon-
ferenci povedal urednik An-
drej Blatnik in nadaljeval s 
predstavitvijo zmagovalnega 
romana Popkom, avtorja An-
dreja Skubica, ki je že za svoj 
prvenec Grenki med (1999) 
prejel prestižnega kresnika, 
njegov Fužinski bluz (2001) 
pa je v dramatizirani obliki 
tudi ena uspešnic ljubljan-
ske Drame. V romanu, ki je 
sicer izšel konec prejšnjega 
leta, Skubic skozi zgodbo 
glavnega junaka Valterja pri-
kazuje slovensko posttranzi-
djsko turbulenco, ko v času 
razpršenih vrednot in pogo-
sto tudi kapitala ni povsem 
jasno, ali je glavni jimak res 
vsega tega žrtev ali ne. Tako 
kot večini tudi Valterju ne 
gre preveč dobro, ta pa, do-
miseln, kot je, razmišlja o tu-
rističnem programu, ki bi 
zajemal sprehod po nekda-
njih moriščih in mučilnicah 
Ljubljane. Ampak, nekateri 
imajo etične pomisleke. 
"Medtem ko je glavni junak 
prepričan, da obvlada vse 
zgodbe, se mu njegova last-
na izmuzne iz rok," razmiš-
lja avtor, sicer odličen pozna-
valec slovenskega jezika na 
vseh nivojih, ki tudi tokrat 
dokazuje, da Popkom odlič-
no poka. 

Tudi roman letošnje na-
grajenke Prešernovega skla-
da Suzane Tratnik je eden 
od "natečajevih". Na med-
narodnem kongresu v Švici, 
ki se ga udeležuje pripove-
dovalka zgodbe, se ta znajde 

med večinoma ženskimi 
udeleženkami. V tem okolju 
sama sebi potrjuje svojo 
spolno usmerjenost, saj je 
večina udeleženk lezbijk. 
Roman odlikuje bridko, a 
hkrati duhovito pisanje pro-
tagonistke, ki se zna uspeš-
no in diskretno ponorčevati 
tudi iz same sebe in iz druž-
benih skupin, ki jim pripada 
... "To je zgodba o času, ki ni 
tako daleč za nami, ko je v 
osemdesetih novo identiteto 
iskala Evropa in njeni držav-
ljani, še posebej mi iz tretje-
ga sveta, nekdanje Jugosla-
vije. Ob temačnih temah v 
ozadju na vse skupaj gle-
dam tudi z duhovite plati, 
veliko je resnice, še več do-
mišljije," je dejala Tratniko-
va. "Sam nikoli nisem pisal 
za natečaje, lahko pa rečem, 
da ta knjiga zajema zgodbe 
iz moje petindvajsetletne 
ustvarjalnosti," je o zbirki 
humoresk, dvaindvajset jih 
je zbranih v knjigi Bužec on, 
bušca jest in druge smešno-

resne zgodbe, povedal Mar-
jan Tomšič, ki v svoje zgod-
be mojstrsko zna zapisati 
mediteranski značaj, ki ga 
imamo tako radi tudi ostali, 
celinski Slovenci. Naslovno 
zgodbo je pred leti dramati-
zirala Saša Pavček, predsta-
va pa je doslej doživela več 
kot 350 ponovitev. 

Novinar in diplomat Bo-
jan Grobovšek svoj esejistič-
ni opus nadaljuje s knjigo 
Razmišljanja o Sloveniji. Ba-
jukland in argentinski Slo-
venci, Holokavst, komuni-
zem in potreba po zgodovin-
skem spominu, o travmah z 
našo polpreteklo zgodovino, 
slovensko majhnostjo in ne-
razpoznavnostjo, smo res 
podobni Avstrijcem ... Zapi-
se je s karikaturami podkre-
pil Franco Juri. Janez Kajzer 
s knjigo Perpetuum mobile 
prinaša dvanajst pripovedi o 
ljudeh iztekajočega se časa. 
Junaki njegovih zgodb so 
stranski liki v velikih zgod-
bah, ki so se v preteklem sto-

letju zgodile na naših tleh. 
"Pišem o stvareh, ki so se 
zgodile, ko sem bil še otrok 
in sem nanje gledal s pov-
sem druge optike, kot jih vi-
dim danes. Perpetuum mo-
bile je metafora za vsa priza-
devanja mojih junakov, ki 
niso čemeli brez upa, ampak 
so se vselej trudili v prepriča-
nju, da se bo nekako izšlo." 
Eden najbolj ustvarjalnih 
slovenskih pisateljev Bog-
dan Novak je napisal prvi 
slovenski ep. "V zgodovini je 
že marsikateri slovenski 
poet poskušal napisati ep na 
umeten način. Ob taki koli-
čini tekstov, ki jih prinaša 
naše ljudsko izročilo? Kralj 
Matjaž je zagotovo ena naših 
največjih ljudskih legend. 
Jaz sem jo razširil in dopol-
nil z detajli," je povedal av-
tor, ki je tako v ep ubral 8332 
verzov, ki jih je črpal iz gra-
diva, ki ga je že davno zbral 
Karel Štrekdj in so v zaklad-
nici našega pa tudi madžar-
skega ljudskega slovstva. 

J^Ka KAKo J e 
P A B t U D i 

G e R i 

H U t B ' « ^ K o m j VfK\' 

KRAN) 

Razstava združenje Sila 

V četrtek, 8. marca, ob i8. uri bo v Galeriji Prešernove hiše 
v Kranju odprtje likovne razstave slikark, članic slovenske-
ga mednarodnega združenja Sila. Pozdravni nagovor bo-
sta imela predsednica združenja Sila gospa Veronique 
Banzet in župan Mestne občine Kranj Damijan Perne, raz-
stavo pa bo odprl njegova ekscelenca gospod Jean - Louis 
MIgnot, veleposlanik Kraljevine Belgije v Sloveniji. Avtor 
razstave je dr. Damir Clobočnik, v kulturnem programu 
pa bo nastopila akustična zasedba Tantadruj. I. K. 

ŠKOFJA LOKA 

O b dnevu žensk na Ško^eloškem gradu 

Ob mednarodnem dnevu žensk, bo v četrtek, 8. marca, ob 
17. uri v Galeriji Loškega gradu v sodelovanju Loškega mu-
zeja in Občine Škofla Loka priložnostno srečanje. Obisko-
valke in seveda tudi obiskovalce bo nagovorila podžupanja 
mag. Mirjam Jan - Blažič, srečanje pa bosta kulturno obo-
gatila pesnica Neža Maurer in Trio kvartet iz Škofje Loke. 
Kustos Jože Štuki bo predstavil aktualno razstavo. I. K. 

BOHINJSKA BISTRICA 

Vodno kolo sv. Katre 

V petek, 9. marca, ob 19. uri bo v mali dvorani Kulturne-
ga doma joža Ažmana v Bohinjski Bistrici predavanje 
ddr. Andreja Pleterskega z naslovom Kolo sv. Katre. V iz-
ročilu o bohinjski stari veri so se ohranile starodavne 
predstave o urejenosti sveta in delovanju naravnih sil. Te 
predstave so pred stoletji poznali tudi na Bledu in so v 
skladu z njimi napravili številne ideograme. Ključ za ra-
zumevanje teh zapisov je vodno kolo svete Katre, ki je 
nekoč obstajalo v Bukovski dolini Bohinja. Gre za napra-
vo izjemne simbolne vrednosti, ki je morda celo svetovni 
unikat. Vstop na predavanje je prost. I. K. 

KRANJ, KROPA 

Območni zborovski srečanji 

v petek in soboto bo v Kulturnem domu v Predosljah, 
obakrat ob 20. uri, Območno srečanje pevskih zborov na 
območju kranjske izpostave JSKD. Pod imenom Naj sla-
vec poje bo v Kulturnem domu v Kropi, v soboto in ne-
deljo, obakrat ob 17. uri potekalo tudi območno srečanje 
odraslih pevskih zborov z območja JSKD Radovljica. I. K. 

Rodio Triolciv 
Rk>o do.o. TTp Tonatt 4. Jw>icii l ^ r 

G o r e n j s k a 96 M H z 
R A D I O R A D O V E D N E 

Univerza v Ljubljani 
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 

Vse zainteresirane obveščamo, da za študijsko leto 
2007/2008 razpisujemo vpisna mesca za izredni študij 
na visoliošolskih strokovnih študijskih programih: 

60 mest za študij Kemijske tehnologije in 
65 mest za šttidij Varstva pri delu in požarnega varstva. 

VpiSc se lahko, kdor jc opravil zaključni izpit 
v kateremkoli štiriletnem srednje.̂ olskem programu, 
poklicna matttro ali maturo. 

Prijave na prijavnem obrazcu DZS 1 , 7 1 / 1 
v: .pošljite nstmikMr 
' Hanmiii. ijska služba,-'' 
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ELEVIZIJA 
Žen še ne bodo menjali 
Resničnostni Sov Zamenjajmo ženi na} bi prišel na tele-
vizijske ekrane spomladi. Čeprav so na Pro plusu zatrje-
vali, da je za šov veliko zanimanje, pa so se odločili, da 
projekt do nadaljnjega prestavijo, saj naj bi se za sode-
lovanje v šovu ne prijavile dovolj raznolike družine, 
Z naborom družin pa nadaljujejo. A. K . 

WWW.RADIO-KRANJ.S! 

GLASBENA LESTVICA 
VSAK PETEK OB 16.00 

\ NELLV FURTADO: SAY IT RIGHT 
2 MIKA: GRACE KELLY 
3 EVA & ČRNOBELO: LJUBIM SE 
4 PINK: LEAVE ME ALONE (PM LONELV) 

TAKE THAT: SHINE 
6 CUILLEMOTS: ANNIE LETS NOT WArr 
7 CHRISTINA AGUILERA: CANDVMAN 
8 EVA CERNE: ČUDEŽI SMEHLJAJA 
9 KVLIE MINOCUE: WHtTE DIAMOND (LIVE) 
^o JENNIFER LOPEZ: OUE HICISTE 
11 ZABLUJENAGENERACIJA: KDO HOČE PLESATI 2 MENO]? 
12 BEVONCE: LISTEN 
n TRACEV THORN: IT S ALL TRUE 
M NUDE: ELEMENT L 

KATE RYAN: ALIVE 
i6 GAL IN GALERISTI: PRIDI SEM 

JUNIOR lACK: DARE ME (STUPIDISCO) 
i8 PANDA: NEMIRNA LETA 

THE FEELING: ROSE 
20 LILVALLEN: ALFIE 
21 HICH STREET HONEVS: t TOUCH MVSELF 
22 2 PAC FEAT. ASHANTI AND T.I.: PACS LIFE 
21 VILLE VALO & NATALIA AVELON: SUMMER WtNE 
24 DASHBOARD CONFESSIONAL STOLEN 
25 MELODROM:COUNTING DAYS 
26 LEMON ICE: ONLYYOU 
27 KEANE:TRYACAIN 
28 ROB THOMAS: LITTLE WONDERS 

. 29 MANCA SPIK: ZVEZALA BI SI KRILA 
30 JAMELIA: NO MORE 

POKRAJINA DRUGIČ 
Konec februarja so zaključili snemanje celovečernega filma "Pokrajina št. 2" Vinka Moderndorferja. 

m Alenka Brun 

Prav na zadnji dan fe-
bruarja se je konča-
lo snemanje druge-
ga celovečernega 
filma režiserja in 

scenarista Vinka Modern-
dorferja "Pokrajina št. 2". 
Zadnja klapa je padla na 
Primorskem, natančneje v 
Pi^4d. Film, ki nastaja po isto-
imenskem romanu Vinka 
M6demdorferja. je posnet v 
produkciji zavoda Forum 
Ljubljana in v koprodukciji s 
T V Slovenija in VPK . Reali-
zacijo filma sofinancira 
Filmski sklad Republike Slo-
venije. Fi lm je ekipa posnela 
v 31 snemalnih dneh na raz-
ličnih lokacijah v Ljubljani in 
njeni okolid. v Pivki in Rako-
vem Škocjanu ter v filmskem 
studiu Viba film v Ljubljani. 

Zgodba: Vlomilca Sergej 
(Marko Mandič) in Polde 
(Janez Hočevar • Rifle) ukra-
deta dragoceno sliko "Pokra-
jina š t 2" iz vile nekdanjega 
socialističnega veljaka (Janez 

Škof st.). Sergej prekrši nju-
no vlomilsko pravilo in na 
skrivaj ukrade tudi nekaj de-
narja. Po naključju skupaj 
z denarjem ukrade tudi 
skrivnostni dokument iz 
konca druge svetovne vojne. 
Inštruktor (Slobodan Čustič) 
prevzame akcijo za izsledi-
tev dokumenta, kar sproži 

1.. 

nepričakovan zaplet. Glavno 
vlogo Sergeja je upodobil 
Marko Mandič, ki je bil uvr-
ščen tudi v program "vzhaja-
jočih zvezd" (Shooting 
Starš) letošnjega berHnskega 
filmskega festivala. Glavni 
ženski vlogi sta zasedli Bar-
bara Cerar in Maja Martina 
Merljak. V drugih vlogah so 

nastopili gostujoči srbski ig-
ralec Slobodan Custič, Janez 
Hočevar Rifle, Janez Škof 
st., Štefka Drolc. Jaka Lah, 
Alenka Cilenšek, Peter Mu-
sevski, Slavko Cerjak, Nataša 
Ninkovič (prav tako gostja 
iz Srbije), Jana Zupančič. 
Domen Šneberger, Ana 
Facchini in drugi. 

PohKit«. za^otovK* s> c*n«)i* vstopu k* v prcdprodaji: 
KKANJ: KOMPAS, BK* 8ANG. tur. •^mcI)« OOiSEi, $K. LOKA: KOMPAS, potovalni agancij« ALPETOUR, 

JESCNICC: KOMPAS, BKi BANG. DOMŽAU: KOMPAS. TCNTOimS, UUBUANA: trgovin* BIG BANC, PETROi. 
s t rvb l AVTOBUSNA POSTAJA. KOMPAS (BTC. Stovcnska c , Praiakova uL. M«rcator CmUr SUka), GLOBTOUR 

(Jalnova. Maxlmark*t, Stovamka), blagajna HALATIVOU. Optik« SEVER (trtnka Kom«) , 
lnt«m«tna predaja: WWW.EVENnM.S(,WWW.VSTOPNICE.COM 

VIP VSTOPNICE (sedež v VIP loži, vvelcome drlnk), INFO: 031 349 000 

http://WWW.RADIO-KRANJ.S
http://WWW.VSTOPNICE.COM


KINO, SPOREDI, RADIO 
Heidi 
Filmska verzija Heidi je natančna priredba otroške 
klasike izpod peresa Johanne Spyri. Osirotelo Heidi 
pošljejo živet v gore k čemernemu stricu, ki ga ni še 
nikoli prej srečala, a se hitro vzljubita. V njun idiličen 
svet kmalu poseže teta, ki Heidi odpelje in jo proda kru-
ti gospe Rottenmeier. Tam postane družica invalidne-
mu dekletu, ki je v oskrbi hudobne gospe. Kljub temu da 
Heidi pridobi prijatelje, kamorkoli jo ponese usoda, 
kmalu začne pogrešati svojega strica in hrepeni po vr-
nitvi v gore. Film so posneli v Walesu in Sloveniji, kjer si 
ga lahko ogledate od konca februarja. A. B. 

GG mali oglasi 
0 4 / 2 0 1 4 2 4 7 , e - p o š t a : malioglasi@g-glas.si 
w w w . g o r e n j s k i g l a s . s i 

KINO SPORED 

KINO aNTER, KRANJ 

Torek, 06.03. 
18JOPOTVGUANTANAMO 

2030 DVOJNA IGRA 

Sreda, 07.03. 

18J0P0TVGUANTANAM0 

2 0 J 0 DVOJNA IGRA 

Četrtek, 08.03. 

1730KRAUICA 

1930 lOVEC NA REKORDE: LEGENDA 

O MOTORJU 

Petek, 09.03. 

1730 in 1930 KRAU ia 

2130 DVOJNA IGRA 

Sobota, 10.03. 

1730 in 1930 KRAUICA 

2130 DVOJNA IGRA 

Nedelja, 11.03. 

17.00 in 19.00 KRAUKA 

21.00 DVOJNA IGRA 

Ponedeljek, 12.03. 

17.00 in 19.00 KRAUKA 

21.00 DVOJNA IGRA 

KINO 2EIEZAR. JESENICE 

Sobota, 10.03. 

18.00 KRVAVI DIAMANT, trii. 
2030 BABILON, drama 

Nedelja,11.03. 

18.00 BABILON, drama 

2030 KRVAVI DIAMANT, trii. 

KIN0S0RA,$K0fJAl0KA 

Četrtek, 08.03. 

20.00 ZGODBA O KRISTUSOVEM ROJSTVU, 

zgod. drama 

Petek, 09.03. 

18.00 NEPOVABUENI, drama 

20.00 KRVAVI DIAMANT, trii. 

Sobota, 10.03. 

18.00 ZGODBA O KRISTUSOVEM ROJSTVU, 

zgod. drama 

20.00 KRVAVI DIAMANT, trii. 

Nedelja,11.03. 

18.00 KRVAVI DIAMANT, trii. 

20.15 NEPOVABUENI, drama 

LINHARTOVA DVORANA, RADOVUlCA 

Sobota, 10.03. 

1930 POROKA ttNITNEGA GOUUFA, 

gled. pred. SKD Vfh treh kraljev 

Nede^,11 .03 . 

1730 in 20.00 KRVAVI DUAMANT, 

atT)er.tril. 

Petek, 09.03. 

18.00 ALATRlSTE,zgod.akc 

2030TURISTAS,groz. 

Sobota, 10.03. 

18.00 ALATRISTE, zgod. akc. 

2030TURISTAS,groz. 

Nede^, 11.03. 

18.00 ALATRISTE, zgod. akc. 

2030TURISTAS,gn)z. 
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SUDOKU 
Navodila: v kvadrate vpišite števila od i d6 
9 tako, da se ne bo nobeno število ponovilo 
ne v vrstici ne v koloni ne v enem izmed 
odebeljenih devetih kvadratov. 

SestivHa: Petra F. 

NORBIT 
Kralja situacijske komike Eddieja Murphyja znova srečamo v trojni vlogi. Naše smejalne mišice naj bi 
razgibal v kar treh vlogah: naslovni Norbit, v vlogi obilne Rasputie in odrezavega Wonga. 

Alenka Brun 

Norbit je odraščal 
v sirotišnici in 
kitajski restav-
raciji gospoda 

Wonga. Tam je spoznal 
najboljšo prijateljico in so-
rodno dušo Kate, s katero 
se je pod bližnjim hrastom 
tudi poročil, še preden je 
dobil prve mozolje. Srečno 
sta živela približno dva ted-
na, dokler Kate niso posvo-
jili in je izginila iz njegove-
ga življenja. 

Nekega dne, ki ni bil sko-
rajda nič drugačen od vseh 
drugih dni - okoliški nasil-
neži so se kot ponavadi 
spravljali nanj - je devetlet-

ni Norbit spoznal drugo de-
kle, desetletno debelušno 
Rasputio, ki Norbita vzame 
pod svoje okrilje, njeni trije 
bratje pa ga zaposlijo v svo-
jem gradbenem podjetju, 
ki se ukvarja še s postran-
sko dejavnostjo - izsiljeva-
njem poštenih meščanov. 

Ko se Rasputia odloči, da 
se bo poročila, Norbit prav-
zaprav pri tem nima veliko 
besede, reče lahko samo 
"da". In tako tečejo leta. Ra-
sputia postaja vse obilnejša 
in gospodovalnejša, Norbit 
pa vse bolj nesrečen. 

Potem pa se vse postavi 
na glavo... 

Komedija prihaja v sloven-
ske kinematografe 15. mar-

RADIJSKI SPOREDI 
Radio Kranj 97,3 Mhz 
(viWW.radio-kranj.si/progrm.php) 
V torkovi temi dneva ob 9.20 se bodo pogovarjali z 
županom občine Škcjfja Loka Igorjem Draksierjem, 
popoldne ob 16.20 pa radijski eter prepustili predstavniku 
Centra za trajnostni razvoj podeželja Kranj. V sredino 
jutro vas bo popeljal Darko Torkar. Upokojenci bodo radi 
prisluhnili oddaji, ki jo iz tedna v teden ob 18.20 samo za 
njih pripravlja in vodi Slavica Bučan. Veterinarskim nasve-
tom lahko prisluhnete v četrtek ob g.20, malo po 16. uri pa 
vas Na potep z Radiom Kranj vabi avtorica oddaje Daša 
Šter. V petek ob 11.10 bodo predstavili sobotno prireditev 
Offroad 2007, na kateri bo tudi Radio Kranj s svojo ekipo 
in reportažnimi avtomobili. Sobotne bistre glave bodo 
izvedele kaj novega in zanimivega od 9.30 dalje, nedeljsko 
radijsko razglednico pa bodo poslali s Kokrice, Mlake in 
Bobovka malo po 13. uri. 

Radio Ognjišče, 104,5 ' f lOSi 9 Mhz 
(http://vvviftv.ognjisce.si/napovednik/napovednik.htm) 

V Zrnu prava, v torek ob 8.15, boste slišali, kakšni kriteriji 
morajo biti izpolnjeni, da lahko govorimo o prevladu-
jočem položaju gospodarskega subjekta na trgu. Ob 11.45 
bodo Novice z roba vesolja. V sredo bodo ob 8.15 Na-
ravoslovne zanimivosti, v njih pa bodo govorili o spom-
ladanski utrujenosti. Ob n.15 bodo s sestro Nikolino 
pripravljali sirov burek. Zvečer ob 20.30 bodo predstavljali 
Ezrino, Nehemijevo in Esterino knjigo Stare zaveze Svete-
ga pisma. V četrtek boste med drugim ob 9.30 slišali Vabi-
lo na pot, ob 14.45 pa komentar Iz Družine. V petek ob 
6.40 vas bodo znova povabili k postni akciji 40 dni brez 
alkohola. Ob 13.30 bo oddaja Za zdravje se je treba od-
ločiti. V Sobotni iskrici, v soboto ob 9. uri, vam bo Melita 
Osojnik povedala pravljico o izgubljeni dudi. Ob 20.30 
bodo ob postajah križevega pota razmišljali o naši poti. V 
Sakralni glasbi v nedeljo ob 18.30 pa boste slišali čudovito 
delo Franza Lista za miniaturno zasedbo, Križev pot. 

Radio Triglav, 96,00 Mhz 
(viww.radiotriglav.si/spored/) 

V torek ne preslišite okrogle mize ob 13. uri, ki bo govorila o 
snegolomu na Pokljuki, Mežakli in Jelovici. Sreda je kot ved-
no zjutraj okoli osme namenjena zdravnikovemu nasvetu, 
ob 18. uri se bodo pogovarj.ali o modnih smernicah za 
ženske in ob 19. uri bo spregovoril Matevž Krivic o reševanju 
problematike izbrisanih. V četrtek bo kamen spotike na 
sporedu ob ii. uri, Razgled s Triglava: občina Radovljica ob 
i6. uri, podjetniški Cik-cak pa ob 17. uri. Davčni nasvet bo na 

sporedu v petek ob 9. uri, ob 13. uri Dr. petek, ob 16. uri bo 
Razgled namenjen občini Bled, ob 21.30 pa bo sledila glas-
bena gverila. 

Turistični radio Potepuh, 91 ,00 Mhz 
(www.potepuh.com) 

V torek, ob 14. uri ne zamudite Čežane, v kateri bo voditelj 
Stane gostil slovenskega estradnika. V sredini oddaji Rože 
in vrt ob 14. uri bodo ponudili kakšno idejo za popestritev 
doma in okolice, bodisi s cvetjem ali opremo; v 
četrtkovem S-O-Su ob 14. uri pa bodo razkrili kakšno 
zamolčano skrivnost. Petkov Hello z Veroniko ob 14. uri 
bo zopet potepuško obarvan, z obilico dobre glasbe in 
namigi, kam na izlet. V ponedeljek ob 14.30 pa prisluhnite, 
kaj so za vas pripravili dijaki SCTŠ Radovljica. Zatorej, 
prisluhnite nam - polepšali vam bomo 

Radio Sora 91,1 Mhz 
(wvw.radio-sora.si.) 

Torkovo oddajo aktualno bodo ob 9. uri namenili letošnje-
mu praznovanju 40-letnice športnega društva Kondor 
Godešič, gost pa bo predsednik društva dr. Jože Hafner. Pet-
najst čez trinajsto bo na vrsti razmišljanje naših malčkov, ob 
17. uri pa bodo radijske minute namenili kulturi. V sredo 
bodo v oddaji aktualno, ob 9. uri, gostili Prešernovo gleda-
lišče, ob 11. uri pa v županovi uri župana občine Žiri Bojana 
Starmana. Aktualne dogodke boste komentirali petnajst čez 
trinajsto, v oddaji Naredil in ostal živ, po 20. uri pa vas v svo-
jo družbo vabijo ustvarjalci oddaje Študentska napetost. V 
četrtek bodo oddajo aktualno ob 9. uri posvetili mednarod-
nemu dnevu žena in pomenu, ki ga ima ta praznik danes. 
Ob 11. uri bodo reševali vaša Vprašanja in pobude, ob pol 
petih popoldne spet izbirali Mojega zdravnika. V petek bodo 
v oddaji aktualno prevetrili razloge za in proti sedanji trasi 
Poljanske obvoznice, ob 11.30 izbirali najodmevnejši do-
godek tedna, ob pol enih pa še enkrat strnili dogodke mi-
nulega tedna, v oddaji Od petka do petka - tednik. Petkovo 
popoldne bodo namenili prebiranju petkove razglednice; 
tokrat jo bo pisala Bojana Pivk. V soboto vas bodo ob 9. uri 
povabili k reševanju sobotnega radijskega kviza, popoldne 
po 16.30 pa povabili k poslušanju športne sobote. V nedeljo 
ob devetih bodo pokukali v Zaklade slovenskega spomina, 
ob enajstih pa v kmetijski oddaji Olga Oblak iz Kmetijsko 
gozdarskega zavoda v Kranju povedali vse o dohodnini, 
popoldne pa vam bo lepšala Cvetka Vrhovec. V ponedeljek 
ob 7.30 bodo spet reševali uganke, ob devetih v studiu gos-
tili poslanca Milenka Ziherla, ob 18. uri pa pokukali za šols-
ka vrata. Vabijo vas tudi k poslušanju glasbenih oddaj: v 
torek ob 18.30 Torkovega glasbenega vrtiljaka, v sredo po 17. 
uri Planeta glasbe, v četrtek po 19. uri Vandranja s har-
moniko in v soboto po 18. uri glasbene lestvice Desetnica. 

mailto:malioglasi@g-glas.si
http://www.gorenjskiglas.si
http://vvviftv.ognjisce.si/napovednik/napovednik.htm
http://www.potepuh.com


inuiaRua 
Vse Zverinice in Peter Pan 
Ob sedemdesetletnici ene najpomembnejših slovenskih pi-
sateljic za otroke Polonce Kovač je izšla antološka izdaja 
njenih najbolj značilnih del z naslovom Zverinice od a do ž. 
Izbor zgodb je pripravila Marijana Kobe, Marjan Manček, 
eden avtoričinih najzvestejših sodelavcev, pa je knjigo opre-
mil tudi z vrsto novih ilustracij. Zverinice z večne poti, Teža-
ve in sporočila psičl<a Pajija, Jakec in stric hladilnik, Vesoljsko 

jajce ali 1+1=S so njena najpomembnejša, a v Bogatem opu-
su Kovačeve ne edina dela za otroke, o čemer govori tudi bi-
bliografija knjižnih izdaj. "Njena proza je odprta za bralce 
različnih starosti, predvsem pa ne moralizira, ampak na za-
nimiv način uči mlade življenjskih modrosti," razmišlja Ko-
betova. Sto let po nastanku ene najslavnejših zgodb za otro-
ke Peter Pan, avtorja Jamesa Matthewa Barrieja, je ta dobil 
svoje nadaljevanje. Otroška bolnišnica v Londonu, ki ji je 
avtor podaril avtorske pravice, je leta 2 0 0 4 objavila razpis 
za nadaljevanje knjige Peter Pan in Vendl. S sinopsisi se je 
javilo dvesto avtorjev, izbrana pa je bila Geraldine McCau-
ghrean. Napisala je zgodbo Peter Pan v škrlatu, pol leta po 
izidu pa smo jo s prevajalko Dušanko Zabukovec dobili tudi 
v slovenskem prevodu. I. K. 

OTROŠKA PERESA 

Pedenjped / Sono. I. rur«l Oi StnilUe 

TISOČ UGANK ZA MALČKE 
Tokrat vam Franc Ankerst zastavlja naslednjo uganko: 

Če hruševa veja spomladi cvete, 
kaj cvetke so njene v jeseni prav vse? 

Do petka nam pošljite S M S z vsebino ug-t-rešitev-i-ime 
in priimek na številko 0 3 1 / 6 9 1 1 1 1 . Nekdo bo prejel 
privlačno knjižno nagrado založbe Didakta. Ime nagra-
jenca bomo objavili prihodnji torek. Pravilna rešitev 
prejšnje uganke se glasi voda. Tokrat nismo prejeli 
pravilnega odgovora. 

SUDOKU 
ZA OTROKE 

S g f z 9 
1. z 9 t- 9 e 
z 9 L e fr s 
9 fr e 9 1. z 
t- 1. z g £ 9 
9 e s i z v 

2 1 
2 4 

1 5 
5 6 
3 4 

4 5 
Snuvila: Eva in Bine 

Navodilo za reševanje: 
V mrežo uvrstite številke od 1 do 4. 
Upoštevajte: 
1. V vsaki vrstici je vsaka številka vpisana le enkrat. 
2. V vsakem stolpcu je vsaka številka vpisana le enkrat. 
3. V vsakem kvadratu z 2 x 2 polji je vsaka številka 

vpisana le enkrat. 

IZ BABICINE SKRINJE 
Pretekli teden je bila v vrtcu Murenčki v Cerkljah na ogled razstava Iz 
babičine skrinje. 

A n a H d r t t n a n 

Vtem šolskem 
letu v vrtcu Mu-
renčki v Cer-
kljah izvajajo 
projekt Iz babi-

čine skrinje, v sklopu kate-
rega so pretekli teden pri-
pravili razstavo starih pred-
metov. Vzgojiteljice so jih v 
vrtčevske prostore začele 
prinašati že mesec dni pred 
odprtjem razstave. "Otroci 
so se tako sproti seznanjali 
z nekaterimi predmeti, po-
leg tega pa so se v zbiranje 
vključili še njihovi starši," 
so pojasnile vzgojiteljice. 
Na ogled so postavile okoli 
1 2 0 različnih starih primer-
kov. 

Nekateri so bili za malčke 
nekaj povsem novega. De-
n i m o več kot 8 0 let star 
otroški voziček so zamenja-
li za avtomobil, za nabiral-
nik za borovnice so domne-
vali, da so z njim česali ko-
nje, pisalni stroj jih je spo-
minjal na računalnik in 
harmoniko. Zanimiv jim je 
bil tudi "lavor", v katerem 
so se včasih umivali; ob 
predstavitvi kolovrata za 
otroke so se čudili temu, da 
so otroci včasih morali po-
gosto poprijeti za delo. Z a 
pinjo, ki so jo uporabljali za 

i - - F j v 

Otroci iz vrtca Murenčki ob 8 0 let starem vozičku, 
za katerega so najprej pomislili, da je avto. 

izdelovanje masla, so misli-
li, da je lajna. Nekaj novega 
so bile zanje tudi lesene 
sklede, iz katerih je jedla 
vsa družina - z lesenimi žli-
cami seveda - ter da so mo-
rali otroci biti za mizo zelo 
mirni. Začudeni so bili tudi 
nad sto let starimi časopisi, 
ki so imeli vsega skupaj šti-
ri strani. Kavne mlinčke in 
likalnike na žerjavico so 
večinoma poznali, zagotovo 
pa je bila za malčke najbolj 
zanimiva narodna noša, so 
še pojasnile vzgojiteljice. 
Otroci so se torej z razsta-
vo, ki so si jo ogledali tudi 
učenci od prvega od četrte-

ga razreda O Š Davorina 
Jenka ter otroci iz Marijine-
ga vrtca in vrtca v Zalogu, 
vrnili v čas njihovih dedkov 
in babic. 

Posebej so se posvetili 
razlikam v življenju na vasi 
in v mestu. Spoznali so 
tudi pravljico Lonček, ku-
haj, zgodbo Levi devžej, 
"srečali" so Petra Klepca in 
si ogledali še f i lma Kekec 
in Pastirci. "Pri s lednjem 
so jim bila na primer zani-
miva pastirska oblačila, ne-
varne igre, ki so se jih igra-
li, pa tudi agresivno obna-
šanje," so pojasnile vzgoji-
teljice. 

OTROŠKA PERESA 

Dan šole 
Pred kratkim smo imeli 

dan šole. Obiskal nas je 

tudi čebelar. Predstavil 

nam je delo s čebelami, 

panje, satovnice, oble-

ko, izdelke iz voska. Po-

izkusili pa s m o tudi tri 

vrste medu. Akacijev 

med mi je bil zelo všeč. 

S starši pa smo izdelo-

vali tudi čebelice. Čas 

nam je hitro minil, tako 

da z mamico nisva 

uspeti obiskati drugih 

razredov. Med izdelavo 

čebelic s m o se sladkali 

z medenjaki. Preživela 

sem zelo lep dan. 

Ajda Oblak, 3. A, 

O Š Franceta Prešerna 

Zima je prima 
Zima je prima, 
ker veliko se rima 
kjer snega je preveč 
in žalost odveč. 

Zelenice več ni, 

zdaj snežaki so vsi, 

samo smreke so zelene 

in pisano okrašene. 

Zdaj pomlad prihaja 

sneg se topi, 

snežak naš odhaja 

in roža cveti. 

Matej Likar, 4 . B, 

O S Ivana Tavčarja, 

Gorenja vas 

iKtA 

Založništvo 
in izobraževanje, 
Gorenjska cesta 33 c, 
4240 Radovljica 

tel.: 04 5320 200, 
faks: 04 5320 211 
e-pošta: zalozt)a@didakta.si 
www.didakla.si 

V Didaktini nagradni križan-

ki lahko sodelujete tako, 

da do prihodnjega torka 

pošljete s m s z vsebino 

kr-i-geslo-i-ime in priimek na 

številko 0 3 1 / 6 9 1 1 1 1 (na pri-

mer: kr^-svetovno leto flzi-

ke+Tina Dolenc). Žrebanje 

bo v sredo, 14. marca, ime-

na srečnih nagrajencev pa 

bomo objavili čez dva ted-

na. Med pravilnimi odgovo-

ri bomo izžrebali tri nagra-

jence, med katere bomo 

razdelili tri privlačne knjižne 

nagrade, ki jih poklanja za-

ložba Didakta. 
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JAGUAK NI AVTO 

JOKANJE 

STROJ, NAMUVA 

ZAPRT PROSTOR ZAAVTO 

BREZAL-KOHOUlO PIVO 

IM PLOS-tlNSKA MERA 
VEČANJE 

VMLAD« 
iCU, 

19 

LAHKO POIETNO OeuVALO (EBN«A) 

13 

ZOBNA OMLOBA ZHSKA 
PAOAVMA 

23 

OSEBA. KITEKA. lEKAC 

27 

SESTAVI: 
F.KALAN 

M&n 
SAMEC 

PRmONICA AVAROV 

RAINA ZEMUA 

KAJ80U 
P060ST 
VE2NIK 

ST«lilOt 
OCANEC 

PR«>RAVNT. 
SKADOEA 

25 

ROBERT TAY10R 

LUTKA,« J0PR£» KAHOZ VRVKM 

26 

24 

IVAN 
(LJUBK.) 

29 

10 

KMETKO 
OROOJEZA TROSaUE 

GNOJA 

DRUCO 

OVRATNI 
DEL ZIM-

SKE SAR. 
DEROBE 

TROPSKA RASTLMA 

JURE 
ROVAN 

28 

NADA 
VLOHAR 
RUOÎ  
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AVTOMOBILIZEM 
AVTOMOBILSKA P O M U D 
V četrtek odpira vrata 77 . avtomobilski salon v Ženevi, kjer bo razstavljena vrsta novosti 

O Matjaž Gregorič 

Ta in prihodnji te-
den bosta v avto-
mobilskem svetu v 
znamenju salona v 

Ženevi. Gre za eno najpo-
membnejših avtomobilskih 
razstav na evropskih tleh in 
tudi letos bodo tovarne pod 
salonske žaromete pripeljale 
precej novih ali pa bolj ali 
manj temeljito obnovljenih 
modelov, ki naj bi pripomo-
gli k prodajnim uspehom. 
Nekatere najbolj vroče novo-
sti so že razkrite, seveda pa 
med njimi ne bo manjkalo 
tudi avtomobilov z različni-
mi alternativnimi pogoni ali 
konceptnih študijskih mode-
lov, ki so še oddaljeni od se-
rijske proizvodnje 

Fordov naskok z 
mondeom 

Za Ford je najpomembnej-
ša letošnja novost že lani je-
seni napovedani novi mon-
deo. Avtomobil, ki se tako po 
tehručni kot oblikovni plati 
povsem razlikuje od pred-
hodnika, bo na voljo v treh 
karoserijskih različicah kot 
štiri- ali petvratna limuzina 
in kombi. Motorjev bo kar 
sedem, med njimi štirje ben-
cinski in trije dizelski, raz-
pon moči bo segal od 74 kW 
(100 KM) do kar 162 kW 

(220 KM). Pri nas naj bi pro-
daja stekla jeseni. 

Pri Mazdi je glavna 
številka 2 

Japonska Mazda nadaljuje 
drugo fazo prenove modelov 
v svojem zoom-zoom slogu 
in tokrat je na vrsti najmanj-
ša mazdaz. Gre za povsem 
nov avtomobil, ki se uvršča v 
skupino sodobnih evropskih 
malčkov. Slednjim bo sprva 
zašla v zelje z 1,3-litrskim (55 
kW/75 KM) in 1,5-litrskim 
bencinskim motorjem (76 
kW/i03 KM), kasneje pa še z 
1,4-litrskim turbodizlom. 
Nova Japonka predvidoma 
pride na slovenske ceste ok-
tobra. 

Audi gre med kupeje 
z novim A5 

Nemški Audi bo pod sa-
lonske luči v Ženevo pripe-
ljal novi srednje velik kupe z 
oznako A5. Gre za avtomobil 
z dinamično zunanjostjo, 
potovalno udobno notra-
njostjo in tehniko, ki bo za-
gotavljala športne vozne last-
nosti. Med drugim bo to tudi 
bencinski osemvaljnik z ne-
posrednim vbrizgom goriva 
(260 kW/354 KM) v šport-
nem S5. Za pogon A j bodo 
skrbeli bencinski in tudi di-
zelski stroji z močjo od 125 
kW do 195 kW (od 1^0 do 

Hyundai 130 

Audi A j 

Avtohiša Vrtač, d .0 .0. Kranj 
Delavska cesta 4 
4000 Kranj 
tel.: 04 27 00 200, faks: 04 27 00 222 
vwvw.avtohisavrtac.si 

OS® 
A u d i 

Ford Mondeo 

Mazda 2 

265 KM). Prvi primerki pri-
dejo junija. 

Hyundaijev adut je 130 

Južnokorejski avtomobil-
ski gigant ne miruje in v pri-
hodnjih mesecih bo začel 
presenečati z novim avtomo-
bilom spodnjega srednjega 
razreda, ki naj bi se enako-

memo kosal tudi z evropski-
mi tekmeci. Tokrat pri Hy-
undaiju niso uporabili imen-
ske, ampak številčno ozna-
ko; novinca označujejo z 130, 
v črkovno številčne oznake 
pa naj bi postopno preime-
novali tudi ostale modele. 
Podrobnosti o 130 še niso 
znane, k nam pride septem-
bra. 

C l U J E V R H 
Novi Land Rover Freelander med prestižnimi terenci. 

O Matjaž Gregond 

Po skoraj desetih letih je 
britanski Land Rover 
pripravil zamenjavo za 
svoj najmanjši model 

freelander. Novinec z enakim 
imenom, a povsem drugačno 
zasnovo se želi uvrstiti med 
prestižne tekmece, kar naka-
zuje tako z novo zunanjostjo 
kot tudi s posodobljeno tehni-
ko. Zunanjost se hkrati nave-
zuje na prestižni range rover 
in novo generacijo discoveryja, 
skladno s povečanimi zunanji-
mi merami pa sta se občutno 
izboljšala prostomost in udo-
bje potniške kabine. Limuzin-
sko zasnovo ima armaturna 
plošča, ki je pregledna in pre-
prosta. Čeprav je novi freelan-
der manj terensko grob, so 
vozne lastnosti prilagojene 
tudi vožnji po brezpotjih. Po-
gonski sklop je zasnovan pov-
sem na novo, stalni štirikolesni 

inteligentni pogon deluje s po-
močjo prilagodljive sklopke in 
nadzorne elektronike, ki po-
razdeljuje navor h kolesom od-
visno od potrebe. Za pogon 
skrbi sistem terrain response s 
predprogramiranim delova-
njem glede na različne vozne 
podlage. Nova sta tudi 2,2-
litrski štirivaljni turbodizel 
(H7 kW/i6o KM) in 3,2-litrs-
Id bencinski šestvaljnik (170 
kW/233 KM), pri obeh za pre-
nos moči skrbi šeststopenjski 
ročni menjalnik, na voljo bo 
tudi samodejni. Oprema je 
razdeljena v tri nivoje, že pri 
osnovnem so vključeni elek-
tronski sistem za nadzor spu-
sta (HDC), sistem uravnava-
nja v ovinkih (DSC), elektro-
niko proti zdrsu gnanih koles 
(ETC), sistem za izravnavo v 
ovinkih (CBC), ročno klimat-
sko napravo in še vrsto drugih 
dodatkov. Cene za novinca se 
gibljejo od 23.256 do 48.360 

Celovito upravljanje 
voznih parkov 

• Konfigurotor vozil \ 

• Optimizacija in svetovanje 

• Zavarovanje vozil 

• Registracija in tehnični 
pregledi 

• Servisironje in vzdrževanje 

• Servis pnevmatik 

• 24-urna pomoč DBS Mobi l 

• Nadomestna vozila 

• Kartica goriva 

• Vodenje škodnih postopkov 

Z nami do cilja 

PRODAJ IN NAJEMI 
• Odkup voJego voznego parka 
• Monj skrbi in prosi kopito! 
• Nižji fiksni mesečni strošek 
• Zogolovliena mobilnost 

Postanite uporabnik vozil 
DBS Mobil! 

R D B S Leasing 
Kolodvorsko 9, 1000 Ljubljeno, tel.: 01/2300 500, info@dbs-leasing.si, www.dbs-leasing.si 
B DEŽELNA BANKA SLOVENIJE 
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DRUŽABNA KRONIKA 
BELI CIRKUS LEGEND 
Minuli konec tedna se je v Kranjski Gori trlo ljudi, več deset tisoč obiskovalcev si je prišlo ogledat 
tekme alpskih smučarjev in smučarskih legend ter uživat ob dobri glasbi. 

Nina Valant 

Na 46. pokalu Vi-
tranc, ki šteje za 
svetovni pokal v 
alpskem smu-
čanju, so zopet 

slavili Avstrijci, tako v slalo-
mu kot v veleslalomu. Bolj 
zanimiva za gledalce pa je 
bila popoldanska tekma le-
gend, ki jo je že drugo leto 
zapored organiziral Jure Ko-
šir in v malo Kranjsko Goro 
pripeljal res velika imena, ki 
so v belem cirkusu kraljevala 
pred nekaj leti ali desedet-
jem. Tudi tokrat je bil največ-
ja zvezda italijanski šarmer 
Alberte Tomba, ki je, tako 
kot v času profesionalne kari-
ere, tudi tokrat užival v druž-
bi mladih deklet 

V petek zvečer so se nekda-
nji zmagovalci zbrali v pubu 
Legende. Lasse Kjus, Alberto 
Tomba, Jure Košir in mnogi 
drugi se niso obnašali prav 
nič zvezdniško ter se z obis-
kovalci puba zabavali do jutra-
njih ur. V soboto popoldan pa 
so tekmovali v veleslalomu na 
tekmi legend Jureta Koširja. 
Kljub temu da je bila tekma 
bolj zabavnega značaja, so se 
po strmini kar vsi spustili zelo 
resno. Smučale so tudi vražje 
Slovenke: Špela Pretnar, 
Alenka Dovžan, Nataša Bokal 
in velika legenda Mateja Svet, 
ki je na koncu osvojila tretje 
mesto, po prvem teku pa celo 
vodila. Med veleslalomskimi 
količki so se vozili tudi nekda-
nji reprezentančni kolegi Ju-
reta Koširja, Rene Mlekuž, 
Matjaž Vrhovnik, Matej Jo-

van. Zvečer je vse zbrane, tudi 
tiste, ki jih je morda še zeblo, 
ogrela skupina Siddharla, ki 
na X-ploziji zabave nastopa že 
tretje leto zapored. Po konča-
nem koncertu jih je čakalo 
presenečenje - dobili so plati-
naste plošče za svojo zadnjo 
izdajo. Za njimi je prišla na 
vrsto nenavadna, vendar od-
lična popelektro kombinacija 
Neisha-Kanzyani, ki bosta 
svoj skupni nastop, glede na 
odziv gledalcev, lahko še kdaj 
ponovila. 

Po polnoči se je koncertno 
dogajanje preselilo v dvorano 
Vitranc, ki je bila premajhna 
za vse, ki so hoteli slišati in vi-
deti zasedbo Kosheen, ki se je 
za razliko od vseh ostalih, ob-
našala zelo zvezdniško, saj 
smo n o v i i ^ i na njihove izja-
ve čakali (ire uri in jih 

na koncu nismo dobili. In 
tudi sicer so bili na tokratni 
X-ploziji zabave zelo strogi 
varnostni ukrepi, fotografi so 
se namreč pritoževali, da so 
predaleč stran od smučarskih 
legend in nastopajočih glas-
benikov, zato so nekateri kar 
splezali čez ograjo. Vendar lah-
k) ob tako velikem številu ljudi 
nekaj logističnih težav organi-
zatorjem tokrat oprostimo, 
bodo pa za drugo leto vedeli, da 
naj bodo pripravljeni na tride-
set tisoč ljudi, ki se jih ob odlič-
nem programu v Kranjski 
Gori zbere, kot bi migniL Goto-
vo pa je tudi to, da je Jure Košir 
skupaj s Hitom naredi veliko 
večjo promodjo za Slovenijo, 
kot naši politiki, ki se, če sploh, 
samo pridejo pokazat na do-
poldansko tekmO;., alpskih 
smučarjev. . 

Skombinirana Neisha in Kanzyani ter Tomi, frontman 
Siddharte. / FO«: 

Igralec Janez Hočevar - Rifle in nekdanja alpska smučarka 
Urška Hrovat/fo»:Ata 

Tudi Jernej Kuntner je razpoložen smučar med igralci, /FOIO ASJ Večni šarmer Alberto Tomba in Jure Košir /FOIÔ ASJ 

Vražje Slovenke, med katerimi najdemo Alenko Dovžan, 
Natašo Bokal, Urško Hrovat, Mojco Suhadolc in legendo 
Matejo Svet / foi«; Asa 

Ameriški zvezdnik Bode Miller je po tekmi razdelil veliko 
avtogramov in prijetno kramljal s slovenskimi oboževalci. 
/ Foto; Asa 

VRTIMO GLOBUS 
> Tretji posvojenec iz Vietnama 

Angelina Jolie je vložila prošnjo za posvo-
jitev vietnamskega otroka, je sporočil Vu 
Duc Long iz vietnamske službe za posvo-
jitve, pri tem pa poudaril, da jo bodo 
obravnavali kot katerokoli drugo. Ker z 
Bradom Pittom nista poročena, je proš-
njo vložila sama preko ameriške posvo-

jitvene agencije, postopek pa bo trajal več mesecev. Za 
igralski par bo to že četrti otrok, poleg biološke hčerke 
Shiloh Nouvel imata posvojenca Maddoxa iz Kambodže in 
Zaharo iz Etiopije. 

Resničnostni Victoria in Naomi 

Vlctoria Beckham je z ameriško televiz-
ijsko mrežo NBC podpisala pogodbo za 
resničnosti šov, ki bo v šestih delih 
prikazal selitev zakoncev Beckham iz 
Londona v Los Angeles. Svoj resničnosti 
šov bo imela tudi Naomi Campbell, ki je 
pogodbo podpisala z MTV-jem. V seriji 

bo šest deklet tekmovalo, najboljša bo postala njena 
osebna asistentka. 

Zadnji koncertom med oblaki 

Britanska skupina Jamiroquai je s kon-
certom na višini dobrih deset tisoč 
metrov, na letu iz Londona preko 
Mtinchna v Atene, podrla šest svetovnih 
rekordov in navdušila potnike, med ka-
terimi je bil tudi sodnik Cuinnessove 
knjige rekordov. Pevcu Jayju Kayju je 

najvišji in najhitrejši koncert predstavljal še zadnji izziv, 
sedaj pa se začasno umika iz glasbene industrije, saj je, 
kot pravi, naveličan in nima več navdiha. 

Zlati Tom 

Legendarni pevec Tom Jones in soproga 
Linda sta praznovala zlato poroko, kar je 
dandanes v svetu zabave pravi čudež. 
Poročila sta se leta 1957, oba rosno mlada, 
in čeprav se je v petih desetletjih nabralo 
kar nekaj ljubic, čemur se je po Tomih 
besedah v šovbiznisu težko izogniti, žene 

Unde, ki jo ljubi že 50 let, ne bi nikoli zapustil. Tudi ona čuti 
enako, saj mu je kljub aferam vedno stala ob strani. 

Brigita Jurgec prihaja iz Komende in obiskuje višjo 
strokovno šolo za gostinstvo in turizem na Bledu. 
Devetnajstletno dekle, ki ob študiju dela kot natakarica, 
prostega časa skorajda nima./FotK-ntuooki 


