
j f f f / Z f ^ I p f GORENJSKI ČASNIK OD LETA 1 9 4 7 
PRVI PREDHODNIK TIDNIK GORENIEC LFTA 1900 

Gorenjski Glas 
TOREK, 20. M A R C A 2007 k ^ F 

Leto L X , št. 23, c e n a 1 ,21 E U R , 2 9 0 S I T , 19 H R K | ODGOVORNA UREDNICA: M A R I ) A VOLČJAK ČASOPIS IZHAJA OB TORKIH IN OB PETKIH | NAKLADA: 22 .000 IZVODOV WTT-W.GORENISKICIAS.SI 

Zavezancem delno izpolnjene napovedi 
Davčna uprava je ta teden začela pošiljati zavezancem že delno izpolnjene 
dohodninske napovedi za lansko leto. 

CVETO ZAPIOTNIK 

Kranj - Davčni zavezanci 
bodo prvič prejeli od republi-
ške davčne uprave (Durs) že 
delno izpolnjene dohodnin-
ske napovedi. Poštarji so 
skupno več kot milijon napo-
vedi začeli raznašati ta teden, 
vsem jih bodo vročili do kon-
ca meseca, od petka dalje so 
jim dostopne tudi prek por-
tala eDavki. Napoved bodo 
prejeli vsi zavezanci, za kate-
re je davčni organ do konca 
januarja pridobil od izplače-
valcev dohodkov kontrolne 

podatke, izjema sta le dve 
skupini. V prvo sodijo zave-
zanci, ki so lani imeli manj 
kot 604.330 tolarjev obdav-
čljivih dohodkov. V drugo 
spadajo upokojenci, ki so 
lani poleg pokojnine imeli 
manj kot 19.171 tolarjev dru-
gih obdavčljivih dohodkov, 
pri tem pa za pokojnino niso 
plačevali akontacije dohodni-
ne in pri akontaciji niso uve-
ljavljali posebne olajšave za 
vzdrževane družinske člane. 

In kaj morajo storiti zave-
zanci.' Ko prejmejo delno iz-
polnjeno napoved, naj pre-

gledajo pravilnost vpisanih 
podatkov (tudi o vzdrževanih 
družinskih članih) ter sami 
vpišejo zneske (vse v tolarjih) 
za uveljavljanje olajšav, ki jih 
je določal lani veljavni zakon. 
Tako preverjeno, izpolnjeno 
in podpisano napoved naj 
najpozneje do 30. aprila od-
dajo ali pošljejo na davčni or-
gan. Enako morajo storiti 
tudi tisti, ki iz različnih razlo-
gov niso dobili delno izpol-
njene napovedi, a bi jo glede 
na višino dohodkov in izpol-
njevanje drugih pogojev mo-
rali prejeti. V davčni pošti so tokrat že delno izpolnjene dohodninske napovedi. / foio: conzd 

'; Gorenjska 

Uresničite svoje želje in ideje! ^HH^ 

Pokrajina Gorenjska 
Gorenjska je že od nekdaj ena najbolj 
prepoznavnih slovenskih pokrajin, vendar ni imela 
zmeraj temu primernega (samo)upravnega 
statusa. Zdaj, ko ga po skoraj pol stoletja spet 
dobiva, se bomo o vsem, kar nam prinašajo 
pokrajine, pogovorili tudi na Glasovi preji. 
Naša gosta bosta dr. Ivan Žagar, minister 
za lokalno samoupravo in regionalno politiko, 
in Janez Benčina, predsednik Regionalnega 
razvojnega sveta Gorenjske. 
Z njima se bo pogovarjal publicist Miha Naglič. 

Preja bo 29. marca 2007 ob 19. uri 
na Dvoru Jezeršek na Zgornjem Brniku. 

Vljudno vabljeni! Prosimo za potrditev udeležbe 
po telefonu 04/201 42 00. 

Zapore mostu še ne bo 
CVETO ZAPLOTNIK 

Lancovo - Direkcija za ceste 
bo čez Savo na Lancovem 
zgradila nov most, pri tem 
pa je za čas gradnje predla-
gala večmesečno polno za-
poro ceste, s čimer pa se v 
Upniški dolini ne strinjajo. 
V skladu z dogovorom med 
ministrom za promet Jane-
zom Božičem in županom 
Jankom S. Stuškom se je v 
četrtek sestala delovna sku-
pina, ki naj bi določila pro-
metni režim v času gradnje. 
Predstavniki direkcije, 

družbe za državne ceste, 
SCT-ja, Občine Radovljica 
in krajevne skupnosti Lan-
covo so se dogovorili, da 
najmanj do sredine aprila 
ne bo zapore mostu, v dveh 
tednih pa se bodo odločili o 
prometnem režimu. Ena 
možnost je postavitev za-
časnega mostu, ki naj bi ga 
zagotovilo ministrstvo za 
obrambo, druga možna re-
šitev je ureditev obvoznih 
poti po občinskih cestah, 
pri tem pa bi bila za izbolj-
šanje prevoznosti potrebna 
tudi nekatera vlaganja. 

^ ^ ^ Udarna 

DANES je izšla 
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23 A K T U A L N O 

Dimnikarji so predragi 

Tako trdi Marijan Hafner iz Kranja, ki 
ima z dimnikarji slabe izkuSnje. Dim-
nikar naj bi mu ob pregledu celo po-
škodoval peč. Zato je skrajni {as, da 
obiinski ali državni organi to podro-
čje uredijo. Nezadovoljstvo med ljud-
mi se namreč Siri. 
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K R O N I K A 

Podjetniku grozili 
z likvidacijo 

Gorenjski kriminalisti so prete 
teden razkrili skupino izsiljevalcev, 
so gorenjskemu podjetniku In njeg 
vi družini grozili z likvidacijo, če 
ne plača šeststo tisoč evrov. Polici 
5e vedno varuje podjetnikovo dru 
no. 

Š P O R T 

Pričakujejo naval 
Poljakov 

Planica bo kljub prepirom konec ted-
na pripravljena na tri tekme svetov-
nega pokala. Letalnico bodo prvič 
preizkusili jutri. Za zmagovalca sve-
tovnega pokala se potegujeta Norve-
žan Jacobsen in Poljak Mal)isz. 

K M E T I j S T V O 

V prospektu tudi 
gorenjske jedi 

v novem prospektu Uživajmo brez 
meja je z značilnimi jedmi in pijača-
mi predstavljena tudi Gorenjska. 
Prospekt, ki je izšel tudi v nemščini, 
so predstavili v Dvoru jezeršek na 
Zgornjem Brniku. 
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V R E M E 

Danes bo oblačno z občasnimi 
padavinami. Mga sneženja se 
bo ponoči pustila do nižin. 
V sredo in četrtek bo Močno in 
večinoma suho. 

jutri: oblačno 
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ŠKOFJA LOKA 

Poslanec med loškimi gimnazijci 

Predsednik odbora za zadeve Evropske unije, poslanec An-
ton Kokaij je minulo sredo v okviru projekta Pomladni dan v 
Evropi 2007 obiskal Gimnazijo Škofja Loka. Tam se je sre-
čal z dijaki drugega in tretjega letnika ter z njimi spregovo-
ril o evropskih temah. Dijakom je predstavil ozadje ustano-
vitve Evropske skupnosti, njene institucije in simbole. Dija-
ki so se s poslancem pogovarjali tudi o tem, kako vidijo svo-
jo prihodnost v Evropski uniji in kakšna so njihova pričako-
vanja glede študijskih in zaposlitvenih možnosti v drugih dr-
žavah članicah. D. Ž. 

KRANJ 

Kdo vse še zapušča LDS? 

Potem ko je vrste LDS zapustilo že več njenih nekdanjih 
vidnih članov, je pričakovati še več izstopov iz te doslej naj-
močnejše opozicijske stranke. Skupina šestih poslancev, 
med njimi tudi v Kranju izvoljeni Matej Lahovnik, Pavel 
Gantar in nekdanja domžalska županja Cveta Zalokar Ora-
žem so se povezali v društvo Zares in napovedujejo nasta-
nek nove stranke. Nekateri, ki so se razšli z LDS, pa naj bi 
prestopili v drugo opozicijsko stranko, SD. To naj bi bili An-
ton Rop, Marko Pavliha, MIlan M. CvikI in Darja Lavtižar 
Bebler. Slednjo, ki je bila za poslanko pred tremi leti izvo-
ljena na Gorenjskem, smo želeli povprašati po motivih nje-
nega odhoda iz LDS v SD, vendar tega ni želela komentira-
ti. Dejala je le, da bo o tem kaj povedala tedaj, ko se bo to 
zgodilo. D. Ž. 

urilo 
izžrebanemu naročniku časopisa 

Gorenjski Glas 

I Avto karto prejme PAVLE VODNIK Iz Škofje Loke. 

KOTIČEK ZA NAROČNIKE 

PODARJAMO KNJIGE 
Našim bralcem tokrat podarimo naslednje knjige: 
Janez Kajzer: Samorastnik izpod Blegoša, Peter Jovanovič 
Damir Globočnik: Pesnikova podoba 
France Štele: Popotni psalmi 
Jana Gogala • Mali: Rumi, skrivna glasba 
Alojzija Fink, Pjerina Mohar, Anica Sečnik: Domača nega 
Marijan F. Kranjc: Slovenska vojaška inteligenca 
Če želite kakšno izmed knjig, nam pošljite dopisnico s 
pripisom "za knjigo" s svojimi podatki (ime, priimek, 
naslov) in naslovom krfjige, ki vas zanima. Dopisnice pošlji-
te najkasneje do ponedeljka, 26. marca 2007, na naslov: 
Gorenjski glas, Zoisova 1, 4000 Kranj, ali po e-pošti na: 
narocnine@g-glas.si. Imena tistih, ki jih bo določil žreb, 
bodo objavljena v torek, 27. marca, knjige bomo poslali po 
pošti. 

ZGOŠČENKE ANSAMBUV VIHARNIK 

Zgoščenke prejmejo: Kristina Martinjak, Škofja Loka; Olga 
Končan, Cerklje; Ivana Smukavec, Srednja vas v Bohinju; 
Brigita Lužar, Škofja Loka; Jože Tavčar, Žirovnica. 
Nagrajencem čestitamo! D. K. 

O pokrajinah tudi občine 
Prejšnji teden je vladna služba za lokalno samoupravo in regionalno politiko prišla na dan s paketom 
prihodnje pokrajinske zakonodaje, o čemer ponekod v Sloveniji že živahno razpravljajo. 

D A N I C A Z A V R L Ž L E B I R 

Kranj - O pokrajinski zako-
nodaji se govori že nekaj 
časa. na začetku leta je vlad-
na služba za lokalno samo-
upravo in regionalno politi-
ko za župane pripravila po-
svet, na katerem jim je 
predstavila prve štiri predlo-
ge zakonov. Sedaj pa je pri-
šla pred koalicijske stranke 
še s petim zakonom, ki že 
opredeljuje območja pokra-
jin, njihova imena, meje, se-
deže ... Pokrajinski zemlje-
vid, na katerem je 14 pokra-
jin, poleg dosedanjih ducat 
statističnih še dve novi, po 
Sloveniji že sproža različne 
reakcije. 

Za Gorenjsko vladna služ-
ba za lokalno samoupravo 
predlaga enovito pokrajino, 
ki zajema 18 občin, sedež pa 
naj bi bil v Kranju. Čeprav 
tudi za Gorenjsko obstajajo 
razmišljanja o dveh pokraji-
nah, češ da bi tako lažje pri-
šla do dodatnega denarja, pa 
v javnosti doslej ni bilo za-
slediti večjega nasprotovanja 
predlagani pokrajinski delit-
vi, kakor je bilo denimo na 
Primorskem, ki je po pred-
logu vladne službe razdelje-
na na dva dela. Gorenjska bi 

Župani slovenskih občin so februarja prisluhnili ministru 
Ivanu Žagarju, ki je predstavil pokrajinsko zakonodajo. 

bila z 200 tisoč prebivalci 
tretja največja pokrajina, za 
Osrednjeslovensko s 498 ti-
soč in Podravsko pokrajino z 
2}7 tisoč prebivalci. Geograf-
sko in funkcijsko je zaokro-
žena, poleg tega jo povezuje 
tudi več skupnih problemov 
(ravno prejšnji teden so žu-
pani spet sedeli za skupno 
mizo zaradi odlagališča od-
padkov) in tudi skupni raz-
vojni programi. Osnutek za-
kona, ki določa ustanovitev 
pokrajin, bodo dobile v pre-
sojo obane. V teh se bodo 
ljudje lahko odločali, v kateri 

pokrajini želijo biti. Če v ob-
činah, ki ležijo ob meji pred-
lagane pokrajine s sosednjo, 
ne bodo soglašali s predlaga-
no rešitvijo, lahko država 
razpiše tudi referendum. 

O pričakovanjih, poveza-
nih z razdelitvijo Slovenije 
na pokrajine, in mestom Go-
renjske na tem zemljevidu, 
Bojan Starman, poslanec 
S D S v državnem zboru in 
župan občine Žiri, pravi: 
"Pri predlagani pokrajinski 
zakonodaji gre še za delovna 
gradiva, ki se bodo v postop>-
ku razprave lahko še precej 

spreminjala in jih bo pone-
kod zaradi različnih inte-
resov težko uskladiti. Po-
membneje je, kaj bodo po-
krajine pomenile, kakšne 
pristojnosti bodo imele, 
kako se bodo financirale. Na 
Gorenjskem vemo, kam so-
dimo, in najbrž ne bomo 
imeli težav kot v nekaterih 
drugih pokrajinah. Težje pa 
bo doseči, da bo vse usklaje-
no do prihodnjega leta, ko 
naj bi bile že volitve v pokra-
jinske organe." 

Na ožjem Gorenjskem 
najbrž res ne bo težav s tem, 
kdo vse sodi v okvire predla-
gane pokrajine. Nekaj težav 
s tem pa imajo sosedje v ob-
činah severno od Ljubljane: 
Komenda, Vodice, Kamnik, 
Domžale, Mengeš, Trzin, 
Moravče in Lukovica. Kot je 
dejal kamniški župan Anton 
Tone Smolnikar, v teh obči-
nah ne čutijo, da bi sodili v 
predlagano Orednjesloven-
sko pokrajino, v kateri je že 
Ljubljana sama zase dovolj 
velika, da bi bila lahko ena 
pokrajina. Omenjene občine 
z blizu sto tisoč prebivalci in 
vrsto skupnih značilnosti bi 
lahko tvorile lasmo pokraji-
no, o čemer so se že pogo-
varjali in se verjetno še bodo. 

LJUBLJANA 

Podpisan dogovor o parlamentarnem programu 

Včeraj sta generalni sekretar državnega zbora Lovro Lončar 
in generalni direktor RTV Slovenija Anton Cuzelj podpisala 
dogovor o medsebojnem sodelovanju na področju preno-
sov sej državnega zbora za potrebe posebnega nacionalne-
ga televizijskega programa. Z uresničitvijo dogovora bo za-
doščeno zakonu o RTV. D. Ž. 

LJUBLJANA 

Otroci v parlamentu 

Včeraj so v poslanske klopi državnega zbora sedli otroci. 
Tema nacionalnega otroškega parlamenta, sedemnajstega 
po vrsti, je bila devetletka, o čemer so mladi predhodno raz-
pravljali že na občinskih otroških parlamentih. Otroke sta v 
državnem zboru nagovorila predsednik France CukjatI in 
minister za šolstvo in šport MIlan Zver. D. Ž. 

Sta dva podžupana preveč? 
M A T E V Ž P I N T A R 

Mengeš - Tokrat smo za Gla-
sovo anketo spraševali prebi-
valce na območju Mengša. 
Kar 64 odstotkov vprašanili 
meni, da ne potrebujejo 
dveh podžupanov, in le pe-
tina je mnenja, da jih pač po-
trebujejo. Glede grachije re-

gijskega centra za mehansko 
in biološko obdelavo odpad-
kov v sosednji Komendi 55 
odstotkov vprašanih podpira 
ta projekt, nasprotuje pa mu 
le 23 odstotkov. Petina sode-
l u j o č pa je neodločena. 

Veseli smo bili, da ste nas 
tudi v Mengšu tako lepo 
sprejeli in se v veliki meri od-

zvali na našo akcijo. Vsem 
1.233 nenaročnikom časopi-
sa Gorenjski glas smo tudi 
ponudili možnost brezplač-
nega prebiranja časopisa in 
tako lahko ta dva tedna kar 
493 gospodinjstev brezplač-
no bere Gorenjski glas. Z 
vsemi smo se tudi dogovorili 
za ponoven klic, za kar se 

vam iz Klicnega centra sle-
pih zahvaljujemo. Veseli 
bomo vaših predlogov in vti-
sov ob prebiranju časopisa. 
Tiste, ki vam bo časopis še 
posebej všeč, pa povabimo k 
naročilu. Za nove naročnike 
imamo zelo ugodne naročni-
ške pogoje. Veseli bomo va-
šega klica, lahko tudi za na-
ročilo, v Klicni center slepih 
na telefon 517-00-00. 

Prihodnji teden bomo za-
pisali rezultate ankete na ob-
močju Kranja. 

Aii Mengei potrebuje dva podžupana? 
K C S S 
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Podpirate gradnjo regijskega centra za mehansko 
in biotoSko obdelavo odpadkov v Komendi? 
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Dimnikarji so predragi 
še ena zgodba o nezadovoljstvu z dimnikarskimi storitvami in cenami. 

S U Z A N A P . K O V A Č I Č 

Kranj - "Pozno jeseni 2006 
je na moj dom prišel dimni-
kar, ki se je z ometanjem 
peči na trda goriva in olje za-
mudil približno pol ure. Za 
opravljeno delo je izstavil ra-
čim v višini 8.190 nekdanjih 
slovenskih tolarjev in izdal 
potrdilo o rednem letnem 
pregledu. Specifikacije o 
tem, kaj vse je pregledal, na 
tem potrdilu ni bilo! Febru-
arja letos sem dobil obvesti-
lo, da bo dimnikar prišel iz-
vajati meritve emisij dimnih 
plinov, cena za storitev je 
bila že napisana na obvesti-
lu: 2},66 evra (5.670 tolar-
jev). Dimnikar je delal samo 
dvajset minut, zato se s ceno 
ne morem strinjati! Na obve-
stilu je še pisalo: "Ce menite, 
da rezultati meritev ne bodo 
ustrezali, vam priporočamo, 
da pred izvedbo meritev na-
redite servis gorilnika." Am-
pak tudi to stane in zares me 
zanima, zakaj potem sploh 
še potrebujem dimnikarja.'!" 
se huduje Kranjčan Marijan 
Hafner in dodaja: "Zadnji 
čas je, da ustrezni občinski 
ali državni organi to podro-
čje uredijo, saj se med ljud-
mi širi nezadovoljstvo." 

Dimnikarsko službo v 
Mestni občini Kranj na pod-
lagi jx)godbe z občino, ki ve-
lja do podelitve koncesije s 
strani države, opravlja pod-
jetje Snedim. Za kranjsko 
občino na Ministrstvu za 
okolje in prostor še do danes 
niso izbrali koncesionarja 
(op.: sredi januarja letos so 
rekli, da bo koncesionar 
znan v kratkem). Cene dim-
nikarskih storitev in čas 
opravljanja dela na ministr-
stvu komentirajo: "Cene in 
časovni normativi za oprav-
ljanje dimnikarske javne 

Marijan Hafner ob kotlu za centralno ogrevanje /F««; T,N.OOKI 

službe so določeni v Sklepu 
o določitvi tarife za cene sto-
ritev obvezne državne go-
spodarske javne službe izva-
janja meritev, pregledovanja 
in čiščenja kurilnih naprav, 
dimnih vodov in zračnikov 
zaradi varstva pred požarom, 
ki ga je izdala Vlada RS in je 
objavljen v Uradnem listu 
RS, št. 60/06." 

V zvezi z dimnikarskimi 
storitvami se je zganila tudi 
kranjska občina. "Zaradi ve-
likega števila pritožb obča-
nov in pobud mestnih svet-
nikov smo v letošnjem letu 
prek Sveta občin Slovenije 
poslali pristojnemu ministr-
stvu pobudo za spremembo 
zakonodaje. Predlagali smo, 
da bi lahko izvajanje meritev 
dimnih plinov opravljale 
tudi nekatere druge pooblaš-
čene organizacije. S tem bi 
se izognili podvajanju stro-

škov, ki prihajajo v zvezi z 
meritvami," so sporočili iz 
občinske Službe za odnose z 
javnostmi. Na ministrstvu 
(odgovor je poslala Mateja 
Gornik Mrvar iz Službe za 
odnose z javnostmi) pravijo: 
"Pripravljamo spremembe 
sklepa, ki določa cene dimni-
karskih storitev, ter tudi pra-
vilnika, ki določa način izva-
janja dimnikarske javne 
službe, predvsem pogostost 
opravljanja pregledov in čiš-
čenja kurilnih naprav ter 
dimnikov ter meritev emisij 
dimnih plinov. Pobudo, da 
bi meritve emisij dimnih pli-
nov izvajale poleg izvajalcev 
dintmikarske javne službe 
tudi nekatere druge pooblaš-
čene organizacije, moramo 
še proufiti." 

Marijan Hafner pravi, da 
mu je dimnikar ob pregledu 
poškodoval peč in da je imel 

zaradi tega dodatne stiroške. 
"Izvajalec dimnikarske jav-
ne službe je v primeru pov-
zročitve škode uporabniku 
zanjo tudi odgovoren. Od-
škodnina se ugotavlja in od-
merja na podlagi pravil od-
škodninskega prava," je po-
vedala Mateja Gornik Mr-
var. Zanimalo nas je še, 
kam se državljan zaradi ne-
zadovoljstva z dimnikarski-
m i storitvami lahko obrne 
po pomoč. Najprej smo po-
klicali Zvezo potrošnikov 
Slovenije, kjer so nas pre-
usmerili na Urad za varstvo 
potrošnikov. Na uradu je 
Mojca Burgar iz Službe za 
odnose z javnostmi pojasni-
la, da je to področje izključ-
na pristojnost Ministrstva 
za okolje in prostor. "Ali naj 
se državljani potem sami 
bodemo z dimnikarji?" se 
sprašuje Marijan Hafiier. 

Vztrajajo pri podvozu 
v Lescah vztrajajo pri podvozu pod železniško progo in nasprotujejo 
gradnji štiripasovne ceste od Lesc do Bleda. 

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

Lesce - Lesce se v zadnjem 
času hitro razvijajo, pri 
usmerjanju razvoja imata 
najpomembnejšo vlogo ob-
čina in krajevna skupnost, 
pravi predsednik krajevne 
skupnosti in turističnega 
društva Zlatko Kavčič in po-
udarja, da je v kraju največ 
problemov s prometom. 
"Vztrajati moramo pri pod-
vozu pod železniško progo, 
zgraditi za pešce prehod iz 
Kravje doline "na vas", se-
maforizirati križišče Finž-

garjeve in Dežmanove ulice, 
drugače urediti prometni re-
žim skozi Kravjo dolino in 
čim prej zgraditi novo cesto 
ter omejiti vožnjo težkih to-
vornjakov skozi središče kra-
ja," pravi Kavfič, ki ob spre-
jemanju strategije prostor-
skega razvoja občine naspro-
tuje temu, da bi od Lesc do 
Bleda zgradili štiripasovno 
cesto. "N i običajno, da bi se 
z avtoceste lahko pripeljali v 
turistični kraj po štiripasov-
ni cesti s hitrostjo od sto do 
dvesto kilometrov na uro. 
Zadoščala bi dvopasovna ce-

sta s potjo za pešce na obeh 
straneh." Ker se je zaradi 
Mercatorjevega in Merkurje-
vega trgovskega centra moč-
no povečal promet, bi bila 
nujna tudi gradnja pločnika 
v Železniški ulid. 

Medtem ko soglašajo s sta-
novanjsko gradnjo za Mer-
kurjem in za Družbenim 
centrom, se ne strinjajo, da 
bi območje ob Železniški uli-
ci pozidali s stanovanjskimi 
hišami. "To je osrednja povr-
šina, ki mora ostati na razpo-
lago za novo avtobusno po-
stajo in druge javne progra-

me, ki jih potrebujejo Lesce," 
meni Zlatko Kavčič, ki je pre-
pričan, da bodo Lesce v nekaj 
desedetjih po številu prebi-
valcev dohitele ali celo prese-
gle bližnjo Radovljico in da 
za tak razvoj potrebujejo tudi 
centralne poslovne in upra-
vne površine. Z uresnidtvijo 
zazidalnih načrtov Plana, 
Dolina in Lesce jug bo kon-
čana gradnja na najbolj ob-
čutijivem območju nad kam-
pom Šobec, gradnja kanali-
zacije od Moskve prek Kravje 
doline do Radovljice pa bo 
zgodovinski dogodek, saj od-
padne vode iz Lesc potlej ne 
bodo več odtekale v Savo. V 
turističnem društvu načrtu-
jejo tudi gradnjo fistilne na-
prave za kamp Šobec ali po-
vezavo kanalizacije iz kampa 
z že zgrajeno čistilno napra-
vo v Radovljici. 

KOMENTAR 
B O Š T J A N B O G A T A J 

Fakulteta afer 

P red tednom je pod bre-
menom pobude večine 
senata Fakultete za 

organizacijske vede Kranj in 
nepodpore rektorja Univerze 
v Mariboru odstopil dekan 
Robert Leskovar. Po odstopu 

je odločno zavrnil vse navedbe 
iz pobude profesorjev, kidale 
povzemajo članke iz časopi-
sov in namišljene računovod-
ske evidence, ki da bi pokaza-
le njegove napake. O dra^h 
stolih ni rekel ali napisal no-
bene. Po našem mnenju pa bi 
moral na svoja pleča prevzeti 
vsaj del odgovornosti. Pod nje-
govim vodstvom se je znova 
zamajal ugled fakultete. Za 
to nosi (vsaj) objektivno odgo-
vornost. 

Drug} del bremena bodo 
morali prevzeti tudi pobudni-
ki njegovega odstopa. Med 
sedmimi očitanimi nepravil-
nostmi niso zmogli napisati 
tega, kar jih še vedno najbolj 
boli. Leskovar je po prihodu 
na funkcijo pred dvema leto-
ma sistematično začel zniže-
vati honorarje in druge pre-
jemke pedagoških delavcev na 
fakulteti. S tem je morda želel 
doseči normalno ravnovesje 
med vloženim delom in za-
služkom, vendarje hkrati sto-
ril napako, ko je sebi in sebi 
bližji administraciji s projekti 
zagotavljal dodaten denar za 
dela, ki bi jih lahko opravili 
že zaradi imenovanja na 
vodstvene položaje. Pedagoški 

delavci, predvsem pa profesor-
ji, iz časov prejšnjega dekana 
Jožeta Floijančiča vajeni le-
pih zaslužkov, so se morali 
za lepe honorarje obrisati pod 
nosom. 

Kot drugo ruipako v boju za 
ubranitev dekanata, ki pa ni 
nujno slabost za razvoj viso-
kega šolstva v regiji, pa gre šte-
ti Leskovarju ambicioznost 
pri ustanavljanju Univerze 
na Gorenjskem. Znano je, da 
projekt ustanovitve univerze 
podpira minister za visoko 
šolstvo, uradno projekt podpi-
rata tudi rektor Ivan Rozman 
in matična univerza. Neu-
radno pa projekta ne podpira-

jo ne Univerza v Mariboru, 
ne rektor in niti (vsi) pedago-
ški delavci kranjske fakultete. 
Razlog prvih dveh je preprost. 
Kdo si želi izgubiti eno od 
boljših Članic univerze? Dru-
gače rečeno, bolj donosnih, 
bolj produktivnih, predvsem 
pri pridobivanju izrednih štu-
dentov. 

V primeru dvomesečne afe-
re z vmesno prekinitvijo pa Še 
najbolj izgubljajo diplomanti 
in sedanji študenti Fakultete 
za organizacijske vede Kranj. 
iCoiegi z drugih fakultet so jih 
zafrkavali že prej, sedaj jih 
sprašujejo, te zna fakulteta 
ponuditi le kaj več kot le afere. 
Veliko bolje bi namreč bilo, ko 
bi na kranjski fakulteti znali 
predstaviti uspešne projekte, 
uspešne diplomante. 
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Deseti častni občan 
je Boris Bregant 
Plakete občine Jesenice bodo prejeli Miha Mazzini, 
Tone Konobelj in Željko Jakelič. 

Boris ]anez Bregant Tone Konobelj 

Miha Mazzini 

URŠA PETERNEL 

Kot je v navadi, bodo ob 
občinskem prazniku Jesenic 
podelili tudi občinska pri-
znanja. Najvišje, listino z na-
zivom častni občan občine 
Jesenice, bo nocoj prejel Bo-
ris Janez Bregant. "Boris Ja-
nez Bregant, dve mandatni 
obdobji prvi človek na čelu 
občine Jesenice, je osebnost, 
s katero se ne more kdorkoli 
primerjati. Je samoiniciati-
ven, ustvarjalen, tenkočuten, 
predvsem pa požrtvovalen in 
razumevajoč ... Poleg svojih 
rednih obveznosti kot župan 
je bil vseskozi prisoten in ak-
tiven na vseh področjih 
družbenega in družabnega 
življenja ..." so med drugim 
zapisali v obrazložitvi. 

Bregant je deseti častni ob-
čan Jesenic, doslej so ta na-
ziv prejeli Simon Sodja, 
prof. dr. Janez Mencinger, 
Jaka Čop, Jaka Torkar, Miha 
Baloh, dr. Božidar Brudar, 
Bratko Škrlj, Anton Arh in 
Albin Felc. 

Plakete občine Jesenice 
bodo podelili Mihu Mazzini-

Žeijko jakelič 

ju, Tonetu Konoblju in Želj-
ku Jakeliču. Miha Mazzini 
sodi v mlajši rod jeseniških 
intelektualcev, ki se je že 
zelo zgodaj začel uveljavljati 
tudi zunaj svojega okolja in 
je eden redkih Jeseničanov, 
ki s svojim delom zbuja po-
zornost tudi v tujih kultur-
nih krogih. Za svoja dela je 
prejel tudi več mednarodnih 
nagrad. Tone Konobelj je za-
poslen kot strokovni sodela-
vec in organizator galerijske 
dejavnosti v Gomjesavskem 
muzeju Jesenice. S svojim 
znanjem in osebno zavze-
tostjo si prizadeva za ohrani-
tev čim širšega pisnega, ma-
terialnega in ustnega gradiva 
o zgodovini Jesenic in okoli-
ce. Željko Jakelič, dr. stom., 
je večini Jeseničank in Jese-
ničanov znan predvsem kot 
zobozdravnik. Je avtor vrste 
strokovnih članov in prispev-
kov v medijih. 

Župan Tomaž Tom Men-
cinger pa bo plaketo župana 
podelil Tonetu Šmitku, TVD 
Partizan Javomik-Koroška 
Bela in Mešanemu pevske-
mu zboru Vox Camiolus. 

Osrednja občinska proslava nocoj v Gledališču 
Toneta Čufarja 
Osrednja prireditev ob praznovanju bo nocoj v dvorani Gle-
dališča Toneta Čufarja na Jesenicah. Pričela se bo ob 19.30. 
Uro prej, ob 18.30, pa bodo v avli gledališča odprli razstavo 
Zgodbe mojega kraja - Kako so na Jesenicah včasih živeli. 
Na razstavi bodo predstavili knjižico s tem naslovom, ki je 
nastala v okviru evropskega projekta Crundtvig, izdala pa jo 
je Ljudska univerza v sodelovanju z Občinsko knjižnico Je-
senice in Gornjesavskim muzejem Jesenice. V knjižici so 
predstavljeni spomini skupine upokojenih Jeseničanov, ki v 
svojem aktivnem življenju niso Imeli Izpostavljene vloge v 
javnem življenju in so tako zapisali svoj pogled na življenje 
ljudi na Jesenicah nekoč. Knjižico so uredile Nataša Kokošl-
nek, Zdenka Torkar Tahir in Polona Knific. U. P. 

Na Jesenicah smo bili 
in smo optimisti 
"Optimizem nekaj velja, pa tudi trma. To se kaže skozi zgodovino, železarno, hokej. 
Lahko smo veseli, da se mesto zopet razvija in dobiva pravo podobo," ob občinskem prazniku 
pravi jeseniški župan Tomaž Tom Mencinger. 

URŠA PETERNEL 

Ob 20. marcu, občinskem 
prazniku Občine Jesenice, 
smo se pogovarjali z župa-
nom Tomažem Tomom 
Mencingerjem o aktualnem 
dogajanju v občini. Kot je po-
vedal župan, za katerim je 
štiri mesece županovanja, se 
je z županskim delom že do-
dobra seznanil. "Problem ni 
delo kot tako, ampak časo-
vna komponenta, saj praktič-
no ni umika," je poudaril. V 
precejšnjo pomoč pri delu 
sta mu dva podžupana, ki 
skrbita za določene projekte 
in kar župan ocenjuje za 
zelo dobro rešitev. Sicer pa 
tudi v novem mandatu nada-
ljujejo politiko, ki jo je zasta-
vil že bivši župan. "Na Jese-
nicah vemo, kaj hočemo in 
kaj pričakujemo. Načrti so 
realni in uresničljivi. Jeseni-
ce so bUe že doslej lepe in so 
se razvijale, v bodoče pa se 
bodo še bolj," je prepričan 
župan. To prepričanje potr-

juje tudi aktualno dogajanje 
• potekajo pomembni pro-
jekti oživitve površin nekda-
nje železarne, v mestu raste-
jo novi stanovanjski objekti, 
prihajajo nova podjetja, od-
pirajo se trgovine. "Mesto 
dobiva novo podobo, pojav-
ljajo se interesenti, ki bodo 
gradili. Nastaja novo mestno 
jedro, kjer bodo prostor po-
leg Občine imele upravna 
enota, pošta, banke, zavaro-
valnice ...," poudarja župan. 
Pričenjajo projekt urejanja 
območja površin nekdanjega 
podjetja Fiprom v stečaju, 
kjer bodo Jesenice pridobile 
tehnološki park, knjižnico in 
novo mestno tržnico, obe-
nem pa tudi povezavo z mu-
zejskim delom Stare Save 
ter prečno peš povezavo prek 
Hrenovice v center mesta. 
Del območja Fiproma pa bo 
namenjen podjetniški dejav-
nosti. Novo podobo dobivata 
tudi trga pri cerkvi in Kasar-
ni na Stari Savi, nastajajo 
projekti celovite obnove ob-

Župan 
Tomaž Tom Mencinger 

jektov na območju Stare 
Save in ureditve območja 
Hrenovice... 

"Mesto ima veliko predno-
sti, na voljo je vsa infrastruk-
tura, od zdravstva, šolstva, 
vrtcev, kulture, športa.,.," pou-
darja župan. Dograjuje se 
bolnišnica, še letos naj bi pri-
čeli graditi garažno hišo in 
helioport, prihodnje leto 
imajo v načrtu začetek grad-

nje novega operacijskega blo-
ka. Jesenice postajajo tudi vi-
sokošolsko mesto, že jeseni 
bo prve študente sprejela Vi-
soka šola za zdravstveno ne-
go Jesenice in po županovih 
besedah so pozitivno prese-
nečeni nad številom prijav. 

Na stanovanjskem podro-
čju naj bi v dveh letih mesto 
dobilo kar dvesto novih sta-
novanj (tudi cena kvadratne-
ga metra površin je zanimi-
va), v kratkem bodo odprli tr-
govino lidl, prihaja trgovina 
Kaufland... 

Urejena je celotna komu-
nalna infrastruktura, občina 
ima čistibo napravo, lastno 
deponijo, zadostne količine 
kv^itetne pitne vode - skrat-
ka stvari, o katerih nekatere 
občine lahko le sanjajo, po-
udarja župan. Tudi podjetja 
se zanimajo za določene lo-
kacije, ena zanimivejših bo 
po županovih besedah plato 
Karavanke, ki bo po letu 
2008 in padcu šengenske 
meje izgubil mejno vlogo. 
Ta prostor je po županovih 
besedah primeren za zaba-
viščni del, šport, za igralnice, 
diskoteke... 

"Na Jesenicah smo bili in 
smo optimisti. Optimizem 
nekaj velja, pa tudi trma. To 
se kaže skozi zgodovino, že-
lezarno, hokej. Lahko smo 
veseli, da se mesto zopet raz-
vija in dobiva pravo podobo 
mesta. Ob tem pa je dobro-
došlo, da vsak občan po svo-
jih močeh k temu pripomo-
re. Videz Jesenic, ki je bil 
eden od problemov preteklo-
sti, se je izboljšal in se bo v 
bodoče še bolj. V prihodnost 
je treba gledati optimistično 
in prepričan sem, da bo na 
Jesenicah vse samo še lep-
še," je ob občinskem prazni-
ku še dodal župan Tomaž 
Tom Mencinger. 

ŽUPAN TOMAŽ TOM MENCINGER S SODELAVCI 
TER OBČINSKIM SVETOM OB PRAZNIKU OBČINE JESENICE 20. MARCU 

ČESTITA VSEM OBČANKAM IN OBČANOM OBČINE JESENICE. 

OB PRAZNOVANJU OBČINSKEGA PRAZNIKA VABIM NA OSREDNJO PRIREDITEV, 
KI BO 20. MARCA 2007 Z ZAČETKOM OB 19.30 V GLEDAUŠČU TONETA ČUFARJA JESENICE. 

NA OSREDNJI PRIREDITVI BODO PODELJENA TUDI OBČINSKA PRIZNANJA. 
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Kmalu streha na domu 
v Naklem pospešeno gradijo dom starejših občanov. Za trimilijonsko naložbo 
pričakujejo državni in evropski denar. 

STOJAN SAJE 

Naklo - Ob novi zdravstveni 
postaji v Naklem vidno ra-
ste bodoči dom starejših ob-
čanov. Gradnja stavbe s 
1420 kvadratnimi metri bi-
valnih prostorov in 980 
kvadratnimi metri v sprem-
ljevalnem delu je bila pred-
videna v dveh etapah. Zara-
di ekonomičnosti so se od-
ločili, da bodo dom zgradili 
v celoti. V južnem traktu bo 
v dveh etažah 38 sob; v njih 
bo 26 postelj za potrebe ob-
čine in 20 postelj za druge. 
Skupni del v treh etažah bo 
usmerjen proti severu. V 
kleti bodo poleg mrliškega 
prostora in kapele pomožni 
prostori in delavnica. V pri-
tličju bodo vhod z recepcijo, 
avla, jedilnica, razdelilna 
kuhinja in prostor za dnev-
no varstvo do deset ljudi. V 
prvem nadstropju bodo pi-
sarne, prostori za osebje, fi-
zioterapija in delovna tera-
pija. Na podstrehi bo plin-
ska kotlovnica. 

Del doma starejših v Naklem že dobiva streho, drugi del pa gradijo. 

"S podjetjem Gradbinec -
GIP je Občina Naklo podpi-
sala p>ogodbo za 2,15 milijo-
na evrov vredna gradbena in 
obrtniška dela. Oprema bo 
stala 750 tisoč evrov. Če pri-
štejemo 550 tisoč evrov za 
zemljišča in komunalni pri-
spevek, bo investicija prese-

gla tri milijone evrov. Obči-
na bo sama financirala prvo 
etapo, za drugo etapo pa se 
dogovarjamo o vlaganju za-
sebnih partnerjev ali države. 
Za opremo bomo kandidira-
li na razpisu strukturnih 
skladov EU. Ker bo treba 
nanj počakati, se bo verjetno 

prvotni rok za odprtje doma 
premaknil s konca leta 2007 
na pomlad 2008," je povedal 
Ivan M ^ i č , podžupan Ob-
čine Naklo. Dom v Naklem 
bo dislocirana enota Doma 
upokojencev Kranj. Tej usta-
novi bodo zaupali oskrbo 
vseh varovancev v Naklem. 

Proračun v Naklem potrjen 
Letos bo najdražja gradnja doma starejših v Naklem, drugje pa varčujejo. Največ pripomb 
o porabi denarja iz Podbrezij. 

STOJAN SA;E 

Naklo - Od januarske obra-
vnave osnutka letošnjega 
proračuna je uspelo občinski 
upravi v Naklem povečati na-
črtovane prihodke za 3,9 od-
stotka. Ocenjujejo jih na 
3.545.539 evrov. Nekoliko 
manjše je povečanje odhod-
kov, ki ji bo za 3.641 tisoč ev-
rov. Presežek omogoča 
83.196 evrov ostanka sred-
stev od lani, je pojasnila raču-
novodkinja Dragica Roblek. 
Župan Janez Štular je občin-
ski svet obvestil, da bodo na-
menili 83 tisoč evrov iz ko-
munalnih prihodkov za 

gradnjo doma starejših. Pri-
čakujejo tudi 50 tisoč evrov 
od prodaje občinskih zem-
ljišč. Dopolnili so nekaj po-
stavk pri naložbah v gospo-
darske dejavnosti, za dva ti-
soč evrov so povečali sredstva 
za šport in rekreacijo ter ena-
ko za darila staršem ob roj-
stvu otroka, dodali pa so še 
sredstva za nakup opreme v 
knjižnid. 

Največja letošnja naložba 
je dom starejših občanov, za 
kar bodo namenili prek 627 
tisoč evrov. Asfaltiranje cest 
na Cegelnici bo stalo prek 
187 tisoč evrov, prek 125 tisoč 
evrov mrliške vežice v Dup-

ljah in skoraj 187 tisoč evrov 
gradnja kanalizacij ter pri-
prava projektov. Albin Reh-
berger iz Podbrezij je vpra-
šal, ali so predvideli pripravo 
projektov za njihovo vas. Kot 
so pojasnili, so projekti zajeti 
v eni postavki. Albin Golba iz 
Podbrezij je žSlel pojasnilo, 
zakaj so zmanjšali vsoto de-
narja za obnovo strehe na 
domu kulture s 45.902 evrov 
na 4.173 evrov. Izvedel je, da 
je ob pomanjkanju denarja 
glavni razlog odločitev kraja-
nov za ustanovitev odbora, Id 
bo dal občini predloge za po-
rabo sredstev. Jezo je povzro-
čil Marko Mravlja, ki je v 

imenu svetnikov SDS predla-
gal odobritev 5.400 evrov 
Kulturnemu društvu Tabor 
Podbrezje za prireditve. 
Temu je nasprotoval Marjan 
Babič, ki je dejal, da se o tem 
dogovarjajo v odboru za 
družbene dejavnosti. Za 
vznemirjenje je poskrbel še 
Anton Kosec z vprašanjem, 
ali bo občina sprejela ponud-
bo lastnika za odkup zemljiš-
ča za nogometao igrišče po 
nižji ceni. Župan je dejal, da 
jim bodo odgovorili po pro-
učitvi druge možnosti. Pred-
log proračuna so potrdili z 
večino glasov, trije svetniki 
pa so bili proti. 

NAKLO 

Prodaja zemljišča 

Občinski svet Občine Naklo je na seji 15. marca obravnaval 
tudi predlog za prodajo 3881 kvadratnih metrov velike 
parcele v lasti občine. Gre za zemljišče v varovalnem 
območju pokopališča v Naklem, ki ga bo kupec uporabljal 
za kmetijske namene. S tem bo omogočena prodaja njego-
vega zemljišča v industrijski coni podjetju Merkur za nadalj-
njo širitev. Kot je dejal Aleš Krumpestar, podjetje potrebuje 
prostor za nova skladišča. Če za to ne bo možnosti v 
Naklem, bo moral seliti logistične dejavnosti drugam. 
Anton Kosec je izrazil bojazen, da bi s prodajo omenjene 
parcele občina izgubila možnost za širitev pokopališča. 
Predsednik pokopališke uprave Drago Coričan je zagotovil, 
da imajo rezerviranega dovolj prostora za vsaj pol stoletja. 
Po razpravi so svetniki sprejeli predlog z osmimi glasovi, 
pet pa jih je bilo proti. S. S. 

KRANI 

Tudi gasilci se pokrajinsko organizirajo 

Na občnem zboru so se sestali članice in člani Gasilske zve-
ze občine Kranj, ki šteje i5 prostovoljnih gasilskih društev in 
eno industrijsko društvo. Predsednik zveze Jože Derlink in 
poveljnik Tomaž Vil^n sta poročala o delu v preteklem letu. 
Tudi v gasilski organizaciji se bodo v prihodnje prilagajali 
državnemu organiziranju v pokrajine. Občnega zbora se je 
udeležilo več gostov, med njimi Vili Tomat, predstavnik ga-
silske zveze Slovenije, gasilci pa so bili veseli tudi svojega 
tovariša, ki že tri desetletja sodeluje v gasilskih vrstah, po-
slanca državnega zbora Bojana Homana. Priznanja Gasilske 
zveze MO Kranj so prejeli: Manca Ahačič, Marjan Fajfar, 
Robi Jerman, Bernarda Pogačnik, Milan Malovrh, Tomaž Vil-
fan, Janez Jančar, Srečko Debenec in Matjaž Bogataj, prizna-
nja Gasilske zveze Slovenije pa Anže Comboc, Jože Tiringer, 
Polona Starman, Franc Potočnik in Peter Mihelčič. D. Ž. 

KRATKE NOVICE 

RODI NE 

Na razstavi poleg kruha še druge dobrote 

V Jalnovi hiši na Rodinah je minulo nedeljo potekala druga 
razstava Jožefovega kruha v organizaciji Kulturnega društva 
dr. France Prešeren Žirovnica Breznica. Tokrat so dobrote 
na ogled postavile tri okoliške pekarne, obiskovalci, med ka-
terimi je bilo tudi precej prišlekov od drugod, predvsem iz 
Radovljice in z Jesenic, pa seveda dobrot niso le gledali, pač 
pa so jih tudi pokusili. Pred Jalnovo hišo so obiskovalci lah-
ko prisluhnili ubranim glasovom Moškega kvinteta KD dr. 
France Prešeren, v tamkajšnji cerkvi pa je ob tej priložnosti 
nastopil Coro Kelidon, ženski zbor iz Gemone (julijska kra-
jina) pod vodstvom Lyde Cranollini. Gostje posebej gojijo 
črnsko glasbo in gospele. Po koncertu je pred Jalnovo hišo 
poleg kruha obiskovalce čakala še okusna obara. A. H. 

JESENICE 

Tradicionalna jeseniška sejma 

Minuli konec tedna sta na Jesenicah potekala dva tradicio-
nalna sejma - Jožefov sejem in 15. sejem obrti in podjetniš-
tva od Rodin do Rateč. Na Jožefovem sejmu se je predstav-
ljalo skoraj šestdeset ponudnikov, na stojnicah pa so prevla-
dovali tekstil in suha roba. V preddverju Gledališča Toneta 
Čufarja pa je bila razstava obrti v organizaciji Območne 
obrtne zbornice Jesenice. Delovanje jeseniških obrtnikov 
sega v leto 1954, ko je bilo registrirano obrtniško kulturno 
društvo. Današnja zbornica deluje kot združenje na območ-
ju občin Jesenice, Žirovnica in Kranjska Gora ter šteje 553 
članov. Mala podjetja pretežno opravljajo storitve. Ob 
razstavi so pripravili tudi poseben katalog, ki je namenjen 
občanom vseh treh občin, pa tudi drugim, ki iščejo obrtne 
storitve in izdelke. U. P. 

Vojni spomini Petra Komovca 

JOŽE KOŠNJEK 

Peter Komovec iz Kranja, 
ki se je rodil leta 1926 v Šiš-
ki očetu Francetu in mami 
Francki, je leta 2003 izdal v 
samozaložbi knjigo Pastir, 
nemški vojak in češki sin. S 
knjigo, ki je spomin na težka 
otroška leta, ki jih je večino-
ma preživel kot pastir, in na 
mladost, ki jo je prekinila 
druga svetovna vojna, se je 
spomnil 60-letnice mobi-
lizacije slovenskih fantov v 
nemško vojsko, med kateri-
mi je bil tudi sam, ki se je 
šele leta 1948 vrnil domov. 
Peter še posebej piše o pri-
jateljih in vojnih tovariših, 
ki so bili doma v Motniku 
v Tuhinjski dolini, v Kam-
niku, Mostah, Vodicah, 
Smledniku, Bukovici, Utiku, 
Moravčah, Trbojah, Besnid, 
Trsteniku, Babnem vrtu. 
Mošnjah, Lešah, Ljubnem in 

Peter Komovec 1 Foto. t«« doh 

na Brezjah. Skupno jih je 
bilo okrog devetdeset 37 jih 
je padlo, blizu 40 pa jih je 
umrlo po vojni. Ker je bilo za 
knjigo veliko zanimanje, se 
je avtor odločil za ponatis. 
Naročila za knjigo sprejema 
tudi avtor na naslovu Kranj, 
Gorenjskega odreda 14 ali po 
telefonu 23 24 376. 

Peter KomoTM; 

b i a j . RiHMbMg • lario. 
IBtt-lMS 

Izjemno zanimiva 
knjiga o življenju 
avtorja, ki je ne boste 
mogli spustiti iz rok. 

Cena knjige z 20% 
popustom je 
10 EUR / 2.400 SIT 

Naročila po tel.: 
04/2014341, 
e-poSti: 
narocnim@g-glas.si 
ali na Zoisovi 1 v Kranju 
od yh do 15/1. 

mailto:narocnim@g-glas.si
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KRATKE NOVICE 

KRAN) 

Jenkova šole in KS Vodovodni stolp praznujeta 

Osnovna šola Simona Jenka Kranj praznuje 50. rojstni dan, 
zato v dneh od 19. do 23. marca na matični šoli potekajo šte-
vilne prireditve. Danes ob 17. uri bo revija šestih pevskih 
zborov Jenkove šole, ob 19. uri bo večer otroške poezije. V 
sredo bodo praznovanje združili s praznikom Krajevne 
skupnosti Vodovodni stolp; ob 10.30 bo spominska sloves-
nost pri Šorlijevem mlinu, ob i8. uri pa bo osrednja priredi-
tev Pomladanski cvet v svate vabi celi svet. V četrtek ob 18. 
uri bo plesni večer, v petek se bodo ob 17. uri predstavili 
mladi talenti, ob 18. uri pa bo zaključna športna prireditev s 
prijateljskimi tekmami med šolami. S. K. 

ŠKOF)A LOKA 

Podelili več gasilskih priznanj 

Na nedavnem občnem zboru Gasilske zveze Škofja Loka so 
podelili več priznanj in odlikovanj. Za prizadevno delo z 
mladimi in uspehe na tekmovanjih so priznanja prejeli An-
drej Šolar in Primož Lušina iz PGD Dražgoše ter Branka Po-
Ijanšek iz PGD Žiri. Roman Kokaij iz PGD Trebija je prizna-
nje dobil za uspehe, ki jih dosega pri pripravah in usposab-
ljanju tečajnikov za sprejemne izpite za višje gasilske častni-
ke. Vencelj Peternelj iz PGD Javorje (zvest mu je že 53 let) 
pa je prejel plaketo veterana. Gasilska zveza Škofja Loka si-
cer vključuje 30 prostovoljnih gasilskih društev, med njimi 
tudi štiri industrijska, na območju štirih občin, v njih pa je 
4548 članov, od tega več kot tisoč mladih in okoli pet tisoč 
žensk, sporoča predsednica zveze Martina jelovčan. D. Ž. 

ŠKOFJA LOKA 

Deset novih pasjih stranišč 

V Kinološkem društvu Ovčar iz Škofje Loke so v preteklem 
letu vzgojili 68 psov in njihovih vodnikov, kar je največ do-
slej, pravi predsednik društva Ludvik Bernik. Na tečajih od 
male šole prek poslušnosti B-B-H do višje pasje šole z izpi-
toma l-P-O 1 in 2 želijo pse in njihove lastnike naučiti, da se 
znajo ustrezno vesti v urbanem okolju in nimajo težav ne z 
drugimi psi ne z ljudmi. Usposabljanja potekajo na vadišču 
v Crngrobu, kjer so lani veliko energije vložili v urejanje igriš-
ča in ceste, letos pa bodo dodali Se razsvetljavo in uredili 
okolico. Ludvik Bernik omenja še pohvalno skrb občine za 
ureditev pasjih stranišč. V Škofji Loki jih je bilo doslej deset, 
sedaj pa so dobili prav toliko novih. Manj pohvalnih besed 
pa ima za tiste lastnike psov, ki stranišč ne uporabljajo. D. Ž. 
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Novi dom v treh letih 
v Voklem so v petek slovesno položili temeljni kamen za nov športno-kulturni dom. Občina Šenčur 
bo zanj odštela okoli 800 tisoč evrov. 

S I M O N Š U B I C 

Voklo - V petek sta šenčurski 
župan Miro Kozel) in direk-
tor gradbenega podjetja 
Gradbinec Gip iz Kranja 
Zmago GerSak položila te-
meljni kamen za novi šport-
no-kultumi dom v Voklem. 
Kot nadomestna gradnja bo 
zrasel na mestu starega kul-
turnega doma, ki ga je zob 
časa že preveč načel, da bi se 
ga splačalo obnoviti. Preden 
so začeli graditi, so morali re-
šiti še vprašanje lastništva 
zemljišča, ki je bUo predmet 
denacionalizacije. "Da so se 
zapleti z zemljiščem rešili, se 
moramo zahvaliti predvsem 
šenčurskemu župniku Cirilu 
Isteniču," je hvaležen župan. 

Gradnja nove kulturne in 
športne dvorane bo stala pri-
bližno 800 tisoč evrov (blizu 

200 milijonov tolarjev. Po 
pogodbi mora biti dom zgra-
jen v štirih letih, vendar si vsi 
želijo, da bi bila gradnja za-
ključena že konec avgusta 
2009, ko bo minilo 70 let, 
odkar so nasproti cerkve 
zgradili dom tedanjega Pro-
svetnega društva Slomšek. 
Med drugo svetovno vojno 
se je v kulturni dom preseli-
la šola, po vojni pa objekt ni 
imel več pravega oskrbnika. 
Nekaj časa sta bili v njem 
kmetijska zadruga in knjiž-
nica, kasneje pa je prostore 
mladina uporabljala za igra-
nje namiznega tenisa in pri-
rejanje plesov. V zadnjih j)et-
najstih letih je stari dom 
povsem propadel. 

Nova večnamenska dvora-
na bo v dopoldanskih urah 
namenjena podružnični šoli 
za izvedbo športne vzgoje, 

CERKgE 

Gasilci že v novi stavbi 

Prostovoljno gasilsko društvo Cerklje se je že preselilo v 
novi gasilski dom. V njem manjka še nekaj opreme, ki jo 
bodo vgradili do uradnega odprtja v prvi polovici maja. "Po 
starem domu ne čutimo nobene nostalgije, saj smo se na 
nove prostore takoj privadili. Tu imamo vendarle precej 
boljše razmere za delo kot na stari lokaciji," je dejal občin-
ski gasilski poveljnik Blaž Kaplenik. Ker je novi objekt neko-
liko bolj oddaljen od centra kot prejšnji, gasilci sicer priča-
kujejo približno minuto daljši odzivni čas na intervencijo, 
kar pa bodo skušali izničiti z bolj funkcionalno razporejeno 
opremo, ki bo zato operativnim gasilcem hitreje dosegljiva. 
Stari dom je gasilsko društvo prodalo, kupnino v višini 35 
milijonov tolarjev pa bo vplačalo v občinski proračun, s či-
mer bo postalo solastnik novega gasilskega doma. "Zelo 
hvaležni smo županu Francu Čebulju, da nam je prisluhnil. 
Občina je namreč pri gradnji prevzela celotno financiranje, 
projektiranje in nadzor," je še dejal Kaplenik. S. Š. 

Župan Miro Koželj In direktor Gradbinca Cip Zmago Geršak 
med polaganjem temeljnega kamna / f««: corud K»<ii 

popoldne in zvečer pa kul-
turnim, športnim in družab-
nim prireditvam ter rekrea-
ciji prebivalcev Voklega in 
okoliških vasi Voglje, Trboje, 
Žerjavka in Prebačevo, je po-
jasriil predsednik KS Voklo 

Marko Lončar. Dvorana bo 
velika kot košarkarsko igriš-
če, v njej bo tudi pomični 
oder, prostora pa bo za 256 
sedežev. V dom bodo prese-
lili tudi prostore krajevne 
skupnosti. 

V novem gasilskem domu imajo cerkljanski gasilci najboljše 
razmere za delo. 
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B E S E D I L O IZBRALA 

M I L K A B U R N I K 

MOJ KRAJ 
SKOZI ČAS 

ZKt(«B$« poJ Emunoroiii, 
Bcrkorfan rAom in Snln 

Dobregi pol stole^a nazaj so 
s Sovodnja v okoliške vasi vodili 
kolovozi, speljani po strmih gre-
benih in grapah. Do marsikate-
re domačije in kajtarjcv poti ni 
bilo, le steze. V Koprivnik je pe-
ljalo kar šest poti. Ena se je na-
daljevala proti Javoijevemu 
Ddu in Mrzlemu Vrhu. Pot v 
Laniše, dolga manj kot štiri kilo-
metre, je premagala 400 m vi-
šinske razlike. Strma je bila 
tudi prva pot za Staro Oselico, 
ki seje na vrhu prevesila proti 
Trebiji in je bila veijetno dolgo 
^vna povezava proti Škofi 
Loki. V Novo Oselico seje ozka 
pot strmo vzpenjala po grebenu, 
med njivami in se nadaljevala 
proti Cerkljanskemu Vrhu. Sla-
ba pota so do za&tka 2.0. stolet-

ja bdj služila pešačenju kot pre-
vozom. Tedaj seje pričda obno-
va. Vse so delali ročno. V Novo 
Osdico so pot gradili leta 1942. 
Po vojni je bila pobudnik za 

gradnjo cest kmetijska zadruga 
Sovo^j. Najprg so začeli po-
pravljati pot proti javoijevemu 
Dolu. Obsežnejša gradnja no-
vih cest je stekla v letih 1952 do 
1954 in 1960 do 1962. Kasnge 
so gradili z mehanizacijo. V KS 
Sovodenjje 14,518 km lokalnih 
cest in 34,687 km javnih poti. 
Velika večina je asfaltirana. 
Skozi zgodovino so se rojevale 
številne idge o povezovalni že-
leznici in pomembnih cestnih 
koridorjih skozi naše kraje. 
Včasih so ljudje potovali peš 
tudi zelo daleč. Pozimi so si po-
magali s krpljami in smučmi. 
Prevažali so se z vozovi, kolesi, 
motorji. Eden od trgovcev v kra-

ju je imel tovornjak kmalu po 
letu 1930. Sovodenjje dobil prvo 
avtobusno povezavo leta 1948, 
z vzpostavitvijo proge Cerkno-
Škq§a Loka-Ijubljana. 

Preden je v kraj prišla elektri-
ka, so ljudje svetili s svečami lo-

jevkami, trskami, karbidovka-
mi, svetilkami na petrolej, later-
nami. Prvo električna žarnica 

je leta 1929 zasvetila v Hobov-
šah, ko je Žagar rui žagi vgradil 
vodno turbino. Nekaj let pozne-
je je mlinar na Sovodnju iz svo-
je centrale dajal luč nekaj hišam 
v vasi. Posamezniki so zgradili 
več malih central za lastne po-
trebe. Leta 1951 so napeljali 
daljnovod s Fužin do Sovodnja, 
sezidali transformator, gradili 
omrežje. Kasneje so sledile poso-
dobitve, leta 3998 še izgradnja 
povezovalnega daljrwvoda Pri-
morska-Gorenjska. 

Pred osemdesetimi leti so do-
move z vodo preskrbovali preko 
površinskih jarkov, po katerih je 
pritekala v bližino hiš. Od stu-
dencev sojo nosili v Škajih, ve-
drih, vrčih, brentah ali vozili z 
živinsko vpr^o. Kopali so v glo-
bino in postavljali t. i. boče in 
šteme. Prva napeljava po svin-

Zimske razmere na cesti / fotoi sî o (>«emeij 

čenih ceveh iz leta igo2je zna-
na v Koprivniku, pozneje v 
Podjelovem Brdu. Po drugi voj-
ni so gradili rezervoarje za kap-
nico. Kasnge so začeli uporab-
ljati plastične cevi. Zgrajenih je 
nekaj skupnih, velika večina do-
mov pa ima lastne vodovode. 

Prvi telefon je v kraju Sovo-
denj zazvonil 29. novembra 

Vezanje bil na centralo v 
Gorenji vasi. Letu 1975 je bilo v 
kraju 8 tekfonskih priključkov. 
Oh ukinitvi vojašnice na Kladju 
leta 1978 so štirje telrfoni zazvo-
nili še v Podjelovem Brdu. Po 
zgraditvi teltfonske centrale na 
Sovodnju leta 1979 se je omrež-

je širilo, najbolj med letoma 
1^84 do iq86. 

Knjiga ho predvidoma izšla konec aprila. 
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DeSUSvodi 
Dušan Dermota 

Oglašam se na članek z gor-
njim naslovom, ki je bil objav-
ljen 2. marca 2007. Ne morem 
mimo tega. da ne bi navedel 
nekaj dejstev s tem, da izkori-
stim diskrecijsko pravico, ker 
je moje ime omenjeno v Član-
ku. 

Prva napaka je, da seja ni 
bila v torek, ampak 1» ponede-
ljek, 26. februarja 2007. Seja 

je bila neprofesionalno vode-
na. Ko sem pri obravnavi 
dnevnega reda podal procedu-
ralno pripombo, da je med 
drugim treba izvoliti tudi veri-

fikacijsko komisijo, ki ho pre-
verila pravico ^sovanja ude-
ležencev, je predsedujoči dejal, 
naj ne kompliciram in tako je 
bil nepopolni dnevni red izgla-
sovan. Motilo me je število 
udeležencev seje. Običajno se 

je sej pokrajinskega odbora 
udeleževalo od 12 do 14 čla-
nov, sedaj pa se jih je udeleži-
lo kar 21, zato ni bih zaželeno 
preverjanje pravice glasova-
nja. Čeprav je bilo govora o 
tem, da naj boljši program od-
loči, kateri od kandidatov bo 
izvoljen, pa je iz dogajanja 
razvidno, da je bil scenarij o 
izvolitvi mojega protikandida-
ta skrbno pripravljen. Pri tem 
scenariju razmerje glasov 8 : 
ij ni nikakršno presenečenje. 

Moj program nekaterim ni 
všeč, ker je zelo socialno 
usmerjen. Še posebej pa je spo-
tika v tem, da sem pobudnik 
za ustavno presojo Zakona o 
pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju in sicer tistih do-
ločil, ki se nanašajo na uskla-
jevanje pokojnin s plačami. 
Pokojnine v primerjavi s pla-
čami iz leta p leto bolj zaosta-
jajo, v javnosti pa se pogosto 
pojavljajo ocene o preveliki po-
rabi sredstev za pokojnine, da 

je potrebna nova reforma, ki 
bo prinesla prihranke pri teh 
izdatkih, da je usklajevanje 
pokojnin s plačami antirefor-
ma, daje to edinstven primer 
v Evropi in da to slabi finanč-
no vzdržnost v državi i.t.d. 
Slovenija je bila že v veliko 
težjih finančnih situacijah, pa 
ni bilo nikoli vprašljivo izpla-
čevanje pokojnin. 

Ni mi toliko žal za to, da 
nisem bil izvoljen za predsed-
nika, saj je bolj pomembna 
programska usmerjenost. Žal 
mi je zato, ker se stranka De-
SUS na republiški ravni in na 
Gorenjskem vse bolj odmika 
od osnovnega poslanstva varo-
vanja pravic upokojencev in 
invalidov ter celotne socialno 
ogrožene populacije ter zavze-
manja za zmanjševanje soci-
alnih razlik in odpravljanja 
revščine. Škoda je, da te teme 
zelo poredko pridejo na dnev-
ne rede sej njenih organov. 

V primeru, da svoje narav-
nanosti ne bom mogel uvelja-
viti w stranki, se bom zagotovo 
priključil v druga socialno 
usmerjena gibanja. 

JANEZ SOIAR 

Selca 

Črna gradnja 
Na Slovenskem Javomiku 

smo pred leti nasledili staro 
hišo in vrt. Del vrta je na ravni-
ni, drugi del pa v strmem bregu 
pod glavru) cesto. Čez ravninski 
del vrta je bil v letih 1984 in 
1985 speljan vročevod, kije m 
čas črna gradnja. 

Zgodba je precq dolga in bi 
lahko rekli, da je prava jeseni-
ška jara kača, ki se je spočela 
čisto potiho, izvalila s pomoto 
takratnih jeseniških veljakov in 
sedaj razveseljuje odvetnike, 
zaposluje razne direktorje, sod-
nike, svetovalce in dva jeseni-
ška župana. 

Vročevodje projektiral Invest 
biro Koper za BUSP Jesenice. 
S projektom je bilo vse 1» redu, 
ko pa so izvajalci gradnje vro-
čevoda pri&i do datu^je naše 
parcele, so enostavno luiredili 
bližnjico in v diagonali prese-
kali našo parcelo. Takratne 
lastnice vrta ni bilo na Jeseni-
cah in ni mogla dati dovoljenja 
za prekop parcele in vkopa vro-
čevoda. Po več letih se je pojavU 
zapisnik, ki ni podpisan s stra-
ni lastnice in je očitno, da je bil 
antidatiran za potrebe JEKO-
INa, in občine Jesenice. Vroče-
vod do danes ni legaliziran. 
Občina celo želi urediti stanje 
tako, da se nas lastnike eno-
stavno razlasti za potrebe jav-
nih koristi. 

Le kaj naj rečemo o jeseniški 
jari kači. Leto, da je na Jeseni-
cah še nekaj močnih botrov, ki 
še vedno dihajo tako kot v časih 
socializma, ko so bih navajeni 
delati po svoji volji in še danes 
mislijo, da imajo le oni prav. 
Uspeli so, da je davčni urad 
parcelo z občinsko črno grad-
njo razvrstil v najvišji davčni 
razred, kar bi bilo zanimivo za 
ministra za javno upravo. Če 

jeseniški botri mislijo, da bo vse 
tako, kakor si oni zamislijo, 
naj vedo, ta tako ne bo Šlo na-
prej. Saj je zakon na naši stra-
ni, le jeseniški botri hočejo izsi-
liti svojo voljo, že celih pet let. 

Takole so si zamislili rešiti 
problem: najprej so prišli na 
dan s predlogom, da dobi na 
črno zgrajen vročevod služnost-
ne pravico čez parcelo brez od-
škodnine. Ker na to nismo pri-
stali, so nam ponudili drugo 
pogodbo, po kateri bi postavili 
nov vročevod po robu naše par-
cele. O kakšni odškodnini obči-
na ni hotela slišati in zato je 
tudi ta poravnavna pogodba 
propadla. Ker ne vidimo smis-
la, da bi občini darovali traso 
za vročevod, občina danes išče 
pot, da bi nas razlastila. Zares 
neverjetno, kako se da reševati 
črno gradnjo in kako čmogra-
ditelji rešujgo svojo kožo. 

Prepričani smo, da je v noii 
občini še več takih primerov sa-
movolje botrov, ki so jeseniški 

jari kači ob levitvi socialistične 
kože oblekli demokratično 
kožo, ki naj bi botre varovala 
pred besom javnosti. Le kaj vse 
bi v jeseniški občini našli, če bi 
delovanje uprave v primeru 
naše črne gradnje vzeli pod 
drobnogled inšpektorji ministr-
stva za okolje in prostor, pa mi-
nistrstva za javno upravo, pa 

varuh Človekovih pravic, pa 
verjetno tudi kriminalisti in to-
žilci. 

Pozdrav od lastnikov črne 
gradnje. 

DRUŽINA MOHORČ 
Slovenski Javomik 

OdloČila je vrvica 
Pod tem naslovom je novi-

nar g. Bogataj 9. t. m. objavil 
prispevek o podelitvi koncesij 
za storitve dimnikarske dqav-
nosti v občini Žiri. Iz tega pri-
mera, kakor tudi iz mnogo 
drugih, se vidi "komedija", ki 

jo na račun državljanov igra 
birokracija ministrstva za oko-
lje. Tu se tudi vidi, kako dobič-
konosen je ta posel, da je zani-
miv cdo za 80 kilometrov od-
daljenosti. 

V Gorenjskem glasu je ru)vi-
nar S. Šubic pred kratkim ob-

javil prispevek iz moje (in 186 
podpisnikov) zahteve Ustavne-
mu sodišču za presojo ustavno-
sti vse zakonske "solate", ki 
močru) diši po korupciji. 

Naj ponovim najvažnejše: 
1. Država ne more dajati 

koncesij na privatni lastnini, 
ampak lahko to počne rut last-
nini države (izkoriščanje vod-
nih virov, itd). 

2. Razna obrtniška dela lah-
ko izvaja le za to usposobljen 
obrtnik z obrtnim dovoljenjem 
(mojstrski izpit za določen po-
klic), ki si ga pridobi na osnovi 
predpisov. Tako je tudi z dim-
nikarsko obr^o (ne morejo tega 
opravljati razni avtoprevozni-
ki, ekonomisti in morda tudi 
peki). 

J. Država lahko predpiše 
najvišje vrednosti emisij na 
dimnikih, ne more pa predpi-
sati, kako bodo lastniki čistili 
svoje kurilne tutprave, koliko-
krat servisirali in po katerem 
izvajalcu in za kakšno ceno -
tržno gospodarstvo? O tq pro-
blematiki birokracija Ministr-
stva za okolje manipulira z 
Vlado, kjer Ministri sprejema-

jo razne pripravljalne (po po-
trebi) uredbe, brez da hi vedeli 
za kaj gre. Kakor sem slišal 
"dimnikar" Dovrtd iz Kranja 
šari po Občini Radovljica in 
grozi občanom (tudi preko od-
vetnika) z rubežem, če ga 
stranke ne potrebujejo, kar je 
zelo čudno, ko pa nima nobe-
nega dovoljenja in inšpekcija 
ne ukrene NIČ. Kar tudi 
kaže, da ne gre za delo, am-
pak le za bogatenje na račun 
državljanov. 

Pozivam vse državljane na 
drža\ijansko nepokorščino, do-
kler Ustavno sodišče ne reJi 
moje (naše) vloge in ne spusti-

jo v hišo nobenega samo po-
vabljenega "dimnikarja", tem-
več le tistega, ki ga boste sami 
naročili. 

Predlagam, da po posamez-
nih podro^ih zberete čim več 
protestnih podpisov (priimek 
in ime, ruislov, podpis), da jih 
bom dodal k že poslanim na 
Ustavno sodišče. 

TONE KRISTAN, 
Tominčeva 17, Ktanj 

KOMENDA 

Krajani so proti 

Pred dnevi so se, tokrat tudi 
ob podpori kamniških oko-
Ijevarstvenikov, spet sestali 
člani Odbora za ohranitev 
kvalitete podeželskega bi-
valnega okolja, ki odločno 
nasprotujejo načrtom ko-
mendske občine, ki želi na 
Drnovem, v suhadolski 
jami, zgraditi regijski center 
za mehansko in biološko 
obdelavo odpadkov (MBO). 
Dogovorili so se, da bodo 
svoje članstvo skušali okre-
piti s čim več strokovnjaki 
ter člani drugih društev in 
organizacij, pri čemer jim je 
svojo podporo že zagotovil 
tudi Karel Lipič, predsednik 
Zveze ekoloških gibanj Slo-
venije. Kot je povedala Mar-
ta Kos, občanka Križa in 
lastnica bližnjega kmetijske-
ga zemljišča, se občani boji-
jo, da bo imel objekt izrazito 
negativne posledice na pod-
talnico in okolje ter da bo 
občina v bližini gradila tudi 
druge objekte. Županu To-
mažu Drolcu očitajo, da jim 
ne zna podati strokovnih 
odgovorov in da bodo v ob-
čini s tem projektom dobili 
še eno poslovno cono. Karel 
Lipič je opozoril na vseslo-
venski problem, saj država 
nima odgovora na to, kaj 
narediti z odpadki. J. P. 

siniEr 
okna m vrat 

SIMER d.0.0. Ipavčeva 22, Celje 
PE Ljubljana, Brnčičeva 7 

PE Koper, Ferrarska 17 
Zastopnik Jesenice 
GSM 041 756 750 

Zastopnik Škofja Loka 
GSM 041 768 225 

www.sinner.si 
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DO 31.3.2007 
VAM NUDIMO 

DO 12% 
SEJEMSKEGA 

POPUSTA 

Vhodna vrata 

Zimski vrtovi 

Notranja vrata 

Fasadni sistemi 

Brisoleji 

[ PVC, ALU-PVC okna 

f; 
Protivlomna vrata 

'1 Notranja senčila 
ALU okna, vrata 

Zunanja senti.^ 

GG naročnine 
04/201 42 41, e-pošta: narocnine^g-̂ las.si 
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Uresničite svoje želje in ideje! 

STANOVANJSKI KREDIT POTROŠNIŠKI KREDIT 
• Ponujamo »-am kredite v cvrih in š»icarskih 

frankih po obrestnih merah sestavljenih iz 
referenine obrestne mere in fiksnega 
obrestnega pribitka. 

• Obrestna niera se bo spreminjala glede na 
spremembo EURIBOR-a in LIBOR-a vsakih 
šest meseccv. 

• Obrestni pn"bitck znaša od 2.15 % do .1.40 % in 
je odvisen od vrste kredita, oblike zavarovanja 
in ročnosti kredita. 

• Maksimalna odplačilna doba za kredite v evrih 
je 20 let. za komitente banke, ki so mljuši od 35 
lel. pa tudi do 30 let. Za kredite v švicarskih 
frankih je maksimalna odiplačilna doba 15 let. 

• Kredit lahko pridobite tudi na podlagi 
varčevanja. Pogoj je najmanj dveletno 
varčevanje, minimalni znesek privarčevanih 
sredstev pa je 2.000.00 EUR. 

• Zavarovanje kreditov je mogoče pri 
zavarovalnici, s poroki, z zastaTO sredstev ali 
pa zastavo nepremičnin. 

• Kredit dobite delno tudi v gotovini. 
Kreditojemalci ki zavarujejo kredit z zastavo 
nepremičnine in najamejo kredit za gradnjo 
stanovanjskih hiš ali prenovo stanovanj in 
stanovanjskih hiš, lahko do 70% kredita 
koristijo v gotovini. 

• Ponižamo vam kredite v domači valuti z 
nominalno fiksno obrestno mero. ki se v času 
odplačevanja ne spreminja. 

• Ponujamo vam kredite v cvrih in švicarskih 
frankih po obrestnih merah sestavljenih iz 
referenčne obrestne mere (ki se bo 
spreminjala glede na spremembo EURIBOR-
a 02. LlBOR-a vsakih šest meseccv) in 
fiksnega obrestnega pribitka. 

• Obrestni pribitek za kredite v cvrih znaša od 
3.00 % letno do 4.15 % in je odvisen od vrste 
kredita, oblike zavarovanja in ročnosti 
kredita. 

• .Maksimalna odplačihia doba je 84 mescccv. 
• Zavarovanje kreditov je mogoče pri 

zavarovalnici, s poroki, z zastavo sredstev ali 
pa zastavo nepremičnin. 

http://www.gbkr.si 

Gorenjska^ Banka 
Banka .1 poAuhoni 

mailto:info@g-glas.si
http://www.sinner.si
http://www.gorenjskigl3s.si
http://www.gbkr.si
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NESREČE 

MALA MOJSTROVKA 

Usodni zdrs planinke 

Minuli četrtek se je na Mali Mojstrovki smrtno ponesrečila 
45-letna Ljubljančanka. Š prijateljico iz Kranja je ob 8. uri 
prispela na Vršič, od tam pa sta po Sestopni smeri krenili na 
Malo Mojstrovko. Obuti sta bili v zimske pohodne čevlje, v 
nahrbtniku sta imeli vsaka svoje dereze, pri hoji pa sta si po-
magali s cepinom. Nekaj pred 12. uro sta po zmehčanih 
stopinjah v snegu prišli pod vrh Male Mojstrovke. Tik pod 
vrhom, kjer je pot zavila na senčno stran gore, je Ljub-
ljančanki, ki je hodila spredaj, spodrsnilo v gladki stopinji, iz 
mehkega snega se ji je izpulil tudi cepin. Po pobočju je 
zdrsnila mimo prijateljice, nato je približno 500 metrov 
drsela še po kamenju in snegu, nazadnje pa je čez skalni 
previs padla na zasneženo melišče pod goro. Zaradi izjem-
no hudih poškodb je Ljubljančanka umrla na kraju nezgode. 

NAKLO 

Verižni trk na avtocesti 

Pri izvozu Kranj vzhod na gorenjski avtocesti je včeraj nekaj 
minut pred 7. uro v smeri proti Kranju prišlo do verižnega 
trčenja, ki mu je botrovalo spolzko cestišče. Po podatkih 
OKC Kranj se je pločevina zverižila pri sedmih vozilih, k 
sreči pa ni prišlo do hujših poškodb pri voznikih in drugih 
potnikih v vozilih. Štiri udeležence, ki so se morda lažje 
poškodovali, so preventivno odpeljali na pregled v 
Zdravstveni dom Kranj. Na tem odseku avtoceste je bil dlje 
časa odprt le en vozni pas, vse dokler niso odstranili 
poškodovanih vozil. S. Š. 

JEZERSKO 

Psi reševali izpod plazu 

Na plazu pod Kočno na Jezerskem so konec tedna gorski 
reševalci s svojimi psi opravljali izpit za vodnike lavinskih 
psov. Predsednik komisije za reševanje izpod plazov Gorske 
reševalne zveze Igor Potočnik je povedal, da je v dveh dneh 
opravilo preizkuse 31 vodnikov s psi s 14 postaj gorske reše-
valne službe in potrdilo svoje licence. Vsaka od gorskih reše-
valnih postaj ima po dva psa reševalca, tako da je območje 
Julijcev, Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp dobro pokrito, 
za njihovo usposobljenost pa skrbijo s pogostimi vajami, 
vsako leto pa usposobljenost preverjajo na izpitih, in sicer iz 
zimske in letne tehnike. Vsakokrat je ena od postaj gorske 
reševalne službe gostiteljica tega dogodka, prvič je bila na 
vrsti GRS Jezersko, kar je za ta kraj pomemben dogodek, je 
povedal član jezerske postaje in odličen poznavalec tukaj-
šnjih gora Davo Karničar. D. Ž. 

V A B I L O N A F O T O G R A F S K O R A Z S T A V O 
»UTR IP G O R E N J S K E « 

Časopis Gorenjski glas letos praznuje 6o-letnico. 
Ob tem Jubileju smo v sodelovanju 

s Fotograjškim društvom Janez Puhar pripravili 
zanimivo fotograjiko razstavo, ki Vas ho popeljala 

skozi prikaz življenja na Gorenjskem, kot so ga ujeli 
v objektiv različni fotografi. 

Razstavo si v Galeriji Mestne hiše v Kranju 
lahko o^edate do 9. aprOa vsak dan 

od to. do 18. ure, razen oh ponedeljkih. 

Vljudno vabljeni! 

Gorenjski Glas Za vas Mežimo čas 

Podjetniku grozili s smrtjo 
Gorenjski kriminalisti so prejšnji teden razkrili skupino izsiljevalcev, ki so gorenjskemu podjetniku in 
njegovi družini grozili z likvidacijo, če jim ne plača šeststo tisoč evrov. 

S I M O N Š U B I C 

Kranj - Policisti so v sredo 
popoldne pred hotelom Gre-
lna v Kranju med predajo 
kovčka s šeststo tisoč evri s 
hitrim in obsežnim posredo-
vanjem aretirali 41-letnega 
državljana Bosne in Herce-
govine, v petek zgodaj zju-
traj pa še 29-letnega Ljub-
ljančana. Izvedeli smo, da 
gre za Samirja Gluhiča in 
Ljuftija Maličija, za katera je 
kranjski preiskovalni sodnik 
Srečko Škerbec po petkovem 
zaslišanju odredil dvomeseč-
ni pripor. Osumljena sta sto-
ritve kaznivega dejanja izsi-
ljevanja, za kar Kazenski za-
konik predvideva od enega 
do osem let zapora. 

Identitete podjetnika polici-
ja ni razkrila, saj so bile grož-
nje izsiljevalcev izjemno res-
ne, zato policisti še vedno va-
rujejo podjetnikovo družino. 
Čeprav domnevajo, da so pri-
jeli najpomembnejša člana 
izsiljevalske skupine, krimi-
nalistična preiskava še vedno 
poteka. "Poleg teh dveh 
osumljencev so pri izsiljeva-
nju sodelovale še druge ose-
be. Ugotavljamo na^eč, da 
je bila skupina hierarhično 
organizirana, njen vodja pa 
se je predstavljal kot koman-
dir specialne enote." je pojas-
nil Simon VeliČki, vodja sek-
torja kriminalistične poUdje 
na Policijski upravi Kranj. 

Prijeta osumljenca in nju-
ni še neznani sodelavci so 

Osumljenega vodjo izsiljevalcev, 41-letnega Samirja Cluhiča, so v petek popoldne na 
zaslišanje pred preiskovalnim sodnikom v Kranju pospremili zamaskirani In do zob 
oboroženi policisti. Tudi okolica kranjskega sodišča je bila ves čas zasliševanja obeh 
osumljencev pod budnimi očmi policistov. /Foio:Titu ooici 

prvi kontakt s podjetnikom 
navezali 5. marca. Vse do L4. 
marca, ko je prišlo do sklepč-
nega dejanja, so ga večkrat 
poklicali z različnih mobil-
nih telefonskih številk in 
grozili z likvidacijo njega in 
njegovega družine, če jim ne 
izroči šeststo tisoč evrov. Za-
radi zelo hudih groženj se je 
podjetnik takoj obrnil na po-
licijo. "Izsiljevalci so na 
oškodovanca izvajali zelo 
hud psihični pritisk," je po-
vedal VeliČki in pristavil, da 
tako stresnih situaciji tudi 
policisti že dolgo niso doži-
veli. Policija je sicer od prve-

ga trenutka, ko je izvedela za 
izsiljevanje, sledila dvema ci-
ljema: preprečiti likvidacijo 
podjetnika in njegove druži-
ne ter zbrati dovolj dokazne-
ga gradiva o izsiljevalcih. Pri 
svojem delu, ki ga je usmer-
jalo kranjsko tožUstvo, so 
uporabljali tudi prikrite 
ulaepe. 

Čeprav so izsiljevalci za-
htevali, da do izročitve de-
narja pride v tujini, se je 
podjetniku z njimi nazad-
nje le uspelo dogovoriti, da 
bo predaja opravljena v 
Kranju. V sredo ob 17.30 se 
je z avtomobilom pripeljal 

na parkirišče pred hotelom 
Greina. Po krajšem pogovo-
ru z vodjem izsiljevalcev je 
odpri prtljažnik, v katerem 
je imel kovček z denarjem. 
T. i. komandir specialne 
enote, ki menda ni bil obo-
rožen, je z roko segel v prt-
ljažnik in poskušal kovček 
odpreti, tedaj pa so nanj 
planili pripadniki specialne 
policijske enote, ga podrli 
na tla in vklenili. "Zaradi 
odlične izurjenosti pripad-
nikov policije v zaključni 
akciji ni prišlo do nobenih 
poškodb ali ogrožanja," je 
pojasnil VeliČki. 

LESCE 

Požar v nekdanji Verigi 

v soboto dopoldne je zagorelo v enem izmed proizvodnih 
objektov na območju nekdanje Verige v Lescah. Požar je 
najverjetneje izbruhnil zaradi vžiga kovinskih delcev pri var-
jenju, je sporočila policija. Ogenj se je nato razširil na izo-
lacijski material - volno, s katerim je bila izolirana streha. 
Požar so lokalizirali gasilci iz prostovoljnih gasilskih društev 
Radovljica in Lesce. Varnost zaposlenih ni bila ogrožena, 
požar pa je povzročil manjšo materialno škodo. S. Š. 

KRATKE NOVICE 

KRANJ 

Tat v stanovanju 

Pred dnevi je nekdo neopazno vstopil v stanovanje na Vreč-
kovi ulici v Kranju in lastnici ukradel prenosni telefon in 40 
evrov gotovine, z balkona pa tudi otroško kolo. Nepridiprav 
je povzročil za približno tisoč evrov škode. S. Š. 

KRANJ 

Lažni bombni preplah 

V soboto zvečer je v športni dvorani na Zlatem polju pote-
kal koncert narodnozabavnih ansamblov s Kosova in iz Ma-
kedonije. Ob 21.05 j® Operativno komunikacijski center 
Kranj prejel obvestilo, da je v dvorani nastavljena bomba. 
Dvorane sicer niso izpraznili, so jo pa policisti natančno 
pregledali in ugotovili, da je bilo sporočilo k sreči lažno. 

Š KOFJALOKA , CERKGE 

Tatvini avtomobilov 

V noči na četrtek je neznani storilec na Partizanski cesti v 
Škofji Loki ukradel osebni avtomobil Audi A3 kovinsko sve-
tlo sive barve z registrsko številko KR 41-05M. Lastnika je 
oškodoval za okoli šest tisoč evrov. V četrtek med 9.30 in 15. 
uro je avtomobilski tat obiskal tudi Cerklje. S parkirnega 
prostora RTC Krvavec je namreč izginil Peugeot 407 kovin-
sko zlate barve in z registrsko številko LJ 73-8VE. Lastnika je 
oškodoval za okoli 11.000 evrov. 

TRŽIČ 

Pri kraji jo je zalotil lastnik 

Prejšnji teden je občan iz Tržiča poklical OKC v Kranju in 
prijavil, da je v svojem stanovanju med krajo zlatnine zalo-
til neko žensko. Kasneje se je izkazalo, da gre za 38-letno 
Blejko, ki je tega dne prišla v hodnik stanovanjske hiše, kjer 
je našla ključ od vrat spalnice, jo odklenila in vstopila vanjo. 
Pregledala je vse predale in pri tem našla več zlatega nakita, 
ki bi ga tudi ukradla, če je ne bi zalotil oškodovanec. S. S. 
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Pričakujejo naval Poljakov 
Planica bo konec tedna gostila tri tekme za svetovni pokal v smučarskih skokih. Letalnico bodo prvič 
preizkusili jutri. V boju za naslov ostajata jacobsen in Malysz. 

MAIA BERTONCELJ 

Rateče - "Letalnica bratov 
Gorišek je v grobem priprav-
ljena. Na hrbtišče so dodat-
no navozili še okrog tri tisoč 
kubičnih metrov snega. Za-
letna smučina je povsem le-
dena, takšna kot še nikoli. 
Vrezali jo bodo jutri, letalni-
co pa prvič preizkusili naj-
verjetneje v sredo. Vremen-
ska napoved je za konec ted-
na za zdaj ugodna: bolj hlad-
no in delno do pretežno jas-
no," je včeraj dopoldan dejal 
Tomi Trbovc, vodja službe 
za odnose z javnostjo. Plani-
ca bo kot zadnja postaja le-
tošnjega svetovnega pokala v 
smučarskih skokih zanimi-
va tudi zaradi boja za veliki 
kristabii globus med trenut-
no vodilnim Norvežanom 
Andersom Jacobsenom in 
Poljakom Adamom Malysz-
em, zato lahko pričakujemo 
naval Poljakov, pa tudi Nor-
vežanov. "V zadnjem trenut-
ku se je prijavilo še veliko 
poljskih novinarjev. Skupaj 
imamo trenutno akreditira-
nih 300 novinarjev, od tega 
polovico domačih in polovi-
co tujih," pravi Trbovc. Gle-
de na trenutno formo je 
morda prav Malysz prvi kan-
didat za polet do novega sve-
tovnega rekorda. Letalnica 

Planiški delavci so največjo letalnico na svetu znova odlično pripravili, /f««: c«razd Kne.c 

naj bi dovoljevala ekstrerrmo 
dolge polete. V preteklih letih 
so bile oznake postavljene do 
240 metrov, letos bodo do 
245 metrov. 

Prva tekma bo že v petek 
popoldne, organizatorji pa 
znova pripravljajo bogat 
spremljevalni program. V če-
trtek bo ob 9. uri 1. serija za 
uradni trening, ob lo. uri 
druga, ob 11. uri pa so predvi-
dene kvalifikacije. Ob 12.15 
se bo začel program: razgla-
sitev zmagovalca Planica in 
otroci, karaoke, kratke igre. 

glasbeni gostje. V petek bo 
ob 12.30 Planiški kabaret s 
Tofom, ob 14.15 se bo začela 
poskusna serija, ob 15.30 pa 
prva serija. Ob 17.40 bo pod 
skakalnico skupna zabava s 
skupino Turbo Angels in po-
delitev številk najboljši pet-
najsterid v svetovnem poka-
lu. V soboto je pričetek po-
skusne serije ob 9. uri, 1. se-
rije pa ob 10.15. Ot" 12.15 se 
bo začela zabava na plaži s 
Kingstoni, zvečer pa še zaba-
va Špas na vas v Kranjski 
Gori. V nedeljo bo poskusna 

serija ob 10. uri, prva serija 
pa ob 11.15. Ob 13.15 se bo pla-
niški praznik zaključil s Čuki 
in družinskimi karaokami. 

Prometni režim bo enak 
kot prejšnja leta, do prizoriš-
ča bodo iz Kranjske Gore vo-
zili tudi avtobusi. Vstopnice 
bodo v četrtek za otroke od 7 
do 15 let 2 evra, za odrasle 5 
evrov, v petek za otroke 2 
evra, za o ^ s l e 7 evrov, v so-
boto za otroke 2 evra, za 
odrasle 15 evrov in v nedeljo 
za otroke brezplačno, za 
odrasle pa 15 evrov. 

Mladi skakalci svetovni prvaki 
Zlato so v Planici osvojili Robert Hrgota, Mitja Mežnar, Primož Roglič in jurij Tepeš. V sosednjem 
Trbižu so se izkazale tudi tekačice. 

MAJA BERTONCELJ 

Planica, Trbiž - Končano je le-
tošnje svetovno mladinsko pr-
venstvo v nordijskih discipli-
nah in prvenstvo za smučarske 
tekače do 23 let Gostil ga je ita-
lijanski Trbiž, skakalne tekme 
pa so zaradi vremenskih raz-
mer morali preseliti v Planico. 
Na domači 90-mettski skakal-
nici so slovenski skakalni upi 
(Hrgota, Mežnar, Roglič, Te-
peš) po dveh letih znova osvoji-
li ekipni naslov svetovnih mla-
dinskih prvakov (lani je bila 
Slovenija v Kranju druga). V 
ekifri je bil kot edini Gorenjec Mitja Mežnar /foio: co<k<) K«vi,d 

Mitja Mežnar, član NSK Trifix 
Tižič, trenutno drugi v seštev-
ku alpskega pokala, ki je bil s 4. 
mestom najboljši izmed Slo-
veiKev tudi na tekmi posamez-
nikov (zmagal je Čeh Roman 
Koudelka). Za medaljo je Mež-
nar, ki si želi nastopiti tudi ko-
nec tedna na zaključku sveto-
vnega pokala v Planici, zaostal 
za vsega pol točke. Kolajno je 
Sloveniji s 3. mestom priskaka-
la še Maja Vtič. 

V sosednjem Trbižu so pote-
kala tekmovanja v smučar-
skem teka Med članicami do 
23 let je 11. mesto na deset kilo-
metrov v prosti tehniki osvojila 

Kranjčanka Barbara Jezeršek, 
ki je bila z nastopi na prvenstvu 
zadovoljna. Zanjo je bilo to 
prvo prvenstvo v tej kategoriji, 
lani je v Medvodah še med 
mladinkami najvišje pritekla 
na 4. mesto. "Vse je šlo po pri-
čakovanjih, imela pa sem tudi 
malce smole. Za preboj med 
prvih šest mi je zmanjkalo le 
nekaj sekund," je povedala Je-
zerškova, Id je v nedeljo trenira-
la na Pokljuki, danes pa že leti 
na Švedsko, na zaključek sveto-
vnega pokala v teku na smu-
čeh. Na prvenstvu se je z 12. 
mestom v šprintu izkazala 
tudi Blejka Katja Višnar. 

DESKANJE NA SNEGU 

Flandru končno tretje mesto 

V kanadskem Stonehamu se je konec tedna končal svetovni 
pokal v deskanju na snegu v alpskih disciplinah. Zadnjo tek-
mo v paralelnem veleslalomu je dobil Švicar Heinz Inniger, 
Rok Marguč je zasedel 10., Rok Flander pa 13. mesto, kar pa 
je bilo dovolj, da je obdržal bronasto kolajno v skupnem 
seštevku, v katerem je bilo že prej znano, da bo zmagovalec 
Švicar Simon Schoch. V. S. 

ALPSKO SMUČANJE 

Jerman šesti smukač sveta 

S slalomskima tekmama se je v nedeljo končala sezona sve-
tovnega pokala v alpskem smučanju. Velika kristalna globu-
sa sta osvojila Avstrijka Nicole Hosp, med moškimi pa Nor-
vežan Aksel Lund Svindal. Naš najboljši v skupnem seštev-
ku je Tržičan Andrej Jerman, ki je osvojil 24. mesto, v smu-
ku pa je na koncu šesti, čeprav na zadnji preizkušnji zaradi 
poškodbe rame ni nastopil. V. S. 

CORENJSKJ SEMAFOR 

NOGOMET 
Prva Liga Telekom, 23. kolo: Koper: Domžale 1:1. Na lestvi-
ci vodijo Domžale s 53 točkami. Zaradi reprezentančnega 
odmora bo naslednje kolo na sporedu 31. marca in 1. aprila. 
2. SNL, i6. kote: Triglav Gorenjska : Bonfika i : i, Rudar: Ti-
nex Šenčur 3 : o. Na lestvici vodi ekipa Bonfike s 34 točka-
mi, Tinex Šenčur na 3. mestu ima 23 točk, Triglav Gorenjska 
na 5. mestu pa 22. Naslednji krog bo na sporedu v nedeljo, 
25. marca, ko Triglav Gorenjska gostuje pri Muri 05, ekipa 
Tinex Šenčurja pa doma ob 16. uri gosti Zagorje. 3. SNL - za-
hod, 15. krog: Jesenice : Izola Argeta 2 : 2, Avtoplus Korte : 
Roltek Dob 1: o, Ihan : Portorož Piran i : 1, Brda : Kamnik 1 
: 1, Adrla : Kalcer Vodoterm 2 : o. Na lestvici s 26 točkami 
vodi Ihan, ekipa Kalcer Vodoterm je na 4. mestu s 24 točka-
mi, Roltek Dob na 7. mestu z 22 točkami, Kamnik na 13. me-
stu z 12 točkami, Jesenice pa na 14. mestu z 11 točkami. 16. 
krog bo na sporedu ta konec tedna, ko v soboto ekipa Kal-
cer Vodoterma v Radomljah gosti Jadran Dekane, Kamnik 
ekipo Ihana, na Dobu pa bo tekma med Roltekom in Jeseni-
cami. Vse se bodo začele ob 14. uri. V. S. 

KOŠARKA 
Liga NLB, 25. kok>: Helios: Split 92: 62. Na lestvici vodi eki-
pa FMP s 45 točkami, Helios na 8. mestu ima 38 točk. V so-
boto Domžalčani gostujejo pri vodilni ekipi FMP. Liga UPC 
Teiemach, 21. kote: Zagorje : Loka kava TCG 93 : 86, Krka : 
Triglav 83 : 68, Helios : Zlatorog 83 : 64. Kolo pred koncem 
prvega dela na lestvici vodi Helios s 43 točkami, Loka kava 
TCG na 7. mestu ima 32 točk, Triglav na n. mestu pa 25 točk. 
Triglav in Helios sta tekmo 22. kroga že odigrala, zmagal pa 
je Helios z 98 : 77. Loka kava v soboto ob 20.15 gosti Alpos 
Šentjur, i. SKL za ženske, liga za prvaka, 2. krog: Domžale : 
Hit Kranjska Gora 54: 79. Tretji krog bo na sporedu jutri, ko 
bo ekipa Hit Kranjske Gore ob 19. uri gostila KED P. Ilirijo, 
ekipa Domžal pa bo gostovala pri AJM. 1. SKL za ženske, liga 
za mesta od 7. do 12., 2. krog: Slovenija mlade: Odeja 54:72. 
3. krog bo na sporedu konec tedna, ko bo ekipa Odeje v so-
boto ob 15. uri gostila Kozmetiko Afrodito. V. S. 

TEK NA SMUČEH 
Pokljuški maraton: 21 km, moški absolutno: 1. Marič (TSK 
Bled) 47:29,9, 2. M. Poklukar, 3. Žemva (oba ŠD Gorje); žen-
ske: 1. Race (AD Bled) 1:10:26,3, 2. Flerin (Vrhpolje-Kamnik), 
3. Šteblaj (Časa Latlna Tržič); zmagovaki po kategorijah za 
slovenski pokal: ml. mladinke: Anja Eržen (TSK Bled), ml. 
mladinci: Rok Tršan (Valkarton Logatec), s t mladinke: Alen-
ka Čebašek (TSK Bled), st mladinci: Kristijan Peklaj (Loga-
tec), ženske: Mirjam Sokllč (ŠD Gorje); 21 km: junterji: An-
draž Mali (TSK Merkur Kranj), člani: Janez Marič (TSK Bled); 
maraton po kat^rijah: moški: do 30 let Matej Čebašek, do 
40 let Janez Marič (oba Bled), do solet Tine Zupan (ŠD 
Gorje), do 60 let Lojze Oblak (Gorenja vas), nad 60 let Pe-
ter Čufer (Graparski kerici), ženske: do 30 let Flerin (Kam-
nik), do 40 let: Race (AD Bled), do 50 let: LIpej (Brazde 
vzdr.), nad 50 let Milojko Čufer (Graparski kerici). M. B. 

BALINANJE 
Super liga SCHWARZMANN, 7. krog: Hrast: Planina Kranj 
8 :14, Lokateks Trata : Zabiče 12 : 11, Luka Koper: Jadran 
Izola 13 : 9, Krim Pekarna Vrhnika : Zarja Balinček 10 :12. 
Vrstni red: Zarja Balinček i8, Luka Koper in Planina Kranj po 
15, Krim Pekarna Vrhnika 12, Zabiče io, Lokateks Trata 8, 
Hrast 6, Jadran Izola o. Tekme 8. kroga (sobota ob 15.00): Lo-
kateks Trata : Luka Koper, Jadran Izola: Planina Kranj, Hrast 
: Zarja Balinček, Krim Pekarna Vrhnika : Zabiče. S. Š. 
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C O R E N j S K I S E ^ 

ODBOJKA 
1. DOL - moški: V prvem krogu četrtine finala letošnjega pr-
venstva so odbojkarji Autocommerca upravičili vlogo favori-
ta in ugnali Astec Triglav 5 3 : 0 (23, 27,15). Povratna tekma 
bo v soboto v Kranju. Kamničani so bili na gostovanju v Ma-
riboru v podrejenem položaju in Izgubili s 3 : o (i8,17, i8). 2. 
DOL moški: V zadnjem krogu rednega dela je Termo Lubnik 
zmagal na Brezovici s 3 : o {20, 21,19), ker pa je zmagal tudi 
Partizan Fram, je Termo Lubnik na koncu zasedel 4. mesto. 
Telemach Žirovnica je v zadnji letošnji uradni tekmi prema-
gal Žužemberk (15,14,22) in na koncu zasedel 6. me-
sto. V finalno ligo so se tako uvrstile ekipe Olimpija, Svit, Par-
tizan Fram in Termo Lubnik, iz lige pa sta izpadla Beltinci In 
Prigo Brezovica. 2. DOL ženske: Ecom Tabor: ŽOK Partizan 
Šk. Loka 1 : 3 {- 23, - 22,19, -17). Vodilni MTD ŽOK Ptuj (55) 
si je že priigral napredovanje v 1. DOL, drugouvrščeno Pre-
valje (50) pa morajo za potrditev počakati vsaj še predzadnji 
krog. Odbojkarice ŽOK Partizan Šk. Loka so trenutno na 7. 
mestu, v zadnjih dveh krogih pa se njihov položaj na lestvici 
ne more bistveno spremeniti. 3. DOL zahod moški: Astec Tri-
glav I I : LOK Črnuče 3 : o, TOM Mokronog : UKO Kropa 3 : 
2. VC Portorož (50) si je na prvem mestu že priigral neulov-
ljivo prednost. Gorenjske ekipe pa so na lestvici skupaj - 4. 
Kamnik 11 (37), 5. Astec Triglav II (34) In 6. UKO Kropa (31). 
3. DOL zahod ženske: Bohinj: Črnomelj o : 3, Triglav Kranj: 
Solkan 3 : o, PIzzerla Morena: Sloving Vital 110:3, Bled : Eu-
rokabel Neptun i : 3. Boj za napredovanje bo do konca še 
zelo zanimiv, saj je sedaj v vodstvu Tabor Ljubljana {50) pred 
Sloving Vitalom II (49) In HIT Nova Gorica II (48). PIzzerla 
Morena je na 7. mestu (27), osmi je Triglav Kranj (26), enaj-
sti je Bled {5) In dvanajsti Bohinj (i). B. M. 

ROKOMET 
liga - ženske: Škofja Loka KS I : Kočevje 33 : 29 (17 :13); i . 

B liga - moški: Radeče : Termo 32 : 30; 2. liga - moški od i 
do 8: AIples : Črnomelj 26 : 24; Grča Kočevje : Kranj 22 : 21; 
2. liga - moški od 9 do 15: Arcont Radgona : Cerklje 25 : 38; 
Pomurje : Radovljica 38 : 24. M. D. 

KEGLJANJE 
Rezultati 17. kroga v slovenskih ligah: 1. A - ženske: Triglav : 
Slovenj Gradec 7 :1 (2979 : 2961). Vodi MIroteks, 34 točk, 4. 
Triglav 16 točk. i. B - ženske: Ljubelj: Impol 6 :2 (3203:3131). 
Prvi Miroteks-2, 24 točk, 6. Ljubelj 17 točk. 2. liga-ženske: 
Medvode: Trebnje 6 : 2 {2964:2929). Medvode 5. l o točk. i . 
A - moški: Triglav: Interokno 7 : 1 (3451 : 3309), SInet: SIliko 
6 : 2 (3650:3606). Vodi Konstruktor, 31 točk, 2. Triglav, 22,7. 
SIliko i6 točk. 1. B - moški: Slovenj Gradec: Calcit 7 : 1 (3318: 
3194), Ljubelj: Radenska 3 : 5 (3377 : 3441), Izola : Hidro 5 :3 
(3374:3343). Vodi Brest, 29 točk, 5. Hidro 17, 6. Ljubelj, 15, 9. 
Calcit, n točk. 2, liga - moški: Simon Jenko: Novo mesto 7 :1 
(3385 :3143), Termo Polet: Pivka 6 :2 (3313 :3262), Jesenice: 
Adrla 2 : 6 (3401: 3415). i. Termo Polet, 24 točk, (napredova-
nje v 1. B ligo), 5. Jesenice 18, 7. Simon Jenko 15. 3. liga - mo-
ški: Caicit-2 : Delo 5 : 3 (3136 : 3092), Triglav-2 : Coma 3 : 5 
(3245; 3264), Jesenice-2 : Bela krajina 3 : 5 (3458 : 3473), 
Ljubelj-2 : Železniki 6 : 2 (3326 : 3269). Prvi Trlglav-2, 2. Bela 
Krajina, oba 27̂  (v zadnjem krogu gostuje Triglav pri Beli Kra-
jini), 4. Coma, i8, 5. Ljubelj-2,15, 7. Calcit-2,13 točk, 8. Želez-
niki, 12,10. Jesenice-2, n točk. Gorenjska liga, 15. krog: Kranj-
ska Gora«: Železnlkl-2 6 : 2, Triglav Boris mizarstvo : Adergas 
6 : 2 (3196 :3177). 1. Triglav Boris Mizarstvo 23. M. F. 

Svet zavoda 
OŠ JELA JANEŽIČA 
Podlubnik 1 , 4 2 2 0 Škofla Loka 

razpisuje delovno mesto 

RAVNATEUA/RAVNATEUICE 
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ 
ravnateljice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne 
pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financirariju vzgoje in 
izobraževanja - ZOFVI (Ur. L RS, šL 98/05 - uradno prečiščeno 
besedilo in 129/06). Kandidati/-ke morajo Imeti pedagoške, 
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno 
vodenja zavoda. 
lzbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za 5 let. Začetek 
mandata s 1.9.2007. 
Pisne prijave z dokazili o Izpolnjevanju zahtevanih pogojev 
(potrdila o izobrazbi, potrdilo o nazivu, potrdilo o opravljenem 
ravnateljskem Izpitu, potrdilo Iz kazenske evidence o nekazno-
vanosti, program vodenja zavoda), s kratkim življenjepisom in 
dosedanjimi delovnimi izkušnjami pošljite v 8 dneh po objavi 
razpisa na naslov: Svet zavoda OŠ JELA JANEŽIČA, Podlubnik 1, 
4220 Škofja Loka s pripisom ZA RAZPIS RAVNATEUA. 
Kandldatl/-ke bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v 
zakonitem roku. 

Sanjski nastop v Daytoni 
že lansko imenitno 20. mesto je Boštjan Pintar na letošnji znameniti dirki 200 milj Daytone krepko 
izboljšal in se zadovoljen z 9. mestom prejšnji teden vrnil domov. 

VILMA STANOVNIK 

Sveti duh - Prek šesto tisoč 
motoristov z vsega sveta se v 
mesecu marcu že skoraj se-
demdeset let zbira na tako 
imenovanem "bike weeku" v 
ameriški zvezni državi Flori-
di. Znameniti oval v Daytoni, 
ki slovi tudi po avtomobilistič-
nih dirkah, pa je za cestno lii-
trostne motoriste svojevrsten 
i22dv, saj se na dirkališču s str-
mo nagnjenimi zavoji pome-
rijo v neizprosnem boju s tek-
meci in časom. Dirka, dolga 
200 milj (322 km) oziroma 
65 krogov ali približno dve 
uri in pol, je namenjena le 
osemdesetim najhitrejšim 
dirkačem z vsega sveta, ki se 
za nastop na glavni dirki naj-
prej pomerijo v kvalifikacijah, 
mnogi pa se že po njih spri-
jaznijo, da na njej pač ni pros-
tora za vse. Med slednjimi pa 
nikakor ni komaj 20-letnega 
Boštjana Pintarja od Svetega 
Duha pri Škofji Loki, Id je čar 
dirkanja po "zidu smrti" prvič 
občutil lani, ko se je v konku-
renci slavnih dirkačev odlično 
znašel in osvojil 20. mesto. 

Vsaj ponoviti takšen rezul-
tata pa je bila njegova želja 
tudi letos, ko se je s prijate-
ljem iz eldpe Inotherm ra-
cing team Boštjanom Skubi-
cem in (skromno) tehnično 
spremljevalno ekipo znova 
odpravil prek luže, že dva ted-
na pred njim pa je v Ameriko 
potoval njegov motor Yama-
ha Y Z F R6. "Ko sem odhajal 

Boštjan strahu pred hitrostjo ne pozna, je pa tudi dobro kondicijsko pripravljen, kar je za 
dolgo in naporno dirko še kako pomembno. 

v Daytono, sem vedel, da bo 
težko doseči kaj več kot dvaj-
seto mesto, toda že takoj, ko 
sem šel na prvi trening, sem 
lahko štartal na polno, saj 
sem poznal progo. Nekaj 
smole sem imel potem na 
treningu, ko mi je v hladilnik 
priletel kamenček in mi je 
.spustil. Zato sem moral izpu-
stiti naslednja dva treninga. 
Nato pa je šlo vse po načrtih. 
Uspelo nam je nastaviti opti-
malno vzmetenje, tako da 
sem na koncu naredil več kot 
za sekundo hitrejši čas kroga 
kot lani," je po prihodu do-
mov povedal Boštjan Pintar, 
ki je z devetim mestom nav-
dušil vse, ki spremljajo moto-

ristične dirke. "Zame je to res 
imeniten rezultat, pred me-
noj so bili le tovarniški vozni-
ki, saj imajo pred nami pred-
nost, ker lahko med dirko 
menjajo gume, m i pa bi pri 
tem izgubili preveč časa. 
Tako v zadnjih krt^jh z obrab-
ljenimi gumami nisem več 
zmogel optimalne vožnje, 
ampak sem začel izgubljati 
po dve sekundi na krog. Mis-
lim, da sem s tem motorjem 
z dirkališča odnesel optima-
len izkupiček," pojasnjuje 
Boštjan, ki bo za svoj nastop 
dobil tudi delček bogatega de-
narnega sklada. "Lani sem 
dobil v tolarjili okoli 400 ti-
soč, letos pričakujem ček za 

približno polovico večji zne-
sek," pravi Boštjan, ki se je ta-
koj po prihodu domov konec 
tedna že začel pripravljati 
tudi na novo sezono tekmo-
vanj v evropskem pokalu. 
"Letos bom znova vozil ev-
ropsko prvenstvo v razredu s 
600 supersport, ki sem ga 
vozil tudi pred dvema leto-
ma. Mislim, da bi moral biti 
v tej konkurenci med naj-
boljšimi," še dodaja hitri 
Boštjan, sicer študent stroj-
ništva, ki pravi, da tudi v Day-
toni še ni odpeljal zadnjega 
kroga. Njegov vzornik, sloviti 
Kevin Schvvantz, je na sezna-
mu zmagovalcev legendarne 
dirke. 

Gorenjci prejeli 
olimpijska priznanja 
JANKO RABIČ 

Jesenice - Gorenjski športniki 
vsako leto dosegajo vrhunske 
uspehe na številnih evropskih 
in svetovnih prvenstvih. 
Olimpijski komite Slovenije -
Združenje športnih zvez za te 
dosežke vse nagradi na državni 
in regionalni ravni. Minulo 
soboto, 17. marca, je na Je-
senicah nagradil najboljše iz 
Gorenjske. 

Najvišje priznanje, malo 
statuo olimpijskega komiteja 
sla prejela športna padalka Ire-
na Avbelj za naslov svetovne 
prvakinje v figurah in jadralni 
letalec Gašper Prevc za sve-
tovni rekord v prostih preletih. 
Plakete in znake so prejeli še 
biatlona, motodklisti, balinar-
ji, športni plezalci, ke^jafi na 
ledu, invalidna športnica in 
drugi. Priznanja sta jim izroči-
la predsednik Olimpijske 
akademije Slovenije Miro Ce-

rar in župan občine Jesenice 
Tomaž Tom Mendnger. 

Športna zveza Jesenice je ob 
tej priložnosti podelila prizna-
nja še živim jeseniškim hoke-
jistom, ki so pred 50 leti osvojili 
prvi naslov državnega prvaka v 
Beogradu. Prejeli so jih: Boris 
Čebulj, Niko Čebulj, Ivo Domi-
jan, Toni Tišler, Stane Kos in 
Janez Dolinar, poleg njih pa še 
trije iz takratnega vodstva 
ekipe: Berti Brun, Vaso Deretič 
in Franc Pogačar. 

Ob 50-letnem jubUeju so 
posebna priznanja namenili 
legendam jeseniškega hokeja: 
Albinu Fefcu, Francu Smoleju 
in Viktorju Tišloju ter trenerju 
Matku Medji, pol^ tega pa še 
za uspešno delo Hokejskemu 
klubu Aaoni in Hokejskemu 
društvu Jesenice - mladi ter 
družbi AaonL Ta priznanja je 
dobitnikom izročil predsednik 
Športne zveze Jesenice Janez 
Štojs. 

PLAVANJE 

MELBOURNE 

Nika Kozamernik deveta 

v Avstraliji se je začelo dvanajsto svetovno prvenstvo v pla-
vanju, kjer sodeluje tudi devet slovenskih plavalk In plaval-
cev. Ob koncu tedna so se na petkilometrski progi pomerili 
daljinski plavalci. Slovenijo je zastopala NIka Kozamernik, 
članica plavalnega kluba Žito Gorenjka Radovljica, ki je 
dosegla deveto mesto. D. Ž. 

KOLESARSTVO 

KRANJ 

Grega Bole za las ob zmago 

Grega Bole, kolesar KK Sava Kranj, je bil najboljši Slovenec 
na močni kolesarski dirki Istrska pomlad (2.2), ki smo jo 
prej poznali pod Imenom Jadranska magistrata. Dirka se je 
v četrtek začela s prologom, ki ga je dobil Norvežan Edvald 
Boasson Hagen (Team Maxbo Blanchi). Rumeno majico 
mu je z zmago v petkovi prvi etapi slekel prav Grega Bole. 
Ekipa Save je rumeno majico uspešno ubranila tudi v 
soboto, v nedeljo pa jo je znova oblekel Hagen. V zadnji 
etapi, ki je potekala v Poreču, je namreč Bole zasedel 4. 
mesto, Edvald Boasson Hagen pa je bil 2., kar je bilo dovolj 
za skupno zmago na dirki. Bole je osvojil odlično 2. mesto, 
za zmagovalcem pa je zaostal za vsega tri sekunde. V de-
seterico v skupnem seštevku, na 6. mesto, se je od 
Savčanov uvrstil še Kristjan Koren. M. B. 
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Mariču niso mogli slediti 
Zmagovalca 21-kilometrskega Pokljuškega maratona sta biatlonec janež Marič in nekdanja 
smučarska tekačica Petra Race. 

MAJA BERTONCELJ 

Rudno polje - S Pokljuškim 
maratonom AdraticSloveni-
ca, ki je potekal že sedemnaj-
stič, organiziralo pa ga je ŠD 
Pokljuka, se je zaključil le-
tošnji Pokal SLOvenSKl ma-
raton v teku na smučeh. Izje-
moma je potekal le na 10,5 in 
21 kilometrov, medtem ko tra-
dicionalne 42 kilometrov dol-
ge preizkušnje ni bilo. Kljub 
temu je bil maraton, kar se 
udeležbe v zadnjih letih tiče, 
rekorden. Skupaj je nastopilo 
prek 250 tekmovalcev, samo 
na najdaljši progi 180. 

Med moškimi je bil po pri-
čakovanjih najhitrejši biatlo-
nec Janez Marič (TSK Bled), 
ki si je že po prvem izmed 
dveh krogov pred najbližjim 
zasledovalcem Matjažem 
Poklukarjem (ŠD Gorje) na-
bral več kot minuto prednosti, 
na koncu pa slabi dve minuti 
in pol. Že takoj potem, ko se 
je v gneči iz ozadja prebil na 
čelo dolge kolone tekačev, nje-
govemu tempu ni več mogel 
slediti nihče. Namesto novih 
točk svetovnega pokala (v Ru-
sijo ni potoval zaradi slabšega 

Na startu Pokljuškega maratona je bilo prek 250 tekačev. 

počutja) je dobil vsaj pokal za 
zmago na domačem marato-
nu. Bolj napeto je bilo pri žen-
skah. Petia Race (AD Bled) je 
za manj kot dve sekundi pre-
hitela Mojco Flerin (Vrhpolje-
Kamnik). Racetova je tako po 
Vojskem in Tamarju dobila še 
Pokljuški maraton: "Konku-
renca je takšna, kot je, imam 

pa to prednost, da sem kot 
otrok v klubu tek na smučeh 
trenirala deset let. Danes sem 
nekje na sredini tekme padla. 
Zapela sem za vejo in izgubi-
la ritem, Flerinova pa me je 
prehitela. Zadnji del proge, ki 
je bil povečini v klanec, sem jo 
lovila, jo ujela ter v cjljnem 
sprintu tudi prehitela. V zad-

njih metrih nisem vedela, da 
je takoj za mano." Radovlji-
čanka je bila kljub bolj mili 
zimi na smučeh vsaj dvakrat 
tedensko, največkrat na Po-
kljuki. Z mislimi pa je sedaj 
že pri "suhem" teku in pri Go-
renjskem pokalu v relaeativ-
nih tekih, ki se začne čez 
mesec dni. 

BIATLON 

KRANJ 

Brankovičeva se je borila za zmago 

V Hanti Mansisku v Rusiji se je končala sezona svetovnega 
pokala v biatlonu, ki je bila za slovenski tabor zelo uspešna. 
Predvsem dekleta so dokazala, da sodijo v svetovni vrh. Ble-
stele so tudi v mrzli Rusiji. Na sobotni zasledovalni tekmi so 
se kar štiri uvrstile v dvajseterico: Tadeja Brankovič je bila 4., 
Teja Cregorin 10., Dijana Crudiček 14. in Andreja Mali 19., 
na nedeljski tekmi s skupinskim startom pa je za napetost 
poskrbela predvsem Tadeja Brankovič, ki je vodila vse do 
zadnjega strelskega postanka, nato pa trikrat ustrelila mimo 
tarče in tekmo končala na še vedno odličnem 7. mestu. Teja 
Cregorin je bila 9. Brankovičeva je v skupni razvrstitvi sve-
tovnega pokala osvojila n . mesto, Gregorinova pa 12. Sezo-
na za najboljše slovenske biatlonke in biatlonce, ki so zapo-
sleni v Slovenski vojski, še ni končana. Že danes potujejo na 
svetovno vojaško prvenstvo v Estonijo. V. S. 

PARASKI 

LESCE 

Naši padalci znova med favoriti 

Najboljši padalci bodo letošnjo zimsko sezono tekmovanj v 
paraskiju ta teden sklenili s svetovnim prvenstvom, ki ga bo 
gostil italijanski Predazzo. Slovenske padalce v Dolomitih čaka 
težka naloga. Pred dvema letoma so na Žabljaku osvojili 
naslove svetovnih prvakov v vseh konkurencah (ekipno, Matej 
Bečan med moškimi in Irena Avbelj med ženskami), precej 
odmevna pa je bila trojna zmaga Irene Avbelj, Maje Sajovic in 
Karmen Grabar med dekleti. Naše padalke tega uspeha ne 
bodo mogle ponoviti, kajti v Italijo potujeta le Irena Avbelj in 
Maja Sajovic. Slednja je v letošnji sezoni v zelo dobri formi, ki 
jo je potrdila s skupno zmago v točkovanju za evropski pokal. 
Poleg dveh deklet v Italijo potujeta še dve slovenski ekipi (Elan 
in Flycom), predvsem Elan pa bo poskušal ponoviti uspeh 
izpred dveh let, ko so Corazd Lah, Matjaž Pristavec, Uroš Ban 
in Matej Bečan osvojili naslov svetovnih prvakov, medtem ko 
bo Flycom v postavi Borut Erjavec, Uroš Ule, Domen Vodišek 
in Jurij Kozjek napadal bolj iz ozadja. Z. R. 

LOKOSTRELSKI BIATLON 

KAMNA GORICA 

Zupan takoj za odličji 

Osmo svetovno prvenstvo v lokostrelskem biatlonu je bilo 
prejšnji teden zaradi prenizkih temperatur prestavljeno iz sibir-
skega dela Rusije v predmestje prestolnice Moskve. Prvi dan 
tekmovanja je bil na sporedu šprint, ki ga je dobil ruski tekmo-
valec Borodin. Od Slovencev se je najbolje odrezal Kamnogo-
rlčan Andrej Zupan, ki je bil 10., Kamničan Maradin pa je zase-
del 14. mesto. Na preizkušnji s skupinskim startom se je s sre-
brom okitil Mariborčan Vid Vončina, ki je z izjemnim tekom 
premoč priznal le Rusu Pogorelovemu. Z izjemno strelsko 
predstavo brez zgrešenega strela je Zupan zasedel 4. mesto in 
tako izpolnil svoja pričakovanja pred pričetkom svetovnega pr-
venstva. Na individualni tekmi, ki je bila tudi zadnja iz progra-
ma, pa je nepričakovano slavil Japonec Vamada. Od naših se 
je najbolje odrezal Vončina s 6. mestom, Maradin je bil n., Zu-
pan pa je zaradi prevelike izčrpanosti odstopil. "V svoji 28-let-
ni karieri še nisem nastopil v tako težkih snežnih razmerah. 
Prednost so imeli tekmovalci, ki so deset in več kilogramov laž-
ji od mene, saj sem se pri vsakem odrivu s smučmi pogrezal 
v mehak sneg, Nekaj malega sreče sem imel le na tekmi s sku-
pinskim štartom," je po vrnitvi domov na Gorenjsko povedal 
Zupan, ki je kljub temu zadovoljen z doseženim. V. S. 

HOKEJ 

BLED 

Blejski hokejisti uspešno začeli polfinale 

Sobotna prva tekma polfinala Elitne Koroške lige je v blejski 
ledeni dvorani že postregla s prvo, visoko zmago domače 
ekipe. Z rezultatom 7 : 1 (2 :1, 2 : o, 3 : o) so mladi Labodi 
premagali ekipo ESC Pirker Mobel iz Steindorfa. Povratno 
srečanje jih čaka danes zvečer v Avstriji. Za uvrstitev v fina-
le, ki se bo začelo že v soboto, potrebujejo še eno zmago. V 
boju za vlogo drugega finalista moči merita ekipi Pasut VSV 
iz Beljaka in EC SV iz Spittala. Trenutno je v vodstvu ekipa 
Beljaka, ki je prav tako doma slavila s 7 : 3 (2 : i, 3 : i, 2 : i). 
Končni par bo znan že danes ali najkasneje v četrtek, ko bo 
na sporedu še morebitna tretja tekma polfinala. T. T. 

I GIBAJTE SE Z NAMI 
J A N E Z FERLIC 

Čez drn in strn 
Pospeši, vztrajaj, pospeši. To 

je nekakšno nepisano pravilo 
najboljših tekačev krosa, po 
naše povedano teka čez dm in 
stm, ki je zelo prijetna, tudi na-
porna, a zdo učinkovita oblika 
teka. Ta konec tedna bo na spo-
redu svetovno prvenstvo v lao-
su, in to v revni dežeU, ki je ne-
izčrpen vir vrhunskih tekačev 
na dolge proge, kjer tek pome-
ni beg iz revščine, kjer še znajo 
trenirati preprosto v sožitju z 
naravo z veliko mero vztrajno-
sti, potrpežljivosti in kjer vedo, 
da je trening vse, kar pripelje 
do uspeha. Kenija bo prizorišče 
tega najbolj elitnega spomla-
danskega velikega atletskega 
dogodka. Lahko vam napo-
vem, da bo zmagovalec temno-
polt in bo prihajal iz ene od de-
žel vzhodnoafiiskega roga. Af-
ričani nikakor ne bodo dopusti-
li, da jih kdo viže s prestola teka 
čez dm in stm, kjer vladajo že 
dobrih dvajset let in njihovemu 
primatu ni videti konca. Od 
časa do časa belopolti tekači do-
bijo kakšno bitko na kakšni 
manj pomembni tekmi, a voj-
na je videti izgubljena. 

Kaj je posebnega pri 
treniranju krosa? 

To je oblika teka, ki poteka iz-
ključno po naravnih poteh. To 
so največkrat razgibani travniki 
in zavite gozdne steze, lqer na-
letimo na številne naravne za-
preke, ki jih moramo prema-
govati v bolj ali manj hitrem 
tempu. Potoki, jarki, grbine, 
blatne luže, strmi vzponi in 
spusti nas bodo vedno sprem-
ljali, ko se bomo odločili treni-
rati v pravem neokrnjenem na-
ravnem okolju. Zaradi narav-
nega okolja je tovrstno trenira-
nje prijetno, stiske pa nastopi-
jo, ko je treba dlje časa teči po 
zahtevni in razgibani podlagi, 
kjer se nenehno spreminja ri-
tem teka, a to nam bo še kako 

koristilo. Izboljšajo se nam vse 
tri lastnosti: moč, vzdržljivost 
in hitrost Moč nam bodo dali 
strmi kland in preskakovanje 
naravnih zaprek, vzdržljivost 
pridobimo na dlje trajajočem 
treningu, hitrost pa s hitrim te-
kom po blagih klancih navzdol 
in z vmesnimi stopnjevanji do 
večje hitrosti. 

Kros se teče po občutku 

Trening krosa ni točno na-
črtovan, vse se odvija pred-
vsem po trenutnem počutju 
tekača. Na atletski stezi ali 
ravni cesti bomo lahko tekli v 
enakomernem tempu, pri 
krosu to ne bo mogoče, saj 
nihče ne more teči enako hi-
tro po ravnem in v klanec. 
Tak tek traja ponavadi od 30 
pa tja do 90 minut. Pri dalj-
ših tekih se utrujenost pove-
čuje, zato je treba biti previ-
den pri postavljanju stopal na 
neravno podlago, saj lahko 
pride do zvina gležnja. Blatne 
steze nam bodo zelo koristile 
pri nabiranju moči in sami 
koordinaciji gibov, le pralni 
stroj doma se bo večkrat vrtel. 
Izberemo lahko tudi krožne 
proge, kjer bomo lahJco meri-
li vmesne čase in se sproti 
priganjali k hitrejšem tempu, 
če nam bo to ustrezalo. 

Svoboda, nagon, 
občutljivost 

Smo v naravi in vse se od-
vija svobodno, po naši volji. Če 
je marsikatera atietska discipli-
na do potankosti raziskovana, 
smo pri krosu sam svoj razis-
kovalec in ustvarjalec. Naravno 
okolje že tako pomirjevalno de-
luje na osebnost in odločitve 
bodo bolj pravilne in smiselne. 
Včasih narava kar sama tekača 
potegne k hitrejšemu tempu, 
in če se pravilno odzovemo, bo 
trening zelo učinkovit 

Treniranje krosa je prijetno in učinkovito, a tudi zahtevno 
in poteka v vsakršnih naravnih razmerah ter po vsakršni 
podlagi. / Foto: Mari»i Reku 

Splošna načela pri treniranju krosa: 

- okolje je izključno naravno: travniki, gozdne steze, 
kolovozi, 

• številne naravne ovire: potoki, jarki, klanci, 
- tempo teka je spremenljiv in se proti koncu stopnjuje, 
• pridobivanje moči, vzdržljivosti in hitrosti, 
- prosto planiranje dolžine. 



12 NASVETI info@g-glas.si 

MOJ POGLED 
DAMJANA ŠMID 

Velike strategije molih 
mojstrov 

Ne mine vikend ali teden, 
da se ne bi zgodila tragedija 
bodisi 1» družini, na cesti ali 
kje drugje. Pred nami so slike 
otrok, ki jih zlorabljajo mo-
gočni odrasli. Najstniki, ki 
namesto pogumnega skoka v 
življenje režejo sebe in kličejo 
na pomoč. Revni ljudje, ki si 
ne morejo privoščiti sadja in 
zelenjave, kot jim to nareku-
jejo smernice za zdravo živ-
ljenje. Starši, ki delajo vse 
dni, da lahko vzdržujejo vsaj 
"normalen" standard. Pa 
otroci, ki so orožje v rokah 
svojih ločenih staršev. Vsak 
dan si sledijo nove zgodbe. In 
tukaj, spoštovani bralci, se 
začenja moje ogorčenje. Toli-
ko besed, toliko komisij, kon-
gresov, projektov, načrtovanih 
strategij, toliko davkoplače-
valskega denarja, pa veliko-
dušnih evropskih skladov ... 
za prazen nič. Lani • strategi-
je za ve^o rodnost. Še prej ti-
soč in ena strategija za pre-
prečevanje zasvojenosti, za 
zmanjšanje uživanja alkoho-
la pa za preprečevanje samo-
morov. Letos so na vrsti nove 
strategije. Ena bo prav gotovo 
namenjena preprečevanju 
nasilja v družini, druga za 

boljše zdravje Slovencev in 
tretja bo najbrž posvečena 
večji varnosti na cestah. Po-
tem bo spet na vrsti raziskava 
z ugotovitvami, da smo v pro-
stem času preveč pasivni. 
Sklicana bo nova komisija za 
pripravo nove strategije, ki bo 
opredelila, kako bomo postali 
bolj aktivni. Važno je, da se 
govori. Na drugi strani teh 
velikih strategij malih moj-
strov pa poteka pravo življe-
nje. Od nas zahteva, da ga 
živimo. Lahko bi bilo bolj 
preprosto. Če bi zakoni velja-
li za vse enako. In če bi sploh 
veljali Če bi bili napisani za 
ljudi. Če bi Človek imel svojo 
vrednost in ne zgolj tržno 
ceno. Če bi ljudje na svojih 
položajih odgovorno opravlja-
li svoje delo. Če bi se državni 
aparat in človeški faktor zga-
nila prej, ne šele ob tragediji. 
Če bi uporabljali manj uče-
nih besed in bili bolj človeški 
... Potem bi morda v tejle naši 
deželici lahko razpustili vse 
komisije in še tiste komisije, 
ki nadzorujejo komisije in 
zaživeli bolj normalno življe-
nje. Morda celo brez velikih 
strategij? Hm. Le kam bi z 
vsem tem denarjem... 
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Jeglič, prvi spomladin 
Po starem kmečkem koledarju ima sv. Valentin, ki je godoval 14. svečana, ključe do korenin in je prvi 
spomladin. Sveti mož se najprej loti odklepanja korenin spomladanskega jegliča, njegovo latinsko 
ime se namreč glasi Primula veris, kar pomeni začetnica ali znanilka pomladi. Cvetovi jegliča olajšajo 
izkašljevanje, "ženejo na vodo", pomirjajo živce ... 

PAVIA KUNER 

Zdravilni ključek 

Veste, kako Nemci pravijo 
spomladanskemu jegliču? 
Schliisselblume, SchlUssel pa 
pomeni ključ. Ta izraz kaže 
na izrazito podobnost cvet-
nih kobulov s svežnjem klju-
čev. Začetnica pomladi pa je 
tudi jegličeva ožja sorodnica 
trobentica, ki ji pravimo tudi 
navadni jeglič {Primula vul-
garis). Na travniidh se že kak-
šen mesec bohotijo rumeni 
šopi teh živahnih rožic. Užit-
ni cvetovi, na katere lahko pi-
skamo, so priljubljena zaba-
va otročičev, včasih pa tudi 
zdravilo njihovih mamic in 
babic. Na jutrišnji prvi urad-
ni spomladanski dan si pri-
voščimo pravi spomladanski 
čaj iz trobentic! Ali pa nanje 
vsaj zatrobimo! 

Spomladanski, visoki 
in navadni... 

Spomladanski oz. zdravil-
ni jeglič je dandanes precej 
ogrožen in je povečini zašd-
ten, navadni jeglič pa nas 
sp>om]adi razveseljuje skoraj 
na vsakem koraku. Če smo 
le doma na deželi. Pa tudi v 
mestne zelenice rad pokuka. 
Spomladanski jeglič ima zla-
to rumene cvetove in prijet-
no diši. Raste po sončnih 
travnikih, ob gozdovih in po 
grmovju v gorskem svetu. 
Uspeva po Sloveniji, a precej 
skromno. Prav tako redek 
kot spomladanski, je tudi vi-
soki jeglič {Primula elatiot) z 
bledo rumenimi in le rahlo 
dišečimi cvetovi, ki ga najde-
mo po vlažnih travnikih in 
gozdnih robovih. Jegliču kot 
prvemu spomladinu so svoj 
čas pripisovali čudodelne 
lastnosti. Imel je to moč, da 

Pomladanski jeglič 

je s svojim sončnim videzom 
pregnal demone, mračne 
misli ter kot bi trenil žalostne 
osebke popeljal do židane vo-
lje. Njegovo zdravilnost so 
odkrili šele v srednjem veku. 
Predpisovali so ga pri parali-
zah, ki so imele izvor v kapi, 
kot srčni tonik, pri zdravlje-
nju protina in za hitrejše ce-
ljenje ran. Ženske, ki so žele-
le belo polt in mehko kožo, 
so na veliko segale po tej zali 
rožici. Da ne ogrozimo ob-
stoja spomladanskemu in vi-
sokemu jegliču, sezimo po 
navadnem jegliču oz. troben-
tici, ki ima prav podobne 
zdravilne odlike kot njena 
žlahtna "žlahtnika", čeprav je 
ljudsko zdravilstvo ne upo-
rablja ravno pogosto. A zad-
nje čase pridobiva na veljavi. 
Dodajamo jo denimo v zdra-
vilno zeliščno žganje z ime-
nom jegermajster, pa v spo-
mladanske solate. Cvetovi so 
prijetnega okusa in vonja, 
zato jih gospodinje dodajajo 
tudi sladicam. Moramo jih 
na hitro posušiti, sicer izgu-
bijo barvo, in jih hraniti v do-
bro zaprtih temnih kozarcih. 
Korenine jegliča nabiramo 
zgodaj jeseni. Ko jih f)oreže-
mo, kratko koreniko posadi-
mo nazaj, da ne uničimo ras-
dine. 

Kura iz trobentic 

Jeglič oz. trobentica po-
zdravi vse katarje, zasluze-
nje, kašelj, gripe, akutna 
vnetja dihalnih poti, ki se nas 
lotijo ob koncu zime. Nado-

mešča tudi porabljeni vita-
min C. Obnese se celo pri 
kroničnem bronhitisu in 
pljučnici. Korenine in cvetje 
so čislano ljudsko zdravilo za 
čiščenje krvi in izločanje 
strupenih snovi iz telesa. Po-
parek iz svežih trobentic spo-
mladi pridno pijmo, da si 
prečistimo kri. Pozimi se po-
gosto napačno prehranjuje-
mo in v krvi se nabere preveč 
strupenih snovi, ki jih preže-
nemo s spomladanskii^ ku-
rami za čiščenje. Kuri iz tro-
bentic lahko dodamo druge 
spomladanske rastline: bre-
zove liste {Betula pendula), 
koprivne liste (Urtica dioica), 
vijolične cvetove in liste (Vio-
la odorata), regratove koreni-
ne {Taraxacum officinale). 
Zdravilec Sebastian Kneipp 
je pri revmatičnih težavah in 
protinu priporočal eno do 
dve skodelici jegličevega čaja 
dnevno. Hude bolečine naj 
bi ponehale in počasi popol-
noma izginile. Poparek iz 
trobentice (dve žlički cvetov 
prelijemo z vrelo vodo in po 
10 minutah odcedimo) je 
primeren za krepitev živcev 
in srca, blaži migreno in gla-
vobol, zmanjšuje naval krvi v 
glavo, dobro de pri živčnih 
težavah s srcem in nagnjeno-
sti h kapi. Čaj je eno izmed 
najbolj neškodljivih, pa zelo 
učinkovitih uspaval. Ovčica, 
gospodična, piskalica, šmi-
govec, gregorščica, nadu-
šnik, brkončica, lažljivka -
vse to pa so ljudska imena za 
jeglič, naj si bo takšen ali 
drugačen. 

Selo pri Ljubljani 7 T A M , K J E R S O N C E V Z H A J A 

EDVARD SVETEK 

i.del 
Selo je bilo prvič omenje-

no leta 1312. Omejeno je bUo 
na več otokov sredi Ljubljani-
ce, ki pa so ob njeni regulaci-
ji in izravnavi leta 1824 izgi-
nili, in na ozek pas med 
dvorcem in Vodmatom, le 
do sedanje Pokopališke ce-
ste. Na jugu je mejilo na 
Ljubljanico, na severu pa se 
je raztezalo le nekaj sto me-
trov nad dvorcem. V 15. sto-
letju se tu omenjata dva ko-
seza, ki sta morala skrbeti za 
vešala ljubljanskega deželne-
ga sodišča. Omenjeno je tudi 
lastništvo križniškega reda 
ali komende. Zaradi ugodne-
ga toka Ljubljanice, ki je bila 
v tistih časih pomembnejša 
kot danes, so tu v 18. stoletju, 
verjetno na podarjenem ali 
podedovanem zemljišču, je-

zuiti iz Trsta zgradili svoje le-
tovišče. To je bilo dosti manj-
še od današnjega, sedanjo 
obliko pa je dvorec dobil sko-
zi čas, ko so ga popravljali in 
dozidavali. Znano je, da je v 
tem času tu, samo čez cesto, 
že stal vicedomski mlin, ki 
pa so ga kranjski deželni sta-
novi odkupili in s patentom 
z dne 27. septembra 1724 
preuredili v suknamo. Leta 
1747 jo je prevzel tovarnar 
Friderik Weitenhuller; od 
njega pa sta jo leta 1762 ku-
pila Valentin Ruard in Jožef 
Desselbrunner. Tovarna je 
za tisti čas pomenila velik 
tehnološki dosežek in je slo-
ves "kranjskega sukna" po-
nesla daleč v svet, zlasti v Ita-
lijo. Leta 1788 je kot solastnik 
izstopil Valentin Ruard in to-
varna je v celoti prešla v roke 

družine Desselbrunner. Leta 
1792 jo je prevzel Ivan De-
sselbrunner in tedaj je dose-
gla največji razcvet. Tovarna 
je zaposlovala do tisoč delav-
cev, kar je bilo za tisti čas ne-
kaj izrednega in je bila naj-
večja v Avstriji. Najboljši od-
jemalec njihovega sukna je 
bila vojska iz Vojne krajine, 
sukno pa so prodajali tudi v 
driige balkanske dežele (pre-
vozi po Savi) in na Bližnji 
vzhod. Kupila je tudi sosed-
njo graščino Selo. Leta 1788 
je družina pridobila plemiški 
naslov. Ivan Desselbrunner 
pa je tudi v okvim Zoisovega 
kroga odigral pomembno 
vlogo, saj je kot plemič, kar je 
bila takrat redkost, nastopil 
na krstni predstavitvi Linhar-
tove Županove Micke v slo-
venskem jeziku. 

Graščina Selo leta 1736 

Cena knjige Tam, Iger sonce vzhaja z 20% popustom je ! 
1},J5 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-po5ti: | 
narocnine@g-glas.si. ' 

Gorenjski Glas 

mailto:info@g-glas.si
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Arasidi 
BORIS BERGANT 

Izvirajo iz Južne Afrike in 
iz podandskih predelov Boli-
vije in Brazilije, dandanes pa 
arašide pridelujejo v celo-
tnem tropskem in subtrop-
skem pasu. Arašidi pravza-
prav niso oreški, temveč spa-
dajo med stro6iice, ki raste-
jo pod zemljo in so bližnji 
sorodniki fižola; med oreške 
pa jih štejemo zaradi podo-
bnih prehranskih značilno-
sti. Arašidom pravimo tudi 
zemeljski oreški, ker po 
oploditvi začne cvetno steblo 
rasti proti zemlji in vanjo, 
kjer se razvijejo in dozorijo 
stroki z znanimi semeni. 
Več sto milijonom ljudem 
po svetu so arašidi pomem-
ben vir beljakovin, še mno-
gim več pa so eden izmed 
vzrokov za slabo in počasno 
prebavo. Razlika je v pripra-
vi; tam, kjer arašidi rastejo, 
jih ponavadi ne jedo praže-
nih v olju in soljenih kakor 
"televizijski" prigrizek, hra-
ne ne cvrejo v njihovem vro-
čem olju, niti si ne mašijo 
organizma z industrijskim 
arašidovim maslom. Za ara-

šide zato še posebno velja, 
da so najboljši čim manj pre-
delani. Najbolje je kupiti su-
rova, po možnosti biološko 
pridelana semena, ki so po-
navadi na voljo oluščena, in 
jih sami pripravimo; če pa že 
kupimo pražena, so boljši v 
lupini praženi arašidi kot pa 
tisti praženi v olju, ki so še 
soljeni in nadvse težko pre-
bavljivi. Pri arašidih je dobro 
gledati tudi na biološko po-
reklo, saj ta vrsta drugače po-
navadi sledi bombažu, ki ga 
zelo izdatno škropijo s pesti-
cidi. Surove arašide hranimo 
v dobro zaprti posodi najbo-
lje v hladilniku, ker drugače 
postanejo hitro žarki, lahko 
pa jih tudi zamrznemo. Su-
rovi arašidi so po okusu po-
dobni surovemu fižolu in jih 
je pred uporabo zaradi toksi-
nov potrebno skuhati, naka-
liti ali spražiti. Surove čez 
noč namočene v vodi dodaja-
mo najrazličnejšim mesnim 
in zelenjavnim jedem, spra-
žene pa uporabljamo podo-
bno kot oreške. 

Namaz iz piščanca 
arašidov in rukole 

Potrebujemo: 2,5 dl kurje 
juhe, 20 dag piščančjih prsi 
brez kosti, 10 dag kuhanih sve-
žih arašidov, 2 žlici limonine-
ga soka, 4 žlice ekstra deviške-

ga oljčnega olja, 1 šop rukole, 
sol in sveže mleti poper. 

Kurjo juho zavrite, vložite 
piščančje prsi, pokrijte in jih 
na šibkem ognju kuhajte 10 
minut. Meso nekoliko ohla-
dite, ga narežite na kockice 
in ga v mikserju skupaj z ara-
šidi, limoninim sokom, eks-
tra deviškim oljčnim oljem 
ter 4 žlicami juhe spasirajte. 
Dodajte oprano in drobno se-
sekljano rukolo, solite in po-
poprajte po okusu ter dobro 
premešajte. Postrežete lahko 
takoj ali pa ga do uporabe 
shranite v hladilniku. 

Ješprenjčkova juha 
z zelenjavo, gobami 
in arašidi 

Za 5 oseb potrebujemo: 20 
dag ješprenjčka, 10 dag kore-
nja, 10 dag pora, 30 dag šitak 
ali drugih gob, 20 dag svežih 
arašidov, 1,2 I mesne juhe, sol, 
sveže mleti poper, 2 strta stroka 
česna in 1 žlico svežega sesek-
ljanega peteršilja. 

Mesno juho zavrite skupaj 
z ješprenjčkom in arašidi ter 
ji dodajte očiščeno in na koc-
ke narezano korenje, por ter 
šitake. Začinite s soljo, po-
prom, in česnom ter kuhajte 
toliko časa, da se ješprenjček 
zmehča. Nazadnje juho po-
sujte s sesekljanim peterši-
Ijem in postrezite. Juho lahko 
še dodatno izboljšate z nekaj 
kapljicami zeliščnega kisa. 

Zrezek mečarice 
s pestom iz čemaža 
in arašidov 

Za 4 osebe potrebujemo: 1 kg 
zrezkov mečarice, lahko tudi 
morskega psa, tune ali druge 
ribe, olje, dag čemaža, 6 žlic 
olupljenih, suho praženih ara-
šidov, ekstra deviško oljčno olje, 

6 žlic parmezana, sol in sveže 
mleti poper. 

Zrezke mečarice solite in 
jih z obeh strani spedte na 
vročem olju. Medtem v elek-
tričnem mešalniku (ali mož-
narju) zmeljite arašide in 
grobo nasekljan čemaž, do-
dajte nariban parmezan in 
prilijte toliko ekstra deviške-
ga oljčnega olja, da dobite 
gladko, kremasto omako. Po 
okusu jo solite in popoprajte 
ter jo prelijte preko pečenih 
zrezkov in postrezite s kuha-
nim krompirjem. 

Testeninska solata 
z marinirano zelenjavo 
in arašidi 

Za 4 osebe potrebujemo: 25 
dag testenin (svedrčkov), 50 
dag mešane zelenjave (bučk, 
paprike, čebule, melancanov, 
gob,...j, olje, 20 dag svežih in 
kuhanih arašidov, 1 šopek 
drobnjaka, j žlice ekstra devi-
škega oljčnega olja, 3 žlice ja-
bolčnega kisa, 4 žlice belega 
vina, J žlice vode, sol in sveže 
mleti poper. 

Testenine skuhajte v sla-
nem kropu, jih odcedite, 
oplaknite s hladno vodo in 
stresite v posodo za solato. 
Medtem na nekaj olja pre-
pražite na kocke narezano 
zelenjavo. Ko zelenjavo pre-
pražite, še vročo začinite z 
narezanim drobnjakom, olj-
čnim oljem, jabolčnim ki-
som, belim vinom, vodo, so-
ljo in poprom. Dodajte še 
kuhane arašide, vse skupaj 
premešajte in ohladite. 
Ohlajeno zelenjavo stresite 
prek testenin in premešajte. 
Solato lahko ponudite takoj 
ali pa jo hranite do dva dne-
va v hladilniku. Obogatite jo 
lahko z malinovim ali balza-
mičnim kisom. 

ZELENO IN CVETOČE 
ICOR PAVLIČ 

Medvejka 
Pomlad je čas, ko je treba 

nekatere grmovnice tudi ob-
rezati. Da lepše odženejo, da 
bolj cvetijo, in tudi zato, da 
ne zavzamejo preveč prosto-
ra. Ena izmed takih sort je 
medvejka, ki je pri nas zelo 
razširjena grmovnica. Neka-
teri jo sadijo kot samostojen 
grm drugi za ozadje cvetlični 
gredi, nekateri za živo mejo. 
Torej medvejka je večna-
menska rastlina. Do konca 
meseca bo ozelenela in kas-
neje zacvetela, in je sedaj 
najbolj ugoden čas, da je ob-
režete, če je že niste. Lahko 
jo tudi posebej oblikujete, v 
vseh primerih vam bo dobro 
ozelenela in bogato cvetela. 

Medvejka spada v skupino 
rožnic in prihaja z vzhodnih 

dežel. V divjini, kjer raste, je 
poznanih tudi večje število 
sort. Vrste, ki rastejo pri nas, 
zrastejo do dva metra v viši-
no in tudi v širino. Pri nas 
jih sadilno več v skupine kot 
posamično, uporabne so 
tudi za brežine ob avtoce-
stah, za javne nasade, za za-
saditev strmih pobočij in za 
ozelenitev škarp. Cvetijo 
maja, cvetovi so značilni od 5 
do 8 milimetrov široki, beli, 
v manjših sploščenih češu-
Ijah. Presajamo jo tako spo-
mladi kot v jeseni, tako s po-
taknjenci kot s poganjki, ki 
jih ločimo od matične rastli-
ne. Zemlja, v kateri raste, naj 
bo mehka in vlažna, dobro jo 
pognojimo in tudi redno za-
livamo. 

Ker nam je letošnja po-
mlad prinesla že tudi prvo 
delo v vrtu, seveda pa tudi že 
prve cvetove, je tudi že čas, 
da oskrbimo ribnik ali vodni 
del vrta, če ga imamo. Res je 
malo srečnežev, Id se lahko 
pohvalijo z lepo obraslim 
ribnikom v svojem vrtu. 
Vendar želje vedno so, in 
mogoče ga boste še kdaj 
imeli. Pa vendar, če ga že 
imate, sedaj poskrbite za vse 
rastline, ki so vam že verjet-
no odgnale, odstranite suhe 

in odmrle liste, preglejte, če 
so vam rastline preživele, če 
niso, jih nadomestite z novi-
mi. Zdaj je izbira vodnih ras-
tlin pri nas že veliko boljša 
kot pred leti, zato ni skrbi, 
kaj bi posadili. Tudi če imate 
lokvanje, preglejte njihove 
košare, kako so preživele 
zimo in kaj vse se je usedlo 
na dno bajerja. Če imate ob 
ribniku posajene vrbe, jih je 
potrebno obrezati, skratka 
sedaj je čas, da tudi ribnik 
oživi, in tudi živali v njem. 

II KUHARSKI RECEPTI 
ZA VAS IZBIRA DANICA DOLENC 

Tedenski jedilnik 

Nedelja - Kosilo: porova kremna juha (s smetano, topljenim 
sirom in belim vinom), piščančji zrezki po pariško, zelenjav-
ni riž, regrat s krompirjem in jajcem, rahel kolač s suhim 
sadjem; Večerja: širna plošča, francoska štruca, francoska 
solata. 
Ponedeljek - Kosilo: špageti z mesno polivko in parmeza-
nom, radič s fižolom, pomaranče; Večerja: polenta z ocvrto 
čebulo, bela kava. 
Torek - Kosilo: zelenjavna enolončnica, zrezki morskega psa 
po pariško, zeljnata solata s krompirjem; Večerja: popečene 
palačinke s skuto, kompot. 
Sreda - Kosilo: sataraš s hrenovkami, pire krompir, sadni pu-
ding; Večerja: polpeti z mesom in lečo, regrat s krompirjem, 
česnom in bučnim oljem. 
Četrtek - Kosilo: ješprenj z zelenjavo in s telečjo kračo, radič 
s krompirjem; Večerja: poštengana kaša, mleko. 
Petek - Kosilo: fižolova juha z majaronovimi cmočki, rižota 
z bučkami in morskimi sadeži, motovileč s sojo in tunino; 
Večerja: zeliščne palačinke, nadevane z zelenjavo in sirom, 
mešana solata. 
Sobota - Kosilo: pica z mletim mesom, sirom in zelenjavo, 
regrat z jajcem v solati, kokosov šarkelj; Večerja: riževa so-
lata s šunko, svežo papriko in olivami, jajčevci z žara v ma-
rinadi. 

Sataraš s hrenovkami 

Potrebujemo: 2 srednje veliki čebuli, malo olja, svežo papriko, 
paradižnik (uporabimo lahko tudi zamrznjeno zelenjavo, količi-
ne poljubne), sol, 2 stroka česna, po eno hrenovko na osebo. 

Sesekljano čebulo zlato rumeno opražimo na maščobi, do-
damo rezine paprike in dušimo do mehkega, nato dodamo 
še olupljen in očiščen paradižnik in nasekljan česen ter soli-
mo. Zelenjavo dušimo približno pol ure, po potrebi jo po 
malem zalivamo z juho ali vodo, na koncu pa dodamo hre-
novke; ne vremo jih, le pustimo jih, da se napnejo. Ponudi-
mo s pire krompirjem ali rižem. 

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

KGZ SAVA z.o.o. Lesce, Rožna dolina 50, 4248 Lesce 

Razpisuje prosti delovni mesti: 

VODJA POSESTEV (m/ž) 

Pogoji za zasedbo: 
• končana višja ali visoka izobrazba biotehniške alt veterinarske smeri 
• 5 let oziroma 2 leti delovnih izkušeni 
• organizacijske in vodstvene sposobnosti (reference o dosedanjem delu) 
• pasivno znanje tujega jezika (angleščina) 
• vozniški izpit kategorije B 

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas s trimesečnim poskusnim 
delom, z možnostjo podaljšanja pogodbe oziroma sklenitvijo pogodbe za 
nedokjčen čas. 

Prednost imajo kandidati s primemo strokovno izobrazbo ustrezne smeri, 
oziroma s poznavanjem dela. 

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

KMETIJEC I - MOLZAČ (m/ž) 

Pogoji za zasedbo: 
• kmetijska ali veterinarska smer - IV. ali V. stopnja izobrazbe 
• zaželene delovne izkušnje 
• odgovomost do dela 
• vozniški izpit kategorije B in F 

Detovno razmeije bo sklenjeno za določen čas z enomesečno poskusno 
dobo, z možnostjo podaljšanja pogodbe oziroma sklenitve pogodbe za 
nedotočen čas. 

Prednost imajo kandidati s kmetijsko ali drugo primerno strokovno izo-
brazbo, oziroma s poznavanjem dela v hlevu. 

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

Na Gorenjskem manj delovnih mest 

Na Gorenjskem je bilo januarja letos manj prijavljenih 
prostih delovnih mest kot lani, kažejo podatki republiškega 
zavoda za zaposlovanje, januarja lani so delodajalci prijavili 
1835 delovnih mest, letos pa 1533, kar je več kot i6 odstotkov 
manj. Tudi zaposlovali so januarja letos manj kot lani. in 
sicer kar za tretjino, dodati pa velja, da je tudi registriranih 
brezposelnih oseb manj za četrtino. Gorenjska sicer sodi 
med območja, kjer je stopnja brezposelnosti pod državnim 
povprečjem. D. Ž. 

Smo vodilni izvajalec na področju gradnje in vzdrževanja telekomunikacijskih kabelskih omrežij 
v Sloveniji z vzpostavljenim in vzdrževanim sistemom vodenja kakovosti, ki ustreza zahtevam 
standarda ISO 9001:2000. Smo veliko podjetje s preko 450 zaposlenimi. 

Za realizacijo naših projektov in prenosa tehnološkega znanja na nove sodelavce iščemo 
sodelavca/sodelavko za naslednje delovno mesto: 

Šifra: 5001/01-07 
SAMOSTOJNI MONTER TK KABELSKEGA OMREŽJA I 
EN SODELAVEC ZA LOKACIJO KRANJ 

Od vas pričakujemo: 
V. stopnjo izobrazbe • elektrotehnik ali druga ustrezna izobrazba V. stopnje zahtevnosti 
zahtevano je znanje slovenskega jezika in vozniški izpit B kategorije 
zaželena je usposobljenost za instalaterja tk kabelskih sistemov 
natančnost, sposobnost prepoznavanja barv, sposobnost za delo na višini 

Delo boste opravljali na področju gradenj in vzdrževanja telekomunikacijskih kabelskih omrežij. 

Nudimo stimulativno in dinamično delovno okolje z mnogimi poslovnimi izzivi ter možnostjo 
za razvoj. Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas enega leta s polnim delovnim časom. 

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili ter z navedbo šifre prijave delovnega mesta, pričakujemo 
v 8 dneh po objavi na naslov: 

GVO, d.o.o. 
Služba za kadre in organizacijo 
Cigaletova 10 
1000 Ljubljana 

a n S k u p i n e T e l e k o m S l o v e n i j 

Manj brezposelnih kot lani 
DANICA ZAVRL Ž L E B I R 

Ljubljana - Ob koncu letoš-
njega februarja je bilo na Za-
vodu za zaposlovanje prijav-
ljenih 77.999 brezposelnih, 
kar je v primerjavi z januar-
jem 2.9 odstotka manj, v pri-
merjavi s februarjem lani pa 
za 17,5 odstotka manj. Na 
novo se je februarja na zavo-

du prijavilo 5194 brezposel-
nih ljudi, kar je domala za 
polovico manj, kot je bilo ja-
nuarskih prijav. Največ se jih 
je prijavilo, ker se jim je izte-
kla zaposlitev za določen čas, 
skoraj tisoč je trajno presež-
nih delavcev ali brezposelnih 
zaradi stečajev, veliko pa jih 
išče tudi prvo zaposlitev. Si-
cer pa se je februarja zaposli-

lo 4417 doslej brezposelnih 
ljudi, manj kot januarja in 
tudi za malenkost manj kot 
februarja lani. Število brez-
poselnih, ki so se zaposlili, 
se je zmanjšalo zaradi se-
zonskih dejavnikov, pojas-
njujejo na republiškem za-
vodu za zaposlovanje, češ da 
je januarja zelo močno zapo-
slovanje za določen Čas. 

MojeDelo.com 
^ IZKR« PRIHODNOST 

MOjE DELO, spletni market ing, d.o.o. 
Proletarska 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, T: 01 520 58 19 
VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSLITVENIH OGLASOV (300 - 500) 
NA: www.moiedelo.com.lnfo@moJedelo.com 

Projektni vodja m/ž (Poljane nad Škofjo Loko) 
Iščemo: inženirja strojništva VI. ali Vil.; aktivno znanje 
angleškega in/an nemškega jezika: odlične organizacijske 
in komunikacijske sposobnosti: odlične sposobnosti za 
delo z ljudmi v timu In med oddelki: zaželeno čim boljše 
poznavanje tehnok>gije predelave plastičnih mas in izdela-
ve orodij. Nudimo vam prijetno dek v̂no okolje, stimulativen 
zaslužek ter možnost napredovanja. POLVCOM Škofja 
Loka d. o. o.. Poljane nad Ško^o Loko 76. 4223 Poljane 
nad Škofjo Loko. prijave zbiramo do 13. 4. 2007. Več na 
www. nr>oiedeto.com. 

Delavec v proizvodnji m/2 (Kranj) 
Pričakujemo: ročne spretnosti. IV. aH V. stopnjo Izobrazbe 
tehnične smeri, a ni pogpj; zaželene izkušnje v proizvodnji, 
vendar zaposiin>o tudi začetnika z željo po priučitvi in traj-
nejšem sodelovanju; dojemljivost, natančnost, odgovor-
nost pri opravljanju dek)vnih natog. ASSA ABLOV Sloveni-
ja d. o. o., Kebetova ulica 8, 4000 Kranj, prijave zbiramo 
do 11. 4. 2007. Več na www.nwjedeto.com. 

Sodelavec na CNC lesno obdelovalnem stroju m/ž 
(Medvode) 
Pričakujemo: lil., IV. ali V. stopnjo izobrazbe lesarske ali 
kovinarske oz. strojne smeri (nrožna priučitev druge izobra-
zbe), zaželene so dekM>e izkušnje v proizvodnji s CNC 
stroji, zaposlimo pa tudi začetnika z voljo do učenja in 
trajnejšega sodetovanja. natančnost. spretr>ost. odpor-
nost do opravljenega deia. Izbranega kandidata zaposlimo 
za nedobčen čas po trimesečnem obdobju poskusnega 
dela. Akron d. o. o.. Barietova 4. 1215 Medvode, prijave 
zbiramo do 6.4.2007. Več na www.mojedek>.com. 

Samostojni programer m/ž (Kranj) 
Iščemo samostojnega programerja z naslednjimi znanji: 
dobro poznavanje ASP.NET okolja in povezave z bazami. 
sistenf>sko obvladovar>je Mrcrosoft strežnikov in prograrrv 
skih paketov, povezanih z delovanjem IIS, MS SQL Nudi-
mo: zaposlitev za nedoločen čas. prijetno dek>vno okolje 
in stimulativno nagrajevanje. OuaNtas d.n.o.. Bertoncljeva 
8. 4000 Kranj, prijave zbiramo do 9. 4. 2007. Več na 
www. mojedeto.com. 

Sodelavec v logistiki proizvodnega podjetja m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: V. stopnjo izobrazbe, zaželeno tehnične 
ali ekon/komercialne smeri, zaželene dekivne izkušnje v 
oddelku nabave, prodaje, k>gistike. zlasti iz proizvodne 
okolk^: obvezno znanje angleškega jezika; zelo dobro 
obvladovanje MS Office programov (V^ord. Outlook. 
ExceD; sistenr̂ atičnost. natančnost, organizacijske sposob-
nosti; samoiniciativnost, komunikativnost, fleksibilnost. 
ASSA ABLOV Sk}venija d. o. o.. Kebetova ulica 8. 4000 
Kranj, prijave zbiramo do 11. 4. 2007 Več na www,moie-
delo.com. 

Mizar m/ž (Preserje pri Radomljah) 
Smo uveljavljeno pohištveno podjetje, ki svoje izdelke trži 
pretežno na tujih trgih pod svojo blagovno znamko EWC. 
Večino svoje proizvodnje prodamo na trgu ZDA in EU. Za-
radi vedno zahtevn^T^ proizvodnih programov potrebuje-

mo več mizarjev. Up Radomlje d. d.. Peiechova 15. 1235 
Radomlje, prijave zbiramo do 12. 4. 2007. Več na 
www.mojedeto.com. 

Kuhar m/ž (Log pri Cerknem) 
Smo gostinsko podjetje z dolgoletno tradicijo. Nahajamo 
se tik pod bolnico Franjo. Zaposlimo v redno delovno 
razmerje za nedotocen čas KUHARJA m/ž. Pričakujemo 
ustrezno izobrazbo gostinske smeri oziron« gostinsko 
znanje, vsaj 1 leto delovnih izkušenj, delavnost in odgovor-
nost. Nudimo odličen osebni dohodek, regres, možnost 
stanovanja. Petemeid. o. o..Žiri. Čevljarska 12.4226 Žiri, 
prijave zbiramo do 14. 4. 2007. Več na www.moiede-
to.com. 

Natakar m/ž (Log pri Cerknem) 
Smo gostinsko podjetje z dolgotetno tradtoijo. Nahajamo 
se tik pod bolntoo Franjo. Zaposlimo v redno detovno raz-
merje za nedotočen čas NATAKARJA m/ž. Pričakujemo 
ustrezno izobrazbo gostinske smeri oziron:^ gostinsko 
znanje, vsaj 1 leto detovnih izkušenj, delavnost in odgovor-
nost. Nudimo odličen osebni dohodek, regres, možnost 
stanovanja. Petemel d. o. o., ̂ ri, (^jarsKa 12.4226 Žiri. 
prijave zbiramo do 14. 4. 2007. Več na www.mojede-
to.com. 

Komercialist m/ž (Kranj) 
Podjetje Intercet, d. o. o., v svoje vrste vabi EKONOMISTA 
(alternativa STROJNEGA TEHNIKA), ki bo skrbel za proda-
jo lesnoobdeky/alnih strojev. Od kandidata pričakujemo: 
ustrezTK) izobrazbo, znanje nemškega jezika, komunikativ-
nost In smisel za prodajo. Nudimo dodatno izpopolnjeva-
nje v Nemč^i in zaposlitev za nedotočen čas s trimesečnim 
poskusnim detom. Intercet, d. o. o.. UKca Mirka Vadnova 
1. 4000 Kranj, prijave zbiramo do 25. 3. 2007. Več na 
swww.mojedeto.com. 

Komercialist m/ž (Šenčur pri Kranju) 
Izvajanje vseh prodajnih aktivnosti: kontakti s kupci oz. 
naročniki storitev ter strokovno svetovanje s področja 
sistemov In naprav iz programa družt>e; načrtovanje In 
priprava ter izve<S>a prodajnih aktivnosti družbe: priprava 
poročil; opravljanje drugih spremljajočih natog. potrebnih 
za kakovostno realizacijo obveznosti družbe po naročilu 
direktorja. Mides International, d. o. o.. Mlakarjeva ulica 
91 e. 4208 Šenčur, prijave zbiramo do 25. 3. 2007 Več 
na www.mojedeto.com. 

Glavna medicinska sestra Internega oddelka m/ž 
(Golnik) 
Pričakujemo zaključeno visoko šoto za zdravstvo, smer 
zdravstvena nega. Zaželene so tudi veščine vodenja in 
komuniciranja, pripravljenost na timsko delo, organizira-
nost ter 3 leta Izkušenj v vodenju in organiziranju dela 
na področju zdravstvene nege. Nudimo zaposlitev za 
nedotočen čas, enoizmensko delo. strokovne izzive, 
možnost izobraževanja ter osebnega razvoja. Bolnišnica 
(bolnik. Klinični odd. za pljučne bolezni In alergijo. Golnik 
38. 4204 Golnik, prijave zbiramo do 26. 3. 2007. Več na 
www.mojedeto.com. 

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

POM.DO-
dO 23.03 or. GFTAFL OGP. GRAJSKA 44, BLED 
dO Z7.03.07; AGAOMEHANJKA. mŝ t &2A. KRANJ 
<kr 2303 07;C5KRA»CHfMZMI. UPMCAd. KROPA 
dO' 23.03.07: MEHtC ŠEKIB. STARA C. n. KRANJ 
dO 04.W.07. OGREX POORECA 5, MAVČIČE 
do 24,03.07; (XACK INŽINIRTFIG. PREOMOST 22. 
fOUANENAOŠK lOKO 
dO 20.03.07; ROZMAN R(XSmoku6 86.2)R0VWCA 
dO 20.03.07. ZIDĜ K PdfEra 13B. red^ Loto 
<to: 27.03.07; ANŽJČ MRAN. MLAONSKA 2, KRANJ 
da 20.03.07; MONSUN, MlAKAAjeVAOI B. SčNČUR 
do ?l-0307.POOPEČANANOR6JA.LrtwteO.KfWi 
do; 0705.07; SKERJANEC JANEZ. 2ig^m*r. Knie 
do 20.03.07; RIUKO POOGORNK REŠ. NtOŠNJE 2A. 
RAOOVUCA 
do- 20.03.07,2AGAR JURE. BEGUKSKA 4. L£SC£ 
dO 2703.07. LASEROH). KAJUHOVA 1, BLED 
do 31.03 07; OOSMSTVO f « ^ ŠcUa 2. 
do 23.03 07; L£ TFHNKA. ŠUC£VA 27. 
dO. N.04,07; LOTF«Č JAN. RUONO 47, 2£L£ZNUG 
do: 23.03 07. MEGUČ JODKO. PMUFISM 6, TR2)C 
do: 20.03.07. PEKARNA PLANKA. TRTOB̂AKA 43.8LE0 
do: 20.03.0?, PROSEN COM . SP OUPUE 8. OUPUE 
do 14.04.07; SEAVTT«. KROPA 22. KROPA 
OeOEL. L£SA; do: 27.03 07; KURNK FRANC, 
TUPWjC€l1.fReOOWOfl 
OeOEL KOVIN: do 20 03.07, KLAOVARŽA. 
W0USTWJSKA2.Ž1R1 
PUSKAR; do 28.03.07; PLESKAR, TREBIJA 4, 
GOREUMVAS 

KUHAR. POU.: do: x.03.07: TOUtfl MAJA. TITOVA 
18. JESENICE 
KROJILEC OBUTVE; do: 20.03.07; JAZBEC JOŽE. 
SeB£r«52.K«2E 
VRTNAR: do: 20.03.07; MT CVEK. ILCWKA 9, KRANJ 
PEK: do: 23.03.07; ORE>€K. S»aM KRANJ 
MZAR; dO 27.0307; KURNK FRANC. TUPfUČE It. 
PRBDCVOR 
KLUČAVMČAR 
dO 23.03.07; tSKRA 9ACST. Sl»gr>e 25A. UUBLIANA 
do: 11.04.07. LOGAR TRADE.hU«)?« 99. ŠENČUR 
OeUK. KOVIN 
dO- 30.03.07. AMS - FUGHT. BEGUNJE 1, BEGUNJE 
dO 27.03.07. ISKRA MIS. UUBUANSKA 24 A. KRANJ 
do: 20.03.07; KL>«VAR ŽW. »CUSTaSKA 2. 2H 
do: 23.03,07; NIKO. OTOK118, 2EL£ZNN 
VARILEC;do: 23.03.07: LF Afi-CONOmON. 
KAJUHOVA 8,2in 
STROJNIK: do. 23.03.07, SPiRAU INŽ.. BEIVOER-
JEÛ  M. LUBLiANA 
STROJNI MER 
do: 2a03.07; l£ TEHNKA. ŠUCEVA 27. KRAHJ 
do: 23.03.07; PeiDUN. Ootie 3. Ffê ane nad Šk. Irto 
AVTOMEH 
dO- 31.0a07, AVTOHŠA KAVČIČ. MUE 45. VISOKO 
do: 24.03 07; OLKK fit, PREOMOST 22. POUANE 
NAÔ  LOKO 
EUKTR ENERGET1K; do 20.03.07, URBANO 
ZDRAVKO. ZALOG 12. GOU« 
ELEKTROINŠT.; do: 28.03 07. ELROO. 2G. BTTHJE 
143.ŽA8NK:A 
SUKOPLESKAft da 23.03.07: IAW= a»HTlC. TTfOVA 
99.JESEMCE 
AVTOUČAR; do: 30.03,07; AMS • FUGHT, BEGUNJE 
I.BEGUNJE 
FRIZER 
da I4.C4 07: B0$U«NS»«CC>/EC. C Uta 

dO 20 03 07, KAF0L6AR8ARA. FRANKOVO NAS. 68, 
SK.LOKA 
do: 27.03,07; PRAVI RAJ. 6LATNA BREZOVICA 37. 
1360VRHNXA 
ORAODENiK; do. 31.03.07; NERMIN MAHM̂OVlC. 
RIBENSKA30, Bt£0 
TESAR 
dR 23 03.07. KMFIC TDMA2. 38, Sk lJ*4 
do: 30.03.07; L EGOfS. MORHiEVA 56, ŠK. LOKA 
do: 11.04.07; VENl£S. C. TALCEV 3A. JESENCE 
ZIOAR 
da 28 03.07; CESTNO P00JE1JE. Jovsks 20. Krar̂  
do: 23.0307, GRAD OGP. GRAJSKA 44. BLED 
da 23.03.07; MEHČŠEKB. STARA C. 11. KRANJ 
da 27.03.07; SANĈA, M, VAONOVA1. KRANJ 
do: 07.05,07; ̂ KEfUANEC JANEZ. Žigar̂  v«s47. m> 
da 11.04.07; ZDGÂ  POUANE 138. POUANE NAD 
SK.LOKO 
VOZNIK 
da 20 03.07. SOONIKAR NKO, PREČNA 24. KRANJ 
do: 24.03.07; FRAKEU TACEJ. Stud«no 24. Želee*i 
SKLADiSČNK: do: 20.03 07; 06» MARKET. STARA C. 
25. KRANJ 
PRODAJALEC 
do: 01.04,07.4N. SP. BRNIK 80. CERKLIE 
do; 20.03.07; BEGRAD, PREČNA 24. KRANJ 
do: 27.03.07; 02S. S. ŽAGARJA 68. KRANJ 
do: 23.03.07; KGZ. KIOOČEVA 83A. SK LOKA 
do: 27.03107; KZCSSOJE. KRANJSKA 2, $6NČUR 
do: 20.03.07; OBJ MARKET, STARAC. 25. KRANJ 
do: 20.03.07; PEKARNA FlANKA. Tnglavofca 43. BLEO 
do: 11.04.07; SLOVENSKA KNMGA. SMgne 3. Ljub̂ena 
daO7OtO7;VecmSHCP,ZajB0*oe2.Z»jQa!î  
do: 22.03.07: TAMO, MEDNAR. PREHOD 2. ŠEM-
PETER PRI GORICI 
KUHAR 
do: 24,03.07; ERŽEN ANDREĴ  SP. LUŽA 18, SaCA 

do: 23.0a07. INTERSPORT. BETONOVA 2. KRANJ 
do: 1104.07; MAGOtč ANTON, OeMa 18, šENClR 
do 07.04.07; MKS. ČRTOMROVA12. BLEO 
dO 230a07;OŠF,S FMŽaAAM.BegunisKa7,LB0C« 
do: 20.03.07. OŠ STRAŽJŠCe. ŠOLSKA UL 2. KRAWJ 
do: 24.03.07; ROBERT BERNIK. ČEŠNJICA 8. 
ŽaEZNM 
NATAKAR 
do: 24.03 07; ERŽEN ANDREJA. SP. LUŠA 1«, SELCA 
do: 23 03.07. t/TERSPORT, BeTDNCVA 2, KRANJ 
do: 20.03.07. MONSUN. MLAKARJEVA9t B. ŠENČUR 
dO- 27.03.07; RlBNâ  JAI«CO. SENIČNO 8, KRIŽE 
do 24.03.07. ROBERT BERNIK. CEŠNJICA 8. 
ŽELEZNKI 
ARANŽER; do: 23,03.07; MEROIR. C. NA OKROGLO 
7, NAKLO 
SREDNJA POKLIZOBR 
do. 06 04 07: ASSA AaÔ  SU:VBUA. KaMM 8. Knn 
do: 30.0a07. BEGRAD. PREČNA 24. KRANJ 
da 20.03.07. CEGNAR FRANC. Vmaše 163. Šk. LCca 
do: 23.03 07; DUŠAN lAVR̂ . FH>N1NA 15, KRANJ 
da 2703,07. EIB. KH»Č£VA 75. ŠK LOKA 
da 03.04.07: MARV1DS, RODtC 20 C, ŽnCNNICA 
do 23 03 07: OÎCGA. UHomenki 28. Gor, Radgor« 
da 27.03.07: SPORTMA. ALPSKA 43, l£5CC 
do: » 03.07; VARNOST MARIBOR. KJViJE>^ MAR-
KA5. MARIBOR 
WiCT. TEK; do 23.03.07; K(2 KRANJ. 1 Saca 1. Knn 
LES. lEK.: do: 23.03.07; I.N.T, Pol v GcropoKeil. in 
STROJNI TEH. 
do: 04,04.07; LTH ŠK. LOKA. KidriČM 66, ŠK. LOKA 
do: 23.03.07. POL\COM ŠK. LOKA. POUANE 76. 
POUANE NAD ŠK LOKO 
DA Ô.O3,Ô  ROPRET. HOTEMAŽE 47, PREOOVOR 
da 24 03 07: TCMAŽJČ OAVOR. NA KALU 12. NAKLO 
ELEKTROTEH 
do 27.0307; APRA. GRAOMKOVA 7. RADOVLKA 

do: 21.03.07. taceS NTERNATX)NAL ŽELEZNA 14, 
LJUBLJANA 
GRAFIČNI TEK; do: 23 03.07; JAMr«K. GOnSiiSKA 
12. MEDVODE 
GRM>B. TEHj do. 23.03.07; CP. JEZERSKA 20. 
KRANJ 
TER STREŽBE; do, 30,03 07. TOLAR MAJA. TITOVA 
18. JESENICE 
EKORTER 
do 24.03.07, ADR1AT1C SLOVENKA. KIDRIČEVA 2, 
KRANJ 
do: 23.03 07, ADRIA!>C SLOVEtKA. LUBLJANSKA 3 
A. KOPER 
do: 23.03.07; LESNINA. SKLADtSČNA 5. JESEMCE 
dO 07.04.07; SLOVENSKA KNJK̂ . STEGNE 3, 
UUBUANA 
OtMN. MATURANT 
do 14.04.07; GEN£RAUZAVAR..KR2)ČEVA3. LJUBL-
JANA 
dO 23.03 07; JALEN MATUA VOGELMK. LJU8UANS-
KA9. RADOVLJICA 
SREDNJA STROK. AU SPL IZOea 
do: 06.04.07; ASSA ABLOT SLOVENIJA. KEBETOVA 8. 
KRANJ 
do: 20.03.07; BUSINESS £XPRESS. PARMOVA 14. 
UUBUANA 
do: 24.03.07; ENK>.ZQ DOBRAVA4, K«maOo(t3 
dO, 24.03.07; OUICK INŽINIRING. PREDMOST 22. 
POLJA« WOŠK. LOKO 
INt GOZDARSTVA 
do: 27.03.07; ZAVOD ZA GOZDOVE. LJUBLJANSKA 
19. BIH) 
do: 23.03.07: ZAVOD ZA GOZDOVE. S. ŽAGARJA 27. 
KRANJ 
INl ELEKTROTEH. ZA ENERGET.; do: 21,03.07; 
MCES INTERNAT)ONAL ŽELEZNA U. UUBUANA 
RAČimovooJA: dO' 21.03.07: SONiV JanMt4. Bed 

UNIV. DIPL INt GOZDARSTVA; da 23.0̂ 07; ZAVOD 
ZA GOZDOVE. S. ŽAGARJA 27. KRANJ 
UNIV. DIPL INŽ. RAČ. IN INFORMAT4 do: 23 03.07. 
PUJS. KiOnCEVA 75. ŠK. LOKA 
MAG. FARMACUE: do 23.03.07; S8 JESSiCE, TTTO-
VAIIZ.JESEMCE 
DIPL INŽ. GRADB.; do: 23.03.07; CESTNO PODJET-
JE. JEZERSKA 20. KRANJ 
UNIV. nPL INl VODARSTVA IN KOM. INŽ.; da 
20,03,07; ZZV KRARI. OOSPOSVETSKA 12. KRAK) 
um. DIPL EKONOMIST: do: 20.03.07: ALTA PROPA-
GANDMG. ZGOŠA 53. BEGUTiJE 
PROF, RAZR POUKA; do: 20.03.07; OŠ F PREŠER-
NA. igORIČEVA 49. KRANJ 
um. DIPL PSIHOLOG; do: 20.03.07; PSMATRIČNA 
60U«ŠNK>. BEGUNJE 55. BEGUNJE 
UNIV, DIPL INŽ. KRAJ. ARKIT.; do: 23.03.07: TNP. 
UUBUANSKA27.BLED 
DR. MEOK̂tNE; dO-14 04.07; OZG KRANJ. ZD BLED. 
ZD BOHINJ. MlitDINSKAI.SlEO 
DIPL MED. SESTRA; do: 23,03.07; BOLMŠMCA 
G0U«K.G0U«36. GOLNIK 
DR. MED. SPEC. SPL MED.; dO: 04.04.07; OZG 
KRANJ. ZDŠK, LOKA. STARAC. 10, ŠK LOKA 
DR MED, SPEC. PEDtATRUE; da 31.0307; OZG 
KRAK}. ZD ŠK. LOKA. STARA C. 10. ŠK. LOKA 

Prosta deisvro iT«5t3 ofciff̂ arno PO podaW» Zs«di RS 
zažap0e<0MaPte. Zfltadicanor̂ jriaproalOTf̂  
iena vsa Prw tt»» laraJ (*es*edrwsii ob̂  aoušiamo 

lalMMinc deicMio otaiinio, posebno znmio in irvfcUnc 
drug« nMev«). Vš naveden in mir̂ kajoti podaUu so 
dojtepri- ns oĵ tsn̂  doskŝ  obniočrii ciužb in utukt* 
tt delo moda;-nt domači siTBri ZvAda RS za opoak)-

httpv'/www.M*.gov4J,- pn d«iodaiaic2i B f^ 
opow)QfTio, da 80 (DorcUne rspito pn JÎ Ĵ OĈ  
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mailto:ww.moiedelo.com.lnfo@moJedelo.com
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G O B A R S K I K O T I Č E K 

Gobe rastejo tudi pozimi 
Božo MALOVRH 

Letošnja nenavadno topla 
zima je gobarjem pripra\^a 
marsikatero presenečenje. V 
časopisih smo lahko brali o 
jesenskih gobanih (Boletus 
edulis), ki so rasli še sredi de-
cembra lani, pa tudi veliko 
drugih užimih in drugih gob 
je bilo mogoče najti vse do 
novega leta. Komaj so nehale 
rasti zimske kolobarnice 
(Tricholoma portentosum), 
ki jih poznamo tudi pod ime-
nom sivke, podmahovke ali 
sirotice, že so se začele pojav-
ljati posamične marčne pol-
ževke ali marčnice (Hygrop-
horus marzuolus). Slednje 
se v večjih količinah pojavijo 
šele februarja ali marca, ko 
na prisojnih krajih odjuga 
pobere zadnji sneg. Tudi 
zimska panjevka (Flammuli-
na velutipes) se ne boji mra-
za in jo je mogoče najti celo 
pod snegom na razpadajočih 
štorih listavcev. 

Gobarjem - raziskovalcem 
pa je zimski gozd brez snega 
razkril še veliko drugih zani-
mivih gobjih vrst. 

Škrlatna čašica -
(Sarcoscypha coccinea) 

dobna rožnati krogli z belka-
stim pecljem. Ko se krogla 
na vrhu razpre v obliko čaši-
ce, se pokaže čudovita škrlat-
na notranjost, Id že na daleč 
privlači pogled. Na tej škrlat-
ni prevleki dozorevajo trosi, 
ki so potrebni za njeno raz-
množevanje. Dozorela goba 
dobi po dobrem mesecu dni 
obliko plitve skledice s pre-
merom do 5 cm. 

Škrlatna čašica je razmero-
ma redka in čeprav n i pri-
merna za uživanje, nekateri 
raziskovalci našega gobjega 
bogastva menijo, da bi jo bilo 
dobro uvrstiti med zaščitene 
gobe. 

Navadna cepilistka -
(Schizophyllum commune) 

Prava lepotica je škrlatna 
čašica - (Sarcoscypha cocci-
nea). Našli jo bomo od začet-
ka februarja do maja na vlaž-
nih krajih in to takoj, ko sneg 
skopni. Raste iz razpadajočih 
vej listavcev, ki so delno že 
prekrite 2 zemljo in listjem. 
Mlada goba je na zunaj po-

Rumena drhtavka -
(Tremella mesenterica) 

Rumena drhtavka - (Tre-
mella mesenterica) zbuja po-
zornost zaradi svoje oblike in 
barve. Najdemo jo od poletja 
do zime na odpadlih in pre-
perelih vejah listavcev. Dose-
že velikost do 8 centimetrov. 
Rumen, želatinast trosnjak v 
vlažnem vremenu nabrekne 
in se sveti, dozorel trosnjak 
pa se spremeni v zdrizasto, 
skoraj tekočo snov. V suš-
nem obdobju se goba skrči 
in otrdi, zato jo je težko opa-
ziti. Čeprav je užitna, je go-
barji ne nabirajo, saj je brez 
posebnega vonja in okusa. 
Raje jo pustimo na rastišču 
in opazujmo njen razvoj. 

Hrastova labirintnica -
(Daedalea quercina) 

Na suhih, razpadajočih de-
blih in vejah listavcev lahko 
najdemo vse leto zanimivo 
gobo školjkaste oblike. Klo-
buk je zgoraj prekrit z belimi 
polstenimi vlakni, trosovnica 
na spodnji strani pa je sestav-
ljena iz ozkih lističev različnih 
dolžin. Listia dajejo vtis pah-
ljače in potekajo žarkasto iz 
narastišča proti razcefranemu 
robu klobuka. Še posebej lepa 
je navadna cepilistka - (Schi-
zophyllnm commune) pozi-
mi. ko jo slana odene v mes-
nato rdeče ali rožnate barve. 
Goba n i primerna za uživa-
nje, saj ima žilavo meso. 

Slovensko ime hrastove la-
birintnica - (Daedalea querci-
na) nam razločno razkrije 
dve njeni posebnosti. Gobo 
največkrat najdemo na od-
mirajočih (stoječih in podr-
tili) lirastovih deblih. Nagu-
ban klobuk - trosnjak je pol-
krožne oblike in bočno pri-
raščen na podlago. Trosovni-

ca na spodnji strani gobe je 
pri mladi gobi sestavljena iz 
različno dolgih cevk z okro-
glimi luknjicami, ki pa se z 
rastjo gobe raztezajo in konč-
no oblikujejo labirintast vzo-
rec (glej zgornji del fotografi-
je). Meso je plutasto, zato 
goba ni užima. I n še zanimi-
vost, ki je značilna za vse luk-
njičaste in lističaste gobe. 
Trosnjak ima trosovnico ved-
no obrnjeno navzdol proti 
zemlji zaradi lažjega izpada-
nja trosov. Če stoječe deblo 
pade, stare gobe - trosnjaki 
odmrejo, novi pa zrastejo 
pravokotno na prejšnje in 
tako je trosovnica nove gobe 
spet obrnjena proti zemlji. 

Hrastova labirintnica kot 
"gobja kraljica" -
(Daedalea quercina) 

Hrastova labirintnica -
(Daedalea quercina) pod toč-
ko 4 ima tipično polkrožno 
obliko z labirintasto obliko 
trosovnice. Včasih pa se na-
rava poigra in izoblikuje prav 
nenavadne trosnjake, v kate-
rih lahko prepoznamo f)odo-
be iz resničnega sveta. Tako 
goba na 5 sliki resnično spo-
minja na glavo ženske, zato 
ji je avtor dal kar naslov "gob-
ja kraljica". 

Setveni dnevi marec 2007 
Ugodno za 

l.če • i list • presajanje 

2. pe plod od 10. ure 

3. so plod do 15. ure 0 

4. ne 1 1 — 

b. po 1 1 — 

6. to H korenina 

7.sr M cvet do 10. ure. od 11. ure korenina 

8. če list do 17. ure od 18. ure cvet 

9. pe cvet 

10. so H list 

11. ne H list 

12.P0 tst do 17 ure od 18. ure plod * konec presajanja ob 15. uri 3 

13. to H plod 

14. sr H plod 

15.ee 1 1 — 

16. pe 1 1 — 

17.30 1 1 — . od 12. ure cvet 

18. ne U i — , od 11. -16. ure cvet. od 17 ure list 

19. po 1 1 — • 

20. to • • list 

21. sf • • plod 

22. če 1 1 — 

23. pe mM korenina 

24. so M korenina 

25, ne huuiia do 10, uie, od 11. ure cvet' začetek p i e s ^ ob 13. uri C 

26. po cvet 

27 to M cvet do 13. ure, od 14. ure list 

28. sr H list 

29. če 1 1 — 

30. pe B plod 

31. so plod do 11. ure, do 16. ure —, od 16. ure plod 

Podatki so vzeti 
ki ga v Sloveniji 

z dovoljenjem avtorice iz setvenega priročnika Marije Thun za leto 2007, 
'zdaja v neskrajfani obliki založbo ^da. Vrzdenec. tel.: 01/754 <>7 4i 

Legenda 

korenina. !• 1 cvet, I I list, plod, I I neugodno, H presajanje 

G G mali oglasi 
04/201 42 47, e-pošta: mal iog las i@g-g las . s i 
www.gorenjsk ig las .s i 

DOBRA IN ZDRAVA 
ZELENJAVA 
Praktični nasveti za vrtičkai]& 

CENA: 

3.70 
890 SIT 

j /r/ naročnike Gomijskega glasa 
i 20% popusta 

Vrtni center KALIA na Zlatem polju v Kranju 

Za čudovite vrtove Gorenjske 
I P O N U D B A T E D N A : od 19.3. do 24 .3 . 2 0 0 7 

(02lroma do prodaj* zalog) 

S*m«nsk« vr*Ck« 
CtbvU. por, S«fl)«narna 

.€ 0 . 8 5 
S«m>fislu vrtiiu 
itMi, Valfntln 

- 3 0 % 

mnwn c«fM*rw KsOa, 2lat« »«9<i. 
ett(w«(»«V4 2«. Hnt4. tiL: 04/280-79-22. vmJulU.«!. 

www.scrfteMrn4.sJ 
K A L I A 

mailto:info@g-glas.si
mailto:malioglasi@g-glas.si
http://www.gorenjskiglas.si
http://www.scrfteMrn4.sJ
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Marjan in ]oy januarja na Tajskem < 

, in marca v Sloveniji. 

G G I I Z L E T I 

Zgodovina Na obe Strani Sotle 
Kdaj: sobota, 31. marca i t - . 

Kje:Kumrovec-Olimje 

Program; Brežice - Kumrovec: ogled 

čudovito urejene etnološl<o-muze-

jske vasi s Titovo rojstno hišo - ogled 

samostana Olimje s starodavno le-

karno in tokoladnica ali kopanje -

pogostitev na Jelenovem grebenu. 

Cena: 40 evrov (9.585,60 srn 

prestolnice Večni Rim 
Kdaj: 29. marca.-1. aprila 

Program: ogled najpomembnejših znamenitosti Rima: vatikanski muze-

ji, cerkev sv. Petra, Forum Romanum... Cena vključuje avtobusni prevoz, 

vodenje in dve nočitvi z zajtrkom. 

Cena: 165 evrov (39540 Sm 

za otroke Gardaland 
Kdaj: vsako soboto od 7. aprila naprej 

Začetek sezone avtobusnih izletov v zabaviščni park Gardaland. 

Cena: 48 evrov (11.502,72 sm 

Prijave: Gorenjski glas: tel.: 04/201 42 41. Informacije, prijave in vplačila: 

Agencija Linda; tel.: 04/235 84 20 ali info@linda.si. Sedež si zagotovite s 

predplačilom. Riziko odpovedi: 4% in DDV. Prijazno vabljeni. 

Naročniki Gorenjskega glasa imajo 1 0 % popusta 

Gorenjski Glas 

Novo življenje v deželi 
smehljaja 
Marjan Kikelj se pripravlja na selitev na Tajsko, kjer je spoznal tudi življenjsko sopotnico Joy. 
Novo življenje bo začel gra'diti v odmaknjeni tajski vasici. 

URŠA POTRNEL 

"Z Joy in Tajsko se je preki-
nila moja hoja v krogu ... Na-
redil sem korak naprej, za 
nosom... Slovenija mi je dala 
vse ...," svojo odločitev, da bo 
že v nekaj tednih povsem 
spremenil dosedanje življe-
nje in ga začel graditi čisto od 
začetka v odmaknjeni tajski 
vasid, razlaga Marjan Kikelj. 
Mož pri 48 letih, rojen Ljub-
ljančan, a zadnja leta Gore-
njec, ima za seboj kar nekaj 
neprijetnih izkušenj. A po 
lar ikem potovanju na Tajsko 
se je začela njegova prihod-
nost risati v mavričnih bar-
vah. V deželi smehljaja je 
spoznal ženo Joy, prijazne, 
dobre in vesele ljudi, pred-
vsem pa je našel nov dom. 
"Dom je tam, kjer je družina. 
Družina pa so ljudje, ki so te 
vedno veseli takšnega, kakr-
šen si," pravi. 

Sanje o ladji, resnica 
v ljubezni 

Težave so se zadnja leta ko-
pičile - nerazumevanje doma 
in v službi. Ko je odšla žena in 
s seboj vzela vse tri otroke, ga 
je vrglo. Pravi, da je lansko 
mrzlo zimo preživel doma za 
pečjo. Sam, osamljen, razoča-
ran, jezen in zelo žalosten. 
Zima, za katero ne želi, da bi 
se še kdaj ponovila. Začel je 
razmišljati o marsičem. Da bi 
enostavno odšel. Morda na 
ladjo, "ker sem vedno želel 
živeti tako kot mornarji - ne 
veš, kam pluješ in ne veš, 
kdaj prideš ..." Potem je izve-
del za možnost, da bi lahko z 
nekim Slovencem, ki z jadr-
nico pluje okoli sveta, odja-
dral etapo od Malezije do Taj-
ske. Ideja ga je navdušila in 
12. novembra lani je na Du-

naju sedel na letalo za Kuala 
Lumpur ... A prvotno navdu-
šenje nad jadralno pustolov-
ščino se je kmalu izjalovilo. 
Po samo dveh dneh, ko so bili 
še zasidrani v luki, je ugotovil, 
da takšno potovanje ne bi bilo 
zanj. In je sklenil, da bo raje 
pot nadaljeval na Tajsko, kjer 
je bil dc^ovorjen z znancem, 
ki že dalj časa biva tam. In že 
prvi vtisi v novi deželi so bili, 
kot pravi, nepozabni. "Vse je 
bilo drugačno in vse mi je bilo 
fajn!" In že prvi večer na Pu-
khetu je spoznal Ioy. Doma-
činko, ki ga je čisto prevzela 
in kot pravi, sta od tretjega 
dne znanstva pa vse do danes 
ves čas skupaj. Marjan je pre-
pričan, da je v Joy našel pravo 
žensko zase. "Z njo sera doži-
vel, kaj je ženska - ženska je 
vse!" Njuna ljubezen je dobik 
potrditev na rajskem Budo-
vem otoku, kjer sta se simbol-
no poročila. Star menih se je 
samo smehljal, gledal njune 
roke in Ioy položil na srce: 
Pazi nanj ... Marjan je spo-
znal tudi Joyino družino v od-
maknjeni tajski vasici, kjer 
trdo delajo ob obdelovanju 
polj sladkornega trsa in riže-
vih polj. "Res so revni, a tako 
dobrih ljudi še nisem srečal -
res so me čisto prevzeli," pri-
poveduje sobesednik. Kot raz-
laga, so Tajci, čisti, urejeni, 
prijazni, predvsem pa zelo 
veseli. Od rojstva do smrti 
poslušajo mantro: Bodi do-
ber! Bodi dober! Bodi dober! 
In to se pozna na njihovem 
značaju, temperamentu in 
življenjskem stilu. 

Čakajoč na vrnitev -
domov 

Ko se je po dobrem mese-
cu dni bližal čas vrnitve do-

N a rajskem Budovem otoku. 

mov v Slovenijo, sta se z Joy 
dogovorila, da gre z njim. A 
postopki urejanja vize zanjo 
so bili zapleteni, mukotrpni 
in dolgotrajni. Kljub temu 
sta 18. januarja vendarle od-
letela s Tajske proti Evropi. 
I n Tajka Joy, ki prej ni nikoli 
zapustila svoje domovine, se 
je znašla v gorenjski vasid ... 
Kot pravi, ji je v Sloveniji 
lepo. K sreči je bila letošnja 
zima mila, tako da je ni pre-
več zeblo. Se je pa kot otrok 
razveselila redkih snežink, ki 
jih ni še nikoli videla. Kljub 
vsemu pogreša svojo domo-
vino. Tolaži jo misel, da bo-
sta v Sloveniji ostala le tako 
dolgo, da uredita vse potreb-
no za dokončen odhod nazaj 
na Tajsko. Mar jan je odlo-
čen, da bo posekal vse svoje 
korenine. "Čakam, da uredi-
va vse in greva domov. Kajti 

|oyina družina 

čutim, da sem tam doma ..." 
Marjan bo tako pustil službo 
v kranjski tovarni, kjer je de-
lal več kot dvajset let, prodal 
hišo in vse ostalo. V Sloveni-
ji ne bo obdržal niti naslova 
stalnega bivališča. 

Z Ioy razmišljata, da bi pot 
nazaj na Tajsko podaljšala 
tako, da bi jo opravila z naj-
različnejšimi prevoznimi 
sredstvi - z vlakom, avtobusi, 
ladjami, z motorjem, pa tudi 
peš ... Pred odhodom pa si 
Marjan želi, da bi se tudi 
uradno poročila. A birokrat-
ske zahteve so ju postavile v 
začaran krog pridobivanja do-
voljenj. Tudi če jima ne uspe, 
Marjan pravi, da sta onadva 
poročena. "Simbolično sva se 
poročila na Budovem otoku 
in to je za naju dovolj." In 
kako si Marjan predstavlja 
svoje bodoče življenje? "Ko se 
vrneva na Tajsko, bova naj-
prej malo potovala, da najde-
va primemo zemljo. Živela 
bova na vasi, kar si želim že 
vse življenje. Predstavljam si, 
da bo najin košček zemlje ob 
vodi z velikim vrtom, kjer 
bova pridelovala potrebno 
hrano. Hišo bova zgradila 
sama - in zraven morda še 
kakšen bungalov za turiste. 
To bova videla sproti, kajti za-
čel sem načrtovati le en korak 
naprej," odgovarja sobesed-
nik. Na morebitne dvome, ali 
je odločitev za tako korenito 
spremembo življenja - nena-
zadnje se z Joy poznata šele 
nekaj mesecev - pa Marjan 
odgovarja z modrostjo svoje 
stare mame: "Vsak zase ve..." 

mailto:info@linda.si
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Manj investicij na Gorenjskem 
Medtem ko so investicije najpomembnejši dejavnik rasti BDP v državi, zbuja skrb njihovo lansko 
zmanjšanje na Gorenjskem. 

ŠTEFAN ŽARGI 

Kranj - Ko smo pred tednom 
dni poročali o analizi gospo-
darskih gibanj v preteklem 
letu, ki so jo pripravili na 
Uradu za makroekonomske 
raziskave in razvoj (UMAR) , 
so bile kot najpomembnejši 
dejavnik rekordne rasti B D P 
v naši državi navedene inve-
sticije, ki so poleg povečeva-
nja izvoza največ prispevale 
k lanski gospodarski rasti. 
Toliko bolj zato zbuja skrb 
slika, ki se kaže iz Informa-
cije o izdatkih pravnih oseb 
za investicije v letu 2006 na 
Gorenjskem, Id so jo v teh 
dneh pripraviU na Agenciji 
za javnopravne evidence in 
storitve (AJPES) , Izpostavi v 
Kranju. Podatki namreč ka-
žejo, da so se plačila za inve-
sticije v letu 2006, ko so 
znašala 34 milijard tolarjev, 
v primerjavi z letom 2005, 
ko smo na Gorenjskem za 
investicije namenili 39 mili-
jard tolarjev, zmanjšala kar 
za 13 odstotkov, medtem ko 
so se v državi povečala za 
6,8 odstotka. Posledično se 

Plačila za investicije v predelovalnih dejavnostih Gorenjske 

3,7% 3,8% 3.3% 5.9% 

4,7% 
••9% 

26,6% 

B P r o i z v o d n j a s t r o j e v in n a p r a v 

• P r o i z v o f l n j a i z d e l k o v iz g u m e in p l a s t i č n i h m a s 

• P r o i z v o d n j a vozi l in plovi l 

• P r o i z v o d n j a e l e k t r i f n e in o p t i č n e o p r e m e 

• P r o i z v o d n j a v laknin , p a p i r j a in k a r t o n a m izde lkov 

• O s t a l e d e j a v n o s t i 

• P r o i z v o d n j a kovin in k o v i n s k i h i z d e l k o v 

• o b d e l a v a in p r e d e l a v a l e s a in i z d e l k o v 

29.1% 

je delež investicijskih izdat-
kov pravnih oseb na Gorenj-
skem m e d vsemi izdatki v 
Sloveniji zmanjšal s 5,1 na 4 
odstotke in v povprečju je 
gorenjsko podjetje investira-
lo komaj 44,9 odstotka 
vrednosti povprečnega inve-
sticijskega vložka podjetja v 
državi. 

Ob teh skrb zbujajočih po-
datkih pregled strukture in-
vesticij po dejavnostih kaže, 
da velikih sprememb ni bilo. 
Največ (23 odstotkov) je bilo 
še vedno investiranega v pre-
delovalnih dejavnostih, sledi-
jo poslovanje z nepremični-
nami, najemi in poslovnimi 
storitvami (18,5 o^totka) ter 
promet, skladiščenje in zve-

ze (11 odstotkov). Na vseh na-
vedenih treh področjih pa je 
lani prišlo do občutnega pad-
ca sredstev, v predelovalnih 
dejavnostih za več kot četrti-
no in prometu skoraj za tret-
jino. Svetla izjema je gradbe-
ništvo, ki je investicije pove-
čalo za trikrat. Na področju 
predelovalnih dejavnosti je 
bilo največ investiranega v 
proizvodnji kovin in kovin-
skih izdelkov, sledi proizvod-
nja izdelkov iz gume in pla-
stičnih mas, skoraj za polovi-
co pa so se zmanjšale investi-
cije v proizvodnji električne 
in optične opreme. Najslabše 
je pri investicijah v proizvod-
nji usnja, obutve in usnjenih 
izdelkov, saj je bilo naložb le 

še za dobre tri odstotke vso-
te, investirane v letu 2005. 
Občutno so bile lani manjše 
tudi investicije v javnem sek-
torju, saj so se za izobraževa-
nje zmanjšale za dve tretjini, 
za petino na področju javne 
uprave in za pet odstotkov v 
zdravstvu. 

Tudi slika investicij po ob-
činah je zanimiva, čeprav 
njihova velikost (majhnost) 
vpliva na indekse. Tudi lani 
je bila dobra tretjina vseh in-
vesticij v Mestni občini 
Kranj, po višini sredstev za 
investicije pa sledijo Škofja 
Loka, Bled, Jesenice in Cer-
klje. Do zmanjšanja investi-
cij med navedenimi je lani 
prišlo v Kranju in Cerkljah. 

PoŠti ne zmanjkuje dela 
ŠTEFAN ŽARGI 

Kranj - Da razvoj sodobnih 
telekomunikacij vpliva na 
obseg dela Pošte Slovenije, 
ni nobenega dvoma. V se-
števku za celo Slovenijo ve-
lja, da se je obseg storitev v 
letu 2006 v primerjavi z le-
tom 2005 povečal kar za 12 
odstotkov, medtem ko za Po-

slovno enoto Kranj, ki pokri-
va območje 18 občin na Go-
renjskem, po podatkih iz 
vsakoletnega poročila velja, 
da se je obseg povečal za sla-
bih 5 odstotkov. Še vedno ra-
ste število poštnih storitev 
(za 7,1 odstotka), zmanjšalo 
se je število denarnih storitev 
(za 2,3 odstotka) in prav tako 
drugih storitev (za 3,8 odstot-

ka). Poštne storitve predstav-
ljajo 80 odstotkov vsega dela 
na poštah, denarne storitve 
deset odstotkov, preostale 
storitve pa prav toliko. 

Pismonoše za prevoz in 
dostavo poštnih pošiljk dnev-
no opravijo 8472 kilometrov 
poti. Od tega 613 kilometrov 
peš, 884 kilometrov s kolesi, 
1.608 kilometrov z motorji 

in preostalih 5.367 kilome-
trov z avtomobili. Lani je bilo 
sprejetih 42,5 milijona poš-
tnih pošiljk in opravljenih 
5,2 milijona denarnih trans-
akcij, na gorenjskih poštah 
pa je bilo zaposlenih 558 lju-
di. V letu 2006 so preselili v 
nove prostore pošto v Bo-
hinjski Bistrici, za leto 2007 
pa imajo načrte v Radovljici, 
v Gorjah, na Jesenicah-Ja-
vomiku, na Planini v Kranju, 
v Šenčurju in pripravo grad-
nje nove pošte na Jesenicah. 

E l g ^ 
EKOL, d. o. o., Kranj 
Zbiranje, sortiranje in 
odstranjevanje 

rtfin o^^Pst^^^V' čiščenja 
v industriji 
Laze 18a. 4 0 0 0 Kranj 

27-članski kolektiv zamdi povečanega olisega dela po-
trebuje nove sodelavce. 
Nudimo možnost zaposlitve na detovnlh mestih (m/ž): 

1. Delavec v skladišču 
Pogoji: 
- detovne Kkušnje pri podobnih delih 
Prednosti: 
- zaželena poklicna ali srednja iola kemijske smeri 
- ekoložka ozaveščenost 
- osebna urejenost 

2. Voznik tovornih vozil 
Pogoji: 
-vozniško dovoljenje kategorije C in E 
- možnost pridobitve Icence za prevoze 
Prednosti: 
- dovoljenje za prevoz nevarnih snovi ADR 
- Izpit za viličarja 
- ekotoška ozaveščenost 
- osebna urejenost 

3. Delavec - spremljevalec pri 
delu na terenu 
Pogoji: 
- osnovno šolska izobrazba 
Prednosti: 
-dek»ne izkušnje 
- ekotoška ozaveščenost 
- osebna urejenost 

4. Pripravnik/ca 
Pogoji: 
- v. aU VI. stopnja izobrazbe kemijske stroke 
Prednosti: 
-veselje do dela v komerciali 
- ekotoška ozaveščenost 
- osebna urejenost 

Zaposlitev nudimo za dotočen čas z možnostjo zaposlit-
ve za nedoločen čas. 
Mesto zaposlitve Stražišče pri Kranju. Terensko deto je 
na območju Slovenije. 

DekxJajalec si pridržuje pravico, da na za posamezno 
razpisano detovno mesto ne sprejme nobenega kandi-

tzključno pisne prijave z življenjepisom In kopijami 
vseh dokazil pošljite na naslov Ekol, d. o. o. Laze 
18a, 4000 Kranj s pripisom 'kadrovska služba". 

G G ! naročnine \ 04/201 42 4 1 , e-pošta: narocnine@g-glas.si, www.gorenjsitiglas.si 

LR\BORRVRORIJ 
ZA 

LOTRIC 
M E R O S L O V J E 

Lotrič\i<,o 
Ula> 163. tl27 Mca 

b. -ISH StrOTN 

Zaposlimo: 
PROGRAMERJA (m/ž) 

Pričakujemo: 
• poznavanje phlhrme.NET (C#), 

V86, V6A,MSSQtServef 
• zanesljivost, samoiniciotrvnosi in 

komunikativnost 
m znanje angleškega jezika 

Omogočamo: 
• ustvarjalno delovno okolje 
m možnost strokovnega 

izobraževanja in 

izpopolnjevanja 
m samostojno in dinamično delo 
m stimulativne zaslužke 

Delovno razmerje bomo z izbra-
nim kandidatom sklenili za nedolo-
čen čos s 6jnesečnim poskusnim 
delom. Ponudbe s kratkim življe-
njepisom poUjile v 8 dneh p o o b -

javi na naslov: Lotrii, d. o, o,, 
Saleam, 4277 Soka. 

Prihodnost je 
v gorivnih celicah 
v železnikarskem Domelu si veliko obetajo od 
razvoja gorivnih celic. Učni pripomoček za 
Osnovno šolo Železniki. 

ANA HARTMAN 

Železniki - V Domelu se za-
vedajo, da bo za zanesljivo 
prihodnost podjetja treba 
osnovno dejavnost, to je pro-
izvodnjo elektromotorjev, 
razširiti. Januarja so v sklopu 
skupine Domel ustanovili 
podjetje Domel Energija, ki 
se bo ukvarjalo z inženirin-
gom, svetovanjem in trže-
njem na področju alternativ-
nih virov energije, predvsem 
gorivnih celic. "To je sistem, 
ki pretvarja kemično energi-
jo vodika v električno energi-
jo, stranska produkta reakci-
je pa sta voda in toplota. Po-
membno pri tem je, da je 
pretvorba energije vodika v 
gorivnih celicah zelo učinko-
vita in brez škodljivih emi-
sij," je pojasnil Aleš Markelj, 
direktor podjetja Domel 
Energija. 

V Domelu so za kanadske-
ga proizvajalca gorivnih celic 
Hydrogenics že razvili E C 
puhalo v zaprtem in nerja-
vem okolju. "Sodelovati snio 
začeli še z več proizvajalci iz 
Severne Amerike, medtem 
ko se Evropa na tem podro-
čju šele prebuja," je dejal di-

rektor razvoja in raziskav 
Matjaž Čemažar. Nova teh-
nologija je namreč uporabna 
tudi v vojski, je poudaril Ro-
bert Šipec z obrambnega mi-
nistrstva. Na terenu jih bo 
vojska uporabljala kot rezerv-
ni vir električne energije. Že-
leznikarskemu podjetju je 
ministrstvo za obrambo že 
zaupalo raziskovalni projekt 
z namenom postavitve 
osnovne infrastrukture za 
raziskave za gorivnih celic, 
lotili pa so se ga v sodelova-
nju z devetimi institucijami. 

Danes se gorivne celice 
uporabljajo predvsem v de-
monstracijske namene, Če-
mažar pa pričakuje, da bodo 
celice kot nadomestek aku-
mulatorja v viličarjih prva 
aplikacija, ki bo prešla v serij-
slco izdelavo. Največ aktivno-
sti pa je v razvoju rešitve al-
ternativnega pogona za avto-
mobile. Ker si v Domelu želi-
jo, da se s tehnologijo goriv-
nih celic č im prej začnejo 
seznanjati tudi učenci in 
morda njihov bodo6 kader, 
so učni pripomoček - prikaz 
verige pridobivanja in upora-
be vodika - minuli četrtek po-
klonili OŠ Železniki. 

IguBgANA 

Sl.mobil povečuje število uporabnikov 

Pretekli teden so pri drugem največjem mobilnem operater-
ju v Sloveniji predstavili poslovanje v preteklem letu, s kate-
rim so izjemno zadovoljni. Število uporabnikov so namreč 
povečali kar za 17 odstotkov (ob koncu leta so jih imeli 
420.900), Izboljšala se je povprečna poraba (prihodek) na 
uporabnika, kar vse je vplivalo tudi na bistveno izboljšanje 
poslovnih rezultatov. Si.mobil ima tako 24,9-odstotnl tržni 
delež, število naročnikov, ki predstavljajo že 57,5 odstotka 
vseh uporabnikov, pa se je povečalo za 37 odstotkov. Celotni 
poslovni prihodki so v letu 2006 dosegli 131,2 milijona evrov, 
kar predstavlja 30,2-odstotno rast glede na leto 2005. Razlog 
za rast je predvsem v povečanju prihodkov od gostovanja tu-
jih uporabnikov ter prihodkov od prodaje storitev in blaga. V 
primerjavi z enakim obdobjem leto poprej se je poslovni Izid 
iz poslovanja pred amortizacijo povečal za 35,5 odstotka in je 
znašal 33,6 milijona evrov. Družba je leto zaključila s pozitiv-
nim poslovnim izidom iz poslovanja v višini 11,2 milijona ev-
rov, kar je za 149,6 odstotka več kot v letu 2005. Š. Ž. 

SREDNiA P O K U C N A IN S T R O K O V N A ŠOLA 
KRANJ, Cesta Staneta Ž a g a n a 3 3 

Vobimo k vpisu v nov, perspektiven program 

GRADBENI TEHNIK 
Prvič na Goren/sfeem/ 

Bodoči dijaki • pridnjžite se nam. 
Program nudi velike možnosti za zaposlitev po 

končonem Šolanju in omogoča nadaljevanje šolanja 
na višjih in visokih šolah. 

Prijave sprejemamo do 23. morco 2007 oz. do zaključka roka za 
prenošanje prijav, t.j. 13. april 2007. 

Vse infonDocije dobite na telefonski številki 2 0 41 574. 

mailto:narocnine@g-glas.si
http://www.gorenjsitiglas.si
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Vabila in obvestila 
CVETO ZAPLOTNIK 

Ško^a Loka - Razvojna agen-
cija Sora bo v sodelovanju z 
nekaterimi organizacijami 
in s pomočjo zeliščne kmeti-
je Plavica pripravila v čebe-
larskem domu v Brodeh 28-
urne delavnice o zeliščar-
stvu, na katerih bodo udele-
žencem predstavili nabira-
nje, sušenje, uporabnost, 
pridelovanje in trženje zdra-
vilnih rastlin ter izdelavo ze-
liščnih pripravkov. Prvi dve 
delavnici bosta v petek in so-
boto, prijave sprejemajo še 
danes in jutri na telefonskih 
številkah 50-60-225 in 50-
60-220 ali po e-pošti na na-
slov kristina.miklavdc@ra-
sora.si. Cena je 15 evrov. 

Dovje - Kmetijska svetoval-
na služba vabi jutri, v sredo, 
ob 9.30 v dvorano agrarne 
skupnosti Dovje na predava-
nje o spremembah davčne 
zakonodaje za kmetijstvo. 
Predavala bo Olga Oblak, 
specialistka za agrarno eko-

nomiko v Kmetijsko gozdar-
skem zavodu Kranj. 

Zabreznica - V petek ob 
19. uri bo v osnovni šoli v Za-
breznici predavanje Maure 
Arh z naslovom Pleveli okoli 
našega doma so odlična 
zdravila, hranila in gnojila. 
Na predavanje vabi kmetij-
ska svetovalna služba. 

Žiri - Članice Društva 
kmečkih žena Žiri se bodo v 
petek ob sedmih zvečer zbra-
le v gasilskem domu na Do-
bračevi na občnem zboru 
društva. Uradni del bodo po-
pestrili pevska skupina Na-
smeh, baletka Ema Ferreira 
in Grabljice s Sovodnja. 

Poljane - Danes ob štirih 
popoldne bo v osnovni šoli v 
Poljanah predavanje Alenke 
Košir, patronažne sestre iz 
škofjeloškega zdravstvenega 
doma, o povišanem krvnem 
tlaku, sladkorju in holestero-
lu. Na predavanje vabita 
Društvo podeželskih žena 
Blegoš in kmetijska svetoval-
na služba. 

LJUBLJANA 

Novi minister predstavil prve aktivnosti 
Novi minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Iztok 
Jarc je v petek predstavil svoje prve aktivnosti, odkar je pre-
vzel vodenje ministrstva. Kot je dejal, bo ustanovil skupino, 
ki bo pregledala Program razvoja podeželja 2007 - 2013 ter 
po potrebi predlagala nove vsebinske in finančne rešitve. O 
izplačilu subvencij za prilagajanje EU standardom se z mi-
nistrstvom za finance še usklajujejo. Okrepili bodo pravno 
službo in pospešili reševanje pritožb. Dobro se bodo pripra-
vili na promocijo kmetijskih izdelkov v času slovenskega 
predsedovanja Evropski uniji. Aprila bodo za državljane uve-
dli brezplačni odprti telefon. C. Z. 

KRANJ 

Kmetje bi bili radi obveščeni 
Kmetje in drugi krajani iz okolice Brda, to je iz vasi Suha, 
Predoslje in Kokrica, bi radi vedeli, kako bo dogajanje v času 
slovenskega predsedovanja Evropski uniji vplivalo na njiho-
vo delo in življenje. Komisija za kmetijstvo pri kranjskem 
občinskem svetu predlaga ministrstvom za promet, zunanje 
zadeve, kulturo ter za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
srečanje s krajani, na katerem naj bi jim predstavniki minis-
trstva odgovorili na vsa vprašanja, ki jih zanimajo. C. Z. 

LjusgANA 

Razdelili mlečno kvoto iz nacionalne rezerve 
Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je med rejce 
razdelila dodatno mlečno kvoto iz nacionalne rezerve. 7.965 
rejcev je prejelo skupno 32.982 ton kvote za oddajo mleka v 
mlekarne in 1.233 rejcev 5.136 ton kvote za neposredno pro-
dajo mleka in mlečnih izdelkov. C. Z. 

Uživajmo ob dobrih jedeh 
v novem prospektu Uživajmo brez meja se z značilnimi jedmi in pijačami predstavlja tudi Gorenjska. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Zgornji Brnik - Kmetijsko 
gozdarski zavod Celje je v 
okviru projekta Uživajmo 
brez meja izdal prospekt, ki 
predstavlja najbolj zanimiva 
gastronomska doživetja od 
Gorenjske prek avstrijske 
Koroške do Prekmurja. Kot 
je na četrtkovi predstavitvi 
prospekta v Dvoru Jezeršek 
na Zgornjem Brniku dejala 
vodja projekta Vesna Ču-
ček, želijo s prospektom po-
večati vlogo značilnih regio-
nalnih jedi v gastronomski 

Edith Kerschbaumer, di-
rektorica deželnega 
združenja turističnih 
kmetij avstrijske Koro-
ške: "Raziskave kažejo, 
da se kar 41 odstotkov tu-
ristov odloča za izbiro tu-
ristične destinacije na 
podlagi hrane in pijače." 

ponudbi ter navdušiti turi-
ste za gastronomske izlete, 
potovanja in počitnice. Pro-
spekt, ki je izšel v nakladi 
257 tisoč izvodov, od tega 
190 tisoč v nemškem jezi-
ku, spremlja tudi 170 pro-

Na ekološki kmetiji Pr' Corjup na Podjelju v Bohinju postrežejo bohinjsko zaseko, 
sir mohant in druge dobrote. /T.|e5tnijnik.w«(w.jio«nu mfo/ur.vi|iT>obranieji 

gramov gastronomskih do-
živetij na uradnem sloven-
skem turističnem informa-
cijskem portalu. 

Kaj lahko h gastronom-
skim užitkom prispeva Go-
renjska? Kot je v prospekt 
zapisal etnolog prof. dr. Ja-
nez Bogataj, je za gorenjsko 
gastronomsko regijo značil-
na močna dediščina mleč-
nih izdelkov, jedi iz ajde, aj-
dove, prosene in ješprenjeve 
kaše, zelja in repe ter nekate-
rih poltrajnih in trajnih iz-

delkov ob kolinah. Širša Go-
renjska je domovina kranj-
ske klobase. V Gomjesavski 
dolini priporočajo rateške, 
podkorenške ter kocove kra-
pe. V Bohinju so znani po 
bohinjskem mohantu, bo-
hinjski zaseki in bohinjskih 
koruznih žgancih. V Tržiču 
in okolici kuhajo znamenito 
tržiško bržolo. Na Loškem je 
doma vrsta značilnih jedi, 
med njimi loška smojka, lo-
ška mešta, visoška pečenka 
in dražgoški kruhki. Na Ve-

Bodo morali vrniti denar 
CVETO 2LAPLOTNIK 

Kranj - Ko je svet kranjske 
območne enote Kmetijsko 
gozdarske zbornice Slove-
nije na četrtkovi seji obra-
vnaval informacijo o izvaja-
nju ukrepov letošnje kme-
tijske politike, je direktor 
kmetijsko gozdarskega za-
voda Branko Ravnik opozo-
ril tudi na problem pri pla-
čilih za planinsko pašo, za 
katera veljajo nova pravila. 
Z letošnjo uvedbo plačilnih 
pravic so namreč Gerk (gra-
fično enoto rabe kmetijskih 
zemljišč) gorski pašnik na-
domestili s trajnim travni-

kom, s tem pa so nastale 
tudi velike spremembe pri 
določitvi uporabne površine 
pašnika. Na marsikaterem 
planinskem pašniku se je 
uporabna površina zaradi 
tega zmanjšala, kmetijski 
svetovalec Matjaž Meglič 
poroča o primerih s tržiške-
ga območja, ko se je zmanj-
šala za več kot šestdeset 
hektarjev. V agrarnih oz. 
pašnih skupnostih jih ob 
tem najbolj skrbi, ali bodo 
zaradi tega morali vrniti vsa 
plačila za planinsko pašo, ki 
so jih prejeli od leta 2004 
dalje, in kako bodo letos 
uveljavljali subvencije. V 

kranjskem zavodu menijo, 
da bi na novo določena upo-
rabna površina planinskih 
pašnikov lahko veljala le za 
naprej, torej za pridobitev 
plačilnih pravic v obdobju 
2007 - 2013, nikakor pa ne 
bi smela vplivati za nazaj 
oz. na že prejeta plačila. Da 
se to ne bi zgodilo, bi sub-
vencijske vloge za planin-
sko pašo za pretekla leta 
morali za nazaj izključiti iz 
sistema sledenja in navz-
križne skladnosti. V zavodu 
so o problemu že opozoril 
kmetijsko gozdarsko zbor-
nico in agencijo za kmetij-
ske trge in razvoj podeželja. 

liki planini pripravljajo 
manjše okrogle sire tmiče. 
Gorenjska posebnost so tudi 
govnač, masovnik, mavžlji 
ali maželni, godla, gorenjska 
prata, gorenjski želodec - in 
še bi lahko naštevali. 

Projekt Uživajmo brez 
meja, ki se bo aprila končal, 
je vreden 173 tisoč evrov, od 
tega bo tri četrtine zagotovila 
Evropska unija v okviru In-
terregovega programa čez-
mejnega sodelovanja med 
Slovenijo in Avstrijo. 

LJUBLJANA 

Prašiča nista 
bila okužena 
Veterinar iz veterinarske po-
staje Brežice je v petek na 
manjši kmetiji z dvema pra-
šičema v kraju Slogonsko, ki 
je od hrvaške meje oddaljen 
vsega 350 metrov, posumil 
na okužbo s klasično prašič-
jo kugo, na Nacionalnem 
veterinarskem inštitutu pa 
so v soboto z laboratorijski-
mi preiskavami ta sum ovr-
gli. Za enega od prašičev so 
ugotovili, da se je zadušil 
zaradi novotvorbe limfatič-
nega tkiva, na drugem, ki ni 
kazal znakov bolezni, a so 
ga kljub temu usmrtili, pa 
patologi niso odkrili znakov, 
značilnih za klasično prašič-
jo kugo. C. Z. 

Cvetlice Gobe 
E n o s t a v n o m » n n l l i v o D o l o t a n i > iTi M n « ( ( l i v a j t ^ o { i i i | ) 
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Darilo za nove 
naročnike! Izberite 
svojo knjižico. 
Naročniki Gorenjskega glasa knjižice 
lahko kupite na Zoisovi 1 v Kranju, 
jih naročite po telefonu 5t.: 04/20142 41 
ali po e-poštI: narocnine@g-glas.si 

Cena z 20% popustom je: 9 8 € 
(2.392 SIT) 

mailto:cveto.zaplotnik@g-glas.si
mailto:narocnine@g-glas.si
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Največ se dražijo storitve 
Zveza potrošnikov Slovenije ugotavlja, da je bilo v zadnjem letu več podražitev v storitvenih 
dejavnostih kot v trgovini. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Ljubljana - Zveza potrošni-
kov Slovenije je v sodelova-
nju z Mednarodnim inštitu-
tom za potrošniške raziskave 
pred kratkim pripravila novo 
črno listo podražitev, na ka-
tero je na podlagi spremlja-
nja cen in obvestil potrošni-
kov uvrstila izdelke in storit-
ve, ki so se v zadnjem letu 
podražili za več kot deset od-
stotkov. Pri sestavljanju črne 
liste podražitev izdelkov je 
prejela tudi številna obvestila 
potrošnikov o podražitvah 
izdelkov v trgovinah, ob pre-
verjanju informacij pa so ji 
iz trgovskih hiš skoraj v po-
lovici primerov odgovorili, 
da je vzrok za podražitev ko-
nec prodajne akcije. Črna li-
sta podražitev izdelkov je 
precej krajša kot podobna li-
sta za storitve, na kateri naj-
demo gostince, avtošole, ter-
me, ponudnike športnih, 
kulturnih in zdravstvenih 
storitev ... Med izdelki je na 
prvem mestu s 44-odstotnim 
"skokom" krompir za pom-
frit BZ Tuš v trgovinah Tuš, 
kjer kot razlog za zvišanje 
cene navajajo slabo letino 
krompirja in globalne premi-
ke cen. Med storitvami je na 
vrhu črne liste skoraj 68-

Cene so občutno zvišale tudi nekatere avtošole. / fmo: Ti„, 0,11 

odstotna podražitev odstra-
njevanja zobnih oblog v pod-
jetju Simed zobozdravstvo v 
Ljubljani, dvig cene pa je po 
pojasnilu iz podjetja posledi-
ca velikega povpraševanja. 

Prodajne akcije 
zamegljujejo primerjave 

Po izkušnjah dvanajstih 
evropskih držav, ki so uvedle 
evro pred Slovenijo, so v ob-
dobju prehoda na evro cene 
bolj zviševali ponudniki sto-
ritev kot izdelkov. Podobno 
ugotavljata za Slovenijo tudi 
državni urad za statistiko in 
zveza potrošnikov. V košarici 

Vplivi evra in ropa 
Lansko poslovanje SKB banke sta zaznamovala 
uvedba evra in reševanje odškodninskih 
zahtevkov po predlanskenh ropu šefov. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Ljubljana - Skupina SKB, ki 
jo sestavljata SKB banka in 
odvisno podjetje SKB Lea-
sing, je lani povečala bilanč-
no vsoto za enajst odstotkov 
in ustvarila 21,6 milijona ev-
rov (5,17 milijarde tolarjev) 
dobička pred obdavčitvijo, 
kar je trinajst odstotkov več 
kot leto prej. Ker so bile davč-
ne obveznosti zaradi odlože-
nih davkov lani za 5,2 milijo-
na evrov (1,24 milijarde tolar-
jev) večje kot leto prej, je čisti 
dobiček znašal 15,9 milijona 
evrov (3,8 milijarde tolarjev). 
Sama banka je bilančno vso-
to povečala za osem odstot-
kov ter ustvarila 19,8 milijo-
na evrov (4,74 milijarde to-
larjev) dobička pred obdavčit-
vijo, kar je 16 odstotkov več 
kot predlani, ter 14,6 milijo-
na evrov (3,49 milijarde to-
larjev) čistega dobička. Čiste 
poslovne in finančne prihod-
ke je v primerjavi s predlani 
povečala za dva odstotka, 
operativni stroški pa so bili 
zaradi uvedbe evra, odprav-

ljanja škode po ropu šefov 
novembra predlani ter sveto-
valnih storitev za šest odstot-
kov višji kot leto prej. Stroške 
uvedbe evra ocenjujejo na 
štiri milijone evrov. Do kon-
ca lanskega leta so rešili štiri 
petine odškodninskih za-
htevkov, nastalih po ropu, še 
preostale pa naj bi do sredine 
letošnjega leta. 

Ob velikem povpraševa-
nju prebivalstva po posojilih 
so obseg potrošniških in 
stanovanjskih posojil v pri-
merjavi s predlani povečali 
več kot za eno tretjino in s 
tem tržni delež okrepili za 
0,7 odstotne točke, na 7,8 
odstotka. V sodelovanju z 
mednarodno mrežo privat-
nega bančništva banke Soci-
ete Generale so uvedli t.i. 
Zlato ponudbo za upravlja-
nje premoženja bogatejših 
strank, novost v ponudbi je 
tudi naložbeni depozit z 
jamstvom za vračilo glavni-
ce in obrestnim donosom, 
ki je odvisen od donosnosti 
košarice dvajsetih medna-
rodnih delnic. 

cen, ki jih spremlja potrošni-
ška organizacija, se je med 
lanskim in letošnjim febru-
arjem pocenilo osem odstot-
kov storitev, na isti ravni jih 
je ostalo 42 odstotkov, polovi-
ca pa se jih je podražila. Med 
izdelki se jih je v istem obdo-
bju 26 odstotkov pocenilo, 
39 odstotkov jih je ostalo na 
isti ravni, 35 odstotkov pa se 
jih je podražilo. Še opaznejša 
je razlika za zadnje trimeseč-
je (november 2006 - februar 
2007), ko se je pocenilo 8 od-
stotkov storitev in 26 odstot-
kov izdelkov, na isti ravni je 
ostalo 52 odstotkov storitev 
in 58 odstotkov izdelkov, po-

dražilo pa se je 40 odstotkov 
storitev in 16 odstotkov izdel-
kov. Čeprav podatki kažejo, 
da so se storitve dražile po-
gosteje kot izdelki, v javnosti 
še vedno prevladuje mnenje, 
da so v obdobju prehoda na 
evro cene najbolj "navijali" 
trgovci. Eden od razlogov za 
takšno prepričanje je bržko-
ne tudi ravnanje trgovcev, ki 
s prodajnimi akcijami za-
megljujejo možnosti pri-
merjanja cen med različni-
mi ponudniki. 

Črne liste podražitev dose-
gajo svoj namen. Nekateri 
ponudniki so izdellce oz. 
storitve toliko pocenili, da 
so izpadli z liste. 

Zveza potrošnikov bo tudi 
po 30. juniju, ko se bo konča-
lo obdobje dvojnega označe-
vanja cen v tolarjih in evrih, 
spremljala cene, pri tem pa k 
sodelovanju vabi potrošnike. 
Svoja cenovna opažanja lah-
ko sporočijo na evrotelefon 
080 8 22 (vsak ponedeljek, 
sredo in petek od 8. do 12. 
ure), preko elektronske pošte 
evropotrosnik@zps.si in ob-
razcev na spletni strani 
www.evropotrosnik.si. 

HALO - HALO GORENJSKI GLAS 
telefon: 04 201 42 00 

Njrofilo li objin $pfei»n̂ o po telefonu 04/201-42.00, fabu 04/201*42'I3 sh osebno na Zoisovi 1 
»»HBiu o;, po poili - do ponedeljki in (eiilka do 1100 ufê  Ceiu oglasov m ponudb v lubilli; liiedno ugodni. 

JANEZ R O Z M A N S.P. - R O Z M A N BUS, LANCOVO 91, 
4240 RADOVLJICA, T E L : 04/53 '5 249I FAX: 04/53 <>4 230 
TRST 22. 3., 4. 4.; LENTI 31. 3.; MADŽARSKE TOPL ICE 29. 3. do 1. 
4., 29, 4. do 2. 5., 10. 5. do 13. 5., 17. 5 do 20. 5.; P E L J E Š A C • 
M O R J E 21. 7. do 28. 7., 17. 9. do 24. 9.; M E D Ž I C U R J E 4. 5. - 6. 5. 

PRIREDITVE 

Za otroke v knjižnicah 
Radovljica - V Knjižnici A. T. Linharta si lahko otroci lutkovno 
igrico Tobija Lutkovnega gledališča Fru-fru ogledajo v četrtek 
ob 17. url. Primerna je za otroke, ki so stari vsaj 3 leta. 

Škofla Loka - Delavnica za spretne prste Za mamičin praznik 
se bo v škofjeloški knjižnici začela v četrtek, 22. marca, ob 
17. uri. Primerna je za otroke, ki so stari od 4 do 10 let. Ob 
18. uri pa se bo prav tako v Knjižnici Ivana Tavčarja v četrtek 
začela delavnica za najstnike in najstnice. Naslov te 
delavnice pa je Rišemo na steklo. 

Žiri - V žirovski knjižnici si otroci lutkovni igrici Zajček išče mami-
co in Izgubljena veverica lahko ogledajo jutri, v sredo, ob 17. uri. 

Železniki - V knjižnici v Železnikih otroci lahko prisluhnejo 
ljudski pravljici Nekoč je živela ... jutri, v sredo, ob 17. uri. 

Jesenice - Na otroškem oddelku jeseniške knjižnice bo ura 
pravljic v četrtek, 22. marca, ob 17. uri. Ustvarjalna delavnica 
Rišemo z akrilnimi barvami bo jutri, v sredo, od 16. do 17.30. 

Bohinjska Bistrica - Ustvarjalno delavnico Veseli pirhi bo za 
otroke, stare vsaj 4 leta, bo v knjižnici jutri, v sredo, ob 17. uri. 

Kako so na Jesenicah včasih živeli 
Jesenice - Ob občinskem prazniku so na Jesenicah izdali 
knjižico Kako so na Jesenicah včasih živeli? Predstavili jo 
bodo danes, v torek, ob 18.30 v avli gledališča in knjižnice. 

Slovenija bo izdala obveznice 

CVETO ZAPLOTNIK 

Ljubljana - Slovenija bo 22. 
marca na skupnem evrop-
skem trgu državnih obveznic 
izdala prve referenčne držav-
ne obveznice. Vrednost celo-
tne izdaje bo ena milijarda 
evrov oz. 240 milijard tolar-
jev. Obrestna mera bo fiks-
na, 4-odstotna, izplačilo ob-
resti bo letno, v izplačilo pa 
bodo zapadle 2,2. marca 
2018. Država bo denar pora-
bila za financiranje državne-
ga proračuna in za odkupe 
obstoječega dolga. 

Potem ko je minister za fi-
nance dr. Andrej Bajuk pred-
stavil obveznice evropskim 
vlagateljem, se je prejšnji po-

nedeljek začelo zbiranje po-
nudb, povpraševanje pa je 
manj kot v treh urah za več 
kot štirikrat preseglo vred-
nost izdaje. Pri prodaji so do-
segli dobro geografsko razpr-
šenost in kvalitetno sestavo 
investitorjev. 29 odstotkov 
obveznic so prodali v Nemči-
jo in Avstrijo, 19 odstotkov v 
Francijo, 16 odstotkov v An-
glijo in Irsko ter 12 odstotkov 
v Skandinavijo, ostalo pa v 
Italijo, države Beneluksa, 
Slovenijo in v druge države. 
Kar zadeva vlagatelje, so jih 
več kot polovico prodali 
upravljavcem premoženja, 
tretjino bankam, ostalo pa 
zavarovalnicam, centralnim 
bankam in drugim. 

LJUBLJANA 

BA-CA Ljubljana uvedla strukturiran depozit 

Bank Austria Creditanstalt (BA-CA) Ljubljana je svojo po-
nudbo dopolnila s strukturiranim depozitom, ki je prvi krat-
koročni investicijski produkt z zajamčeno glavnico v Slove-
niji. Namenjen je vlagateljem, ki želijo višji donos, a niso 
pripravljeni veliko tvegati. Vlagatelji morajo v vnaprej dolo-
čenem obdobju, to je do 5. aprila, deponirati najmanj tisoč 
evrov, po končanem zbirnem obdobju pa bo banka sredstva 
vezala za obdobje od letošnjega 6. aprila do 15. aprila pri-
hodnje leto. Obrestna mera bo odvisna od gibanja oz. vred-
nosti indeksa, ki vključuje delnice 41 referenčnih nepremič-
ninskih podjetij z evro območja; banka pa v vsakem prime-
ru jamči za izplačilo glavnice ob zapadlosti. Strukturiran de-
pozit prinaša višje donose kot bančni depozit, a je hkrati 
manj tvegan kot naložba v investicijske sklade. V primerjavi 
s skladi ni treba plačati vstopne provizije, stroškov upravlja-
nja in vodenja, v primerjavi z investiranjem v delnice pa ne 
stroškov borznega posredovanja. C. Z. 

BANKA SLOVENIJE 
F .VRt lS rSTF .M 

Brezplačna menjava tolaqev v evre tudi od marca 2007 
Brezplačna menjava tolarjev v evre je od 12. marca do konca leto 

2007 mogočo v vseh poslovalnicah Nove Kreditne bonlce Maribor in 
v vseh poslovalnicah Deželne banke Slovenije. V Baniti Slovenije je 
brezplačna menjava mogoča vsok delovni dan od 9. do 12. ure, 

bankovcev brez časovne omejitve, kovancev po do konco leto 2016. 
Podrobnejši seznam poslovalnic omenjenih dveh bank je objavljen no 

spletni strani Banke Slovenije www,bsi.si. 

PRODAJA IN SERVIS FOTOKOPIRNIH STROJEV 
PISARMSKI MATERIAL IN OPREMA, D.O.O. 
KoroSka35. 4000KRANJ 
M.: 04/2360 751. fo: 04/2380 751 

K j e k u p i t i poceni papir, črnila, tonerje, 
registratorje in vse ostalo za vašo 

pisarno, odgovor Je enostaven 

V PAPIRNICI KARUN V KRANJU. 

kjer vedno skrbimo, da imamo pestro 
ponudbo in ugodne cene. 

Vmo n a r o C o n o v a m tudi 
d o m f a v l m o n a MalanI n a a l o v . 

Pokličite in povprašajte za ponudbo 
• 4 / S 3 6 0 7 5 0 . 

Določen! modeli šolskih torb In nahrbtnikov 
- 2 0 < * / o 

popust se obraičuna pri blagajni 

mailto:cveto.zaplotnik@g-glas.si
mailto:evropotrosnik@zps.si
http://www.evropotrosnik.si
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Večer z Iztokom Geistrom 
Kran j - Č l a n i sekc i j e za ku l tu rno d e j a v n o s t pri k ran jsk ih 
upoko jenc ih vab i jo na večer z v s e s t r ansk im us tvar ja l cem, 
I z tokom G e i s t r o m , pesn ikom, ese j i s tom, b io logom. Prired-
itev bo v petek, 23. marca , ob 17. uri v dvoran i c i na sedežu 
društva na T o m š i č e v i 4 ( i . nadst rop je ) . 

O b dnevu žena in materinskem dnevu 
Škof la Loka - Kra jevna organizac i ja Rdečega križa S tara Loka 
• Pod lubn ik vab i na s rečan je ob d n e v u žena in ma te r i nskem 
dnevu , ki bo jutri, v sredo, 21. marca , ob i6 . uri v prostor ih 
Kra jevne skupnost i Pod lubn ik . 

IZLETI 

Na Topico 
Tržič • P lan insko druš tvo Trž ič vab i v soboto , 24. marca , na 
T o p i c o (1649 m ) in O j s t r o (1577 m - Avstr i ja ) . O d h o d ob 7. 
uri izpred O Š Tržič . P r i j ave in i n fo rmac i j e d o četrtka, 22. 
marca , po tel. 5971 536. 

Špica-Ulovka 
Kran j - P l a n i n c i k r an j sk ih u p o k o j e n c e v v a b i j o v če t r tek , 
29. marca, na p o h o d Špica-Ulovka. P r edv iden čas ho je je do 
5 ur. O d h o d posebnega av tobusa izpred Cre ine bo o b 7.30. 
P r i j a ve zb i r a jo v d r u š t v e n i p i sa rn i na T o m š i č e v i 4 d o 
ponedel jka, 26. marca . 

Na Šmarno goro 
Naklo - Pohodniška skupina Društva upokojencev Naklo vabi 
danes, 20. marca, na prijeten pohod na Š m a r n o goro. Zb i rno 
mesto bo ob 14. uri pred D o m o m J. Fil ipiča v Nak lem. 

PREDAVANJA 

Lokostrelec iz Karnija 
Kranj - Goren j sk i muze j vab i na prvi A rheo lošk i večer . G o s t 
bo B o š t j a n O d a r s p r e d a v a n j e m L o k o s t r e l e c iz Ka rn i j a . 
P r i red i tev bo v M o d r i d v o r a n i g r adu Kh i s l s t e i n d a n e s , v 
torek, o b 19. uri. 

Gore in ljudje severnega Pakistana 
Radovl j ica - V Knj ižnici A. T. L inharta se bo danes , v torek, 
ob 19.30 zače l o p r e d a v a n j e G o r e in l jud je s e v e r n e g a 
Pak is tana. P redava l bo Ma t j a ž Jeran. 

Digitalna fotografija 
Škofja Loka - V Knjižnici Ivana Tavčarja se bo jutri, v sredo, ob 
19. uri začelo predavanje M iha Podlogarja Digitalna fotografija. 

Minerali, zdravje, duhovnost 
Škof j a Loka - V G a s i l s k e m d o m u na Trat i se bo v Četrtek, 22. 
m a r c a , o b i 8 . uri zače lo p r e d a v a n j e z g o s t o m T a d e j e m 
P re tna r j em z n a s l o v o m Minera l i , zdrav je , d u h o v n o s t , ki ga 
pr i re ja N a r a v a , d r u š t v o za n a r a v n e n a č i n e ž iv l jen ja in 
zdrav l jena. 

OBVESTILA 

Občni zbori 
L jubl jana - Druš tvo s lovensk ih f i lmskih ustvar ja lcev skl icuje 
občn i zbor v četrtek, 22. marca , v dvo ran i Knj ižnice O t o n a 
Županč i ča na Kersnikovi 2/ I I I nadst ropje . O b č n i zbor se bo 
začel ob 17.30. 

G o z d Mar tu l jek - P l an insko društvo G o z d Mar tu l jk vab i na 
letni občn i zbor društva, ki bo v sobo to , 24. marca , ob 19. 
uri v dvoran i hotela Šp ik v G o z d Mar tu l j ku . 

Nak lo - D ruš t vo upoko jencev Nak lo vab i svo je č lane na let-
ni občn i zbor, ki bo v petek, 23. marca , o b 17. uri v D o m u J. 
Fi l ipiča v Nak l em. 

Žir i • Ž i rovsk i p lan inc i vab i jo v s e p lan ince , l jubitel je hr ibov 
in gora na 57. občn i zbor P lan inskega d ruš tva Žir i , ki bo v 
soboto, 24. ma r ca , ob 17. uri pri Ču fa r ju v Ž i r o v s k e m V r h u . 

LOTO 
Rezultati 22. kroga -18. marca 2007 

2, 8. l o . 17 . 2 7 . 3 2 . 3 5 . 1 8 

Lotko: 
6 4 9 7 8 0 

Predvideni sklad 23. kroga za Sedmico: 

290.000 EUR / 69.495.600,00 SIT 

Predvideni sklad 21. kroga za Lotko: 
85.000 EUR / 20.369.400.00 SIT 

Vse, kar ste želeli vedeti o kajtanju 
J e s e n i c e - M l a d i n s k i c en t e r J e s e n i c e v a b i na p r e d a v a n j e 
Bo j ana Ža l ca z n a s l o v o m Vse , kar ste želeli vedet i o kajtan-
ju ali z z m a j e m (pada lom) po zemlj i , vodi , ledu, snegu ki 
bo v dvoran i M C J v četrtek, 22. marca , ob 19. uri. 

P R O S T A D E L A ŠTUDENTJE,DIJAKI 
www.ms-kranj^i 
Mmn O A « . o * * « ! ! « « « « « U l « . KOMI 

Velikonočni tečaj 2 
P r i m s k o v o - V Us t va r j a l nem atel jeju na P r i m s k o v e m si boste 
v četrtek, 22. marca , ob 17. uri lahko izdelali zajčka iz sena, 
ve l ikonočn i a r anžma in butar ico iz suhega cvetja. Z a več in-
fo rmac i j in pr i jave pokl ič i te na 041 286 155 ali si og le j te 
wvAv . igr isce .s i/maja. 

KONCERTI 

Podarim ti pesem 
Cerk l j e - O Š D a v o r i n a J enka pr iprav l ja s e d m i dob rode ln i 
koncert P o d a r i m ti pesem. Koncer t bo jutri, v sredo, 2 i , mar-
ca, ob i8 . uri v špor tn i dvorani . 

RAZSTAVE 

Velikonočna razstava in delavnice 
Nak lo - S rednja biotehniška šola Kranj v okv i ru praznovanja 
loo-letn ice šole vab i na p roda jno ve l i konočno razstavo, ki 
bo potekala v prostor ih šo le v S t rah in ju v petek, 30. marca , 
od 12. do i8 . ure in v soboto od 9. do i8 . ure. Organ iz i r ane 
bodo tudi b rezp lačne de lavn ice na t e m o vel ike noč i (izdelo-
v a n j e okraskov , p i rhov , a r a n ž m a j e v ...), ob 17. uri pa bo 
brezplačno predavan je o zel iščih, ki j ih v t e m času lahko že 
nab i ramo. 

Boj za meje po prvi svetovni vojni 
Kamn ik - Medobč in sk i muze j Kamnik vabi na odpr t je razs-
tave B o j za me j e po prvi sve tovn i vojni , ki bo na gradu Za-
price, Muze j ska pot 3, v K a m n i k u v sredo, 21. marca , ob i8 . 
uri. 

O S M R T N I C A 

V 85. letu je v Bogu zaspala naša draga teta 

TILKA - OTILIJA 
KRISTANČIČ 

Od nje se bomo poslovili v četrtek, 22. marca 2007, 
ob 15. uri, na kranjskem pokopališču. Maša zadušnica bo 

na dan pogreba ob 7.30 v župnijski cerkvi v Kranju. 
Cvetje hvaležno odklanjamo v dobrodelne namene. 

Ohran imo drago teto v blagem spominu in hvala vsem. 
ki ste bili njeni prijatelji. 

Ž a l u j o č i : n e č a k in n e č a k i n j i z d r u ž i n a m i 
K r a n j , L jub l j ana , J e z e r s k o 

O S M R T N I C A 

Samo to še opravim, 
samo to še postorim, 
potem se spočijem 
in umirim 

(Tone Kuntner) 

V 70. letu nas je zapustil naš najdražji mož, oče, stari oče, 
brat, bratranec, nečak, stric in svak 

KONRAD RADO 
OKORN 

vojaški in civilni pilot v pokoju 

Pogreb dragega pokojnika bo jutri, v sredo. 21. marca 2007, 
ob 15. uri na pokopališču v Kranju. Na dan pogreba bo žara od 

9. ure dalje v poslovilni vežid na tukajšnjem pokopališču. 

Ž A L U J O Č I : žena Darja, sinova B o m t in Rado, vnuk Rok, 
sestri Mi ja in Nuša z družinama in ostalo sorodstvo 

Kranj, Podvrh, Celje, Šk. Loka, Koper, 
Zagreb. Glasgovv 

Kranj, 17. marca 2007 

FESSr, d. a o., 
nepremičninska 
družba. 
Stritarjeva ulica 5. 
Kranj, 
Telefon: 236 73 73 
Fax: 236 73 70 
E-po$ta: 
info(g)fi5$St.Si 
Internet: 
www.fesstsi 

STANOVANJA PRODAMO: 
KRANJ - S « ^ naselje: dvoinpolsob-
no stanovanje, pntii^. 64,13 mz, I. iz-
gradnje 1968, cena 109.000,00 EUR 
(26.120.760.00 SIT). 
KRANJ • VODOVODNI STOLP: ga:-
sonjera, 25.54 I- izgradnje 1968, 
2./4 nad., cena 54.665.33 EUR 
{13,100.000,00 SIT). 
KRANJ . VODOVODNI STOLP: 
enosobno, 34,85 m2.1. izgradnje 1968, 
4./4 nad., cena 75.000.00 EUR 
{17.973.000.00 SIT). 
TRŽiČ: garsonjera. 24.18 mi, 5./5 nad. L 
izgradnje 1950, cena 45.902.19 EUR 
(11.000.000.00 sn). 
KRANJ • Planina I: 2 + dvosobno 
stanovanje, pritličje, atrij, balkon. 89.90 
m2,1, izgradnje 1975, cena 116.841.92 
EUR (28.000.000.00 SIT). 
KRANJ • PLANINA II: dvosobno. 1./3 
nad., 73.62 m2,1. izgradnja 1982, cena 
110.000.00 EUR (26.360400.00 SIT). 
KRANJ - Zlato p^je dvoinpolsobno 
stanovanje, pritličje. 63.15 mi, klet 
iom2, I. izgradnje 2005, cena 
125.000.00 EUR (29.955.000,00 SfT). 
KRANJ - STRAŽISČE: garsonjera v več-
stanovanjski hiši, 24 mi, I. izgradnje 
1945. obnovljeno 2005. v prittî u. cena 
41.729,26 EUR (10.000.000.00 SIT). 
KRANJ - NAKLa enoinpolsobno 
stanovanje v večstanovanjski hiSi. v 
pridiî u, 47 0)2. obnovljeno 2006, cena 
66.000.00 EUR {15.816.240,00 sn). 
SKOFJA LOKA: Frankovo naselje, gar-
sonjera, 31,55 mi, I. izgradnje 1981.1./4 
nad., cena 75-̂ 12,67 EUR 
(18.000.000,00 SIT). 
KRANJ - ZLATO POLJE: enosobno z 
balkonom, 31 m2. klet 10 m2. Il./ll 
nadst. I. izgradnje 2005. cena 89.000 
EUR (21.327.960,0030). 
HISE PRODAMa 
KRANJ - PREDOSLJE: dvostanovanjska 
hi5a, biv. povr. 120 mz, I. izgradnje 1963. 
obnovljena 1.2002. zemljiSča 939 mz, cena 
200.000.00 EUR (47.928.000.00511). 
PREDDVOR: dvostanovanjska hiJa, 
ločena vhoda. 2 x dvosobno 64.00 m2, 
obnovljena 2002, pare 657 mz. cena 
175.262,89 EUR (42.000.000,00 srr). 
CERKLJE - OKOUCA: dvostanovanjska 
hiSa. biv. povr. 180 mz. I. izgradnje 1975, 
obnovljeno 2004, zemljišča cca. 300 m , 
cena 179.018.50 EUR (42.900.000.00 
sn). 
ZAZIDgiVE PARCELE: 
CERKUE-OKOUCA:zazidljiva parcela. 
530 m2. z manjSo brunarico, cena 
66.766,81 EUR (16.000.000,00 SIT). 

w w w . f e s s t . s 

NEPREMIČNINE 
RiAl C STATE 

SVET RE d.o.o. 
EMOIA KAANJ 
N A Z O l l j i V A (»liCA 1 2 

4000 Km»mi 
Tli.: 04/7611-000 
FA*.: 04.'2026-4>f 

Email: kranj(g)sve{-nepremičnine.sl 
htt p: //www. svet-neprem ič ni ne.st 

STANOVANJA prodamo 
KRANJ • nova stanovanja v poslovno 
stanovanjskem objektu v bližini 
vodovodnega stolpa, od 73,55 m2 do 
94,10 nu. Stanovanja bodo zgrajena 
do julija 2007. Cene: od 1.698,99 
EUR (407.147,24 SIT) do 1.881,00 
EUR {450.764,10 SIT)/m2, 
KRANJ • Savska c : enosobno, 54,2 
m2,1. 1989, 3. nad., prostorno, hod-
nik. dnevna, kuhinja, soba. prenovl-
jena kopalnica, brez baEkona. Cena: 
93.000 EUR (22,3 mio SIT). 
KRANJ • Planina i: dvosobno. 63.1 
m2 s kletjo. I. 1978, 4./7 nad., za-
stekljen balkon, nova kopalnica. Z 
lega, ZK, vseijivo aprila. Cena: 
103.000 EUR (24,7 mio SIT). 
KRANJ • Kebetova: garsonjera, 25,54 
m2, 2. nadstropje, I. 1966, sončna, 
vpisana v ZK. Cena: 56.000 EUR 
(13,4 mio SIT). 
KRANJ • Koroška c: dvosobno cca. 41 
m2 v hiši. adaptirano I. 2005. lastni 
vhod, t-2, drvarnica, klet, vredno ogleda. 
CK na olje. VREDNO OGLEDA. Cena: 
78.868 EUR (»8,9 mio SIT). 
KRANJ • Cosposvetska: enosobno. 
41,9 m2, 2. nad.. I. 2005, CK -plin, 
opremljeno, balkon, velika klet, 
miren okoiiš, lastno parkirišče, ZK. 
Cena: 89.000 EUR (21.3 mio SIT). 
KRANJ - Planina II: dvosobno, 69,26 
m2, 577. prijetno stanovanje, vzhod-
na stran, 1.1982, velik balkon. Cena: 
110.583 EUR (26,5 mio SIT). 
KRANJ - Planina III: dvosobno. 63.6 
m2, dobra razporeditev. 1./7 nad., 1. 
1986. delno prenovljeno. ZK v 
postopku, Cena: 102.200 EUR (24.5 
mio SIT). 

JESENICE: 53,87 m2, obnovljeno 
stanovanje I. 2004, CK na olje. plin 
pred vrati. Cena: 65.021 EUR (15.6 
mio SIT). 
Hi$E prodamo 
PREDDVOR - Tupaliče: 2 dvojčka, 3. 
PCF. K+P+M + podklet, 203-205 mz 
in 203-335 mz zemljišča, odprta in 
sončna tega z razgledom na gorenj-
ske hribe. Cena: 153.981 EUR (36,9 
mio SIT) do 162.300 EUR (38,9 mio 
SIT). 

P r ^ i 
ŠENČUR: 182 m2. v zahodnem 
delu naselja sta naprodaj še dve 
lični enodružinski hiši, zgrajeni do 
3. podaljšane faze. Hiši sta pod-
kleteni, klasično grajeni, z dobrim 
izkoristkom prostora in zasebnos-
tjo posamezne enote. Iz dnevne 
sobe imata izhod na zelenico, vsa-
ka hiša ima tudi balkon in nad-
strešek za dva avtomobila. Parceli 
merila 306 oz. 293 mz. Cena: 
175.263 oz. 179.436 EUR (42 02. 43 
mio SIT). Kupci ne plačajo proviz-
ije. 
KRANJ: 1/2 hiše, kar predstavlja 
trisobno. 86.08 m2,44,34 m2 garaže 
In kleti. 215 m2 parcele, I. 1978. 
K+N-fM. adaptirano, CK-olje. lahko 
opremljeno, ZK vse ločeno. Cena 
145.000 EUR (34,7 mio SIT). 

www.svet*nepremicninc.$ 

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

Telefon: 592 59 49, 030/30 201 1 

STANOVANJA PRODAMO 
KRANJ • Zlato polje zgoraj, dvosobno, 
51,7 m2.1./4 adaptirano v ̂ oti 1.2006. 
takoj vseijivo, vpisano v ZK. Cena: 
102.237 EUR (24.5 mio SfT). 
KRANJ • mesto, dvosobno, 57.9 m2. 
M/2, dograjeno 1.1979. obnovljeno v 
celoti, klimatizirano. Cena: 99.000 EUR 
(23724-360 SIT). 
KRANJ • Ptanina II, dvosobno, 69,26 
m2. V./7, l.i. 1982, delno obnovljeno. 
Cena: 104.990 EUR (25.159.803,60 
sn). 
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 kleti, vrt, nadstrešek za 
avto, l.i. 1945. Cena: 108496 EUR (26 
mio SIT). 
TRŽIČ • center mesta, trisobno. 68.58 
m2. mansarda/3.1.2006 večstanovanj-
ska stavba v celoti obnovljena. Cena: 
91.107 EUR (21.832.881 SIT). 
RADOVgiCA • Cankarjev dvor, luk-
suzno petsobno. dvoetažno. 146 m2, 
VI. in Vil. nadstropje, l.i. 2006. 2 
parkirni mesti, opremljeno. Cena: 
312.950 EUR (74-995-338 SIT). 
HIŠE PRODAMO 

KRANJ. okoBca, Trboje, dvostan. hiša, 
256 m2 biv. površine, pare 621 m2.1.i. 
1984. obnovljena, opremljena, urejen 
vrt in sončna terasa. Cena: 221.165,08 
EUR (53 mio SfT). 
KRANJ • Mlaka, 1/2 stan. hiše, mansar-
da. 130 m2 bfv. površine, garaža, nad-
strešek za avto. kiet, 300 m2 vrta. l.i. 
1978. vzdrževano. Cena: 147.304 EUR 
(35,3 mio SIT). 
TRŽIČ • Ravne, stan. hiša z gostinskim 
lokalom. 135 mz. parcela 125 m2. ob-
novljena v cek>t» 1.2000. v mansardi je 
trisobno, v P pa gostinski lokal z 
uporabnim dovoljenjem, ki ga je 
mogoče preurediti v stanovanje. 
Cena:i46.ooo EUR (34987440 SO). 
PARCELE PRODAMO 
BREZJE PRI TRŽIČU - zazidljiva parcela. 
649 mz. dostop aŝ silt. Cena: 70 
EUR/mz (16.775 SIT/m2). 
PODNART • 2 zazidljivi parceli. i.o66 
m2 in 1.119 ravni, sončni, pra-
vokotne oblike. Cena: 70 EUR/m2 
{16.775 SIT/m2). 

NAKLO - zazidljiva parcela, 855 mz, 
lepa, ravna, sončna, pravokotne oblike. 
Cena: 145 EUR/mz (> 7̂48 SIT/mz). 
POSLOVNE PROSTORE ODDAMO 
KRIŽE PRI TRŽIČU - 6 pisarn s pri-
padajočimi prostori, cca. 100 mi, 1. 
nad, l.i. 1989. 3 pisarne so povezane 
med seboj, vendar se lahko oddajajo 
tudi samostojno, šestim pisarnam pri-
pada tudi del arhiva, sejna soba s kuhi-
njo in sanitarijami. Najemnina vsebuje 
tudi stroške elektrike, ogrevanja, 
varovanja in komunale. Prostori imajo 
vse priključke in se nahajajo nad Kmetij-
sko zadmgo. Najemnina: 835 EUR/mes 
(200.000 Srr/mes). 

www.ekO'hisa.si 

http://www.fesstsi
http://www.fesst.s
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 
in dopolnitve). Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, 80/94 in dopolnit-
ve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS. št.: 79/99 in dopol-
nitve) in Statuta Občine Naklo (UVG, št. 29/03) je občinski svet Občine Na-
klo na 4. seji, dne 15. 3. 2007 sprejel 

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE NAKLO ZA LETO 2007 

SPLOŠNE DOLOČBE 
1 . člen 

S tem odlokom se določajo višina proračuna, programska struktura in po-
stopki izvrševanja proračuna Občine Naklo (v nadaljnjem besedilu; proračun) 
za leto 2007. 

VIŠINA PRORAČUNA 
2. člen 

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski kla-
sifikaciji do ravni 3-mestnih kontov. 
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zne-
skih: 

v EUR 
KONTO OPIS Proračun 2007 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
1. S K U P A J PR IHODKI (70+71+72+73+74) 3.645.539 

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.363.332 
70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 2.827.588 

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 2.220.606 
703 DAVKI NA PREMOŽENJE 574.533 
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORfT^/E 32.449 

71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) 535.744 
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI 

OD PREMOŽENJA 51.159 
711 TAKSE IN PRISTOJBINE 11.317 
712 DENARNE KAZNI 2.687 
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 11.142 
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 459.439 
72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 50.075 

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMUlŠČ 
IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA 50.075 

74 TRANSFERNl PRIHODKI 132.132 
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH 

JAVNOFINANČNIH INSTITUCU 132.132 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 3.640.836 

40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) 863.336 
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENI 178.037 
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV 

ZA SOCIALNO VARNOST 29.272 
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 637203 
403 PLAČIIJV DOMAČIH OBRESTI 2.120 
409 SREDSTVA. IZLOČENA V REZERVE 16.704 

41 TEKOČI TRANSFERI (410+411 +412+413) 1.051.050 
410 SUBVENCIJE 20.865 
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM 

IN GOSPODINJSTVOM 598.202 
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. 

IN USTANOVAM 201.242 
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 230.741 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 1.410.493 

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 1.410.493 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431) 315.957 

430 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM 
UPORABNIKOM 

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM 
IN FIZIČNIM OSEBAM, KI 
NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM 
UPORABNIKOM 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 

(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI) 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

75 IV PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751) 

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
44 V DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 

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

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) 
SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 
PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO 
PREJETIH IN DANIH POSOJIL (i + IV.) - (IL + V.) 

C. R A Č U N F I N A N C I R A N J A 

296.382 

19.575 

-95.297 

12.101 
12.101 

VI. 

vn. 
12.101 

'83.196 

50 
500 

55 
550 

VIII. ZADOLŽEV/«vJJE (500) 
DOMAČE ZADOLŽEVANJE 

IX. ODPLAČILA DOLGA (550) 
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIIUK) 
XI. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV 

NA RAČUNIH (lll.+VI.+X) - (I.HV.+VIII.) - (ll.+VHK.) 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
OB KONCU PRETEKLEGA LETA 

-83.196 

83.196 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki 
so razdeljeni na naslednje programske dele: področje proračunske porabe, 
glavne programe In podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo iz-
datkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske po-
stavke, te pa na podskupine kontov, predpisane s kontnim načrtom. 

POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 

Občina Naklo razpolaga s prejemki proračuna, ki bodo vplačani v proračun 
do konca leta 2007. ne glede na obseg, ki je v proračunu določen za posa-
mezno vrsto prejemka. 
Sredstva proračuna za leto 2007 se nakazujejo proračunskim uporabnikom 
do 31. 12. 2007 

4. člen 

Sredstva se med letom delijo enakomerno med vse uporabnike v okviru do-
seženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če ni v zakonu, 
posebnem aktu občine, splošnem delu proračuna ali s pogodbo med uporatv 
nikom in občino dnjgače določeno. 

5. člen 

Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s pro-
računom. 
Sredstva proračuna se lahko uporabijo le. če so izpolnjeni vsi z zakonom ali 
drugim aktom predpisani pogoji za uporabo sredstev. Uporabniki smejo v 
imenu občine prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu 
predvidena za ta namen. 
Župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med konti v okviru proračun-
ske postavke in med proračunskimi postavkami v okviru posameznega podro-
čja proračunske porabe v posebnem delu proračuna. 
Župan s poročilonn o izvrševanju proračuna, v prvem polletju in konec leta z 
zaključnim računom, poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za teto 
2007 in njegovi realizaciji. 
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odapKctJo. nepremičnine 

ven um.., 
BritoT 4), 4000 Knnj 
UL/»iu:04/2M-3>50 
fsne 031/684.777 
»•poits; Mija^venufnJI 

PRODAJA 

Britof, Voge, dvojček - dve stan. eno-
ti na pare. 222 in 279 m2. K+P+M, 
2PP. Sončna, mima lokacija. V grad-
nji. Prevzem maj • junij. Cena 
:I78.OOO,OO EUR (42.655.920.00 
srr). 
Zlato polje, dvosobno stan., popol-
noma obnovljeno, prazno in takoj 
vseljivo, prodamo. Cena: 102.236.69 
EUR (24.500.000.00 SIT). 
Sko^a Loka, Podlubnik, dvosobno 
stan. z balkonom, t. 76. 1. nad., 62 
m2. CK, obnovljeno, delno opremlje-
no. Cena po dogovoru. 
Skofja Loka, Crcnc. 421 In 500 m2. 
dve zazidljivi parceli, sončni, ravni, 
el. in voda v bližini. Cena: 125 
EUR/m2 (29.955,00 SIT/m2). 
Blejska Dobrava. 700 (85 EUR 
/20.369,40 SIT/m2) in 406 (90 EUR 
/21.567.60 SIT/m2) m2, zazidljiva, 
sončna, el. in voda ob parceli. 
Zg. Besnica, 3154 m2, nezazidljiva 
parcela, (vložen predlog za zazidljl-
vost), primemo za investitorje. Cena: 
25 EUR {5.991 SIT)/m2. 
Log v Poljanski dolini, dvostanovanj-
ska, vzdrževana hiJa, 960 mi zem-
Ijiiča, 115 m2 stan. povr./nad., s klet-
jo In garažo, idilična okolica. 
IŠČEMO stanovanja potrebna obno-

GG 
mali oglasi 

0 4 / 2 0 1 4 2 4 7 , 
e-poSta:m3lioglasi@g-glas.si 

www.gorenjskiglas.si 

F R ^ S T d. o. u. Kiani 
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Jrnnkji t.54«. FF. ^mtt̂ t n. Kraal 

0 4 / 2 3 4 4 0 8 0 
0 4 1 / 3 6 6 8 9 6 , 0 4 1 / 7 3 4 198 

PRODAMO STANOVAN)A 
Podljubelj: enosobno, 42 m2, adapt. 
03. p/2 nad.. 46.000 EUR. 11 mio 
srr. 
Tržič - Deteljica: trisobno, 82 mi. I. 79, 
funkcionalno. 95.561 EUR, 22,9 mio 
srr. 
Zlato polje: enosobno. 2. nad., I. 98. 
lep balkon In razgled, z novo kuhln-
jo. 77.200 EUR. 18.5 mio SIT. 
Zlato polje: dvosobno, novogradnja. 
57 m2, pokrito park. mesto. 373 nad., 
101.800 EUR. 24.4 mio SIT. 
Planina i: dvosobno, komplet adapt. 
2007, živahno, takoj vseljivo, velik 
atrij, 99.900 EUR. 23,95 mio SIT. 
Planina • obrobje: trisobno, 77 mi, 
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 
srr. 
Kranj: meSčansko trisobno s teraso, 
95 m2, stilno adaptirano I. 2000, 
125.180 EUR, 30 mio SIT. 
Planina i : 2 + dvosobno. 90 mz, I. 

1979. vzdrževano, 130.000 EUR, 31,15 
mio SIT. 
H I S E - P R O D A M O 
VISOKO: poslovno-stanovanjska, 
9x12 m -i- prizidek. K^P+N. I. 1980, 
parcela 712 mi, odlično za posl. de-
javnost. 27.1241 EUR. 65 mio srr. 
PRIMSKOVO: hiSa, 2x80 m2 + 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: dvodružinska. 1.1982. 200 m2 
+ klet, parcela 680 mz, 212.820 EUR, 51 
mio SIT. 
Dodatna ponudba na: 

NEPREMIČNINE 
STANOVANJA 
PRODAM 

ENOSOBNO stanovanje v Kranju, del-
no opremljeno In adaptirano, cena 
87.600 EUR (20.992.464 SIT), » 
040/356-012 700t9S6 

ITD N E P R E M I Č N I N E , d.0.0. 
MAISTROV TRG 7. 

4000 KRANj 
TEL: 04/23-8M20. 

0 4 / 2 3 - 6 6 - 6 7 O 

0 4 ^ 7 5 5 - ^ 9 6 . 0 4 0 / 2 0 4 - 6 6 1 , 
0 4 1 / 9 0 0 - 0 0 9 

e-poSta: Hd. nepremični n e ^ siol.net 
vAvw.ttd-plus^l 

lUl 
TRISOBNO star>ovanje, v Gorenji vasi, 
71 m2. 3/3.1 83. cena 86.000 EUR 
(20.609.040 Sm. « 041/741-026 

7o<»i7e 

ŠTIRISOBNO Planina I, 94,5 m2. 
5./6 nad., urejeno, opremljena kuhi-
nja in jedilnica, vpisano v ZK, cena 
139.000 EUR (33,3 mio SrT). 9 
041/365-425 

700(970 

HIŠE 

PRODAM 

www.frast.si 

HIŠO Bistrica pri Tržiču, vel. 220 m2. 
parcela 400 m2. v celoti obnovljena, 
lepa sončna lega. cena 160.657.65 
EUR (38.499.999 SFT). » 041/707-
201 

KsKERN 
N E P R E M I . Č N I N E 

Maistrov trg iz. 4000 Kranj 
Tel. 04/20213 53.202 25 66 

GSM 051/320700. Email: tnfo®>k3-k«rn.st 

MANJŠO, opremljeno, stanovanjsko 
hišo, na parceli 800 m2. na Šenturški 
Gori pod Krvavcem, « 031/874-230 

7002t03 

STANOVANJSKO HIŠO III. gr. laza. 
vsi priključki ob Glavni cesti Železniki -
Davča, « 041/271-583 

700?! 73 

VIKENDI, APARTMAJI 

PRODAM 

VIKEND Podčetrtek Aqualuna apartma 
30 m2. ogr. atrij 20 m2. opremljen za 
6 oseb. KTV. telefon prodam oz. za-
menjam za OS avto do 20.030 EUR 
(4,8 mio SIT) • prevzem takoj, 9 
041/366-993 roogose 

POSEST I 

KUPIM 

GRADBENO PARCELO v okolici Kra-
nja (do 15 km), do 1000 m2. « 
031/491-509 70OT132 

POSLOVNI PROSTORI 
PRODAM 

POSLOVNI PROSTOR v centru Dom-
žal. 20 + 20 m2. lokal je v bližini sodiš-
če OURS^. banke, prikličje parkirišča, 
primeren za trgovino ali pisarno, cena 
40.000 EUR (9.585.000 SIT). « 
041/713-711 7002209 

ŠKOFJA LOKA - Frankovo naselje, 
poleg pošte, poslovna stavba 209 m2. 
z vsemi priteklinami. za mirno dejav-
nost. « 041/704-510 700217S 

ODDAM 

SKLADIŠČNI prostor v Škofji Loki, 
ugodno. 9 041/682-192 

7007201 

GARAŽE 
ODDAM 

GARAŽO, v Šorlijevi ulk:i, Kranju, tri-
p!ex II, 01/834-16-39, 041/988-887 

MOTORNA 
VOZILA 
AVTOMOBILI 

PRODAM 

FORD FIESTA. I. 88. 106.000 km 
lepo ohranjen, 9 041/419-888 

700?« 7« 

HONDA CIVIC 1.6 LSI vsa oprema, 1. 
lastnik. 9 040/555-393 7oo?i&4 

0 
P R O D A J A IN M O N T A Ž A : 
pnevmatike m platišča 

- amortizeri« TOMHOIT hitn servis vozil 
avtooplika, vse za podvozje vozil 

- tzpušni sistemi, katalizatorji f 
Tel 04/25 76 052 ^ ^ 
Http,i'<www aggdntar.si " 

NISSAN NAVARA PIK-UP. I. 03 1. last-
nik, vsa oprema, dobro ohranjen. 9 
031/628-455 7oo2«M 

ODKUP - PRODAJA rabljenih vozil, 
uredimo prepis. M6pax. d.o.o., 9 
041/773-772 7002ts7 

OPEL CORSA DTl 1.3,1. 04, 45.000 
km servo volan, srebrria barva, avto-
matska klima, sevisna knjiga. 1. last-
nik. 9 041/647-547 7ooai34 

OPEL VECTRA 2.0 01 karavan. (. 98 
in Ford focus 1.03, 1.8 diesel karavan. 
«031/387-397 rooaiM 

VOLKSVVAGEN POLO 1.4 TDi, L 06. 
11.000 km kovinsko zelena barva, 1. 
lastnica, 9 051 /606-191 700?i80 

AVTOPELI IN OPREMA 

PRODAM 

ALUMINIJASTA platišča 15' z guma-
mi 195/50R15. razmak med vijaki 5x6 
cm. 9 040/651-201 700Mt» 

KARAMBOLIRANA 
VOZILA 
KUPIM 

OSEBNO VOZILO. karambofirar>o ali v 
okvari, od L 98. « 031/753-484 7001745 

POŠKODOVANO VOZILO tudi totaika 
- ponujam največ, takojšen odkup, pre-
voz. 031/770-833 7001W5 

STROJI 
IN ORODJA 
PRODAM 

GRADBENI 
MATERIAL 
GRADBENI MATERIAL 
KUPIM 

ODKUPUJEMO hlodovloo smreke. jeS«. 
kibada/ja. 9 04/5109&50 Jonm 

K1ASEPHV\ 1.3. LOO, «040/452-741 Tooino KURIVO 
PRODAM 

DRVA metrska ali razžagana. možnost 
dostave.« 041/718-019 7002162 

ZELO ugodno prodam lesne brikete za 
kurjavo - razprodaja zaloge, « 04/53-
31-648,040/88-74-25 700t704 

STANOVANJSKA 
OPREMA 
GOSPODINJSK I 
APARATI 
PRODAM 

HLADILNIK in pralni stroj Gorenje. « 
041/878-494 7002103 

ŠPORT, 
REKREACIJA 
PRODAM 

ŽENSKO kolo na prestave. « 
041/317-349 700211)5 

HOBI 
KUPIM 

STAR denar, srebrnike, zlatnike In dru-
ge stvari, 9 040/388-682 7002i»s 

OBLAČILA 
PRODAM 

MOTORNO ŽAGO Jor̂ sered 2141 tubo. 
nova, nerab̂ ena. « 041/562-892 70021« 

DOLGO roza obleko s korzetom za 
maturantski ples. št. 38. « 040/552-
842 7002168 

0> 

mailto:m3lioglasi@g-glas.si
http://www.gorenjskiglas.si
http://www.frast.si
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OBHAJILNO OBLEKO, 10. s 
čoviji. torbico in rokavičKami prodam. 
»01/3612-681 

ŽIVALI 
IN RASTLINE 
PRODAM 

6 TEDNOV stare kuzke labradorčke. 
brez papirjev, « 041/203-518 7oo?i83 

SADNE SADIKE starih In novih sorl. 
odprlo od 8. do 18. ure. « 01 /36-43-
195. 041/558-448. 041/641-843 

7001606 

KMETIJSTVO 
K M E T I J S K I STROJ I 

PRODAM 

CISTERNO za gnojevko Creina 1700 
1. hribovska. « 041/539-637 7oo2i;5 

SAOiLEC za krompir in BCS kosilnico 
zer kupim cisterno Creina. s 
051/673-752 roo2»M 

BIKCE in teličke simentalce ali križa-
ne. od enega tedna do 150 kg. 9 
01/732-54-00 T002.71 

PR IDELK I 

PRODAM 

BELI In nječi krompir, lahko dostavim. 
«031/585-345 7002W 

KROMPIR kileljčar za sajenje. Sp. Br-
nik 3. « 04/25-28-221 

7001700 

SEMENSKI kifelčar. neškropljena ja-
bolka. domači kis. bohinjsko zaseko. 
«04/57-43-294 TOO2«74 

SILAŽNE bale, « 04/519-61-49 
7002101 

SILAŽNE bale. Kavčič Katemik. Žiri. 
«041/407-515 

7002IB1 

V Z R E J N E Ž I V A U 

PRODAM 

BIKCA simentalca. starega 11 tednov 
in ČB starega 4 tedne. « 041/887-
058 7002t6d 

BtKCA in teličko, oba simentalca ali 
menjam za kravo molznico. « 
040/722-809 7002m 

BIKCA simentalca. starega 10 dni. « 
041/378-911 ?oo2i«i 

BIKCA križanca. LS-RH, starega 10 
dni. «031/432-299 700?100 

BIKCA frizijca, starega 10 dni. « 
031/259-730 

7002JOT 

BIKCA simentalca. starega 4 mesece, 
«04/514^7-31 7002204 

BREJO kravo in telteo simentaiko. « 
04/58^3056 7002I8S 

DVA BIKCA, stara 5 mesecev. « 
031/851-876 7002172 

DVA BIKCA, stara 10 dni. « 04/533-
13-10 7002566 

DVE TELIČKI sin>entalki. stari 10 dni, 
Veiesovo 25. Cerklje 7oo2»e4 

JAGNJETA za zakol ali meso. « 
04/255-11-71,051/410-138 7002200 

PRAŠIČE, različno težke, možna do-
stava. « 041/724-144 7002M8 

TELIČKO simentaiko. staro 10 dni. « 
031/805-932 7002160 

TELIČKO staro 10 dni, « 041/368-
86 5 7002170 

KUPIM 

BIKCA simentak:a. starega do 10 dni. 
«031/281-675 ?002i84 

ZAMENJAM 

KRAVO po telitvi za bikca ali prodam. 
«04/51-46-351 7002196 

OSTALO 

PRODAM 

FIŽOLOVKE, late. možna dostava. « 
04/518-80-63.041/446-510 7002177 

PRODAM zapravijivčka, 8 041/67-
54-53 7002199 

ZAJČNIKE in domače žganje. « 
031/204-264. popoldan /O02i«7 

ZAPOSLITVE (m/ž) 
NUDIM 

DEKLE ali fanta za pomoč v strežbi 
išče kavama 4 mačke, plačilo dobro in 
redno. Križaj Robert s.p., Medvoška 
c. 1. Medvode. « 040/166-348 

7002117 

GOSTILNA AS d.0.0., Čopova 5. 
Ljubljana, zaposli natakarje v poletnem 
vrtu in v strežbi sladoleda, pogoj: ure-
jenost. Ponudbe:, « 01/425-88-22, 
Helena, Mateja 7002136 

GOSTILNA AS. d.0.0.. Čopova 5a, 
Ljubljana, zaposli kuharja, pomočnika 
kuharja. Pogoj: urejenost, zaželene 
predhodne izkušnje, niso pa pogoj. 
Ponudbe. « 01/425-88-22. Helena, 
Mateja 

Zaposlimo 
POMOČNIKA 
PRODAJNO^ABAVNEGA 
REFERENTA 
za pomoč ph delu z domačimi stran-
kami in tujino, z vi^ešolsko izobrazbo 
ekonomske ali komercialne smeri in 
dvema ledoma delovnih izku^nj ali 
srednjo izobrazbo In petimi leti deto-
vnlh izkušenj, potrebno je znanje an-
gleščine in nemščine, pasivno rtalijan-
ščine, izpit 6-kaL, obvladanje pisarni-
škega dela na PC. Zaposlitev nudimo 
za dotočen čas 1 leto, 3-mesečno po-
skusno delo, možna zaposlitev za ne-
dotočen Čas. Pisne prijave sprejema-
mo do 28. 3. 2007 na naslov: 
MS PRODUCnON Miklavž Zomlks.p.. 
Potna Usjce 17.4260 Bled. 

KV NATAKAR dobi redno zaposlitev za 
nedoločen čas. za Aia carte, dobro 
plačilo. Gostišče Bakhus. Žerjavka 12, 
Kranj. « 041/628-068 

OSEBO za dek> - pomoč v strežbi za-
poslimo takoj. Pizzerija Sraka, Mošnje 
41, Radovljica. 031/302-221. Bojan 

70Q?093 

REDNO zaposlimo natakarico ali dekle 
za strežbo, v gostišču Kveder, Eržen 
Andreja s.p., Sp. Luša 16, Selca. « 
04/51-41-499, 041/751-139 

7X>S83 

REDNO ali honorarno zaposlim nata-
kaiia/ico in kuharja v dnevnem lokalu. 
Okrepčevalnica Klane, Klanec 38. Ko-
menda, « 041/570-937 

7002067 

REDNO ZAPOSLITEV dobi delavka ali 
delavec v Mlečni restavraciji za delo v 
strežbi. Pisne prošnje na: Monsun, 
d.0.0.. Mlakarjeva ul. 91 b, Šenčur. « 
04/279-13-00 700214» 

ZAPOSLIM dekle za delo v strežbi, 
Ribnikar Janko s.p.. Senično 8, Križ®. 
«031/360-476 70019*6 

S E A W A Y 
group 

Navtično podjetje zaposli: 

1. T E H N O L O G A 
Razpisni pogoji: 

izobrazba - strojni tehnik ali inženir 
strojništva, znanje MS Office, osnove 
programiranja in operacijskih struktur, 

organizacijske sposobnosti, 
sposobnost vodenja manjših skupin, 

znanje angleškega jezika. 

2. D E L A V C I V P R O I Z V O D N J I 
Razpisni pogoji: 

končaria osnovna šola, 
vestnost pri delu. 

Ponudbe pošljite po pošti na nastov: 
Seaway Group d.o.o., 

Pot na Lisice 2.4260 Bled 
ali na e-mail: 

jani.grasic@s6away.si 

IŠČEM 

ZAPOSLIMO več deklet za strežbo pi-
jač, pogoj urejenost, tedensko dobro-
plačilo. Nekovič d.0.0.. Sp. Duplje 23. 
Duplje, « 031/283-066 700?203 

ZAPOSLIM voznika v mednarodnem 
transportu, rel. Slovenija • Nemčija. 
Ivan Spik s.p., Racovnik 49. Železni-
ki, « 031/654-471 700IM2 

ZAPOSLIMO voznika C in £ kat. za 
vožnjo po Evropi. Agro Mobil d.o.o.. 
Letališka ul. 37. Šenčur. « 041/698-
385 700J938 

ZAPOSLIMO VOZNIKA tovorr^ vo-
zila, izp. C in E kategorije. Prošnje po-
šljite v 8 dneh na: Grobovšek trans-
port. d.o.o.. Mala ul. 10. Horjul. « 
01/75^152,041/788-678 7001275 

IŠČEMO OSEBO z izkušnjami v direk-
tni prodaji. Dober prodajni program, 
delo dopoldan. Medical line, d.o.o., 
Maistrova ul. 18. 1241 Kamnik, « 
041/643-220 700i8fl7 

V KRANJU priučimo In zaposlimo tete-
tonista ali telefonistko, deto od pon. do 
pet. od 8. do 15. ure, Fantom interna-
tional. d.o.o., Ul. M. Grevenbroich 13. 
Celje. « 031/811-379 7oote«4 

ZA NEDOLOČEN čas zaposlimo knji-
govodjo ali računovodje z delovnimi iz-
kušnjami. Pisne prošnje sprejemamo 
do 31. 3. 07 na naslov: BIRO F l . 
d.o.o.. Planina 3, Kranj 7oo2t6s 

POTREBUJEMO dva delavca za po-
nnoč pri izolacijskih delih. Prijave spre-
jemamo na: Izolacija Kepic. Vopovlje 
5a. Cerklje na Gorenjskem. « 04/25-
25-160.041/614-138 . 7oot»76 

TAKOJ zaposlimo skladiščnika v skla-
dišču z gradbenim materialom. Begrad 
Kranj d.0.0.. Prečna 24. Kranj. « 
04/236-40-30 7002136 

ZAPOSLIM moškega na vrtnanji. Pis-
ne prošnje na naskAr lOnetija - vrtnari-
ja, Sp. Pimiče 42. Medvode 70021M 

MONTERJA vodovodnih In centralnih 
napeljav z izkušnjami zaposlim. Jure 
Pogačnik s.p., špicarjeva 11. Radovlji-
ca. «031/692-827 7002013 

TAKOJ zaposlim KV mizarja in NK delav̂  
ca, Aleksander Stare, Zg. Bitnje 186, 
Žabnica,« 040/713-030 /ooi»o 

V REDNO delovno razmerie vzamemo 
etektromehanike. energetike, strojnike za 
previjanje in popravrio, Eleklra Orde d.0.0.. 
Ounš^433, Ljubljana-Črnuče rooieee 

ZAPOSUM frizerko, Andreja Urbančič 
s.p.. Ovorje 112. Cerklje. « 031/322-
090 700J73? 

ZAPOSLIMO frizerko. Lenart Pire 
S.p., C. St. Žagarja 40, Kranj. * 
04/235-73-10 7002073 

Z A H V A L A 

V Gospodovi roki jc življenje vseh bitij, 
duh slehernega človeškega telesa. 

(Jobova knjiga) 

Zahvala ob smrti 

JOŽETA VIDMARJA 
Vsem, ki ste se poslovili od nam dragega brata, strica, nečaka, 
svaka in bratranca ter ga pospremili na njegovi zadnji poti, se 
iskreno zahvaljujemo. 
Iskrena hvala vsem^ ki ste pomagal i pri iskalnih akcijah kot 
posamezniki ali organizirano in vsem pri reševalni akciji. 
Posebna zahvala gospodu S lavku Robleku, pogrebni službi 
Navček, pevcem Zupan in gospodu župniku M i h u Lavrincu. 
Iskrena hvala sorodnikom, sosedom, znancem in prijateljem za 
darovano cvetje, sveče in svete maSe ter za vsa izrečena sožalja. 
Vsem in vsakemu posebej hvala. 

V S I N J E G O V I 

IŠČEM DELO. popravila kmetijskih 
strojev. « 031/291-463 7oo«6W 

»ŠČEM DELO kot nštaMor nratematike. fi-
Ab. angleščine in kem^ za OŠ in SŠ, « 
031/291-626.041/867-201 700?t55 

POSLOVNI STIKI 

KREDITI 
Do 7 let, na osebni dohodek ali 

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

za voziia stara do 10 let 
MOŽNOST O D P U C I L A 

NA POLOŽNICE, PR IDEMO 
TUDI N A D O M I 

NUMERO UNO Robert Kukovec 
Mlinska uL 22, Maribor 
Tel: 02/252-4Š>26, 

mob: 041/750560,041/331^ 

STORITVE 
NUPIM 

ASFALTIRANJE dvorišč, dovoz, 
pod. parkirišč, poiag, robntov. praHi plošč, 
izd. betonskih in kamr^ škaip. Adtosic & 
Co. d.n.o.. Jelovskova 10. Kamnik. « 
01/83&46-14.041/680-751 TooiTis 

ASTERIKS SEN6LA ROZN^ Peter s.p.. 
Senično 7, Križe, tel.: 5&^170. 
041/733-709» žcMe. roioj, rolete, lamel-
ne za^se. pfcše zavese, tomamig, marto-
ze. wMW,aste(̂ .ne( TOOIOM 

BARVANJE fasad in n^xiščev. ugodno in 
kv̂ itetrK). MegamatriK. d.o.o.. Staretova 
39. K»ani,« 041/570^7 7oota$i 

BEUENJE in glalenje notran̂ h po\ff6in, 
barvanje napu^ev in fasad, dekorativni 
ometi in opleski, antigfeMčni premazi. Pas^c 
tvo$.p., Podbrazje 179, N ^ . «031/39-
2909 7ooue3 

8YTY0I IN OSTALI. Gradbeništvo 
d.n.o.. Glavni trg 14. Kranj, izvaja vsa 
gradbena dela, novogradnje, adaptaci-
je. notranje omete, vse vrst fasad. « 
04/202-81-20,041/760^14 700««20 

BYTYQI SKALA d.n.o. Struževo 3a. 
Kranj, izvajamo dela od temeljev do 
strehe, notranje omete, fasade, adap-
tacije, kamnite ikarpe. urejanje in tla-
kovanje dvorišč, z našim ali vašim ma-
terialom. « 041 /222-741 700U5S 

IZDELAVA podstrešnih stanovanj, z le-
senimi oblogami ali krvauf. Planinšek 
k.d.. Tupaliče 11. Preddvor. « 
031/206-724 7001M2 

IZDELUJEMO in prenavljamo strehe. 
MegamatriK. d.o.o. Staretova ulica 39. 
Kranj. « 041/570-957 7007«w 

IZVAJAMO sanacije dimnikov, nudimo 
dimne obloge, dimne kape. Novak & 
Co. d.n.o., Ljubljanska 89, Domžale. 
«041/898-102 7001681 

IZVAJAMO gradbena dela od temeljev 
do strehe, adaptacije, notranje omete, 
fasade, tlakovanje dvorišč, betonske 
škarpe. Babič Miloš s.p., Begunjska 
9. Lesce. « 041/622-946 7ooi«2e 

IZVAJAMO VSA krovsKo-kteparska b 
tesarska dela. Poobteščeni krovec Ge-
rard Bramac Tondach. Marko Svetelj 
s.p.. Grmičeva 31. Kranj. « 041/64-
24-24 7001627 

IZVAJAMO VSA GRADBENA DELA 
od temeljev do strehe, kvalitetno, Loa-
nina, Gradbeništvo, d .0.0., Gubceva 
ul. 7, Kranj. « 041/267-328. 
040/17&<371 7001640 

KUUČAVNIČARSKA DELA izdelava 
in predelava: stopnice, ograje - tudi vrt-
ne. pohodne rešetke. protivk>mne za-
ščHe, nadstreški, vrata .... Jenkole 
Drago s p.. Prebačevo 32a, Kranj. « 
04/23-26-426. 040/845-860 7002207 

OBNAVLJAMO KOPALNE KADI z na-
brizgavanjem epoksi emajlne prevleke. 
Izkušnje In jamstvo. IDEJA. Žiga Snoj 
s.p., Brilejeva 16. Ljubljana 041/592-
169 7ooie78 

PRENAVUAMO HIŠE in stanovanja v 
Kranju in okolici - rezen,firaite svoj ter-
min. Megamatrix, d.0.0.. Staretova ul. 
39. Kranj, « 041 /570-957 700iae0 

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

700205« 

SLIKOPLESKARSTVO Bizant Dušan 
s.p., Brrtof 9. 4000 Kranj vam nudi 
kvalitetne in ugodne pleskarske storit-
ve. «041/514-547 700iw 

VIJOSA d.o.o., Tomšičeva ul. 40. 
Kranj, izvaja vsa gradbena dela, adap-
tacije, vse vrste fasad, zunanje uredit-
ve in notranje omete. « 031 /451-420 

7001960 

I ŠČEM 

IŠČEM pomoč za nego bolnika na 
domu, « 04/23-24-678. 031/628-
308 

7002305 

IŠČEM OSEBO za pomoč pri raznih 
delih, « 040/705-250 7oo22oe 

ZASEBNI STIKI 
USTANAVLJAM DEATH METAL skup̂ -
no. vsi resni interesenti naj se javijo na 
Boris Hribljan, Kovorska c.13. 4290 
Tržič, «thunder.celtic@hotmail.com 

70019BS 

ŽENITNA POSREDOVALNICA ZA-
UPANJE posreduje za poštene zveze, 
za vse starosti po vsej SLO. Mnogo se 
jih je že spoznalo, naj se Vas še več!, 
031/505-495 7000837 

RAZNO 
PRODAM 

LESTVE vseh vrst in dolžin dobite. Zbi-
Ije 22. « 01/36-11-078 7ooi9m 

OVČJO kožo. « 041/608-712 700218? 

O S M R T N I C A 

Sporočamo žalostno vest, da je umrla 

H E L E N A JAMAR MUJICINOVIC 
upokojena delavka Pošte Slovenije P E Kranj 

Na njeno zadnjo pot smo jo pospremili v soboto. 17. marca 2007. ob 15. ur i na 
pokopališče na Bohinjski Beli. Ohrani l i jo bomo v lepem spominu. 

D e b v c i Pošte Slovenije, P E Kranj 

Z A H V A L A 

V 96. letu nas je zapustila draga žena. mama. tašča, babica, 
prababica in teta 

FRANČIŠKA LOGAR 
roj. Plestenjak iz Š u t n e 

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem, Iskri O T C in praporščakom za izrečeno sožalje. cvetje in 
sveče. Hvala dr. 2 ^ a n o v i za skrb ob njeni bolezni, Bolnišnici Gol-
nik, pogrebni službi Navček. pevcem Zupan, trobentaču ter žup-
niku Bojanu Likarju za lepo opravljen obred. Vsem še enkrat hvala, 
ker ste jo v tako velikem Številu pospremili na njeni zadnji poti. 

V S I N J E N I 
Šutna. 1 1 . marca 2 0 0 7 

Z A H V A L A 

4. marca 2007 je tiho zaspala v 103. letu draga babica, 
prababica, tašča, teta i n svakinja 

IVANA A H Č I N 
1 9 0 4 - 2 0 0 7 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in 
znancem, ki ste se od pokojne poslovili in se udeležili maše 
zadušnice. Hvala za vse darovane maše, sveče in cvetje. Posebna 
zahvala Mestni občini Kranj. Društvu upokojencev Kranj in Kra-
jevni skupnosti Vodovodni stolp. Hvala vsem za izrečena ustna in 
pisna sožalja. Zahvala g. župniku Mit j i S t i m u in g. Primožu Lav-
tarju za lep pogrebni obred. Hvala dr. Tatjani Primožič za dolgo-
lemo zdravniško oskrbo. Hvala pevcem in Pogrebni službi Kranj. 

V S I N J E N I 

mailto:info@g-glas.si
mailto:jani.grasic@s6away.si
mailto:thunder.celtic@hotmail.com
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A N K E T A 

Pridobitev 
zlasti za mlade 
SIMON ŠUBIC 

V Voklem so podrli star pro-_ 
padajoč kulturni dom, na 
njegovem mestu pa so za-
čeli graditi novega, ki bo na-
menjen tako kulturi kot 
športu. Kako na novo grad-
njo gledajo domačini? 

Folo: Corud IUv<<{ 

Marko Čebašek: 

"Ker je zemljišče za prvi 
dom podaril moj stari oče, 
sem še toliko bolj vesel, da 
bodo zgradili novega. Kot 
najstnik sem tudi sam rad 
hodil na namizni tenis v 
stari kulturni dom." 

Magdalena Cašpirc: 

"Spomnim se, kako sem v 
stari dom hodila na plese, ki 
so bili za mladino nekaj po-
sebnega. Mislim, da bo novi 
športno-kulturni dom mla-
dini spet dal možnost za 
zbiranje." 

Oto Rahne: 

"Športno-kulturni dom bo 
velika pridobitev ne samo 
za našo vas, ampak tudi za 
okoliške vasi. Upam, da se 
bo zaradi njega v prihodnjih 
letih okrepilo društveno živ-
ljenje v Voklem." 

Marko Lončar: 

"Novega doma se veselim 
predvsem zaradi mladine, ki 
bo svoj prosti čas spet lahko 
preživljala še kako drugače 
kot pred računalnikom in te-
levizorjem. Nanj smo čakali 
vsaj 15 let." 

Miran Štuiar 

"Stari dom je že povsem 
propadel, zato je nadomest-
na gradnja povsem logična. 
Novega doma se veselim, 
ker se bomo vaščani spet 
lahko nekje srečevali." 

Z odločitvijo se že mudi 
Konzorcij Cero bo na aprilski seji odločil o najustreznejši rešitvi ravnanja z odpadki na Gorenjskem. 
Predsednik Janko S. Stušek je ponudil odstop, a ga niso sprejeli. 

CVCTO ZAPLOTNIK 

Radovljica - Gorenjske obči-
ne so Konzorciju Cero, ki se 
zavzema za celovito rešitev 
gorenjske problematike od-
padkov, predlagale sedem lo-
kacij za odlagališča in me-
hansko biološko obdelavo 
odpadkov, med katerimi ena 
ponuja celovito rešitev, vse 
druge pa delne. Med predlo-
gi so že nekatere stare in do-
bro znane, nekaj pa je novih, 
med njimi tudi pobuda Ob-
čine Komenda za predelavo 
dela gorenjskih odpadkov. 

"Na podlagi znanih poda-
tkov še ni mogoče oceniti, ali 
katera od lokacij dejansko re-
šuje problematiko za vso Go-
renjsko. možne pa so različ-
ne kombinacije, ena od že 
znanih je predelava odpad-
kov v Komendi in odlaganje 
preostanka na Mali Meža-
kli," je po četrtkovi seji dejal 
Janko S. Stušek, predsednik 
poslovnega odbora Konzor-
cija Cero. Poslovni odbor je 
naložil kolegiju konzorcija. 

naj za vse ponudbe pridobi 
podatke o zmogljivosti, mož-
nem roku izvedbe, ceni 
gradnje objektov ter ceni 
predelave in odlaganja od-
padkov. Pripravi naj tudi 
oceno, katera rešitev bi bila 
za Gorenjsko najustreznej-
ša. Konzorcij bo o tem skle-
pal na seji ob koncu aprila. S 
sprejetjem rešitve se že 

mudi, saj bo nekaterim de-
ponijam ob koncu leta pote-
kla veljavnost okoljevarstve-
nega soglasja, drugim pa ok-
tobra prihodnje leto. 

Predsednik poslovnega 
odbora konzorcija Janko S. 
Stušek je na seji ponudil 
svoj odstop z utemeljitvijo, 
da bi novi predsednik mo-
rebiti lahko bolje vzpostavil 

sodelovanje države in kon-
zorcija. Člani odstopa niso 
sprejeh, strinjali pa so se, 
da naj bi potlej vodenje od-
bora prevzel predstavnik 
občine, kjer bodo lokacije 
objektov Cero. Za članstvo 
v konzorciju sta zaprosili 
občini Komenda in Tržič, 
ponudbo pa bodo poslali še 
Kamniku. 

Novorojenčki 

Minuli teden je na Gorenjskem na svet prijokalo 39 malih 
prebivalcev. V Kranju se je rodilo 9 dekUc in kar 17 dečkov, 
med njimi tudi bratca. Najtežji je bil deček s 5.010 grami, 
najlažja deklica pa je tehtala 2.460 gramov. Na Jesenicah se 
je rodilo 8 fantkov in 5 punčk. Najlažji je bil deček z 2.630 gra-
mi porodne teže, najtežja deklica pa je tehtala 4 kilograme. 

Izvolili manjkajoče člane sveta krajevnih skupnosti 

V treh KS radovljiške občine so volili manjkajoče člane sveta. 
V Kropi so bili po neuradnih rezultatih izvoljeni Metka Kav-
čič, Marjan Butorac, Martin Miler, Jakob Štalc, DaliborTodoro-
vič in Tomaž Filipovič, v Podnartu Matija Žiberna in Ivo Po-
točnik, v KS Otok pa Marija Rendulič, Mateja Žlogar, Jože Be-
šter, Viljem Tonejc, Zdravko Pristavec in Uroš Resman. C. Z. 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 

Danes bo oblačno z občasnimi padavinami. Meja sneženja 
se bo ponoči spustila do nižin in bo tudi čez dan rahlo 
snežilo. V sredo bo oblačno in večinoma suho. Zjutraj bo 
ponekod slana. V četrtek bo podobno vreme. 

RS z a okolje . Urad j a Mel«Mlog i jo 

TOREK SREDA i ČETRTEK 
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Škofje na Ljubelju 
Ljubljanski nadškof Alojz Uran je novi predsednik 
Slovenske škofovske konference. 

JOŽE K OŠNJEK 

Ljubljana - "S Cerkvami in 
civilnimi ustanovami na 
evropski ravni si želim 
tesnejšega sodelovanja. 
Zadnji obisk slovenskih 
škofov pri svetem očetu je 
bil aprila 2001, zato bo ena 
mojih nalog priprava na-
slednjega obiska," je po iz-
volitvi za predsednika Slo-
venske škofovske konferen-
ce povedal ljubljanski nad-
škof in metropolit Alojz 
Uran. Pred njim je bil pet 
let predsednik maroborski 
nadškof Franc Kiamberger. 
Za podpredsednika konfe-
rence, v kateri so škofje, ki 
delujejo na območju Slove-
nije, pa je bil izvoljen celj-
ski škof Anton Stres. Nad-
škof Alojz Uran je zadovo-
ljen, da so zaživele nove 
škofije, novi zakon o verski 
svobodi pa je po njegovem 

mnenju dobra osnova za 
pogovore o odprtih vpra-
šanjih med Cerkvijo in dr-
žavo. 

Ljubljanski nadškof in 
metropolit Alojz Uran je v 
torek obiskal počitniški 
dom Oaza miru na Ljube-
lju, kjer organizira Društvo 
za zdravo duhovno življe-
nje Oaza miru v izjemnem 
naravnem okolju različne 
izobraževalne prireditve, 
šole v naravi, srečanja in vi-
kende za družine. Društvo 
vodi Vlado Pečnik, župnik 
iz Kovorja. Nadškof Uran je 
bil gost katehetskega sim-
pozija, ki so se ga udeležili 
duhovniki, katehisti in lai-
ki, ki poučujejo verouk, 
iz vse Slovenije. Udeležen-
ce simpozija sta pretekli 
teden obiskala tudi novo-
meški škof Andrej Glavan 
in ljubljanski pomožni škof 
Anton Jamnik. 

Nadškof Alojz Uran med udeleženci simpozija na Ljubelju 

^ I P 
^ommi 

RADIO KRANJ d.0.0. 
Stritaneva ul. 6. K R A N J 
l E L E F O N : 

(04) 2812-220 »oakom. 
(04) 2812-221 nauu 
(04) 2022-222 itooram 
(OSI) 303-S0S mMKAUloM 

<04) 2812-225 ktomom 
(04) 2812-229 mmit 

e-posto: 
rjidiokranKi^adio-krani.si 
spletno stTon: 
www.ratlio-kranJ.sl 

.NBJBOLJ POSLusHnn BHOIJSKA POSTBJ« nn BOHčnjsKEm , 

mailto:info@g-gUiS.si
http://www.ratlio-kranJ.sl


k * 
r . -

ff i 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

PRILOGA GORENJSKEGA GUSA 

: programu 
i Maribor, se je 

• • • « • • • • sedem valčkov. / Pote: Tra Doid 
• • • • • a 

3S 



GLASBA 
YounCunz - tretji predizbor 
Na Ravnah na Koroškem so v klubu McKompleks nastopi-
li trije bendi v vrstnem redu (Organ-gutan, Dragonfl/ sto-
ry, I scream). Za poslastico večera sta "youngunsovca" 
Toni in Jani izbrala ljubljanski punk ročk kvintet Leaf fat. 
Kljub začetnemu skromnemu obisku v dvorani je bilo 
vzdušje kvalitetni izbiri bendov zahvaljujoč super. Prvi se 
nam je predstavil ljubljanski funk kvartet Organ-gutan, ki je 
prijetno popestril z angleško-siovenskim repertoarjem. S 
pesmimi, kot so Prazninity, Ovca (Beee) in Plitve misli, so 
nam pokazali predvsem šaljivi glasbeni obraz. Sledil je na-
stop nekdanjih C.R.A.S.H., ki se sedaj imenujejo Dragonfly 
sto7. Angleško pojoči štiričlanski bend je preigraval koma-
de Stopped fleeing, NVhite light ter Fear is an lllusion. Kot 
zadnji v vrsti tekmovalne trojice so nastopili domžalski nu-
metalci I scream, ki so dobili daleč največ podpore, tako 
med komisijo kot med poslušalci. Dosegli so najvišje šte-
vilo točk in s tem prepričljivo postali zmagovalci 3. prediz-
bora. Po moji oceni so "slovenski System of a down" eni 
najmočnejših bendov na tej turneji in zahvaljujoč avtobu-
su oboževalcev, ki so jih Imeli s seboj, znajo ti prepričati 
tudi na finalnem izboru v Orto baru. K. C. 

Šansoni in zimzelene melodije 
Po podelitvi priznanj za najboljše športne dosežke v prete-
klem letu, ki je potekala v soboto zvečer v dvorani kina Že-
lezar na Jesenicah, so v njihovo čast priredili koncert Šan-
sonov in zimzelenih melodij. Lojze Krajnčan je zasnoval 
koncert, na katerem se prepletajo sodobni šansoni sloven-
skih ustvarjalcev in nepozabne zimzelene melodije. Z iz-
jemnim občutkom za interpretacijo so nastopajoči Darja 
Švajger, Lara P. Jankovič, Romana Krajnčan in Jure Ivanu-
šič tudi na jeseniškem odru pustili vtis. Odlično pevsko za-
sedbo so spremljali še priznani instrumentalisti Jaka Puci-
har pri klavirju, Janez Dovč s harmoniko, Aleš Avbelj z bas 
kitaro in Kristijan Krajnčan pri bobnih. A. B. 

Lara P. Jankovič in Romana Krajnčan /Fô AnkasuiovK 

Rebeka - Brez sramu 

Dekle s Senovega že nekaj let uspeva v vsem, česar se 
loti. Največ zaslug za to lahko brez oklevanja pripišemo 
njeni zagnanosti, pridnosti in poslovnosti. Seveda pa 
njen videz, nenazadnje gre za bivšo miss Slovenije, po-
skrbi za prijetno piko na i. 
Rebeka je v skladbah, ki jih ima za sabo, pokazala, da 
rada malce eksperimentira, pa vendar je v nekaterih še 
posebej 'doma'. Novi singel, ki ima naslov 'Brez sramu', 

je rezultat sodelo-
vanja z ekipo, s 
katero doslej še ni 
sodelovala. Bese-
dilo je napisala 
Saša Lendero, za 
glasbo je poskrbel 
Miro Buljan, hrva-
ški pevec, glasbe-
nik in aranžer, ki 
je izredno uspeš-
no sodeloval že z 
vsemi največjimi 
inneni hrvaške 
estrade, aranžma 
pa je delo Mihe 
Hercoga. A. B. 

ZMAGAL UMIRJENI SPEV 
Na festivalu Slovenska polka in valček je bil valček všeč tako poslušalcem kot strokovni komisiji 

mSsSm 

Na trinajstem fe-
stivalu Sloven-
ska polka in val-
ček, ki smo ga 
lahko spremljali 

v soboto na prvem programu 
Televizije Slovenija, na pr-
vem programu Radia Slove-
nija in na Radiu Maribor se 
je predstavilo šest polk in se-
dem valčkov. Nastopili so Ju-
hubanda s prijatelji, Bum, 
Golte, Boštjan Konečnik s 
prijatelji, Spev, Novi spomi-
ni, Ansambel Petra Finka, 
Gorenjski kvintet. Ta pravih 
6, Ansambel Roka Žlindre, 
Veseli svatje, Navihanke in 
Sicer. 

Voditeljica Natalija Verbo-
ten je festival odprla s poseb-

no priložnostno skladbo, ki 
so jo pripravili Vilko in Slav-
ko Avsenik ter Ivan Sivec, 
dogajanje na odru pa sta s 
humorističnimi vložki popes-
trila Jure Godler in Marjan 
Šareč v vlogah Milke in Gre-
te. Med desetminutnim tele-
fonskim glasovanjem je gle-
dalce in poslušalce zabaval 
skupni nastop ansamblov 
Modrijani, Storžič in Zlati 
muzikanti, ki so na festivalu 
zmagali že lani, pa tudi v pre-
teklih letih. 

'Rezultat' festivala: letoš-
nja najbolj všečna skladba je 
bila valček Edino upanje an-
sambla Spev. ki je bil najbolj 
všeč tudi komisiji, medtem 
ko je komisija izbrala še pol-
ko, med katerimi je zmagala 
skupina Bum s pesmijo Jaz 
nisem taka. 

Bum sestavljajo pretežno dekleta. / FOU: IMA DOU 

Absolutni zmagovalci: Spev / fo»: rma dou 

Ansambel Storžič na generalki / FOM: TIU DOU Greta in Milka v civilu z Natalijo /Foto:TiniDoi.i 

Boštjan Konečnik je tokrat pripeljal na oder prijatelje. Juhubanda je nastopila z Nušo Derenda. / f o i o . T i m o o u 

UČITEUlCE RADE POJEJO 
[ • L 

Leta 1997 so učitelji-
ce v Osnovni šoli 
Naklo prvič zapele 
skupaj na novoletni 
zabavi in sklenile 

ustanoviti svoj pevski zbor. V 
njem je bilo 21 pevk, ki jih od 
začetka vodi glasbeni peda-
gog Marko Kavčič. Kot je po-
vedal ob 10-letnici, so se do-
slej naučili več kot 120 ljud-
skih, umetnih in zabavnih 
pesmi. Nastopali so na pro-
slavah doma, pevskih revijah 

in koncertih po Sloveniji. Po-
sebej odmevjii sta bili gosto-
vanji pri Slovencih v Beogra-
du in Trstu. Na jubilejnem 
koncertu minuli četrtek se je 
predstavilo 16 pevk s pianist-
ko Majo Ovsenik. V prvem 
delu se je pevovodja pridružil 
sodelavcem, ki so z veznim 
besedilom Tine Primožič do-
miselno prepletli osem ljud-
skih pesmi. Umetne pesmi 
in popularne domače ter tuje 
melodije v drugem delu so 
moški napovedali z zabavno 
pantomimo. Občinstvo je 
navdušil pester program, ki 

sta ga v odmoru dopolnili Ta-
nja Kokalj in Katja Svetelj z 
igranjem ljudskih melodij 

na citrah. Na sliki; 
prvič nastopile v 
nošah. 

pevke so 
narodnih 



KULTURA 
DVA TEDNA SLOVENSKE DRAME 
v soboto se je s krstno uprizoritvijo drame Dom, avtorice Saše Rakef, začel že 37. Teden slovenske 
drame. Slavnostna govornika minister za kulturo Vaško Simonitti in kranjski župan Damijan Perne. 

Igor Kavčič 

Teden slovenske 
drame se je, kot 
je v zadnjih letih 
sicer že v navadi, 
tudi letos začel v 

nekoliko bolj duhovitem 
tonu. Občinstvo je že pred 
gledališčem pozdravila druš-
čina "živih Idpov", Id je kul-
minadjo dosegla v marmor-
nem kolesarju (upodobil ga 
je igralec Peter Musevski), ki 
je na odru še posebej v druž-
bi obeh slavnostnih govorni-
kov požel precej zanimanja 
publike. Minister za kulturo 
dr. Vaško Simonitti je tako 
spregovoril o pomenu in tra-
diciji festivala za razvoj slo-
venske dramatike in gledališ-
ča in kranjski festival označil 
za drugega najpomembnej-
šega pri nas. Njegova trajna 
vrednost je v strokovni na-
ravnanosti, uspešnost pa je 
opazna v novi generaciji 
dramskih piscev. Župan 
mestne občine Kranj Dami-
jan Perne se je v nagovoru 
dotaknil tudi širšega pome-
na, ki ga ima kultura za me-

sto Kranj. "Kranj je mesto 
kulture, čeprav ni kandidiral 
za Evropsko mesto kulture," 
je dejal in poudaril, da bi kul-
turi morali dati vlogo amba-
sadorja razvojnih hotenj in 
pri tem ne vedno gledati 
zgolj na tržni vidik. 

Sledila je krstna uprizori-
tev dramskega besedila Dom, 
mlade slovenske avtorice 
Saše Rakef, v režiji britanske-
ga režiserja Jana van den 
Boscha. Ta je nastala v sode-
lovanju Prešemovega gleda-
lišča, British Coundla in Gle-
dališča Glej. V glavnih vlogah 
sta nastopili izvrstni Iva Zu-
pančič in Vesna Jevnikar, šte-
vilna igralska ekipa pa se je 
prepletala tudi s profesional-
nimi plesalci. Po mnenju 
mnogih ob odličnem besedi-
lu, dobri igri ter zanimivih 
scenskih in kostumskih ter 
koreografskih rešitvah, neko-
liko predolga predstava ni za-
pušča kakžnega posebnega 
vtisa. Je pa vsekakor zanimiv 
poskiis mednarodnega sode-
lovanja. V štirinajstih festival-
skih dneh si bo moč ogledati 
šest predstav v tekmovalnem 

Živi kip kolesarja je bil zvesti spremljevalec dogajanja 
na odru, tudi ob nagovoru ministra za kulturo dr. Vaška 
Simonittija. / foio: conzd Kjy<i£ 

in tri v spremljevalnem pro-
gramu ter po ena v medna-
rodnem programu in v sklo-
pu Mladi in Teden slovenske 
drame. Festival slovenske' 
dramatike se bo zaključil 1. 
aprila s podelitvijo nagrade 
Slavka Gruma, Griin-Filipi-

čeve nagrade, Seligove nagra-
de in nagrade najboljši pred-
stavi po izboru občinstva. In 
potem bo še en Teden slo-

" venske drame postal zgodovi-
na, kot je bilo v duhovitem 
tonu izrečeno na sobotnem 
odprtju. 

BRITANSKA PISATEUlCA V KRANJU 
Igor Kavčič 

Prejšnji teden se 
je v Kranju mu-
dila priznana 
britanska pisate-
ljica in pesnica 

Malika Booker. V Slovenijo 
je prišla na povabilo British 
Councila, ki v okviru projek-
ta "Branje je žur, reading is 
cool" sodeluje s štirimi slo-
venskimi knjižnicami v Ma-
riboru, Ljubljani, Idriji in 
Kranju. Pisateljica, grenad-
skega in gvajanskega pore-
kla, znana j)0 svojem razno-

vrstnem literarnem opusu, 
ki obsega monologe, dra-
me, poezijo, pripovedovanje 
zgodb v živo, se je najprej 
srečala z najbolj zavzetimi 
bralci s kranjske gimnazije, 
zvečer pa je sodelovala tu-
di na odprtem branju na-
menjenem za širšo publi-
ko obiskovalcev v knjižnid. 
Sama pravi, da je pisanje 
najboljši način, kako upora-
biti domišljijo, ustvarjati ča-
rovnijo in spreminjati svet. 
"Če ne pišem, ne živim," je 
med drugim povedala mla-
dim knjigoljubom. 

Ljubitelji knjige s kranjske gimnazije sredi živahnega 
klepeta v družbi britanske pisateljice in vodje akcije Aljoše 
Grilc iz Osrednje knjižnice in voditelja bralnih srečanj, 
Boštjana Gorenca - Pižame./Foio:co,3:dK>vi« 

S f C i S T o D P « 
GPte. 

KRANJ 

Arheološka predavanja 

Gorenjski muzej začenja z novim ciklom arheoloških 
muzejskih večerov. Prvi gost večera bo Boštjan Odar, 
s predavanjem Lokostrelec iz Karnija in lokostrelstvo 
v pozni antiki v jugovzhodnem predalpskem prostoru. 
V 6. stoletje se lahko podate danes, 20. marca, ob 19. uri 
v Modri dvorani gradu Khislstein. I. K. 

Preja in preslice 

V četrtek, 22. marca, bo ob 18. uri v Mestni hiši pred-
stavitev vitrine meseca, ki je tokrat naravnana na temo 
preje in preslic. Predmete za razstavo so prispevali 
Gorenjski, Tolminski in Ptujski muzej ter Barbara Ravnik 
Toman, članice študijskega krožka Vezenine, ki deluje 
pod vodstvom Tatjane Dolžan Eržen, pa bodo pred-
stavile svoje izdelke. Predle, pele in kakšno rekle bodo 
srenjske predice iz Bohinja. I. K. 

Torek, 20. marca 
• ob 19.00 v Avli Mestne občine Kranj: Tomaž Grom BRUTO 
(Zavod SPLOH, koprodukcija: Gledališile Glej) SP 
• Ob 20.00: Borut Pahor SPOPAD S POMIADJO 
(Slovensko stalno gledališEe Trst) SP 
Sreda, Z l . marca 
• ob 19.30: MLADIIN TEDEN SLOVENSKE DRAME 
Ijša Koceli ODTENKI (Neodvisna skupina Odtenki) 
Četrtek, 22. marca 
• ob 19.30: Gregor Strniša ŽABE (Prešernovo gledališfe Kranj) TP 
Petek, 23. marca 
DAN NO-MINIRANCEV 
• od 12.00 do 15.00 in od 15.30 do 18.00: 
Delavnica: Dramaturške pokrajine nominiraniti besedil 
• ob 19.3O: Koncertne uprizoritve odlomkov besedil, nominiranih 
za Grumovo nagrado 2007 
• ob 19.30: Pogovor o nominiranih besedlih 
(rn.oderatorka.Alenka Bole. Vrabec) 
Sobota, 24. marca 
• ob 19.30: Tina Kosi TO TI JE lAlF (Slovensko ljudsko gledališče Celje) TP 
Ponedeljek, 26. marca 
• ob 19.30: Srečko Fišer PRIHODNJE, OOHODNJE (SNG Nova Gorica) TP 
Torek, 2 7 . marca 
• ob 19.30: Matjaž Zupančič RAZRED (SNG Drama Ljubljana) TP 
Sreda, 28. marca 
• ob 19.3O: Predstavitev delavnice dramskega pisanja: 
Cialogi na odru (mentor Jan van den Bosch) 
Četrtek, 29. marca 
• ob 19.30: Dane Zaje GRMAČE (Mednarodna Koprodukcija: 
Teatar &TD, ADU, EUROKAZ (Zagreb, Hrvaška), EX PONTO, 
Globalni teater (Ljubljana, Slovenija) MP 
Petek, 30. marca 
• ob 19-30: Mare Bule ZADNJA EGDISTIČNA PREDSTAVA 
(Maska produkcija, koprodukcija: Lutkovno gledališče Ljubljana, 
Festival Performa MKC Maribor) SP 
Nedelja, 1 . aprila 
• ob 19.3O: Sklepna slovesnost, > 
podelitev nagrade Slavka Gnima, Seligove nagrade, I 
Grijn-Filipičevega priznanja in nagrade občinstva | 
Legenda: | 
TP-tekmovalni program 
SP - spremljevalni program Btai j a j « : 04 2010 200 
MP-mednarodni program www.wk.» i 

Na 37. Tednu sbvenske drame bo Pteiennvo gledalBče v sodekivanju i Gornijskim g U u m tudi 

letos podeBk) nagrado obfinstva za najboljSo predstavo festivala. Med ocenjevala bonu izžrebali 

pet prejemnikov gledaBkega abonmaja in enoletne narodiine na Gorenjski glas. 

I KUPON ZA TEDEN SLOVENSKE DRAME V PREŠERNOVEM GLEDALIŠČU 

i Predstava: 

Prosimo, obkrožite (1 je najnižja, S najvišja ocena): 
1 - Tako slabe predstave pa že dolgo ne! 2 - No ja, zdržali smo do konca. 
3-Zanimivo, a ne pretresljivo. 4-Res, prav dobra predstava! 5 - Odlična predstava! 

i Ime in priimek: 
Naslov: 
Telefon: 

Ocenjevalni kupon pošljite na naslov: Gorenjski glas, Zoisova 1,4000 Kranj. Upoštevali 
bomo vse ocenjevalne lističe, ki bodo prispeli do 31. marca 2007, do 10. ure. 



ELEVIZIJA 
Piramida nominirana za Rose d'Or 
Format interaktivne pogovorne oddaje Piramida, ki je na-
stal v produkciji hrvaške nacionalne televizije in neodvis-
nega producentskega podjetja Castor Multimedia, pri 
nas pa jo lahko spremljate vsak torek ob 19.55 na prvem 
programu TV Slovenija, je nominiran za najprestižnejšo 
mednarodno nagrado v Industriji televizijske zabave -
Rose d'Or. Format oddaje si je nominacijo prislužil v eni 
izmed najzahtevnejših kategorij - Show Programmes. Ži-
rija, sestavljena iz mednarodnih televizijskih strokovnja-
kov, si je pred končno odločitvijo ogledala kar 358 oddaj 
iz 32 držav, med njimi pa je izbrala 64 televizijskih pro-
jektov, ki so nominirani v sedmih kategorijah. Zmagoval-
ci posameznih kategorij bodo razglašeni 9. maja 2 0 0 7 na 
svečani proslavi v KKL Konzertsaal v Luzernu. A. B 

Voditeljica slovenske Piramide Erika Žnidaršič in 
novinarki Eva Uranjek ter Barbara Štor yf«O: RTV SIOWNI)J 

Prenos sej Državnega zbora 
Včeraj sta se v državnem zboru v Ljubljani srečala gene-
ralni sekretar Državnega zbora Republike Slovenije Lov-
ro Lončar in generalni direktor javnega zavoda Radiote-
levizija Slovenija Anton Cuzelj ter podpisala dogovor o 
medsebojnem sodelovanju na področju prenosov sej 
Državnega zbora in njegovih delovnih teles za potrebe 
posebnega nacionalnega televizijskega programa. S tem 
dogovorom bo Državni zbor omogoči l RTV Slovenija 
tehnične pogoje za izvedbo neposrednih prenosov iz Dr-
žavnega zbora. Z realizacijo tega dogovora bodo vzpo-
stavljeni pogoji za izvedbo posebnega nacionalnega te-
levizijskega programa, ki ga določa 3. člen Zakona o Ra-
dioteleviziji Slovenija. Produkcija parlamentarnih vsebin 
in njihov prenos (neposredni ali odloženi) do končnega 
uporabnika, kot tudi postprodukcija parlamentarnih vse-
bin so naloga, obveznost in odgovornost RTV Slovenija. 
Državni zbor pa bo za izvedbo te naloge omogočil pro-
dukcijo neposrednih prenosov iz velike dvorane Držav-
nega zbora, iz velike in male dvorane na Tomšičevi ulici 
ter tiskovnega središča Državnega zbora. A. B. 

Avantura na kratkih smučeh 
Ana Bešter in Taiji Tokuhisa sta bila v Kranjski Gori na 
Exploziji zabave. Pa ne le zaradi same prireditve, ampak 
sta tam posnela tudi svojo oddajo. Po koncertu Siddhar-
te je T o m i naslednji dan sicer malo neprespan, a z veli-
ko dobre volje pomagal Ani v tekmi s kratkimi smučka-
mi, Taiji pa je tekmoval v paru z Evo Černe, zmagovalko 
Bitke talentov. Katera dva sta bila hitrejša in spretnejša 
med količki, si boste lahko pogledali v Avanturi z Ano in 
Taijijem na TV PIKI v petek, 23. marca, ob 21 . uri. Kakš-
na pa bo stava? Poraženca morata zmagovalcema po 
njunem okusu pripraviti in speči picco. Je pa avantura 
nominirana tudi za viktorja v kategoriji za najboljšo tele-
vizijsko oddajo, kar pa je tudi poseben dosežek. A. B. 

VIKTORJI IN VIKTORIJE 
Včasih si želimo, da kakšna prireditev vseeno ne bi bila tako tradicionalna. Kaj so nam pripravili 
letošnji organizatorji ob podelitvi prestižnih nagrad za medijske dosežke in dosežke v popularni 
kulturi, bomo lahko videli v soboto, 24. marca 2007, že od 19.40 dalje na Pop Tv. 

ška imena, ter predvsem 
imena nacionalne televizije. 
Za obetavno medijsko oseb-
nost so nominirani Jasna 
Kuljaj, Jure Godler in Miha 
Šalehar, med voditelji infor-
mativne televizijske oddaje 
najdemo tudi Uroša Slaka, 
med informativnimi oddaja-
mi pa kakšnih velikih spre-
m e m b na primer ni. Nomi-
niranke so 24 ur. Dnevnik in 
Odmevi. Pri glasbenikih so 
seveda znova nominiranci 
Siddharta - poleg Leelojama-
isa in Zorana Predina, v novi 
kategoriji, kjer izbirajo lokal-
no, regionalno ali kabelsko 
T V postajo pa najdemo 
MTV Adrio, Net TV in Tele 
M. Med popularnimi televi-
zijskimi osebnostmi pa so se 
znašla na primer imena Bo-
jan Emeršič (Vzemi ali pu-
sti), Lado Bizovičar (TLP) in 
Sašo Hribar (Hri-Bar). 

H B a 

Letošnji Viktorji 
bodo v soboto v 
Gallusovi dvorani 
C a n k a r j e v e g a 
doma, prireditev pa 

bo znova vodil Jurij Zmec , ki 
se je s tovrstnim voditelj-
sk im izzivom že srečal. 
Takrat je navdušil , tri leta 
pozneje pa se vrača z drugač-
no zabavo. 

Viktorji se delijo ria stro-
kovne, ki jih izberejo člani 
Akademije Viktor, in na Vik-
torje popularnosti, ki jih iz-
bere javnost. Letos so med 
Viktorje popularnosti dodali 
novo kategorijo, in sicer Vik-
torja za najboljšo lokalno, re-
gionalno ali kabelsko TV po-
stajo. Če pokukamo med no-
minirance, najdemo kakšno 
sveže ime, prevladujejo mo-

Kaj n a m letos pripravlja Jurij? /FOIO:RM, DOH 

Tudi letos bo prireditev 
ekskluzivno prenašal Pop 
Tv, neposredni prenos pa se 
bo začel iz Gallusove dvora-
ne Cankarjevega doma ob 
20 . uri, čeprav se bo vse za-

čelo že na r d e 6 preprogi s 
spre jemom nominirancev 
dvajset minut prej. Ponovi-
tev prireditve pa bo na spore-
du 25. marca ob 16. uri, prav 
tako na Pop Tv. 

/s 
Meščansko poroko iz 19. stoletja smo na Zavodu za turizem Kranj 
oživili predvsem zato, da biprip/eljali porokeinazaj v Prešernovo mesto. 

Meščanska poroka na Kranjskem Izvira še iz 
časa Ilirskih provinc, v Kranju se omenja v 
letih med 1813 in 1814. In kako pravzaprav 
zgleda tovrstna poroka? Častna straža Kranj-
ske garde pospremi nevesto, ženina in priči 
do mestne hiše, ženin pa mora biti zelo 
p°ažljiv, ko se vmeša mitničar, ki'od njega 
zahteva mitnino. "Če ne boi pleiiel trinsjst 
Boldlnerie*. boa gtnllttDm neroill, n«) kočija 
okrog obnujo.' ženinu pribije mitničar, 
tega pa mu naloži še nekaj vprašanj, na ka-
tera skuša ženili čimbolj spretno odgovoriti. 
Nazadnje iihitničar kQčijo le spusti naprej, 
mladoporočenca in svate pred Mesmo hišo 
pričaka meščanska družina, ki jih povabi v 
čudovito renesančno dvorano, kjer se odvija 
poročni obred. Po zaključenem obredu 
meščanska gospa in gospod mlado-
poročencema podata nekaj nasvetov za 
skupno srečno pot, v jeziku iz časa Prešerna. 
V Zavoda a prizem smo n odločili, de bomo 
« mesen M > > . natančne)« 18. M a , takšno 

I poroki INMI I paru, ki ga bode Izbrali bralci 
& Gore^isk^e glasa, ki Je tudi glavni medijski 
^ potrMiraO t k e Imenovane akcije DA. ZA 13 

G O U I I M I U E « . Nepozabni dogodek pa bo de-
t a « ^ ' D t f n l M n * , n i n ga podprti številni 

j pokrmriteljl. Anten PavDa b R a U H i bo peskr-

bel za pretBZ pari s kočijo, trgovina Verttas Iz 
Kranja bo nevesti p o i H l i i poročno obleko, 
ženina bodo oblekli v trgovini MODNI s m v 
Kranju, za čevlje bodo poskrbeli v podjetju 
Alpina Ž M . poročne prstene za mladoporočen-
ca bodo bdelall v zlatarstvu Mohorič v Kranju, 
za urejanje pričeske In Učenje bodo poskrbeli 
v frizerskem ateljeju Silva na Primskovem. 
poročni šopek bo nevesta dobila v cvetličarni 
Mak v Kranju, kjer bodo poskrbeli tudi za 
okrasitev kočije, za nepozabne lotograllje 
oz. k n cel p m č a l albom pa bedo poskrbeli 
v lete Boni v I m J * - S n U na poroki se bodo 
posladkan t porotna torto, U Jo bodo naredili 
v Kraljevem Mlgnonn v Kraaja. nazdravili pa 
bod« t i a n m D i n m , M ga bo podarilo poitjet-
Je Vipava. Ha porotao kosilo se bosta mla-
doporočenca odpravila v lilo Belo pri Pred-
dvora To pa i a nI vse. ( turistični agenciji 
SIndIcoffl so se odločili, da mladoporočence-
ma podarijo bon v vrednosti 500 EUR za 
poročno poiovenje. 

Tef«|. vsi pari. U se namoravate poročiti v tem 
Mn. bpaiBtte prtlavnica in » pategutte a brB^ 
plačno meščansko poroka z vsan, kar sodi 
zraven. Prijavnico bosta našli v Gorenjskem 
glasa v petek, 16. marca ki i teiak, 20. marca 
2007,«patBk,23. marca pa( JesariiUb naricak 

ter na spletnih slraiab NWw4ouritaMrai|.d to 
www.goren)sk]glauL Piflanrica pošpa tfa 30. 
marca na nsslot Zaiad za tirtiaR, Glanil trg 2. 
4 W 0 Krai« atf PO eioMnmsH p o « na naslov 
kaiaMR.ziinn@to«ris»kraiiI.sl. Predstavitev 
partv bo ab|a«Ve«a v Gorenjskem ghsa v tarok. 
8 . « i l a 2 0 0 7 . 

PrOrmlea naj vsebuje naslednje podatke; 
- Ime In priimek ženine In neveste 
- naslov ženina In neveste 
• M e rojstva ženina In neveste 
• pakUc ženina In aeveste 
• teielonsko številko ženina aO neveste 
• kratka predstavitev Ibobljl. prežlvljanla 

prostata časa Itd.) 
- fotografija ženina In neveste 

TVRIsniHM AetMCUt 
Z 1 A I A R 5 1 V 0 M 0 H 0 R I C 

sa 
FOTO BONI ® 

Swi mode. svel lepote. s\rt elegance 
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Prevozi s kočijo 
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KINO, SPOREDI, RADIO 

NINJA ŽELVE 
Znova lahko v družbi Leonarda, Michelangela, Donatela in Raphaela rešujete svet. Film za male in 
velike otroke. 

ranega podganjega mojstra 
bori lnih veščin Splinterja 
odrasle v spretne in preme-
tene borce za pravico in jih 
tokrat čaka ena najtežjih 
preizkušenj. Pohlepni bo-
gataš je namreč našel na-
čin, kako v sedanjost prikli-
cati najbolj strašne pošasti, 
s katerimi namerava zavla-
dati svetu. Leonardo, Mic-
helangelo, Donatelo in Ra-
phael tega seveda ne mislijo 
dopustiti, toda najprej mo-
rajo strniti vrste, na pomoč 
pa j im priskočijo tudi stari 
prijatelji. 

F i lm je sinhroniziran v 
slovenščino. 

Konec tedna se 
bomo v Sloveniji 
znova srečali z zna-
nimi liki štirih želv, 
ki najbolj od vsega 

obvladajo borilne veščine. V 
kino namreč 22. marca pri-
haja animirana akcijska ko-
medija Ninja želve. 

Za zgodbo bi lahko rekli, 
da je že znana: želve ponov-
no rešujejo svet. Tokratni 
film pripoveduje o štirih ni-
nja želvah, ki so s pomočjo 
radioaktivnih odplak v ka-
nalizaciji in prav tako muti-

B i 

RADIJSKI SPOREDI 
Radio Kranj 97,3 Mhz 
(viftvw.radio-kranj.si/progrm.php) 

V torek ob 9.20 se nam bo v studiu pridružil župan občine 
Radovljica Janko S. Stušek. Ob 16.20 pa bomo z gosti govo-
rili o 50. obletnici osnovne šole Simona Jenka v Kranju. 
V noči s torka na sredo in s srede na četrtek boste lahko 
spremljali Skupni nočni program regionalnih in lokalnih 
radijskih postaj Slovenije, ki ga bomo pripravili v našem 
uredništvu. Prvo noč bo z vami Renata Škrjanc s svojimi 
gosti Petrom Fajfarjem, Milošem Janšo in Luko Špikom, 
drugo pa Nataša Kne Leben z bolj žensko obarvano temo. 
Ne zamudite torej skupnega nočnega programa. 
V četrtkovi temi dneva ob 9.20 bomo govorili.o novi Vitri-
ni meseca v Gorenjskem muzeju v Kranju z naslovom Pre-
ja in preslice. Gostja v studiu bo kustodinja mag. Tatjana 
Dolžan Eržen. 
V petek ob 9.20 bomo v vlogi župana v studiu Radia Kranj 
prvič gostili Boruta Sajovica In z njim spregovorili o aktu-
alnih dogodkih v tržiški občini. 
Najmlajši bodo na svoj račun prišli v sobotni oddaji Bistre 
glave vedo odgovore prave, ljubitelji planin pa v soboto ob 
16.20. Nedeljsko radijsko razglednico pa bomo tokrat po-
slali s Trate, Godešiča in Reteč. 

Radio Ognjišče, 104,5 ^05, 9 Mhz 
(http.7/vww.ognjisce.si/napovednik/napovednik.htm) 

V rubriki Zrno prava, v torek ob 8.15, boste slišali, katera 
so dejanja nelojalne konkurence. V oddaji Karitas ob 13.30 
bomo spregovorili o ženskah v stiski. Ob 20.30 bomo 
predstavljali svetopisemsko knjigo Psalmov. V četrtek bo-
ste med drugim ob 17. uri slišali Dijaško oddajo. V petek 
bo ob 18.15 dr. Stane Granda razmišljal o slovensko-itali-
janskih odnosih. V soboto ne zamudite literarne oddaje 
ob 16. uri z naslovom Mati. V oddajo Naš gost ob 18.15 
bomo povabili družino Novak iz Leš, ki ima šest otrok. V 
nedeljo se bo začel radijski misljon, ki bo pod geslom Ži-
veti v Kristusu trajal do 31. marca. Vsak dan bodo v pro-
gramu misijonski pogovori, pripravili bomo pogovorne 
večere, v katerih boste poslušalci lahko spraševali, dnevno 
bo prenos večerne molitve In še marsikaj drugega, med 
drugim tudi javna prireditev za mlade v obliki koncerta rit-
mično duhovne glasbe in pričevanja bratov kapucinov. 

Radio Triglav, 96,00 Mhz 
(www.radlotriglav.si/spored/) 

Danes praznuje občina Jesenice in Radio Triglav bo ves 
dan na obisku v tej občini. Izvedeli boste, kdo so občin-
ski nagrajenci, v anketi Izvedeli, kaj Jeseničani menijo o 
prodaji Acronija, predstavili bomo tudi vse praznične pri-
reditve. 

V sredo, na prvi pomladni dan, bo prispevek na to temo 
na sporedu ob 9. uri, ob 12. uri pa boste slišali, kaj so se 
gorenjski župani dogovorili na srečanju s predsednikom 
računskega sodišča. V oddaji Moda In čas ob 18. url bo be-
seda tekla o sodobnih Pepelkah s čeveljci Iz pleksi stekla, 
v oddaji Besede ob 20. url pa bodo besede namenjene 
podnebnim spremembam. 
V kamnu spotike v četrtek ob n . uri boste izvedeli, s kakš-
nimi težavami se pri športni infrastrukturi srečuje občina 
Bled in kako je to rešila občina Kranjska Gora. 

Radio Potepuh, 91 ,0 Mhz 
(www.potepuh.com) 

V torek ob 11.05 prisluhnite Maji v oddaji Utrinki, ob 14:05 
pa oddaji Čežana, ki jo pripravlja in vodi Stane. V sredo ob 
11.05 rie zamudite oddaje Športni pozdrav z Andražem In 
ob 14.05 oddaje Rože In vrt. Naj opozorimo tudi na odda-
jo Pozitivno&Aktivno s Petro, ki bo na sporedu v četrtek 
ob 11.05, v oddaji S-O-S s Stanetom ob 14.05 bomo zopet 
razkrili katero od tabu tem. Petek bo v znamenju dveh Ve-
ronik - ena se ob 11.05 predstavlja z oddajo Literatura, ki 
se danes fura; druga pa vas ob 14.05 vabi na potep v od-
daji Hello. Da tudi naravna zelišča lahko uspešno ozdravi-
jo marsikatero bolezen, boste izvedeli v ponedeljkovem 
Zdravstvenem kotičku. Kaj so vam tokrat pripravili dijaki 
SGTŠ Radovljica, boste izvedeli v oddaji Turistični pod-
mladek ob 14.30. 

Radio Sora 91,1 Mhz 
(www.radio-sora.si.) 

Škofjeloška gimnazija pripravlja prvo vseslovensko sreča-
nje slovenskih šol, ki poučujejo ruščino. Dogodek so po-
imenovali Rusijada 2007, kakšen je njegov namen in kako 
se nanj pripravljajo, pa nam bodo mentorica Petek Ahači-
čeva in dijaki predstavili v torek, v oddaji Aktualno ob 9. 
uri. V Vrelce zdravja se bomo potopili ob 10.30. 
V sredo ob 9. url vas bomo povabili na osrednjo čistilno 
akcijo v Škofjl Loki, ob 11. url pa bomo v studiu pozdravili 
škofjeloškega župana Igorja Draksierja. Aktualno dogaja-
nje boste komentirali 13.15. 
V četrtek ob 11. uri prisluhnite odgovorom na vaša Vpra-
šanja In pobude. 
V petek bomo v oddaji Aktualno predstavili možnosti za 
skupno odlagališče odpadkov na Gorenjskem. V soboto 
ob 12.30 bomo ob materinskem dnevu nekaj več časa in 
prostora namenili našim mamam, popoldne ob 16.30 pa 
v športni soboti zbrali najpomembnejše akterje in dogod-
ke s športnega področja. 
V nedeljo ob devetih bomo pokukali v Zaklade slovenske-
ga spomina. 
V ponedeljek vas ob 7.30 vabimo k reševanju uganke, ob 
9. url bomo pregledali, kaj se je marca dogajalo v parla-
mentu. 

Navadna ljubimca 

Pred časom so v KInodvoru predstavili film Navadna lju-
bimca (Les amants r^guliers, 2005) francoskega režiser-
ja Philippa Garrela, ki bo na sporedu do 28. marca. 
Garrel v filmu Navadna ljubimca oživi študentske de-
monstracije v Parizu leta 1968 in spregovori o vseh tistih 
iz njegovih let, ki so se opekli na ognju Iluzij, a so tam 
odkrili, s čim je mogoče hraniti lastno domišljijo, in zna-
li deliti tisto, kar so živeli. Film je prejel številne ugledne 
mednarodne nagrade. 
Zgodba: Pariz, maj 1968. Med študentskimi demonstraci-
jami se spoprijateljita dvajsetletna mladeniča. Potem ko 
po uličnih spopadih s policijo In umiritvi položaja obema 
postane jasno, da so se študentski Ideali razblinili, se 
predajata opiju, s katerim ju zalaga njun znanec, asocial-
ni malomeščanski dedič, ki je revolucijo "doživel" v opo-
ju mamil. V tem času se eden izmed fantov zaljubi. A. B. 

KINO SPORED 

KINO CENTIR, KRANJ 

Torek, 20.03. 
18.30 in 20.30 
NEVIDNI JEZDEC 

Sreda, 21.03. 
18.30 in 20.30 
NEVIDNIJEZDEC 

Četrtek, 22.03. 
16.30 
NAŠA MALA MIS 
19.00 
NINJA ŽELVE 

Petek, 23.03. 
17.00 in 19.00 
NINJA ŽELVE 
21.00 
NAŠA MALA MIS 

Sobota, 24.03. 
15.00,17.00 in 19.00 
NINJA ŽELVE 
21.00 
NASA MALA MIS 

Nedelja, 25.03. 
15.00 
NINJA ŽELVE 

Ponedeljek, 26.03. 
16.30 in 18.30 
NINJA ŽELVE 
20.30 
NAŠA MALA MIS 

KINO 2ELE2AR. JESENICE 

Petek, 23.03. 
18.00 NEPOVABUEN, drama 
20.00 UTRIP GROZE, groz. 

Sobota, 24.03. 
18.00 NEPOVABUEN, drama 
20.00 UTRIP GROZE, groz. 

KINO SORA, iKOFJA LOKA 

Četrtek, 22.03. 
20.00 HVALA, KER KADITE, 
kom. 

Petek, 23.03. 
18.00 SKRIVNOSTNA SLED, 
drama-trll. 
20.15 KRAUICA, blogr. drama 

Sobota, 24.03. 
18.00 KRAUICA, blogr. drama 
20.00 SKRIVNOSTNA SLED, 
drama-trll. 

Nedelja, 25.03. 
18.00 HVALA, KER KADITE, kom. 
20.00 KRAUICA, blogr. drama 

SoboU,24.03. 
18.00 MATERINSKI DAN, otroci 
In vzg. vrtca pri sv. Ani 

Nedelja, 25.03. 
17.30 in 20.00 BABILON, 
amer. drama 
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8 3 
SUDOKU 

Navodila: v kvadrate vpišite števila od i do 
9 tako, da se ne bo nobeno število ponovilo 
ne v vrstici ne v koloni ne v enem izmed 
odebeljenih devetih kvadratov. 

SMUvilt: Petra F. 

http://www.radlotriglav.si/spored/
http://www.potepuh.com
http://www.radio-sora.si


muiamja 
OTROŠKA PERESA 

Straziski šolarji na televiziji 

Na Osnovni šoli Stražišče 
so snemali oddajo Šport -
špas. Večino prispevkov so 
posneli kar v šoli, nekaj pa 
tudi na terenu, zato smo se 
v soboto. 3. februarja, štirje 
učend, ki obiskujemo izbir-
ni predmet šolsko novinar-
stvo, odpravili na snemanje v 
Ljubljano. Tam smo se sre-
čali s slovenskim najuspeš-
nejšim umetnostnim drsal-
cem - Gregorjem Urbasom 
in z njim smo tudi opravili 
intervju. 

Ko smo se pripeljali pred 
drsalno dvorano v Hali Ti-
voli, nas je tam že čakala 
snemalna ekipa. Voditelj 
nam je pojasnil, da bomo 

oddajo snemali od zadaj na-
prej. Nadeli smo si drsalke 
in se skobacali na ledeno 
ploskev. Ko smo končali z 
drsanjem, smo posneli in-
tervju z Gregorjem Urba-
som. Bilo je res zanimivo, 
saj nas je Gregor presenetil 
s preprostostjo in prijaz-
nostjo. Nato smo posneli 
začetni del v dvorani Tivoli, 
kjer so se nam pridružili 
mladi drsalci. Ko smo za-
ključili s snemanjem, smo 
ponovno intervjuvali Gre-
gorja za naš šolski časopis 
Zgaga. 

Ali nam je uspelo, pa ste 
si lahko že pogledali po tele-
viziji v nedeljo, 3. marca. 

JAKA AUGUSTINČIČ, NEJC GRILC, 8 . c; 
ŠPEIA BAJŽELJ, 9. A; GAJA PRETNAR, 9. c, OŠ STRAŽIŠČE 

TISOČ UGANK ZA ŠOLARJE 
Tokrat vam Franc Ankerst zastavlja naslednjo uganko: 

Sonce bleščeče davi je vzšlo, 
kdaj sonce vroče bo pa zašlo? 

Ugotovite pravilen odgovor In nam do petka pošljite 
SMS z vsebino ug+rešitev+ime, priimek in naslov na 
številko 031/691 m . Nekdo bo prejel knjižno nagrado. 
Pravilna rešitev prejšnje uganke se glasi elektrika. 
Nagrado tokrat prejme Eva Ušeničnik, 

S U D O K U 
ZA OTROKE 
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Sestavila: Eva in Bine 

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

vpisana le enkrat. 

OTROCI NA PILOTOVEM SEDEŽU 
Mladinski center Tržič je pred kratkim pripravil izlet na brniško letališče. Navdušenje nad letali, 
pilotovo kabino in delom gasilcev. 

Ana Hartman 

Da mladim v Trži-
ču res ni nikoli 
dolgčas, skrbi 
tudi tamkajšnji 
mladinski cen-

ter. Poleg tega, da redno pri-
pravlja ustvarjalne delavnice, 
jih od časa do časa preseneti 
še s kakšnim zanimivim iz-
letom. Pred kratkim so tri-
najst otrok popeljali na leta-
lišče Brnik in kot je pojasni-
la vodja Mladinskega centra 
Tržič Meiita Košak, je bilo to 
za nekatere otroke povsem 
novo doživetje. 

Po območju Aerodroma 
Ljubljana jih je popeljal vo-
dič, ker pa je to strogo varo-
vano, so se morali na sa-
mem začetku podati skozi 
detektor kovin. "Ob tam 
smo naredili le še nekaj ko-
rakov in že smo zagledali 
pristajalne steze. Tu nas je 
pričakal avtobus, ki običajno 
pelje potnike na letalo oziro-
ma z letala do letališča. Z 
njim smo se peljali po letal-
ski stezi in si tako imeli 
možnost pobližje ogledati le-
tala, ki so bila tik pred vzle-
tom ali pa so ravnokar pri-
stala," je dejala Košakova. 
Naslednja postaja sta bili ga-
silska in reševalna enota. Ga-

Tržiški mladostniki v hangarju. Nekaterim je bil najbolj všeč ogled letala in pilotove kabine, 
drugi so bili navdušeni tudi nad delom gasilcev. 

sild so jim razkazali prosto-
re in opremo, otrod pa so si 
na glave lahko nadeli celo ga-
silsko čelado. "Najbolj pa so 
otroke navdušili z demon-
stradjo gašenja z vodo z nji-
hovim največjim in najno-
vejšim vozilom. Na koncu so 
se imeli mladi še možnost 
usesti v gasilsko vozilo, pri-
žgati lud in po megafonu 
poklicati pomoč," je poveda-
la Košakova. 

To pa še zdaleč ni bilo vse, 
presenečanja so si kar sledi-
la. Čakal jih je namreč še 

Previdnost na Internetu 
Pri ozaveščanju o varni uporabi svetovnega spleta bi 
bilo potrebno več pozornosti posvetiti mladim med 15. 
in 17. letom starosti, saj rezultati Insafeove raziskave 
jasno kažejo, da mladi v tej starostni skupini naj-
pogosteje uporabljajo nove tehnologije in hkrati na in-
ternetu tudi največ tvegajo. Raziskava je zajela več kot 
dva tisoč mladih iz vse Evrope, pokazala pa je, da je 56 
odstotkov mladih pri uporabi MSN sicer previdnih in ne 
sprejema povabil v kontakte z neznanci. Vendar pa se 
enak odstotek mladih odloča za javni profil in je 
pripravljena pisati in deliti z drugimi veliko stvari o svo-
jem življenju. Kar 32 odstotkov sodelujočih ne ve, ali je 
njihov profil javen ali zaseben. 73 odstotkov mladih sicer 
upošteva nasvet o izogibanju osebnim srečanjem z ose-
bami, ki jih spoznajo na Internetu, vendar pa odstotek 
tistih, ki staršem ne povedo za tovrstna srečanja z nez-
nanci, narašča. Mlade bi bilo torej treba še bolj spodbu-
jati k uporabi zasebnih profilov. Razveseljivo je, da 
kažejo interes po pridobivanju novih znanj v zvezi z in-
ternetno varnostjo, saj bi več kot polovica sodelujočih v 
raziskavi poslušalo svojega učitelja in bi po potrebi 
poskušali ravnati drugače, medtem ko četrtine tema 
varnosti na Internetu ne zanima. A. H. 

Rešitve nagradne križanke Didakta 

če ste križanko rešili pravilno, ste dobili geslo Calski junak 
v areni z gladiatorji. Obljubili smo vam tri privlačne knjižne 
nagrade, ki jih poklanja založba Didakta. Srečni nagrajenci 
so tokrat jan jovanovič, Erika Čebulj in Janez Gruden. 
Nagrade bodo prejeli po pošti. A. H. 

ogled hangarjev in letal. 
"Res pravo doživetje, saj 
smo se smeli povzpeti na 
največje letalo. Po kovinskih 
stopnicah nas je pot vodila v 
notranjost letala. Sprehodili 
smo se vse do repa in preiz-
kusili, kako je sedeti v letal-
skih sedežih. Nato so si otro-
ci lahko drug za drugim 
ogledali pilotovo kabino. 
Vsak se je lahko usedel na 
pilotov sedež, vodič pa je na 
kratko razložil, kakšno je 
delo pilota. Vodiču smo za 
tem sledili še v sosednji han-

gar, kjer smo imeli možnost 
videti, kakšen je temeljit pre-
gled in popravilo letala," je 
strnila Košakova in dodala 
še, da so z ogledom letališča 
mladim želeli obenem omo-
gočiti, da spoznajo več različ-
nih poklicev, saj se bodo tudi 
sami kmalu odločali o izbiri 
svojega poklica. Na letališču 
so otrod in mladostnild ime-
li možnost spoznati kar ne-
kaj različnili poklicev: od le-
talskega mehanika in gasilca 
do pilota. 

Radovedni mladi novinarji 
Najbolj radovedni učenci sedmega, osmega in devetega raz-
reda na Osnovni šoli Gorje pridno obiskujejo izbirni pred-
met vzgoje za medije in novinarski krožek, prejšnji teden pa 
so obiskali tudi naše uredništvo. "Učenci so zelo aktivni 
tako pri izbirnem predmetu vzgoje za medije kot pri novi-
narskem krožku, tako da vsake dva meseca izdamo časopis 
"Gorjanski šolar", ki ga natiskamo kar v šoli. Enkrat na leto 
Izdamo tudi obsežnejši, pravi časopis, ki ga damo tiskati v 
tiskarno," je ob obisku v naši redakciji na Gorenjskem glasu 
povedala Tina Sušnik, ki na gorjanski osnovni šoli skrbi, da 
mladi izvedo čim več o medijih. Skupaj s Sonjo Čvan, ki vodi 
novinarski krožek, ter desetimi mladimi gorjanskimi novi-
narji sta pazljivo prisluhnili in si ogledali, kako nastaja Go-
renjski glas. "Učenci pri pouku spoznajo veliko teorije, tukaj 
pa smo si lahko res v praksi ogledali kako nastaja časopis, 
pa tudi kakšno je delo novinarjev. Za mlade je ta izkušnja 
zelo dobrodošla," je še dodala Tina Sušnik. V. S. 

Mladi novinarji iz Corij so radovedno opazovali nastajanje 
časopisa. / ̂ oto: nna oom 



AVTOMOBILIZEM 

DODATNE UČNE URE 
Test: Chevrolet Epica 2.0 LT 

O Matjaž Cregorič 

Evropski del znamke 
Oievrolet si je že ne-
kajkrat prizadeval ig-
rati vidnejšo vlogo v 

srednjem razredu, a so se po-
skusi vedno ponesrečili. Z 
lani novo epico. ki naznanja 
novo Chevroletovo obdobje, 
so si zastavili višje cilje in tudi 
dokončen izstop iz sence 
anonimnosti. Epica je zaradi 
vseh genetskih in lastniških 
prepletenosti v skupini Gene-
ral Motors, kljub svojemu ko-
rejskemu poreklu, nekakšen 
Chevroletov globalni model. 
Oblikovalcem se je tokrat kar 
dobro posrečilo "ujeti" zuna-
njost, čeprav ne gre za limu-
zino, ki bi ji lahko kar takoj 
pripeli priznanje za lepoto. 
Nenazadnje gre tudi tokrat za 

spretno kopiranje že videne-
ga, ki se je tokrat osredotočilo 
na bavarski BMW, seveda pa 
to ni nujno slabo. Bavarskim 
limujdnam sta dovolj očitno 
podobna žarometa z zavihki 
na zunanjih robovih, nič iz-
jemno izvirna pa nista niti 
bočna silhueta, niti limuzin-
ski zadek z masivnim odbija-
čem in s sicer zanimivo obli-
kovanimi okroglimi lučmi, 
vdelanimi v poševno prireza-
no strukturo. Napredek, ki so 
ga pri Chevroletu storili v mi-
selnosti in izvedbi, je opazen 
(tudi) v notranjosti. Volanski 
obroč je na oko in za hitro vr-
tenje še vedno prevelik, roči-
ca za njegovo višinsko in glo-
binsko nastavitev grdo štrli z 
leve strani, pri najbolje oprem-
ljeni različici so ob sredici 
gumbi za ukazovanje radij-
skemu sprejerrmiku in tem-
pomatu. Merilniki z nežno 
modrikasto osvetlitvijo so pri-
jazni voznikovim očem, ena-
ko velja tudi za zaslon, na ka-
terem je z zelenimi simboli 
prikazano delovanje klimat-
ske naprave in, kdo ve, zakaj, 
dodan povsem neuporaben 
digitalni kompas. Več kot so-
liden je radijski sistem, ki zna 
predvajati tudi glasbo zapisa-
no v M P3 formatu, dokaj do-
bri pa so tudi plastični pona-
redki brušenega aluminija, ki 
razblinjajo črno monotonost 
armaturne plošče in krasijo 

TEHNIČNI PODATKI 

Mere: d. 4,835, š. 1,810, 
Prostornina prtljažnika: 
Teža (prazno v./ dovoljena): 
Vrsta motorja: 
Gibna prostornina: 
Največja moč pri v/min: 
Največji navor pri v/min: 
Najvišja hitrost: 
Pospešek 0-100 km/h: 
Poraba goriva po EU norm.: 
Maloprodajna cena: 
Uvoznik: 

v. 1,450 m, medosje 2,700 m 
480 I 

1460/1945 kg 
šestvaljni, bencinski, 24V 

1993 ccm 
105 kW/i44 KM pri 6400 

195 pri 4600 
207 km/h 

14,1 s 
n ,4/ 6,3/ 8,2 l/ioo km 

22.120 EUR (5.300.837 SIT) 
CM SEE, Ljubljana 

NA KRATKO 

Tri milijone Peugeotov 307 

Peugeot je s svojo uspešnico, modelom 307 dosegel nov 
pomemben mejnik. Pred kratkim so namreč izdelali že tri mi-
lijone primerkov. V skupni mednarodni prodaji modela pre-
vladuje s 54 odstotki dizelski motor, v Sloveniji pa je ta delež 
45-odstoten. Peugeota 307 izdelujejo v štirih tovarnah, dnevno 
izdelajo 2050 avtomobilov, ki jih izvažajo v 138 držav. 

Še ena nagrada za Ford S-max 

Vodilna nemška avtomobilistična revija AutoBild je v skupi-
ni 23 evropskih publikacij skupaj z žirijo dodelila "Auto 1 of 
Europe" nagrado modelu Ford S-MAX. Poleg tega je s-max 
osvojil prvo mesto tudi v kategoriji enoprostorcev. V izboru 
je sodelovalo več evropskih držav in več kot 40 milijonov 
bralcev specializiranih avtomobilskih revij. Pred finalnim 
izborom so najvišje uvrščeni modeli prestali še zahtevno te-
stiranje članov žirije, ki je potekalo v Rimu. M. C. 

kroglo prestavne ročice. Za 
srednji razred zajetne zuna-
nje mere obetajo prostorno 
potniško kabino, ki ponuja 
izdatno odmerjen prostor za 
voznika in sopotnika na des-
nem sedežu in povsem zado-
voljivo udobje za potnike na 
zadnji klopi. Prtljažnik je 
družinsko prostoren, s po-
daljškom, ki nastane s podi-
ranjem naslonjal zadnje klo-
pi, je mogoče vanj naložiti 
tudi daljše predmete, slabost 
je, da na pokrovu ni gumba 
za odpiranje, ampak samo 
ključavnica. Zanimivo je, da 
si za epico pri Chevroletu 
niso sposodili motorjev, am-
pak pod motorni pokrov vsa-
dili na novo razvita bencinska 
šestvaljnika in štirivaljni tur-
bodizel. Prečno postavljeni 
2,0-litrski šestvaljnik je 
osnovna možnost, njegov tek 
je kultiviran in miren, tudi 

pri višjih vrtljajih ni preveč 
moteč. Zanimiva je kombi-
nacija šestvaljnega motorja 
in ročnega petstopenjskega 
menjalnika, ki s predolgimi 
hodi prestavne ročice, kljub 
dobro preračunanim prestav-
nim razmerjem, ni dorasel 
motorju. Pogonski stroj je 
kljub sorazmerno skromni 
moči skoraj presenetljivo 
energičen in temu primemo 
pričakovano zahteven z ben-
cinom, čeprav se poraba pre-
cej zniža ob prizanesljivosti z 
obremenjevanjem. Na novo 
zasnovano podvozje zaostaja 
za motornimi zmogljivostmi 
in čeprav kolesa v ovinkih do-
bro ohranjajo stik s cesto, se 
nagibanje karoserije in silje-
nje navzven dozdeva preveč 
očitno. Zato epica ne more 
do najvišjih ocen, poševnoo-
kim pa preostaja še nekaj 
učnih ur. 

MANJŠI SLIKARJEV BRAT 
Citroen je dopolnil paleto C4 Picassa še z 
manjšo petsedežno izvedbo. 

O Matjaž Cregorič 

Potem ko je ftancoski 
Citroen lani jeseni po-
slal na ceste sedemse-
dežno izvedbo enopro-

s torsk^ C4 picassa, je zdaj na 
voljo še krajši, a prostorsko 
prav tako razkošni sorodnik s 
petimi sedeži. Večjemu doda-
jajo besedo "grand", oba pa no-
sita podpis slavnega slikarja. 
Podoba najnovejšega Citroe-
novega avtomobila je z mehki-
mi karoserijskimi linijami ne-
koliko bližje xsari picasso, Id jo 
bodo zaradi uspešne prodaje 
še vsaj tri leta obdržali v proiz-
vodnji. Ob tem je petsedežni 
C4 picasso s 447 metra krajši 

od večjega sorodnika. V notra-
njosti se izkazuje s prostor-
nostjo in sedežno prilagodlji-
vostjo, v prtljažniku je zložljiv 
nakupovalni voziček. Na voljo 
so štirje motorji, ki so polovič-
no razdeljeni med bencinske 
in dizelske. Bencinski del zače-
nja 1,8-litrski (94 kW/i27 
KM), močnejši je 2,0-litrski 
(105 kW/i43 KM), šibkejši tur-
bodizel z 1,6 litra gibne prosto-
rnine razvije 81 kW/iio KM in 
večji 2,0-litrski 102 kW/i38 
KM. Ob pet- ali šeststopenj-
skih ročnih so na voljo še ročni 
robotizirani ali samodejni me-
njalniki. Cene za manjšega od 
obeh "slikarjev" se začnejo pri 
19.570 evrih in se vzpnejo do 
31.370 evrov. 

B Svetloba in 
prostornost 

Avtohisa Kranj d.0.0. 

4000 Kr.in) - Ubofe 
M 104) »t S9 SO (proibjtl 
Ttl (041 Ml S9 5J (>«vii) 

F^tiuil. M i i l i l u . l i n i i i | « < - I «i 

C I T R O E N 0 
t<n »tKlSlAWA»l SI Ht M/VSt lAHCO Cn»OtN »10« ZA v« 

DBS Leasing 
Kolodvorska 9, 1000 Ljubljano 
Tel.: 01./2300 500 
info@dbs-leosing.si 
www.dbs-leasing.si 
BI DEŽELNA BANKA SLOVENIJE Zakaj DBS Leasing • 

DBS Mobil poslovni 
najem vozil? 

1. PRODAJ IN NAJEMI 
Odkupimo in optimiziromo vaS voini park in vam 
uredimo Poslovni najem = prost kapital in nižji 
fiksni mesečni stroški voznega parka. 

2. DBS Mobil - nova vozila 
Dolgoročni nojem osebnih in gospodarskih vozil 
za dogovorjeno časovno obdobje in skupno število 
km. Vaš strošek je fiksna mesečna najemnina, 
ki vključuje vse dodane storitve za nemoteno 
uporabo vozila. 

3. DBS Mobil - Upravljanje 
Sami izberete financiranje oziroma ostanete lastnik 
vozil, mi samo upravljamo z vašim voznim parkom, kar 
pomeni nižji fiksni mesečni strošek dodanih storitev 
(reg. in zavorovonje, servisiranje in vzdrževanje ...j. 

mailto:info@dbs-leosing.si
http://www.dbs-leasing.si


DRUŽABNA KRONIKA 
VELIKI BRAT 
Resničnostni šov, ki je obnorel že več kot 70 držav po vsem svetu, je v soboto veličastni "porod" 
doživel tudi pri nas. Voditeljica, vsestranska Nina Osenar, je s svojim delom v prvi živi oddaji zaprla 
usta vsem zlobnim jezikom, ki so namigovali, da ne bo kos nalogi. 

Nina Valant 

V hišo Velikega 
brata se je vseli-
lo IZ stanoval-
cev, 12 oseb s 
popolnoma raz-

ličnimi karakterji, ki se bodo 
borili, da bi preživeli celih 84 
dni. 

Svoje mnenje o stanoval-
cih so v studiu povedali 
Alma, ki je prepoznavna od 
resničnostaega šova B A R , 
stilist Mi lan Gačanovič in 
Brane Kastelic, ki je, posebej 
za prvo oddajo, priletel iz 
Londona. 

I n kdo je del prve sloven-
ske generacije resničnostne-
ga šova Big Brother.> Šest de-
klet in šest fantov, ki prihaja-
jo iz različnih koncev Slove-

nije, pa kljub vsemu so med 
njimi kar štirje Koprčani, in 
sicer: 22-letna svetlolaska 
Tina z močnim karakterjem, 
je na sveže zaljubljena in 
prepričana, da svojega fanta 
v hiši Big Brother ne bo pre-
varala; 38-letna Suzana se je 
na šov prijavila skupaj s svo-
jo 19-letno hčerjo, s katero 
se razume tako dobro, da 
skupaj žurata; naslednji Pri-
morec je 31-letni športni 
navdušenec Robert; iz Kopra 
prihaja tudi Alen, ki je star 
26 let in ga je strah misli, da 
v življenju ne bi vedel, kaj 
početi. No, kaj takega se m u 
v hiši B ig Brother zagotovo 
ne bo zgodilo, saj stanovalce 
čaka veliko dnevnih in te-
denskih nalog, ki j ih bodo 
morali opraviti, da si bodo 
izboljšali tedenski proračun 

in s tem kakovost življenja. 
Na koncu pa bo le eden od-
nesel domov 75 tisoč evrov. 
Predstavnica Gorenjske je 
2o-letna Jessy, ki prihaja iz 
Žirov, je biseksualka, produ-
centka techno glasbe in Dj-
ka. Že na začetku je dvignila 
nekaj prahu z izjavo, da sov-
raži vse blondinke, in s tem. 
ko so sostanovalci in gledalci 
lahko videli, da ima lasuljo 
in je po glavi popolnoma po-
brita. Zanimiv stanovalec je 
dolenjski Avstralec ali av-
stralski Dolenjec Andrej. 
Mladenič si želi v rodni do-
movini najti dekle, s katero 
bo imel otroke s slovenskimi 
geni. Celjan Miha pravi, da 
ima knjižico, v katero je za-
pisal že več kot dvesto de-
klet, s katerimi je spal do 
svojega 21. leta. Njegov so-

meščan je 20-letni Stane, 
mišičast študent medicine. 
Edina Ljubljančanka je Ve-
ronika. ki ne upošteva več 
tujega mnenja, še zlasti iz 
ust opravljivcev. Druga ma-
mica v resničnostaem šovu 
je 28-letna Nina. ki je doma 
pustila tri leta starega sina 
in moža. Po njenih besedah, 
se bosta dobro znašla brez 
nje, Brane Kastelic pa je de-
jal. da kaj takega svojemu 
otroku ne bi naredil nikoli. 
27-letni Aleš je diplomirani 
pravnik in ko so stanovalci 
dobili že dve nalogi, je bil on 
tisti, ki j im je natančno raz-
ložil, kaj morajo narediti. 
Jasmina R. stara 19 let, je 
ponosna na svojo romsko 
narodnost in plesalka strip-
tiza, ki se v hišiv zaenkrat, 
prha oblečena v kopalke. 

Rdečelasa Kamničanka Nina Osenar v elementu / fou: zakiop Milan in Brane sta komentirala z moškega stališča. /Foio:zauop 

Poslavljanja in poljubljanja: Zasavka in Gorenjka /Foio zakiop Veronika razmišlja: bi (svežo) ljubezen poljubila ali ne. /Foto zakiop 

VRTIMO GLOBUS 
Tretji posvojenec je Pax Thien 

Angelina Jolie je v četrtek iz vietnamske 
sirotišnice v Hošiminhu odpeljala svoje-
ga tretjega posvojenca, triletnega Pha-
ma Quanga Sanga. Po novem mu bo 
ime Pax Thien Jolie, ki je sestavljenka la-
tinske besede za mir in vietnamske za 
nebesa. Srečen dogodek so pokvarili pa-

paraci, ki so plahega dečka spravili v jok, za kar jim An-
gelina zelo zameri. Sicer pa bo igralka začasno prekinila 
kariero, saj se želi povsem posvetiti materinstvu. 

Hollywoodski virus 

Gosti zabave po premieri filma Glasba 
in besedilo, ki ta teden prihaja tudi v slo-
venske kinematografe, med njimi sta 
bila tudi glavna igralca Drew Barrymore 
in Hugh Crant, so od zdravstvene služ-
be prejeli pismo, v katerem jih opozarja-
jo na nevarnost okužbe z virusom hepa-

titis A. Eden od Članov kuharskega osebja je zbolel, zato 
so igralce opozorili, naj v primeru, če so na zabavi jedli 
nekuhano hrano, obiščejo zdravnika. 

Nicole je zaročena 

Zvezda resničnostne serije Uživajmo 
življenje! Nicole Richie bi se v Las Vega-
su skoraj poročila s pevcem skupine 
Good Charlotte Joelom Maddenom, a si 
je tik pred zdajci premislila, saj je hotela 
blagoslov svojega krušnega očeta, pevca 
Lionela Richieja. Joel se je bal, kaj bo re-

kel bodoči tast, a ga je Lionel sprejel z odprtimi rokami 
in se mu celo zahvalil za vse, kar je dobrega storil za Ni-
cole. Par zdaj načrtuje poroko v mehiškem letovišču Las 
Ventanas. 

Clayton spet 'solo' 

Basist skupine U2 Adam Clayton se je 
po osmih letih razšel s svojo zaročenko 
Suzanne Smith, poročajo irski mediji. 
Clayton je Smithovo, ki je vodja london-
ske glasbene založbe, spoznal, ko je 
pred leti delala kot asistentka menedžer-
ja skupine U2 Paula McGuinessa, zaro-

čila pa sta se lani na valentinovo. Namesto pričakovane 
poroke pa sta se sporazumno razšla in upata, da bosta 
še naprej prijatelja. 

Se lahko naredi, da se v treh mesecih najdeta mladi Aleš je bil 'lep', Jasmina prijetno roza, Alen pa objet. 
Casanova (Miha) in žurerska mamica (Suzana)? /foioiZJHOP /Foto:z»kiop 

Anita Kadenšek je stara 2 3 let in sicer prihaja iz 
štajerskega konca, ker pa poje v štajersko-gorenjski 
navezi, jo velikokrat srečamo tudi na Gorenjskem. Že leto 
In pol je namreč pevka ansambla Veseli svati. / Foto:r,n. oou 


