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Vila rustica ob gorenjski avtocesti 
Arheološka izkopavanja na trasi bodoče avtoceste v Mošnjah so presegla vsa 
pričakovanja. Arheologi predlagajo spremembo izvedbe protihrupne zaščite. 

IGOR K A V Č I Č 

Mošnje - Na trasi bodoče go-
renjske avtoceste na odseku 
med Vrbo in Peračico v vasi 
Mošnje bodo po treh mese-
cih, kot je bilo za to planirano, 
danes končali zaščitna arheo-
loška izkopavanja, ki so pote-
kala pod vodstvom območne 
izpostave Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine iz Kranja. 
Najdišče je bilo to zimo odkri-
to ob nadzoru na samem tere-
nu. Kot je povedala arheologi-
nja Judita Lux, ki na terenu 
vodi izkopavanja, so najdbe 
presegle vsa pričakovanja, saj 
so izkopali dobro ohranjene 
temelje podeželske vile, tako 

imenovane vile rustice, ob 
tem pa še več kot šest tisoč 
različnih kosov orodja, nakita, 
novcev, keramike in drugih 
izkopanin, ki datirajo v čas od 
1. do 4. stoletja. "Naša naloga 
je, da opravimo vsa izkopava-
nja, najdbe dokumentiramo, 
jih fotografiramo ter jih v na-
daljevanju primerjamo z do-
sedanjimi odkritji iz tega časa 
pri nas ter s tem pridobimo 
pomembno znanje o zgodovi-
ni teh krajev," je povedala Lu-
xova, zavedajoč se, da bo v 
letu dni prav prek najdišča že 
potekala avtocesta. 

Vendar pa so arheologi z 
močno jx)dporo lokalne skup-
nosti zaradi izjemnega pome-

na najdbe Dars pozvali k ne-
katerim spremembam v pro-
jektu bodoče avtoceste. Želeli 
bi namreč urediti arheološki 
park, saj bi del rimskega naj-
dišča, na katerem so zidovi 
vile rustice ponekod visoki 
tudi do treh metrov, z malen-
kostnimi spremembami lah-
ko v celoti ohranili. Zadosto-
vala bi že sprememba izvedbe 
protihrupne zaščite iz zemelj-
skega nasipa v zaščitno ogra-
jo. Seveda pa so želje in načr-
ti odvisni od odločitve Darsa, 
sprememba projekta bo brž-
kone nekoliko podražila in 
podalj.šala gradnjo. Odločitev 
Darsa naj bi bila znana v tem 
tednu. Arheološka najdba pri Mošnjah je edinstvena tovrstna na Gorenjskem. 

Študentski špalir za svetnike 
Škofjeloški svetniki, ki so v četrtek prihajali na sejo občinskega sveta, so morali skozi špalir, ki so ga 
pred upravno stavbo postavili mladi protestniki. 

G o r e n j s k a 
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Uresničile svoje želje in ideje! 

D A N I C A Z A V R L Ž L E B I R 

Škofja Loka - Študentje so 
tiho protestirali, ker občina 
kljub njihovim prizadeva-
njem ni vključila Zavoda O v 
svoj letni proračun. Mladin-
ski zavod, v okviru katerega 
delujejo Atelje Oobb, Rdeča 
Ostriga, M M C Pulsar, zalo-
žba Chill Pili in Grajski Vi-
tiaž, vsako leto pripravi okoli 
dvesto prireditev in širi do-
ber glas Škofje Loke celo 
prek meja Slovenije. Doseda-
nja prizadevanja, da bi iz ob-
činskega proračuna dobili 
kaj denarja, nisi obrodila sa-
dov, zato so se odločili za tih 
javni protest, je povedal Pe-

ter Okom iz Zavoda O. Iz ob-
činskega proračuna se sicer 
potegujejo za trideset tisoč 
evrov. Letos jih tepe tudi na-
jemnina, ki jo morajo odšteti 
za prostore Rdeče Ostrige in 
predstavlja njen štirimesečni 
program. 

Zbralo se je okoli trideset 
molčečih protestnikov, ena-
ko molče pa so mimo njih 
hodili tudi občinski svetniki 
in stopali na predpražnik z 
napisom Ško^eloška mladi-
na - Zavod O. Povsem brez 
odziva pa mladinski protest 
ni minil. Ko so obravnavali 
proračun, je svetnica 'l'inka 
Teržan, sicer predsednica 
odbora za mladinsko dejav-

Škoijeloška mladina je tiho protestirala pred upravno stavbo. 

nost, predlagala dopolnilo, ki 
vključuje Zavod O v letošnji 
proračun, čemur so svetniki 
pritrdili, vendar dopolnilo 
nima finančnih posledic. 
Župan Igor Draksier pa raz-

mišlja, da bi mladim vendar-
le pomagali in da bodo v ok-
viru rebalansa proračuna 
skušali najti sredstva za delo-
vanje mladinskega kulturne-
ga centra. 

BOHINJ 

Slaba zimska sezona v Bohinju 

Zimski sezoni v Bohinju se pozna, da je bila zima skopa s 
snegom. Pri LTO Bohinj so do konca februarja zabeležili pri-
bližno četrtino gostov in nočitev manj kot v enakem obdo-
bju lani. Najslabše je bilo januarja, sneg v februarju pa je si-
tuacijo nekoliko izboljšal. Obe večji smučišči, Kobla in Vo-
gel, imata zaradi slabe zime precejšno Izgubo. Na Kobli so 
zagnali vlečnico na progi Kozji hrbet 3. januarja, na progah 
Kobla 2 in 3 pa šele dva tedna kasneje. Zaradi lege smučiš-
ča so morali smučarijo zaključiti že v začetku marca. Skupaj 
s sezonskimi kartami so prodali približno 18 .000 vozovnic, 
zabeležili pa so le tretjino lanskega obiska in zato tudi toli-
ko zaslužka. Na Voglu pričakujejo, glede na trenutno višino 
snežne odeje, da bo smučišče lahko odprto do sredine apri-
la. Do danes beležijo približno 7 0 dni obratovanja, obiskalo 
pa jih je čez 6 5 . 0 0 0 smučarjev. Izkupiček bo manjši od pri-
čakovanega, saj ocenjujejo izpad dohodka v višini petsto ti-
soč evrov. Dobro zimsko sezono pa je imel Vodni park Bo-
hinj, saj so v februarju zabeležili rekordnih 12 tisoč obisko-
valcev, v januarju in marcu skupaj pa še 13 tisoč. P. L. 

29 
c s 
S 

•r- ik 

c o 

A K T U A L N O 

V resnici se rad smejim 
Kranjski podžupan Igor Velov deluje 
silno resno, vendar se zna tudi sme-
jali. Tridesetletni politik se pripravlja 
na zagovor magistrske naloge o učin-
kovitosti delovanja občin. 

Z A N I M O V O S T I 

Praznična velika noč 
Letošnji velikonočni prazniki so bili 
resnično praznični tudi zaradi lepega 
vremena. Vsega je bilo na pretek; pir-
hov, žegna in starih običajev, poveza-
nih s praznikom. Letos so hkrati s ka-
toličani in evangeličani praznovali 
tudi pravoslavni. 
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KRONIKA 

Vlomi na pokopališčih 

Gorenjski policisti že nekaj mesecev 
zaman prežijo na enega ali več pre-
drznežev, ki pred pokopališči vlam-
Ijajo v avtomobile. Samo pretekli te-
den so vlomili trikrat, letos pa že 
enajstič. 
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E K O N O M I j A 

Vsakih pet let še enkrat 
večji 

Merkur je lani posloval uspešno. 
Verjetno bo postal tretja največja po-
slovna skupina v naši državi. Uspeš-
no prodaja tudi na trgih nekdanje Ju-
goslavije. Uspeha se Se posebej ve-
seli predsednik uprave Bine Kordež. 
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V R E M E 

Danes ho sprva pretežno jasno, 
sredidnempasehopooblaSlo. 
Možne so tudi kmtkotnyne plo-
he. V sredo in četrtek se bo nor 
daj/efolo sončno in toplo vreme. 
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POLITIKA danka.zavrl@g-glas.si 

KRATKE NOVICE 

DOMŽALE 

Poslanski večer z Dragom Kosom 

Poslanka v Državnem zboru RS in nekdanja domžalska žu-
panja Cveta Zalokar Oražem pripravlja v sredo, n . aprila, ob 
19. uri v domžalski knjižnici že tretji poslanski večer, na ka-
terem bo gostila predsednika komisije za preprečevanje ko-
rupcije, občana Domžal, bivšega kriminalista in bivšega no-
gometnega sodnika Draga Kosa. j. P. 

JABLJE 

Novo vodstvo Slovenskega odbora za NATO 

Zbor članov društva Slovenski odbor za NATO je 4. aprila 
na gradu jablje izvolil nove organe društva. Novi predsednik 
društva je postal Jože Rant, podpredsednica ostaja Romana 
Jordan Cizelj, drugi člani upravnega odbora pa so Laris Gal-
ser, Branko Crims, Igor Kovač, Miha Pogačnik, Dimitrij Ru-
pel, Peter Volasko. Člani nadzornega odbora društva so Ru-
dolf Petan, Alenka Jeraj, Franci Žnidaršič, člani častnega 
razsodišča pa Vaško Simoniti, Andrej Rahten, Jožef Jerov-
šek. Tajnica društva je postala Marjetka Pezdirc. D. Ž. 

IgUBLJANA 

Darko Kranjc kandidat za predsednika države 

Predsedniško kandidaturo je prejšnji teden napovedal tudi 
predsednik Stranke mladih Slovenije Darko Kranjc. Za zače-
tek ima podporo svoje stranke, sicer pa bo jeseni kandidatu-
ra na predlog SMS vložena s tri tisoč podpisi volivcev. Kranjc 
napoveduje, da je njegova kandidatura možnost izbire, da je 
povezovalna in da ni kandidat elit. V svojem programu kandi-
dat poudarja teme, ki so bile doslej manj upoštevane. D. Ž. 

'^arilo 
izžrebanemu naročniku časopisa 

Gorenjski Glas 
Knjigo prejme SLAVKA ŠINKOVEC z Zg. Jezerskega. 

KOTIČEK ZA NAROČNIKE 

Poštne znamke ob 60-letnici 
Ob okrogli obletnici Gorenjskega glasa smo našim bralcem 
pripravili novo presenečenje. Začenjamo akcijo zbiranja fo-
tografij z vašimi najljubšimi motivi: ljubkimi malčki in do-
mačimi ljubljenčki, veseli bomo tudi lepih poročnih pos-
netkov. Vse prispele fotografije bodo objavljene na naši 
spletni strani vww.gorenjskiglas.si, posamezne pa tudi v ča-
sopisu. Ko se jih bo nabralo dovolj, bomo izbrali najboljše 
in najlepše ter jih ovekovečili na prav poseben način - v 
sodelovanju s Pošto Slovenije bomo izdelali čisto prave 
poštne znamke! Pošljite nam torej fotografijo s kratkim opi-
som, kdo je na njej (ime, starost in od kod prihaja). Za 
primer, kakšnih fotografij si želimo, kot prvega objavljamo 
malega Načeta iz Besnice. 

Živjo, sem Nace. Verjetno najmlajši bralec Gorenjskega 
glasa. Trenutno me najbolj zanima Ločanka. Ima zelo dober 
papir, ki se fino mečka. 

Fotografije pošljite na naslov: Gorenjski glas, Zoisova i, 
4 0 0 0 Kranj ali na e-naslov: foto@g-glas.si s pripisom "Za 
poštno znamko". Ne odlašajte in nam še danes pošljite 
vaše ljubljenčke! D. K. 

Nočejo v osrednjo pokrajino 
župani občin tako imenovane Podjetne regije ne želijo pripadati prihodnji Osrednji slovenski 
pokrajini. Zavzemajo se za ustanovitev lastne posebne pokrajine, kamor bi bile vključene občine 
severno in vzhodno od Ljubljane. 

DANICA ZAVRL Ž L E B I R 

Kranj - Pred kratkim so se v 
občini Trzin srečali župani 
(ali podžupani) občin Dom-
žale, Kamnik, Komenda, 
Mengeš, Moravče in Trzin 
ter poslanci, izvoljeni na tem 
območju, Cveta Zalokar Ora-
žem, Tomaž Štebe in Rudi 
Veršnik. Pobudnika sta bila 
poslanka Cveta Zalokar Ora-
žem in trzinski župan Tone 
Peršak, obravnavali pa so 
teme, povezane s predlagano 
pokrajinsko zakonodajo. 
Zlasti kritični so bili do pred-
loga zakona o ustanovitvi po-
krajin in položaja, ki ga ima 
v njem osrednja slovenska 
regija, vključno z omenjeni-
mi občinami. 

Občine tako imenovane 
Podjetne regije (poleg ome-
njenih zraven so^ta še obči-
ni Vodice in Lukovica) sedaj 
sodijo v statistično osrednjo 
slovensko regijo, ki bo posta-
la tudi prihodnja osrednja 
pokrajina. Župani Podjetne 
regije sicer menijo, da bi 
bilo ustrezneje, če bi v Slove-
niji ustanovili bistveno 

Cveta Zalokar Oražem 

manjše število pokrajin (se-
daj je predlaganih 14), pri 
tem pa bi morali upoštevati 
zgodovinska območja in 
meje, ki so se v preteklosti že 
uveljavile kot smiselne in 
geografsko, gospodarsko in 
celo jezikovno in kulturno 
utemeljene. 

"Zavračamo misel, da bi 
sodili v osrednjo slovensko 
pokrajino. Ta naj bi vključe-
vala tudi mesto Ljubljana, ki 
bi po naši presoji in po zgle-
du številnih tujih prestolnic 
morala dobiti status samo-
stojne pokrajine. Gre tudi za 

Tone Peršak /F0»: RM. DOU 

neustrezno sestavo te pokra-
jine, v kateri bi vse druge ob-
čine bUe hočeš nočeš politič-
no, gospodarsko in tudi v 
drugih pogledih v podreje-
nem položaju," menijo žu-
pani občin, ki ležijo severno 
in vzhodno od Ljubljane. 
Takšna rešitev bi po mnenju 
županov Podjetne regije sla-
bo vplivala na razvoj območ-
ja olaog Ljubljane, zlasti na 
področju delovanja gospo-
darskih javnih služb, druž-
benih dejavnosti in najbrž 
tudi na področju poselitve in 
gospodarstva. 

"Na sestanku zbrani pred-
stavniki občin zahtevamo v 
primeru, da pokrajin ne bo 
bistveno manj, ustanovitev 
lastne posebne pokrajine, v 
katero bodo vključene obči-
ne, ki ležijo severno in 
vzhodno od Ljubljane. To 
utemeljujemo tudi z dej-
stvom, da bo pokrajine, ki 
naj bi vključevala zlasti širše 
porečje Kamniške Bistrice 
oziroma osrednji del sever-
nega porečja Save, torej del, 
ki je povezan z mnogimi 
skupnimi problemi in inte-
resi, še vedno veliko večja od 
nekaterih že predlaganih po-
krajin, predvsem pa razvoj-
no sposobna in v vseh pogle-
dih konkurenčna," so pre-
pričani župani omenjenih 
občin. Dodajajo, da je v pre-
teklosti na tem območju že 
obstajal tako imenovani 
Kamniško-htijski okraj, ob-
novitev tega okraja z dopol-
nitvami, ki jih narekuje da-
našnji razvoj, pa bi bila pre-
cej bolj smiselna kot vztraja-
nje pri nenaravnem koncef>-
tu osrednje slovenske pokra-
jine. 

V strankah o pokrajinah 
DANICA ZAVRL Ž L E B I R 

LjubljanaPredsednik vlade 
Janez Janša je v petek sklical 
sestanek predsednikov parla-
mentarnih strank. Na sreča-
nju so se dogovorili o sodelo-
vanju v času priprav na pred-

sedovanje Slovenije Svetu 
EU, izmenjali mnenja o po-
krajinski zakonodaji, odnosih 
Slovenije s Hrvaško in predlo-
gu ustavnega zakona o "izbri-
sanih". V zvezi z oblikova-
njem pokrajin še niso prišli 
do končnih rešitev glede nji-

hovega števila, meja, financi-
ranja, upravnih pristojnosti. 
Ravno slednje vprašanje je za-
dnje čase zbujalo največ po-
zornosti, saj naj bi prihodnje 
pokrajine prevzele od upra-
vnih enot tudi upravne nalo-
ge, čemu pa ni bil naklonjen 

minister Gregor Virant. Pre-
vladalo je mnenje, naj se do 
enotirnega sistema pride po-
stopoma, v prvem delu pa naj 
bi se na pokrajine prenesle 
razvojne naloge. V strankah 
so opozarjali, da je predlaga-
nih pokrajin preveč, ni pa bilo 
predloga, kateri bi se kazalo 
odpovedati. 14 pokrajin je 
zgomja meja, z neko kompro-
misno rešitvijo naj bi to število 
dosegli, ne pa ga presegli. 

Vas brez ovir s hitrostnimi ovirami? 
MATEVŽ PINTAR 

Cerklje - V kratki raziskavi se 
je našemu povabilu odzvalo 
kar 333 poklicanih v občini 
Cerklje. Štiri številke časopisa 
smo v zahvalo za sodelovanje 
poslali skupaj 171 sodelujo-
čim. V anketi nas je zanimala 
f)odpora občanov gradnji Vasi 

brez ovir z domom starejših 
občanov in rehabilitacijskim 
centrom. Velika večina, kar 
9 2 odstotkov Cerkljanov, to 
idejo podpira. Mnenja o po-
trebi po hitrostnih ovirah v 
središču Cerkelj pa so različ-
na. Dobra polovica. 56 odstot-
kov anketiranih, meni, da bi 
bilo to potrebno, 4 0 odstot-

kom pa se to ne zdi potrebno. 
Večjo požarno vamost bi po 
mnenju 75 odstotkov vpraša-
nih zagotovil nov gasilski 
dom v Cerkljah, 18 odstotkov 
pa jih je mnenja, da k temu 
ne bi bistveno pripomogel. 

Vsem sodelujočim se za 
prijaznost najlepše zahvalju-
jemo in vas vabimo, da delite 

z nami tudi vtise ob branju 
časopisa ter predloge, kako 
lahko postanemo še boljši. 
Za vse tiste, ki bi želeli časo-
pis naročiti, imamo priprav-
ljene ugodne naročniške po-
goje. Veseli bomo vašega kli-
ca z mnenji, predlogi ali na-
ročilom v Klicni center sle-
pih na telefon 517-00-00. 

Ali podpirale gradnjo Vasi brei ovit z domom statejSih oManov 
in rehabilitacijskim centrom? 

Bi bilo potrebno v srediSfu Cerkelj za umiritev hitrosti 
zgraditi hitrostne ovire? 
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V resnici se rad smejim 
Kranjski podžupan Igor Velov se pripravlja na zagovor magistrske naloge s področja učinkovitosti 
delovanja občin. Tridesetletni očka, ki je svoje dni razvažal tudi pice, deluje silno resno. 
A sam pravi, da se zna tudi nasmejati. 

S U Z A N A P . K O V A Č I Č 

Kranj - Igor Velov je v začetku 
marca praznoval okroglih tri-
deset let. "Ravno na rojstni 
dan je bila seja mestnega sve-
ta, ki se je zavlekla čez polnoč 
in pravijo, da sem se postaral 
zato, ker je bila seja tako na-
porna," se pošali rojeni 
Kranjčan, čigar družinske 
korenine sežejo do Makedo-
nije. "Starša sta po rodu Ma-
kedonca, v Kranj sta se prese-
lila leta 1976. Imam dve leti 
mlajšega brata Aleksandra in 
še ne 12-letno polsestro Nino 
iz maminega drugega zako-
na," pove Igor Velov. 

Po kar nekaj selitvah se je 
družina še v Igorjevih osnov-
nošolskih letih ustalila v me-
stu Kranj. Vpisal se je na 
Srednjo prometno šolo v 
Ljubljani. "Želel sem postati 
policist, a so mi reldi, da sem 
premajhen in da me ne bodo 
sprejeli. Na dan vpisa v sred-
njo šolo sem srečal prijatelja, 
ki mi je dejal, naj pridem kar 
k njim na prometno v Ljub-
ljano, kjer sploh ne potrebu-
jejo copat, ampak hodijo po 
šoli kar obuti. Seveda to ni 
bi! pravi razlog, da sem se 
vpisal na to šolo, se mi pa da-
nes zdi zabavno, kaj vse smo 
se pogovarjali," se spominja 
Velov, ki je Srednjo promet-
no šolo zaključil z odliko. 
Zatem se je vpisal na Visoko 
upravno šolo, finančno-davč-
na smer, kjer je leta 1 9 9 9 di-
plomiral. "Ker sem imel do-
bro povprečje, sem se lahko 
vpisal na Fakulteto za druž-
bene vede, smer obrambo-
slovje. Še med absolvent-
skim stažem pa sem se 
vpisal na Fakulteto za podi-

plomske državne in evrop-
ske študije. Pripravljam se 
na zagovor magistrske nalo-
ge s področja učinkovitosti 
delovanja občin, za primer 
sem vzel Mestno občino 
Kranj," pravi Velov. 

Niku bi zaigral na kitaro 

"Pri 14 letih sem moral 
biti že samostojen, saj smo 
bili pri hiši trije otroci z 
mamo. S 17 leti sem prek 
študentskega servisa začel 
delati redno, vsak dan. Po-
magal sem mizarju, v trgovi-
nah, bil sem akviziter, razna-
šal sem pice. Potem sem na-
redil izpit za inštruktorja 
vožnje, s tem pa se je začela 
moja pot na področju, ki me 
je pred leti privedla do avto-
šole Ekspert," pravi Igor Ve-
lov, ustanovitelj in direktor 
te avtošole. 

Danes živi v Savski Loki v 
zunajzakonski skupnosti z 
Nado, študentko arhitekture, 
s katero imata 16-mesečnega 
sina Nika. Prosti čas.' "Če bi 
ga imel, bi več časa preživel z 
družino in več bi se vozil z 
motorjem, če bi me partner-
ka seveda pustila (smeh ...). 
Moja velika želja je, da bi 
znal igrati na kitaro. In seve-
da, spet bi tekel za žogo, saj 
sem že v srednješolskih letih 
treniral nogomet," pove Ve-
lov, ki se nogometu ni pov-
sem odpovedal, saj je nogo-
metni sodnik. 

V tem mandatu podžupan, 
v prihodnjem pa... 

Ž e kot študent je bil poli-
tično aktiven, dve leti je bil v 
nadzornem senatu Študent-

Igor Velov 

ske organizacije Univerze v 
Ljubljani, od tega eno leto 
predsednik. "Vse bolj me je 
privlačil svet lokalne politike, 
počutil sem se sposobnega 
in začutil sem priložnost, da 
lahko nekaj dobrega nare-
dim na tem področju," ko-
mentira vstop v lokalno poli-
tiko, prvič leta 2 0 0 2 . V prejš-
njem mandatu je bil mestni 
svetnik na listi Mladi za raz-
voj Kranja, v sedanjem man-
datu je, pravi da zaradi eno-
tnih stališč, na listi Mladi za 
Kranj. 

In če je v tem mandatu ne-
poklicni podžupan, bo v pri-
hodnjem ... "Veliko ljudi mi 
v hecu pravi, zdaj si podžu-
pan, v prihodnjem mandatu 
boš pa župan. Resnica je, da 
je na lokalni ravni to funkci-
ja, ki si jo želim." In zakaj je 
vedno tako zelo resen.' "Res 
pravijo, da sem preveč resen 
na prireditvah, na slikah, na 
sestankih. Ne vem, mogoče 
imam pa tak obraz. V resni-
ci se rad smejim in rad sem 
sproščen v družbi," še pove 
Igor Velov. 

Kdaj dom za starejše 
B O Š T J A N B O G A T A J 

ŽIri - V letošnjem proračunu 
občine Žiri (in tudi v pred-
logu proračuna za leto 2008) 
ni predvidenih večjih sred-
stev za gradnjo doma za 
starejše. "Občina pri investi-
ciji ne bo igrala glavne vloge 
investitorja, nekaj denarja pa 
smo kljub temu namenili za 
načrte. V vmesnem času 
smo namreč opravili pogo-
vore s Prvo pokojninsko 
družbo, ki jo zanima gradnja 
doma v Žireh," pravi župan 
Bojan Starman. 

Pomisleki svetnika Antona 
Beoviča, ki je na zadnji seji 
občinskega sveta izrazil bo-
jazen, da se v prihodnjih 
dveh letih na tem področju 

ne bo zgodilo nič bistvenega, 
so, kot kaže, upravičeni Kot 
nam je uspelo izvedeti, se za 
gradnjo doma za starejše v 
Žireh zanima podjetje Deos 
in je s Prvo pokojninsko 
družbo le povezano prek is-
tih lastiiikov. Dejavnost pod-
jetja je namreč gradnja in 
upravljanje oskrbovanih 
stanovanj in vodenje domov 
za starejše. Bojan Kranjc, di-
rektor Deosa, nam je potrdil 
zanimanje podjetja za grad-
njo doma, vendar: "Najprej 
moramo pridobiti koncesijo, 
hkrati pa je naš pogoj tudi 
pomoč občine pri urejanju 
projekta in zemljišča." 

Podjetje za upravljanje 
doma za starejše, v katerem bi 
bilo vsaj 150 postelj, še ni pri-

dobilo državne koncesije in je 
do leta 2 0 0 9 tudi ne more, saj 
so bile te že podeljene. "Real-
na pričakovanja so, da bi 
lahko projekt realizirali v letih 
2 0 1 0 do 2012," pravi direktor 
Kranjc. Deos se je za investi-

ranje v dom v Žireh odločil na 
podlagi povabila občine, 
kakor tudi relativne bližine 
Ljubljane, saj do začetka delo-
vanja doma pričakujejo tudi 
boljše cestne povezave. Z a 
zdaj Deos upravlja tri do-
move, sedaj gradijo dom v 
Trnovem v Ljubljani, prav 
kmalu pa bodo začeli tudi iz-
vajati investiciji na Brezovici 
in v Dolu pri Ljubljani. 

V Mršaku bodo zgradili nov dom za starejše. 

Proti HRV cepijo 
tudi v Železnikih 
Cepljenje proti virusu raka na materničnem 
vratu so uvedli v zasebni ambulanti družinske 
medicine dr. Branka Koširja v Železnikih. 

A N A H A R T M A N 

Železniki • Zaradi velikega 
zanimanja za cepljenje pro-
ti humanemu papiloma vi-
rusu (HPV), ki povzroča 
raka materničnega vratu, se 
je zdravnik Branko Košir iz 
Železnikov odločil, da z 
aprilom to možnost ponudi 
svojim pacientkam in dru-
gim ženskam. "Cepljenje 
želim razširiti tudi na peri-
ferijo, da pacientkam zaradi 
tega ne bi bilo treba hoditi v 
Kranj ali Ljubljano. Z a to se 
zavzemata tudi inštitut za 
varovanje zdravja in zavod 
za zdravstveno varstvo," 
pravi dr. Košir in dodaja, da 
za zdaj na Gorenjskem ne 
pozna nobenega zasebnega 
zdravnika, ki bi omogočal 
cepljenje proti H P V . Prete-
kli teden je cepil prvo paci-
entko. Cepljenje priporoča-
jo dekletom med 9. in 2 6 . 
letom, potrebna pa so tri 
cepljenja: drugo dva mese-
ca po prvem, tretje pa štiri 
mesece po drugem. Najbo-
lje je, če se dekle za ceplje-
nje odloči približno tri me-
sece pred prvim spolnim 
odnosom. 

Cena treh cepljenj znaša 
375 evrov. "Zavedam se, da 
je cena visoka, da imajo ne-

kateri toliko plače, a je še 
vedno relativno nizka v pri-
merjavi z zaščito, ki jo 
daje," pravi. V Sloveniji so 
sicer nekateri glede cepiva 
še vedno precej skeptični. 
"Nasprotujejo m u pred-
vsem tisti, ki so proti vsa-
kršnim cepljenjem. Cepivo 
ima nekatere stranske učin-
ke, kot so povišana telesna 
temperatura, rdečina in bo-
lečina na mestu vboda, a je 
to neprimerljivo z njegovo 
koristnostjo," je poudaril. 
"V Z D A in Kanadi imajo 
redna cepljenja za deklice," 
je še dodal dr. Košir. Italija 
je kot prva država v Evrop-
ski uniji 12-letnim dekli-
cam ponudila cepljenje na 
stroške zdravstvenega zava-
rovanja, dr. Košir pa meni, 
da do tega pri nas še nekaj 
časa ne bo prišlo. 

Na ministrstvu za zdravje 
so pojasnili, da so evropska 
priporočila, ki jih je sprejela 
tudi Slovenija, da se žen-
skam omogoči cepljenje, če 
to same želijo, saj je cepivo 
odobreno s strani Evropske 
agencije za zdravila. Dodali 
so, da posebna strokovna 
komisija zbira podatke, ki 
bodo ministrstvu pomagali 
pri odločitvi, ali bi to ceplje-
nje izvajali brezplačno. 
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U N C O V O 

Čez Savo po začasnem mostu 

Predstavniki direkcije za ceste, izvajalcev del ter Občine Ra-
dovljica in Krajevne skupnosti Lancovo so se dogovorili, da 
bo v času posodobitve mostu čez Savo na Lancovem pro-
met potekal po začasnem mostu. Za takšno rešitev so se 
odločili, ker se občina in krajevna skupnost nista strinjali z 
obvozom po občinskih cestah. Začasni most bo zagotovilo 
ministrstvo za obrambo, postavitev pa bo financirala direk-
cija za ceste.C. Z. 

RADOVLJICA 

Občina daje denar, nima pa vpliva 

Radovljiški občinski svet je na nedavni seji pooblastil žu-
pana Janka S. Stuška, da na ustavno sodišče vloži novo za-
htevo za oceno ustavnosti nekaterih določb zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Občina je 
prvič to zahtevala že predlani, a ker se je zakon vmes ne-
koliko spremenil, jo je ustavno sodišče pozvalo, naj se iz-
javi, ali vztraja pri zahtevi ali ne. Ker se postopek imenova-
nja ravnatelja javne šole ali vrtca tudi po dopolnitvi zako-
na ni bistveno spremenil, se je občina odločila za vložitev 
nove zahteve, ki pa jo tokrat z vrtcev razširja še na šole, ka-
terih ustanoviteljica je občina. V občini namreč ugotavlja-
jo, da kot ustanovitelji Vrtcev Radovljica zagotavljajo za 
njihovo delovanje več kot 1,3 milijona evrov na leto, nima-
jo pa nobenega vpliva na imenovanje oz. razrešitev ravna-
telja. Pred imenovanjem dajejo le mnenje, ki ni obvezujo-
če, v svetu zavoda imajo samo tri od enajstih članov, so-
glasje k Imenovanju pa daje minister oz. država, ki za de-
lovanje vrtca ne prispeva ničesar. Podobno je pri šolah, za 
katere občina v povprečju tudi zagotavlja vsaj desetino de-
narja. C. Z. 

TRŽIČ 

Letos tudi obnove domov 

Gasilska zveza Tržič povezuje deset društev. V večini pros-
tovoljnih društev se ni bati za prihodnost, saj so med novi-
mi člani predvsem mladi. Na robu preživetja pa je edino In-
dustrijsko društvo v tovarni TOKOS, ugotavlja predsednik 
Bojan Balantič. Lani so imeli med 4 4 intervencijami le 16 po-
žarov. Najbolj težavno je bilo gašenje hiše v Tržiču 29. de-
cembra, ko so lastnici rešili življenje. Za to dejanje sta na 
občnem zboru prejela odlikovanje za hrabrost Miha Trplan 
in Peter Kavčič Iz PCD Bistrica. To društvo je od lani boga-
tejše za novo gasilsko vozilo s cisterno. Letos pričakujejo 
nov avto za gašenje v PCD Kovor, kjer so sami zbrali pol 
vsote za prek 250 tisoč evrov vredno vozilo. V Lešah, kjer so 
lani zgradili prizidek k domu do prve plošče, bodo nadalje-
vali delo. Spodaj bo prostor za orodje, zgoraj pa dvorana. 
Na gradnjo prizidkov k domu se pripravljajo tudi v Križah, 
kjer bodo uredili še nov izvoz na cesto. Gasilska zveza za te 
namene nima denarja, zato bo pri vseh posodobitvah nujna 
pomoč občine. Glavna skrb je izobraževanje. Marca so kon-
čali tečaj za nižje gasilske častnike. Letos bodo organizirali 
občinsko tekmovanje vseh enot, načrtujejo pa tudi več zdru-
ženih vaj. S. S. 

C0R)E 

V novi občini prvič o proračunu 

Župan občine Gorje Peter Torkar je za ta četrtek sklical 3. 
redno sejo občinskega sveta, na njej pa bodo znova govori-
li o zaključnem računu proračuna občine Bled za lansko 
leto, ki ga na zadnji seji niso sprejeli. Prav tako pa naj bi pr-
vič razpravljali o proračunu nove občine za letos pa tudi o 
pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah čla-
nom občinskih organov. V. S. 

KRAN) 

Marjan Gantar kandidat za predsednika RK 

v četrtek, 12. aprila, bo redna volilna skupščina Območnega 
združenja Rdečega križa Kranj. Predsednici Nadi ŠIfrer in 
organom združenja se je iztekel mandat, zato bodi izbirali 
nove. Za predsednika območnega združenja RK kandidira 
Marjan Gantar, doma Iz Stražišča, upokojeni pravnik, 
dosedanji član območnega odbora, ljudje pa ga poznajo 
tudi kot svetnika LDS v prejšnji sestavi mestnega sveta. 
Kandidat za podpredsednika je Janez Rogelj, dolgoletni ak-
tivist Rdečega križa In dosedanji član območnega odbora. 
Pred nedavnim je do zamenjave prišlo tudi v samem vrhu 
nacionalne organizacije Rdečega križa. Dosedanjega 
predsednika Janeza Remškarja je na čelu RKS zamenjal 
Borut MIklavčič, pred kratkim še direktor Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije, glavni tajnik pa je postal 
Janez Pezelj. D. Ž. 

Blejska praznična priznanja 
Danes bodo v festivalni dvorani na Bledu pripravili osrednjo prireditev ob občinsl<em prazniku. 

V I L M A STANOVNIK 

Bled - V spomin na neizpodbit-
no najstarejši pisni ^odovin-
ski dokaz, ko se Bled prvič 
omenja, so na Bledu leta 
1 9 9 9 izbrali svoj občinski 
praznik. 10. aprila leta 1004 
je namreč z darilno pogodba 
tedanji kralj in poznejši ce-
sar nemško-rimskega cesar-
stva Henrik II. podaril poses-
tvo med obema Savama, to 
je Bled z okolico, briksenske-
mu škofu Albuinu. 

Letos so se praznične 
aprilske prireditve začele že 
prejšnji teden, osrednja pri-
reditev pa bo danes zvečer 
ob 19. uri v festivalni dvorani 
na Bledu. Na njej bodo sode-
lovali učenci delavnice Musi-
ke Radovljica s pevcema Si-
mono Vodopivec in Kleme-
nom Čemetom ter klapa Da-
Riva Dubrovnik. V znak od-
ličnega sodelovanja med 
Bledom in Dubrovnikom, 
katerega pomembna vez je 
tudi Dubrovničan Ivo Rude-
njak, bodo na prireditvi na-

Pomembna pridobitev za domačine in obiskovalce Bleda ob letošnjem občinskem prazniku 
je obnovljen mostovž v Zaki, po katerem se je minuli petek sprehodil tudi blejski župan 
JANEZ F A ] H R . / FOIO: Anka BUIOV« 

ziv častnega občana Bleda 
slovesno podelili prav nje-
mu, poleg tega pa bodo po-
delili tudi plakete in častne 
znake občine Bled. Zlate pla-
kete bodo prejeli Aleš Jerala, 
Stanko Slivnik in Iva Poličar, 

srebrne Ciril Kreigher, Krist 
Ogris, Franci Šmon, Folklor-
na skupina Bled in Prosto-
voljno gasilsko društvo Selo, 
bronaste plakete Anica Sveti-
na, Bojana Pipan, Jani Kle-
mendč, Albin Valant in Jer-

nej Vovk, častni znak občine 
Bled pa Minka Sračnjek, 
Metka Žnidar, Viktor Dov-
žan, Franc Pintar, Peter Vu-
kotič, Anton Zupan, Milena 
in Jože Tome, Gostilna pri 
Planincu in Gostilna Batišt. 

Državni prvaki iz ekonomije 
Peter Dolenc in Jan Čejvanovič iz Ekonomske gimnazije in srednje šole Radovljica sta postala 
državna srednješolska prva iz znanja ekonomije, prvo mesto pa sta osvojili tudi obe radovljiški ekipi. 

CVETO Z A P L O T N I K 

Radovljica - Na Srednji eko-
nomski šoli v Celju je bilo pred 
nedavnim osmo državno sred-
nješolsko prvenstvo v znanju 
ekonomije, na katerem je tek-
movalo štirinajst ekip z eko-
nomskih in splošnih gimnazij 
in dvajset ekip s srednjih eko-
nomskih šol. Še nikoli doslej 
se ni zgodilo, da bi na tekmo-
vanju vsa prva mesta osvojili 
dijaki iste šole, kot se je letos, 
ko so posamično in ekipno 
zmagali dijaki Ekonomske 
gimnazije in srednje šole Ra-
dovljica. V konkurenci dijakov 
z ekonomskih in splošnih 
gimnazij je prvo mesto z vse-
mi možnimi točkami osvojil 
Peter Dolenc iz Podhoma, 
prva pa je bila tudi radovljiška 

ekipa, v kateri sta bila poleg 
Petra še Jan Hlade iz Zabrezni-
ce in Manca MaiKfcljc iz Zasi-
pa. Na tekmovanju srednjih 
ekonomskih šol je med posa-
mezniki državni prvak s pra-
vilnimi odgovori na vsa vpra-
šanja postal Jan Čejvanovič z 
Zgornjega Otoka, med eki-
pami pa radovljiška šola, za 
katero sta poleg Jana nasto-
pila še Urban Fartek s Polj v 
Bohinju in Denis Kovačevič 
s Poljšice pri Gorjah. Za us-
peh sta zaslužni tudi mento-
rici - Fartkova in Kovačeviče-
va je bila Sonja Čeme, od 
ostalih pa Cvetka Fine, ki je 
povedala, da je bilo tekmova-
nje zelo izenačeno in da so 
odločale malenkosti. Ali bo-
sta državna prva iz znanja 
ekonomije tudi študirala eko-

Radovljiški dijaki z mentorico, profesorico Cvetko Fine, 
manjka Urban Fartek. 

nomijo? Medtem ko se je 
Peter Dolenc po dolgem pre-
misleku že o i o č i l za študij 
ekonomije, smer denar in fi-
nance, pa Jan Čejvanovič pra-
vi: "Ne, ekonomije že ne bom 

študiral, verjetno bom pravo 
ali slovenistiko." 

Ker je radovljiška šola to-
krat zmagala, bo prihodnje 
leto državno prvenstvo v Ra-
dovljici 

Kupili bodo dve vozili 
C V E T O Z A P L O T N I K 

Lesce - "Gasilci uživajo v 
svojih okoljih velik ugled in 
podporo. V društva vstopa 
vedno več izobražencev, 
podjetnikov in uglednih 
krajanov," je na nedavnem 
občnem zboru Gasilske 
zveze Občine Radovljica 
ugotavljal njen predsednik 
Janez Erman in poudaril. 

da zveza dobro sodeluje z 
občino. Lani so nabavili dve 
gasilski vozili, po eno za 
P G D Lancovo in za P G D 
Lesce, letos načrtujejo še 
nabavo dveh, za Begunje in 
Podnart, in hkrati zamenja-
vo dveh vozil med društvi. 
Sedanje podnarško vozilo 
naj bi dobilo društvo v 
Hlebcah, njihovo pa P G D 
Podgora. Dve društvi bosta 

letos praznovali jubilej -
podnarško 2o-letnico in le-
ško, ki nadaljuje tradicijo 
gasilskega društva Veriga, 
70-letnico. Poveljnik občin-
ske gasilske zveze Janez Ko-
selj ml. ugotavlja, da se ga-
silci ob usposabljanju ali in-
tervenciji vse težje dogovo-
rijo z delodajalci za odso-
tnost z dela. Opremljenost 
gasilcev se izboljšuje, v ne-
katerih društvih pa je pre-
malo pripravljenosti za do-
datno usposabljanje. Število 
gasilskih vaj se je povečalo. 

v prihodnosti želijo izbolj-
šati še njihovo kakovost. Po 
podatkih, ki jih je zbral pod-
poveljnik Metod Gaber, so 
gasilci iz društev radovljiške 
občine lani 91-krat posredo-
vali pri požarih, izlivih vode 
in drugih nesrečah na svo-
jem območju, pomagali pa 
so tudi drugim društvom in 
pri gašenju požarov na Kra-
su. Analiza je pokazala, da 
je bilo glede na dneve naj-
več nesreč v soboto in v ne-
deljo, po urah pa od treh po-
poldne do osmih zvečer. 
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Od partizana do direktorja 
Vladimir Gerbec iz Škofje Loke, prvoborec in direktor več tekstilnih tovarn, je dopolnil 90 let. 

D A N I C A Z A V R L Ž L E B I R 

Škofja Loka • Vladimir Ger-
bec iz Škofje Loke je marca 
dopolnil 90 let. Ob tej 
priložnosti sta ga obiskala in 
mu voščila loški župan Igor 
Draksler in podžupanja Mir-
jam Jan Blažič, čili devetde-
setletnik pa je obudil spomin 
na svoje zanimivo življenje. 
Rojen je bil na Krasu staršem 
Primorcem, ki so v obdobju 
med obema svetovnima voj-
nama bežali na Štajersko. 
Mladost je preživel v Mari-
bom, kjer se je v mladih letih 
zaposlil kot tkalec. 

Ko se je leta 1940 vmil od 
vojakov, je najprej delal v grad-
beništvu, nato pa ga je zajela 
druga svetovna vojna. Vpokli-
cali so ga in s skupino drugih 
vojakov poslali z vlakom v 
Bosno, a že v Trebnjem se je 
njihov vlak ustavil, vojska se je 
razšla in Vladimir se je peš 
vmil domov. Do konca leta 
1941 je bil aktivist na terenu, 
decembra pa je odšel v parti-
zane. Pridružil se je pravkar 
nastali Grosupeljski četi in bil 
v prvem boju ranjen. Ko se je 
vračal iz novomeške bol-

Slavljenec Vladimir Gerbec z županom Igorjem Drakslerjem in podžupanjo Mirjam |an Blazič 

nišnice, kjer so ga zdravili, ga 
je zajela italijanska patrulja. 
Obsojen na dosmrtno ječo, je 
obdobje do okupacije Italije 
preživel v več zaporih. Leta 
1944 je bil skupaj s še nekate-
rimi Slovenci in Jugoslovani 
izpuščen in na Primorskem 
se je pridružil partizanom. 
Sodeloval je v Kosovelovi 
brigadi, pa v Bazoviški in Gre-

gor6čevi, napredoval je od 
borca do pomočnika komisar-
ja brigade. Sodeloval je v bitki 
za Baško grapo, po kateri je bil 
posnet film Na svoji zemlji. 
Konec vojne je dočakal v 9. 
korpusa Po vojni je bil dve leti 
uslužbenec Ozne, zatem pa so 
ga z dekretom imenovali za di-
rektorja mariborske predilnice 
in tkalnice. V Beogradu je 

opravil višji gospodarski kuiz, 
da je dobo vsaj osnovno zna-
nje za vodenje podjetij. Bil je 
direktor več tekstilnih tovarn, v 
Mariboru, Litiji in Kranju, v 
Škofji Loki, kjer neprekinjeno 
živi že 44 let, pa je bil direktor 
Gorenjske predilnice in Šešir-
ja. Kot direktor predilnice se je 
upokojil leta 2969, ko se mu je 
rodila hčerica. 

Podjetniki želijo svojo cono 
V občini Preddvor razmišljajo o poslovni coni 
že več kot desetletje. Za to se zavzema zlasti 
podjetnik Ciril Zupin. 

S T O J A N S A J E 

Tupaliče - Zgodba o poslovni 
coni v občini Preddvor ima 
že dolgo brado. Začela se je 
pred 12 leti, ko je kazalo in-
teres za zamisel prek deset 
zasebnikov. S spremembo 
prostorskih planov so predvi-
deli lokacijo južno in vzhod-
no od obrata Jelovice. Po več-
letnih pogajanjih in usklaje-
vanjih z državo so dosegli po-
trditev lokacije v manjšem 
obsegu na vzhodnem bregu 
reke Kokre. 

"Gre za dva hektara veliko 
zemljišče v k. o. Tupaliče ob 
državni cesti nasproti nove 
bencinske črpalke. Na pri-
bližno polovici bi zgradili do 
15 poslovnih objektov za raz-
lične dejavnosti. Po prvotni 
viziji razvoja naj bi podjetniki 
ustanovili konzorcij, ki bi v 
povezavi z občino poskrbel 
za komunabio urejanje cone. 
Ker ni bilo dogovora, sva jaz 
in Vili Ekar ustanovila druž-
bo Poslovna cona Preddvor, 
katere Član je tudi predsed-
nik novega Združenja pod-
jetnikov Preddvor Marjan Ci-
perie. S partnerjem sva odku-

pila večino zemljišča, del pa 
je last občine. Za zazidljivo 
zemljišče je delno izdelan lo-
kacijski načrt. Čakamo na 
poplavno študijo, ki je pogoj 
za tri manjkajoča soglasja. 
Naročen je idejni projekt, v 
pripravi pa je tudi urbanistič-
na pogodba. Doslej smo vlo-
žili okrog 140 tisoč evrov, 
zato bi radi projekt čim prej 
uresničili. Če bomo letos pri-
dobili gradbeno dovoljenje, 
bo leta 2008 zgrajena infra-
struktura. Ker bi skupaj z z 
gradnjo toplovoda stala prek 
milijon evrov, iščemo cenej-
še rešitve. Od občine ne mo-
remo pričakovati denarja, ka-
žejo pa se možnosti za sred-
stva iz evropskih skladov. 
Naš osnovni namen je, da z 
ureditvijo poslovne cone 
umaknemo moteče dejavno-
sti iz naselij. Za zdaj je doma 
sedem resnih interesentov za 
selitev v poslovno cono. Seve-
da bomo povabili k sodelova-
nju tudi podjetnike od dru-
god," je povedal zasebni pod-
jetnik Ciril Zupin iz Tupalič, 
ki se kot član občinskega sve-
ta Preddvor najbolj zavzema 
za uresničitev tega projekta. 

Vzajemni skladi so prava oblika dolgoročnega varčevanja 
Slovenci veliko varčujemo, vprašanje pa je, ali izberemo 
prave načine varčevanja 

Varčevati že, toda kje In kako 

Pregovor »Zrno na zrno pogaja, kamen na kamen 
palača.« je Slovencem znan. Slovimo namreč ne 
samo kot priden, ampak tudi kot varčen narod. 
Vendar, tako kot ni pomembno samo pridno 
delati, ampak je treba ludi vedeti, kaj in kako 
delati, da bo rezultat najboljši, ludi ni pomembno 
samo varčevati, treba je tudi vedeti, kdaj se 
varčevanje resnično splača. C e želite namreč 
zares kaj privarčevati, potem morate izbrati pravi 
varčevalni načrt. Da varčevanje v nogavicah ni 
samo v šali uporabljena primerjava, ampak se 
velikokrat izkaže kot realnost slovenskega načina 
varčevanja, dokazuje pisanje črne kronike, ko 
preberete, da so tatovi v nekem stanovanju 
odnesli na primer 20 tisoč evrov. To zagotovo 
ni vsota, ki bi jo bilo smotmo imeti cioma, pa 
ne samo zaradi varnosti, ampak predvsem zato, 
ker bo teh 20 tisoč evrov čez nekaj let. Če boste 
imeli srečo m vam jih ne bodo tatovi odnesli. 5e 
vedno 20 tisoč evrov. C e pa boste Imeli denar 
naložen v vzajemnih skladih in boste varčevali po 
varčevalnem načrtu, bo ta vsota bistveno večja. 
V zadnjih letih se veliko govori o vzajemnih skla-
dih in o tem, da ]e to prava oblika za plemenitenje 
vaS^a denarja. Pogost občutek je, da lahko v 
vzajemnih skladih vlagate in plemenitite svoj 
denar samo v primeru, da ga imate veliko In še to 
'rezervnega', torej da imate denar, ki ga trenutno 
ne potrebujete in lahko z njim špekulirate. To 
pa je zelo napačen občutek, vzajemni skladi so 
namreč prava oblika postopnega varčevanja. 

Varčujte načrtno - sprejmite svoj varčevalni 
načrt pri vzajemnih skladih Probanke 

Varčevati seveda ne pomeni, da tu In tam vržete 
kakšen evro v hranilnik ali ga položile na banko, 
varčevali pomeni, da se odločite, da boste v 
določenem času redno del svojih dohodkov 
spravili In jih namenili za poseben namen. C e 
ste Že kdaj sprejeli odločitev, da boste redno 
mesečno varčevali, tako da boste vsak mesec na 
računu pustili npr. 100 EUR. ste najbrž, tako kot 
večina, ob prvem večjem izdatku ludi odnehali. 
Kot na pn/i zabavi spet začeli kaditi ali jesti sladko 
(kadilci in sladkosnede! že vedo. kako to gre.) 
In. ali vam je že kdaj uspelo, da bi pred Iztekom 
prenehali odplačevati kredit? Najbrž ne. Zato vam 
predlagamo preprosto rešitev: varčevatni načrt, 
ki ga izvajate prek trajnika. Na tak način boste 
varčevali (ne odplačevali dolg) tako, da tega skoraj 

opazili ne boste, saj bo vsak mesec z vašega računa 
opravljeno vplačilo na vaš varčevalni račun. Tega 
denarja ne boste pogrešali, načrt pa je oblikovan 
tako, da vas stimulira k temu, da varčujete čim 
daljše obdobje. Seveda računate, da bosle zato 
dobili ugodne obresti ali, v primeru, da varčujete 
v vzajemnih skladih, tudi dober donos, ki je 
posledica plasmaja denarja na različna področja, 
za kar odgovorno skrbijo upravljavci Probanke. 

Kaj morate vedeti, preden pristopite k varče-
valnemu načrtu 

Pogoji varčevalnih načrtov so opisani v pravilih 
upravljanja in izvlečku prospekta vzajemnih 
skladov, kar vam ponudijo v vseh poslovalnicah 
Probanke. skupaj z enostavno in natančno razlago 
In odgovori na vaša vprašanja. Potem boste 
podpisali pnstopno izjavo za izbrani varčevalni 
načrt In začeli varčevati. Varčevalni znesek lahko 
vplačate v enkratnem znesku, lahko pa se odločite 
za opisano postopno vplačevanje. 

Kaj pridobite z varčevalnim načrtom pri 
Probanki 

Znižanje vstopnih stroškov s 3 % na 1 % ali Se 
manj. 
Redno varčevanje, investiranje in plemenitenje 
vašega denarja. 
V primeru trajnika in rednih nakazil neobremen-
jenost s trenutkom »pravega« vplačila. Tako vpla-
čujete po metodi povprečnega stroška, primerni 
za večino vlagateljev in Se posebej za tiste, ki se 
prvič srečujejo z vzajemnimi skladi. 

Zgradite si svojo finančno palačo 

Kot so vladarji več let gradili svoje veličastne 
palače, tako boste tudi vi potrebovali več let, 
da zgradite svoje finančno premoženje. Vendar 
je povsem realno, da si v tem Času ustvarite 
premoženje nekaj deset ali celo sto tisoč evrov. 
Znesek, ki ga povprečni Slovenec lahko zadene 
le na loteriji. 
Prepričani smo, da smo Slovenci ne le priden in 
varčen, temveč tudi moder narod. 

Vaša Probanka 

Telefon: 080 2294 
Elektronski naslov: info@probankd-dzu.si 

Spletni naslov: www.probdnkd-dzu.Si 

Probanka g lobalni naložbeni sk lad 

- Izkoristite 10-%* diskont na borzi 
- ko trgi rastejo, smo v delnicah, 
ko padajo, pa v obveznicah 
• višina diskonta se oblikuje glede na trenutno tržno ceno enote premoženja 
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)T3vežnic! 

Probonkd OZU d.o.o. 
www pfobanicd-dzu si 

080 2294 
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KRATKE NOVICE 

ŠKOFJA LOKA 

Jabolka ob tednu zdravja 

Na škofjeloški gimnaziji so prejšnji teden izpeljali tradicio-
nalni projekt Jabolko in z njim zaznamovali tudi svetovni 
dan zdravja. Kupili so 550 kilogramov jabolk in jih ves teden 
delili dijakom. Akcija traja že četrto leto, z njo pa želijo 
spodbuditi dijake k zdravemu načinu prehranjevanja, pravi 
vodja projekta, pomočnik ravnatelja Jože Bogataj. Akciji se 
je pridružil tudi Rdeči križ Škofja Loka, 5. aprila pa so dijaki 
4. letnika darovali kri na krvodajalski akciji. D. Ž. 

TRBOJE 

Dvometrski rožmarin na Gorenjskem 

Za rožmarin velja, da na Gorenjskem ne more prezimiti, s 
čimer pa se ne strinja Katarina Jenkole Iz Trboj, ki je v osmih 
letih vzgojila že približno dva metra visok rožmarin. "Res je, 
da mraza ne prenaša, tam do minus dve, tri stopinje še, a 
še to le krajše obdobje, zato ga pozimi dam v garažo," je po-
jasnila. Letos ga ima zunaj že dober mesec in te dni ravno 
cveti. Katarina za rožmarin pravi, da je zelo koristna in zdra-
vilna začimba, predvsem za srčne bolnike. "Uporabim ga za 
pripravo skoraj vseh jedi, še posebej dobro pa rožmarin na-
redi pečenko," nam je še zaupala. S. Š. 

I I M • I I I M I I . "T" ' T I T M - ' ^ — 1 . • 

Katarini Jenkole je rožmarin prezimil že kar nekaj zim. 

Cene smeti skoraj podvojili 
Cena ravnanja z odpadki se na Loškem ni povečala od leta 2001, v četrtek pa so svetniki sprejeli 
odločitev o podražitvi. 

D A N I C A Z A V R L Ž L E B I R 

Ško^a Loka • Med dejstvi, ki 
nalagajo občutno podražitev 
ravnanja z odpadki, predla-
gatelj navaja uvedbo odvoza 
ostankov odpadkov dvakrat 
tedensko v letu 2001, uved-
bo ločenega zbiranja plastič-
ne in kovinske embalaže na 
ekoloških otokih, začetek 
obratovanja zbirnega centra 
Draga pred dvema letoma, 
občutno povečanje cene za 
kompostiranje bioloških od-
padkov, ki jih vozijo v kom-
postamo na Vrhniko, zače-
tek odvoza odpadkov na od-
lagališče v občini Logatec, 
ker je domače odlagališče 
polno, ter višjo ceno za loga-
ško odlagališče in prevoz. 

Koliko dražje bodo Loča-
ni in okoličani po novem 
plačevali smeti? Za indivi-
dualno hišo, ki uporablja 
i20-litrsko posodo za osta-
nek odpadkov ob praznje-
nju 26-krat lemo, če biolo-
ške odpadke kompostira na 
lastnem vrtu, je bila dose-
danja cena 6,55 evra, nova 
pa bo 12 ,30 evra. Gospo-
dinjstvo s i20-litrsk0 poso-
do, praznjenjem 52-krat let-
no in lastnim kompostira-

njem bo namesto prejšnjih 
i 2 , } 0 evra plačevalo 23,53 
evra na mesec. Stanovanj-
ska hiša. ki oddaja smeti v 
240-litrski posodi 26-krat 
letno, bo plačevala namesto 
sedanjih 1 1 , 0 8 evra 2 1 , 8 7 
evra na mesec. Večstano-
vanjska zgradba s 7 7 0 -
litrskim zabojnikom s praz-
njenjem 52-krat letno in 
rednim odvozom bioloških 
odpadkov (poleti dvakrat, 
pozimi enkrat tedensko) se-

daj plačuje 8 5 , 9 2 evra na 
mesec, po novem pa naj bi 
1 6 1 , 9 3 ^vra. Za dejavnost, 
ki uporablja dva 770-litrska 
zabojnika, ki ju praznijo 52-
krat letno, je bila sedanja 
cena 128 ,74 po novem 
pa bo 2 6 3 , 6 0 evra na me-
sec. 

V Škofji Loki, kjer že se-
daj ločeno zbirajo odpadke, 
dokazujejo, da je to gospo-
darno in da bodo gospo-
dinjstva, ki to dosledno po-

čnejo, prihranila. Nekateri 
svetniki so o tem na podla-
gi svojih lastnih izkušenj 
podvomili in zato tudi gla-
sovali zoper predlagano po-
dražitev. Teh je bilo pet, 
preostalih 15 pa je podraži-
tev podprla. In kdaj bodo 
začeli Ločani plačevati do-
mala podvojeno novo ceno." 
Najprej morajo soglasja k 
njej dati ministrstva, tako 
da verjetno šele julija ali av-
gusta. 

Š E N Č U R 

Še letos javna internetna točka 

Tudi v Šenčurju bodo kmalu postavili infotočko, ki bo na 
javnem mestu ponujala brezplačni dostop do internetnega 
priključka. Kot je pojasnila tajnica občine Šenčur Marija 
Cankar, bo takšna točka postavljena še letos, najverjetneje 
pa jo bodo uredili pred vhodom v občinsko stavbo. S. Š. 

ŠKOFJA LOKA 

Že šesti cvetlični sejem 

Skupina za lepšo Loko aprila že šesto leto zapored priprav-
lja cvetlični sejem. Letos bo od 19. do 21. aprila, pobudniki 
pa so nadvse veseli, da se je prijel in je zaradi tega Škofja 
Loka prijazna in pisana, je na nedavnem srečanju z meščani 
ob projektu Sejem bil je živ dejala Dunja Ogrizek. D. Ž. 
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Kmetijska zadruga je leta 
1^48 ustanovila obrat čevljar-
stva s petimi zaposlenimi. Po-
pravljali so obutev, izdelovali 
novo, delali polizdelke za Pla-
niko. Leta 195S so ustanovili 
podje^e Obrtno čevljarstvo So-
vodenj. Tedaj sta delovala že 
Obrtno kovaštvo in OLEPS. 
Januaija 1^62 so se vsa podjet-
ja, tudi čevljarsko in obrat Pla-
stike /kasnge Termopol), zdru-
žila v eno • v Kombinat Sovo-
denj. Ta je leta 1965 razpadel. 

Predelava lesa ima dolgo in 
pestro zgodovino zaradi bogate 
poraščenosti z gozdovi. Pre-
možnejši so zgradili žage na 
vodni pogon. Za trg so tesali 
tramove, debelejšo hlodovino 
pa žagali v deske. V Škq§o 
Loko so vozili les, nazaj drugo 
blago, ki so ga potem prodajali 
tnajhni trgovci v kraju. Žagar-
stvoje med drugo vojno skoraj 
zamrlo. V času gradnje za-
družnega doma (1^48) so v 

improvizirani delavnici izdela-
li vsa okna. Po napeljavi elek-
trike v 50. letih so že uporablja-
li priročne elektromotorje. V le-
tih 1954 in 1955 so zgradili za 
takratne čase kar sodobno žago 
s starim, a obnovljenim polno-
jarmenikom, sposobnim žaga-
ti les tudi za prodajo. Močna 
mizarska delavnica seje leta 
1958 osamosvojila kot OLEPS 
in leta 1960 zgradila novo de-
lavnico na sedanji lokaciji Les-
gala oz. nekdanje Jelovice. 
1963 se je mizarstvo izločilo iz 
Kombinata in se skupaj z žago 
priključilo Jelovici iz Škofe 
Loke. Leta 1989 so zgradili 
novo sodobno žago. Obrat Jelo-
vice na Sovodnju so zaprli leta 
2001. 

Tod je delovalo veliko kova-
čij. Izdelovali in popravljali so 
orodja, kovali žeblje za pritrje-
vanje strešnikov, podkovali ko-
nje ... Po zaslugi priseljenega 
kovača Martina Moreta (roje-

nega 1857J na Sovodnju še 
vedno obstajajo kovači. 

Imena krajev Laniše in Pod-
lanišče dajo vedeti, da so tod se-

jali lan. Predelali so ga v plat-
no za obleke, posteljnino, prte 
in vreče ter vrvi. Iz semen so 
stiskali olje za razsvetljavo. 

Med starejše obrti sodita te-
sarstvo in krovstvo. saj so bila 
nekdaj bivalna in gospodarska 
poslopja lesena, krita s slamo. 
Krojači, čevljaiji in mizarji so 
delali kar na domovih naročni-
kov. Zaradi take potrebe so se 
razvile kolarska, sodarska in 
pletarska obrt. 

Potoki in pritoki so y prete-
klosti poganjali veliko vodnih 
koles mlinov in žag, v osliški 
županiji menda že leta 1630 
kar trideset mlinov. Po letu 
1962 so zamrli še zadnji. 

Obrat Plastike, kasneje Ter-
mopol, so registrirali g.januar-

ja 1959. Četrti maj 1959 je že 
zapisan kot prvi proizvodni 

T o v a r n a T e r m o p o l /FOIO: OUTAN B>II 

dan s sedmimi delavkami i' 
prostorih zadružnega doma. 
Aprila 3977 je stekla proizvod-
nja v novih prostorih tovarne, 
zgrajene na začetku vosi Sovo-
denj, a v Koprivniku. 

Nekdaj so tod tudi rudarili 
in sledili bakrovi rudi. Prva 
raziskovalna dela so se leta 
}8p pričela v hobovški grapi in 
Stari Oselici. Nekaj nahajališč 

so pričeli izkoriščati. Erui do-
nosnejših je bila jama Mariji-
nega rojstva v Hobovšah. Kope 
bakrove rude so odprli v Ko-
privniku, Podjelovem Brdu, 
pri Novi Oselici. Sprva je raz-
iskovalna dela vršila Rudarska 
združba Škfe, kasneje Alojz 
Sušnik. Vedno bolj so se kon-
centrirala okoli Sovodnja, na 
meji med Kranjsko in Goriško. 

Knjiga bo predvidoma izšla konec aprila. 
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Praznična velika noč 
Tudi za letošnji največji krščanski praznik ni manjkalo pirhov, žegna, ragljanja in drugih običajev. 

JOŽE KOŠNJEK 

Letošnji velikonočni praz-
niki so bili resnično praznič-
ni tudi zaradi lepega vreme-
na, zato so bile vse praznične 
slovesnosti dobro obiskane. 

Zvonove, ki so jih zaradi Je-
zusove smrti na križu "zave-
zali", so nadomestile raglje. V 
soboto zvečer, ko so se zvono-
vi znova oglasili, je bilo po 
cerkvah tradicionalno bede-
nje, pri nedeljskih jutranjih 

mašah pa so bile vstajenjske 
procesije. Blagoslovili so ogenj 
in vodo. V soboto popoldne je 
bilo v večini cerkva "žegna-
nje" velikonočnih jedil. Naj-
bolj praznična je bila "velika 
nedelja" z uživanjem veliko-

nočnih dobrot in pirhi, s kate-
rimi imajo mladi, pa tudi sta-
rejši posebno veselje. Letos 
so veliko noč hkrati prazno-
vale vse največje krščanske 
cerkve: poleg katoličanov še 
evangeličani in protestanti. 

Velikonočni žegen Praznični prt z jagenjčkom in pirhi 

Procesija na velikonočno jutro /foio T.n.ooki 

SP. PIRNIČE 

V Pirničah "trkljali" pirhe 

Turistično društvo PIrnIče je na travniku pred cerkvijo orga-
niziralo prvo velikonočno "trklanje" pirhov. Luka Strojan, 
predsednik TD Pirniče, je povedal, da želijo, da bi prireditev 
postala tradicionalna, In dodal, da se je v teh krajih že vča-
sih veliko "trkljalo" pirhe, predvsem okrog Šmarne gore in 
na Brodu. Obenem sta potekali tudi razstava pirhov In de-
lavnica. Največ zanimanja je bilo seveda za "trklanje". M. B. 

SMLEDNIK 

Lov na pirhe na farovškem vrtu 

Oratorljski animatorji Iz smleške župnije so na velikonočni 
ponedeljek že drugič zapored organizirali pirhanje za 
otroke. Ker so poleg tradicionalnega pirhanja pripravili 
še nekaj iger In tekmovanje, so druženje poimenovali Lov 
na pirhe. Po dopoldanski maši so otroke povabili na vrt za 
župniščem, prišlo jih je kakih 30. Razdelili so jih v nekaj 
skupin in igra se je začela ... M. Ž. 

Mladi so kot žogica 
Mladi duhovnik Klemen Svetelj iz Šenčurja 

študira mladinsko pastoralo na salezijanski 

univerzi v Rimu. 

JOŽE KOŠNJEK 

Med štirimi slovenskimi 
duhovniki, ki so na magistr-
skem ali doktorskem študiju 
na rimskih katoliških uni-
verzah in prebivajo v sloven-
skem zavodu Slovenik na 
Via Appia Nuova 884, sta 
tudi dva Gorenjca: Franci 
Mihelčič iz Radovljice in Kle-
men Svetelj iz Šenčurja. S 
Klemenom (njegov brat 
Tone, jezuit, opravlja doktor-
ski študij v Ameriki), sva se 
pogovarjala konec marca v 
lepo urejenem zavodu Slove-
luk, ki je pred 36 leti začel 
delovati v sedanji hiši. Prvi 
in dolgoletni rektor Sloveni-
ka je bil Maksimilijan Jezer-
nik, ki še vedno prebiva v 
njem, rektorsko vlogo pa je 
za njim pred šestimi leti pre-
vzel Joško Pire. 

"Ljubljanski nadškof Alojz 
Uran me je pred poldrugim 
letom poklical na pogovor in 
mi ponudil nadaljevanje štu-
dija v Rimu. Po katerih meri-
lih sem bil izbran, ne vem. 
Če bi bil študijski uspeh edi-
no merilo, bi bilo kar nekaj 
še boljših od mene. Na pr-
vem pogovoru sem mu po-
vedal, da me pjodročje, ki mi 
ga je predlagaj, ne veseli. Če 
bi lahko sam izbiral, bi izbral 
delo z mladimi, mladinsko 
pastoralo. Mojo odločitev je 
spoštoval. Sedaj sem v četr-
tem semestru magistrskega 
študija na salezijanski uni-
verzi v Rimu, čeprav nisem 
član njihovega reda. So pa 
salezijand v katoliški Cerkvi 
vodilni red pri vzgoji mla-
dih," je povedal Klemen Sve-
telj. 

Kaj je značilnost današnje 
mladine.' Ali res lahko o njej 
govorimo samo slabo? Je da-
našnja mladina res generaci-
ja brez ciljev.' 

"Zanima me, kako slediti 
mladim, kako jim priti blizu, 
kako živijo, kakšne so njiho-
ve potrebe in značilnosti in 

Klemen Svetelj iz Šenčurja, 
študent v Rimu in duhovnik, 
ki vidi svojo prihodnost pri 
delu z mladimi. 

kako jim kot duhovnik lahko 
pomagam," je na moja vpra-
šanja o značilnostih današ-
nje mladine odgovoril Kle-
men Svetelj. "Mladi niso 
brez vrednot, vendar izbirajo 
drugačne, kot so veljale pred 
desetimi, petnajstimi leti. 
Marsikaj lepega in pozitivne-
ga je mogoče najti v njih, če-
prav so bolj individualne, iz-
brane po načelu kratkoroč-
nih ali srednjeročnih koristi 
in ne lepote. Vendar tudi to 
ni vedno negativno. Mladi so 
dovzetni za družbene pro-
bleme, za krivičnost. Nanje 
vplivajo gospodarske in soci-
alne razmere v družbi, tudi 
politične spremembe. Zelo 
težko se odločajo in kot no-
madi hodijo od ene točke k 
drugi in iščejo. Zato tudi tež-
ko sprejemajo dokončne od-
lofitve o zakonu, o šolanju in 
drugih stvareh. Manjka jim 
zanesljivih opornih točk. Te 
so lahko prijatelji, ustanove, 
tudi Cerkev, čeprav so insti-
tucije danes v loizi, družina. 
Čeprav se borijo proti avtori-
tetam, jih hkrati potrebujejo, 
saj so zagotovilo za njihovo 
osebno rast So kot žogica, ki 
pride in gre in na katere let 
vpliva vsaka ovira." 

GG mali oglasi 
04/20142 47, e-pošta: mall0glasl@g-gla5.sl 
www.gorenjskiglas.si 

KOMEDIJE GUSTAV FILMA 
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KOLUMBOVO JAJCE , 
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naročnine 
04/201 42 41 

e-poita: narocnine^-glas.si 
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041/612 935, 
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KRVAVEC 

Štirideset smučarjev obtičalo na sedežnici 

Krvavec je eno redkih slovenskih smučišč, kjer je še možna 
smuka, zato ni čudno, da so imeli tudi za velikonočne 
praznike kar dober obisk. V petek in soboto, ko ga je obsija-
lo sonce, so gostili po dva tisoč smučarjev, v nedeljo so 
imeli zaradi slabega vremena zgolj 150 obiskovalcev, na 
sončni velikonočni ponedeljek pa se je smučarskim rados-
tim predajalo okoli 2.500 smučarskih navdušencev. Prib-
ližno štirideset od njih pa je včeraj za nekaj časa obtičalo na 
enosedežnici Cospinca, na kateri je prišlo do tehnične ok-
vare. Kot je pojasnil vodja komerciale v RTC Krvavec Luka 
Vrančič, okvare niso mogli takoj odpraviti, zato so se od-
ločili, da smučarje, ki so obtičali v zraku, raje spravijo na 
trdna tla, kot da se še nekaj ur nastavljajo pomladanskemu 
soncu. "Rešili smo jih s pomočjo teptalca za sneg in lestve, 
nihče pa ni bil pri tem ogrožen," je pojasnil Vrančič. Na Kr-
vavcu so sicer v letošnji smučarski sezoni našteli i88 tisoč 
smučarjev. Manj kot lani, glede na letošnje snežne razmere 
pa kar veliko. S. Š. 

KRIMINAL 

KRAN) 

Vlomilca priprli 

Kranjski policisti so pred dnevi pri poskusu tatvine iz oseb-
nega avtomobila prijeli 30- in 34-letnega Kranjčana, sicer 
stara znanca policije. Osumljenca sta pri Vodovodnemu 
stolpu iz odklenjenega osebnega avtomobila skušala ukrasti 
denar, pri tem pa ju je zalotil lastnik vozila in ju skušal zadr-
žati. Tatova sta ga tedaj fizično napadla in tudi težje raniia, 
nazadnje pa sta pobegnila proti Šorlijevemu naselju. Dogo-
dek je opazil policist (bil je v civilu, ker je bil službe prost), 
ki mu je nato skupaj s policijskimi patruljami uspelo oba 
vlomilca prijeti. Policisti so kasneje ugotovili, da sta osum-
ljenca že pred tem iz odklenjenega osebnega avtomobila na 
Primskovem ukradla denarnico z denarjem in dokumenti. 
Za Kranjčana, ki sta osumljena tatvin in povzročitve hude te-
lesne poškodbe, je preiskovalni sodnik odredil pripor. 

D O M Ž A L E 

Iskal je dober avtoradio 

Domžalski policisti so kazensko ovadili 20-letnika iz bližnje 
okolice Domžal, ki ga sumijo, da je storil tri večje tatvine. 
Pred tednom dni je v nočnih urah v Domžalah vlomil v Re-
nault Express, dva Renault Clia ter iz vseh odnesel avtora-
die. Nato se je odpeljal do športnega parka v Domžalah, kjer 
je pričel montirati enega od ukradenih avtoradiev v svoje vo-
zilo. Med tem opravilom sta ga zmotila policista, ki sta ukra-
dene predmete zasegla. Preiskovalni sodnik je tatu odredil 
pripor. 

Š K O F A LOKA 

Izginile denarnice in telefona 

Neznani tat je minulo sredo zvečer obiskal garderobo telo-
vadnice loške osnovne šole. Dokaz za to je izginotje dveh 
mobilnih telefonov in treh usnjenih denarnic z osebnimi do-
kumenti in denarjem. Lastniki so bili skupaj oškodovani za 
930 evrov. S. Š. 

REPUBUKA SLOVENIJA 
UPRAVNA ENOTA KRANJ 
Slovenski trg 1, 4000 Kranj 

OBVESTILO 

Upravna enota Ktanj bo začela z odbiranjem artiivskega gradh 
va in izločanjem dokumentarnega gradiva, ki mu je potekel rok 
hrambe, za področje gradbenih zadev iz leta 1996. Izločeni 
bodo gradbeni načrti individualnih gradenj, tipskih stanovanj-
skih in drugih objektov. 
Vse zainteresirane lastnike, ki bi želeli prevzeti gradbeni načrt, 
pozivamo, da najkasneje do 20. 4. 2007 pošljejo pisno vlogo 
s podatki o objektu (št. gradbenega dovoljenja, podatki o irn 
vestitorju, vrsta objekta, parcelna številka in katastrska občina) 
na naslov: Upravna enota Kranj, Slovenski trg 1 ,4000 Kranj, ali 
na elektronski naslov: ue.kranj@gov.si, oziroma vložijo osebno 
pri organu. 
Po preteku tega roka bodo gradbeni načrti izločeni in uničeni. 

Mag. Olga Jambrek 
načelnica 

Vlomi na pokopališčih 
Gorenjski policisti že nekaj mesecev zaman prežijo na enega ali več predrznežev, ki pred pokopališči 
vlamljajo v avtomobile. Letos so obravnavali že enajst takih vlomov, tri prejšnji teden. 

S I M O N Š U B I C 

Kranj - Gorenjski policisti se 
v zadnjih mesecih ukvarjajo 
s prav posebno obliko vlo-
mov - v osebne avtomobile 
pred pokopališči. "Letos smo 
obravnavali že enajst takih 
vlomov, ki so se zgodili na 
različnih pokopališčih - v 
Zgornjih Bitnjah, Škofji 
Loki, Lipicah, na Kokiici, v 
Gorenji vasi ... Vlomi so se 
zgodili tudi v času, ko so bili 
lastniki avtomobilov na po-
grebu. Prejšnji teden smo 
obravnavali tri take vlome, 
dva na Kokrici, enega v Go-
renji vasi," je pojasnil Zden-
ko Guzzi, tiskovni predstav-
nik Policijske uprave Kranj. 
Ali ima policija opravka z 
vedno istim vlomilcem, nis-
mo izvedeli. 

"Večina vlomov je bila iz-
vedena na najhitrejši možen 
način, to je z razbitem ste-
kla. Tat tako le z roko seže v 
avto, vzame, kar ga zanima, 
in zbeži," je razložil Guzzi. 
Pokopališča so za vlomilce 
prikladna, ker navadno leži-
jo nekoliko odmaknjeno od 
strnjenih naselij in imajo 
zato vlomilci manj skrbi, da 
bi bili pri nezakonitem po-
četju zasačeni. 

Največ vlomov se je v zadnjih mesecih zgodilo pri pokopališču v Zgornjih Bitnjah. /Foto Tinioou 

Kako hitro in nepričako-
vano lahko postaneš žrtev 
tatu, je na lastni koži izku-
sila tudi podjetnica iz Ra-
dovljice. V začetku februar-
ja je šla na očetov grob pri-
žgat svečko, ko je na parki-
rišču srečala znanega go-
renjskega glasbenika, ki so 
mu (in nekaterim drugim) 
ravno vlomili v avtomobil. 
Štirinajst dni kasneje je na 
istem pokopališču tarča vlo-

milcev postal še njen avto. 
Za nekaj minut je spet žele-
la-skočiti na očetov grob, 
zato je v avtomobilu pustila 
vse svoje stvari. "Ko sem se 
približevala svojemu avto-
mobilu, sem že od daleč 
opazila, da je sopotnikovo 
steklo odprto. Spreletelo 
me je: Pa ne še jaz!" je po-
vedala o svojih prvih občut-
kih, ko je spoznala, da so ji 
vlomili v avto. Vzeli so ji 

torbico z dvesto evri gotovi-
ne in približno desetimi 
plačilnimi karticami, ki jih 
je bilo treba takoj preklicati. 

Policija svetuje, da se 
pred vlomilci najbolje za-
ščitite tako, da torbic, de-
narnic, plaščev in drugih 
vrednih predmetov ne puš-
čate na vidnih mestih ali v 
predalnikih, temveč jih vza-
mete s seboj oziroma spra-
vite v prtljažnik. 

Nekateri prehitri, drugi vinjeni 
Policisti so minuli konec tedna stopili na prste vinjenim in prehitrim voznikom. Na slednje so prežali 
na relaciji Kranj-Škofja Loka, alkohol za volanom pa so preganjali po vsej regiji. 

S I M O N Š U B I C 

Kranj - Kranjski policisti so v 
sodelovanju z loškimi kolegi 
minulo soboto popoldne 
nadzirali promet na cesti 
Kranj-Škofja Loka po meto-
dologiji Veriga. Prežali so 
predvsem na prehitre vozni-
ke, še zlasti motoriste, med 
katerimi je ta cesta ena naj-
bolj priljubljenih na Gorenj-
skem, poleg tega pa cesta iz-
stopa tudi po nesrečah z naj-
hujšimi posledicami. Že ime 
Veriga pove, da so na razme-
roma kratkem cestaem od-
seku med Zgornjimi Bitnja-
mi in Svetim Duhom nani-
zali več radarskih kontrol: 
dve z laserskim merilnikom, 
med njima je stal stacionarni 
radar, po omenjeni relaciji 
pa je krožila Še mobilna pa-
trulja, ki je ugotavljala kršitve 
s pomočjo videonadzomega 
sistema Provida. 

V treh urah so zaradi pre-
koračitve hitrosti izdali pet-
najst plačilnih nalogov in tri 
obdolžilne predloge pristoj-
nemu sodniku, obdolžilni 
predlog pa so napisali tudi vi-

Na radarskih kontrolah so ujeli petnajst prehitrih voznikov, od tega šest motoristov. 

njeni voznici. Med kaznova-
nimi je prehitro vozilo tudi 
šest motoristov. Enega so 
morali celo loviti, ker je sku-
šal zbežad. "Zanimivo je, da 
na prvi radarski kontroli krši-
tev ni bilo, saj so verjetno 
vozniki upočasnili vožnjo, 
ker so jih na našo prisotnost 
s svetlobnimi znaki opozorili 
nasproti vozeči vozniki. Pre-
hitro so vozih pri naslednjih 
dveh kontrolah," je povedal 
pomočnik komandirja Poli-
cijske postaje Kranj Damjan 
Bertoncelj. Najvišjo prekora-

čitev hitrosti so izmerili v Bit-
njah. kjer je hitrost omejena 
na 6 0 kilometrov na uro, kr-
šitelj pa je peljal 115 kilome-
trov na uro. Kranjski policisti 
so sicer napovedali, da bodo 
podobne akcije na najbolj 
kritičnih cestah izvajali vsaj 
enkrat mesečno. 

V noči na soboto pa so po-
licisti po vsej Gorenjski i2rve-
dli akdjo Promil, v kateri so 
se osredotočili na vinjene 
voznike. Preizkusili so 189 
voznikov, dvanajst od njih jih 
je vozilo pod vplivom alkoho-

la, medtem ko jc eden odklo-
nil strokovni pregled na ma-
mila. Osmim voznikom so 
začasno odvzeli vozniška do-
voljenja, petnajstim pa izre-
kli globe. Zoper sedem voz-
nikov bodo policisti podali 
obdolžilne predloge na pri-
stojna sodišča. "Najvišja iz-
merjena vrednost preizkusa 
je bila 0,77 grama alkohola 
na liter izdihanega zraka, kar 
je nekaj več kot 1,5 promila 
alkohola v krvi," je sporočil ti-
skovni predstavnik Policijske 
uprave Kranj Zdenko Guzi. 

mailto:simon.subic@g-glas.si
mailto:ue.kranj@gov.si
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V pričakovanju Kopitarja 
Naša hokejska reprezentanca bo danes zvečer odigrala še drugo prijateljsko tekmo pred nedeljskim 
začetkom svetovnega prvenstva, jutri pa naj bi bilo jasno, ali se bo ekipi konec tedna pridružil tudi 
Anže Kopitar. 

VLI-MA STANOVNIK 

Ljubljana - Naša hokejska re-
prezentanca, ki se od minu-
lega četrtka naprej na bližnje 
svetovno prvenstvo divizije 
I., skupine B, pripravlja v 
Ljubljani, je v petek zvečer 
odigrala pripravljalno tekmo 
in izgubila z ekipo Avstrije 2: 
4 (J : 1,1:}, o : o). Naša ekipa, 
ki se ni predstavila v popolni 
zasedbi, je igrala predvsem 
premalo učinkovito, po tekmi 
pa sta se od reprezentance po-

slovila branilec Žiga Svete in 
dolgoletni kapetan Tomaž 
Vnuk. Selektor Ted Sator je 
bil nad odločitvijo Tomaža 
Vnuka sicer presenečen, a je 
px)zneje povedal, da takega ig-
ralca, kot je Tomaž Vnuk, red-
ko srečaš in da so mu vrata v 
ekipo vedno odprta. Prav tako 
je selektor pojasnil, da Aleš 
Kranjc, Robert Kristan in De-
jan Kontrec sami niso želeli 
sodelovati na tem svetovnem 
prvenstva "So odlični igralci, 
lahko bi rekel, da mi je žal, da 

so se tako odločili, a sam se 
moram posvetiti fantom, ki 
želijo igrati za Slovenijo," je 
dodal Ted Sator, ki - tako kot 
vodstvo naše Hokejske zveze -
še vedno čaka na pogoje ekipe 
Los Angeles Kings glede igra-
nja Anžeta Kopitarja. Čez 
lužo naj bi te v Ljubljano spo-
ročili še danes, konec tedna pa 
naj bi Anže prišel domov. 

Danes zvečer ob 19. lu i pa 
v Tivoliju našo reprezentan-
co čaka še druga pripravljal-
na tekma, ko bodo prekrižali 

palice z ekipo Belorusije. Po 
tekmi in jutrišnjem trenin-
gu naj bi selektor izdal tudi 
dokončni seznam igralcev za 
svetovno prvenstvo, ki se v 
Tivoliju začne to nedeljo in 
bo trajalo do 21. aprila, v elit-
no svetovno druščino pa bo 
napredovala le reprezentan-
ca, ki bo osvojila prvo mesto. 
Poleg naše ekipo se bodo za 
to potegovale še reprezentan-
ce Madžarske, Velike Brita-
nije, Litve, Romunije in Ja-
ponske. 

Pred prijateljsko tekmo s severnimi sosedi so se v Hokejski 
zvezi Slovenije spomnili na igralce, ki so pred 15 leti prav z 
Avstrijo igrali prvo tekmo v zgodovini samostojne Sloveni-
je. Hokejisti generacije 1992 so prejeli priznanja, pred dvo-
rano Tivoli pa so odkrili tudi spominsko ploščo. 

HOKEJ 

BLED 

Zmaga odšla na Slovaško 
Končan je še drugi mednarodni hokejski turnir Bled 2007, to-
krat za igralce, stare do 14 let. V treh dneh so moči med seboj 
merili igralci Iz Slovaške, Italije, Avstrije, Madžarske, Hrvaške, 
Srbije in Slovenije. Domačemu klubu sta tokrat delala družbo 
tudi HS Olimplja in HD Mladi Jesenice, ki je v končni uvrstitvi 
zaostal le za zmagovalci, ekipo Poprad iz Slovaške. Tretje me-
sto je osvojila selekcija Avstrije. Ljubljančani so osvojili šesto, 
Blejci pa sedmo mesto. Pokal za fair play si je z najmanj kazen-
skimi minutami prislužila srbska ekipa H K Beostar. T. T. 

MARIBOR 

Mladi Risi dobro začeli 
Minuli konec tedna se je v Mariboru pričelo Svetovno prven-
stvo v hokeju na ledu divizije I skupine A za mladince do 18 
let. Slovenci trenutno beležijo dve zmagi, in sicer proti Fran-
cozom z 2 : 6 (i : 1,1 : 3, o ; 2 ter Avstrijcem s 5 : 3 (2 : o, 2 : 
2,1: i). Včeraj so se mladi Risi pomerili s Kazahstanci (tekma 
do zaključka redakcije še ni bila končana), danes jih čakajo 
Italijani ter po dnevu počitka v četrtek še Belorusi. T. T. 

SMUČARSKI SKOKI IN NORDIJSKA KOMBINACIJA 

KRAN) 

Triglav zmagovalec, Tržič prvič pred Ilirijo 
V okrnjeni sezoni tekmovanj v smučarskih skokih in nordij-
ski kombinaciji je bil tudi letos najboljši kranjski Triglav, ki 
je s skoraj 20.000 točk prednosti prepričljivo zmagal. Pre-
senečenje so pripravili Tržičani, ki so prvič prehiteli Ilirijo. V 
mednarodnem merilu je bila sezona ena najslabših v zad-
njih letih, v Sloveniji pa je odpadlo zaradi pomanjkanja sne-
ga in nefleksibilne tekmovalne komisije SZS več kot pol do-
mačih tekmovanj. Dečki do lO, 14 in 15 let se na tekmova-
njih niso srečali niti enkrat j. J, 

Na petkovi prijateljski tekmi se naši reprezentanti niso iz-
kazali, saj so bili premalo učinkoviti v napadu. / Foto: RM, DOM 

ALPSKO SMUČANJE 

KRVAVEC 

Maruša in Rok najboljša v kombinaciji 
Konec tedna so se slovenski smučarji na Krvavcu pomerili 
še za naslove veleslalomskih in slalomskih prvakov. V vele-
slalomu sta slavila Maruša Ferk {Blejska Dobrava) in Aleš 
Gorza (Črna), srebrni kolajni sta osvojila Katja Jazbec (Tržič) 
in Bernard Vajdič (Unior Celje), bronasti pa Ana Kobal (Ra-
dovljica) in Rok Perko (Tržič). V slalomu sta prvaka postala 
Katja Jazbec in Mitja Valenčič (Triglav Kranj), drugi mesti 
sta osvojila Maruša Ferk in Matic Skube (Alpetour), tretji pa 
Ana Kobal in Anže Mravlja (Tržič). Ob koncu prvenstva so 
razglasili tudi članske državne prvake v trojni kombinaciji 
smuka, veleslaloma in slaloma. Pri smučarkah je slavila Ma-
ruša Ferk pred llko Štuhec (Branik Maribor) in Katjo Jazbec, 
pri smučarjih pa Rok Perko, pred Andrejem Špornom 
(Kranjska Gora) in Filipom Flisarjem (Branik Maribor). V. S. 

VATERPOLO 

KRAIMJ 

V soboto start v državnem članskem prvenstvu 
To soboto se bo začelo tekmovanje v drugem delu državnega 
prvenstva letošnje vaterpolske sezone. Nastopile bodo vse tri 
ekipe, ki so sodelovale v ligi Alpe Adria: Olimpija, Branik in 
Koper, prva dva iz državnega prvenstva prvega dela Kokra in 
Maribor, ter branilec naslova kranjski Triglav. Že prvi krog pa 
prinaša kar tri zanimiva srečanja. V Kranju bo namreč branilec 
naslova kranjski Triglav gostil lanskega finalista državnega pr-
venstva in letošnjega finalista Lige Alpe Adria mariborski 
Branik, v Kopru bo v bazenu Žusterna domači Koper gostil 
ljubljansko Olimpijo, v Mariboru pa se bosta spopadla Mari-
bor in kranjska Kokra. Zaradi prekinitve, ki je nastala zaradi 
neporavnanih finančnih obveznosti klubov do Vaterpolske 
zveze in Društva slovenskih vaterpolskih sodnikov, se bo sedaj 
tekmovanje odvijalo v hitrem ritmu, tako da bo člansko 
državno prvenstvo potekalo ob sobotah in sredah, prav tako 
ob sredah pa bo tudi nekaj tekem v mlajših kategorijah. J. M. 

CORENjSKI SEMAFOR 

KOŠARKA 

Liga UPC Telemach • za prvaka, 4. krog: Loka kava TCG : 
Helios 6i : 82; v 5. krogu jutri ob 20. uri ekipa Heliosa 
gosti Alpos Šentjur, ekipa Loka kave TCG pa bo gostovala 
pri Elektri Esotech. Liga UPC Telemach • za obstanek, 4. 
krog: Triglav : Kraški Zidar j K 76 : 72. V 5. krogu Triglav ju-
tri gostuje pri ekipi Misel Postojnska jama. i. SKL za žen-
ske, liga za prvaka, 8. krog: KED P. Ilirija : Hit Kranjska 
Gora 78:79, Domžale : AJM 49 : 75. Jutri on 20.30 bo eki-
pa Domžal gostila Ježico, ekipa Hit Kranjske Gore pa se bo 
v domači dvorani ob 19. uri pomerila z ekipo Merkurja Ce-
lje. 1. SKL za ženske, liga za mesta od 7. do 12., 6. krog: 
Kozmetika Afrodita : Slovenija mlade 89 : 86; druge tekme 
bodo na sporedu ta teden, ko bo odeja v petek ob 17. uri 
gostovala pri Črnomlju. Že ta četrtek ob 16. uri bo ekipa 
Odeje vnaprej odigrala tekmo 7. kroga, ko bo v domači 
dvorani na Podnu gostila ekipo Slovenija mlade. V. S. 

NOGOMET 

Prva liga Telekom Slovenije, 26. krog: Domžale : Inter-
block 3 : o. Domžalčani, ki še naprej vodijo na lestvici, 
bodo jutri ob 17. uri gostovali pri Dravi na Ptuju. 2. SNL, 
i8. krog: Triglav Gorenjska : Rudar Velenje 2 : o, Zagorje : 
Tinex Šenčur o : o. Na lestvici vodi Bonfika z 38 točkami, 
Triglav Gorenjska na 4. mestu ima 29 točk, Tinex Šenčur 
na 6. mestu pa 25. Ta petek, 13. aprila, bo v 19. krogu na 
sporedu gorenjski derbi, saj se bosta v Šenčurju ob 19. uri 
pomerila domači Šenčur in Triglav Gorenjska. 3. SNL - za-
hod, i8. krog: Kalcer Vodoterm : Brda 5 : o, Slovan : Ihan 3 
: 5, Kamnik : Jesenice 1 : 2, Portorož Piran : Roltek Dob o : 
o. Na lestvici vodi ekipa Ihana z 32 točkami, Kalcer Vodo-
term na 3. mestu ima 28 točk, Roltek Dob na 5. mestu ima 
27 točk, Jeseničani na 3. mestu imajo 17 točk, Kamnik na 
14. mestu pa 12 točk. Pari 19. kroga: Roltek Dob : Kamnik, 
Jesenice : Svoboda, Ihan : Kalcer Vodoterm. Vse tekme 
bodo na sporedu v soboto z začetkom ob i6. uri, le tekma 
v Ihanu se bo začela ob 17. uri. V. S. 

HOKEJ 

Člani, pripravljalna tekma, Ljubljana: Slovenija : Avstrija 2 
: 4 (1 :1,1: 3, o : o) 

SP U18 div. t, sk. A, Maribor: Italija : Belorusija 4 : 5 (o : 3, 
2 :1, 2 : o, o : o, o : 1), Avstrija : Kazahstan 4 : 3 (1: o, 2 : 
1,1 : 2), Francija : Slovenija 2 : 6 (1 : i , i : 3, o : 2); 2. dan: 
Kazahstan : Italija 5 :1 (i : o, 2 : o, 3 :1), Belorusija : Fran-
cija 15:1 (7 :1, 5 : o, 3 : o), Slovenija : Avstrija 5 : 3 (2 : o, 
2 : 2, 1 : i). Vrstni red: Slovenija (6 točk), Belorusija (5), 
Avstrija (3), Kazahstan (3), Italija (i), Francija (o). T. T. 

BALINANJE 

SUPER LICA SCHWARZMANN, 10. krog - Jadran Izola : 
Zarja Balinček 9 :13, Hrast: Luka Koper io : 12, Krim Pe-
karna Vrhnika : Lokateks Trata 12 :10, Planina Kranj: Za-
biče 16 : 6. Vrstni red: Zarja Balinček 27, Luka Koper in 
Planina Kranj po 21, Krim Pekarna Vrhnika i8, Lokateks 
Trata 14, Zabiče 13, Hrast 6, Jadran Izola o. Pari 11. kroga 
(sobota ob 15.00) - Krim Pekarna Vrhnika : Jadran Izola, 
Lokateks Trata : Hrast, Luka Koper: Planina Kranj, Zabi-
če : Zarja Balinček. S. i 

ŠAH 

5. mladinski turnir do 20 let, Ig 2007 - Končni vrstni red: 1. 
Žiga Volf (ŠD KRKA Novo mesto) 7,5,2. Sašo Rihtar (ŠK Ko-
menda) 7,5, 3. Jan Župec (ŠK Ig) 7,5, 4, Vesna Rožič (ŠS 
Tomo Zupan Kranj) 7, 5. Filip Kozarski (ŠK Komenda) 7, 6. 
Blaž Debevec (ŠK Komenda) 6,5,7. Samo Rožič (ŠK Ig) 6,5, 
8. Špela Kolarič (ŠD Kočevje) 6,5, 9. Aljoša Tomazini (ŠK 
Impol Slovenska Bistrica) 6,5, 10. Domen Hiti (ŠK Ig) 6,5; 
Uvrstitve drugih gorenjskih predstavnikov: 23. Mitja Roz-
man 6, 26. Gal Drnovšek 5,5,35. Barbara Robba 5,5, 36. Jer-
neja Debeljak 5,5, 61. Aljaž Debeljak 4,.5, 68. Grega Krek 4,5, 
70. Anja Dolenc 4,5, 91. Vid Debeljak 3,5, 96. Martin Robba 
3,5 (vsi ŠS Tomo Zupan Kranj) itd. O.O. 

Ciklusi NLB Kamnik • Gorenjska, 4. turnir - Končni vrstni 
red: i. Zorko Dušan (ŠS Tomo Zupan Kranj) 7,5, 2. Bula-
tovič Milorad (ŠK Stari Mayr Kranj) 7, 3. Deželak Brane 
(ŠS Tomo Zupan Kranj) 6,5, 4. Podvršnik Marko (ŠD 
Šentjur) 6,5, 5. Juroš Živko (ŠK Stari Mayr Kranj) 6, 6. Ker-
šič Matej (ŠK Stari Mayr Kranj) 6, 7. jeraj Zlatko (ŠD Jese-
nice) 5,5, 8. Jusufi Skender (ŠK Stari Mayr Kranj) 5,5, 9. Va-
Ijavec Stane (ŠK Stari Mayr Kranj) 5,5, io. Korač Zejnil (ŠK 
Stari Mayr Kranj) 5,5 ... O. O. 
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GORENJSKI SEMATO 

SKOKI IN NORDIJSKA KOMBINACIJA 

Absolutni pokal - skoki in nordijska kombinacija (FIS in Po-
kal Cockta): 1. Triglav, 2. Trifix Tržič, 3. Ilirija, 4. Zagorje, 5. 
Velenje, 6. Dolomiti, 7. Ljubno BTC, 8. Šmartno na Pohorju, 
9. Mengeš, io. Zabrdje, 11. Alpina, 12. Planica, 15. Stol. Sko-
ki: 1. Triglav, 2. Ilirija, 3. Zagorje, 5. Trifix Tržič, 8. Mengeš, 
n . Planica, 12. Alpina, 14. Stol. Nordijska kombinacija: i. Tri-
fix Tržič, 2. Velenje, 3. Triglav, 5. Alpina; 8. Planica. Posamez-
no- skoki: 1. Rok Urbane (Triglav), 2. Primož Roglič (Zagor-
je), 3. jernej Damjan (Ilirija), 4. Robert Kranjec (Triglav), 8. 
Primož Peterka (Triglav), io. Mitja Mežnar (Triflx Tržič). 
Ženske: i. Anja Tepeš (Dolomiti), 2. Eva Logar, 3. Maja Vtič 
(obe Zabrdje). Nordijska kombinacija: 1. Mitja Oranič (Tr-
žič), 2. Dejan Pievnik, 3. Rok Rozman (oba Triglav), 4. Rok 
Zima (Trifix Tržič). 

Pokal Cockta- Skoki: 1. Triglav, 2. Ilirija, 3. Zagorje, 5. Trifix 
Tržič, 6. Mengeš, 9. Alpina, 10. Planica, 12. Stol. Nordijska 
kombinacija: i. Velenje, 2. TrifixTržič, 3. Triglav, 6. Alpina, 9. 
Planica. Posamezno - absolutno: 1. Jernej in Anže Damjan 
(Ilirija), 3. Rok Urbane in Robert Kranjec (Triglav), 9. Nejc 
Frank (Stol); mladinci 1 9 let 1. Žiga MandI (Šmartno), 2. 
SašoTadič (Ljubno), 3. Rok MandI (Šmartno), 5. Matej Do-
bovšek (Triglav); mladinci 17 let 1. Žiga MandI, 2. Matjaž 
Pungertar, 3. Andraž Pograjc (Zagorje), 6. Peter Prevc, deč-
ki 13 let: 1. Urban Sušnik (Trifix Trži^, 2. Jaka Kosec, 3. Ga-
šper Štupar (oba Ihan), 5. Luka Oblak (Alpina), 6. Mitja Ro-
bič (Stol); dečki 1 2 let: 1. Aljaž Vodan (Triglav), 2. Urh Krajn-
čan (Velenje), 3. Urban Dolar (Stol), 4. Luka Romšak (Tri-
glav), 5. Urh Albreht, (Trifix Tržič); cicibani: 1. Vid Vrhovnik 
(Velenje), 2. Ema Klinec (Alpina), 3. Tomaž Mlinšek (Misli-
nja). Ženske - absolutno: 1. Anja Tepeš, 2. Maja Vtič in Eva 
Logar, 7. Monika Planine (Mengeš); deklice, 14 let 1. Špela 
Rogelj (Ilirija); deklice, n let 1. Julija Sršen (Zagorje). 
Nordijska kombinacija • absolutno: 1. Mitja Oranič. Mladin-
ci 1 9 let: 1. Rok Zima; mladinci 17 let 1. Žiga MandI; dečki 13 
let 1. Mitja Drinovec (Trifix Tržič), j. J. 

Darilo so si priigrali sami 
Kegljači iz ekipe Termo Poleta so s pokalom za zmago v 2. kegljaški ligi proslavili deseto obletnico. 

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

Škofja Loka - Res dobre volje 
so prišli zadnji marčevski vi-
kend domov kegljači škofjelo-
škega Termo Poleta, saj so s se-
boj prinesli pokal za 1. mesto v 
drugoligaški konkurenci V za-
dnji sezoni pa si niso priborili 
le pokala, ampak tudi napredo-
vanje v 1. B državno k^jaSko 
ligo. Zaniniiv podatek ob tem 
je, da so pred desetimi leti usta-
novili klub Termo Polet, nato 
najprej igrali v gorenjski ligi, po 
treh sezonah napredovali v 3. 
slovensko ligo, si nato po trdi 
sezonah priborili igranje v 2. 
slovenski ligi, po treh sezonah 
pa so - ob deseti obletnid usta-
novitve kluba - znova napredo-
vali, tokrat v 1. B ligo. 

"Če bo šlo tako naprej, 
bomo čez štiri leta že v 1. A 
ligi. Naš dolgoročni dlj je za-
gotovo igranje v najmočnejši 
slovenski konkurenci, v prvi 
sezoni pa bomo zadovoljni, če 
nam bo uspel obstanek v i. B 
ligi, seveda pa bomo skušali 
čim večkrat zmagati V klubu 
imamo pestro izbiro igralcev. 
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Člani najmočnejše ekipe Termo Poleta so si darilo ob jubileju prikegljali kar sami. 

starih od 13 do 6 4 let, te dni pa 
smo se začeli dogovarjati še z 
nekaterimi loškimi igralci, ki 
bi lahko okrepili našo ekipo," 
je ob priložnostnem slavju na 
domačem kegljišču povedal 
predsednik KK Termo Polet 
Marjan Jenko in dodal, da 
brez pomoči glavnega spon-
zorja Terma tako dobri rezul-
tati ne bi bili mogoči. V novi 
sezoni si v klubu želijo, da do-

bijo še kakšnega od manjših 
sponzorjev, čeprav jim jih ne-
kaj zadnja leta že stoji ob stra-
ni. "Želimo si tudi, da se v dvo-
rani tukaj na Podnu, kjer igra-
mo domače tekme, čim prej 
prenovi kegljišče s ploščami, 
kajti le na takem igrišču bo v 
prihodnje mogoče nastopati v 
prvoligaški konkurenci," tudi 
pravi predsednik Jenko, ki je 
ponosen na vso ekipo, ki je za-

i KOŠARKA 

I Š E N Č U R 

: Košarkarji Medvod v 1 . B ligo 

: V soboto se je končal drugi del 2. slovenske košarkarske lige za 
: moške. Najboljše štiri ekipe po prvem delu, od tega tri gorenj-
i ske: Tinex Medvode, Šenčur in Jesenice, ter Rogaška, so se bo-
; rile za dve mesti, ki vodita v i. B S K L Na koncu se je pokaza-
: lo, da so bile tri ekipe zelo izenačene, saj so imele enak 
i izkupiček: štiri zmage in dva poraza, zato je odločala razlika 
: med danimi in prejetimi koši z medsebojnih tekem. Najbolj 
: uspešna je bila Rogaška (razlika + 27), za njo Tinex Medvode 
i (-4- 25), na tretje mesto pa so se uvrstili košarkarji Šenčurja CP 
i Kranj. Preboj v i. B SKL v prihodnji sezoni sta si zagotovili 
i moštvi Tinexa Medvod in Rogaške. M. B. 

: ŠKOFJA LOKA 

: Gorenjski obračun Heliosu 

; Minulo soboto so košarkarji v ligi UPCTelemach za naslov prva-
; ka odigrali 4. krog. V loški športni dvorani Poden je v gorenjskem 
! derbiju ekipa domače Loka kave TCG gostila moštvo Heliosa. 
: Ločani so se favoriziranim tekmecem dobro upirali v prvem delu 

igre, ko so vodili celo s 26 : 23, v 16. minuti pa je bil izid zadnjič 
poravnan, 31 : 31. Razlika je nato naraščala, Ločani pa so se tek-
mecem v zadnji četrtini znova približali na vsega šest točk za-
ostanka. Na koncu niso imeli dovolj moči za preobrat in domžal-
ski košarkarji so zanesljivo slavili z 6 i : 82. V. S. 

S l t i t a r f e v i ft/tj fl 
v K r a n j u V 

na alektronski naslov: 

J : V modrem dresu Heliosa se je izkazal Aljaž Janža./FMo T,mdovi 

služna za klubske uspehe. V 
minuli sezoni so za Termo 
Polet nastopali: PraiK Celeč, 
Slavko Hudolin, Peter Haf-
ner, Srečo Jezeišek, Miiko Ar-
har, Vili Celeč, Rasto Kos, Jure 
Hajnrihar, Nedeljko Lojič, 
Sašo Podviz, Tine Uršič, Jan-
ko Fojkar, Luka Gaber, Miha 
Jenko, Blaž Oberstar, A d Haf-
ner, Matija Dagarin in Urša 
Jenko. 

PLAVANJE 

KRANJ 

Martin Strel zaključil 
podvig 

Ultramaratonski plavalec 
Martin Strel je v soboto kon-
čal svoj največji in najnevar-
nejši podvig na reki Ama-
zonki. Plavati je začel 1. fe-
bruarja v mestu Atalaya v 
Peruju, na cilj v mesto Be-
lem ob izlivu Amazonke v 
Atlantski ocean pa je pripla-
val po 66 dneh. Strel je s 
preplavanimi 5268 kilometri 
med piranjami in krokodili 
postal prvi človek, ki je pre-
plaval celotno dolžino reke 
Amazonke in je s tem dose-
gel rekord za vpis v Guines-
sovo knjigo rekordov. Na 
vpis bo sicer moral še poča-
kati, saj bo njegova ekipa 
najprej morala poslati vso 
zbrano dokumentacijo, za 
potrditev dosežka pa bo tre-
ba počakati do osem ted-
nov. V. S. 
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Končno Čas za klobase 
"Saj vem, da ni najbolje, toda te dni sem si privoščil celo suhe klobase. Večino leta pa je treba paziti, 
da se ne zredim in imam hkrati dovolj moči," je prehranjevalne navade smučarjev skakalcev na 
kratko povzel Primož Peterka. 

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

Hotemaže - "Meni kilogrami 
še ne povzročajo težav, po 
mami sem bolj drobne posta-
ve. Te dni, po končani sezoni 
in pred pripravami na novo, 
se večinoma prehranjujem na 
študentske bone. Največ jem 
riž, pa zelenjavo, ker še ra-
stem, pa pazim, da je prehra-
na raznovrstna," je prejšnji te-
den na priložnostnem sreča-
nju skakalcev v gostilni Logar 
v Hotemažah povedal Rok 
Urbane, ki je vse leto razpet 
med Ljubljano, kjer študira na 
Fakulteti za šport, Kranjem, 
kjer trenira pri Triglavu, in do-
mačim Bohinjem. Kadar se-
veda ni na tekmah. Vmes z re-
prezentančnimi prijatelji veli-
kokrat obišče gostišče Logar v 
Hotemažah, kjer so skakalci -
zlasti tisti, ki trenirajo v Kra-
nju, doma pa so kje dlje - zad-
nji dve leti redni gostje, Logar-
jevi pa so tudi sponzorji kranj-
skega skakalnega kolektiva. 
"Sinova sta sicer hokejista, 
vendar pa dobro razumemo 
različne potrebe športnikov, 
zato smo se odločili za sodelo-
vanje s skakalci. Pri pripravlja-
nju hrane upoštevamo njiho-
ve želje, pa tudi napotke tre-
nerjev. Večinoma jim meso 
pečemo na žaru, pripravljamo 
testenine, riž in solate. Povedo 
tudi, če so na dietah," pravi 
Majda Logar, ki skrbno bedi 

Triglavovi najboljši skakalci so se ob zaključku sezone zbrali pri Logarjevih v Hotemažah: 
(na sliki od desne proti levi) trener Jani Critc, Primož Peterka, Robert Kranjec, Rok Urbane 
in gostiteljica Majda Logar. 

nad zadovoljstvom gostov, še 
posebno športnikov. 

"Prehranjevanje je pri ska-
kalcih res občutljivo področje, 
saj hrana mota biti kvalitetna, 
vsebinsko bogata, pa vendar 
ne preveč kalorična. Ohranjati 
morajo namreč idealno težo, 
hkrati pa morajo biti močni in 
eksplozivni," pojasnjuje tre-
ner Jani Grilc, ki se je že priva-
dil, da redno nadzira tudi težo 
svojih varovancev, ki seveda 

ne sme biti prenizka, pa tudi 
ne previsoka. Prav tako mora-
jo skakald pazljivo izbrati tek-
movalne drese, saj napačna 
izbira lahko na tekmi pome-
ni tudi več metrov in posle-
dično slabšo uvrstitev. In 
tudi pri nakupu letošnjih 
skakalnih dresov so Logarje-
vi pomagali kranjskemu ska-
kalnemu klubu, saj sta Pri-
mož Peterka in Robert Kra-
njec pred tekmo v Planici do-

bila nova kvalitetna dresa. 
"Res hvala za vso pomoč," se 
je gostiteljem zahvalil Pri-
mož, ki sicer z družino v go-
stilnah najraje naroči pizzo. 
Robi pa je j)ovedal, da se naj-
bolj zanese nase, zato si naj-
večkrat, če je le doma, hrano 
pripravi kar sam. "Saj ni teko 
težko, večina navodil je že na 
embalaži," je pojasnil sloven-
ski skakalni rekorder Robert 
Kranjec. 

Raje ima mraz kot vročino 
Kolesar Save Vladimir Kerkez je z 2. mestom na dirki v Črni gori dosegel največji uspeh v karieri. 

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

Kranj - Vladimir Kerkez je 23-
letni Kranjčan. V prvi vrsti je 
kolesar Save, trudi pa se do-
končati tudi prvi letnik tehno-
logije prometa na Fakulteti za 
pomorstvo in promet 

Na letošnjo sezono si se očit-
no dobro pripravljal? 

"S prijateljem Matejem 
Staretom iz Perutnine imava 
stanovanje v Piranu, tako da 
večino zime preživiva na Pri-
morskem in trenirava na slo-
venski in hrvaški obali, kjer 
so dirke v začetku sezone. 
Poleg tega smo s klubom 
imeli skupne priprave v 
Strunjanu, tako da sem se 
na sezono kar dobro pripra-
vil." 

Koliko kilometrov narediš v 
pripravljalnem delu sezone? 

"Od januarja do začetka 
prve dirke naj bi imel okrog 

šest tisoč kilometrov. Malce 
pokombiniramo tudi s hri-
bi." 

Po prvi dirid si imel nekaj težav 
z zdravjem... 

"Vedel sem, da sem dobro 
treniral in da naj bi bil dobro 
pripravljen, a to kar ni bilo to in 
po prvi dirki sem vseskozi mal-
ce bolehaL Z dirko v Čmi gori 
je končno prišlo, kar sem pri-
čakoval." 

Dirka v Čmi gori je potekala v 
dstremnih razmerah, v mra-
zu in snegu. H to ustreza? 

"Res je, da me vročina ve-
liko bolj utrudi kot mraz, a 
snega se kljub temu nisem rav-
no veselil Že lani je bilo precej 
slabo vreme, letos pa je bilo vse 
še precej huje. Razmišljal sem 
le, kako čim hitreje priti do ci-
lja, na toplo. Da pa bi sledil več-
ini in z a ^ s pr<^e ter se usedel 
v avto, mi ni prišlo niti na mi-
sel. Nekateri so po etapi imeli 

Vladimir Kerkez letos ne more računati na reprezentančni 
dres, saj ni več v kategoriji članov do 23 let 

od mraza otekle roke in ozebli- cilji drugačni. V Italiji pred-
ne, k sreči sam nisem imel 
takšnih težav." 

Cilji v letošnji sezoni? 
"Letos nisem več v kate-

goriji do 23 let, tako da so 

vsem Giro d ' A b r u z z o ter 
Giro del Friuli, v Avstriji 
dirka po Štajerski, pri nas 
pa obe kranjski dirki, dirka 
Po Sloveniji in državno pr-
venstvo." 

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

Taktika 
Kje pridobiti prednost in se 

prebiti v ospredje in doseči bolj-
ši rezultat? Odgovor se morda 
skriva v pravilni taktiki, pravi 
razporeditvi moči in izkorišča-
nju svojih boljših tekaških last-
nosti. Se zgodi na tekmova-
njih, da tekač, ki je morda v 
slabši telesni pripravljenosti ali 
še ne v vrhunski formi, prema-
ga bolje pripravljenega naspro-
tnika. S pravilno taktiko. Ne-
kateri tekači denimo niso do-
volj vzdržljivi, imajo pa dobro 
razvito maksimalno hitrost 
teka in sposobnost hitrega za-
ključka, kjer bodo lahko zlomi-
li nasprotnikov odpor. 

Nemalokrat se na velikih at-
letskih tekmovanjih zgodi, da 
npr. pri teku na razdaljah pet 
ali deset tisoč metrov prvo pol-
ovico ali celo še več tekmovalci 
pretečejo v (zanje) počasnem 
tempu in nato v zadnjih nekaj 
krogih tempo narašča do hitre-
ga zaključka ali podaljšanega 
sprinta v zadnjih 300 do 400 
m. Takrat imajo zagotovo 
prednost tekači, ki imajo dobro 
razvito maksimalno hitrost 
teka. Tekači z boljšimi vzdrž-
Ijivostnimi lastnostmi bi mo-
rali proti takim tekom razviti 
svojo strategijo, pri kateri ne bi 
prišlo to silovitega zaključka, 
temveč bi s hitrejšim startom 
lahko že do zadnjih nekaj kro-
gov na kolena spravili "šprin-
teije", ki ne bi zdržali dolgo-
trajnega hitrega teka. Take 
taktike seje vedno polotil veli-
kan teka na do^ proge Emil 
Zatopek, ki je takoj po štart-
nem strelu stekel na čelo skupi-
ne ter potem z uničujočim 
tempom mlel tekače, ki niso 
mo^i dlje časa držati hitrega 
tempa in so tako že precej pred 
ciljem odpadli iz boja za naj-
višja mesta. Podobno je tekel 
tudi večkratni olimpijski zma-
govalec Lasse Viren, ki mu 
niso bili po godu sprinterski 
zaključki tekov, ki se niso za-
čeli prej kot 200 m pred ciljem. 
Zato je iz rokava stresel nekaj, 
kar je učinkovalo zoper na-
sprotnike. Trening je zasnoval 
vzdržljivostno, pri čemer je do-
datno razvil sposobnost, da je 
kakšen kilometer pred ciljem 
silovito pospešil in hiter tempo 

držal do cilja. Kaj se je zgodi-
lo? "Šprinterji" so se mu seve-
da prilepili za šprinterice, v 
zadnjih 100 do 200 m pa so 
začeli odpadati, saj niso mogli 
več stopnjevati tempa, ker jih 

je podaljšan sprint že utrudil. 
Lasse je bil tip tekača z izjem-
no razvito vzdržljivos^o in hi-
trostno vzdržljivostjo, nekoliko 
manj pa z maksimalno hi-
tros^o. Svoje sposobnosti je po-
znal do potankosti in jih tako 
s pridom izkoristil. Posebej se 

je pripravil na velika tekmova-
nja in tam rušil rekorde in po-
stavljal nove mqnike tekov na 
dolge progp. 

Vsakdo mora pri sebi spo-
znati, kje je boljši. Ali mu 
ustrezajo kratki in strmi klan-
ci, rahli spusti, lahko tudi za-
vite poti, kjer je bolj spreten in 
bo pridobil prednost. Tega se 
naučimo na treningu. Ne čez 
noč, temveč vztrajno in po-
stopno. Delo je vse. 

Sam sem na treningih več-
krat preizkušal različne takti-
ke teka. Ugotovil sem, da mi 
predvsem pri krajših tekmah 
ustrezajo nekoliko hitrgši star-
ti, da se izognem gneči na 
startu, takoj zatem pa tempo 
umirim in nato proti koncu 
tekme stopnjujem tempo. Se 
mi je tudi že zgodilo, da sem 
pridobival v zadnjih nekaj me-
trih. Pri dolgih tekih taktiko 
drugače zasnujem. Takrat je 
start vedno bolj umitjen in 
skušam konstantno teči proti 
cilju. Vsak sam pa bo na pod-
lagi nešteto pretečenih kilome-
trih že zasnoval taktiko, ki 
mu bo najbolj ustrezala. 

Kmalu štartni strel na 
Gorenjskem pokalu 

V nedeljo, 22. aprila, bomo s 
tradicionalnim 14. Gorskim te-
kom pod Kriško goro tekači ste-
kli v letošnji Gorenjski pokal v 
rekreativnih tekih. Tekaško la-
koto bomo zagotovo potešili, če 
že ne takoj, pa bo preko sezone 
še dovolj možnosti. 

Tekli bomo po cestah, kolo-
vozih, planinskih stezah, trav-
nikih in se krepili. Vsak zase, 
vsi v družbi sotekačev, vsi z do-
bro voljo in vztrajnos^o. 

Uvod v Gorenjski pokal v rekreativnih tekih bo tudi letos 

Tek pod Kriško goro. / "»n" 
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Ič MOJ POGLED 
DAMJANA Š M I D 

Delo je vrednota (3) 
Otrok nima predstave, kaj 

vse je potrebno postoriti za 
"normalno" fiinkcioniranje v 
neki družini. Zato je najbolje, 
če se usedemo skupaj in na list 
napišemo prav vsa družinska, 
gospodinjska in druga opravi-
la. V pomoč nam bo, če psak 
vidi sebe od jutra do trenutka, 
ko gre spat. Tako se bomo naj-
lažje spomnili vsega, kar po-
čnemo. Tak seznam lahko na-
redi tudi vsak zase, kjer pa je 
sodelovanje med starši in mla-
dostniki postalo že bojno polje, 
pa naj to naredijo vsaj starši. 
Takšni seznami dajo jasno sli-
ko o tem, v kolikšni meri so po-
samezni družinski člani obre-
menjeni. Po tem koraku imate 
vsaj dve možnosti. Prva je, da 
na svojem seznamu pogledate, 
koliko dela opravljate namesto 
drugih, in poveste, da tega ne 
boste več počeli. Napišite na 
poseben list papirja, česa od 
danes naprej ne boste več dela-
li in pri tem vztrajajte. Posle-
dice bi morali občutiti tisti, 
namesto katerih ste delo do se-
daj opravljali. Če ste do sedaj 
pobirali umazana oblačila v 
otroški sobi, potem s tem čim 
prej prenehajte. Otroku bo slej 

ko prej oblačil zmanjkalo. 
Največji strah staršev v takš-
nem primeru je, kaj si bodo 
ljudje mislili o vos, če bodo vi-
deli vašega otroka v umaza-
nih, zmečkanih oblačilih. 
Najbrž nihče od njih ne bo po-
mislil, da imate dogovor, da 
oblačila operete samo, če so v 
košu za umazano perilo. Ni-
hče ne bo pomislil, da otrok 
oblačila že ves teden meče ne-
kam pod mizo in jih zjutraj 
potegne iz kupa, misleč, da bo 
mamo le toliko sram namesto 
njega, da bo zadevo uredila. 
Prav ta sram in strah pa nas 
največkrat ovirata, da bi bili 
dosledni. Večno vprašanje, s 
katerim se očitno rodimo Slo-
venci: Ja, kaj si bodo pa ljudje 
mislili? Tisti, ki imajo svoje 
otroke, so običajno tiho. Ali pa 
si dajo duška, kako imajo oni 
pridne, že čez en teden pa so v 
isti godlji nespoštovanja dogo-
vorov. Tisti, ki imajo največ-
krat kaj za povedati, pa otrok 
nimajo ali pa so za svoje teža-
ve - slepi. Nerutpisano pravilo 
v vzgoji se glasi, da lahko ko-
mentiraš dejanja drugih šele, 
ko na glas priznaš tudi svoje 
napake. 

Prisluhnite nam-
polepšali vam bomo 
dan. 91,0 MHz 

TU ISTIČHI 

u i u i i i i . p o t e p u h . c o m 

Lapuh, zdravilo in strup 
Ja, prav ste prebrali. To zelo učinkovito naravno zdravilo zoper suh kašelj lahko povzroči okvaro jeter. 
A brez skrbi. Lapuh se v strup spremeni le v primeru, če z njim pretiravamo. Če ga uživamo po 
pameti, bo pokazal samo svojo svetlo plat. Kašelj, hripavost, bronhitis, bolezni pljuč zaradi dela v 
prahu, so le nekatere tegobe, ki jih lapuh (Tussilago farfara) zdravi. 

PAVLA K U N E R 

V zdravilne namene upo-
rabljamo tako njegove zlato 
rumene cvetove kakor liste, 
ki se pojavijo za cvetovi. Prve 
nabiramo marca in aprila, 
druge pa do junija. Lapuho-
vo cvetje moramo na hitro 
posušiti v senci, saj so po-
temneli cvetovi brez vredno-
sti. Tudi liste na hitro suši-
mo. Lapuh ima rad vlažna 
tla, obrežja in njive po vsej 
Sloveniji od nižine do alp-
skega pasu. Nabirajmo ga na 
son6iih legah, kjer je še bolj 
zdravilen. 

Pošteno si odkašljajmo 

Da je lapuh starodavno 
zdravilo proti kašlju, razbe-
remo že iz njegovega bota-
ničnega imena. Latinsko na-
mreč tussis pomeni kašelj. 
Slovenski človek je temu ži-
vahnemu znanilcu pomladi 

nadel nešteto poljudnih 
imen: arpinc, elpejž, jurjov-
ka, klobčič, konjska stopinja, 
kopačica, lapuščak, lejpe, le-
piš, lepuh, lepušček, lupinec, 
oselsko kopito, podbel, f)oto-
čenca, repuh, spodbel, stiper, 
stipor, svinjarica, vinograd-
ska kopačica ... Zaradi sluzi, 
ki jih vsebuje, se lapuh upo-
rabljala pri odpravljanju slu-
zi. Izkaže se pri hripavosti, 
katarju, bronhitisu, astmi in 
pljučnici. Svojo zdravilno 
moč pokaže pri obolenjih 
pljuč, nastalih zaradi dela, 
pri katerem vdihavamo veli-
ke količine prahu. Zaustavlja 
vnetja in jih pozdravi, če so 
se že razvila. Koristi za grgra-
nje pri vnetjih ustne votline 
in žrela. Obnese pa se tudi v 
čaju za izkašljevanje oziroma 
izločanje sluzi. Dve žlički 
zdrobljenih cvetov ali listov 
lapuha prelijemo z vrelo 
vodo in po desetih minutah 
odcedimo. Pijemo dve čaši 
sveže pripravljenega in z me-
dom sladkanega čaja na dan, 
po požirkih. Čaj pijmo le te-
den do dva, potem z njim 
vsaj za tri mesece prekinimo. 
Odličen prsni čaj dobimo, če 
lapuhove liste ali cvetove 
zmešamo z enakimi deli 
drobnocvetnega lučnika 
(Verbascum thapsus), pljuč-
nika (Pubnonaria officinalis) 
in ozkolistnega trpotca 
(Plantago lanceolata). Potre-
bujemo dve žlički mešanice 
na skodelico, ki ji pridamo 
žličko medu. Pijemo do tri 

i l i i 
i i / - -

skodelice čaja v obliki popar-
ka dnevno, toplega in po po-
žirkih. 

Še druge lapuhove 
odlike... 

Pri notranji uporabi lapuh 
deluje proti krčem vseh vrst, 
zlasti prebavnim, protivnet-
no pa tudi diuretično. V ljud-
ski medicini bi dodali, da je 
odlično čistilo za kri. Zuna-
nje ga uporabimo kot oblogo 
pri kožnih vnetjih in izpuš-
čajih. Lahko pa skuhamo čaj, 
vanj namočimo krpo in jo 
položimo na bolno mesto, 
denimo na rane, sveže ali za-
gnojene, vnetja in otekline. 
Pri vnetih venah si pripravi-
mo iz svežih zmečkanih li-
stov lapuha in sladke smeta-
ne maso, s katero večkrat 
dnevno mažemo vneta me-
sta. Visoko na severu zdravi-
jo revmo tako, da na posteljo 
pregrnejo rjuho, nanjo po-
ložijo lapuhovo listje, nanj pa 
se uleže bolnik. Dobro ga za-

vijejo in pokrijejo, da se spo-
ti. Še prej pa spije vroč popa-
rek iz lipovega cvetja (TMia 
plathyphyUos), lapuha in čr-
nega bezga (Sambucus ni-
gra). Ljudsko zdravilstvo se 
pri glavobolu poslužuje pola-
ganja svežih listov na čelo, 
pri vnetju ušesa pa nakapajo 
nekaj kapljic svežega soka iz 
listov v uho. Lapuh je prime-
ren tudi za inhaladje pri pre-
hladu in bronhitisu. 

... in slabosti 

Zadnja leta burijo duhove 
polemike o škodljivosti lapu-
ha. Vseboval naj bi namreč 
nizke količine pirolizidinskih 
alkaloidov, ki v večjih količi-
nah lahko poškodujejo jetira. 
Če omejimo pitje lapuhovega 
čaja na največ štiri do šest 
tednov na leto, pa ni pričako-
vati nezaželenih stranskih 
učinkov. Raje kot samega, ga 
uporabljamo v čajnih meša-
nicah. Nosečnice in doječe 
matere naj se ga izogibajo. 

Zelena jama l O T A M , K J E R S O N C E V Z H A J A 

EDVARD SVETEK 

Med železniško progo in 
Šmartinsko cesto je Zelena 

jama. Ime je dobila po več kot 
6oo metrov široki in več me-
trov ^obokijami, kije nastala 
pred letom 1848 z izkopom pe-
ska. ki so ga rabili za železni-
ški nasip. Sčasoma je jama 
ozelenela in dobila sedanje 
ime. Začeli sojo tudi zasipava-
ti z raznimi odpadki, posebno 
z odvečnim materialom od 
gradnje tovarn, ki so rasle tod 
okoli; Kemična tovarna J906, 
Tovarna klqa 1882, leta 1909 
pa tudi Kolinska. 

Iz druge polovice 16. stoletja 
je bilo tu zelo znano kužno 
znamenje, kije stalo na kraju, 
kjer je danes Kolinska. Po 
mnenju nekaterih je bilo to 
znamenje nagrobni spomenik 
Ljubljančanom, kijih je pobra-
la kuga. Nekdaj je bilo prepove-
dano kužne ljudi pokopavati 

okoli cerkva, zato so jih poko-
pavali daleč proč od središča 
mesta. Pri kopanju temeljev za 
Kolinsko so naleteli tudi na člo-
veška okostja, kar potijuje, da 

je tu bilo pokopali^. Tudi ob 
križišču Središke s Tovarniško 
ulico so naleteli na okos^a, za 

katere pa domnevajo, da so bili 
to umrli bolniki iz šempetrske-
ga zavetišča za gobavce ali iz 
šempetrskega lazareta. 

Kraj dolgo ni bil poseljen in 
so ga rabili otroci za igre, nepri-
dipravi za skrivališča, trobenta-
či za vaje, študente za glasno 

izgovarjavo tujih jezikov in 
drugo. Veliko parcel je bilo last 
Neže Bolta iz Obrij, a jih je po 
letu 1881 začela prodajati An-
dreju TrŠkanu iz Podmolnika 
(184^1^11). Ta je nakupil tudi 
druge parcele, jih nekaj let ob-
deloval, nato pa začd z vdikim 
dobičkom prodajati. Prvo hišo 
si je tu postavil Janez Grajzer 
leta 1896. Parcele so kupovali 
in si tu gradili hiše delavci in 
mali obrtniki, predvsem pa že-
lezničaiji. Že med obema voj-
nama je nastalo tu naselje, ki je 
ostalo skoraj nespremenjeno do 
danes. Tuje leta 1924 meščan-

ski župan Josip Oražem, ki je 
tudi sicer dal občini Moste svoj 
trajen pečat, postavil elektrar-
no, in sicer poleg znane gostilne 
Lasan, ki pod drugim imenom 
obratuje še danes. Leta igjj je 
bila tu dokončana državna 
meščanska šola, malo naprej 
na Pokopališki ulici pa je ljub-
ljanska Vincencijeva konferen-
ca leta igjS začela graditi mla-
dinsko zavetje in cerkev. Obo-

je je bilo pa vojni spremenjetio v 
Mladinski dom Titove mladi-
ne, sedaj pa je v njem Srednja 
šola tiska in papirja. 

Konec podlistka. 

Kolinska je vse od leta 1909 dajala velikemu številu delavcev 
reden in dober zaslužek. Tudi danes spada med največje 
proizvodne obrate v Sloveniji. Bakrotisk je iz leta 1933. 

Cena knjige Tam, Iger sonce vzhaja z 20% popustonn je 
13,35 EUR (J.200 srT). Prodaja na Gorenjskem glasu, Zoisova i , 
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
mailto:narocnine@g-glas.si


RADOSTI ŽIVLJENJA info@g-glas.si 13 

Koruza 
BORIS BERGANT 

Koruzo so že 4 0 0 0 let 
pred našim štetjem pridelo-
vali v Mehiki, v Evropo pa jo 
je prinesel Krištof Kolumb 
po odkritju Amerike. Danda-
nes koruzo pridelujejo po 
vsem svetu in je bolj znana 
kot poljščina kot pa vrtnina. 
Kot vrtnina se prideluje t.i. 
sladka koruza, Id se bistveno 
ne razlikuje od navadne. 
Razlika je v obliki dozorelega 
zrna, saj se zmo sladke ko-
ruze zaradi večje vsebnosti 
vode močno zguba. Večja 
vsebnost vode in sladkorjev 
pa posledično pripomore k 
manjši trdoti zrna in tako 
boljši uporabi v kulinariki. 
Čeprav je najbolj poznana 
koruza z rumenim zrnjem, 
pa obstajajo tudi sorte z mo-
drim, rdečim, črnim in celo 
večbarvnim zrnjem. Svežo 
koruzo v storžih lahko kupu-
jemo v poznem poletju in 
zgodaj jeseni, mora pa biti 
povsem mlada. Kadar imajo 
storži še nekaj krovnih h-
stov, morajo le-ti biti zeleni 
in sveži, zeleno-rjavkasta 
brazgotina, kjer je bil storž 
odlomljen, pa ne sme biti 
povsem posušena. Pri stor-
žih brez listov smo pozorni 
na to, da zmca na vrhu stor-
ža še niso rumeno sijoča, 
temveč so blede kremaste 
barve. Koruzne storže mora-
mo čim prej porabiti, saj 
proces pretvorbe sladkorja v 
škrob nezadržno napreduje, 
koruza pa zaradi tega izgub-
lja sladek okus. Koruzne 
storže lahko v predalu za ze-
lenjavo v hladilniku hrani-

mo le nekaj dni, potem pa 
postanejo povsem neupo-
rabni. Zaradi tega zelo s pri-
dom vse leto uporabljamo 
zmrznjeno in vloženo koru-
zo ter koruzno moko, koruz-
ni zdrob, koruzno kašo, 
maso harina, pokovko ... Ka-
dar koruzo kuhamo, doda-
mo v vodo za kuhanje ščepec 
sladkorja in košček masla, 
saj koruza s tem dobi bolj in-
tenzivno aromo. Koruzo 
uporabljamo v najrazličnej-
ših oblikah in na zelo različ-
ne načine; nedozorela zrna 
dodajamo vsepovsod, razvite 
storže v mlečno-voščeni zre-
losti kuhamo in pečemo, 
mlade in nerazvite storže 
tudi vlagamo, zdrob ..., pa 
kaj bi našteval, koruzo smo 
poznali že 4 0 0 0 let pred 
našim štetjem. 

Kremna koruzna juha 

Za 4 osebe potrebujemo: 4 žli-
ce masla, 1 sesekljano čebulo, 2 
žlici moke, 50 dag sveže sladke 
koruze ali enako količino ku-
hane koruze, 1 I govge juhe. 1 
dl sladke smetane, sol in sveže 
mlet poper. 

V kožici stopite maslo in 
na njem na majhnem ognju 
prepražite čebulo. Dodajte 
moko in koruzo, dobro pre-
mešajte ter zalijte z govejo 
juho. Kuhajte toliko časa, da 
se koruza zmehča. Juho 
zmiksajte s paličnim mešal-
nikom, jo solite in popopraj-
te po oloisu, zalijte s sladko 
smetano, prevrite in postre-
zite z opečenimi kruhovimi 
kockami. 

Popečena koruzna 
polenta s paradižnikom 
In parmezanom 

Za J oseb potrebujemo: 7 dl 
mesne juhe ali vode, 17 dag ko-
ruznega zdraha, 2 žlici sesek-
ljanega svežega žajblja, 1 žlico 
oljčnega olja, 2 paradižnika, 
JO dag parmezana, sol, sveže 
mleti poper. 

V posodi zavrite juho in va-
njo vmešajte koruzni zdrob. 
Na zmerni temperaturi me-
šajte še pet minut, dokler ne 
začne zmes odstopati od po-
sode. Primešajte žajbelj, soli-
te in popoprajte po okusu in 
preložite v z oljčnim oljem 
namaščen podolgovat pekač, 
velik 15x30 centimetrov, po-
ravnajte ter pustite, da se 
ohladi. Ohlajeno polento na-
režite na 15 rezin in jih raz-
prostrite po večjem pekaču. 
Na vsako polento položite re-
zino paradižnika, jo posolite, 
dodajte nastrgan parmezan 
in postavite za 15 minut v na 
190 stopinj Celzija ogreto pe-
čico, da zlato porjavi. Ponudi-
te vroče s kislo smetano. 

PiščančjI flle s koruzo 

Za 4 osebe potrebujemo: 80 
dag piičani^ega jileja, 40 dag 
kuhane koruze, 3 žlice oljčne-
ga olja, sol, koper, 1 dl belega 

suhega vina in 1,5 dl homoge-
nizirane sladke smetane. 

Piščančji file narežite na 
osem rezin in jih opedte na 
oljčnem olju. Preložite jih na 
krožnik ter na preostalem 
olju prepražite koruzo. Zalij-
te z vinom in dodajte opeče-
ne rezine piščanca začinite s 
soljo in koprom, prilijte slad-
ko smetano ter dobro prevri-
te, da se omaka zgosti. Na 
krožnike najprej naložite ko-
ruzo, nanjo dajte rezine piš-
čanca, prelijte z omako, ki je 
nastala med dušenjem, in 
postrezite s pire krompirjem. 

Koruzna solata s kalčki 
in gorgonzolo 

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

Papriko narežite na tanke 
trakove, dodajte kalčke in 
kuhano koruzo. Gorgonzolo 
naribajte, ji primešajte limo-
nin sok in jogurt, začinite s 
soljo in poprom ter dobro 
premešajte. S prelivom pre-
lijte solato, jo premešajte in 
postrezite. 

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

Prava pomlad 
April je vesel pomladni 

mesec, za katerega velja, da 
je najbolj cvetoč, najbolj 
poln spomladanskih vonjev 
in nove energije. Aprila cve-
tijo vse čebulnice, ozeleni 
trata in zacvetijo tudi vsa 
drevesa. Najlepši šopki v 
vrtu so prav cvetoče jablane, 
breskve, češnje. Ko odcveti-
jo narcise, se s svojimi ba-
haškimi cvetovi ponašajo v 
vrtu bogati tulipani, ko pa ti 
odcvetijo, pa ponekod cvetja 
nekaj časa ni. 

Če poznate mnogo vrst 
trajnic, imate vrt že tako za-
sajen, da ves čas nekaj cveti. 
Perunike so ene izmed rož, 
ki bogato cvetijo in skorajda 
ne potrebujejo posebne 
nege. Tudi na zelo majh-
nem prostoru vam bodo 

dale veliko cvetja. Lahko jih 
posadite kam v kot, na rob 
skalnjaka, na konec škarpe, 
tam, kjer je malo slabša 
zemlja, bolj v senco, kjer 
druge rože slabo uspevajo, 
skratka povsod, seveda lah-
ko tudi na najlepšem delu 
vrta, vam bodo bogato cve-
tele. Poznamo tudi sorte, ki 
so bolj pritlikave rasti in jih 
lahko posadite tudi v korita. 
Perunike imajo odporne ko-
renike, iz katerih aprila po-
ženejo listi in stebla, na ka-
terih so nanizani cvetovi 
vseh mogočih barvnih od-
tenkov. Če je zima brez sne-
ga, kot je bila letos, je po-
membno samo, da so kore-
nine pokrite z bolj debelo 
plastjo zemlje, da jih mraz 
ne poškoduje. Če so posaje-

ne v skalnjak, tam ponavadi 
dež izpira zemljo, poleti pa 
je izpostavljen žgočemu 
soncu. Perunike imajo rade 
sonce, zato jih lahko posadi-
mo v družbo vseh drugih 
rastlin, ki jih imate v rasdi-
njaku. Vedeti morate samo, 
koliko prostora naj zavza-
mejo korenike, da jih druge 
rože ne zatirajo, oziroma, 
da imajo dovolj prostora. Če 
jih posadite na obrobne gre-
dice, ali na predhišni vrt, 
majhen po površini in bo-
gat po negovanosti in pes-
trosti zasaditev. Družba 
trajnic brez perunik ne gre. 
V takem prostoru vedno kaj 

cveti, vsaka sorta je nekaj 
posebnega. Prav sorte peru-
nik moramo izbrati s pravo 
mero okusa in smislom za 
kombinacijo z drugimi ro-
žami. Danes je skorajda 
vsak vrt majhen, zato ga je 
potrebno izkoristiti kar naj-
bolje, da v njem zraste vse 
tisto, kar si želite imeti 
doma. S pravilno izbiro rož 
boste gotovo dosegli želeni 
učinek. Mesec april je tudi 
čas, da posadite nove sorte 
trajnic, ki jih je v tem času 
jK) naših vrtnih centrih spet 
ogromno na izbiro. Mogoče 
si malo spremenite zasadi-
tev vrta. 

KUHARSKI RECEPTI 
Z A VAS IZBIRA DANICA DOLENC 

Tedenski jedilnik 

Nedelja - Kosilo: goveja juha z vlivanci in drobnjakom, 
piščanec v pehtranovi omaki, pire krompir, motovileč z 
jajcem in koruzo, kraljevska pogača; Večerja: pica margerita, 
jogurt. 
Ponedeljek - Kosilo: kremna juha iz brstičnega ohrovta, 
popečena govedina iz juhe, pražen krompir, regrat s 
fižolom; Večerja: drobnjakovi štruklji na juhi. 
Torek - Kosilo: grahova juha s hrenovko, zelenjavna rižota, 
rdeča pesa v solati. Večerja: koruzni žganci z ocvirki in 
čebulo, mleko. 

Sreda - Kosilo: polpeti iz mletega mesa, kosmičev in zelenja-
ve v čebulni omaki, široki rezanci, mešana solata; Večerja: 
zelenjavna juha, ocvrte kruhove "šnite". 
Četrtek - Kosilo: pečena sveža svinjska rebra, dušeno kislo 
zelje, krompir v koscih, sadna kupa s kivijem; Večerja: mleč-
na kaša, kakav. 
Petek - Kosilo: cvetačna juha z jušno kocko, v pečici pečeni 
ciplji, pečen krompir, mešana solata; Večerja: skutne 
palačinke, kompot. 
Sobota - Kosilo: pomladna zelenjavna juha (koprive, 
zelišča), krompirjeva musaka z mletim mesom in zelenjavo, 
zelena solata z lečo; Večerja: kuhane postrvi v vinu, fran-
coska solata. 

Kraljevska pogača po babičino 

V skledi penasto umešamo 12 dag zmehčanega surovega 
masla, 14 dag sladkorja in 4 rumenjake. Nato dodamo 
žličko naribane limonine lupinice, 5 dag drobno zrezanih 
mandljev ali lešnikov, sneg 4 beljakov, 13 dag moke in žlico 
v rumu ali žganju namočenih rozin. Vse skupaj narahlo pre-
mešamo in stresemo v dobro pomazan tortni model. Peče-
mo v srednje vroči pečici (pri 170 do i8o stopinjah Celzija) 
45 minut. Posebej zdušimo 4 oiupljena kiselkasta jabolka z 
1 žlico sladkorja in z njimi nadevamo pečeno (prerezano ali 
namažemo po vrhu) in nekoliko ohlajeno pogačo. Ponudi-
mo še toplo ali hladno. 

Pečeni ciplji 

Za 4 osebe potrebujemo: 6 cipljev, timonov sok, oljčno olje, 
poper, sol, česen, zelen peteršilj. 

Ribe očistimo, če so velike, jim zarežemo na hrbtu počez 
nekaj plitvih zarez. Eno uro pred pečenjem jih namažemo z 
limonovim sokom, med peko pa jih mažemo z mešanico 
olja, popra in soli. Pečemo jih na srednji vročini 20 minut. 
Pečene ribe polijemo z vročim oljem, v katerem smo čisto 
malo opražili nekaj strokov česna, in potresemo s sesek-
ljanim zelenim peteršiljem. 

DOBRA IN ZDRAVA 
ZELENJAVA 
Praktični nasveti za vrtiSkmjt 

v " 

CENA: 

3.70 € 
8 9 0 SIT 

Za naročnike 
Gorenjskega glasa 
20% popu.sla 

„ . , . I naročanie; telefon: 04 201 42 41 
Gorenjsk lOlas | c.po5ta; narocnir,e@g-glas.si 
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KRATKE NOVICE 

K R A N I 

Marca spet manj brezposelnih 

O b koncu marca je bilo v državi 7 4 . 2 1 6 brezposelnih, sporo-

ča Z a v o d za zaposlovanje republike Slovenije. T o je za 4 , 4 

odstotka manj kot februarja, v primerjavi z lanskim m a r c e m 

pa kar za i 8 odstotkov manj. Na Gorenjskem je bilo konec 

marca 4 4 6 4 brezposelnih, od tega 2 5 0 7 žensk in 1 9 5 7 mo-

ških. Na območju upravne enote Jesenice je bilo na zavodu 

prijavljenih 8 4 7 brezposelnih, v Kranju 2 0 1 4 , v Radovljici 

6 o i , v Škofji Loki 5 4 6 in v Tržiču 4 5 6 . D. Ž . 

L J U B L J A N A 

Največ brezposelnih na Poljskem 

Slovenija po anketi o delovni sili v nekaterih državah Evrop-

ske unije velja za državo z nizko stopnjo brezposelnosti, go-

vorijo podatki Republiškega z a v o d a za zaposlovanje. S 5-

odstotno stopnjo brezposelnosti je tudi pod povprečjem 

petindvajseterice, kjer je stopnja brezposelnosti ocenjena 

na 7,8 odstotka. Pod to stopnjo so še Češka, Avstrija, Irska 

in Nizozemska, slednja ima stopnjo brezposelnosti nižjo od 

4 odstotkov. Brezposelnost, višjo od povprečja Evropske 

unije pa izkazujejo Nemčija, Madžarska, Slovaška in Polj-

ska. Na Poljskem stopnja brezposelnosti presega 1 2 odstot-

kov. D. Ž . 

m 
www.zaposlfttv.net 

Si žeite sami kreirati čas in 
vi$ir>o svojega zasluBo. 
Ste komunikativni in 

pripravijeni sprgeb' nov izziv. 
Veselimo se vašega klica 

teL 041/764 984 
ali 030/610160. 
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Zoisova naj ostane nadarjenim 
Do prihodnjega šolskega leta naj bi sprejeli spremenjeni zakon o štipendiranju, v katerem bi za 
pridobitev Zoisove štipendije vključili tudi socialna merila. 

D A N I C A Z A V R L Ž L E B I R 

Novosti so tudi pri merilih 

za pridobitev Zoisove štipen-

dije. Ohranja se učni oziro-

ma študijski uspeh, uvaja se 

še pozitivno m n e n j e učitelj-

skega zbora in šolske sveto-

valne službe, za študente pa 

uvrstitev m e d najboljših ne-

kaj odstotkov študentov v svo-

ji generaciji. N e glede na us-

peh se uvaja novo merilo za 

i z j e m n e dosežke na posa-

m e z n e m področju družbene-

ga življenja, ki jih morajo iz-

kazovati vsald dve leti. Zoiso-

va štipendija se bo povečala 

za dijake in študente, ki so 

vrh vsega še socialno šibkejši. 

Pripadal jim bo tudi dodatek 

glede na dohodek na družin-

skega člana, ki ga sedaj ni. 

Preden je vlada oblikovala tak 

predlog in začela postopek za 

spremembo zakona, je bilo v 

javnosti kar nekaj polemike o 

tem, naj Zoisovo štipendijo 

pustijo nadarjenim dijakom 

in študentom ne glede na nji-

hov socialni položaj. 

Podobno o novosti razmiš-

lja tudi Zoisova štipendistka 

Sonja Vidic, ki štipendijo 

prejema vse od prvega letni-

ka gimnazije, sedaj pa je štu-

dentka petega letnika medi-

cine. Njene generacije Zoiso-

vih štipendistov novost n e bo 

več prizadela, kljub temu pa 

ob njej ne ostaja neprizadeta. 

"Žal mi je, če se bo sedanji 

sistem štipendiranja za na-

darjene res spremenil. Prav 

bi bilo, če bi Zoisova štipen-

dija ostala takšna, kot je se-

daj, namenjena nadarjenim, 

ne glede na njihovo socialno 

stanje. Saj i m a m o republiške 

štipendije, kjer veljajo cenzu-

si, ki upoštevajo socialni po-

ložaj dijakove ali študentove 

družine," deli študentka miš-

ljenje mnogih sedanjih Zoi-

sovih štipendistov. Zoisova 

štipendista sta v njeni druži-

ni še mlajša sestra in brat, 

drugi brat pa je kot študent 

strojništva prejemnik ka-

drovske štipendije. 

Zoisove štipendije se po-

deljujejo že od leta 1 9 8 6 z 

Med štipendisti vsak peti dijak prejema Zoisovo štipendijo. 

n a m e n o m dvigovanja izob-

razbene ravni najsposobnej-

šega dela mladih. Dijaki in 

vajenci ter študentje z a n j e 

ne morejo kandidirati sami, 

pač pa jih na razpise predla-

gajo predstojniki šol, ki jih 

nadarjeni obiskujejo. Merila 

za pridobitev Zoisove štipen-

dije so bila doslej visoke in-

telektualne sposobnosti , 

umetniška nadarjenost, jav-

no priznan uspeh ali izjem-

ni dosežek (denimo zlata 

priznanja ali najvišja mesta 

na državnih tekmovanjih), 

sicer pa so morali biti odlič-

njaki ali prav dobri, študent-

je pa imeti najmanj povpre-

č n o oceno 8. 

Na Gorenjskem sta v tem 

šolskem letu m e d 4 6 3 9 pre-

jemniki štipendij 1 3 0 2 Zoi-

sova štipendista, torej dobrih 

2 8 odstotkov, od tega 5 6 9 di-

jakov in 7 3 3 študentov. 

ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE 
•PROSTA DELOVNA MESTA 

NA GORENJSKEM (m/ž) 

POMOŽNI OEUVEC 
dO 13 04 07: SAT CONTROU O O O . . POŽENJK 10. 
CeRKUE 
<Jo 06.05.07, AMBflOŽJC BRANKO S . P , SOVO-
DEKJ •>. SOVOOCNJ 
»to 13 04 07. HEKATA. O O . O . TOMACEVO J. 
UUeUANA 
(to 1304 07,(SSSEITV1SVSTEM. D O O . PTUJSKA 
9 5 . M A P ! 8 0 n 
do 1704 07. MONSUN. 0 0 0 . POSLOVNA COMA 
A 23. ŠENCUO 
00 02.05 07. O m C K INŽINtRlNG, D O.O . PftEO-
M 0 S T 2 2 . P 0 U A N € N A D S K LOKO 
do 1004.07: SANOCX. D O . O . MLAKARJEVA 14. 
ŠENOUR 
do 28 04 07; STILET. O O.O . POKOVSKOVO HA-BftE2iEe7.tJU8UANA 
do 26.04.07: AN2iC MIRAN 5 P . MLADINSKA 2, 
KRANJ 00 >3 04 07: ME2AN MARKO S P. PREŠERNOVA 64,8l£0 
do 17 04 .07: MONSUN. O.O O . POSLOVNA CONA 
A 23. dENČUR 
do 13.04 07. O t on. J. ME>«CtNG£RJA. MENCIN-
GERJEVA 4. eOH. BISTRICA 
do 13 04 07. SPiSPTAK. O O O . S V E T E U E V A 4 . SENCUR 
do 07.05.67, 3KERJANEC JANEZ S P . ŽGANJA 
VAS 47. KRIŽE 
d 0 1 3 04 07: » 0 0 PWrrN£R. O O O . C. 2E IE2AR. 
JEV27. J E S E N C E 
«to 20.04.07. OON DON. O O O . TTONOVAPOT 2 
METUKA 
dO 10.04,07. I S S . . 0 .0 -0. , K O R O Š K A S3C. 
KRANJ 
do 11.04 07. LOrniC JAN S P , RUDNO 47. Ž E I ^ -
NM 
d»0s.06.07: MECm, O,O.O. P lANiNA3, K R M l l 
d o 0 6 06.07. P O O P E C A N A N O R E J A S P . L HRO-
VATA9.KRAHI 
do U 04 07; SEAWAVE. O.O 0 . K R O M 22. KROPA 
MESAR KLAVNIČAR;dO 13 04 07: MESMINE BOHI-
N.,^. 0 . 0 . 0 . S A V S K A C 7. B O H B l STRCA 
PLESKAR: do 13 04.07; HEKATA O 0 . 0 . TOMA-
CEVO 1, U U B U A N A 

T E S A R OPAŽeV: dO 13 04 07 KOKALJ MATJAŽ 
S P RC&4SKA S. BLED 
KUHARSKI POM. 
dO 10.04 07, AIREST CATERING, D 0 . 0 . 20 . OT-
ND< T30A. BRNIK 
dO 1304-07. SOOeXMO.OOO m£2NAC 16 
LJUGUANA 
SOBARICA: do 10.04.07: JURKOVlC BORUT S P . 
R S O E V USZ 50. BOH J E Z E R O 
LESAR:de 170407. SANOVA D . O O . M VW>NO-
VA I .KRANJ 
STROJNI UVAR; OO 24 04.07; LUKR. O O O . K O 
RAUSKA 3K LOKA 
BLAG, MANIPULANT: dO 13 04.07, A l « N A , D O , 
STROJARSKA 2. 2 » 
PEK; dO 22 0 4 07. UMNIK NIKOLAJ S P , KRAH>-
SKAse.SeNCuR 
SLAŠČIČAR; do 13.04 07. OPEKEK. D 0 0 , SAV-
SKA LOKA 22. KRANJ 
OOZOAR: dO 0 2 0 5 07. L EGOtES . 0 O . K IOnČE-
V A S 6 . S K . U 0 K A 
MOAR 
dO 20.04 07. AMBROŽ IČ BRANKO S P . SOVO-
OENJ 4. SOVOOEtiJ 
do 13.04.07. JELOVICA. D O , tOORČ&A 59. SK 
LOKA 
do 17.04 07. SANING NTERNATlONAL D.O.O.. M 
VAONCVA 1. KRAMJ 
dO 1704.07. SANOVA, OO.O, . M VAONOVA I, 
KRANJ 
dO 10 04 07. SENKTRADE DOO.. BRTTOF 23. 
KRAhU 
KLJUČAVNIČAR 
dO 1 > 04.07. LOGAR t r tAO^ O.O.O.. hlLAKARJEVA 
90 ŠENČUR 
dO 1304.07: PETROVK:: SASO SP.. SAVSK«. 5. 
MOJSTRANA 
OBUK. KOVIN; do 13.04 07. INDRAMAT ELEKTRO-
MOTORJI. O.O.O. KX)R lČ£VA81.ŠK LOKA 
AVTOKLEPAR; do 2 5 04.07. AVTOTRl KRANJ 
O O.O . R U n \ 38, KRANJ 

MOKTEA VOOOVOO. NAPfUV; do 0 5 05.07. MLA-
K C M C NENAD S P . PREBACEVO 1. KRANJ 
STROJNIK;do 1704.07; SANOVA. O O . O . M VAO-
NOVA 1 KRANJ 
MEHANIK INO. STROJEV IN NAPRAV; do 10 04 07; 
LEPENKA, 0 . 0 . SLAP e.TR2lČ 
AVTOMEHANiK 
do 20.04.07; AERODROM, 0 . 0 . Z G 8 R M K IdOA. 
8RNIK 
dO 02.05 07. OU ICK INZtNtRiNG. O.O.O.. PRED-
MOST 22. POLJANE NAD Š K U 3 K 0 
dO 1704.07. STEELTRASS. O O O . C ZELEZAR-
.CV 8. JESENICE 
E L e K T R I K A R B U K T R O N I K ; d o l 3 04 07 URBAN 
L £ N A R 0 I C S P , B R S C 5 . 4 2 0 1 Z G B E S M C A 
TAPCTNJK 
dO 13 04.07. HEKATA, 0 0 0 . . TOMAČEVO t. 
LAJBLJANA 
dO 13 .04 .07 .TAPETNJSTVOTR,000 .H VERONI-
KA 22. JESENICE 
AVTOUČAR; dO 25 04 07. AVTOTTtl KRANJ. 
D O O . R U P A S a KRAKJ 
FRIZER 
do <4 04 07: BOŠTJAN ŠINKOVEC S P . C. TALCEV 
B.$K LOKA 
d o 2 l 0 4 . 0 7 : P n C LENART S P . S ZAGARJA 40, 
KRANJ 
TESAR: do n 04.07, VEN l £ S . O O . O . C TALCEV 
3A. JESENICE 
ZiOAA 
dO 07.05.07: Š K E I U A N E C JANEZ S P.. ŽKJANJA 
VAS47.KRJŽE 
d o l i 04.07.ZJOGMA O O O P O U A N E l 3 8 , P O L . 
JANE NAD LOKO 
PEČA lh dO 05.05 07. MILAKOVlC N E N A D S P . 
P R ^ A C E V O 1. KRANJ 
VOZNIK / AVTOMEHANIK 
dO 25 04 07. e S T I U . O O O . Š K LOKA. S P TRG 
12. SiC LOKA 

dO 13.04 07. G£ TRANS. O O . O . S R BELA 34. 
PREDDVOR 
do 10 04.07; KA-SI. O O O , LANGUSOVA 24. RA-
OOVL»CA 
dO 10.04 07; SOONIKAR NU<0 S P , PREČNA 24 
KRANJ 
dO 13.04.07; ZTTNIKALOJZ. S U S K A 2 6 . S K LOKA 
SKLADIŠČNIK; d» 13 CM 07. ALPINA O O , STRO-
J A P S K A 2 . 3 n 
PRODAJALEC 
d O l 2 0 4 . 0 7 ; P O K L U K A R A m O N S P 2 G GORJE. 
P Č U Š J Č A P R l 6 0 n i A H 4 5 , Z 6 (SOftig 
do 11.04.07: SLOV&ISKAKNJKVk. D O O . S I ^ 
NE 3. LJUBLJANA 
dO 25 04 07: VENERA SHOP, D 0 . 0 . 2G JEZER-
SKO 82.2G JEZERSKO 
do 25,04.07: W[T B, D.O.O. LJUBUANA. BRNČIČE-
VA 29. LJUBLJANA 
KUHAR 
do 16.04 07. G O L O B M A R U A S P , PRAPROTNO 
17. SELCA 
do 17.04.07. G O M B O C FREDI S P , J A U A Ž A 3, 
MOJSTRANA 
do 10 04 07; JURKCVlč BORUT S P , n S Č E V LAZ 
90. BOH j eZERO 
do 17.04.07; KOVAČEVIC M R S A O S P . BORCVSKA 
86. KR GORA 
dO 11 04.07; MAGOlČ ANTON S P . DELAVSKA 18. 
Š E N Č U R 
do 17.04 07, MONSUN 0 . 0 . 0 . POSLCMIACONA 
A 23. ŠENČUR 
do »7.04,07. ŠIMENC NEVENKA S P . ČESNJEVEK 
10. CERKLJE 
do 13 04.07. W 0 JESENICE. C. TAVCARJA21. JE-
SENICE 
NATAKAR 

do 13.04.07. ftUPit JANEZ. GRADNIKOVA 2. RA-
OOVUFCA 
do 1704.07. G O M B O C FREDI S P . J ALJAŽA 3. 
MOJSTT^ANA 
dO 13 04 07. GRMAC. D.OO.. C t U OKROGLO 1. 
NAKLO 
dO 02 OS 07; KOMAC VIKTORIJA S P KOLODVOR-
SKA 11. KRANJ 
dO 17.04,07; KOVAČEVIČ M S t S A O S P . BOROVŠKA 
e e . K R - G O R A 
do a 0 4 . 0 7 ; KREK RSNO. D.O.O. SAMSKA35. BLED 
do 17.04.07; MONSUN. D.O.O POSLOVNA CONA 
A 23. ŠENČUR 
SREDNJA POK. EOBR. 
do 1704 07; A 0 6 C C O H R,. 0 . 0 O , TRDINOVA 9. 
U U e U A N A 
do 24 04.07: GROUP 4 SECURITAS, D O O . STEG-
NE 21. LJUBUANA 

dO 0 5 0 5 07. OUK^K INZlNtRlNG, 0 . 0 . 0 , PRCD-
MOST 22. P O U M ^ NAD SK LOKO 
do 24 04 07: Z O R N « MKLAVŽ S P . POT NA LiSt 
C E 17, BLED 
LESARSK I TEH. 
dO 2 0 04 07. SANOVA. O O O . . M VAONOVA 1. 
KRANJ 
dO 29 04.07. S E M < TRADE, D . O O . BRfTOF 23. 
KRANJ 
STROJNI TEH ; do 24.04.07. UBER. D.OO KO-
PALIŠKA IS. SK LOKA 
ELEKTROTEH . RAČUNALN I ŠTVA: do 21 04.07, 
KAVČIČ M W A E I A S P . GREGORČIČEVA 27. ŽIRI 
RAČUNALN IŠK I T E H : d 0 1 0 04 07; SfGMA SiSTE-
M I D O . O . LOKA26 .TRŽ IČ 
TEKST I LNO KONF. TEH.; do 17.04 07; TAPETNI-
ŠTVO TR. O O O , H VERONIKA 22. JESENICE 
E K O N O M S K I TEH. 

do >3.04.07. » G BANG. S. ŽAGARJA 7L. KRANJ 
do 2004.07; TCC TRANSCOMMERCE 0 0 0 . . 
KOSOVELOVA 16. CELJE 
dO 10.04 07. VVORLD COURFFIR. O OO.. MUMOW-
JEVA 95. ŠENČUR 
do I 7 . 04 .07 .TGTS6 -001SEJ 0 0 0 MAISTROV 
m G 3 . KRANJ 
do 13.04 07; ZAVAftOVALNtCA T1UA. O O . LJKO-
ZARJCVA I. KRANJ 
ZDRAVSTVEN I TEH.; do 13 04.07; ZOBOZDRAV-
STVO MEZEG, D O .O. UL 4 OKTOBRA 3. CCR-
KUe 
S R E D N J A STROK. A U S P U I Z O B R . 
d O l 0 0 4 . 0 7 . e G P D O . K I D f l l Č E V A 8 2 . S K LOKA 
do 24,04 07. GROUP 4 SECURFTAS. O O O 
STEGNE 21. LJUBUANA 
dO 13 04 07. NATAN. O 0 . 0 . SAVa<A 34, KRANJ 
dO 0 2 0 5 07. OUICK »NŽINlRlNG. D O O . PRED-
MOST 22. POLJANE NAD ŠK LOKO 
do 13.04 07. VO & VO. 0 . 0 0 , LJUBLJANSKA 9. 
RADOVLJICA 
INŽ. STROJN I ŠTVA : do 13.04 07. NIKO D D . 
OTOKI 16. ŽELEZNIKI 
INT ELEKTROTEH. ZA ENERGCT4 do 05.05.07; 
ZABRCT. O O O . BOBOVEK 2A. KRANJ 
ORGANIZATOR P O ^ V TURIZMU; do 20.04.07. 
HOTEL'AJOUCA.VRMANSKALLA. KR GORA 
SOCIALNI DEL : do 13 04 07. CSO. PARTIZANSKA 
1 D. ŠK LOKA 
VIŠJA STROK. IZOBR.; do 17 04 07. S G M A SISTE-
MI. D 0 . 0 , LOKA 26, TRŽIČ 
UNfV. D I P L INŽ. U E T A L U R G U E IN MATER.; do 
2 0 0 4 . 0 7 . Š U 2 . D C 0 . 8 K IDR IČA44.JEŠfhMČf 
UNtV. DIPL. INŽ. RAČUN. IN INFORMATIKE: do 
02 .05 07. IPLUS, D .O .O . KiDRrČEVA tb. Š K 
LCM<A 

UNIV. DiPL. INŽ. K E M I J S K E TEH,: do 13 04 07, 
PGP. 0 . 0 O , STE MARtE AUX M IN f S 5, TTtt>Č 
UNIV. DIPL. INŽ. GRADBEN IŠTVA: dO 10.04 07, 
OBČINA ŽIROVNICA. BREZNICA 3. ŽiROVN^irA 
UNIV. O IPU EKONOMIST, do l 3 04 07 UFLENO 
0 . 0 . 0 . BRfTOF 79 A. KRANJ 
OtPL EKONOMIST; do 13.04.07. ADRIATIC SLO-
VENICA, D O.. U U B U A N S K A 3 A. KOPER 
UNIV. DIPL. PRAVNIK: dO 10 04 07. OBČ INA ŽI-
ROVNICA, BREZNICA 3. Ž1R0VT<ICA 
DR. MED IC INE 

dO 14.04.07. OZO KRANJ. ZO 8L£D, ZD BOHINJ, 
MLADMSKA 1. BLED 
do 21.04.07: OZG KRANJ. ZD KRAFIJ, G O S P O S 
VETSKA 10. KRANJ 
DR, OENTALNE MED.; do 21.04 07. OZG KRANJ 
ZDTRŽJČ. BLEJSKA 10. TRŽIČ 
TMPL FCNOTERAPEVT: do 13.04 07; OZG KRANJ. 
2 D RADOVUICA. KOPALIŠKA 7. RADOVUtCA 
DR. MED. SPEC. PEDIATRUE 
do 21.04 07; OZG W W U . ZO BLfO. ZO BOHINJ, 
MlAOtNSKA I . B I E D 
do 21.04.07; OZG KRANJ, ZD RADOVLJICA. KOPA-
L I ŠKA ? , RADOVUlCA 

Prosta M o t r a o)9)»i4arno DO pod9»^ Z M d a 
RSzazaoootovooe Zaradi pcmar̂ taniatrnskvanM 
ot^Menasva Prav tako araefc preotednc« ot(av ta-
pu«eanx> pogoHi. Ki poatav«)io deiodaiolo (delo » 
doio6*n i m . ztfitaMra d«kM>o Kfcuiri*. poooono 
maflie in moroMne d(vga ahlos«) Vai twed«ni 
mari^aio6 podaM »o do«lopni 
. r « ogbnn«^ dMkaA obmoCnh tfužb n UBdov a d«to 
£Bvoda. 

- na do<n*6 sUarti Zavoda RS a upostMvvo 
• prtdeCodafaUh 
Brate« opozsov)^. w ( ivroMno nopato pri ob iM 
mogo6e 

MojeDelo.com 
^iZKU PRIHODNOST 

M O j E DELO, sp letn i marke t i n g , d.o.o. 
Proletarska 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, T: 01 520 5819 
VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSLITVENIH OGLASOV (300 - 500) 
NA: www.moiedelo.com.lnfo@mojedelo.com 

InžBDir programskih aplikacij m/ž (Frtesach pri Gradcu 
(Avstrija)) 
Tehnična izobrazba ali zakliučena srednja tehnična šola, vi-
soka motiviranost, operativna prizadevnost in veselje do 
deia z ljudmi, znanje in izkušnje s programiranjem C/C++. 
UNIX/Windows in bazami podatkov (Oracle, lntormix). Nu-
dimo: raznoliko delo, osebnostni razvoj v okolju, ki ponuja 
mnoge izzive, nx>žnost razvoja kanere. Sa}on>on Autonr\at>-
on GmbH. Friesachstrafie 15.8114 Friesach, prijave zbira-
mo do 15. 4. 2007. Več na wvw.mojedelo.com. 

Vodja gradbenih projektov - gradbeni inženir m/ž (Ki-
jev ' Ukrajina) 
Gradbeno podjetje iz Kijeva (Ukrajina) išče vodjo gradbenih 
projektov, gradbenega inženirja, za vodenje projektov (n vo-
denje delovnih skupin. Odgovoren tx> za izračune specifi-
kacij. skrbel za gradbeno dokumentac^o.... Podjetje Ukr-
budkontrakt je generalno pogodl̂ eno podjetje za načrtova-
nje in gradnjo poskivnih stavb ter industrijskih in stanovanj-
skih objektov v regiji mesta Kijev. Ulvbudcontract. prospect 
Vozduhoftotski 48/2 kiev ukrajna. 03186 kiev ukraine. prv 
jave zbiramo do 15. 4. 2007. Več na www.rT>ojede!o.com. 

Rezalec na strojih za obdelavo električnih povezav 
m/ž (Tržič) 
Oeio obsega nastavitve in posiuževanje sodobnih, računalni-
ško nastavljivih strpjev. vzdrževanje strojev in orodij. Želeno 
znanje in izkušnje poklicna šola (mehanik, finomehanik. 
orodjar, eiektrikar). osnovr>o znanje deia na osetuiih računal-
nikih. Nudimo dinamično delo v d ^ ali treh izmenah. red> 
no ptačSo s stalnim in stimulativnim delom prejemkov. Ca-
btex. d. o. o.. Cesta Ste Marie Mineš 9.4290 Tržič, pri-
jave zbiramo do 28. 4. 2007. Več na vww.mofedelo.com. 

Tehnolog m/ž (Jesenice) 
Iščemo Vil. stopnjo strokovne izobrazbe metalureke smeri; 
aktivno znanje angleškega jezika: poznavanje programskih 
orodij MS Offk̂ e; zaželene delovne izkušnje na podobnih 
delovnih mestih; poznavanje ISO standardov; komunikativ-
nost. samoiniciativnost, sposobnost dela v timu. Nudimo 
vam: zanimivo delo; prijetno detovno okolje: možnost do-
datnega izobraževanja; poglobitev vašega znanja. SUZ, d. 
o. o.. Cesta Borisa Kidriča 44. 4270 Jesenice, prijave zbi-
ramo do 28.4. 2007. Več na www.mojedek).com. 

Strojni mehanik m/ž (Kranj) 
K sodek>varw vabimo več strojnih mehanikov, zaželene so 
delovne izkušnje s področja strojne mehanike, hidravlike ali 
pnevmatike, pasivno znanje angleškega oz. nemškega jezi-
ka, osnovno računalniško znanje, (zpit kategorije B. stro-
kovno izobrazbo strojni mehanik ali tehnik. Iskra vzdrževa-
nje d. d.. Savska loka 4,4000 Kranj, prijave zbiramo do 2. 
5. 2007. Več na vwww.mojedeto.com. 

Računalniški HW tehnik za sestavljanje In servisiranje 
računalniške opreme smarti m/ž (Tržfč) 
Zaposlimo sodelavca m/ž za sestavljanje in servisiranje ra-
čunalniške opreme - naših Izdelkov smarti. Pričakujemo: 
odlično poznavanje računalniške strojne opreme, elektroni 
ke. WIN OS. računalniških mrež. požarnih zidov, itd.; aktiv-

no znanje angleškega jezika; lasten prevoz. Prednost: po-
znavanje procesov pri kontroli pristopa in evklenci prisotno-
sti: visokošolska izobrazba ustrezne srrori. TAB Sy5tems, 
d. d.. Predilniška c. 16. 4290 Tržič, prijave zbiramo do 2. 
5. 2007. Več na www.rtK)jedelo.com. 

Razvijalec programske opreme za naš produkt SMAR-
TI m/ž (Tržič) 
Zaposlimo sodelavca m/ž. ki bi prevzel razvijanje program-
ske opreme za nâ  produkt SMARTI. Pričakujemo: odlično 
poznavanje VB. C++. MS SOL. orodij za WE8 aplikacij; ak-
tivno znanje angleškega jezika; lasten prevoz. Prednost: 
poznavanje procesov pri kontroli pretopa ali evidenci priso-
tnosti; visokošolska izobrazt>a ustrezne smeri. TAB Sy-
stems. d. d., Predilniška c. 16.4290 Tržič, prijave zbiramo 
do 2.5. 2007. Več na www.mojedelo.com. 

Prodajni področni vodja m/ž (Tržič) 
Zaposlimo sodelavca m/ž za sestavljanje in servisiranje ra-
čunalniške opreff« - naših izdelkov SMARTI. Pričakujemo: 
odlično poznavanje računalniške strojne opreme. elektrorM-
ke. W1N OS. računalniških mrež. požarnih zidov, itd.; aktiv-
no znanje angleškega jezika; lasten prevoz. Prednost: po> 
znavanje procesov pri kontroli pristopa in evidenci prisotno-
sti; visokošolska izobrazba ustrezne smeri. TAB Systems. 
d. d.. Predilniška c, 16. 4290 Tržič, prijave zbiramo do 2. 
5. 2007. Več na www.mojedelo.com. 

Konstrukter strojev In naprav m/ž (Kranj) 
Dejavni smo na področju projektiranja in pročrvodnje avto-
mat^ih te^ih naprav in sistemov ter avtomatizacije proce-
sov. če imate veselje za oblikovanje in konstruiranje ter ob-
vladate 30 oblikovanje, vas vabimo da se nam pridnižite kot 
konstrukter strojev in naprav. Pričakujemo: najmanj V. stop-
nja izobrazbe strojne smeri, znan]e dela z računalnikom in 
poznavanje CAO programskega paketa. Iskra merilne na-
prave. d. o. o., Savska Loka 4.4000 Krani. prijave zbiramo 
do 6.5. 2007. Več na www.moiedelo.com. 

Asistent v oddeBcu financ In računovodstva m/ž (Komerida) 
Zaradi hitre rasti in povečevanja obsega poslovanja v svoje 
vrste vabimo asistenta v oddelku financ in računovodstva 
m/ž. Pričakujemo: vsaj V. stopnjo izobrazbe ekonomske 
smeri, vsaj tri leta dek>vnih izkušenj na primerijivem delo-
vnem mestu, aktivno zrenje angleškega jezika, poznavanje 
in obvladovanje vseh knjigovodskih opravil, poznavanje 
SRS / MRSjev. prednost: IS Navison. Niko transport d. o. 
o.. Moste 2F. 1218 Komenda, prijave zbiramo do 15. 4. 
2007. Več na www.mojedelo.com. 

Direktor m/ž (Ljubljana • terensko) 
Išče se direktor za vodenje mladega rastočega podjetja, ki 
se ukvarja s trženjem alkoholr>e pijače in delno gostinsko 
dejavnostjo. Iščemo izobraženo, izkušeno, kreativno, tim-
sko. dobro organizirano, predvsem pa točno osebo. Priča-
kujemo najmanj VI. stopnjo izobrazbe ustrezne smeri (VI.-
Vlll. ali več) in 3-5 let delovnih izkušenj. Nudimo redno za-
poslitev za določen/nedoločen čas ali pogodk>eno delo. 
Venisd.o. o., VumikovaS, 1000 Ljubljana, prijave zbirarT>o 
do 18. 4. 2007 Več nawww.mojedeto.com. 

http://www.zaposlfttv.net
http://WWW.GORENJSKIGLAS.SI
mailto:ww.moiedelo.com.lnfo@mojedelo.com
http://www.mojedeto.com
http://www.mojedelo.com
http://www.mojedelo.com
http://www.moiedelo.com
http://www.mojedelo.com
http://www.mojedeto.com
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Zbogom Mrzli 
studenec 

Varujmo naravo-vodo vsi, 
minister za okolje pravi si 
"To moramo spoštovati, 
zakonu naravi življenje dati!" 

Pa na papirju vse drži, 
a v naravi se vse skazi, 
še na občini to ne drži, 
nekatere vode spregleda si. 

MRZLEGA STUDENCA to 
doleti, 
a nikogar zanj nič ne skrbi, 
kot da na zemlji fg ga ni, 
1» zakonu črtajo ga vsi. 

Nad studencem pa gradili bi 
in brez kanalizacije dovolje-
nja dobili si, 
saj v studenec nesnaga odte-
kala bi, 
zato pa zapustiti ga moramo vsi. 

Ej minister ti in odgovorni vsi, 
kje ta zakon zdaj leži, 
da vodo-naravo spoštovali bi vsi 
al' da vodo svinjah bi. 

Pa vsak dela, kar se mu zdi 
in zakonov nihče se ne drži, 
pa MRZLI STUDENEC 
zato trpi, 
saj zapustiti ga moramo vsi. 

Že dolgo let bije boj se za 
vodo, 
a kaže, da kar naprej gradilo 
se bo nad njo, 
tebi MRZLI STUDENEC pa 
smrt preti, 
zato zapustiti te bomo morali vsi. 

Čeprav še vedno dobro vodo 
nam daš, 
saj vodo pije še cela vas, 
še vedno zdrava si ti, 
saj si brez klora in azbestnih cevi. 

Saj v demokraciji smo zdaj 
in vsak svoj zakon prikroji si 
zdaj! 

Pa zakon v tem okraju ne drži 
in inšpektotja tudi treba ni, 
saj za vodo nič ne naredi, 
tako kot mu zakon veli. 

Minister za okolje povej mi ti, 
kaj lahko od zakonov priča-
kujemo si, 
da naravo-vodo varovali bi, 
al' da vodo svinjali bi. 

Če pa zakonov nihče se ne drži, 
pa tebe minister in poslancev 
treba ni, 
da zato od ljudi denar iz 
žepa leti. 

ZBOGOM zdaj MRZLI 
STUDENEC ti. 
saj občina si to želi, 
da zapustimo te vsi, 
saj v tebe odplake odtekale bi. 

Pa občina projekt si naredi, 
da drugo vodo v vas spusti, 
da MRZLI STUDENEC se 
zapusti, 
saj vanj odplake naj bi šli. 

Pa občina staroselcem to veli, 
drugo vodo kar sami plačajte si, 
čepravje iz klora in azbestnih cevi, 
MRZLI STUDENEC morate 
zapustiti vsi. 

Če prisilili nas bodo v to, 
pa vodo naj plača ta, 
ki v MRZLI STUDENEC 
odplake nam da, 
saj MRZLI STUDENEC do-
ber je bil, 
ko še hrib nad njim prazen je bil. 

Ko pa novoselci so prišli, 
hirati MRZLI STUDENEC 
začel si ti, 
za naravo vodo priključek 
plača naj ta, 
kdor dovolil je, da naselje nad 
studencem bo. 

ZBOGOM MRZLI STUDENEC ti, 
saj zapustiti moramo te vsi, 
saj občina to veli, 
da nad tabo kanalizacije treba ni. 

ZBOGOM 
MRZLI STUDENEC TI! 

S T A R O S E L C I , 

P A P I R N I C A , 2 6 . M A R C A 2 0 0 7 

Naslov v uredništvu 

SDSvŠkofji 
Loki še brez 
predsednika 

v članku z gornjim naslo-
vom, ki je bil objavljen 1» Go-
renjskem glasu 27. marca 
2007, je povzeto sporočilo za 

javnost loške SDS, ki ga je 
podpisal podpredsednik ob-
činskega odbora Robert 
Strah, ki zdaj vodi delo orga-
nizacije. 

Loška SDS se mi vedno bolj 
smili. Zdaj jo vodi Človek, ki je 
rabil dva meseca, da je po od-
stopu prejšnjega predsednika 
sklical sestanek, na katerem 
naj bi se pogovorili o izvolitvi 
novega, čeprav bi to moralo 
biti že februarja. Sestanek, na 
katerem naj bi izvolili novega 
predsednika, naj bi bil aprila. 
Dovolim si napovedati, da ga 
bo podpredsednik Strah z ve-
liko muke ter z eno ali dvema 
prestavitvama uspel sklicati 
tja do junija. 

V loški SDS imajo po no-
vem sploh radi prestavljanje 
sestankov. Ko sem bil jaz 
predsednik, tega nismo počeli. 
Kar smo si zadali, smo tudi 
izvedli in zadali smo si veliko 
stvari. 

Podpredsednik Strah, kije 
tudi predsednik strankinega 
podmladka v občini, je za 
prgšnji ponedeljek, 26. marca 
2007, napovedal sestanek 
tega podmladka. To se je zgo-
dilo prvič po več kot enem 
letu, čeprav bi taki sestanki 
morali biti najmanj na pol 
leta. Ko sem bil predsednik, 
sem večkrat izrazil željo, da 
bi se udeležil kakšnega sestan-
ka strankinega podmladka. 

Predsednik podmladka Ro-
bert Strah mi je vedno rekel, da 

je sestanek že bil in da zapisni-
ke pošiljajo samo državnemu 
vodstvu strankinega podmlad-
ka, to je SDM ozirotna Sloven-
ski demokratski mladini, ker so 
enotna, trdno vertikalno pove-
zana organizacija. 

Šlo je seveda za debelo laž. 
Nič se ni dogajalo. Se je pa 
SDM v primeru tega sestanka 

loške SDM res pokazala kot 
enotno delujoča. Sestanka na 
loški SDM ni bilo. Robertu 
Strahu, ki ga je napovedal na 
spletni strani, se veijetno ni 
ljubilo poslati ven vabil ali pa 
se ga nihče ni udeležil. Pa-
metna mladina. Na sestanke, 
ki jih sklicujejo ljudje, kot je 
Robert Strah, res ni vredno 
hoditi. 

Vendar, vidiš ga šmenta, 
na spletni strani SDM se je en 
dan po sestanku pojavila no-
vica, da je sestanek bil, točno 

je povedano, o čem so na njem 
govorili in naveden je član 
vodstva državne SDM, ki se 
ga je bil udeležil. Ta novica je 
v času pisanja tega sestavka, 
to je v ponedeljek, 2. aprila 
200J, kar je šest dni po objavi, 
še vedno na spletni strani 
SDM. Vrli mladinci torej la-
žejo ali pa slišijo travo rasti. 
Veijetno kar oboje, tako kot je 
to s SDS kot celoto, saj jabol-
ko ne more pasti daleč od dre-
vesa. To je bil tudi razlog, da 
sem izstopil iz SDS. 

Moja politika je bila vedno 
načelna in taka politika ne 
more delati škode. Škodo dela-
ta nenačelnost in dvoličnost. 
Podpredsedniku Strahu, ki je 
bil celotno lansko leto priprav-
ljen kadarkoli zatrditi, da 
"Kujundžič je pa res zakon", 

je zdaj popolnoma normalno 
trditi popolnoma obratno. 

Veijamem, da se bodo tisti 
člani vodstva loške SDS, ožje 
delovne skupine in celotnega 
članstva, ki so drugačni kot 
podpredsednik Strah in za 
katere navaja, da ga enotno 
podpirajo, distancirali od nje-
ga, da jih ne bo več mogel 
uporabljati za svojo krinko. 

M A G . B L A Ž K U J U N D Ž I Č , 

neodvisni občinski 
svetnik v Škofji Lold 

Kogar je enkrat 
pičila kača, se 
boji zvite vrvi 

(Kitajski pregovor) 

Misli ob pričakovanju re-
zultatov neke ankete in nato 
branju prispevka Matevža 
Pintatja Je Kranj Prešernovo 
mesto? 

Gorenjski muzej ima v svo-
jem poslanstvu zapisano, da 
"posebno vlogo namenjamo 
Prešernovemu spominskemu 
muzeju, kar se odraža v skrbi 
za stavbo in muzejsko dejav-
nost na Prešernovi 7 v Kra-
nju, s čimer želimo širiti za-
vest o pesnikovi veličini in 
spodbujati ljubezen do zapi-
sane besede in umetnosti". In 
ker tega nismo le zapisali, 
ampak tudi udejanjamo, je 
čas od konca novembra pa 
nekako do sredine februarja v 
naši hiši še poudaijeno dela-
ven. Številne razstave, mu-
zejske delavnice in strokovna 
vodstva vabijo obiskovalu, ki 

jih je k sreči iz leta v leto več. 
Letos je bilo v Prešernovem 
muzeju v Kranju 1820 obis-

kovalcev, na razstavah v 
Mestni hiši pa 8. febru-
ar je v Kranju postal pravi 
kulturni praznik, saj vse me-
sto utripa v ritmu Prešerna. 

Le dan dva po tem pa se je 
pri meni o^sil naš nekdanji 
uslužbenec (udeleženec pro-
grama javnih del) in mi kar 
nekako prizadet povedal, da 

je bil vključen vjavnomnenj-
sko raziskavo, v okviru katere 
so ga povprašali po tem, kakš-
na vsebina bi se mu zdela 
najprimernejša za kranjsko 
Mestno hišo. Vprašanje se 
mu je zdelo čudno, morda 
celo neprimerno, če že ne ne-
okusno. To je izvajalcem tudi 

jasno povedal. Na anketo 
smo potem v muzeju dobili še 
nekaj podobnih odmevov. Iz-
vedeli smo, kdo jo je izvajal in 
za koga - in potem smo čaka-
li. Občutek, ki nas je ob tem 
preveval, pa nikakor ni bil 
prijeten. Še predobro se na-
mreč spominjamo, da nam je 
občinska oblast pred 15 leti 
kot edinemu muzeju v Slove-
niji iz upravljanja odvzela 
osrednjo muzejsko stavbo na 
Tavčarjevi ulici ter jo vrnila 
denacionalizacijskim upravi-
čencem. Prostorske vrzeli, ki 

je s tem nastala, še do danes 
nismo ustrezno zapolnili. Po-
dobno je bilo leta 2004, ko je 
v našem novem ustanovnem 
odloku čisto potihoma izpa-
dlo upravljanje s khislstein-
skim dvoriščem. Ali se nam 
kaj podobnega obeta zdaj z 
Mestno hišo? 

In smo dočakali - Gorenj-
ski glas 27. marca 200^. Prvi 
občutek radovednost, tesnoba 
in nato veselje! Saj so se anke-
tirani prebivalci Kranja iz-

jemno jasno opredelili v prid 
kulturnih prireditev, razstav 
in seveda tudi porok, kar je še 
posebej pozdravno. Razvese-
ljivo je tudi dejstvo, daje kar 
četrtina Kranjčanov izkoristi-
la kulturno ponudbo Prešer-
novega mesta in da je pravo 
priznanje vsem, ki jo poma-
gamo oblikovati. Zato bi se 
na tem mestu pravzaprav 
lahko zahvalila pobudnikom 
za raziskavo, ki nas je konec 
koncev potrdila in našo dejav-
nost umestila v prostor, ka-
mor edinole sodi. Ob tem je 
zanimivo, da je v taisti Mest-
ni hiši prav zdaj na ogled 
projekt Gorenjskega glasa, ki 
je v sodelovanju s Fotograf-
skim društvom Janez Puhar 
pripravil razstavo Utrip Go-
renjske, ter da s to časopisno 
hišo že na leta res zgledno so-
delujemo pri pokrivanju in 
promociji naših aktivnosti. 

Za konec torej zahvala 
vsem tistim, ki ste se v anketi 
odločili za nas in vabilo, da 
se tudi v prihodnje srečujemo 
ne le v kranjski Mestni hiši, 
ampak tudi na drugih krajih, 
kjer Kranjčanom in obisko-
valcem Kranja (v letu 2006 
smo na svojih prireditvah 
lahko pozdravili 112.JOJ go-
ste) strežemo kulturo. Neke 
vrste zahvala tudi Gorenjske-
mu glasu, pred vsem z upa-
njem, da nas bodo o podo-
bnih namerah v prihodnje 

obvestili in, da moj odgovor 
ne bo skazil naših odličnih 
odnosov. Malo se pa le zamis-
lite, kako bi se počutili vi, če 
bi v muzeju svoje obiskovalce 
povprašali po tem, ali je Go-
renjski g^as pri hiši za branje 
ali jim pride prav le pri čišče-
nju regrata! 

M A G . BARBARA 

R A V N I K T O M A N 

Občinski redarji 

Nikoli v življenju se nisem 
pritoževal ruid delom občin-
skih redarjev, ki že nekaj let de-
lujejo v Mestni občini Kranj. 
Zelo pa meje prizadelo njiho-
vo delo v sredo, 28. marca, in 
to na obmoiju Krajevne skup-
nosti Zlato polje, točneje na 
Kidričevi ulici, kjer stanujem 
in trenutno urejajo zelo po-
membna gradbena dela. Na 
željo izvajalca, da bodo lahko 
uredili zadevo tako, kot od 
njih zahteva investitor, ta pa je 
Mestna občina Kranj, sem ta 
dan okoli 11. ure preparkiral 
svoj osebni avtomobil na ploč-
nik, kajti v premeru okoli dveh 
kilometrov parkirnih prostorov 
ni. Za trenutek sem se nato od-
pravil domov, ker sem imel 
nato zelo važen razgovor, a 
g%' ga zlomka, ko sem se vrnil 
do avtomobila, je pri njem že 
stal občinski redar in mi to ne-
pravilno parkiranje zaračunal 
v vrednosti 43,73 EUR. Spra-
šujem se naslednje: 

1. kdo je dolžan pri gradbe-
nih delih na površinah, kjer so 
parkirani avtomobili in je ure-
jeno parkirišče za stanovalce, 
zagotoviti ob takih delih nado-
mestna parkirišča: 

2. zakaj občinski redar ni 
znal prisluhniti moji razlagi, 
da je avto nepravilno parkiran 
zaradi gradbenih del: 

3. kdaj bodo kaznovani tudi 
tisti, ki napačno parkirajo po 
mestu zaradi zapor cest po 
Kranju, ko so prireditve, kot so 
kolesarske dirke, sprevod ma-
turantov,... 

4. kdaj bo kontno v Kranju 
dovolj parkirnih mest, sploh se-
daj, ko se še gradi športna dvo-
rana (drsališče) na Zlatem 
polju. 

Občinskim redarjem pa le 
toliko v poduk. Držim z vami, 
ko kaznujete tiste, ki se ne dr-
žijo oztutk in navodii Morali 
pa bi prisluhniti tudi tistim, ki 
živimo v okolju, ki je sedaj eno 
samo gradbišče, brez asjiiltira-
nih ulic in da moramo pač 
včasih, to pa predvsem zaradi 
hitrega izvajanja dd, tudi na 
željo izvajalca pač tudi napač-
no parkirati. 

Občinsko redarstvo, pa brez 
zamere! 

F R A N C G R O S A R 

Big brother 
ekipa 

Iz radovednosti sem včasih 
posedala oddaje Sanjska žen-
ska. Sanjski moški in Bar. Ne 
morem verjeti, da množico 

lahko navdušijo takšne neum-
nosti. In spomnim se objeman-

ja, hihitanja, hohotanja, 
sprenevedanja ter drugega 
čudnega obnašanja glavnih 
akterjev. 

Zaradi jirbca sem pokukala 
v zdaj aktualno oddajo Big 
brother in nato zasledila v 
Dnevnikovi prilogi Antena 
podatke o ekipi Big brother. 
Dvanajstim tekmovalcem so 
postavili tri vprašanja. Us-
tavila sem se pri prvem in pri 
odgovornih, ki so me prav 
"prijetno presenetili", zato 
sem se tudi odločila pisati 
vam. 

Vprašanje se je glasilo: Kaj 
počneš v življenju, da si lahko 
privoščiš rezervirati tri 
mesece za sodelovanje v 
resničnostnem šovu?" 

In "navdušujoči" odgovori: 

Tina, 22 let: 
Izredna študentka, občasno 
dela 
Robert, 31 let: 
Nič 
Suzana, 38 let: 
Diplomantka, išče službo 

Jessy, 20 let: 
Izredno dela maturitetni tečaj, 
službo si bo poiskala pri šovu 
Veronika, 23 let: 
Trenutno pavzira na faksu 
Nina, 28 let: 
Samozaposlena podjetnica 
šele nekaj mesecev, podjetje 
preživlja porodne krče 
JasmitM, 19 let: 
Uživa življenje 

Andrej, 2j let: 
Potuje, išče samega sebe 

Iz zgoraj povedanega sledi, 
da od 12-članske ekipe osem 
ljudi v svojem življenju meša 
meglo (pa jih večina niti ni 
tako mlada). Vsi so oblečeni 
po zadnji modi, samozavestni, 
nihče zaskrbljen nad dejstvom, 
da nima službe. Zabavajo in 
važijo se na vso moč. Da ne 
govorim o njihovem spo-
razumevanju (mislim, da je 
bilo takšno v času jamskega 
Človeka). 

No, njihovi ta stari (ne do-
mači) najbrž vsi očarani sedi-

jo pred TV, ko jih ^edajo in jih 
veselo zalagajo z denarjem, ki 
ga mogoče prav težko 
prislužijo oz. jih je strah, kdaj 
bodo odšli rui čakanje. Ampak, 
samo da je naš tako popu-
laren. 

Nadalje mislim, da so verjet-
no prijavljeni na Zavodu za 
zaposlovanje, "iščejo delo", 
vlečejo uradnike za nos in si 
mesečno na ta način prislužijo 
vsaj 50,000 tolarjev. Skratka, 

jirajeiji uživajo življenje. Žura-
jo. In kot sem slišala zadnjič, 
izigravajo našo zaposlovalno 
politiko. Pride kandidat k 
"bodočemu" delodajalcu in ker 
mu delo ne diši (verjetno sploh 
nobeno) in že vnaprej pove, da 
ga večkrat zagrabi križ. 

Dragi gledalci in navijači 
Big brothetja, ali ste še tako 
navdušeni? 

M E T K A P E Z D I Č , 

Cankarjeva 22, 
4240 Radovljica 

mailto:info@g-glas.si
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Novo leto pod kubanskimi 
palmami 

Skupina osmih popotnikov, zbranih v študijski krožek Kuba, se je konec lanskega leta podala v 

^ neznano tropsko deželo. Kuba je nepozabna, so si enotni po vrnitvi d o m o v . 

Novo leto 2007 na kubanski plaži 

Plavanje z delfini 

UR JA PETERNEL 

Avtomehanična delavnica 

Načini potovanj po svetu, 
za katere se odločajo popo-
tniki, so različni. Nelcateri 
uživajo v spoznavanju tujih 
dežel z nahrbtniki na rami, 
spet drugi se raje predajo 
udobju organiziranih poto-
vanj s pomočjo agencij in tu-
rističnih vodičev. Za čisto po-
seben način spoznavanja 
tuje dežele pa se je odločila 
skupina osmih gorenjskih 
popotnikov. Najprej so si iz-
brali cilj poti - Kubo. Nato so 
se povezali v študijski krožek 
pod okriljem Ljudske univer-
ze Radovljica, se začeli učiti 
osnov španščine, nato so se 
pozanimali o deželi in pri-
pravili načrt poti, po vrnitvi 
domov pa so pripravili poto-
pisno predavanje, razstavo 
fotografij, kratek film, čaka 
pa jih še organizacija čisto 
pravega kubanskega večera 
... Kot je v imenu skupine po-
potnikov povedala Majda 
Dobrila Žan, se je v študij-
skem krožku združilo deset 
udeležencev, najmlajši je 
imel le enajst, najstarejša pa 
skoraj petdeset let. Sestajati 
so se začeli septembra, ko so 
si začrtali delo v krožku. 
Končni dlj naj bi bilo preda-
vanje o Kubi, ki bi ga pripra-
vili za prireditve v Tednu vse-
življenjskega učenja 2007. 

Ker so menili, da bodo za po-
tovanje nujno potrebovali 
znanje španščine, so organi-
zirali mini tečaj pod vod-
stvom predavateljice Marcele 
in v tridesetih urah so prido-
bili osnovna znanja tega jezi-
ka. Kot pravi Majda, je dru-
žinsko učenje tujega jezika 
(v študijski krožek so se po-
vezale tri družine) posebna 
izkušnja in izkazalo se je, da 
se "mladinci" veliko hitreje 
ufljo kot starejši... Potem so 
začeli proučevati literaturo o 
Kubi. Vlogo neformalnega 
vodiča je prevzel Slavko, ki je 
naštudiral pot. se pozanimal 
o prenočiščih, napravil je 
sezname vsega, kar naj bi 
vzeli s seboj... In za Božič, 
25. decembra lani, je skupina 
osmih popotnikov - Majda, 
Slavko, Oto, Milena, Drejc, 
Cveto, Diana in Matic - pole-
tela novim dogodivščinam 
naproti ... 

Kuba - nepozabna dežela 
nasprotij 

Potovali so v lastni režiji, 
brez pomoči turističnih vodi-
čev. Najeli so dva avtomobila 
in v osemnajstih dneh so 
prekrižarili večino Kube. Bi-
vali so v tako imenovanih 
"casah", pri domačinih, ki 
oddajajo sobe. Udobje, ki ga 
ponujajo, je zelo različno. 

Kol so povedali popotniki, cene na Kubi sploh niso 
nizke. Domačini imajo svoj denar, turistom pa je 
namenjen drug denar. In če bi kdo želel oditi na Kubo 
samo zato, ker bi bila dežela poceni, bi se pošteno 
zmotil... 

Petčlanska družina na kolesu Kuba • rum in cigare 

Tako so naleteli na dokaj či-
ste in udobne sobe, a tudi na 
zelo umazane s kopalnico v 
omari in vedrom vode name-
sto tuša ... Kubanske hiše so 
značilne, večina je narejenih 
po istem sistemu, poleg ku-
hinje in dnevnega prostora 
imajo še nekaj spalnic, loče-
nih zgolj z zavesami. Ker je 
zelo vroče, stekel na oknih 
sploh nimajo ... Sicer pa so 
preskusili tudi druge vrste 
namestitve. "Spali smo tudi 
zunaj, na plaži, pa v hotelih, 
preskusili pa smo tudi ali 
indusive ponudbo hotelov," 
pravi Majda. Kako pa so se 
prehranjevali.' Jedli so lokal-
no hrano, ki jo ponujajo v 
"casah", kajti trgovine so zelo 
skromno založene. Domači-
ni so zelo prijazni, so ugoto-
vili, zlasti na podeželju, zani-
mivo pa je, da se vsi zelo radi 
fotografirajo. Zelo neradi pa 
govorijo o sebi in o razmerah 
v državi, o tem, koliko zaslu-
žijo, kako živijo ... Kljub 
temu so naši popotniki izve-
deli, da naj bi mesečna plača 
znašala zgolj dvanajst evrov. 
"Ne moreš verjeti, kako pre-
živijo, ker so cene v trgovi-
nah skoraj take kot pri nas ... 
Verjetno je odgovor v čmem 
fondu, kajti skoraj vsakdo 
ima sorodnike, ki dela v tuji-
ni," razmišlja Majda. Ob tem 
so na vsakem koraku sreče-
vali uniformirane ljudi, ki jih 
po Kubi kar mrgoli. Tudi na 
cestah so bili deležni kar ne-
kaj kontrol, še najbolj pa jim 
je "zakuhalo", ko so se zaple-
tli v manjši karambol in so 
jih odvedli na policijsko po-
stajo. A po krajšem preverja-
nju so jih kot po čudežu eno-
stavno - izpustili ... Sicer pa 
se Kubanci menda prevažajo 

z vsem mogočim. "Prevoz je 
nekaj najboljšega ... Ne mo-
reš verjeti, s čim vse se preva-
žajo ... od starih koles do od-
služenih avtomobilov, pa 
celo konjev. Neznosno se 
kadi, smrdi, prometa je vse 
polno..." 

Na poti so doživeli veliko 
zanimivega, od plavanja z 
delfini, potapljanja, hranje-
nja morskih psov, vožnje s 
starimi kubanskimi limuzi-
nami, vrhunec pa je bilo 
novo leto pod palmami na 
rajski kubanski plaži, ob 
svečkah, s kubanskim ru-
mom in dgarami v rokah ... 
V osemnajstih dneh niso 
imeli nobene slabe izkušnje, 
so si pa bili na koncu enotni, 
da je dežela dokaj naporna. 
"Morje je toplo, dežela kras-
na, ljudje prijazni," poudarja 
Majda. Res pa je, da tiste ži-
vahne, plešoče Kube, ki bi 
utripala v ritmu salse, niso 
doživeli. Morda pa takšne 
plesne karnevale po ulicah 
doživijo samo turisti, Id pri-
dejo v spremstvu vodičev, ki 
se vnaprej dogovorili s ple-
sald.' 

Kubanski večer 

Po vrnitvi domov so popo-
tniki pripravili potopisno 
predavanje v prostorih Ljud-
ske univerze Radovljica, kjer 
je na ogled tudi razstava ču-
dovitih fotografij. Pripravili 
so tudi krajši film o Kubi, na-
črtujejo pa še organizacijo 
pravega kubanskega večera. 
Pripravili naj bi ga ob Tednu 
vseživljenjskega učenja 
2007, predvidoma oktobra, 
popest r i pa ga bodo s ku-
bansko hrano, kubanskim 
rumom in ritmi salse ... 

G G I I Z L E T I / 

K PR IMOŽU 
TRUBARJU ČEZ 
BARJE, NA TURJAK 
IN DO RAŠCE 

Program: Odhod iz Kranja ob 7. 
uri. Vožnja do vasice Žeiimje, v 
bližini obisk Baldinških slapov, 
Turjaka in Rašce. Pod strokovnim 
vodstvom ogled domačije Pri-
moža Trubarja. V Velikih Laščah 
postanek v gostišču pri Kuklju. 
Popoldan povratek proti domu z 
ogledom Županove jame. 
Cena: 35 EUR / 8.387 SIT 

ITALIJA: 
BELOPEŠKA 
JEZERA, TRBIŽ IN 
SVETE V IŠARJE 

Program: Odhod iz Kranja ob 7. uri. 
Prvi postanek na Belopeških jezerih.' 
Iz Trbiža vzpon (peš ali z gondolo) 
na Svete Višarje. Na romarski poti 
se odpre prelep pogled na karnijske 
Alpe in okolico. Ob povratku 
postanek v Trbižu na tržnici. Prihod 
domov v večernih urah. 
Cena: 19 EUR / 4 . 5 5 3 SIT 
Doplačilo za gondolo: cca i o EUR 
/ 2.396 SIT 

N A J A V U A M O PRVOMAJSK I 
IZLET N A BOROMEJSKE 
OTOKE (1. - 2. mai) 

^aročniki Gorenjskega glasa i o % p o p u s ^ 

Prijave: Gorenjski glas po tel.: 04/201 42 41 
ali Agencija Linda po tel.: 04/235 84 20 
ali 041/248 773-
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Vsakih pet let še enkrat večji 
Po izjemno uspešnem poslovanju Merkurja v lanskem letu bo verjetno postal tretja največja 
poslovna skupina v naši državi. 

ŠTEFAN Ž A R G I 

Naklo - Jutri bo v Ljubljani v 
organizaciji Ljubljanske bor-
ze Dan slovenskega kapital-
skega trga, na katerem se 
bodo investitorjem in borz-
nim posrednikom predstavi-
le najuspešnejše družbe, ki 
kotirajo na tej borzi. Med ti-
stimi, ki se bodo lahko po-
hvalili, bo zagotovo tudi 
predsednik uprave Merkurja 
Bine Kordež, ki smo ga po-
vabili k pogovoru. 

V poročilu o obravnavi lan-
skih poslovnih rezultatov na 
nadzornem svetu smo pre-
brali, da je Merkur lani po-
sloval izredno uspešno. Za 
dobro četrtino večji promet, 
ki je presegel milijardo ev-
rov, in skoraj za polovico viš-
ji čisti dobiček opravičujejo 
tako oceno. Katero področje 
je k temu največ prispevalo? 

"Lansko leto je bilo v Mer-
kurju resnično eno najbolj 
uspešnih, ne samo po indek-
sih rasti, pač pa tudi zaradi 
dejstva, da je rast prisotna na 
vseh programih. To namreč 
pomeni, da nismo rezulta-
tov dosegli le zaradi izredne-
ga skoka cen na enem po-
dročju, pač pa zaradi resnič-
no širokega razvoja. Največ-
je povečanje zopet beležimo 
v programu metalurgije, 
močno povečanje je pri 
gradbenih materialih in tudi 
pri drugih tehničnih izdel-
kih. Rast lahko ugotovimo, 
gledano teritorialno, pri pro-
daji doma in v tujini, poveča-
nje je pri prodaji podjetjem 
in posameznim kupcem. 
Rast je seveda tudi posledica 
konjunkture, zlasti v dru-
gem polletju, predvsem pa 
naših ukrepov in dosežkov 
pri širjenju ponudbe in utr-
jevanju položaja na trgu." 

V nekaj preteklih letih so 
bila gibanja pri izdelkih me-
talurgije precej nepredvidlji-
va. Se je to umirilo? 

"Res je. V letu 2004 je pri-
šlo do 50-odstotne rasti cen 
in pomanjkanja blaga, v letu 
2005 je bil položaj obraten -
padec cen in presežki blaga. 
Lani se je položaj umiril in 
beležimo normalno rast, 
glede na povprečje zadnjih 
let. V Merkurju je bila dose-
žena rast za dobro tretjino in 
bližamo se 500 tisoč tonam. 
Naj povem to bolj slikovito: 
to pomeni več kot sto velikih 
vlačilcev metalurških izdel-
kov vsak dan!" 

K rasti Merkurja je lani pri-
spevala tudi pripojitev Save 
Trade. V kolikšni meri? 

"Pripojitev Save Trade je 
bila ena od pomembnejših 
potez v lanskem letu in se je 
izkazala kot zelo dobra odlo-

Bine Kordež / FOTO: TINA DOKL 

čitev. K rasti celotnega Mer-
kurja je ta pripojitev prispe-
vala okoli šest odstotkov, 
prodaja v programu kemije 
pa se je podvojila. Veseli 
smo, da nam je Savo Trade 
uspelo uspešno in neboleče 
vključiti v naš sistem in pre-
zaposliti skoraj vse delavce. 
Nihče ni odšel v odprto brez-
poselnost, nekateri pa so od-
šU na lastno željo in spora-
zumno z odpravnino." 

Najbolj se je povečala proda-
ja na tujih trgih - trgih ne-
kdanje Jugoslavije, v Srbiji 
celo za trikrat. Veliko ste vla-
gali v skladišča in logistične 
centre za prodajo metalur-
ških izdelkov (Reka, Saraje-
vo). Na Hrvaškem in v Bosni 
pa imajo slovenski trgovci in 
proizvajalci težave, saj jih za-
radi političnih in drugih 
vzrokov izločajo. Imate to-
vrstne težave tudi v Merkur-
ju? 

"Ocenjujem, da v naši pa-
nogi ne opažamo odpora do 
slovenskih izdelkov oziroma 
blagovnih znamk. Na Hrva-
škem, kjer je že veliko do-
mače in tuje konkurence, je 
Merkur postal kar dobro 
prepoznaven, v Bosni in Sr-
biji pa je trgovina v tem 
smislu še zelo slabo razvita." 

Velika razlika med rastjo 
prometa in čistega dobička 
je tudi posledica zelo umir-
jene rasti stroškov, pa čeprav 
ste bili ra^lašeni, celo bilo 
vam je očitano, da ste kot 
družba med tistimi, ki koti-
rajo na borzi, najbolj poveča-
li plače. Imajo lastniki v zve-
zi s tem kaj pomislekov? 

"Pri nas predstavljajo pla-
če približno polovico vseh 
stroškov. Drugi stroški so za 
rastjo prodaje zaostajali za 
več kot deset odstotkov, pri 
plačah pa smo se zavestno 
odločili, da del uspešnega 
poslovanja prenesemo tudi 
na plače. Tako je bila pov-
prečna rast plač kar okoli 15 
odstotkov ali za desetino več-
ja kot povprečno v Sloveniji. 
Imamo sistem, po katerem 
vsak mesec ugotavljamo do-
seganje plana in polovico ra-
sti, ki presega planirano, na-
menimo za povečanje plač. 
Lani smo praznovali še no. 
obletnico naše ustanovitve 
in delavce nagradili s 110 ti-
sočaki, ob koncu leta pa iz-
plačali še eno plačo. Lastniki 
na tako politiko nimajo pri-
pomb." 

V Sloveniji beležimo izre-
den razmah zlasti trgovine z 
živili, saj imamo po nekate-
rih podatkih največ kvadrat-
nih metrov prodajne površi-
ne na prebivalca v Evropi. 
Kako ocenjujete položaj pri 
tehnični trgovini? 

"Ocenjujemo, da je obseg 
ponudbe na področju teh-
nične trgovine v primerjavi 
s tujino ustrezen in po 
zmogljivostih ne odstopa od 
povprečja. V prihodnjih le-
tih se pričakuje precejšna 
rast potrošnje, zato tudi v 
Sloveniji poleg nadomešča-
nja že dosedanjih trgovin 
načrtujemo širitev na novih 
lokacijah. Veliko pozornosti 
namenjamo izdelkom za 
oskrbo vrtov, oskrbi obrtni-
kov, saj se prav pri tem po-
trebe strmo povečujejo. Ži-

vilski trgovci sicer posegajo 
tudi na naše področje teh-
ničnih izdelkov, vendar pra-
viloma s cenejšimi izdelki in 
bolj plitko ponudbo." 

Na vaše poslovanje pa je vr-
gel senco vdor v terminale 
POS in posledična zloraba 
plačilnih kartic. Ste že kaj 
ugotovili in ali je to vplivalo 
na vaš promet? 

"Dosedanje preiskave so 
pokazale, da gre za medna-
rodno kriminalno skupino, 
ki se je žal lotila tega posla 
prav v nekaterih naših trgo-
vinah. Več o tem še ni mo-
goče reči, poudariti pa je tre-
ba, da so terminali POS last 
bank, ki z njimi upravljajo in 
jih vzdržujejo. Zahtevali 
smo zamenjavo teh termina-
lov z novejšimi, ki zlorabe 
onemogočajo, in okrepili va-
rovanje ter nadzor nad ob-
jekti. Ti dogodki na promet 
po naših ocenah niso vpliva-
li, saj je denimo marca letos 
prodaja v primerjavi z lan-
skim marcem višja za 23 od-
stotkov." 

Izteka se že prvo četrtletje le-
tošnjega leta. Kako kaže 
Merkurju letos? 

"O številkah zaradi pravil 
borze ne smem govoriti, lah-
ko pa rečem, da se letos na-
daljujejo uspešni trendi iz 
lanskega leta. Utemeljeno 
smo lahko optimisti, da 
bomo ne samo uresničili 
planirano, pač pa plane pre-
segli. Vsako leto dodamo 
tudi leto k naši strategiji - se-
daj jo imamo do leta 2012 -
in nadaljuje se trend, da je 
Merkur vsakih pet let še en-
krat večji. Lani smo bili četr-
ta največja poslovna skupina 
v Sloveniji, letos vse kaže, da 
bomo tretji," 

Slovenski razvoj 
zadovoljiv 
Š T E F A N Ž A R G I 

Ljubljana - V petek sta direk-
tor Urada za makroeko-
nomske raziskave in razvoj 
(UMAR) dr. Janez Šuštaršič 
in nova urednica Rotija 
Kmet Zupančič predstavila 
za javnost izjemno široko in 
temeljito Poročilo o razvoju 
2007. Poročilo, Id je bilo le-
tos pripravljeno za dober 
mesec prej kot običajno, je v 
četrtek obravnavala sloven-
ska vlada in ga sprejela. 
Osnovna ugotovitev poroči-
la je, da je gospodarski raz-
voj v začetnem obdobju iz-
vajanja Strategije razvoja 
Slovenije zadovoljiv, saj se 
je gospodarska rast precej 
okrepila, ugodni sta stanji 
pri blaginji prebivalstva in 
na trgu dela, več pozornosti 
pa bo treba nameniti vpli-
vom na okolje in socialnim 
vprašanjem. Bruto domači 
proizvod na prebivalca je po 
kupni moči v letu 2005 pre-
segel 82 odstotkov povpre-
čja Evropske tmije in glavni 
dejavniki so bili mednarod-
na konjunktura, stabilizaci-
ja gospodarstva pred uvedbo 
evra ter javne investicije. Če-
prav se je konkurenčnost 
gospodarstva povečala, pa s 

temi premiki na daljši rok 
ne moremo biti zadovoljni, 
saj se nekateri kazalniki 
(tehnološka zahtevnost izvo-
za, tuje investicije, stopnja 
inovacij) celo poslabšujejo. 

Glede kakovosti življenja 
in blaginje prebivalstva je 
Slovenija po oceni UMAR-
ja ohranila dobre rezultate, 
saj se življenjski pogoji (do-
hodek, stanovanja) izboljšu-
jejo, imamo eno najnižjih 
stopenj tveganja revščine in 
povečuje se dostopnost sto-
ritev splošnega pomena. Po-
večuje se stopnja zaposleno-
sti, brezposelnost je nižja 
kot v EU, postopno se pove-
čuje prilagodljivost trga 
dela. Še vedno je premalo 
najemnih stanovanj, mno-
gim staršem ni dostopen vr-
tec. Žal je poraba energije še 
vedno izjemno visoka in se 
zmanjšuje prepočasi, okolj-
sko naravnani ukrepi pa ne 
sledijo gospodarskemu raz-
voju. Sicer pa se je uravnote-
ženost razvoja Slovenije, 
merjeno z gibanji pri gospo-
darskem razvoju, vlaganjih 
v znanje in razvoj, pri učin-
kovitosti države, uvajanju 
modeme socialne države in 
trajnostnem razvoju, pove-
čala. 

BRNIK 

Danes razpis za upravo Aerodroma 
Nadzorni svet Aerodroma Ljubljana je na seji prejšnji teden 
sklenil, da za mesti predsednika in Člana uprave, ki ju sedaj 
zasedata Vinko Može in Zmago Skobir in jima mandat 
poteče v začetku julija, danes objavi javni razpis. Nadzorni 
svet, ki ga vodi Janez Čadež, je dal s tem jasno vedeti, da želi 
na dveh vodilnih funkcijah ljubljanskega letališča videti nove 
obraze. Novo upravo bi lahko imenovali tudi brez javnega 
razpisa, tako kot so pred kratkim za tretjega člana uprave 
imenovali mag. Janeza Kolarja. Zanimivo je, da so nad-
zorniki sprejeli Strategijo razvoja podjetja do leta 2015, ki sta 
jo pripravila Može in Skobir, dokument pa služi kot podlaga 
za operativno vodenje Aerodroma Ljubljana, B. B. 

mailto:stefan.zargi@g-glas.si
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KRANJ 

Integrirana pridelava 
poljščin 

V okviru izobraževanja za 
kmetijsko okoljski ukrep In-
tegrirana pridelava poljščin 
bo v četrtek ob 10. uri v sej-
ni sobi kmetijsko gozdar-
skega zavoda v Kranju pre-
davanje o prahi in energet-
skih rastlinah v kolobarju, 
Izvajanju dobre kmetijske 
prakse pri gnojenju, debelo-
zrnatih stročnicah v kolo-
barju in o tehnoloških ukre-
pih, ki so "prijazni" do ras-
tlin. Predavala bo Marija Ka-
lan iz KCZ Kranj. C. Z. 

PogANE 

Kmečke žene na 
občnem zboru društva 

Članice Društva podežel-
skih žena Blegoš se bodo v 
petek ob sedmih zvečer 
zbrale v menzi rudnika na 
Todražu na letnem občnem 
zboru. Predsednica društva 
Marjeta Kokelj bo predstavi-
la poročilo O lanskem delu 
društva in letošnji program 
dejavnosti, srečanje pa 
bodo popestrile grabljice s 
Sovodnja, plesna skupina 
pod mentorskim vodstvom 
Lucije Kavčič in Barbara 
Oolenec, ki bo zaigrala na 
citre in na harmoniko. C. Z . 

Letos še izguba, cena mleka enaka 
Ljubljanske mlekarne so lani ustvarile okrog deset milijonov evrov izgube, letos je načrtujejo pet milijonov, prihodnje leto pa 
naj bi že poslovale pozitivno. 

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

Ljubljana - Novi nadzorni 
svet Ljubljanskih mlekarn je 
na ustanovni seji prejšnji te-
den potrdil letošnji poslovni 
načrt družbe in sprejel še ne-
katere druge pomembne od-
ločitve. Kot je po seji povedal 
novi predsednik nadzornega 
sveta Zoran Boškovič, sicer 

M l e k a r n a i m a za plačilo 

m l e k a d o b a v i t e l j e m 3 0 -

d n e v n i p l a č i l n i rok, za 

toliko p a š e z a m u j a s 

plačilom. 

predsednik uprave N F D 
Holding, poslovni načrt 
predvideva za letos enake 
nabavne cene mleka kot lani, 
enake prodajne pogoje, izgu-
bo iz poslovanja v višini 5,3 
milijona evrov, odkup 2 2 0 
milijonov litrov mleka oz. 
osem odstotkov več kot lani, 
povečanje prodaje za skupno 
sedem odstotkov, vlaganja v 

trg v višini štiri milijone ev-
rov in vlaganja v naložbe 2,8 
milijona evrov. Nadzorni 
svet je imenoval tudi dve ko-
misiji: prva bo v dokaj krat-
kem času dala pobudo za ka-
pitalsko povezovanje Ljub-
ljanskih mlekarn, mlekarne 
Celeia, Pomurskih mlekarn 
in mlekame Planika, druga 
bo nadzornemu svetu pred-
lagala prodajo poslovno ne-
potrebnega premoženja, 
med katerim je tudi del pre-
moženja nekdanje Gorenj-
ske mlekame. "Vemo, da je 
povezovanje zelo problema-
tično zaradi pestre lastniške 
sestave ostalih treh mlekarn, 
vendar se hkrati zavedamo. 

jih poslovanja ne bo prežive-
ta," pravi Zoran Boškovič. 

"Načrt za leto 2 0 0 7 je rea-
len in se v nekaterih predpo-
stavkah razlikuje od sanacij-
skega načrta. Razmere na 
trgu so se namreč po sprejet-
ju sanacijskega načrta neko-
liko spremenile, poleg tega 
s m o ugotovili, da nekaterih 
nalog ne bo možno uresniči-
ti brez drugih negativnih po-
sledic za poslovanje," je po-
vedala nova predsednica 
uprave Cvetana Rijavec in 
kot primer navedla ceno 
mleka. Medtem ko je sana-
cijski načrt predvideval zni-
žanje nabavne cene mleka, 
so se po pogajanjih z dobavi-

Ljubljanske m l e k a m e so m i n u l i teden dale na trg nove 

poltrde probiotične jc^urte E g o petih različnih okusov, 

hkrati pa s o napovedale podražitev svojih izdelkov v 

povprečju za p e t odstotkov. 

da slovenska mlekarska in-
dustrija v naslednjih treh do 
petih letih ob sedanjih pogo-

telji odločili, da bo ostala 
enaka lanski. Podobno je 
bilo pri prodaji, sanacijski 

Cvetana Rijavec, ki je vode-
nje Ljubljanskih mlekarn 
prevzela 17. januarja letos, 
pravi: "Zapuščina je težka, 
vendar so temelji zdravi." 

načrt je predvideval izboljša-
nje pogojev, vendar so ostali 
enaki oz. so se pri večjih 
kupcih celo poslabšali v pov-
prečju za 1,5 odstotka. Na tu-
jih trgih naj bi prodajo pove-
čali za 37 odstotkov in na do-
mačem za tri odstotke, kar je 
po besedah Rijavčeve ob po-

gajalsko močni slovenski tr-
govini zelo ambiciozen cilj. 
Letos naj bi tudi "prevetrili" 
prodajni program in blago-
vne znartike, dali večji pou-
darek porabi in prodaji sve-
žega mleka, razvijali izdelke 
s področja zdrave prehrane, 
namenili štiri petine več de-
narja kot lani za vlaganja v 
trg oz. za ozaveščanje po-
trošnikov ter z odpuščanjem 
in z upokojevanjem zmanj-
šali število zaposlenih za 4 6 . 
Z mlekom naj bi se oskrbo-
vali pretežno na domačem 
trgu, na podlagi sklenjenih 
pogodb naj bi ga letos doma 
kupili 2 0 0 milijonov litrov 
od skupno 2 2 0 milijonov, 
nekateri dobavitelji pa bi se 
še radi vrnili. V mlekarni v 
prvih treh mesecih leta "sle-
dijo" poslovnemu načrtu, po 
besedah Rijavčeve so pove-
čali prihodke od prodaje za 
17 odstotkov, prodajo doma 
za tri odstotke in na tujem 
trgu za 117 odstotkov, izbolj-
šala pa se je tudi ekonomika 
i2^'oza. 

OBČINA KOMENDA 
Zajčeva cesta 23,1218 Komenda 

Na podlagi 77. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list Repu-
blike Slovenije št. 110/02, 08/2003) in 31. člena Statuta Občine 
Komenda (Uradni list Republike Slovenije št. 37/99, 83/99 ter 
Uradne objave Glasila Občine Komenda št. 01/01) objavljamo 

JAVNO NAZNANILO 

s katerim vse lastnike nepremičnin na območju občinskega lo-
kacijskega načrta KO 11 Podboršt obveščamo, da bo med 18. 
4. 2007 in 3. 5. 2007 na Občini Komenda potekala javna raz-
grnitev predloga Odloka o spremembah In dopolnitvah Odloka 
o LN območja KO 11 Podboršt. Javna obravnava t)o opravljena 
v sejni sobi na Glavarjevi cesti 104 v Komendi dne 18. 4. 2007 
ob 16.00 uri. 

Datum: 5. 4. 2007 
Številka: 3505-0001/2007 

Župan Občine Komenda: 
Tomaž Drolec, I. r. 

Na podlagi 31. oziroma 34. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. 
I. RS št. 110/02. 08/03) in 31. člena Statuta Občine Komenda 
(Ur. I. RS št. 37/99, 83/99, Ur. objave Glasila Občine Komenda 
št. 01 /01) Občina Komenda vabi na 

JAVNO RAZGRNITEV S P R E M E M B 
IN DOPOLNITEV LOKACIJSKEGA NAČRTA 

OBMOČJA KO 1 1 - PODBORŠT 

ki bo od 18.4. 2007 do 3. 5. 2007 na Občini Komenda, 
Zajčeva 23, Komenda. 

Pripombe v zvezi s spremembami in dopolnitvami lokacijskega na-
črta se lahko med uradnimi urami na Občini Komenda vpišejo v knji-
go pripomb. Pripombe se lahko podajo tudi ustno na zapisnik, od-
dajo v pisni obliki v vložišču Občine Komenda ali oddajo po pošti. 

Javna obravnava bo v sredo, 18.4.2007 ob 16.00 uri, vsejni sobi 
na Glavarjevi cesti 104, Komenda. 

Vljudno vabljeni! 

Številka: 350050001/2007 
Datum: 5. 4. 2007 

Župan Občine Komenda: 
Tomaž Drolec, I. r. 

KRATKE N O V I C E 

BREZNICA 

Prizadevajo se za ohranitev kranjske sivke 

čebelarska zveza Zgornje Gorenjske, ki združuje petnajst 
čebelarskih društev, bo letos pripravila izobraževanje o teh-
nologiji čebelarjenja, vzreji čebeljih družin in matic, pride-
lavi in trženju varne hrane ter več predavanj in delavnic o 
zdravstvenem varstvu čebel, med drugim o zdravljenju če-
beljih bolezni s pomočjo eteričnih olj ter o poapneli zalegi 
in hudi gnilobi. V okviru prizadevanj za ohranitev kranjske 
sivke bodo na plemenilni postaji Zelenica vzredili 2 2 0 ma-
tic in organizirali tečaj za vzrejo matic, edino rodovniško 
postajo za kranjsko sivko pa bi radi vključili v sistem pri-
znane rejske organizacije. Zveza bo pomagala pri pridobi-
vanju sredstev za čebelarski dom v Škofji Loki in pri izgrad-
nji čebelarskega doma v Radovljici, načrtuje pa tudi posta-
vitev agregata in ureditev okolice plemenilne postaje na Ze-
lenici, organizacijo gorenjskega srečanja čebelarjev in tradi-
cionalnega srečanja na Zelenici. Izdali bodo dve zgoščenki 
- eno o čebelarski zvezi in njenih društvih in drugo o življe-
nju čebel, medu in izdelkih iz medu. Sodelovali bodo na 
ocenjevanju medice in medenih likerjev v Mariboru ter na 
ocenjevanju medu v Cerkljah. C . Z . 

KRANJ 

Enim denar že predlani, nekateri pa še čakajo 

Sindikat kmetov Slovenije v odprtem pismu zahteva od mi-
nistra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Iztoka Jarca, da 
prouči razmere na agenciji za kmetijske trge in razvoj pode-
želja in ugotovi, ali je sedanje vodstvo še sposobno oprav-
ljati tako pomembno nalogo. Po mnenju sindikata je vode-
nje agencije neodgovorno, kar naj bi se potrdilo tako ob za-
pletih pri elektronskem izpolnjevanju subvencijskih vlog kot 
pri izplačevanju plačil za ukrepe skupne kmetijske politike. 
Pri izplačevanju se namreč vse pogosteje dogaja, da agenci-
ja plačila za isti ukrep izplačuje daljše časovno obdobje, v 
razmiku nekaj mesecev ali celo več let. Najbolj vpijoč primer 
so izplačila za EU standarde iz leta 2004. Prvi so jih prejeli 
ob koncu leta 2005, na denar pa še vedno čaka 2.300 upra-
vičencev. Takšna neenakost povzroča nezadovoljstvo med 
kmeti, pravijo v sindikatu, kjer zahtevajo od agencije, da v 
prihodnje izplačuje denar za isti ukrep v enakem časovnem 
obdobju (dveh tednov ali enega meseca). C. Z. 

Obremenitev 
se ne spreminja 
C V E I O Z A P L O T N I K 

Ljubljana - Minister za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehra-
no Iztok Jarc se je prejšnji te-
den s predstavniki Zveze 
društev rejcev drobnice Slo-
venije pogovarjal o aktualnih 
vprašanjih pri reji drobnice, 
še zlasti o pomenu rejskega 
programa, možnostih sofi-
nanciranja dela društev rej-
cev drobnice in zvez, po-

Minlster Iztok Jarc 

manjkanju premijskih pra-
vic za drobnico, zamudi pri 
izplačilih za kmetijske ukre-
pe, predlagani spremembi 
hektarske obremenitve in o 
reševanju pritožb za podpo-
re kmetom. "Najpomemb-
nejši je dogovor, da bo letos 
za ekološke kmetije veljala 
minimalna obremenitev 0,2 
glave velike živine (GVŽ) na 
hektar in ne 0,5 G V Ž , kot 
predvideva novi program 
razvoja podeželja," je po po-
govoru dejal predsednik zve-
ze Boris Grabrijan in ob tem 
poudaril, da ministrstvo 
predlaga postopno zvišanje 
obremenitve z 0,2 G V Ž v le-
tošnjem letu na 0,5 G V Ž v 
letu 2 0 1 0 . Z a pomanjkanje 
premijskih pravic bodo na 
ministrstvu poskušali najti 
sistemsko rešitev, preostala 
plačila za kmetijsko okoljske 
ukrepe iz Programa razvoja 
podeželja 2 0 0 4 - 2.006 bodo 
izplačali še letos, pritožbe pa 
bodo rešili pred dodelitvijo 
plačilnih pravic. 

M O Š N J E 

O cvetju na oknih in v vrtu 

Društvo kmečkih žena Kranj in kmetijska svetovalna služ-
ba vabita v četrtek ob io. uri v vrtnarijo Reš v Mošnjah 
na predavanje o "trendih" pri okenskem in balkonskem 
cvetju ter pri cvetju v kmečkem vrtu. Predavala bo Ruth 
Podgornik Reš. C. Z . 

mailto:cveto.zaplotnilc@g-glas.si
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Objavljen seznam upravičencev 
Seznam organizacij, ki jim bodo davčni zavezanci lahko namenili največ 0,5 odstotka dohodnine, še 
ni dokončen. 

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

Ljubljana - Uredba o name-
nitvi dela dohodnine za do-
nacije je bila prejšnji torek 
objavljena v uradnem listu, 
isti dan jo je republiška davč-
na uprava (Durs) skupaj s 
seznamom upravičencev ob-
javila tudi na svoji spletni 
strani. V četrtek je vlada sez-

Davkoplačevalci bodo 
lahko darovali izbranim 
org^nizadjam skupno naj-
več osem milijonov evrov. 

namu dodala še približno ti-
soč novili upravičencev, med 
njimi je največ športnih orga-
nizacij. Tudi ta seznam ni 
dokončen, ampak ga bodo še 
dopolnjevali - letos izjemoma 
do konca septembra, v na-
slednjih letih pa do 31. julija. 
Po oceni Dursa bo na sezna-

mu okrog 3 . 500 organizacij, 
ki delujejo na področju jav-
nih koristi. Največ (okrog 
1 .500) bo prostovoljnih gasil-
skih društev in gasilskih 
zvez, poleg njih pa še invalid-
ske in humanitarne organi-
zacije, politične stranke in re-
prezentativni sindikati, turi-
stične in potrošniške organi-
zacije ter upravičenci s po-
dročja verskih skupnosti, vi-
sokega šolstva, znanosti in 
tehnologije, notranjih in zu-
nanjih zadev, vojnih zako-
nov, socialnih zadev, kmetij-
stva, okolja in prostora, kul-
ture, šolstva in športa. 

Davčni zavezanec bo lah-
ko 0 , 1 , odstotka, 0 , 2 odstot-
ka, 0,3 odstotka, 0 ,4 ali naj-
več 0,5 odstotka dohodnine, 
odmerjene od dohodkov, Id 
se vštevajo v letno davčno 
osnovo, namenil enemu ali 
največ petim upravičencev s 
seznama. Če bo, na primer, 
izbral pet organizacij, bo vsa-

LJUBLJANA 

Vodstvi zavarovalnic podpirata povezovanje 

Upravi in nadzorna sveta Adriatic Slovenice in Vzajemne sta 
se odločila, da bosta nadaljevala postopek za združitev 
obeh družb, ki sta ga napovedala že oktobra lani. Skupščini 
obeh družb bosta o povezovanju sklepali 10. maja. Za-
posleni Vzajemne in Združenje za ohranitev Vzajemne 
zdravstvene zavarovalnice pa so vplivne predstavnike javne-
ga življenja in slovensko javnost pozvali, da ohranijo Vza-
jemno in da omogočijo oblikovanje novih verodostojnih 
organov in vodstva ter izvajanje dopolnilnega zdravstvene-
ga zavarovanja v javnem interesu tudi v prihodnje. C. Z. 

Na seznamu upravičencev za donacije je največ 
prostovoljnih gasilskih društev. / FOIO: RMA OOM 

ki lahko namenil le 0,1 od-
stotka dohodnine. Zavezanci 
bodo to možnost prvič lahko 
izkoristili pri odmeri dohod-
nine od letošnjih dohodkov, 
že v dohodninski napovedi 
za leto 2 0 0 6 , ki jo morajo 
oddati do konca aprila, pa 

lahko navedejo, komu in ko-
likšen del dohodnine želijo 
nameniti za donacije. Zahte-
vo, ki velja do preklica, lahko 
dajo tudi kadarkoli preko si-
stema eDavki ter pisno ali 
ustno (z zapisnikom) pri 
davčnem organu. 

IjusgANA 

Vplačila delničarjev za nakup dveh letal 

v četrtek je bilo še zadnje (tretje) vplačilo delnic v okviru do-
kapitalizacije Adrie Airways. Kot so ob tem sporočili iz Kapi-
talske družbe (KAD), so v tem postopku vplačali 4 0 6 . 2 1 8 
delnic v skupni vrednosti skoraj 11 milijonov evrov, s čimer 
so lastninski delež v družbi povečali na dobrih 77 odstotkov. 
Adria Airways bo sveži denar porabila za nakup dveh dodat-
nih srednje velikih letal, ki ju bo uporabljala v času poveča-
nega prometa med slovenskim predsedovanjem Evropski 
uniji. Z uspešnim konkuriranjem bo pridobila na prepo-
znavnosti, kar ji bo omogočilo razvoj tudi v prihodnje. C. Z. 

KRATKE NOVICE 

IjUBgANA 

VeČina upokojencev ni prejela napovedi 

Republiška davčna uprava (Durs) bo letos zaradi spremenje-
ne zakonodaje prejela približno dvesto tisoč manj dohodnin-
skih napovedi kot lani. Med tistimi, ki po novem niso dohod-
ninski zavezanci in tudi niso prejeli na dom delno izpolnjene 
dohodninske napovedi, prevladujejo upokojenci. Zakon na-
mreč določa, da napovedi ni treba oddati upokojencem, ki so 
poleg pokojnine imeli lani manj kot 19.171 tolarjev drugih ob-
davčljivih dohodkov, pri tem pa je pogoj, da od pokojnine 
niso plačevali akontacije dohodnine in da pri akontaciji niso 
uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane. 
Na davčni upravi ob tem opozarjajo, da morajo nekateri upo-
kojenci vložiti napoved, kljub temu da po pošti niso prejeli 
delno izpolnjene napovedi. To velja v primeru, ko so imeli 
poleg pokojnine več kot 19.171 tolarjev obdavčljivih dohod-
kov, vendar pa izplačevalec podatkov o teh dohodkih ni (pra-
vočasno) sporočil davčni upravi. Napoved morajo vložiti 
tudi tisti upokojenci, ki prejemajo pokojnino iz tujine oz. do-
bivajo poleg slovenske še tujo pokojnino. C. Z. 

KRANJ 

Za dividende 19,5 milijona evrov 

Delničarji Gorenjske banke bodo na skupščini 10. maja v 
osrednji točki dnevnega reda sklepali o uporabi bilančnega 
dobička za poslovno leto 2006. Banka je ob koncu lanskega 
leta imela 21 ,82 milijarde tolarjev oz. 9 1 , 0 6 milijona evrov 
bilančnega dobička. Uprava in nadzorni svet predlagata, da 
bi 4 ,67 milijarde tolarjev oz. 19,47 milijona evrov bilančnega 
dobička namenili za izplačilo dividend, 23,75 milijona tolar-
jev oz. 99.127 evrov za udeležbo nadzornega sveta na dobič-
ku, 4 ,43 milijarde tolarjev (18,51 milijona evrov) za statutar-
ne rezerve, ves preostali dobiček pa naj bi prenesli v nasled-
nje poslovno leto. Delničarjem naj bi dividendo izplačali 11. 
junija letos, člani nadzornega sveta pa naj bi udeležbo na 
dobičku prejeli v delnicah po neto ceni 2 6 7 . 1 9 8 tolarjev oz. 
1.115 evrov. C. Z. 

IguegANA 

Bank Austria Creditanstalt še za mesto višje 

Bank Austria Creditanstalt (BA-CA) Ljubljana je lani poveča-
la bilančno vsoto za 16 odstotkov, z i ,88 na 2,19 milijarde 
evrov, dosegla 6,5-odstotni tržni delež in napredovala s 
petega na četrto mesto. Pri hipotekarnih posojilih je dose-
gla 15-odstotni tržni delež, pri poslovanju s podjetji pa 
okoli 7-odstotnega. C. Z. 

DAVČNI URAD KRANJ SPOROČA 

DOHODNINA 2006 
Davčna uprava Republike Skjvenije je letos 
zavezancem za dohodnino pn/ič poslala 
pned izpolnjeno napoved za odmero dohod-
nine. V obrazcu Napovedi za odmero do-
hodnine za leto 2006, ki so ga do konca 
marca prejeli zavezanci za dohodnino, so že 
vpisani podatki, ki so potrebni za odmero do-
hodnine. To so podatki, s katerimi razpolaga 
davčna uprava na podlagi uradnih evidenc In 
podatki o dohodkSi in vzdrževanih družinskih 
članih. Ki so Jih davčni upravi do konca janu-
arja letos posredovali izplačevalci dohodkov. 

Davčni zavezanec mora v pred Izpolnje-
no napoved vpisati manjkajoče podatke 
oziroma vpisane podatke popraviti ter 
podpisano napoved vrniti davčnemu 
organu najpozneje do 30. aprila 2007. 

Obrazec napovedi davčni zavezanci vrnejo: 
- preko sistema e-davki na naslovu: 
http://edavki.durs.si/. Oddaja je možna z 
digitalnim potrdilom enega izmed pooblaš-
čenih overiteljev (SIGOV-CA, SIGEN-CA, 
NLB CA, POSTARCA in HALCOM), 
- po pošti na Davčni urad Kranj oziroma 
pristojno izpostavo: Kranj, Jesenice, Radov-
ljica. Škofe Loka in Ttžič ali 
- osebno na Davčni urad Kranj oziroma 
pristojno izpostavo, od ponedeljka do petka 
ves poslovni čas. 

Letos je,: 

uprave Republike Stovenije dodana aplikaci-
ja VIDA - virtuaina davčna asistentka, 
s katero je možno komuniciranje 2 4 ur na 
dan. Dosegljiva je na naslovu: 
h t t p : / / v i d a . d u r s . 8 i / t a x _ s i o v e n i a / 
htdocs/htmi/. 

Pred izpolnjene napovedi niso prejeli zave-
zanci, katerih dohodki v letu 2006, od kate-
rih se plačuje dohodnina, niso presegli 
604.330 tolarjev, zavezanci, ki so poleg 
pokojnine, od katere ni bila odtegnjena in 
plačana akontacija dohodnine in pri akonta-
ciji dohodnine tudi niso uveljavljali posebne 
olajšave za vzdrževane družinske člane, 
p r ^ dohodke, ki se vštevajo v letno davč-
no osnovo in ne presegajo 19.171 tolaijev, 
In zavezanci, za katere davčna uprava od 
izplačevateev ni .prejela kontrolnih podatkov. 

Zavezanci, ki pred izpolnjene napovedi 
niso prejeli, pa bi Jo glede na višino 
dohodkov in izpolnjevanje drugih pogo-
jev morali, morajo napoved izpolniti sami 
in jo do 3 0 . aprila 2 0 0 7 posredovati 
davčnemu organu. 

Prazen obrazec napovedi je na voljo na 
spletni strani Davčne uprave Republike 
Slovenije http://wvw.<lurs.gov.si/ oziroma 
na http://edavki.dur8.8i/, zavezanci pa 
ga lahko dobijo tudi na vseh davčnih uradih 
in izpostavah. 

la^ega in hitrejšega komuni-
citanja davčnih zavezancev z davčnim orga-
nom in možnosti podajanja vprašanj v zvezi z 
dohodnino, na novo na spletni strani Davčne 

Vprašaj Vido 
z vprašanji se je možno obrniti tudi na klfcni 
center Davčne uprave Republike Stovenije, 
vsak delavnik med 8 .00 in 1 6 . 0 0 uro, in 
sfcer na telefonsko številko 01/40-00-120. 

Na vprašanja davčnim zavezancem ves po-
stavni čas odgovaijamo tucS na Davčnem ura-
du Ktanj. na telefonski števiW 04/23-71-174. 
Na elektronski naslov: 9p.durs-kf@g0v.si 
pa nam lahko posredujejo tudi pisna vpra-
šanja. 

Cilka Habjan 
direktorica 

KATALOG 

MOJE POLETJE 
Hoteli, apaitmajska naselja, 
zasebni apartmaji, 
z avtobusom v D a l m a c i j o -
po najugodnejš ih cenah! 

Popust do 2 0 % 
za prijave do 30.4.1 

O v j ® -

^MHi CnnpljeaiiRnMli. 
inlo@odlSBj.nei 080 10 56 ^ 

T U R I S T I Č N A A G E N C I J A O D I S E J www.od ise j . s i 

mailto:cveto.zapkitnik@g-glas.si
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20 HALO-HALO, KAŽIPOT info@g-glas.si 

HALO - HALO GORENJSKI GLAS 
telefon: 04 201 42 00 

Hjro<ilo U oiino ipreitmimo po KlefMu 04/M1-42-00, (alsu (M/ZOl-42-li ili oietino nj Zoisni t 
t Krsriiu o; po poiii • do pontdeljVj in (min do M 00 ui»! Cw) ojljsn in ponudb»nibtiki; Intiino ogodna. 

)ANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, UNCOVO gi, 
4240 RADOVLJICA, TEL: 04/53 '5 249i FAX: 04/53 <>4 230 
TRST 28. 4-; MADŽARSKE TOPLICE 29. 4. do 2. 5., 10. 5. do 13. 5., 
17. 5 do 20. 5.; PELJEŠAC • MORJE 21. 7. do 28. 7., 17. 9. do 24. 9.; 
MEDŽICURJE 4. 5. • 6. 5. 

KULTURNO DRUSTVO LOSKI ODER, SPODNJI TRG 14, 
4220 ŠKOFJA LOKA 
12. 4. ob 20. uri; Ugo Betti: KOZJI OTOK; prevod: Jaša L. Zlobec, 
režija: Miha f Kalan; scenograrija: fabiokru, kostumografija: 
b.a.f.t.a.; glasba: Vid Ahačič in Uro5 Strnad; igrajo: Petra Čičič, Bo-
jan Trampuš, Iztok Drabik, Miha Mlakar in Maja Peternel, PRE-
MIERA, za IZVEN; 13. 4. ob 20. uri; Ugo Betti: KOZJI OTOK; pre-
vod: Jaša L. Zlobec, režija: Miha f Kalan; scenografija: fabiokru, 
kostumografija: b.a.f.t.a.; glasba: Vid Ahačič in Uroš Strnad; igrajo: 
Petra Čičič, Bojan Trampuš, Iztok Drabik, Miha Mlakar in Maja Pe-
ternel, za IZVEN; 14.4. ob 20. uri; Ugo Betti: KOZJI OTOK; prevod: 
jaša L. Zlobec, režija: Miha f Kalan; scenografija: fabiokru, kostu-
mografija: b.a.f.t.a.; glasba: Vid Ahačič in Uroš Strnad; igrajo: Pe-
tra Cičič, Bojan Trampuš, Iztok Drabik, Miha Mlakar In Maja Pe-
ternel, za IZVEN 

OBVESTILA O DOGODKIH OBJAVLJAMO V RUBRIKI 
GLASOV KAŽIPOT BREZPLAČNO SAMO ENKRAT. 

PRIREDITVE 
v knjižnicah za otroice 
Škofja Loka - V škofjeloški knjižnici bodo otroci pravljici 
Jurček in ura lahko prisluhnili danes, v torek, ob 17. uri. 
V četrtek, 12. aprila, pa se lahko otroci, stari od 4 do 10 let, 
udeležijo delavnice za spretne prste z naslovom Skriti 
zaklad - moja nova igrica, najstniki in najstnice pa ob i8. uri 
delavnice Panjska končnica malce drugače. 

ŽirI - V žirovski knjižnici se bo delavnica za spretne prste za 
otroke, ki so stari od 4 do 10 let. Skriti zaklad - moja nova 
igrica začela jutri, v sredo, ob 17. uri, ob 18. uri pa se bo za-
čela delavnica za najstnike in najstnice Panska končnica 
malo drugače. 

Železniki - Ura pravljic v knjižnici v Železnikih se bo začela 
jutri, v sredo, ob 17. uri. Novo slikanico Tovornjak Gregec bo 
prestavila Saša Bogataj Ambrožič. 

Bohinjska Bistrica - V knjižnici se lahko otroci, stari vsaj 4 
leta, jutri, v sredo, ob 17. uri udeležijo delavnice za otroke 
Posejem svojo rož'co. 

Predstavitev magistrske naloge 
Škofja Loka - V okviru prireditev Sredin večer se bo jutri, v 
sredo, ob 19. uri v Knjižnici Ivana Tavčarja začela pred-
stavitev magistrske naloge Darje Thaler z naslovom 
Družbene implikacije Škofjeloškega pasijona in njegov 
pomen za identiteto Škofjeločanov. 

lo . Linhartov gledališki maraton 
Radovljica - V Knjižnici A. T. Linharta se v četrtek, 12. aprila, 
ob 17. uri začela skupna prireditev knjižnice in Linhartovega 
gledališkega maratona. Najmlajši si bodo lahko ogledali 
prestave Sin Srakolin, Polžek jožek in Pikapoka. 

Srečanje otroških in mladinskih zborov 
Slovenski Javornik - V Kulturnem domu julke in Albina 
Pibernika se bo v četrtek, 12. aprila, ob 17. uri začelo Ob-
močno srečanje otroških In mladinskih pevskih zborov. 

V Mladinskem centru Tržič 
Tržič - Danes, v torek, bodo od 14. do 16. ure v Mladinskem 
centru Tržič. Potekale Družabne igre. Prireja Mladinski center 
Tržič. Jutri, v sredo, bo od 15. do 17. ure Kuharska delavnica. V 
četrtek bo od 14. do 16. ure Ustvarjalna delavnica. 

Dobrodelna dražba likovnih del 
Tržič • V četrtek, 12. aprila, bo ob 19. uri v galeriji Atrij 
Občine Tržič dobrodelna dražba likovnih del Marjetke Kris-
tan. Ob pomoči Občine Tržič organizirajo Tržiški muzej, 
KUD Hudi grad in Irena Brejc. Dela bodo na ogled že od tor-
ka, 10. aprila. Informacije 04/59 536-

IZLETI 
Ceoss-Zasavsko hribovje 
Tržič - Vodniški odsek PD Tržič vabi v soboto, 14. aprila, na 
izlet od Zagorice preko Miklavža, Slivne na CEOSS. Pot boste 
nadaljevali skozi Vače do Zasavske gore. Odhod posebnega 
avtobusa ob 7. uri izpred OŠ Tržič. Prijave in informacije po tel. 
5971 536 do četrtka, 12. aprila, oziroma do zasedbe mest. 

V Dunajske ferate 
Kranj - Planinsko društvo Iskra Kranj vabi vse ljubitelje 
plezanja in ferat v Dunajske ferate. Izlet bo Izveden od pet-
ka, 27., do nedelje, 29. aprila.Pred Schnebergom in Raxom 
se vleče dolga skalnata bariera Hohenvvand. Stena je visoka 
do 400 metrov in ima veliko lahkih ferat in nekaj tudi zelo 
težkih. Odhod s posebnim mnibusom izpred hotela Grelna bo 
v petek, 27. aprila, ob 2 uri. Pripravljalni sestanek z udeleženci 
bo v petek, 20. aprila, ob 17. uri na vrt gostilne Kovač v Vikrčah 
pod Šmarno goro. Informacije in prijave z vplačilom akontaci-
je ob sredah od 17. do 18. ure v pisarni društva. Poslovni cen-
ter Planina 3, Kranj, predprijave s SMS na 041/350 204 ali po 
elektronski pošti rucigajm (§)volja.net 

Ogled skupščine in Ljubljanskega gradu 
Šenčur - Turistično društvo Šenčur organizira v ponedeljek, 
16. aprila, popoldanski izlet z ogledom skupščine R Sloveni-
je in obiskom Ljubljanskega gradu. Odhod avtobusa bo ob 
14. uri izpred pošte Šenčur. Vsak se udeleži izleta na lastno 
odgovornost. Informacije in prijave zbira do petka, 13. apri-
la, Franci Erzin, tel. 041/875-812. 

Jurjev pohod 
Šenčur - Občina Šenčur in Turistično društvo Šenčur ob 
prazniku Občine Šenčur vabita na 4. jurjev pohod, ki bo v 
soboto, 21. aprila, z odhodom ob 8. uri s centra Šenčurja 
(okrepčevalnica ALO ALO). Pot je dolga okoli 15 kilometrov. 
Skupne zmerne hoje je do 4 ure. Trasa pohoda: iz centra 
Šenčurja po BeleharjevI cesti in Sušnikovi ulici, nato po 
Poliški poti in severno preko Velesovske ceste, mimo vod-
nega zadrževalnika nad Srednjo vasjo do cerkvic Sv. 
Katarine in Radegune {žig Aljaževe poti). Nadaljujete preko 
Srjanskega hriba do Visokega in skozi Hotemaže do reke 
Kokre. Nato ob reki Kokri do Milj in preko gozdov in 
travnikov proti Šenčurja do cilja pred gasilskim domom v 
Šenčurju. Pohod bo ob vsakem vremenu! Dodatne informa-
cije in predprijave (obvezne za večje skupine): Franci Erzin, 
tel. 041/875 812. 

Letovanje v Izoli 
Kokrica - Društvo upokojencev Kokrica organizira sedem-
dnevno letovanje v hotelu Delfin v Izoli, ki bo od 13. do 20. 
junija. Ker je dovolj prostih mest, se lahko prijavijo ne samo 
člani, ampak tudi vsi drugi zainteresirani in sicer pod istimi 
pogoji kot člani društva. Za informacije pokličite DU Kokri-
ca po tel.: 041/256 811 do 17. aprila. 

Kopalni izlet Haloze - Prekmurje 
Jesenice • Medobčinsko društvo invalidov Jesenice obvešča 
člane, da sprejema prijave za kopalni izlet v Haloze - Prek-
murje, ki bo v četrtek, 12. aprila. Avtobus bo odpeljal z zad-
nje postaje na Hrušici ob 6. uri in bo ustavljal na vseh avto-
busnih postajah do Rodln. Vplačila sprejemajo v pisarni 
društva v torek, 10. aprila, od 15. do 18. ure. 

OBVESTILA 
Razpis tekmovanja v tekih in veleslalomu 
Kranj - Sekcija za zimski šport pri Društvu upokojencev 
Kranj organizira srečanje z zabavnim tekmovanje v ve-
leslalomu in tekih, ki bo v petek, 13. aprila, na Pokljuki - pri 
Šport hotelu. 

Srečanje skupine za samopomoč 
Tržič - Jutri, v sredo, bo ob 16. uri v prostorih podružnice AU-
RIS (Trg svobode 10) srečanje skupine za samopomoč 
gluhih in naglušnih. Prireja Društvo AURIS - podružnica 
Tržič. 

Občni zbor 
Cerklje - Turistično društvo Cerklje na Gorenjskem vabi 
člane in simpatizerje na občni zbor v četrtek, 12. aprila, z za-
četkom ob 20. uri v sejni sobi Občine Cerklje na Gorenj-
skem, Trg Davorina Jenka 13. 

PREDAVANJA 
Dojenje 
Bled • Mednarodna zveza za dojenje (La Leche League In-
ternational) vabi na srečanje v petek, 13. aprila, ob 16.30, ki 
bo v sejni sobi KS Bled poleg Knjižnice Blaža Kumerdeja na 
Ljubljanski 8 (isti vhod). Informacije - tel. 041/29 26 00 
(Alenka). Na www.dojenje.net so poleg informacij o dojenju 
na voljo tudi številke svetovalk za pomoč po telefonu. 

S kolesom po Afriki 
Radovljica - V Knjižnici A. T. Linharta se bo danes, v torek, 
ob 19.30 začelo predavanje Gregorja Fodransperga - Fedra S 
kolesom po Afriki. 

P R O S T A D E L A ŠTUDENTJE,DIJAKI 
www.ms4<ranĵ  

*tierwiM*ri.M*.Oierličc.iui 

O pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju kmetov 
Tržič - Danes, v torek, ob 10. uri bo v sejni sobi KGZ Tržič 
predavanje Cilke Močnik o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju kmetov. Organizirata KGZ Kranj in društvo 
podeželskih žena SVIT. 

Predstavitev prostovoljnega dela v misijonu 
v Ukrajini 
Tržič - Danes, v torek, bo ob 18. uri v prostorih Centra za so-
cialno delo v Tržiču predstavitev prostovoljnega dela v 
misijonu v Ukrajini. Vabi Mladinski center Tržič v sodelo-
vanju s Simono Seliškar. 

O vojaški alpinistični odpravi na Denali 
Tržič - Danes, v torek, ob 19. uri bo v Paviljonu NOB - Ga-
leriji Ferda Mayerja predavanje Miha Kuharja o prvi vojaš-
ki alpinistični odpravi na Denali. Vabi Planinsko društvo 
Tržič. 

KONCERTI 
Spomladanski koncert 
Križe - Jutri, v sredo, bo ob 18. uri v Osnovni šoli Križe 
Spomladanski koncert, srečanje otroških in mladinskih 
pevskih zborov Tržiča. Vabi OŠ Križe in 01JSKD Tržič. 

Z A P O P O L N PREGLED SI OGLE JTE 
WWW.GORENJSKICLAS.S I/KAZIPOT 
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Dvorana Kodeljevo - LJUBLJANA S 

POIMHIMO 8*2 VSTOCNiri' 

® 

^ d i o Tri9l<iy 
G o r e n j s k a 96 M H z 
R A D I O Z A R A D O V E D N E 

LOTO 
Rezultati 28. kroga - 8. 4. 2007 

17 18 26 28 33 3 4 3 6 2 
Lotko: 21 9 4 4 4 

Predvideni sklad 29. kroga za Sedmico: 115.000 EUR 
Predvideni sklad 29. kroga za Lotka: 290.000 EUR 

mailto:info@g-glas.si
http://www.dojenje.net
http://www.gorenjskiclas.si/kazipot
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Tel.: 04 20 43 200 
GSM: 031 5 1 1 1 1 1 

KRAN) . VODOVODNI STOLP: 
dvosobno. 52,1? mi, 1. na<j74. 
novljeno I. 99, vpisano v ZK. vsi 
priključki, opremljena kuhinja in 
kopalnica, odlična lokacija. Cena: 
98.100 EUR {23.s08.684 SfT). 
KRANJ - VODOVODNI STOLP: 
trisobno. 72 mi. i, nad., nizek blok. 
kompletno obnovljeno I. 04. oprem-
ljeno, zelo lepo. Cena: 12S.600 EUR 
(30.817.704 SIT). 
KRANJ • PLANINA II: trisobno. 78 
m2, obn. 1. 06. s. nad./7. funkcional-
no, lepo, sončno, vsi priključki, ure-
jen blok, Cena: 125.187 EUR 
(29.999.812,68 SIT). 
KRANJ • ZLATO POLJE: garsonjera 
21,24 m2. kompletno obnovljena I. 
06, vpisana v ZK. vsa infrastruktura v 
bližini. Cena: 55.900 EUR (13.395-876 
SIT). 
KRANJ • OBROBJE MESTA: enosob-
no, 37,46 m2, delno obn. 03, CK • 
plin. potrebno obnove, prazno, takoj 
vseljivo, Cena: 50.075 EUR 
(11.999.973 SIT). 
TRŽIČ, MLAKA: trisobno. 75 mz. I. 
96. parkirno mesto, mima lokacija, 
dobra razporeditev. Cena: 110.000 
EUR (26.360400 SIT). 
GOLNIK: enosobno. 42.36 m2. del-
no obn. 02, dobra lokacija, zastekljen 
balkon. Cena: 80.000 EUR 
(19.171.200 SIT). 
NAKLO: trisobno. 747 m2. obn. I.03, 
v priti, večstanovanjske hiSe, lastno 
parliriSče, CK • olje, opremljena 
kuhinja, vseljivo. Cena: 116.800 EUR 
(27.989-952 SIT). 
PREDDVOR: enosobno, 39.10 m2. 
obn. 87, 1. nad., opremljeno, na 
mirni lokaciji. Cena: 79.300 EUR 
(19.003.452 SIT). 
GOLNIK • OKOLICA: kmečka hiSa 
212 m2. parcela 721 m2, gospod, 
poslopje 140 m2. obnov. I. 75. 
potrebna obnove, lepa lokacija, v 
vasi. ob potoku, vsa infrastruktura v 

bližini. Cena: 139.000 EUR 
{33.309.960 SIT). 
CERKLJE • DVORJE: parcela 1000 
m2, sončna, ob gozdu, čudovit raz-
gled. 1/3 parcele v hribu, dostop po 
makadamski cesti - cca. 100 m 
potrebno utrditi. UGODNA CENA: 
100 EUR/m2 {23.964 SfT/m2). 
ZA ZNANE KUPCE NUJNO KUPIMO: 
• Enosobno v Kranju 
- V KRANJU IN SUŽNJI OKOUCI gar-
sonjero. dvo-, dvoinpol- in trisobno. 
- HISO na Gorenjskem 
Celotno ponudbo nepremičnin na-
jdete na na$i spletni strani 

www. m p-projekt, s 

NEPRCMIČNINC 
REAL ESTATE 

SVET RE d.0.0. 
ENOT« KIIAIII 
NAIOBJCVA vlicA 12 
4000 kjtAMj 
TiL: 04/?9L 1.000 
FAS.; 04/202»-4>9 

Email: kranj®>svet-nepremi£nine.5i 
http:y/www.svet-nepremičnine.si 

STANOVANJA prodamo 
KRANJ. Zlato polje: dvosobno. 56,76 
m2. 1. nad., I. 2007. novogradnja, 
prazno in takoj vseljivo. V ceni vSteti 
2 parkirni mesti z nadstreškom. 
Cena: 105.000 EUR {25,1 mio SIT). 
KRANJ - Zbto polje: 39,26 mz. enosob-
no. I. 1998. 2. nad./4. lepo. svetlo, 
vzdrževano. Cena: 77.199 EUR {18.5 mio 
SfT). 
KRANJ • Savska c.: enosobno. 54.2 
m2.1.1989,3. nad., prostorno, hod-
nik. dnevna, kuhinja, soba, prenov-
ljena kopalnica, brez balkona. Cena: 
86.380 EUR {20.7 mio SfT). 
KRANJ • Koroška c: dvosobno, cca. 
41 m2 v hiši. adaptirano 1.2005, last-
ni vhod, t-2. drvarnica, klet, vredno 
ogleda. CK na olje. Ogled slik na naši 
spletni strani. VREDNO OGLEDA. 
Cena: 78.868 EUR {18,9 mio SIT). 
KRANJ - Gosposvetska: enosobno. 31,3 
m24io,6 m2 kleti. 2. nad., 1.2005, CK-
plin, opremljeno, balkon, miren okoliš, 
lastno parkirišče, ZK. Cena: 84.500 EUR 
(«>,2mkiSrT). 
KRANJ . Planina II: dvosobno. 69.26 
m2, s/7**h, prijetno stanovanje, vzhod-

na stran. 1.1982. velik balkon. Cena: 
110.583 EUR (26,5 mto SIT). 
SKOFJA LOKA - Partizanska: enosob-
no. 37.42 m2.11. nad., 1.1974. j lega. 
hodnik, kuhinja, kopalnica, soba. 
balkon, delno prenovljen. Cena: 87.000 
EUR {20,8 mio SIT). 
SKOFJA LOKA - Frankovo n.: trisobno. 
87,78 m2. 3. nad.. 1.1986, adaptirano I. 
2003, razen kopalnice, kuhinje in oken, 
lepo in prostorno. ZK. Cena: 120.000 
EUR (28.7 mio Sn). 
JESENICE: dvosobno. 53,87 m2, ob-
novljerK) I. 2004, CK na ̂ je. plin pred 
vrati. Cena: 66.500 EUR (15,9 mio SIT). 
JESENICE: trisobno, 85 m2. v več-
stanovanjski hiši, CK - elektrika, stilsko 
pohištvo, savna, kamin v dnevni sobi. 
Zanimivo stanovanje vredno ogleda. 
Cena: 82.000 EUR (19,6 mio SIT). 
STANOVANJE oddamo 
KRANJ: trisobno, 76.92 m2, brez CK. 
ogrevanje na bmin ali termoakumu-
lacijsko peč, opremljeno, vseljivo 
kmalu, 1 varščina. Cena 350 EUR 
(83.874,00 Sn)/mesec + stroški. 
Ht^ prodamo 
TKŽiC samostojna hiša. 113 m2 dorisa. 287 
m2 parcrie, N+K L1970. nadstropje je kom-
pletno prenovljeno. CK-olje. sončna lega. 
Cena; 150.000 EUR (35,9 mio SfT). 
ZEMgiSČE prodamo 
RIBNO: 644 m2, položno zemljišče, 
primemo za gradnjo stanovanjske hiše, 
druga vrsta pod cesto v smeri proti 
hotelu. Dostop po javni asfeltirani cesti. 
Cena: 125.00 EUR/m2 (29,955.00 SIT). 
BLED - Želeče ravno, stavbno zemljišče. 
549 m2, cca. 400 m oddaljeno od jezera, 
obmo^ stanovanjske gradnje, kupec pri-
dobi še lastništvo na cesti 171 m2 in do-
datno parkirno mesto. Cena 109.800,00 
EUR (26.312472,00 SIT). 

www.svet-nepremicnine.si 
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FIlm o prenovi Starega gradu 
Arhitekt Tomaž Schiegel je film imenoval Oberstein, Kraljestvo orla. 

JASNA PALDIN 

Kamnik - V kamniškem kultur-

nem domu je minuli teden ar-

hitekt T o m a ž Schlege! Kamni-

čanom premiemo prikazal svoj 

film o viziji celostne prenove 

Starega gradu z naslovom 

Oberstein - Kraljestvo orla - re-

inkamadja preminule slave. 

Arhitekt je s futurističnim fil-

m o m gledalcem predstavil 

enega najstarejših gradov na 

Slovenskem, ki nad Kamni-

k o m propada že 4 3 0 let, nje-

gove razvaline pa zaradi od-

lične lege kar kličejo po pre-

novi. Avtor idejne zasnove je 

predvidel celostno prenovo v 

sedmih fazah, ki naj bi stala 

manj kot dva milijona evrov, 

največ polemik pa je povzro-

čil predlog umestitve 4 0 -

metrskega železnega raz-

glednega pomola. Občina bo 

S projektom kandidirala za 

nepovratna sredstva, predlog 

prenove pa bo med občani v 

prihodnje gotovo dvignil Še 

veliko prahu. 

Vrtni center KALIA na Zlatem polju v Kranju 

Za čudovite vrtove Gorenjske 
PONUDBA TEDNA: od 10.4. do 14.4. 2007 

Valintln okrasno lubj* 20-40 mm. 

-50% 
€ 7 , 6 3 
te2s.45srr 

Stm«nsk« vrt^kt, Stmaftarna, 
kapusnic* 
€0.85 

-30% 
€ 0,60 W3.78srr 

S«m*nsk* vrvilc«, Vakntin. kapusnk* 
€1.10 

-30% 
€ 0 , 7 7 
ia4.52 $IT 

-50% 
€ 5 , 3 4 
U79.6e SIT p 
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Mlinska ul. 1, Maribor. PE Tržič, 
Ste MarieAux Mineš 9/a 

Telefon: 592 59 49, 030/30 20 n 

STANOVAN|A PRODAMO 
KRANJ - Zlato poT̂ e zgoraj, dvosobno, 
51,7 m2, I./4. adaptirano v celoti I. 
2006. takoj vseljivo, vpisano v ZK. 
Cena: 102.237 EUR (24.5 mio SrT). 
KRAN) • mesto, dvosobno. 57.9 m2, 
M/2, dograjeno 1.1979. obnovljeno v 
celoti, klimatizirano. Cena: 99.000 
EUR (23.724-360 SIT). 
KRAN) • Pfanina il, dvosobno. 69^6 nn. 
V./7, l.l. 1982. delno obnovljeno. Cena: 
104.990 EUR (25.159.803,60 SfJ) 
TRŽIČ - mestno jedro, dvosobno. 
52,39 m2.1./4, stavba v celoti obnov-
ljena I. 2006. Cena: 78.148 EUR 
(18.727.387 srr). 
KRAN) • Planina II, trisobno, 93,63 
m2, VII. nad., I.i. 1982, opremljeno, 
vzdrtevano. 2 balkona. Cena: 120.598 
EUR (28.9 mio SIT). 
TRŽIČ • center mesta, tnsobno, 66.20 
m2. m3nsarda/3,1. 2006 večstano-
vanjska stavba v celoti obnovljena. 
Cena: 87.880 EUR (21.059.563 SIT). 
HISE PRODAMO 
KRAN) • okolica. Trboje, dvostan. 
hiSa. 256 m2 biv. povrJine. pare. 621 
m2. I.i. 1984, obnovljena, opremljena, 
urejen vrt in sončna terasa. Cena: 
221.165.08 EUR (53 mio SIT). 
TRŽIČ • Ravne, stan. hi$a z gostin* 
skim lokalom. 135 m2. parcela 125 m2. 
obnovljena v celoti 1.2000, v mansar-
di je trisobno, v P pa gostinski lokal z 
uporabnim dovoljenjem, ki ga je mo-
goče preurediti v stanovanje. Cena: 
146.000 EUR (34.987440 SIT). 
PARCELE PRODAMO 
BREZJE PRI TRŽIČU - zazidljiva parce-
la, 649 m2, dostop asfalt. Cena: 70 
EUR/m2 (16.775 SIT/m2). 
POONART • 2 zazidljivi parceli. 1.066 
m2 In 1.119 m2. ravni, sončni, pravo-
kotne oblike. Cena; 70 EUR/m2 
(16.775 SfT/m2). 
NAKLO • zazidljiva parcela. 855 m2. 
lepa. ravna, sončna, pravokotne oblike. 
Cena: 145 EUR/m2 (34.748 SIT/rm). 
POSLOVNE PROSTORE ODDAMO 
KRIŽE PRI TRŽIČU - 6 pisarn s pripa-
dajočimi prostori, cca. 100 m2.1. nad, 
I.i. 1989. 3 pisarne so povezane med 
seboj, vendar se lahko oddajajo tudi 
samostojno. Šestim pisarnam pripa-
da tudi del arhiva, sejna soba s kuhi-
njo in sanitarijami. Najemnina vsebu-
je tudi stroške elektrike, ogrevanja, va-
rovanja in komunale. Prostori imajo 
vse priključke in se nahajajo nad Kme-
tijsko zadrugo. Najemnina: 835 
EUR/mes (200.000 SlT/mes). 

www.etio-hisa.st 

novogradnje, adaptacije, nepremt̂ ntne 

venum..o 
Brhof^j, 4000 Kranj 
teL/fuc 04/2)4-30-S0 
gsm: 031/684-777 
e-poita: Iidr}a9»venum.si 

PRODA)A 
2L pdje, dvosobno. 54,9 rra. VP. delno ob-
novljeno. ddno oprem êno, CK -plin. I. 63. 
zek) prijetno, možnost pregraditve, cena: 
95-977.30 EUR (23.000.000,00 SfT). 
Vodovodni stolp, trisobno stan,. 72 mz, L 
70,1./3 nad. obnovljeno 2005. oprem!jefX). 
zek) lepo, CK - plin. PP pred btokom. Cena: 
128 000,00 EUR (30.673.92 SfT), 
ZI. polje, dvosobno. 63 m2 60 m2 
terase, I. 70, 3. nad., dvigalo, cena: 
125.187.78 EUR (30.000,000.00 SIT). 
ZL po^ dvosobno stan., I. 61, popol-
noma obnovljeno, prazno in takoj 
vseljivo. prodamo. Cena: 100.150,23 
EUR (24.000.000.00 SIT). 
Mlakarjeva, garaža, 17 m2, vpisana v ZK, 
cena: 14.000,00 EUR (3.354.960,00 SfT). 
šk. Loka, Cnnc, 421 in 500 m2. dve 
zazidljivi parceli, sončni, ravni. el. in 
voda v bližini. Cena: >25 EUR/m2 
(29.955.00 Srr/m2). 
Log v Poljanski dolini, dvostanovanjsira, 
vzdrževana hlia, 960 m2 zemljiSča. 115 
m2 stan. povr,/n^., s kletjo in garažo, 
idilična okolica. Cena: 233.683.86 EUR 
(56.000.000.00 SIT), 
ISČEMO 

Krv^ a£ $k. Loka, za znano stranko nujno 
t$čer^ manjSo hiSo s parcek> 500 m2 in 
stanovanja potrebna obnove 
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o. Kranj 
N K P R K M I C M N S K A I I I S A 

Jr/rnka r. 54«, PE ̂ acrva 27. Krai 

PRODAMO S T A N O V A N J A 

Tržit 68 mz. dve stanovanji v pritličju, 
adap. 2004, cena 77.210 EUR, 18,5 mio SfT. 
Škoija Loka: trisobno. 78 mz. adapt. 2001, 
zdo lepo, 118.000 EUR, 28.3 mio SIT. 
Podljubelj: enosobno, 42 m2. adapt. 
03. p/2 nad., 46.000 EUR. 11 mio 
SIT. 
Planina 1: enoinpolsobno, 5. nad., 46 
m2.1. 76, lepo urejeno. 87.cxx5 EUR. 
20.8 mio SIT. 
Planina 1: dvosobno, 2. nad.. I. 76. 
105.600 EUR. 25.3 mio srr. 
Planina 1: enosobno, 40 m2, viSje nad. 
.adapL 2002,72,9 EUR, 17,5 mio SIT. 
Planina 2: enosobno. 42 m2, 2. nad. 
76400 EUR. 18.3 mio srr. 
Tržič • Detdjka- trisobno. 82 mz. L 79. 
funkcionalno, 93.000 EUR, 22.3 mio SfT. 
Zlato polje: enosobno. 2. nad. 1. 98. 
balkon, lep razgled. 77.200 EUR. 18,5 
mio SIT. 
Zlato polje: dvosobno, novogradnja. 
57m2, pokrito park.. 3,/3 nad., 
toi.800 EUR. 244 mio SIT. 
Planina: dvosobno. 45 m2. adapt. 07, 
atrij, sončno, 99.900 EUR. 23.95 ^ ^ 
Zlato polje: 50 m2.1. 62. takoj vselji-
vo. 85.500 EUR. 20.5 mio srr 
Kranj: trisobno, meščansko s teraso, 
95 m2. adaptirano I. 2000. 125.180 
EUR. 30 mio SIT. 

Planina 1: 2 • dvosobno, 89 m2. 1. 
1979. tâ ôj vseljivo, 130.000 EUR. 31.15 
mio srr. 

HISE -PRODAMO 
VISOKO: poslovno-stanovanjska. 9x12 
m + prizidek. K+P+N, 1.1980. parcela 
712 m2, 271.241 EUR. 65 mio SIT. 
PRIMSKOVO: hi$a, 200 mz. 445 mz, 2 
garaži, 1.1980.212.820 pUR, 51 mio Srr. 
KOKRICA: hiSa, 150 m2, parcela 524 
m2,1.1960,187.782 EUR. 45 mio SfT. 
ČIrče: hiša. I. 1982. 200 m2 + klet. 
parcela 680 m2, 212.820 EUR. 51 mio 
srr 
Dodatna ponudba na: 

www.fras t . s i 

ilOA 
dOiO. 

nepremičnine 

Ul. Juleta Gabrovška 34,4000 Kranj 
email: info(3)lda-nepremicnine.si 

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

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

STANOVANJA PRODAMO: 
KRANJ, CRADNIKOVA UUCA: 39 m2, 
enoinpolsobno. zgrajeno I. 1960. prit., 
enosobno stanovanje s kabinetom na 
prijetni bkacijl. stanovanje je potrebno 
obflove. cena: 79-300 EUR (19.003452 
SIT). 
KRANJ, gUBLJANSKA CESTA • POD 
MESTOM: 56.1 mz, trisobno, zgrajeno 
L1952, adaptirarK) 1.2002. pritiî e v več-
stanovanjski hiši, cena: 79.290 EUR 
(19.001.056 srr). 
KRAN) ZLATO POgE 52 m2. dvosob-
no. zgrajeno 1.1960, adaptirano 1.2006. 
1. nad,, popolnoma prenovljeno stano-
vanje. cena:i02.240 EUR (24.500,794 
sn). 

TRŽIC CANKARJEVA: 59 m2. trisobno, 
zgrajeno 1.1960.1. nad., manjše trisob-
no stanovanje: Cena: 75.000 EUR 
(17.973000 srr). 
H\U PRODAMO: 
KRANJ • KOKRKA 421 m2. delavnica, 
zgrajena 1.1996.700 m2 zemljišča, po-
sksvm stanovanjsid objekt • vulkanizer-
ska delavnica v obratovanju + prostor-
no mansardno stanovanje (v 3. ^ i • vse 
instalacije), cena: 342.180 EUR 
(82.000.000 srr), 
PARCELE PRODAMa 
NAKLO - POUCA: 703 m2. zazidljiva, 
parcela ob glavni cesti, primerna za po-
slovno stanovanjski objekt, cena 140 
EUR/m2 (33.550 Srr/mz). 
NAKLO - POUCA: 3.500 mz, zazidljiva, 
parcela leži ob robu industrijske cone in 
je primerna za poslovno stanovanjski 
objekt, cena: 130 EUR/mz (31.153 
SrT)/m2. 

POSLOVNI PROSTOR PRODAMO: 
KRANJ - STOLPNKA 83,94 ">2. zgraje-
na 1.1964,5./14 nad., pisarna, možnost 
uporabe tudi kot stanovanja, cena: 
134.500 EUR (32-231.580 SIT). 
KUPIMa 
Na obmo^u Gorenjske kupimo stano-
vanja, hiše in parcele. Za več inibnnac^ 
naspok&dte. 

www.id a-nepremični ne. s 

FESST, d. o, a , 
nepremičninska 
družba, 
Stritarjeva ulica 5. 
Kranj, 
Telefon: 236 73 73 
Fax: 236 73 70 
E-pošta: 
info@)fesst.si 
Internet 
www.fessts» 

STANOVANJA PRODAMO: 
KRANJ • Sodijevo naselje: garsonjera, 
3./3 nad., 27.16 m2, (klet 4,02 m2). L iz-
gradnje 1968. cena 66.000,00 EUR 
(15.816.240.00 srr). 
KRANJ • Pbnina I: enosobno, pritličje, 
3848 m2. (klet 2.91 m2). I. izgradnje 
1976, atrij 10 m2 v uporabi, cena 
81.372,06 EUR (19.500.000,00 sn). 
KRANJ - Vodovodni stolp: enosobno. 
34.85 m2. 4/4 nad., I. izg. 1968. cena 
71000.00 EUR (17.014440.00 srr). 
KRANJ • Strazišče: garsonjera. 24 m2, 
pridig v stanovanjski hiši. L izg. 1945, 
delno obnovljeno 2005. cena 41.729̂ 7 
EUR (10.000.000.00 SfT). 
KRANJ - Stra&te enosobno z atrijem, 
46.iom2, pritli^ v bloku. 1. izg. 1979. 
cena 79.285.60 EUR (19.000.000.00 

sro. 
KRANJ • Zlato polje: enosobno, 31,30 
m2 + klet 10 m2,2-/2 nad,, I. izg. 2005. 
takoj vseljivo, cena 89.000,00 EUR 
(21.327.960,00 SfT). 
KRAN) • Zlato polje: dvosobno, novo-
gradnja 2006. 56.76 m2,1. nadstropje, 
dva parkirna mesta, takoj vseljivo. 
107.000,00 EUR (25.641480,00 sn). 
KRANJ - Zlato polje: dvoinpolsobno, 
pritliž̂ e, I. izgr. 2005, skupaj 8340 m2, 
cena 119.000,00 EUR (28.517.160.00 
sn^. 
KRAN) • Planina i: dvoinpolsobno, 3. 
nad. I. tzgr. 1974, skupaj 54 mz, cena 
100.000,00 EUR (24000.000.00 srr). 
KRANJ - Planina II: dvosobno. 73.62 m2 
s kletjo, I. izgradnje 1982. balkon, cena 
110.000,00 EUR (26.360.0(^0,00 srr). 
KRANJ • Pbnina I: trisobno stanovanje. 
9. nad., I. izgradnje 1974, 80,58 m2, 
cena 116.841.92 EUR (28.000.000,00 
SfT). 
SKOFJA LOKA- Frankovo nasede dvo-
sobno. 3./3 nadstr., 52.00 m2,1. izgrad-
nje 1959, obnovljeno 2000, zastekljen 
balkon, takoj vseljivo. cena 85.000.00 
EUR (20.369400.00 srr). 
JESENICE: dvosobno stanovanje v več-
stanovanjski hiši. 1. nadstr., 53.87 m2, 
obnovljeno 2006. cena 65.000.00 EUR 
(15.576.600.00 sn). 
HIŠE PRODAMO 
KRANJ - Stražišče: stanovanjska hiša, I. 
izgradnje 1970,150 mi stan. pov.. po-
polnoma obnovljena 2006, 443 m2 
parcele, cena 285.000.00 EUR 
(68.297400.00 SIT). 
KRANJ • Primskovo: dvostanovanjska 
hiša. I izgradnje 1926. delno obnovlje-
na 2004 cena 212.819.23 EUR 
(51.000.000.00 sn). 
PREDOSLJE: stanovanjsb hiša na par-
celi 939 m2,1. izgr, 1963, obnovljena 
2003, cena 200.000.00 EUR 
(47.928.000.00 srr). 
PREDDVOR: dvostanovanjska hiša, b-
čena vhoda. 657 m2 zemljišča I. i^r. 
1960, obnovljena 2002, cena 
175.262,89 EUR (42.000.000,00 sn). 

gekkoprojekts 
• " ^ p r c m i č n i n e i 

Bntof 79A. 4000 Kranj I 
info-nep09ektopro)ekt.si S 

www,gel(kspro)eict.si • 

04 2341 999 | 
031 67 40 33 1 

PRODAMO STANOVANJA 
KRANJ: dvoinpolsobno stanovanje, I. 
2005, 63 m2 + 20 m2 kleti, vsi 
priključki, v kuhinji vgradni aparati v 
garanciji. CK • plin. lastno parkirno 
mesto, dva balkona. Cena: 
118.928,39 EUR (28,5 mio SIT). 
KRANJ • PLANINA i: dvosobno. 
67.79 m2. nadstropje 6-/7. I. 1978. 
balkon, vsa infrastruktura. Cena: 
112.500 EUR (26.959.500.00 srr). 
KRANJ • CRADNIKOVA: enoinpol-
sobno, 39 m2. I. 1960. pritličje, vsa 
infrastruktura. Cena: 75.112.66 EUR 
(18 mio SIT). 
O D D A M O POSLOVNI PROSTOR 
LESCE: gostinski lokal za hitro 
prehrano. 16 mz. I 1920. obnovljen 
1990. s krušno pečjo, za pripravo in 
dostavo hrane, parkirno mesto. Cena 
250 EUR/mesec + stroški. 
K U P I M a 

KRAN) IN OKOLICA: Za znanke 
stranke iŠčemg več različnih 
stanovanjskih enot različnih velikosti 
in cenovnih razredov. 
DODATNA PONUDBA NA: 

tw.gekkoprojekt.sl 

aipdomaaipdom si 
TeL 04 537 4S 00 
wwvk/.alpdom.si 

^ i P D o m 
Afpdom inzenirmo d d Radovljica 
Cankarjeva ulica 1 
4840 Radovljica. 510 

GRADNJA ZA TRG 
POSREDOVANJE 
VPISVZEMUlŠKO KNJIGO 
INŽENIRING 
UPRAVUANJE IN VZDRŽEV^E 
E N E R G E T I K A ^ V ^ ^ 

STANOVANJA PRODAMO 
BLED: Alpska, garsonjera, 17,1 mz. 1. 
1981. 4. nad., soba, kopalnica + wc, 
balkon, klet, oprema. Cena: 62.593,89 
EUR (15.000.000 srr). 
RADOVgiCA Prešernova, dvosobno. 
59,54 m2. pritličje. 1.1995, kuhinja. 2 
sobi. kopalnica + wc, klet Cena: 98.064 
EUR (23.500.000 sn). 
BEGUNJE: dvosobno. 60.69 m2, I. 
1987.4. nad., kuhinja. 2 sobi, kopalnica 
+ wc, balkon, klet, nadstrešnka. Cena: 
95-977.3 EUR (23.000.000 SH). 
RADOVLJICA: Prešernova, trisobno. 
67,29 m2, 3. nad., 1.1987. kuhinja. 3 
sobe. kopalnica+wc. balkon, klet, 
shramba. Cena: 112.669 ^^^ 
(27.000.000 SfT). 
RADOVLJICA Prešernova, trisobno. 
79,89 m2, 2. nad., 1. 1988. kuhinja. 3 
sobe, kopalnica, vvc balkon, klet Cena: 
133-533.63 EUR (32.000.000 sn). 
KRANJ: štirisobno, 94,08 m2. obnova 
05. streha -f žlebovi 06.1. nad., dnevna 
-f kuhinja, 3 sobe, kopalnica. wc, shram-
ba, balkon, klet. drvarnica. Cena: 
137-706.56 EUR (33.000.000 srr). 
HtŠO PRODAMO 
RADOVLJICA: dvostanovanjska, 1978, 
obnova 1987. pritličje 150 m2 (5 sotjfio 
stanovanje s teraso), mansarda 160 
m2 (6 sobno stanovanje, lasten vhod. 
savna. 2 balkona), klet 47 m2, nad-
strešek. garaža, velik vrt Cena: 
49o.ocx) EUR (117423.600 srr). 
POSLOVNE PROSTORE PRODAMO 
LESCE: Trgovsko poslovni center, 
medetaža, 86.84 m2. s čajno kuhinjo in 
urejenimi sanitarijami, trgovska, 
storitvena, izobraževalna, zdravstveru, 
servisna, turistična, pisarniška de-
javnost, i. 05, naša novogradnja, 
uporabno dovoljenje, zk urejeno. Cena: 
119.839 EUR (28.718.266 Sn). 
LESCE: Trgovsko poslovni center, 
pridig, 97.02 m2. čajna kuhinja in san-
itarije, trgovska, storitvena, izobraževal-
na. zdravstvena, servisna, turistična, 
pisamiška dejavnost, I. 05. naša novo-
gradnja, uporabno dovoljenje, zk ure-
jeno. Cena: 145.530 EUR (34874.809 
SIT). 

POSLOVNE PROSTORE ODDAMO 
MOSTE pri ^rovnid: Mansarda cca. 
320 m2,12-67 "12. obnova 05. v cek>ti 
ali posamezno, mirne dejavnosti. 
Cena: 8 EUR (1.917 Srr)/m2/ mesec * 
stroški -f ddv. 
MEDVODE: Zbiljska, 176 mz, 1.1960. 
pritličje: 2 pisarni, sanitarije. 3 
skladišča. Met delavnica. 2 skladišča, 
garaža, razi. dejavnosti, v celoti. Cena: 
1.500 EUR (359.460 SIT)/mesec * 
stroški. 
KUPIMO STANOVANJE 
Za znano stranko nujno kupinno dvoin-
polsobno pritlično stanovanje v 
Radovljici. 
KUPIMO PARCELE 
Na Gorenjskem kupimo več zazidljivih 
parcel za stanovanjsko gradnjo. 
KUPIMO HIŠE 
Za znane stranke kupimo več hiš na 
deželi, lahko starejših in potrebnih 
popravil - območje Bohinja. Bleda. 
Radovljice in Jesenic z okolico. 

www.alpdom.si 

Mali oglasi 
tel.: 2 0 1 4 2 4 7 , 2 0 1 4 2 4 9 

f a x : 2 0 1 4 2 1 3 

e - m a i l : m a l i o g l d s i @ g - g l a s . s i 

Mali oglasi se sprejemajo: za objavo v petek -
v sre<io do 13.30. in za o l ^ v torek, do pet-
ka do 14.00! Delovni eas: od ponedeljka do 
peikaneptekinjenood 7 . - 1 5 . ure. 

Rubrika 

"Čisto zadnji hip". 
s 10 rubriko želiiDo pomagati naitm bralcem, 
ki se ^ res mudi nekaj prodati, kupiti, najeti, 
oddati. Oglas za to rubriko lahko oddate za 
torek v pcMiedeljek do osme ure in za petek v 
ietnekpfaviatodo osme ure. Cena oglasa 
je 9.41 EUR (2i55 SIT), je enotna in ima naj-
več 80 znakov - kupon r>e velja. Objavljen je 
nazačetkunidlih oglasov. 

NEPREMIČNINE 
STANOVANJA 
ODDAM 

ENOSOBNO stanovanje. Bled - cen-
ter. popolnoma opremljeno, klet in par-
kirni pfostor. « 04/533^e-10 

7002021 

ENOSOBNO stanovanje na Jesenicah 
• Koroška Bela. « 041/500-943 

7002637 

NAJAMEM 

DVO- ali večsobno stanovanje v Kra-
nju, Britofu. Predosljah. v bloku ali hiši 
z motnostjo priključitve na ADSL. 9 
041/365^25 7002620 

HIŠE 
PRODAM 

HIŠO Bistrica pri Tržiču, vel. 220 m2. 
parcela 400 m2. v celoti obnovljena, 
lepa sončna lega. cena 150.000 EUR 
{3$ mio srn. « 041/707-201 W2«73 

I T D N E P R E M I Č N I N E , d . 0 .0 . 
MAISTROV TRG 7. 

4000 KRAN) 
TEL: 04/23-8M20, 

04/23-66-670 
04V755 '296, 040/204-661, 

041/900-009 
e-poSU: rtd.nepremicnine@)5iol.net 

www.ttd-plus.si 

lUl 
HIŠO v neposredni bližini Kranja, takoj 
vseljlva. enonadstropna, prenovljena. 
«041/695-510 7002803 

STANOVANJSKI DVOJČEK Podreča 
pri Medvodah. 3. podaljšana gradbena 
faza. 031/210-320 

STANOVANJSKI DVOJČEK Drulovka 
• Kranj. 3. podaljšana gradbena faza. 
031/210-320 7oo26«e 

STANOVANJSKI DVOJČEK Škofja 
Loka. Hafnarjevo naselje. 031/210-
320 7002esa 

NAJAMEM 

ZA DALJŠE obdobje najamem starej-
šo hišo. na koncu vasi. v okolici Kranja. 
«0^1/206-724 700264& 

POSESTI 
PRODAM 

PARCELO z gradbenim dovoljenjem 
za gradnjo dvojčka v Lahovčah. 
051/388-822 7002«87 

K(KERN 
N E P R E M I Č N I N E 

Maistrov Ug 12.4000 Kran) 
Tel. 04/20213 53.202 25 66 

CSM 051/320 700, Email: info Ĵg-kem.si 

GOZO v okolici Cepulj in Planice. « 
040/670-561 700278« 

GARAŽE 

ODDAM 

GARAŽO v Kranju, na Planini pri kotlar-
ni. kasneje možen odkup. « 04/235-
25-70. 031/334-525 

GARAŽO na Jesenicah. « 04/25-31-
502. 040/296-753 7oo2?w 

GARAŽO v Kranju - Šorlijevo naselje, 
od 16. aprila dalje. « 04/20-21-118. 
zvečer roô eu 

MOTORNA 
VOZILA 
AVTOMOBILI 
PRODAM 

AUDI r r couPE i.a T/I65 KV̂ . t. 01. 
120.000 km 4x4 abs. klima, kredit na 
položnice. Servis Štern. Kranj, 9 
04/20-13-510 7002811 

FORD ESCORT 1.8 CU<. I. 95 dodat-
no opremljen, dobro ohran|en. reg. do 
8/07. cena 1000 EUR (239.640 S m . 
«051/395-660 7002«i6 

ODKUP - PRODAJA rabljenih vozil, 
uredimo prepis, Mepax. d.o.o.. « 
041/773-772 7002i»7 

SEAT LEON 1.6, 16V, I. 12/03. 
10.800 km rdeče barve. 5 vrat z vso 
dodatno opremo In novimi zimskimi 
platišči, kot nov. samo resni. « 
041/33-55-39 Toozfs? 0 Bratov Priprotn* 10.4202 NaUo 

PE Kramska omifl 22.4202 Nakio 
P R O D A J A IN MONTAŽA : 
- pnevmatike m platiiča. 
• amortizer}' l̂o^^oir hitn servis vozil 
• avtooptika. vse za podvozje vozil. 
• izpušni sistemi, katalizatorji / 
Tel. 04/25 76 052 
Http://vAWv..-3gy.intor.sl 

ŠKODA OCTAVIA 1.9 TDI/66kw. 1.04. 
66.000 km, oprema elegance, kredit 
na položnice. Servis štem. Kranj. « 
04/20-13-510 7002810 

ŠKODA OCTAVIA COMBl 1.9 TDI/77 
kw, I. 06, 35.000 km, oprema elegan-
ce. kredit na položnice. Servis Štern 
Kranj. « 04/20-13-510 

7002809 

MOTORNA KOLESA 
PRODAM 

ZELO MALO rabljen Tomos avtomatic. 
cena po dogovoru. « 040/671-987. 
torek do 19. ure ;oo2776 

KAVVASAKI KLE 500. I. 04. 22.000 
km 1. lastnik, kredit na položnice. Ser-
vis Štem. Kranj. « 04/20-13-510 

;oo2ai3 

VAMAHA TTR 90.1. OS otroški motor, 
(vtšina sedeža cca 64 cm), modre bar-
ve. Servis štem. Kranj. « 04/20-13-
510 7002812 

AVTODELI IN OPREMA 
PRODAM 

LETNE GUME Firestone 165/70-R14 
In zadnji odbijač srebrne barve za VW 
Goli IV generation. « 051/30-60-99 

KARAMBOLIRANA 
VOZILA 
KUPIM 

POŠKODOVANO VOZILO tudi totalka 
- ponujam največ, takoj^n odkup, pre-
voz. 031 /770-833 roozse? 

TEHNIKA 
Ml KDO lahko podari ie delujoči, barv-
ni televizor - hvala. « 040/222-942, 
zvečer 7oo2784 

PRODAM 

RABUEN telefon GSM Nokia 3200. 
«041/33-55-39 roozsM 

GRADBENI 
MATERIAL 
GRADBENI MATERIAL 
PRODAM 

NOV. betonski streSnik Ukozar, 300 
kosov, črne barve. 30% ceneje, « 
031/304-147 

7002765 

TERVOL 8 cm. 180 m2. « 041/539-
107 7007780 

KURIVO 
PRODAM 

BUKOVE BRIKETE za kurjavo, pakira-
ne po 20 kg. cena 100 EUR/tona 
(23.964 srn. « 041/534-798 

7002793 

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

7002849 

PRODAM BUTARE. « 031/475-254 
7002818 

SUHA. hrastova drva. « 031/585-
345 

7002839 

SUHA, bukova drva, lahko razžagam. 
dostavim. « 031/378-946 

7002841 

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

7002805 

STANOVANJSKA 
OPREMA 
POHIŠTVO 
PRODAM 

POSTEUO 180x190 z nočnima oma-
ricama. « 04/595-81-49. zvečer 

7002797 

GOSPODINJSKI APARATI 

PRODAM 

ŠTEDILNIK 2*2 in pralni stroj, « 
041/878-494 70027ea 

ŠTEDILNIK na drva ali premog Feniks, 
« 04/59-57-578 

70028»» 

ZAMRZOVALNO omaro s petimi pre-
dali Ocean, zalo ohranjena, cena po 
dogovoru. «031/770-713 

7002617 

VRTNA OPREMA 
PRODAM 

IZOLIRANO uto 3x2,5 m. 8 
040/931-350 

70027/9 

mailto:info@g-glas.si
http://www.etio-hisa.st
mailto:maliogiasi@g-gIas.si
http://www.frast.si
http://www.id
http://www.alpdom.si
mailto:maliogldsi@g-glas.si
http://www.ttd-plus.si
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ŠOLA 
PRODAM 

RISALNO desko 
04/251-13-19 

Robolron. « 
7002763 

TURIZEM 
POREČ - VRSAR. Novigrad oddam 
apartma za daljše obdobje ali prodam. 
9 040/840-290 7<x>i777 

OBLAČILA 
PRODAM 

DEKLIŠKO obhajilno obleko 128/9. 
Vezenine Bled z mošnjičkom In čevlil 
št. 34. « 04/255-58-10 7002790 

FANTOVSKO obleko za birmo. 9 
041/370-959 700?e0i 

KMETIJSTVO 
KMETIJSKI STROJI 

PRODAM 

ROTACIJSKO kosilnico sip 165/2 in 
samonakladalko sip 24 m3. 9 
041/503-776 7oo27u 

ROTACIJSKO kosilnico Vtkon 205. 
Kuhn 185. zgrabljalnik za seno 2.5. 3 
m. 9 040/212-819 roo279i 

TRAKTOR Tomo Vinkovič 18 KM. sta-
rejši, v brezhibnem stanju, 9 
031/790-601 70028» 

TRAKTORSKO škropilnico 200 litrov, 
9 04/57-25-572 

7002S30 

UTEŽI za motokuttivator ali manjši trak-
tor In ježa za rahljanje zemlje. 9 
04/512-70-71 7002MS 

KUPIM 

FRE20 TV 420, priključek 4 vijaki. 9 
031/859-112 7002789 

VAKUUMSKO črpalko in podvozje za 
5000 I cisterno za gnojevko. 9 
041/503-776 7002775 

PRIDELKI 
PRODAM 

JABOLKA jonagotd. ajdered in zlati 
delišes, lahko dobite pri Markuti. Ca-
dovlje 3. 9 04/256-00-48 

;oo?7eo 

KROMPIR primeren za sajenje ali 
krmo, 9 04/257-16-96 70027(m 

KROMPIR marabel, rivjera. za riadal̂  
njo sajenj, lanski uvoz. 9 041/378-
789 

7002798 

KROMPIR lanski uvoz. primeren za sa-
jenje in drobnega za krmo. 9 04/259-
12-10 7002800 

KROMPIR beli, za nadaljnje sajenje, 
9 031/585-345 

7002838 

KUPIM 

20 kock sena. 9 031/652-310 

VZREJNE ŽIVALI 
PRODAM 

BIKCA simentalca za nadaljnjo rejo. 
težkega približno 240 kg. 9 04/53-
36-619 7002823 

ČB BIKCA, starega 7 dni. 9 
041/341-420 7002807 

ČB TELIČKO, staro 16 dni. 9 
031/210-494 7002826 

ENO LETO staro športno kobilo In 7 
tet starega žrebca, primeren za teren-
sko jahanje, 9 031/397-982 

7002787 

JARKICE v začetku nesnosti, pele plš-
čance za dopitanje In prašiče, Stano-
nik. Log. Šk. Loka. 9 041/694-285 

KOBILO ŠEKO, staro 5 let. 9 
041/396-911 7002781 

KOKOŠI RJAVE mlade, cepljene pro-
dajamo vsak delavnik in sprejemamo 
naročila za bele kg piščance za 10. 
april, od 8. -17. ure, sobota od 8. -13. 
ure. Perutninarstvo Gašperitn. Moste 
99 pri Komendi. 9 01/83-43-586 

7002627 

PRAŠIČKE za nadaljnjo rejo. 9 
031/230^67 7002786 

ŽREBICO staro 8 mes.. križano z 
arabcem. in žrebca. starega 17 mes.. 
križanega s kasačem. 9 041/350-
208 700279$ 

KUPIM 

BIKCA simentalca do 150 kg in pro-
dam seno v balah in silažne bale, 9 
031/568-140 7002832 

OSTALO 
PRODAM 

FIŽOLOVKE. možna dostava, 9 
04/518-80-63.041/446-510 7002820 

KUPIM 

ZABOJNIKE (koče) za zajce, prodam 
5 AŽ panjev na 10 satov - novih, 9 
04/25-11-949 7002827 

ZAPOSLITVE (m/ž) 
NUDIM 

DEKLE za delo v strežbi išče M bar 
{športne stave) v Kranju. Plačiks dobro 
in redno. Mateja Kastrat s.p.. C. S. Ža-
garja 53 b. 4000 Kranj. 9 041/710-
759 7002680 

GOSTILNA v Kranju zaposli dekle ali 
fanta za delo v strežbi. Matjaž Ezar 
s.p.. Jezerska c. 41. Kranj. 9 
04/234-33-60. 041/229-788 7002660 

GOSTILNA Bencak. C. komandanta 
Staneta 1. Medvode, zaposli redno aii 
honorarno kuharja m/ž. 9 01/361-
23-49 7002696 

GOSTILNA v Ljubljani zaposli natakar-
ja ali natakarico, nedelje in prazniki 
prosto. BTC - Kratochwill d.o.o., Šmar-
tinska 152, Ljubljana. 9 040/679-
065 7002842 

IŠČEM dekle za pomoč v strežbi. Sire-
na pub, Kidričeva 67, škofja Loka, 9 
041/71W)18 7002834 

ELTRON d. o. o., Ručigajeva 3 . 4 0 0 0 Kranj 

razpisuje delovno mesto 

SKUVDIŠČIMIK - VOZNIK [m/ž] 
poklicna izobrazba tehnične smeri, zaželene delovne izkušnje, 
opravljen izpit za voznika viličarja, izpit kategorije B. Delo zajema 
prevzem, skladiščenje in izdajo blaga, skrb za skladiščno stanje, 
komisioniranja in razvoz, pomoč v prodajalni. Poskusna doba 3 
mesece, eno leto za določen č a s z možnostjo podaljšanja za 
nedoločen čas. Pisne prijave s kratkim življenjepisom pošljite v 
8 dneh na zgornji naslov ali e-pošto info®Bltron.si. 

PICERUA v Medvodah honoranfw za-
posli picopeka za delo na krušni peči 
za dva ali Irl dni v tednu. Igma Plus. 
d.o.o.. Zvonarska 1. Ljubljana, 9 
041/675-505 

7002806 

SIMPATIČNO DEKLE za delo v strež-
bi zaposlimo, nedelje prosto. Kavni ko-
tiček Čuk. Kidričeva 47, Kranj, « 
051/630018 7002634 

ZAPOSUM natakarteo za dok)čen oz. 
nedoločen čas. lahko študentka, delo 
je izmer̂ sko. in pomočnika kuharja za 
delo v kuhinji s hitro preh.. Slijepčevič 
Ljubomir s.p.. Kidričeva 62. Škofja 
Loka. « 041/22-90-33 

7002637 

ZAPOSLIM 3 prodajalke za določen 
čas. za delo v marketu v Mošnjah, 
možnost podaljšanja za nedoločen 
čas, Edita Oražem s.p.. Prvomajska 
ul. 14, Kamnik, 9 040/274-640 

70028te 

ZAPOSLIMO šoferja za dostavo hrane 
na dom, izpit B kat.. in kuharja/teo. TH 
tanik. Danica Razboršek s.p., Britof 
120. Kranj, 9 04/23-40-441 

7002427 

ZAPOSLIMO natakarja za redno delo-
vno razmerje, Belšak Dušan s.p.. Golo 
Brdo 8. Medvode. 9 01/36-11-242 

70027S3 

ZAPOSLIMO kuhinjskega pomočnl-
ka/ico in natakarja/ico. Gostilna Pri 
Bizjaku. Zg. Bela 20. Preddvor, 9 
031/640-930 

ZAPOSLIMO prodajalce/ke v malo-
prodaji v Šenčurju In maloprodaji v 
Ljubljani. Pisne prošnje pošljite na na-
slov: KAMM d.o.o., Mlakarjeva 87. 
4208 Šenčur 

ZAPOSLIMO še enega picopeka. Pi-
cerija Pod gradom. Koroška cesta 26, 
Tržič, « 031/571-781 

7002836 

VOZNIKA kamiona za mednarodni 
transport zaposlim C in E kategorija, 
prevozi EU. Zaje Boris s.p.. Valburga 
15a. Smlednik. 9 041/622-529 

7002792 

ZAPOSUMO VOZNIKA tovornega vo-
zila. izp. C in E kategorije ter skladišč-
nika. Prošnje pošljite v 8 dneh na: Gro-
bovšek transport, d.o.o.. Mala ul. 10. 
Hooul, 01/75-00-152. 041/788-678 

ZA NEDOLOČEN ČAS zaposlimo za-
stopnike In vodje skupin za terensko 
prodajo novih artiklov za varovanje 
zdravja, najboljši pogoji In uvajanje v 
delo. Sinkopa, d.o.o.. Žirovnica 87. 
041/793-367. 040/666-345 

Umrl 

O S M R T N I C A 

je naš MC, prijatelj gora. jam in voda 

BORIS MACAROL - M c 
Pogreb pokojnega Borisa Macarola bo danes, v torek, 10. aprila 2007, ob 12. uri na mestnem 

pokopališču v Kranju. Postavitev žare bo na dan pogreba, danes, v torek, 10. aprila 2 0 0 7 , 
ob 9. uri na mestnem pokopališču v Kranju. 

Pogrešali ga bomo 

V S I NJEGOVI 

AGRARNA SKUPNOST Bohinjska 
Bela 62, Bohinjska Bela, išče pastirja 
za pašo živine na Selški planini od 2. 
7. do 29. 9. 2007, 9 04/572-02-03 

700280« 

ZA OBČASNO pomoč v skladišču za 
fizična dela zaposlimo mlajšega upo-
kojenca. Pisne ponudbe na naslov: In-
tertrend. d.o.o.. Savska Loka 21. 
4000 Kranj 7002832 

AVTOMEHANIKA za servisiranje 
osebnih vozil Peugeot zaposHmo. Za-
želene so delovne izkušnje. Avtohiša 
Kavčič, d.o.o.. Milje 45. Visoko, 9 
041/717-712 7002772 

REONO ali honorarno zaposlim stroh 
nega ključavničarja - varilec, Kozina 
Kranj, d.o.o.. Pintarjeva ul. 5. Kranj, 9 
041/652-285 7002766 

ZAPOSUM delavce v proizvodnji in na 
terenu (KV mizarje, tehnike in obdelo-
valce), Mizarstvo Lartes. Goručan Jože 
s.p.. Senično 36, Križe. 9 04/59-55-
355, med 7. in 8. uro zjutraj 7002357 

ZAPOSLIMO dva izkušena in samo-
stojna zidarja za zidanje. Megamatnx, 
d.o.o.. Staretova 39, Kranj. 9 
041/421-820 70023̂4 

ZAPOSLIMO elektroinstaleterja ali 
elektrotehnika, možnost priučitve. lah-
ko pripravnik, Elektroinstalacije Janez 
Vatters.p., Zg. Duplje 14, Duplje. 9 
041/760-616 7002438 

IŠČEM 

IŠČEM DELO čiščenje, pospravljanje, 
občasno, tedensko v Kranju in okolKi. 
9 040/298-263 700202. 

IŠČEM DELO z zabavo in glasbo za 
zaključene daižbe, 9 041/608-789 

STORITVE 
NUDIM 

ASFALTIRANJE t l a to^ dvorišč, dovoz, 
poti, parkirišč, poiag. robnikov. pfaWh 
ptošč. izd. betonsKti in kamnitih škarp. 
AdfDvic &Co. dn.o.. Jek3wšto«a 10. Kam-
nk. 01/83̂ 46-14, 041/680-751 7002«« 

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter 
s.p., Senično 7. Križe, tel.: 59-55-
170, 041/733-709; žakizije. rotoji. ro-
lete. lamelne zavese, plise zavese, ko-
mamiki.'markize. www.ast6riks.r>et 

/002566 

BARVANJE fasad in napuščev, ugod-
no in kvalitetno. Megamatrix, d.o.o., 
Staretova 39. Kranj. « 041/570-957 

700J86J 

BEUENJE in glajenje notranjih povr-
šin. barvanje napuščev in fasad, deko-
rativni ometi in opleski, antiglivični pre-
mazi. Pavec Ivo s.p.. Podbrezje 179. 
Nakk). 9 031/39-29-09 

7003«» 

BYTYQI IN OSTALI. Gradbeništvo 
d.n.o.. Glavni trg 14, Kranj, izvaja vsa 
gradbena dela, novogradnje, adaptaci-
je, notranje omete, vse vrst îsad. 9 
04/202-81-20.041/760-614 700i»20 

IZDELUJEMO In prenavljamo strehe, 
Megamalrix. d.o.o. Staretova ulica 39, 
Kranj, 9 041/570-957 7002102 

IZVAJAMO gradbena dela od temeljev 
do strehe, adaptacije, notranje omete, 
fasade, tlakovanje dvorišč, betonske 
škarpe, Babič Miloš s.p., Beguntska 
9, Lesce. 9 041/622-946 7ooi92e 

IZVAJAMO sanacije dimnikov, nudimo 
dimne obloge, dimne kape. Novak & 
Co, d.n.o.. Ljubljanska 69, Domžale. 
»041/898-102 70028*0 

IZVAJAMO VSA krovsk£>Weparska in te-
sarska deta. Pooblaščeni krovec Gerard 
Bramac Tondach. Marko S«teJ| S.P., Gm»-
čeva 31, KfStfM. «041/64-24-24 700t6?7 

OBNAVUAMO KOPALNE KADI z na-
brizgavanjem epoksi emajlneprevleke 
Izkušnje in jamstvo. IDEJA. Žiga Sno 
s.p.. Brilejeva 16, Ljubljana 041/592 
169 7002804 

PRENAVUAMO HIŠE in stanovanja 
Kranju in okolici - rezervirajte svoj ter 
min, Megamatrix, d.o.o., Staretova u> 
39, Kranj. 9 041/570-957 7ooi8do 

RTV SERVIS Marto s.p., C. na Kla-
nec 53, Krari. pop. TV. video, msB\ gos. 

04/233-11-99 700205« 

SPLOŠNA GRADBENA dela, zidane 
betonske škarpe, notranji ometi, fasa-
de. novogradnje, adaptacije, betonske 
ograje, z vsemi materiali, Gradbenik 
Qani in ostali d.n.o., Tončka Dežmana 
10. Kranj.. 9 051/415-043 7002565 

VUOSAd.0.0., Tomšičeva J . 40, Kr^. (z-
v ^ vsa gradb^ dela, adaptac ,̂ vse vr-
ste tasad. zunanje ureditve in notrar̂  ome-
te, «031/451-420 TOOlMO 

VSA SUKOPLESKARSKA dela, pola-
ganje talnih oblog ter izdelava f^d , 
Volčanšek Albin s.p.. Kidričeva 7. Je-
sentoe. 9 041/873-706 70024« 

IŠČEM 

V KRANJU potrebujem 2x tedensko 
pomoč v gospodinjstvu. 9 040/245-
543 7002838 

IZOBRAŽEVANJE 
NUDIM 

PLESNI TEČAJ ZA MLADOPOROČEN-
CE maturante, staiše, ostale! Ma^ne sku-
pine - kvtfletni tečai! Studb Tango. Brioi 
316, Kf»ij. 9 041 /820485 7002364 

POSLOVNE 
PRILOŽNOSTI 
GOTOVINSKI KREDITI za vse zapo-
slene in upokojene.Lor\s d.o.o.. Gre-
gorčičeva 8. Kranj, • 04/23-66-808. 
051/387-753 

7002®43 

KREDITI DO 8 LET 
za vse zaposlene ter 
upokojence do 50 % 

obremenitve doh., stare ob-
veznosti niso ovira. Krediti tudi 

na osnovi vozila ter (easingi. 
Možnost odplačila na 

položnice. Pridemo tudi na 
dom. NUMERO UNO Robert 
Kukovec s.p., Mlinska ul. 22, 
Maribor, td. : 0 2 / 2 5 2 ^ 2 6 , 
041/750-560,041/331-991. 

ZASEBN I STIKI 
SAMSKI MOŠKI, 46 let, manjSe po-
stave, resno žensko, «041/208-
746 

ŽENITNA POSREDOVALNICA ZA-
UPANJE posreduje za poštene zveze, 
za vse starosti po vsej SLO. Mnogo se 
jih je že spozr̂ alo. r̂ aj se Vas še več!. 
031/505^95 

7000M7 

OBVESTILA 
ODVETNIK mag. Jocif Janez sporo-
čam. da sem preselil pisanno na Cesto 
tak^ 83 v Kranju, pri pošti na Planini. 
9 04/20-22-830 

7002604 

RAZNO 
PRODAM 

12 6ANKIN In 3 gume za kamion s 
platišči 8.25-20. 9 04/204-27-03 

7002711 

BETONSKI strešnik, rabljen. 3500 ko-
sov, žago za žaganje drv in plohov. 9 
031/376-269 

700277« 

80JLER 60 I bojter in lesene stopni-
ce, po 16. uri, 9 04/25-72-019. 
041/822-224 

7002799 

HIDROMOTOR Vivolo GR;2, konus 
1:8. 19 cm 3. zagozda 4mm. 9 
041/33-55-39 

700272« 

KVALITETNA omela za pometanje 
krušnih peči. negorljiva. 9 01/83-23-
107 

7002e3l 

O T R O S K O KOLO 20 " za 6-8 let in 
motorno žago Husqvama 61FF. 9 
041/505-113 

70027«2 

V Šopek povezani spomini V SPOMIN 

V Šopek povezala sem spomine 
in jih položila na tvoj grob: 
vse je minljivo - tudi bolečine ... 
življenje se prebuja, kaže novo pot. 

(Stanka Pretnar - KnflpsJ 

Pred petimi leti nas je zapustil 

BOJAN S C H A U E R 

Vsem, ki se ga v mislih ali drugače spominjate, se iskreno zahvaljujemo. 

Mami, oči in Zdenka 

Z A H V A L A 

V 68. letu na^ je zapustil dragi brat in stric 

JOŽE RAKOVEC 
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
sodelavcem in znancem, ki so ga pospremili na njegovi zadnji poti 
ter nam v trenutkih slovesa izrekli sožalje. Hvala za darovano cvet-
je, sveče in svete maše. Posebej hvala domačemu župniku gospo-
du Grahku za pogrebno maSo in obred. Hvala tudi pevcem Zupan 
in pogrebni službi Navček. Zahvaljujemo se vsem zdravnikom, 
posebej dr. Gradu in vsem sestram na Nevrološki kliniki v Ljub-
ljani, ki ste skrbeli zanj. Vsem iskrena hvala. 

Žalujoči: sestra Heli in brat Miro z družinama 
Duplje, Naklo, april 2 0 0 7 

Ni ve^e bolečine, 
kot v dneh žalosti 
nositi v srcu 
srečnih dni spomine. 

V SPOMIN 

Jutri, v sredo, 11. aprila 2 0 0 7 . mineva leto. odkar nas je zapustil 

M A R I J A N M O D R I J A N 

Hvala vsem, ki prinašate cvetje in prižigate svečke. 

VSI NJEGOVI 
Kranj, 11. aprila 2 0 0 7 
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A N K E T A 

Komu del 

dohodnine? 
BOŠTJAN BOGATAI 

Dohodnina je doživela vrsto 
sprememb. Med njimi je 
tudi možnost, da pol od-
stotka dohodnine nameni-
m o cerkvenim, humanitar-
nim, kulturnim, športnim, 
gasilskim ... organizacijam. 
Komu jo boste vi? 
Foto: Tina Ookl 

Olga Napokoj: 

"Jaz bi rada namenila posa-
mezniku, ki bi denar zares 
potreboval, vendar ne vem, 
če je to možno. Mislim, da 
bi tak seznam dobila pri 
Rdečem križu ali RTV." 

Mojca Kolarlč: 

"Nisem se še odločila, 
komu bom namenila del do-
hodnine. Vem, da je sez-
nam na internetni strani 
davčnega urada. Verjetno 
ne bom vpisala nikogar." 

Marija: 

" N e vem, komu sploh lahko 
namenim del dohodnine. 
Premalo je bilo o tem 
povedanega. Svoj del do-
hodnine bi namenila štu-
dentom. Je to možno?" 

Mifjana Džurovič: 

"Napoved za dohodnino 
sem že oddala, nikomur pa 
nisem nič namenila. Če ni-
maš veliko, tudi ne moreš 
veliko dati, če pa že, bi le 
določenemu posamezniku." 

Marinka Zorman: 

"Odločila sem se, da bi 
del svoje dohodnine na-
menila humanitarnim orga-
nizacijam. Njihovo davčno 
številko bi dobila kar pri 
njih." 

Nova koča do jubileja 
Planinsko društvo Tržič bo letos postavilo novo kočo na Zelenici. Odprli bi jo radi ob stoletnici 
planinskega društva prihodnje leto. 

S T O J A N S A J E 

Tržič - Lani so našteli v PD 
T r ž i č 2 6 7 članov. Glede 
na letošnjo vnemo pri pla-
čilih članarine, predvide-
vajo, da se bo krog članstva 
še razširil. Optimizem jim 
vliva velik delež otrok v vrt-
cih in osnovnih šolah; delo 
z njimi usmerja Marija 
Klofutar. Mladina se druži 
tudi v alpinističnem in 
športnoplezalnem odseku. 
Za pohode odraslih v gore 
skrbi vodniško-izletniški 
odsek, ki ga vodi Stane 
Koblar. Veliko dela ima 
šest markacistov z vzdrže-

vanjem poti. 

Društvo upravlja štiri pla-
ninske koče, od katerih je 
največji problem koča na 
Zelenici. 

"Decembra 1 9 9 9 je po-
gorela stara koča. Z d a j je 
na Zelenici le zavetišče 
brez prenočišč. Kočo mno-
gi pogrešajo, zato b o m o 
postavili novo. Društvo 
ima prihranjenih 9 3 tisoč 
evrov. Potrebovali bi še ne-
kaj čez sto tisočakov, da bo 
koča pod streho. Predvide-
vamo, da bomo to uresniči-
li letos ob pomoči občine. 
Kandidirali bomo na razpis 
za evropska sredstva, saj bo 
stalo urejanje notranjosti 
vsaj sto tisoč evrov. Če bo 

razumevanje pri donator-
jih, bo nova koča odprta 
septembra 2 0 0 8 . Takrat bi 
radi gostili srečanje sloven-
skih planincev in udele-
žencev akcije ' 1 0 0 vrhov za 
1 0 0 let P D Tržič ' . Seveda 
načrtujemo še druge aktiv-
nosti ob jubileju," je pove-
dala predsednica E m a An-
derle. 

Do letošnjega poletja 
bodo obnovili društvene 
prostore. Veliko dela bo 
s pripravo jubilejnega zbor-
nika in koledarja. Prazno-
vati bodo začeli že predza-
dnji dan letošnjega leta 
s pr iž iganjem kresov po 
vrhovih okrog Tržiča. 

Erna Anderle, predsednica 
PD Tržič 

LJUBLJANA 

Slovenski obrtniki v Vatikanu 

Združenje italijanskih obrtnikov Confartigianato je v prazno-
vanje 60-letnice delovanja vključilo tudi sprejem pri papežu 
Benediktu XVI, na katerega je povabilo tudi partnerske or-
ganizacije iz drugih držav, med njimi tudi Obrtno zbornico 
Slovenije. Sprejema pri papežu se je v imenu slovenske 
zbornice udeležil njegov predsednik Miroslav Klun s 
sodelavci in predsedniki nekaterih območnih zbornic. Spre-
jema se je udeležilo skupaj okrog šest tisoč obrtnikov. Pred-
stavnike slovenske obrti je v Vatikanu sprejel tudi kardinal 
Franc Rede. Na sprejemu sta bila tudi slovenski vele-
poslanik v Italiji Andrej Capuder in prvi slovenski am-
basador pri Svetem sedežu in svetovalec sedanjega am-
basadorja Štefan Falež, so sporočili s službe za odnose z 
javnostmi Obrtne zbornice. J. K. 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 

Danes bo sprva pretežno jasno, sredi dneva pa se bo 
pooblačilo. Možne so tudi kratkotrajne plohe. V sredo in 
četrtek se bo nadaljevalo sončno in toplo vreme. 
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LJUBLJANA 

DURS ne bo kaznoval študentov 

Študenti, ki so v lanskem letu delali prek študentskega 
servisa Shark, so si ob prejemu napovedi za odmero do-
hodnine lahko oddahnili. Študentskemu servisu namreč 
ministrstvo za delo ni podaljšalo koncesije in tako se kar 
nekaj časa ni vedelo, kako bo DURS obravnaval te študente. 
A kot so sporočili z DURS-a, eden od pogojev za posebno 
osebno olajšavo res ni bil izpolnjen, vendar so v tem 
primeru ugotovili, da so študenti in dijaki delali prek nave-
denega servisa v dobri veri, da ta deluje v skladu z veljavno 
zakonodajo. "Poleg tega od pristojnih organov niso bili 
pravočasno ustrezno opozorjeni, da navedeni servis deluje 
brez koncesije. Tako smo se odločili, da dohodke, ki so jih v 
tem primeru prejeli študenti, štejemo, kot da so bili prejeti 
od kvalificiranih oseb," so pojasnili na DURS-u. A. H. 

LJUSGANA 

Kruh za veliko noč 

Žito se je ob praznovanju 60-letnice odločilo, da bo za 
velikonočne praznike socialno ogroženim posameznikom 
podarilo nad pol tone kruha. V dobrodelno akcijo je bila 
vključena tudi Pekarna Žito Gorenjka Lesce. Kruh so na 
veliki petek prevzeli predstavniki Karitas. J. K. 

J e l i k o n o c n e 

l a v a m i k s fn obilo dobrof 

\jom zel' 

Vsem, ki ste nam voščili za velikonočne praznike, se iskreno 

zahvaljujemo. Gorenjski glas 

Novorojenčki 

Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo 43 novorojenčkov, 
od tega 21 deklic in 2 2 dečkov. V Kranju je na svet prijokalo 
16 deklic in prav toliko dečkov. Najlažja je bila deklica z 
2 .930 grami, najtežji pa deček, ki je tehtal 4 .230 gramov. Na 
Jesenicah se je rodilo 5 deklic in 6 dečkov. Najlažji deček je 
tehtal 3.100, najtežji pa 3 9 6 0 gramov. 
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BEND z ZAČETKOM, 
SREDINO IN KONCEM 
Skozi glasbo, označeno kot post 
folk ročk, so Katatena sodobni 
prenosniki ljudskih sporočil, Id jih iz 
zapraSene skrinje preteklost^obuja-
jo v svojih pesmih. / Fotâ htv benda 

02 
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T E L E V I Z I J A 

NISEM DELAL SLABO 
Boris KopiUr se po štirih letih vrača 
na nacionalno televizijo. Posvetil se 
bo glasbenim spominom. 

04 

Gorenjske hokejrstke so se od mi-
nule sezone poslovile z naslovom 
sbvenskih podprvakinj. Srebrnim 
kolajnam, točkam v elitni medna* 
rodni Ženski ligi in Seifbvem jubile-
ju so nazdravile v Hramu Gorjan v 
K o m e n d i . / Foto: Vilma Sunovnik 
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GLASBA 
ANGELSKE SANJE 
Konec marca je v Ostrigi znova potekal predizbor 
za Ročk Otočec, na katerem so zmagali 
gorenjevaški rockerji Angels Perfect Dream. 

J i Polona M. Baldasin 

Sprva naj bi iia prediz-
boru nastopile tri 
skupine, na koncu 
pa so po rešenih za 
pletih s prijavnica 

mi nastopile štiri zasedbe 
Najprej se je predstavila tnla 
da rockerska skupina Eximi 
us iz Zagorja, na tem prediz 
boru edina z ženskim veka-
lom. Sledili so punk-rockerji 
Paralaksa iz Ljubljane (bivša 
zasedba Imbedls), ki so po 
zamenjavi bobnarja znova 
stopili na odre. Kot tretji so 
se predstavili metalci Bare-
handed iz Cerknega, zadnji 
pa so nastopili Angels Per-
fect Dream iz Gorenje vasi, 
ki so še ne dolgo nazaj delo-
vali pod imenom Ta-rock, z 
novim pevcem, drugačnim 
stilom ter novimi avtorskimi 

skladbami pa so zamenjali 
tudi ime. Vse štiri skupine so 
morale v polurnem nastopu 
odigrati vsaj štiri avtorske 
skladbe, komisija, ki so jo se-
stavljali tehnika Miha Eržen 
in Miha Hauptman, bobnar 
Enej Kuplenik in predstav-
nik ateljeja Clobb Žiga Piš-
lar, pa je ocenjevala pred-
vsem kakovost glasbe, izved-
bo, poslušnost in izvirnost. 
Poleg komisije je dvajsetod-
stotni delež pri ocenjevanju 
imela tudi publika, ki je po 
koncu nastopov lahko glaso-
vala za svoj najljubši bend. 
Tako so za točko pred drugo-
uvrščenimi metalci Barehan-
ded iz Cerknega zmagali An-
gels Perfect Dream iz Gore-
nje vasi, ki se jim je po lan-
skoletaem neuspehu še pod 
imenom Ta-rock, končno 
uspelo uvrstiti na finalni ve-
čer za nastop na Ročk Otočcu. 

k 

Zmagovalni Angels Perfect Dream /Foco:Poion« Miti<r 8aJd«<n 

POPRČEK 
... še tvojo 

Decembra je Fredi Miler izdal tretji album z naslovom 
Naredi, da mi pride, Majke ti, istoimenska pesem, 
sploh pa je naslov albuma nastal zaradi barovca Gre-
gorja in njegovega značilnega stavka. 
Fredi se vrača na glasbeno sceno z novim turbo folk ko-
madom z naslovom Nategnem še tvojo. Besedilo pes-
mi je spisal njegov mariborski prijatelj Aleš Podja-
voršek, za glasbeno kon-
figuracijo pa je poskrbel 
Fredi sam. 
Besedilo govori o navi-
hanih dečkih, ki se radi 
igrajo z nevarnimi stvar-
mi, radi razgrajajo na 
ulicah ter zafrkavajo 
starejše ljudi. 
Komentar: ne moreš ver-
jet, pa je v seeno res, 
predvsem pa naslov po-
nazarja sosedske odno-
se: zakaj pa ne, pa nateg- Fredi Miler mimogrede 
nem še tvojo. nategne še vašo./ FO®; »AIV 

BEND Z ZAČETKOM, 
SREDINO IN KONCEM 
Skozi glasbo, označeno kot post folk ročk, so Katalena sodobni prenosniki ljudskih sporočil, ki jih iz 
zaprašeneskrinje preteklosti obujajo v svojih pesmih. 

J i Klemen Globočnik 

Katalena je nastala 
leta 2001 . V petih 
letih so ustvarili tri 
plošče, kar je lep us-
peh, za njen, razme-

roma kratek čas delovanja. 
Pogovarjali smo se z idejnim 
vodjem projekta Boštjanom 
Naratom, ki meni, da je v za-
dnjih letih na glasbeni sceni 
viden pozitiven premik: 
"Naše srečevanje z ljudsko 
glasbo pa vse bolj pridobiva 
tudi na avtorskem pečatu. 
Na zadnji plošči že gre za ne-
kaj kombinacij umetnih in 
ljudskih besedil, ena skladba 
je pa čisto avtorska. Sicer 
bomo s slovensko ljudsko 
glasbo nadaljevali, ker smo 
se ravno zaradi tega zbrali. 
Pri komadih bomo pa šli v 
smer prilagoditve izvirni-
kom ali v smer še hujše radi-
kalizadje. Želimo, da je vsa-
ka plošča zgodba zase." 

Lani izdana Kmečka ohcet 
se od svojih predhodnikov 
Babje leto in Z (godbe) raz-
likuje po tem, da je koncep-
tualno zastavljena in veza-
na na en sam dogodek (po-
roko). Kakšno je sicer vaše 
mnenje o tekstih in njeni 
podobi? Je pomembnejše 
sporočilo ali oblika? 

"Besedila so pomemben 
element. Morajo imeti vsebi-
no in sporočilo. Vseeno pa to 
ni poezija, ki se jo bere in re-
citira, ampak pravimo, da so 

to pesmi, ki se jih poje in iz-
vaja ob glasbi. Albumi sicer 
zgubljajo na svoji pomemb-
nosti. Za koncept smo se od-
ločili zavestno, saj smo hote-
li, da ima začetek, sredino in 
konec. Za razumevanje je to-
rej potrebno poslušati vse 
pesmi." 

Videospot za pesem Lucija 
je že vaš sedmi po vrsti. Ko-
liko vam pomeni sama vi-
zualizacija vaše glasbe? 

"Glasba je osrednja, bistve-
na. Brez dobre glasbe se 
nima smisla ukvarjati s sliko. 
Pri delanju spotov želimo, da 
so ti zanimivi, lepi in na ni-
voju. Prezentiramo se poleg 
glasbe tudi s spoti, na katere 
smo ponosni. Zato izberemo 

ljudi, ki dobro opravljajo svo-
je delo." 

Februarja ste nastopili v Pa-
rizu in Zagrebu. Lahko pri-
merjate odzive občinstva na 
obeh koncertih? 

"V Frandjo smo šli na po-
vabilo slovenskega ambasa-
dorja v Frandji na sloven.ski 
kulturni praznik, medtem ko 
smo v Zagrebu nastopili v 
bolj atemativnem okolju, v 
znanem klubu Močvara. Gre 
za dva povsem različna kon-
certa in tudi dve precej različ-
ni izkušnji. Vendar pa smo 
tega že vajeni, naša glasba 
preizkušeno funkdonira v iz-
redno raznolikih kontekstih, 
kar pa je z našega zornega 
kota prednost in kvaliteta." 

Vaš prvotni cilj je oživiti 
to vitalno izročilo, mu 
vdihniti nove energije, po-
tegniti ga iz zaprašene na-
rodove podzavesti in ga 
obelodaniti na čim bolj 
sproščen in neobreme-
njen način. Kaj pa mi lah-
ko poveste o prihodnjih ci-
ljih? 

"Eden od sodelujočih 
projektov bo potekal z Al-
dom Ivančičem, ki je širši 
javnosti bolje poznan še iz 
80-ih let, kot gonilna sila 
benda Borgezia ter danda-
našnjega Bast. Aprila se 
nam obetata dva pomemb-
nejša koncerta, eden spet v 
Cankarjevem domu ter 
drugi v sklopu ljubljanske-
ga Orto festa." 

Glasbeniki za otroke 

župnija Karitas Dovje, ATM TV Kranjska Gora, Mali ka-
menčki v občini Kranjska Gora, občina Kranjska Gora, 
KUD Jaka Rabič Dovje - Mojstrana in številni drugi soor-
ganizatorji vas v nedeljo, 15. aprila, vabijo ob 17. url v 
večnamensko športno dvorano Vitranc v Kranjski Gori, 
na veliki dobrodelni koncert v živo Glasbeniki za otroke. 
Program bosta povezovala Alenka Resman in Marsel 
Gomboc, nastopili pa bodo Eva Černe, Turbo Angels, 
Tomaž Domicelj, 4 Play, Viktorija, Damjana Golavšek, 
Supernova, Veter, Katrca, Ansambel Zreška Pomlad, 
Unikat, Triglavski muzikanti, otroci in še kdo. Za smeh 
bo skrbel Toni Mežan. A. B. 

V Cvetličarno prihaja hrvaški Psihomodo Pop 

Po več kot razprodanem in uspešnem koncertu skupine 
Crvene jabuke v Cvetličarni v Ljubljani, ki je nastopila v 
okviru posebnega cikla koncertov "Limited Edition", 
bomo v četrtek, 12. aprila, ob 21. url lahko prisluhnili 

rockovski zasedbi Psihomodo Pop, na čelu s kariz-
matičnim pevcem Davorjem Gobcem. Koncert, za 
katerega bo na voljo le omejeno število vstopnic, bo 
pospremil še afterparty. A. 8. 



KULTURA 
TRIDESET LET 
SAVSKIH LIKOVNIKOV 
člani likovne skupine KD Sava po tridesetih letih še vedno veliko ustvarjajo in svoja dela 
predstavljajo na razstavah. 

Igor Kavčič 

Pred trideset in več 
leti sta bila v ta-
kratnem Kultur-
nem društvu to-
varne Sava v Kra-

nju pobudnika združevanja 
na področju likovne dejavno-
sti Branko ŠkoRc in Damjan 
Štirn, prvi večji razstavni 
prostor, v katerem sta se 
predstavila s svojimi deli, pa 
je bila kar tovarniška jedilni-
ca. Skupina je kaj kmalu raz-
širila svoje članstvo in prav 
vsi so še danes dejavni likov-
niki. Eden najbolj aktivnih v 
skupini je zagotovo Branko 
Skofic, ki se ukvarja z grafi-
ko, reliefno figuraliko, slika v 
oljni in akvarel tehniki ter 
sodeluje na mnogih likovnih 
kolonijah doma in v tujini. 
Čisti realist v likovnem izra-
zu je Zdravko Purgar, slika 
pa olja, akrile in akvarele. 
Motive in detajle v naravi na 
slikarsko podlago prenaša 
take, kot so v resnici. Podo-
bno se je realizmu, a s kan-
čkom naive, zapisal Stane 
Kristan, ki se je učil slikanja 

portretov pri prof. Račkiju in 
med drugim pripravil tudi 
razstavo portretov nekaterih 
sodelavcev. Jože Valenčič se 
je s slikanjem začel ukvarja-
ti, potem ko je opustil kole-
sarstvo, še eno znano "sav-
sko disciplino". Kot samouk 
se je preizkusil tudi v impre-
sionizmu, bil je predsednik 
skupine v osemdesetih letih 
in tudi organizator extempo-
ra v Gozdu Martuljku, s ka-
terega dela so bila kasneje 
predstavljena v Galeriji 
Mestne hiše v Kranju. Svoj 
umetniški navdih sprošča 
tudi v okviru literarne skupi-
ne. Danes je vodja skupine 
Izidor Vrhovnik, ki skrbi, da 
si člani skupine kljub današ-
njemu življenjskemu tempu 
še najdejo čas za kakšno 
skupno akcijo. likovno se je 
izobraževal pri prof. Račkiju, 
prvo samostojno razstavo pa 
je imel leta 1979, ko je pred-
stavil svoje prve karikature, 
ki so potem svoj prostor do-
bile tudi v internem glasilu 
Sava. 

Skupina je za svoje uspeš-
no delovanje pred leti prejela 

Savski likovniki in kulturniki na eni izmed skupnih akcij. 
Manjkata Zdravko Purgar in Mirjam Pavlič. 

tudi Malo Prešernovo plake-
to mesta Kranja, nekaj uspe-
hov pa so dosegli tudi posa-
mezni člani skupine, Bran-
ko Škofic malo plaketo me-
sta Piran za tretjo nagrado 
na extemporu, uvrščen pa je 
bil tudi v ekipo za izdelavo 
turističnega spominka me-
sta Kranja. Na likovni prire-
ditvi v organizaciji KD Sora 
pri Medvodah so tretjo od-
kupno nagrado likovnega 

dela prejeli Zdravko Purgar, 
Izidor Vrhovnik in Branko 
Škofic. Skupino ta čas zasto-
pa predsednik KD Sava 
Maksimiljan Fijačko, k nji-
hovi dejavnosti pa kot dona-
torja redno prispevata tudi 
Sava, d. d., in Sava Tires, d. 
o. o., dani pa imajo še vedno 
željo po skupni galeriji v po-
slopju poslovne stavbe, ki bi 
jo uporabljali skupaj s foto-
filmsko in literarno skupino. 

TRŽIČ 

Spomladanski koncert 
Pod tem naslovom prireja izpostava JSKD Tržič srečanja 
pevskih zborov osnovnih šol. Na letošnji razpis se je 
prijavilo sedem udeležencev, ki bodo nastopili jutri, n. 
aprila, ob 18. uri v OŠ Križe. Domačo šolo bodo zasto-
pali otroška zbora Čebelice in Čebele ter mladinski zbor, 
ki jih vodi Simona Zupan. Iz OŠ Tržič se bosta predsta-
vila otroški in mladinski zbor pod vodstvom Mateje 
Ušeničnik. Otroški zbor POŠ Lom bo vodila Janja 
Megllč, otroški zbor POŠ Podljubelj pa Urška Frelih 
Meglič. Vsaka zasedba bo zapela po štiri skladbe, ki jih 
bo ocenil Matevž Fabijan iz Kranja. S. S. 

KRANJ 

Pirhi v Puhatru 

V prostorih PUHarta na Dražgoški 8 so v petek pripravi-
li velikonočno razstavo pirhov. V goste so povabili etno-
loginjo Mojco Šifrer Bulovec iz Loškega muzeja, ki je pri-
pravila krajše predavanje o ta čas aktualnih praznikih, 
najbolj atraktivna pa je bila seveda razstava pirhov, ki so 
jih ustvarili udeleženci Puhartovih likovnih tečajev, člani 
umetniške družine Puhar in njihov velik prijatelj, aka-
demski slikar Boni Čeh. Na ogled so bili pirhI, poslikani 
v različnih tehnikah, za osnovo pa so avtorji vzeli tako ko-
košja kot jajca prepelic, nojev, gosi, puranov, nekateri pa 
so izbrali jajca Iz materialov, kot so les, papir... I. K. 
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ŠKOFJA LOKA 

Predavanje na temo škô eloškega pasijona 
V sredo, n. aprila, ob 19. uri bo v Miheličevi galeriji v 
Kašči na Spodnjem trgu v Škofjl Loki predstavitev 
magistrske naloge Darje Thaler z naslovom Družbene 
implikacije Škofjeloškega pasijona In njegov pomen 
za identiteto Škofjeločanov. Večer bo potekal v organi-
zaciji Knjižnice Ivana Tavčarja in Muzejskega društva 
Škofja Loka. I. K. 

Območno srečanje plesnih skupin 
V četrtek, 12. aprila, ob 18. uri bo v Kristalni dvorani v 
Škofji Loki območno srečanje plesnih skupin. Zvrstile se 
bodo različne skupine in solistični plesni nastopi z ob-
močja škofjeloške izpostave JSKD, med drugim Kapljice, 
Toja, Smrkle, Taja, Stepice, Lune, Tolovaja, Ognjene 
strele, NIka Selak, Arwa, Ritem, Nina Jan, Urša Sekirnik, 
Tarantele, Tolovaja, Step in Tin. I. K. 

RADOV4ICA 

Linhartov gledališki maraton 
V Linhartovi dvorani v Radovljici bo od 12. do 15. aprila 
potekal io. Linhartov gledališki maraton, ki hkrati velja 
tudi za Območno srečanje gledaliških skupin z Bleda, 
Iz Bohinja in Radovljice. Ogledali si boste lahko osem 
predstav za otroke in pet predstav za odrasle. V "otro-
škem programu" bodo v četrtek, 12. aprila, od 17. ure na-
prej na ogled predstave Polonica Pika (Lutkovni krožek 
OŠ Ribno), Polžek jožek (predstavi Lutkovni krožek OŠ 
prof. dr. J. Plemelj, Bled) ter Sin Srakolin (skupna pred-
stava Knjižnice A. T. Linharta in Lutkovnega gledališke-
ga maratona - predstava bo v knjižnici). V petek ob 9. uri 
bo na sporedu pravljica Trije prašički, sledila bo predsta-
va Prizori iz življenja stvari (obe Dramski krožek OŠ Rib-
no), ob 10. uri bo na sporedu predstava Kakor napravi 
stari, je zmerom prav, sledili pa bosta še predstavi Kaj bi 
otroci sploh radi.̂  in O ptički, ki je ukradla zlato jabolko 
(vse dramski krožek OŠ prof dr. J. Plemelj, Bled). Med 
predstavami za odrasle se bo v četrtek ob 20. uri pred-
stavila Šolska gledališka skupna Linhartovi čuki v pred-
stavi Linhartove sanje, nato pa še Eševa šola v izvedbi 
Linhartovega odra. V petek ob 20. url bo na sporedu ko-
medija Marjeta In ljubimci (Dramska sekcija KD Brezje), 
v soboto predstava Sveta Živka se pogovarja z backi 
(Gledališče Bohinjska Bistrica), Linhartov maraton pa 
bosta v nedeljo zaključili predstavi Dramske skupine KD 
Rudi Jedretič Ribno, najprej igra Pokojnik nato pa še 
predstava Poštena deklica. I. K. 

JESENICE 

Srečanje harmonikarskih orkestrov 
Konec tega tedna na Jesenicah pripravljajo že 4. sreča-
nje harmonikarskih orkestrov Slovenije. Prvič so ga pri-
pravili pred šestimi leti, odtlej pa vsako drugo leto v go-
ste povabijo najboljše harmonikarske orkestre glasbe-
nih šol iz Slovenije. Ideja se je porodila ob 50-letnlci 
Glasbene šole Jesenice, ko se je na slavnostnem koncer-
tu med drugim predstavil tudi harmonikarski orkester 
glasbene šole pod vodstvom Dlane Šimbera. Le-ta je bil 
Iskra za idejo o srečanju harmonik, ki danes za Jesenice 
pomeni praznik harmonike, saj je prireditev vsako leto 
tako med udeleženci, stroko kot obiskovalci. Na sreča-
njih se je doslej predstavilo že oseminštlrldeset harmo-
nikarskih orkestrov iz enaindvajsetih glasbenih šol ter 
Združeni orkester glasbenih šol Primorske in Orkester 
učiteljev harmonike. Letos bodo sodelovali harmonikar-
ski orkestri glasbenih šol Ajdovščina, Brežice, Idrija, Je-
senice, Krško, Franca Šturma Ljubljana, Ljutomer, Mur-
ska Sobota, Ptuj, Radeče, Radovljica, Rogaška Slatina, 
Sežana, Šentjur, Trbovlje, Tržič, Žalec, SCBŠ Maribor, 
Društvo harmonikarjev Murska Sobota, Orkester slo-
venskih učiteljev. Srečanje bo sicer potekalo v nedeljo, 
15. aprila, od 9. ure naprej v večnamenski dvorani OŠ 
Toneta Čufarja na Jesenicah, že v petek ob 19.30 pa v ob 
dvorani Glasbene šole Jesenice celovečerni koncert ene-
ga najboljših mladih slovenskih harmonikarjev Primoža 
Parovela, ki bo izvajal dela G. Frescobaldija, D. Sccarlat-
tija, WAMozarta in J.S. Bacha. Jutri, v soboto, 14. apri-
la, bo v dvorani glasbene šole potekal tudi seminar za 
učitelje harmonike. I. K. 



TELEVIZIJA 
v HISIBB NOV PAR 

M amasita, kot 
nekateri sta-
novalci hiše 
Velikega Bra-
ta kličejo Pri-

morko Suzano, je dobila ta 
teden prav poseben obisk: 
ustvarjalci Big Brotherja 
so namreč vanjo povabili 
njeno devetnajstletno hčer 
Tjašo ter dodatni novi člen, 
ravno tako s Primorskega. 
Andrej P., ki zase pravi, da 
je tip človeka, ki bo lahko 
vnesel v hišo 'pestrost' pri 
izražanju svojih mnenj, 
in da bi se lahko zaljubil v 
osebo, ki je vizualno vse, 
kar Britney Spears in Pariš 
Hilton nista, kot piše pod 
njegovo fotografijo na 
internetni strani Big Brot-
herja. Nova naloga prišle-
kov je, da morata prepričati 
stanovalce hiše, da sta 
par, vendar jima to že od 
prve minute, ko sta stopila 
v dnevno sobo, ravno ne 
uspeva. 

Odšla je Nina, ki je v 
zadnjem tednu igrala eno 
glavnih vlog vseh večernih 
BB oddajic in sploh je raz-
burila slovensko občinstvo 
s svojo izjavo o ljubimcu. 
Do sobote smo slišali kar 
nekaj interpretacij ter iz-
jav, kako je s tem. Če skle-
pamo samo po prikaza-
nem posnetku, kjer o lju-
bimcu pripoveduje temno-

lasi Jagodi, potem lahko 
rečemo, da je internetna 
ljubezen zanimiva reč in 
če povprašamo strokovnja-
ke, vam bodo rekli, da se 
veliko tako ali drugače ve-
zanih žensk {pa tudi mo-
ških, da ne bo pomote) ve-
likokrat zateče v virtualni 
svet, kjer se dejansko naj-
dejo ljudje, ki jih razumejo 
- ker izbirajo med takimi 
poslušalci in sogovorniki; 
ker toliko časa iščejo, da 
najdejo. Pisanje bloga si-
cer v osnovi ni ravno na-
menjeno temu, da bi se 
potem iz tega rojevale 
kakšne ljubezni, vseeno pa 
se to da. Je pa tudi res, da 
je besedo 'ljubimec' upora-
bil medij, medtem ko Nina 
govori o 'njem'. Tako sta 
od troje opravljivk ostali le 
še dve, kako pa bo njima 
uspeval 'babji čvek', bomo 
videli ta teden, ki je name-
njen predvsem velikonoč-
nim opravilom. Nomini-
ranci za naslednjo soboto 
pa so bili pričakovani. To-
krat so nominirali le člani 
rdečega 'bataljona' in izbi-
rali med svojimi vrstami: 
Sonja je tokrat dobila naj-
več nominacij, Miha in Ro-
bert pa ji tesno sledita. 

Igra se je začela in vsak 
gleda na svoj prav, svoje 
dobro - denar je le denar. 
Robert je to že nekajkrat 
na glas povedal ter svoje 
trditve podprl še s kakšnim 
sočnim izrazom. 

NISEM DELAL SLABO 
Boris Kopitar se po štirih letih vrača na nacionalno televizijo. Posvetil se bo glasbenim spominom. 

Ana Hartman 

Pred meseci nam je 
Boris Kopitar za-
upal, da b(xlo mor-
da le našli skupni 
interes s TV Slove-

nija in da bi si vrnitve na te-
levizijo zelo želel. No, po šti-
rih letih se vrača s svojo od-
dajo Glasbeni spomini z Bo-
risom Kopitarjem, ki bo luč 
sveta ugledala ta četrtek ob 
18.05 n® drugem programu, 
takoj po Poročilih. "Navdaja 
me dober občutek, saj moja 
vrnitev dokazuje tudi to, da 
do zdaj očitno le nisem delal 
slabo na televiziji. Za vrnitev 
so zaslužni tudi nekateri gle-
dalci," je prepričan Kopitar. 

Petdesetminutna narod-
nozabavna glasbena oddaja 
bo na sporedu enkrat na te-
den. Vrteli bodo glasbene 
video posnetke, ki jih hrani 
dokumentacija TV Sloveni-
ja in jih gledalci že dolgo 
niso videli, občasno bodo 
predvajali tudi posnetke z 
zabavno glasbo. Kopitar bo 
skrbel za vezni tekst, oddajo 
pa bodo pomagali soobliko-
vati tudi gledalci, ki bodo 
voditelju lahko pisali, kateri 
posnetek želijo videti. "Po-
sebnost bo rubrika z "oru-
menelimi" fotografijami. 
Pokazal bom nekaj fotogra-

Boris Kopitar: "Imam dober občutek. Moja vrrirtev dokazuje tudi to, da do zdaj očitno le 
nisem delal slabo na televiziji."/Foio. >thivTvsii>«n,|i 

fij gosta oddaje iz mlajših 
let, gledalci pa bodo imeli 
nalogo, da uganejo, kdo je 
to." je dejal Kopitar, ki bo 
proti koncu oddaje gosta 
razkril in se z njim pogovo-
ril o spominih na leta. ko je 
bil tako mlad kot na foto-
grafijah. 

Oddaja, katere urednik je 
Cveto Stibilj Rezec, režiser 
pa Aleksander Šmuc, bo na 
sporedu do petega julija. Ko-
pitar se bo po poletni preki-
nitvi 6. septembra znova vr-
nil na male ekrane. Doma je 
sicer v Ihanu pri Domžalah. 
"Vedno se rad vračam do-

mov, saj je to prijeten kraj, v 
katerem živim od rojstva. 
Vpet sem v kulturno in gasil-
sko dogajanje kraja in mi je 
vedno znova lepo, ko se dobi-
mo v naši vaški kulturni dvo-
rani ali pa na gasilski veseli-
ci. Živeti na vasi je posebna 
prednost," meni. 

A N K E T A 

Mladina o 
Velikem bratu 
A N A H A R T M A N 

Resničnostni šov Big Bro-
ther je marsikje v tujini 
požel velike uspehe, pri nas 
pa je za zdaj nekatere 
prepričal bolj, druge manj. 
In kaj so o njem povedali 
naši sogovorniki? 

roto: Ana Hartmsn 

Peter Tavčar, Sopotnica: 

"Big Brotherja občasno gle-
dam in se mi zdi kar v redu. 
Pred začetkom so naredili 
veliko reklamo, a po moje 
upravičeno. Favorita ni-
mam, ker šova ne sprem-
ljam tako pogosto." 

M i m , 

/ i ^ ^ 
Sašo Nunar, Kranj: 

"Resničnostnega šova ne 
gledam prav pogosto, saj 
ml veliko časa vzame glas-
bena šola in vaje z ansam-
blom. Favorita še nimam, 
faca se mi zdi Andrej iz Avs-
tralije." 

Sanela Botonič, Lesce: 

"Šov kar pogosto sprem-
ljam, le kadar res nimam 
časa, ga izpustim. Zaen-
krat se mi zdi Robert faca, 
na živce pa mi gre Celjan 
Miha, ki se hvali z bivšimi 
dekleti." 

Aleksander Kondič, Kranj: 

"Big Brotherja ne sprem-
ljam. Nekajkrat sem videl 
hrvaško različico, a se mi 
je koncept zdel zelo 
neumen in me nikakor 
ni pritegnil. Bar mi je bil 
kar všeč." 

Valentina Cavrič, Jesenice: 

"Big Brotherja precej redno 
spremljam. Zelo mi je všeč, 
še posebej utrgane nalo-
ge, ki jih morajo opravljati 
tekmovalci. Sama se ne bi 
nikoli prijavila." 

Cvetlice Gobe 
Darilo za nove naročnike! 
Izberite svoj priročnik. 
Naročniki Gorenjskega glasa knjižice lahko kupite na Zoisovi 1 
v Kranju, jih naročite po telefonu št.: 04/2014241 ali po 
e-pošti: narocnine@g-glas.si 

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

mailto:narocnine@g-glas.si


KINO, SPOREDI, RADIO 
BEANOVE POČITNICE 
Nerodni in vedno simpatični gospod Bean se tokrat odloči za počitnikovanje v Franciji, a po njegovi 
stari navadi se pot spremeni v pravo katastrofo. 

• l i i i f i - n M i i 

Britanski komik Ro-
wan Atkinson že 
od začetka aprila v 
komediji Beanove 
počitnice razvese-

ljuje slovensko kinemato-
grafeko občinstvo. 

Zgodba: Nekega deževne-
ga popoldneva gospod Bean 
dobi prvo nagrado v cerkveni 
tomboli - teden dni počitnic 
na jugu Francije z obiskom 
Cannesa in popolnoma novo 
video kamero. Z Eurostarom 
se odpelje v Pariz in spoto-
ma pridno snema. Na Gare 
de Lyon zaprosi enega od po-
tnikov, naj posname Beana, 
kako vstopa v vlak. Po čud-
nem naključju je ta sopotnik 
ruski režiser Emil Duches-
vsky, član cannske žirije. 
Emil mu to uslugo seveda 

naredi, vendar mu vlak od-
pelje pred nosom, preden 
utegne spet vstopiti, in tako 
se njegov desetletni sin Ste-
pan znajde na vlaku sam, 
brez očeta, a v družbi gospo-

da Beana, ki nesrečnega in 
prestrašenega fanta na vsak 
način skuša razvedriti. 

Komedija zmešnjav se 
tako začne. Beana med dru-
gim osumijo ugrabitve, na 

festivalu v Carmesu pa ga za-
menjajo za slavnega režiser-
ja. Na begu pred zaporom in 
v lovu za zlato palmo se 
Bean loti reševanja zapletov 
na svoj čudaški način. 

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

V torkovo jutro ste se prebudili z Lili Kalan in Andrejem 
Vogrinom. Torkovo temo dneva ob 9.20 je pripravila Na-
taša Kne Leben. Udeležila se je spomladanskega srečanja 
Združenja manager. Malo po 10. uri ali točneje ob lo.io, 
bodo še z nekaterimi radijskimi postajami vzpostavili tako 
imenovano radijsko mrežo in preko nje prenašali Uniche-
move nasvete, poslušalcem po vsej Sloveniji, ob 13.15 pa 
vam bodo kakšen koristen napotek dali še strokovnjaki Iz 
Semenarne. O Dnevih slovenske informatike bodo govori-
li ob 16.20, o avtomobilizmu pa ob 17.20. Ne zamudite 
Colobove predpremiere ob 20. url. Sredino temo dneva 
spet namenjamo vašim vprašanjem v zvezi z dohodnino. 

V studiu se bo Iztoku Golobu ob 9.20 spet pridružila Dra-
gica Praprotnik. Poslanske minute na Radiu Kranj ob 11.10 
pa bo zapolnil državnozborski poslanec Branko Grlms. V 
četrtkovi temi dneva ob 9.20 bodo govorili o aktivnostih v 
Slovenski vojski - gost bo Bogdan Čufar, popoldne, ob 
17.20 pa bodo predstavili virtualno letalstvo. V studiu se 
jim bo pridružil Igor Krušič. Ne pozabite pa Se skupnega 
nočnega programa lokalnih in regionalnih radijskih postaj 
Slovenije, ki ga bodo v noči s srede na četrtek in s četrtka 
na petek pripravili iz studia Radia Kranj. 

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

Lepi, sončni, spomladanski dnevi kar vabijo na potep, iz-
let in tega se zavedajo tudi na Turističnem radiu Potepuh. 
Poleg rednih, dnevnih turističnih Informacij in oddaj bi iz-
postavili vsakodnevne predstavitve krajev in novo oddajo, 
ki smo jo poimenovali Od gostilne, gostišča, do prenočiš-
ča in je v programu od ponedeljka do petka ob 13.05. Tako 
boste poleg informacij, kam na potep izvedeli še, kje lah-
ko kaj dobrega pojeste in popijete, pa navsezadnje, kje 
lahko prespite. V torek se bomo odpravili v Dol pri Ljub-
ljani, v sredo v Kamnik. Četrtkov SOS s Stanetom ob 14.05 
bo še posebno zanimiv, saj se mu bo pridružilo kar lepo 
število gostov Iz VDC Kranj. V petek jo bomo mahnili pro-
ti Pohorju in Mariboru • o znamenitostih, kulinariki in še 
marsikaj boste izvedeli, če boste v naši družbi. Kaj so to-
krat pripravili dijaki SGTŠ Radovljica, pa izveste v ponede-
ljek ob 14.30. 

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

Danes bodo ob 9. url, v oddaji aktualno, govorili o Loškem 
muzeju. Gostili bodo predsednika sveta zavoda Srečka 
Beričiča in direktorico Jano Mlakar. V vrelcih zdravja, ob 
pol enajstih, bodo med drugim predstavili nagrajence ak-
cije Moj zdravnik 2007, ob 16.30 pa vas povabijo k poslu-
šanju Kulturnih paberkov. V sredo ob 9. uri bodo oddajo 
aktualno namenili invalidom in njihovim vprašanjem, ob 
enajstih gostili Milana Čadeža, župana občine Gorenja 
vas - Poljane, ob 17. url pa pristali na Planetu glasbe. Če-
trtkovo oddajo aktualno ob devetih bodo posvetili dohod-
nini in vprašanjem, ki se vam letos porajajo ob oddaji do-
hodninske napovedi. Gostili bodo namreč predstavnike 
davčnega urada v Kranju. V petek bodo v oddaji aktualno 
povedali, kako bodo v Papirnici reševali problem s pitno 
vodo, ob pol dvanajstih Izbirali najodmevnejši dogodek 
tedna, ob pol enih pa v oddaji Od petka do petka - tednik 
še enkrat preleteli dogajanje minulega tedna. Petkovo po-
poldansko razglednico bodo tokrat po 16. url poslali iz 
Domžal. Sobotno dopoldne bodo namenili radijskemu 
kvizu ob 9. uri, oddaji za male živali ob 10.30 in ponovitvi 
oddaje Vprašanja in pobude ob 11. uri, medtem ko bo po-
poldne športno obarvano. V nedeljo ob devetih bodo po-
kukali v zaklade slovenskih spominov, opoldne ponovili 
oddajo Od petka do petka • tednik, popoldne pa vam bo 
krajšal Rinaldo. 

Radio Ognjišče, 104,5 105, 9 Mhz 

(http://radio.ognjisce.si/misijon2007.php) 

v rubriki Zrno prava v torek ob 8.15 boste slišali, na koga 
se obrniti, če ste bili kot potrošnik zlorabljeni. Med 17. in 
19. uro bo valovala športna oddaja, ob 22. uri pa Sončna 
pesem. V Naravoslovnih zanimivostih - v sredo ob 8.15 -
bodo ponudili nekaj koristnih nasvetov za vse tiste, ki se 
borite s prekomerno telesno težo. S sestro Nikolino boste 
ob n.15 lahko pripravljali cvetačno juho, omlete s šunko, 
krompirjev hren in skutine rezine s sadjem. V četrtek ne 
zamudite Vabila na pot ob 9.30 In dijaške oddaje ob 18.15, 
po dveh tednih pa bo med vas spet prišla Karavana prija-
teljstva ob 20.30. V petkovi oddaji Zanimivosti nočnega 
neba ob 17. url bodo gostili Jureta Atanackovskega, ki se 
veliko ukvarja z meteorji. Sobotna oddaja Za življenje, za 
danes in jutri ob 11.15 bo namenjena zakoncem, zvečer ob 
20.30 pa bomo molili rožni venec božjega usmiljenja, ki 
ga je Gospod Jezus leta 1935 narekoval sestri Favstinl. 

Brutalna mularija 
Po razhodu z bogatim odvetnikom sta se Mirlam in njen 
15-letnl sin MIchael prisiljena preseliti v neugledno so-
sesko, kjer mladenič hitro postane tarča nasilne tolpe. V 
iskanju rešitve sprejme ponudbo lokalnega kriminalca 
Hamala, ki v zameno za zaščito od MIchaela zahteva 
prenašanje pošiljk drog. Toda ko nekega dne zmanjka 
nekaj denarja, kriminalci pokažejo, kako kruti In 
neusmiljeni znajo biti. Brutalna mularija je nemška dra-
ma, ki si jo lahko ogledate v Kinoklubu Vič. A. B. 

KINO SPORED 

KINO CENTER, KRANJ 

Torek, 10.4. 
17.00 
SPOZNAJMO ROBINSONOVE, 
anim. druž. kom 
19.00 in 21.00 
GLASBA IN BESEDILO, 
rom. konn. 

Sreda, 11.4. 
17.00 
SPOZNAJMO ROBINSONOVE, 
animl. drui kom. 
19.00 in 21.00 
GLASBA IN BESEDILO, 
rom. kom. 

KINO SOM. iKOfMlOKA 

četrtek, 12.4. 
20.00 
URA RELIGIJE (Art kino), 
drama 

Petek, 13.4. 
18.00 
NAPAKA 
drama 
20.00 
NAŠA MALA MIS (Filmsko 
gledališče), 
kom. drama 

Sobota, 14.4. 
18.00 
NASA MALA MIS, 
kom. drama 
20.00 
NAPAKA, drama 

Nedelja, 15.4. 
18.00 
URARELIGUE (Art kino), 
drama 
20.00 
NAŠA MALA MIS, 
kom. drama 

Petek, 13.4. 
18.00 
ASTERIX IN VIKINGI, 
amer. anim. film 
20.30 
GLASBA IN BESEDILO, 
rom. kom. 

Nedelja, 15.4. 
18.00 
ASTERIX IN VIKINGI, 
amer. anim. film 
20.30 
GLASBA IN BESEDILO, 
rom. kom. 

Sobota, 14.4. 
19.00 
KRVAVI DIAMANT, 
triler 

UNHARTOVA DVORAN* RADOVUKA 

10. Gledališki maraton 
(od 12.-15. aprila) 
Več na: 
httpy/www.ld-radovljica.si/ 
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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. 

Sestavila: P«tta P. 

http://www.radio-kranj.si/progrm.php
http://www.potepuh.com
http://www.radio-sora.si
http://radio.ognjisce.si/misijon2007.php
http://www.ld-radovljica.si/


muiaRua 
OTROŠKA PERESA 

V domu ostarelih 

v petek smo učenci tretjega razreda z učiteljicama odšli v 
dom ostarelih v Škofjo Loko. Pripravili s m o program s 
pesmimi. Pred odhodom smo v šoli imeli zadnjo vajo. Ko je 
bila ura lo., smo se s kombijem odpeljali v Škofjo Loko. V 
domu ostarelih nas je sprejela medicinska sestra. Odpeljala 
nas je v slačilnico, kjer smo pustili bunde in kape ter se pre-
oblekli v kostume za nastop. Nato smo odšli v dvorano in 
se postavili v zbor. Počakali smo, da so se poslušalci zbrali 
in pričeli peti. Zapeli smo slovenske narodne pesmi, 
Kekčeve pesmi, pesmi o mamah in pomladne pesmi. Učen-
ci smo poleg petja igrali na različne Inštrumente, učiteljica 
pa nas je spremljala s kitaro. Ko s m o zaključili s pro-
gramom, smo oskrbovancem izročili listke, na katerih so 
bile napisane lepe misli. V zahvalo za nastop, so nas v 
domu počastili s piškoti, bonboni in sokom. Oskrbovanci so 
bili našega obiska zelo veseli, mi pa smo se zadovoljni vrnili 
nazaj v šolo. Luka jelovčan, 3. a, O Š Cvetka Colarja 

TISOČ UGANK ZA ŠOLARJE 
Kaj je prav, kdo ve: 

štirinajstkrat osem so sto dve, je sto dva? 

Do petka pošljite S M S z vsebino ug-frešitev+ime in pri-
imek na številko 0 3 1 / 6 9 1 m . Nekdo bo prejel knjižno 
nagrado, ime nagrajenca bomo objavili prihodnji torek. 
Pravilna rešitev prejšnje uganke se glasi jabolko. Srečna 
nagrajenka je Martina Jelovčan Iz Gorenje vasi. 

SUDOKU 
ZA OTROKE 

Z t 1. g 9 £ 
g e 9 fr i z 
s z 9 £ V i 
p i £ 9 Z g 

i 9 t- Z e 9 
z 9 z 1 g t-

5 2 4 1 
6 4 
1 5 
2 4 5 6 

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

vpisana le enkrat. 

MLADI NA NOGAH 
Dijaki Tehniškega šolskega centra Kranj so se z ameriškimi dijaki podali na 
šestdnevno odpravo od Loža do Sečovelj. Prehodili so več kot 140 kilometrov. 

V okviru proga-
ma Mepi, čigar 
namen je spod-
bujanje bolj 
kakovostnega in 

ustvarjalnega preživljanja 
prostega časa mladih, so di-
jaki Tehniškega šolskega 
centra Kranj od 2 8 . marca 
do 3. aprila gostili tri ame-
riške dijakinje ter tri ame-
riške dijake iz Anglije. Po-
dali so se na šestdnevno 
mednarodno odpravo, Id so 
jo poimenovali Mladi na 
nogah, njihov cilj pa je bil 
prehoditi pot od Loža do 
jadranskega morja. V šestih 
dneh so premagali več kot 
1 4 0 kilometrov, dobili mar-

Mladi na nogah - v šestih dneh so prehodili več kot 
1 4 0 kilometrov. / FMO: Roile Bregat 

sikaterl žulj, njihova naj-
pomembnejša pripomočka 
pa sta bila kompas in zem-
ljevid. Ob vojaškem sprem-
stvu in pod mentorstvom 

Danice Voičanšek Č e m e , 
Roberta Bertonclja in Bran-
ka Lojka je dvanajst domačih 
in šest tujih dijakov spoz-
navalo lepote Notranjske, 

Krasa in Primorske. Najprej 
so si ogledali Križno jamo na 
Notranjskem. Pot jih je nato 
vodila do Sviščakov, sledil je 
vzpon na Snežruk, kjer jih je 
sneg presenetil precej bolj, 
kot so pričakovali. Tako so si 
izdelali izvirne gamaše kar 
iz vreč za smeti in izolimega 
traku. Postavili so bivak, se 
naučili zakuriti ogenj v 
slabem vremenu in se nato 
celo spuščali po vrvi. Iz 
Sviščakov so se podali na 
Javorje, kjer so si postavili 
šotore, dan kasneje pa so 
se povzpeli na Slavnik, od 
koder so se preko kraškega 
roba spustili do Hrastovelj, 
kjer so si ogledali cerkev 
z znamenitim Mrtvaškim 
plesom. Ustavili so se v 
Babičih, kjer so spet postavili 
šotore. Zadnji dan jih je 
čakalo nekoliko manj kilo-
metrov in veselje ob priho-
du na cilj - v Sečovlje. Na 
poti so obenem spoznavali 
legende posameznih vasi in 
mest, naravne in kulturne 
znamenitosti, kulinariko in 
ljudske pesmi. 

S STARIMI STARŠI V UDINBORŠTU 
Otroci iz kranjskega vrtca Čirče so z babicami in dedki preživeli zanimivo dopoldne. 

Ana Hartman 

V vrtcu Čirče ima-
jo že vrsto let 
navado, da en-
krat na leto 
medse povabijo 

babice in dedke. Letos so se 
odločili, da bodo dopoldne 
preživeli v naravi - povabili 
so jih namreč na sprehod 
po Udinborštu. "Premago-
vali smo male naravne ovi-
re in reševali zastavljene 
naloge, ki so popestrile pot. 
Le s težavo so nekateri ded-
ki naredili deset počepov, 
saj je koleno zaškrtalo pri 

vsakem upogibu, a za vnu-
ka se je splačalo potruditi. 
Marsikatera solza je spolze-
la po licih babic, ko so opa-
zovale vnučke pri prepeva-
nju. Vzgojiteljice pa s m o 
imele možnost opazovati in 
začutiti posebne vezi, ki so 
m e d dvema generacijama 
srčnih ljudi," je dejala vod-
ja vrtca Jana Teran. 

Ko so prispeli na cilj, na 
jaso s potokom, so vanj po-
stavili številne mlinčke. Ded-
ki so jih izdelali tako, kot v 
mladosti - iz leskovih vej, 
otroci pa so v vrtcu izdelaU 
precej bolj sodobne mlinčke 
iz raznih plastičnih materia-

lov. Babice so naučili nov za-
baven ples, stari starši pa so 

za konec vnučke presenetili 
z ljudsko pesmijo. 

Utrip Lutkovnega krožka 
na OŠ Bled 

Konec marca so na O Š prof. Josip 
Plemelj Bled pripravili celodnevno 
dogajanje. V goste so povabili mla-
de iz vrtca in O Š Andraž pri Polzeli, 
popoldan pa je Lutkovni krožek OŠ 
Bled pripravil še dve lutkovni premi-
eri. V režiji Elizabete Žnidaršič S.-
Erži so zaigrali Vinka Moderndorfer-
ja Sin Srakolin in Marjana Kogelnika 
Polžek Jožek. Pisatelj Marjan je bil 
tudi gost na OŠ v družbi mladih in 
njihovih staršev iz Polzele. V dopol-
danskem času so si gostje ogledali 
mini živalski vrt na O Š Bled, sledil je 
sprejem prf graščaku na Blejskem 
gradu in nastop članov podmladka 
turističnega krožka na O Š Bled. Na 
popoldanskem srečanju so sodelo-
vali tudi najmlajši pevci iz O Š Bled. 
Janez Pipan 



AVTOMOBILIZEM 
PO POTEH LEPIH SPOMINOV 
Test: Peugeot 2 0 7 1.4 16V Premium 

O Matjaž Gregorič 

Pr i francoskem Peu-
geotu imajo z majh-
nimi avtomobili že 
vrsto let veliko uspe-

ha. Obdobje presežnikov, ki 
ga je začel model 205 in lani 
nadgradil rekordno proizva-
jani 206, zdaj dopolnjuje še 
sveži 207. Najnovejši "otrok" 
levje družine ima pred seboj 
častno in hkrati zahtevno na-
logo, saj od njega pričakuje-
jo, da bodo prodajne številke 
še višje kot pri obeh pred-
hodnikih. 

Pavšalna trditev, da je tudi 
peugeot 207 pretežno žen-
ski avto, bi bila moško sa-
movšečna in pretirana, če-
prav je res, da so za vola-
nom predhodnika največ-
krat sedele predstavnice lep-
šega dela vozniškega občin-
stva. Novi levček naj bi bil z 
nabuhlo karoserijsko ploče-
vino, ozkimi poševnimi ža-
rometi, strašljivo velikimi 
režami za zajemanje zraka 
in nenazadnje s skoraj ku-
pejevsko ukrojenim zad-
kom všeč tudi tistim, ki me-
nijo, da lahko vozijo le 

športne ali pa občutno večje 
avtomobile. Petvratna karo-
serijska zgradba ima za od-
tenek več družinskih lastno-
sti kot trivratna, nenazadnje 
je dostop do zadnje klopi 
precej lažji in tudi steklenih 
površin je za nekaj kvadrat-
nih centimetrov več. 

Kljub temu da je peugeot 
207 v primerjavi z 206 v 
dolžino zrasel kar za 20 
centimetrov, tega v notra-
njosti ni mogoče občutiti v 
celoti. Že sprednja sedeža 
sta zaradi masivnosti arma-
turne plošče daleč od vetro-
branskega stekla, medtem 
ko potnikom na zadnji klopi 
že krepko zmanjkuje pros-
tora za kolena, zlasti če sta 
voznik in njegov sopotnik 
na desnem sedežu nekoliko 
večja. V sprednjem delu ka-
bine prostora sicer ne pri-
manjkuje in sedeža sta do-
bro oprijemljiva, moti le, da 
se naldon naslonskega dela 
nastavlja z vzvodom in ne z 
vijakom. Tudi s prtljažni-
kom je 207 dokaj skromen, 
saj se z 270 litri lahko pri-
merja bolj s tekmeci prejš-
nje generacije kot z aktual-
nimi rivali. Napredek pri 
oblikovanju notranjosti in 
izdelavi je opazen, armatur-
na plošča se ponaša z lepše 
oblikovanimi merilniki, ki 
imajo premalo razločne šte-
vilčnice in ponoči ne preveč 
prijemo oranžno-rdečo os-
vetlitev. Privajanje na gum-
be in menuje radijskega 
sprejemnika in potovalnega 
računalnika zahtevata kar 
nekaj časa in potrpljenja, 
odlično oprijemljiv je volan-
ski obroč in načeloma je živ-
ljenje v tem avtomobilu pri-
jetno, tudi zaradi plastike, ki 

ni več tako cenena, in spo-
jev, ki so natančnejši. Z dna 
razpredelnice bencinskega 
dela motorjev je drugi 1,4-
litrski štirivaljnik, ki vsaj na 
papirju obljublja solidne 
vozne lastnosti. Zanimivo 
je, da voznik ves navor lahko 
izkoristi že v srednjem ob-
močju vrtljajev, velik del pa v 
nizkem, podobno kot pri di-
zelskih motorjih. Suvereno-
sti pri pospeševanju zato ne 
manjka, a sapo začne motor 
loviti, že preden pokaže vso 
svojo moč, še pred tem upi-
rati z zamolklim hrupom. 
Petstopenjski ročni menjal-

TEHNIČNI PODATKI 

nik je natančnejši od priča-
kovanj, a še vedno se prestav-
na ročica "sprehaja" predaleč 
naprej in nazaj. 

Podvozje je nastavljeno di-
namični vožnji in solidnemu 
udobju v prid, avtomobilu 
ugaja tudi bolj dinamična 
vožnja skozi ovinke, kjer 
morda zna presenetiti z rah-
lo prešibkim volanskim elek-
tričnim servoojačevalnikom. 

Peugeot 207 ima torej 
pred seboj dovolj izzivov, na 
eni strani bogato dediščino 
predhodnika, na drugi kruto 
bojevanje z agresivnimi tek-
meci. 

Mere: d. 4,030, š. 1,748, v. 1,502 m, medosje 2,540 m 
Prostornina prtljažnika: 270/923 I 
Teža (prazno v./ dovoljena): 1280/1700 kg 
Vrsta motorja: štirivaljni, bencinski, 16V 
Gibna prostornina: 1360 ccm 
Največja moč pri v/mIn: 65 kW/88 KM pri 5250 
Največji navor pri v/min: 133 pri 3200 
Najvišja hitrost: 180 km/h 
Pospešek 0-100 km/h: 13,5 s 
Poraba goriva po EU norm.: 5,2/ 8,5/ 6,4 l/ioo km 
Maloprodajna cena: 13.720 EUR (3.287.861 SIT) 
Uvoznik: Peugeot Slovenija, Ljubljana 

DRUGAČEN, A ŠE VEDNO MAJHEN 
Novi Smart Fortwo je temeljito posodobljen ohranil mere mestnega malčka. 

O Matjaž Gregorič 

M ajhno je upo-
rabno, še vedno 
velja za naj-
manjši avtomo-

bil v koncemu Daimler 
Chrysler. Mali smart je na-
mreč s prenovo pridobil ne-
kaj dodatnih dolžinskih cen-
timetrov, ob tem pa so mu še 
izboljšali motorje in udobje 
potniške kabine. Svoje čase 
komaj poltretji meter dolg 
malček je zdaj pridobil do-
datnih dvajset centimetrov 
in daljšo medosno razdaljo, 
s čimer je tudi v notranjosti 

več prostora za dva potnika 
in nekaj prtljage. Osnovna 
oblikovna ideja je ostala bolj 
ali manj enaka, prav tako 
tehnična zasnova z varnost-
no celico in zamenljivimi ka-
roserijskimi elementi. Na 
novo so uglašeni trivaljni 
motorji, ki so pridobili nekaj 
kilovatov moči, najšibkejši 
bencinski jih razvije 45 (61 
KM), drugi 52 (71 KM), z do-
danim turbinskim pohiihii-
kom šibkejši 62 (84 KM) in 
močnejši v različici brabus 
72 {98 KM). Več energije 
ima tudi trivaljni turbodizel, 
ki zdaj iztisne iz sebe 33 kW 
(45 KM) in je tudi čistejši od 

predhodnika. Ob tem ima 
smart fortwo še nov avtoma-
tizirani petstopenjski me-
njalnik, panoramsko ali sa-

modejno zložljivo 
nenazadnje novo 
čenši z 9.990 evri 
nejšo izvedbo. 

ELEGANCA IN ŠPORTNOST 
Novi Mercedes-Benz razreda C proti tekmecem z 
dvema različnima obrazoma. 

KmmmijmmM 

Pri Mercedes-Benzu 
je razred C postav-
ljen na najvišji pre-
stol, saj je najuspeš-

nejši model s trikrako zvez-
do in tako naj bi ostalo tudi 
po predstavitvi nove genera-
cije, ki je te dni zapeljala na 
slovenski avtomobilski trg. 
Pri novincu bodo kupci lah-
ko prvič izbirali med dvema 
slogovnima zasnovama spred-
njega dela. Elegantna ima 
širšo kromirano masko in 
zvezdo na pokrovu motorja, 
športnejša se postavlja z bolj 
mišičasto oblikovanim no-
som z veliko zvezdo na ma-
ski. V novi C so vključene 
številne inovativne tehnične 
rešitve, med opremo so lah-
ko aktivni tempomat in si-
stem za zaznavanje nevarno-
sti trčenja, inteligentni si-
stem svetlobnih teles in po-
dobno. Novinec je v primer-
javi s predhodnikom nekoli-
ko zrasel v dolžino in meri 
4,58 metra, posledično se je 

povečala tudi prostornost po-
tniške kabine in prtljažnika, 
ki sprejme 475 litrov. 

Temeljito modernizirana 
motoma paleta je v povpre-
čju za 13 odstotkov zmoglji-
vejša in za 6 odstotkov varč-
nejša kot stroji, ki jih je imel 
razred C iz leta 2000. Raz-
pon moči je od 100 kW (136 
KM) do 200 kW (272 KM). 
Najprej so na voljo bencin-
ske izvedbe C200, C280 in 
C350, sledila bosta še C180 
in C230, od dizelskih pa naj-
prej C220 CDI in C320 CDI, 
medtem ko se jima bo neko-
liko kasneje pridružil še 
C200 CDI. Tako kot že pri 
predhodniku je predviden 
štirikolesni pogon 4MATIC, 
limuzinski bo sledila še 
kombijevska karoserijska 
različica, prihodnje leto bo 
prišel še športno nastrojeni 
AMG. 

Cene za limuzine novega 
razreda C so prilagojene ne-
posrednima tekmecema, au-
diju A4 in BMW-ju serije 3 
in se gibljejo od 30.700 do 
44.600 evrov. 

KRATKE NOVICE 

Salona prihodnje leto ne bo 

Sekcija za osebna motorna vozila je na svojem rednem let-
nem zboru sprejela spremenjena pravila delovanja in 
potrdila vključitev v novoustanovljeno Trgovinsko zbornico 
Slovenije. Med drugim je odločala tudi o organizaciji avto-
mobilskega salona v letu 2008. Večina članov je menila, da 
prireditve, kakršno so letos organizirali na celjskem 
sejmišču, prihodnje leto ne bo, saj je potrebno za takšen do-
godek zagotoviti velika finančna sredstva, ki pa jih uvozniki 
ob stagnaciji trga in nelojalni konkurenci zelo težko zago-
tovijo vsaki dve leti. Dokončne odločitve o opustitvi avto-
mobilskega salona sicer še ni, saj naj bi o morebitni organi-
zaciji v naslednjih letih ponovno odločali na redni seji v ok-
tobru ali novembru letos. 

Že 25 milijonov Voli<swagnovih Golfov 

Konec marca so pri Volkswagnu v Wolfšburgu izdelali 25-mili-
jontega Golfa. Vodja tovarne Dietmar Korzekvva je ob tej pri-
ložnosti dejal: "25 milijonov golfov v 33 letih • to je zavidanja 
vreden dosežek, na katerega smo lahko vsi ponosni. Samo v 
tovarni v NVolfšburgu je bilo izdelanih 15 milijonov primerkov 
tega modela." Vodilni evropski proizvajalec avtomobilov je v 
preteklem letu kupcem po vsem svetu prodal več kot 716.000 
golfov. Najpomembnejši evropski trgi so: Nemčija, Velika Bri-
tanija, Francija in Italija. Najpomembnejša prodajna območja 
zunaj Evrope pa so Japonska, južna Afrika in ZDA. M. C. 



DRUŽABNA KRONIKA 
ŽENSKI HOKEJSKI ZUR 
Gorenjske hokejistke so se od minule sezone poslovile z naslovom slovenskih podptvakinj. Srebrnim kolajnam, 
točkam v elitni mednarodni ženski ligi in šefovem jubileju so nazdravile v Hramu Corjan v Komendi. 

Tega da so praznova-
nja praviloma pri-
jetni dogodJd, seve-
da ni treba posebej 
poudarjati, če na 

enem mestu praznuje kopica 
krepkih deklet pa je jasno, da 
dobie volje ne zmanjka. In ka-
tera dekleta bi bila lahko še bolj 
krepka kot gorenjske hokejist-
ke. ki že leta vztrajajo na lede-
nih ploskvah doma in v tujini, 
čeprav za to ne dobijo nobene 
nagrade? Njihov zaslužek je 
zgolj dobra volja, ki jih sprem-
lja od tekme do tekme, pa prija-
teljstvo in za konec sezone ko-
lajne okoli vratu - če si jih seve-

da zaslužijo. In letos so si go-
renjske hokejistke, ki so propa-
du hokejskih ekip na Bledu in 
na Jesenicah skupaj igrale za 
ekipo HK Triglav, zaslužile 
naslov slovenskih podprva-
kinj (za Mariborčankami). 
Srebrne kolajne je dekletom 
na priložnostni slovesnosti na 
veliki četrtek okoli vratu obe-
sil predsednik H K Triglav 
Emilijan Pavlin, vodja ekipe 
Cveto Hafiier je vsem igral-
kam po vrsti stisnil roke, prav 
tako pa so jim nazdravili osta-
li vodilni Triglavovi možje na 
čelu s trenerjema Gorazdom 
Drinovcem in Mitjem Ker-
nom, pa tudi Janez Kompare, 
Silvo Košnjek, Robert Potoč-
nik, Andrej Slavec, Jure Aha-

čič in tehnični vodja ženske 
ekipe Pavle Hafiier. 

Nataša Pagon, Katarina 
Haus, Tatjana Sabolič, sestri 
Anja in Alenka Eržen, Nadja 
Vakaričič, Katarina Šlibar, Ire-
na Kianer, Petra DdBtjar, Špela 
Hafiier, Suzana Hafiier, T)aša 
Ajdovec, Sandra Kunstdj, Ni-
ves Beig^nt, TJaša Žiiavec, Špe-
la Gk>bočiiik in Nina Zupan-
čič, kd so se v minuli sezoni 
pridno podile za ploščkom in 
polnile mreže nasprotnic ter si 
poleg naslova državnih podpr-
vakinj v domačem prvenstvu 
zaslužile tudi dvanajst točk in 
deveto mesto v elitni medna-
rodni ženski ligi, pa so pripravi-
le pravo presenečenje šefu Cve-
tu, saj so mu ob bližnjem sre-

čanju z abrahamom prinesle 
torto v obliki hokejsk^ igriš-
ča, na njem pa sliko njegove 
najljubše ekipe. Neutrudnemu 
Cvetu, brez katerega bi najbrž 
ženski hokej na Gorenjskem 
zadnja leta doživljal klavrne 
čase, so dekleta čestitala tudi s 
pesmijo (prebrala jo je najizku-
šenejša igralka v ekipi Tatjana 
Sabolič), Cveto pa je od klub-
skih prijateljev iz kranjskega 
Triglava dobil dres z novim 
znakom HK Triglava. "Tega 
bom s ponosom obesil v novo 
hokejsko dvorano," je nasme-
jan povedal Cveto, Id se - tako 
kot dekleta in vsi ljubitelji ho-
keja - že veseli skorajšnje iz-
gradnje nove ledene dvorane v 
Kranju. 

Ekipa hokejistk Triglava je dobre volje pričakala konec 
dolge sezone v mednarodni ligi in domačem prvenstvu. 
/ Foto; Vilma Stanovnik 

Najizkušenejša Igralka Tatjana Sabolič je neutrudnemu 
vodji ekipe Cvetu Hafnerju prebrala jubilejno pesem. 
/ Foto: Vilma Stanovnik 

Dekletom sta nazdravila tudi Janez Kompare in Andrej Hokejska torta s sliko slovenskih podprvakinj iz ekipe 
Slavec. / Foto; Vilma Sunovnik H K Triglava. / FoloiVilma stanovnik 
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Abrahamovec Cveto Hafner je na žuru oblekel jubilejni dres. Kapetanka hokejistk Katarina Haus in trener Triglava 
/ Foto; Vilma Stanovnik Corazd Drinovec. / FOJO: Vilma Stan̂ m̂k 

VRTIMO GLOBUS 
Ljudje se ga bojijo 

James Candolfini pravi, da je že kmalu 
po začetku predvajanja serije Sopranov! 
vedel, da bo njegov lik postal uspešnica, 
saj so se ga ljudje začeli bati tudi v 
resničnem življenju. Zanimivo izkušnjo 
je doživel, ko je nekoč odprl vrata svoje-
ga newyorškega doma: "Moški je samo 

prebledel in takrat ml je postalo jasno, da misli, da sem 
Tony Soprano," se spominja igralec, ki ga je mafijska 
serija močno zaznamovala. 

Še vedno čaka moža 

Terri lrwin, vdova lovca na krokodile Ste-
vena lrwina, ki ga je lani med snemanjem 
dokumentarne oddaje smrtonosno pičil 
nevarni skat, pravi, da si še ni opomogla 
od moževe smrti. Ker doma pogosto gle-
dajo njegove posnetke, ima večkrat obču-
tek, da se bo prikazal na vhodnih vratih. 

Sicer pa njegovo poslanstvo nadaljuje 8-letna hči Bindi, ki 
v svoji televizijski dokumentarni oddaji ljubezen do nara-
ve širi med najmlajšimi. 

Radodarni "zajček" RussetI 

Avstralski igralec Russell Crowe se je 
prejšnji teden prelevil v velikonočnega 
zajčka; po ulicah Sydne)'ja je razdelil ti-
soč vstopnic za ragbijsko tekmo, na ka-
teri se je njegova ekipa South Sydney 
Rabbitohs pomerila z ekipo Bulidogs. 
"Bila je prijazna gesta, on je zelo rado-

daren človek," je za Sydney Daily Telegraph povedala 
natakarica Emma Deamer, ki se je skupaj s sodelavkami 
veselila brezplačnih vstopnic. 

Vitka Whoopi 

Whoopi Coidberg je s pomočjo diete, ki 
so jo losangeleški strokovnjaki za 
prehrano sestavili posebej zanjo, v 23 
tednih shujšala za kar 2 0 kilogramov. 
Vitka postava je del priprav na novo 
oddajo The Word According To Whoopl, 
komedijantka pa je nad shujševalnim 

programom resnično navdušena, saj pravi, da lahko ješ 
svojo hrano oziroma vse, kar si želiš. Skrivnost uspeha 
namreč ni v tem, kaj ješ, ampak kako ješ. 

Urška in Katarina Trampuš sta doma v Sori pri Medvo-
dah. 24-letna Urška je absolventka ekonomije, leto dni 
mlajša Katarina pa turizma. Obe se radi učita tujih 
jezikov, karakterno pa sta povsem različni. Katarina je v 
domačem okolju poznana kot dobra in hitra voznica 
kamiona. / foto: Tina doH 


