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Glasba in pesem za Železnike 
N a dobrodelnem koncertu v Cerkljah s m o za p o m o č prizadetim v poplavah 

v Železnikih zbrali 4 0 8 5 evrov, ki jim je Gorenjski glas dodal še 2 0 0 0 evrov. 

JOŽE K O Š N J E K 

Gorenjski glas se je takoj 
vključil v zbiranje pomoči za 
prizadete v Železnikih. Na 
praznovanju 60-letnice časo-
pisa v Preddvoru smo se z 
ansamblom Gašperji in z vo-
diteljico prireditve Moniko 
Tavčar dogovorili za organi-
zacijo dobrodelnega koncer-
ta za Železnike. Pridružili so 
se Gregor Avsenik, pevec 
Slovenskega okteta in doma-
čin iz Železnikov Janez Tri-
ler s hčerko Majo, člani glas-
bene skupine z Osnovne 

šole Cvetka Golarja v Škofji 
Loki, na prvo vprašanje pa 
sta bila na koncertu priprav-
ljena peti znana operna pev-
ca, sopranistka Vera Mlejnik 
iz Škofje Loke in bas barito-
nist Juan Vasle iz Ljubljane. 
Oisčina Cerklje nam je brez-
plačno dala v uporabo nov 
Kulturni hram Ignacija 
Borštnika, tamkajšnji prosto-
voljni gasilci pa so skupaj z 
družbo Stinger, d. o. o., po-
skrbeli za vamost in red na 
parkirišču. Pred vhodom v 
dvorano je poslušalce z lajno 
pozdravljal Zdravko Debe-

Ijak iz Železnikov. Vsem na-
stopajočim prisrčna hvala! 

Udeleženci koncerta so 
darovali 4085 evrov, Gorenj-
ski glas pa je dodal še 2 0 0 0 
evrov. Denar smo nakazali 
na račun Občine Žele5;nike, 
za katero smo prepričani, da 
bo tako kot doslej pravično 
delila denar. Podjetje Van 
Den iz Šenčurja je dodaJo še 
dve napeljavi za centralno 
ogrevanje. Gorenjski glas pri 
zbiranju pomoči za Železni-
ke še ni rekel zadnje besede. 
Začenjamo zbirati denar za 
obnovo zdravstvenega doma. Nastopajoči na dobrodelnem koncertu za Železnike v Cerkljah / foiohm oeki 
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A K T U A L N O 

Angleški lordi 
imajo radi Bled 

ob letošnji svetovni turistični borzi v 
Londonu sla bila blejski župan )anez 
Faj^r in direktorica Turizma Bled Eva 
Štravs Podlogar povabljena na slav-
nostno veCerjo s princeso in lordi, 
med katerimi je kar nekaj zvestih blej-
skih gostov. 

C O R E N j S K A 

Konec preletov in hrupa 
letal 

Popolna prepoved letenja v nočnem 
^ s u z Letališča Jožeta Pučnika it̂  le-
tenja nad Šenčurjem sta dve od sed-
mih zahtev civilne iniciative, ki so jo 
ustanovili krajani Šenčurja. Njen 
predsednik je Branko Pajer. 

K R O N I K A 

V Stolu spet zagorelo 

v kompleksu nekdanje tovarne Stol 
je zaradi neurejenih razmer v četrtek 
ponoči zagorelo že tretjič v zadnjem 
mesecu. Zagorela sta silos za žagovi-
no in odvodna ventilacija za trans-
port žagovine. Požar so opazili bližnji 
stanovalci. 
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E K O N O M I J A 

Denar za Vc^el 
in Pokljuko 

Evropski sklad za regionalni razvoj 
bo sofinanciral gradnjo dveh sedež-
nic na Voglu in obnovo Šport hotela 
na Pokljuki. Na Voglu sedežnici že 
gradijo in naj bi bili končani do boži-
ča. Nadomestili bosta tri stare na-
prave. 
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i V R E M E 

i V torek bo nizka olhčnc»st,vi^e 
\ pa bo pretežno jasno. V sredo 
\ bosprvajasno.čezdansebo 
i pochbdo. V četrtek bo pretežm 
: oblačno in večinoma suho. 

i jutri: zmerno oblačno 
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KRATKE NOVICE 

KRANJ 

Referendum podpira regijski center za odpadke 

Mestni odbor LDS Kranj izraža podporo bodočemu centru 
za ravnanje z odpadki Tenetiše. Pozdravlja rezultat referen-
duma, še pred njim pa je regijski center za ravnanje z od-
padki dobil podporo vseh političnih strank in list v Svetu 
MOK, soglasje svetov KS Tenetiše in Kokrica ter soglasno 
podporo 18 gorenjskih županov. Na celotnem območju 
Mestne občine Kranj je bila podpora sodobnemu regijske-
mu centru za predelavo odpadkov kar &5,i9-odstotna, v KS 
Tenetiše in Kokrica, kjer se čutijo najbolj prizadete, pa 50,5-
odstotna. To po mnenju LDS dokazuje, da sta župan in 
mestni svet sprejela odločitev, ki jo podpira velika večina lo-
kalnega prebivalstva. Sedaj, ko so vse dileme o tem odprav-
ljene, je čas, da se občina čim hitreje loti postopkov za po-
stavitev centra. Pričakujejo tudi čimprejšnjo odločitev Agen-
cije RS za okolje. LDS Kranj zato poziva Ministrstvo za oko-
lje in prostor in ministra Janeza Podobnika, da zagotovi spo-
štovanje zakonodaje in v najkrajšem času zagotovi sprejem 
odločitve glede podaljšanja obratovalnega dovoljenja. Zav-
lačevanje prek zakonskih rokov in okvirov namreč pomeni 
znatno povečanje stroškov za Mestno občino Kranj, pome-
nilo pa bo tudi višje stroške odvoza smeti za več kot 77 tisoč 
prebivalcev, ki uporabljajo deponijo Tenetiše, sporoča pred-
sednik LDS v Kranju Andrej Dolenc. D. Ž. 

LJUBLJANA 

Predsednik SLS je Bojan Šrot 

SLS je na rednem volilnem in programskem kongresu izvolila 
novo vodstvo. Predsednik stranke je postal 47-letni Bojan Šrot, 
sicer že tri mandate župan mestne občine Celje. Bil je edini kan-
didat in je dobil 211 glasov od 212 delegatov. Dosedanji pred-
sednik stranke Janez Podobnik je bil izvoljen za podpredsedni-
ka, poleg njega pa je podpredsednica še Irena Majcen. D. Ž. 

Popravek 

Pri predstavitvi našega dolgoletnega naročnika Alojza Ajdiča v 
petkovi številki Gorenjskega glasa smo njegovo ime pomoto-
ma Spremenili v Anton. Alojzu Ajdiču se za napako opraviču-
jemo in želimo, da bi bil še naprej naš zvest naročnik. 
Uredništvo 

urilo 
izžrebanemu naročniku časopisa 

Gorenjski Glas 

Knjigo prejme CECILIJA AJDOVEC iz Cerkelj. 

KOTIČEK ZA NAROČNIKE 

Podarjamo vstopnice 
za Avsenikov zlati abonma 
Naši cenjeni naročniki, ki radi poslušate Avsenlkovo glasbo 
in bi se radi brezplačno udeležili celovečernega koncerta v 
Begunjah, vabljeni k sodelovanju! 
V restavraciji Avsenik v Begunjah se bo v sklopu abonmaja 
zvrstilo osem koncertov, posvečenih članom ansambla bra-
tov Avsenik iz obdobja najuspešnejšega dvojnega albuma 
Zlati zvoki, in zaključni koncert, posvečen hitu Na Golici. 
Drugi koncert bo na sporedu v petek, 25. novembra, ob 20. 
url. Gorenjski glas kot medijski sponzor podarja dvakrat dve 
vstopnici za koncert. Če bi se koncerta, ki bo posvečen Slav-
ku Avseniku, radi udeležili, odgovorite na nagradno vpraša-
nje: Kje se je rodil Slavko Avsenik? Na Dolenjskem ali na Go-
renjskem? Odgovore nam pošljite najkasneje do četrtka, 22. 
novembra, na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 
4000 Kranj ali po e-pošti na: narocnine(g)g-gla5.si s pripi-
som "Za Avsenikov abonma". Prosimo vas, da nam 
sporočite tudi vašo telefonsko številko, da vas bomo lahko 
obvestili, če boste izžrebani. Izžrebali bomo dva para, kate-
rih imena bomo objavili v petek, 23. novembra, vstopnice pa 
vam bomo poslali po pošti. Sodelujte in mogoče bo žreb 
prav vam namenil glasbeni večer v dvorani Pod Avsenikovo 
marelo! 

Delavski shod za višje plače 
Več deset tisoč ljudi je na poziv šestih sindikalnih central v soboto v Ljubljani demonstriralo za boljše 
plače in zmanjševanje socialnih razlik. 

D A N I C A ZAVRL Ž L E B I R 

Ljubljana - Delavd iz vse Slo-
venije, z njimi pa tudi upo-
kojenci in študentje, so v so-
boto na množičnem protest-
nem shodu podprli zahteve 
sindikatov po povečanju 
plač, njihovem usklajevanju 
z inflacijo, pa tudi s produk-
tivnostjo. Demonstranti, ki 
so prišli iz vse Slovenije (v 
prestolnico jih je pripeljalo 
več sto avtobusov), so se oble-
čeni v enotna oblačila in 
opremljeni z zgovornimi na-
pisi o slabem položaju delav-
stva iz bežigrajske smeri zgri-
njali proti središču mesta, 
kjer so opoldne na Kongres-
nem trgu prisluhnili svojim 
sindikalnim voditeljem: Du-
šanu Semoliču, predsedniku 
svobodnih sindikatov, Duša-
nu Rebolju, vodji sindikata 
Pergam, Dragu Lombarju, ki 
vodi sindikalno konfederaci-
jo Neodvisnost, in drugim. Z 
delavskimi protesti zahteva-
jo, da se v okviru pogajanj o 
novi kolektivni pogodbi o na-
činu usklajevanja plač zviša-
jo vse osnovne plače. Hkrati 
v podjetjih, kjer so rezultati 
dela dobri, sindikati pričaku-
jejo, da bodo skladno z ne-
davno sprejetim socialnim 
sporazumom plače uskladili 
ne le z inflacijo, temveč tudi 
s produktivnostjo. Sindikal-
ni protest je bil tokrat naper-
jen proti delodajalcem, Id so 
o sindikalnih zahtevah me-
nili, da bi s povišanjem plač 

Zgovorni napisi na transparentih z delavskih demonstracij / foio corad Kavaj 

ogrozili konkurenčnost go-
spodarstva, inflacija bi se po-
večala, zaposlenost zmanjša-
la. Poleg tega so prepričani, 
da plačnega sistema za letos 
ne morejo spreminjati, ker 
je že dogovorjen. Delodajalci 
tudi menijo, da je na potezi 
vlada, ki naj plače primemo 
razbremeni in sprejme za-
konodajo, ki bi zaposlenim 
omogočila udeležbo pri do-
bičku. Delodajalci in sindi-
kati pa so že včeraj sedli za 
pogajalsko mizo. 

Številni delavci živijo z 
manj kot štiristo evri na me-
sec, zahtevajo več, zlasti še v 
podjetjih, ki ustvarjajo velike 
dobičke, smo lahko prebrali 

na številnih transparentih. 
Ljudi zaradi razmer, v kate-
rih živijo, ni bilo težko moti-
virati za udeležbo na prote-
stih. njihovo nezadovoljstvo 

povedala, da je samo njihove 
člane iz Gorenjske v Ljublja-
no pripeljalo 22 avtobusov. 
Na delavskem shodu je bil 
tudi novoizvoljeni predsed-

Sindikalni protest je bil tokrat naperjen proti delodajal-
cem, ki so o sindikalnih zahtevah menili, da bi s poviša-
njem plač ogrozili konkurenčnost gospodarstva, inflaci-
ja bi se povečala, zaposlenost zmanjšala. Poleg tega so 
prepričani, da plačnega sistema za letos ne morejo spre-
minjati, ker je že dc^ovorjen. 

je utemeljeno, je dejala Ro-
mana Oman, sekretarka ob-
močne organizacije Zveze 
svobodnih sindikatov Slove-
nije za Gorenjsko, ki je še 

nik države Danilo Tiirk, ude-
ležila se ga je ministrica za 
delo, družino in socialne za-
deve Marjeta Cotman in še 
nekateri politiki. 

Jutri bodo volitve v državni svet 
D A N I C A ZAVRL Ž L E B I R 

Ljubljana - Jutri in pojutriš-
njem, 21. in 22. novembra, 
bodo volitve v državni svet. Ju-
tri bodo elektorji, ki so jih iz-
brali v občinskih svetih, volili 
22 predstavnikov lokalnih in-
teresov. 22. novembra pa 
bodo na volilnih konferencah 
volili 18 predstavnikov funkci-
onalnih interesov, in sicer 

predstavnike delodajalcev in 
delojemalcev, kmetov, obrt-
nih in samostojnih poklicev 
ter negospodarskih dejavno-
sti. Predstavniki lokalnih in-
teresov prihajajo iz 22 volilnih 
enot, za toliko mest v držav-
nem svetu se poteguje 106 
kandidatov. Gorenjska je zaje-
ta v 9. in 10. volihli enoti. V 9. 
volilni enoti za državnega 
svetnika kandidirajo: doseda-

nji predsednik državnega sve-
ta Janez Sušnik (predlagatelji 
so občinski sveti Naklo, Šen-
čur, Cerklje in Železniki), An-
ton Beovič (občinski svet 
Žirij, Milan Janez. Čadež (ob-
činski svet Gorenja vas-Po-
Ijane) in Blaž Kavčič (občinski 
svet Tržič in mestni svet 
Kranj). V 10. volilni enoti, ki 
zajema občine z zgornjega 
dela Gorenjske, pa so kani-

dati; Robert Plavčak (predla-
gatelj občinski svet Kranjska 
Gora), Branko Trojar (občin-
ski svet Žirovnica), Bogomir 
Vnučec (občinski svet Gorje), 
Matilda Arh (občinski svet 
Bohinj), dosedanji državni 
svetnik Boris Janez Bregant 
(občinski svet Jesenice), Mat-
jaž Berčon (občinski svet 
Bled) in Srečko Martin Mlina-
rič (občinski svet Radovljica). 

UUBLJANA 

Še trije pokrajinski zakoni 

Vlada bo v obravnavo državnemu zboru poslala še preostale 
tri zakone iz svežnja pokrajinske zakonodaje, tudi zakon o us-
tanovitvi pokrajin, ki bo določil njihova območja, sedeže In 
imena. Kot je dejal minister za lokalno samoupravo in re-
gionalno politiko Ivan Žagar, so poskušali pri pripravi sled-
njega čim bolj upoštevati pripombe občin. Novost je Ljub-
ljanska pokrajina, ki poleg glavnega mesta obsega še devet 

• nekdanjih ljubljanskih občin, poleg njih pa še kočevsko, rib-
niško in grosupeljsko območje. Zakon bo državni zbor spre-
jemal z dvetretjinsko večino. Vlada je pripravila tudi zakon o 
volilnih enotah za volitve v prve pokrajinske svete ter tehnični 
zakon o prenosu nalog v pristojnost pokrajin. D. Ž. 

LJUBLJANA 

Dovolj glasov za zaupnico 

Državni zbor je pozno sinoči razpravljal in glasoval o zaup-
nici vladi, ki jo je v četrtek zvečer zahteval premier Janez Jan-
ša. Do zasedanja so koalicijske stranke napovedale, da bodo 
enoglasno podprli vlado, opozicijske pa, da bodo proti. 
Predsednik najmanjše koalicijske stranke DeSUS Kari Erja-
vec pa je za nedeljo sklical izvršilni odbor stranke. Na njem 
so se dogovorili, da bodo za zaupnico vladi glasovali vsi štir-
je poslanci stranke, Kari Erjavec bi v nasprotnem primeru 
ponudil odstop kot obrambni minister. Zaupnico bi vlada 
dobila že s 46 glasovi poslancev. Ker pa sta tudi oba poslan-
ca narodnosti napovedala, da bosta glasovala za, je glasov v 
prid vlade Janeza Janše še več. D. Ž. 
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Angleški lordi imajo radi Bled 
Ob letošnji svetovni turistični borzi sta bila blejski župan janež Fajfar in direktorica Turizma Bled Eva 
Štravs Podlogar povabljena na slavnostno večerjo s princeso in lordi, med katerimi jih je kar nekaj 
zvestih blejskih gostov. 

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

Bled - Prejšnji teden je v 
Londonu potekala 28. sveto-
vna turistična borza, ki je za-
gotovo eden od najpo-
membnejših turističnih do-
godkov. Slovenski turizem 
se je tokrat predstavil tudi z 
novo znamko I feel Sloveni-
ja, blejski župan Janez Faj-
far pa je gostom in novinar-
jem na tiskovni konferenci 
spregovoril tudi o 70-letnici 
igrišča za golf na Bledu. 
Obisk Londona pa je tokrat 
blejskemu županu Janezu 
Fajfarju in direktorici Turiz-
ma Bled Evi Štaravs Podlo-
gar ostal še v posebno lepem 
spominu, saj ju je nekdaj 
blejski gost, zadnja leta pa 
poslovni partner Bernard 
Williams povabil na slav-
nostno večerjo londonskega 
ceha vrtnarjev, kjer sta spo-
znala kopico pomembnih 
Angležev, med katerimi jih 
kar nekaj redno preživlja po-
čitnice na Bledu. "Slavnost-
na večerja v Cityju, bogato 
opremljeni dvorani vinskih 
trgovcev, je bOa res posebno 
doživetje in priložnost, da 
sva pobližje spoznala naše 
goste in poslovne partnerje, 
ki sicer ob obisku Bleda de-
lujejo skromno in ne želijo 
posebne pozornosti. Zani-

Blejski župan Janez Fajfar in direktorica Turizma Bled Eva Štravs Podlogar s častnim 
mestnim svetnikom Arthurjem Cavynom 

mivo je, da Angleži veliko 
dajo na tradicijo in tudi čast-
no društvo vrtnarjev deluje 
že stoletja, leta 1605 je bilo 
vključeno v kraljevo listino, 
zato ne preseneča dejstvo, 
da so člani združenja tudi 
princ Charles in belgijski 
kraljevi par. Na tokratni slo-

vesnosti so v svoje vrste 
sprejeli tudi princeso Kent-
sko, ženo princa Michaela 
Kentskega. Z županom sva 
ju imela čast spoznati, poleg 
tega pa sva spioznala druge 
lorde in gostitelja večera, 
častnega mestnega svetnika, 
sira Arthurja Gavyna, ki je v 

nagovoru pozdravil župana 
Fajfarja in izpostavil, da kar 
nekaj članov omizja že ne-
kaj let redno prihaja na 
Bled, predvsem za novo 
leto, in da se že veselijo po-
novnega obiska," je ob vrnit-
vi domov povedala Eva 
Štravs Podlogar. 

Na pločnik že težko čakajo 
v Podnartu že težko čakajo na ureditev pločnika ob državni cesti od stavbe AMD do prehoda čez 
železnico. 

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

Podnart - V Podnartu so v 
petek ob krajevnem prazni-
ku v spomin na rojstvo roja-
ka, predsednika prve sloven-
ske narodne vlade Josipa vi-
teza Pogačnika, pripravili 
proslavo, na kateri so pred-
stavili dosežke in načrte kra-
jevne skupnosti ter podelili 
predsedniku domačega 
športnega društva Robertu 
Šušmelju iz Ovsiš priznanje 
za prizadevnost pri urejanju 
športnih objektov. V sodelo-
vanju s podružnično osnov-
no šolo na Ovsišah so orga-
nizirali prodajno razstavo 
otroških risb Ln slik, od kate-
re bodo izkupiček v znesku 
304 evre namenili v šolski 
sklad za pomoč otrokom iz 
socialno šibkih družin. 

Kot je povedala predsedni-
ca sveta krajevne skupnosti 
Darija Bešter s Poljšice, si v 
KS želijo, da bi Občina Ra-
dovljica in Slovenske želez-
nice čim prej dosegli spora-

zum glede ureditve pločnika 
ob prometno zelo obreme-
njeni in nevarni državni ce-
sti od doma AMD do križa-
nja z želesaiico in da bi na 
tem mestu pridobili še zem-
ljišče za avtobusno postaja-
lišče. Septembrska vodna 
ujma, ob kateri so se izkaza-
li domači gasild, je povzroči-
la v KS precej škode. Občina 
je zagotovila prevoznost po-
škodovanega češnjiškega 
mostu in omejila njegovo 
nosilnost na 3,5 tone, KS pa 
zdaj popravlja najbolj poško-
dovane dele cest po vaseh. 
Urejajo tudi cesto na Fikskia 
na Ovsišah in končujejo dela 
na cesti Na Matička na Pre-
zrenjah. V Podnartu so s po-
močjo podjetja Atotech Slo-
venija otnovili poškodovani 
mostiček pri tovarni, v sode-
lovanju z občino in 2 zvezo 
kulturnih organizacij pa so v 
kulturnem domu obnovili 
sanitarije. 

V krajevni skupnosti načr-
tujejo za prihodnje leto za-

Darija Bešter 

prtje divjega odlagališča od-
padkov v opuščenem pesko-
kopu na Prezrenjah, razširi-
tev parkirišča pred kultur-
nim domom v Podnartu, as-
faltiranje najbolj kritičnih 
odsekov cest in obnovo po-

slovilne vežice. Od občine 
pričakujejo, da bo čim prej 
obnovila cesto skozi Ovsiše, 
Dobravico in Češnjico proti 
Rovtam, cesto od Podnarta 
proti Prezrenjam in rešila 
preskrbo z vodo na Poljšid. 

Višje pokojnine in še poračun 
C V E T O Z A P L O T N I K 

Ljubljana - Svet Zavoda za 
pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije je na 
petkovi seji v okviru novem-
brske uskladitve pokojnin z 
gibanjem plač sklenil, da se 
bodo pokojnine zvišale za dva 
odstotka in da bodo upoko-
jenci novembra poleg višje 
pokojnine prejeli še poračun 
za prvih deset mesecev. Naj-
nižja pokojninska osnova 
znaša po novem 476,54 evra 

in najvišja 1906,16 evra. Svet 
zavoda je še sklenil, da bo za-
vod decembrske pokojnine 
izplačal že v petek, 28. de-
cembra. Medtem ko se pokoj-
nine usklajujejo dvakrat na 
leto, februarja in novembra, 
se višina dodatkov za pomoč 
in postrežbo, invalidnin za 
telesno okvaro in še nekaterih 
drugih izdatkov iz pokoj-
ninske blagajne usklajuje z 
rastjo inflacije le enkrat na 
leto, za lani bo ta uskladitev 
januarja prihodnje leto. 

Ž I R O V N I C A 

Natečaj za gorenjsko jed še teden dni 

Do prihodnjega torka, 27. novembra, lahko sodelujete na 
natečaju za gorenjsko jed, ki ga pripravljata Zavod za tu-
rizem in kulturo Žirovnica ter Center za trajnostni razvoj 
podeželja Kranj (CTRP). Sodelujejo lahko predlogi, ki vse-
bujejo jedi, značilne za Gorenjsko, ali pa tiste, ki so jih 
pripravljali tu že pred prvo svetovno vojno. Natečaj ima tri 
kategorije: juha, glavna jed in sladica. Jedi so lahko, glede na 
sedanji čas, ustrezno spremenjene. Komisija bo ocenila 
poslane recepte (priložiti je treba tudi fotografije) in naj-
boljše uvrstila v finale. Finalisti bodo nato jedi v eni od 
žirovniških gostiln pripravili, komisija pa bo izbrala zmago-
valce po posameznih kategorijah. Te jedi bodo tudi ena od 
vsebin za Gorenjski jedilnik, ki ga CTRP razvija skupaj z 
gostinci. "Upamo, da bomo iz pozabe in kroga družinske 
kuhinje privabili čim več kulinarične tradicije," pravi Mateja 
Šuša iz CTRP Kranj. Več na www.ctrp-kranj.si. A. H. 

K R A N J 

Naroči la za nakup delnic Nove KBM 

Na več kot sto vpisnih mestih Nove Kreditne banke Maribor 
(Nove KBM), Pošte Slovenije in NLB so včeraj začeli spreje-
mati naročila malih vlagateljev za nakup delnic Nove KBM, 
sprejemali jih bodo do 27. novembra (do 16. ure). Vsak bo 
lahko oddal naročilo do 50.000 evrov, v okviru tega zneska 
pa bo glede na zanimanje za nakup pridobil določeno število 
delnic v cenovnem razponu od 20,5 do 27 evrov. Na Gorenj-
skem sprejemajo naročila v poslovalnici Nove KBM v Žireh, 
v poštnih poslovalnicah v Kranju, na Jesenicah, v Kamniku in 
v Domžalah ter v NLB-jevi poslovalnici v Kranju. C. Z. 
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KRATKE NOVICE 

RADOVLJICA 

Zaplet z glasovnico bodo razčistili 

Radovljiški občinski svet bo nadaljeval postopek za imeno-
vanje treh predstavnikov občine v nadzorni svet Komunale 
Radovljica šele potlej, ko bo o zapletu s pomanjkljivo glasov-
nico pridobil mnenje vladne službe za lokalno samoupravo 
in regionalno politiko. Kot je znano, so opozicijski svetniki 
24. oktobra zapustili sejo in povzročili nesklepčnost, ker se 
niso strinjali z županom jankom S. Stuškom, ki je po pritož-
bi svetnika Simona Zoreta zadržal izvedbo dela sklepa in 
predlagal ponovno glasovanje o dveh od treh kandidatov za 
članstvo v nadzornem svetu, o Marjanu Černilcu in o Anto-
nu Kapusu. Občinski svet je v nadaljevanju prekinjene seje 
podprl predlog SDS, da bi točko umaknili z dnevnega reda 
in jo obravnavali po pridobili mnenja vladne službe. Član 
občinskega sveta Zvone Prezelj (SDS) jo je namreč zaprosil 
za mnenje o tem, ali je glasovnica omogočala članu občin-
skega sveta izraziti svojo voljo in ali je glasovanje na seji 3. 
oktobra možno šteti za regularno. Takrat je komisija za man-
datna vprašanja, volitve in imenovanja ugotovila, da je bil 
izvoljen le Dragomil Rozman, Černilec in Kapus pa ne. C- Z. 

KOFCE 

Smeti na planini Kofce 

Franc Meglič iz Podljubelja nam je v začetku novembra 
poslalo fotografijo črnega smetišča na planini Kofce. 
"Čudim se, da še nikogar ni zmotil ta kup smeti, na katerem 
SO tudi kozarci, pločevinke, straniščne školjke in drugi 
odpadki, nevarni za ljudi in živali. Velikokrat se zgražamo 
zaradi odvrženega kosa papirja, tako velik kup smeti pa nas 
ne moti," je zapisal. J. K. 

TRŽIČ 

Izredna seja bo 

V četrtek, 22. novembra, ob 19. uri bo druga izredna seja 
občinskega sveta Občine Tržič. Obravnavali bodo prob-
lematiko odlaganja odpadkov z deponije Tenetiše na 
deponijo Kovor in informacijo o podaljšanju dovoljenja 
za obratovanje tega odlagališča. Predstavili bodo tudi 
aktivnosti pri izvajanju projekta Odvajanje in čiščenje 
odpadnih voda ter preskrba s pitno vodo v občini Tržič. 
Odločali bodo še o prodaji dveh občinskih stanovanj. S. S. 

KRANJ 

Obnavljajo most čez Savo 

Most nad Savskim otokom, ki je bil v katastrofalnem stanju, 
so v teh dneh vendarle začeli obnavljati. Delavci celjskega 
Cradisa so že začeli izvajati dela pod mostom, in sicer bodo 
poskrbeli za sanacijo opornikov in prekladne konstrukcije. V 
začetku prihodnjega leta se bodo lotili še preplastitve voz-
išča in gradnje novih pločnikov, postavili bodo tudi novo 
varovalno ograjo. V času del pod mostom promet ne bo ovi-
ran, ob obnovi zgornjega dela pa bodo zaprli polovico ces-
te. Obnovo bodo predvidoma končali do konca oktobra pri-
hodnje leto, naložba pa bo vredna 1,2 milijona evra. M. R. 

ŠKOFJA LOKA 

Nov oddelek vrtca v Škofji Loki 

v Vrtcu Škofja Loka v enoti Najdihojca v Podlubniku je v 
petek pričel obratovati dodaten oddelek za otroke prvega 
starostnega obdobja. Za potrebe novega oddelka so uredili 
prijeten prostor, v katerem se bodo tako otroci kot njihovi 
starši dobro počutili. Celotne stroške preureditve in nove 
opreme financira Občina Škofja Loka. V novi oddelek je 
vključenih 14 otrok. D. Ž. 

Vaščani Žej terjajo odgovor 
Družba za avtoceste je gluha za zahteve prebivalcev Žej, ki pričakujejo protihrupno zaščito. 

S T O J AN SAJE 

Žeje - Februarja letos smo 
poročali, da prebivalci Žej že 
več kot dve leti čakajo na re-
zultate meritev hrupa z avto-
ceste. Isti mesec je Družba 
za avtoceste RS poslala Obči-
ni Naklo poročilo o merit-
vah, ki je potrdilo domneve 
domačinov. Izmerjene vred-
nosti hrupa so namreč že 
novembra 2004 presegle 
celo dovoljeno raven za ob-
močja z industrijskimi ob-
jekti. V malem naselju so 
najbolj prizadeti stanovalci 
hiš na robu griča nad novim 
avtocestnim odsekom. 

"Po objavi rezultatov meri-
tev hrupa je vse potihnilo. 
Čakali smo, da se bodo 
upravljavci avtoceste lotili ak-
tivnih ukrepov za zmanjša-
nje hrupa, a se ni zgodilo nič. 
Zato je Občina Naklo sep-
tembra 2007 poslala dopis 
upravi D A R S v Celju. Od nje 
je zahtevala pisno obvestilo o 
izvedeni protihrupni zašfiti v 
sedmih hišah in meritvah 
hrupa v bivalnih prostorih 
teh hiš po izvedbi del. Želela 
je odgovor, kako so upošteva-
li razliko med modelnim iz-

Drevesa in ograja na brežini ne morejo zaustaviti hrupa, ki se širi z avtoceste v naselje 
Žeje (na desni). 

računom hrupa in dejansko 
izmerjenimi vrednostmi pri 
pripravi strateške karte hru-
pa za avtocestni odsek Podta-
bor-Kranj. Upravo D A R S je 
pozvala, naj določi termin za 
sestanek s predstavniki obči-
ne in prebivalci Žej na začet-
ku oktobra. Kljub ponovni 
zahtevi za sklic sestanka Ob-
čina Naklo doslej še ni dobila 

odgovora. Tak odnos se nam 
ne zdi sprejemljiv. V pogaja-
njih s predstavniki Družbe 
za avtoceste smo bili doslej 
strpni. Če se bodo izmikali 
končni rešitvi problemov s 
hrupom, bomo morali ubrati 
druge poti. Razmere se po-
slabšujejo, saj je prometa in 
hrupa iz dneva v dan več," je 
povedala Dragica Jenko, 

predsednica vaškega odbora 
Žeje. 

Vaščani Žej so se že pove-
zali s krajevno skupnostjo 
Podmežakla v jeseniški obči-
ni, kjer imajo podobne teža-
ve zaradi hrupa z avtoceste. 
Posvetovali se bodo o skup-
nem nastopu in zahtevah, 
katerih DARS ne bo mogel 
več preslišati. 

Bled naj ima svojo ceno 
Pri sprejemanju odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča so 
se blejski svetniki odločili, da naj podjetja plačujejo več, gospodinjstva pa 
manj, kot je bilo sprva predlagano. 

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

Bled - Na četrtkovi seji blej-
skega občinskega sveta so se 
naj^je ustavili pri predlaga-
nem sprejetju novega odloka 
o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča, vendar 
pa so ga na koncu sprejeli po 
skrajšanem postopku. Če-
prav so nekateri opozicijski 
svetniki menili, da bodo 
nove cene po žepu udarile 
socialne šibkejše, Id že tako 
morajo dvakrat obrniti vsak 

evro, pa je bila večina svetni-
kov vendarle mnenja, da je 
od zadnje seje nekoliko spre-
menjen predlog, za katerega 
dodatne spremembe je pred-
lagal še svetnik Matjaž Ber-
čon, vendarle sprejemljiv za 
vse. Matjaž Berčon je na-
mreč poudaril, da se mora 
Bled primerjati s sebi pri-
merljivimi občinami, kot je 
na primer Portorož in da je 
po zbranih primerjalnih po-
datkih precej prepoceni. 
"Bled si zasluži svojo ceno. 

razvojnih načrtov je precej in 
denar zanje je treba dobiti. 
Tisti, ki od Bleda živijo, naj 
zato tudi nekaj več plačajo," 
so menili svetniki, ki so pod-
prli tudi Berčonov predlog, 
da naj povečanje nadomes^ 
za uporabo stavbnega zem-
ljišča bolj od sprva predlaga-
nega občutijo podjetja, manj 
pa občani, za katere se bodo 
cene tudi uskladile z inflacijo 
zadnjih let in naj bi bile višje 
za 23 odstotkov. "Denar, ki 
ga bomo dobili s povišanjem 

cen, je treba nameniti razvo-
ju kraja, predvsem ureditvi 
mnogih slabih cest in južni 
razbremenilni cesti. Če bo 
življenje na Bledu lepše, 
bodo tudi podjetja laže tržila 
svoje storitve," je bila prepri-
čana večina svetnikov na 
čelu z županom Janezom 
Fajfarjem, ki so na četrtkovi 
seji po skrajšanem postopku 
sprejeli tudi rebalans prora-
čuna za letošnje leto, predlog 
odloka o občinskem podro-
bnem prostorskem načrtu za 
območje Dindola in osnutek 
odloka o spremembah odlo-
ka o varnosti v cestnem pro-
metu. Na pobudo Slavka Až-
mana pa so ob koncu pozva-
li gradbeni inšpektorat, da 
naj vendarle ukrepa in brez 
odlašanja izda nalog za ruši-
tev nezakonito postavljene 
ograje pri Vili Rog. 

Varuhinja človekovih pravic v Bohinju 
P E T R A L O T R I Č 

Bohinjska Bistrica - V četrtek 
se je varuhinja človekovih 
pravic Zdenka Čebašek 
Travnik sestala z bohinj-
skim podžupanom Anto-
nom Urhom. Govorila sta 0 
ukrepanju države pri sanira-
nju škode, ki je nastala v 
septembrski ujmi, pri če-
mer je podžupan Urh izrazil 
nezadovoljstvo z obravnava-

njem Bohinja v primerjavi z 
drugimi prizadetimi kraji. 
Varuhinja pa je ugotovila, 
da je regija res ostala nekako 
pozabljena tudi s strani dru-
ge javnosti, kar ji je podžu-
pan potrdil. 

Ravno zaradi neurja so na 
uradu VČP sklenili obiskati 
Bohinj, da bi ugotovili, kako 
prihaja državna pomoč in se 
rešujejo posamezni proble-
mi. Čebašek Travnikova pa 

je podžupanu Urhu obljubi-
la, da bo na ministrstvo za 
okolje in prostor podala po-
izvedbo tako v smislu odo-
brene in izvedene državne 
pomoči kot tudi tega, kako 
je bila ta, glede na škodo, do-
deljena bohinjskemu ob-
močju. 

Hkrati je varuhinja člove-
kovih pravic opravila tudi 
zunanje poslovanje, ki ga po 
vnaprej predvidenem načrtu 

mesečno izvaja po različnih 
krajih. Bohinj je bil torej na 
seznam uvrščen izredno, na 
posvet k varuhinji pa je pri-
šlo šest občanov. Drugače 
var\ihinja iz Bohinja ne dobi 
veliko primerov: "Kot kaže, 
so ljudje tu taki, kot jih je 
opisal podžupan: zelo spo-
sobni, solidarni, znajo stopi-
ti skupaj, kar jih je reševalo 
tudi ob ujmi," je povedala 
Čebašek Travnikova. 
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Konec preletov in hrupa leta 
Popolna prepoved letenja v nočnem času z letališča Jožeta Pučnika in letenja nad Šenčurjem sta dve 
od sedmih zahtev civilne iniciative, ki so jo pred kratkim ustanovili krajani Šenčurja. 

S I M O N Š U B I C 

Šenčur - Prebivalcem Šen-
čurja vse bolj preseda pre-
komeren hrup, ki nastaja 
zaradi nizkih preletov letal 
nad naseljem, zato so pred 
kratkim ustanovili Civilno 
iniciativo občanov Občine 
Šenčur glede problematike 
motenja okolja zaradi pre-
letov letal. Njeni predstav-
niki in župan Miro Koželj 
so se prejšnji torek sestali z 
vodstvom letališča Jožeta 
Pučnika in predstavniki 
pristojnih državnih institu-
cij. Potem ko je civilna ini-
ciativa predstavila svoje za-
hteve, so se dogovorili, da 
do 22. januarja, ko se znova 
sestanejo, pripravijo pred-
loge za rešitev problema. 

"Hrup zaradi nizkih pre-
letov letal povzroča vibraci-
je v naših stanovanjih in 
tresenje stekel, kar je mote-
če predvsem za otroke in 
starejše. Zato zahtevamo 
popolno prepoved letenja v 
nočnem času od 22. do 5. 

ure zjutraj in prepoved lete-
nja nad Šenčurjem in bliž-
njimi zaselki, razen v pri-
meru izrednih vremenskih 
razmer. Zahtevamo tudi 
postavitev protihrupne za-
ščite v smeri Šenčurja, ka-
tero so obljubili pri zadnji 
rekonstrukciji letališča ozi-
roma goloseku gozdov v 
obdobju 1978/79. Prav tako 
je naša zahteva izdelava 
monitoringa hrupa in emi-
sij s strani neodvisne insti-
tucije, omejitev trenažnih 
poletov na dnevni čas ter 
prepoved poletov športnih 
letal in starih letal, ki ogro-
žajo tudi varnost občanov," 
je zahteve strnil Branko Pa-
jer, predsednik nove civilne 
iniciative. 

Mag. Franc Željko Župa-
nič, generalni direktor di-
rektorata za civilno letal-
stvo, je opozoril, da tako za-
kon kot evropska direktiva 
zahtevata meritve hrupa 
šele, ko je na letališču izve-
denih več kot petdeset tisoč 
premikov letal na leto, zato 

Branko Pajer 

predvidevajo, da meritve 
glede na rast prometa na le-
tališču Jožeta Pučnika ne 
bodo potrebne še do leta 
2010, kljub temu pa bodo 
že prihodnje leto začeli pri-
pravljati vse potrebno za 
njihovo izvajanje. "Na pod-
lagi monitoringa bomo za-
znavali morebitne kršitve 
predpisov, kršitelje nato de-
narno sankcionirali, ta de-

nar pa namenili za odškod-
nine lokalnemu prebival-
stvu in plačilo stroškov mo-
nitoringa," napoveduje Žu-
panič. 

"Zagotovo se da marsikaj 
popraviti. Na zmanjšanje 
hrupa vpliva že dejstvo, da 
so nova letala tišja, rešitev 
je možno najti tudi v proce-
durah pristajanja in vzleta-
nja. Svoje bo prispevala 
tudi postavitev horizontal-
ne zaščite pred hrupom," je 
dejal predsednik uprave 
Aerodroma Ljubljane Zma-
go Skubir in pojasnil, da 
povprečno zabeležijo med 
50 in 60 premikov letal na 
dan, v poletnih mesecih pa 
tudi do izo letalskih opera-
cij dnevno. Aerodrom Ljub-
ljana v strategiji razvoja 
predvideva, da bo število 
premikov letal v prihod-
njem obdobju raslo po tri 
odstotke na leto, tako da bi 
leta 2015 dosegli 57 tisoč 
premikov, medtem ko jih 
za letos načrtujejo skoraj 
46 tisoč. 

BLED 

Za novoletne praznike večinoma razprodani 

Kot vse kaže bodo turistični delavci na Bledu letos zadovolj-
ni. V največji družbi, Sava hotelih Bled, namreč že sredi je-
seni beležijo uspešne poslovne rezultate, saj so do konca 
oktobra ustvarili sedem odstotkov več nočitev kot lani, kar 
pomeni, da so bili prek vsega leta hoteli zasedeni 6o-odstot-
no, v blejskem kampu, kjer so sezono že zaključili, pa so zla-
sti povečali zasedenost v spomladanskih mesecih. V prvih 
devetih mesecih letošnjega leta so tako ustvarili 178 milijo-
nov evrov prihodkov, kar je trinajst odstotkov več kot v ena-
kem lanskem obdobju, dober obisk pa beležijo tudi v prvih 
dneh novembra, ki je zlasti pester na področju poslovno 
kongresnega turizma. Dobre napovedi so tudi za december, 
božično novoletne termine pa imajo skorajda že razproda-
ne. Pred kratkim so v družbi Sava hoteli Bled začeli tudi ob-
novo apartmajev Golf. V. S. 

KRAN) 

Vojaški gorniki povezani 

V petek, 23. novembra, ob n . uri bo v Centru za obrambno 
usposabljanje v Poljčah pri Begunjah ustanovni zbor Zdru-
ženja vojaških gornikov. Vanj se bodo povezali sedanji in 
nekdanji pripadniki gorskih enot. Na zboru bodo sprejeli 
statut in izvolili organe združenja. Pobudnik za ustanovitev 
združenja je brigadir v pokoju Janez Kavar iz Križev. S. S. 

PODBREZJE 

Šesti Pirčevi dnevi 

Kulturno umetniško društvo Tabor Podbrezje prireja v 
petek, 23. novembra, ob i6. uri v domu kulture 6. Pirčeve 
dneve. Osrednji lik, ki ga bo opisal Stane Mihelič, bo visoki 
častnik Joža Tomše, plemeniti Savskidol. Živel je v letih 
1850-1937. V programu se bodo predstavili prebivalci Kamne 
Gorice z možnarji, David Erik Pipan s topništvom, okence 
Pošte Naklo in mešani pevski zbor Podbrezje, ki ga vodi 
Janko Kozjek. S. S. 
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GORENJSKA 

C O R E N J A V A S 

Proti gensko spremenjenim organizmom 

Brez pomislekov o sprejetju predloga Inštituta za trajnostni 
razvoj Iz Ljubljane ni šlo. Omenjeni Inštitut je v dopisu ob-
čini pojasnil, da je sicer v pripravi zakon o soobstoju gensko 
spremenjenih rastlin s konvencionalnimi, ki bo najverjetne-
je začel veljati šele čez leto. Prizadevajo si, da bi bil zakon 
čim bolj restriktiven, vendar izkušnje iz tujine kažejo, da so 
za preprečevanje onesnaževanja najboljši preventivni ukre-
pi - to je negojenje gensko spremenjenih rastlin. V ta namen 
pozivajo občine k sprejemu sklepa, da je njihova občina po-
stane območje brez gensko spremenjenih organizmov 
(CSO). Sprva je kazalo, da bodo svetniki predlog inštituta 
potrdili brez razprave, nakar je podžupan Dušan Marc po-
vedal: "Sem za zdravo hrano, vendar čakam na kmete, da 
kaj rečejo. Smo podeželska občina in CSO jemo vsak dan. 
Ali bomo našim kmetom povedali, da ne smejo več uporab-
ljati preparatov.'" To je sprožilo debato, kje lahko občina 
sploh vpliva na pridelavo. "To je blefiranje, saj je danes vse 
gensko spremenjeno!" Enako je menil tudi Peter Dolinar in 
vprašal, če bodo škodili svojim sosedom? Župan Milan Ča-
dež je menil, da lahko občina vpliva le na lastna zennljišča: 
"Na teh zemljiščih ne bomo gojili hibridne koruze. Sicer pa 
imamo v naši občini ponavadi vsi svoje vrtove in vemo, kaj 
delamo in tudi gojimo za sebe." Na koncu je devet svetni-
kov predlog podprlo, sedem se jih vzdržalo! B. B. 

ŠKOFJA LOKA 

Roman Šturm novi občinski svetnik 

Ivan Logonder (SLS) z Godešiča od prejšnje seje občinskega 
sveta Ško^a Loka ni več njegov član. Umika se zaradi bolezni, 
za preostanek mandatne dobe pa je občinski svet na novem-
brski seji imenoval novega svetnika. To je Roman Šturm, star 
42 let, doma v Škofji Loki, doktor strojništva in predavatelj na 
strojni fakulteti, prav tako član stranke SLS. D. Ž. 

W W W . C O R E N J S K I C L A S . S I 

V škofji Loki bo zasebni dom za starejše 
Škofjeloški občinski svet je podprl namero ponudnika, podjetja Liko iz Uboj, da na vzhodnem delu 
vojašnice zgradi dom starejših občanov. 

D A N I C A Z A V R I Z L E B I R 

Škofja Loka • libojsko podjet-
je ponuja Ško^i Loki gradnjo 
doma starostnikov z zmoglji-
vostjo 150 mest in še gradnjo 
stanovanj, med katerimi bi jih 
del kot varovana stanovanja 
prav tako namenili za starost-
nike. Škofja Loka sicer že ima 
dom starejših občanov v Cen-
tru slepih, slabovidnih in sta-
rejših, a njegove zmogljivosti 
ne zadoščajo za vse večje po-
trebe po institucionalnem 
varstvu starih ljudi Z gradnjo 

še enega doma se bodo ne le 
skrajšale čakalne vrste za 
vstop v sedanji škofjeloški 
dom, ampak se bodo lahko iz 
domov drugje po Sloveniji 
starejši občani vrnili v doma-
če okolje, možnost pa se bo 
odprla tudi starostnikom iz 
sosednjih občin (Žiri, Želez-
niki, Gorenja vas-PoIjane, 
Kranj, Ljubljana), so na ob-
činski upravi utemeljevali 
potrebo po novih domskih 
zmogljivostih. Investitor se 
je prijavil na razpis ministr-
stva za delo, družino in soci-

alne zadeve za podelitev kon-
cesij e za opravljanje storitev 
institucionalnega varstva sta-
rejših, ki je odprt do 26. no-
vembra, zato naj bi občinski 
svet sprejel nekaj sklepov, ki 
so pogoj za izpolnitev zahtev 
javnega razpisa. 

Loški svetaiki so namero li-
bojskega podjetja podprli, v 
razpravi pa menili, naj imajo 
škofjeloški občani prednost 
pri sprejemu v dom (Klemen 
Štibelj), pri gradnji varova-
nih stanovanj naj bi bili po-
zorni na to, ^ bodo ta naje-

nma in ne namenjena trgu 
(Mirjam Jan Blažič), pričaku-
jejo pa tudi. da bodo v domu 
zasebnega investitorja delov-
na mesta za nedoločen čas in 
strokovno zasedena (Zorica 
Skorc). Sklep, ki daje podjet-
ju Liko zeleno luč za oprav-
ljanje storitev institucional-
nega varstva starejših, je ob-
činski svet tokrat sprejel, po-
čakal pa je še z dvema skle-
poma, ki zadevata prostorsko 
urejevanje Kapucinskega 
trga IV, kjer naj bi stal zaseb-
ni dom za starejše. 

Ž E L E Z N I K I 

Abanka donirala za zdravstveni dom 

Minuli četrtek je predsednik uprave Abanke Aleš Žajdela 
županu Železnikov Mihaelu Prevcu predal ček v vrednosti 
dvajset tisoč evrov. Namenili jih bodo za obnovo zdrav-
stvenega doma v Železnikih, ki so ga prizadele septembr-
ske poplave. Kot pojasnjujejo v Abanki, so se za pomoč tej 
ustanovi odločili, ker je njeno delovanje ključno za celotno 
lokalno skupnost. "Verjamemo, da je zdravstvena pomoč 
osnovna dobrina, ki mora biti na voljo prav vsem," je po-
udaril Žajdela. Obnova zdravstvenega doma bo stala okoli 
800 tisoč evrovj končala naj bi se do konca poletja prihod-
nje leto. A. H. 

Donacijo Abanke je predsednik uprave Aleš Žajdela (tretji z 
leve) predal županu Mihaelu Prevcu. 

Kranj 

Gorenja 
osvajajo 

d e i e t o n a K u p o v . 

v f ^ r — . . . 

Vabljeni na OTVORITEV 
v četrtek. 22. novembra! 
8A5 
9:k5 
10:00-15:00 
15:00-22:00 

•m 
Pihalni orkester Kranj 
Slavnostno rezanje TORTE VELIKANKE 
Program za otroke 
Eva Čeme, Beer Belly, Atomik Harmonik, 
Natalija Verboten 
VELIKO NAGRADNO ŽREBANJE 
Ognjemet 

V četrtek, 22. novembra, bo Qlandia postala del nakupovalnega 
zemljevida mesta Kranj. Deželo nakupov boste odkrili na Cesti 1 . 
maja 77. Pridite tudi vi v deželo polno čarobnosti in lepih doživetij. 

V deželi nakupov vas pri^kuj^o: Ariel, Bar Q Caffe, BaU, Butlers, Caffe Butik, C&A, 
Chartes Vogele, Cvetlicama Rora, Deichmann, dm-drogerie markt, Esprit, Gorenc 
(Pobela), Gorenjske lekarne - lekarna Planina II, Heivis, H&M, IntersparRestavradja, 

, Limoni, Ic^rija Slovenije, Mass, Megamarket Intenpa 
knjiga, Neža, NevvVorker, Optika Aleksandra, ORay, Palmers, Frizerski salon Slmple, 
Janus Trade, 

Slowaldi, S.Oliver, Tatly Weljl, Tape a l'oell, Tera RO, TOKO, Trafika Interspar, Vogele 
Shoes, Xanaka, Zootic 

www.qlandia.si 

Kranj 
22. 11. 2007 

OLANDIA 
Dežela n a k u p o v 

http://WWW.CORENJSKICLAS.SI
http://www.qlandia.si


GORENJSKA • 

Komenda pred milijoni let 
v osnovni šoli so pripravili razstavo fosilov in mineralov in predavanje o paleontološki dediščini Komende 

JASNA PALADIN 

Komenda • Razstavo fosilov 
in mineralov, prvo tovrstno 
v Komendi, je minuli ko-
nec tedna pripravil Edo 
Grmšek s Križa, dolgoletni 
ljubiteljski zbiratelj in pro-
učevalec tovrstne dedišči-
ne. 

"Na ogled je približno 
petdeset fosilov in minera-
lov s tega območja. Zanimi-
vi so predvsem konkreciji, 
kroglaste tvorbe s fosili, Id 
smo jih našli na območju 
med Križem in Komendo, 
stari pa so blizu dvajset mi-
lijonov let. Med mladimi je 
zanimanje kar precejšnje, 
vseeno pa upam, da bom s 
to razstavo za fosile navdu-
šil še več Komendčanov," je 
pred odprtjem razstave po-
vedal avtor, tudi član Dru-
štva ljubiteljev mineralov 
in fosilov Slovenije in men-
tor komendskih osnovnoš-
olcev, ki se s fosili ljubitelj-
sko ukvarja že približno 
dvajset let. Odprtje razstave 
v preddverju osnovne šole 

Avtor razstave Edo Grmšek se s fosili ljubiteljsko ukvarja že dvajset let. 

je v petek obogatilo preda-
vanje Jureta Žaloharja iz 
Kranja o geološki dediščini 
Komende z okolico. Pred-
stavil je geološke značilno-
sti Komende, ki sodi k Tu-
njiškemu gričevju, zgodovi-
no raziskovanja fosilov na 

tem področju i n nekatere 
najbolj odmevne najdbe. 
Na tem območju je namreč 
nekaj izjemnih nahajališč, 
saj tod poteka ena od večjih 
tektonskih prelomnic. Fosi-
li, med katerimi so gotovo 
najbolj znani najstarejši 

morski konjički na svetu, so 
na tem območju stari od 32 
do 11 milijonov let. Kot sta 
poudarila Edo Grmšek in 
Jure Žalohar, sodi Komen-
da z okolico v sam vrh mio-
censke paleontološke dediš-
čine v Sloveniji. 

KAMNIK 

Dan slovenskih splošnih knjižnic 

Letošnji 20. november - dan slovenskih splošnih knjižnic - je 
posvečen sedmošolcem in njihovi pravici do branja. "Namen 
tega projekta je širjenje bralne kulture med najstniki in prav 
sedmošolci so v obdobju, ko zanimanje za knjigo začne zelo 
upadati. Naš praznik se prekriva tudi z dnevom otrokovih pra-
vic, zato želimo najstnikom predstaviti knjižnico kot prostor, 
kjer uresničujejo pomembne pravice - to so branje, učenje in 
predvsem informiranost," je povedala Breda Podbrežnik Vuk-
mlr, predsednica sekcije za splošne knjižnice pri Zvezi biblio-
tekarskih društev Slovenije in direktorica Matične knjižnice 
Kamnik. V kamniški knjižnici bodo v tem tednu pripravili vr-
sto prireditev, na katerih bodo gostili tudi varuhinjo človeko-
vih pravic, Kamničanko Zdenko Čebašek Travnik, j. P. 

Ta teden karierni sejem 

Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani bo potekal karier-
ni sejem Kariera 2007, kjer se bodo iskalci zaposlitve lahko 
srečali z delodajalci. Sejem organizira zaposlitveni portal 
MojeDeio.com, potekal pa bo v sredo in četrtek, 21. in 22. 
novembra. Kot je napovedal direktor poslovanja pri Moje-
Delo.com Tomaž Dimnik, bo na sejmu prisotnih osemdeset 
delodajalcev. Iskalci zaposlitve Imajo edinstveno priložnost, 
da se z njimi srečajo, naredijo dober vtis in poskrbijo, da se 
jih bodo spomnili, ko bodo iskali nove sodelavce. Organiza-
tor na sejmu pripravlja tudi več predavanj in zaradi velikega 
zanimanja priporoča, da se udeleženci nanja predhodno pri-
javijo. "Svoje veličastne kariere nam bodo zaupali znani in 
uspešni Slovenci: Danica Purg, Aaron Marko, Cvetka Selšek, 
Andrej Kocič. Zaupali nam bodo, kako so gradili svoje kari-
ere," o programu sejma pravi Tomaž Dimnik. Med drugo 
sejemsko ponudbo organizator obljublja brezplačne nasve-
te, kako napisati življenjepis, pripravili bodo tudi psihome-
trična testiranja. Karierni sejem je res enkratna priložnost za 
vse, ki Iščejo prvo, drugo ali boljšo zaposlitev, zatrjuje To-
maž Dimnik. Toliko delodajalcev (kadrovikov) skupaj ne 
moreš srečati nikjer drugje. D. Z. 

Ponudba velja tudi v trgovini Hervis Kranj v centru Spar - Zoisova 1 • 

E l A H A 2 + T Y R O i l A S L 1 0 0 
smučarski set I namenjene rekreativnim smučarjem I 
lahko vodljive in hitro odzhme I radij zavoja 14 m/160 c 
vezi namenjene smučarjem težkim do 95 kg 
Montaža nI vključena v ceno. 

^̂  ; 

K I U M A N J A R O 
moika ali ženska 3 v 1 pohodnih jaiaia s snemljhrim 1 
nastavljiva kapuca v ovratniku I različne barvee 

illepljenišflril 
S E E M S F L A S H 
moški ali ženski tekaški copati I zgornji del Iz umetnega usnja in zračnega tekstila I 
srednji del iz Phylona za blaženje I podplat iz TPR gume 
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Našli oba pogrešana 
v Kamniku in Begunjah so v preteklih dneh iskali 
pogrešani osebi. 

S I M O N Š U B I C 

Kamnik, Begunje - V četrtek 
ob 17.40 so kamniški polici-
sti prejeli obvestilo, da po-
grešajo 12-letnega otroka z 
območja Kamnika. Takoj je 
bila organizirana iskalna ak-
cija, v kateri so poleg polici-
stov sodelovali tudi gasilci 
bližnjih gasilskih društev, 
skupina za iskanje pogreša-
nih oseb s psi, lovci in kraja-
ni. Po objavi informacije o 
pogrešanem otroku v elek-
tronskih medijih pa se je v 
iskanje vključilo še več obča-
nov, tako da je v iskalni akci-
ji na koncu sodelovalo okoli 
130 oseb. Otroka so ob 22. 
uri nepoškodovanega našli v 
gozdu ob opuščenem kam-
nolomu, približno kilometer 
proč od doma. 

V soboto ob 12.30 pa je iz 
Psihiatrične bolnišnice Be-
gunje neznano kam odšla 
28-letna pacientka z Jese-
nic, o čemer so policijo ob-
vestili ob 14. uri. Policisti so 
s pripadniki gorske reševal-
ne službe in občani takoj 
organizirali iskalno akcijo. 
Pregledali so celotno ob-
močje Svetega Petra in doli-
no Drage, območje Begunj 
in ceste do naselij Žirovni-
ca, Lesce, Radovljica, Moš-
nje in Tržič. V iskalni akciji 
je sodeloval tudi policijski 
helikopter. Pacientke do 
teme niso našli, zato so 
iskanje nadaljevali v nede-
ljo zjutraj. Ob 10. uri so jo 
našli blizu smučišča Krpin 
pri Begunjah. Zaradi pod-
hladitve so jo odpeljali v je-
seniško bolnišnico. 

KRATKE NOVICE' 

KRANJ 

Zaradi bombe spet izpraznili trgovsko šolo 

V petek dopoldne so morali izprazniti Srednjo trgovsko šolo 
v Kranju, saj je nekdo zagrozil, da je v njej podtaknjena 
bomba. Po temeljitem pregledu šolskega poslopja in okoli-
ce se je znova pokazalo, da se je klicatelj samo šalil. Nezna-
na oseba je na telefonsko številko 113 Operativno-komu-
nlkacijskega centra Policijske uprave Kranj klicala ob 10.37. 
Policisti so šolo in njeno okolico takoj zavarovali, šolsko po-
slopje pa je moralo zapustiti 250 učencev in 20 učiteljev. V 
podrobnem pregledu objekta, v katerem je sodeloval vodnik 
službenega psa za iskanje eksploziva in so ga zaključili on 
12.15, policisti bombe niso našli. Zoper neznanega klicatelja 
bodo podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo 
v Kranju zaradi zlorabe znamenj za pomoč in za nevarnost, 
za kar je zagrožena denarna ali največ šestmesečna zaporna 
kazen. Srednjo trgovsko šolo so morali zaradi lažne najave 
bombe izprazniti že maja lani. S. Š. 

JESENICE 

Kršitvi na hokejski tekmi 

Policija znova poroča o kršitvah na hokejski tekmi na 
Jesenicah. Na petkovi tekmi lige EBEL med Acronijem Je-
senicam in Vienno Capitals, ki si jo je ogledalo približno 
4.500 gledalcev, so zabeležili kršitev zakona o varstvu javne-
ga reda in miru in kršitelju Izdali plačilni nalog, ugotovili 
pa so tudi, da se tamkajšnji gostinec ni ravnal po določilih 
uredbe o splošnih ukrepih v športnih objektih na športnih 
prireditvah. S. S. 

NESREČE 

SPODNJA LUŠA 

Med prevračanjem padel iz avtomobila 

v petek zvečer se je na lokalni cesti v Spodnji LušI zgodila 
prometna nesreča, v kateri je hude rane utrpel 30-letnl voz-
nik iz okolice Železnikov. Z osebnim vozilom se je peljal po 
lokalni cesti iz Zgornje Luše proti Praprotnem. V Spodnji 
LušI je v desni pregledni ovinek pripeljal s takšno hitrostjo, 
da je najprej z levima kolesoma zapeljal z vozišča na neutr-
jeno levo bankino, nato je z vozilom drsel ob živi meji vse 
do tlakovanega dvorišča stanovanjske hiše. Tik pred dvoriš-
čem je z levim delom vozila zapeljal na manjšo brežino. Te-
daj je levi del vozila nekoliko dvignilo s tal, zatem je trčil še 
v manjšo betonsko ograjo, kar je povzročilo prevračanje vo-
zila. Voznik je med prevračanjem padel Iz vozila. Na tleh je 
obležal brez zavesti in s hudimi ranami, zato so ga z reše-
valnim vozilom odpeljali v Klinični center v Ljubljani, kjer je 
ostal na zdravljenju. S. Š. 

Smeti na sosedovem dvorišču 
Okoli stanovanjske hiše v Virmašah, v kateri živijo bolgarski državljani, se kopičijo vreče s smetmi. 
Sosedje so prosili različne institucije, naj naredijo red, a brez učinka. 

S I M O N S U B I C 

Vimnaše - Medtem ko se veči-
na stanovalcev na Mlaki in v 
Tenetišah na vse kriplje bori-
jo, da bodočega regijskega 
centra za ravnanje z odpadki 
ne bi zgradili v njihovi soseš-
čini, v Virmašah nastaja 
nekakšna zasebna deponija 
komunalnih odpadkov. V 
najeti stanovanjski hiši na 
naslovu Virmaše 98 namreč 
stanuje več Bolgarov, ki očit-
no nimajo pravega odnosa 
do čistega okolja. Okoli nji-
hovega začasnega doma leži-
jo kupi komunalnih smeti, 
kar seveda moti najbližje so-
sede. Bojijo se najhujšega: 
da se bodo zaredile podgane, 
te pa bi lahko prinesle s 
seboj neljube bolezni. 

Po pomoč so se zato obrni-
li že na mnoge naslove, tudi 
na policijo, zdravstveno in-
špekcijo in občino Skofja 
Loka, a razen polidje ni ni-
hče ukrepal. "Hiša je bila 
dolgo časa prazna, maja le-
tos pa so se v njej naselili 
Bolgari. Kmalu zatem se je 
okoli hiše pojavila svinjarija. 
Smeti so metali raje po tleh 
kot v zabojnik ah pa so jih 
dajali v navadne vreče, ki jih 
Loška komunala pri odvozu 
odpadkov ni pobrala. Vreče s 
smetmi so se zato začele ko-
pičiti, največkrat so jih skrili 
kar za hišo. Po njih brskajo 
živali, pred dnevi smo celo 
opazili mačko, kako je s se-
boj vlekla podgano. Na nev-

Okoli stanovanjske hiše v Virmašah se kopičijo smeti. 

zdržne razmere smo opozo-
rili lastnika hiše, pa nam je 
najprej odgovoril, da se mo-
rajo Bolgari pač privaditi na 
naše okolje, v zadnjem času 
pa se na naše klice sploh ne 
odziva," so nam razložili. 

Obrnili so se tudi na 
zdravstveno inšpekcijo, kjer 
so jim pojasnili, da lahko 
ukrepajo šele, ko bi smeti 
povzročile nastanek bacilov, 
ki bi ogrozili zdravje ljudi, so 
nam pojasnili sosedje. Ker 
jih je zdravstveni inšpektor 
napotil na občinsko redar-
stvo v Skof)i Loki, da ki je 
pristojno za reševanje ome-
njene problematike, so nato 
za ukrepanje prosili Jerneja 
Prevca, direktorja občinske 
uprave in šefa občinskega re-
darstva v Škofji Loki, a ni 

bilo nobenega odziva. "Vsi 
prelagajo odgovornost na 
druge, edino polidja se je ta-
koj odzvala na naše pozive in 
Bolgare opozorila, da po 22. 
uri ne smejo povzročati hru-
pa, kar so prej tudi pogosto 
počeli," razlagajo sosedje. 

Lastnik hiše Toni Meglič, 
kd živi v Cmgrobu, priznava, 
da okohca hiše v Virmašah 
ni urejena, vendar napove-
duje, da jo bodo kmalu od-
stili. "Zgodba je stara dober 
mesec, ko smo adaptirali 
zgomje prostore hiše. Grad-
bene odpadke smo odložili 
na dvorišče in naročili Loški 
komunali, da jih odpelje, a 
se to ni takoj zgodilo. Kasne-
je so komunalci sicer prišli 
in kar na dvorišču razvrstili 
odpadke po frakdjah. Nekaj 

V Stolu spet zagorelo 
v kompleksu nekdanje tovarne Stol je zaradi neurejenih razmer v četrtek 
ponoči zagorelo že tretjič v zadnjem mesecu dni. 

JASNA P A I A D I N 

Duplica - Kamniški gasilci 
so bili v četrtek ob enajsti uri 
zvečer obveščeni, da sta na 
območju Stola v eni od de-
lavnic zagorela silos za žago-
vino in odvodna ventilacija 
za transport žagovine. Požar 
so opazili šele bližnji stano-
vald, saj je zaradi neurejenih 
razmer na območju nekda-
nje tovarne izredno slabo po-
skrbljeno za požarno var-
nost. GasUd opozarjajo, da -
odkar so prostori tovarne 
prešli v zasebne roke • ni ne 
hidrantne mreže ne požar-
nih zidov, prav tako nihče ne 
opravlja obhodov. 

"Ko smo gasild prispeli na 
mesto požara, je bil silos že v 
celoti v plamenih, požar z go-
reče strehe se je že nekoliko 
razširil na sosednje objekte, 
zato smo predvsem zaščitili 

okolico. Silos je bil zaradi 
vročine povsem uničen," je 
povedal poveljnik PGD Kam-
nik Jože Oblak, ki je v nod na 
petek v intervendji vodil 28 
gasilcev iz Kamika in Dupli-
ce. S šestimi cisternami so 
gasili do pol enih zjutraj. 

Do požara naj bi priSlo za-
radi vzdrževalnih del, ki so 

jih delavd v silosu opravljali 
tisto dopoldne. Gasild opozar-
jajo, da bo do požarov v Stolu 
zaradi neurejenih razmer 
prihajalo vse pogosteje, saj je 
bEa tovarna zgrajena za dolo-
čene namene, zdaj pa se upo-
rablja za povsem druge. Zato 
pozivajo pristojne, naj poskr-
bijo za požarno varnost. 
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so nato odpeljali, drugo pa 
so pustili na dvorišču. Od te-
daj še niso prišli po ostale 
odpadke," je pojasnil. Meglič 
priznava, da je bolgarske sta-
novalce že večkrat opozoril, 
naj komunalne odpade me-
čejo v zabojnik za smeti ozi-
roma v posebne vrečke Lo-
ške komunale. "Res pa je, da 
njihove navade niso enake 
našim, da se počasi privajajo 
na naš sistem ravnanja z od-
padki. Lahko jih samo opo-
zarjam, fizične prisile ne 
morem uporabiti. Ne podce-
njujem problematike, imam 
pa občutek, da nekatere so-
sede moti že sama priso-
tnost Bolgarov," meni Me-
glič. Še enkrat je zagotovil, 
da bo okolica hiše urejena v 
tednu ali dveh. 

HRUŠICA 

Skupna vaja v predoru 

v karavanškem predoru je 
minuli četrtek potekala 
meddržavna protipožarna 
vaja, ki so jo v sodelovanju s 
slovenskimi reševalnimi 
enotami pripravile avstrijske 
službe za zaščito in reševa-
nje. V vaji je z več vozili so-
delovalo tudi pet jeseniških 
poklicnih gasilcev. "Skupno 
vajo v predoru Karavanke iz-
vajamo na vsake štiri leta. 
Letos je bila naša naloga po-
sredovati pri požaru treh av-
tomobilov v predoru in za-
ščititi okolico," je pojasnil 
direktor javnega zavoda Ga-
silska reševalna služba Jese-
nice Jože Klinar. Cilj vaje je 
bila preveritev učinkovitosti 
ukrepanja osebja predora In 
služb za ukrepanje ob izred-
nem dogodku In delovanja 
prezračevalnega sistema v 
primeru požara. Preverili so 
alarmne načrte, načrte enot 
za reševanje, delovanje 
vgrajenih sistemov v predo-
ru, dostopne poti, dostopne 
čase enot za reševanje In 
njihovo ukrepanje. S. Š. 

mailto:simon.subic@g-glas.si


...... ...... ...... «.... 
: : : : : : : : . . : : : : n : : : : : . : : . * . . . . . . . . . . •• . . . . . . . . . . . . . . . . . . a . 

vilma.stanovnik@g-glas.si 

Angela Maji olajšala delo 
Avstrijka Angela Eiter, ki bi edina naši Maji Vidmar še lahko preprečila letošnje zmagoslavje v svetovnem 
pokalu, se v Kranju ni uvrstila v veliki finale, kjer je nato Maja znova ugnala prav vse tekmice. 

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

Kranj - "Zelo sem vesela, da 
mi je uspelo zmagati tudi 
pred domačimi navijači v 
Kranju. V steni sem sicer 
imela nekaj težav, toda vse 
sem dala od sebe in vztrajala, 
tako da sem sedaj res pre-
srečna," so bile prve besede 
trenutno zagotovo najboljše 
športne plezalke na svetu, 
22-letne Škofieločanke Maje 
Vidmar, ki je z zmago v Kra-
nju postavila kar nekaj mej-
nikov sicer tudi že do sedaj 
velikih uspehov naših ple-
zalk. Maja, ki je tudi tokrat 
nastopila v zanjo srečnih be-
lih hlačah, je namreč kot 
prva na svetu zmagala kar 
šest zaporednih tekem sveto-
vnega pokala, kot prva Slo-
venka si je priborila zmago v 
skupnem seštevku svetovne-
ga pokala, že prej pa je na 
svetovnem prvenstvu osvoji-
la bronasto kolajno. 

Odlično je na domači tek-
mi šlo tudi njeni prijateljici 
iz škofjeloškega plezalnega 
kluba Lučki Franke, ki se je v 
Kranju kot osmouvrščena v 
finale na koncu veselila tret-
jega mesta. "Zadovoljna sem 
bila že po plezanju v polfina-
lu, ko sem si priborila finalni 
nastop, danes pa sem plezala 
po svojih najboljših močeh. 
Z rezultatom se nisem pre-
več obremenjevala, skušala 
sem biti sproščena," je pove-
dala 24-letna Lučka, ki resno 
razmišlja o koncu tekmoval-

Ško^eločanka Maja Vidmar, ki so ji bele hlače tudi na domači tekmi prinesle srečo, se je na 
koncu veselila šeste zaporedne in letošnje skupne zmage v svetovnem pokalu. / FOIO: COCU« 

ne kariere, morda pa ji je 
tretje mesto v Kranju vendar-
le dalo dodatne moči in mo-
tivacije, da še ne bo odneha-
la. Nikakor pa o koncu karie-

finalu in na koncu osvojila 6. 
mesto. 

Sedmega mesta in svoje 
najboljše uvrstitve v letoš-
njem letu se je na kranjski 

Ljubitelji športnega plezanja bodo na svoj račun prišli 
tudi ta konec tedna, ko bo v dvorani na Zlatem polju 
še zaključna tekma EYS, tekmovanja za mladince v 
kategorijah od 14 do 19 let. Tudi naša reprezentanca 
bo nastopila z nekaj odličnimi tekmovalci. 

re ne razmišlja mlada Mina 
Markovič, Ptujčanka, ki je 
bila naša tretja tekmovalka v 

plezalni steni veselil Tržičan 
Klemen Bečan, ki se je kot 
naš edini uvrstil v velild fina-

le med moškimi, v katerem 
je sicer slavil Švicar Cederic 
Lachat, skupno zmago pa si 
je - čeprav se v kranjski fina-
le sploh ni uvrstil - ob koncu 
letošnje sezone prislužil Špa-
nec Patd Usobiaga Lakunza. 
Tako on kot vsi plezalci in 
plezalke so po tekmi v Kranju 
pohvalili izredno razpolože-
nje, ki so jim ga minuli konec 
tedna pripravili številni gle-
dalci, ki so tokrat iz dvorane 
na Zlatem polju odhajali več 
kot zadovoljni. Skupne zma-
ge katerega od naših športni-
kov ali športnic pač ne pro-
slavljamo vsak dan. 

Po treh porazih želijo zmago 
Hokejisti Acronija Jesenic so po torkovem porazu v Beljaku v petek prvič v tej sezoni odšli sklonjenih 
glav z domačega ledu, v nedeljo pa so jih po kazenskih strelih v Tivoliju ugnali še hokejisti ZM 
Olimpije. Danes v Podmežakli Alba. 

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

Jesenice - Zadnji teden za 
hokejiste Acronija Jesenic 
in njihove navijače ni bil 
prida uspešen, saj so - po 
devetih zaporednih zmagah 
- kar trikrat zapovrstjo mo-
rali čestitati nasprotnikom. 
Potem ko so v torek izgubili 
v Beljaku, so jih v petek na 
domačem ledu ugnali vodil-
ni na lestvici, ekipa Vienna 
Capitals, Id je imela tokrat v 
svojih vrstah tudi oba brata 
Rodman, Davida in Marce-
la. Dunajčani so se Jeseniča-
nom pošteno oddolžili za 
poraz prejšnji petek in slavi-
li kar s 5 : o. Ko je nato v ne-
deljo na začetku tekme v Ti-
voliju že kazalo, da se bodo 
Jeseničani za oba poraza 
znesli nad ZM Olimpijo, saj 
so povedi i z dvema goloma 
Healyja in enim Hafnerja, 

pa so popustili, kar pa so ze-
leni znali kaznovati, kar tri-
krat pa je za končno izena-
čenje zadel Kanadčan Inta-
nuovo. V podaljšku gola ni 
bilo, pri kazenskih strelih 
pa je zopet odločil Intanuo-
vo in ZM Olimpija, ki jo je 
tokrat prvič vodU novi trener 
Mike Posma, je po sedmih 
zaporednih porazih slavila s 

4 : 3 -
Tako sedaj na lestvici lige 

EBEL vodi ekipa Vienne Ca-
pitals s 35 točkami (Dunaj-
čani so v nedeljo izgubili v 
Salzburgu), Acroni Jesenice 
na drugem mestu imajo 32 
točk, ZM Olimpija na deve-
tem mestu pa je zbrala 20 
točk. Priložnost za nove toč-
ke pa bo že danes, ko ekipa 
Acronija Jesenic ob 19.15 v 
Podmažakli gosti zadnje uvr-
ščeno moštvo Albe Volana 
Pevite, ZM Olimpija pa go-

Ekipa Vienna Capitals, ki je v petek na Jesenicah nastopila 
z obema bratoma Rodman (na sliki Marcel), se je Jeseniča-
nom oddolžila za poraz pred tednom dni. / foio: rma ooki 

stuje pri Red Buli Salzbur-
gu-

V državnem prvenstvu pa 
so hokejisti imeli na spore-
du 9. krog. Ekipa MK Bled 
je gostovala pri Alfi in sla-

vila s 4 : 6, Jesenice mladi 
so doma 5 4 : 1 ugnaU Sla-
vijo, HS Olimpija in Tri-
glav pa sta tekmo preložila. 
Na lestvici vodijo Jesenice 
mladi. 

GORENJSKI SEMAFOR 

SMUČARSKI SKOKI 
Pokal Cockta, skoki, absolutno: i. Primož Piki (Ljubno BTC), 
2. Jure Šinkovec (C. Ilirija), 3. Jaka Oblak (Triglav); mladinci 
do 20 let; 1. Robert Hrgota (Velenje), 2. Mitja Mežnar (Tri-
fix), 3. Jurij Tepeš (Dolomiti); mladinci do 18 let 1. Matic 
Kramaršič (C. Ilirija), 2. Žiga MandI (Šmartno na Pohorju), 
3. Andrež Pograjc (Zagorje) in Matjaž Pungertar (Mengeš); 
mladinci do 16 let 1. Aleš Hlebanja (Planica), 2. Luka Leban 
(Trifix), 3. Peter Prevc (Triglav); dečki do 15 let i. Rok Justin 
(Stol Žirovnica), 2. Matic Benedik (Alpina), 3. Jan Golob (C. 
Ilirija); dečki do 14 let 1. Jaka Kosec (S.A.M. Ihan) in Urban 
Sušnik (Trifix), 3. Luka Oblak (Alpina); dečki do 13 let Aljaž 
Vodan (Triglav), 2. Urh Albreht (Trif(x), Aljaž Ogrinc (Men-
geš); dečki do 12 let 1. Luka Pinterič (Trifix), 2. Cene Prevc 
(Triglav), 3. Leon Šare (Mengeš); dečki do n let i. Žan Žu-
jič (Zagorje) in Matija Štemberger (C. Ilirija), 3. Jernej Silve-
ster; dečki do 10. let 1. Urban Kline (Šmartno na Pohorju) 
in Urban Rogelj (C. Ilirija), 3. Ema Klinec (Alpina); cicibani: 
1. Vid Vrhovnik (Velenje), 2. Matej Jurič (Logatec), 3. Jure 
Pogačnik (Trifix Tržič); dekleta, absolutno: i. Katja Požun 
(Zagorje), 2. Eva Logar (Zabrdje), 3. Manja Pograjc (Zagor-
je); deklice do 14 let 1. Manja Pograjc, 2. Barbara Klinec (Al-
pina), 3. Špela Rogelj (C. Ilirija); deklice do 11 let: 1. Julija Sr-
šen (Zagorje), 2. Vanesa Večko (Mislinja), 3. Anita Seretinek 
(C. Ilirija); nordijska kombinacija, absolutno: Robert Hrgo-
ta (Velenje), 2. Dejan Plevnik (Triglav), 3. Žiga Urieb (Vele-
nje); mladinci do i8 let 1. Žiga MandI (Šmartno na Pohor-
ju), 2. Marjan Jelenko (Velenje), 3. Matic Plaznik (Triglav); 
mladinci do i6 let i. Nace Šinkovec (Alpina) in Alen Turjak 
(Mislinja), 3. Matic Košir (Triglav); dečki do 15 let i. Mark 
Rakovec (Triglav), 2. Matic Benedik (Alpina), 3. Jan Hart-
man (Triglav), dečki do 13 let 1. Urh Albreht, 2. Mitja Drino-
vec, 3. Luka Pinterič (vsi Trifix). V. S. 

KEGLJANJE 
Rezultati 8. kroga v slovenskih ligah: 1. A - ženske, Triglav: 
Adria ^: 7 (3098 :3198), Brest: Eta 5 : 3 (3451: 3360). Vodi 
Miroteks, i6 točk, 6. Eta 6 točk, io. Triglav 2 točki. i. B - žen-
ske: Ljubelj: Radenska 5 : 3 (3238 : 3101). 1. Miklavž, 13, 2'. 
Ljubelj n točk. 2. liga, ženske: Koper: Medvode 5 : 3 (3206 
: 3042), Trebnje: Eta 7 : i (2997:2898). Eta prve io točk, 5. 
Medvode 6 točk. i. A - moški: Triglav : Rudar 6 : 2 (3411 : 
3259), Konjice : Siliko 8 : o (3463 : 3291). Prvi Konstruktor, 
14 točk, 6. Triglav, 8, 9. Siliko, 5 točk. B, moški: Ljubelj: 
Knauf Insulation Polet 1 : 7 (3381:3499), Hidro: Iskra 6 : 2 
(3300:3188). Prvi KI Polet, 13 točk, 2. Ljubelj, 12,5. Hidro, 9 
točk. 2. liga, moški: Jesenice : Pivka 3 : 5 (3360 : 3399), Cal-
cit: Simon Jenko 8 : o (3376 : 3105). Prvi Caicit, 14 točk, 9. 
Jesenice, 3, i o. Simon Jenko, 2 točki. 3. liga, moški: Triglav-
2 : Taborska jama 2:6 (3228:3257), Ljubelj-2 : Adergas 5 : 3 
(3319: 3314), Coma : Kočevje 4 : 4 (3280: 3282), jesenice-2 
: Proteus 2,5 :5,5 (3153 :3264). Prva Coma, 2. Ljubelj-2, oba 
po n, 4. Triglav-2, 9, 8. Adergas, 7, 9. Jesenice-2, 4 točke. 
Gorenjska liga, 6. krog: Železniki : Portorož 7 : i (3303 : 
2959), Plavž : Kranjska Gora 4 : 4 (3165 : 3213), Jesenice-3 : 
Triglav-3 6 : 2 (3030 : 2995), Ljubelj-3 : Knauf I. Polet 5 : 3 
(3136 :3129). Prvi Železniki, 12 točk, 2. Kr. Gora, 9, 3. Plavž, 
8,4. Ljubelj-3, 6 točk. M. F. 

ROKOMET 
1. moška liga: Sviš ; Knauf Insulation 28 : 29; vodijo Celjani 
pred Trebnjem, Knauf Insulation je s sedmimi točkami sed-
mi. 1. B liga, ženske: Sava : Piran 34 : 30; Jadran Kozina : 
Naklo Merkur 31 : 22; 2. liga moški, zahod: A. Praznik : 
Duplje 32 : 27; Kranj: Cerklje 27 : 19 ; Aiples : Radovljica 28: 
20. M. D. 

ODBOJKA 
1. DOL za moške: Marchiol Prvačina : Astec Triglav o : 3 
(- 21, - 22, - n), Caicit Kamnik : Calex-Mir 3 : 2 (-19, - 14 , 20, 
23,13). Razlika med vodilnim Caldtom Kamnik (24) in dru-
gim Salonitom Anhovo je le še ena točka, Astec Triglav (i6) 
pa se je spet prebil na 3. mesto; i . DOL za ženske: Prevalje 
: LIP Bled 3 : 2 (22, 20, - 16 , - 22, 7). Benedikt (24) ima še 
vedno točko naskoka pred Novo KBM Branikom, LIP Bled 
(io) pa ostaja na 5. mestu; 2. DOL moški: SIP Šempeter: 
Termo Lubnik 3 : o (19, 21, 15), National Žirovnica : VC 
Portorož 3 : 1 (- 20,20,19, 24). Vodilni SIP Šempeter (18) je 
povečal naskok pred drugouvrščenim Framom na 5 točk. 
Termo Lubnik (u) je zdrsnil na 3. mesto, National Žirovni-
ca (8) pa se je z novimi točkami povzpela na 6. mesto; 2. 
DOL, ženske: Galeb Grup Robotina : Caicit Kamnik o : 3 (-
24, - 20, -19), ŽOK Kočevje: ŽOK Partizan Šk. Loka 3 : 2 (21, 
19, -18, - 20, n). V vodstvu sta z enakim število točk (13) Ali-
ansa I in Caldt Kamnik. ŽOK Partizan Šk. Loka je z 9 točka-
mi na 7. mestu. B. M. 

mailto:vilma.stanovnik@g-glas.si
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GOREN|SKI SEMAFOR 

KOŠARKA 
Liga UPC Telemach, 6. krog: TCG Mercator: Zagorje KD Fi-
nančna točka 84 : 58, Helios : Hopsi Polzela 92 : 75. Vodi 
Helios, TCG Mercator je na 5. mestu. DomžalčanI že danes 
gostujejo v Zagorju. 1. SKL za ženske, 4. krog: ježica : Ode-
ja KED 75 : 73, Črnomelj: Triglav 55 : 66, HIT Kranjska Gora 
: City center 87 : 56, Domžale : Neso Ihke 5 1 : 65. Na lestvi-
ci vodijo HIT jesenice, 2. je Odeja KED, 8. Triglav in n . 
Domžale, i. B SKL za moške, 6. krog: Rogaška : Tinex Med-
vode 96 : 60, Triglav : Litija 75 : 69. Ne lestvici vodi Misel 
Postojnska jama, Triglav je na n. mestu, Trnex Medvode pa 
na 14. mestu. V. S. 

KEGLJANJE 

TRŽIČ 

Največ medalj za KK Železniki 

Prejšnji vikend je bilo v Tržiču gorenjsko prvenstvo v keg-
ljanju za veterane. Tekmovalo je 43 veteranov in veteranka 
Francka Ličar (Ljubelj), ki je nastopala v moški konkurenci in 
zasedla 25. mesto med veterani A s 507 podrtimi keglji. Med 
veterani A od 50 do 60 let je prvak Rasto Kos (Polet) s 597, 
drugo mesto je osvojil Franjo jelene (Železniki) s 585 keglji, 
tretje pa jože Mulej (Jesenice) s 571 keglji. Pri veteranih B nad 
60 let je zmagal Borut Nastran (Simon Jenko) s 586 keglji, 
drugi je bil Peter Trojar s 561 podrtimi keglji, tretji pa Emil 
Šinkovec (oba Železniki) s 552 podrtimi keglji. M. F. 

DESKANJE NA SNEGU 

STOCKHOLM 

Domen Bizjak le za tremi Finci 

Konec tedna so deskarji prostega sloga nastopili na drugi le-
tošnji tekmi svetovnega pokala v skokih. Odlično se je odre-
zal povratnik na tekme svetovnega pokala Domen Bizjak, ki 
je bil po kvalifikacijah drugi, na koncu pa je v večernem fina-
lu osvojil četrto mesto. Bizjak je tako že na drugi letošnji 
tekmi izenačil svoj najboljši rezultat kariere v svetovnem po-
kalu. Januarja 2006 je namreč na celovškem Schieppe Alm 
prav tako osvojil četrto mesto. Tako kot takrat je bil od Do-
mna v malem finalu boljši Finec, le da je bil to Jakkoo Ruha, 
tokrat pa ga je le za las ugnal Saami Saarenpaa. Zmagal je 
janne Korpi, ki je bil boljši od izkušenega rojaka Rista Matt-
ilie, ki je obakrat slabo pristal. Omeniti je treba tudi, da je bil 
Bizjak edini neskandinavski deskar med prvo osmerico. Ma-
tevž Petek je le za las zgrešil finale in zasedel sedemnajsto 
mesto, Matevž Pristavec je osvojil triintrideseto mesto, 
Anže Suša šestinštirideseto, Rene Strgar pa šestinpetdeseto 
mesto. V. S. 

BALINANJE 

ŠKOFJA LOKA 

Planina boljša od Luke 

V drugem krogu lige za prvaka balinarske super lige je Plani-
na Kranj na balinišču na Trati premagala Luko Koper z 1 2 : 1 0 , 
Krim Pekarna Vrhnika pa vodilno Zarjo Balinček s i6 : 6. Na 
lestvici vodi Zarja Balinček s 36 točkami, sledijo Luka Koper 
33, Planina Kranj 30 in Krim PV 27 točk. V ligi za obstanek je 
Lokateks Trata v gosteh izgubila proti Hrastu (12 :10). S. Š. 

VATERPOLO 

KOPER 

Koprčani so letošnji pokalni prvaki 

Minulo soboto in nedeljo je šest članskih ekip odigralo le-
tošnje pokalno prvenstvo v vaterpolu. V predtekmovanju 
skupine A je ekipa Slovana Olimpije kar s 26 : 1 premagala 
Maribor, od Maribora pa je bil nato s 27 : 4 boljši tudi Tri-
glav. V B skupini je Branik z 22 : 6 premagal Kranj 75, od Kra-
nja 75 pa je bila s 23 : 4 boljša ekipa Rokave Koper. Triglava-
ni so nato z 8 : 12 izgubili s Slovanom Olimpijo, Branik pa 
je 5 16 : 9 premagal Rokavo Koper. V polfinalu je Branik s 15 
: 14 premagal Slovan Olimpijo, Koprčani pa so bili s 14 : 1 0 
boljši od Triglava. Tako sta se v velikem finalu pomerili eki-
pi Rokave Kopra in Branika, naslov pokalnega zmagovalca 
pa je z rezultatom 11 : 8 osvojila ekipa Rokave Kopra. J. M. 

ŠAH 

ŠKOFJA LOKA 

Prvi turnir kadetske lige 

V prostorih OŠ Škofja Loka Mesto bo to soboto, 24. novem-
bra, potekal prvi turnir gorenjske kadetske lige v šolskem 
letu 2007/2008. Tekmovanje je odprto za vse, ki so rojeni 
leta 1993, in mlajše. Igralo se bo sedem krogov po švicar-
skem sistemu, tempo dvakrat 15 minut. Zaželene so pred-
hodne prijave. Potrditev navzočnosti sprejema sodnik do 
8.50, nakar sledi ob 9. uri prvo kolo. Najboljši prejmejo po-
kale, diplome in praktične nagrade. Vse rekvizite zagotovi 
organizator. Kontakt: Oskar Orel, CSM: 041/918-513 ali elek-
tronski naslov: oskar.orel@siol.net. O. O. 

KOŠARKA 

RADOVGICA 

Najboljši mladi Stražišča in Radovljice 

Minulo nedeljo so se na mednarodnem turnirju Alpe Adria 
pomerili mlajši pionirji. Tokrat je na turnirju nastopalo šest 
ekip (tri iz Avstrije, dve iz Slovenije in ena iz Hrvaške), mla-
di košarkarji pa so odigrali po tri tekme. V skupini B so 
Radovljičani premagali Feldkirchen (37: 20) in Novigrad (55 
: 29) ter si priborili tekmo za 1. mesto v skupini. V finalu so 
nato sicer klonili proti vrstnikom iz Stražišča (34 : 57) in se 
morali zadovoljiti z drugim mestom. C. L. 

mailto:uilma.stanomik@g-glas.si
mailto:oskar.orel@siol.net
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Triglavovi skakalci najboljši 
Ekipni zmagovalci poletnega pokala Cockta tako v skokih kot nordijski kombinaciji so kranjski orli, ki 
so najboljši tudi v skupni razvrstitvi klubov. 

VILMA STANOVNIK 

Kranj - S sklepno slovesnost-
jo ter podelitvijo pokalov in 
nagrad najboljšim trem v po-
samičnih kategorijah se je v 
petek zvečer v prostorih Eko-
nomske gimnazije v Kranju 
končala letošnja poletna se-
zona v smučarskih skokih in 
nordijski kombinaciji za po-
kal Cockta. "Morda je malo 
nenavadno, da se športna 
prireditev konča v šoli, ven-
dar pa vem, da so prostori 
naše gimnazije namenjeni 
mladim, ki se tu družijo in 
hkrati izobražujejo, med nji-
mi pa je tudi precej skakalcev 
iz različnih koncev Slovenije. 
Zato pač ni naključje, da 
smo se skupaj s Smučarsko 
zvezo in domačim skakal-
nim klubom odločili, da pri-
reditev pripravimo prav na 
naši gimnaziji," je dobitnike 
pokalov, njihove trenerje, 
starše in klubske funkcionar-
je pozdravila ravnateljica 
Ekonomske ginmazije Kranj 
Marija Simčič in mladim 
športnikom tudi v prihodnje 
zaželela uspehe v skokih in 
hkrati uspešno šolanje. 

Nato so najuspešnejšim 
mladim slovenskim skakal-
cem čestitali tudi drugi od 
športnega direktorja Francija 
Petka, poslovnega direktorja 
Primoža Ulage, predsednika 
odbora za smučarske skoke 

Med mladimi slovenskimi skakalnimi upi so tudi Gorenjci Luka Pintarič (Trifix Tržič), Cene 
Prevc (Triglav) in Leon Šare (Mengeš), ki so bili v pokalu Cockta najboljši med dečki do 12 
let. I Folo: Cotazd Kav6{ 

in nordijsko kombinacijo 
Saša Komovca do vseh dru-
gih, ki spremljajo razvoj ene-
ga najpopularnejših športov 
v Sloveniji. Zlasti ponosni so 
na oder hodili najmlajši, ki 
tekmujejo v kategorijah cici-
banov in dečkov. "Ko sem po 
televiziji gledal pogumne 
skakalce, sem se tudi jaz od-
ločil, da poskusim, kako bi 
mi šlo. Vpisal sem se v trži-
ški klub Trifix in sedaj ska-
čem že pet let. Tudi straši me 
ves čas podpirajo in kar do-

bro mi gre. Lani sem bil v 
skupni uvrstitvi pokala Cock-
ta do, 11 let drugi, letos pa 
sem v kategoriji do 12 let 
zmagal," je ponosno povedal 
petošolec iz Križev pri Tržiču 
Luka Pintarič in dodal, da se 
bo še naprej trudil, da bi ne-
koč skakal z najboljšimi na 
svetu. 

Tega pa si gotovo želijo 
tudi vsi drugi, ki so v petek 
zvečer prejemah zaslužene 
pokale (več rezultatov v se-
maforju). Največjega pa je po 

zaslugi Ttiglavovih skakalcev 
ob koncu prireditve prejel 
predsednik domačega ska-
kalnega kluba Jože Javomik, 
saj so Triglavani slavili tako v 
kategoriji skokov kot nordij-
ski kombinaciji in absolut-
ni razvrstitvi pokala Cockta, 
kjer so zbrali kar 45.634,5 
točke. V skupnem seštevku 
so se na drugo mesto uvr-
stili skakalci Costelle Ilirije 
s 24.844,5 točke, na tretje 
pa Trifut Tržiča s 23.258,5 
točke. 

Bole bo dirkal za Adrio 
v Savi bodo prihodnjo sezono imeli dve članski ekipi: kontinentalno in ekipo z mladimi kolesarji. 
Odšla sta Bole in Koren, nova v dresu Save bosta Ilešič in Furdi. 

MAJA BERTONCELJ 

Kranj - "Ekipa za prihodnjo 
sezono je dokončna. V član-
ski kategoriji imamo. pet-
najst kolesarjev in odločili 
smo se, da bomo imeU dve 
ekipi: kontinentalno in klub-
sko z mladimi kolesarji," je 
novost pojasnil Miian Kavaš, 
športni direktor in trener čla-
nov KK Sava Kranj. 

V mladi ekipi Save bo Sest 
kolesarjev, starih od 19 do 21 
let: Blaž Bonča, Sebastian 
Bauman, Klemen Koren, 
Nejc Rakuš, Jure Gašperin in 
Kristjan Hajnžič. "Vozili 
bodo lahko vse dirke v Avstri-
ji, na Hrvaškem, nekaj regio-
nalnih v Italiji, pravico nasto-
pa bodo imeli tudi na dirkah 
druge kategorije. Priložnosti 
za dokazovanje bodo imeli 
dovolj. Smo edini klub v Slo-
veniji, ki je uvedel mlado eki-
po, če se bo obneslo, jo bomo 
skušali obdržati tudi naprej," 
pravi Kavaš. Nekaj spre-
memb pri imenih je v konti-

nentalni ekipi, v kateri bo de-
vet kolesarjev: Vladimir Ker-
kez, Gašper Švab, Massimo 
Demarin, Wemer Falthei-
ner, Dejan Bajt, Nik Burjek, 
Marko Hlebanja ter nova v 
ekipi Aldo Ino Ilešič, ki je 
prišel iz Perutnine, in Blaž 
Furdi iz Adrie Mobil. 

Že pred zadnjo dirko v se-
zoni je bilo jasno, da Savo 
zapušča Kristjan Koren, ki 
je podpisal za Perutnino, 
pred kratkim pa se je za 
prestop v Adrio Mobil odlo-
čil Grega Bole. Dvaindvaj-
setletni kolesar iz Begunj, 
ki ima v karieri po statistiki 
svojega očeta že neverjetnih 
180 zmag, je pojasnil: "Vo-
zil bom lahko močnejše dir-
ke, ponudili so mi finančno 
boljšo ponudbo, pretehtale 
so seveda tudi možnosti za 
naprej, za prestop v tujo pro-
fesionalno ekipo. Pogodbo 
sem podpisal za eno leto z 
možnostjo podaljšanja." 
Priprave na sezono je Bole 
začel ta teden, ko se dobijo 

Grega Bole (levo) bo prihodnjo sezono dirkal v dresu Adrie 
Mobil, Gašper Švab, ki je zbral največ točk med posamezniki 
v pokalu narodov kolesarjev do 23 let, ostaja v Savi. 

tudi z novo ekipo v Novem 
mestu. "Cilji so biti čim 
boljši na močnih dirkah v 
Italiji, želja je nastop na 
članskem svetovnem prven-

stvu ter na olimpijskih ig-
rah, kar pa bo težko," je še 
pojasnil Bole, ki bo prihod-
nje leto prvič nastopal v kate-
goriji elite. 

GIBAJTE SE Z NAMI 
JANEZ FERLIC 

Po italijansko 
Preteklo nedeljo, ko je svoje 

prve zobe pokazala zima, se 
je ekipa Gorenjskega glasa 
"pomešala" med več kot tisoč 
šeststo tekačev na polmarato-
nu v italijanski Palmanovi. 
Precejšen delež k tej številki 
smo dali tekači iz dežele na 
sončni strani Alp, ki nas je 
bilo po moji oceni nekje med 
150 in dvesto. Če nas je bilo še 
več, ne zameriti moji približ-
ni oceni, važno je, da smo bili 
zraven. In verjetno se bomo 
še vrnili. Italijani se kar do-
bro znajdejo pri organizaciji 
tovrstnih športnih (tekaških) 
tekmovanj. Srečaš pač tiste 
resne redarje, ki hočejo, da bo 
avto parkiran točno tako, kot 
so si zamislili, in to je vseka-
kor pravilno, ter tipične Itali-

jane z neverjetnim darom go-
vora in pravo dinamiko delo-
vanja, ki poskrbi, daje tekma 
zelo solidno izpeljana. V te-

na koncu po zaslugi tekača 
in tekačice zasedal tudi zma-
govalni oder. Sicer pa je šla 
tekma povsem na vrhu že 
drugič v roke Mitju in Mateji 
Kosovelj, ki imata po mojem 
mnenju in mnenju še koga 
drugega pred seboj še izjemno 
pot tekača na dolge proge. 
Brez nerganja in brez izgovo-
rov se zavedata, da le delo pe-
lje do uspeha. Njun oče Edvin 
je izbral pravo strategijo raz-
voja v elitne tekače medna-
rodnega razreda. Med dru-
gim mi je tudi dejal, da naj v 
Kranju obudimo Tek po uli-
cah Kranja, kije bila pred 
leti izvrstna ulična tekma, 
kjer sta tudi že nastopila Ma-
teja in Mitja. Pravi, da bi bil 
to lahko močan silvestrski 
tek, kijih trenutno v Sloveni-

ji ni veliko. Bomo videli. Ide-
jo bom predal naprej, in če 
zopet zaženem svoj organi-

Marjan Senjak (levo) in Darko Lakner iz Gorenjskega glasa 
v pnrih metrih polmaratona v Palmanovi. Darko je imel 
uspešen polmaratonski krst 

kaški srenji pa srečaš tudi 
take, ki so se zjutraj pri tem-
peraturi le nekaj stopinj nad 
ničlo v navadnih natikačih 
in kratki majici sprehajali po 
travniku in sotekaču verjetno 
razlagali svojo tekaško takti-
ko ali pa je bilo vse to le del 
ogrevanja. Na samem startu 
pa veliko govoričenja in vonja 
po raznih mazilih, ki so gre-
la mišice in sklepe. Vsi pa so 
zelo prijazni, in če so glasno 
navijali za svoje "azzure", so 
prav tako glasno za vse nas, 
tudi za Gorenjski glas, ki je 

zatorski pogon z dobro ekipo, 
si morda lahko obetamo od-
lično tekmo za konec leta, ki 
bo popestrila dogajanje v 
Kranju. 

No, Palmanova nam je 
ostala v dobrem spominu in k 
našim zahodnim sosedom se 
vračamo že v soboto. Tokrat 
malce dlje. V renesančnih Fi-
rencah nas čaka maratonska 
preizkušnja, kjer se bomo po-
tili v duhu zgodovine. Go-
renjski glas in Klub trmastih 
bo tam tako kot naši kolegi iz 
tekaškega foruma. 

Jana Oman na vstopu v "častni maratonski krog" 

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

Prigode naše vsakdanje (2) 

Dragi Božiček, letos ti 
ne bom pisal za Bo-
žič, ker si še ničesar 

ne želim. Ko bom vedel, ti 
bom ^slalfax." (NN) 

Triletna Eva je edina v 
naši družini, ki ji je všeč re-
klamni material. Gleda kata-
loge in včasih z velikimi očmi 
pove, kaj bi rada imela. Za 
večino stvari, ki si jih ogleda 
K katalogu v torek, v četrtek 
ne ve več, da so sploh na sve-
tu. Reklamni material se ta 
čas spremeni v pepel, Eva pa 
je zaposlena s hrčkom in dru-
gimi radostmi otroštva. Tako 
gredo reklame mimo nas. Pri 
zadnji "pošti" pa je bilo neko-
liko drugače. Reklamni kata-
log je nosila okrog kar nekaj 
dni in v njem zavzeto prouče-
vala tri stvari. Voziček z do-

jenčkom ter komplet male tr-
govine za otroke. Vse sem si 
natančno ogledala, kot se za 
možnega investitorja spo-
dobi, potem pa sem katalog 
dala v škatlo za star papir. 
Po enem tednu je bila njena 
želja Se vedno aktualna, če-
prav ni bilo reklamnega ka-
taloga, ki bi jo spodbujal k 
temu. Tako sem se nekega 
večera odločila, da ji razlo-

žim skrivnosti decembrskega 
obdarovanja. Še preden pa 
sem dokončala stavek o sve-
tem Miklavžu in dedku Mra-
zu in jo vprašala, komu bo 
napisala pismo, je rekla: 
"Nočem, da mi darilo prinese 
Miklavž, Božiček ali dedek 
Mraz, hočem ga kupiti 
sama." Bila sem osupla nad 
takšno predrzno mislijo. Je to 
podedovala po očetu ali po 
meni ali pa v njej že teče za-
strupljena potrošniška kri? Je 
mogoče obleka lanskega ded-
ka Mraza preveč dišala po 
najialinu ali kaj? Nič nisem 
rekla, saj se v tistem trenutku 
nisem nič pametnega spom-
nila. Tako je bolje, da je člo-
vek tiho. Sedaj čakam, da vi-
dim, kam nas bo zanesla ta 
misel. K sreči pa že zdavnaj 
vem, da je hrepenenje nujno 
potrebno za srečo. Tako si že-
lim edino to, da ji ostane hre-
penenje. Da bo znala čakati, 
se veseliti, sanjariti in bo vsa-
ko darilo imelo svojo vred-
nost. Pa kdorkoli ga prinese. 
Ne bodo pa pri nas obdarova-
li vsi trije dobri možje. Tako 
bi december izgubil svoj čar 
za zmeraj. Eden je dovolj. 
Trije pa so že kič. 

Prisluhnite nam-
polepšali vam bomo 
dan. 

TU ISTICNI 

uiuiui.potepuh.com 

Nori na buče 
Ti buča ti! Kdo bi si mislil, da si tako uporabna. Iz tebe lahko pripravimo okusno domačo juhico, 
te paniramo, pečemo v pečici ali uporabimo za pito, torto ... Iz tvojih semen pridobivajo bučno olje, ki 
vse bolj pridobiva na veljavi. Z njim na severovzhodu države zmešajo solato in začinijo jedi, ima pa 
tudi zdravilne lastnosti. Tako tvoje meso kot semena lahko koristijo zdravju. Pomagaš pa celo k lepoti. 

PAVL\ K U N E R 

Da buče jedo le prašički, 
sem bila prepričana večino 
svojega otroštva. Ti buča ti, le 
kaj ti pade na pamet! No, 
proti koncu pa so se priprav-
ljene na ta ali oni način le za-
čele pojavljati tudi na naši 
mizi in tako sem sčasoma 
postala bučna privrženka 
buč. Naj si bodo ovalne, po-
gačaste, podolgovate ali okro-
gle, bele, rumene, oranžne 
ali svinčeno sive, slastne so 
in imajo tako simpatično 
ime. V družino buč {Cucurbi-
ta pepo) spada 25 različnih 
buč. Obiramo jih jeseni, izlo-
čimo semena in jih posuši-
mo pri temperaturi od 35 do 
40 stopinj Celzija. Olje dobi-
mo s stiskanjem. 

Večina buč je užitnih, ne-
kaj pa je tudi takšnih, na ka-
terih lahko popasemo zgolj 
oči, ne pa tudi brbončic. 

Božanske buče 

Že pred šestimi tisočletji 
naj bi buče gojili Indijanci, 
še veliko prej pa so naši pred-
niki uživali semena divjih 
buč. Buče so navduševale 
stare Grke, ki so jih častili 
kot božanstvo. Njene zdravil-
ne odlike so poznali že Kitaj-
ci. Na staro celino je buča za-
šla po prvi Kolumbovi odpra-
vi. Konec 18. stoletja je prišla 
počasi na mize, govorilo pa 
se je tudi že, da bučna seme-
na spodbujajo delovanje me-
hurja. 

Meso za hujšanje 

Buča se izkaže pri vnetju 
črevesja. Jedi iz buče naj bodo 
na jedilniku tistih, ki bi se že-
leli znebiti odvečnih Idlogra-
mov. Meso buče vsebuje kar 
90 odstotkov vode. Pol^ t ^ 
je bogato še z beljakovinami, 
ogljikovimi hidrati, minerali 
in vitamini. Sok buče se ob-
nese pri sečnih težavah, pove-
čani prostati, krvavi driski in 
kroničnem vnetju ledvic Pro-
ti luskavid jemo vsak dan pe-
čene ali kuhane buče. Med 
sezono, ko je dovolj buč, pije-
mo sok iz sveže naribanih 
plodov. Proti otroški driski za-
leže, če otroku dajemo nastr-
gano ali pečeno bučo. Proti 
kroničnemu vnetju ledvic 
čim bolj pogosto jemo pečene 
ali kuhane buče (pire) ali pije-
mo sok, izcejen iz narezane-
ga bučnega mesa. Prot? obo-
lenju sklepov vsak drug dan 
pojemo kilogram pečenih ali 
kuhanih buč ali pa pijemo 
sok, izcejen iz bučnega mesa, 
oslajen s sladkorjem, in sicer 
po 100 g na dan (pred zajtr-
kom, kosilom, večerjo). Buč-
no meso se obnese tudi za ob-
razne maske, ki naredijo 
kožo čvrsto in mladostno. 

Seme za prostato 

V ljudskem zdravilstvu 
uporabljajo predvsem zrela, 
posušena bučna semena vrt-
ne buče in vzgojenih oblik. Z 
njimi odpravljajo črevesne 
parazite, kot so gliste, traku-

Buče za olje, jedačo, zdravje in lepoto 

Ija, amebe, zdravijo revmo, 
protin, vnetja sečil, ledvic in 
žolča. Uporaba bučnih se-
men se zlasti priporoča za 
zdravljenje simptomov pri 
povečani prostati. Sem sodi-
jo težave pri mokrenju, šibak 
curek pri odvajanju vode, na-
knadno kapljanje, občutek, 
da se mehur povsem ne iz-
prazni in pogostejše tiščanje 
na vodo. Ugoden vpliv imajo 
tudi na mehur, zdravijo in-
kontinenco (uhajanje urina) 
pri ženskah, spodbujajo na-
stajanje mleka pri doječih 
materah, zavirajo vnetja in 
pomirjajo želodec. Proti čre-
vesnim zajedavcem jemo 
oluSčena in stolčena semena 
z medom. Odrasli zaužijemo 
naenkrat 400 gramov tega 
zdravila dnevno, otroci pa 50 
do 250 gramov. Po pol ure 
spijemo žličko ridnusovega 
olja s čmo kavo zaradi čišče-
nja. Pojemo lahko le malo 
naribanega korenja, drugega 
pa ničesar. Proti obolenjem 

prostate pijemo čaj, ki ga pri-
pravimo iz zdrobljenih buč-
nih semen v obliki prevretka. 
Čaja ne osladimo. 

Olje za mladost 

Bučno olje vse bolj prido-
biva na veljavi in se razširja 
po vsem svetu. Izkaže se zla-
sti v kulinariki, strokovnjaki 
pa vse bolj opozarjajo tudi na 
njegove zdravilne lastnosti. 
Ker vsebuje karotenoide, naj 
bi koristilo pri preprečevanju 
različnih vrst raka, srčnih in 
očesnih obolenjih. Sodi med 
redka olja z maščobnimi kis-
linami omega-3, ki jih člove-
ško telo nujno potrebuje za 
normalno delovanje. Ščiti 
nas pred prostimi radikali in 
preprečuje predčasno stara-
nje, motnje v krvnem obto-
ku, aterosklerozo, težave s 
prostato. Pozitivno vpliva na 
presnavljanje holesterola in 
odvajanje vode. Koristi tudi 
živcem in krepi mišičje. 

Življenje je lepo 1 9 v R A K O V I H K L E Š Č A H 

M A R J E T A S M O L N I K A R 

Zdrav človek ima tisoč raz-
ličnih želja, bolan eno samo: 
ozdraveti. Kdo je to misel prvi 
izrekel, ne vem, vsekakor 
drži. 

Sobota, 9. junija 

Z Rožnika zavijem čez Ti-
voli in naprej f Maxinuirket. 
Na oddelku z vegetarijansko 
prehrano kupim nekaj osnov-
nih sestavin, potrebnih za 
moj spremenjeni način pre-
hranjevanja. Kupujem z list-
kom v roki in po navodilu pri-

jateljice Mojce, ki že dve teti 
pazi na to, kaj da vase. Ku-
pim drobljencc (prvič vidim), 
miso (prvič vidim), tvakame 
alge (in upam, da ne bom za-

radi te črne skorje bruhala), 
pšenične zrezke (prvič vi-
dim), sojino meso v vrečki 
(težko si predstavljam, daje 
to sploh užitno, kaj šele, do-
bro), nekakšna jajca v prahu 
oziroma nadomestek za jajca 
(v tem "agregatnem" stanju 
se jajc zagotovo ne da pripra-
viti na oko), sojino mleko in 
jogurte, nekakšen kavni nado-
mestek v prahu, javorjev sirup 
(namesto sladkorja) in tako 
naprej do sto petdeset evrov. 
Hudiča. Tale hrana me ho pa 
drago stala. Ampak, zdravju 
že ne bom gledala v denarni-
co. 

Za kosilo pripravim: zeleno 
solato, začinjeno z olivnim 
oljem, limoninim sokom, so-

ljo in z nastrganim hrenom; 
kremno juho iz koromača 
(voda, koromač, kumina, 
misa, vegetarijanska kocka, 
sojino mleko, sol), ki je kuha-
na v pičlih desetih minutah; 
pire iz čičerike (s paličnim 
mešalnikom zmešam kuhano 
čičeriko, segreto margarino in 
sojino mleko); pšenični zre-
zek v grahovi omaki. Ponos-
na sem sama nase, saj je moje 
prvo vegetarijansko kosilo 
tako dobro pripravljeno, da 
krožnik na koncu dobesedno 
poližem. Je pa res, da prvič v 
svoji gospodinjski karieri kosi-
lo pojem sama. Ne samo, da 
Andrej moje packarije, kot se 
je izrazil, ni hotel niti pokusi-
ti, niti v kuhinji se ni prika-

zal, ko sem kuhala. Sicer pa 
ga Je na kosilo povabila sestra 
Marjana. 

Popoldne greva z Andrejem 
še na en sprehod po Rožniku. 
Prav nič nisem utrujena. Na-
sprotno. Počutim se kot prero-
jena. Pomislim, življenje je 
lepo, prelepo, da bi ga kar 
tako zavrgla. Zanj in za 
svoje najdražje se bom borila 
do zadnjega diha. 

Zvečer si vzamem čas za 
Martina Kojca in njegov Uč-
benik življenja, ki mi ga Je 
poklonila prijateljica Mojca. 
Berem avtorjev predgovor: 
"Ta knjiga Je učbenik. V njej 
boste spoznali duhovne zako-
ne, ki Jih boste uporabljali, da 
bi se vaša usoda oblikovala po 

vaših željah. Knjiga uvaja v 
nov ruičin gledanja na življe-
nje in se močno razlikuje od 
tistega, ki ste ga do sedaj upo-
rabljali. Toda, če hočemo bo-
lje živeti, moramo poiskati 
boljše poti in po njih hoditi. 
Opozarjam vos, da bo potreb-
no veliko dela in potrpljenja, 
preden boste snov osvojili 
in pridobili moč, s katero bo-
ste bolezni, nesreče, neuspehe, 
stiske, revščino in obup izloči-
li iz svojega življenja. /.../" 
Čeprav nisem niti v stiski niti 
obupana, verjamem, da mi 
pozitivne misli in izkušnje 
drugih ne morejo škoditi. Na-
sprotno. Z odprtimi rokami 
in z odprtim srcem sem jih 
pripravljena sprejemati. 

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

Vanilja velja za kraljico za-
čimb, stroki so pravzaprav 
plodovi trajne srednjeameri-
ške vzpenjavke iz dbiižine 
orhidej. Ima čmorjave stro-
ke, ki so dolgi do 30 centi-
metrov in izredno prijeten 
vonj ter sladkoben okus. Ne 
vedo, kdaj natančno so vani-
Ijeve plodove začeli fermen-
tirati, sužiti in uporabljati za 
začimbo, v izkopaninah pa 
so našli dokaze o tem, da so 
azteška plemena že poznala 
domiselne načine fermenti-
ranja strokom podobnih va-
niljevih plodov in da so iz 
njih pridobivali kristale vani-
Ije. Ko so Španci zavojevali 
Mehiko, so si Azteki 2 vani-
Ijo že dolgo dišavili vročo čo-
kolado, danes pa je ta navada 
razširjena po vsem svetu. 
Ker je vanilja takoj za žafra-
nom druga najdražja začim-
ba, se na trgu pojavljajo šte-
vilni kemični nadomestki in 
ponaredki. Sintetično vaniljo 
lahko prepoznamo po ostri 
aromi in pekočem priokusu, 
ki ga takoj začutimo na jezi-
ku. Najbolj cenjeni so prožni 
in žilavi, temno rjavi stroki, 
pokriti z drobnimi aromatič-
nlmi kristalčki. Najboljša va-
nilja prihaja iz mehiške dr-
žave Veracruz. Vaniljo pa 
gojijo tudi na Madagaskarju, 
v Srednji Ameriki... Specia-
lizirane trgovine z začimba-
mi imajo praviloma kako-
vostnejšo vaniljo kot velebla-
govnice. Vaniljine stroke 
hranimo v temni in tesno za-
prti posodi, kjer ohranijo 
vonj in okus do dve leti. Pri 
kupovanju vaniljevega eks-
trakta je vedno treba izbirati 
stekleničke z oznako "narav-
ni vaniljev ekstrakt" Ln poda-

tkom o koncentraciji alkoho-
la navadno je v ekstraktu pri-
bližno do 35 odstotkov alko-
hola. Poleg vaniljevih stro-
kov je v uporabi tudi vanilin 
sladkor. Naredimo ga tako, 
da v sladkor zakopljemo va-
niljev strok in ga tam pusti-
mo, da odda dišavo sladkor-
ju. S celimi ali razcepljenimi 
plodovi največkrat začinja-
mo jajčne in druge sladke 
kreme ter sladolede. Z vani-
ljo še vedno odišavljamo čo-
kolado in izboljšujemo okus 
čajev in kave. Prilega se tudi 
piščančjemu mesu, mor-
skim sadežem (predvsem ja-
stogu in školjkam), v Mehiki 
pa jo dodajajo tudi fižolovim 
jedem. Kadar strok vanilje 
leži na pultu kot hindujska 
vrv ali pa plava v skodelici 
kave, s svojo aromo daje 
prostoru nekakšno veličino. 
Vendar pa umetao vanUjino 
aromo z vonjem po zdravilih 
uporabljamo že tako dolgo, 
da nam začenja umetna celo 
bolj ugajati, in smo vedno 
bolj zadovoljni, če jemo opi-
se jedilnikov namesto hrane 
same, in se nam niti ne sa-
nja, kakšen je okus in vonj 
piavega vaniljevega izvlečka. 

Piščančja bedra z 
breskvami in vanilijo 

Za 5 oseb potrebujemo: 5 
piščani^ih beder, j žlice olja 
koruznih kalčkov, 3 breskve, 1 
žlico moke, 1 strok vanilje, sol 
in sveže mlet bdi poper. 

Piščančja bedra natrite s 
soljo in poprom. V posodi 
segrejte olje, na njem z vseh 
strani zapecite bedra, nato 
pa jih preložite na krožnik. 
Na preostalem olju popedte 
še na petine narezane, opra-

Cvet vanilije 

ne breskve, jih potresite z 
žlico moke, premešajte in 
zalijte s 3 dl kokošje juhe ali 
vode. Omako začinite s soljo 
in razpolovljenim strokom 
vanilje, vanjo dajte piščančja 
bedra ter vse skupaj dušite 
še 20 minut. Bedra naložite 
na krožnike, jih obložite z 
breskvami, poiijte z omako 
in postrezite z dušenim ri-
žem. 

Vaniljina kupola 

Potrebujemo: 2 dl mleka, j 
stroke vanilje, 4 žlice sladkotja, 
2 dl sladke smetane, čajno žlič-
ko želatine. 

Mleko zavrite skupaj z raz-
polovljenimi stroki vanilje in 
sladkorjem in kuhajte nekaj 
minut. Dodajte želatino, ki 
se je 15 minut namakala v 
vodi in rumenjake, vse sku-
paj dobro premešajte ter 
ohladite. Primešajte stepeno 
sladko smetano in z nastalo 

maso napolnite kupolaste 
kozarce (za sadno kupo) ter 
za štiri ure postavite v hladil-
nik. Vsebino kozarcev zvrni-
te na krožnik in okrasite s 
stepeno smetano ali sladkor-
jem v prahu. 

Vaniljev kremni sladoled 

Potrebujemo: 2 jajci, 5 ru-
menjakov, 20 dag sladkoija, j 
stroke vanilje, 2 lista želatine, 
o,j I sladke smetane. 

Jajci, nmienjake, sladkor 
in sredico vaniljinih strokov 
stepajte v kotličku nad sopa-
ro, dokler zmes dobro ne na-
raste in se zgosti. Kremo od-
stavite, primešajte v vodi na-
močeno želatino in jo na 
ledu stepajte, dokler se ne 
ohladi. Primešajte stepeno 
sladko smetano, nalijte v 
model in zamrznite. Izpraz-
njene vaniljeve stroke pa za-
kopljite v sladkor, da se nav-
zame arome. 

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

Vrtne posode pozimi 
Moda zadnjih let je zasadi-

tev okrasnih rastlin v posode 
in korita, predvsem če je po-
leg hiš dovolj prostora le za 
parkiranje avtomobila in 
majhno zelenico. Posoda 
lahko krasi vhod in je dekora-
cija, ki jo lahko večkrat na 
leto spremenimo. Taka poso-
da lepo poživi prostor, tudi 
teraso aU balkon. Ko se od 
cvetočega dela leta poslovijo 
še zadnje enoletnice, pridejo 
bolj do izraza zimzelene ras-
tline, iglavd in vmes mogoče 
zimske dekoradje: posušene 
rože, ki smo jih čez poletje 
posušili, na primer cvetovi 
hortenzij, lampijončkd, cveto-

vi trav ... ali ob koncu leta 
vmes namestimo božično-
novoletno dekoradjo. 

Rastline v posodah uspeva-
jo le, če so tudi primemo za-
ščitene pred hudim mra-
zom. Ne smejo imeti preveč 
mokrote pri koreninah, ven-
dar tudi celo zimo brez vlage 
ne gre. Torej zmemo zaliva-
mo in ne smemo pozabiti 
nanje. Svetujem, da ob višjih 
temperaturah korenine do-
bro zalijete, da ob sušnih ob-
dobjih in v vetrovnih dneh 
ne izgubijo vse vlage. Za za-
saditev izberemo le zelo od-
porne in prezimno trdne ras-
tline. Med listavd so primer-

ni: pušpan, zimzeleni, bršlja-
ni, bodike in pritlikavi iglav-
ci. Seveda posodo, če je iz 
kamna, keramike, skratka 
zelo velika in težka, prazno 
namestimo na stalno mesto. 
Če pa je posoda bolj majhna, 
s tankimi stenami, pa je pri-
poročljivo, da korenine pred 
najhujšim mrazom zaščiti-
mo. In to tako, da posodo ovi-
jemo v slamo, ali dekorativno 
tkanino, lahko žaklovino in 

jo pred vetrom zaščitimo 
tudi z dekorativnimi trakovi, 
da nam močni vetrovi vsega 
ne odnesejo. Posoda bo celo 
leto zanimiva, saj takoj, ko 
spomladi pride prvo cvetje, 
vmes postavimo kakšno cve-
točo dklamo, trobentico, cve-
tove čebulnic in kasneje jih 
nadomestimo s poletnim 
cvetjem. Imejte le pravo 
mero okusa in dobro roko pri 
izbiri pravih rastlin. 

KUHARSKI RECEPTI 
ZA VAS IZBIRA DANICA DOLENC 

Tedenski jedilnik 

Nedelja - Kosilo: kurja juha s fritati, naravni zrezki v čebulni 
omaki, pire krompir, mešana solata, miške s skuto; Večerja: 
domača plca, sadni mošt. 
Ponedeljek - Kosilo: zeljnata juha s krompirjem, solata iz ku-
hanega kurjega mesa s koruzo, grahom, kumaricami in ma-
jonezo; Večerja: jajčna omleta z zelenjavo, radič s fižolom. 
Torek - Kosilo: telečja obara z grahom, dušen rlž z zelenja-
vo, rdeča pesa v solati; Večerja: krompirjeva solata, hrenov-
ke, zrnat kruh. 
Sreda • Kosilo: makaronovo meso, endivlja s korenjem, jaj-
cem in fižolom, mandarine; Večerja: cesarski praženec, češ-
njev kompot. 
Četrtek - Kosilo: krvavice z dušeno kislo repo In ocvirki, 
krompir v koscih, sadni puding; Večerja: usukani močnik na 
suhi juhi, bela kava, trdi flancatl. 
Petek - Kosilo: porova kremna juha s kruhovimi ocvrtki, 
morski pes po pariško, pikantna krompirjeva solata s kapra-
mi, olivami in majonezo; Večerja: polenta s parmezanom, 
jogurt. 
Sobota - Kosilo: ješprenj z zelenjavo In suho svinjsko kračo, 
sadni biskvit; Večerja: palačinke s krompirjem, mešana so-
lata, slano pecivo. 

Miške s skuto 

25 dag suhe skute, 2 del mleka, 5 dag sladkorja, 2 jajci, 25 dag 
moke, pol pecilnega praška, žlička naribane limonine lupine in 
pest rozin, oboje namočeno v rumu, olje za cvretje, sladkorno 
moka za posipanje. 

Jajca penasto umešamo s sladkorjem, prilijemo mleko, do-
damo skuto, moko s pecilnim praškom, rozine In limonino 
lupino ter dobro premešamo. Testo naj malce počiva, nato 
ga zajemamo z žlico in polagamo v vroče olje. Miške ocvre-
mo z obeh strani zlato rumeno, j ih po potrebi osušimo na 
papirnatih servletah, potresemo s sladkorno moko In ponu-
dimo še vroče. 

Slano pecivo na hitro 

Kupljeno masleno (listnato) testo razvaljamo za nožev hr-
bet na debelo, tanko premažemo s stepenim jajcem, potre-
semo s kumino, slanim sezamom, sončničnimi semeni, se-
sekljanimi oreščki ali z nastrganim parmezanom. Z ostrim 
nožem aH s koleščkom za testo ga razrežemo na paličice aH 
kakšne druge oblike, nato pa preložimo na z mrzlo vodo 
oplaknjen pekač, postavimo v ogreto pečico na 220 stopi-
njah Celzija in pečemo nato na 190 stopinjah Celzija, da pe-
civo lepo zarumeni. 

G G naročnine 
0 4 / 2 0 1 4 2 4 1 , e-pošta: narocnlne@g-glas.si 
w v w . g o r e n j s k l g l a s . s i 

»ADOVANKIASR 

Ekskluzivno na Gorenjskem glasu 
500 strani obsegajoiki knjiga, ki govori o življenju 
"vihamika", ki ga je življenje premetavalo in utrdilo. 

Zelo zanimiva knjiga 
za Gorenjce, 
saj se največ dogaja prav 
f naših krajih. 

Prvi Slovenec, 
kije bil dvakrat zaprt 
na Golem otoku. 

Cena za bralce Č-,. 
Gorenjskega glasa z ' 
20% popustom 
samo 

2 3 , 2 EUR 

V I H A R N I K 
NA RAZPOTJIH ČASA -

Gorenjski Glas Zo vos beležimo čas 

mailto:narocnlne@g-glas.si


ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE 
-PROSTA DELOVNA MESTA 

NA GORENJSKEM (m/ž) 

LST.coea 
23 ti 07, H0e0n«CA gpnvf 20*. 
2a.l10r.(XEAMNG.C.24 JUNÛ  U - ClWUC£ 
20 ti 07. IGO« SrOJANCV. SAVSKA 2. 
241107, OGREX. POORECA 5. MAVCitt 

OWCK N2. PREIMJST 22. POUWt MftO 
SKU5K0 
2111.07; NATÂ tWkNUStC. POOSRCZJE t?;. NAKLO 
23 II 07. ELDOM, VETTWiJSKA.2, KMeOft 
?3l1,07.Ma.G0R£ti£SAVSKA >5,KRAKI 
161?.07. KOPIA. KCnCeVA rs. dK LOKA 
2«.1t 07, RAVt*iAA. K)Df»ČeVA9. SK LOKA 
2O11O7;Aaw*JMHOTtU.n0CevtA25i.8O»'t JE-
ZERO 
231107. GVS.UUBL1ANSKA?7.N(M> MESTO 
M it 07. tSSSCRVISVSTEM, PTLUSKA9&. MAASIOR 
^̂ .ttOr.JANCOMM.. RETNJEM KOŽE 
S .12.07. jun̂ ac t CO. fOSL CONA A 45, SENCUR 
22 n 07 KATARINA CEGNAR VtRMASe 163. SK 
tOKA 
»»t 07. MA«fOWER, KO«OSKA U. KRANJ 
e 12 07. PA 4 CO, M VERONIKA 22, JCS£N»CE 
1.12.07. flOWAN ROSTOMAR CANKARJEVA 23 C. 
flipO 
20.t1 07. SEAWAVE raK>fA22. KROPA 

11 07; SIBO G . HAFNERJEVO NAS 120 LOKA 
2311 07; SNUL OTOSTnOtSKA 38. U 
24 tt 07: STEEUNG. MJEAJEVA 7. ̂ ENCuR 
23 11 07. DAMCA RAjSOnSEK. SRtTOF 120. KRATU 
PCM. MESARJA 
2011.07; TUS SUPERMAnKTr. C ŽELEZAftJEV * B 
jeSCMCE 
GOZDNI OEL SKLADÎ tK 
73II07; GO BUD LJU8UANSKA l9. ttJP 
OfiOELLESA 
27.ll07.JQ.OMlCA,Hne I.PREOCVOfl 
POM-SMLJA 

ti 07. OOejA. KIORCEVA dO, SK LOKA 
KUHARSKI POM. 
30II07; C$00. FRANK(»W<SKA 0. U 
n2 07. SOOeOO 2E1£ZMA 18. U 
SOBAACA 
301107. CSOO. FRANKDFVMSKA 9. U 
2311.07. JGZ BROO. PREOOSUE 39, K I W U 
W2JA POKLlZOea (00 2 LETJ 
201107.'tUSSUPEfl»MRKET. C ŽELEZARJEV « B. 
JESEHCE 
20.tt.07. t^PaVER, KOROŠKA 14. KRANJ 
LESAR 
8.12 07: čmčK n2 . fit&MOST 22. POUANE MAC> 
$K LOKO 
23.11 07. SANOVA, M VAONOVA T. KRANJ 
STROJNI OBOEL KOVtN 
M il 07; SUZ. B NDRICA 44. JESEMCE 
NtŽJA POKL. IZOBR. (00 3 LET> 
22 11.07; PtRANHA POOLUBNIK 99. ŠK LOKA 
2311 07; PUiS ORBTIA. VRTNA 24. K»2E 
ME$AR 
2«tt07. TVdSUPERMAjmorT.C 2EL£ZARJEV4a 
JCSENCE 
MZAR 
27tl.07;JELOV1CA.MOr«CeVA5S.$K LOKA 
23.1t07:SANiNGNT,M VAONOVA1.KRAM 
2.3 11 07. SANCVA. M VA0N0VA1, KRANJ 
LIVARSKI MOOELAR 
23.11.07, TR£NKWAlX)£R.l£SKOSKOWA9E U 
KUUCAVNICAR 
2-4 « 07. STEEUNO. PAJCRJEVA 7. SENOJR 
oeuK Kovm 
231107; JGZ BROO. PREOOSUE 39. KRAMJ 
24 1l.07.LOGARTRAOE.r>OSL CONAA41.$£NCUJR 
STFUOAR 
5>,12.07. eVG. SAVSKA 1«. KRANJ 
VARUC 
20.1! 07; JELOVICA. t. PREOOVOR 
STROJNIK 
8.12.07: BOJAN ČEPtN. SAJOVČEVO NAS 24. SCN-
CajR 
29.11.07. IMG KRANJ. GORENJESAVSKA 16. KRAfU 
2«.n.07; PETAL PEČNK, STRAMii 31. NAKLO 
EltfRa STROJNIK 
20 tt 07: JELOVICA. KOfoCEVA 68. $K LOKA 
AVTOMEHANIK 
19 12 07, MATJAŽ KRMEU GORENJA OOCRAVA 7. 
GOREHIAVAS 
8.12.07: O U C K IN2 . PREOMOST 22. POUATC RIAO 
SK LOKO 

FINOMEHANIK 
2011 07: l£.TEHNKA. SUCEVA 27. KTIANJ 
ELEKTROMONTER 
2311 07. NOfUCA. GORENJSKA 4t RAOOVOCA 
OBRAT. ELEKTRtKAR 
20,1107.JEIOV1CA.K>ORICCVA68.SK LOKA 
šivnjA 
23.1107.OOEJA. K!0R)CEVA80.SK UOKA 
TISKAR 
16 12.07. HOeOTTPCA. BRHOF 204. KRANJ 
FRIZER 
2811.07. MUKAR MARUk LOSKA 11.2» 
2ait 07. B*R8AAADUnC, MESTNI TRG29, SK LOKA 
20n.07:GUkM(XjRNr.GlAVNITnG >3. KftiSNJ 
8.12 07: LENART Pnc. S 2AGARJA 40. KRANJ 
ZIDAR 
19.t2.07; GRADNJA fiA. SAVSKA 22. KRANJ 
2311,07: SANOVA. M VUONOVA t. KRANJ 
VOZN« / ASrrOMEMANIK 
23 11.07; OG BL£D LJLBUANSKA 19. Bl£0 
28.11 07. SOONKAR N«tO, PRECTM 24, KRAMJ 
2311 07. JEKO-N.TTTOVAS1. JESENKE 
2>ČM6U»K] STROJ. 
20 JI 07: WG£l. UKANO 6. BOH JEZERO 
PRODAJALEC 
IS 12 07. OELMCA. TRZASKA 2. U 
2011.07. TUS SUPEFMARKET, C ZELEZARJEV 4 B. 
JESENICE 
20.11 07. LJmPREKPAUAJ. TITOVA44, JESENICE 
2311.07.INTERSPORT.OOROV̂ «2.KR GORA 
231l07.INTERSPORT.S.2AGARJAe9 KRANJ 
2.12.07, R - NE2A. KROŽNA 14. KRANJ 
2311 07. SPAR STE MARC AlK MINEŠ 9 A. TR2)C 
PRODAJ. TBtST.-OSNJENIH ARTIKLOV 
23.1t 07: VELANA. SUCEVA23. KRANJ 
KUHAR NATAKAR 
2S.n.07.Kfll£J.SP.TRG33.SK LOKA 
KUHAR 
2S.1t.07: AIREST. ZO. BRNK 130 A. BRMK 
21,1107; Afî ssv. fiaw 
3011 07. CSOO, FRANK0PANSKA9, U 
20.1t,07. KREK. SAVSKA 35. BlED 
23.1107. KRSTO TR«C. TRJGUVSKA 13. BOH BI-
STRICA 
2011 07; PCftOT. TRZASKA 42. U 
201107: S8 JESENCE. TnCVA tt2. JESCMCE 
30.11.07. TAJO-TEAM. AMBROf POO KRVAVCEM 31. 
CERKUE 
NATAKAR 
20.11.07 ALPlNUM HOTEU. R̂ ČEV LAZ 6t, BOH 
2t.1t 07: ANASSV. GOUMKSS. GOtNK 
231107. KRSTO mPIČ TRK3UVSKA 13, BOH B>-
S7RCA 
20.11.07. PtEnOT. TRŽAŠKA 42, U 
12.12 07. TAJO-TEAM. AMBROŽ POD WWAVCEM 31 
CERKUE 
VOZNIK INŠTRUKTOR 2A A.8 
1912-07.AVTOSOLAING HUMAR, BLEJWEISOVA 10, 
KRAK) 
SREDNJA POKL tZOSR 
20 11,07: AOen JOV»Č IN PARTNER . SAVSKA 34, 
KRÂU 
27.11 07. AGENCUA M SERVIS. SLOVENSKI TRG 8. 
KRANJ 
IS.12,07. IVAN PAmZWSKA » . KRWj 
a 12.07; AMOHEJ AMBROŽ. LAHOVCE 40. CERKLJE 
20.11,07; PUPfSTAL INDOSTRUSKA 1 A. JESENICE 
20.11.07, JANEZ ZORA*<. ŽG UPWCAi 28 E. KAWNA 
GORCA 
28.11.07.SeOO..HAFNERJ6VONAS. l2e.ŠK.L0KA 
2t.1l«7: VENERA SHOR. 20 JEZERSKO 82. ZG JE-
LESARSKITEH. 
27 ti 07. JELOVICA. MR81. PR£CO«R 
201107. MHA TOCMŽEVIC. OREZNCA 84. ŽVKMKA 
23.11.07; SÂ KJVA, M VADNOVA I, KRAKI 
STROJNI TEH. 
23.11 07; eCMMJCH. POONART 33. POONART 
IS 12 07. KOPLA. NOnCeVA 75. ŠK LOKA 
24 1107: Û iARTRADE, POSL C0NA.A4I. SENCLF 
23.11.07. PETALPECNttC. STRAHNI31. NAKLO 
812.07; OUICK WŽ.. PREOMOST 22. POUANE NAD 
ŠK L0«0 
2211.07; SAT CONTROL POŽEMK 10. CERKUE 
12.12 07; SPG. K)OR)CEVA 76. ŠK LOKA 
ELEKTROTEM 
2311.07. ACROM, 8. NOOČA 44. JEStNICE 
24 tt 07: TRACON. KOLODVORSKA 20 A. LENDAVA 
GRADBENITER 
27,11.07: GRAONM 6A. SAVSKA 22. KRANJ 
23.1107. SANIN6 NT, M VAONOVA 1. KRANJ 
20.11.07: VGP. M VAONOVA S. KFWLI 
GASILSKI TEK 
27.1107. SAVAT̂ ES. ŠKOFJELOŠKA O. KRANJ 

TRG. POSLOVODJA 
20.11 07: MAMBA. PREŠEPNO/A 18. KRANJ 
KOMERCIALNI TEK 
291107; BH:> NCMA 8KX. PROSVETNA 3 A. JESEMCe 
EK<JN0MSK) TEH 
2311.07.00l>«>/. ŠUCEVA 23. KRANJ 
23.1107 ^MJCH. POONART 33. POONAm 
20.1t 07. MAPAO. INDUSTRUSKA 12. ŽO* 
EKONOMSKO KOMERC. TEH 
2ft 11 07; AOECCO H R,. BANCICEVA 16 a U 
UPRAVNI TEH 
23,11.07. OKRAJtK) SOOSČE NA JESENCAH, TITO-
VA 37. JESEMCE 
ADMINISTRATTVNI TEH. 
20.1107. OŠ M. COPA KRANJ. T. VOMARJA 1. KRATii 
SREDNJA STROKOVNA AU SPLOŠNA IZOBRAZBA 
2011.07: DAMA. N TESIE 1. KRANJ 
23.H.07, HENMUCH. PODNART33. POONART 
2711.07; KMM. MEDNO 38. U - ŠENTV10 
2&.11.07. LANOO. D.O O. ROJČEVA 18. U 
23.11,07: PAPMARKETMG. HRAŠKA21. LESCE 
27.11.07. PROSIGNAL. KERSNM9VA 19. CEUE 
2T .H07 .^CNERA8HOP.2G JEZCFTSK0 82 . 2A JE-

I N I Ž M U S T V A 
23.11.07; KRANJSKI KOLACEK. TAVČARJEVA 17, 
KRAKi 
INŽ. STROJNIŠTVA 
20.11 07: lE-TEHMKA ŠUCEVA 27. KRANJ 
1& 12.07: U8ER. KOPAUŠKA IS A. ŠK LOKA 
INŽ. ELEKTROTEH 
2« 1107. ZDRAVKO URBANC. ZALOG 12. GOLNIK 
INŽ. MEHATRONIK 
1& 12.07. HOBOTNICA. BRTFOP 204. KRANJ 
INŽ. GRAJMENIŠTVA 
1S.12.07.ARTSTUDIO.SP. DUPLJE4.DUPLJE 
20,11.07: GRAOIS SKUPINA. G. ŠMARUNSKA 134 A. U 
23.11 07; SAMNGINT, O O O.. M. VADNOVA 1. KRANJ 
INi PROMETA ZA CEST. PROM. 
8,12.07. SOOHttVfi HHO. PRECNA 24, WWil 
Vt&U STROK. IZOBR 
81207.AOACrA.HAf>eRJEVONAS 90. šK LOKA 
U»«V. DIPL INŽ. ZOOTEHMIKE 
2r.ll.07,KQZS-2AVODKRI SLAVCA I. KRAKI 
UAQ.FARUACLK 
20.11.07; LEKARNA NAKLO. STARAC. 61, NAKLO 
DIPL EKONOMIST 
231107. BOIMŠNICAOOIMK GOIMK 36. OOUJK 
23.11.07. OfiCtNA ^ LOKA. POUANSKA S. ŠK 
tOKA 
2? 1107: SAT COKTROL POŽEMK tO. CERKLJE 
OfPL VZGOJITEU PREOŠ. OTROK 
2r.1107. Oš OR&CK. ZASAVSKA S3 C. KRANJ 
PROF. RAZRED, POUKA 
.27:11,07, Oš OBEHEK. ZASAVSKA53C.WWtl 
23,11.07: OŠS JEf«<A.UL »00 DIVCUE 7 A. KRAKJ 
PROF.RZJKE 
4.»2 07; OŠ J. VANOOTA. KOROŠKA 12. KR GORA 
UMIV.OtPLSOOOLOG 
20.11.07: CSD. PARTIZANSKA 1 D. ŠK LOKA 
UNIV. DIPL »NŽ. ARHITEKTURE 
18-.12.07; ART STUDIO. SP. DUPUC 4. DUPUE 
DR DENTALNE MED. 
28.1107:0ZG.ZDŠK LOKA.STARAC lO.ŠKLCKA 
24 l1.07;OZC.ZOeNAPOUKLKRANJ,GOSPOSVET. 
SKAS.mVU 
DIPL SANaARNI INŽ. 
2311.07. ZZV KRANJ. OOSPOSVETSKA12. KRANJ 
DIPL PIZIOTERAPEVT 
23lt.07; OZG. ZD KRANJ, GOSPOSVETSKA 10. 
KRANJ 
DA MED SPEC. SPL MEOtCiNE 
l.%2 07. OZG. ZD BLED. 20 BOHNJ. MLADINSKA 1. 
6L£D 
28.n07.ClZa2DSK LOKA. STARA C 10, Sit LOM 
DR MG). SPEC. PEDUTRUE 
lM2.07:OZa,ZDŠK UXA.8TARAC. 10. ŠK LO»<A 
D1PLSOCUU«0£UVEC 
231107: DOM PETTVK UZARJA. ROČEVNICA 58. TRŽIC 
Pr«au tf*lov(u mMta o6l«vliifflo po podatkih 
Zavod« RS ZM ZApoatovant«. ZCTMN pom«n)k«n)* 
piottof« nite ob(avt|«na vta Prav lako tstmOi 
pr«9lodnoM obi«v tipuÂ amo pogoi*. U ih pottsv-
tlAfo deloda)«lel <d«lo u dolo<«n CM. uhtvvan« 
dalovn* kxkifini*. poMbno znsnit «n mor*bitn« 
drug« <aM«ir«>. Vil nav̂ tonl to) fitvi^u^ podatki 
M-dO«tO(>f>l. 
• na ogiavUh dMkah obmo«nlh •lti}» tn uradov 
2a dalo zavoda: 
• na domaei atranl Zavoda RS u lapo^aAja: 
Mtp-y/«iww.aaa. govai; 
.p<td»lodatalc»i 
Bralca opourtamo. da oo merabAoa rtapako pn 
objavi mo9o««. 

MojeDelo.com 
t̂ZSfBlMIHODMOfT 

MOJE DELO, spletni market ing , d.o.o. 
Proletarska 4 , 1 0 0 0 Ljubljana, Slovenija, T: 01 520 58 19 
VEČ INFORMACU IN ZAPOSLITVENIH OGLA$OV (300 - 500) 
NA: www.moiedeio.com.lnfo@mojedelo.com 

Sodelavec za delo v skladišču m/ž (Podnart) 
V nas kolektiv vabimo novega sodeIa«a/-ko na prosto de-
lovno mesto sKiadIščnika. Od vas pnčakuiemo: dokonča-
no najmanj osnovnošolsko izobrazbo, zaželene so delovne 
izkušnje na tem področju. Vaše delovne naloge bodo 
predvsem priprava, sprejem In odprema blaga. Steelpiast, 
d. o. o.. Otoče 32. 4244 Podnart. prijave zbiramo do 7. 
12.2007. Več na www,mojedek>.com. 

Sewisnl elektro Inženir ali elektronik l a delo na podro-
čju poprodajnega oskrbovanja strank m/ž (na sedežu 
podjetja aH pri strankah po cek>tni Stovenlji brez tujine) 
Vzdrževanje In sen/isiranje strojev In nsgjrav v dejavnosti 
predelave polimerov - večinoma sftroji za brizganje polime-
rov in roboti za avtomatizacijo snemanja Izdelkov s strojev 
in manipulacijo z njimi v montaži. Delo se deli na servisira-
nje na daljavo s ponfK>čjo sodobne računalniške opreme in 
telekomunikacij in na aktivno senrfsiranje pri strankah ob 
konkretni potrebi po slovenskih navodilih. Lesnik, d. o. o., 
Kranj. Zg. Bitnje lOOa. 4209 Žabnica, prijave zbiramo do 
9.12. 2007. Več na www.mojedeto.com. 

Strokovni sodelavec na področju bfomedicine m/ž 
(Slovenija) 
Iščemo novega strokovnega sodelavca z univerzitetno izob-
razbo (btokem^a. kemija ali biotogija^mer rTK>lekulama bk>-
tog^. Nudimo vam dinamično in zanimivo deto. dodatno iz-
obraževaf^ doma in v tuj™, deto v fomiiranem in uve l ja^ 
nemtimu. Od vas pričakujemo konruinikativnost, veselje do 
dela z ljudmi ter željo do pridobivanja novega znanja In 
veščin. Kemomed. d. o. o.. Kališka 9. 4000 Kranj, prijave 
zbiramo do 10.12. 2007. Več na vvvAv.mojedeto.com. 

Komercialist v prodaji in nabavi m/ž (Pisarna (Medvo-
de) + teren) 
Pričakujemo: poznavanje pohištvenih repromaterialov oz. 
poznavanje proizvodnih procesov v lesni industriji, znanje 
vsaj enega tujega jezika (angleščina ali nemščina), sposo-
bnost vzpostavljanja stikov z kupci (komunikativnos)). Nudi-
mo: možnost dodatnega šolanja, redno delavno razmerje 
za nedoločen čas. pričakujemo predanega sodelavca. 
Fibo, d. o. o.. Zgornje Pimiče 22a. 1215 Medrode. prija-
ve zbiramo do 15. 12. 2007. Več na www.mojedelo.com, 

Delavec/ka v proizvodnji (Gorenjska in osrednjeslo-
vensKa regi ja) 
Za večja, uspešna slovenska podjetja, ki poslujejo na ob-
močju Gorenjske in Osredniesk>venske regije, iščemo de-
lavce in delavke v proizvodnit- Nudimo: eno-, dvo- ali večiz-
mensko deto. redno plačito, vsak mesec plačilo 1 / 1 2 re-
gresa. I.S.S.. d.o.o.. Koroška cesta 53c. 4000 Kranj, pn-
javezbiramodo 12.12.2007, Večna www.mgjedeto.com. 

Oelavci/ke tehnične smeri (Gorenjska In osrednjeslo-
venska regija) 
Za uspešna podjetja, ki poslujejo na območju Gorenjske 
in Osfednjeslovenske regije, iščemo elektro, strojne in 
tesarsl*© tehnike ter obiikovatoe kovin, Nudirr>o; delo v pr^ 
(zvodnji. na terenu ali trgovini, redno plačito. vsak mesec 
plačilo 1 / 1 2 regresa. I.S.S.. d. o. o., Koroška cesta 53c. 

4000 Kranj, prijave zbiramo do 12. 12. 2007. Več na 
www.mojedeto.com. 

Gostinsko osebje m/ž (Območje Idrije. Gorenjske In 
osrednje Slovenije) 
Za hotele, gostinske tokaie. picerije. ki uspešno poskjjejo 
na Idrijskem. Gorenjskem in Osrednjestovenskem območ-
ju. iščemo gostinske tehnike, kuharje, natakarje. Nudffno: 
dinamično deto. recfrio ptečBo. vsak mesec plačito 1 / 1 2 re-
gresa. I.S.S., d. o. o.. Koroška cesta 53c. 4000 Kranj, pri-
jave zbiramo do 12. 12.2007. Več nawww.mojedeto.com. 

Dostavfjač m/ž (Teren - Slovenija) 
Distn'bucljsko podjetje, ki zastopa znane blagovne znam-
ke. išče voznike z izpitom kategorije C in NPK-voznik oz. 
poklicno šoto za voznika ter nekaj letnimi delovnimi izkuš-
njami na področju dostave blaga. Ort)k:o. d. o. o.. Verov-
škova ulica 72,1000 Ljubljana, prijave zbiramo do 12.12. 
2007. Več nawww.mojedeto.com. 

Tržnik s karizmo m/ž (Kranj) 
Zaradi povečanega obsega dela vabimo k sodetovanju no-
vega sodelavca. Želimo najmanj V. stopnjo izobrazbe, do-
bro pozr«vanje uporabe računalnika, eno leto delovnih iz-
kušenj na podobnih področjih, dobre komunikacijske in 
pogajalske sposobnosti... Čaka vas dinamičrYO deto v pri-
jetnem okolju, možnost napredovanja in stn>kovno izpopol-
njevanje. Želja po uspehu in dobre ideje so nagrajene. 
TW. d. o. o,. Kranj, Britof 24.4000 Kranj, prijave zbiramo 
do 2 5 . 1 1 . 2007. Več na www.moJedeto.com. 

Prodajnik logističnih storitev m/ž (Brnik) 
Zaradi širitve postovanja po območju cetotne Stovenije. v 
svoj krog vabinr>o prodajnika togističnih storitev s VI 
strokovne Izobrazbe prometne al ekonomske smeri, petlet-
nimi izkušnjami na področju trženja, poznavanjem togističnih 
procesov, znanjem angleškega in nemškega jezika ter MS 
Office programov. Kuehne+Nagel. Gtobalni togistični sen/is, 
d. o. o.. Zgornji Brnik 130a. 4210 Bmik-aerodrom. prijave 
zbiramo do 29.11.2007. Vet na vyww.mofedeto.com. 

Orodjar m/ž (Jesenice, Kranj) 
Izbrani kandidat bo opravljal dela na področju obdelave 
kovinskih izdelkov. Nudimo: Dolgoročno zaposlitev, 
osebni In strokovni razvoj, z možnostjo izotiraževania in 
dodatnega izpopolnjevanja, dodatno zdravstveno in po-
kojninsko zavarovanje, regres za letni dopust in božični-
co. HkJria Rotomatika, d. o. o.. Spodnja Kanomlja 23. 
5281 Spodnja Idrija, prijave zblran>o do 29. 11. 2007. 
Več na wwAv.mojedelo.com. 

Previjalec - sukalec m/ž (Škofja Loka) 
Za deto v proizvodnji na tekstilnih - previjalnih in sukalnih 
strojih. Delo je dvoizmensko. prehrana je organizirana, 
prevozne stroške povrnemo 60%. Zaposlitev je za dotočen 
čas z možnostjo podaljšanja. Vse. ki si želite izvedeti več 
informacij vabimo, da nas pokličete po telefonu 04/511 
1180. Gorenjska predilnica, d. d., Kidričeva c. 75, 4220 
ŠkoQa Loka. prijave zbiramo do 3. 12. 2007. Več na 
www. nr>ojedeto. com. 

mailto:ww.moiedeio.com.lnfo@mojedelo.com
http://www.mojedeto.com
http://www.mojedelo.com
http://www.mgjedeto.com
http://www.mojedeto.com
http://www.mojedeto.com
http://www.mojedeto.com
http://www.moJedeto.com


Vestaoracifa 

DUNAJSKI ZREZEK, POMFRIT 
Ponudba velja od 22.11. do 25.11.2007. 

SPAR SlOVCNUAd eo LoAMnu. LM«)tkKsc»sa 

479,28 SIT 

za vsakih 10€ nakupa 
2 točk i zvestobe 

10 € - 2 točki, 20 € - 4 točke, 30 € - 6 točk, 
40 € - 8 točk, 50 € - 1 0 točk,.. . 

^ a ® K R A N J 
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Udeleženci prvega pohoda od Otoč do Rovt in nazaj. 

DEICHMANN 
OBUTEV 

• Velikost 40-46 

• VeHko3t19-25 

OTVORITEV: v čet. 22. novembra 2007 

Cesta 1. maja 77 
4000 KRANJ 

D 
www.deichmann.si 

Ugodna obutev blagovnih znamk. DEICHMANN 
Največji prodajalec 
obutve v Evropi. 

Prvi pohod od 
Otoč do Rovt 
FRANCI POGAČNIK, 

JOŽE KOŠNJEK 

Otoče - Na pobudo javne tri-
bune in delovne skupine za 
razvoj turizma v Upniški do-
lini je skupina pohodnikov z 
desnega brega Save na Marti-
novo nedeljo krenila na prvi 
pohod od Otoč do Rovt in na-
zaj. Zbrali so se v Otočah na 
železniški postaji, ki je bila 

Mimo zaloške "luže" in v 
gozdu skritih vrtač, ki jim do-
mačini pravijo kar doline, so 
prišli v Prezrenje, od koder 
so se spustili v dolino in pre-
čili Lipnico preko brvi pod 
podružnično šolo. Na ekolo-
ški kmetiji Porta na Ovsišah 
(Vošah) so se ustavili, se 
okrepčali in nato mimo po-
kopališča, na katerem sta po-
kopana Prešernov sodobnik 

Jezerce v zavetju gozda 

nekdaj izhodišče mnogih in 
številnih romanj na Brezje. 
Pri ureditvi postaje naj bi so-
deloval hidi Jože Plečnik. 
Oživela je ideja o oživitvi te 
poti in postavitvi razstave o 
gradnji gorenjske železnice, 
O ureditvi parka z repliko Ma-
rijinega kipa, ki so ga v voj-
nih dneh prenesli na Brezje, 
ter turistično-informacij-
skega središča z galerijo. Po-
hodniki so po poti Jakoba 
Aljaža prišli na Srednjo Do-
bravo in obiskali grob Aljaže-
ve matere Elizabete. Sprem-
ljal jih je imeniten pogled na 
Jamnik in okoHški venec 
gora. Skozi dobravške "bo-
šte" so prišli na Otoški in Za-
loški Stovc. Pod njimi se je 
vila reka Sava, ki naredi v 
Otočah velik okljuk in otok. 
Po njem je vas najverjetneje 
dobila ime. Na drugi strani je 
bil lep pogled na cerkev na 
Brezjah in na rano v naravi, 
ki jo je med Ljubnim in Res-
jem naredila nova avtocesta. 

in rojak pesnik Jožef Žemlja 
in Josip vitez Pogačnik, pred-
sednik prve slovenske vlade v 
državi SHS iz leta 1918, pre-
ko Poljšice po lepi razgledni 
poti hodili do Rovt. Po po-
stanku na kmetiji Turk so se 
pohodniki skozi Češnjico in 
preko Barigle spustili v Kro-
po, kjer so bile še vedno 
opazne posledice poplav. Čez 
Stočje so se povzpeli na Do-
brave in pot končali na ekolo-
ški turistični kmetiji Pri Štu-
larju v Otočah. 

Udeleženci prvega pohoda 
si bodo prizadevali, da bo po-
stal tiradidonalen, pot pa 
ustrezno označena. Prav tako 
morajo na Upniško dolino in 
kraje v njej ustrezneje opozar-
jati table ob avtocesti, na pri-
mer z rjavo tablo pri izvozu 
Podtabor. Javnosti preveč skri-
ti kraji v industrijsko sicer raz-
viti Upniški dolini so za doma-
če in tuji turiste pravi biser, ki 
ga je treba obvarovati in pre-
udarno predstaviti javnosti. 

C G I I Z L E T I J 1.12. 2007 

MIKLAVZEVANJE V RUDNIKU SOLI IN 
SALZBURG 
Program: odhod avtobusa ob 6. uri iz Kranja. Obisk rudnika soli 
in ogled slanega jezera v rudniku. Otroci bodo veseli srečanja z 
Miklavžem, ki jih bo tudi obdaril. V Salzburgu si bomo ogledali 
staro mestno jedro s čudovitim božičnim sejmom. Predviden 
prihod domov do 23. ure. Cena: samo 30 EUR. 

15. 12. 2007 NAPOVEDUJEMO: C 
PRAZNIČNI GRAZ V cena: 25 EUR. 

(j[̂ Waročnikt Gorenjskega glasa imajo 10% popust 
Pr̂ ave Agencija Linda po tet.: 04/235 84 20,041/24S 773 
ali Ck>renjski glas po tel.: 04/20142 41. 

Gorenjski Glas 

http://www.deichmann.si
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Turk podprl razvojni center 
Minister za razvoj Žiga Turk je minulo sredo obiskal podjetje Domel, kjer so nadaljevali pogovore o 
ustanovitvi razvojnega centra za vodikove tehnologije. 

ANA HARTMAN 

Železniki - V Domelu so se 
dva meseca po ujmi, ki je v 
tem železnikarskem podjet-
ju povzročila za 9,4 milijona 
evrov škode, odločili na<ialje-
vati pogovore o možnostih 
za ustanovitev državnega 
razvojnega centra za vodiko-
ve tehnologije. Minister za 
raCToj Žiga Turk je ob sredi-
nem obisku v Domelu pod-
prl njihovo idejo: "Pozdrav-
ljam ustanovitev razvojnega 
centra za vodikove tehnologi-
je, saj bo gotovo pomemben 
del uresničevanja strateških 
razvojnih usmeritev Sloveni-
je, še posebej, ker omogoča 
boljši pretok znanja iz aka-
demsl{^ v poslovne in proiz-
vodne kroge." 

V Domelu se zadnja leta 
vse bolj zavedajo, da bo za za-
nesljivo prihodnost podjetja 
treba njihovo osnovno dejav-
nost, to je proizvodnjo elek-
tromotorjev, razširiti. V zad-
njih letih so postavili temelje 
programu gorivnih cebc, ki 
ga je vlada vključila v pro-
gram predsedovanja Svetu 
EU in je vključen v strateški 
razvojni program Slovenije. 
Naj spomnimo, da gre za si-
stem, ki brez škodljivih emi-

Minister za razvoj Žiga Turk (na sredini) v proizvodnji 
motorjev za sesalce. Ob njem predsednica uprave Domela 
)ožica Rejec in direktor razvoja Matjaž Čemažar. 

sij pretvarja kemično energi-
jo vodika v električno energi-
jo. "Tehnologije, povezane z 
vodikom, bodo bistvene, ko 
bo šlo za uresničevanje ev-
ropskih zavez. Še zlasti na 
področju zmanjšanja toplo-
grednih ižpustov v prometu 
lahko odigrajo zelo po-
membno vlogo in pri tem 
bodo še kako pomembni raz-
iskovalni potenciali, ki jih 
predlaga Domel," je prepri-
čan minister. 

V Domelu bodo tako zače-
li postopek za ustanovitev 
razvojnega centra za vodiko-

ve tehnologije, ki naj bi zaži-
vel v dveh letih. Kot je pojas-
nil direktor razvoja Matjaž 
Čemažar, bo center osrednji 
povezovalni člen slovenske 
industrije, povezane z vodi-
kovo tehnologijo, z instituci-
jami znanja: "Razvojni cen-
ter bi skrbel za razvoj in kre-
pitev strateških kompetenc 
slovenskega gospodarstva in 
razvojno-razlskovalne sfere. 
Poleg tega bi naša podjetja 
povezoval s svetovniini'pod-
jetji in razvojno-raziskoValni-
mi institudjami na področju 
gorivnih celic in vodikove 

tehnologije." Kot je poudari-
la predsednica uprave Jožica 
Rejec, se na področju razis-
kovanja vodikovih tehnologij 
že zdaj povezujejo z drugimi 
institudjami. Ker una ta teh-
nologija vrsto prednosti za 
uporabo v vojsld, jim je mi-
nistrstvo za obrambo že za-
upalo raziskovalni projekt z 
namenom postavitve osnov-
ne infrastrukture za raziska-
ve gorivnih celic, pri čemer 
sodelujejo z devetimi institu-
cijami, kot so univerzi v 
Ljubljani in Mariboru, Insti-
tut Jožef Štefan. Poleg tega s 
proizvajala gorivnih celic, v 
katere so vgrajene Domelove 
komponente, sodelujejo pri 
razvoju nadgradnje osnov-
nega sistema. 

In kako bo država podprla 
ustanovitev oziroma delova-
nje razvojnega centra? 
"Ustanovitelji bodo morali 
za pridobitev denarja pri 
ustanovitvi centra delovati 
skladno z zakonodajo o po 
rabi sredstev v javnem sek 
torju ter obstoječimi inštru 
menti podpore. Iz vsebin 
skega vidika je smer razmiš 
Ijanja prava, in če bo spelja-
na skladno s prej naštetim, 
si podporo lahko obeta," pra-
vi minister Turk. 

Denar za Vogel in Pokljuko 
Evropski sklad za regionalni razvoj bo sofinanciral gradnjo dveh štirisedežnic na Voglu in obnovo 
Šport hotela na Pokljuki. 

BOŠTJAN BOGATAJ 

Bohinj - "Gradnja dveh štiri-
sedežnic Orlova glava in Bru-
narica je v pobem teku. Ob 
prijaznem vremenu bomo 
4,99 milijona evrov vredno 
investidjo skušali končati do 
božičnih praznikov," nam je 
povedal Tomaž Šimii, direk-
tor Žičnic Vogel Bohinj. 
Družba, ki jo vodi, je prejšnji 
teden dobila pozitiven odgo-
vor na drugo odpiranje razpi-
sa iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj - turistična 
infrastruktura. Investicijo v 
žičnice bo EU sofinancirala v 
znesku 1,7 milijona evrov, iz-
med 1} uspešnih vlog pa bo 
sklad s 337 tisoč evri sofinan-
dral tudi 1.6 milijona evrov 
vredno investidjo v Šport ho-
tel Pokljuka. Izmed uspelih 
vlog na razpisu sta ti dve edi-
ni iz Gorenjske. 

Na Voglu z novo investid-
jo v dve štirisedežnid, ki bo-
sta zamenjali tri dosedanje 
naprave, pričakujejo poveča-
nje prometa, večjo udobnost, 
večjo varnost, modernejše in 
ekološke naprave, tudi vož-

Enosedežnica na Voglu, ki je štirideset let bolj ali manj 
razveseljevala smučarje, je od letos preteklost 

nja bo veliko hitrejša. "Ne 
gre toliko za povečanje kapa-
dtet, saj bosta namesto treh 
sedaj dve sedežnici, vseka-
kor pa bo bolj udobno. Do 
sedaj se z enosedežnico, ra-
zen ob vzponu, ni vozil sko-
raj nihče, sedaj bodo tudi te 
proge bolj izkoriščene, vrst 
ne bomo več poznali," je pre-
pričan Šumi. 

Pretežni del težjih delov za 
nove štirisedežnice so izva-
jalci del prek Žagarjevega 

grabna že pripeljali na Vo-
gel, konec prejšnjega tedna 
pa so se bali snega. Ta se je 
konec tedna sicer pokazal 
vse do nižin, vendar ddavcev 
nikakor ni ustavil. Direktor 
je konec prejšnjega tedna 
ocenjeval, da bi potrebovali 
še kak teden lepega vremena 
oziroma brez padavin, a ver-
jamemo, da se bodo v tako 
prelomnih tirenutkih za 
smučišče Vogel sedaj tudi iz-
jerrmo potrudili. Naj spom-

nimo, da je povprečna sta-
rost naprav, vključno s ko-
maj pet let staro nihalko, do 
sedaj znašala kar 29 let, za-
menjana enosedežnica pa je 
bila stara kar štirideset let. 

Kljub temu je bilo na Vo-
glu vsako sezono veliko smu-
čarjev. Tudi lani, ko so jih 
kljub kratki sezoni našteli 
skoraj enako število kot leto 
prej, ko so slovenski smučar-
ski delavci izpeljali eno 
boljših smučarskih sezon. 
"Obisk na našem smučišču 
je odvisen tudi od snežnih 
razmer na nižinskih smučiš-
čih. Tako ob bolj zeleni zimi 
k nam pridejo tudi smučarji, 
ki bi sicer obiskali nižja smu-
dšča, in obratno," razlaga 
Tomaž Šumi, ki si želi, da bi 
lahko del prog na Voglu tudi 
zasneževali in s tem smučar-
jem omogočili zanesljivo 
smučanje. Z nekaj snežnimi 
topovi, za katere pa potrebu-
jejo zajetje vode, bi lahko za-
čeli obratovati že v času od 1. 
do 15. decembra. Vsekakor je 
to že druga zgodba, ki vklju-
čuje tudi Triglavski narodni 
park in varstvo narave. 

KRANJ, ŠKOFJA LOKA 

Kako so kupili Gorenjski tisk 

Prejšnji teden smo že poročali, da je Gorenjski tisk (GT) pre-
vzel Aleksander Troha, direktor EGP Škofja Loka, dosedanja 
direktorica tiska Kristina Kobal pa z novim letom odhaja med 
upokojence. Troha je v intervjuju prejšnji teden zatrdil, da je 
bila stoodstotna dokapitalizacija družbe Primož Trubar, ki ob-
vladuje 77-odstotni delež GT, s strani EGP in Mohorja Satler-
ja (večinski lastnik EGP) dogovorjena med lastniki in mene-
džerji obeh družb in je tekla vsaj dve leti. Zagotavlja tudi, da 
gre za združevanje In nI pomembno, katero podjetje kupuje 
drugo. Morda, vendar se v tem trenutku zdi, da sta EGP ozi-
roma Mohor Satler do kranjskega konkurenta prišla skoraj 
povsem zastonj. Družbi Primož Trubar, ki je lani maja uspela 
s prevzemom GT, po naših podatkih, nI uspelo poplačati naj-
etih posojil, zato so potrebovali svež kapital. Zagotovila sta ga 
Mohor Satler in EGP (spet Satler), takoj po sklenitvi posla pa 
sta kot največja lastnika GT napovedala nakup EGP. Poveda-
no drugače: denar, ki so ga vložili v Trubarja, bodo s povezo-
vanjem GT in EGP preprosto dobili nazaj. B. B. 

LJUBLJANA 

Prodaja Telekoma po načrtih 

Ministrstvo za gospodarstvo sporoča, da postopek prodaje 
državnega deleža v Telekomu Slovenije poteka v skladu z raz-
pisnimi pogoji, ki so bili javno predstavljeni ob začetku pro-
daje. Postopek je zasnovan tako, da zagotavlja najboljše Iz-
polnjevanje ciljev privatizacije, ob hkratnem doseganju najviš-
je cene. Prepričani so, da bo postopek uspešno izpeljan do 
konca. Ministrstvo je takšno sporočilo poslalo zato, ker neka-
teri dvomijo, da bo država še letos prodala delež v Telekomu 
Slovenije. Nadaljujejo, da trenutno vsi ponudniki, ki sodeluje-
jo v drugem krogu, opravljajo postopek skrbnega pregleda 
poslovanja Telekoma. Po končanem pregledu bodo predvido-
ma do 18. decembra oddali obvezujoče ponudbe. Komisija za 
prodajo državnega deleža v Telekomu Slovenije bo ponudbe 
proučila In vladi predlagala potencialnega kupca. Odločitev o 
končnem izidu postopka prodaje bo sprejeta po tem predlo-
gu, pravijo na gospodarskem ministrstvu in dodajajo, da ima 
vlada pravico postopek končati tudi brez izbire kupca, če oce-
ni, da nobeden od ponudnikov ne omogoča ustreznega raz-
voja Telekoma Slovenije, telekomunikacijske industrije v Slo-
veniji in hkrati ponuja neustrezno ceno. Takšno določilo je v 
postopkih prodaje običajno, saj zavaruje prodajalca pred ne-
ugodnimi pogoji prodaje, še dodajajo na ministrstvu in s tem 
potrjujejo dvom o zagotovi prodaji še letos. B. B. 

KRANJ 

Sava presega načrte 

Poslovna skupina Sava je v 
prvih devetih mesecih po-
slovala skladno z začrtano 
strategijo, načrtovani dobi-
ček za leto 2007 pa bo glede 
na dosežene rezultate in 
oceno poslovanja nasled-
njega kvartala presežen, je 
uprava prejšnji teden poro-
čala nadzornemu svetu. 
Družbe PS Sava so v devetih 
mesecih ustvarile 138,9 mili-
jona evrov prihodkov od 
prodaje, največji delež je 
predstavljala dejavnost gu-
marstvo. Celoten dobiček 
pred obdavčitvijo v tem ob-
dobju tako znaša 35,6 mili-
jona evrov, čisti dobiček 
33,9 milijona evrov. B. B. 

LABORATORU 

L O T E U Č 
M E R O s L o y j £ 

Lotričdac, 
Sth, 11,3. 4217 Seka 

htp //w^h!rk.u EW mfoOlolr̂u 
Zaposlimo: 
KOMERCIALISTA (m/ž) 
Pričakujemo: 
• zanesljivosl samoinidotjvjiosf in 

komunikativnost 

m izpit B kategorije 

Omogočamo: 
• ustvarjoino delovno okolje 
m možnost strokovnega 

izobraževanja in 
izpopolnjevanja 

m samostojno in dinamično deh 
m stimulativne zaslužke 

Ponudbe s kratkim življen/eplsom 
pošljite v S dneh po objav) no na-
slov: loiHč d. o. o. , S»ka 163, 
4337 $*ka. 

MESTNA OBČINA KRANJ, Slovenski trg 1, 4000 Kranj 

obvešča, 

da je danes, 20. novembra 2007, na spletni strani Mestne ob-
čine Kranj, www.kranj.si, objavila javni natečaj za prosto uradni-
ško delovno mesto pripravnik za usposabljanje za opravo držav-
nega izpita iz javne uprave (m/ž) v Oddelku za splošne zadeve 
v občinski upravi Mestne občine Kranj. 

Rok za prijavo začne teči naslednji dan po objavi na spletni stra-
ni in traja 8 dni. 

To obvestilo ne velja kot uradna objava javnega natečaja. 

http://www.kranj.si
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Srečanje kmetic 
Cvrro ZAPLOTNIK 

Sv. Duh - Blizu sto članic go-
renjskih društev kmečkih in 
podeželskih žena se je v pe-
tek zbralo v gostilni Pr' Godč 
pri Sv. Duhu na že tradicio-
nalnem gorenjskem sreča-
nju. "Upam, da se danes, ko 
ste zdoma, doma ne bodo po-
drli trije hišni vogali in da se 
ne bo kaj zasmodilo," jih je 
malo v šali in malo zares na-
govoril škofjeloški župan 
Igor Draksler in se pohvalil, 
da je škofjeloško območje, 
tudi po zaslugi kmečkih 
žena, po rodnosti visoko v 
slovenskem merilu. Srečanje 
je v sodelovanju s kmetijsko 
svetovalno službo pripravilo 
Društvo podeželskih žena 
Lubnik. Kot je v pozdravnem 
nagovoru povedala predsed-
nica društva Marija Polajnar, 
društvo šteje okoli 170 kmeč-
kih in podeželskih žena, 
organizira predavanja in teča-
je ter skrbi za kulturno dejav-
nost in razvedrilo. Predsedni-
ca Zveze kmetic Slovenije 
Irena Ule je zbranim pred-
stavila vlogo zveze in njeno 
dejavnost, mag. Olga Oblak 
iz Kmetijsko gozdarskega za-

Marija Polajnar 

voda Kranj pa Program raz-
voja podeželja za obdobje 
2007-2013. Kot je dejala, bo v 
sedmih letih za 20 ukrepov iz 
programa na razpolago i,i 
milijarde evrov državnega in 
evropskega denarja. Za na-
ložbe na kmetijah in v goz-
darstvo ter za mlade pre-
vzemnike kmetij so bili razpi-
si že objavljeni. Ker so v raz-
pisu za posodabljanje kmetij 
pogoji milejši kot prejšnja 
leta, je precej zanimanja za 
nakup kmetijskih strojev. 
KmeAe žene so si ob koncu 
srečanja ogledale še Škofjelo-
ški grad in Nacetovo hišo. 

Na srečanju kmečkih žena 

Svet zavoda 
OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora 
Koroška ulica 1 2 
4280 Kranjska Gora 

razpisuje delovno mesto 

RAVNATELJA/ - ICE 
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice 
izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, 
skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izob-
raževanja - ZOFVI (Ur. I. RS, št. 98/05 - uradno prečiščeno 
besedilo in 129/06). 
Imeti mora pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge 
sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. 

Kandidati oddajo vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev v za-
prti ovojnici, opremljeno z naslovom zavoda in oznako "Prijava 
na razpis za ravnatelja/-ico" v roku 15 dni od dneva objave. 
K vlogi morajo priložiti: 
- kratek življenjepis 
- potrdila o izobrazbi 
- potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega deja-

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

- program vodenja zavoda 

lzbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 (pet) let. 

Predvideni začetek dela je 18. 3. 2008. 

Kandidati/-ke bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v 
zakonitem roku. 

Lovski zakon bi pade 
Ivan Oman meni, da bi sedanji lovski zakon padel na evropskem sodišču za človekove pravice in da 
imajo kmetje od kmetijsko gozdarske zbornice premalo koristi. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Zminec - Oseminsedemde-
sedetni Ivan Oman iz Zmin-
ca pri Škofji Loki je verjetno 
najbolj znan slovenski kmet. 
S skupino somišljenikov je 
leta 1988 ustanovil Sloven-
sko kmečko zvezo, v koaliciji 
Demosa sodeloval pri slo-
venski osamosvojitvi, na pr-
vih demokratičnih volitvah 
postal dan predsedstva repu-
blike in potem bil izvoljen za 
poslanca državnega zbora. 
Že v osemdesetih letih je 
javno opozoril na potrebo po 
ustanovitvi kmetijsko goz-
darske zbornice in se za to 
zelo zavzemal, kot poslanec 
je "presenetil" s predlogom 
novega lovskega zakona. 
Formalno je še vedno last-
nik kmetije, gospodarske va-
jeti je že prepustil sinu Jane-
zu, še zmeraj pa po svojih 
močeh pomaga pri delu. Na 
kmetiji obdelujejo okrog 20 
hektarjev lastnih in najetih 
zemljišč, gospodarijo s 25 
hektarji gozda in redijo 90 
glav govedi, od tega 50 
molznic. 

Kakšen je vaš delavnik? 
"Vstajam ob petih zjutraj. 

Moje najpomembnejše 
opravilo je molža mleka zju-
traj in zvečer, a če je treba, 
p)oprimem vmes še za kakš-
no drUgo delo. Nič mi ni hu-
dega, imam čas, da tudi 
kakšno stvar preberem." 

Verjetno ste spremljali volit-
ve za predsednika države. 
Kako bi komentirali razplet? 

"S politiko se izrazito ne 
ukvarjam več, niti se zanjo 
prav posebej ne zanimam. 
Veliko informacij nimam, 
lagal pa bi, če bi rekel, da me 
nič ne zanima. Spremljal 
sem tudi volilno dogajanje. 
Mislil sem, da bo Peterle do-
bil nekaj več glasov, nisem 
pa pričakoval njegove zma-
ge. Po prvem krogu je bilo 
jasno, kakšen bo razplet. Že 
takrat se je pokazalo, koliko 
glasov je namenjenih Peter-
leta, in v drugem jih je bilo 
komaj kaj več. Izid je zelo 
težko komentirati, nekateri 
menijo, da je bil to neke vr-
ste referendum, najbrž pa 
kar drži, da Peterle ni bil pra-
vi kandidat konzervativne 

Ivan Oman 

opcije. Prepričan sem, da bi 
ta opcija dobila precej več 
glasov, kot jih je dobil Peter-
le, če bi šlo za volitve v držav-
ni zbor, vendar pa verjetno 
manj, kot jih je na prejšnjih 
volitvah." 

Ministrstvo za kmetijstvo 
pripravlja spremembe za-
kona o kmetijsko gozdarski 
zbomici, pri tem pa se kre-
šejo mnenja o tem, ali naj 
bo članstvo obvezno ali 
prostovoljno. Kakšno je 
vaše mnenje? 

"Strinjam se s predlogom, 
da bi dvignili prag za obvez 
no članstvo, saj je nesmisel 
no, da morajo biti člani tudi 
tisti, ki imajo le malo večji 
vrt. Če bi imeli pri nas večje 
število profesionalnih kme-
tij, ki bi bile odvisne le od 
dohodka iz kmetijstva in bi 
se zavedale pomena organi-
ziranosti, potem bi lahko 
uvedli tudi prostovoljno 
članstvo, a ker je takih kme-
tij zelo malo, bi se nam z 
uvedbo prostovoljnega član-
stva la l^o zgodilo, da bi 
ostali brez zbornice." 

Ste kot kmet zadovoljen z 
delom zbornice? 

"Nad dejavnostjo zbornice 
sem razočaran, kmet ima od 
nje premalo koristi. Ko so 

kmetje vzeli stvari v svoje 
roke in se sami organizirali v 
Govedorejsko poslovno 
združenje (GPZ), bi pričako-
val, da jim bo zbomica pri 
tem pomagala in da bo spod-
bujala drugačno organizira-
nje, tako kot ga, na primer, v 
Avstriji koroška deželna 
zbornica svojim tržnim od-
delkom. Ko smo pri nas 
kmetje začeli prodajati mle-
ko preko GPZ-ja v Italijo, so 
nas skorajda zmerjali kot ne-
kakšne izdajalce." 

Bi funkcijo predsednika 
zbornice morali omejiti na 
dva mandata? 

"Omejitev mandata je res-
da ostanek socializma, lahko 
pa je prav koristna, če bi s 
tem morda še koga spodbu-
dili k opravljanju funkcije 
predsednika, Id je vsekakor 
težka. Predsednik bi fiinkcijo 
lahko opravljal nepoklicno, 
dovolj je, če bi enkrat na te-
den prišel pogledat, kaj po-
čne direktor." 

V slovenskem lovstvu se 
tudi po uvedbi demokracije 
ni veliko spremenilo, zdaj 
so nekatere spremembe za-
konodaje spet v obravnavi. 
Se z njimi strinjate? 

"Podrobnosti ne poznam, 
vem pa, da bistveno ne spre-

minjajo sedanje ureditve. 
Lovski zakon, kot sem ga 
predlagal še kot poslanec dr-
žavnega zbora, je temeljil na 
treh izhodiščih: o loviščih naj 
bi namesto države odločale 
občine, stalež divjadi naj bi 
uskladili z interesi kmetij-
stva in gozdarstva, za divjad, 
ki je nevarna ljudem in do-
mačim živalim, naj bi dolofi-
li rezervate, povsod drugod 
pa bi jo lahko vse leto prosto 
shreljali. Če bi še enkrat pisal 
zakon, bi povzel nemški mo-
del, po katerem bi o zakupu 
lovišč odločala skupnost last-
nikov zemljišč na ravni obči-
ne. Naš sedanji lovski zakon 
bi na evropskem sodišču za 
človekove pravice padel, ker 
ne spoštuje lastnine. 

Se je po vstopu Slovenije v 
Evropsko unijo položaj 
kmetov poslabšal ali izbolj-
šal? 

"Čeprav je vstop v Evrop-
sko unijo odvzel Sloveniji su-
verenost na področju kmetij-
ske politike in prinesel tudi 
kaj slabega, je dobro to, da 
imamo velik trg, ki nam 
omogoča, da lahko prodaja-
mo mleko v Italijo in stare 
krave v Avstrijo." 

Skupna kmetijska politika 
na različne načine (s praho, 
s hektarskimi obremenitva-
mi itd.) omejuje količinsko 
pridelavo hrane, ob tem pa 
nekaterih kmetijskih pri-
delkov že primanjkuje. Ali 
je takšna politika prava? 

"Plansko gospodarstvo je 
doživelo polom v socializmu 
in doživlja ga že tudi v Ev-
ropski uniji. Takšno gospo-
darstvo je bilo morda doslej 
potrebno, zdaj pa se kaže, da 
so vse omejitve odveč. Če-
prav mleka že primanjkuje, 
bmseljska administracija ne 
odpravlja mlečnih kvot, am-
pak celo kaznuje tiste, ki jih 
presegajo." 

Skupna kmetijska politika 
je prinesla na kmetije tudi 
več administrativnega dela -
pisanje vlog in vodenje evi-
denc. Kako to doživljate? 

"To je nekaj groznega. Na 
takšni kmetiji, kot je naša, 
bi skorajda že morali imeti 
administratorja za urejanje 
papirjev." 

J E S E N I C E 

O dopolnilnih dejavnostih na kmetiji 

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske - Ragor bo v četrtek ob 
9. uri pripravila v prostorih agencije na Spodnjem plavžu na 
Jesenicah predavanje računovodske svetovalke Majde Strel 
o davkih in knjigovodstvu na kmetiji s poudarkom na dopol-
nilnih dejavnostih. Prijave za predavanje sprejemajo še 
danes na tel. št. 581 34 16 ali na elektronskem naslovu 
klemen.klinar@ragor.si. C. Z. 

SELO PRI ŽIROVNICI 

Mednarodni šampion za Nočev kostanjev med 

Na mednarodnem ocenjevanju medu v Sežani so v soboto 
razglasili rezultate. Najvišje priznanje, Šampion Sežana 
2007, je v konkurenci medu iz šestih držav prejelo za kosta-
njev med Čebelarstvo Boštjan in Anton Noč s Sela pri Žirov-
nici. Kot je ob tem poudaril Boštjan Noč, je zdravstveno do-
kazano, da kostanjev med ugodno deluje na prebavila in je-
tra, je pa tudi dobro uspavalo in pomirjevalo. C. Z. 

mailto:cveto.zaplotnik@g-glas.si
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Vrednota: zadovoljne stranke 

Vodilni Vzajemne: predsednik uprave dr. Boštjan Aver 
(v sredini), član uprave Peter Pustatičnik (levo) in direktor 
kranjske poslovne enote Matjaž Fajlar (desno) /Foto CoudKavčii 

Z novo podobo 
in z dobičkom 
Banka SKB je v torek na Brdu gorenjskim 
podjetjem in zasebnikom predstavila novo 
grafično podobo, plačilni sistem Sepa ter 
poslovno in davčno plat lizinga. 

CVETO Z A P L O T N I K 

Kranj - Kot je dejala predsed-
nica uprave Cvetka Selšek, 
je banka letos skrajšala ime 
iz SKB banka, d. d., v SKB, 
d. d., hkrati pa je celostno 
grafično podobo poenotila s 
podobo mednarodne fi-
nančne skupine Sedete Ge-
nerale, katere del je od leta 
2001 dalje. Anketa, Id so jo 
izvedli spomladi, je pokaza-
la, da so po prepoznavnosti 
bank v Sloveniji na drugem 
mestu in da večina bolj sla-
bo pozna njeno povezavo s 
Societe Generale. V letoš-
njih prvih devetih mesecih 
so ustvarili 20 milijonov ev-
rov dobička po obdavčitvi, v 
prihodnje bi položaj radi še 
okrepili, pri tem pa bodo 
večji poudarek kot poveče-
vanju bilančne vsote dali fi-
nančnim rezultatom in do-
bičkonosnosti. 

Banka ima eno od poslov-
nih enot tudi na Gorenj-
skem, kjer po besedah njene 
direktorice Irine Petemel hi-
tro raste in je med vsemi 
bankami po tržnem deležu 
na drugem mestu, med ban-
kami v tuji lasti pa celo na pr-

vem. V SKB ima odprt trans-
akcijski račun 23.000 obča-
nov. 1.400 samostojnih pod-
jetnikov in i.}oo podjetij. Pri 
klasičnih depozitih so kljub 
večjemu zanimanju za no-
vejše oblike varčevanja zadr-
žali pozitivno rast, dober od-
ziv je tudi za sklepanje po-
godb v nacionalni stanovanj-
ski varčevalni shemi. 

Plačilni sistem Sepa oz. 
enotno območje plačU v ev-
rih naj bi po besedah Zlatka 
Jamnika iz banke SKB uve-
ljavili januarja prihodnje leto 
in bo državljanom in podjet-
jem omogočil, da bodo na ce-
lotnem območju Sepa lahko 
izvajali plačila enako varno 
in enostavno kot jih že danes 
v okviru domačega plačilne-
ga prometa. Uzing ima v pri-
merjavi z drugimi načini fi-
nanciranja številne predno-
sti, je dejala Špela Zajec iz 
SKB Leasing in pri tem nave-
dla, da lizing zahteva od li-
zingojemalca manj doku-
mentacije, nižje stroške za-
varovanja financiranja in 
manj lastnega denarja, hkra-
ti pa omogoča lažji dostop do 
finančnih virov tudi fmanč-
no šibkejšim. 

CVETO Z A P L O T N I K 

Kranj - Kranjska poslovna 
enota zdravstvene zavaroval-
nice Vzajemna je v sredo v 
Prešernovem gledališču 
predstavila poslovnim part-
nerjem projekt Vrednote 
Vzajemne in jih povabila še 
na ogled Partljičeve komedi-

je Partnerski odnosi in raz-
stave slik, na katerih so štu-
dentje ljubljanske akademi-
je za likovno umetnost in 
oblikovanje upodobili vred-
note, ki jih "gojijo" v Vza-
jemni. Vzajemna je za pro-
jekt Vrednote Vzajemne 
prejela letos nagrado za naj-
boljši kadrovski projekt v 

minulem letu. Projekt pote-
ka v več delih. V prvem delu, 
ki se je končal lani, so izbra-
li temeljne vrednote (najpo-
membnejša je zadovoljstvo 
strank), v drugem, ki se na-
daljujejo letos, pa spodbuja-
jo zaposlene k ravnanju v 
skladu z vrednotami. Da bi 
utrdili odnose z zavarovanci, 

so zanje pripravili Dneve 
Vzajenine in potopisna pre-
davanja. 

Kot je v pozdravnem na-
govoru dejal direktor kranj-
ske enote Matjaž Fajfar, je 
Vzajemna letos poslovala 
uspešno, saj je povečala šte-
vilo zavarovancev dopolnil-
nih zdravstvenih zavarovanj, 
uvedla nova zavarovanja in 
še okrepila nadzor nad plači-
U izvajalcem zdravstvenih 
storitev. 

Na srečanju 2 gorenjskimi podjetniki: Cvetka Setšek, 
predsednica uprave SKB (levo), Borut Vujčič, direktor SKB 
Leasing (v sredini), in Jrina Peternel, direktorica gorenjske 
poslovne enote (desno) / Foto: cotjzd Kavi« 

Pulover že od 
14,90 € 

PRVIH 50 OBISKOVALCEV PREJME DARILO. 
Ob 9. uri se v nakupovalnem centru Oiandia v Kranju odpira nova trgovina H&M. Najnovejša moda za ženske 
in otroke z izjemno ugodno otvoritveno ponudbo. 

Ponudba velja samo 22. novembra v nakupovalnem centru Qlandl3, Cesta 1. maja 77 ,4000 Kranj, Slovenija. Pridržujemo si pravico do 
napak v besedilu. Zamenjava darila ni možna. 

mailto:cveto.zaplotnik@g-glas.si
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MORAVČE 

Rekordne Urbanijeve buče 
Na Urbanijevi kmetiji v Mošeniku-Brodeh pri Moravčah je 
upokojenka Pepca Urbanija pridelala zdrave jedilne buče veli-
kanke. Zrasle so na ne preveč rodovitnih tleh brez dodatnega 
gnojenja. Pepca jih je le občasno zalila. Letina je bila odlična. 
Na sorazmerno majhni površini je zraslo nad sto zdravih buč, 
med katerimi je največja tehtala 85 kilogramov. Na sliki Pepca 
Urbanija z vnukinjo Tejo pri bučah velikankah. |. N. 

ercator 

Sic pripravljeni sprejeti izziv v največjem slovenskem 
podjetju ? 

Smo ugledno podjetje, ki se vztrajno i ir i in uveljavlja 
na novih trgih. S tem pa rastejo tudi naSc potrebe po 
strokovnjakih 1. veliko energije in želje po učenju. 
Ste tudi vi eden izmed njih? 1'olem pustanitr del 
Mercatorjeve zgodbe o uspehu! 

Ustvarjamo varno in prijetno delovno okolje za svoje 
zaposlene in spodbujamo osebni in strokovni razvoj. 

Ujemi sv(^ 
K sodelovanju vabimo novega sodelavca za delovno 
mesto: 

\ o D J A OBRATA (m/ž) 
SLAŠČIČARSKE DELAVNICE 
"KRANJSKI KOLAČEK" v Kranju 

Več o tem si oglejte na w/ww.mercator.sl pod Razpisi 
za zaposlitev. 

Vaše pisne prijave z življenjepisom in navedbo, za katero 
delovno mesto kandidirate, pričakujemo do 30.11. 2007 
na naslov Poslovni sistem Mercator, d.d.. E 2 H S I S 
Kadrovski sektor. Dunajska cesta 107, ^ 
1000 Ljubljana ali po e-pošti na naslov S r S O l 
zaposlitev® mercator. si. 

R o d i o Tr iolor 
RKtio Tngi« jBttnic», d o o . t i g Toonls C u t v p 4. ,>»ianc« I ^ F 

G o r e n j s k a 9 6 M H z 
R A D I O Z A R A D O V E D M E 

LOTO 
Rezultati 92. kroga -18. november 2007 

11,16,19, 21, 28, 32, 33 in 23 

Lotko: 3, o, 6, 3, 5, 9 

Garantirani sklad 93. kroga za Sedmico: loo.ooo EUR 
Predvideni sklad 93. kroga za Lotka: 85.000 EUR 

Gorenjevaška Ptičja abeceda 
BOŠTJAN BOGATA) 

Gorenja vas - V Osnovni 
šoli Ivana Tavčarja Gorenja 
vas so navdušeni nad no-
vostjo, ki je ne poznajo v 
nobeni drugi Soli. "V pre-
novljenem šolskem vhodu 
smo želeli nekaj posebne-
ga, lepo likovno delo. V do-
govoru z akademsko slikar-
ko Majo Šubic smo postavi-
li Ptičjo abecedo, to so na 
lehnjak naslikane ptice, ki 
j im je dodana črka sloven-
ske abecede," je po sobotni 
predstavitvi fresk povedal 
ravnatelj Valja Kokalj. Od-
kritju je sledil koncert Ur-
šule Ramoveš s Fanti iz Jaz-
becove grape. 

Za freske so poiskali 
sponzorje, ki so si izbrali 
"svoje" črke ali ptice. Med 
njimi najdemo župana Mi-
lana Čadeža z ženo Marti-
no, Danijela Veharja, ravna-
telja Valja Kokalja z ženo 
Marijo, Izidorja Selaka ter 

Osnovnošolke so nam pokazale "svojo" črko. 

številna uspešna domača 
podjetja, tudi Rudnik Žirov-
ski Vrh. "Izjemno delo bo 
ob pomoči sponzorjev osta-
lo učenkam in učencem ter 
občankam in občanom, ki 

šolo obiščejo ob številnih 
priložnostih," pojasnjuje 
ravnatelj in dodaja, da so 
freske tudi didaktični pripo-
moček, saj se najmlajši uči-
jo abecede, drugi pa pozna-

vanja ptic. Postavitvi fresk 
je že sledil natis razglednic 
in označevalec strani v knji-
gi, kmalu pa bo izšla tudi 
knjižica z razlagami fresk 
oziroma opisom ptic. 

Varnost šolarjev 
je prva skrb 

Naj začnem s to mislijo, ki 
je bila objavljena v Kranjčanki 
1» začetku šolskega leta. 

Predlagam pristojnim i> 
Mestni občini Kranj, vključ-
no Svetu za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu v 
Kranju, da zgradi avtobusno 
postajališče v Predosljah pri 
stopnišču za dostop v osnov-

Univerza v Mariboru 
Slomškov trg 15 
2000 Maribor 

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE KRANJ 

objavlja prosti delovni mesti: 

- ČISTILEC II (M/Ž) (1 delovno mesto, za določen čas 
enega leta, z enomesečnim poskusnim delom, z možnostjo 
podaljšanja in polnim delovnim časom), 

- STROKOVNI SODELAVEC II v Založbi Moderna 
organizacija (M/Ž) (1 delovno mesto, za nedoločen čas, s 
trimesečnim poskusnim delom in s polnim delovnim časom). 

Za delovno mesto Č IST ILEC II (M/Ž) mora kandi-
dat/kandidatka, poleg zakonsko predpisanih pogojev, izpol-
njevati še naslednje pogoje: 
- končana osnovna šola, 
- lečaj iz higienskega minimuma, 
- preizkus znanja iz varstva pri delu. 

Za delovno mesto STROKOVNI SODELAVEC II v 
Založbi Modema organizacija M/Ž nrora kandidat/kandi-
datka,-poleg zakonsko predpisanih pogojev, izpolnjevati še 
naslednje pogoje: 
-višješolska izobrazba organizacijske, ekonomske ali 

naravoslovno tehniške smeri, 
- računalniška znanja: MS Window«, Word, Excel, internet, 

e-pošta, el. poslovanje, pisamiški programi, 
- opravljen strokovni izpit iz Zakona o splošnem upravnem 

postopku, 
- pasivno znanje enega tujega jezika. 
- 3 leta delovnih izkušenj. 

Vlogo z ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in opisom 
dosedanjega dela naj kandidati/kandidatke posreduje v osmih 
dneh po objavi na naslov "Univerza v Mariboru, Fakulteta za 
organizacijske vede, Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj". 

Neizbrani kandidati bodo o odločitvi obveščeni najpozneje 
v osmih dneh po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranim 
kandidatom. 

REKTOR UM 
red. prof. dr. Ivan Rozman 

no šolo Predoslje in odhod iz 
šole. 

Gre za to, da učencem ne 
bi bilo treba več prečkati glav-
ne ceste s sedanjega postaja-
lišča, kije na levi strani ceste, 
gledano v smeri vožnje Britof-
Kokrica. 

Šolatji, ki so morali v tem 
delu prečkati glavno cesto, so 
bili že sedaj izpostavljeni ne-
varnostim. Z obnovo cestišča 
se bo s povečanjem prometa, 
kar se že sedaj opaža, ta ne-
varnost samo še povečala. 

Po moji presoji je predlagani 
prostor za postajališče zadosti 
velik za kroženje avtobusa za 
vstop na postajališče in izhod 
iz njega. 

Tu mislim na tiste avtobu-
se, ki pripeljejo s Kokrice in 
nadaljujejo po zaokroženju 
na postajališču proti Britoju. 

Ne čakajte na prve žrtve in 
se potem ne izgovarjajte na 
razne razloge, zakaj to ni na-
rejeno ob obnovi ceste, ko je 
bila najbolj ugodna prilož-
nost. 

Sedaj imate vso potrebno 
mehanizacijo tako rekoč ob 
predlaganem postajališču. 

Ne izneverite se zapisani 
misli: "Varnost šolarjev naj 
vam bo prva skrb J" 

JOŽE DOLHAR, 

Predoslje 

Odgovor svetniku 
Svetniške 
skupine SD 
gospodu Stanetu 
Boštjančiču 

Najemnina grobov se obra-
čuna enkrat na leto v zadnjih 
mesecih leta za celotno tekoče 
leto. Skupščina družbe Komu-

nala Kranj, javno podjetje, 
d. o. o. je na svoji 13. sgi z dne 
20. septembra 2007 sprejela 
sklep, da se spremenijo cene ko-
munalnih storitev. Sklep se 
glasi: "Povišanje cene najem-
nine grobov se upošteva pri ob-
računu najemnin za leto 
200y, ostale spremenjene cene 
se uporabljajo od 1. oktobra 
2007 dalje." Obračun najem-
nin grobov za leto 2007 je bil 
najemnikom poslan po 15. ok-
tobru 2007. 

V skladu z Odredbo o poši-
ljanju obvestil o spremembi 
cen (Uradni list RS, št. 
112/06) smo Ministrstvu za 
gospodarstvo, dne 28. septem-
bra 2007 poslali obvestilo o 
spremembi cen najemnine 
grobov za pokopališči Kranj 
in Bitnje za leto 2007, v kate-
rem navajamo, da se nove 
cene uporabljajo od 1. oktobra 
2007 dalje za leto 2007. 

Opravičujemo se, da v ob-
vestilu objavljenem v Kranj-
čanki, številka lo. ni bilo na-
tančno navedeno, da se spre-
menjene cene najemnin gro-
bov uporabljajo za leto 2007. 

Skladno z veljavnim Odlo-
kom o pokopališkem redu v 
občini Kranj, kije bil sprejet 
26. novembra 1^86 in objav-
ljen v Uradnem vestniku Go-
renjske, mora zelene površi-
ne, poti, druge površine ter 
objekte in naprave, ki služijo 
pokopališki dejavnosti, vzdr-
ževati in skrbeti za njihovo 
redno raba in čistočo uprav-
ljavec pokopališča. Kot 
upravljavci pokopališča se tru-
dimo za urejenost pokopališča. 
Vaše opozorilo bomo upošte-
vali. S spoštovanjem, 

IVAN HOČEVAR, 

direktor 
Komunala Kranj, 

javno podjetje, d. o. o. 

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

Kjioiilo ti ol))iYi> ipitjtmjmo po Ititfmg M/201-42-l!0. Isksu (H/J01-4M5 jii OKbno ta Slnvitisovi <tsil i . 
»utinja ot po poili - ()« poo«Wjka In (cinlu do 11.00 uct! C«M 09!«»» In po nudb v tubriii: tortno usodni. 

JANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, LANCOVO 91, 4240 
RA(X)VL)ICA, TEL: 04/5315 249. FAX: 04/53 04 230 
MADŽARSKE TOPLICE 22. n. - 25.11.; 1.12 - 4.12.; 13.12 -16. 12; 
PALMANOVA IN TOV. ČOKOLADE 30.11.; TRST 21. n.; 1.12. 
BANOVCI 23.12, - 26.12, 

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

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

PRIREDITVE 
četrtka nje 
Kranj - Kranjski študentje vabijo v Kluba na četrtkanje, ki se 
bo začelo ob 21. url. Tokratna glasba bo RNB & rap. 

V Mladinskem centru Jesenice 
Jesenice - V četrtek bo ob 19. uri v dvorani MCJ predavanje z 
naslovom Mladi, alkohol in (ne)varnost v prometu. Predavanje 
je namenjeno predvsem staršem, tistim, ki delajo z mladimi oz. 
imajo s tem izkušnje, ter vsem zainteresiranim občanom in 
občankam. Prav tako v četrtek pa zaključujejo tudi z zbiranjem 
prijav vseh za podjetništvo zainteresiranih mladostnikov, ki ima-
jo resno podjetniško idejo in želijo z njo priti vse do registracije 
podjetja. Krožek bo potekal ob petkih, pozno popoldne, v pros-
torih MCJ. Čim prej se prijavite na vseh kontaktnih naslovih -
mcj-info@siol.net, mcj-programi@siol.net, dmcj@siol.net, 
info@kjs-klub.si, 04/5884 68i, 04/5884 680, Mladinski center 
Jesenice Kejžarjeva 22, Jesenice. 

V knjižnicah za otroke 
Radovljica - Ustvarjalna delavnica za otroke, stare vsaj 4 
leta, z naslovom PPP - Pika piše pismo se bo v knjižnici za-
čela v četrtek ob 17. uri. 

Bohinjska Bistrica - Ustvarjalna delavnica za otroke, stare 
vsaj 4 leta, z naslovom PPP - Pika piše pismo se bo v 
knjižnici začela jutri ob 17. uri. 

Škofja Loka - Ura pravljic s pravljico O lisjačku se bo v škof-
jeloški knjižnici začela danes ob 17.30. V četrtek pa se otro-
ci, stari od 4 do 10 let, lahko ob 17.30 udeležijo delavnice za 
spretne prste z naslovom Kresnikova lučka. 
ŽIri - Jutri se bo ob 17. uri v žirovski knjižnici pod naslovom 
Igrajmo se skupaj dogajalo marsikaj: video risanke, 
družabne igre in še kaj. 

Poljane - Delavnica Kresničkova lučka, ki je primerna za otroke 
v starosti od 4 do 10 let, se bo v knjižnici začela danes ob 17. uri. 
Železniki - Ura pravljic Zajčkova ulica se bo v knjižnici v 
Železnikih začela jutri ob 17. uri. 

Cala ples 
Naklo - V dvorani Biotehniškega centra Naklo bo v soboto, 
24. novembra, od 20. do 24. ure potekal tradicionalni 5. 
gorenjski Cala ples. Pred tenn se bo ob i6. uri začel državni 
plesni turnir slovenske plesne lige v standardnih in latin-
skoameriških plesih. 

Sredin večer 
Škofja Loka - V okviru prireditev Sredin večer, ki jih škof-
jeloška knjižnica organizira v Kašči na Spodnjem trgu, se bo 
jutri ob 19. uri začel pogovor s pisateljem Alojzom Rebulo. Z 
gostom se bo pogovarjala Milena Miklavčič. 

Literarni večer s Sonjo Koranter 
Jesenice - V Mercator centru se bo v DZS jutri ob 18. uri začel 
literarni večer s Sonjo Koranter, ki bo predstavila svoji novi us-
pešnici Sladek strup in Zgodbo o Mari Unjatu. Pogovor bo 
vodila Magdalena Cundrič, s kitaro pa bo za prijetno vzdušje 
poskrbel predstavnik založbe VED gospod Matej Krajnc. 

Za grajskimi zidovi 
Radovljica - Zadnjo knjigo iz svoje trilogije Življenje na sred-
njeveških gradovih bo v Knjižnici A. T. Linharta danes ob 19.30 
predstavil ugledni slovenski umetnostni zgodovinar in 
kastelolog dr. Ivan Stopar. 

Pogovor s pevko Manco Špik 
Bled - V Knjižnici Blaža Kumerdeja bo danes ob 19.30 Man-
ca Špik Andreju Jalnu in obiskovalcem, zaupala, kaj je 
potrebno za vzpon pevske kariere. 

IZLETI 
v neznano 
Preddvor - Planinska sekcija Preddvor vabi svoje člane 24. no-
vembra na izlet v neznano. Hoje bo za predvidoma od 2 do 3 
ure. Tura je lahka. Odhod avtobusa bo ob 7. uri izpred trgovine 
Dvor v Preddvoru. Prijave po tel.: 051/410 137 (Aleš). 
Kranj - Društvo upokojencev Kranj vabi v torek, 27. novem-
bra, na turistični izlet v neznano. Odhod avtobusa bo ob 7. 
uri izpred Creine. Prijave zbirajo na društvi do ponedeljka, 
26. novembra, oziroma do zasedenosti avtobusa. 
Kranj - Društvo upokojencev Kranj vabi tudi na kopalni izlet 
v neznano s kopanjem v morski vodi in sicer v sredo, 5. de-
cembra, z odhodom avtobusa ob 7. uri izpred Creine. Prijave 
z vplačili sprejemajo v društveni pisarni. 

Pohod po kraškem svetu 
Kranj - Planinska sekcija kranjskih upokojencev vabi na po-
hod po kraškem svetu, ki bo v četrtek, 29. novembra, z 
odhodom avtobusa ob 7. uri izpred Creine. Hoje bo za 3 ure 
in pol, pot je nezahtevna. Prijave sprejemajo v društveni pi-
sarni do ponedeljka, 26. novembra. 

PREDAVANJA 
Predstavitev Psihologije staranja 
Kranjska Gora - Knjižnica Kranjska Gora vabi na predavanje 
in predstavitev knjige Psihologija staranja avtorja dr. Vida 
Pečjaka, ki so ga povabili v prostore knjižnice Kranjska Gora 
v četrtek ob 19.30. 

O Mehiki 
Kranj - Osrednja knjižnica Kranj vabi danes na potopisno 
predstavitev Mehike, ki jo bo pripravila Andreja Jernejčič. 
Popestrila jo bo z mehiškimi predmeti, pokrivali, glasbo in 
degustacijo specialitet. Prireditev bo ob 19.30 v Splošnem 
oddelku v Delavskem domu. 
Ko prebava stavka 
Nakb - V četrtek se bo ob 18. uri v VITA centru Naklo začelo pre-
davanje o prebavi. Predavala bosta Sanja Lončar in Robert Terčelj. 

VSAKA IZBIRA - SVEŽA IZBIRA! 

I N T E R S R A R 
Ponudba velja do 25.11.2007 oz. do razprodaje zalog. Ponudba nc velja za ptavne osebe in samostojne podjetnike. M o t e n je nakup samo v kolifinati, ptimernili za gospodinjstva. SPAR SLOVENIJA, d.0.0. Ljubljana, leialiSka cesta 26 
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Neprostovoljna hospitalizacija in zakon o 
duševnem zdravju 
Kranj - Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno zdrav-
je, organizira pogovor na temo Neprostovoljna hospitalizacija 
in zakon o duševnem zdravju. Predavaje in pogovor, ki ga bo 
vodil dr. med. Jurij Bon, specialist psihiatrije, zaposlen v Psihi-
atrični Bolnišnici Begunje, bo danes ob i6. uri v društveni pi-
sarni v Kranju. Informacije po te!.: 0 4 / 2 0 1 1 7 20. 

OBVESTILA 
Delavnica Mandale 
Ško^a Loka - V knjižnici na Trati bosta v četrtek, 22. novem-

bra, in četrtek, 29 . novembra, potekali ustvarjalni delavnici 

Mandale. Obakrat se bo 16. uri delavnica začela za otroke, 

ob 18. uri pa za odrasle. Potrebne so prijave v knjižnici. 

Plavanje 
Škofja Loka - Društvo upokojencev Škofja Loka obvešča, da 

se bo sezona plavanja za upokojence v bazenu C S S začela 

26. novembra. Obvezno se prijavite v društvu do 23. novem-

bra. 

KONCERTI 
Grajski vitraž 
Škofla Loka - V ciklusov glasbenih večerov pod skupnim 

naslovom Grajski vitraž bosta v kapelici na Škofjeloškem 

gradu v četrtek ob 2 0 . 3 0 na kitaro zaigrali in zapeli hrvaški 

glasbenici Dunja KnebI in Nikotina Romič. 

RAZSTAVE 
Via urbana 
Korožka Bela - V Kulturnem hramu bo v petek ob 18.30 odprt-
je likovne razstave 12. poteze Via urbana. 

O S M R T N I C A 

Vs€ mine • razen dobrega, 
ki si ga storil. 

(francoski pregovor) 

V 79 . letu je umrl naš dragi mož, oČe, dedek, tast 

PAVEL S R E Č N I K 

Od njega se bomo poslovili jutri, v sredo, 21. novembra 
2007, ob 15. uri na pokopališču v Dupljah. Žara bo na dan 
pogreba od 8. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici. 

Njegovi: žena Marija, sinova Matjaž in Pavel z družinama 
Duplje, 18. novembra 2007 

nepremičnine 

Ul. ]uleta Cabrovika 34.4000 Kranj 
email: info(g)jda-nepremicnine.si 

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

051/391 100. fax: 04/2351 001 

STANOVANJA PRODAMa 
KRANJ, LEVSTIKOVA UUCA: 135,88 
m2, pctsobrK). zgrajeno I. 2006. prit. v 
vila bloku v Kranju, atrij, trije parkirni 
prostori, stanovanje je novo in ima zeio 
lepo razporeditev, cena: 212.000 EUR. 
KRANJ - NEBOTIČNIK: 83,94 "12. 
štirisobno, zgrajena 1.1964,5./14 nad., 
stanovanje je sedaj v uporabi kot 
poslovni prostor cena: 108.500 EUR. 
KRANJ, VALJAVCEVA UUCA: 74 m2. 
trisobno, v stavbi zgrajeni I. 1961. 3. 
nad., vseljivo 01.02.2008. v ceno vza-
memo manjše stanovanje, prodamo 
brez provizije, cena: 110.000 EUR. 
KRANJ, gUBLJANSKA CESTA: 56,1 rm. 
trisobfio. zgrajeno 1.1952, adaptirano I. 
2002. pritličje v večstanovanjski hiši, 
ccna: 72.200 EUR. 
HISE PRODAMO. 
JESENICE: loo m2. vrstna, zgrajena i. 
1920, adaptirana L1997. vrstna hiia na 
končni lokaciji, hišo je rrK>žno predelati 

v dve stanovanjski, cena: 130.000 EUR. 
KRANJ, VISOKO: 180 m2. samostî na, 
adaptirana I. 2007, 230 rra zemljišča, 
lahko tudi dvostanovanjska, v račun 
vzamemo tudi stanovanje, parcelo, 
cena: 165.000 EUR. 
PARCELE PRODAMa 
SnSKA VAS, K.O. SENTURSKA GORA: 
590 in 574 m2. stavbno zemljiSfe. cena: 
55 EUR/m2. 
IGHŽE PRI TRŽIČU: 1.361 m2, zazidljiva, 
zazidljiva parcela z gradbenim dovol-
jenjem za enostanovanjsko hišo. cena: 
110 EUR/m2. 
POSLOVNI PROSTOR PRODAMa 
KRANJ • NEBOTIČNIK: 83,94 m2. 
Stinsobno. zgrajena 11964, 5./14 nad., 
pisarna, moi^ost uporabe tudi kot 
stanovanja, cena: 108.500 EUR. 
GARAŽE PRODAMa 
COGALOVA UUCA: 12.50 m2. zgrajê  
na 1.1977, cena: n.500,00 EUR. 
KRANJ, bližina Zd. Kranj: 12 m2, zgraje-
na 1.1^3, cena: 11.500,00 EUR. 
KUPIMa 
Kran) okolica kupimo kmetijsko 
zemljišče. 
Gorenjska kupimo stavbno zemljišče. 
Kupimo zazidljivo parceb i20o>io.ooo 
m2 v Kranju ali okolid in v Medvodah in 
okolid. 
Na obmo^u Gorenjske kupimo 
stanoval^ in parcele. Pb6b takoj. 
Za več infomač^ nas pol(£6te. 

I ww.id a-ne premic ni ne.s i 

FESST, d. o. o., 
nepremičninska 
družba, 
Stritarjeva ulica 5. 
Kranj. 
Tefefbn: 236 73 73 
Fax: 236 73 70 
E-poita: 
infb@)fesst.si 
Internet 
VAVvv.fe^si 

STANOVANJA PRODAMa 
KRANJ - Zlato polje: trisobno, 66,30 
m2.2. nad.. 1.1950.110.000,00 EUR. 
KRANJ • Planina II: dvosobno. 59.65 
m2. VP. 1.2007,115.000,00 EUR. 
KRANJ • Pbnina I: enosobno, 43^8 rra, 
7. nad., 1.1978,80.000,00 EUR. 
H|£E PRODAMO 
TRSTENIK - CADOVLJE: novogradnja, 
zaključena gradbena 4za. 300 m2 bi-
valne površine, 775 m2 zemljišča, 
280.000,00 EUR. 
GOLNIK - dvoj&k {1/2). 160 m2 biv. 
povr.,1.1960.120.000,00 EUR. 
STANOVANJEODDAMa 
TRŽ>C - Kovorska c: garsonjera. 20 m2. 
cena 200 EUR/meseČno. 

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

Jramk« r. 54/B. VL &iceva Z?. KrmaJ 

0 4 1 / 7 3 4 198, 0 4 0 / 5 1 9 0 7 3 
0 4 / 2 3 4 4 080 

KUPtMO stanovanja: 
PbnIna, Zlato p o ^ trisobno ali štiri-
sobno stanovanje KUPIMO nujno za 
stranko z gotovino. 
PRODAMO STANOVANJA 
&)ifi|evo nase^ garsonjera, I. 1973. i-
nad., 26 m2,62.600 EUR. 
Planina 3: stanovanje, 63 m2,1.1986. 
lepa lokadja, 107.000 EUR. 
PbnIna 1: 45 m2. kot novo, 07, atrij, 
93500 EUR. zasebnost, 
Planiru 1: dvosobno. I. 1978, 62 m2. 
100.000 EUR. 
HlSC PRODAMO 
DORFARJE: samostojna hiša, I. 2002, 
parcela 595 m2.280.000 EUR. 
NAMUa samostojna hiša. L1998. pod-
kletena, parcela 690 m2, bližina Šole. 
mir, 259.000 EUR. 
VISOKa velika atrijska, 1.1982. parcela 
500 m2.267.000 EUR. 
PRIMSKOVO: samostojna hiša. 1.1981. 
dvodmžinska. parcela 55om2, urejena 
ulica, 260.000 EUR. 
BRNIK: atrijsb. 1.1977, lepo zasajena 
okolica, parcela 875m2,340.000 EUR. 
DRULOVKA: hiša, 1.1950. parcela 481 
m2, cena 125.000 EUR. 
Dodatna ponudba na: 

www.frast.si 

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

4000 KRAN) 
TEL: 04/23-81-120, 

04/23-66-670 
041/755-196. 040/204-661, 

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

www.ttd-plus.sl 

STANOVANJA: 
Radovljica - Gradnik^va: garsonjera 
30 m2, v stanovanjski hiši z lastnim 
vhodom in lastnim parkirnim me-
stom. Ločena kuhinja in soba. Sta-
rost objekta 30 let, delno obnovljena I. 
01. M ima sončna lokadja, vsi pnMjudd. 
takoj vsdjiva, možen prevzem kredita. 
Cena 60000,00 EUR. 
Tržič • nnestno Jedro: enosobno stano-
vanje 29 m2. v večstanovanjski hiši, ob-
novljeno leta 03, vsi priključki. Stanova-
nje je zasedeno z najemnik, možen pre-
vzem najemnika, v nasprotnem prime-
ru vseljivo v roku 3 mesecev. Cena 
42.000,00 EUR. 
Tržič • mestno JedrrK enosobno. 36 m2, 
P. popolnoma obnovljeno 07, vsi pri-
ključki. mima sončna lokadja. priniemo 
za starejše, vse v neposredni bližini 
(ZO. avtobusna postaja. poŠta,trgovi-
na). takoj vseljivo. Cena 65I000 EUR. 
HiSe 
Bkd . okoBca: hiša v bližnji okolid Ble-
da. 180 m2 stan. površine, parcela 600 
m2, lepa sončna lokadja. vaški okoliš, 
hiša je potrebna obnove, ZK urejena 
starost objekta 35 let, vseljiva po dogo-
voru. Cena 210000,00 EUR. 
Bled • okolica: novejSa stanovanjska 
hiša, 350 m2 stanovanjske površine, 
150 m2 poslovnega prostora, parcela 
1350 m2, lahko dv«lružinska. 2* Štiri-
sobno stanovanje, sodobna razporedi-
tev. možnost preureditve v apartmaj-
sko hišo, in izgradnje apartmajev na 
parceli • nadomestna gradnja, mima 
sončna lokacija, pogled na jezero. 
Cena 950.000 EUR. 

alpdomaalptlamsi 
TeL: 04 537 45 OD 
www.alpdom.s i 

:=iPDom 
AIpdonn. inženirmodd Radovljtca 
Cankarjeva ulca 1 
4540 Radovljica, SLO 

GRADNJA ZA TRG 
POSREDOVANJE 
VPIS V ZEMUIŠKO KNJIGO 
INŽENIRING 
UPRAVUANJE IN VZDRŽEVANJE 
ENEROETm 

BLED: enosobno prodamo. Alpska. 
33.53 podstreha 1,89 m2, klet 1,5 
m2,1.1975.3. nad., balkon, takoj. Cena: 
105.000 EUR. 
RADOVLJICA: enosobno prodamo, Cankar-
jeva, 36,35 mz, L1971.3. nad., vsi priUjudd. 
Cena: 92.000 EUR oz. po dogovoni. 
RADOVLJICA: tnsobno proimo. Prešer-
nova. 79.89 m2. 2. nad., L 1988. balkon, 
Idet, vsi priključki. Cena: 145.000 EUR. 
LANCOVO: trisobno prodamo, 83.91 
m2, pridig in 1. nad., 1.1957, kuhinja. 3 
sobe. kopalnica -f wc. 2 balkona, shram-
ba. Idet, drvarnica, souporaba pomož-
r>ega prostora, garaža. CK na trda gori-
va, takoj. Cena: 86.000 EUR. 
RADOVgiCA: Novo trisobno proda-
mo. Kajuhova, 91,23 m2. visoko pritlič-
je, naša novogr. 2007, dnevna soba •»• 
kuhinja + jedilnica, spalnica, kabinet, 
kopalnica, terasa, klet, nadstrešek + 
park. mesto, ločeni števd, vsi priključki, 
vseljivo takof. Cena: 211.575 ^UR (ddvže 
vključen). 

KRAN): štirisobno prodamo, Gosposvet-
ska, 94,1 mz, 1. nad., stanovanje 82 nu. 
balkon 4,6 n ^ kiet 1,9 012, drvarnica 5,6 
nu, obni^ 2005. s t r ^ 2006,2 bmina, 
vsi prikijudd, b ^ i števd, brez opreme, 
takoj vseljivo. Cena: 138.750 EUR. 
RADOVLJICA: hišo prodamo, obnova 
1987, pritličje 150 m2 (kuhinja, dnevna 
soba s kaminom, 4 spalnice. 2 kopalni-
d, terasa), mansarda 160 m2 (lasten 
vhod, kuhinja, shramba, dnevna soba, 5 
spalnic, kopalnica, savna. 2 balkona), 
ket 47 m2, nadstrešek, garaža, vrt. 
Cena: 490.000 EUR. 
ŽIROVNICA: hišo prodamo, klet 40,9 
m2,1. nad. 139.69 m2 (kuhinja, dnevna 
soba, spalnica, kabinet, kopalnica, wc), 
mansarda 134,61 nu (kuhinja, spalnka, 
kopalnica, neizdelani prostori), starost 
60 let, streha 2000, dwrišče. vrt, v pri-
tli^u je PTT Slovenije. Cena: 337.581 
EUR. 

z a SORK:A pn ždeznadh: hišo proda-
mo, lahko za vikend, 86 m2, L 200$. pri-
d i g (kuhinja, kopalnks, vvc, savna), 1. 
nad. (dnevna soba. balkon), in mansar-
da (spalnica), ck elektrika, vsa oprema, 
mima lokadja, vredno ogleda. Cena: 
146.000 EUR. 
GOZD MARTUgEK: večstenovanjsko 
hišo prodamo, parcela 1429 m2, I. 
1907, solidno ohranjena, 390 ni2. P+i, 
ck na trda kuriva, prizidek 1.1991, 84 
m2. P+1, ck na olje, neizdelano pod-
streh, gosp. posluje 237 m2. garaža, 
dvorišče 625 m2, sadovnjak 376 m2. 
sončna k>kadja, pogled na Marturjkovo 
skupino, primemo za turizem. Cena: 
850.000 EUR. 
LESCE: tri rtove lokale v Trgovsko po-
slovnem centru prodamo. 78.22 m2 
(pritličje): 117.330 EUR. 83.96 m2 
(medetaža): 115.864 EUR in S34 m2 
(medetaža): 115.092 EUR. za trgovino, 
izobraževanje, zdravstvo, servis, naša 
novogradnja 2005, še nerabljeni, mo-
žen najem, prevzem takoj, ddv že 
vključen. 
RADOVLJICA: posi, prostor pfodamo, 
Kokxivorska. 45.24 m2. i. 1907. obnova 
1997, pritli^e, sanitarije, izložba, ck na 
e l ^ k o , za trgovino, pisarno, prevzem 
možen takoj. Cena: 45.000 EUR. 
LESCE: prodamo ali oddamo 7 garaž-
nih boksov y kleti Trgovsko posbvnega 
centra. 12 m2.1.2005. preŷ zem možen 
takoj. Cena: 7.572 EUR za boks ali 40 
EUR/mesec + stroški. 
POKgUKA: Prodamo mešani gozd. 
15.973 m2. Cena: 15.973 EUR. 

www.alpdom.si 

novogradnje . adapiMiJe. ncpremtčnln« 

E [ v e n u r r i d o o 
BritoT 43,4000 Kranj 
td./fcjc 04/134 JO-5O 
pm: 031/684.777 
•-poiti: Kd9a9v«num.9i 

PRODAMO 
Zbto po^ 1,5 s stan., 41 nu. 1.1960. 
P/4. Z^ lepo stanovanje, obnovljeno, 
opremljeno. Cena: 9a970,oo EUR. 
Ziato po^ Kidričeva. 35 stan., a./2,71,5 
m2,1. 60. balkon. Obnovljeno I. 03. 
opremljeno. Sončno. UGODNA cena: 
110000,00 EUR oz. po dogovoru. 
KUPIMO 
Kran), za znano stranko iščemo i-s 
Stan. v VP ali nad. z balkonom, 
Kranj, Šoriijevo n.. za znano stranko 
iščemo 2-s stan. v nižjem nad. ali stolp-
nic z dvigalom. 
NAJAMEMO 
Za več znanih strank iščemo i-sobna 
stanovanja za najem. 

G K o H i S K o ^ 
Mlinska ul. 1. Maribor. PE Tržič. 

Ste Marie Aux Mineš 9/a 
Telefon; 592 59 49,030/30 2011 

STANOVANJA PRODAMO 
KRANJ. Pbnina I, garsonjera, 26,6 m2. 
HI73. obnovljena I. 2006, opremljena. 
Cena: 68.853 EUR. 
BLED - center, dvosobno. 40,9 m2, P/2, 
lasten vhod, parkirno mesto. I.i. 1925, 
obnovljeno 1.2005. Cena: 112.000 EUR. 
TRŽIČ • center mesta, trisobno, 66,20 
m2, man5arda/3.1.2006 večstanovanj-
ska stavba v celoti obnovljena. Cena: 
87.880 EUR. 
BISTRICA PRI T R Ž I ^ • Deteljica, tri-
sobno. 79.̂ 5 mi. II./4, l.i. 1975. potreb-
no obnove. Cena: 107.000 EUR. 
KRANJ • Kkiričeva, trisobno, 71,50 m2. 
M /3, l.i. 1950, obnovljeno L 2000. Cena: 
11S000 EUR. 
KRIŽE PRI TRŽIČU - triinpobobno, 99 
m2. l.-»-M, poslovno-stanovanjski o\> 
jekt. LL1952. delno obnovljeno 1.2000. 
Cena: 109.000 EUR. 
HI5E PRODAMO 
TRŽIČ • Ravne, stan. hiša z gostinskim 
lokalom. 135 m2. parcela 125 m2. ob-
novljena v c ^ t i I. 2000, v mansardi je 
trisobno, v P pa gostinski lokal z upo-
rabnim dovoljenjem, ki ga je mogoče 
preurediti v stanovanje. Cena: 133.000 
EUR. 
KRANJ - Primskovo, dvostanovanjska 
hiša, 250 m2 biv. površine, parcela 479 
m2, l.i. 1981, takoj vseljiva. Cena: 
250.000 EUR. 
GOLNIK- stan. hiša, vrstna, končna. 111. 
podaljšana gr. hz2. cca. 540 nu biv. po-
vršine, parcela 849 m2. začetek gradnje 
L1985. Cena: 215.000 EUR. 
PARCELE PRODAMO 
TRSTENIK PRI KRAN|U - zazidljiva par-
cela za vikend, 423 m2, ravna, sončna. 
Cena: 120,75 EUR/m2. 
S T I S K A V A S POD KRVAVCEM - zazkJ-
Ijiva parcela za vikend ali stanovanjsko 
hiSo, 1.280 m2, priključki ob parceli, do-
stop asfelt Cena: 57 EUR/m2. 
KRANJ - okoKca, Trboje, zazidljiva par-
cela, 539 m2. ravna, sončna, pravokotne 
oblike, na robu naselja. Cena: 170 
EUR/ms. 
POSLOVNE PROSTORE ODDAMO 
KRIŽE PRI TRŽIČU - 6 pisarn s pripada-
joSmi prostori, cca. loo mi, I. nad., l.i. 
1989.3 pisarne so povezane med seboj, 
vendar se lahko oddajajo tudi samo-
stojno. Šestim pisarnam pripada tudi 
del arhiva, sejna soba s kuhinjo in sani-
tarijami. Najemnina vsebuje tudi stro-
ške elektrike, ogrevanja, varovanja in ko-
munale. Prostori imajo vse priključke in 
se nahajajo nad Kmetijsko zadrugo. 
Najemnina: 835 EUR/mes. 

'ww.0l(0-hisa.si 
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gekkoprojekt 
nepremičnine 

Bntof79A, 4000 Kranj 
infb-nep^gekkoprt^sl 

www.geickopfojekt.si 

04 2341 999 
031 67 40 33 

PRODAMO STANOVANJA 
KRANJ. Z U T O POgE: 61 m2, novo-
gradnja 2007, 2. nadstropje, odlična 
razporeditev, vsi priključki. Takoj 
vseljivo! Cena 125.000 EUR. Možen 
dokup lastniških parkirnih prostorov 
pod nadstreškom. 
KRANJ • SORLIjEVA: trisobno, v iz-
meri 72,40 m2,1.1974, v 6. nadstrop-
ju. balkon, odlična lokacija. Cena 
118.000 EUR. Možna menjava za 
manjše stanovanje na isti lokaciji. 
KRANJ - CENTER: trisobno duplex, 
96.25 m2, I. 2006 1. nadstropje in 
mansarda. Cena: 165.331.42 EUR. 
KRANI - KOKRICA: trisobno, v izme-
ri 106,43 novogradnja I. 2007. 
mansarda, T.2 priključek, dva balko-
na. vseljivo po dogovoru. Cena 
169-550 EUR. 
PRODAMO ZEMLJIŠČA 
GOZD MARTUgEK - OKOLICA: za-
zidljiva v izmeri 1170 m2. ravna, z 
gradbenim dovoljenjem. Cena 365 
EUR/m2. 
ODDAMO POSLOVNI PROSTOR 
LESCE: poslovni prostor v Izmeri 51 
m2. I. 1920, obnovljeno 1985, v pri-
tličju poslovne stavbe, vsi priključki, 
klimatizirano. Cena 335 EUR/mesec 
+ stroški. 
DODATNA PONUDBA NA: 

www.gekkoprojekt.si 

^ m p P R O J E K T 
U C ^ V -MT - I' MVF-KIM^ 

.cflll•uceM•«̂  Kioc'.'•vv 

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

PRODAMO: 
TRŽIC - PRISTAVA - trisobno, 76 m2. 
L 2000. mansarda. sončna lega, mo-
dema razp. prostorov, mirna lokaci-
ja. vsi prilcljučki. vpisan v ZK. 21animi-
va ponudba. Cena: 122.000.00 EUR. 
KRANJ - PLANINA I - garsonjera, 
2543 m2, 3. nad., vsi priključki, mir-
na okolica, pogled na Alpe. Vredno 
ogleda. Cena: 65.000 EUR. 
KRANJ OKOLICA • hiša, dvojček, 
uporabna pov. 205 m2, velikost par-
cele 335 m2. nova gradnja, lastno 
parkirišče, atrijski izhod na zelenico. 
Atraktivno! Cena: 153.000.00 EUR. 
LANCOVO • parcela. 832 mi, zazid-
ljiva. Vredno ogleda. Urejeni komun, 
priključki na sosednjih pare., novo 
urejeno naselje, odprta sončna lega. 
Vredno ogleda. Cena: 118.000,00 
EUR. 

CELOTNA PONUDBA NA: 

www.mp*projckt.sl 

Iščete nov dom ali kupca za svojo 
nepreTničnlno> Oddajate ali 

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

AJP d.o.o. Kranj 
Koroška c^ta 2, 
4000 Kranj 
gsm: 031/330 • 040 

STANOVANJE PRODAM 
KRANJ, Stražišče - triinpolsobno, 92 
m2 mansarda v starejši večstano-
vanjski htSi. kompl. obnovljeno pred 
7 leti. CK plin. klima. 2 park. mesta. 
Prevzem: julij 08.112.000 EUR (26.8 
mio SIT), 
KRANJ, &>r. nas. - dvosobno predela-
no v dvoinpolsobno, 53.89 m2. lX./9. 
I.izg. 72. obnova 2006 (okna, vrata, 
instalacije). CK. T2. dvigalo, domo-
fon. 105.000 EUR (25.2 mio SIT). 
KRANJ, Hrastje • dvoinpolsobno. 
59,01 m2, I. izg. 64, obn. 2003, CK, 
tel. III./3. Funkcionalno razporejeno 
stanovanja z 2 park. mestoma, ze^ 
nico. 107.000 EUR (25,6 mio SIT). 
KRANJ, ManIna 1 - vzdrževano, eno-
sobno. 42,38 m2. I. izg. 74, V./12. 
Možna preureditev v enoinpolsobno. 
CK. domofon, T2. KTV. Prevzem: feb. 
08.81.000 EUR (194 mio SIT). 
PREDDVOR - enosobno, 45,65 m2,1. 
izg. 83. pritličje, blok tik ob gozdu. 
CK, tel., balkona ni. Prevzem: takoj. 
80.000 EUR (19,2 mio SIT). 
HIŠO PRODAM 
ZC. BESNICA -1. 05 moderno pre-
novljena. delno opr. hiša (P+M. del-
no klet) 186 m2 na zemljišču 2089 
m2 z Izjemno lokacijo. CK olje, tel. 
ADSL Prevzem po dogovoru. 
342.000 EUR (82 mio SIT). 
KRANJ, Orehek - 1. 95 obnovljena 
hiša s iX& ma neto uporab, površine, 
K+P-fl. nad.-fpodstreha, nadstrešek 
26 m2, ločena garaža 29 mi, kamin, 
pergola na zemljišču 537 m2. Pre-
vzem: po dogovoru. 330.000 EUR 
(79 mio SIT). 

NOMENJ - lepo vzdrževana 10 let 
stara, kvalitetno zgrajena hiša v va-
škem okolju z 280 m2 (K+P+l+M) na 
372 m2 zemljišča. Prevzem: po do-
govoru. 410.000 EUR (98 mio SIT), 
RADOVgiCA - dvostanovanjska hiša 
izg. 84, obn. 98, 350 m2 površine 
(K-fP-t-M) na zemljišču 1460 mi. 
zadnja v vrsti. Možna prodaja vsake 
enote posebej. Prevzem: po dogovo-
ru. 530.000 EUR {127 mio SIT). 
DRAŽCOŠE - starejša hiša tlorisa 117 
mz, I izd. 49 (P+l+M) na zemljišču 
1519 m2.87.000 EUR (20,85 mio SIT). 
POSLOVNI PROSTOR ODDAM 
/PRODAM 

KRANJ, ŠENČUR, KRI2E, LJUBLJA-
NA • za različne namene. Opise naj-
dete na v/vAv.ajp.si. 
ZAZIDgiVO PARCELO PRODAM 
VIRMAŠE • 950 m2, ravna, v celoti 
komunalno opremljena, prispevki 
večinoma plačani, namenjena za iz-
gradnjo stanovanjsko poslovne hiše 
z lepim razgledom na Lubnik. Mož-
no začeti takoj s pridobivanjem grad-
benega dovoljenja. Cena: 140 
EUR/m2. 
VODICE - 582 ali 644 m2, ravni pra-
vokotni parceli, namenjeno za iz-
gradnjo enodružinskih stanovanj-
skih hiš. 84.935 3I' 93-9^7 
ZA ZNANE STRANKE ISCEMO 
Stavbna zemljišča 600 -1.200 m2 
Kranj z okolico, Smlednik. Kamnik, 
Naklo. Šenčur. Cerklje. Tržič. Radov-
ljica, Lesce. 

http://www.frast.si
http://www.ttd-plus.sl
http://www.alpdom.si
http://www.alpdom.si
http://WWW.CORENJSKICLAS.SI
http://www.geickopfojekt.si
http://www.gekkoprojekt.si


MALI OGLASI, ZAHVALE 23 

Mali oglasi 
tel.: 201 42 47 
fax: 201 4 2 1 3 
e-mail: malioglasi@g-gias.si 

Mali oglasi se sprejemajo: za objavo v petek -
v sredo do 1330 in za objavo v torek do petka 
do 14.00! Delovni čas: od ponedeljka do petka 
neprekinjeno od 8 . -19. ure. 

NEPREMIČNINE 
STANOVANJA 
PRODAM 

ENOSOBNO stanovanje. Preddvor, 
odlična lokacija, bližina jezera. ZK ure-
jena, 47 m2, klet, par. mesto, vrt, VP. 
80.000 EUR. Uon King d.0,0.. Kranj. 
« 0 4 0 / 2 5 0 - 3 9 0 rooeeie 

K s K E R N i 
N E P R E M I Č N I N E 

Maistrov trg 12.4000 Kranj 
Tel. 04/20213 202 25 66 

CSM 051/320700. £mail: infe(S)k3-kem.si 

DVOSOBNO stanovanje. Stražišče. v 
pritličju. 051 /388-622 7ooq7ab 

TRISOBNO stanovanje v Strazišču pri 
Kranju, opremljeno, tepa lokacija, bližina 
šole. vrtca» trgovine, urejen ZK. cena 
125.000 EUR. « 040/533-411 joosrai 

NAJAMEM 

SOBO od Nakiega do Jesenic, samski, za-
poslen moški,« 0 3 1 / 5 7 8 ^ 0 roossso 

TRIČLANSKA družina najame stano-
vanje od Most pri Žirovnici do Begunj. 
« 0 4 1 / 5 8 2 - 2 1 4 7006617 

HIŠE 
PRODAM 

STANOVANJSKI D V O J Č E K v Pred-
dvoru. vselitev možna konec poletja 
2008, 051 /388-822 7008?46 

V PODREČI prodam stanovanjsko no-
vogradnjo. 051 /388-822 7008?*r 

POSESTI 
PRODAM 

Z A Z I D U i V O parcelo. Olsevek obč. 
Šenčur, cena 150 EUR/m2. 9 
0 4 0 / 8 3 1 - 2 2 3 rooeeoe 

KUPIM 

GOZD, latiko mešani, območje Selške 
doline. « 031 /550-509 rooeTAZ 

POSLOVNI PROSTORI 
PRODAM 

S T R A Ž I Š Č E pri Kranju, prodam po-
slovni prostor. 051 /388-822 7ooe74e 

ODDAM 

TRAFIKO v centnj Krar^. dobro vpe^ano, 
vobratovanju.« 04/201-17-05 zooessi 

GOSTINSKI LOKALv Kranju. atraklMia (0-
v Sklopu Mercalor trgovine, pffis®^ 

možen takoj. « 031/377-001 7008610 

MOTORNA 
VOZILA 
AVTOMOBILI 
PRODAM 

BMW. model 05. diesel, limuzina, vsa 
Oprema,« 040/518-455 rooe?« 

C U O RXE 1.6.1. 98/99. 130.000 km 
5 vrat. potovalni računalnik, klima. el. 
paket. « 041/967-528 700a765 

R 2 1 GTX. I. 90 prvi tastnik, « 
041/404-366 7008763 

RENAULT C U O 1 .2 . I. 05, « 
0 3 1 / 3 4 1 - 5 6 7 7008792 

Bratov PraproIftK 10.4202 Nakto 
Pe Kncii&ka coua 22 4202 Nalcto 

PRODAJA IN MONTAŽA: 
• pnevmatike in platišča. 
- amorlizerjj T-OKnotr hitri servis vozi 
- avtooptiKa vse za podvozje vozil. 
- izpušni sistemi katalizatorji / ^ ^ 
Tc).04/2S76 052 ^ ^ 
H»tp://www.aggjiUnr.5i ^ 

SEAT LEON 1.6 16V. I. 1 2 / 0 3 , 
1 2 . 5 0 0 km 1. lastnica, zelo dobro 
ohranjen, z vso dodatno opremo. V 
041 /33-55-39 7007033 

SUZUKI BALENO wagon 1.8 GLX. I. 
97 bencin, 2x air bag. avtoradio/CD, 
el. paket. zim. gume. 9 041 /823-263 

KUPIM 

POŠKODOVANO vozilo, oziroma vozi-
lo z okvaro motorja od I. 96 daJje. 9 
051 /437-537 7006672 

MOTORNA KOLESA 
PBODAM 

KYMCO RF ZING 125. 1. 00. 15.132 
km dodatno opremljeno. 9 0 4 / 5 3 1 -
86-12. Franc Avsenik 7006eit 

AVTOPELI IN OPREMA 
PRODAM 

ALU PLATIŠČA, nove gume 225/17/45 
original za Audi A4 aH A6, ugodno, 9 
041/356-128. Mitja n 

GUME 1 7 5 / 7 0 P 1 4 , zimske na platiš-
čih, 4 luknje. 9 040/516-013 7008766 

ŠTIRI rabljena kolesa za Punto ali Uno. 
« 0 4 / 5 3 - 3 8 ^ 1 9 

STROJI 
IN ORODJA 
PRODAM 

ELEKTROMOTORJE različnih moči in za 
simboKčno ceno štedilnik 2-«-2 ter n e i ^ 
veče konto. 9 031 /523-383 7ooe 7 » 

PEHALNI stroj - šeping, starejši, zraven 
podarim primež, or. za izdelavo utorov. 
500 EUR. 9 041 /754-713 7ooa702 

GRADBENI 
MATERIAL 
STAVBNO POHIŠTVO 
PRODAM 

TROKRILNA vrata 280x280 BREZ 
PODBOJA, 9 051 /625-877 7006775 

KURIVO 
PRODAM 

DRVA metrska ali razžagana, možnost 
dostave. 9 041 /718-019 7oo«3o 

BUKOVA drva. 4 m3. butare in sel^rKe 
ter 201 žganja. « 0 4 1 / 3 4 4 0 9 3 7008790 

BUKOVA dfva. 15 m . « 051 /20&062 70»t»i 

L E S N E brikete za kurjavo, ugodno. 
04/53-31-648, 040/88-74-25 7ooa5e7 

L E S N E brikete za kurjavo, ugodno. 
Matej. Tupaliče, 9 04/255-60-00. 
040/845-841 7003739 

SUHA, bukova drva, cena po dogovo-
ru. 9 031 /789-475 70oa760 

SUHA, bukova drva. cena 48 EUfVm3.« 
04/250<36^. 041 /799-204 70oe7ee 

KUPIM 

SUHE butare. « 04/25&00-91 7oo8ao3 

STANOVANJSKA 
OPREMA 
GOSPODINJSKI 
APARATI 
PRODAM 

PRALNI stroj Gorenje in pomivalni s^roj 
Candy. 9 041/878-494 7oo©774 

ZAMRZOVALNO omaro, dobro ohra-
njeno. 9 04/234-35-01 700d79s 

OGREVANJE, HLAJENJE 
PRODAM 

RABUEN ol^ gonInkAP113^0 KLW-60 
W in armaturo steimostalom za peč Ferrol-
hemi. 0 4 1 / 3 3 6 5 ^ 

UMETNINE, 
NAKIT 
PRODAM 

GOBELINE, vredno ogleda, zelo 
ugodno. 9 041/952-648 700e830 

OTROŠKA 
OPREMA 
PRODAM 

OTROŠKI voziček. « 0 4 0 / 2 1 2 ^ roosa«? 

VELIKO igrač. Mali Vedi. namizni bi-
ljard. blagajne, jajčne figurice, 9 
04/574-38-99 ?008822 

ŽIVALI 
IN RASTLINE 
PRODAM 

SADNE SADIKE večletno vseh vret in sort 
dobite vsak dan od 8. do 18. ure. 9 
01/3&43-195.041/55&448 7006487 

ooeao. KMETIJSTVO 
KMETIJSKI STROJI 
PRODAM 

BCS KOSILNKX) 4 diski 404 in cisterno 
Crefia 2 2 0 0 1 . 9 051/673-752 7oc«7&4 

KUPIM 

TRAKTORSKO zgrabljalr^ik SIP 330, 
« 041/214-500 7006769 

PRIDELKI 
PRODAM 

CVIČEK in beto vino, rizJng in charrfoney. 
cena 1.50 EUR/I, nad 601 ga po žef tucf 
dostavim. « 041 / 9 & 3 8 ^ 7ooe784 

NA EKOLOŠKI kmetiji pridelan krom-
pir arinda. « 0 4 1 / 7 1 2 - 7 1 5 7008770 

NEŠKROPUENA jabolka zimske so-
rte Ukozar, Babni Vrt 9. Golnik. « 
04/256-02-38 70087®7 

VZREJNE ŽIVALI 
PRODAM 

BIKCA ČB. starega 1 0 dni. « 
031 /309-853 7008772 

BIKCE za nadaljnjo rejo in težje. « 
041/350-188 7008778 

BREJO kravo simentalko. « 04/25 -
23-301 7008779 

DVA ČB bikca,« 041/335^18 roosret 

DVA BIKCA simentalca. stara 8 ted-
nov. « 031 / 8 2 1 -458 7008818 

DVE breji teSd,« 04/57-44-625 Tooeeoi 

KOZE in kozla, mladega, sanske pas.; 
kobilo angloarabko ali zamenjam za k>-
per prik., « 041 /443-331 70oe77i 

KRAVO simentalko. brejo, staro 4 leta. 
« 0 4 1 / 8 6 0 - 6 5 7 7008794 

PLEMENSKE zajklje. 7 kom. stare 6 
mes. snežni plug freza za kuttivator 
Muta. « 04/507-02-08 7008773 

PONI KOBILICE ali menjam za oslice, 
« 0 3 1 / 6 3 5 - 7 5 5 700B809 

T E U Č K O simentalko, staro 10 dni, « 
040/450-005 7008785 

T E U Č K O simentalko. staro 5 mese-
cev, « 0 4 1 / 4 8 3 - 8 0 7 7008824 

TELIČKO simentalko. staro 7 dni, tel 
041/962-860 

Vse življenje si garal, 
za nas vse si dal. 
Utikrtila je tvoja kosa 
in tvc^ g/as, dragi ata, 
pogreša te cela vas. 

V S P O M I N 

Jutri. 21. novembra 2007, bo minilo petindvajset let, odkar si 
nas zapustil, dragi ata 

JANEZ TAVČAR 
IZ Čabrač 

Hvala vsem, ki obiskujete njegov grob in prižigate svečke. 

Vsi njegovi 

ZAJCE, nemški lisci za rejo ali zakol, 
9 04/531 -42 -37 7008776 

Z A J C E stare dva meseca. « 
040/239-365 7008796 

OSTALO 
PRODAM 

KLETKO za prepe«ce. Gražič. Gorice 1 
7006810 

KOTEL za žganjekuho. 60 I, ugodno. 
« 0 4 / 5 7 4 - 7 7 - 6 0 7006777 

ZAPOSLITVE (m/ž) 
NUDIM 

DEKLE študentka, za pomoč v strežbi, 
delo takoj. Kava bar Cokla. Trg svobo-
de 23. Tržič. « 0 4 1 / 7 8 1 - 2 9 6 7008431 

DELO DOBI dekle ali fant za pomoč v 
strežbi. Logar Igor s.p.. Hotemaže 3a, 
Preddvor. « 041 /369-051 7006624 

IŠČEM študentko za deio v šanku iz okofce 
Kranja za popoldansko dek). ttar Mafina, Trg 
DauorinaJeri<a3,«031/552-649 70Das9< 

OKREPČEVALNICA PINKI, Poštna ul. 
3. Kranj zaposli redno ab honorarno dekle 
oz. f ^ . lahko študent za prodajo tvtre 
hrane. « 041 /6&-26-26 7006825 

REDNO ali honorarno zaposlim dekJe za 
delo v strežbi. Ribnikar Janko s.p., Senič-
no8. Križe. « 0 3 1 / 3 6 0 4 7 6 

ZAPOSLIM natakarja, kuharja, po-
močnika redno ali pogodbeno. Gostil-
na Pri Bizjaku, Zg. Bela 20, Preddvor, 
« 0 4 / 2 5 - 5 5 - 6 0 0 70007« 

ZAPOSLIM kuharico v redno dek>vno 
razmei^ in natakaoa, Crtadeta, Pševska 
c. 43. Kranj. « 041 / 7 9 ^ 1 9 7008787 

ZAPOSLIMO vozrio B kat. za razmz hrane 
po Ško$ LoKi, Mateja d.0.0.. Ranko-o nas. 
8, Ško^ Loka. «041/393-995 7009C«3 

Podje^e Family Frost d. o. o., 
PE Podreča pri Kranju, ki se 
ukvarja s prodajo zamrznjenih 
izdelkov, zaradi povečanja ob-
sega poslovanja išče NOVE 
PRODAJALCE (M/Ž). 
Če radi vozite, prodajate in ste 
komunikativni, potem ste kot 
nalašč za nas. Vsi, ki bi se radi 
pridnjžili prijetnemu kolektivu 
ali dobili dodatne Informacije, 
prosim pokličite po telefonu 
051/671-153, Vinko Tršan. 

ZAPOSLIMO trgovko s končano sr. tr-
govsko šolo. ponudbe na Orehek . 
d.o.o.. Savska loka 22. Krdnj 7oos787 

ZAPOSUMO kuharja/teo in kuhinjsko 
pomočnico. Gostilna Pri Viktorju, Parti-
zanska c. 17. Kranj, « 040/435-070. 
040/646-174 7ooe8>2 

GABROVSEK TRANSPORT d0:0., Mala 
ulica 10. Horjul, išče voznika komtMja za 
E U « 0 4 1 / 7 8 & 6 7 8 7007970 

ZA DOSTAVO naročenih artiklov išče-
mo komunikativno osebo z voz. izpi-
tom. redna zaposlitev za polni delovni 
čas in sIužt>eno vozilo. Pisne prošnje 
na: Prešernova družba d.d.. Opekar-
ska 4a. p.p. 3409. Ljubljana 7008878 

ZAPOSUMO voznika C in E k^egorje za 
EU, Gabn7k^Trarqxxt, d.0.0., Mala ui. 
10.1354 Horjul.« 041/78&678 7oo8soe 

ZAPOSUMO voznao C in E kat. za prevoze v 
obmejnii ckmeh EU. Agro Mobi d.0.0.. 
t^ska 37. Šenčur. «041/698-385 7006733 

ČISTILNI SERVIS Zana. Zg Gorje 87, zapo-
sli pčsteno in urejeno gosbo za sta-
novanjski) in postovnii prostoru/. Zazeten 
plkaJegor^B,« 041/461-994 rooe37v 

DELAVCA v skladišču zaposli. AgrcK 
promet d.o.o., Ul. 4 oktobra 10. Cer-
klje. « 041/628-290 7008883 

ZAPOSUMO več delavcev za delo v skla-
dišču, zaželeni so kovinarji, lesarf in voznig 
z vsaj C kaS.. k)kacjia Tržič. SOS inženiring 
d.0.0.. Tižaška c. 2, Ljub^ana 7008827 

K O S E U D U P U E d.o.o... Zg Duplje 
91. 4203 Duplje zaposli delavca za iz-
delavo in montažo kovinskih izd. Pogo-
ji: oblikovalec kovin ali delavec braz 
pokik^ za priučitev. Pisne ponudt>e ali 
na. « 0 3 1 / 6 1 & - 2 8 2 

MIZARJI, lesarski tehniki - takoj zapo-
slimo, Obič d.0.0.. Mirka Vadnova 14. 
Kranj 7008298 

ZA DOU)ČEN čas zaposlimo šiv«o za šiva-
nie kopal«, zaželene dodalne i z k u ^ . proš-
nje r^ nasloir. Nancy A^ančič &p.. 0«ISčna 
U. 3, Nakio.« 04/277-22-22 700680e 

ZAPOSLIM frizerko, Lenart Pire s.p., 
C. Staneta Žagarja 40. Kranj 7oo84)8 

ZAPOSUMO serviserja montažerja (z tz-
kušniamO za hidravfčne sisteme za plovte 

i. jahte, gfearje). Le-Tehnka d.0.0.. 
127. Krar̂  7008819 

ZAPOSLIMO mizarja in pomožnega dela^ 
cavmizai^delavT^vKranju. Lahko takoj. 
Uit») d.o.o., Predoslie5. 4000Krar^, « 
041/744-686 rooew9 

ZAPOSUMO les. tehnka za projekliranie 
pohištva in prpravo dokumentaciie za proiz-
vodnjo. Pi^at« na info@snrK}lej.9.. Smolej 
d.0.0.. Kcwr. Pod gozdom 30, Tržič. « 
0 4 1 / 6 1 & ^ 7008S1S 

IŠČE se maser-ka. vsai leto delovnih 
izkušenj, Mega center, Savska c. 34. 
Kranj. « 04/20-20-806 rooeaaa 

PODJETJE SINKOPA Žirovnica 87. 
Žirovnica, redno zaposli tri sodelavce 
za zastopanje na terenu. Delo poteka v 
dop. času, lasten prevoz ni pogoj. « 
041/793-367 70066*0 

ZAPOSUMO računovodkir^ z najmanj 3 
leti dekM)i) izkušenj. prošr^ na na-
stov. Tramin, d.0.0., NaMo, U. bratcv Pra-
protnik21.4202NaWo TCMSOT 

ZAPOSUMO konstruktorja za hidrav-
lične sisteme, finomehanika. strojnega 
tehnika, inž. str. in uni dipl. ing. fizike z 
izkušnjami, Le-Tehnika d.o.o., Šuceva 
27, Kranj 7008618 

IŽdEM 

MLAJŠA UPOKOJENKA išče delo -
pomoč starejšim in bolnim na domu v 
Šk. Loki. « 031 /594-306 . 7ooe804 

MOŠKI 45 let iščem priložnostno ali 
delo na domu v okolici Kranja. AkvizKer 
In gostinstvo odpade, « 0 4 / 2 3 - 5 5 -
5 2 0 7008484 

STORITVE 
NUDIM 

ADAPTACUE, novogradr^ od temelja do 
strehe. Notiarie omete, fasade, karrviie škar-
pe. u^arie in tiato^anje dvorišč, z našim ai 
vašim rraierialom, SGP Byty^ dji.o.. Struže-
vo 3a, Krar̂ , 041/222-741 7D07«i7 

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter. s. p.. 
Senično 7, Križe, tel.: 59-55-170, 
041/733-709: žahiz^e. roM. rolete, lame^ 
ne zavese, plise za«se. komamM. marki-
ze. www.asteriK&net tv3K4a 

BARVANJE tasad in napuščev, ugodno in 
kvalitetno. Me9amatrix, d.0.0.. Staretova 
39. K r » \ j . « 041/570©57 Tooezae 

BELJEf4JE notrar^ prostorov, Izravnava 
Sten in stn̂ pov, odstranjevanje tapet, ple-
skanje oken in vrat, dekorativni ometi in 
ople^ vam nudi Pavec (van s.p.. Podbrez-
je 179. Nakto.« 0 3 1 / 3 ^ 2 9 0 9 7007902 

CELOVTTE SELTTVE pisarn, a r t ^ , hiš. 
stanovanj, pianinov. dostave blaga, odvo-
zi... SOJTVE.SI • selitv« - prevozi - avtovte-
ka - po vsej Slo. www.seBs«.si. Pfaia d.0.0.. 
Hribemikova 2. L j , « 040/5644217oo827fl 

IZDELUJEMO in prenavljamo strehe. 
Megamalrix d.o.o. Staretova 39, 
Kranj. « 041 /570-957 rooe227 

NAJEM kombi vozit 8-^1 In furgon, Igor 
Konkolič s.p.. Triglavska ul. 12. Kranj. 
« 0 4 1 / 6 9 7 - 4 9 2 7OOft30O 

OBNAVLJAMO KOPALNE KADI z 
gavanjem epoksi e m a ^ prevleke. Izkuš-
nje in jamstvo. IDEJA. Žiga Snoj, s. p., Bri-
lejeva 16, Ljublana 041/592-169 7008373 

P O U G A M O KERAMIČNE ploščice. 
Morel Dejan s.p.. Voklo 2a. Šenčur, « 
041 /722-560 :̂ ooe248 

PRENAVUAMO HIŠE in stanovanja v 
Kranju In okolici - rezervirajte svoj ter-
min, Megamatrix, d.0.0., Staretova ul. 
39, Kranj. « 041/570-957 7008225 

PREVZAMEM vsa gradbena deta z 
materialom ali brez Makdon d.0.0., Sr. 
Bitnje 79. Žabnica. « 041/425-610. 
051/829-181 7008581 

SUKOPLESKARSTVO Bizant Gorazd 
s.p., Britof 9. 4000 Kranj vam nudi 
kvalitetne in ugodne pleskarske storit-
ve. « 041/514-547 70088M 

IŠČEM 

IŠČEM šoferja za razvoz po Sloveniji, 
« 0 4 1 / 3 4 4 - 0 9 3 /008807 

POSLOVNE 
PRILOŽNOSTI 
UREJAMO najugodnejše kredite na hi-
poteko. OD ali pokojnino. V kreditno 
sposobnost se upoštevajo tudi doda-
tek za malico, prevoz, otroški dodatek 
itd., Planinšek k.d., šinkov Tum 23. 
Vodice. « 031 /206-352 700820s 

KREDITI D 0 1 0 LET ZA V S E 
ZAP., TUDI ZA DOLOČEN 

ČAS, IN UPOKOJENCE 
do 50 % obremenitve, stare 

obveznosti niso ovira. Krediti 
na osnovj vozila In leasingi. 

Možnost odplačila na položni-
ce: Pridemo tudi na dom. 

NUMERO UNO Robert 
Kukovec s.p., Mlinska uL 22, 

Manbof, telefon: 
02/252-48-26,04i/750i;60. 

ZASEBNI STIKI 
29-LETNO, preprosto, samsko dekie 
bi vas želelo spoznati v trajno, resno 
razmerje, « 031 /836-378 rooesss 

30.000 POSREDOVANJ. 11.000 poznarv 
slev v preteklem letu je ksvakteristika ženltne 
posredovalnice Zaupsrje za vse generacqe, 
ki posreduje po vsej Sio, « 03/57-2&319. 
031 /50&495.031/83&378 700«038 

3SLETNA preprosta ženska išče zveste-
ga. resnega moškega, h k^eremu bi se 
preseTiia. « 031/836<378 7008402 

37-LETNI preprosti, uspešen obrtnik 
si želi spoznati iskreno dekle za skup-
no življenje, « 041 /229-649 70088t3 

BREZPLAČNO spoznajte fante. Ženitna 
posfedovalr^ Zaupanje. p.p.40. Preboti. 
« 03/57-26^319,031/83e<378 700MM5 

DEKLETA, brezplačno lahko spoznate 
fante za iskrene, resne, trajne zveze iz 
vse države. • 031 /838-378 7004>28 

RAZNO 
PRODAM 

DOMAČE žganje, zapravliivček. 6 1 
Normende 70 ekran, starejšo kamena, 
« 041 /364-504 7008786 

KOVINSKE cevi, d. 145 cm. fi 4 cm, 
debelostenske 50 kom In kovinske 
omarice.« 040/352-095 7008821 

O V Č J E kože in predeno volno, « 
041/589-894 7008788 

Oh. saj nisi umrl. 
le daleč, daleč si. 
a v naših mislih in 
srcih pa vedno boš tu. 

OSMRTNICA 

V 83. letu je sklenil svojo življenjsko pot naš ljubi, dobri mož, 
oče. dedek in pradedek 

ALEKSANDAR M I Š I C 

Od njega se bomo poslovili danes, v torek. 20. novembra 2007, 
ob 14. uri na pokopaliSČu v Kranju. Žara bo na dan pogreba od 
10. ure dalje v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. 

Žalujoči: žena Jožica, hčerki Erika in Marjana z družinama in 
ostalo sorodstvo 

mailto:malioglasi@g-gias.si
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A N K E T A 

Zaslužimo si 
boljše plače 
D A N I C A Z A V R L Ž L E B I R 

V soboto so v Ljubljani 
množično demonstrirali 
delavci, upokojenci in štu-
dentje. Kaj jih je pripravilo 
do udeležbe na sindikalnih 
protestih? 

FotK Corazd KjvfK 

h f i % 
Miro Duič: 

"Upokojenci, ki smo na pro-
testni shod iz Škofje Loke 
prišli z avtobusom skupaj s 
Tehnikovimi delavci, smo 
solidarni z zaposlenimi. 
Tako kot delavske plače so 
tudi naše pokojnine nizke." 

Elvis Hadžič: 

"Na protestnem shodu sku-
paj 2 drugimi zahtevam pri-
merne plače. Delam v ste-
klarni v Hrastniku, kjer 
imam od 400 do 500 evrov 
plače, odvisno od števila 
nadur. To je premalo." 

Ivanka Trček: 

"S prisotnostjo na protest-
nem shodu želimo doseči, 
da bi delavcem rezali večji 
kos kruha. Delam v pekarni, 
pečem kruh, meni pa vsak 
mesec režejo tanjšo skorjo. 
Plača ni niti za položnice." 

Franc Jurčič: 

"Sedaj ko smo člani Evrop-
ske unije, bi morali plače 
urediti tako, da bi bile vred-
ne človeka, da bi z njo lahko 
dostojno živel. V državi pa 
je denar za vse drugo, le za 
plače ga je škoda." 

Rado Obid: 

"Tu sem za danes in za pri-
hodnost tistih, ki si zasluži-
mo boljše plače. Moja žena 
je 18 let delala pri velikem 
trgovcu, ki kljub velikim do-
bičkom zaposlenim ni omo-
gočal niti toplega obroka." 

Failaje dobrotnica leta 2007 
Faila Pašič Bišič z Jesenic je postala dobrotnica leta 2007 po izboru revije Naša žena. 

D A N I C A Z A V R L Ž L E B I R 

Ljubljana - Naša žena vodi ak-
djo Ljudje odprtih rok v so-
delovanju z Ministrstvom za 
delo, družino in socialne za-
deve. V štirinajstih letih, od-
kar to izvajajo, pa so podelili 
priznanja že več kot petsto-
tim plemenitim posamezni-
kom in skupinam. Letos so 
podelili 27 priznanj, štirje 
med njimi pa so s svojimi 
dobrimi dejanji še posebej iz-
stopali. Laskavi naziv Dobro-
tnica leta 2007 so namenili 
Faili Pašič Bišič z Jesenic. Fa-
ila išče botre otrokom, ki ži-
votarijo v najrevnejših delih 
sveta. V Sloveniji jim poišče 
botre, ti pa se zavežejo, da 
bodo izbranega otroka podpi-
rali vsaj eno leto. Njena po-
moč je namenjena tudi od-
visnikom od mamil. Izjemna 
osebnost leta 2007 je Vlasta 
Nussdorfer iz Ljubljane, višja 
državna tožilka, generalna 
sekretarka društva Beli obroč, 
zagovornica otrok, žrtev nasi-
lja in spolnih zlorab. Za 
dobrega človeka leta 2007 so 
razglasili Marto Medle, akti-

Od leve: Faila Pašič Bišič, Janez Galjot, Vlasta Nussdorfer in Marta Medle /Foio:Ti„,DcM 

vistko Rdečega križa iz Ljub-
ljane, za darovalca leta 2007 
pa Janeza Galjota iz Lahovč, 
aktivnega organizatorja sre-
čanj Krščanskega bratstva 
bolnikov in invalidov, prosto-
voljca pri Rdečem križu in 
večkratnega krvodajalca. 

Med ljudmi odprtih rok pa 
je poleg Faile in Janeza še 
nekaj drugih Gorenjcev: 
Ivanka Šušteršič iz Seničice 
pri Medvodah, sodelavka Ka-
ritas, Albina Krek iz Železni-
kov, slepa socialna delavka, 
ki nesebično pomaga dru-

gim slepim in slabovidnim, 
družina Stošicki z Bleda, 
kjer so vsi člani dejavni v 
Lions klubih, ter Olga J. Ba-
him in Andrej Dianno Jakelj 
z Jesenic (sedaj živita v Mari-
boru), ustanovitelja Fundaci-
je za pomoč otrokom. 

Mladoporočenci 

V Kranju sta se io. novembra poročila Robert Strupi in Mar-
janca Kraljič, na Jesenicah 14. novembra AdmirTabakovič in 
Sanela Bajrektarevič, v Škofji Loki pa 17. novembra Marko 
Mrak in Saša Tavčar. Mladoporočencem čestitamo in jim s 
čestitko, prejeto na matičnem uradu, podarjamo polletno 
naročnino na Gorenjski glas. 

Novorojenčki 

Minuli teden je na Gorenjskem na svet prijokalo 42 novih 
prebivalcev, od tega 22 deklic in 20 dečkov. V Kranju se je 
rodilo n deklic »n 13 dečkov. Najtežja deklica je tehtala 
4.160, najlažji deček pa 2.540 gramov. Na Jesenicah se je ro-
dilo 11 deklic in 7 dečkov. Najtežji deček je tehtal 3.980, naj-
lažja deklica pa 2.920 gramov. 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 

v torek bo nizka oblačnost, višje pa pretežno jasno. Čez dan 
se bo zjasnilo tudi po nižinah. V sredo bo sprva jasno, čez 
dan se bo pooblačilo. Topleje bo. V četrtek bo pretežno 
oblačno in večinoma suho. Vse dni bo pihal jugozahodnik. 

Agencija RS za okolje , Urad za Metcorlogtjo 
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Potočnik že zvezda 
Po janežu Potočniku, evropskemu komisarju za 
znanost in raziskave, poimenovali galaksijo. 

I G O R K A V Č I Č 

Konec oktobra je komisar 
na uradnem obisku v Čilu 
in Braziliji obiskal opazo-
valnico Evropskega južnega 
observatorija na čilski gori 
Paranal. Tam so nameščeni 
najboljši evropski zemelj-
ski teleskopi, projekt opazo-
valnice pa finančno podpira 
tudi Evropska skupnost. 
Kot so poročali v bruselj-

skem časniku European 
Voice, je osebje observatori-
ja Potočnika presenetilo z 
lepim darilom, saj so po 
njem poimenovali galaksi-
jo, med strokovnjaki doslej 
znano kot spiralno galaksi-
jo s prečko NGC 134. Tako 
je ob znanih galaksijah, kot 
so Mlečna cesta, Androme-
da in Sombrero, zvezda ozi-
roma skupek zvezd postal 
tudi Janez Potočnik. 

LJUBLJANA 

Dražje gorivo in kurilno olje 

Opolnoči so se podražila pogonska goriva in kurilno olje. 
Liter motornega bencina NMB 95 se je podražil za 0,024 
evra in znaša nova cena 1,059 ®vra, liter motornega bencina 
NMB 98 pa tudi za 0,024 evra in znaša nova cena 1,075 
evra. Liter dizelskega goriva PLO 0-2 se je podražil za 0,049 
evra in znaša nova cena i,o8o evra, kurilno olje KOEL pa 
je dražje za 0,037 evra in stane liter 0,731 evra. 

RADIO KRANJ d.o.o. 
Stritar jeva ul. 6, K R A N J 

TELEFON: 
(04) 2S-I2-220 niMcu« 
(04) 26-12-221 7KM« 
(04) 2022-222 
(OSI) 303-S09 rmmjmam 
FAX: 
(04) 2S12-22S itro<n:u> 
(04) 28-12-220 nunts 

n n j e o u posiužflnfl R A D I J S K R P O S T A J A M eoBEiusKEm Y 

Epožto: 
radiol(ranJ<l^a d io-krainj .s i 
solomo siron: 
www.radio-kranJ.ai 

mailto:info@g-glas.si
http://www.radio-kranJ.ai
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GLASBA 
VEČER SLAVKA 
AVSENIKA 
Drugi koncert Zlatega Avsenikovega abonmaja v 
petek, 23. novembra, bo posvečen Slavku Avseniku. 

J 5 jože Košnjek 

Sami izvrstni glasbe-
niki, še posebej har-
monikarji, bodo na-
stopili na drugem 
koncertu Avseniko-

vega zlatega abonmaja, ki se 
bo začel v petek, 25. novem-
bra, ob 20. uri v restavraciji 
Avsenik v Begunjah. Večer 
bo v znamenju ustanovitelja 
in vodje znamenitega Avse-
nikovega ansambla Slavka 
Avsenika, ki bo v ponedeljek, 
26. novembra, praznoval 78. 
rojstni dan. Življenje Slavka 
Avsenika in njegovega leto 
starejšega brata Vilka (rojst-
ni dan je praznoval 9. no-
vembra) je bilo delovanje za 
slovensko narodnozabavno 
glasbo, ki sta ji dala nov zven 
in svetovno slavo, danes pa 
jo doma in po svetu igra 
množica mladih ansamblov. 
Slavko in Vilko sta do konca 
delovanja ansambla leta 
1991 napisala nad sedemsto 
skladb, od katerih so mnoge 
ponarodele. 

Slavko Avsenik je bU za Ja-
nezom, Majdo in Vilkom če-
trti otrok Marije in Janeza 
Avsenika, ki sta gospodarila 
na Jožovcu v Begunjah. Star-
ša, še posebej oče, sta imela 
rada glasbo in sta bila vesela, 
če se je v njuni gostilni igra-
lo in pelo. Leta 1936 je kupil 
oče otrokom prve inštru-
mente in prosil begunjskega 

Slavko Avsenik 

padel v Celovcu, tudi član dr-
žavne reprezentance, je v do-
mači gostilni skupaj z brato-
ma in sestro prvič zaigral že 
pred drugo svetovno vojno, 
resneje pa leta 1948 skupaj z 
Vilkom. Leta 1953 je nastal 
Gorenjski kvartet kot prva 
sestava Avsenikovega an-
sambla in začetnik Avseni-
kove glasbe. Kvartet sta Slav-
ko in Vilko povečala na kvin-
tet, dodala najprej dva in 
nato tri pevce in svetovno 
znani ansambel je z manjši-
mi menjavami igral pod 
Slavkovim vodstvom do ju-
nija 1990, ko se je končalo 
najslavnejše obdobje sloven-
ske narodnozabavne glasbe. 

Novembra strežejo v Re-
stavraciji Avsenik tudi z Av-
senikovo praznično kuhinjo 
po receptih Slavkove in Vil-
kove mama Mare. Nad pri-
pravo njenih posebnosti in 

Avsentkovi Slavko, Vilko, Janez in Majda s prvimi 
inštrumenti. (Iz knjige Ivana Sivca o bratih Avsenik) 

župnika Cirila Zrneca, naj 
jih nauči igrati nanje. Se po-
sebej Vilko in Slavko sta bila 
navdušena nad glasbo. Vilko 
se je glasbeno izobrazil na 
glasbeni akademiji, Slavko 
pa je ostal samouk z izjem-
nim glasbenim talentom. 
Slavko, ki je ob glasbi obože-
val tudi smučarske skoke in 
bil do leta 1952, ko je hudo 

najljubših jedi Slavka Avse-
nika bedi njegova žena Bri-
gita. Slavkova mama Mara 
je znala med drugim izvrst-
no pripraviti telečji steak, 
pire krompir in kislo repo, 
Slavko pa najbolj uživa pri 
jedi italijanske pikate. No-
vembra so gostom na voljo 
še druge posebnosti Avseni-
kove kuhinje. 

DOBRODELNI KONCERT 
V CERKUAH 
Pevci in glasbeniki so navdušili občinstvo v polni dvorani Kulturnega hrama Ignacija Borštnika v Cerkljah. 

J 3 jože Košnjek 

Obiskovalce kon-
certa je že pred 
dvorano po-
zdravljal lajnar 
Zdravko Debe-
Ijak iz Železni-

kov, med občinstvom v dvo-
rani pa je bilo tudi nekaj pre-
bivalcev Železnikov, ki jim je 
voda 18. septembra uničila 
ali poškodovala domove. 
Koncert je izvrstno povezo-
vala Monika Tavčar in v na-
povedi vpletala pretresljive 
zgodbe otrok iz Železnikov, 
ki so jih o svojem doživljanju 
nesreče pisali pod vodstvom 
mentorice Katarine Primo-
žič. Drugi tenorist Sloven-
skega okteta Janez Triler, ki 
mu je voda uničila dom v Že-
leznikih, je na koncertu na-
stopil skupaj s hčerko Majo. 
Prvič sta skupaj za javnost 
zapela pesem Reka življenja, 
ki govori o Selški Sori in nje-
ni uničujoči septembrski 
moči. Janez je pripeljal na 
koncert tudi glasbeno skupi-
no iz osnovne šole Cvetka 
Golarja iz Škofje Loke, na ka-

Ciasbena skupina osnovne šole Cvetka Golarja iz Ško^e Loke 

teri poučuje glasbeni pouk. 
Renesančna plesna skupina 
Lonca iz Škofje Loke je za-
plesala dva plesa iz srednjega 
veka, nato pa so na odru za-
igrali Gašperji, ki so bili med 
pobudniki za dobrodelni 
koncert in so za to priložnost 
posebej zaigrali dve starejši 
skladbi Slavka in Vilka Avse-

nika. V sklepnem delu kon-
certa se jim je na odru pri-
družil kitarist Gregor Avse-
nik. Občinstvo je z dolgim 
aplavzom nagradilo dva iz-
vrstna operna solista: sopra-
nistko Vero Mlejnik iz Škof-
je Loke in basbaritonista Jua-
na Vasleta, ki sta med dru-
gim zapela ljudem zelo zna-

ne Gorea Ogenj, Moja kosa, 
Pastirica in Uspavanka, Juan 
pa še posebej argentinsko 
Spomin na rodni kraj. Na 
klavir sta ju spremljala Marja 
Ashamalla in Ivan Vomber-
gar. Avsenikova Prijatelji, 
ostanimo prijatelji je bila kar 
pravšnja skladba za zaklju-
ček uspešnega koncerta. 

Juan Vasle Gregor Avsenik Vera Mlejnik 

Gašperji Renesančna plesna skupina Lonca iz Škofje Loke 



KULTURA 

ZA VESEL ZAKUUČEK 
DOMAČA PREMIERA 
Včeraj so se na Jesenicah končali 20. Čufarjevi dnevi. Za slovesen zaključek nova domača gledališka 
premiera. Linhartovo Županovo Micko v Gledališču Toneta Čufarja tokrat uprizarjajo skupaj z igralci 
iz Štandreža v Italiji. 

Letošnje, že 20. Ču-
farjeve dneve so 
prejšnji teden v 
Gledališču Toneta 
Čufarja simbolično 

začeli z Linhartom, čigar 
250-letnico rojstva smo 
praznovali v minulem letu, 
z uprizoritvijo Linhartove 
veseloigre pa so dneve vče-
raj tudi zaključili. Na letoš-
njem festivalu ljubiteljskih 
gledališč se je v tekmoval-
nem programu zvrstilo se-
dem predstav, tudi letos pa 
SO podelili nagrade za naj-
boljši moško in žensko vlo-
go ter za najboljšo predsta-
vo v celoti. Svojo najljubšo 
predstavo pa si je izbralo 
tudi obdnstvo. Ker smo re-
dakcijo za današnjo številko 
časopisa zaključili pred ve-
černo slovesno razglasitvijo, 
tokrat objavljamo po tri no-
minirane za vsako kategori-
jo. Za najboljšo žensko vlo-
go so bile nominirane: Eva 
Leskovšek za vlogo Nežke v 
predstavi Ta veseli dan ali 
Matiček se ženi v izvedbi 
GTČ, Janja Rudolf za vlogo 
Brooke v predstavi Hrup za 
odrom Loškega odra in 
Mira Rebemik Žižek za vlo-
go Jean v predstavi Denar z 
neba v izvedbi KD Ivan Ka-
učič, Ljutomer. Za najbolj-
šo moško vlogo so bili no-
minirani: Ivan Berlot za vlo-
go Budala v Linhartovem 
Matičku v izvedbi GTČ, Živ-
ko Beškovnik za vlogo Vido-
viča v predstavi Gospod Lo-
vec KUD Zarja Tmovlje in 
Saša Klančnik za vlogo Švej-

ka v predstavi Prigode do-
brega vojaka Švejka, Šentja-
kobsko gledališče Ljubljana. 
Za najboljše predstave so 
bili nominirane predstave 
Gospod Lovec, KUD Zarja 
Trnovlje, Hamlet Stroj, 
Gledališče Gnosis, MKUD 
Ivan Cankar, II. Gimnazija 
Maribor in domača pred-
stava Ta veseli dan ali Mati-
ček se ženi, Gledališče To-
neta Čufarja. O najboljših 
bomo poročali v petek, kot 
tudi o predstavi, ki je bila 
najljubša občinstvu, ki je le-
tos v lepem številu obisko-
vala prav vse predstave na 
festivalu. 

Včeraj pa so ob podelitvi 
nagrad v GTČ premierno 
uprizorili tudi Linhartovo 
Županovo Micko. Igro, ki je 
stara že 217 let je kljub častit-
ljivemu letniku še danes ak-
tualna, zato so se je lotili 
tudi "čufarjevci". V režiji 
Mirana Kende so jo z različ-
nimi igralskimi preobrazba-
mi do nedavnega igrali vse 
od leta 1990 tokrat so se od-
ločili, da jo postavijo na 
novo. "Kljub temu da se je 
letos na naš oder "priženil 
brat Matiček", smo se odlo-
čili tudi za Micko, s pogo-
jem, da bo drugačna, nad-
gradnja same sebe," je pove-
dala direktorica gledališča 
Branka Smole in dodala, da 
so se zato odločili, da na 
odru v eno predstavo z enim 
jezikom združijo igralce iz 
treh različnih odrov in celo 
treh različnih držav. Tako v 
predstavi sodelujejo igralci 
iz Štandreža v Italiji, igralec 
iz Šentprimoža v Avstriji je 
žal sredi vaj omagal, in do-

Utrinek iz mednarodno zastavljene predstave Županova 
Micka, ki je svojo premiero doživela včeraj ob zaključku 
Čufarjevih dnevov. 

mači igralci iz GTČ. Pred-
stavo je režiral Emil Aberšek 
iz Nove Gorice, svetovalka 
za govor je bila Alenka Bole 
Vrabec iz Radovljice, sklada-
telj, glasbenik in korepetitor 
Franc Podjed z Bleda, kore-

ograf Janez Mejač iz Ljub-
ljane, kostumograf pa je bil 
Bojan Knlfic. Predstavi se 
bržkone obeta lepa prihod-
nost in zakaj je ne bi videli 
tudi na 21. Čufarjevih dne-
vih prihodnje leto. 

ŠKOFJA LOKA 

Sianovi Zračni talismani 

V četrtek, 22. novembra, ob 20. uri bo v Galeriji Ivana 
Groharja odprtje razstave akademskega slikarja Domna 
Slane. Tokrat se bo predstavil s skuipturami Iz naravnih 
materialov, kot sta les in kamen, in s slikami, izvedenimi 
v tehniki oljnega slikarstva, akvarela in akrlia. I. K. 

KRAN) 

Regijsko srečanje fotografov 

V četrtek, 22.-novembra, ob i8. uri bo v Galeriji Dali v 
Kranju odprtje razstave in projekcija digitalnih fotografij 
29. regijskega srečanja fotografskih skupin in posamez-
nikov Gorenjske, ki ga vsako leto pripravijo v kranjski iz-
postavi JSKD. Selektorji letošnjega izbora so fotografa 
Vasja Doberlet in Darinka Mladenovič ter predstavnik 
sklada Aldo Komar. Ob odprtju bo v glasbeni točki na-
stopila harfistka Bronislava Prinčič. I. K. 

Gost Opernih utrinkov jurij Reja 

v okviru cikla srečanj z znanimi pevkami in pevci sloven-
ske opere z naslovom Operni utrinki bo v sredo, 21. no-
vembra, gost v Kavarni Rangus operni prvak, tenorist Ju-
rij Reja. Decembra bo sledil priznani operni pevec Rudolf 
Franci. I. K. 

TRŽIČ 

Spletna dražba za tržiški orkester 

Pihalni orkester Tržič letos praznuje 8o-ietnico obstoja. 
Ker za njihovo uspešno delovanje potrebujejo tudi kar ne-
kaj sredstev, zlasti za nakup in obnovo inštrumentov ter 
tradicionalnih"gorenjskih narodnih noš, v katerih člani or-
kestra nastopajo, so sprejeli darilo uveljavljenega tržiškega 
slikarja Vinka Hlebša, ki je orkestru podaril sliko z name-
nom, da jo prodajo in denar namenijo razvoju orkestra. 
Dražba poteka od 17. do 30. novembra na spletni strani 
wvw.po-trzic.si. Izklicna cena slike je i.ooo evrov, vse do-
datne informacije so na voljo pri Vidu Megliču po telefonu 
040/190-517 ali na elektronskem naslovu info@po-trzic.si. 
Sodelovalujočim na dražbi se bo orkester zahvalil na novo-
letnem koncertu v Dvorani tržiščih olimpijcev, podarili pa 
jim bodo tudi njihovo zgoščenko. I. K. 

UUBgANA 

Presek figure in krajine 

V sredo, 21. novembra, ob 19. uri bo v Galeriji Schwarz na 
Koprski 106/d v Ljubljani odprtje razstave slik akadem-
skega slikarja Črtomira Freliha iz Radomelj. Razstava bo 
na ogled do 18. januarja 2008, galerija je odprta od pone-
deljka do petka od 8. do 16. ure in po dogovoru. I. K. 

Zvoki Slovenije 

v Slovenskem etnografskem muzeju v Ljubljani bo v 
četrtek, 22. novembra, ob 19. uri odprtje razstave z 
naslovom Zvoki Slovenije - od ljudskih godcev do 
Avsenikov. Kot meni njen avtor mag. Igor Cvetko, je razs-
tava zgodba o zvoku in godčevstvu na Slovenskem. I. K. 

TANJA PAN izdala novi C D 
Pri založbi Unigraf je 
Izšla nova zgoščenka 
Tanje Zaje Zupan "Ko 
mi rečeš, da me ljubiš". 
Predstavila ga bo na 
gala koncertu v Domžalah, v 
Hali Komunalnega cen-
tra,* soboto, 24. novembra, 
ob 19. url. Tanja letos 
praznuje 15-letnico 
glasbenega ustvarjanja. 

Njeni gostje bodo Eva Čeme, Alenka Gotar, Pop'n'(jeM^sna-Zto|Ž5f 
Ivan Hudnik, Nataša Mihelič, Anja Burnik, 
Jakončič, Margarita Štoviček, Vesna Kocipej^ B ^ p r f i o ^io; 
igralec Roman Končar. Prodaja vstopni 
agencija Llnda Primskovo ter na GSM 

mailto:info@po-trzic.si


ELEVIZIJA 
Kdaj bo konec denacionalizacije? 

V sredo si lahko ob 23.05 na prvem programu Televizije 
Slovenija ogledate Omizje, na katerem se bodo pogovarja-
li o denacionalizaciji. V teh dneh mineva šestnajst let, od-
kar je bil sprejet zakon o denacionalizaciji. Čeprav je bilo 
predvideno, da bodo postopki končani v letu dni od vložit-
ve popolnih zahtevkov, se to do danes ni zgodilo. A. B. 

Zmenek s smrtjo 

Uboj johna F. Kennedyja 22. novembra 1963 je bil najbolj 
spektakuiaren atentat v prejšnjem stoletju. Naslednjih 
štirideset let so razvnemale domišljijo ljudi številne teo-
rije o zaroti, ki so obdajale Leeja Harveya Oswralda. Zdaj 
pa je po dolgoletnem raziskovanju član Warrenove ko-
misije Wilfried Huismann zbral gradivo, ki dokazuje, da 
je bil Oswald plačanec v zadnji rundi smrtonosnega dvo-
boja med Kennedyjem in Fidelom Castrom. Začetek je 
bila spodletela ameriška invazija v Prašičjem zalivu, ki jo 
je predsednik Kennedy naročil aprila 1961. To je sprožilo 
plaz dogodkov, ki so se morali končati s smrtjo enega 
glavnih igralcev. Zdaj je mehiška tajna služba DSF prvič 
dovolila ogled svojih arhivov. Nemška dokumentarna 
oddaja Zmenek s smrtjo bo na sporedu prvega progra-
ma Televizije Slovenija 27. novembra ob 23. uri. A. B. 

Vesoljska tekma 

Tridesetega v mesecu bodo ob pol deveti zvečer na 
drugem programu Televizije Slovenija predvajali drugi del 
(od štirih) angleške dokumentarne serije Vesoljska tekma. 
Leta 1957 je prvi satelit Sputnik poletel v vesolje. Takrat še 
niso vedeli, da namerava Koroljov poslati v vesolje še en 
Sputnik, tokrat z živim bitjem, psičko Lajko. A. B. 

KMETIJA POLNA 
PRESENEČENJ 

Nina Valant 

V p r e t e k l e m 
tednu je Kmeti-
jo kazensko za-
pustil Primorec 
Simon, ki je 

skupaj 2 Jurijem lašil pravi-
la, ko sta v noči na dvoboj 
zapustila kajži in se pridru-
žila sočlanom družine v 
hiši. Tekmovalci so se odlo-
čili, da je izmed izpadlih 
tekmovalcev Michael tisti, 
ki je dobil še eno možnost 
za končno zmago. Njegove 
vrnitve se je najbolj razvese-
lila Adrijana. V petek pa je 
Kmetijo predčasno zapusti-
la Špela, ker je v njeno kaj-
žo udarila strela. Sočlanom 
družine je napisala pismo, v 
katerem je Klemna določila. 

da se v njenem imenu boju-
je proti Adrijani. V znanju o 
življenju in delu na Kmetiji 
je bil boljši Klemen, ki je 
tako Špeli, ob njeni more-
bitni vrnitvi, priboril še en 
teden obstanka na Kmetiji, 
Sicer pa so bili pretekli te-
den člani družine razočara-
ni, ker niso dobili dobrin iz 
zunanjega sveta, kljub 
temu da so uspešno opravi-
li nalogo. Gospodar Marijan 
Podobnik j im je namreč v 
začetku tedna odpeljal kra-
vo Skušo, ki je imela raasti-
tis, in zato se je odločil, da si 
ne zaslužijo nagrad, ker so 
mu prikrivali, kaj se dogaja 
z živalmi na Kmetiji. Pre-
krili so mu, da je s kravo 
nekaj narobe, umrla pa jim 
je tudi kokoš. Kazen mora 
biti vzgojna. 

Svetlolasa Biljana je na začetku veljala za razvajeno punčko, 
Adrijana pa redno ponavlja, da ni zaljubljena v Michaela. 

Samo p 
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KINO, SPOREDI, RADIO 
HOLIVUDSKO VZDUŠJE 
Ljubljanski i8. Liffe se ta teden zaključuje, Instalacija ljubezni je v soboto doživela predpremiero, 
iTIVIjeva filmska zabava pa je poskrbela za 'holivudsko' vzdušje. 

V sredo je bila v 
l j u b l j a n s k e m 
Opera baru veli-
ka iTIVIjeva 
filmska zabava, 

ki so je i n V I j e v d pripravili 

kot partnerji festivala UFFe 
2007, obenem pa predstavili 
filmski natečaj Holivud. 

Uradni del zabave je pove-
zoval Boštjan Napotnik, za-
činila ga je vokalna zasedba 
Male malice, vrhunec večera 
pa je bila predstavitev treh 
kratkih parodijskih filmov 

Vena Jemeršiča: Titanic, 
Psiho in Vojna zvezd. Z nji-
mi so pravzaprav uradno na-
javili filmski natečaj Ho-
livud, ki se bo začel 11. de-
cembra in trajal do konca 
marca. Zbirali bodo domače 
video posnetke na temo Ho-
livuda in srečnega zmago-

Dafne in Ven Jemeršič ter Katarina Čas /fom: atbiviTvij« Boštjan Napotnik Napo/ f«'«-- z>i<iop 

RADIJSKI SPOREDI 
Radio Kranj 97,3 M h z 
(vww.radio-l<ranj.si/program.php) 

V torkovi temi dneva ob 9.20 bodo gostili vodjo informa-
cijske pisarne Evropskega parlamenta Natašo Coršek 
Mencin, sledile bodo redne torkove rubrike. Predstavniki 
Zavoda za turizem Kranj se jim bodo pridružili v sredini 
dopoldanski temi ob 9.20, o io. slovenskem festivalu vin, 
ki bo v Ljubljani med 22. in 24. novembrom, pa bodo go-
vorili ob 11.io. Oddaja za upokojence bo na sporedu ob 
18.20, Mladi, nadarjeni in obetavni pa ob 19.10. Sledila bo 
oddaja Zadetek ob 19.30. Kaj je novega v Prešernovem 
gledališču v Kranju, boste izvedeli v četrtkovem pogovoru 
ob 10.30, v popoldanskem programu naj opozorijo na še 
en potep z Radijem Kranj in Dašo Šter ob 16.20. Petkovo 
popoldne bo namenjeno radijski lestvici in pometanju po 
domači glasbeni sceni, sobotni dopoldnevi pa so rezervi-
rani za brihtne glavice. 

Radio Potepuh, 91,0 Mhz (Tele-TV in Sat-Tv) 
(www.potepuh.com) 

V torek prisluhnite oddajama Moja dežela ob 14.10 in Ba-
bičinim nasvetom ob 15.10. V sredini oddaji Rože&Vrt ob 
14.10 bodo več besed namenili rastlinam, ki nam v zim-
skih dneh pričarajo praznično vzdušje. Ob 15.30 pa pri-
sluhnite Mozaiku Slovenije, ki ga pripravlja Agencija Sa-
baa. V četrtkovi oddaji S-O-S ob 14.10 bo gost voditelja 
Staneta Ace Arsov, predsednik Društva Dulos z Bleda. 
Razkrila bosta zamolčano in odkrila pot, ki vodi iz odvis-
nosti. Veronika vas v svojo družbo vabi v petek ob 14.10, 
ko vas bo v oddaji Moja dežela popeljala na potep in vam 
dala namig za obisk slovenske znamenitosti. Ob 16.10 pa 
vas Saša Einsiedler vabi, da se pridružite njej in njenemu 
gostu v oddaji Živimo lepo. Izzivu podjetništva lahko pri-
sluhnete v ponedeljek ob 10.30, da za vsako bolezen roži-
ca raste, pa izveste v Zdravstvenem kotičku ob 12.10. 

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

V sredo ob devetih bodo predstavili v torek popoldne usta-
novljeno gorenjsko podružnico društva Bravo, ob enajstih 
gostili škofjeloškega župana Igorja Draksierja, ob pol enih 
pa se spraševali, kaj Škofja Loka ponuja evropskemu pros-

toru. V četrtek bodo v Vandranju s harmoniko po 19. uri 
nastoplil Igor in Zlati zvoki. V petkovem dopoldnevu bo-
ste slišali nasvet za izlet, petkovo razglednico po 16. uri pa 
bodo tokrat pisali v praznični občini Gorenja vas-Poljane. V 
soboto ob devetih boste reševali radijski kviz, ob 10.30 pri-
sluhnili članom Kinološkega društva Škofja Loka Železniki, 
p>opoldne pa športni soboti. Nedeljsko duhovno misel ob 
pol osmih bo pripravil Gregor Luštrek, kaplan v Žireh, ne-
deljsko popoldne pa vam bo tokrat lepšala Bojana Pivk. V 
ponedeljek bo zvečer v živo potekala oddaja Šolski radio. 

Radio Ognjišče, 104,5 iPS.S Mhz 
(www.ognjisce.si/napovednik/napovednik.htm) 

V torkovi oddaji Zrno prava ob 8.15 boste slišali, kdaj je 
pravni posel mogoče izpodbijati. V oddaji Karitas ob 13.30 
bo Zvone Horvat Žnidaršič iz Zavoda Pelikan Karitas go-
voril o stiskah odvisnikov. V sredo ob n.15 bomo s sestro 
Nikollno pripravljali sarmo, ajdov kruh in rižev narastek. V 
Moji zgodbi ob 18.15 bo duhovnik jože Tovšak pripovedo-
val, kako je bil kot kaplan v Velenju zaprt zaradi govora na 
pogrebu šolskega sluge. V četrtkovem kmetijskem nasve-
tu ob 8. uri boste slišali o pravilni pripravi in skladiščenju 
pršilnikov čez zimo. V petek ob 11.15 bodo Knjižne minu-
te, ob 22. uri pa Operni nokturno. V soboto ob 8. uri bodo 
Misijonska obzorja, ob n . uri pa bo v studiu dr. Karel Gr-
žan. Ob 20.30 je nagovor pred nedeljo pripravil provincial 
minoritov br. Milan Kos. V nedeljo ob 9. uri bo oddaja 
Graditelji slovenskega doma, ob n . 15 pa ne preslišite 
Kmetijske oddaje. 

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

Danes po 19. uri spremljajte hokejsko tekmo v ligi EBEL: 
Acroni - Alba. V sredo ob 7. uri Smodlakov spletni dnev-
nik, ob 16. uri bo Razgled s Triglava na občino Jesenice, ob 
20. uri pa Pot k svetlobi in zdravju z Antonom Hladnikom. 
V četrtek ob 16. uri razgled s Triglava na občino Radovlji-
ca, v petek pa na občini Bled in Gorje. Po 19. uri pa v pe-
tek spremljajte hokejsko tekmo KAC - Acroni. V soboto se 
bodo ob 11. uri razgledovali po občini Žirovnica, večer pa 
bo namenjen resni glasbi in duhovnim razgledom. Nede-
lja se bo začela ob 8.05 z glasbeno malho, ob 10. uri bo 
sledila Triglavska kuhalnica, uro kasneje mali oglasi in ob 
13. uri nedeljski pogovor. Po 18. uri pa na sporedu prenos 
hokejske tekme Innsbruck - Acroni. 

valca popeljali v HoUywood, 
mu dali nekaj žepnine ter 
mu naročili, naj posname 
svojo izkušnjo o Meki 
filmske industrije. Film, ki 
ga bo posnel zmagovalec, bo 
iTIVI izposojal preko svoje-
ga modela izposoje dvd-jev 
na dom. 

FeeVini kdo?'-

Posebne majice so zabavo še bolj popestrile. /Foto:a th,v itvi). 

Bivši 

Romantičrta komedija Bivši pripoveduje zgodbo o do-
brodušnem Tomu, ki nima prav uspešne kariere, toda ko 
s Sofio dobita prvega otroka, mora sprejeti službo v pod-
jetju ženinega očeta. Tam spozna dvoličnega Chipa, ki 
kljub invalidskemu vozičku ni niti najmanj nedolžen. 
Chip je namreč nekdaj osvajal Sofio, zato sedaj Tomu 
dodobra zagreni delo in ga vedno znova prikaže kot po-
polnega nesposobneža. Tom seveda ne misli stati kri-
žem rok in obljubi maščevanje, toda vsi načrti se kot po 
pravilu izjalovijo, kar vodi v serijo zabavnih, a za Toma 
zelo neprijetnih nesporazumov. A. B. 

KINO SPORED 

KINOamER.KRAlU 

Torek, 20.11. 

1630 ZLO VSTAJA 

1830 SICKO 

21.00 1408 

Sreda,21.11. 

17.30 SICKO 

20.00 INSTAUCIJAUUBE2NI 

UNHARTOVA DVORANA, RADOVUKA 

Četrtek, 22.11. 

20.00 FAKTOTUM 

Petek, 23.11. 

18.00 SLUTNJA 

20.00 GASILCA PRED OLTARJEM 

Sobota, 24.11. 

18.00 GASILCA PRED OLTARJEM 

20.00 SLUTNJA 

Nedelja, 25.11. 

18.00 GASILCA PRED OLTARJEM 

20.00 FAKTOTUM 
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20.00 SUPERHUDO 

Petek, 23.11. 

20.00 KOTOTAMOPEVA 

Nedelja, 25.11. 

20.00 SUPERHUDO 

Torek, 20.11. 

18.00 SICKO (film. gledališče) 

Petek, 23 .11. 

19.00 BOURNOV ULTIMAT 

Sobota, 24.11. 

19.00 BOURNOV ULTIMAT 

5 8 4 
4 1 6 8 

6 9 5 
1 2 7 3 

4 7 
7 2 1 6 

5 6 4 
3 8 6 1 

4 2 7 

BBQQBOQaD 

m a g n a H a H 

SUDOKU 

Navodila: v kvadrate vpišite števila od 1 do 
9 tako, da se ne bo nobeno število ponovilo ne 
v vrstici ne v koloni ne v enem izmed odebeljenih 
devetih kvadratov. Sestavila: Petra F. 

http://www.potepuh.com
http://www.radio-sora.si
http://www.ognjisce.si/napovednik/napovednik.htm
http://www.radiotriglav.si/spored/


TOREK 2 0 . 1 1 . 2 0 0 7 

muianua 
Rešitve nagradne križanke Didakta 

Če ste otroško križanko rešili pravilno, ste dobili geslo Nove 
zgodbe prikupnih prašičkov. Obljubili smo vam tri privlačne 
knjižne nagrade, ki jih poklanja založba Didakta. Srečne na-
grajenke so tokrat Maja Petek (Bohinjska Bistrica), Bogdana 
Trček (ŽIri) in Urška Erman (Lesce), ki bodo nagrade prejele 
po pošti. A. H. 

PfCGf smo se. odr 
ločili, da hmno dtitp^ z vami prikli-
cali snežinke^ xaio raepist^emo 
likovni natečaj na iemo Zima, zima \ 
bela. Kaj vse si pod tem predstavljate, 

' prepuščamo vaši domiš^^'Pri risan-
' ju lahko uporabite katerokoli 

likovno tehniko. Najbolj izvirne 
likoiTte izdelke bomo nagradili z 
vstopnico za čarovnika Ton^a in nje-
govo predstavo Pismonoša A^oša. 

Važe izdelke bomo spr^emali do vključno 29. novembra na nasktv 
Gorenjski glas, Blehveisova cesta 4,4000 Kranj, s pripisom "Likovni 
natečaj". Ne pozabite napisati svojega imena in priimka, polnega 
nasknra in starosti. Imena bomo objavili 4. decembra v Gorenjskem 
glasu in nagrajence obvestili |>o poiti. 
Srečanje z nagrajenci bo v torek, n. decembra, popokine na sedežu 
Gorenjskega glasa na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju, kjer nas bo obiskal 
tUdI dedek Mraz. Pa veselo na delo! s. 

O G oglasi M/Ml 424;, e-poiid: malkiglasî g-glj!.«, www.90reniiki9las.si 
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Sesuviia: Eva in Bine 

Navodilo za reševanje: 
V mrežo uvrstite številke od ^ 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 2 3 x 2 polji je vsaka številka 

vpisana le enkrat. 

OKUSEN MEDENI ZAJTRK 
Minuli četrtek oziroma petek so otroci v slovenskih vrtcih za zajtrk jedli med domačih čebelarjev. 
Z otroki v žirovniškem vrtcu je zajtrkoval predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč. 

Dobrodelno-izo-
braževalna akci-
ja 'En dan za zaj-
trk med sloven-
skih čebelarjev v 

naših vrtcih', ki jo je minuli 
četrtek oziroma petek orga-
nizirala Čebelarska zveza 
Slovenije (ČZS), je bila zelo 
pozitivno sprejeta. Slovenski 
čebelarji so v vrtce razdelili 
več kot 1.500 kilogramov 
medu. Poleg tega se med 55 
tisoč otrok v vrtcih in 178 ti-
soč osnovnošolcev razdelili 
izobraževalno gradivo: zgi-
banko Čebelica, moja prija-
teljica, dva tisoč plakatov Od 
čebele do medu in več kot 
dva tisoč stripov o okoljski 
junakinji Čebelici Binci, ki 
skuša rešiti svet pred one-
snaženjem. 

Otrokom so se na zajtrku 
pridružili čebelarji, v dobri 
polovid slovenskih občin pa 
tudi župani, podžupani ozi-
roma predstavniki občin. V 
četrtek se je z ljubljanskim 
županom Zoranom Jankovi-
čem zajtrka v vrtcu Pod gia-

Predsednik ČZS Boštjan Noč je v petek zajtrkoval z otroki v žirovniškem vrtcu. 

dom, enota Poljane, udeležil 
predsednik Čebelarske /veze 
Slovenije Boštjan Noč, v pe-
tek pa je zajtrkoval z otroki v 
domači občini Žirovnica v 
družbi ravnatelja Valentina 
Sodje in podžupana Izidorja 
Jekovca. "Znano je, da na 
mladih svet stoji, zato mora-
mo že pri najmlajših začeti 
spodbujati zanimanje za če-
belarstvo, to pa je najlažje sto-
riti preko sladkega medu. Na-
men akcije je bil ozavestiti 
otroke o pomenu čebele za 

okolje in koristih čebeljih pri-
delkov," je poudaril Noč in 
dodal, da so bili nad odzivom 
nad akcijo izjemno presene-
čeni, še posebej so jih z odzi-
vom presenetili župani. "Ak-
djo bomo prirejali tudi v pri-
hodnjih letih, razmišljamo o 
tem, da bi prerasla v večdnev-
no akdjo. Poleg tega namera-
vamo pri otrocih spodbuditi 
razmišljanje o medu in po-
menu čebelarstva tudi s pro-
jekti, kot je denimo razpis za 
čebelarski turistični spomi-

nek, ki do prvega marca pote-
ka na osnovnih šolah," je še 
povedal Noč. 

Otrod v vrtcu pri OŠ Ži-
rovnica so med z veseljem 
jedli. In zakaj ga je priporoč-
ljivo jesti.' "Ker je zdrav," je 
razmišljal Jan. "Med je do-
ber, ker je sladek," pravi 
Marcel. "Jedla sem ga, ko 
sem bila bolna," je pojasnila 
Ana. Med ima zelo rad tudi 
ravnatelj: "Najraje ga imam 
na kruhu, včasih ga iz kozar-
ca zajemam kar z žlico." 

Med mladimi talenti je bilo največ harmonikarjev In pevcev. 

2. koncert 23. novembra 2007, ob 20. uri 
posvečen Slavku Avseniku 

Dvorana pod Avsenikovo marelo v Begunjah. 

Igral bo ansambel Gregorji z glasbenimi gosti: Robi Zupan, Tomaž Cilenšek, 
Toni Iskra, Grega Korošec, Petra Trobec, Klemen Leben, Tomaž Hribar, Sašo 

Avsenik, Kvintet harmonik GŠ Radovljica, Gregor Avsenik, pevski duet Danilo 
Lukan in Vera Šolinc ter plesna šola Mojce Horvat. Voditeljica večera: Betka Šuhelj 

MedijsU 
sporaoiji: 

Tradicija Avsenik, d. o. o^ Begunje 21,4275 Begunje, 
T: 00 386 4 5333 402, F: 00 386 4 5334164, avsenik@avsenik.com, 

www.avsenik.com 
Generalni pokrovitelj 

R o d i e Triolor 
Gorenjski Glas RADIO 

OGNJIŠČE 
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TISOČ UGANK 
ZA MALČKE 

Tokrat vam Franc An-
kerst zastavlja nasled-
njo uganko: 

Kaj je še, ko nič več ni? 
To vsak ve in tudi ti. 

Do petka nam pošljite 
SMS z vsebino ug-hreši-
tev-i-ime, priimek In na-
slov na številko 031/691 
111. Nekdo bo prejel 
knjižno nagrado. Pravil-
na rešitev prejšnje 
uganke se glasi čokola-
da. Izžrebali sn^o Vida 
Šimenca Iz Preddvora. 

TALENTOV 
NE MANJKA 
Na peti prireditvi Talenti Občine Šenčur 2 0 0 7 se 
je predstavilo dvajset mladih talentov. 

kovost izvedbe in umetni-
ški vtis. Na podlagi njenih 
ocen so potem izbrali dvaj-
set najboljših točk, štirje 
prijavljeni pa bodo žal mo-
rali svojo priložnost iskati 
naslednje leto. "Zmagoval-
cev nismo iskali, saj je zma-
govalec že vsak, ki si je upal 
nastopiti na avdiciji in po-
kazati svoje znanje," je po-
jasnila predsednica KUD 
Valentin Kokalj Visoko Sta-
ša Pavlič. 

Od. nastopajočih je bila 
med najbolj opaznimi štiri-
danska heavy metal skupina 
Raven Death iz Preddvora, 
ki na lanski avdidji ni uspela 
prepričati komisije, v enem 
letu pa je toliko napredovala, 
da si je prislužila nastop na 
finalni prireditvi. Vodja ben-
da Andrej Gr^orc je pojas-
nil, da so stari od 14 do 15 let, 
skupaj igrajo poldrugo leto, v 
kratkem pa bodo na Viso-
kem pripravili tudi samosto-
jen koncert. 

V nedeljo popol-
dne so v dvorani 
k r a j e v n e g a 
doma na Viso-
kem mladi ta-

lenti prepevali, plesali, igrali 
na različne inštrumente in 
izvedli skeč. Na že tradicio-
nalni zabavni prireditvi Ta-
lenti Občine Šenčur 2007, 
Id jo je peto leto po vrsti pri-
pravilo Kulturno umetniško 
društvo Valentin Kokalj Vi-
soko, so se namreč predsta-
vili mladi talenti iz občine 
Šenčur in tudi njene okoli-
ce, stari od šest do sedem-
najst let. 

Na nedeljski prireditvi 
smo videli dvajset točk, 
medtem ko se je za nastop 
prijavilo 24 posameznikov 
in skupin. Vsi prijavljeni so 
zato morali najprej opraviti 
avdicijo pred petčlansko 
komisijo, ki je ocenila ka-

http://www.90reniiki9las.si
mailto:avsenik@avsenik.com
http://www.avsenik.com


AVTOMOBILIZEM 
VRNITEV NA MODNO STEZO 
Test: Opel Antara 2.0 CDTI A/T Cosmo 

O Matjaž Cregorič 

" V ' portni terend so tista Savtomobilska katego-
rija, ki v zadnjih letih 
pridobiva vse več kup-
cev in je trenutno pra-
vi modni hit Zato ne 

čudi, da se za vstop v ta razred 
odločajo tiidi tisti proizvajalci, 
ki doslej niso imeli tovrstnih 
štirikolesnikov, seveda pa ne 
manjka onih, ki že imajo nekaj 
izkušenj. Nemški Opel je po 
izjemno uspešni karieri mode-
la Frontera za nekaj let izstopil 
in se pred nedavnim vrnil z 
novo Antaro. Tokrat za part-
nerja niso izbrali japonskega 
Isuzuja, ampak so ga poiskali 

kar v lastni hiši, zato je Antari-
na sestrična Chevroletova Cap-
tiva. Opel v sodelovanju s kon-
cemsldm dnižinskim Članom 
Chevroletom. Oplovi stilisti so 
se odločili za nekoliko bolj 
umirjeno podobo, kjer so do-
kaj zadržan sprednji del z zna-
čilno Oplovo masko hladilnika 
nadaljevali z visokima bokoma 
in kupejevsko prirezanim zad-
kom. Čeprav Antara oblikovno 
ni izjemno izstopajoča, je zu-
nanjost ukrojena v skladu z 
modnimi zapovedmi, morda 
manjka le ščepec, da bi se lah-
ko bolj prepričljivo prerinila v 
prve vrste in zasenčila tekme-
ce. Prtljažnik zapirajo običajna 
dvižna vrata in Oplovi strategi 
se niso ukvarjali z vprašanjem, 
ali se bo z avtomobilom vozila 

peterica ali sedmerica, saj do-
datnih sedežev ni. So pa pri 
najbogatejšem paketu opreme 
oblečeni v rjavo usnje, ki se ne-
kako ne more ujeti z motno čr-
nino armaturne plošče, sploh 
pa se zdi za terenski avtomobil 
nekoliko preveč občutljivo. 
Bolj konvendonalno zasnovo 
so Oplovi strategi ubrali tudi 
pri voznikovem delovnem 
prostoru, armaturna plošča je 
namreč podobna kot v drugih 
avtomobilih te znamke, meril-
niki so pregledni, večina stikal 
je dostopnih, nekaj privajanja 
zahteva obvladovanje komuni-
kacijskega sistema, resna za-
mera pa gre na račun klimat-
ske naprave, ki je tudi pri naj-
bolje založeni stopnji opreme 
le polovično samodejna. Pri 

Antari za volanom ni treba 
misliti, kaj se bo zgodilo na 
brezpotju, saj elektronika v ce-
loti uravnava delovanje pogon-
skega sklopa in sama odredi, 
kdaj se morajo vključiti vsa šti-
ri kolesa. To seveda pomeni, 
da ne gre za čistokrvnega te-
renca in da se avtomobil bolje 
kot v blatu počuti na asfaltu. 
Taka logika je s stališča, da se 
večina lastnikov modemih 
športnih terencev le izjemoma 
odpravi na brezpotja, popolno-
ma razumljiva. Pogonski stroj, 
2,0-litrski turbodizelski motor, 
v Antari povprečno dobro 
opravlja svojo nalogo, saj ne 
nudi izjemnih športnih zmog-
ljivosti, niti ni kakšen poseben 
lenobnež. Za bolj dinamično 
vožnjo bi se prileglo nekaj 
dodatne moči in navora, ki ju 
v dobršni meri "nevtralizira" 
petstopenjski samodejni me-
njalnik z možnostjo elek-
tronsko nadzorovanega roč-
nega pretikanja, ki je alterna-
tiva popolnoma ročnemu. 
Antara je .torej vrnila znam-
ko Opel na modne brvi 
športnih terencev, kjer v za-
dnjem času kar mrgoli novo-
sti. Zadržanost in priseganje 
na tradidjo pa v množid no-
vincev nima kakšne posebne 
vrednosti. 

TEHNIČNI PODATKI 

Mereč d. 4,575, š. 1,850, v. 
Prostornina prtljažnika: 
Teža (prazno v./ dovoljena): 
Vrsta motorja: 
C ibna prostornina: 
Največja moč pri v /min: 
Največji navor pri v /min: 
Najvišja hitrost: 
Pospešek 0 - 1 0 0 km/h: 
Poraba goriva po EU norm.: 
Emisije C O z : 
Maloprodajna cena: 
Uvoznik: G M 

1,704 m, medosje 2,707 m 
370/865 I 

1805/2272 kg 
štirivaljni, turbodizelski 

1991 ccm 
110 k W / i 5 0 KM pri 4 0 0 0 

320 pri 2 0 0 0 
178 km/h 

12,1 s 
11,5/ 6,8/ 8,6 1 /100 km 

238 g/km 
35.580 EUR 

SEE, podružnica Ljubljana 
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POOBLAŠČENI TRGOVEC IN SERVISER V O Z I L OPEL 

OB NAKUPU 

novega voxlla OPEL 

In SERVISU vom zagotavljamo 

50% POPUST/ 
iVj pri nakupu pnovmotlk 

COOPEB, KLEBER In 

KORMORAN 

jmL. 

ČISTOKRVNI BAVARSKI ŠPORTNIK 
BMW je poslal na cesto doslej najmočnejšo generacijo svojega M3. 

Novi bavarski šport-
nik BMW M3 od-
ločno razkazuje 
svoje mišice. Ob 

masivnejših odbijačih, izbu-
ljenih blatnikih, grozečih re-
žah za dovod zraka v motorni 
prostor in "škrgah" na motor-
nem pokrovu, je posebna 
tudi streha, ki je zaradi pri-
hranka pri teži izdelana iz 
karbonskih vlaken. Tudi v no-
tranjosti je v primerjavi z obi-
čajnejšimi sorodniki precej 

sprememb, uporabljeni so 
žlahtnejši materiali v različ-
nih barvnih odtenkih in kom-
binadjah. Pod motornim po-
krovom novega bavarskega 
športnika rohni 4,0-litrski 
bencinski osemvaljnik, ki iz 
sebe iztisne 309 kilovatov 
(420 KM) in orjaški navor 
4 0 0 N m pri 3 9 0 0 vrtljajih. 
Pospeški so naravnost dirka-
ški, saj se M3 2 mesta do hi-
trosti 100 kilometrov na uro 
izstreli v 4,8 sekunde, najviš-
ja hitrost pa je s pomočjo 
elektronskega omejevalnika 
ukročena na 250 kilometrov 

na uro. Prenos moči poteka s 
pomočjo šeststopenjskega 
ročnega menjalnika. Peščica 

slovenskih kupcev bo morala 
biti pripravljena za M3 odšte-
ti najmanj 73.200 evrov. 

STROKOVNjAK PRIPOROČA 

Več previdnosti 

Med vožnjo v zimskih razmerah mora biti stopnja previdnosti 
pri voznikih še višja kot sicer, saj je težko predvideti, kako se 
bo avtomobil obnašal na primer ob naglem zaviranju. Zato se 
je treba odreči preveč sunkovitim reakcijam. Speljevanje na za-
sneženem vozišču naj bo manj silovito, da se pogonska kole-
sa ne bodo predolgo vrtela v prazno, kakor hitro je mogoče, 
prestavimo v višjo prestavo, da bo motor imel več navora in 
manj moči. Vožnjo v vzpone začnemo z nekaj zaleta, saj bo z 
višjo hitrostjo manj potrebe po prestavljanju navzdol in manj 
možnosti, da bodo kolesa začela zdrsavati. Zato si je treba pu-
stiti nekaj več varnostne razdalje. Zavorne poti se namreč na 
zasneženi cesti občutno podaljšajo in če avtomobil začne dr-
seti, ga skušamo ustaviti z več kratkimi in ne pregrobimi priti-
ski na stopalko zavore. Spust po klancu začnemo v nižji pre-
stavi in prepustimo zaviranje motorju. Pri avtomobilih, oprem-
ljenih s protiblokirnim zavornim sistemom, se med njegovim 
delovanjem sliši nekakšno grčanje, vsekakor pa je med zavira-
njem treba volanski obroč krepkeje poprijeti, da med drsenjem 
avtomobila ne bi zaneslo. Če se nam kljub previdnosti zgodi, 
da avtomobil obtiči v snegu, ga ne skušajmo izvleči s krepkim 
pritiskom na plin; bolje je, če ga zagugamo tako, da poskusi-
mo najprej naprej, nato z vzvratno prestavo nazaj; pogonski 
kolesi si bosta tako naredili nekaj prostora in morda premaga-
li snežno oviro. Previdnost je potrebna tudi pri menjavi vozne-
ga pasu, še zlasti, če je med kolesnicami navožen sneg; s pre-
visoko hitrostjo in preveč sunkovitimi gibi z volanom je veliko 
možnosti, da bo vozilo končalo ob cesti. 

BOLTEZ r 
bi 

www.boltez.si .;.i8 
MICHEUH 

liE. 
Mazda za vodikovo avtocesto 

Japonska Mazda bo v skladu s svojim okoljevarstvenim pre-
pričanjem prihodnje leto za potrebe norveškega projekta 
"HyNor" dobavila trideset vozil Mazda RX-8, ki za pogonsko 
gorivo uporabljajo vodik In zato v ozračje ne izpuščaje oglji-
kovega dioksida. Pogodba o sodelovanju z Norvežani je že 
podpisana in v okviru projekta HyNor bodo na 580 kilome-
trov dolgi avtocesti med norveškim glavnim mestom Oslo 
in pristaniščem Stavanger postavili več postaj, na katerih bo 
v avtomobilske rezervoarje mogoče natočiti vodik. M. C. 
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DRUŽABNA KRONIKA 

MOŠKA IN ŽENSKA PARADA MIŠIC 
Minuli konec tedna je bil v znamenju mišic, tako pri moških kot pri ženskah. V Medvodah so jih 
razkazovali na odru, v Domžalah na borilnem spektaklu. 

V Športni dvorani 
Medvode je v so-
boto potekalo 
Odprto državno 
prvenstvo v fitne-

su in bodybuildrngu. Tekmo-
vanje je bilo pravi magnet za 
gledalce, med katerimi so bili 
številni znani obrazi: športni-
ki, glasbeniki, udeleženci res-
ničnostnih šovov, podjetniki. 
V različnih kategorijah se je 
na odru predstavilo 39 tek-
movalcev, tudi predstavnice 
nežnejšega spola. 

Pokazali so sadove števil-
nih ur v fitnes centrih. Po-
membne pa so seveda tudi 
zadnje priprave pred nasto-
pom pod žarometi, ki jih je 

opisal Ljubljančan Andrej 
Milutinovič, letošnji mister 
Universum. Za fitnes se je 
odločil zaradi želje po lepšem 
telesu. Pri i4-tih letih je imel 
140 kilogramov, danes jih 
ima okoli sto. Njegov recept 
fitnes, spremenjen način pre-
hranjevanja, ogromno odre-
kanja in volje. "Cilj pred na-
stopom je izgubiti odvečno 
vodo, zato jemo čim bolj slad-
ko hrano. Pred tekmo nič ne 
pijemo. Brez vode sem že več 
kot en dan. Pred nastopom 
se namažemo še s samopor-
javitveno kremo," pravi in-
štnJctor fitnesa in osebni tre-
ner, ki pa priznava, da mu 
pretirano mišičaste ženske 
niso všeč. Kaj pa ženske me-
nijo o ekstremno mišičastih 
moških? "Sta le dve možno-

sti: jim je zelo všeč ali pa od-
vratno," meni Milutinovič. 
Barovka Tina Hižar, Id je bila 
v družbi drugili tekmovalcev 
tega resničnostnega šova, 
obenem pa na dogodku v vlo-
gi novinarke tudi po službeni 
poti, je o tej temi povedala: 
"Imam rada športnike, teli pa 
so preveč ekstremni." Podo-
bnega mnenja je bila tiidi 
sanjska ženska Miša Margan, 
pa tudi Playbojevo dekle Na-
taša Kim, ki je podeljevala po-
kale najboljšim, poleg še ene 
zajčice Klare Rozina, med-
tem ko je tekmovalkam na-
grade podelil Erazem Pintar, 
podjetnik in kolumnist 

Najprestižnejša zmaga je 
odšla na Gorenjsko. Skupni 
zmagovalec v bodybuildingu 
je postal ji-ietni Miha Zupan 

iz Struževega pri Kranju, O 
treningu bodybuilderja je 
povedal: "Osnovni trening 
poteka tako kot pri drugih 
športih, zraven pa je še dieta 
in bolj kot se približuje dan 
tekme, manj je hrane in 
močnejši so treningi, tako da 
je zelo naporno." 

Mišice so v določeni meri 
odigrale vlogo tudi v nedeljo, 
ko je v Domžalah potekal bo-
rilni spektakel World Free-
fight Challenge. Profesional-
ni borci in tudi dve borki, 
svetovno znana imena, so se 
pomerili v veščini MMA 
(Mixed Martial Arts) in taj-
skem boksu. Borila sta se 
tudi dva Slovenca: Bojan Ko-
sednar v disciplini MMA in 
Daniel Marhold v tajskem 
boksu. 

Ženske mišice (z leve): Eva Pogačnik, miss fitnesa, Zina 
Vovk, najlepše urejena tekmovalka, in Mojca Poljšak, miss 
figure / Foto: ''eter Kolenina 

Posebni gost Thomas Benagli, trenutno najboljši 
italijanski profesionalec v kategoriji IFBB (levo), in Andrej 
Milutinovič v pripravah na nastop /Foto:p«erKojenuu 

Najboljša skupno: Ljubljančan Miha Erhatič v fitnesu (levo) 
in Kranjčan Miha Zupan v bodybuildlngu / f o i o i>Mctt;o5«nina 

Na ogledu mišic: sanjska Miša Margan, Slaviša Stojanovič, 
trener NK Domžale, Erazem Pintar /fototReKiKoumn« 

Župan občine Medvode Stanislav Žagar z Lucijo (v sredini) 
in Tino, dvema izmed svojih štirih hčerk. / fom p«« Kosenina 

Dejan Clazer, zmagovalec fitnes nizke kategorije, Playbojevo 
dekle Nataša Kirn in Tone Fornezzi Tof / FO«; PM« Kosenina 

VRTIMO GLOBUS 
Ženska za en dan 

Španski zapeljivec Antonio Banderas bi 
se vsaj za en dan rad prelevil v žensko, 
da bi bolje razumel nežnejši spol. Igra-
lec, ki v bolgarski prestolnici Sofiji snema 
film The Code, v katerem z legendarnim 
Morganom Freemanom igrata roparja, ki 
ju lovita ameriška policija in ruska mafi-

ja, pravi, da bi z veseljem zamenjal vlogo z režiserko fil-
ma Mirni Leder. Freeman pa v nasprotju z njim ne želi 
biti nihče drug, saj kot pravi, ima svojih težav dovolj. 

Višnjič priznal hčerko ' 

Hrvaški igralec Goran Višnjič se je odre-
kel testu DNK in s tem priznal, da je oče 
osemmesečne Lane Lourdes, ki je plod 
romance s Šibenčanko Mirelo Rupič. 
Hrvaški mediji poročajo, da je za hčerko 
pripravljen plačevati 1.200 evrov preživ-
nine, Rupičeva pa zahteva več, zato bo o 

znesku odločalo sodišče. Sicer pa je Mirela z nepričako-
vanim razpletom zelo zadovoljna, medtem ko odvetnik 
zvezdnika Urgence molči. 

V zaporu 84 minut 

Lindsay Lohan je zaradi vožnje pod vpli-
vom alkohola v zaporu Lynwood, kjer je 
Pariš Hilton sedela 23 dni, Nicole Richie 
pa 82 minut, preživela 84 minut. Od šti-
ridnevne zaporne kazni je en dan odslu-
žila v priporu po julijski aretaciji, dva dni 
pa bo nadomestila z družbeno korist-

nim delom, zato je morala odslužiti le 24 ur. Mlada 
zvezdnica ni bila deležna posebne obravnave, po dobri 
uri pa je zaradi že znane prostorske.stiske odkorakala na 
prostost. 

Živina bo očka 

Ameriški igralec Chris Noth, znan po 
vlogi večnega šarmerja Živine iz serije 
Seks v mestu, ki bo drugo leto zapeljeval 
v istoimenskem filmu, bo postal očka. 
Njegova partnerka Tara Wil5on, prav 
tako igralka, pričakuje prvega otroka. 
"Chris in Tara sta zelo srečna, a sta se 

odločila, da bosta privatne stvari ohranila zase," je spo-
ročil njegov tiskovni predstavnik. Par je znan po tem, da 
skrbno čuva svoje zasebno življenje, zato tudi ni znano, 
^e se nameravata poročiti. 

Dekle s fotografije je pod svoje okrilje vzela Saša 
Lendero. Govori se, da naj bi Maja Jakša (z umetniškim 
pevskim imenom Niki) postala konkurenca pevkam 
slovenske ljudsko pop scene. Na primer Nataliji 
Verboten in Brigiti Šuler. / FO«: zatiop 


