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Igor Draksier spet izvoljen za župana
P o n o v n e nedeljske volitve s o z n o v a prinesle z m a g o d o s e d a n j e m u ž u p a n u
Š k o f j e Loke Igorju Draksierju, tokrat veliko bolj prepričljivo kot lani
v d r u g e m krogu, ko je dobil le 1 6 g l a s o v v e č od D u š a n a Krajnika.
DANICA ZAVRL Ž L E B I R

Škofja Loka - Na ponovnih
volitvah v nedeljo je dobil
199 glasov več od nasprotnika Dušana Krajnika, ki ima
tudi največ zaslug, da je do
"tretjega kroga" sploh prišlo.
Po njegovih pritožbah na potek lanskih volitev, ko naj bi
se na več voliščih dogajale
nepravilnosti pri delu volilnih odborov, je namreč upravno sodišče odredilo, da se
morajo ponoviti volitve na
treh voliščih, in sicer na Gostečah, Godešiču in pri Sv.
Lenartu. Na teh voliščih, kjer
je sicer 1145 volilnih upravičencev, je šlo to nedeljo na

volitve domala tri četrtine volivcev. Na Gostečah so 177
glasov namenili
Igorju
Draksierju, 57 pa Dušanu
Krajniku. Pri Sv. Lenartu je
Draksier dobil 165 glasov,
Krajnik 37, na Godešiču pa
so jih več namenili Krajniku,
in sicer 202, Draksierju pa
195. Skupaj s predčasnim
glasovanjem je Igor Draksier
dobil 546 glasov volivcev,
Dušan Krajnik pa 300. Sled
nji je sicer po razveljavitvi
glasovnic na nekaterih voliš
čih po drugem krogu župan
skih volitev "vodil" za 47 gla
sov in ko odštejemo še sled
nje, dobimo razliko 199 gla
sov v prid Igorju Draksierju.

Visoko razliko je dosedanji in prihodnji župan občine Škofja Loka Igor Draksier
komentiral takole: "Ljudje so
očitno sprevideli, kdo resnično dela, kdo pa se zateka k
populističnim akcijam. Volilni rezultat kaže, da občani
verjamejo, da sedanja razvojna koalicija dobro dela in da
smo na dobri poti, da Škofjo
Loko vodimo v smeri razvoja." Ob tem se je zahvalil volivcem, da so šli znova na volitve, pa tudi svoji družini in
vsem sodelavcem, ki so ga
podpirali v tem letu, ku je
bilo njegovo županovanje na
preizkušnji.
^
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Zmagoslavje Igorja Draksierja. Na sliki z ženo In somišljeniki v njegovem volilnem štabu.

Letos šest Severjevih nagrad

Gorenjska ^ ^ Banka

v nedeljo zvečer s o v dvorani L o š k e g a odra že 3 7 . podelili Severjeve n a g r a d e za igralske d o s e ž k e .
Drama Ljubljana, in Peter
Musevski iz igralskega ansambla Prešernovega gledališča Kranj. Severjevo nagrado za dosežke v ljubiteljskem
gledališču si delita člana
Šentjakobskega gledališča v
Ljubljani Tatjana Rebolj in
Saša Klančnik, prva za življenjsko delo na področju ljubiteljskega gledališča, drugi
pa nagrado prejme za vlogo
dobrega vojaka Švejka v istoimenski odrski priredbi dela
Jaroslava HaSka.

IGOR KAVČIČ

Kot veleva dolgoletna tradicija, so tudi letos na Loškem
odru v Skofji Loki na nedeljo,
ki je najbližja 18. decembru,
ko je leta 1970 v Ribnici na
Pohorju tako rekoč na odru
preminil eden največjih slovenskih igralcev Stane Sever,
podelili nagrade za igralske
dosežke, Id nosijo njegovo
ime. Nagrade že 37 let podeljuje Sklad Staneta Severja,
letos pa je nagrajence izbirala strokovna komisija v sestavi: režiser in dramatik Vinko
Modemdorfer, igralec in docent na AGRFT Branko Šturbej, dramaturginja Mojca
Kreft, igralka in prevajalka
Alenka Bole Vrabec ter dra-
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Severjevo nagrado za dosežke v poklicnem gledališču je
prejel tudi Igralec Prešernovega gledališča Peter Musevski.
maturg in režiser Alen Jelen.
Za dosežke v slovenskem poklicnem gledališču sta za vlo-

ge, ki sta jih igrala v preteklem letu, nagradi dobila
Saša Mihelčič, članica SNG

3732/07
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Samo za imetnike karti

DO S <»b.BOIiUSII NA VSE IZOELK.

Tudi letos sta bili podeljeni
Severjevi nagradi za študenta dramske igre na AGRFT.
Dobila sta jih študenta 4, letnika Nina Ivanišin in Jure
Henigman.
^
27. stran
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Prizidek obračunali
površno

V novem bloku
tudi ambulanti

Policija na lovu za roparji

S kolajno kronala
rekorde

Mestna občina Kranj je zaradi velike
podražitve naložbe v prizidek Zdravstvenega doma Kranj naro6la revizijo postopka javnega naročila. Revizor
je ugotovil, da je pogodbena vrednost obračunana povrSno in nedosledno.

v petek so v Šenčurju odprli novo stanovanjsko poslovno stavbo, v kateri
je dvajset stanovanj, zdravstveni ambulanti, lekarna in prostori za fizloterapijo. Investitor, to je Lokainvest, že
načrtuje v Šenčurju gradnjo stavbe s
šestnajstimi stanovanji.
^

Sredi tedna bo precg jasno, k
pnekodpo nižinah bo ^utmj
in dopoldne lahko me§eno.
V V I ^ It^fih se bo otoplilo, po
nižinah pa bodojutra mrzla.

Neznani storilci so v petek zvečer
oropali bencinski servis v Naklem, v
Kranju pa sta mladeniča poskuSala
oropati trgovino. Policija za neznanimi storilci Se poizveduje. Vse priče
naproSa, da ji sporočijo podatke, ki bi
ji lahko pomagali pri preiskavi.

8

Anja Čarman z Codešiča se je tako
kot Peter Man koč včeraj z zlato kolajno vrnila z evropskega prvenstva v
pljvanju. "Z vsemi svojimi nastopi
sem res zadovoljna, krona vseh pa je
bil finale na zoo metrov hrbtno," je
povedala ob vrnitvi.
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POLITIKA
ŽELEZNIKI

Državni svetniki na pomoč v Železnike
Zdaj že nekdanji predsednik državnega sveta Janez Sušnik je
v sredo, na zadnji dan svojega mandata, županu občine Železniki Mihaelu Prevcu kot pomoč po septembrski ujmi v
imenu prejšnjega državnega sveta predal ček za skoraj sedem tisoč evrov. "Takoj po tragediji, ki se je zgodila v tem
delu Gorenjske, sem dal pobudo, da tudi državni svetniki pomagamo s prostovoljnimi prispevki in tako pokažemo, da
nismo pozabili na stisko v prizadetih krajih. Zbrali smo deset
tisoč evrov, od tega smo jih sedem tisoč namenili najhuje
prizadetim Železnikom, preostali denar pa drugim krajem,"
je povedal Sušnik, ki se je v sredo po predaji čeka sprehodil
po Železnikih. "V kraju je bilo ogromno narejenega, seveda
pa bo potrebnih še veliko naporov za dokončno sanacijo," je
dodal. Donacija bo v Železnikih prišla še kako prav. "Ker je
Janez Sušnik ob predaji čeka dejal, naj denar usmerimo tja,
kjer ga najbolj potrebujemo, ga bomo verjetno namenili za
sanacijo zdravstvenega doma," je povedal Prevc. A. H .

Janez Sušnik in Mihael Prevc/Foto:Tinio«ki
L)UBYANA

Novi ameriški veleposlanik v Sloveniji
Predsednik ZDA George W. Bush namerava za novega veleposlanika v Republiki Sloveniji imenovati Vousifa B. Ghafarija. Ghafari, ki je ustanovitelj in predsednik uprave Ghafari
Companies, ima diplomo in magisterij z Wayne State University, na Michigan State University pa je magistriral iz poslovnih ved, so nam sporočili z ameriškega veleposlaništva. D. Ž

•arilo

izžrebanemu naročniku časopisa

Gorenjski Glas
Knjigo prejme ŠTEFKA ULČAR iz Kamnika.
Pred prazniki bomo skrajSaD delovni čas v malo oglasni sluibi, odprto bo:

dne 21.12 od S. de 1*. m ttr 24. in 31.12. od 8. do 12. ttft

KOTIČEK ZA NAROČNIKE

Podarjamo vstopnice
za Avsenikov zlati abonma
Naši cenjeni naročniki, ki radi poslušate Avsenikovo 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 bratov Avsenik iz obdobja najuspešnejšega dvojnega albuma
Zlati zvoki, in zaključni koncert, posvečen hitu Na Golici.
Tretji koncert bo na sporedu v petek, 28. decembra, ob 20.
uri. Gorenjski glas kot medijski sponzor podarja dvakrat dve
vstopnici za koncert. Če bi se koncerta, ki bo posvečen Francu Koširju, radi udeležili, odgovorite na nagradno vprašanje:
Katera je bila njegova ljubiteljska strast? Gledališče ali ples?
Odgovore nam pošljite najkasneje do četrtka, 20. decembra, na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4 0 0 0
Kranj ali po e-pošti na: narocnine@g-glas.si s pripisom "Za
Avsenikov abonma". Izžrebali bomo dva para, katerih imena bodo objavljena v ponedeljek, 24. decembra 2007, vstopnice pa jim bomo poslali po pošti. Sodelujte in mogoče bo
žreb prav vam namenil glasbeno obarvan večer v dvorani
Pod Avsenikovo marelo!

danica.zavrl@g-glas.si

Koristne pogajalske izkušnje
Blaž Kavčič, novi predsednik državnega sveta
DANICA ZAVRL Ž L E B I R

Blaž Kavčič, doma v vasi
Forme na obrobju občine
Škofja Loka (in ne v Dorfarjah, kamor smo ga pomotoma "naselili"), je bil domala
tri desetletja gospodarstvenik in nosilec vodilnih fimkcij v podjetjih, kot je bila
Iskra TelematiJca in poznejši
Iskratel. Sedaj je direktor
razvoja v podjetju Lokainvest. Za nekaj časa se spet
seli v politiko, kajti v vrhu državnega sveta je nasledil dosedanjega predsednika Janeza Sušnika. S politiko ima
Blaž Kavčič izkušnje kot občinski svetnik v Škofji Loki v
zadnjih štirih mandatih, od
leta 2 0 0 0 do 2 0 0 4 pa je bil
poslanec v državnem zboru.
Je član LDS, v politiko pa ga
je v tedanjo Demokratsko
stranko v začetku devetdesetih let povabil predsednik
stranke Igor Bavčar. V politiko je prišel prek civilne družbe, ko so ga krajani Cmgroba pred leti prosili, naj jim
pomaga, da v njihovi vasi tik
pod cerkvijo ne bi gradili
smetišča.

J e bila vaša izvolitev za državnega svetnika na Gorenjskem v resnici rezultat
medstrankarskega dogovora, ki je izločil Janeza Sušnika?
"Seveda so ob tem možne
različne razlage. Večkrat
sem že poudaril, da sodobne
politike brez dogovarjanja
ni, brez tega v sodobni parlamentarni demokraciji ne
more te6 noben postopek.
Dogovarjanje je v politiki
osnovni instrument. Konkretno za gorenjsko situacijo
pa lahko rečem, da sva oba z
Janezom Sušnikom nagovorila vse strani, stranke in liste različnih opcij, predstavila svoja programa, svoje poglede, tudi svoji osebnosti, in
kot sem jaz razimiel razplet
glasovanja, sva oba dobila
podporo v vseh političnih
strankah in bstah. Razlika je
bila v tem, da se je meni
uspelo pri nekaterih strankah dogovoriti za večji obseg
podpore, kot se je njemu.
Naj še dodam, da sva doslej
dobro sodelovala v njegovem
mandatu predsedovanja državnemu svetu in upam, da
bo, ko se stvari nekoliko poležejo, dobro sodelovanje teklo naprej."
Dejali ste, da bi bili profesionalni predsednik
DS.

Vam zakonodaja sedaj daje
to možnost?
"Ta funkcija je trenutno v
čudni fazi. Zato je za državnega svetnika sprejeti mesto
predsednika DS, ta čas nekoliko tvegan izziv. DS sestav-

ljajo svetniki, ki ostajajo v
svojih delovnih okoljih. Za
predsednika DS je oktobra
letos tudi ustavno sodišče v
svoji odločitvi navedlo dovolj
konkretnih argumentov, zakaj more in mora biti profesionalec. To je povezano z
njegovimi nalogami zastopanja DS in z dokaj visokim

membo ustave in dvetretjinsko večino v DZ. Ker je D Z
na čelu s predsednikom
Francetom Cukjatijem začel
celoten postopek za volitve

in volilna opravila za DS tega
sklica, je pričakovati, da bo
tale mandat realiziran skladno z veljavnimi predpisi kvalitemo in do konca. Ob tem

žavni svet ima dva milijona
evrov velik proračun. Če na
to gledamo kot na stirošek, je
velik znesek. Če gledamo
kot na investicijo v boljše zakone, pa je to majhna naložba. Nekaj sto državnih zborov bi lahko primerjali z drugačnim pristopom k nekaterim večjim privatizacijskim
projektom. Ali če na stvar
gledamo pozitivno, DS lahko pripomore k bistvenim
prihrankom, od katerih se
da nekatere izraziti finančno, drugi pa so bolj nematerialnega značaja, kot denimo
zadovoljstvo ljudi in bolj
vključujoča družba."
Kaj bo imela Gorenjska od
tega, da je prvi m o ž DS sj>et
z Gorenjskega?

mestom v hierarhiji (četrto
mesto v razvidu funkcij v državi), kar ni združljivo s tem,
da bi bil predsednik DS zaposlen v nekem poljubnem
delovnem okolju. Pomemben je tudi obseg dela, tudi
prejšnji predsednik Janez
Sušnik je menil, da tolikšen,
da terja poln delovni čas. Z
njim se strinjam. Ko so mu
fK) mojem mnenju sicer zakonito, a v nasprotju z ustavo spremenili delovno mesto v neprofesionalno, je on
to rešil tako, da je uveljavil
svoj status upokojenca. Jaz
sem pripravljen sprejeti izziv, tak kot je, v okviru ne docela definirane pozidje, kar
m e ne bo oviralo pri delu,
pričakujem pa, da se bo položaj p r e d s e ^ i k a DS v najkrajšem času uredil."
Se vam zdi DS kot eden od
domov parlamenta dovolj
učinkovit oziroma kaj bi kazalo spremeniti v njegovem
delovanju, da bi takšen posUl? Obstajajo celo opcije,
da se kar ukine.
"Vse opcije je treba pretehtati in se odločiti za pravo rešitev. Bistvo je, da odločitev,
ki je v nekem trenutku zakonsko in ustavno veljavna,
v polni meri spoštujemo.
Jasno pa je vidna tudi pot, po
kateri se da ali ukiniti ali
okrepiti ali spremeniti DS.
Pot do tega je dovolj široka
strokovna in politična razprava. Dokončna odločitev
pa se bo sprejemala v državnem zboru, terjala bo spre-

pa bodo morale teči intenziivne debate o tem, ali želimo
imeti DS še naprej, ali želim o drugačnega ali pa sploh
ne. Tu so argumenti različni. Posvetoval sem se že z dr.
Ivanom Kristanom in dr.
Francetom Bučarjem in še
se bomo pogovarjali o tej
temi. Moram reči, da vsaka
politična entiteta da politični
prispevek h kvalitetnejši Sloveniji. Pot večje učinkovitosti DS vidim v tem, da bi z
državnim zborom prišli do
rešitve, kjer bi bili državni
svetniki v zgodnejši fazi
vključeni v snovanje novih
zakonov. Če bi v bolj zgodnji
fazi vzpostavili sodelovanje
državnega sveta, ki ima tudi
dobro strokovno ekipo, bi
lahko po manj spektakulami
poti (ker bi n e bilo kreganja
na odprti sceni in tudi manj
vetov), prišli do kvalitetnejših zakonskih rešitev. Po
mojem gledanju je politika
namenjena temu, da državljanom omogoča kakovost
življenja. Kakovost življenja
pa ima dve temeljni sestavini, prva je svoboda, druga
blaginja. To sem podrobneje
pdjasnil tudi v svojem predstavitvenem govoru v DS.
Sicer je osnovna gradnja
D S , da ga sestavlja 4 0 modrih ljudi po dveh temeljnih
principih, po regionalnem
in funkcionalnem, po mojem zelo dobra ideja, imamo
zajete interese iz vseh regij
in soočene z interesi sindikatov, delojemalcev, šolstva,
zdravstva in tako naprej. Dr-

"Gre za formalno in neformalno plat. Dobil sem že domačo nalogo, da pomagam,
kolikor morem, pri razpletu
težav s kranjskim odlagališčem smeti. Tu sem že sprožil določene aktivnosti in se
bom potrudil po svojih najboljših močeh, da pripomorem k razpletu te težave.
Sem v aktivnem stiku z vodstvom kranjske občine. Z
njimi bi se pogovarjal tudi o
smereh reševanja, odprto se
želim pogovoriti o strokovnih in za ljudi najboljših
opcijah. Sem pa že vzpostavil stik z ministrom Podobnikom in upam, da se bova
že prihodnji teden lahko na
kratko srečala. Nisem kak
čudežni Miklavž ali dedek
Mraz, a s pogajanji imam veliko izkušenj in te bom skušal dati pri tem problemu na
razpolago. Kot predsednik
DS moram biti objektiven
pri svojem delovanju. Del
mojega srca pa ostaja na Gorenjskem, kjer bi kazalo zaključiti več projektov, ki se že
nekaj let pripravljajo. Gre denimo za cestno infrastrukturo, kjer naj bi realizirali četrto razvojno os kot povezavo
med Severno Primorsko in
osrednjo Slovenijo (s poljansko obvoznico), za tehnološke parke (tak nastaja v Skofji Loka), za nadaljnji razvoj
šolskega sistema, kjer naj bi
razvili Kranj kot univerzitetno mesto, okrepili pa tudi
višje- in visokošolske nove
zavode tam, kjer so za to
možnosti. Tak primer je višja šola za lesarstvo v Škofji
Loki, kjer sem si v prejšnjem
mandatu uspešno prizadeval za ustanovitev višje šole
za strojništvo. Ti programi
imajo
dobre
možnosti,
uspešno bi se lahko vključik)
tudi gospodarstvo. Ocenjujem, da je Jelovica v stanju,
da lahko predstavlja tak nosilni projekt, Alples je v dobri kondiciji, in še nekaj
manjših rastočih firm."
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Prizidek obračunali površno

Nekaterim
božičnica, drugim nič

M e s t n a o b č i n a Kranj je zaradi velike podražitve n a l o ž b e v prizidek Z d r a v s t v e n e g a d o m a Kranj na
z a h t e v o n a d z o r n e g a o d b o r a naročila revizijo p o s t o p k a j a v n e g a naročila.

v nekaj gorenjskih podjetjih s m o preverili, ali
b o d o z a p o s l e n i m izplačali 13. plačo ali b o ž i č n i c o
ali bo o s t a l o le pri željah z a p o s l e n i h .

SUZANA P . KOVAČIČ

Kranj - Podjetje Besting inženiring iz Ljubljane je po
naročilu Mestne občine
(MO) Kranj izvedlo revizijo
postopka javnega naročila
gradnje prizidka k Zdravstvenemu domu Kranj in
ocenilo
ne/upravičenost
prekoračitve
pogodbene
vrednosti. Razpisana vrednost pogodbe je bila dobrih
887 milijonov slovenskih
tolarjev, v času do odprtja
prizidka januarja 2 0 0 6 pa
je narasla na 1,23 milijarde
slovenskih tolarjev. Revizor
je sicer ugotovil, da je prekoračitev pogodbene vrednosti opravičljiva, saj ima
prizidek za 353 kvadratnih
metrov več neto površin od
prvotno predvidenih, da pa
je pogodbena vrednost obračimana površno m nedosledno in ne upošteva v celoti pogodbenih določil,
predpisov in pravil stroke.
Zato je potrebna dopolnitev
investicijskega programa in
izdelava končnega poročila
o izvajanju investicije. Po
pogodbi investitor lahko
uveljavlja tudi škodo zaradi
nepravočasno izpolnjenih
rokov; izvajalcu del, gradbenemu podjetju Gradbinec
GIP, naj bi narobe izračunali kazen za 59 dni zamude, saj so jo izračunali po
osnovni pogodbi in ne na

BOŠTJAN BOGATA;

Prizidek k ZD Kranj je dober poduk, kako se javnih naročil ne vodi. /foto GoiKdbviii«
podlagi sklenjenih aneksov
k pogodbi. Razlika med dejansko in pravilno obračunano pogodbeno kaznijo je
za kar 17,5 milijona slovenskih tolarjev.
Eden hujših očitkov v revizijskem poročilu je dvojna
vloga Franca Nadižarja. Nadižar je sodeloval pri izvedbi
gradnje prizidka kot zastopnik MO Kranj (bil je svetovalec za investicije pri bivšem
županu Mohorju Bogataju),
obenem pa je bil odgovorni
vodja projekta in odgovorni
projektant za arhitekturo in
zunanjo ureditev pri podjetju AB Nadižar. Funkcija zastopnika naročnika je namreč nezdružljiva s fiinkdjo
izdelovalca projektno tehnične dokumentacije.

"Ker možnosti korupcije
na podlagi predloženega poročila ni mogoče povsem izključiti, sem mestnemu svetu na novembrski seji predlagala sklep, s katerim bi celotno zadevo odstopili Komisiji
za preprečevanje korupcije,
Računskemu sodišču in
organom pregona. Poročilo
naj se objavi tudi na spletni
strani MO Kranj, saj gre v
končni fazi za denar davkoplačevalcev," je povedala svetnica SaSa Kristan (SDS). "Revizor je poročilo predal Nadzomemu odbom M O Kranj
in občinski upravi. Torej občinska uprava ve, kaj mora
narediti v zvezi s tem, in ni
več v pristojnosti mestnega
sveta, da o tem odloča. To ni
politično, ampak je zgolj

strokovno vprašanje. Zato je
svetniška skupina SD, pa še
nekaj drugih svetnikov, to
točko dnevnega reda na novembrski seji mestnega sveta
obstruirala," je poveid svetnik Beno Fekonja (SD).
Kako bo v tem primeru
ravnala občina? "Pri glasovanju o sklepu, komu naj občina revizijsko poročilo posreduje, na mestnem svetu nismo bili sklepčni in tega nismo izglasovali. Najbolj normalno bi bilo, da se s tem
ukvarja nadzorni odbor, saj
je to njegova naloga. Če so
odkrili nepravilnosti, je jasno, koga morajo o tem obvestiti; prelagati to na mestni
svet ali na župana, se mi zdi
nesmiselno," je povedal podžupan Igor Valov.

Igor Draksier izvoljen za župana
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Gorenjski Glas
ODGOVORNA UREDNICA
Marija Vdi^k

i 1. stran
V nedeljo zvečer je sprejemal čestitke svojih strankarskih kolegov, partaerjev iz
razvojne koalicije in drugih
somišljenikov, ob devetih pa
mu je prišel k zmagi čestitat
tudi'njegov nasprotnik Dušan Krajnik. "To sem obljubil in izpolnil," je dejal ob tej
priložnosti, Nad volilnim rezultatom je bil seveda razočaran, zlasti na Godešiču,
kjer ga izid sedem glasov v
njegov prid ni prepričal. Še
vedno pa se čuti moralnega
zmagovalca, češ da je njegovim dokazom o nepravilnostih na voliščih ob lanskih
volitvah dalo prav sodišče
kot najvišja avtoriteta. Žal so
imeli na voljo le 24 ur, da so
zbrali dokaze in so lahko pokazali zgolj na šest volišč, nepravilnosti, ki jih dopušča
slaba volilna zakonodaja in
zaradi katerih je.lani na volitvah izgubil precejšnje število
glasov, pa so bile po njegovih
besedah kar na šestnajstih

Kranj - V več gorenjskih podjetij smo vprašali, ali bodo izplačali 13. plačo ali božičnico,
zakaj so se odločili zanjo, koliko znaša to izplačilo in
kakšna je njihova navada pri
"nagrajevanju" delavcev ob
koncu leta. Kljub obljubljenim odgovorom so nam podatke posredovali zgolj v nekaj podjetjih.
"V družbi Peko se trudimo
skrbeti, da so naši zaposleni
zadovoljni in pri svojem delu
motivirani, česar pa ne izkazujemo s tovrstno obliko nagrajevanja. Letos t. i. božičnice ali 13. plače ne nameravamo izplačati," nam je sporočila Marta Gorjup Brejc,
predsednica uprave tržiškega Peka. Iz Gorenjske banke
so nam sporočili, da so zaposleni že v začetku decembra
prejeli izredno izplačilo. "Izplačilo znaša nekaj več kot
povprečje mesečne plače in
so jo delavci prejeli v odvisnosti od uspešnosti in prisotnosti na delu," pravi Bojan
Likar, Id skrbi za odnose z
javnostjo.
Poslovna skupna Sava božičnice izplačuje vsako leto
vsem zaposlenim. Tako so
delavci, Id delujejo v skupini

na kranjski lokaciji in Sava
GTI, ki deluje na Ptuju, prejeli božičnico v višini 420 evrov že s plačo za november,
torej v preteklih dneh. Kdaj,
če sploh, bodo podobno nagrado za trud prejeli zaposleni v dejavnosti Turizem, pa v
Poslovni skupini Sava še
niso določili. S podobno
uspešnimi poslovnimi rezultati kot v Savi se lahko pohvalijo tudi v Aerodromu Ljubljana, kjer so se z nagrajevanjem zaposlenih bolje izkazali. "Zaposleni Aerodroma
Ljubljana so za svoj prispevek k uspešnemu poslovanju družbe pri izplačilu plače za november dobili dodatno izplačilo v višini sto odstotkov osnovne plače," nam
je sporočila Brigita Zoreč iz
njihove službe za odnose z
•javnostjo. Izplačilo je vezano
na čas prisotnosti na delu v
prvih desetih mesecih leta
(izloči se čas odsotnosti zaradi porodniškega dopusta, bolezni in drugih odsotaosti),
podobno nagrajevanje pa je
v Aerodromu v navadi že dalj
časa. Vprašanja o izplačilu
nagrad smo naslovili še na
TCG Unitech, Jelovico, Ibi
Kranj, vendar odgovorov do
zaključka redakcije nismo
prejeli.
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NAMESTNIKA ODGOVORNE UREDNICE
Jože Košnjek, Cveto Zaplotnik
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OBUKOVNA ZASNOVA
Jemq Stritar, Tridkel
TEHNIČNI UREDNIK
Grega Flajnik

Poraženec Dušan Krajnik (na sliki levo) je čestital zmagovalcu Igorju Draksierju. / fok.: Ccazd k,v£.{
voliščih. Tudi v nedeljo so
njegovi zaupniki bedeli nad
pravilno izvedbo volitev. Tokrat niso imeli pripomb: izvedene so bile korektao. Da
so volivci znova izbrali Igorja Drakslerja za župana, pa
je komentiral: "V Škofji Loki
si ljudje očitno ne želijo
sprememb in kolikokrat bo
Igor Draksier kandidiral za

župana, tolikokrat ga bodo
ljudje očitno tudi izvolili." V
šali (ali pa tudi zares) je dejal, da bi predlagal kar institut "dosmrtnega župana".
Načrtov, da bi čez tiri leta
tudi sam znova kandidiral
za župana, pa ne izključuje
povsem. Meni sicer, da ima
v primerjavi z županom že v
izhodišču za petino slabše

možnosti, lani pa ga je zelo
motila tudi "umazana volilna kampanja, ki mi je očitala vse od trgovanja z mamili
do orožja". Po drugi strani
pa mu je v veliko zadoščenje
podpora njegovih somišljenikov, ki menijo, da je
"jack", ker se je upal spopasti z volilnim mehaniz-

FOTOGRAFIJA
Tina Doki, Gorazd Kavfič, Gorazd Šinik
LEKTORICA
Marjeta Vozli«

VODJA OGLASNEGA TRŽENJA
Mateja Žvižaj
CORENjSKI GLAS je registrirana blagovrta in storitvena znamka pod St. 9771961 pri
Uradu RS za intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj; Gorenjski glas, d.0.0., Kranj /
Direktorica: Marija Vol^ak / Naslov; Bleivretsova cesta 4. 4000 Kranj / Tel.; 04/201 42 00,
far 04/201 42 >3. e-mail; info9g.gtas.si: mali oglasi in osmrtnice; tel.; 04/201 42 47 (sprejem na avtomatskem odzivniku 24 ur dnevno); uradne ure; vsak delovni dan od 8. do 19. ure /
Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 22.000 izvodov / Redne
priloge; Moja Gorenjska, Letopis Gorenjska (enkrat letno) in devet lokalnih prilog / Tisk:
SET, d.d., Ljubljana / Naročnina; tel.; 04/201 42 41 / Cena izvoda; 1.20 EUR, letna naročnina; 127,05 EUR; Redni plainiJii imajo 10 96 popusu. polletni 20% popusta, letni 25 % popusta; v cene je vračunan DDV po stopnji 8,$
naročnina se upoSteva od
tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka naslednjega obračunskega
obdobja f Oglasne storitve; po ceniku; oglasno trženje; tel.; 04/ 201 42 48.
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Obnovili cesto na Matička
CVETO ZAPLOTNIK

Prezrenje - Radovljiški župan Janko S. Stušek in predsednica podnarške krajevne
skupnosti Darija Bešter sta v
sredo na Prezrenjah slovesno odprla vodovod in obnovljeno cesto na Matička. Kot
je povedala Beštrova, je nekaj hiš na Prezrenjah občasno imelo težave pri preskrbi
s pitno vodo, zato je Komunala Radovljica spomladi obnovila približno 480 metrov
dotrajanega vodovoda. Ker
so večino vodovoda speljali
ob cesti na Matička, so na

tem odseku načrtovali tudi
obnovo ceste. Po septembrskem neurju, ki je cesto še
dodatno poškodovalo in je
bila zaradi tega kar nekaj
časa zaprta za promet, so se
v krajevni skupnosti skupaj z
občino odločili za obnovo celotnega, 650 metrov dolgega
odseka. Dela je v dobrih treh
tednih izvedlo Cestno podjetje Kranj, stala pa so šestdeset tisoč evrov. Domačini
uporabljajo to cesto kot povezavo z državno cesto, ki vodi
skozi Lipnico proti Radovljici; pomembna pa je tudi kot
intervencijska pot.

Cesto in vodovod sta odprla Darija Bešter in Janko S. Stušek.

RADOVGICA

Odrasli s posebnimi potrebami igrali šah
Center za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) Radovljica
je v torek pripravil prvi šahovski turnir v Sloveniji za odrasle
z motnjami v razvoju. Nastopilo je enajst šahistov iz centrov Črna na Koroškem, Dornava in Radovljica ter iz Hrvaške. Radovljiški center so zastopali Damjan Močnik, Tadej
Kramberger in Damjan Bošnjak. Zmagal je Željko Seferovič
iz Črne na Koroškem, Damjan Močnik pa je bil odličen četrti. Kot je povedal trener domačih šahistov Brane Štetner, so
v centru začeli igrati šah pred tremi leti, kljub zahtevnim šahovskim pravilom pa s o kmalu opazili napredek. Ker je bilo
že za prvi turnir veliko zanimanje, ga bodo organizirali tudi
v prihodrije. C. Z.

Vpleteni v človeške zgodbe
C e n t e r z a s o c i a l n o d e l o R a d o v l j i c a j e o b 25-letnici p r i d o b i l n o v e p r o s t o r e na K r a n j s k i c e s t i v R a d o v l j i c i .
CVETO ZAPLOTNIK

Radovljica - Letos je nainilo
petindvajset let, odkar so v
Radovljici za območje tedanje radovljiške občine oz. sedanjih občin Radovljica, Bohinj, Bled in Gorje ustanovili
Center za socialno delo Radovljica. Na začetku je bilo
enajst zaposlenih, danes jih
je štiriindvajset, med njimi
so tri od vsega začetka: sedanja direktorica Miloša Kos
Ovsenik ter socialni delavki
Mira Mozetič in Saša Koludrovič. Kot ugotavlja Koludrovičeva, se je v tem času
obseg dela v centru povečal
predvsem na podroiju denamih prejemkov, vseskozi
pa so se morali prilagajati novim izzivom. V začetku devetdesetih let je bilo to naraščanje števila brezposelnih, v
času vojne na območju nekdanje Jugoslavije je bil povečan obseg dela z begunci,
hkrati se je povečevalo tudi
število starejših, ki imajo svoje potrebe in težave. "Ljudje
so danes bolj seznanjeni s
svojimi pravicami in jim ni
več tako težko odpreti vrat

Priznanja tudi Gorenjcem
Planinska zveza Slovenije je konec minulega tedna pripravila v Metliki slovesnost, med katero so podelili svečane listine in spominske plakete PZS za leto 2007. Od Gorenjcev so
dobili najvišja planinska priznanja Danilo Cradišar iz PD
Križe za delo v domačem društvu in MDO Gorenjske, Albin
Noč iz PD Jesenice za alpinistično in gorsko reševalno dejavnost v gornjesavski dolini, Jože Stanonik iz PD Škofja
Loka za organizacijsko, gospodarsko in vzgojno izobraževalno delo v društvu, MDO Gorenjske in PZS ter Kari Bajd
iz PD Kranj ob njegovi stoletnici rojstva. Plakete so prejeli
Stanislav Simšič iz PD Kamnik ob 80-letnici, Boris Robič iz
PD Gozd Martuljek in Stanko Debelak iz PD Gorje ob 70-letnici ter Janez Brojan iz PD Dovje-Mojstrana ob 60-letnici.
Pred prireditvijo je predsednik PZS Franci Ekar predstavil
dosežke slovenske planinske organizacije, njenih komisij in
založniške dejavnosti v letu 2007. S. S.

centra kot nekdaj," se spominja Koludrovičeva in dodaja,
da so na začetku ljudje prihajali na center z občutkom zadrege in tudi sramu, da so se
znašli "na socialni". "Četrt
stoletja skrbimo za preprečevanje in odpravljanje socialnih stisk in težav, toliko časa
s m o vpleteni v različne človeške 2^odbe," pravi direktorica centra Miloša Kos Ovse-

nik in poudarja: "Veseli smo,
kadar nam uspe in kadar
kdo, ki je prišel v stiski, zapre
za seboj vrata našega centra z
zavedanjem, da je za njim
preizkušnja, ki mu je omogočila nadaljevati svojo življenjsko pot po lastni izbiri."
Center, ki ima sedež na
Kopališki cesti, se je v četrt
stoletja tudi prostorsko razširil Pred tremi leti so za go-

Odvoz smeti še ni dražji
K o m u n a l a Kranj p r e d l a g a občini N a k l o d r u g a č e n o b r a č u n za o d v o z
o d p a d k o v in p o v i š a n j e c e n e t e s t o r i t v e . O b č i n s k i s v e t b o o t e m o d l o č a l na
j a n u a r s k i seji.
STOJ AN SAJE

Naklo - Prebivalcem naselij
Zadraga, Spodnje in Zgornje Duplje, Žeje, Strahinj,
Okroglo, Podbrezje in Gobovce zaračunavajo storitev
ravnanja z odpadki po odvozih. Gospodinjstva, ki so oddaljena do 10 kilometrov od
deponije, plačajo po 5,25
evra na mesec. V naseljih
Naklo, Cegelnica in Polica
plačujejo storitev po kva-

KRANJ

Radovljiški center za socialno delo je pridobil dodatne prostore na Kranjski cesti./foto rm.oou

dratnih metrih stanovanjske površine. Z a gospodinjstva s 1 0 0 kvadratnimi metri površine znašajo mesečni stroški 3,90 evra. Za poslovne dejavnosti je plačilo
odvisno od velikosti zabojnika; giblje se od 1,61 evra za
i20-litrsko posodo do 5,92
evra za goo-litrsko posodo.
S predlogom novega tarifnega sistema želijo poenotiti
obračunavanje storitve. Za
gospodinjstva, ki imajo 4

člane in 160-litrski zabojnik, bi zaračunali 6 , 8 6 evra
na mesec, za podjetja pa od
1,41 do 8,25 evra. Kot je pojasnil direktor Komunale
Kranj Ivan Hočevar na četrtkovi seji občinskega sveta v
Naklem, predlagajo prehod
na 120-litrske posode, kar bi
še znižalo plačila gospodinjstev. Manj bi plačevala predvsem tista gospodinjstva,
kjer je malo oseb na veliko
kvadratnih metrih.

renjske otroke in mladostnike odprli v Lescah krizni
center Kresnička, letos so
pridobili dodatne prostore v
stavbi na Kranjski cesti, ki so
jih prejšnji ponedeljek, ob
praznovanju 25-Ietnice, tudi
slovesno odprli. Jutri bodo v
stavbi na Kopališki cesti
odprli še varno sobo za pogovore z otroki, ki so doživeli
različne oblike zlorab.

Svetniki so imeli vrsto
vprašanj, na katere niso dobili konkretnih odgovorov.
Marija Pivk Oman iz Komunale Kranj je povedala, da je
stroškovna cena približno
7,1 odstotka višja od prodajne cene. Aleš Krumpestar in
Peter Celar sta zahtevala, da
pripravijo podrobnejšo primerjavo med sedanjimi cenami in povišanjem po novem sistemu. Večina je podprla županov predlog, da bi
se odločali o spremembi sistema plačil na januarski
seji. Takrat bodo obravnavali
tudi predlog
Komunale
Kranj o povišanju cen ravnanja z odpadki zaradi odvoza
na eno od lokadj izven Mestne občine Kranja ki še ni izbrana za daljši čas.

KAMNA GORICA

BLED

Kaja Beton prva predsednica iipniške fundacije

Mednarodna konferenca vodnih direktorjev

Na prvi seji devetčlanske uprave Fundacije za (celostni) razvoj Lipniške doline so za prvo predsednico uprave imenovali diplomirano etnologinjo in antropologinjo Kajo Beton iz
Kamne Gorice. Podpredsednika sta dva, upokojeni gospodarstvenik Anton Potočnik iz Kamne Gorice, ki se bo v okviru gospodarskega foruma ukvarjal z zagotavljanjem denarja
za delovanje fundacije in z uresničevanjem projektov, in kulturnik Slavko Mežek iz Krope, ki bo kot pobudnik za ustanovitev fundacije skrbel za nadaljnji razvoj fundacije. Člani
uprave s o še Metod Staroverski iz Krope, Peter Urbanija z
Zgornje Dobrave, Franci Pogačnik iz Otoč, Aleš Fisterz Brd,
Davorin Bratuš iz Krope in Tina Kokelj z Lancovega. Ravnatelja fundacije bodo imenovali po vpisu fundacije v razvid
ministrstva za kulturo oz. potlej, ko bodo zagotovili denar
za vsaj delno zaposlitev. Fundacija si je za prve naloge zadala obnovo Šparovčevega vigenjca v Kamni Gorici in ponatis popotniške knjižice Od Lancovega do Podnarta. C. Z.

Na Bledu so minuli teden pripravili 4. mednarodno konferenco vodnih direktorjev sredozemskih in jugovzhodnih
držav Evrope. Udeležili so se je predstavniki 48 držav.
Namen konference je okrepiti sodelovanje za trajnostno
rabo vodnih virov v mednarodnem povodju. Več pozornosti
so posvetili Črnemu morju, saj je za izboljšanje njegove
kakovosti treba uporabiti primere dobre prakse, vzorčni model
take prakse pa je Mednarodna komisija za Savski bazen, ki
je bila ustanovljena za vzpostavitev mednarodnega režima
plovbe po reki Savi in trajnostnega upravljanja voda. Udeleženci so med drugim obravnavali ukrepe izvajanja Sredozemske strategije trajnostnega razvoja, ki je bila sprejeta v
Portorožu leta 2005, ko je Slovenija prevzela predsedovanje
Konvenciji o varstvu morskega okolja in obalnih območij
Sredozemlja. Prav zaradi omenjenega predsedovanja in
pridobljenih referenc Slovenije so konferenco vodnih direktorjev, sprva načrtovano v Grčiji, pripravili pri nas. V. S.

GORENJSKA

Spomin na prve sankače

SPODNJE DUPLJE

Koledovanje v Dupljah
Kulturno turistično društvo Pod krivo Jelko in graščina
Duplje sta v petek pripravila že osmo tradicionalno koledovanje. Pred dupljansko graščino so s poezijo o sreči, božiču
in dobrih željah najprej nastopili otroci dramskega krožka
Podružnične šole Duplje, stare ponarodele pesmi in plese
pa so obudili člani folklorne skupine Društva upokojencev
Naklo. Na prireditvi so bile naprodaj tudi novoletne voščilnice, ki so jih izdelali otroci dupljanske osnovne šole in
vrtca, izkupiček od prodaje pa bo namenjen obdaritvi starejših Dupljank ob materinskem dnevu. Dogajanje pred in
med prazniki bo v Dupljah popestrila tudi razstava
Miklavževanje, božič in novo leto na starih voščilnicah iz
zbirke Janeza Lombergarja, ki je ob petkih in sobotah od
i6. do 20. ure odprta do sobote 5. januarja. M. G.

O b stoletnici sankaštva v Podljubelju so odprli zanimivo razstavo. N a ogled razne sani in slike
o razvoju sankanja.
STOJAN SAJE

Podljubelj - Člani Rodelkluba Tižič, ki je deloval v letih
1 9 0 7 - 1 9 2 3 , bi bili ponosni
na naslednike iz Sankaškega
kluba Podljubelj. Ob stoletnici sankaštva v Šentanski
dolini so pripravili v krajevni
dvorani razstavo, s katero so
ohranili košček bogate zgodovine svojega kraja. Do 22.
decembra bodo tam na
ogled sani, fotografije, priznanja in pokali. Obiskovalcem ponujajo jubilejno brošuro, značke, razglednice in
male sani kot izviren spominek kraja.
"Material za razstavo
smo začeli zbirati pred letom dni. Veseli nas, da so
lastniki eksponatov pokazali razumevanje zanjo. Tukaj je prek trideset osebnih
sani, med katerimi so tudi
okrog 150 let stare 'marjaše'. Vidite lahko gosposke
Bučarjeve sani iz hotela
Pošta, vprežne konjske sani
kmeta Matizovca, kmečke
sani in tekmovalne sani.
Med slednjimi je posebnost
kopija angleškega boba z
Jesenic. Ob starih fotografijah so dragocene ročno izdelane diplome in drugo
gradivo, ki bo del zbirke v
Tržiškem muzeju. Delavci
muzeja in izdelovalec sani

PREJEUSMO

Problemi
Letališča Lesce
v skladu z zakonom o medijih mm v objavo pošiljamo
popravek glede na vsebino
teksta pod gornjim naslovom
avtorja A. Zupana, kije bil v
Gorenjskem glasu objavljen
dne 11. decembra 20oy.
Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov RS v zvezi s problematiko gradnje letali steze v Lescah zagotovo nima prav nobenega interesa, da se postavlja
na eno ali drugo stran v sporu
med Občino Radovljico in Društvom proti hrupu. Zato odločno
nasprotujemo trditvi, ki jo navaja pisec teksta, češ da Sklad
noče zamenjati parcele zaradi
domnevnih dobrih zvez med
Skladom in društvom. Resnica
je precg drugačna. Že vseskozi
se namreč vlečgo dileme §ede
namenske rabe sedaj sporruga
zemljišča, ki ga ždi občina pridobiti. Po veljavnem družbenem planu Občine Radovljica
je namreč zemlji
opredeljeno
kot obmo^e z dvonamensko
rabo, primarno kot kmetijsko,
podredno pa tudi kot obmo^e
za šport in rekreacijo. Občina
ima sicer sprejete prostorsko

Odprtje razstave so popestrili z nastopi pevec Franc Jane, starejši, harmonikar Joža Švab
in šolarji. Slednji so porok, da bo sankanje v Podljubelju še živelo.
ŽIRI
Matjaž Rožič iz Podljubelja
so veliko pomagali pri postavitvi te razstave," je povedal njen avtor Jože Romšak na slovesnosti ob odprtju 12. decembra.
Direktorica
Tržiškega
muzeja Melanija Primožič
je poudarila pomen jubileja
sankanja v Podljubelju, ki
je izjemen celo v Evropi. Za
trud se je zahvalila sodelavcem; mnogo dni je porabil
za obhovo starih sani Bošt-

jan Meglič. Kot je dejal
predsednik KS Podljubelj
Dragan Njegovan, imajo
veliko zanimivosti, ki jih
lahko pokažejo drugim. Tržiški župan Borut Sajovic je
ocenil, da sankanje odpira
nove možnosti za razvoj turizma. Obiskovalcem bodo
ponudili tudi izviren spominek, male sani, delo podružnične šole Podljubelj.
Učiteljica Maja Ahačič je
menila, da si prva primerka

ureditvene pogoje, ki dovoljujgo
širitev letališča, vendar je to akt,
ki je v prostorski zakonodaji po
hierarhiji akt nižjega ranga kot
družbeni plan. V konkretnem
primeru torej prostorski plan
zemljišče opredeljuje kot obmoije kmetijskih zemljišč (primarna raba), prostorsko ureditveni pogoji pa že dopuščajo
širitev (gradbeni poseg) letališča. To je po ru^ih informacijah
tudi razlog za vložitev ustavne
pritožbe. Če se bo namreč v
nadaljevanju izkazalo, da so
prostorsko ureditveni pogoji
nezakoniti, bo morala občina
najprg zemljišča v prostorskem
planu opredelili kol slavbrui,
Sde nato pa sprgeti prostorsko
izvedbeni akt, ki bo omogočil
širitev letališča. In v tem je
bistvo celotnega problema.

se seveda praviloma dosežejo
nekajkrat vi^e cene kot pri kmetijskih zemljiščih. Sicer ima
tudi v tem primeru občirui
možnost, da uveljavlja predkupno pravico, če ta obstaja,
vendar mora v tem primeru
skleniti kupoprodajno pogodbo
po najviše doseženi ceni iz javne prodaje.

Po sedanjem planu je namreč zemljišče opreddjeno kot
kmetijsko in za promet z njim
veljajo določila zakona o kmetijskih zemljiščih
(ponujena
ceruije tudi končrta prodajna
cena, upoštevati je potrebno
vrstni red po zakonu o kmetijskih zemljiščih). V primeru, do
bo kasnge (morala hiti) opravIjena sprememba namembnosti
zemljišč iz kmetijskih v stavbna, bi prodaja potekala tut drugačen način, in sicer preko
predhodnega javttega. zbiranja
ponudb na trgu. Vtem primeru

Računsko sodišče RS je v preteklih letih na Skladu že revidiralo primere prodaj kmetijskih
zemljišč, ki sojim občine kasneje, po prodaji,
spreminjale
namembnost zemljišč in je bita
za namera o bodoči spremembi
že znana v času prodaje kmetijskega zemlji.
Ocenilv jih
je kot negospodarne.
Nenazadnje se postavlja tudi
vprašanje pridobivanja ustreznih dovoljenj za širitev letališča
na zemljiščih, katerih osnovna
namenska raba je še vedno
kmetijska, kar pa je v pristojnosti upravne enote. Navkljub
vsem polemikam v medijih, nekako ne razumemo, da občina
v tem času še ni uspela ustrezno
dopolniti občinskega prostorskega plana, ki bi zemljišča izvzel iz območja kmetijskih
zemljišč, saj c tem primeru ne
vidimo več zadržkov za njihovo
prodajo.
KATARINA STANONIK ROTER,

predstavnica za odnose
z javnostmi

zaslužita prejšnji predsednik Sankaškega kluba Podljubelj Jože Romšak in sedanja predsednica Darja
Govekar. Slednja je izročila
jubilejna priznanja kluba;
prejeli so jih Jože Romšak,
Borut Sajovic ter Borut
Kralj in Robi Kališnik kot
najuspešnejša tekmovalca.
Drago Nučič je Podljubelju
podaril knjigo o sankanju v
Zasavju in okvir železnih
sani.

Nova pravilnika za sofinanciranje dejavnosti
Svetniki občine Žiri so na zadnji seji sprejeli dva pravilnika, ki urejata sofinanciranje društev v občini. Pravilnik
za vrednotenje ter sofinanciranje društvenih in drugih
družbenih dejavnosti so le delno popravili, saj je praksa
pokazala neživljenjsko delitev občinskega denarja. Pravilnik o sofinanciranju prireditev je povsem nov, s katerim bo občina zagotovila pravično in pregledno sofinanciranje večjih prireditev v občini, od silvestrovanja, kresovanja, Žirovske noči, vikenda športa in zabave, zbora
motoristov in številnih drugih prireditev. Vse so za občino zelo pomembne, saj dajejo občini utrip In prepoznavnost. B. B.

Srečno
zDONOSNO VEZANO VLOGO
V Gorenjski banki vam
DO 31. DECEMBRA
ponujamo konkurenčno
ponudbo za vezavo denaija.
Če finančna sredstva vežete za dobo
OD POL DO ENEGA LETA,
vam
NE GLEDE NA VIŠINO ZNESKA
priznamo nadvse ugodno obrestno mero:

Gorenjska ^ Banka
Banka ^ posluhom

GORENJSKA

Za kanalizacijo
šestnajst milijonov
Za dograditev kanalizacijskega omrežja v
občini Cerklje do leta 2017 bo treba nameniti še
približno i6 milijonov evrov.
razmeroma novo omrežje, posebne rekonstrukcije ne bodo
potrebne.
Dograditev kanalizacije še v
preostalem nižinskem ddu bo
po sedanjih ocenah stala približno 16 milijonov evrov (2
DDV), ni pa še odločeno, ali bo
kanalizacijski sistem povezan s
čistilno napravo v Domžalah
ali z lastno čistilno napravo v
Zalogu. Hkrati bo seveda treba graditi še meteorno kanalizacijo, obnoviti vodovod in
postaviti javno razsvetljavo.
Občina bo kanalizacijo gradila z lastnim denarjem in s
sredstvi okoljske dajatve, v
prihodnosti pa si precej denarja obetajo tudi iz kohezijskega in drugih skladov ter
državnega proračuna. V skraj nem primeru bodo morali
nekaj primakniti tudi občani v
obliki investicijske cene za storitev odvajanja in čiščenja komianalne odpadne vode.

SIMON ŠUBIC

Cerklje • Občinski svet Cerklje
je na zadnji seji potrdil program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode 2a obdobje 20072017. V njem so določena poselitvena območja, na katerih je
treba do 31. decembra 2017
zgraditi fekalno in meteorno
kanalizacijo, in način porabe
javnega denarja, ki bo namenjen njeni gradnji
V zadnjih letih so kanalizacijo že gradili v zahodnem delu
občine, njen sestavni del pa sta
tudi črpališče v Praprotni Polid
in čistilna naprava Cešnjevek,
na katero je po podatkih upravljavca Javnega podjetja Komunala Kranj priključenih 286
odjemnih mest oziroma 945
prebivalcev. Do danes so zgradili tudi že primarne kanale na
Spodnjem in Zgornjem Brniku ter v Lahovčah. Ker gre za

ZALI LOG

"

z denarjem za voščilnice pomagali po poplavah
Pred časom smo že poročali, kako so dijaki in zaposleni v
javnem zavodu Ekonomska šola Kranj po septembrski vodni
ujmi pomagali trem družinam v Železnikih, zdaj pa so se odločili, da denar, ki bi ga sicer porabili za novoletne voščilnice,
namenijo pomoči potrebni družini iz Zalega Loga. Minuli
teden so ji nakazali petsto evrov, na ekonomski šoli pa zatrjujejo, da je denar nedvomno šel v prave roke, saj gre za veliko
družino s petimi otroki, v kateri je mama brezposelna, oče pa
je bil ranjen v poplavah. A. H.

«

V novem bloku tudi
ambulanti
Pritličje novega poslovno-stanovanjskega objekta v Šenčurju je namenjeno zdravstvenemu programu. Čakajo na drugega splošnega zdravnika.
SIMON SUBIC

Šenčur - Minuli petek so v
bližini športne dvorane na
Pipanovi cesti v Šenčurju v
uporabo uradno predali nov
poslovno-stanovanjski objekt, v katerem je dvajset sodobnih stanovanj (devetnajst
je že prodanih), v pritličju pa
zdravstveni ambulanti, lekarna in prostori za fizioterapijo. Objekt, ki ga je v dobrem
letu zgradilo ljubljansko podjetje GPG, sta odprla šenčurski župan Miro Koželj in
Aleksander Schara, direktor
družbe Lokainvest, ki načrtuje že novo stanovanjsko
gradnjo v Šenčurju.
Vrednost celotne investicije je bila tri milijone evrov,
od tega sta priblitoo tristo tisoč evrov stali splošni zdrav- ,
stveni ambulanti in njuna •
oprema. Po besedah župana
Koželja je občina za ambulanti plačala 275 tisoč evrov,
medtem ko je stroške za njuno opremo pokrilo Osnovno
zdravstvo Gorenjske. "S selitvijo ambulante dr. Barbare
Vavken in lekame v nov objekt so se spraznili prostori v
pritličju občinske stavbe. Te
bo občina uporabila za svoje

V no\wm .pošHovno-stanovanjskem objektu v Šenčurju je dvajset stanovanj, pritličje pa je
namenjeno zdravstvenemu programu./F<«o:Ci>fu<jKav6i
namene, saj med drugim
nujno potrebujemo prostor
za arhiv. Prav tako se bo v
pritličje preselil krajevni
urad," je povedal župan.
Druga splošna ambulanta za
zdaj ostaja prazna, saj v
Zdravstvenem domu Kranj
Še niso našli dodatnega

zdravnika za Šenčur. Dejavnost fizioterapije v novem
stanovanjskem bloku izvaja
Elizabeta Tršan, ki ji je obfina letos podelila koncesijo.
Podjetje Lokainvest'bo v
Šenčurju kmalu znova gradilo, saj m u je občina pred
kratkim prodala 1.345 kva-

dratnih metrov veliko zemljišče ob t. i. Tehnikovem
bloku v Sajovčevem naselju.
Na njem bo zrasel objekt s
šestnajstimi stanovanju, kar
je s spremembo prostorsko
ureditvenih pogojev konec
novembra potrdil tudi občinski svet.

ŠKOF)A LOKA

Le dva klika
in voziček se
premika.

(O ,0

Gospodarstvo jih potrebuje
Prejšnji teden so v Miheličevi galeriji v Kašči podelili diplome
prvi generaciji diplomantov Višje šole za strojništvo. Štiriintrideset rednih in izrednih študentov, ki odslej lahko nosijo naziv
inženir strojništva, je najprej nagovoril ravnatelj šole Guido
Mejnik, za njim pa še direktor Višje šole za strojništvo Martin
Pivk. Slednji je spregovoril tudi o prihodnjih načrtih šole, kjer
omenja prizadevanje za pridobitev višje lesarske šole v Škofji
Loki, za program strojništva pa razmišljajo tudi o možnosti visokošolskega programa v povezavi s Fakulteto za strojništvo
iz Maribora. Pomembno vlogo ima višja šola za strojništvo
tudi pri prihodnjem tehnološkem parku v Ško^i Loki. Zbrane
sta nagovorila tudi župan Škofje Loke Igor Draksier in jadranka Švarc, direktorica Območne gospodarske zbornice za Gorenjsko in članica strateškega sveta šole. Gospodarstvo vas
potrebuje, so diplomantom zatrjevali vsi štirje govorniki. Prednost diplomantov višje šole za strojništvo je nedvomno praktično znanje, ki si ga pridobivajo pri delu in iz dela. D. Ž.

tudildl

www.mercator.si
Nakupovanje v Mcrcator Spletni trgovini je hitro, udobno, ugodno in varno, predvsem pa vam priharani čas. Nakup po enakih cenah kot v
Mcrcatorjcvih prodajalnah opravite enostavno, izbrane izdelke vam dostavimo na dom, plačate pa jih Mercator jevemu dostaljaJcu s kartico
Mercator Pika, gotovino, kreditno ali plačilno kartico. O d 17. d e c e m b r a dostavljamo na š i r i e m kranjskem o b m o č j u : Kranj, Breg ob Savi,
Britof, Cirče, Drulovka, Hrastje, Kokrica, Laborc, Mavčiče, .Mlaka, Orehek, Orchovlje, Prcdoslje, Stražišče, Stružcvo, Zgornje Bitnje,
Šenčur, Hotcmaie, Luže, Milje, OlSevek, Srednja val, Visoko, Cerklje na Gorenjskem, Brnik, Velesovo. Naklo, Okroglo, Preddvor, Tupaličc.

I M e r c a t o r Spletna trgovina

Prva generacija 34 diplomantov višje strojne šole v Ško^i

Loki je prejela diplome. /foioiConidKaviit

GORENJSKA

info@g-glas.si

Hotel bo dokončan v letu dni
Začela se je prenova Malograjskega dvora, ki bo v slogu prve polovice 19. stoletja urejen v manjši
meščanski hotel.

Žirovci sprejeli
proračun
BOŠTJAN BOGATAJ

JASNA PAIADIN

Kamnik - Dve leti po javni
dražbi, na kateri je občina
Kamnik prodala Malograjski
dvor, nekdanji kamniški hotel, se je obnova te stavbe v središču mesta le začela.
Novi lastnik Vito Habjan iz
Domžal je projekt s podjetjem
Malograjski dvor, d. o. o., Id ga
vodi skupaj z Milanom Skočajem, prijavil na razpis ministrstva za kulturo in Evropskega
regionalnega sklada ter v začetku novembra tudi jxxipisal pogodbo za sofinanciranje v višini 40 odstotkov. Začetek izvedbe projekta, ki je vreden nekaj
manj kot 2,5 milijona evrov, se
je sicer nekoliko zavlekel tudi
zaradi usklajevanja z Zavodom za varovanje kulturne dediščine, ki pa ga je lastnik
označil za izredno t v o m ^ in
pozitivnega. Malograjski dvor
bo urejen v manjši meščanski

VHo Habjan na gradbišču Malograjskega dvora
hotel in opremljen v slogu, ki
bo obiskovalca popeljal nazaj
v leto 1830. Na površini približno dva tisoč kvadratnih
metrov bo urejenih 24 sob,
dva predsedniška apartmaja,
restavracija ter kavama s čo-

koladnico. Stavbo, ki je v zelo
slabem stanju, bodo temeljito
prenovili, nekoliko poglobili
temelje in ohranili vse stare
arhitekturne značilnosti. "Vemo, da projekt ni preveč dobičkonosen, a novi Kamnik, ki

nastaja, bo takšne stavbe potreboval in to je investivija za prihodnje generacije," pravi Habjan, ki načrtuje, da bo obnova
dokončana do jeseni, hotel
pa odprt ob koncu prihodnjega leta.

ŽIri - Žirovski občinski svetniki, na začetku jih je bilo le devet
in so bili tako komaj sklepčni,
so na zadnji seji z manjšimi
spremembami potrdili občinski proračun za leto 2008. Proračun se iz leta v leto povečuje,
celotni prihodki v prihodnjem
letu pa so ocenjeni na 4,6 milijona evrov, od tega bo šlo 1,9
milijona evrov za investicije.
Prihodnje leto bo zaključena
obnova Stare šole oziroma Muzeja Žili, delno bodo odkupili
zemljišča za športno rekreativne dejavnosti v Mršaku (kamor
se bo selila tudi bencinska črpalka) in ob šoli, veliko denarja
namenili za pripravo in izvajanje projekta Urejanje porečja
Sore, za gradnjo doma za starejše, za sofinanciranje komunalnega opremljanja industrijske cone in drugo.
Z amandmaji so svetniki del
sredstev prerazporedili. Bran-

ko Jesenovec in Marijan Žakdj
sta predlagala, da 95 tisoč evrov, ki so bili v predlogu proračuna namenjeni loieditvi Nord i j s k a centra Žiri, namenijo
za odkup zemljišč ob šoli in v
Mršaku. Za asfaltiranje lokalnih cest bo prihodnje leto
10.500 evrov manj, saj so svetni]d sprejeli amandma Vladimiija Oblaka, da bo šlo dodatnih 3.500 evrov za sofinanciranje športnih dejavnosti, preostalih pet tisoč evrov pa na pobudo Medce Debdjak za investicijsko vzdrževanje DPD Svoboda, S tri na sedem tisoč evrov
pa se je povečala vsota, namenj ena aktivnostim Turističnega
društva Žiri, saj so svetniki
sprejeli amandma Germane
Phic, ki zmanjšuje financiranje
Lokalni turistični organizaciji
Blegoš in Ijokalni akdjski skupini Loškega pogorja. Slednji
bosta iz žirovskem proračuna prejeli po dva tisoč evrov
manj.

Bašelj se lahko priključi
na kanalizacijo
Občinski svet v Preddvoru je sprejel odlok
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
opremljanje naselja Bašelj s kanalizacijo.
DANICA ZAVRL Ž L E B I H

Preddvor - S tem so svetniki
omogočili, da se lahko Bašelj priključi na kanalizacijo
in čistilno napravo. Odlok
določa tudi ceno priključitve na kanalizacijo, gre pa za
strošek opremljanja stavbnih zemljišč, ki vsepovsod
po Sloveniji sledi enaki formuli. S k o m u n a l n i m prispevkom bodo občani plačali del stroškov za gradnjo
komunalne opreme. Del kanalizacije je v Bašlju že zgrajen, naložba je stala 4 2 4 tisoč
evrov, v preostali del kanalizacijskega omrežja pa naj bi
vložili še G21 tisoč evrov,
skupno torej nekaj več kot
milijon evrov za vso kanali-

zacijo. Sodelavka Ljubljanskega urbanističnega zavoda, ki je za občino Preddvor
naredil analizo programa
opremljanja stavbnih zemljišč za Bašelj, je podrobno
razložila metodologijo, kako
se komunalni prispevek obračuna, občina pa določi
tudi olajšavo za posamezne
upravičence.
Komunalni
prispevek za manjšo stanovanjsko hišo (na parceli 350
kv. m in z neto tlorisno površino 1 2 0 kv. m) bo tako
stal 4 2 4 evrov, za srednje
veliko hišo { 2 0 0 kv. m stanovanjske površine) 6 0 3
evre, za večjo ali dvostanovanjsko hišo (300 kv. m )
8 2 6 evrov in za počitniško
hišico 6 6 2 evrov.

* ^
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NA VSE
SUŠENE PRŠUTE

ŽIRI

Nove hitrostne ovire v Žireh
v ž i r e h se dalj č a s a ukvarjajo z v p r a š a n j e m urejanja
prometne varnosti, izredno dejaven je na tem področju njihov Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. "Na
eni strani je veliko občanov, ki si želijo postavitev hitrostnih
ovir, na drugi pa je tudi veliko nasprotnikov," je povedal
župan Bojan Starman, ko so na občinski seji spregovorili o
postavitvi novih hitrostnih ovir. Odločili s o se, da bodo
sedanje plastične hitrostne ovire ali t. i. ležeče policaje zamenjali za trajnejše in postavili tudi nekaj novih. Te bodo v
prihodnjem letu zrasle Še pri Kamšku v Novi vasi, na koncu Partizanske ceste, Pod griči (na križišču z Jezersko cesto) in na Čevljarski ulici pri križišču s Kosovelovo ulico.
B. B.

NA VSE
PAKIRANE SIRE

Ponudba vefia v trgovinah in meganuDittih
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obratuiu pri blsgijnl. PoniKS« ne vtl|a za pravne osrtc In sjmoaoine podjetnike Mo!»n je nakup samo v kolif mah. pntnemih za gospodinjstva. Popusu se ne seMevajo
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V Poncah iskali Hrvata
SIMON S U B I C

Kranjska Gora - Včeraj so
gorski reševalci iz Rateč in
pripadniki gorske policijske
enote nadaljevali iskanje 31letnega planinca iz Hrvaške,
ki se v nedeljo ni vrnil iz
Ponc. V iskanje se je vključila tudi posadka s policijskim
helikopterjem. Do 14. ure,
ko smo zaključili pripravo
časopisa, pogrešanega planinca niso našli.
O pogrešanem Hrvatu, sicer članu alpinističnega kluba na Reki, je regijski center
za obveščanje v nedeljo ob
21.35 obvestil oskrbnik koče
v Tamarju. Kot poroča poli-

cija, se je skupina petih državljanov Hrvaške, vsi člani
Alpinističnega kluba Rijeka,
v soboto nastanila v planinski koči v Tamarju. V nedeljo okoli 8. ure je 31-letni planinec s a m odšel v smeri
Ponc, preostali štirje planinci pa so se odpravili proti Jalovcu. Ker se 3i-letni Rečan
ni vrnil do 21. ure, so organizirali iskalno akcijo, v kateri
sta sodelovala policista pripadnika G PE in pet gorskih
reševalcev iz Rateč, Id pa so
jo zaradi slabih vremenskih
razmer sredi noči prekinili.
Dotlej so pregledali del poti
v smeri Ponc, in sicer do
kraja Vopa.

KRIMINAL
DOMŽALE

Kradla prek spletne banke
Domžalski policisti so zaradi suma storitve kaznivega dejanja velike tatvine pred dnevi odvzeli prostost 26-letni ukrajinski državljanki z začasnim bivališčem na območju Domžal. Sumijo jo, da je s še neznanimi sostorilci zlorabila elektronsko bančništvo več uporabnikov v Sloveniji. Na bančna
računa, odprta pri dveh bankah v Sloveniji, je osumljena na
ta način prejela za okoli šestnajst tisoč evrov gotovine, del
tega denarja pa ji je že uspelo prenakazati na račune neznanih oseb v Rusiji. Osumljenko je preiskovalni sodnik po
opravljenem zaslišanju izpustil. Policija uporabnikom storitev elektronskega bančništva svetuje, da na svojih osebnih
računalnikih poskrbijo za namestitev redno posodobljenih
antivirusnih programov in uporabo požarnega zidu. Prav
tako naj uporabniki še posebej varujejo programsko in/ali
strojno opremo, ki jo kot komitenti uporabljajo za opravljanje bančnih storitev prek Interneta. Pomembno je tudi, da
redno preverjajo stanje na osebnih računih in v primeru
suma kakršnihkoli zlorab o tem takoj obvestijo svojo banko.
KRANJ

V vrtnarijo po denar
V noči na četrtek je nekdo vlomil v poslovni prostor vrtnarije v Podbrezjah. S seboj je odnesel registrski blagajni z dva
tisoč evri gotovine in mobilni telefon Nokia.

Policija v lovu za roparji
N e z n a n i storilci s o v petek z v e č e r oropali bencinski s e r v i s v N a k l e m , v Kranju pa sta m l a d e n i č a
p o s k u š a l a oropati t r g o v i n o . Policija za n e z n a n i m i storilci š e p o i z v e d u j e .
SIMON Š U B I C

Naklo, Kranj - V petek ob
1 9 . 1 0 so v bencinski servis v
Naklem vstopili neznani storilci in prodajalcu zagrozili z
nožem. Od njega so zahtevali denar, ki jim ga je tudi izročil. Po storitvi kaznivega
dejanja so roparji zbežali
proti naselju Naklo. Čeprav
je policija kmalu postavila
zasede na vseh cestah okoli
Naklega, so se ji roparji izmuznili.
Uslužbenec na bencinski
črpalki je enega od roparjev
opisal kot moškega, starega
med 2 0 in 30 let. Visok je bil
okoli 175 centimetrov, oblečen v črne hlače in č m pulover oziroma velur, na katerem je na sprednji strani svetla črta oziroma manjši svetel napis, obute je imel č m e
čevlje, na glavi je imel volneno kapuco z izrezom za oči,
na rokah pa modre rokavice.
Drugi ropar je star med 2 0
in 30 let, srednje postave, visok med 175 in 180 centimetrov, oblečen je bil v svetlejše
hlače, temno zgornje oblačilo, na glavi pa je prav tako
imel volneno kapuco z izrezom za oči.

Pet m i n u t pred 1 9 . uro
sta neznana storilca vstopila v trgovino Mercator na
B e g u n j s k i ulici v Kranju.
Pri blagajni je eden zgrabil
blagajničarko za roke, drugi pa je pri tem segel proti
predalu blagajne. Ko je blagajničarka to opazila, se je
p r v e m u storilcu izvila iz
prijema in z rokami zaprla
predal blagajne. Oba sta po
tem zbežala iz prodajalne.
Prodajalka je enega roparja opisala kot mlajšega
moškega, visokega okrog
185 centimetrov, črnih las
in suhe postave. Oblečen je
bil v črno jakno s kapuco in
č m e hlače, pokrit s kapuco,
temnejše polti, star med 15
in 2 0 let. Drugi je bil prav
tako star med 15 in 2 0 let,
visok okrog 1 7 0 centimetrov, suhe postave, oblečen
v č m o jakno in hlače, kratkih črnih las in t e m n e j š e
polti.
Morebitne priče policija
naproša, da podatke, ki bi
lahko bili v pomoč pri preiskavi obeh ropov sporočijo
na telefonsko številko 1 1 3
ali na Policijsko postajo v
Kranju, na telefonsko številko 233 6 4 0 0 .

Policija je v petek zvečer sklenila obroč okoli Naklega, a so
se ji roparji izmuznili.

Z bencinskega servisa v Naklem so roparji zbežali z večjo
količino gotovine.

Ogenj vzel hlev in hišo
v Krnici j e p o ž a r uničil g o s p o d a r s k o p o s l o p j e in večji del s t a n o v a n j s k e h i š e .
SIMON ŠUBIC

ŠKOFJA LOKA

S parkirišča izginil Clio
Neznani storilec je minuli teden s parkirnega prostora
na Kidričevi cesti v Škofji Loki ukradel osebni avtomobil
znamke Renault Clio srebrne barve, letnik 2005. Na vozilu
so bile nameščene registrske tablice z oznakami KR 13-431.
Lastnik vozila je bil S tem dejanjem oškodovan za osem
tisoč evrov.

ŽELEZNIKI

Prišli po medenino
v noči na četrtek so vlomili v kovinarsko delavnico v
Železnikih. Neznani vlomilci so ukradli tono medenine v
obliki trimetrskih palic, petsto kilogramov medeninastih
ostružkov in prenosna računalnika. Lastnika so oškodovali
za približno sedem tisoč evrov. S. Š.

Krnica - Požar v četrtek okoli 11. ure je v Krnici povsem
uničil hlev, v večjem delu pa
tudi bližnjo stanovanjsko
hišo. Občina Gorje, krajani,
gasilci in organizacija Rdečega križa Gorje so se hitro
organizirali in ustanovili poseben odbor, ki bo pomagal
prizadetemu lastniku Jožetu
Smoleju. Hkrati pozivajo
vse, ki želijo pomagati, naj
denarno pomoč nakažejo na
transakcijski račun Rdečega
križa v Radovljici (št računa:
0 7 0 0 0 - 0 0 0 0 4 8 7 3 2 1 , sklic:
2 9 0 - 1 4 , namen: Zbiranje

Požar v Krnici so ukrotili prostovoljni gasilci iz Corij, Podhoma
in z Bleda. / Foio: Mb 6uio«c

sredstev ob požam, Smolej,
Krnica). V primeru pomoči v
materialu pa se naj dobrotniki o b m e j o na predsednika
odbora Vinka Kunšiča (tel.
št. 0 4 1 / 2 1 0 583).
Policija je po ogledu kraja
požara sporoma, da je ogenj
najverjetneje izbruhnil zaradi samovžiga sena, ki je bilo
spravljeno v zgornjem delu
gospodarskega objekta. V
požaru, Id so ga pogasili gasilci iz prostovoljnih gasilskih društev Gorje, Podhom
in Bled, je povsem zgorelo
ostrešje na stanovanjski hiši
in na gospodarskem objektu
(skupaj okoli tristo kvadratnih metrov), seno ter več različnega kmetijskega orodja.
Živino, v hlevu sta bila dve
kravi in dve teleti, so pred
ognjem še pravočasno rešili.
Po prvi oceni je v požaru nastalo za okoli štirideset tisoč
evrov gmotne škode.

KRANJ

KRAN), BOHINJSKA BISTRICA

r i i C j / A E J A

Šest voznikov je "napihalo"

Delovni konec tedna za vlomilce

z veljavno smučarsko karto dobite
toplicah »Eriebnistherme Wannbad<K
www.3laendereck.at

Gorenjski policisti so v noči s sobote na nedeljo izvedli
poostren nadzor prometa po metodologiji Promil na cestah
na območjih policijskih postaj Kranjska Gora in Jesenice. Pri
tem so opravili kontrolo in preizkusili z alkotestom 211
voznikov. Šest voznikov je vozilo pod vplivom alkohola,
petim od njih so začasno odvzeli vozniška dovoljenja. Poleg
tega so devetim voznikom izrekli globo za druge prekrške,
podali odbolžilni predlog okrajnemu sodišču, izrekli pa so
š e pet opozoril za lažje prekrške. Enemu vozniku s o odredili
pridržanje do streznitve. S. S.

Neznani storilec je soboto zvečer vlomil v stanovanjsko hišo
na Cesti 1. maja v Kranju, Iz katere je odnesel denar In
zlatnino. Povzročil je za tri tisoč evrov škode. V noči na
soboto pa je nekdo vlomil v poslovne prostore na Ljubljanski cesti v Kranju. Ukradel je računalnik, fotoaparat in mobilni telefon, z vlomom pa povzročil za 2.500 evrov škode.
Naslednjo noč pa je nekdo vlomil v skladišče gostinskega lokala v Bohinjski Bistrici. Storilec si je prilastil več
živilskih izdelkov in pijače, lastnika pa je oškodoval za okoli
tri tisoč evrov. S. Š.

I Carske torte s p^Mvtem
lii)iVKrinc.ttl.^582IOOff
pn«! karavanlklm
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S kolajno kronala rekorde

Jubilejni praznik
slovenskega športa

Tako Anja Čarman kot Peter Mankoč sta se včeraj zjutraj zadovoljna in s kolajnami okoli vratu vrnila
z evropskega prvenstva v plavanju, ki se je v nedetjo končalo na Madžarskem.

Društvo športnih novinarjev Slovenije bo ta
četrtek zvečer pripravilo že štirideseto prireditev
z razglasitvijo najboljših slovenskih športnikov in
sedemnajsto v samostojni Sloveniji.

VILMA STANOVNIK

Brnik - "Čeprav je za najtni dolga pot, saj smo se - zaradi napovedane stavke madžarskih
letalskih prevoznikov - odločili, da se vsi domov vrnemo z
avtomobili, pa smo lahko zadovoljni, saj je za nami lepo
tekmovanje, na katerem smo
se veselili tudi novih odličnih
uspehov naših plavalcev," je
nasmejan na brniško ktaliSče
prišel direktor Plavalne zveze
Slovenije Ciril Globočnik, za
njim pa seveda tudi vsa četverica reprezentantov in njihovi
trenerji. " Z vsemi svojimi nastopi sem res zadovoljna, saj
sem vsakokrat, ko sem skočila
v vodo, odplavala rekordno
znamko, krona vseh nastopov
pa je bil finale na 2 0 0 metrov
hrbtno, ko sem osvojila zlato
kolajno," je s širokim nasmehom razlagala 22-letna Triglavanka Anja Čarman z Godešiča in ponosno pokazala zlato
odličje okoli vratu. Čeprav je
piiziala, da naslova evropske
prvakinje pred odhodom v

VILMA STANOVNIK

Anja Čarman in Peter Mankoč sta ponosno pokazala kolajne. / foio: cofazd Kavs«
Debrecen ni pričakovala, pa je
bila tako ona kot vsi, ki smo ob
bazenu in pred televizijskimi
zasloni navijali zanjo, prepričana, da si ga je s trdim delom
in odličnim rezultatom še
kako zaslužila.
Prav tako kot si je že osmo
zaporedno odličje na 1 0 0 me-

trov mešano zaslužil njen reprezentančni kolega Peter
Mankoč, ki je poleg zlate kolajne pkazal t u ^ bronasto, ki jo
je osvojil na 100 metrov delfin. Vsa naša mini plavalna
odprava, v kateri sta zelo solidno nastopila še mlada RadovIjičanka Nina Cesar in Kopr-

SMUČARSKI SKOKI

čan Matjaž Markič. se bo znova srečala že danes popoldne v
Ljubljani, ko bodo v a t y hotelu razglasili najboljše plavalce
in plavalke minulega leta. Anji
pa se bo po prireditvi v glavnem mestu mudilo domov, saj
ji na Codešiču ob 20. uri pripravljajo slovesen sprejem.

Ljubljana - Prireditev, ki jo
zadnja leta skupaj pripravdjajo DruStvo športnih novinarjev
Slovenije, Olimpijski komite
Slovenije ter Ministrstvo za
šolstvo in šport, bo letos potekala v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma, začela pa se
bo v čefrtek ob 20. uri. Vodila
jo bosta Miša Molk in Grega
Skočir, režiser pa je Tomaž
Štrud, glavni pa bodo seveda
naši sedanji in nekdanji najboljši športniki, ki se bodo na
prireditvenem odru zvrstili
kot podeljevalci in prejemniki
priznaj, ki jih je tako kot vsa
zadnja leta izdelal akademski
slikar Janez Mišo Knez,
"Katere športnike s m o
šp)ortni novinarji izbrali za
najboljšo športnico, športnika
in ekipo v letošnjem letu,
bomo oznanili šele na prire-

ditvi, odločili pa so gl^ovi 153
športnih novinarjev različnih
slovenskih medijev," imen letošnjih dobitnikov najbolj laskavih naslovov v slovenskem
športu na priložnostni tiskovni konferenci pred prireditvijo
še ni želel razkriti predsednik
Društva športnih novinarjev
Slovenije Miha Žibrat, je pa
povedal, da si bo slovesnost v
neposrednem prenosu mogoče ogledati t u d po televiziji.
Prireditev so tudi letos podprli
Fundacija za financiranje
športnih organizacij. Športna
loterija Slovenije in novogoriško podjetje Hit Dve uri pred
slovesnostjo v Cankarjevem
domu bo športnike in njihove
trenerje v Narodni galeriji
sprejel tudi minister za šolstvo
in šport Milan Zver, med prireditvijo pa jih bo OKS z velikimi statuami nagradil za izjemne uspehe.

novoletna ponudba

BELJAK

Karavanški pokal Morgensternu

programa nova v orehovem furnirju
januarja 2008. Vabljeni v naš razstavni salon v Kranju.

Akcija znižanja nekaterih elementov pohištvenega

V četrtek in petek so v Beljaku pripravili dve tekmi smučarjev skakalcev za svetovni pokal. Četrtkova tekma, ki bi sicer
morala biti v nedeljo pri nas v Kranju, kjer pa vreme ni dopuščalo priprave skakalnice, je pripadla najboljšemu v svetovnem pokalu in zmagovalcu vseh letošnjih dosedanjih
preizkušenj, Avstrijcu Thomasu Morgensternu, drugo mesto je zasedel Finec Janne Ahonen, tretje pa še en Avstrijec,
Gregor Schiierenzauer. Kot naš najboljši j e peto mesto
osvojil Jernej Damjan, v finalno serijo pa se je uvrstil še Primož Piki, ki je bil na koncu 29. V petek so pripravili tekmo
po programu svetovrtega pokala, ob spreminjajočem se vetru pa je svoje mojstrstvo še enkrat dokazal Morgenstern in
ob prvem mestu osvojil še karavanški pokal kot najboljši na
obeh tekmah. Drugi je Schiierenzauer, tretji pa Jane Ahonen. Od naših je bil najboljši 17. Jernej Damjan, 20. je bil
Robert Kranjec, 22. Primož Peterka in 24. Juri) Tepeš. V. S.

bo potekala do 21.

Kolekcija Nova je visoko kvalitetno furnirano pohištvo. Harmonija linij se sklada praktično z vsakim okoljem. Narejeno
Je Iz ameriškega orehovega ali hrastovega furnirja z kvalitetno končno obdelavo. Po lastnih željah si lahko uredite
dnevni prostor, spalnico, pisarno s knjižnico, mladinski delovni prostor,...

Thomas Morgenstern je bil dvakrat najboljši tudi na
domači skakalnici. /F<>IO:K.T.

ŠKOFJA LOKA

Loški rokometaši jutri na Podnu
Rokometaši v i . slovenski ligi bodo 15. krog državnega
prvenstva odigrali že jutri, v sredo. Škofjeloška ekipa Knauf
Insulation bo ob 20. uri v dvorani na Podnu gostila moštvo
Slovana. V. S.

računalniška miza
veliki predalnik
predalnik na kolesih
knjižne police

195,00 EUR
247,00 EUR

259,00 EUR
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o r e h o v e m furnirju

Vse cene so podane 2 ddv.

850,00 EUR

OBL'C

Oble, lesna proizvodnja In trgovina, d.0.0.

Mirka Vadnova 14, 4000 Kranj, Slovenija, T: +386 (0)4 201 50 30, F: +386 (0)4 201 50 42, E: info@oblc.si, v s w w . o b l c . s i
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CORENjSKi SEMAFOR
BIATLON
Svetovni pokal v biatlonu na Pokljuki: sprint: moški (10
km): 1. Bjoerndalen (Nor) 23:44:4 (i), 2. Jarošenko (Rus)
+ 4.9 0). 3- Nilsson (Šve) + n , 8 (o), 18. Bauer + 1:12 (2),
51. Doki + 2:06 (1), 59. Brvar + 2:23 (2) (vsi Slo); ženske
(7,5 km): 1. Bailly (Fra) 21:32:6 (i), 2. Maekaeraeinen (Fin)
+ 9i2 (i). 3- Neuner (Nem) + 20,7 (3), 40. Mali + 2:00 (2),
52. Cregorin + 2 : 1 4 (4), 56. Ravnikar + 2:34 (3), 6 2 .
Brankovič Likozar + 2:42 (4); š t a f ^ : moški: i. Rusija, 2.
Nemčija, 3. Avstrija, 12. Slovenija; ženske: i. Nemčija, 2.
Rusija, 3. Francija, 5. Slovenija. M. B.

KOŠARKA
Liga UPC Telemach, io. krog: TCG Mercator : Zlatorog
Laško 8 1 : 8 3 , Eleklra Esotech : Helios 7 7 : 91. Že danes in
jutri bo na sporedu nov krog. Jutri ob 19. uri bo Helios
gostil Luko Koper, TCG Mercator pa gostuje pri K. zidarju Jadran, i. SKL za ženske, 8. krog: ŽKD Ježica : HIT
Kranjska Gora 6 4 : 7 5 , ŽKK Domžale: Odeja KED 46 : 5 1 ;
Triglavanke so bile proste, v soboto pa bodo ob i8. uri
gostile ekipo AJM. Ekipa HIT Kranjska Gora že danes ob
i8. uri gosti Merkur Celje, Domžalčanke v soboto gostujejo pri Črnomlju, Odeja KED pa je v 9. krogu prosta, T. B
SKL za moške, io. krog: Rogaška : Triglav 66 : 63, Misel
Postojnska jama : Tinex Medvode 82 : 69. V soboto ob
20.15 Triglav go^ti Gradišče, Tinex Medvode pa ob 19. uri
gostijo Hrastnik. V. S.

Tadejina rama na počitek
Biatlonske tekme na Pokljuki so se končale s 5. mestom naše ženske štafete, ki je bila v letošnji
sezoni najverjetneje na startu zadnjič. Tadeja Brankovič Likozar odhaja na bolniško.
M A J A BERTONCELJ

Rudno polje - V nedeljo so
biatlonci na Pokljuki imeli
še zadnji tekmi pred božično-novoletnim tekmovaln i m premorom. Skupaj je
bilo na Rudnem polju šest
tekem. Četrtkovi posamični
preizkušnji sta dobila Norvežan Emil Hegle Svendsen in
Rusinja Ekaterina Jurjeva.
Oba sta zmagala prvič v karieri. Zmagovalca sobotnih
šprintov sta bila Norvežan
Ole Einar Bjoerndalen in
Francozinja Sandrine BaiUy,
ki sta na Pokljuki že zmagovala. Tekmovalni spored se
je končal z nedeljskima štafetama in zmagama Rusov
Pete v štafeti: Teja Cregorin, Tadeja Brankovič Likozar, Andreja Mali in Dijana Ravnikar.
Brankovič Likozarjeva je sezono najverjetneje že končala, zamenjave zanjo pa ni. /Foto:TiruDoi(i

ODBOJKA
1. DOL za moške: Astec Triglav : Olimpija 3 : o (24, 16,
22), Marchiol Prvačina : Calcit Kamnik 3 : 2 (- 28, • 19, 23,
23, 14). Vodilni Salonit Anhovo (35) je povečal prednost
pred Calcit Kamnikom na 4 točke, Astec Triglav (22) pa je
' spet na 4. mestu s točko zaostanka za Marchiol Prvačino.
1. DOL za ženske: LIP Bled : MZG Grosuplje3 : 2 ( - 1 5 , 1 4 ,
- 1 9 , 16, 11). V vodstvu je Nova KBM Branik (35) pred
Benediktom (30). LIP Bled (13) je ujel petouvrščeni ŽOK
Ptuj in ima 2 točki naskoka pred MZG Grosuplje. Odbojkarice LIP Bleda bodo letošnje leto zaključile že jutri, ko
jih čaka gostovanje pri vodilni Novi KBM Branik.
Z. DOL moški: H o č e : National Žirovnica 3 : 1 (21, 9 , 1 2 ) ,
Kekooprema Žužemberk : Termo Lubnik j : 1 (23, 32, - 1 9 ,
15). Na vrhu ostajata SIP Šempeter (25) in Fram (24), Termo Lubnikom (20) ima na drugem mestu zajetnih 6 točk
prednosti pred zasledovalci, National Žirovnica (8) pa
ostaja na 10. mestu.
2. DOL ženske: ŽOK Partizan Šk.Loka : Aliansa 1 2 : 3 (23,
- 1 9 , - 1 6 , 21, - 7), Sloving Epicenter : Calcit Kamnik o : 3
(- 22, - 17, - 20). Calcit Kamnik (25) ima točko naskoka
pred Alianso, ŽOK Partizan Šk. Loka ostaja (16) na 6.
mestu.
3. DOL moški: Salonit Anhovo I I : Calcit Kamnik 1 1 0 : 3 ,
MOK Kočevje : UKO Kropa 3 : i, Astec Triglav II : LOK
Črnuče 2 : 3 . Pomladanski del bodo s prvega mesta začeli
odbojkarji MOK Kočevje (24), ki imajo 5 točk naskoka
pred UKO Kropa. Calcit Kamnik II (i6) j e na 4. mestu,
Astec Triglav II (5) pa na 8. mestu.
3. DOL ženske: Lakolit Ankaran : Bled Adriatica.net 2 : 3,
Pizzeria Morena : Luka Koper mlade 1 : 3, Triglav Kranj:
Piran 3 : 1 , Mladi Jesenice : MZG Grosuplje II 3 : i. Piran
(33) ostaja v vodstvu pred Lakolit Ankaranom (29).
Triglav Kranj je s 25 točkami četrti, Pizzeria Morena (19)
je na 7., Mladi Jesenice (18) na 8. in Bled Adriarica.net
(16) na 9. mestu. B. M.

ROKOMET
Rezultati, 1. MIK liga; Trimo Trebnje: Knauf Insulation 32
: 26;I. B liga, ženske: Sava : Naklo Merkur - preloženo na
četrtek, 20. decembra, 2. liga, moški - zahod: II. Bistrica :
AIples 2 0 : 35, Cerklje : Grča Kočevje 27 : 36; Duplje :
Radovljica 34 : 1 4 . M. D.

viima.stanomik@g-gias.si

Med gledalci je bil tudi
Janez Marič./Foto:Tin.Don

in Nemk. Tudi za naše se je
končalo dobro, saj je bila
ženska štafeta 5., moški so
bili 12. Dvakrat je točke
osvojil Klemen Bauer, najmlajši v ekipi. Na posamični tekmi je bil 24., v šprintu
pa 18. Pri ženskah je točke
na posamični tekmi z 18.
mestom osvojila le Teja
Gregorin.
Na Pokljuki je najverjetneje zadnjič v letošnji sezoni nastopila Tadeja Brankovič Likozar. Na posamični
tekmi je ni bilo na startu, v
šprintu je bila na skromnem 62. mestu, izkazala pa
se je v štafeti in veliko prispevala k 5. mestu. Nadaljevanje sezone so ji preprečile bolečine v rami. "Odločitev je bila težka, ker s e m
zelo veliko vložila v sezono
in sem do konca upala, da

jo bom lahko speljala. Men i m , da sem s e odločila
prav. Če bi vztrajala naprej,
bi lahko ogrozila tudi kariero," je pojasnila biatlonka iz
Vašce. Po zadnjih pregledih
je znano, da na operacijo ne
bo šla: "Na operacijo ne
grem, ker ne bi spremenila
situadje, nujen pa je počitek,
ki lahko traja tudi pol leta.
Vsekakor upam, da se bom
lahko vrnila čim prej. Bo pa
sedaj to tudi priložnost, da se
bom vsaj enkrat v karieri dobro spodla in morda mi bo
to za naprej še koristilo." Vse
te bolečine v rami so posledica padca na tekmi svetovnega p)okala spomladi v Rusiji.
"Verjetno je bil padec pika na
i. Ž e pretekla leta me je namreč rama občasno bolela,"
pravi tekmovalka, ki bo v četrtek dopolnila 28 let, kot je

TEK NA SMUČEH

BALINANJE

KRANJ

KRAN)

dejala v smehu, pa si za rojstni dan želi počivalnik. "V
tem času se bom več posvetila možu, šoli, ter namenila
kakšno urico več za načrt za
hišo, ki še ni končan. Želim
se vrniti v biatlon, seveda če
bo vse potekalo po načrtih,"
dodaja Tadeja.
Tadeja Brankovič Likozar
torej odhaja na bolniško, na
kateri pa je že od začetka sezone najboljši biatlonec Janez Marič, ki si je z berglami
prišel ogledat tekme na Pokljuko. "Doma hodim že
brez bergel. Koleno m e ne
boli, me pa moti, ker je stalno otečeno. Bil sem že dvakrat v toplicah, težko povem,
kako bo naprej. Kar nekaj
mesecev bo še trajalo, da
bom lahko začel vse delati
maksimalno," je pojasnil
Marič.

Vesna Fabjan peta v Rusiji

Luka Koper prvak, Planina četrta

Svetovni pokal v smučarskih tekih se je pretekli konec tedna
nadaljeval v Ribinsku v Rusiji. Na nedeljski tekmi v šprintu
je do uspeha kariere prišla mlada, 22-letna Besničanka
Vesna Fabjan. Prvič se je uvrstila v finalni tek in bila na
koncu odlična peta. Zmago je slavila Američanka Kikkan
Randall. Katja Višnar je osvojila 26. mesto, medtem ko je
Barbara Jezeršek končala na 59. mestu. V Rusiji pa ni bilo
Petre Majdič, ki se na Rogli pripravlja na Tour de Ski, ki bo
potekal od 28. decembra do 6. januarja. M. B.

V soboto s e j e razpletla končnica super lige Schvvarzmann. Vodilna Luka Koper v zadnjem krogu ni dovolila presenečenja.
Kranjska Planina je super ligo končala na četrtem mestu, Lokateks Trata pa na petem. REZULTATI 6. KROGA: liga za prvaka
-Zarja Balinček: Luka Koper8 : 1 4 , Planina Kranj: Krim Ljubljana 4 : 1 8 , vntni red: Luka Koper 45, Zarja Balinček 42, Krim
Ljubljana 33, Planina Kranj 30; liga za obstanek - Zabiče : Lokateks Trata 1 6 : 6 , Hrast: Jadran Izola 15 : 7, vrstni red: Lokateks
Trata 32 in Zabiče po 32, Hrast 19, Jadran Izola 7. S. Š.

ŠAH
Gorenjska kadetska liga, ŠS Tomo Zupan Kranj, 2 tumir Končno stanje: i. Gal Drnovšek, ŠS Tomo Zupan Kranj, 7 , 2 .
Tilen Lučovnik, ŠD jus Security Domžale, 6 , 3 . Janja Gornik,
ŠD Gorenjka Lesce, 5 - najboljša do 15 let, 4. Matic Mikec,
ŠD Gorenjka Lesce, 5 - najboljši do 12 let, 5. Marko Mlakar,
ŠD Jesenice, 5, 6. Rok Škrlep, ŠS Tomo Zupan Kranj, 5, 7.
Domen Mihelčič, ŠD Jesenice, 4,5,8. Liza Skrlep, ŠS Tomo
Zupan Kranj, 4,5, 9. Jan Domen, ŠD Gorenjka Lesce, 4,5,10.
Vid Debeljak, ŠS Tomo Zupan Kranj, 4,5 ... 16. Mojca
Gorenšek Krivec, ŠD Jesenice, 4 - najboljša do 12 let, 18.
Matic Kos, ŠD Jesenice, 4 - najboljši do 9 let, 39. Ana
Krstevska, ŠD Jesenice, i - najboljša do 9 let itd. O. O.

DESKANJE NA SNEGU

HOKEJ

KRAN)

JESENICE

Drugo mesto za Roka Flandra

Na Jesenice prihaja KAC

Naši deskarji na snegu so s e odlično odrezali na tekmi
svetovnega pokala v paralelnem slalomu v švicarskem Nendazu. Najboljši je bil Rok Flander, ki je zaostal le za Francozom Mathieujem Bozzettojem. V finale so se uvrstili tudi
Rok Marguč, ki je na koncu zasedel deseto mesto, Žan
Košir, ki je bil enajsti, in Jernej Demšar, ki je bil trinajsti. V
ženski konkurenci je bila Clorija Kotnik dvanajsta. V. S.

Potem ko se je naša članska reprezentanca vrnila z Odenseja,
kjer je na pripravljalnem turnirju Euro Ice Hockey Challenge po
porazih i : 7 z Dansko in 2 : 4 s Francijo, z rezultatom 5 : 2 ugnala Norveško in osvojila tretje mesto, bosta slovenski moštvi
danes nadaljevali tekmovanje v ligi EBEL. Ekipa Acronlja Jesenic bo ob 19.15 gostila celovški KAC, ekipa ZM Olimpije pa
gostuje pri Linzu. V. S.
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Nežen fant z močnimi udarci
Gregor Debeljak iz Dolenje vasi se je s svetovnega prvenstva v kikboksu vrnil s petim mestom in
spoznanjem, da je tudi naslov svetovnega prvaka v prihodnjih letih zanj dosegljiv.

Dolenja vas - Prve dni decembra se je v portugalskem mestu
Coimbra končalo letošnje svetovno prvenstvo v kikboksu.
Naša reprezentanca je na njem
dosegi lep uspeh, med več kot
šesto tekmovalci iz 43 dižav pa
se je v tako imenovanem M contactu s petim mestom izkazal tudi 22-letiu Grega Debeljak iz Dolenje vasi, ki se je o
svojem športu ra^ovoril tudi
za naš časopis.

H si se odk)čil za borilne veščine. Zakaj?
"Res je sankanje pri nas najbolj priljubljen šport, oba moja
brata Simon in Joža sta sankala. Tudi jaz sem poskusil, vendar sem vztrajal le dve letL Začel sem trenirati karate, ki pa
mi ni bil zanimiv. Takrat mi je
prijatelj Rok Čadež povedal, da
v Železnikih trenira kildx)ks in
povabil me je s seboj. Takoj ko
sem si oblekel rokavice, pa
s o n ugotovil, da mi je ta šport
preprosto usojen."

"Najprej smo trenirali pri
Črtu Zadravcu v klubu Zeleni
zmaj v Železnikih, kasneje
smo hodili na treninge v Selca, nato pa v Škofjo Loko, Ker
nas je bilo premalo, smo morali na treninge v Kranj. Ko je
trener ugotovil, da si želim
tudi tekmovati, sem pri petnajstih letih šel na prvo tekmo. Ugotovil sem, da je tudi v
tem športu mogoče postati
uspešen tekmovalec in takrat
sem začel še bolj resno trenirati, tako rekoč \Bak dan."

Navadno se &ntje z Dolenje
vasi radi pohvalijo z rezultati v
sankanju na naravnih pn^ah.

Od prvih začetkov do vrhunskega tekmovalca pa pot gotovo ni bila lahka?

Kdaj pa so se začeli večji
uspehi?
"Ko sem bil star 18 let in
postal dan, sem lahko začel
tekmovati v M<ontactu, kar
pomeni z udarci na polno.
Odkar nastopam v fuJl-contaktu, doma še nisem bil poražen,
moj največji uspeh pa je peto
mesto na svetovnem prvenstvu v Coimbri v začetiku tega
meseca, prav tako peti sem bil
lani na evropskem prvenstvu."

VILMA STANOVNIK

Kdaj ti je v tem športu najteže zdržati?
"Nastopam v lahki kategoriji, kar pomeni v domačem
merilu do 63,5 kilograma, v
mednarodnem merilu pa do
60 kilogramov. Ta razlika nekaj kilogramov v mednarodni
konkurenci od mene zahteva
največ odpovedovanja, saj
moram pred tekmami vedno
shujšati. Vendar pa si želim in
čutim, da bom enkrat lahko
postal svetovni prvak v fullcontaktu, zato mi ni pretežko
zdržati tudi stioge diete."

Takoj ko je Gregor spoznal umetnost kikboksa, se je
odločil, da se mu posveti več kot zgolj za rekreacijo.

Kaj delaš, ko nisi na treningih?
"Končal sem srednjo lesarsko šolo v Ško^i Loki, razmišljam o redni službi, vendar je
ob vsakodnevnem treniranju
težko. Poleg tega pred velikimi
tekmovanji, kot je bilo to svetovno prvenstvo, hodim za več
dni trenirat na Štajersko k Tomažu Baradi in Alešu Zemljiču, ob sredah treniram boks

UMETNOSTNO DRSANJE

VATERPOLO
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Gregor Debeljak iz Dolenje
vasi načrtuje tudi naslov
svetovnega prvaka.
zaradi treninga rok. Poleg tega
redno treniram v Kranju, sam
pa tudi vodim skupino članov
na Podnu v Škofji Loki."
Je kaj časa tudi za nežnost, za
dekleta?
"S puncami sem nežen, takrat pozabim na močne udarce. Je pa res, da dekleta zahtevajo več časa in pozornosti, kot
jini jefahkota trenutdc, ko resno treniram, ponudim. Tako
treniitno nimam punce."
Imaš pa veliko prijateljev?
"Ja, k sreči. Ko grem na
tekmovanja, moram vsaj
polovico stroškov navadno
plačati sam, zato sem zelo
hvaležen prijateljem, od Tomaža Barade, ki mi je pomagal pri treningih in sem lahko pri njem prespal med
pripravami, pa kolegom
"mglam" iz Selške doline,
ki so zbrali tudi nekaj denarja, da sem lahko šel na
svetovno prvenstvo. Prav
tako mi finančno pomagata
podjetje Kompla iz Selc pa
merilni servis Lotrič. Domači sprva nad mojim
športom niso bili navdušeni, sedaj pa so ugotovili, da
mi je šport dal veliko znanja,
drugačen pogled na svet in
me podpirajo."

BLED

KRANJ

Urbas doma še vedno nepremagljiv

Dve zmagi za Kranjčane

Letošnje državno prvenstvo v umetnostnem drsanju ni prineslo nič bistveno novega. Morda le to, da so ga prvič pripravili člani pred nekaj leti ustanovljenega Drsalnega društva Labod Bled. Nastopilo je 50 tekmovalcev In tekmovalk iz šestih
slovenskih klubov. Kriza v članskih vrstah se v slovenskem
umetnostnem drsanju očitno nadaljuje, saj celo zmanjka tekmovalcev za vse medalje, ki so na voljo. Že nekaj let najboljši tekmovalec Gregor Urbas s Hrušice, ki sedaj nastopa za
klub Stanko Bloudek iz Ljubljane, ni imel resnejše konkurence v edinem sotekmovalcu Luki Čadežu. To je bil že njegov
sedmi naslov prvaka. Z mislimi je že povsem na bližnjem evropskem prvenstvu prihodnje leto, ki bo januarja prihodnje
leto v Zagrebu. Pri članicah je v skupini treh tekmovalk zmagala jeseničanka Teodora Poštič. Ekipno je bil jeseniški klub
drugi za Stankom Bloudkom iz Ljubljane. J. R.

Tekmovanje v ligi Alpe Adria postaja vse bolj zanimivo, vse
več možnosti za visoko uvrstitev na lestvici pa ima tudi
kranjski Triglav. Trigiavani so namreč konec tedna odigrali
dve srečanji in obe dobili. Najprej so v domačem bazenu s
13 : 8 ugnali ekipo ASW Wien, nato pa so bili z n : 8 boljši
še od ekipe Slovana Olimpije. Tako so se povzpeli tudi na
letvici, kjer so sicer na prvem mestu vaterpolisti Kvarnerja iz
Opatije. Kranjčani bi morali že danes odigrati novo tekmo v
Budimpešti proti ekipi Uniqa UTE, a so jo morali zaradi obveznosti igralcev prestaviti. So se pa zadovoljni s turnirja
"olimpijski upi" vrnili naši mladi vaterpolisti (reprezentanca
letnik 1993), ki so najprej s 17 : 6 premagali mlade upe Juga
iz Dubrovnika, nato s 17 : 1 0 izgubili z domačim Jadranom,
kar z 32 : 1 ugnali ekipo Budvanske Rivjere ter na koncu s 15
: 11 izgubili z ekipo Primorca iz Kotorja. j. M.

GIBAJTE SE Z NAMI
J A N E Z FERLIC

Pot mladega športnika
Prihodnjo sezono ho v gorenjskem pokalu v rekreativnih
tekih kot novost vpeljan pokal
mladine, s čimer želimo tekmovanja še bolj izpopolniti in
jih približati prav vsem, ki so
željni športne rd(reacije. Kakšen bo odziv mlajših, bomo
lahko poročali šele ob koncu sezone in nato podali končno
oceno, ali smo zadeli žebljico
na gfauico. Gre pa za generacijo od sedmih do petnajstih let
starosti. To so leta, ko se organizem intenzivno razvija in
mora biti vsakdanje gibanje
nepogrešljivo. Vsak otrok ima
zagotovo hotenje in željo po gibanju, vendar tega sam vedno
ne more uresničiti in potrebuje
nekoga, ki ga bo vodil - v pravo
smer seveda. Marsikdo pa si
želi postati dober športnik in
stopiti po poti svojih vzornikov,
ki so ponavadi vrhunski športniki. Kako bo do tja prišel? V
prvih letih športne vadbe bo vse
skupaj moralo iti skozi športne
igre in brez prisile, ki jo lahko
povzročijo starši, trenerji in
okolica, v kateri mladi športnik
vadi. Nato pa pride stopnja,
kjer bo pomembngšo vlogo odigral trener oziroma oseba, ki ji
varovanec zaupa. To je obdobje, ko se mora športnik že navaditi in premagovati napore,
kar ga ho izključno okrepilo in
mu dalo novih moči. Še vedno
pa mora biti trening-spontan.
Trener kar nekaj ocMičnih slovenskih tekačev, ki je bil nekoč
tudi sam odličen maratonec.
Edvin Kosovelj mi je letos poleti pred startom neite pomembne tekme v gorskem teku dejal
takole: "Če športnik v mladinskih kategorijah želi uspeti,
mora biti že v samem začetku
pripravljen na napore, ki jih bo
moral premagovati na treningih in tekmovanjih. Že takrat

mora glava pravilno delovati
in biti naravnana pozitivno k
nenehnemu stremljenju in prizadevanju. " Dva njegova varovarm, sin Mitja in hči Mateja, sta tisti dan pometla s konkurenco in odtekla nova rekorda prog. Poleg tega, da sta več
kot uspešna na tekmovališču,
oba tudi redno študirata in sta
nasploh razgledana. Njuna
pot seje začela že davno v mladosti, ko sta postavila temelje,
na katerih sedaj gradita, in
"opeke" za gradnjo imata očitno še dovolj. Pomembno vlogo
pa je zagotovo odigral njun oče
in trener, ki je kmalu uvidel,
da sta odlična potenciala in jih
v skladu z njunimi zmožnostmi in sposobnostmi tudi primemo vodil skozi sicer kar
ranljivo obdobje pubertete, kjer
pa nista imela 0liko težav, kot
jih ima veliko njunih vrstnikov. Športna vzgoja v šoli jima
je pomenila verjetno le majhen
delež v vadbenem programu.
Po drugi strani pa povejmo
dejstvo, ki je dovolj zgovorno:
"Za mnoge učence in dijake je
športna vzgoja v šoli edino
športno udejstvovanje." Gre
smo za voljo in postavitev ciljev. Če dijak vidi več koristi v
popoldanskem poležavanju in
večernem pohajkovanju, je s
tem že precej oddaljen od svoje športne poti, ki bi ga lahko
popeljala na državno ali celo
mednarodno raven. Kar nekaj pa je takih, ki bi zagotovo
tudi uspeli, in za to potrebujejo le nekakšno spodbudo in
vodilo od staršev ali koga drugega, ki mu zaupajo. Še vedno pa mora biti šola na prvem mestu. O tem ne govorijo
le vrabci na strehi, ampak
tudi osvajalci olimpijskih medalj in tisti, ki izboljšujejo svetovne rekorde.

Mlad športnik si mora najprej postaviti temelje, na katerih
gradi dalje. Zunanje spodbude trenerjev, staršev in
prijateljev so lahko odločilne. /
Tin> dou

NASVETI
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MOJ POGLED
DAMJANA Š M I D

Recepti za srečo

M

nogo jih je. Pojavijo se vsako leto oh
istem času, za iste
ljudi. Včasih imajo za osnovo
vplive planetov, drugič se nagibajo k številkam. Spet tretjič ponudijo povsem preproste
sestavine, kot so voda, zrak
in nič sekiranja. Dajati recepte, in nasvete je dokaj neplodno početje. Samo preStejmo, koliko receptov napišejo
zdravniki zato, da mnogi pacienti zdravila mečejo v smeti. Isto se dogaja tudi z drugimi nasveti. Ljudje v težavah
bi naredili vse. Ko jim nekdo
pove, kaj to je - tega ne morejo, nočejo ali ne upajo storiti.
Vseeno se bolj splača jamrati.
Ali pa čakati na čudež, na
pravi horoskop, na nekoga, ki
bo v našem življenju naredil
prostor za srečo. Ker je takšnih čakajočih veliko, je postalo napovedovanje prihodnosti
dober posel. V zadnjih letih
so kot gobe po dežju zrasli
mnogi vedeževalci, ki vam
povedo, da se boste kmalu zaljubili (čeprav ste pravkar
sveže zaljubljeni) ali obogateli (medtem so vam v banki
odobrili izredni limit) ali pa

Prisluhnite nam polepšali vann bomo
dan.

bodo vaši otroci doštudirali v
letošnjem letu (tudi, če jih nimate). Nikoli ne rečejo, da
boste izgubili službo, moža
ali današnji dan. Ljudje potrebujemo prerokbe takšne in
drugačne sorte.
Prebiramo
nasvete, namige in visimo na
obljubah, ki nam jih dajo tuji
ljudje za denar.
Današnji
dan je negotov, jutrišnji še
bolj. Kot hi živeli na potresnem območju - nikoli ne
vemo, kdaj se bo zatresla
zemlja. Potresne sunke čutimo v družinah, v službah, v
medsebojnih
odnosih.
Bolj
kot kdajkoli prej si želimo gotovosti, varnosti. Kateri recept je pravi za mir v naših
dušah? Kateri planet bo preprečil, da se ne bo ločil vsak
tretji par? Katera številka je
tista srečna, ki bo nekomu
prinesla službo? V katerem
znamenju
se mora roditi
otrok, da ne bo žrtev spolne
zlorabe? Kdo, le kdo bo poskrbel za vse, če ne mi sami?
Mi. Čarobna beseda, ki lahko odreže boljši kos vsakdana. Imamo svobodno voljo in
na tisoče izbir. Nikdar ne pozabimo tega.

Cimet gre za med
č e kdaj, potem v teh dneh diši po praznikih. Po praznikih in zimi, ki bo prestol zasedla še pred njimi.
Prihaja že v soboto. Z enim in drugim so povezani vino, cimet in klinčki, ki jim skupaj pravimo
kuhano vino. Zlasti zaradi slednjega gre cimet pozimi za med ... Z medom se sploh zelo ujame.
Skupaj ustvarjata praznično vzdušje in zdravita. Zatorej gre tudi med v teh dneh za ... med. Če sploh
lahko tako rečemo?
PAVLA. K U N E R

Dražji kot zlato
Cimet (Cinnamomum zeylanicum) sodi med staroste
začimb. Doma naj bi bil s Cejlona. Kitajd so ga uporabljali
že pred petimi tisočletji. V starem Egiptu so z njim oplemenitili napitke in ga s pridom
uporabljali pri balzamiranju.
Omenja ga Sveto pismo. Svoj
čas je bil tako cenjen, da naj bi
bil celo dražji od zlata. V Evropo je prišel z arabskimi trgovci in se na mah priljubil. O met pridobivajo iz lubja tropskega drevesa, dmetovca. V
kulinariki in zdravilstvu uporabljamo posušeno tanko notranjo plast skorje, delno kot
zvite paličice, delno kot prah.
Ni kuhanega vina in spodobnega kompota brez cimetove
skorjice, tako kot ne jabolčnega zavitka ali narastka brez
mletega cimeta.

TU ISTIČNI
Mleti cimet za jabolčni

zavitek

;V""91.0 MHz

iuuiuj.potepiih.com

Cimet za diabetike
O cimetu se že dolgo širi
glas, da naj bi ogreval v mra-

Ponedeljek, n . junija

MAKJETA SMOLNIKAK

Kar se mene in mojega
zdravljenja tiže, so pomembne
frekvence, na katerih rastejo in
se razvijajo "podivjane" celice.
Odkritih je več kot osemdeset
Jrekvenc, na katerih novotvorJene celice delujgo; nekaj jih je
bilo ugotovljenih tako, da so
pod mikroskopom opazovali
žive celice in ugotavljali, pri
kateri Jrekvenci pride do poškodbe in uničenja celice. Sicer
pa, na visoko fiziko se spoznam približno toliko, kot zajec na boben, pomeni, nič in je

zu. Pospeši namreč krvni obtok, zlasti v prsih. Njegova
uporaba se svetuje pri prebavnih motnjah in krčih,
splošni oslabelosti, prehladih
in gripi. V ta namen si pripravimo skodelico cimetovega
poparka iz žličke sesekljane
skorjice, Spijemo do tri skodelice čaja na dan pred obroki. Najnovejše raziskave so
optimistične zlasti za sladkome bolnike tipa 2. Izsledki
namreč kažejo, da naj bi že
majhne količine cimeta v
hrani zmanjševale nivo sladkorja v krvi. Eden od polifenolov, ki jih cimet vsebuje,
naj bi deloval podobno kot inzulin, zmanjševal pa naj bi
tudi delež maščob in holesterola v krvi. Ž e četrt čajne žličke cimeta na dan naj bi koristno vplivalo na krvni sladkor. Sladkorni bolniki rxaj bi
torej omet pogosteje uporabljali v svoji prehrani. Z njim
lahko denimo izboljšajo okus
pomarančnemu soku ali
kavi. S cimetom pa ne smemo pretiravati, saj je v večjih
količinah lahko škodljiv. Kot
začimba pri kuhi ni nevaren
ia ne povzroča preglavic, niti
nosečnicam, ki pa ga ne smejo jemati kot zdravilo.
Zdravilni tandem: med
in cimet
Po mnenju nekaterih strokovnjakov, naj bi med in cimet s skupnimi močmi pozdravila številna obolenja. Če
začnemo z najbolj aktual-
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Potovanje vase
Zdrav Človek ima tisoč različnih želja, bolan eno samo:
ozdraveti. Kdo je to misel prvi
izrekel, ne vem, vsekakor drži.

info@g-glas.si

najbolje, da s pametovanjem
kar takoj neham. Po pravici
povedano, med poplavo možnosti pogojno rečeno alternativnega načina zdravljenja sem se
za (pomožno) zdravljenje s
frekvenco odločila, ker se mi
zdi razlaga dovolj logična oziroma, čisto rrtogoča. Povedano
drugače, za zdravljenje s frekvenco sem se odločila po načelu
zdrave kmečke pameti. Pa tudi
zato, če sem odkrita, ker mi jo
je priporočil sosed Rajko, ki so
mu zdravniki pred enim letom
odkrili (maligni) tumor na
možganih, pa je po operaciji,
kemoterapiji in dodatni frekvenčni terapiji videti kot rožica. Vsaj navzven.
Zvečer vzamem v roke knjigo z naslovom Moč Je v tebi

avtorice Louise L. Hay in
berem: "V tem raztreščenem
času hitenja,
tekmovalnosti,
strahu in nasilja bi se radi sestavili, postali celi in začutili
enost. Morda bolj kot kdaj
prej, si želimo biti zdravi in
srečni. Kot da slutimo, da se
umi kazalci pomikajo hitreje,
da se čas gosti in da prihaja
trenutek ločitve duhov, o katerem prerokuje knjiga vseh
knjig /.../. Kaj se bo zgodilo?
Kdaj se bo zgodilo? Kdo nas
bo raz-ločil? Zgodilo se bo v
nas samih: v meni, v tebi.
Zgodilo se ho, kadar se ima
zgoditi: ko bo dopolnjeno, kar
se ima v našem življenju dopolniti. Ko se bomo naučili,
kar se naučiti moramo. Razločilo nas bo tisto ali tisti, ki

nim, s prehladom. Slednjega
vsaj preženemo, če tri dni
uživamo po eno žlico mlačne
mešanice medu in vode, še
bolje čaja, s pol žličke dmetovega prahu. Dnevna uporaba medu in cimetovega prahu naj bi krepila imunski sistem, Ščitila telo pred bakterijami in napadi virusov, pripomogla k izgubljanju Mogramov, odpravljala smrdljiv
zadah iz ust. Ljudje srednjih
let naj bi napitek iz pol žlice
medu in kozarca vode, posutega s cimetovim prahom,
uživali zjutraj ter po tretji
uti popoldne. Tako naj bi postali bistveno bolj vitalni in
fleksibilni. Čaj iz m e d u in
cimetovega prahu naj bi
celo podaljševal življenje in
pomlajeval. Uživamo ga do
tri skodelice dnevno.

Belo ali rdeče, le da je
kuhano
Gotovo ste se v teh mrzlih
pred zimskih in predprazničnih dneh skupaj s prijateljem/-ico aH dvema ustavili
na kakšni od mestnih stojnic
in si privoščili kozarček oz.
plastični lonček kuhanega ...
Belega ali rdečega. Saj ni ravno pomembno. Pomembno
pa je, da na tem mestu o viau
pišemo izključno zaradi cimeta. Cimet je namreč obvezna sestavina kuhanega
vina. Vanj ga dodajajo zaradi
okusa in tudi zato, ker pogreje telo, kar je pozimi sila zaželeno. Receptov za to priljub-
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RAKOVIH

Priskrbimo si cimet
Ijeno-vročo pijačo mrzlih dni
je kot gob po dežju. Prelistajmo nekatere. V posodo zlijemo 1 1 belega vina, 5 dl vode,
30 dag sladkorja, 2 dmetovi
palčki, 10 klinčkov in limono,
narezano na rezine, premešamo, tik preden 2avre pa pripravek odstavimo z ognja.
Naslednji je za rdeče vino: v
veliki kozid na blagem ognju
zavremo 5 0 0 ml vode, 5 klinčkov, 4 zrna pimenta, pol d metove palčke in pomarančno lupino. Odstavimo, vmeš a m o dve ž l i d sladkorja in
pustimo stati 30 minut Nato
precedimo in prilijemo il
rdečega vina. Segrejemo skoraj do vrelišča, odstavimo in
hitro postrežemo, da se prej
ne ohladi. Da so dmet, vino
in med dobri zavezniki, priča
medeno kuhano vino. Pripravimo ga tako, da 1 1 belega
vina, dmetovo skorjico, nekaj
klinčkov in četrt limonine lupine prevremo, odstavimo,
primešamo 2 0 0 g medu, ki
se mora povsem raztopiti, in
vroče ponudimo.

KLEŠČAH

mu dopustimo i « dovoljujemo, da v nas deluje: naf ego,
življenje, duh resnice /.../. Izbira je naša. Odločam JAZ,
odločaš TI. Življenje sprašuje,
mi pa odgovaijamo na njegova vprašanja. Odgovornost je
tam, kjerje odgovarjanje, pravi judovski filozof Martin Buber. Zato smo sami odgovorni
za svoje življenje.
Zavedanje
te odgovornosti Je moč nad
močmi. KerJe naša lastna notranja moč. Kdor odkrije to
moč, kdor jo ozavesti, ta je odgovoril življenju DA. Kdor s
to moi^o deluje zdaj in tukaj,
v vsakdanjem življenju, pri
delu, v medsebojnih odnosih,
ta živi v ljubezni.
Resnico sem bolj govorila,
kot živela, pripoveduje Louise

L. Hay. Ko je že mislila, da
kaj ve in zna, je prišla bolezen. Opozorila jo Je, da še
nekaj manjka. Prepoznaj se,
vzljubi se, odpusti in ljubi, ji
je prigovarjala.
Rak je že
močno najedel njeno telo, ko
se Je končno prebudila. Odpravila se Je na svoje najpomembnejše potovanje - vase.
In ugotovila, daje toliko stvari pometla pod preprogo in jih
prekrila z ljubeznivim smehljajem. A še vedno ni odpustila. V notranjosti je kuhala
zamero, kije ni bila razčistila. /.../." Uf, težka bo. Po prebranem sodeč, je zdravje filozofija ali vsaj iskanje minimalne resnice. Zaspim tako
rekoč sredi stavka.
(Se nadaljuje.)

RADOSTI ŽIVLJENJA

Božična večerja
BORIS BERGANT

Marsikje med nami je navada, da se na predbožični
večer vsa družina zbere ob
še posebej bogati večerji, ki
je lahko povsem tradicionalno obarvana s tradicionalnimi jedrni, ali pa je sestavljena iz bolj nevsakdanjih jedi,
ki si jih preprosto zaželimo
in nimajo z božičem nič
skupnega. Naj bo v nadaljevanju nekaj idej za slednje
jedi in to takšne, ki so zelo
okusne, preproste in ne zahtevajo veliko časa za pripravo. Pa naj se še mesece
po tem govori o božični večerji.

Rezine pečenega rostbifa
na rukoli
Začnite s predjedjo.
Za 4 osebe potrebujemo: 50
dag govejega ali žrebičkovega
rostbifa, malo olja, 20 dag mkole, 30 dag paradižnika češnjevca, 8 dag parmezana, 4
£ice ekstra deviškega oljčnega
olja, J žlice balzamičnega
kisa, sol in sveže mleti poper.
Rostbif zafinite s soljo in
poprom ter ga na vročem

olju v pokriti posodi poljubno specite in ohladite do
mlačnega. Rukolo očistite,
operite in dobro odcedite,
zložite jo na velik ovalen
krožnik in posujte s četrtinami češnjevca. Pokapajte z
oljčnim oljem in balzamičnim kisom ter solite in popoprajte. Solato obložite z rezinami rostbifa, potresite z naribanim parmezanom in takoj postre2dte, najbolje s svežim kruhom iali toastom.

Lososovi žličniki na solati
Preprosto in osvežujoče.
Za 4 osebe potrebujemo: 50
dag poljubne solate (mladih
špinačnih listov, motovilca,
kristalke ...), 35 dag dimljenega lososa, 5 tiog kisle smetane,
5 žlic sesekljane rukole, sol in
sveže mlet poper.
V multipraktiku gladko
zmeljite meso dimljenega
lososa skupaj s kislo smetano. Začinite z drobno sesekljano rukolo, soljo in poprom. Dobro premešajte ter
z dvema mokrima žlicama
oblikujte žličnike in jih polagajte na poljubno začinjeno
solato ter takoj postrezite.

Česnova juha
Ob mrzlih večerih se nadvse
prileže tudi juha.
Za 4 osebe potrebujemo: 5
dag masla, 3 dag moke, 8
strokov česna, 1 I mesne juhe
ali vode, 1 dl sladke smetane,
2 rezini toasta sol, sesekljan
peteršilj.
Na stopljenem maslu prepražite moko. Preden porumeni, dodajte na kolobarje
narezan česen in ko le-ta zadiši, zalijte z mesno juho ali
vodo. Juho dobro prevrite, jo
zalijte s sladko smetano in jo
posolite. Rezini toasta narežite na kocke in jih v ponvi
hrustljavo zapecite. Juho
razdelite po krožnikih in jo
posujte s kockami toasta ter
s sesekljanim peteršiljem.

Postrvji file s paradižniki
Tudi kaj ribjega se prileže za
božič.
Za 4 osebe potrebujemo: 4
postrvje fileje, 2 žlici sveie
stisnjenega limoninega soka,
40 dag paradižnika češnjevca, 3 stroke česna, 1 žlica oljčnega olja, 1 dl belega virta, 1
dl sladke smetane, 1 žlica
moke, 2 žlici sveže sesekljane
bazilike ali peteršilja, sol in
sveže mlet poper.
Postrvje fileje solite in jih
natrite z limoninim sokom,
iz njih napravite zvitke ter
jih zataknite z zobotrebcem.
Paradižnike narežite na četrtine, česen olupite in sesekljajte. Segrejte oljčno
olje, dodajte najprej česen in
takoj paradižnike. Solite in
popoprajte po okusu, zavrite
ter z ^ j t e z vinom, v katerega ste zamešali moko in
sladko smetano. Zavrite in
na paradižnike naložite zvite fileje. Pokrito dušite 1 0 do
15 minut, potresite s sesekljano baziliko in takoj postrezite s kuhanim slanim
krompirjem.

Jedi za jesenske dni
Cvetačna kremna juha
z rižem

JANEZ ŠTRUKELI

Na malo segreti maščobi
(maslu) prepražimo nekaj
moke, d o ^ m o 4 0 dag oprane in narezane cvetače in 20
dag olupljenega in poljubno
narezanega krompirja, ter
nekaj cvetačnih listov. Prilijemo 1,50 1 kostne juhe ali
vode. Kuhamo, da se zelenjava povsem zmehča. Nato
juho s paličastim mešalnikom pretlačimo, jo znova
prevremo in dodamo začimbe (žličko jušnega koncentrata, sol, poper, limonin sok.

muškatni orešček, 1 dl kisle
smetane). Juho lahko še legiramo oziroma dodamo v
smetani zmešan rumenjak.

Piščančje prsi
po bolonjsko
To je odlična kombinacija
lahkega in dobro prebavljivega belega piščančjega mesa
in značilnega okusa slastne
bolonjske kuhinje.
Priprava: 50 dag piščančjih
prsi razdelimo na zrezke, jih
pomokamo in povaljamo v
stepena jajca. V ponvi š t e j e mo nekaj masla ali margarine

mfo@g-glas.si

Biftek v gorgonzolni
omaki

KUHARSKI RECEPTI

Preprosta glavna jed odlične- i
ga okusa.
Za 4 osebe potrebujemo: 4
bijieke težke po 20 dag, sol,
sveže mleti poper, 2 žlici olja,
20 dag gorgonzole, 0,5 dl
sladke smetane. 1 dl mesne
juhe.
Bifteke posolite, popoprajte in jih v ponvi na vročem olju z obeh strani poljubno specite (krvavo,
srednje ...). Odstranite jih
iz ponve in v njej pripravite
omako tako, da dodate gorgonzolo, sladko smetano in
juho. Na močnem ognju
naj vre nekaj minut, da se
omaka zgosti. Bifteke položite na krožnike, jih prelijte z omako in postrezite s
štruklji, dušenim rižem,
zelenjavo...

Z A VAS IZBIRA DANICA D O L E N C

i
i
i Tedenski jedilnik
\
Nedelja - Kosilo: kurja juha z vlivanci, popečeno kurje meso
i
iz juhe, pražen krompir, radič z lečo, orehova rulada; Večer' j a : skutni namaz, črn kruh, bela kava.
i Ponedeljek - Kosilo: zeljnata juha s krompirjem in mletim
mesom, palačinke z marmelado, mandarine; Večerja: ocvrta goveja jetra, pire krompir, mešana solata.
Torek - Kosilo: porova juha, skutni cmoki s parmezanom,
endivija s paradižnikom; Večerja: ribji fileti po pariško,
krompirjeva solata z majonezo.

Cimetova krema
z breskvami

Sreda - Kosilo: fižolova juha z rezanci, rižev narastek z jabolki, slivov kompot; Večerja: jajčne omlete s piščančjimi jetrci, mešana solata.
Četrtek - Kosilo: kremna juha iz bučk in korenja, naravni telečji zrezki s testeninami, leča v solati, jabolka; Večerja: hrenovke na žaru, radič s krompirjem.
Petek - Kosilo: porova juha z zlatimi kroglicami, skuše s čebulo iz pečice, krompir v koscih, endivija s paradižnikom;
Večerja: zdrobov praženec, kompot iz višenj.
Sobota - Kosilo: suha rebrca s kislim zeljem, kruhovi cmoki,
jabolčna pita; Večerja: okisana žolča s čebulo, bel kruh, mošt.

Skuše s čebulo iz pečice

Brez vonja po cimetu za božič ne gre.
Za 4 osebe potrebujemo: 4
lističe želatine, 2,5 dl aromatičnega belega vina, pol žličke
mletega cimeta, 6 dag sladkorja v prahu, 25 dag sira
mascarpone, 3 dl sladke smetane za stepanje, 40 dag breskev iz kompota, 3 žlice
medu, 5 žlic vode.
Lističe želatine namočite
v vinu, ki ste mu dodali cimet. Medtem trdo stepite
smetano skupaj z mascarponejem in sladkorjem v
prahu. Vino z želatino segrejte le toliko, da se želatina stopi in jo primešajte
mascarponejevi kremi. Postavite vsaj za tri ure v hladilnik. Breskve naložite v
posodice, jih prelijte s prevreto mešanico medu in
vode ter obložite z mascarpone j evo kremo.

4
in na njem spečemo piščančje fileje. Vzamemo jih iz ponve in odcedimo, nato jih naložimo v ognjevamo posodo, ki
smo jo namazali z margarino.
Vsak zrezek pokrijemo z rezino pršuta in potresemo z naribanim parmezanom.
Ponev postavimo na ogenj
in maščobo, ki je ostala v
njej, razredčimo s pol kozarca belega vina. Odišavimo s
ščepcem muškatnega oreščka in zgostimo s ščepcem
moke. Tako pripravljeno
omako prelijemo po zrezkih.
Posodo pokrijemo, postavimo v pečico in pri 180 stopi-

1 do 2 kg skuš, 7 večja čebula, peteršilj, olje, sol.
Dobro očiščene, osušene in osoljene skuše zložimo na pekač, jih oblijemo s hladnim (oljčnim) oljem, potresemo s sesekljani peteršiljem, zrezano čebulo in spečemo v pečici.
Pečene so, ko so lepo zlato rumene. Če jih pečemo v pečici,
jih ni treba obračati.

Zdrobov praženec
: 1 liter mleka, 4 jajca, tričetrt litra belega zdroba, ščep soli, 15
dag surovega masla.
I Mleko razžvrkljamo z jajci, zdrobom in soljo ter pustimo, da
: vsaj eno uro stoji. Nato vlijemo zmes v večjo (pokrito) po: nev ali v pekač na vroče maslo in pečemo 45 minut. Med pe: čenjem praženec raztrgamo in večkrat premešamo. Ko ga
i postrežemo, ga po okusu potresemo s sladkorjem in cimei tom ali pustimo slanega.

: Suha rebrca s kislim zeljem
i 1 kg suhih rebrc, 1 kg kislega zelja, 1 lovorov list, 1 čebula, olje,
: 1 žlica moke, sol.
I Rebrca kuhamo v zelju skupaj z lovorovim listom. Počasi naj
: vre. Ko je meso kuhano, ga vzamemo iz posode in pustimo na
: toplem. Maščobo razgrejemo, na njej narahlo prepražimo se! sekljano čebulo in moko, malce zalijemo, razkuhamo in zame• šamo v zelje. Zelje naj dobro prevre, dosolimo po potrebi, nato
i ga stresemo v servirno skledo, po vrhu pa naložimo rebrca.

KUHARSKI

RECEPTI

njah Celzija pečemo 15 minut. Poleg ponudimo slani
krompir in sestavljeno solato.

Orehove palačinke
Testo 20 dag (pol ostre in
pol mehke moke), sol, 3 jajca, 2,5 dl mleka, olje za peko.
V presejano moko vlijemo
polovico mleka, dodamo jajca,
solimo in vse s šibo dobro razžvrkljamo. Nato prilijemo še
ostalo mleko in razmešamo,
da je testo gladko, brez grudic.
Na pomaščeni ponvi spečemo
tanke palačinke. Postavimo jih
na soparo, da ostanejo tople.

Pri receptih priporočamo uporabo hlodno stisnjenega son2niiinega
olja GEA, ekstra deviiicego oljčnega olja GEA ter bučnega olja GEA.

»
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Za nadev potrebujemo: 15
dag mletih orehov, 0,5 dl
mleka, 0,5 dl sladke smetane, ščep cimeta, 2 žlički piškotnih drobtin, 1 žlica
ruma, 5 dag sladkorja.
Vse sestavine dobro zmešamo in z nadevom namažemo še tople palačinke.
Prepognemo jih v obliki
žepka, damo na pogret krožnik in potresemo s sladkorjem v prahu. Palačinke pred
serviranjem lahko gratiniramo, za kar potrebujemo sladko ali kislo smetano in jajca
in sladkor. Potresemo jih še
s kokosovo moko.

Sledite srcu,

PISMA, OGLAS
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PREJEU SMO

Odgovor na
pismo bralca
o odvozu smeti

nju in odvozu odpadkov v
mestni občini Kranj brezpogojno označuje za slabe.
Tudi na tem področju gre
razvoj naprej in temu poskušamo slediti.
Oljmijen v Gorenjskem ^asu, Z letošnjim letom smo na
območju
Mestne
občine
4. decembra 2007.
Kranj uvedli nov tarifni siNe moremo se strinjati z
stem obračuna storitev ravgospodom Slavkom Erzarnanja z odpadki, s katerim se
jem, ki spremembe pri zbira-

storitev obračuna na podlagi
dveh postavk, in sicer odvoza
odpadkov ter deponiranja odpadkov. Osnova za obračun
odvoza odpadkov je število
oseb v posameznem gospodinjstvu, medtem ko je osnova za obračun deponiranja
odpadkov velikost zabojnika
za odpadke. Do letošnjega
leta seje storitev obračunala
na podlagi kvadratnih metrov stanovanjske površine
oziroma po odvozih, neodvis-

info@g-glas.si

no od tega, koliko članov šteje
posamezno gospodinjstvo oziroma koliko odpadkov povzroči. Glede na to, da sedaj
na višino mesečnega stroška
ravnanja z odpadki Vpliva
tudi število mesečnih odvozov, smo s strani občanov
prejeli veliko predlogov in pobud, da zadostuje odvoz enkrat na teden. Pri večini gospodinjstev je bil zabojnik pri
drugem odvozu skoraj prazen, kar je razumljivo, saj so

www.posta.si

Božičkova pošta

Dragi otroci,

sodelujte v projektu BOŽIČKOVA POŠTA: narišite risbico, ki bo prikazovala
božično-novolctno vzduSjc in priložnosti, ob katerih pišete pisma, voščilnice ipd.
Risbice pošljite na naslov:

POŠTNI BOŽIČEK
Slomškov trg 10
2000 MARIBOR

odpadki, kijih proizvede običajno gospodinjstvo, pretežno
sestavljeni iz papirja in papirnate embalaže, stekla in
steklene embalaže, plastične
in kovinske embalaže. Se
pravi iz odpadkov, ki jih moramo zbirati ločeno, jih odlagati v posebne zabojnike za
ločeno zbiranje (tako imenovani ekološki otok).
Z vzpostavljanjem sistema
ločenega zbiranja odpadkov
smo začeli že leta 2000. Urejali smo ekološke otoke, uvedli
akcijo zbiranja nevarnih odpadkov, uredili dva zbirna
centra za ločeno zbiranje odpadkov v Tenetišah in v Zarici. Do danes je na obmoi^u
Mestne občine Kranj urejenih
že 16J ekoloških otokov.
Samo letos smo jih uredili
60. Naša želja in naš cilj je
urediti ekološke otoke na čim
več lokacijah in tako občanom še bolj približati ločeno
zbiranje odpadkov.
Ker tudi količine odpadkov,
ki se pojavljajo na pokopališčih, niso zanemarljive in je
pomembno, kako z njimi ravnamo, vzpostavljamo ločeno
zbiranje odpadkov tudi na
Mestnem pokopališču Kranj
in kasneje tudi v Bitnjah. Kovinske zabojnike menjamo s
tremi plastičnim zabojniki
za zbiranje sveč, cvetja in
ostalih odpadkov.
Lani smo stresalne mehanizme na smetarskih vozilih
prilagodili tudi praznjenju
plastičnih zabojnikov. Občanom smo ponudili možnost
menjave obstoječih dotrajanih kovinskih zabojnikov oziroma menjave v primeru, ko
občanom ni ustrezala velikost zabojnika. Z doslednim
ločevanjem odpadkov je veliko občanov ugotovilo, da je
zabojnik, ki ga imajo, prevelik za količino odpadkov, ki
jih ustvarijo.
Pozitivno je bila sprejeta
tudi možnost najema zabojnika. V tem primeru je Komunala Kranj kot lastnik zabojnika ob poškodbah oziroma odtujitvah dolžna zabojnik zamenjati.
Verjamemo, daje zbiranje
in odvoz kosovnih odpadkov
na podlagi dopisnic prijaznejše za občane in predvsem
prijaznejše do okolja. Do lanskega leta, ko so potekale letne akcije zbiranja kosovnih
odpadkov, smo se vsako leto
soočali z velikimi problemi.
Čeprav so bile akcije z razporedom časovno in lokacijsko
omejene, so bili odpadki odloženi več kot mesec dni pred
določenim terminom in so se
odlagali tudi mesec dni po
koncu akcije. Sam način izvedbe ni omogočal nadzora
glede vrste odloženih, niti ne,
kdo je odpadke odložil. Na-

mreč, akcija je bila namenjena izključno odpadkom iz
gospodinjstev, odpadke iz poslovne dejavnosti je prepovedano odlagati. Kljub temu so
se na zbirnih mestih našle velike količine odpadnih gum,
deli vozil, sodi, napolnjeni z
različnimi odpadnimi olji,
ter gradbeni odpadki. Žal je
bilo vsako leto med odloženimi odpadki veliko takih, ki
sodijo med nevarne odpadke,
S katerimi je potrebno ravruiti previdno in preprečiti njihov škodljiv vpliv na okolje.
Vsem naštetim problemom
smo se želeli izogniti, želeli
smo se približati potrebam in
željam občanov in možnost
oddaje kosovnih odpadkov
narediti prijaznejšo.
Vsako gospodinjstvo tako
prejme dve dopisnici na leto,
vsaka je za brezplačen odvoz
odpadkov do količine enega
kubičnega metra. Dopisnici
lahko izkoristite vsako posebej, lahko pa tudi skupaj. Ce
koristite dopisnici vsako posebej, pomeni, da imate dvakrat v letu brezplačen odvoz
do kubičnega metra odpadkov. Ce dopisnici koristite
skupaj, pomeni, da imate enkrat v letu brezplačen odvoz
do dveh kubičnih metrov odpadkov. Zbiranje in odvoz
kosovnih odpadkov je prijaznejše za občane, saj se skupaj
dogovorimo za točen dan odvoza, prilagodimo se željam
občanov, odpadke občani odložijo pred svojo hišo, blokom, zato ni potrebno poskrbeti za lasten prevoz.
Glede na to, da občan odloži odpadke dan pred odvozom oziroma isti dan, je pomembno, da ni kupov odpadkov, kot so bili v preteklih letih v času akcij zbiranja kosovnih odpadkov.
Brez sodelovanja občanov
ni možno vzpostaviti učinkovitega sistema ravnanja z odpadki. Ločeno zbiranje odpadkov, kije danes zapovedano ravnanje z odpadki, je
možno le ob pogoju, da vsako
gospodinjstvo ločeno odlaga
odpadke v namenske zabojnike. Pot odpadka se začne pri
vsakem od nas.
Zavedamo se, da bi najbolj
pravičen sistem obračuna temeljil na podlagi dejanske količine odpadkov, ki jih posamezno gospodinjstvo ustvari.
Trenutni sistem izvajanja
rednega odvoza še ne omogoča ugotavljanja in beleženja
polnosti posameznega zabojnika. To možnost že testno
preučujemo, žal pa prehoda
na novo tehnologijo še ne moremo napovedati.
IVAN HOČEVAR

direlrtor

Vaše iadelke bomo zbirali vse do 24. decembra 2007, ko bomo izžrebali naslednje nagrade;
• I.-3. nagrada: 100 osebnih poštnih znamk, na katerih bo fotografija, ki j o boste izbrali sami,
• 4.-10. nagrada: piaktiine nagrade.
Vseh risbic bomo zelo veseli, najlepše bodo krasile najvei^e p ( ^ e po vsq Sloveniji.
Pravila nagradne igre 50 na www.posta.ti

Zanesljivo vsepovsod
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ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE
-PROSTA DELOVNA MESTA
NA GORENJSKEM (m/ž)
OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA
dO- 18.12.07; KATARtNA C E G N A f t S R . VIRMANE
163. Š K LOKA

d01,1.08; SIGR. 0 . 0 . 0 . , SP. PLAVŽ 14 F. J6SEMCE
do 19.12.07; S T E B J R A N S . 0 . 0 . 0 . C ŽaEZARJEV

do 30.12.07; SKATNAVTKA. 0 . 0 . 0 , . DVORSKA VAS
daA.6EOUKJE

Š T / I U A - K R O J A Č : do 30,12.07; ZALOKAR, D , 0 , 0 , .
OKORNOVA I . K R A N J
GRARČAR
do 23,12.07; ETIKETA. O O . IN0USTRU9<A 6. ŽIRI
do 22.12.07: G O R E N J S K } TISK. 0 . 0 . M. VADNOVA
б, K R A N J
S U K 0 P L £ S K A R < » 19,12.07; U J K A O R E S M K S , R .
P O D U J B M K 279, Š K . L O K A

NO/AS. KRANJ
PROMETNI TEH; dO 3012-07; BEGRAO, D.O.O-.
PREČNA 24. KRANJ
GOSTINSKI TEH, do 19.12.07; SLX)BOQAN JOVANCWČ S R . POSAVEC 85. P O O W R T
T E H STREŽBE, do 1912.07, J G Z BRDO PROTOKOL/RNE STORITVE RS. PREOOSLJE 39, KRANJ
EKONOMSKI T E H
do 28.12.07; A D R I A T K S L O V E N I C A , O . D , LJUBLMNSKA3A. KOPER
do 20-12.07,
LESNOOBOELOVALNI STROJI. 0 . 0 , 0 . , Z Q a n U J E 284, ŽABNICA
ARANŽERSKJTER;do3.1.08;AL£NKAflAVI«<SR.
RRSNOMA106. Š E N Č U R
Z D R A V S T V E N I T E H . do 22.12.07; S f t L C A JUŽWA
OCVVMVJ. TITOVA 78. J E S E N I C E
L A B O R A T O R U S K I T E H , do 6 1 0 8 ; Z D RADOVLJICA. K O f V U Š K A 7. RAOOVUtCA
G I M N A Z I J S K I MATURANT; dO 3,1.08. B I 0 L A 8 .
O 0 . 0 . P O O K O F E N 72. KR. G O R A
SREDNJM STROK. A U S P L I Z O B R .
do 2Z12.07; SEBASTJAN S E M Č S R . SP- O U R J E
16 A. D U P L J E

а, JESENICE

dO t8.t2 07: SKfVS ISO • U^fiftVs. D,0.0, SAVSKA FTflZEfi
do 1 9 . 1 2 . 0 7 . H R l B A f t - B L E S K . 0 . 0 . 0 . , S A V S K A 3 4 .
KRANJ
dO 1912 07: K R E K . D 0 0 . . SAVSKA 35. B L E D
dO 19.12.07. MARUA C O F S P.. J. PUHAAJA S.
KRANJ
dO 19.12.07. T C G U N n K H L I H • 0 1 . O.O.O., V)NC A R J E 2, Š K . LOKA

dO 1912.07; TfVTEAM, D.O.O.. J PIATIŽE 21.

KRANJ
do 22,12.07. eW<JW. 0 0 . 0 . J E Z E R S K A 41, K R A N J
dO 2212.07; 8 C NAKLO. S m A H N J 99. NAKLO
do 22.12.07; ELDOM, O.O.O.. V E T R N J S K A 2. M « « -

BOR

do 22.12.07; G 7 . 0 O O , . S P R U H A 33. TRZIN
dO 22.12 07; O S » S T R I C A , B E G U N J S K A 2. TRŽJČ
do 2 6 1 2 0 7 ; SAX K O N S T n U K C U e , 0 . 0 . 0 . , L J U 6 -

L1BNSKA24A.KFWU

do 26.12 07; S A S O P E T R C M Č S . R . SAVSKA b. M O J -

SnVNA

d o 26.12.07; Š K O T C PROMET. 0 . 0 . 0 , . T R S T C N I K

32A.G0l^

d o 29,12.07; GVS, 0 . D . U U B L I A N S K A 27. N O V O
MESTO
d o 30.12.07; N A T A ^ IVANUŠiC S P.. P O O B R E Z J E
127, NAKLO
do 3012.07; M a £ ASRAMOVIČ
. m O SvOeOOC
23, T R K
Ck> 3 1 0 6 ; KURALT ELJZABETA S . R . T R B O J E 3 9 .
KRANJ
dO 13.1.08: O A C A R A N T O N S P . B R E G O B S A \ A 2 a

MAVČIČE

O B D E L O V A L E C L E S A . d o 22,12.07; J E L C M C A .
DD.HRfil.PREDCVOR
O B D E L O V A L E C KOVIN
d o 1012.07; C S S t f > D.O.O.. STARA L O K A 31. Š K
LOKA
d o 3 1 0 5 ; U S E R . D.O.O.. KOftMJŠKA ISA. S K .
LOKA
K U H A R S K I POMOČNIK
dO 19,1207. dOZ B R O O PROTOKOLARNE STORTTV E R S . P R E O O S U E 39. K R A N J
d o 19.12,07; S O O E X H O . D.O.O.. Ž E L E Z N A O 16.

uueuANA

NCŽOA P O K U C N A lZOeR.;do 21.12.07, P O C i t X M ,
D . 0 , 0 . . P 0 U 6 N E NAD Š K . UJMO 76. P O U A N E
L E S A R : d o 19.12.0/; MIKA 10MAŽEV1Č S . P . BREZ*
NICA64.21R0VNK>
P O S T N I MANIPULANr;do 2212.07. POŠXA S L O V E NUE. 0 . 0 . 0 , POSTNA
KRANJ
N i Ž J A P O K U C N A IZOBR.; dO 22.12.07; DOM STAR E J S H OBČANOV. P O T O Č E 2. PREDCMDR

PElCdo ?6.12.07: NKOUU UUNIK S P. KRANJSKA
3 8 . ŠENČUR
MIZAR
do 19.12.07; JELCMCA. D.O,. h R B 1, P R E O O t ^
dOl9,l207;ja0MCA.D.0. K C R Č e A S S . S K l O K A
do31.08;J80ESGN.OO.O.K»ICA73A.ZGGCriE
d o 22-12 07. S G P TEHNIK. 0 , 0 . 5 W R A C, 2. S K
UOKA
do 26,12.07; SENK TRA06. 0 . 0 0 , BRHOF 2 3 .

K O N S T R U K C U S K l K U U Č A V N I Č A R . do 1912 0 7 ;
P L A S T E M . D.O O.. Ž S K M K A 1 0 7 . ŽROVNBCA
OBLIKOVALEC KOVW
dO 10.12.07; A(^?OMEHA^«KA. D O . . HRA5TJE S 2 A .
KRANJ
do 1912,07. ISKRA tSD - LIVARNA. 0 , 0 . 0 . . S A V S K A
L0KA4.KRAN}
d o 3012.07. L O G A R T R A D E . 0 , 0 . 0 , . P O S L O V N A

C0NAA4l.SeN&Jn

S T R O J N I K , do26.12.07, S A Š O P E T R C M Č S P , SAVS K A 5. ».»OJSIR«NA
E P i E R G E T S K I STROJMMt.OO 1912 07; jaOViCA,
D . D . KIDRIČEVA66.ŠK LOKA
S T R O J N I MEHANIK
d o 19.12.07; ELAN, D.O.O.. B E G U N J E 1, B E G U N J E
dO 1912 07; tSKRA S O • UVAPNA. D O.O.. S A V S K A
L0KA4,KRANJ
AVTOMEHAhaK
dO 1912.07: MATJAŽ K R M E U S R , G O R E N J A D O BRAVA 7, GORETiiA VAS

do 22.12.07; K R S T I N A MUATCMČ S . R . T T T O ^ 45.

JESET^

do 131.08; L E N A R T P « C S R . S . Ž A G A R J A 4 0 .
KRANJ
TESAR.bo22.12.07; S G R T E r t J K . D D„ S T A R A O 2.
ŠKLOKA

ZIDAR

do 19.12,07; GRAONwW IBA. D.O.O., S A V S K A 22.

KTmj

do 22.12.07; S G P 7EHMK. 0 . 0 . , STARA C . 2, Š K ,
LOKA
VOZNKAVTOMEHANBt
do19l2,07.0ACflRANTOJSR.BflEQOBSAW28.

MAN^tlČE

do 19.12.07; S T E E U R A N S . 0 . 0 . 0 . , C . Ž E L £ Z A R J E V
8.JESENICC
V O Z N K . d o 2212.07, S G P TEHNIK. O O . STARA C
2 . S K LOKA
PRODAJALEC
dO 3.1,06; O E L N O \ , O O . O , . TRŽASKA 2. LJUBLJANA
do 22-12 07; IZTOK UKOZAR S,ft. T R G OAVORMA
JEM<A6. C D « < L J E
do 19,12.07. LEONAROO. 0 0 0 . . G O S P O S K A 28.
CELJE
do 26.12.07, NIKOLAJ U M N K S . R . KRANUSKA 36,
ŠENČLR
KUHAR
do 10.1.06; M A G O Č A N T O N S R . D E L A V S K A 18.
ŠENČUR
do 19.12,07; J G Z B R O O PROTOKOLARNE STORfTVE R S . P R E D O S L J E 39. KRANJ
do 19.12,07; S O O e X H O . O O.O,. Ž O E Z N A C . 16,

LJUGU^

dO e,106, ' I M O - T ^ , D.O.O., /V^BROŽ PGO
VAVCCM3t.CEn<UE
NATAKAR
do22.12.07; M E R A S , D.O.O., 8 C Z J E 1 3 . K R G O R A
do 26.12.07, NIKOLAJ UMNIK S R . KRAMJSKA 36,
ŠENČUR
dO 19.12,07; S L O 0 O D A N JOVANOVlC S,P,. POSAV E C e e . POONART
dO 131.06; TAJO-TEAM. D.O.O., AMBROŽ. POO KRVAVCEM 31. CERKUE
VOZNIK I N Š T R U K T O R Z A A, B , C . O, E K A T E G O R ,
dO 19,12.07; A V T O Š O L A ING HUMAR. 0 . 0 , 0 . ,
BLEIVVEISOVA10. K R A N J
B O L N I Č A R ^ G O V A L E C do 22.1207; D O M UPOK O J E N C E V DR. F. B E R G E L i A . B O K A I O V A 4. JESE>
NCE
SREDNJA POKUCNA IZOBR
dO22.12,07; l A A G E N T , J C V » Č ( N F » m T C R . D N O . .

SAVSKA 3a.wmj

do 1 6 . 2 . 0 8 ; A V T O n R I . O . O O , . R U « \ 3 8 . K R W J
do 19.12,07; F R A N C R £ V O . S P . V E L E S O V O 12.
CERKLJE
do 22.12,07; 0 7 , 0 . O . O . . Š P R U K A 3 3 . T R Z W
dO 22.12 07; H 0 1 B . K R f f ^ . D . 0 , 0 . . LJUBLJANSKA 7.
8LE0
do 19.I2.0T; M E R C A T O R . 0 , 0 . , M VADNOVA 7.
KRANJ
dO 90.12 07; NESTI. O.O.O., PUgTAL92. 2K. LOKA
do 3 , 1 0 8 , PERKO T E H T N I C E , D.O.O.. ZALOG 2.
GOLMK
do 1 , 1 . 0 8 ; S K 3 R . O O . O , . S R P U \ « I 4 F , J E S E N C E
do 22,12.07. SI«1K0W, D.O.O,. Ž f i O V N K > 87. Ž>ROVMICA
VETERINARSKI T E R ; do 22.12,07; DR. ZLATA Č O P
SP,.ALPSKA49. LESCE
LESARSKI TEH.
do 22,12.0?: J E L C M C A . D D . H R B 1 . P R E D O « »
(to 19.12.07; M I H A T C M A Ž E V I Č S R . e R E Z N i C A 6 4 .
2VKM4CA
STROJNI T E H
dO 19.12 07. tSKRA S O - LWARNA. D.O.O-. SAVSKA
L 0 K A 4 . KRANJ
dO 30.12.07; L O G A R TRADE. D.O.O-. P O S L O V N A
C0NAA41,SENCL*^
E L E K T R O T E K . d o 19.12.07. ELAN. D.O.O,. BEGUN J E 1. B E G U N J E
ELEKTROTEH ELEKTRONK
dO 22.12 07; 0 7 . D O . O . ŠPRUHA 33, TR2IN

Likalna pama
postafo
«Moč: parna posfojo
1.500W,likolnlk800W
* Hitro priprovljonjd pare
• Ergonomičen roČoj z mehko
oblogo • Dno iz legironego
jekla za najboljk>
razporeditev loplote
* Kompaktna velikost; pribl.
38 cm X 19 cm X 29 cm
|ŠxGxV)

IridklKdobgvfviH^voBieliiiaikotfitooL
v b B M , obK^A ra goHMd^stvt. Si(« » s t a ^ ^

GRADBENJ TEK; do 22.^2,07; VGP. D.D., M VA£>

OMPEX

do221Z.07;DAMA.D,0.0,.N.TESLE I.KRANJ
do 6.1.08, A L E N K A RAVNIK S . P . R W N O V A 108,
ŠENČUR
dO 1.1.08: SKaR, O.O.O.. SP. PLA»;Ž 14 F. J E S E N C E
INŽ. E L E K T R O T D I N I I S
do 22.12.07; J E U M C A , 0 , 0 , KIDRIČEVA 58. Š K

UXA

do 20.12.07; M A J « ) W E R . D.O O . KOROŠKA 14.
KRANJ
M Ž . G R A D B E N I Š T V A ; dO 22.12.07: S G P TEHNIK.
O O . STARA C . 2, Š K . L O K A
EKONOffAST Z A A N A U Z E IN PLAN., do 19,12 07;
A S S A A S t O / a O V E N U A . 0 . 0 O , KEBETOVA 8.
KRANJ
KOMERCIALIST; do 22,12.07: PERNECOM. 0 , 0 , 0 . .
UOMPOOSTORŽIČEM S3.TR2IC
U. O, L ZOOTEHMKE dO 22,12 0 7 , KGZS • ZANOO
KR. I. SLAVCA 1. KRANJ
U. a I. G O Z D A R S T V A , do 19.12,07; Z A > A X ZA GOZDOVE, S , ŽAGARJA 27, KFIANJ

g. D. 1 glBOROTEHMKE ZA INO- EUIOTONIKO.
do22.12,07; B E K T R O D E , D 0 , 0 , . C Ž E L E Z A R J E V
8.JESENN::E
D. L R A Č U N A L N I Š T V A , dO 19.12.07; O Š J O S I P A
VSNDOTA. K O R O Š K A 12. KR. G O R A
D. I. G R A D B E N I Š T V A , dO 2 2 1 2 07; S G P TEHNIK.
D.O..STAnAC.2.ŠK.LOKA
D. L T E H N O L O G I J E PROMETA, do 19,12.07; AERODROM U . D . O , z a BRNIK 1 3 0 A . B R M K - A E R O DROM
U. O. E K O N O M I S T
do 2 a i 2 . 0 7 ; 3 t D.O.O., G O L M K 170, G O U « C
do 22.12.07: ACRONI. D.O.O.. K C R Č E V A 44. J E S E -

NKX

U. O. V M t N O S T N I INŽ.; do 29.12.07; INVENT.
D.0,0.. TR90JE 125. KRANJ
U. D. PRAVNIK; do 22.12,07; 0 K « f t J N 0 SOOtSČC V
Š K . L 0 K I , Š 0 L S K A 4 . Š K UDKA
LL D. P E D A G O G , (to 22.12.07; O Š TOTCTAČUFAR*
JA. TAVČARJEVA 21. J E S S ^ D E
D. L K E M U E . do 22.12X)7: ELEKTTKjOE. D.O.O,. C
Ž E L E Z A R J E V 8. J E S E N I C E
DRMECMCINE
do 61,08; Z D JESENKE. TITOVA. 78. JESENICE
do 22,>2.07; Z D KRANJ. GOSPOSVETSKA 10,
KRANJ
D R O E N T A L N E MEDKaNE
(te 10,108; ZD WDO»AJGA. KOBUJŠKA
mCA
do22.12,07;ZDT7T2}Č. BLEJSKA 10, TRŽJČ
O. L R A D O L O G U E . do 2812.07; B G R KIDRIČEVA
38AKRANJ
DR. MED. S P E C . S P L O S N E M E D . d o 6 1 . 0 8 . Z D BOMLADINSKA 1. S L E D
Prosta cM. pnosSa objavliamo po podatkih Zavoda
R S z a zsposlovanie. Zaradi pomanjkarja prostora
ni»o o b M i o n a v s a Prav t i ^ zaradi pre^ednosfa'
obiav I z p u U t f n o P 0 9 0 R U |h postavfajo doledai a l d ( d ^ z a dototen eaa, z a M e v m d e l l z k i * i i e .
p o a a b n c ZTVV^e In mor«Mne druge zahteve). V«i
n a v 6 d o n in manjka)o£l podalkl 90 dostopok
• nao9UisriBideekahobmo6iih tluib in uradov z s
dek) zavoda:
• n a d o m a d strani Z a v o d a R S z a zapoalovan|e:
• prt delodajalcih
Bralce opozarjamo, d a eo trx>reb(lne napohe prt objavi mooote-

MojeDelo,com
'iZKRIPJdHODNOST

MOjE DELO, spletni marketing, d.o.o.
Proletarska 4.1000 Ljubljana, Slovenija, T: 01 520 58 19
VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSLITVENIH OGLASOV ( 3 0 0 - 5 0 0 )
NA: www.moledelo.com.info@inoi6delo.com

Samostojni informatik m/ž (Ško^a loka)
Od vas pričakujemo: dokončan univerzitetni študij računalniške, naravoslovne ali tehnične smeri, želimo, da zefo
dobro poznate v/indovvs server, Microsoft Excha/ige server. okolja Microsoft Office, TCyiP omrežja, VPN povezave. WLAN tehnologije, standarde in tehnologije za varovanje in arhiviranje podatkov. Zaželeno je znanje vsaj enega programskega jezika, poznavanje spletnih tehnologij.
SGPTehnik, d. d.. Stara cesta 2,4220 Skofja Loka, prijave
zbiramo do 23. i2. 2007. Več na www.mojedelo.com.
Univerzitetni diplomirani inženirji elektrotehnike m/ž
(Kranj)
Sodobna organizacijska struktura zahteva dodatne odgovorne in ambiciozne strokovnjake, zato v svojo sredino
vabimo univerzitetne diplomirane inženirje elektrotehnike. s smerjo močnostna elektrotehnika, za opravljanje del
s področja razvoja in projektiranja, kamor sodijo izdelovanje projektne In tehnične dokumentacije, vodenje projektantskega nadzora, spremljanje razvoja elektroenergetskih naprav. Elektro Corenjska, d. d., Ul. Mirka Vadnova
3a, 4000 Kranj, prijave zbiramo do 23.12. 2007- Več na
wvvw. mojedelo.com.
Vodja maloprodaje knjigarn Fellx m/ž (Križe pri Tržiču)
Njegove najpomembnejše naloge bodo skrb za odlično
poslovanje trgovske mreže, nadaljnji razvoj maloprodaje,
priprava akcij, prireditev. Pričakujemo vsaj višješolsko
izobrazbo ekonomske ali sorodne smeri, natančnost, zanesljivost in samostojnost pri delu, dobro poznavanje
slovenskega knjižnega trga. Nudimo stimulativno plačo,
prijetno delovno okolje, možnost usposabljanja in napredovanja. Učila International, založba, d. o. o., Tržič, Cesta
KokrSkega odreda 18. 4294 Križe, prijave zbiramo do 26.
12. 2007. Več na www.mojedelo.com.
Prodajalec zabavne elektronike, bele tehnike, mobilne telefonije in računalniške opreme m/ž (Kranj NC Qlandia)
Med svoje vrste vabimo prodajalca zabavne elektronike,
bele tehnike, mobilne telefonije in računalništva v trgovi>
ni janus Trade PE Kranj. Pričakujemo izkušene prodajalce
z najmanj 3 leta delovnih izkušenj pri prodaji 2abavne
elektronike, mobilne telefonije in računalniške opreme, z
veselje do dela s strankami, komunikativnost, urejenost
in prijaznost, janus Trade, d. o. o., Koroška cesta 53C,
4000 Kranj, prijave zbiramo do 26. 12. 2007. VeČ na
wvAv.mojedelo.com.
Prodajalec • organizator transportov m/ž (Brnik in po Sloveniji)
Zaradi povečanega obsega našega poslovanja iščemo novega sodelavca/sodelavko z izkušnjami in znanjem v logistiki in pri organizaciji transportov ter z najmanj letom
dni izkušenj pri prodaji. Od vas pričakujemo znanje angleškega jezika, zaželeno pa je tudi znanje nemščine. Nudimo vam dinamično delo v mednarodnem okolju z možnostmi za dokazovanje in uspeh. DHL Ekspres {Slovenija). d. o. o., enota DHL Freight cestni transporti. Zg. Brnik 130,4220 Brnik, prijave zbiramo do 29.12. 2007. Več
na www.mojedelo.com.

Prodajni inženir m/ž (Kranj)
Zahtevana znanja in sposobnosti ter delovne izkušnje: VI.
ali Vil. stopnja izobrazbe elektrotehnične ali računalniške
smeri, zaželeno osnovno poznavanje področja VolP in
ISDN tehnologij (Produktni vodja programa Ericsson),
zaželeno osnovno poznavanje optičnih WOM tehnologij
(Produktni vodja programa Transmode), smisel za trženje. poznavanje dela na računalniku, aktivno znanje angleškega jezika. Kron Telekom, d. o. o.. Koroška 20,4000
Kranj, prijave zbiramo do 2.1.2008. Več na www.mojedelo.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 izobraževanja m
dodatnega izpopolnjevanja, dodatno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje, regres za letni dopust in božičnico. Hidria Rotomatika, d. o. o.,'Spodnja Kanomlja 23,5281
Spodnja Idrija, prijave zbiramo do 2. 1. 2008. VeČ na
www.mojedelo.com.
Konstrukter m/ž (Sko^a Loka)
Pogoji: izobrazba VII. stopnje strojne smeri, poznavanje
programa za konstruiranje Pro Engineer, znanje angleškega in/ali nemškega jezika, vsaj leto izkušenj s področja načrtovanja strojev ali naprav. Delovno mesto je v
ŠkoQi Loki. Zaposlitev je za nedoločen čas. Eurovek, d. o.
o., Trata 32, 4220 Ško^a Loka. prijave zbiramo do 3. 1.
2008. Več na www.mojedelo.com.
Previjalec - sukalec m/ž (Sko^a Loka)
Za delo v proizvodnji na tekstilnih • previ jalnih in sukalnih
strojih. Delo je dvoizmensko, prehrana je organizirana,
prevozne stroške povrnemo 6 0 % . Zaposlitev je za
določen čas z možnostjo podaljšanja. Vse, ki si želite
Izvedeti več informacij vabimo, da nas pokličete po telefonu 04/5111180. Gorenjska predilnica, d .d.. Kidričeva c
75. 4220 Škofja- Loka, prijave zbiramo do 3.1. 2008. Več
na www.mojedelo.com.
DM QTECH Inženir m/ž - kakovost In tehnologija (Kranj)
Od Jcandidata pričakujemo: dokončana univerzitetna aH
visoka izobrazba strojne smeri, znanje angleškega jezika,
poznavanje programskih orodij, izbranemu kandidatu
nudimo dinamično delo z obilo izzivi in priložnostmi v
okviru koorporacije Good/ear; tehnologijo, ki sledi svetovnim trendom; stimulativno nagrajevanje v skladu z
rezultati dela; možnost stalnega izpopolnjevanja. Sava
Tires, d. o. o., Ško^eloška 6,4000 Kranj, prijave zbiramo
do 9.1.2008. Več na www.mojedelo.com.
DM odgovorni projektant m/ž (Kranj)
Od kandidata pričakujemo: končana vISja, visoka ali univerzitetna izobrazba strojne smeri, zaželen strokovni
izpit, znanje angleškega jezika, poznavanje osnov projektiranja in poznavanje krmilnih sistemov, primerne psihofizične sposobnosti, poznavanje programa AutoCAD.
Sava Tires, d. o. o.. Sko^loška 6.4000 Kranj, prijave zbiramo do 9.1. 2008. Več na www.mojedelo.com.
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Pisano veselje na stojnicah

LEKARNA V BOROVLJAH

z Bazarjem kranjskih malčkov se je v petek začel božično novoletni sejem v Kranju.

LEKARNA

MATEJA RANT

ADLERAPOTHEKE

Kranj - Kranjski malčki so
minuli petek popoldne v
mestno jedro privabili živahen vrvež, ko so že drugo
leto zapored pripravili svoj
bazar. Na stojnicah so ponudili raznovrstne izdelke, ki
so nastali pod njihovimi
spretnimi prsti. Tako šole
dobijo možnost za svojo

MAG. P H A R M . J U T T A ROSIAN

BOROVLJE - FERLACH, Hauptplatz 16

tel. 0043/4227/2225, faks 0043/4227/2572
e-pošta: adler@apothekeferlach.at
www.apothekefertach.at
k'/

predstavitev, obenem pa

Naročila za zdravila sprejemamo
tudi p o t e l e f o n u in f a k s u !

otroci zaslužijo kakšen dodaten evro za šolski sklad.
Med njimi so se bili nekateri pripravljeni izkupičku odpovedati v dobrodelne namene.

Z d r a v i l a iz N E M Č I J E v a m b o m o
preskrbeli v roku enega dneva!

POKLIČITE NAS,

GOVORIMO SLOVENSKO!

Tokrat se je na Bazarju
kranjskih malčkov predstavilo Šest osnovnih šol in štirje
vrtci, ki so vsi oblikovali tudi
svoj program, s katerim so
nastopili na odru sredi trga.
Na stojnicah pa so ponudili
izdelke, ki so jih sami izdelali. Večinoma so bili vezani na
praznični čas, saj so prevladovale voščilnice, novoletai
okraski, svečniki in podobno. Za izdelke je vladalo
precejšnje zanimanje in nekateri so kar hitro pošli.
Cene so bile namreč večinoma zgolj simbolične, čeprav
je bilo očitno, da so se pri iz-

Glasov stenski
koledar 2008

Naročite ga lahko po telefonu 04/201-42-41, po e-mailu:
n3rocnineig>g-glas.si, na naSi internetni strani
www.goreniskiglas.si ali se oglasite na riaSi novi lokaciji,
na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju (nasproti glame avtobusne postaje)!

Gorenjski Glas

Gorenjski

prijatelj

Radio Sora d.0.0..
teL: 04/506 50 50, fax: 04/506 50 60,
e-mail; info@Tadio-sora.si

RADIO SORA

Rcidio Triolor
TiHjipi jmiiini.<».ao.TfoČOMaJ»cooic>

Gorenjska
Z A

^^

96 MHz

R A D O V E D N E

IZLETI/

30. 1 2 . - 2 .

1.2008

SARAJEVO NOVO LETO

1. in 2. dan: odhod avtobusa v večernih urah in vožnja proti
Sarajevu. Prihod v jutranjih urah, nato ogled znamenitosti.
Popoldne nastanitev v hotelu, silvestrovanje na prostem ali
v restavraciji (doplačilo 35 EUR). 3. dan: pozni zajtrk, ogled
tunela in multivizije, stadiona. Večer samostojen, nočitev v
hotelu. 4. dan: pozni zajtrk in vrnitev proti domu. Cena: 135
EUR pri udeležbi 4 ; oseb
N O V O L E T O V I T A L I J I 30.12. - 1 . 1 . 2008 cena 125 EUR
G A R D A L A N D 29.12. cena 42 EUR, zagotovljen odhod
^ N a r o č n i k i G o f n j a k e g a g l a a a Itnajo 1 0 % p o p u s t
Prijave Agencija Unda po tel.: 04/235 84 20.

041/248773211

Gorenjski glas po tel.: 04/20142 41.

Gorenjski Glas

delali sami. "Otroci so se že
dovolj 'namučili' pri okraševanju vrtca, pa sva jim pri
tem priskočili na pomoč, saj
bi bilo to zanje prezahtevno.
Izkupičelc pa bomo kljub
temu namenili njim, najverjetneje za kakšen priboljšek."
V soboto pa je v lesenih
uticah na Glavnem trgu za-

živel sejem domače in umetnostne obrti ter novoletnih
daril. Izbirati je mogoče
m e d pestro paleto čebelarskih izdelkov, izdelkov iz keramike in stekla, igračk iz
filca, ročnih lutk, nakita,
kvačkanih in vezenih izdelkov ter okraskov in ustrojenih kož.

v župnišču na Šenturški Gori so v soboto odprli razstavo jaslic, med katerimi največ pozornosti
pritegnejo umetniške jaslice družine Konjedic iz Kranja.

Kapucinski trg 4,4220 Škofja Loka,

G G I

delavi otroci nadvse potrudili. Veliko pozornosti so pritegnili tudi izdelki na stojnicah, na katerih so se predstavljali kranjski vrtci. Vzgojiteljici, ki sta se zadovoljno
muzali ob povpraševanju po
prikupnih okraskih za smrečico v obUki sneženih možicev, sta priznali, da sta jih iz-

Jaslice postavili na ogled

Za vas beležimo las!

89.8 911 96.3

R A D I O

Kranjski malčki so se v petek predstavili na bazarju v središču mesta. /FMic^nuvtic

I

SIMON Š U B I C

Pobudo za etnološko razstavo Božič v vaseh pod Krvavcem je dal tunjiški župnik Pavel Juhant, pripravil
pa jo je Anton Podjed oziroma društvo Sončni hribček z
Olševka. "Namen razstave je
bil predstaviti adventne običaje v Sloveniji. Nekaj nam
je uspelo, povsem pa ne," je
tudi Podjed priznal, da razstava ponuja manj, kot pa so
načrtovali. Razstava bo odprta do 7. januarja, ogled pa je
možen vsako soboto (od 10.
do 12. ure) in nedeljo (od
9.30 do 11.30).
Kljub vsemu je predstavljenih kar nekaj zanimivih jaslic in figuric. Rok Likozar iz
Kranja je na ogled postavil figurice iz cementa, učenka
OŠ Davorina Jenka Monika
Sleme je ustvarila prav posebne glinene figurice, videti
je možno tudi kotne jaslice iz
leta 1945, ki jih je izdelal Peter Rogelj s Senturške Gore,
unikatna oblikovalka Marina
Lenček predstavlja jaslice iz
lecta in kvašenega testa ...
Precejšnje je zanimanje obis-

kovalcev zagotovo pritegnejo
umetniške stvaritve jaslic in
podob iz življenja akademskega kiparja, restavratorja
in kulturnega ustvarjalca
Viktorja Konjedica, njegovega očeta Franca in sina Dominika. "Kdorkoli se je poglobil v jasličarstvo, ve, da ni

strokovnjaka, Id bi znal jaslice bolje prikazati kakor Konjedid," meni Podjed. Družini Konjedic pripadajo tudi
najstarejše figurice, ki so
predstavljene na razstavi.
"Gre za figurice iz voska, ki
jih je okoli leta 1930 izdelal
oče Franc. Tudi s a m jih

znam narediti, a za njimi ni
povpraševanja. Največ naročil je za glinene jaslice, nekateri pa želijo tudi glazirane.
Pri nas sicer jaslice naročajo
taki, ki iščejo nekaj posebnega, ostali pa raje kupijo poceni robo s Kitajskega," pravi
Viktor Konjedic.

Razstava Božič v vaseh pod Krvavcem je na ogled vse do svetih treh kraljev. / foio: cor^d Kavi«
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stefan.zargi(g)g-glas.si

V znamenju investicij in trga
Elektro Gorenjska je v petih letih vlaganja povečal za skoraj polovico, saj želi v razmerah prostega
trga ponuditi vrhunsko kvaliteto preskrbe z električno energijo.
ŠTEFAN

ŽARGI

Kranjska Gora - Za elektrodistribudjska podjetja bo leto
2 0 0 7 zagotovo imelo poseben pomen, saj je zakonodaja v tem letu pomembno

spremenila njihov položaj in
status v smislu deregulacije
oziroma sprostitve trga tudi
pri preskrbi gospodinjstev.
Prenehali so biti javna podjetja in postali delniške družbe, ki se bodo znašle tudi
pod pritiskom lastnikov, saj
bo država svoj nad 8o-odstotni delež prej ali slej začela
zmanjševati. Nič čudnega torej, da so se na Elektro Gorenjska konec preteklega tedna odločili sldicati letos že
drugo širšo novinarsko konferenco, zlasti še, ker nedavna napoved podražitve električne energije sproža številne odmeve. Izbrali so Kranjsko Goro, kjer so pred nekaj
dnevi zaključili pomembno
letošnjo investicijo v nov kablovod do Jesenic.

Trg postaja vsa Slovenija
Nekdaj je bil Elektro Gorenjska omejen le na gorenjsko regijo, z letošnjimi spremembami pa postaja trg vsa
Slovenija, je uvodoma opozoril predsednik uprave
mag. Jože Knavs. Elektrodistribudjska podjetja se bodo
začela obnašati tržno, kar pomeni, da se ne bodo ukvarjala le z distribucijo električne
energije, pač pa tudi z drugimi posli oziroma storitvami.
Novosti vzbujajo v javnosti
precejšnjo pozornost, podobno kot doslej področje telekomunikacij, to pa zahteva
transparentno ravnanje in
poslovanje. Dolgoletna regulacija cen ni dovoljevala normalne rasti, zato bodo po-

pravki nujni, saj tržni položaj
zahteva stroškovno orientacijo in sledenje cen na nabavnih trgih in trgih surovin.
Poslovanje Elektra Gorenjske v letu 2 0 0 7 je predsednik
Knavs ocenil kot dobro, saj
bodo ustvarili 90,1 milijona
evrov prihodkov, 88 milijonov evrov odhodkov in 2,1

v Sloveniji bronasto diplomo
za poslovno odličnost.

Kranjska Gora
je prehitevala
Sicer pa je bila tiskovna
konferenca v Kranjski Gori
namenjena tudi predstavitvi
nove pridobitve tega turistič-

Na tiskovni konferenci Elektro Gorenjska je sodeloval tudi
kranjskogorski župan Jure Žerjav.
milijona evrov dobička. Pri
tem so se prihodki povečali
za 11 odstotkov, rast dobička
pa je bila 28-odstotna. Značilnost poslovanja v preteklih
petih letih je, da investicije
rastejo hitreje od dobička, saj
so se od leta 2 0 0 2 povečale
za skoraj polovico. Pospešena vlaganja, letos bodo dosegla vrednost kar 16 milijonov
evrov, so posledica prepričanja, da so potrebna za vrhunsko preskrbo odjemalcev in
sta samo tako mogoča dober
tržni položaj in konkurenčna
prednost. Zavedajo se tudi
pomena učinkovitosti in racionalnosti svojega delovanja,
ki sta del odličnosti poslovanja, za katero je Elektro Gorenjska pred enim tednom
prejel od države kot prvo
elektrodistribudjsko podjetje

no izredno hitro razvijajočega se kraja. Kot je poudaril
na konferend prisotni župan
Jure Žerjav, je razvita žičničarska infrastruktura, zlasti
sistemi zasneževanja, v časih, ko je kraj tudi poln gostov, resno ogrozila normalno preskrbo z električno
energijo. Pozdravil je dejstvo, da jim je v sorazmemo
kratkem času uspelo zagotoviti dodatno napajanje in da
je to podzemno, kar pomeni,
da ne bo izpostavljeno vremenskim vplivom. Novo 17
kilometrov dolgo 35-kilovoltno kabelsko povezavo z Jesenicami so po besedah izvršnega direktorja OE distribudjsko omrežje Edvarda Košnjeka pripravili v rekordno
kratkem času enega leta in
pol in investidjo, vredno 1,5

milijona evrov, izvedli v devetih tednih. Kranjska Gora,
ki je s svojimi energetskimi
potrebami prehitela načrte
distributerja za 15 let, je tako
srednjeročno rešena, po letu
2 0 1 5 pa naj bi zgradili nov
iio-kilovoltni daljnovod.

Cene elektrike
pri nas zaostajajo
Skoraj največji poudarek
pa je bU na tokratni tiskovni
konferend dan problematiki
cen električne energije za
gospodinjstva. Izvršni direktor OE Nabava in prodaja
električne energije Aleš Ažm a n je podrobneje razložil
stnJcturo cene, kjer je kar
pet elementov in povedal, da
je ta cena ob začetku letošnjega leta zaostajala za 3 0
odstotkov za povprečjem v
Evropski zvezi. Povprečno
gospodinjstvo pri nas plačuje električno energijo po
11,28 evra za sto kilovatnih
u r in le 38,2 odstotka od tega
gre za samo energijo. Zato
vsi elektrodistributerji po
Ažmanovih besedah pri prodaji gospodinjstvom ustvarjajo izgubo, zlasti še, ker
cene energije pri dobaviteljih strmo naraščajo. Tako se
bo cena tako imenovane pasovne energije v petih letih
od 2 0 0 3 do 2 0 0 8 več kot
podvojila: z 32 na 78 evrov.
Tudi primerjave z drugimi
energenti - kurilno olje in
plin - pokažejo, da je elektrika cenejša, zato ni čudno, da
se uporablja tudi za ogrevanje, kar pa je za tako žlahtno
obliko energije, kot je elektrika, velika škoda. Napovedana podražitev z novim letom
za šest odstotkov bo za povprečno gospodinjstvo pomenila za dva evra višji račun
na mesec.

17

CEgE

Največji Tušev projekt Planet Tuš v Kranju
Iz Skupine Tuš so sporočili, da bodo že konec leta 2008 v Kranju odprli nov Planet Tuš, ki bo svojim obiskovalcem na
21.600 kvadratnih metrih ponudil nakupovanje, zabavo, rekreacijo, druženje in preživljanje prostega časa. Poleg Tuševega supermarketa bo obiskovalcem Planeta na voljo še multikino, bowling center, otroški kotiček Oslarije ter še številni
drugi trgovski, gostinski in storitveni lokali. Investicija, ki je že
v gradnji, je vredna več kot trideset milijonov evrov. Poleg supermarketa Tuš na tri tisoč kvadratnih metrih z več kot trideset tisoč izdelki živilskega in neživilskega programa bo v tem
centru 4 7 0 0 kvadratnih metrov namenjenih drugim 22 gostinskim in trgovskim lokalom, za obiskovalce pa bo na razpolago osemsto parkirnih mest, od tega polovica v pokriti garaži. Za razvedrilo bo v Planetu Tuš tudi multikino s petimi
dvoranami in kar 1.238 sedeži, za sprostitev in rekreacijo pa
bovling s 14 sodobnimi računalniško vodenimi stezami. Š. Ž.
LJUBLJANA

VeČina kranjskega IBI-ja prodana Tkanini Celje
Iz Slovenske odškodninske družbe (SOD) so sporočili, da so
v petek skupaj s NFD Holding, KD Kapital, Pondera, GBD,
Tatjana Tanay, Adrlatic Slovenica in D.S.U. sklenili pogodbo
o prodaji 85,05-odstotnega deleža v družbi IBI. Za 85,05odstotni delež družbe IBI je v okviru javnega razpisa za odprodajo lastniških deležev prispelo več ponudb. Strokovne
službe so ponudbe pregledale in podale izhodišča za nadaljnja pogajanja s ponudniki. Prav zaradi večjega števila ponudnikov in želje po maksimiziranju odkupne cene za delež so
se prodajalci odločili, da delež prodajo na dražbi. SOD je na
dražbi prodal 17.767 delnic družbe I BI. Paket delnic je bil prodan družbi Tkanina Celje, d. d., po ceni 33 evrov za delnico.
Kupec bo za nakup 91.491 delnic družbe IBI odštel nekaj več
kot tri milijone evrov, od tega bo Slovenska odškodninska
družba prejela kupnino v višini 586.311 evrov. Š. Ž.
BLED

20 let Društva varnostnih inženirjev Gorenjske
Potem ko se je na zadnji novembrski dan na Bledu zbralo
okoli dvesto varnostnih inženirjev na mednarodnem strokovnem simpoziju o varnosti in zdravju pri delu z osrednjo
temo Naredite si breme lažje in s tem proslavilo tudi 50 let
Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije - poleg 14 referatov SO ob zaključku podelili tudi priznanja Fundacije Avgusta Kuharja - so se v četrtek na Bledu zbrali tudi člani Društva varnostnih inženirjev Gorenjske, ki letos praznuje 20.
obletnico. Tudi ti so srečanje začeli s strokovnim posvetom,
zaključili pa s slavnostno akademijo ob obletnici društva, na
kateri so predstavili tudi zbornik ob tej obletnici. S. Ž .

V E z U f c T E z K B T I U

Potrjen nadaljnji razvoj Merkurja

v*

Nadzorni svet je potrdil poslovni načrt Merkurja kot vodilnega tehničnega trgovca v jugovzhodni Evropi.
ŠTEFAN ZARG!

Nakto - v sredo je nadzorni
svet Merkurja potrdil poslovni načrt družbe Merkur, d.
d., in Skupine Merkur za leto
2 0 0 8 , s katerim Merkur izpolnjuje dolgoročno strategijo razvoja vodilnega tehničnega trgovca v jugovzhodni
Evropi. Ker se nadaljuje
uspešna prodaja tako končnim kupcem kot tudi podjetjem, v letu 2008 ni bistvenih
sprememb dolgoročne strategije razvoja. Pri prodaji izdelkov podjetjem se bosta
nadaljevali specializadja in

uvajanje novih kakovostnih
blagovnih znamk, pri prodaji potrošnikom pa bo posebna skrb namenjena uvajanju
novosti na področju izdelkov
za lepše bivalno okolje, razvedrilo in sodobnejše opravljanje hišnih opravil. S posodobitvami prodajnih zmogljivosti bodo še utrdili prek
30-odstoten tržni delež na
mnogih prodajnih programih na domačem trgu ter v
tujini tam, kjer so investirali
v prodajne zmogljivosti, dosegli že približno lo-odstotni
t r ^ ddež. Načrtovane veKke investidje zagotavljajo hi-

tro širitev na trgih jugovzhodne Evrope. V skladu z
dosedanjim strateškim načrtom bodo v letu 2 0 0 8 pričeli
gradnjo ali priprave na gradnjo kar dvajsetih novih trgovskih centrov v Sloveniji, na
Hrvaškem, v Srbiji ter Bosni
in Hercegovini. Za realizadjo teh investidj bodo v letu
2 0 0 8 vložili preko dvesto
milijonov evrov in pridobih
približno 9 0 tisoč kvadratnih
metrov novih maloprodajnih
površin. V tujini bodo v prihodnjem letu ustvarili že več
kot četrtino vseh prihodkov.
Pomembna namera bo tudi

v prihodnje iskanje podjetij,
kjer bi si lahko s prevzemi izboljšali pomembno konkurenčno prednost in obseg
prodaje na posameznih območjih.
Skupina Merkur v letu
2 0 0 8 načrtuje za 1,29 milijarde evrov prihodkov iz prodaje, s čimer bodo presegli
uspehe iz letošnjega leta. Zaposleni ostajajo ključni za nadaljnji razvoj Skupine Merkur. V letu 2 0 0 8 se bo njihovo število v Skupini Merkur
pvovečalo za več kot petsto, z
današnjih blizu 4 . 5 0 0 na
skoraj 5.100 zaposlenih.

l^iVKlMTM
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Zaradi selitve poslovalnice Globus Kranj,
Koroška 4, lažje cene vseh izdelkov
kar do -50%! Enkratno!
i

Akcija velja od 12.12.2007 do
20.1.2008 oz. razprodaje zalog
KnnJ, C M b t ^ Koroils 4, Ibl.: 04

33 02.

odpiralni iasH>w|rt>«t: BM - 20.00, sob^ aOO -13.00
V«tMakf<fl d.d, UšimiJiova 10. LjubOans, www.velet«kstn JT
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Povezani bi lažje
premostili krizo
CVETO ZAPLOTNIK

Ljubljana - Strokovni svet za
mesnopredelovalno verigo,
ki deluje pri ministrstvu za
kmetijstvo, je v četrtek obravnaval kritične razmere na
trgu s prašičjim in govejim
mesom, ki so posledica zviševanja cen surovin in knrul
ter zniževanja 02. ohranjanja
sedanjih odkupnih cen.
Predstavniki rejcev in živilsko predelovalne industrije
so se strinjali, da je treba izboljšati konkurenčnost kmetij in prepoznavnost izdelkov, predvsem pa okrepiti
povezanost in sodelovanje v
celotni mesni "verigi". Minister Iztok J are je ob tem povedal, da ministrstvo ne
more posegati v razmerja
med rejci in klavnicami,
spodbudilo pa bo razpravo o
partnerskem odnosu med
vsemi udeleženci v mesnopredelovalni "verigi". Napo-

vedal je tudi, da bodo neposredna plačila na površino
predvidoma izplačali marca
prihodnje leto, za živali pa
junija. Pripravljajo tudi ukrepe, ki jih bodo uvedli, če se
bo kriza na trgu s prašičjim
mesom še povečala.
Po podatkih ministrstva je
trenutno na evropskem trgu
ponudba prašičjega mesa večja od povpraševanja, odkupne
cene so nižje kot lani, po napovedi Evropske komisije pa
naj bi se cene že prihodnje
leto postopno začele zviSevati.
V Sloveniji je bila odkupna
cena novembra za 11 odstotkov nižja kot pred enim letom, stroški prireje so se v istem času zvišali, odvisno od
načina reje, od 8 do 26 odstotkov, maloprodajna cena pa je
v tem obdobju porasla za 10
odstotkov. V govedoreji so
razmere nekoliko bolj stabilne, maloprodajne cene so se
zvišale za 4,3 odstotka.

mesarija KEPIC
PREDELAVA MESA IN PRODAJA
Kepic Aleš, s.p., Krvavška 14,4207 Cerklje,
CERKUE: 04/25 26 900, 0590 24 979
PRIMSKOVO: 04/2042 659
PLANINA:04/23 31 223
V naših prodajalnah Vam nudimo meso in mesne izdelke
po ugodnih cenah.
Cei^enim strankam se zahva^ujemo za Izkazano zaupanje in
vam želimo vesel Božič ter srečno in zadovo^no Novo leto.
Se priporočamo.

Sava ne bo kupila sirarne
Iz kmetijsko gozdarske zadruge Sava Lesce so v petek poslali izjavo za javnost s presenetljivo vsebino:
zadruga ne bo kupila bohinjske sirarne.
CVETO ZAPLOTNIK

keting v stečaju kupila sirarno, pripadajoče zemljišče,
opremo in blagovno znamko
Bohinjski sir za 500 tisoč evrov in da naj bi s predelavo

Lesce - V sporočilo, ki sta ga
podpisala predsednika upravnega in nadzornega odbora
Edvard Podpečan in Anton
Avsenik, so zapisali, da je
upravni odbor na četrtkovi
seji ob navzočnosti članov
nadzornega odbora obravnaval postopek za nakup premoženja bohinjske sirarne.
Po proučitvi vseh okoliščin
je upravni odbor soglasno
o d l o ^ , da "ne pristopi k nakupu navedenega premoženja". Upravi zaciruge pa je
naložil, da ustavi vse aktivnosti za nakup in da o tem obvesti tudi javnost
Ko s m o o razlogih za to
vprašali direktorja zadruge
Emila Petemela, je bil precej redkobeseden, dejal je le,
da je za to več razlogov. Podatek o treh ponudjukih za
nakup sirarne v Bohinju od
žalskega podjetja A & C Marketing v stečaju ni bil točen,
zadruga je bila edina ponudnica. Ugotovili so, da uporabno dovoljenje za sirarno
ni veljavno in da njegova veljavnost poteče ob menjavi
lastnika, Po pridobljenih

WWW.CORENJSKICLAS.SI

^ KO Finančna točka
premoženjsko svetovanje, d.o.o.

Stremimo k najboljšemu standardu storitve svetovanja in k največji
ponudbi finančnih produktov.
Sledimo sodobnim pristopom in rastemo skupaj z njimi.
Naš cilj so zadovoljne stranke.
Zaradi razvojne usmeritve družbe iščemo nove, ambiciozne in odgovorne
sodelavce/sodelavke, zato v našo sredino vabimo:

FINANČNE SVETOVALCE (m/ž),
ki bodo zadolženi za svetovanje na področju naložb v vrednostne papirje, varčevanje
v vzajemnih skladih ter prodajo Investicijskih kuponov v naših poslovalnicah na
področju Ljubljane z okolico in Gorenjske regije.

Od bodočih sodelavk/sodelavcev pričakujemo:
• opravljen preizkus strokovnih znanj s področja trženja investicijskih skladov,
• zaželena višja ali visokošolska izobrazba družboslovne smeri,
• vsaj eno leto primerljivih delovnih izkušenj pri finančnem svetovanju,
• poznavanje osnovnih računalniških programov,
• komunikativnost in urejenost,
• veselje do dela s strankami.
Z izbranimi kandidati/kandidatkami bomo sklenili delovno razmerje za določen čas
enega leta, s polnim delovnim časom.
Opišite vaše dosedanje delovne izkušnje In nas prepričajte, da ste pravi za nas. Vaše
cenjene pisne prijave v slovenskem jeziku sprejemamo do 28. decembra 2007 na naslov:
KD Finančna točka, d.o.o., Celovška cesta 206, 1000 Ljubljana, s pripisom:
ZA RAZPIS, ali na elektronski naslov: kadri.ft@kd-group.si
O izboru ali nadaljnjih postopkih bomo kandidate/kandidatke obvestili pisno v
zakonsko predpisanem roku.
KD Rnančna toika, premoicnisko svetovanje, d. o. o.
C e M K a c»ta 206, Ljubljana
www.financna-tocka.si

cveto.zaplotnik@g-^s.si

Za rejce iz Bohinja se položaj tudi po odstopu zadruge od nakupa sirarne
ne bo nič spremenilo,
pravi Emil Petemel in poudarja, da jim po poteku
pogodbe z dosedanjim
odkupovalcem in v primeru morebitne odlodh^e
za prodajo mleka zadrugi
zagotavljajo odkup po najvišjih možnih cenah.

Bohinjskega mleka očitno še nekaj časa ne bodo
predelovali v Bohinju. / foio: cotaid Kavjie

strokovnih informacijah naj
bi bil investicijski vložek bistveno višji, kot naj bi znašal
po prvotnih informacijah.
Strateški partnerji so zaradi
tega in še nekaterih drugih
okoliščin, ki jih zaradi nadaljnjih postopkov zaenkrat

ne želijo javno pojasniti, odstopili od sodelovanja pri
projektu.
Kot je znano, s m o ob koncu oktobra na podlagi informacij direktorja Emila Peternela že pisali o tem, da je zadruga od družbe A & C Mar-

mleka začela že čez en mesec. Na začetku naj bi predelali v bohinjski sir pet tisoč litrov mleka na dan, mleko pa
naj bi dobili od bohinjskih
kmetov. V sirarni naj bi tudi
pasterizirali mleko, za dobavo tovrstnega mleka naj bi
tudi podpisali pismo o nameri z družbo Danone. Zadruga naj bi v sirarno vključila tudi enega ali več strateških partnerjev.

Gozdovi varujejo vodo
v hotelu Krek v Lescah bo jutri zaključno srečanje sodelujočih v čezmejnem,
slovensko avstrijskem Interregovem projektu Gozd in voda.
CVETO ZAPLOTNIK

Lesce - Na slovenski strani je
projekt vodila blejska območna enota Zavoda za gozdove
Slovenije, pri tem je sodeloval tudi Gozdarski inštitut
Slovenije, na avstrijski strani
je bila partaerica v projektu
Deželna gozdarska uprava.
Projekt je potekal na deset do
trideset kilometrov širokem
pasu ob slovensko avstrijski
meji od Tromeje na zahodu
do Pohorja na vzhodu. Z a ta
pas so značilni obsežni gozdovi, prav gozdovi pa pomembno prispevajo k temu,
da je tako v Sloveniji kot v
Avstriji dokaj ugodna preskr-

Slovenski način gospodarjenja z gozdovi je v evropskem in svetovnem
merilu za zgled, kako
ohranjati sonaravne in
pestre gozdove. Avstrijski način je za zgled izjemne gospodarske učinkovitosti, saj je les na
drugem mestu zunanje
trgovinske bilance.
ba z vodo. Gozdarski službi
obeh držav sta doslej več pozornosti dajali zaščiti gozdov
na območju virov pitne vode
in drugih vodnih virov, nad

Rejci goved bodo zborovali
CVETO ZAPLOTNIK

Rodica • Društvo rejcev govedi čmo-bele pasme v Sloveniji bo v četrtek z začetkom ob 1 0 . uri pripravilo v
kiilturnem d o m u Groblje
občni zbor. V strokovnem
delu bodo članom društva

predstavili program razvoja
podeželja za obdobje 20072 0 1 } , program izvajanja
strokovnih nalog v okviru
skupnega temeljnega rejskega programa za leto
2 0 0 8 , analizo dolgoživosti,
indeks somatskih celic in
novosti na področju linear-

kraškimi jamami, brezni in
podzemnimi vodnimi tokovi
ter ob jezerih, manj pa gozdovom v širši okolici. Da bi
še okrepili varstvo voda, so v
okviru projekta analizirali
stanje gozdov in predlagali
ukrepe, s katerimi bi še okrepili hidrološko vlogo gozdov,
to je vlogo gozdov pri preprečevanju odnašanja tal in pri
uravnavanju vodnega režima. V projekmi skupini
predlagajo, da bi skupna priporočila za gospodarjenje z
gozdovi (še zlasti na širšem
območju virov pitne vode)
vključili v razvojne programe
občin in da bi jih formalno
"vgradili" tudi v predpise.

nega ocenjevanja krav čmobele pasme. Po strokovnem
delu bo uradni del občnega
zbora, v katerem bodo poročila o letošnjem delu in program društva za prihodnje
leto predstavili predsednik
društva M a r k o Dolinar,
strokovna tajnica dr. Marija
Klopčič in predsednik komisije za odbiro bikov dr. Anton Dolenc.

FINANCE
KRANJ

UvedK poslovno kartico
Nova Ljubljanska banka
(NLB) je za podjetja in samostojne podjetnike uvedla
novost - NLB Poslovno debetno kartico BA Maestro.
Kartica je namenjena imetnikom NLB Poslovnega računa
in jo poleg zakonitega zastopnika podjetja lahko pridobijo še vsi njegovi pooblaščenci. Omogoča plačevanje nakupov na vseh prodajnih mestih in dvig gotovine
na bankomatih, ki so opremljeni z nalepko BA ali (in)
Maestro, tako doma In v tujini. Dnevni limit za plačila in
za dvige na bankomatu je
poljubno visok in ga določi
zakoniti zastopnik. C. Z.

cveU).zaplotnik@g-^s.si

Prvič informativni izračun
Dohodninski zavezanci bodo za leto 2007 prvič prejeli informativni izračun
dohodnine.

Kranj - Pri odmeri in poračunu dohodnine se spet
obeta sprememba. Medtem
ko so zavezanci za letos prejeli delno izpolnjene dohodninske napovedi, v katere so
vnesli le manjkajoče podatke, naj bi za letošnje dohodninsko leto prvič prejeli
informativni izračun dohodnine. Zavezanci bodo izračun prejeli na dom do 31.
maja prihodnje leto, potem

pa bodo pregledali in preverili, ali so osebni podatki,
podatki o dohodkih in o
vzdrževanih družinskih članih ter drugi podatki pravilni in ali je pravilen tudi izračun. Če bo zavezanec ugotovil, da podatki oz. izračun
niso pravilni, bo v roku za
ugovor, to je v petnajstih
dneh od vročitve informativnega izračuna, moral vložiti
dopolnjeni izračun, ki se bo
potem štel kot njegova napoved za odmero dohodni-

ne. V primeru, da bodo podatki in izračim dohodnhie
pravilni, zavezancu n e bo
treba storiti ničesar. Po poteku 15-dnevnega roka za
ugovor, se bo štelo, da se je
odpovedal pritožbi, informativni izračun pa bo postal
odločba o odmeri dohodnine. Če bo znesek odmerjene
dohodnine večji od plačane
akontacije dohodnine, bo
doplačal razliko, v primeru
preveč plačane dohodnine
pa bo razliko dobil nazaj.

Republiška davčna uprava (Durs) bo v pred novoletnem času
poostrila nadzor pri zavezancih, ki se ukvarjajo z gotovinsko
prodajo. S preventivno akcijo želi zbrati čimveč informacij, ki
jih bo kasneje uporabila pri davčnih inšpekcijskih nadzorih.
Po predpisih morajo vsi zavezanci, torej tudi tisti, ki "poslujejo" z gotovino, izdati račun, na katerem je predstavljen in
obračunan davek. Dogaja se tudi, da kupec davek plača, vendar ga nekateri zavezanci ne prikažejo v davčnih obračunih.
Na zakonito ravnanje prodajalcev blaga in ponudnikov storitev lahko pozitivno vplivajo tudi potrošniki. Davčna uprava
jim svetuje, da pri vseh nakupih, tudi pri majhnih, zahtevajo
od prodajalca račun in da račun potlej tudi vzamejo. Račun
je dokaz za nakup oz. opravljeno storitev, hkrati pa je tudi
osnova za garancijo in reklamacijo. C. Z.

Okrožno sodišče v Kranju je 6. decembra začelo stečajni postopek za družbo SAŠ čistilni servis iz Kranja. Za stečajnega
upravitelja je določilo Andreja Marinca iz Ljubljane. Dolžnike
je pozvalo k poravnavi dolgov, upnike pa k prijavi terjatev, za
kar imajo čas dva meseca od začetka stečajnega postopka.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo 26. februarja. C. Z.
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Enotni tečaj (v evrih)
7. december
44,64
39,02
126,58
92,52
320,00

Slovenski blue chip inddcs SBI TOP
Slovenski borzni indeks SBI20
Indeks investicijskih skladov PIK

SAŠ čistilni servis v stečajnem postopku

CD

Delnica

Družba KD Investments bo do konca leta vlagateljem pri enkratnem vplačilu v katerikoli vzajemni sklad zaračunala le
polovico vstopnih stroškov. Družba upravlja z enajstimi
skladi. C. Z.

Davčna uprava bo poostrila nadzor

*

Kranj - Min\ali teden so dogajanje na Ljubljanski borzi zaznamovale delnice Nove
Kreditne banke Maribor
(Nove KBM). Medtem ko so
jih državljani v okviru javne
ponudbe kupili po 27 evrov,
se je v ponedeljek, prvi dan
trgovanja na Ljubljanski borzi, enotni tečaj ustalil pri

36,61 evra, do konca tedna
pa je porasel na 39,73 evra.
Delnice so v kratkem času
pridobile na vrednosti 47 odstotkov. Večina ostalih delnic
borzne kotadje je zgubila na
vrednosti, delnica Pivovarne
Laško kar za dobro desetino.
Delnica Save je minuli teden
"poskočila" za 3,6 odstotka
in je teden končala nad mejo
6 0 0 evrov.

Polovični vstopni stroški

KRANJ

O

Vrednost delnice Nove KBM je porasla s 27 na
skoraj 40 evrov.

Gorenje Velenje
Intereuropa Koper
Krka Novo mesto
Luka Koper
Mercator Ljubljana
Merkur Kranj
Petrol Ljubljana
Telekom Slovenije
Aerodrom Ljubljana
Istrabenz Koper
Pivovarna Laško
Sava Kranj
Žito
Helios Domžale

KRAN)

M

Zadovoljni delničarji Nove KBM

CVETO ZAPLOTNIK
CVETO ZAPLOTNIK
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379.24
940,84
394.82
148,42
105,27
97,06
585,08
311,81
1.540.50

2.552,92
"477.54
7-331,67

14. december
43.94
38,00
122,09
91.69
31643
395.00
916,23
397.40
148.56
10340
87,07
60640
300,87
1.600,00

2-497,99

11.314,54
7-297.37

KAŽIPOT, UVG
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iTCG

UNITECH
LTH

T C G UNITECH Ltivol d. o. o.
Vincarje 2.
4220 Škofja Loka

Obrat Ljubljana:
TCG UNITECH Ltivol d. 0.0.
Litostrojska 46,
1000 Ljubljana

Smo kakovosten in uspešen proizvajalec tlačnih
orodij in ulitkov iz magnezijevih in aluminijevih zlitin
za avtomobilsko industrijo.
K sodelovanju vabimo sodelavce (m/ž) za:

DELO V ODDELKU ROČNE IN
CNC STROJNE OBDELAVE
Pričakujemo:
izobrazba ustrezne smeri (zaželeno poklic strojne
smeri kovin, tehnična izobrazba)
Splošne zahteve:
• samostojnost pri delu
• zanesljivost kandidatov
• motiviranost in marljivost
. • vajeni dela v proizvodnji
• ki vas tovrstno delo veseli
Bodoči sodelavci lahko pričakujejo dinamično in
ustvarjalno okolje z možnostjo napredovanja ter osebnega razvoja in stimulativno nagrajevanje.
Vašo prijavo z življenjepisom pričakujenno v 8 dneh
od objave na naslov; T C G UNITECH Lttvoi, d. o. o.,
škofja Loka, Vincarje 2.

info@g-gfas.si

Vojaški gorniki
v združenju
Prvi predsednik Združenja vojaških gornikov
Slovenije je postal Janez Kavar iz Križev. Na
zboru osemdeset članov.
STOIAN S A J E

Poljče - Pred nedavnim je
bil v Poljčah pri Begunjah
ustanovni občni zbor Združenja vojaških gornikov
Slovenije, na katerem se je
zbralo osemdeset članov.
Z d r u ž e n j e je povezano v
Mednarodno federacijo vojakov gorskih enot (IFMS),
v kateri sodelujejo osem evropskih držav in Z D A .
Članstvo si prizadeva za
mir in spoštovanje človekovih pravic, ohranjanje gorske narave, spodbujanje
prijateljstva m e d vojakigorniki in ohranjanje spomina na padle vojake v gorah.
Slovensko združenje sprejema v svoje vrste vojake, ki
so služili v gorskih enotah v
preteklosti ali v njih še delajo. M e d ustanovnimi člani
so m n o g i znani slovenski
alpinisti in smučarji, pri-

padniki gorskih enot in pripadniki drugih enot Slovenske vojske, ki delujejo v gorah. Eden od njih je tudi legenda slovenskega vojaškega gomištva, 83-letni Srečko Tušar. Na predlog zbranih naj bi on in Janez Lušina postala prva častna člana. Na zboru, ki so se ga
udeležili tudi gostje iz planinske in reševalne zveze
ter iz veteranskih organizacij, so razvili prapor združenja. Njegov prvi predsednik
je postal Janez Kavar iz Križev. Kot je napovedal, se
bodo ob 90-letnici konca
prve svetovne vojne prihodnje leto spomnili tisočev
padlih vojakov v gorah. Začeli se bodo pripravljati
tudi na 25. kongres I F M S ,
ki bo potekal leta 2 0 1 0 v
Sloveniji, prvič hkrati z letnim srečanjem Mednarodnega združenja gorskih vojaških šol.

HALO - HALO GORENJSKI GLAS

telefon: 04 201 42 00

Ndiotllo u odjavo sprejdTumo po- lelcfonu 04/20M}-(XI. fabu I)4/70I4M3 osttino tu eitimson c«)i 4.
v Kranju u . 1» poiii • do ponedHjlu in <eWlu ito 11 .OO urd Ceiu
in pom^

lANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, LANCOVO 91, 4 2 4 0

RADOVgiCA TEL: 04/53 '5 249. F A * 04/53 <>4 2 3 0

gUTOMER- BANOVCI, RADENCI 23.12. - 2 6 . 1 2 .
OBVESTILA O DOGODKIH OBJAVLJAMO v R U B R I K I GLASOV
KAŽIPOT BREZPLAČNO SAMO ENKRAT.

PRIREDITVE
Veseli december v Gorenji vasi
Gorenja vas - Krajevna skupnost Gorenja vas vabi na prireditve pod naslovom Veseli december 2007 v Gorenji vasi:
božični košarkarski turnir bo v soboto, 22. decembra, ob 9. url
v OŠ Ivan Tavčar v Gorenji vasi; pohod na Brda bo v soboto,
22. decembra, ob 18. uri zbirališče bo pred občinskim domom
v Gorenji vasi;

Četrtkanje
Kranj - Tema tokratnega četrtkanja kranjskih študentov, ki
bo v četrtek ob 21. uri v Kiubaru, bo Kdo časti, glasba pa bo
tokrat pop.

V Mladinskem centru Jesenice
Jesenice - V Mladinskem centru Jesenice se bo v četrtek ob
i6. uri začela medgeneracijska delavnica Izdelovanje
adventnih venčkov, ki jo pripravljajo skupaj z Društvom bolnikov z osteoporozo. Prijavnico z ostalimi informacijami najdete na www/.mc-jesenice.sil

Kranj v treh dneh
Kranj - Osrednja knjižnica Kranj vabi na predstavitev knjige
Kranj in 3 days, ki jo je izdala kranjska avtorica Petra Puhar
Kejžar. Predstavitev bo v Splošnem oddelku knjižnice v
Delavskem domu danes ob 19.30.

Ilfll If

a?

i

<

m

i
D
O
35
m

iS'

co
X

N)
O
O

KAŽIPOT, MALI OGLASI
V Knjižnicah za otroke

Bohinjska Bistrica - Pravljična ura za otroke, ki so stari vsaj 4 leta,
z naslovom Božična pravljica se bo v knjižnici začela jutri ob 17. uri.
Radovljica - Prireditev za otroke, ki so stari vsaj 3 leta.
Božična zgodba, to je pravljica, pripovedovana v waldorfskimi lutkami in glasbo, se bo v knjižnici začela jutri ob 17. uri,
pravljična ura za otroke, ki so stari vsaj 4 leta, z naslovom
Božična pravljica pa bo v knjižnici v četrtek ob 17. uri.
Železniki - Pravljica Rdeča škatla čokoladnih bonbonov se bo
v knjižnici začela jutri ob 17. uri.
Trata - V knjižnici se bo delavnica za spretne prste Pravljični
prazniki, ki je primerna za otroke v starosti od 4 do 10 let,
začela v četrtek ob 17. uri.
Žiri • Igralne urice z angleščino se bodo za najmlajše začele
jutri ob 17. uri, za malo starejše pa prav tako v sredo ob 18. uri.

Pogovor s juanom Vasletom

Škofja Loka - V okviru Sredinih večerov, se bo jutri ob 19. uri
v Kašči na Spodnjem trgu začel pogovor z opernim pevcem,
novinarjem in pisateljem Juanom Vasletom. Z njim se bo
pogovarjala Milena Miklavčič.

IZLETI
Prednovoletni sprehod
Kranj - Planinska in pohodniška sekcija Društva upokojencev Kranj vabi v četrtek, 26. decembra, na prednovoletni
sprehod od Radovljice skozi Lancovo čez Šobec do Lesc.
Hoje bo za malo manj kot 3 ure. Prijave z vplačili sprejemajo v društveni pisarni do ponedeljka, 24. decembra.

Osvetljen slap Peričnik

Mojstrana - Turistično društvo Dovje-Mojstrana vabi na
ogled osvetljenega spala Peričnik. Slap bo osvetljen od 25.
decembra do 2. januarja med 17. in 20. uro. Ogled je možen
samo s ceste, saj pot do slapa ni osvetljena.

OBVESTILA
Brezplačno plavanje

Radovljica - V času novoletnih počitnic Plavalni klub Žito
Gorenjka Radovljica v okviru programa Hura, prosti čas vabi
osnovnošolce na brezplačno plavanje v Pokriti olimpijski
bazen v Radovljico in sicer v soboto, 22. decembra, in nato
od ponedeljka, 24., do sobote, 29. decembra.

Občni zbor
Mojstrana - Turistično društvo Dovje-Mojstrana vabi na redni letni občni zbor, ki bo v soboto, 22. decembra, ob 18. uri
v avli Osnovne šole i6. december.

PREDAVANJA
zdrave sladice najbolj prepričajo z okusom
Naklo - Danes ob 18. uri bo v Vita centru v Naklem predavanje
o zdravju prijaznih sladicah. Predavala bo avtorica knjige
Božanske sladice Marja Božič. Obvezne prijave 04/2519-558.

Zabavajmo se in pri tem še zaslužimo

Naklo - Jutri bo ob 18. uri v Vita centru v Naklem bo na vaša
vprašanja o podjetniških vodah odgovarjal podjetnik in
krizni svetovalec Milan Krajnc Pavlica. Obvezne prijave
04/2519-558-

Božično-novoletni koncert Mladinskega pihalnega orkestra
in Kvinteta harmonik Glasbene šole Radovljica, v četrtek pa
bo ob 19. uri v avli OŠ A. T. Linharta koncert solistov in harmonikarskih orkestrov Glasbene šole Radovljica.

KONCERTI
Koncerti Glasbene šole Radovljica

Radovljica - V organizaciji Glasbene šole Radovljica bo v
njeni dvorani danes ob 19. uri II. Jconcert abonmaja Glasbene šole Radovljica, jutri bo v Linhartovi dvorani ob 19. uri

WWW.CORENJSKICLAS.SI

nepremičnine

®J,

Britof 79A, 4000 Kranj
ln(b-nep®gekkop<ojektsl
wyvw.gekl«)prc^i.si

04 2341 999
031 67 40 33

Romanja
Kranj - V spodnjih prostorih cerkve sv. Modesta, C. X5<X1. divizije 1, je na ogled razstava Romanja. Ogled bo možen še
vsak delovnik od 19. do 20. ure in v nedeljo po sv. mašah.

Primerjave

Slovenski javomik - Jutri bodo ob 18. uri v razstavnem prostoru
Viktorja Gregorača v kulturnem domu Svoboda France
Mencinger Slovenski Javornik - Koroška bela odprli fotolikovno razstavo avtorjev Ivana Dolenca in Marjana Židaneka.

PREDSTAVE
Janko in Metka in dedek Mraz

Kranj - V Lutkovnem gledališču Kranj, v gradu Khislstein bo
v okviru lutkovnega decembra za najmlajše v četrtek ob 18.
uri predstava Janko in Metka z obiskom dedka Mraza.

Otroci sanjajo o Božičku in dedku Mrazu

Predoslje - Plesno-zabavna prireditev Otroci sanjajo o Božičku
in dedku Mrazu bo v soboto ob 18. uri v kulturnem domu Predoslje pri Kranju. Nastopili bodo: folklorna skupina Iskraemeco, KUD Predoslje - Božiček in dedek Mraz.

Nagrajenci nagradne križanke Božično-novoletnega koncerta T. Kesovije in Jana Plestenjaka, ki je bila objavljena v
Gorenjskem glasu 7. decembra 2007: vstopnico za koncert
Jana Plestenjaka prejmejo: Antonija Vodnik, Kidričeva c. 5,
Kranj; Marija Žitnik, Krvavška 17, Vodice; Diana Rugale,
Deteljica 5, Tržič; Jožica Porenta, Breg ob Savi 56, Mavčiče;
Jana Mohorič, Log 95, Železniki; Slavka Šalamon, V. L.
Hrovata 5, Kranj.
Vstopnice za koncert Tereze Kesovije in dalmatinske klape
Intrade prejmejo: Janja Neža Breceljnik, Pelohova 33,
Radomlje; Marinka Kenda, Krakovo 35, Naklo; Janez Velikonja. Begunjska 6, Kranj; Helena Vidmar, Štefetova ulica 1 9 3 , Šenčur; Vida Jakupak, Britof 176, Kranj; Jerca Srebernjak, Trboje 115, Kranj. Nagrajenci vstopnice prejmejo
po pošti. Čestitamo.

Z A POPOLN PREGLED SI OGLEJTE
WWW.CORENjSKICLAS.Sl/KAZIPOT

LOTO
Rezultati loo. kroga • 16. decembra 2007
1, 2, 5,13,17, 20, 29 in 33
Lotko: 5 5 8 6 1 8

Predvideni sklad 101. kroga za Sedmico: 175.000 EUR
Predvideni sklad 101. kroga za Lotka: 225.000 EUR

nepremičnine
Ul. )uleta CabrovSIca 34, 4000 Kranj
email: info®ida-nepremicnine.si
PE Kranj. Planina 03, Kranj
tel.; 04/2351 000. GSM 041/331 886,
051 /391 100, fax: 04/2351 001
STANOVANJA PRODAMO:
KRANJ, LEVSTIKOVA ULICA: 135,88
m2, petsobno, zgrajeno L 2006, prit.,
vvila bloku v Kranju, atrij, trije parkirni pro&tori, stanovanje je novo in ima
zelo lepo razporeditev, cena:
212.000 EUR.
KRANJ, VA4AVCEVA UUCA: 74 m2.
trisobno, v stavbi zgrajeni 1.1961, 3.
nad., vseljivo 17.03.2008, v ceno vzamemo manjSe stanovanje, prodamo
brez provizije, cena: 114.000 EUR.
KRANI, LJUBLJANSKA CESTA: 56,1
m2, trisobno, zgrajeno I. 1952, adaptirano I. 2002, pritličje v večstanovanjski hiši, cena: 72.200 EUR.
HIŠE PRODAMa
SREDNJE BITNJE: 100 m2, samostojna, zgrajena 1.1960,178 m2 zemljišča. polovica hiše, hiSa potrebna
obnove, cena 115.000 EUR.
JESENICE: 100 m2, vrstna, zgrajena
I. 1920, adaptirana I. 1997, vrstna
hiša na končni lokaciji. Hišo je možno predelati v dvostanovanjsko.
cena: 130.000 EUR.
KRANJ, VISOKO: 180 ml, samostojna, adaptirana I. 2007,230 ma zemljišča, lahko tudi dvostanovanjska, v
račun vzamemo tudi stanovanje,
parcelo, cena:i65.ooo EUR.
PARCELE PRODAMO:
KRIŽE PRI TRŽiCU: 1.361 m2, zazidljiva, zazidljiva parcela z gradbenim
dovoljenjem za enostanovanjsko
hiSo, cena: 100 EUR/ms.
GARAŽE PRODAMa
GOCALOVA UUCA: 12,50 m2, zgrajena 1.1977. cena: 11.500,00 EUR.
KRAN), bližina Zd. Kranj: 12 m2.
zgrajena I. 1963, cena: 11.500.00
EUR.
KUPIMa
Kranj okolica kupimo kmetijsko zemIjiSče.
Gorenjska kupimo stavbno zemljišče.
Kupimo zazidljivo parcelo 120010.000 m2 v Kranju ali okolici in v
Medvodah In okolici.
Na območju Gorenjske kupimo stanovanja, hiše in parcele. Plačilo takoj.
Za več informacij nas pokličite.

LOIS^

n e p r e m i č n i nskao
družba ^

Zevnikova ul. n. Kranj. PE StriOr^eva ul 8

Kranj, td.: 04'/347 323- 04/2362 890

OSMRTNICA

škofja Loka - Mednarodna zveza za dojenje (LLLI) vabi na
srečanje v petek ob 16.30 v prostorih Zdravstvenega doma
Skofja Loka. Tema srečanja bo: Uvajanje goste hrane, Informacije • tel. 04/5108-001 (Irena). Osnovne informacije o
dojenju so na voljo tudi na spletni strain: http://
www.dojenje.net, zavihek Vprašanja.
Radovljica - V Knjižnici A. T. Linharta se boste danes ob
19.30 na 800 kilometrov dolgo romarsko pot z imenom
Camino, ki poteka od Pirenejev do Atlantika, lahko podali z
Jožetom Vrhurjcem.

gekkoprojekt

RAZSTAVE

Uvajanje goste hrane

Drugačna Španija - Camino
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info(g)g-^s.si

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 95. letu starosti
zapustila naša draga mama, babica in prababica

MARIJA ŠOLAR

roj. Fister, Festengarjeva mama iz Podnarta
Žara pokojnice bo danes, v torek, 18. decembra 2007,
od 16. ure v vežici na Ovsišah. Od nje se bomo poslovili
jutri, v sredo, 19. decembra 2007, ob 15. uri. Domači
cvetje hvaležno odklanjamo v korist novih orgel v cerkvi
sv. Nikolaja na Ovsišah.
Sin Franci z ženo Angelco, vnuki in pravnuki

PARCELE PRODAMO
KRANJ, Mlaka, zazidljiva parcela,
670 m2, na južnem pobočju, asfaltni
dostop, zelo sončna, komunalno
opremljena, z gradbenim dovoljenjem za takojšnjo gradnjo stan. hiše,
na robu urejene soseske novejših
stan hiS. Cena: 109.000,00 EUR.
STANOVANJE PRODAMO
KRANJ, bližina AP, itirisobno, 84
m2, z balkonom, V. nad., kvalitetno
adaptirano 2003, potrebno manjše
dodelave. Cena: 127.500 EUR.
SKOPJA LOKA. Trata, mansardno
petsobno s kabinetom, dupleks (izdelano podstrešje), 122 mz, letnik
1991, adaptirano 2001, z dvema balkonoma, v 9. nadslr,/9, CK, klima,
CATV ipd. Možna menjava za manjše stanovanje! Cena: 165.000,00
EUR.
KRANJ, Planina III, dvosobno, 64
m2, letnik 1986, prazno, takoj vseljivo, vpisano v ZK. V lega, večji balkon.
Cena: 105.000.00 EUR.
Hl$0 KUPIMO
Za nam znano stranko z možnostjo
takojšnjega Izplačila na območju
Kranja kupimo manjšo dvodružinsko hišo z nekaj zemljišča. Cena do
185.000,00 EUR.

PRODAMO STANOVANJA
KRANJ - ZLATO POgE: 61 ma, novogradnja 2007,2. nadstropje, vsi priključki. Takoj vseljivo! Cena iio.ooo EUR.
KRANJ • ZLATO P O g E dvosobno, 71,69
m2, popolnoma adaptirano 2007, delno
opremljeno, balkon. Cena 122.000 EUR.
ODDAMO POSLOVNI PROSTOR
LESCE: gostinski tokal za hitro prehrano. 16 m2, obnovljen 1990; krušna peč,
parkirno mesto. Cena 300 EUR/mesec
•f stroški.
PRODAMO HISO
KRANJ - ZLATO POLJE: samostojna,
181 m2, na parceli 461 m2,1.1950, prenovljena 2000. Cena 259.900 EUR.
PRODAMO VIKEND
SENTURSKA GORA: bivalen 90 m2,116 9
m2 zemljišča, L 2001, bližina smučarskega centra Krvavec Pribžnost tudi za investitorje, izdano gradbeno dovoljenje za 5
apartmajev. Cena 150.000 EUR.
SLATNA: prodamo vikend v dveh etažah, 1.1965,85 mz, na parceli 1447 ms,
odlična kikadja. Cena 70.000 EUR.
DODATNA PONUDBA NA:
www. gekkoprojekt.S i

FR^ST..
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\KPRI:IVII<::NINSKA I I I S A
J c t c n k i C. 5 « B . P K S d c o a 17. K n i i j

041/734 198. 040/519 073
0 4 / 2 3 44 080

STANOVANJA PRODAMO
Šoclijevo nasede: garsonjera, 1.1973, i.
nad., 26m2,59.900 EUR.
Planina: 45 m2, novo stanovanje I.
2007. lepa i(opalnica.atrij, 93.500 EUR.
Planina 1: dvosobno, 1.1978,62 m2, delno adaptirano, 99.000 EUR.
Zlato polje: dvosobno, 48 m2, 1. 70,
85.000 EUR, možnost dokupa garaže.
Planina 3: enosobno. 48,60 m2, nizek blok, 1.86. 96.700 EUR.
HISE PRODAMO
Rupa: manjša hiSka. 40 mz, 1.1973.
parcela 528 m2,113.000 EUR.
Dorfarje: samostojna hiša, I. 2002,
parcela 595 m2, 280000 EUR.
Naklo: samostojna hiša, 1.1998, podkletena, parcela 690 m2, urejena ulica, 250.000 EUR.
Visoko: velika atrijska, 1.1982, parcela 500 m2,267.000 EUR.
Brnik: atrijska, L 1977, lepo zasajena
okolica, parcela 875 mz, 340.000 EUR.
Dmkjvka: hiša, 1.1950, parcela 481 mz,
cena 125.000 EUR.
Radovljka: kvalKetna novogradnja, arhitektumo zanimiva hiša na hribdcu, parcela 950 mz, 330.000 EUR.
Dodatna ponudba na:
www.frast.si

I T D N E P R E M I Č.111111.,
N I N E , d.0.0.
u.v.v.
MAISTROV TRG 7.
4000 KRANJ
TEL: 04/23-81-120,
O4/23-66-S70
041/755-296, 040/204-661,
04i/900KX>9
e-pošta: itd.nepremicnine^siol.net
www.itd-plus.si

lUi

STANOVANJA:
gubljana - Savsko nase^ enosobno
stanovanje, 34 m2 (ZK 44 nu) stan. površine, VI./VI, dvigate, vsi prildjučki, potrebno obnove vendar bivalno, takoj
vseljivo, ZK urejena. Cena 85,000 EUIt
Jesenice - Bokalova: trisobno stanovanje, 70 m2, IV./IV nad., vsi priključki,
obnovljeno 01, zelo lepo vzdrževano,
popolnoma opremljeno, vseljivo po
dogovonj. Cena 100.000 EUR.
TriK • mestno jedro: enosobno stanovanje, 32 m2, ll./ll nad., popolnoma
obnovljeno, vsi priključki, razpored:
hodnik, kuhinja z jedilnico, soba, kopalnica + WC, takoj vseljivo, vredno
ogleda. Cena 57.000 EUR.
Kianj - Zlato polje dvosobno stanovanje, 71 m2, VP/2, nizek blok, popolnoma obnovljeno 07 in opremljeno, takoj vseljivo, vsi priključki, lastna CK,
izredno lepo vredno ogleda. Cena
122.000 EUR.
Kranj • Drukjvka: enosobno stanovanje, 44 m2, ll./ll nad., nizek blok, starost objekta 18 let, vsi priključki, lastna
CK, mirna sončna lokacija vseljivo
marca 08. Cena 89.000 EUR - možen
dogovor.

MALI OGLASI
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FESST, d a a ,
nepremičninska
družba,
Stritarjeva u!ica 5,
Kranj,
Telefon: 236 73 73
Fax: 2367370
E-pošta:
infb@>%st.si
Internet:
vtfVAV.liKstsi
STANOVAN|A PRODAMO:
KRANJ • Planina III: dvosobno, 56,90
m2, II. nadstropje, I. 1987,
105.000,00 tUR.
KRANJ • Planina I: dvosobno. 63,10
nn2, 4-/7 nad., I. 1978.105.000,00
EUR.
KRAN) • Planina I: enosobno, 40,00
mi, 4-/4,1.1973, 85-545.00 EUR.
KRAN) - Planina 11: trisobno, 86,90
m2. V. nad., dva balkona, I. 1982,
117.000,00 EUR.
KRANJ. Planina III: dvosobno, 63,66
m2. 1./7 nad., I. 1986, 105.000,00
EUR.
POSLOVNI PROSTORI
KRANJ - ZLATO POLJE: poslovni
prostor (pisarna s sanitarijami) v izmeri 26,60 m2,1. nadstropje, obnovljeno 1990,64.000.00 EUR.
HISA

TRSTENIK. CADOVLJE: novogradnja, zaključena gradbena faza. I. izgradnje 2005,300 m2 bivalne površine, 775 ni2 zemijiiča, cena
280.000,00 EUR.

iščete nov dom ali kupca za svojo
nepremičnino? Oddajate ali
najemate stanovanje, hišo ali
poslovni prostor? Celovita rešitev
na enem mestu. Za vas delamo

Aktivno • Jasno - Preudarno
AJP
Kranj
Korošiu ce?ta 2,
4000 Kranj
gsm: 031/330 040

STANOVANJE PRODAM
KRANJ, Stražiiče - triinpolsobno, 92
m2 mansarda v starejši večstanovanjski hiSi, kompl. obn. pred 7 leti,
CK plin, klima, 2 park. mesti. Prevzem: julij 08. 112.000 EUR (26,8
mio SIT).
KRANJ, tor. nas. - dvosobno predelano v dvoinpolsobno, 53.89 m2,
IX./9, I. izg. 72. obnova 2006
(okna, vrata, instalacije). CK, T2,
dvigalo, domofon. 105.000 EUR
(25,2 mio SIT).
KRANJ, Hrastje - dvoinpolsobno,
59,oi m2,1. izg. 64, obn. 2003, CK,
tel. ltl./3. Funkcionalno razporejeno stanovanje z 2 park. mestoma,
zelenico. 107.000 EUR (25,6 mio
SIT).
HISO PRODAM
Z C . BESNICA • I. 05 moderno prenovljena, delno opr. hiša (P+M.
delno 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 - I. 95 obnovljena
hiša s 188 m2 neto uporab, površine, K+P+l. nad. + podstreha, nadstrešek 26 m2, ločena garaža 29
m2, kamin, pergola na zemljišču
537 mz. Prevzem: po dogovoru.
330.000 EUR (79 mio SIT).
POSLOVNI PROSTOR ODDAM /
PRODAM
LJUBLJANA • Brnčičeva ob obvoznici v smeri Domžal, Trzina, Kamnika »89 m2, 6 pisarn, sprejemnica, sejna soba v posl. stavbi iz I.
1980, obnovljeno 1996. Cena
236.250 EUR.
KRANJ - poslovna cona Primskovo
327 m2. 1. nad. Primerno za trgovino, svetovalni center, pisarne, atelje. Najem 1962 EUR/mesečno.
Možen najem po delih.
KRANJ • obrobje, ob glavni cesti, 66
m2, 4 pis. prostori z zagotovljenim
parkiriščem. Primerno za opr. stor.
dej. (svetovanje, pravna pis., raČ.
servis, trg.-posred. podjetja, zdrav,
c^rd., kozmet. salon). Najem:
$00,00 EUR/mesečno.
Ostalo ponudbo v KRANJU, ŠENČURJU. KRIŽAH - za različne namene najdete na wvw/.ajp.si.
ZAZIDLJIVO PARCELO PRODAM
HRASTNICA pri ŠK. LOKI zazidljivo zemljišče 952 m2. 95.200 EUR.
VIRMANE - 950 m2, ravna, v celoti
komunalno opremljena, prispevki
večinoma plačani, namenjena za izgradnjo stanovanjsko poslovne
hiše z lepim razgledom na Lubni^k.
Možno začeti takoj s pridobivanjem
gradbenega dovoljenja. Cena: 140
EUR/m2.
WWW.3Jp.$l

alpdomislpdorn.si
Tel.: 04 537 45 QQ
www.aIpdom.si

:=iPDom

AIpdom. inlenirino d.d. Radovljica
Cankarjeva ulica 1
4340 Radovljica. SLO
GRADNJA ZA TRG
POSREDOVANJE
V P I S V Z E M U l Š K O KF4JIG0
INŽENIRING
UPfiAVUANJElN

ENI

BLED: enosobno prodamo. Alpska.
33,53 m2. podstreha 1,89 m2. klet 1,5
m2, I. 1975, 3. nad., balkon, takoj.
Cena: 105.000 EUR.
RADOVLJICA: enosobno prodamo,
Cankarjeva, 36,35 m2, L1971.3. nad.,
vsi priključki. Cena: 92.000 EUR oz.
po dogovoru.
RADOVLJICA: dvosobno prodamo,
Gradnikova. 43,97 m2, L 1977,
obnova 2005, kletno, z opremo, vsi
priključb. Cena: 69.000 EUR.
RADOVLJICA: dvosobno prodamo,
Cankarjeva, 51,98 m2, I. 1966,
ohranjeno, 4. nad., shramba, balkon,
klet, vsi priključki. Cena: 105.000 EUR.
BLED: dvosobno prodamo. Alpska,
53,48 m2, I. 1982, kletno, svetlo,
terasa, vsi priključki, ck na plin, takoj.
Cena: 130.000 EUR.
RADOVLJICA: trisobno prodamo,
Prešernova. 79.89 m2, 2. nad., I.
1988, balkon, klet, vsi priključki.
Cena: 145.000 EUR.
KRANJ:
Štirisobno
prodamo,
Cosposvetska. 94,1 mz, 1. nad.,
stanovanje 82 m2, balkon 4,6 m2,
klet 1,9 m2, drvarnica 5,6 m2, obnova 2005, streha 2006, 2 kamina, vsi
priključki, k^eni števci, brez opreme,
takoj vseljivo. Cena: 138.750 EUR.
RADOVgiCA: hišo prodamo, obnova 1987. pritličje 150 m2 (kuhinja,
dnevna soba s kaminom, 4 spalnice,
2 kopalnici, terasa), mansarda 160
m2 (lasten vhod, kuhinja, shramba,
dnevna soba. 5 spalnic, kopalnica,
savna, 2 balkona), klet 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 m2
(kuhinja, spalnica, kopalnica, neizdelani prostori), starost 60 let, streha
2000, dvorišče, vrt, v pritličju je PTT
Slovenije. Cena: 337.581 EUR.
ZC. SORICA pri Železnikih: hišo prodamo, lahko za vikend, 86 m2, L
2005, pritličje (kuhinja, kopalnica,
wc, savna). 1. nad. (dnevna soba,
balkon). In n^nsarda (spalnica), ck
elektrika, vsa oprema, mirna lokacija,
vredno ogleda. Cena: 146.000 EUR.
G O Z D MARTUgEK: večstanovanjsko hišo prodamo, parcela 1429
m2, I. 1907. solidno ohranjena, 390
m2, P+i, ck na trda kuriva, prizidek I.
1991. 84 m2, P+i, ck na olje, neizdelano podstrešje, gosp. poslopje 237
m2, garaža, dvorišče 625 m2,
sadovnjak 376 m2, sončna lokacija,
pogled na Martuljkovo skupino,
primemo za turizem. Cena: 650.000
EUR.
LESCE: tri nove lokale v Trgovsko
poslovnem centru prodamo, 78.22
m2 (pritličje): 117.330 EUR, 83,96 m2
(medetaža): 115.864 EUR in 834 mz
(medetaža): 115.092 EUR, za trgovino, izobraževanje, zdravstvo, servis,
naša novogradnja 2005, še nerabljeni,
možen
najem
(8
EUR/m2/mesec). prevzem takoj.
RADOVLJICA: posl. prostor prodamo. Kolodvorska, 45,24 m2, I.
1907. obriovd 1997. pritličje, sanitarije, izložba, ck na elektriko, za trgovino, pisarno, prevzem možen takoj.
Cena: 45.000 EUR.
LESCE: prodamo ali oddamo
garažne bokse v kleti Trgovsko
poslovnega centra, 12 ma, I. 2005,
prevzem možen takoj. Cena: 7.572
EUR za boks ali 40 EUR/mesec -1stroški.
POKLJUKA: prodamo mešani gozd.
'5-973 "12. Cena: 15.973 EUR.
'ww.alpdom.si

Mali oglasi

tel.: 201 42 47
fax: 201 42 13
e-mail: malioglasi@g-glas.si

PRODAM

NEPREMIČNINE

FOTOAPARAT Canon EOS 1. body.
anak>gni. z busterjem. bliskavico 540
EZ. « 041/356-164
7009S93

STANOVANJA
PRODAM
DVOSOBNO stanovanje. Strazisče. v
pritličju. 051 /388-822
700««
ODDAM
SAMSKI DOM v Kranju oddaja ležišča
v eno-, dvo- In večposteljnih sobah, «
040/623-50S
GARSONJERO, veliko 30 m2 v ŠkoQi
Loki. « 041/911-835, po 16. uri
7009S60

KsKERN
NEPREMIČNINE

Maistrov trg u, 4000 Kran)
Tel. 04/20213 53.202 2S 66
CSM 051/320700. Email; infb^lg-lcern.sl

7009481

OPREMUENO eno in dvo S S v Ljubnem samski osebi ali paru s polletnim
predplačilom,« 040/389-518
7009474

HIŠE
PRODAM

DESKE deb. 18 mm. « 041/449-886
7000««7

KUPIM

ODKUPUJEMO vseh vrst hlodovine
iglavcev in listavcev ter celulozni les
iglavcev, KGZz.0.0.. Š k o ^ Loka, 9
04/51-30-341, dopoldan. 041/7587009420

STAVBNO POHISTVO
PRODAM
PVOKPIUNA garažna vrata, §|r. 224
cm, viš. 260 in vhodna vrata viš. 200
cm. sir. 84 cm. 9 04/23-32-389
7009SS«

ZUNANJA vhodna vrata, hrastova 50
EUR. plinsko jeklenko za gospodinjstvo 25 EUR. 9 041/853-320

KURIVO

V PODREČI prodam stanovanjsko
novogradnjo. 051/388-822

POSESTI

BUKOVA drva.
Vinko

04/533-05-41.
70096et

BUKOVA in mešana drva.
768

STAVBNO zemljišče. 918 m2, Kamnik. smerSnovik. cena 155 EUR/M2.
«041/201-126
7000574

L E S N E brikete za kurjavo, ugodno. 9
04/53-31-648. 040/88-74-25

031/8177009595

SUHA drva iglavcev in mehkih listavcev. cena 30 EUR. motnost razreza
in dostave. « 031/310-366 7oo9&it

S T R A Ž I Š Č E pri Kranju, prodam
poslovni prostor. 051/388^22
ODDAM
KRANJ, 60 m2, klimatizirane pisarne,
lastno parkirišče, m 031/360-160
70004&1

TRAFIKO v centru Kranja, dobro vpeljano. v obratovar»ju,« 04/574-00^7
7000631

V KRANJU {bivža Planika) oddamo
800 m2 prostora, primernega za
skladišče ali proizvodnjo, « 041/6317OO05S2

464

STROJI ORODJA
PRODAM
KOMPRESOR Trudbenik. 225/1 min.,
10 bar, rezervoar 3301. 2.2 kW, ohrarv
Jen. « 041/520-655

MOTORNA
VOZILA

STANOVANJSKA
OPREMA

KIA PRIDE. I. 97.

041/875-893

ŽIVALI
IN RASTLINE
L E P E mucke, stare 2 meseca. 9
040/235-410
7oo©se3

KMETIJSTVO

KOLESNE uteži za motokultlvator in
ježa za rahljanje zemlje, ir. 110 cm. 9
040/364-721
700»5e3
SNEŽNO rotbo, 10 KM. novo. ugodno. « 040/195-911
7009S69

TROSILEC. vHlo. nakladač. zadnji
sekular za obžagovanje lesa, 9
031/585-105
7009564

PRIDELKI
PRODAM
JEDILNI krompir beli, rdeči in komplet
nerabljen transporter za gnoj Kovin Jesenk^e. 9 031 /229-857
7009569

PRLEŠKO tunko in domače salame,
možnost dostave. 9 041/354-S33
7009551

JABOLKA, neškropljena. stare sorte
(voščenka. kosmač ipd). 9 051/381540
700S579

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM
BIKA. 450 kg domača krma brez
silaže in pra$i^, domača krma 130
kg. 9 04/518-61-44
7ooo56«
BIKCA simentalca.
04/253-13-57

200

kg. 9
7009566

BOŽIČNO - novoletne purane, krmljene z domačo krmo. 9 041/203-564

904

7000570

PRODAM

KRAVO simentalko za zakol. 9
04/252-26-26
7000576

TEMNO RJAVO, usnjeno, sedežno
garnituro, zelo ugodno. Bertoncljeva
20. Kranj.« 041/694-978

MESO mladega bika iz ekološke reje.
Nomenj. Bohinj. 9 04/57-21-786

PODARIM

PRAŠIČE za zakol, domača krma. 9
04/53-33-237
7009578

DVOJNO posteljo in dva jogija
90x200. 9 04/53-15-949. 041/279563

7009557

OGREVANJE, HLAJENJE

PUJSKE različne teže. 20 do 150 kg.
možna dostava, 9 041/354-933
7000550

T E U Č K O simentalko. staro 10 dni. 9
031/438-103

TRAJNO gorečo peč in peč petrolej,
«051/340-722
7009&8t

KUPIM

PODARIM

BIKCA simentalca, starega do 14 dni.
9 04/51-22-490. 041/800-860

7009587

7009563

BIKCE simentalce. stare 10 dni. 9
031/312-323
7009577

ZAPOSLITVE (m/ž)

PRODAM

NUDIM

DVE NOVI maturantski, moški obleki,
Sense št. 44. 46. ugodno, lahko tudi
obročno. 9 041/376-174
7009594

ZA DELO v strežbi v R baru ^ičemo
natakarico, R bar. Rajsar Zdenka s.p..
Brezje pri Tržiču 55. Tržič. 9
041/327-923
7009150

BrstovPnproink to.4202NoUo
PE Kranis^d costa 22.4202 Ns»o
P R O D A J A IN M O N T A Ž A :
- pnevmatike m platišča.
- amortizerji
hiin servis vozi
• avtooptika vse za podvozje vozil
- Izpušni sistemi, kaializatorji {
Tel 04/25 70 052

Http://www..iggantar.s»

^

*

^

7009287

678

v ŽIROVNICI takoj zaposlimo kuharja,
honorarno deto dobi tudi pomočnik v
kuhinji Vilko Žurga s.p.. Žirovnica 86 a.
Žirovnica.
9
041/945-347.
031/604-861
/009299
ZAPOSLIM čistilko za čiščenje
poslovnih in stanovanjskih pn^storov,
za likanje in pranje perila, delo 8 ur
tedensko v krajih Radovljica in Žirovnica. Sinkopa d.o.o.. Jalnova cesta 2,
Radovljica. 9 080/8t-33

OTROŠKA
OPREMA

ZAPOSLIMO samostojnega kuharja v
gostilni Pr" sedmič v Gorenji vasi.
Alojz Kovič s.p.. Poljanska c. 68.
Gorenja vas. « 041/790-247

PRODAM

7009454

KOMBINIRAN voziček, stol za hranjenje in voziček marelo. 9 04/23324-07
7009588

ZAPOSLIM elektroinštalaterja z
izkušnjami, zaposlitev za določen ali
nedoločen čas. po dogovoru, Šmajd.
d. o. o., Jezerska c . 132, Kranj. «
041/740687, Frenk
7009479
IŽČEM
DUO ROLO išče delo na obletnicah,
porokah z zabavno in narodno glasbo,
«041/224-907
7009502
IŠČEM DELO - varstvo otroka. «
041/512-312
7009590
IŠČEM DELO, možen odvoz In dovoz
blaga, plač. po dogovoru,
«
051/805-303
7009592

POSLOVNE
PRILOŽNOSTI
GOTOVINSKI KREDITI za vse zaposlene in upokojene. Lons. d. o. o., Gregorčičeva 8, Kranj, « 04/23-66-808,
051/387-753
70oeo8>
UREJAMO najugodnejše kredite na
hipoteko. OD ali pokojnino. V Kreditno
sposobnost se upoštevajo tudi dodatek za malico, prevoz, otroški dodatek itd., Ptaninšek k.d., ŠinkovTurn
23. Vodice, « 031/20&<352
7009283

KREDITI D 0 1 0 LET ZA VSE
ZAP., TUDI ZA DOLOČEN
ČAS. IN UPOKOJENCE
do 50 % obremenitve, stare
obveznosti niso ovira. Krediti
na osnovi vozila in leasingi.
Možnost odpia^iia na položnice: Pridemo tudi na dom.
NUMERO U N O Robert
Kukovec s.p., Mlinska ul. 22,

Maribor, telefon:
02/252-48-26,041/750560.

OPRAVIČILO

7000470

PRODAM

7009573

ZAPOSUMO voznika C in E kategorije
za EU. Gabrovšek Transport, d.o.o..
Mala ul. 10.1354 Horjul. 9 041/788-

ZAPOSLIMO varilca, Janez Mušič
s.p., Testenova 14, Loka pri Mengiu.
«041/511-388
7009622

KMETIJSKI STROJI

Č B BIKCE, stare 14 dni, 9 041/661-

POHIŠTVO

OBLAČILA
700W72

K O R E K C I J S K A OČALA - okvir in
stekli z vašo dioptrijo - dobite na recept
brez doplačila v optiki Saša Tržič in optiki Aleksandra Olandia Kranj. 9
04/2350V23
70«t7a

Č B BIKCA, starega en teden, DebeIjak. Podbrezje 150. 9 051/601-795

BOJLER Ariston. 80 I. električni, star
tri leta. 9 040/30-29-29
rood&sd

AVTOMOBILI

ZAPOSUMO dekle za strežbo. Bistro
Enka, Danilo Lipar
LahovČe 77.
Cerklje. 9 041/618-417
700966d

KUPIM

PRODAM

PRODAM

MEDICINSKI
PRIPOMOČKI

PRODAM

ODKUPUJEMO hlodovino iglavcev in
listavcev na panju. Cena po dogovoru
ob ogledu, rok plačila 7 dni. 9
031/864-941
7009224

DRVA, metrska ali razžagana, možnost
dostave. 9 041 /718-019
7O09ie8

POSLOVNI PROSTORI

OhveUamo cenjene stranke, da bomo u
od
24, decembra 2007 do 3. januarja 2008 sprejemali samo
nujne primere ali po dogovoru.

7009555

PRODAM

PRODAM

zaposli nekaj delavcev
ZA DELO V MONTAŽI (m/ž)

Kontaktna oseba:

GRADBENI MATERIAL

7009&68

700948S

in partnerji o.p.d.n.o., Stritarjeva ulica 7, Kranj

PODARIM

STANOVANJSKI DVOJČEK v Preddvoru. vselitev možna konec poletja
2008. 051 /388-822
7oow64

FIAT PUNTO 1.9 JTD. I. 02 3 vrata, klima In ostala oprema. «031/586-130

Saža Fritč, tel. 04/2371366.

GRADBENI
MATERIAL

932

ENOSOBNO opremljeno stanovanje.
39 m2, v Podlubniku Škofia Loka. «
041/632-577

ODVETNIŠKA DRUŽBA PAVLIN, OŠABNIK, KLOFUTAR

SUZUKI VITARA 1.6. I. 03. 20.000
km rdeče barve. avt. klrnia, kot nov. 8
041/227-338
7009656

TEHNIKA

Agromehantka, d. d^
Mrastje 523,4000 Kranj

Delo j e za določen čas z
možnostjo zaposlitve za
nedoločen Čas.

SEAT LEON 1.6 16V. I. 12/03.
12.500 km 1. lastnica, zelo dobro
ohranjen, z vso dodatno opremo, S
041/33-55^9
7007033

Male oglase spiejemamo: za objavo v petek - AVTODELI IN OPREMA
v sredo do 13.30 in za objavo v torek do petka
PRODAM
do 14.001 Delovni ^s: od ponedeljka do petka
neprekinjeno od 8.-19. ure.
NOVE GUME dim. 245/45/17,
225/45/17, 225/40/18, 265/65
/17, « 040/352-095
70094»
Pred prazniki bomo skraj^li delovni ^sv malo
oglasni službi, odprlo bo: dne 21.12 od 8. do
16. ure ter24. in 31. IZ od 8. do IZ ure

PRODAM

Zaželena je poklicna strojne,
kovinske ali dnjge smeri.

info@g-glas.si

ZAPOSLIMO natakarja ali natakarico,
Stare4iribar Mateja s.p.. Koroška cesta 59. Kranj, «04/238-13-02
.

OPRAVIČILO
Pri objavi oglasa notarke
Polone Pavlin Bohinc, Id je bil
objavljen v petek, 14. decembra 2 0 0 7 , je prišlo, z naše strani, do n e l j u b napake. Pravilno se glasi, da notarka Polona
Pavlin Bohinc posluje v poslovni stavbi R Ž I Š N I K F E R C
v Šenčurju. Z a napako se
opravičujemo.

STORITVE
"upiii
ASFALTIRANJE tlakovanje dvorišč,
dovoz. poti. parkirišč, potag. robnikov,
pralnih plošč, izd. betonskiti in kamnitih škarp. Adrovic & Co. d.n.o.,
Jelovškova 10. Kamnik. 9 01/83946-14, 041/680-751
70(»»s»
ASTERIKS S E N Č I U Rozman Peter. s.
p.. Senično 7. Križe, tel.: 59-65-170.
041/733-709; žaluzlje. roloji, rolete,
lameirtd zavese, plise zavese, KomamiKt.
nwki2e. www.asteriks.net
70091/5.
B E L J E N J E rK^tranjih prostorov, glajeoje sten In stropov, odstranjevanje
tapet, dekofativni ometi in opleski vam
k\^litetno in ugodno nudi pleskarstvo
Pavec Ivan s.p.. Podbrezje 179,
Naklo, 9 031 /39-29-09
roodooa

MALI OGLASI, ZAHVALE
Z A 4 URE. v dopokJar^skem času od
pon. do pet., žensko za pomoč v
kuhinji, « 040/515-597
7009591

CELOVTTH SEUTVE pčsam. aftwov. Hs.
Stanman). pianincv, dostave blaga.
o&foa... SaJTVE.SI - sefiNe - pnas«a - avtcMeka • po vs^ Slo. vMiw.s8ltve^. Plaja
d.0.0.. Hribemikova 2. M. « 040/564-

ZASEBNI STIKI

NAJEM kombi vozil, selitve, prevozi.
Igor Konkollč s.p.. Triglavska mI 12,
Kranj. « 041/697-492
7009295

29-LETNO. preprosto, samsko dekle
bi vas želelo spoznati v trajno, resno
razmerje, « 031/836-378

RTV S E R V I S Šinko Marko s.p.. C. na
Klanec 53. Kranj, pop. TV. vfdeo, mafih
90S. aparatov. « 04/233'11«99 7008888
VAS OB BILANCI boK glava? Upoštevajte
naš nasvet: ukrepajte pravočasno I V
računovodskem servisu Pronet d.o.o., C.
talcev 39. Kranj bomo poskrbeli, da raztogov za glavobol ne bo.. • 04/2-600800. info@pronel'kr.si
7009013
IŠČEM
POMOČ v gospodinjstvu. likanje,
pospravljanje hiše in pisarne, iščemo
za dve družini. Kranj okolica, 9
031 /663-666. popoldan
7000460

B R E Z P L A Č N O spoznajte fante. Ženitna posredovalnica Zaupanje. p.p.40,
Prebold. « 03/57-26-319. 031/8363 7 8

7009158

421

3 0 . 0 0 0 P O S R E D O V A N J . 11.000
poznar>stev v preteklenn letu je karakteristika ženKne posredovalnice Zaupanje za vse generacije, ki posreduje
po vsej Slo. « 03/57-26-319,
031/505-495,031/836-378 7004038
3 5 - L E T N A preprosta ženska Išče
zvestega, resnega moškega, h kateremu bi se preselila. « 031/836-378
700&402

37 - L E T N I preprosti, uspešen obrtnik
si želi spoznati iskreno dekle za skuiv
no življenje. 041 / 2 2 9 ^ 4 9
7OO9SM

23

infb@g-glas.si

7005945

DEKLETA, brezplačno lahko spoznate
fante za iskrene, resne, trajne zveze Iz
vse države, « 031/836-378

GGI

04/201 42 41, e-pošta: narocnine@g-glas.si, www.gorenjskiglas.si

7004126

RAZNO
PRODAM

ZAHVALA

DOMAČE žganje In dve zunanji svetilki. ročno kovani, « 04/513-58-10
7009580

OVČJE Kože. « 040/931-350

Ob smrti drage žene in mamice

SUHA dn^. butare, kravo, telico. salonitke, • 031 /554-900
7oo9se5

VLOLETE

TRI O T R O Š K E gobeline, cena po dogovooi. « 041 /952-648
700W77

Musič

Iskrena hvala sorodnikom, prijateljem, znancem in vsem, ki ste
z nami delili žalost in bolečino v teh težkih trenutkih. Hvala
vsem, ki ste darovali cvetje, sve^e in jo spremili na njeni zadnji
poti. Hvala vsem, ki ste jo cenili, spoštovali in jo imeli radi.
V naših srcih bo vedno z nami.

SPOROČILO O SMRTI
Umrl je upokojeni delavec bolnišnice .

A L O J Z KOPAČ

Vsi njeni: sinova Alan in Sašo, mož Ahmet, oče Lazar

Vestnega delavca se bomo s spoštovanjem spominjali.
Delavci
BOLNIŠNICE GOLNIK-KUNIČNEGA ODDELKA ZA PLJUČNE
BOLEZNI IN ALERGIJO

ZAHVALA
Ob prezgodnji smrti našega dragega moža in očeta

ANTONA PINTARJA
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sova$Canom,
znancem, prijateljem in sodelavcem, ki so ga spoštovali in cenili in se s tako veliko prisotnostjo poklonili njegovemu
spominu. Hvala za cvetje in sveče ter izrečene pisne in ustne
besede sočutja. Posebna hvala dr. Petri Mesec - Rodi, gospodu
župniku, sosedu Petru, pevcem in trobentaču za zaigrano Tišino in pogrebni službi Loške komunale.

V SPOMIN

Če me iščete,
me iščite v svojih srcih,
če imam tam bivališče,
bom vedno pri vas.

Danes, 18. decembra 2007, mineva pet let, odkar nas je zapustil dragi
mož, ata, stari ata, brat in tast

JOŽE ŠUBIC
Hvala vsem, ki se ga spominjate, z lepo mislijo postojite ob
njegovem grobu in mu prižigale svečko.

Vsi njegovi

Žalujoči: žena Romana, hčerka Mojca in sin Boštjan, brat Pavel
z družino in brat Andrej

Godešič, december 2007

ZAHVALA
Nc jočitejaz sem dotrpd,
rešen sem bolečin in trpljenja.
Spomnite se name v lepih trenutkih
in me imgte v mislih ob sebi.

ZAHVALA
V 85. letu nas je tiho zapustila naša mama, babica, prababica in tašča

FRANČIŠKA Š I N K

SuŠka cesta 35

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki so jo pospremili na zadnjo pot
7. decembra 20007, vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom
za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. Zahvaljujemo se
osebju bolnišnice Golnik, oddelku 1 0 0 in 300, posebej še negovalnemu oddelku in dr. Lundrovi, Zahvaljujemo se tudi župniku iz Goriš za obiske v bolnišnici^ župnilcu iz Škofje Loke za
opravljen pogreb, pevcem in podjetju Alois za skrbno opravljen
pokop ter organizaciji Zveze borcev GodeŠič-Trata.
Vsi njeni
Škofja Loka, 13. decembra 2007

Odšel si tja,
kjer ni trpljenja in bolečine.
Čeprav boli, ker te ni,
hvala ti za lepe dni.

ZAHVALA

Ob smrti našega dragega

ROKA J A N E Ž I Č A
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, sodelavcem, prijateljem in znancem za darovane sveče, cvetje in denarno pomoč ter izražena ustna in pisna sožalja. Zahvaljujemo se
dr. Beleharju, sestri Bernardi za vso pomoč pri zdravljenju njegovi bolezni. Iskrena hvala g. župniku Stanetu Gradišku za lepo
opravljen pogrebni obred. Hvala pevcem Mladi Zupani in pogrebni službi Jerič iz Dvorij. Vsem imenovanim in neimenovanim se še enkrat iskreno zahvaljujemo.

Žalujoči: žena Pavla, hčerke Mojca, Anita in Tadeja z družinami,
sestri in brata
Zalog, Cerklje, Tupaliče, Spodnji Brnik. 3. decembra 2007

V 65. letu starosti nas je utrujen od hude bolezni zapustil naš dobri mož. brat
stric, svak in bratranec

A L O J Z ROGELJ
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, sosedom, sodelavcem
Osrednje knjižnice Kranj in bivšim sodelavcem Planike, ki ste se v tako velikem številu
prišli poslovit od njega, nam darovali cvetje, sveče in sv. maše, nam izkazali globoko sočutje
in spoštovanje do njega. Hvala medicinskemu osebju odd. Hi na Onkološkem inštitutu
in osebni zdravnici dr. Barbari Va^dcen za dolgoletno zdravljenje. Hvala g. Vinku Prestorju
za obiske na domu in lep pogrebni obred, prav tako g. Vinku Malovrhu. Hvala oktetu Klas
iz Predoselj, Petru in pogrebni družbi NavČek.
Vsem in vsakomur posebej Še enkrat prisrčna HVALA
Žalujoči vsi njegovi
Šenčur. Voglje, 12. decembra 2007

Delo, skromnost m poštenje
tvoje je bilo življenje.
V našem domu je praznina,
v srcih neizmerna bolečina.

ZAHVALA

V 82. letu starosti nas je zapustila naša draga mami, babi, prababica, sestra, teta in tašča

MARIJA ŠTIRN

roj. Nastran, p. d. Andrejeva mami iz PŠate pri Cerkljah
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, znancem, prijateljem, sodelavkam in sodelavcem Iskraemeco. Iskra Electronics, gasilkam in gasilcem iz Šenčurja, TD
Šenčur, društvu Sožitje, skupim Vera in luč za darovano cvetje,
sveče in svete maše. Posebna zahvala sosedam Francki, Ani in
Pavli, nosačem, gospodu župniku Stanetu Gradišku, pevcem,
dr. Beleharju ter pogrebniku Jeriču. Se enkrat iskrena hvala
vsem imenovanim in neimenovanim.
Vsi njeni
Pšata, Šenčur, Kranj
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Cena za odvoz
odpadkov
STOJAN SAJE

Komunala Kranj predlaga
Občini Naklo drugačen obračun za odvoz odpadkov,
obenem pa podražitev te
storitve. Nekaj ljudi, ki smo
jih srečali v Naklem, s m o
vprašali za mnenje o primernosti sedanjih cen in
načrtovanih povišanj.

Igor Gantar, Cegelnica:

Pavel Verbič, Naklo:

Albin Golba, Podbrezje:

Marta Poiak, lenturška Gora:

Bojan Praprotnik, Ljubno:

"Cena odvoza odpadkov je
primerna. Najbrž bo precej
višja. Stroške bomo zmanjšali tako, da bomo čim
manj dajali v zabojnik. Želirno, da bi čim prej uredili
gorenjsko odlagališče."

"Odstotek podražitve j e
velik. Porabniki nismo krivi,
da vozijo smeti drugam.
Zato bi bilo prav, da bi del
teh stroškov pokrile občine.
Neumno bi bilo voziti smeti
izven Gorenjske."

"Mislim, da je država kriva
za težave z deponijo Tenetiše. Prevoz smeti drugam
res veča stroške, vendar je
podražitev previsoka. Obračun po številu prebivalcev
se mi zdi pošten."

"Prej smo živeli v Naklem,
kjer stroški za odpadke niso
bili veliki. V občini Cerklje
napovedujejo
podražitve,
kar se mi ne zdi prav. Pri
nas imamo skupen odvoz
za več hiš."

"Odkar vozijo odpadke iz
radovljiške občine na Malo
Mežaklo, plačujemo precej
več za odvoz. Smeti ločujemo, zato jih malo odlagamo
v posodo, ki jo delimo z
očetom in bratom."

Božični duh združuje mlade
Na večeru ljudske glasbe in plesa v Stražišču so sodelovali zamejski Slovenci. Z dogodkom so
proslavili tudi začetek delovanja Kulturnega društva Besnica pred stotimi leti.
SUZANA P . KOVAČIČ

Kranj - Prisrčno druženje s
poudarkom na ljudski glasbi
in plesu je v soboto povezalo
nastopajoče iz Otroške folklorne skupine Ajda iz Desnice, Otroške folklorne skupine Zarja iz Železne i^ple,
FoDdome.. skupin? .Zveze
Slovencev DOŠ iz Gornjega
Senika in Mladinskega pevskega zbora Dotik iz Stiažišča. Glasbeni večer v Šmartinskem domu v Stražišču,
ki so ga obiskovalci napolnili
do zadnjega kotička, sta pripravili Špela Eržen in Tina
Klemenfič, ki vodita Otroško
folklorno skupino Ajda. Večer, ki so ga poimenovali Božični duh združuje mlade
folklomike, sta povezovala
Andreja Starman in Drago
Vidic. "Lani smo prvič organizirali ta projekt, letos smo
ga razširili in povabili več gostov. Prišli so zamejski Slovenci iz Avstrije in Madžarske. Ta projekt je darilo
vsem otrokom folJdoristom,
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ki vse leto pridno vadijo. S
tem dogodkom smo proslavili tudi začetek delovanja
Kulturnega društva Besnica
pred stotimi leti," je povedala Tina Klemenčič. Po dvorani se je razlegala porabska
ljudska Oča so mi pravili, po
tleh so udarjah ritmi koroških plesov, najmlajši iz skupine Ajda so zaplesali in za-
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Športna dvorana Poden
SREDA, 19.12. 2007, ob 17. uri
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peli Zajček nima repka več,
starejši plesalci iz skupine
Ajda so si izbrali Perice in
drvarji. V predbožičnem
času so mladi pevci zapeli
Alelujo, presenečenje večera
pa je bil nastop dekliške pevske skupine Metuljčice iz
Naklega.
In še nekaj besed o Otroški folklorni skupini Ajda.

Mladi folldoristi, ki negujejo
slovensko ljudsko izročilo,
prihajajo iz Besnice, Stražišča in Predoselj in plešejo v
dveh skupinah: v mlajši sku. pini plešejo otroci od četrtega do sedmega leta starosti, v
starejši pa otroci od sedmega
do štirinajstega leta starosti.
Vseh skupaj je kar štiriintrideset.

Varnost in sreča za Frančiške Žlebir
V zavarovalni družbi Adriatic Slovenica so sklenili nagradno
igro Dvojna varnost, dvojna sreča, v kateri so sodelovali
vsi, ki so letos sklenili ali obnovili avtomobilsko obvezno
zavarovanje ter izpolnili nagradni kupon. V torkovem žrebanju je največ sreče imela Frančiška Žlebir iz Radovljice,
sicer zavarovanka kranjske poslovne enote, ki je prejela prvo
nagrado, osebni avtomobil Citroen C4 Picasso. V petek sta
ji ključe novega in zavarovanega avtomobila izročila predsednik uprave zavarovalne družbe Gabrijel Škof in članica
uprave Milena Georgijevski, čestital pa ji je tudi direktor
kranjske poslovne enote Franci Strniša, ki ji je ob tem izročil tudi nekaj dodatne opreme za avto. C. Z.

V Kranju sta se 5. decembra poročila Rok Fojkar In Tanja
Ažman. Mladoporočencema čestitamo in jima s čestitko,
prejeto na matičnem uradu, podarjamo polletno naročnino
na Gorenjski glas.

Danes od 17. do 19. ure bo v atriju naših prostorov na Bleivt/eisovl cesti 4 v Kranju (nasproti avtobusne postaje) prednovoletna otroška ustvarjahica z Damjano Šmid, ki za Gorenjski glas že vrsto let piše nasvete o vzgoji otrok. Otroci
bodo izdelovali voščilnice in darilne škatle, za material bo
poskrbela Damjana. Starši, pripeljite svoje otroke.

Minuli teden je na Gorenjskem na svet prijokalo 36 novih
prebivalcev, od tega 22 v kranjski, 14 pa v jeseniški porodnišnici. V Kranju se je rodilo 12 deklic in i o dečkov. Najlažja
je bila deklica z 2.180 grami, najtežjemu dečku pa je tehtnica pokazala 4 . 5 7 0 gramov. Na Jesenicah se je rodilo 5
dečkov in 9 deklic, med njimi tudi sestrici. Najtežja bila deklica s 3.820 grami, najlažja pa prav tako deklica, ki ji je tehtnica pokazala 2 . 2 2 0 gramov.

MUREKKSOBOIA/

RADIO KRANJ d.0.0.
Stritarjeva ul. 6, K R A N J
TELEFON:
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Napoved za Gorenjsko
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Sredi tedna bo precej jasno, le ponekod po nižinah bo
zjutraj In dopoldne lahko megleno. V višjih legah s e bo
otoplilo, po nižinah pa bodo jutra kar mrzla.
Ag«nciix RS za okolje, Urad za Melcorlogijo
SREDA

Mladoporočenci

Novorojenčki

Otroška ustvarjalnica

vremenska napoved

TOREK

RADOVgiCA

Ob koncu so nastopajoči zapeli ljudsko Koline.

ROKOM ET
P

KRATKE NOVICE

Kran)

Ol-iV o

pm-a

(04)

UubOra
7/2*0 /

M

MT

^ ^

(051) 303-505 >
<
<
u
<
a
<
>
/x
a
»
i

FAX:

N

(04)

-7/0°C

ČETRTEK

-7/0°C

2812-225 nn^Kcu.

(04) 2812-229 -nMtuf

(lommi fiEijAsm
- 6 / r c

281Z-220 MsiKcm

(04) 2 8 1 2 - 2 2 1 nttuta
(04) 2 0 2 2 - 2 2 2 niouKA«

E-poSto:
radiokranlKlIradlo-KrHnJ.sl
aptemo sfron;
www.radlo-kranJ.&l

H A J S O U POSlUŠflnfl RaOlJSKR POSTRJR RR GOREnJSKEfn^

