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Negotova usoda pokrajin 
Včeraj so poslanci državnega zbora obravnavali tri pokrajinske zakone, 
danes naj bi o njih glasovali. Opozicija jim odreka podporo. 

DANICA ZAVRL ŽLEBIH 

Ljubljana - Klju6ii je zakon o 
ustanovitvi pokrajin, ki pred-
videva ustanovitev 1 4 pokra-
jin, njihova območja in sede-
že. Zahteva namreč dvetret-
jinsko večino, opozicija pa je 
že na začetku tedna napove-
dala, da zakonov ne bo pod-
prla. Njenega predloga, naj 
bi sveženj pokrajinske zako-
nodaje umakni l i s tokratne-
ga zasedanja, preostali niso 
sprejeli . Poslanska skupina 
Zares je predlagala, naj se o 
razdelitvi države na pokraji-
ne razpiše posvetovalni refe-
rendum, pobudi se je pridru-
žila tudi stranka SD. Njen pr-

vak Borut P a h o r je takšno 
stališče največje opozicijske 
stranke utemelj i l s tem, da 
so pripravl jeni pokraj inski 
zakoni slabi, premalo preteh-
tani in nedorečeni glede pre-
nosa pristojnosti in finanč-
nih virov z države na pokraji-
ne. Prepričan je, da so sami 
sposobni pripraviti boljše za-
kone, kar naj bi v prihod-
n j e m mandatu, če bodo so-
delovali v vladi, tudi storili. V 
tem primeru j ih bodo dali v 
široko javno razpravo in pred 
par lamentarno obravnavo 
tudi na re fe rendum. Vlada, 
p r e m i e r Janez Janša, mini-
ster za lokalno samoupravo 
Ivan Žagar in večina poslan-

cev koalicijskih strank pa so 
prepričani, da so zakoni do-
bri, nujni za decentralizacijo 
države in skladen regionalni 
razvoj, vsekakor pa jih je mo-
goče še dopohiiti. 

Zapleti zaradi pokrajinske 
zakonodaje so bili tudi pred-
met sestanka, ki ga je premi-
er Janez Janša v sredo zvečer 
sklical s koal ic i jskimi po-
slanci. Koalicijska večina naj 
bi prepričala opozicijo, da so 
pokrajinski zakoni dobri in 
da imajo v parlamentarnem 
postopku še možnost uvelja-
viti svoje predloge, zlasti v 
drugem branju, ko je mogo-
če vlagati dopolnila. 

^ 2. stran Pokrajinam poleg opozicije nasprotuje tudi koalicijski poslanec Anton Kokalj (drugi z leve). 

Pavšalna turistična talcsa ostaja 
Ustavno sodišče je zavrglo pobudo bohinjskih lastnikov počitniških hišic za oceno ustavnosti 
nekaterih predpisov, ki urejajo plačevanje turistične takse. 

PETRA LOTRIČ 

Bohinjska Bistrica - Ustavno 
sodišče je na seji 17. januarja 
zavrglo pobudi za oceno 
ustavnosti posameznih čle-
nov in njihovih delov zakona 
o spodbujanju razvoja turiz-
ma, odloka o turistični taksi v 
občini Bohinj in odloka o 
spremembah in dopolnitvah 
slednjega, ki jo je pred skoraj 
letom dni vložilo 53 lastnikov 
počitniških hiš in stanovanj v 
Bohinju . Pobudi je zavrglo, 
ker izpodbijana predpisa na 
pobudnike nista učinkovala 
neposredno, saj obveznost 
plačila pavšalne turist ične 
takse nastane šele na podlagi 
odločbe občinske uprave. 

^ 4 . stran Del počitniškega naselja v Bohinju /FOI« PEM LOUK 
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A K T U A L N O 

Razrezane kipe bodo 
razstavili 
Na Zavodu za varstvo kulturne dediš-
čine Kranj so napovedali, da bodo na 
razstavi ob kulturnem prazniku na 
ogled tudi fragmenti razrezanih bro-
nastih kipov, ki so pred nedavnim iz-
ginili iz nekaterih spominskih parkov 
na Gorenjskem. 
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K R O N I K A 

Za požige pogojna kazen 
Na kranjskem okrožnem sodijču 50 v 
sredo na pogojno zaporno kazen ob-
sodili 24-letnega Roberta Kuharja iz 
Bohinjske Bistrice, ki je avgusta 2006 
s požigom treh senikov in poskusom 
požiga četrtega sejal strah med Bo-
hinjci. 
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N O V A N j A 

Nikoli ne delam 
vljenjske vloge 
apomnite si Uroša Smoleja, iz nje-
še nekaj bo," so pred ve< kot dese-

mi leti, ko je še študiral, govorili v je-
niškem gledališču. Pri 33 letih in 

esetih letih dela v profesionalnem 
edališču je nominiran za nagrado 
ešernovega sklada. 11,12 

S N O V A N j A 

Kako je umrl 
Je že tako, da imamo svoj kulturni 
praznik na dan Piešernove smrti. 
Datum je splošno znan, manj pa se 
v širši javnosti ve o okoliščinah, v ka-
terih se je pesnikova smrt zgodila. 
Zato morda ne bo neprimerno, če se 
jih spet enkrat spomnimo... 

1 6 

V R E M E 

Danes bo oblačno, pihd bo 

ju§)zahodnik. Jutri bo oblačno 

s padavinami. Snežilo bo do 

nižin. V nedeljo bo oblačno, 

večinoma suho in hiadn^e. 
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KRANJ 

Srečanje z gorenjskimi dijaki 

v sklopu posvetov, ki jih za dijake zaključnih letnikov sred-
njih šol pripravlja ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in 
tehnologijo, bodo v ponedeijek ob 12. uri v športni dvorani 
na Zlatem polju pripravili srečanje za gorenjske dijake. Na 
njem bodo sodelovali državni sekretar z ministrstva za viso-
ko šolstvo, znanost in tehnologijo Dušan Lesjak, predstav-
nik šolskega ministrstva, direktorica direktorata za trg dela 
z ministrstva za delo, družino in socialne zadeve Damjana 
Košir, Dubravka Furar iz kranjske enote zavoda za zaposlo-
vanje ter predstavniki gorenjskega gospodarstva in centra 
za mobilnost in evropske programe izobraževanja in uspo-
sabljanja. Na posvetih poskušajo mlade opremiti s čim več 
koristnimi Informacijami pred vpisom v visoko šolstvo. Že 
tretje leto zapored si prizadevajo mlade spodbuditi, da bi 
vpisali tiste študijske programe, ki jim dajejo več možnosti 
za zaposlitev in po katerih je v Sloveniji in Evropi na trgu de-
lovne sile povpraševanje. M. R. 

KRAN) 

Proti pokojninski reformi 

Na ponovoletnem srečanju so se na povabilo predsednika 
Ludvika Gorjanca sredi januarja zbrali člani predvolilne kan-
didatne liste za občinski mestni svet, člani občinskih zavo-
dov in ustanov iz mestne organizacije DeSUS Kranj. Med 
drugim so poudarili, da bodo še naprej odločno nasprotova-
li novi pokojninski reformi, na kar Slovenijo opozarja Evro-
pa. Da zanjo ni potreb, je na srečanju poudaril tudi predsed-
nik Demokratične stranke upokojencev Slovenije Kari Erja-
vec. Kakršnakoli nova pokojninska reforma bi pomenila le 
poslabšanje položaja slovenskih upokojencev. Član DeSUS-
a v mestnem svetu MO Kranj Lojze Corjanc je ocenil, da se 
po preteku četrtine mandata novega Mestnega sveta v 
kranjski občini počasi začenjajo kazati obrisi nekaterih pro-
jektov s podporo evropskih sredstev. Predsednik strateško 
programskega sveta Marjan Česen pa je predstavil nekatere 
strokovne poglede na javno in zasebno zdravstvo. A. Ž . 

LjUBgANA 

Podpora zakonu o preprečevanju nasilja 

Ta teden so poslanci državnega zbora obravnavali zakon o 
preprečevanju nasilja v družini, ki je deležen soglasja velike 
večine poslanskih skupin. Družinsko nasilje zakon opredelju-
je kot uporabo fizičnega, spolnega, psihičnega ali ekonom-
skega nasilja enega družinskega člana nad drugim oziroma 
njihovo zanemarjanje. Posebno varstvo uživajo otroci in mla-
doletniki. Predlog zakona nalaga vsem organom in organiza-
cijam prednostno obravnavo takih primerov. Žrtve imajo 
možnost brezplačne pravne pomoči. Zakon predvideva, da 
žrtev dobi stanovanje, v katerem je prebivala s povzročiteljem 
nasilja. Poslanci so pritrdili tudi zakonu o pacientovih pravi-
cah, ki je po vetu v državnem svetu znova prišel v parlament. 
Zavrnili so novelo protitobačnega zakona in predlog zakona o 
razveljavitvi zakona o usklajevanju socialnih transferjev. D. Ž. 

PREDSEDOVANJE EU 

BRDO PRI KRANJU 

Zasedajo ministri za zaposlovanje 
in socialne zadeve 

Potem ko je v okviru slovenskega predsedovanja Evropski 
uniji minuli teden na Brdu potekalo srečanje notranjih in 
pravosodnih ministrov, so te dni na Brdu na neformalnem 
srečanju ministri in ministrice za zaposlovanje in socialne 
zadeve, pred tem pa so se srečali tudi ministri za enakost 
spolov in na konferenci razpravljali o odpravljanju spolnih 
stereotipov. Ta teden so se srečali tudi direktorji za obram-
bno politiko držav članic EU, ki jih je nagovoril minister za 
obrambo Kari Erjavec. Srečanje je bilo priprava na neformal-
no zasedanje ministrov za obrambo držav EU, ki bo na Brdu 
2t. in-22. februarja. D. Ž. 

urilo 
izžrebanemu naročniku časopisa 

Gorenjski Glas 
Knjigo prejme LUCIJA ŠTURM iz Novega mesta. 

Negotova usoda pokrajin 
i 1 . stran 

Doslej je opozicija sodelo-
vala pri nastajanju pokrajin-
skih zakonov, in sicer že od 
spremembe ustave naprej, 
je povedal Janez Janša. Ugo-
dili so ji tudi konec minule-
ga leta, ko je zahtevala, naj 
bo za obravnavo pripravljen 
celoten paket pokrajinske 
zakonodaje, ki sicer vsebuje 
šest zakonov. Razmišljali so 
o možnosti, da bi glasovanje 
odložili do srede, medtem 
pa bi vlada pripravila predlo-
ge glede finančnih virov po-
krajin, kajti opozicija zahte-
va, da bi imele pokrajine la-
sten finančni vir. Po njiho-
v e m naj bi bil to davek na 
motoma vozila, finančni mi-
nister Andrej Bajuk, ki je bil 
poleg ministra Ivana Žagar-
ja tudi navzoč na sestanku 
koalicijskih poslancev, pa 
predlaga, da bi pokrajine 
razpolagale z delom dohod-
nine. Premier Janša je napo-
vedal, da bo tudi vlada pri-
pravila svoje predloge samo-
stojnih finančnih virov za 
bodoče pokrajine. 

Minister Ivan Žagar po-
udarja, da je ustanovitev po-
krajin potrebna, če hočemo, 
da bo razvoj Slovenije hitrej-
ši in enakomernejši. Finanč-
ni tokovi se sedaj stekajo 
pretežno v prestolnico, boljši 
položaj in razvoj pa si zaslu-
žijo tudi v drugih delih drža-
ve. Pokrajinska zakonodaja 
je bila široko usklajevana, še 
vedno pa smo odprti za po-
bude in spremembe, je dejal 
minister Žagar, ki z opozici-
jo pričakuje dialog za uskla-

ditev še tistega, kar je sporno 
in nedorečeno. Do pokrajin-
ske zakonodaje se je pozitiv-
no opredelilo tudi Združe-
nje občin Slovenije (vključu-
je okoli 1 2 0 malih in srednje 
velikih slovenskih občin), ki 
meni, da bi jo bilo v držav-
nem zboni smiselno potrdi-
ti, nato pa jo znotraj parla-
mentarne obravnave dodela-
ti v tistih segmentih, ker se 
pogledi političnih strank 

novitve pokrajin in decentra-
lizacije se bo ta razlika težko 
ublažila," menijo v združe-
nju občin. 

N e v a r n o s t pokra j inskega 
centra l izma 

Opozicija je ta teden odteg-
nila podporo pokrajinam, 
niti v koaliciji pa niso vsi pri-
vrženci regionalizacije Slove-
nije. Pokrajinam nasprotuje 

Koalicijski poslanci so za pokrajine. Na sliki poslanca SDS 
Milenko ZiherI (levo) iz Ško^e Loke in Rudi Veršnik iz 
Kamnika. /Fow:Tin> Doki 

razhajajo. " Z uvedbo pokra-
jin bo dosežen kvaliteten 
preskok k hitrejšemu razvo-
ju celotne Slovenije s poseb-
nim poudarkom na manj 
razvitih območjih. Indeks 
razvojne ogroženosti kot 
merilo razvitosti obstoječih 
statističnih regij kaže, da je 
razmerje med najbolj razvi-
to (osrednjeslovensko) in 
najmanj razvito slovensko 
regijo (Pomurjem) približno 
ena proti dvajset. Brez usta-

poslanec koalicijske NSi An-
ton Kokalj, dva mandata žu-
pan občine Vodice, ki je vodil 
tudi združenje občin. Prepri-
čan je, da je za slovenske raz-
mere najboljši način enako-
mernega razvoja ustanovitev 
majhnih in geografsko za-
ključenih občin, ki lahko 
upravljajo javne zadeve 
stolpnega pomena. Ta pro-
jekt je treba dokončati in v 
tem vidi smisel decentraliza-
cije. Pokrajin po njegovem 

Borut Pahor med Jeseničani 
D A N I C A Z A V R L Ž U E B I R 

jesenice - Slovenijo je mo-
goče voditi bolje, so naslovi-
li javno tribuno, ki jo je 
prejšnji teden na Jesenicah 
pripravila tamkajšnja stran-
ka SD, njen gost pa je bil 
predsednik socialnih demo-
kratov Borut Pahor. "Turne-
jo vsako leto začenjam na 
Gorenjskem. Tako je bilo 
predlani, ko sem se s član-
stvom pogovarjal o refor-
mah, lani. ko je šlo za odlo-
čitev o kandidaturi za pred-
sednika, in letos, ko govori-
mo viziji S D za prihodnje 
mandatno obdobje," je novi-
narjem povedal predsednik 
S D Borut Pahor. Pred ča-
s o m je napovedal, da bo v 
primeru zmage stranke na 
državnozborskih volitvah 
prav on sestavil vlado, ne-
davno pa je k sodelovanju 
povabil Mitjo Gasparija, lan-
skega predsedniškega kan-
didata. V jeseniški Kazini, ki 
so jo obiskovalci napolnili 

Borut Pahor na javni tribuni SD na Jesenicah 

do zadnjega kotička, so Bo-
ruta Pahorja {»vpraševali o 
aktualnih problemih: ali bo 
sedanje gospodarsko stanje 
prešlo v recesijo, kje so vzro-
ki za inflacijo in ali je pot 
vlade k njeni omilitvi prava, 
kako bo s plačami in pokoj-
ninami, zdravstvom, šol-

stvom, zanimale so jih še 
prejšnji teden aktualne na-
povedi stavk, pa tudi sloven-
sko predsedovanje Evropski 
unij i in z nj im povezana 
mednarodna vprašanja, de-
nimo položaj Kosova in lir-
vaška razglasitev ekološko-
ribolovne cone. 

mnenju glede na velikost dr-
žave ne potrebujemo in lah-
ko pripeljejo do še večje cen-
tralizacije. " M e n i m , da bo 
uvedba pokrajin še bolj od-
daljila državljane od drža-
ve," utemeljuje poslanec 
svoje razloge, za katere pa 
poudarja, da niso enaki raz-
logom opozicije. O zapletih, 
povezanih s sprejemanjem 
pokrajinske zakonodaje, 
smo povprašali gorenjskega 
koalicijskega poslanca. Mi-
lenko ZiherI (SDS) iz Škofje 
Loke meni, da lahko resno 
ogrozijo ustanovitev pokra-
jin. "S pokrajinami želimo 
olajšati življenje l judem v 
vsej državi, brez njih bo dr-
žava ostala centralizirana. 
Že z vidika prometnih tokov 
je smiselno, da se Slovenija 
začne enakomerneje razvi-
jati, prav tako s finančnega 
vidika, hkrati pa bo upravlja-
nje lažje, če bodo odločitve 
bližje l judem. Predlagana 
zakonodaja v splošnem pri-
naša dobre rešitve, nekateri 
nedorečeni detajli pa se še 
vedno dajo popraviti. Naša 
stranka je obiskala nekatere 
bodoče pokrajine (med nji-
mi Kamniško-Zasavsko) in 
prisluhnila problemom, kot 
so denimo sedeži ali me je 
pokrajin, za katere pa meni-
mo, da so rešljivi. V parla-
mentarnem postopku se da 
marsikaj rešiti z amandma-
ji, pa tudi še potem, ko je že 
sprejet krovni zakon," pravi 
Milenko ZiherI, prepričan, 
da je nasprotovanje pokraji-
nam s strani opozicije že v 
luči letošnjih parlamentar-
nih volitev. 

ŠKOFIA LOKA 

Srečanje 
z Antonom Kokaljem 

Škofjeloški občinski odbor 
Nove Slovenije je organizi-
ral srečanje s poslancem dr-
žavnega zbora in predsedni-
kom odbora za zadeve Ev-
ropske unije Antonom Ko-
kaljem. Obiskovalce so za-
nimale aktualne teme in 
vprašanja, povezana s Škof-
je Loko, ter kakšen vpliv ima 
poslanec na reševanje "lo-
kalnih" težav. V zvezi v var-
stveno delovnim centrom 
poslanec Kokalj upa, da bo 
letos prišlo do dokončne 
ureditve. Poudaril je, de je 
nujno treba začeti gradnjo 
poljanske obvoznice, saj bi 
v primeru, da se bodo stvari 
še naprej oddaljevale, lahko 
v prihodnjem mandatu pri-
šlo do izpada te postavke iz 
državnega proračuna. Pove-
dal je tudi, da je županom in 
poslancem škofjeloškega 
območja s skupnimi močmi 
v državni proračun uspelo 
uvrstiti t. i. četrto razvojno 
os, katere del je tudi poljan-
ska obvoznica. D. Ž. 

mailto:danica.zavrl@g-glas.si
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Komu skladova stanovanja 
Tako se sprašuje naša bralka, ki je v soboto polna pričakovanj preverila novo ponudbo republiškega 
Stanovanjskega sklada. Cene, ki segajo do 188 tisoč evrov, so jo šokirale. 

BOŠTJAN BOGATA; 

Kranj - Stanovanjski sklad 
Republike Slovenije, ki ga 
vodi Primož Pire, je v soboto 
objavil novo ponudbo tržnih 
stanovanj, med katerimi je 
tudi 142 stanovanj na Sotoč-
ju v Kranju. Kupci naj bi za 
kvadratni meter stanovanja 
odšteli 1.560 evrov. Bralka, 
ki ne želi biti imenovana, 
želi s partnerjem poskrbeti 
za streho nad glavo. Zanima 
jo, kako so v skladu izraču-
nali ceno 1.560 evrov za kva-
dratni meter, če ob upošteva-
nju zgolj prodajne površine 
(in ne skupne površine) cena 
zraste na skoraj 1.700 evrov, 
ob upoštevanju zgolj stano-
vanjske površine pa krepko 
nad 2.200 evrov! 

Sprašuje se, zakaj se je 
sklad odločil za gradnjo in 
prodajo dragih, tudi prek 
180 tisoč evrov vrednih sta 
novanj za mlade družine, ki 
takšne zneske težko privar-
čujejo. "Sobe so majhne 
lože pa ogromne, saj pred 
stavljajo tudi petino ali več 
prodajne površine," je razo-
čarana bralka, ki ugotavlja, 
da so v Kranju cenejša stano-
vanja, čeprav jih ne "sponzo-
rira" država. Naj spomnimo, 
da je Sklad lani v Cerkljah, ki 
so le streljaj od Kranja in na 
Bregu ob Savi ponujal stano-
vanja oziroma hiše po manj 
kot tisoč evrov za kvadratni 
meter, zato bi lahko mislili, 
da so stanovanja na sotočju 
Save in Kokre namenjena 
kupcem iz Ljubljane, kjer so 
cene nepremičnin višje. 

Zakaj se je Stanovanjski sklad RS odločil za tako visoke cene lastne novogradnje na 
Sotočju v Kranju? /foto:T,n>Dow 

Koliko stanejo novograd-
nje v Kranju, smo preverili 
pri Domplanu in Gekko pro-
jektu. V Domplanu, ki ponu-
ja stanovanja v Struževem, 
so nam povedali, da njihovo 
73 kvadratnih metrov veliko 
stanovanje (skupna površi-
na, sicer 62 kvadratov) stane 
od 113 do 120 tisoč evrov, po-
leg tega mora kupec za par-
kirno mesto v garaži odšteti 
osem tisoč evrov (za primer-
javo: Sotočje, za 57 kvadrat-
nih metrov stanovanjske po-
vršine, prodajne površine pa 
77,39 kvadratnega metra, 
bodo kupci odšteli dobrih 
130 tisoč evrov). V podjetju 
Gekko projekt na Kokrici po-
nujajo za 166 tisoč evrov 94 
kvadratnih metrov (106 kva-
dratnih metrov prodajne po-
vršine) veliko stanovanje 

(tako velikega stanovanja na 
Sotočju ni, med največjimi 
pa se cene gibljejo okoU 185 
tisoč evrov; v ceno je vključe-
na tudi garaža). 

Naši izračuni so pravi 

V Stanovanjskem skladu 
RS so na naša vprašanja, ki 
smo jih opisali zgoraj, obšir-
no odgovorili, med drugim 
tudi, da je cena kvadratnega 
metra stanovanjske površi-
ne jasna in nedvoumna, saj 
cena vedno obsega poleg sta-
novanjske povrSine tudi dru-
ge površine in pripadajoča 
parkirna mesta. Zagotavlja-
jo, da izračuni naše bralke 
ne držijo in da so cene sta-
novanj, ki jih prodajajo kot 
vmesni kupec na vsaki loka-
ciji od 1 0 do 15 odstotkov 

ugodnejše od bližnjih novo-
gradenj. V odgovoru so še 
zapisali, da so stanovanja 
namenjena vsem zainteresi-
ranim s celotnega obnnočja 
Slovenije, kakor tudi vsem 
državljanom Evropske uni-
je. "Cilj Stanovanjskega 
sklada Republike Slovenije 
je povečati ponudbo stano-
vanj, namenjenih predvsem 
prvemu reševanju stano-
vanjskega problema mla-
dih," še pravijo v skladu. 
Prodaja novogradenj je v 
Kranju zaradi napovedane 
prodaje Sklada v zadnjih 
mesecih zastala, pri tako vi-
sokih cenah pa si kranjski 
nepremičninski agenti spet 
obetajo dober posel. Kupci 
bodo namreč odšli tja, kjer 
za enako denarja dobijo več, 
so nam povedali. 

Razrezane kipe bodo razstavili 
Na razstavi, ki jo za 7. februar pripravlja Zavod za varstvo kulturne dediščine Kranj, bodo javnosti 
pokazali tudi uničene kipe, ki so bili januarja ukradeni na Gorenjskem. 

ANA HARTMAN 

Kranj - Na Zavodu za varstvo 
kulturne dediščine Kranj 
(ZVKD) so napovedali, da 
bodo na razstavi ob letoš-
njem kulturnem prazniku, 
ki jo bodo odprli 7. februarja, 
na ogled tudi fragmenti raz-
rezanih bronastih kipov, ki 
so prejšnji mesec izginili iz 
spominskih parkov na Jese-
nicah ter v Mostah pri Žirov-
nici, Zabreznid in Dragi pri 
Begunjah. 

O usodi uničenih kipov 
bodo sicer odločale oškodo-
vane občine Jesenice, Žirov-
nica in Radovljica. Fragmen-
te razrezanih kipov lahko 
pretopijo v bron in iz njega 
naredijo nove kipe ali pa jih 
zadržijo v sedanjem stanju. 

pravi zavodova konzervator-
ska svetovalka Renata Pa-
mič. "Stroka se zavzema, da 
bi nekaj fragmentov ohranili 
kot muzejske eksponate," 
dodaja. 

V občini Žirovnica bodo 
uničena doprsna kipa knji-
ževnikov Janeza Jalna in Fra-
na Šaleškega Finžgarja pre-
talili in vnovič vlili v original-
na kalupa, ki ju k sreči še 
hranijo v OŠ Žirovnica, je 
razložil župan Leopold Po-
gačar. 

Kipa talca iz Most in iz 
Drage sta po besedah Pami-
čeve tako uničena, da rekon-
strukcija ni možna; "Izdelati 
bo treba novi figuri, ki bosta 
tematsko in prostorsko po-
nazarjali zgodovinska dej-
stva." Mnenje o tem, kako 

Nenavadna razstava: razstava razrezanih kipov/Foia:coniz<iKav<>< 

obnoviti spomenika v Dragi 
in Mostah, prvi je državnega, 
drugi lokalnega pomena, bo 
podala strokovna komisija, 
končno odločitev pa bodo 
sprejeli skupaj s pristojnima 
občinama. 

Poročali smo že, da bodo 
na Jesenicah kipe štirih na-
rodnih herojev vlili v še ohra-
njene kalupe, medtem ko 
bodo doprsna kipa Toneta 
Čufarja in Venclja Perka na-
redili na novo. 

Kranjske smeti 
le do konca marca 
Kranjska Gora se je kot ena od treh solastnic 
deponije uprla nameri Jesenic in Žirovnice. 

URŠA PETERNEL 

Kranjska Gora - Po pričako-
vanjih so kranjskogorski 
občinski svetniki na sredini 
seji sprejeli sklep, da dovoli-
jo odlaganje smeti iz kranj-
skih občin le še do 31. mar-
ca. Največja količina odpad-
kov, ki jo lahko Kranjčani 
pripeljejo, je štiri tisoč ton, 
cena za tono odloženih od-
padkov pa je 85 evrov, so 
sklenili. Obenem so predla-
gali, naj se v roku enega 
meseca sestane konzorcij 
CERO in sprejme operativ-
ni program ravnanja z od-
padki za Gorenjsko. S temi 
sklepi se je Kranjska Gora 
kot ena od treh solastnic de-
ponije uprla nameri Jesenic 
in Žirovnice, da bi kranjske 
smeti sprejemali celotno 
leto 2 0 0 8 v skupni količini 
16 tisoč ton. Kranjskogorski 
občinski svetniki so v raz-
pravi poudarili, da s sklepi 
izražajo solidarnost do 
kranjskih občin, obenem pa 
se obnašajo racionalno, saj 
ne razmišljajo le o denarju, 
temveč želijo ohraniti pros-
tor na deponiji tudi za pri-
hodnja leta. Poudarili so, da 
je deponija Tenetiše dobila 
začasno dovoljenje, torej 
lahko Kranjčani problem 
smeti rešujejo sami. Slišati 
je bilo očitke na račim jese-
niškega župana, ki je napo-

vedal, da sklepov iz Kranj-
ske Gore ne bo upošteval. 
Del občinskih svetnikov je 
menil, da je Tomaž T o m 
Mencinger nedemokratičen 
in da se obnaša, kot da 
5600 prebivalcev Kranjske 
Gore sploh ne obstaja. Nje-
gova politika glede Male 
Mežakle pa je kratkovidna, 
so menili. Opozorili so tudi 
na problem slabe komuni-
kacije med župani. Župan 
Jure Žerjav je ob tem dejal, 
da je župana Žirovnice in 
Jesenic pred časom povabil 
na sestanek^ a do srečanja 
ni prišlo. Vendar naj bi se o 
deponiji pogovorili na se-
stanku v prihodnjih dneh, 
saj bodo, kot je dejal, odlo-
čitev o Mali Mežakli morali 
sprejeti soglasno. Na sejo je 
prišel tudi direktor podjetja 
JEKO-IN, ki upravlja depo-
nijo, Aleksander Kupljenik, 
ki je na svoj način skušal 
prepričati Kranjskogorce, 
da bi sprejeli enak sklep kot 
Jeseničani in Žirovničani. 
Na očitke nekaterih svetni-
kov pa je dejal, da tudi 
Kranjskogorci niso brez 
greha, saj še vedno plačuje-
jo nižjo ceno odvoza odpad-
kov kot Žirovnica in Jeseni-
ce, obenem pa so dolgo 
časa dovažali več odpadkov, 
kot bi jim, glede na soraz-
merni delež lastništva, pri-
padalo. 
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Pavšalna turistična 
taksa ostaja 
i 1. stran 

Pobudniki bi morali pred 
vložitvijo f)obude izčrpati vsa 
pravna sredstva zoper zakon 
in odlok vsakega posebej. 
Sodišče je sklep sprejelo so-
glasno. "Vesel sem, da nam 
je uspelo ubraniti odlok o tu-
ristični taksi. To je jx)trditev, 
da je bila odločitev o . uvedbi 
takse pravilna," je povedal 
bohinjski župan Franc Kra-
mar in dodal, da na podlagi 
sklepa menijo, da z izvaja-
njem takse niso nikogar pri-
zadeli. "Izvajamo samo to, 
kar izvajajo tudi turistične 
občine drugih držav," je še 
pojasnil Kramar. 

Lastniki počitniških ob-
jektov so se v pobudi za 
ustavno presojo najbolj skli-
cevali na določila ustave, da 
je Slovenija pravna in social-
na država, da ustava zagotav-
lja svobodo gibanja in ena-
kost vseh pred zakonom. Ta 
določila naj bi po njihovem 
mnenju kršil zakon o spod-
bujanju turizma. Pri odloku 

o turističru taksi Občine Bo-
hinj pa so izpodbijali to, da 
so zavezanci za plačilo te tak-
se, da je taksa pavšalna, števi-
lo točk za njen izračun ter 
sankcijo za tiste lastnike, ki 
občini ne posredujejo po-
trebnih podatkov. 

Višino takse določa obči-
na, glede na število točk (od 
tri do enajst). Vrednost točke 
določi vlada, ob sprejetju za-
kona je znašala 22 tolarjev 
ali današnjih devet centov, in 
jo lahko poviša enkrat letno 
na podlagi gibanja cen živ-
ljenjskih potrebščin, najkas-
neje v aprilu za prihodnje 
leto. Možnost pavšalne turi-
stične takse za lastnike počit-
niških hiš in stanovanj pa 
lahko izkoristi vsaka občina, 
ki je imela v predhodnem 
letu vsaj sto tisoč nočitev ali 
pa ima v nastanitvenih ob-
jektih 1500 ležišč in ki ima 
na svojem območju tudi naj-
manj dvesto počitniških ob-
jektov. Takšen pa je vsak ob-
jekt, ki se uporablja sezon-
sko ali občasno. 

PODBREZJE 

Slovensko gledališče iz Argentine v Sloveniji 

Slovenci, ki so po drugi svetovni vojni odšli v daljno Argen-
tino, so uredili tudi svoje kulturne domove. Med drugim 
so ga zgradili tudi v predmestju Buenos Airesa Ramos Me-
jija in ga poimenovali Slomškov dom. Velika dvorana pa se 
imenuje po dolgoletnem in že pokojnem predsedniku Ma-
tevžu Potočniku. Pri večini kulturnih domov delujejo gle-
dališke skupine. Tako je tudi v Slomškovem domu. Njego-
va igralska skupina prihaja na obisk v Slovenijo. Predstavi-
la se bo s komedijo dramatika romunskega rodu jacoba 
Langsnerja V pričakovanju voza, ki jo je režirala Aleksan-
dra Omahna. Ena od predstav bo v torek, 5. februarja, ob 
19. url v Podbrezjah.). K. 
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Zapleti z gradnjo pločnika 
Potem ko so gradnjo pločnika skozi Žirovnico lastniki zemljišč ustavili zaradi neplačanih kupnin, se 
zdaj ta le nadaljuje. Pogajanja z lastniki za odkup zemljišč še potekajo. 

ANA HARTMAN 

Žirovnica - Rekonstrukcija 
regionalne ceste skozi Žirov-
nico ter gradnja pločnika in 
avtolsusn^ postajališč ob njej 
se je lansko jesen vendarle 
pričela, a so jo kaj hitro tudi 
ustavili. Kot so pojasnili na 
občini Žirovnica, je zaplet na-
stal, ker zaradi neporavnanih 
kupnin nekateri lastniki niso 
dovolili gradnje na svoji zem-
lji. "Vsem lastnikom ob trasi 
sem pisal, naj vendarle dovo-
lijo, da se bo gradnja nadalje-
vala in da bo država zemljišča 
zagotovo plačala," je dejal žu-
pan Leopold Pc^čar , ki je ve-
sel, da je prva etapa gradnje 
ceste med Žirovnico in 
zdravstveno postajo na Selu 
minuli teden znova stekla. 

Na Direkciji RS za ceste 
pravijo, da lahko prvi lastniki 
izplačila pričakujejo marca. 
"Postopki potekajo počasi. 
Po koncu pogajanj z lastni-
kom in podpisu pogodbe je 
slednjo treba potrditi na 
davčni upravi, kar lahko traja 

Rekonstrukcija regionalne ceste skozi Žirovnico ter gradnja pločnika ob njej je minuli 
teden znova stekla. / foto: Kaja popcat 

do 30 dni. Ce gre za kmetij-
ska zemljišča, je treba po-
godbo potrditi na upravni 
enoti, kar lahko traja nadalj-
njih 30 dni. Nazadnje jo je 
treba overiti. Lastniki lahko 
pričakujejo izplačilo skladno 
s pogodbenimi določili, to je 
60 dni od overitve podpisa 
prodajalca na pogodbi," je 

razložila Tina Bučič iz služ-
be za odnose z javnostjo. 

Direkciji za ceste je za prvo 
etapo rekonstrukcije ceste v 
Žirovnici uspelo pridobiti 
večino zemljišč, pogajanja 
potekajo še s petimi lastniki 
za šest zemljišč. "Razlastitev 
je zadnja možnost. Ker poga-
janja potekajo že nekaj časa. 

je v teku faza pošiljanja zad-
njih ponudb lastnikom, kar 
je skladno z zakonom o ure-
janju prostora pogoj za priče-
tek postopka razlastitve," je 
povedala Bučičeva in dodala, 
da se za naslednjo etapo re-
konstrukcije do mlekarne v 
Zabreznici dogovarjajo še z 
desetimi lastniki zemljišč. 

Namesto dvigala raje cestam 
Preddvorski svetniki so sprejeli proračun za leto 2008, v katerem bo okoli tri milijone evrov denarja. 

DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Preddvor - V načrtu razvoj-
nih projektov, sprejetem v 
občini Preddvor, je v pri-
hodnje največja pozornost 
namenjena ureditvi kanali-
zacij in čistilnih naprav v 
občini. Prednostne so kana-
lizacija v naselju Hrib, ki so 
jo začeli graditi že lani, se-
daj pa izdelujejo projekt ob-
vozne ceste; v Preddvoru in 
Novi vasi, za kar so dobili 
denar iz regijskega razpisa; 
čistilna naprava Tupaliče-
Breg, kjer se bodo za finan-

ciranje prijavili na regijski 
projekt Gorki, in kanalizaci-
ja v Bašlju. Pri čistilni na-
pravi imajo letos v načrtu 
nakup zemljišča, projekt in 
izdelavo primarnih sekun-
darnih vodov za Breg in Tu-
paliče, je povedal župan Mi-
ran Zadnikar. Pri kanaliza-
ciji v Bašlju bodo spomladi 
začeli priključevati že zgra-
jene priključke na čistilno 
napravo. 
Kot je po seji občinskega 
sveta povedal župan Zadni-
kar, je svetnike motilo, ker 
je glavnina proračunskega 

denarja namenjena komu-
nalni infrastrukturi, manj 
pa šolstvu, športu, kulturi, 
vendar so potem kljub 
temu večinoma glasovali za 
razvojni program. Občina 
še vedno plačuje obveznosti 
za nazaj pri gradnji osnov-
ne šole, teh je za štirideset 
tisoč evrov. 
Če bodo dobili denar z mi-
nistrstva za šolstvo, bodo le-
tos začeli z adaptacijo vrtca 
Čriček na Beli, ki ga želijo iz 
montažne stavbe preseliti v 
krajevni dom, v katerem je 
že telovadnica za otroke. Za 

letos načrtujejo tudi adapta-
cijo občinske stavbe, ki bi 
stala osemdeset tisoč evrov. 
V njej so želeli zgraditi dvi-
galo za občane, vendar so 
svetniki predlagali in tudi iz-
glasovali, da 50 tisoč evrov, 
predvidenih za dvigalo, raje 
namenijo ureditvi lokalnih 
cest, ki so v katastrofalnem 
stanju. Eno od njih so prav-
kar obnovili, in sicer odsek 
Bašelj-Babni Vrt. V občin-
skem proračunu je približno 
tri mihjone evrov, od tega 
lahko od države pričakujejo 
okoli osemsto tisoč evrov. 

JESENICE 

Odprli Svetovalno središče Gorenjska 

Na Jesenicah so minuli torek odprli Svetovalno središče 
Gorenjska, v katerem bodo posredovali informacije o 
možnostih izobraževanja in učenja vsem Gorenjcem. 
Središče deluje pod okriljem Ljudske univerze Jesenice, 
doslej je pokrivalo le občine zgornje Gorenjske, po novem 
pa bo pokrivalo vseh osemnajst gorenjskih občin. Kot je 
povedala Maja Radinovič Hajdič, direktorica Ljudske uni-
verze Jesenice, bodo v svetovalnem središču vsem odraslim 
zagotavljali brezplačne, celovite informacije in nasvete o 
možnostih izobraževanja. Posebej se bodo usmerili na brez-
poselne, ženske brez izobrazbe, starejše, na odrasle, ki želi-
jo dopolniti srednješolsko izobrazbo ... "Želimo si, da bi 
prebivalci Gorenjske spoznali, da je vseživljenjsko učenje 
pogoj za bolj kvalitetno življenje," je ob tem poudarila Maja 
Radinovič Hajdič. Odprtja središča sta se udeležila tudi 
predstavnica ministrstva za šolstvo Katja Dovžak in jeseniš-
ki župan Tomaž Tom Mencinger. U. P. 

NAKLO 

Sklep občine zavračajo 

Občinski svet Občine Naklo je na decembrski seji sprejel 
sklep za prodajo zemljišč v k. o. Podbrezje z javnim zbira-
njem ponudb. Gre za pašnika ob Savi v vasi Gobovce, ki 
skupaj merita 15.502 kvadratna metra, v preteklosti pa sta že 
bila prekategorizirana v stavbno zemljišče. Po cenitvi iz leta 
2007 je kvadratni meter zemljišča vreden 99,34 evra. Prebi-
valci Gobove, ki so se povezali v Združenje za racionalno 
rabo obvodnega prostora, sklep občine zavračajo. Ne stri-
njajo se, da občina prodaja zemljišči kot celoto. Nasprotuje-
jo navedeni izklicni ceni, moti pa jih, da občina ne upošteva 
predkupne pravice dosedanjih najemnikov. Poudarjajo Še, 
da sta zemljišči na poplavnem območju, zato nista primer-
ni za gradnjo objektov. Združenje je predlagalo občinskemu 
svetu, naj na januarski seji ne potrdi realizacije omenjenega 
sklepa. To se ni zgodilo, saj je župan janež Štular ugotovil, 
da bodo v postopku sprememb prostorsko ureditvenih po-
gojev za to območje upoštevali pripombe vodarjev. S. S. 

http://www.avtohisavrtac.si
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Priznanje za lekarno Deteljica 
v ocenjevanju 287 slovenskih lekarn je zmagala lekarna Deteljica iz Bistrice pri Tržiču. Lastnica Meri 
Rozman-Logar je prepričana, da je ob strokovnosti nujna tudi prijaznost. 

S T O J A N S A J E 

Bistrica pri Tržiču - V pone-
deljek so v Ljubljani razglasi-
li rezultate glasovanja za iz-
biro najboljših lekarn v Slo-
veniji. Uredništvo priloge 
Dnevnika Moje zdravje je za-
snovalo akcijo Naj lekarna 
2 0 0 7 ob pomoči uglednih 
strokovnjakov s področja far-
macije. Z njo so želeli spod-
buditi javnost h kritični pre-
soji lekarniških storitev in 
obenem poudariti pomen le-
karniškega poMica. Od sep-
tembra do konca decembra 
lani so našteli 7.18) veljavnih 
glasov. Med 287 lekarnami 
iz Slovenije je zmagala lekar-
na Deteljica iz Bistrice pri 
Tržiču. Drugo mesto je zase-
dla lekarna iz Sevnice in tret-
je lekarna Domžale. 

"Kolektiv lekarne Deteljica 
- ob meni so v njem magistri 
farmacije Maja Vovk in Mar-
ta Lukanc ter farmacevtski 
tehnici Lidija Ravnik in So-
nja Mrda - si prizadeva za 
strokovnost in prijaznost. 

Nagrajeni kolektiv lekarne Deteljica: Maja Vovk, Sonja Mrda, Meri Rozman-Logar, Lidija 
Ravnik in Marta Lukanc (od leve) 

Zavedamo se, da je ob pra-
vem nasvetu koristen tudi 
vljuden nasmeh. K nam pri-
hajajo stranke iz Gorenjske, 
iz drugih krajev Slovenije in 
nekaj Avstrijcev. Leta 1993 
smo odprli prvo zasebno le-
karno v občini Tržič, ki je 
bila šele osma v državi. Ta-
krat je bilo v Bistrici veliko 

obiskovalcev od drugod. 
Dvema zaposlenima se je 
kmalu pridružila še ena de-
lavka, danes pa nas je pet. 
Maja 2 0 0 4 smo se preselili v 
sosednji, večji prostor, ki 
s m o ga na novo opremili. 
Razširili smo ponudbo in 
uvedli novosti. Veseli nas, da 
so glasovalci in predstavniki 

Kdo bo delal zobe 
Bralko zanima, zakaj so na Zobni polikliniki Kranj 
prekinili pogodbo z zunanjim laboratorijem, 
ki je kakovostno opravljal zobotehnične storitve. 

SUZANA P. KOVAČIČ 

Kranj - Bralka Gorenjskega 
glasa je opozorila na pro-
blem, povedala je: "Z izbrano 
osebno zobozdravnico na 
Zobni polikliniki (ZP) Kranj 
sva se dogovorili, da mi bo 
začela urejati zobno proteti-
ko januarja 2008. Pred krat-
kim me je obvestila, da to ni 
mogoče, ker v tem trenutku 
na polikliniki nimajo urejene 
ustrezne zobotehnične služ-
be. Zatem sem še izvedela, 
da je vodstvo poliklinike pre-
kinilo pogodbo z usposoblje-
nim zasebnim laboratorijem 
za te storitve, zobotehnični 
laboratorij na polikliniki pa 
ne gre v korak z novostmi." 
Direktorica Z P Kranj Mojca 
Fajfar Furlan je povedala: "V 
letu 2007 smo na polikliniki 
sodelovali tako s svojim zo-

botehničnim laboratorijem, 
kot z zunanjimi sodelavci. Po 
odhodu petih naših zoboz-
dravnikov v zasebništvo okto-
bra 2007 , so ostali v okviru 
poliklinike le še štirje zoboz-
dravniki za odrasle in sedem 
zobotehnikov. Ker imamo 
zdaj s strani Zavoda za zdrav-
stveno zavarovanje Slovenije 
priznanega kadra zobotehni-
kov manj, kot je dejansko za-
poslenih, se je pojavil pro-
blem viškov. Želeli smo biti 
racionalni in zagotoviti do-
volj dela našim zobotehni-
kom, zato nismo podaljševali 
pogodbe z zunanjimi labora-
toriji. Zobozdravniki pa želi-
jo pri zahtevnejših storitvah 
še vedno sodelovati z zuna-
njimi laboratoriji, zato se o 
tem še dogovarjamo." 

Na Z P Kranj zagotavljajo, 
da vsakomur, ki ima ureje-

no zdravstveno zavarovanje, 
omogočijo osebnega zobo-
zdravnika. "Na polikliniki 
so trenutno zaposleni štirje 
zobozdravniki za odraslo 
zobozdravstvo, 6,5 zobo-
zdravnika na šolskem zo-
bozdravstvu, specialist orto-
dont in pedontolog. Na ob-
močju Upravne enote Kranj 
pa ima koncesijo še približ-
no 18 zobozdravnikov, dva 
specialista kirurga, dva orto-
donta in en specialist zobne 
protetike," je povedala Fur-
lanova. Število registriranih 
pacientov na polikliniki je 
na enega zobozdravnika 
različno, številka se giblje 
od petsto do dva tisoč. "Zo-
bozdravnik z daljšim delo-
vnim stažem ima registrira-
nih tudi čez dva tisoč paci-
entov, pri mlajših pa jih je 
manj." je pojasnila Furlano-
va. Iz poliklinike odhaja 
koncesionar, ortodont Leon 
Herman. Zamenjala naj bi 
ga zobozdravnica Maja Va-
lant, specialistka zobne in 
čeljustne ortopedije. O nje-
n e m imenovanju bodo od-
ločali mestni svetniki na 
seji 6. febmarja. 

Preselili so se v nove prostore 
SUZANA P. KOVAČIČ 

Kranj - Center za socialno 
delo (CSD) Kranj se je z loka-
cije na Slovenskem trgu 1 
preselil v prostore na Ko-
roško cesto 1 9 v Kranju, v 
novo stavbo poleg Gimnazije 

Kranj. V dragem in tretjem 
nadstropju stavbe imajo svo-
je prostore strokovni delavd, 
tajništvo ter računovodstvo 
CSD Kranj. Zaradi zahtevno-
sti prenosa celotne doku-
mentacije in računalniške 
opreme laliko občasno priha-

Lekarniške zbornice Slove-
nije najbolje ocenili prav 
našo lekarno. Ta sloves 
bomo skušali ohraniti," je 
povedala magistra farmacije 
Meri Rozman-L(^ar. Direk-
torica je še zaupala, da ima 
vedno kakšno zamisel za iz-
boljšave. Prvo priznanje zato 
verjetno ne bo zadnje. 

MEDVODE 

Žalna seja v spomin Aleksandra Bartola 

V torek zvečer je bila žalna seja v spomin pokojnega člana 
Občinskega sveta Občine Medvode Aleksandra Bartola iz 
Sore. Občinski svetnik je bil četrti mandat, zelo blizu mu je 
bilo delo na področju turizma, saj je kar dvanajst let vodil 
občinski odbor za turizem in gostinstvo. V tem mandatu je 
bil predsednik komisije za pobude in pritožbe. Dejaven je 
bil na številnih področjih v občini Medvode in tudi zunaj 
nje. Ž e pri 24 letih mu je bilo zaupano odgovorno delo sa-
nacije in nato petnajstletno vodenje Mlekarne v Škofji Loki. 
Za sanacijo Mlekarne in nato vodenje trgovske dejavnosti v 
Kmetijski zadrugi v Škofji Loki je v letu 1980 prejel nagrado 
občine Školja Loka kot najvišje priznanje za uspehe na po-
dročju gospodarstva. Že takoj po zaposlitvi se je vključil v 
politično in sindikalno življenje, leta 1985 pa začel profesio-
nalno delati v sindikatih. Najprej je vodil občinski sindikat v 
Škofji Loki, po ukinitvi Zveze sindikatov Slovenije v letu 
1990 pa je organiziral gorenjske delavce v Območno orga-
nizacijo svobodnih sindikatov Gorenjske In jo tudi vodil, 
dva mandata pa je kot generalni sekretar vodil Sindikat trgo-
vine Slovenije. Poleg dela v sindikatih je bil vključen tudi na 
drugih področjih. Vseskozi je ostal zvest eni stranki, seda-
njim Socialnim demokratom. M. B. 

NAKLO 

Imenovali odbor 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je 
na seji januarja obravnavala več kadrovskih zadev. Predlaga-
la je formiranje odbora za izbiro upravljavca Doma starejših 
občanov Naklo, v katerem bodo Gabi )ošt, Bojana Umnik, 
Franc Pavlin, Peter Celar in Marko Mravlja. Proučili bodo 
ponudbe in pogoje zavodov, ki se ukvarjajo s to dejavnost-
jo, med njimi pa bodo izbrali najbolj primernega. Za svet 
Šole Biotehniški center Naklo je izbrala predstavnika Obči-
ne Naklo; to bo Ivan Meglič. Za predstavnika javnosti v se-
natih reševanja pritožb zoper policiste pa je bil izbran Jože 
Mohorič. Vse predloge komisije je občinski svet Občine Na-
klo potrdil na januarski seji. S. S. 

ja še do težav pri izvajanju 
storitev, zato uporabnike pro-
sijo za strpnost in razumeva-
nje. Z a r a ^ selitve imajo da-
nes področje družinskih pre-
jemkov zasilno urejeno v 
kletnih prostorih občine 
Kranj. Za vse informacije 
laliko pokličete na novo tele-
fonsko številko Centra za so-
cialno delo Kranj: 25 68 720. 

OBIŠČITE NAS 
NA NOVEM NASLOVU. 
Spoštovani kupci, s 4. februarjem selimo ponudbo 
Teletrgovine Kranj z ulice Mirica Vadnova 13 
v Mobitelov center na Koroški 27. 
Za vsakršne informacije o ponudbi pa nas lahko tudi 
pokličete: 04 201 50 00 ali 041 700 208. 

Telekom^) 
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Odslej tudi inženirji 
informatike 
MATEJA RANT 

Kranj - V Tehniškem šolskem 
centru (TŠC) Kranj bodo v 
prihodnjem študijskem letu 
začeli izvajati še viš ješolski 
strokovni program informati-
ka. "S tem višja strokovna 
šola postaja novo jedro zna-
nja s področja informacijske 
komunikaci jske tehnologije 
in bo soustvarjala razmere za 
zagotavljanje dolgoročne 
konkurenčnosti te panoge v 
regiji," sta poudarili direktori-
ca T Š C Andreja Pogačnik in 
ravnateljica višje strokovne 
šole Branka Jarc Kovadč. 

Program je prenovljen in 
posodobl jen ter kreditno 
ovrednoten, zasnovan je mo-
dularno. S tem bodo študen-
tom omogoči l i več jo izbir-
nost in fleksibilnost študija. 
"Raznol ikost , pestrost in 

praktična usmerjenost višje-
šolskega strokovnega pro-
grama informatika bodo-
čim diplomantom zagotavlja 
ustrezne kompetence in s 
tem pospešu je n j ihovo za-
posljivost," sta še poudaril i 
Andreja Pogačnik in Branka 
Jarc Kovačič. Svojo zaposli-
tev bodo laJiko našli na po-
dročju svetovanja in tehnič-
ne podpore uporabnikom pri 
uporabi in formac i j ske ko-
munikac i j ske tehnologi je , 
nameščanja , vzdrževanja in 
servis iranja in formac i j ske 
komunikacijske opreme, na-
črtovanja in gradnje omrežij , 
nameščanja in administrira-
nja strežnikov, razvijanja in 
uvajanja celovite program-
ske rešitve ter izobraževanja 
uporabnikov s področja in-
formaci jske komimikaci jske 
tehnologije. 

KRANJ 

Uporabno dovoljenje za Qlandio 

Za nakupovalni center Qlandia, ki kupce sprejema že dobra 
dva meseca , s o ta teden pridobili tudi uporabno dovoljenje. 
Kot s o pred č a s o m pojasnili pri kranjski upravni enoti, s o 
zanj zaprosili že 2 . novembra, a s o ob tehničnem pregledu 
ugotovili določene nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti, ki 
so jih pred izdajo uporabnega dovoljenja morali odpraviti. M. R. 

OBČINA ŽIROVNICA 

OBVESTILO 
Obveščamo, da je na spletni strani ot)čine Žirovntea: 

vmw.zirovnica.si objavljen Javni razpis za dodelitev pomoči 
za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja 

v obdini Žirovnica za leto 2 0 0 8 . 

Datum: 1. 2. 2008 

o««* »MiM a. 

Leopold Pogačar 
ŽUPAN 

Osnovne šole Mestne občine Kranj ter šole občin Cerklje, Naklo 
In Šenčur obveščajo, da bo vpis otrok v 1. razred osnovne šole za 
šolsko leto 2008/09 potekal od 

torka, 12. februarja 2008 , 
do četrtka, 14. februarja 2008. 

čas vpisa bo objavljen na spletnih straneh teh šol In 
na njihovih oglasnih deskah. 

Vpis na osnovni šoli v Preddvoru bo potekal v soboto, 
2. februarja 2008, od 8. do 12. ure. 

Na sedežih matIčnJh šol bodo vpisovali otroke, rojene v letu 2002. 

Pravna podlaga vpisa otrol(, rolenih v letu 2002, v J. razred osnovne 
šole, le 45. člen Zakona o osnovi šoli, ki določa: 
Starši morajo v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v 
koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili 
starost 6 let. Otroku se lahko začetek šolanja na predlog staršev, 
zdravstvene službe ali komisije za usmerjanje odloži za eno leto, če 
komisija ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo. 

V katero šolo starši vpišejo otroka, določa 48. člen istega zakona: 
Starši Imajo pravico vpisati otroka v javno osnovno šok) ali v zasebno 
osnovno šoto s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno oziro-
ma začasno prebiva, javna osnovna šola oziroma zasebna osnovna šola s 
koncesijo v tem okolišu, pa je dolžna na željo staršev otnjka vpisati. 

Če starši želijo vpisati otroka v šolo zunaj svojega šolskega okoliša, 6. člen 
Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol.... dotoča: 
Starši lahko vpišejo otroka v prvi razred v šolo zunaj šolskega okoliša, 
v katerem prebivajo, če ta šola s tem soglaša. Vpis v šolo zunaj 
šolskega okoliša, v katerem otrok prebiva, se izvede tako, da starši 
vpišejo otroka v šolo v svojem šolskem okolišu, najkasneje v štirinajstih 
dneh po Izteku roka za vpis pa vložijo pri šoli. v katero želijo vpisati 
otroka, vlogo za prepis. . 

Sprevod na poti vso soboto 
v Voklem že sedmo leto zapored pripravljajo pustni sprevod, ki bo v soboto obiskal šest občin. 

SIMON ŠUBIC 

Voklo - Č lani Špor tnega 
društva Voklo, zbrani tudi 
pod i m e n o m V a š k i poseb-
neži , in Krajevna skupnost 
Voklo bodo v sodelovanju s 
pr i jate l j i iz d r u g i h obč in 
tudi letos pripravil i pustni 
sprevod šestih občin (Šen-
čur, Kranj, Cerkl je , Vodice, 
M e d v o d e in K o m e n d a ) , 
s e d m i po vrst i . Na pustni 
torek zvečer pa bodo Pusta 
še zakurili . 

Na pot bo sprevod krenil 
na pustno soboto ob 8. uri iz 
Voklega v Vogl je (9 .00) in 
nazaj skozi Prebačevo 
( 1 0 . 0 0 ) in Hrast je v Kranj 
( 10 .30) , kjer bo v mes tnem 
jedru potekalo pustno raja-
nje. Nato bodo krenili po 
d e s n e m bregu S a v e skozi 
vasi Drulovka, Breg, Praše, 
J a m a in Mavčiče (11 .30) v 
Zb i l j e ( 12 .00) in naprej v 
S m l e d n i k ( 12 .30) , Hraše 
(13.30), Vodice (14.00), Mo-
ste, Komendo (14.30), Zalog 
( 15 .00) , Cerkl je (15.30) in 
Šenčur (i6.}o), dan pa bodo 
zaključil i pod reflektorj i v 
Voklem (17.00). "Naš spre-
vod, v katerem bo sodelovalo 
približno 150 ljudi, morda ni 
največji , ima pa zagotovo 

Priprave na pustni sprevod šestih občin s o pri koncu. 

eno najdaljših poti, saj b o m o 
prevozili p r i b l i ^ o šestdeset 
ki lometrov," pravi vodja 
Marko Lončar. 

V sprevodu bo po napove-
dih organizatorjev sodelova-
lo od deset do dvanajst vozov 
z raznimi temami. Tako kot 
vsako leto bodo prikazali ne-
kaj slovenskih in tujih poli-
tičnih tem iz preteklega leta. 

pa tudi d r u g e zanimive 
teme: npr. smetišče Teneti-
še, protikadilski zakon, po-
dražitve, oklepnike Patria, 
resničnostni šov Kmetija ... 
Ž e drugo leto bodo z nj imi 
tudi ptujski kurenti, po poti 
jih bo v živo spremljal Radio 
Kranj , tako kot lani pa bo 
sprevod komentiral in zaba-
val obiskovalce h u m o r i s t 

Kondi Pižorn. Pustni spre-
vod ima od letos tudi novo 
himno Kravji rep, ki jo izva-
jata kranjska reperja H-Mc 
& Gende. 

Šenčursk i Godlar j i bodo 
tradicionalen pustni sprevod 
pripravili v nedeljo. Iz Sred-
nje vasi bo krenil ob 13.30, v 
center Šenčur ja pa b o pri-
spel okoli 14. ure. 

V Vršajnu že gradijo 
BOŠTJAN BOGATAJ 

Gorenja vas - Lani je Obči-
na G o r e n j a vas -Po l j ane v 
sodelovanju z lastniki zem-
lj išč začela gradi t i k o m u -
n a l n o in f ras t rukturo v no-
v e m nasel ju Vrša jn , kjer bo 
prostora za 1 7 d r u ž i n s k i h 
hiš . Č e p r a v je b i l na t e m 
m e s t u še pred le tom dni 
zgol j eden od številnih hri-
bovskih travnikov, v Vršaj-
n u d a n e s že stojita dve hiši , 
prav k m a l u se b o začela še 

gradnja novUi. Investicijo v 
vodovod, kanalizaci jo, tele-
k o m u n i k a c i j s k o o m r e ž j e , 
cesto, javno razsvetl javo in 
e lektr ične vode financira 
obč ina , izvaja pa d o m a č i 
T o p o s Hotav l je . Z a r a d i 
vložka o b č i n e (letos so v 
proračunu za Vrša jn name-
nili še 2 8 0 tisoč evrov) bo 
znaten tudi komuna ln i pri-, 
spevek za investitorje, to je 
okoli 23 t i soč evrov. T e g a 
razen v i z j e m n i h pr imer ih 
občina ne zaračunava. 

V načrtovanem novem nasel ju Vršajn že stojita d v e hiši, 
prostora pa je š e veliko. / rotor cofHd k>v4h 

Ž E L E Z N I K I 

Rekordni proračun v Železnikih 

Minuli četrtek s o občinski svetniki v Železnikih v prvi obra-
vnavi sprejeli osnutek proračuna za leto 2008. Župana Mi-
haela Prevca je skrbelo, da bodo zaradi sanacije po poplavah 
odložene številne investicije, a je nato ugotovil, da je strah 
odveč: "Poleg sanaci je bodo na vrsto prišle tudi nekatere 
investicije, ki s m o jih načrtovali." Osnutek proračuna pred-
videva rekordnih devet milijonov evrov prihodkov, kar je 65 
odstotkov več kot lani. V Železnikih namreč pričakujejo pre-
cej denarja za popoplavno sanacijo, poleg tega pa z več pro-
jekti kandidirajo za državna in evropska sredstva. Osnutek 
proračuna predvideva za 1 1 , 3 mil i jona evrov odhodkov . 
"Razliko med prihodki in odhodki bomo pokrili s prenosom 
denar ja iz leta 2 0 0 7 , najeli pa b o m o tudi kredit v višini 
sedemsto tisoč evrov za gradnjo čistilne naprave v Dolenji 
vasi , " je povedal župan. Za investicije bo namenjenih 7 0 od-
stotkov denar ja , največja pa bo o b n o v a zdravs tvenega 
doma, ki bo vredna okoli milijon evrov. Skoraj toliko denar-
ja nameravajo porabiti za rekonstrukcijo osmih kilometrov 
občinskih cest. Med večjimi investicijami so tudi gradnja 
kanalizacije v Selcih in Dolenji vasi s čistilno napravo ter 
obnova v poplavah uničene kanalizacije Racovnik. A. H. 

Ž I R I 

Letos pohiteli z razpisi 

Občina Žiri v teh dneh objavlja razpise za sof inanciranje 
programov športa in kulture, kmetijskih in društvenih dejav-
nosti ter množičnih prireditev, ki bodo letos popestrile do-
gajanje v občini Žiri. Razpisi in razpisni obrazci so že objav-
ljeni na občinski spletni strani (wvw.ziri.si), na voljo so tudi 
v tajništvu občine. Za vse zgoraj naštete razpise bo občina 
letos namenila 1 6 5 t isoč evrov, na razpise pa se lahko prija-
vijo društva, zavodi, kmetovalci in organizatorji prireditev iz 
obč ine Žiri. "Letos občina prvič sof inancira organizac i jo 
množičnih in turističnih prireditev, saj želimo s tem pre-
gledneje in po enotnejših merilih društvom pomagat i pri 
organizaciji prireditev. Hkrati bomo tako že v prvi četrtini 
leta izvedeli za vse večje prireditve v občini," nam je pove-
dala Olga Vončina iz žirovske občinske uprave, ki je v občin-
skem proračunu v ta namen rezervirala 8 .700 evrov. B. B. 

mailto:info@g-glas.si
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Na domačem ledu 
so spet zmrzni 
Hokejisti Acronija Jesenic se na zadnji domači tekmi drugega dela lige EBEL niso izkazali, tudi oba 
novinca pa sta se zgolj ogrevala. 

VILMA STANOVNIK 

Jesenice - Torkova predstava 
8. kroga drugega dela lige 
EBEL jeseniškim hokejistom 
ni bila v ponos, tekmo med 
domačimi ljubljenci v rdečih 
dresih in ekipo Uvest Black 
Wing Linza pa bodo posku-
šali čim prej pozabiti tudi 
njihovi navijači. Glede na 
vse, kar smo lahko videli na 
ledu dvorane Podmežakla, je 
bil končni rezultat za goste iz 
Linza precej realna sliJca, raz-
lika 4 : 6 ( 1 : 3 , 1 : 2, 2 : 1) pa 
bo bila lahko še večja. Čeprav 
sta v moštvu Acronija Jese-
nic že zaigrala novinca Jarrid 
SkaJde in Henrik Maltrom, 
je upati, da še nista pokazala 
vsega, kar znata, prav tako 
kot je upati, da bo bližnji re-
prezentančni odmor (naša 
reprezentanca že v torek od-
haja na EIHC turnir v Belo-
rusijo) prinesel boljše razpo-
loženje na jeseniško ledeno 
ploskev. Še prej pa Jeseniča-
ne, ki so za uvrstitev na četr-
to mesto po drugem delu v 
torek izgubili zadnje upanje, 
danes zvečer na Dtinaju čaka 
ekipa Vienne Capitals, v ne-

Jeseniški hokejisti so bili pred golom gostov z Linza premalo učinkoviti. Tudi v obrambi pa 
niso pokazali vsega, kar znajo. / fot«; Tina ooki 

deljo pa se bodo v Salzburgu 
pomerili še z ekipo Red Buli 
Salzburga. Dve tekmi bo v 
kvalifikacijski skupini konec 
tedna odigrala tudi ekipa ZM 
Olimpije. Zmajčki se bodo 
danes v Gradcu pomerili z 
ekipo Graz ggers, v nedeljo 
ob 18. uri pa v Tivoliju še z 
ekipo Innsbrucka. 

Med tednom so tekme od-
igrale tudi ekipe v državnem 
prvenstvu. Ekipa Bleda je 
doma morala priznati pre-
moč vodilni ekipi Jesenice 
mladi, ki jih je premagala 2 : 
10. Zanimivo pa je bilo v Kra-
nju, kjer je domači Triglav 
šele po kazenskih strelih z 
golom Anžeta Ahačiča ugnal 

trdovratne Štajerce iz ekipe 
Stavbarja Maribor 4 : 3. Do-
mače prvenstvo se bo nada-
ljevalo že jutri, v soboto, ko 
ob 16. uri Triglav v areni Zla-
to polje v Kranju gosti HS 
Olimpijo, Jesenice mladi pa 
ob 17. uri Slavijo. Blejd ob 
17. uri gostujejo v Zalogu pri 
Alfi. 

Jure in legende znova na smučeh 
v Kranjski Gori bo jutri tekmovanje smučarskih legend; prireditev, ki se bo nadaljevala s pustno 
zabavo in veliko dobre glasbe, bo tudi letos dobrodelna. 

VILMA STANOVNIK 

Kranjska Gora - Danes popol-
dne v Kranjski Gori že priča-
kujejo večino gostov, ki se 
bodo jutri pomerili na sedaj že 
tretji prireditvi, ki sta ju glavna 
organizatorja. Jure Košir in 
Hit poimenovala Ski Legends 
Hit Challenge. Osrednji dc^o-
dek bo seveda tekmovanje 
smučarskih legend na beli str-
mini, saj so se mnogi nekoč 
slavni smučarji tudi letos radi 
odzvali vabilu našega asa, do-
ma6na iz bližnje Mojstrane. 
"Lahko povem, da so svoj pri-
hod najavili Alberto Tomba, 
Fin Christan Ja^e , Paul Acco-
la. Bruno Kemen, Hans Enn 
... ter seveda večina naših le-
gendarnih smučarjev na čdu z 
Bojanom Križajem, Borisom 
Strelom, Mitjem Kuncem, 
Matejo Svet in dnigimi "vražji-
mi dekleti". Vesel sem, da 
bodo prišli še nekateri starejši, 
kot so Peter Lakota, Blaž Jako-

pič, Miran Gašp)eišič in drugi. 
Tako pričakujemo celo vrsto 
tekmovalcev z naslovi sveto-
vnih in olimpijskih prvakov, 
saj je merilo za kvalifikacijo na 
našo tekmo zmaga na tekmi 
svetovnega pokala ali pa katera 
od olimpijskih kolajn oziroma 
kolajn svetovnega prvenstva. 
Poleg njih smo povabili še ne-
kaj drugih znanih osebnosti, 
ki prav tako znajo dobro smu-
čati," je na priložnostni tiskov-
ni konferenci pred prireditvijo 
povedal Jure Košir, ki tudi letos 
ni pozabil na dobrodelnost 

"Že lani smo na prireditvi 
zbrali denar za nakup medi-
cinske opreme za otroke z ra-
kom in krvnimi boleznimi in 
tudi letos bomo pomagali ku-
piti monitor za nadzor življenj-
skih funkdj in dodatnih infii-
zijskdh črpalk za te otroke. Prav 
tako bodo znani športniki obis-
kali male bolnike, tisti, ki jim 
zdravje dopušča, pa si bodo kot 
gostje lahko ogledali tekmo." 

fnivers 

Hitovec Tilen MajnardI in jure Košir sta v imenu organizator-
jev predstavila letošnje srečanje smučarskih legend. 

je Se dodal Jure Košir, ki je po-
vabil tudi na popoldanski vele-
slalom pustnih mask (ob 
16.15), saj bo prireditev pač po-
tekala na pustno soboto. Zače-
la se bo s prvim tekom ob 
1245, štart diugega teka pa bo 
ob 15. uri in si ga bo mogoče 
c^edati na drugem prc^ramu 
TV Slovenija. Ob 17. uri bodo 

obiskovalci lahko igrali na-
gradno igro bingo, vmes se bo 
zabava z DJ-em. Ob 18. uri bo 
na glavnem odru koncert sku-
pine The Tide, ob 19.15 skupi-
ne Dan D, ob 21. uri bo nasto-
pila skupina Big Foot Mama, 
najbolj vzdržljive pa bosta po 
22.30 uri zabavala DJ Sylvain 
& Lara Love. 

ODBOJKA 

MAASEIK 

Blejskim odbojkarjem podvig ni uspel 

Državnim prvakom iz ekipe ACH Volley v njihovi prvi sezoni 
v ligi prvakov podvig, uvrstitev v drugi krog, ni uspel. 
Preprečila jim ga je ekipa Pariz Volleyja, ki je v sredo 
nepričakovano v Moskvi premagala domači Dinamo, tako 
da so si drugo mesto na lestvici že pred tekmo Blejcev z 
ekipo belgijskega Nolika priigrali francoski odbojkarji. Naši 
prvaki, ki so se kljub temu dejstvu v Maaseiku še borili za 
tretje mesto in nastopanje v evropskem pokalu CEV, so tek-
mo z belgijskimi prvaki dobro začeli ter dobili prvi niz na 
20. Nato so popustili, to pa so izrabili izkušeni domačini in 
drugi niz dobili na i8. Bolj izenačen je bil tretji niz, ki je na 
koncu znova pripadel domačinom, naši pa so bili slabši 
tudi v zadnjem nizu ter na koncu izgubili 5 3 : 1 (-20, i8, 22, 
18). Kljub temu prve sezone v ligi najboljših niso zaključili 
razočarani, saj so se izkazali praktično na vseh tekmah, 
zlasti pa so navdušili na domačih, kjer so tudi premagali 
Francoze in Belgijce. Jutri pa blejske odbojkarje čaka Že nov 
obračun v srednjeevropski ligi, ko bodo gostovali v 
Bratislavi pri ekipi VKP Bratislave. V. S. 

VABILA, PRIREDITVE 

Mladi skakalci za naslove prvakov • SK Triglav Kranj bo to ne-
deljo, 3. februarja, pripravil državno posamično in ekipno pr-
venstvo za mladince do i8 let ter tekmo za pokal Cockta za ab-
solutno kategorijo ter mladince do 20 let in dekleta. Poskusna 
serija na novi kranjski skakalnici se bo začela ob 9. uri, prva se-
rija pa ob 10. uri. Pri Smučarskem klubu Triglav vabijo tudi v 
brezplačen začetni tečaj smučarskih skokov otroke, rojene leta 
1998 in mlajše. Začel se bo 6. februarja, in bo potekal ob sre-
dah med 17. in 18. uro v skakalnem centru Gorenja Sava. V. S. 

Šolski pokljuški maraton - Jutri bo na Rudnem polju potekal 
12. šolski pokljuški maraton. Pripravljata ga Ministrstvo za šol-
stvo in šport ter OŠ Gorje, začel pa se bo ob n . uri. V. S. 

Z a gorenjske mladinske šahovske naslove - V OŠ Stražišče 
bo jutri in v nedeljo potekalo letošnje mladinsko prvenstvo 
Gorenjske v kategorijah do 8, lo, 12 in 14 let. Prvenstvo slu-
ži tudi za kvalifikacije za državno prvenstvo, na katerega se 
uvrstijo najboljši in še dodatno, udeleženci po ključu ŠZ 
Slovenije. Pričetek tekmovanja bo ob 9. uri. Informacije: Bo-
jan Planinšek, GSM: 040/644 712 ali elektronski naslov: bo-
jan_planinsek@email.si. O . O. 

3. memorialni šahovski turnir Karmen Orel - V spomin na škof-
jeloško šahistko Karmen Orel, ki je umrla 30. januarja 2005, 
stara komaj 21 let, organizirata Zavod za šport Škofja Loka in 
šahovska sekcija Tomo Zupan Kranj 3. memorialni turnir Kar-
men Orel. Tekmovanje je odprto za vse igralce in bo potekalo 
v nedeljo 10. februarja, v Športni dvorani Poden v Škofji Loki s 
pričetkom ob 9.30, potrditev prijav do 9.15. Predhodne prijave 
do petka, 8. februarja, do 12. ure na enega od naslovov Oskar 
Orel, Puštal 46 a, 4220 Škof)a Loka, oskar.orel@siol.net ali na 
GSM: 041/918-513. Najboljši bodo prejeli denarne nagrade, vsi 
udeleženci pa lepe praktične nagrade. V. S. 

Rokometni spored - Medtem ko v 1. A rokometni ligi moški pr-
venstvo nadaljujejo prihodnji teden, pa bo ta konec tedna na 
sporedu 12. krog v 1. A ženski ligi. Ekipa Škof/a loka KSI bo v 
nedeljo ob 18. uri gostila ekipo ŽRK Brežic. V i. B ligi za žen-
ske bo ekipa Save Kranj gostila Branik, ekipa Merkurja Naklo 
pa se bo jutri ob 18. uri pomerila z ekipo Ajdovščine. V 2. ligi 
za moške bo ekipa Radovljice jutri ob 20. uri gostila Kranj, eki-
pa Alplesa Železnikov bo ob 19. uri gostila Mokerc Ig, ekipa 
Cerkelj pa se bo hkrati pomerila z ekipo Ilirske Bistrice. V. S. 

Košarkarski spored - V 18. krogu lige UPC Telemach je ekipa 
Heliosa tekmo z Zagorjem KD FT že odigrala, ekipa TCG Mer-
catorja pa bo jutri ob 20. uri v domači dvorani na Podnu gosti-
la ekipo Rogle Zreče. V14 . i. ženske SKL jutri Domžalčanke ob 
18. uri gostijo AJM, ekipa Hit Kranjska Gora se bo ob 18.30 po-
merila z ekipo Konjic, v Škofji Loki pa bo ob 17.30 tekma med 
ekipama Odeje KED in Triglavom. V 1 . B moški SKL jutri, v so-
boto, Triglav gostuje v Celju, Tinex pa v Litiji. V. S. 

gbci w Odbojka - T e k m a sedemna j s tega 
kroga 1 . državne odbojkarske lige 
V soboto, 2. februarja 2008, bo v Športni dvorani Planina v Kranju 
ob 18. uri tekma sedemnajstega kroga odbojkarskega državnega 
prvenstva moSkih. Odbojkarji Astec Triglava se bodo pomerili 
z ekipo Marchiol Prvačina. Vabimo čim več navijačev na Se eno 
tekmo kranjskih odbojkarjev. 

mailto:vilma.stanovnik@g-glas.si
mailto:jan_planinsek@email.si
mailto:oskar.orel@siol.net


s smon.subic@g-glas.si 

DOMŽALE 

Doma imel laboratorij za gojenje konoplje 

Domžalski policisti so ta teden zaradi neupravičene 
proizvodnje in prometa z mamili kazensko ovadili 26-letne-
ga Domžalčana, ki mu grozi od enega do desetih let zapo-
ra, je sporočila Policijska uprava Ljubljana. Policistom je 
namreč pred dnevi prišlo na ušesa, da 26-letnik v stanovanj-
ski hiši v okolici Domžal goji prepovedano konopljo, zato 
s o zaprosili sodišče, da odredi hišno preiskavo, ki so jo v 
ponedeljek tudi opravili. V hiši so naleteli na prostor, ki je 
bil opremljen z raznimi pripomočki za gojenje konoplje: z 
grelnimi in prezračevalnimi napravami, namakalnim siste-
mom, lučmi, različnimi gnojili za rastline. V prostoru je bilo 
38 sadik konoplje, velikih od 4 0 do 50 centimetrov. Osum-
ljencu so zasegli še elektronsko tehtnico, manjšo količino 
že posušene konoplje in beležnico z imeni oseb, morda 
odjemalcev. Za tovrstno kaznivo dejanje zakon predvideva 
kazen od enega do deset let zapora. S. Š . 

KRANJ 

Vrata vlomilca niso ustavila 

Neznani storilec je y noči na četrtek vlomil v gostinska 
lokala na cesti Staneta Žagarja v Kranju. Vanju je vstopil 
tako, da je vhodna vrata odprl s prekomerno uporabo 
fizične sile. Iz obeh lokalov je odnesel denar. 

KRAN) 

Oskubili avtomobil 

V noči na torek je nekdo na parkirnern prostoru podjetja 
Aqua Sava na Corenjesavski cesti v Kranju z osebnega avto-
mobila Volkswagen Caddy ukradel pokrov motorja, hladilnik 
in odbijača ter druge dele v vrednosti okoli tri tisoč evrov. 

ŠKOFJA LOKA 

Tablice vzel z avtobusa in avtomobila 

Neznani storilec je v noči torek na Kidričevi cesti v Škofji 
Loki s parkiranega avtobusa vzel registrsko tablico z oznako 
KR P3-501, z osebnega avtomobila, ki je bil parkiran v bližini, 
pa registrsko tablico z oznako KR R5-873. S. Š. 

TRŽIČ 

Padel s strehe 

V sredo ob 8 .20 s e j e v Tržiču pri delu na višini huje ranil 49-
letni domačin. Policija poroča, da sta delavca nameravala s 
strehe lesenega objekta odstraniti zaščitno ponjavo. Pri tem 
je 49-letni Trži<!an izgubil ravnotežje in padel z višine prib-
ližno treh metrov na tla. Zaradi ran na glavi so ga reševalci 
odpeljali v klinični center v Ljubljani. S. Š . 
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GOLF ZA VSAKOGAR 
Vabimo k vpisu novih članov kluba, 

ki bo potekal o d 1 5 . februarja 
do 1. matca 2 0 0 8 . 

Informacije po 
tel. 0 4 1 / 8 8 1 - 1 0 0 ga. Metka 
ali 0 4 1 / 6 4 1 - 0 6 6 g. Slavko. 

Prijave sprejemamo na ^pošti: 

golf.krani@stol.net. 
Maja 2 0 0 8 bonno organizirali 

tečaje z a igranje golfa. Vabimo 
k vpisu! 

RADOVLJICA 

Vlaku se ni umaknila 

V ponedeljek ob 14.45 je 
na železniški progi Kranj-
Jesenice v Radovljici vlak 
povozil 43-letno domačinko. 
Policija poroča, da je hodila 
po železniški progi, ko je 
po njej pripeljal vlak. Čeprav 
jo je strojevodja večkrat 
opozoril z zvočnim signa-
lom, se ni umaknila s proge, 
zato jo je vlak povozil. 
Vsi znaki kažejo na to, da je 
storila samomor. S. 

Za požige pogojna kazen 
Na kranjskem sodišču so v sredo na pogojno zaporno kazen obsodili 24-letnega Roberta Kuharja iz 
Bohinjske Bistrice, ki je avgusta 2006 s požigom treh senikov in poskusom požiga četrtega seja! 
strah med Bohinjci. 

S I M O N Š U B I C 

Kranj - Sodni senat kranjske-
ga okrožnega sodišča je v 
sredo 24-letnemu Robertu 
Kuharju, nekdanjemu članu 
Prostovoljnega gasilskega 
društva Bohinjska Bistrica, 
zaradi podtikanja požarov na 
območju Bohinja konec av-
gusta 2 0 0 6 izrekel pogojno 
obsodbo 18 mesecev zapora 
s preizkusno dobo treh let. 
Pri izreku sodbe je upošte-
val, da je bil zmanjšano pri-
števen, ko je tri senike po-
žgal, četrtega pa poskušal 
požgati. Sodnica Marjeta 
I>vomik m u je še odredila, 
da trem oškodovancem v 
dveh letih poplača skupno 
4 .678 evrov škode, sicer bo 
sodišče znova proučilo, ali 
mora iti za zapahe. Sodba ni 
pravnomočna. 

Obtoženi Robert Kuhar, ki 
sedaj živi pri partnerici v Ra-
dovljici, je svoje dejanje pri-
znal že s prvim dnem prijet-
ja in ga še vedno obžaluje. 
"Žal mi je, kolikor imam las 
na glavi," je dejal. Že pre-
iskovalni sodnici je razložil, 
da je prvi požar zanetil s ci-
garernim ogorkom, v pre-
ostalih treh primerih pa je za 

vžigalno sredstvo uporabil 
plastične zamaške, v katere 
je nalil mešanico bencina, 
olja in razredčila. Po mne-
nju sodnega izvedenca psi-
hiatra Branka Brinška je po-
žare podtikal zaradi notranje 
napetosti in psihičnih težav, 
zaradi katerih je zapadel v 
stanje začasne duševne mot-
nje, ki je bistveno zmanjšala 
sposobnosti obvladovanja. 
lOjub vsemu je dobro razu-
mel posledice svojega deja-
nja, je dodal psihiater. 

Zaradi psihičnih težav si je 
Kuhar v tistem obdobju na-
meraval vzeti življenje, zato 
so mu v gasilskem društvu 
prepovedali opravljati opera-
tivno delo in voziti gasilska 
vozila. To ga je precej priza-
delo, še posebej, ker ga je 
vožnja velikih vozil vznemir-
jala. S podtikanjem požarov, 
ki jih je nato tudi sam poma-
gal gasiti, si je tako želel spet 
pridobiti mesto operativnega 
gasilca. "Ko sem hodil na ga-
šenje, s e m skušal dokazati, 
da tudi jaz znam nekaj nare-
diti," je razložil v preiskavi. 

Tožilka Nadja Gasser je 
sledila ugotovitvam psihia-
tra, zato je sodnemu senatu 
predlagala pogojno obsodbo 

Nekdanji gasilec Robert Kuharje požige priznal in obžaloval. 

dvajset mesecev zapora s 
preizkusno dobo štirih let, 
pri tem pa naj upošteva olaj-
ševalne okoliščine: poleg 
zmanjšane prištevnosti še 
priznanje in obžalovanje de-
janja, pripravljenost povrniti 
škodo, mladost obtoženca 
ter njegovo namero, da si 
uredi življenje in družino, 
saj s partnerico pričakujeta 

otroka. Zagovornik, ki je si-
cer predlagal pravno prekva-
lifikacijo kaznivega dejanja 
požiga v milejšo obliko po-
škodovanja stvari, je na tožil-
kin predlog odgovoril: 
"Obramba se s pogojno so-
dbo strinja, ni pa potrebna 
takšna ostrina." Sodni senat 
mu je z omilitvijo kazni na-
zadnje tudi prisluhnil. 

Največ dela z neprijavljenimi tujci 
v dobrem mesecu dni delovanja Policijska postaja za izravnalne ukrepe Kranj, ki so jo ustanovili po 
ukinitvi mejne kontrole na mejah z Avstrijo in Italijo, ni imela pretiranega dela. 

S I M O N Š U B I C 

Kranj - PoUcijska postaja za 
izravnalne ukrepe Kranj je 
v prvem mesecu po ustano-
vitvi izvedla nekaj manjših 
zasegov droge, izrekla več 
glob tujim državljanom, ki 
pri sebi niso imeli osebnih 
dokumentov ali pa v naši 
državi niso imeli urejenega 
statusa bivanja in zaposlit-
ve. Obravnavala je nekaj 
emigrantov in prosilca za 
azil , nekaj glob pa so go-
renjski policisti za izravnal-
ne ukrepe napisali tudi kr-
š i l cem javnega reda in 
miru ter cestno prometnih 
predpisov. 

"V prvem mesecu po uki-
nitvi meje nismo zaznali ne 
povečanja ne padca čezmej-
ne kriminalitete ali ilegalne 
migracije. Največ smo se 
ukvarjali s tujci, ki so neza-
konito bivali v Sloveniji," je 
rezultate enomesečnega 
dela kranjske policijske po-
staje za izravnalne ukrepe 
predstavil n jen komandir 
Damjan Veternik. V novo-
ustanovljeni enoti poleg ko-

mandirja delajo še njegov 
pomočnik in osemnajst poli-
cistov. 

Policijske enote za izrav-
nalne ukrepe so ustanovili 
za izravnavo varnostnega 
primanjkl ja ja po ukinitvi 
notranje mejne kontrole, je 
pojasnila Melita Močnik, 
vodja oddelka za izravnalne 
ukrepe v Generalni policij-
ski upravi. Ustanovili so jih 
v šestih polici jskih upra-
vah, sedma, specializirana 
enota pa deluje na območju 
celotne države, v vseh eno-
tah pa je zaposlenih skupaj 
252 policistov. "Te enote iz-
vajajo vse policijske naloge, 
so pa usmerjene predvsem 
v preprečevanje in odkriva-
nje čezmejne kriminalitete 
in ilegalne migracije. Med 
izravnalne ukrepe sodijo še 
šengenski informacijski si-
stem. čezmejno policijsko 
sodelovanje in t. i. vroče za-
sledovanje. Slednje so že 
izvedli policisti na območju 
Policijske uprave Maribor, 
ki so storilcu kaznivega de-
janja sledih tudi po ozem-
lju Avstrije," je razložila. 

Policisti za izravnalne ukrepe uporabljajo specialno opremo 
po šengenskih kriterijih /foto ComdKjv«.« 

"Policijska postaja za iz-
ravnalne ukrepe drugače od 
drugih policijskih enot delu-
je po vsej Gorenjski, največ 
pa s m o prisotni na glavnih 
cestnih in železniških {»ve-
zavah s sosednjima država-
ma. Naši policisti delujejo 
tako v civilu kot v unifor-
mah, prav tako v civilnih in 
službenih vozilih. Vsako-
m u r se torej lahko zgodi, da 
ga ustavi policist v civilu," je 
še opozoril Veternik. Pri svo-

jem delu policisti za izrav-
nalne ukrepe uporabljajo 
specialno opremo, tudi takš-
no, ki je v preteklosti še niso. 
Med opremo za mejno kon-
trolo sodi tudi posebno kom-
binirano vozilo, med polici-
sti imenovano "šer^enbus", 
ki je opremljeno z videonad-
zornim sistemom, snemal-
nimi napravami, napravami 
za nočno opazovanje, detek-
torji eksploziva in narkoti-
kov in podobno. 

mailto:smon.subic@g-glas.si
mailto:golf.krani@stol.net
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Ste pomislili, kaj pravzaprav pomeni ta "medkulturni dialog", o katerem se zadnje čase kar naprej govori? In kaj 
vse se lahko zgodi, če tega dialoga ni, če prevladajo različni monologi, ki govorijo drug čez drugega in pozivajo na 
obračun? 

Dialog med monologi 
MIHA N A G U Č 

Na Koroškem 
pa politično in 

kulturno vzdušje 
še naprej diktira 
šovinist Haider, 

v svojem 
monologu, 

ki bi Slovencem 
pravico do 

medkulturnega 
dialoga priznal 
šele, ko jih ne hi 

V naših medijih 
se je oglasila nova 
lajna, ki kar na-
prej ponavlja, da 
je Svet Evrope (ki 

mu, kakor je spet dobro zna-
no, predseduje Slovenija) 
razglasil leto 2008 za evrop-
sko leto medkulturnega dia-
loga. Spodobi se in pravično 
je, če se v tej zadevi oglasi-
mo tudi v Gorenjskem gla-
su. In poskusimo to storiti 
tako, da ne bi ponavljali vse-
ga tistega, kar so oznanile že 
druge lajne. Da bomo vede-
li, za kaj pravzaprav gre, po-
novimo le definicijo, s kate-

ro je pojem opredelil Svet 
EU. Medkulturni dialog ima 
za "odprto, spoštljivo in ena-
kopravno izmenjavo pogle-
dov in mnenj med posa-
mezniki oziroma skupina-
mi različnih kulturnih oza-
dij, ki posledično prispeva h 
globljemu razumevanju raz-
ličnih svetovnih nazorov, 
vrednot in razmišljanj". Cilj 
tega početja pa je "omogoči-
ti, da lahko različne kulture 
v našem multikulturnem 
svetu mimo in konstruktiv-
no soobstajajo, razvijajo ob-
čutek skupnosti in pripad-
nosti ter gojijo vzajemno 
spoštovanje in razumevanje 
drug drugega". 

Ko berem to posplošeno 
leporečje, se spomnim, kako 
slikovito je ta problem, ki je 
star prav toliko kot vsakršna 
kultura, že davnega leta 1913 
v svojem znamenitem ljub-
ljanskem predavanju Slo-
venci in Jugoslovani izrazil 
Ivan CarJcar. Pri tem je mis-
lil na razlike med jugoslo-
vanskimi narodi. "Po krvi 
smo si bratje, po jeziku vsaj 
bratranci, po kulturi, ki je 
sad večstoletne separatne 
vzgoje, pa smo si med seboj 
veliko bolj tuji, nego je tuj 
naš gorenjski kmet tirolske-
mu, ali pa goriški viničar flur-
lanskemu." Leta 1918 smo 
se kljub temu "zedinili" in 

J ^ Vrhunec nekulturnega "dialoga" twed civilizacijami je bil dosežen n . septembra 2001 
bilo vec. v New Vorku. 

vse do razpadov Jugoslavij v 
letih 1941 in 1 9 9 1 gojili na-
porni "medkulturni dialog", 
ki pa se je dvakrat končal 2 
vojno. Vzrok seveda ni bil le 
v kulturnih razlikah. 

Kako bo zdaj, ko so go-
renjski in tirolski kmetje ter 
goriški in furlanski viničarji 
spet v eni državni povezavi, 
bomo še videli. Kmetov in 
viničarjev je sicer samo še 
za vzorec, veselo si konkuri-
rajo in uživajo v subvencijah 
EU. Na Koroškem pa poli-
tično in kulturno vzdušje še 
naprej diktira šovinist Hai-
der, v svojem monologu, ki 
bi Slovencem pravico do 
medkulturnega dialoga pri-
znal šele, ko jih ne bi bilo 
več. Kaj pa je ta človek, ki je 
demokratično izvoljeni de-
želni glavar (vseh Koroš-
cev.') že naredil takega, da bi 
lahko nemška in slovenska 
kultura v koroškem mono-
in multikulturnem svetu 
mimo in konstruktivno so-
obstajali, razvijali občutek 
skupnosti in pripadnosti ter 
gojili vzajemno spoštovanje 
in razimaevanje drug druge 
- če parafraziramo zgoraj 
navedeni cilj EU? 

K sreči Evropa ni Koroška. 
Kdo bi si v letih 1914-18 ali 
1940-45 lahko mislil, da 
bodo Nemd in Francozi že 
nekaj desedetij pozneje - in 
ravno zaradi povezovanja v 
EU - spet normalno in zelo 
kulturno komunicirali. Po-
tomci tistih, ki so se v prvi 
polovici 20. stoletja neučin-
kovito pobijali v dveh voj-
nah, so dejavno presegli raz-
like in zamere. 2da j oboji 
pripadajo eni evropski kul-
turi. Pojavile pa so se nove 
in zelo problematične kul-
turne razlike. V Franciji 
imajo težave s potomci ti-
stih, ki so se priselili iz nji-
hovih nekdanjih kolonij, 
zlasti iz severne Afrike. V 
Nemčiji pa živi velika turška 
skupnost. Razlike med is-
lamsko in krščansko kultu-
ro so za mnoge tudi ena od 
glavnih ovir za sprejem Tur-
čije v EU. Ne nazadnje živi 
kar močna islamska skup-

nost tudi na Gorenjskem, 
vendar, kolikor je meni zna-
no. med "ta pravimi in ta 
zgornjimi" in "onimi drugi-
mi, ta spodnjimi" Gorenjci, 
ni kakšnih prevelikih težav v 
vsakdanji in medkulturni 
komunikaciji. 

Ne vem, kako bo v prihod-
nje, ko se nam zaradi po-
manjkanja lastne delovne 
sile za nekatera dela obetajo 
novi priseljenci. Doslej in 
zdaj pa je pri nas in med 
nami gotovo večji problem 
"znotrajkultumi" dialog. S 
tem imamo težave že od 
konca 19. stoletja, od zloglas-
ne "ločitve duhov"; ob koncu 
2. sv. vojne in med njo je ta 
"dialog" zahteval tudi veliko 
življenj. Po mojem je ena 
največjih pridobitev našega 
približevanja in vstopa v EU 
ta, da se moramo ves čas dr-
žati evropskih pravil igre, ki 
ne dopuščajo nizkih udar-
cev, kakršnih smo bili vaje-
ni. V besedah se sicer še spo-
rečemo in stepemo, pobija-
mo se pa ne. Ne vem pa, 
kako bi bilo, če bi evropske 
povezave razpadle in bi bili 
Slovenci spet prepuščeni 
sami sebi in težavnim sose-
dom? Bojim se, da bi bilo 
spet hudo. 

Kulturne razlike so torej 
tudi med nami. Ne kažejo se 
le v odnosu do tistih, ki so 
druge narodnosti (Romi) in 
vere ali kulture nasploh 
(Bošnjaki). Po svoje in dosti-
krat tudi konflikmo se izra-
žajo v družinah, šolah, ptod-
jetjih in uradih, na cesti, v 
prometu, pred diskotekami, 
za šanki, v televizijskih deba-
tah, za govorniškim pultom 
in v klopeh državnega zbora, 
včasih sežejo tudi v sporočila 
s prižnic in v akademske raz-
prave ... v vseh teh okoljih 
imamo priložnost udejanjati 
tisto, kar je razglasil Svet EU 
in je navedeno v prvem od-
stavku tega pisanja. Biti Ev-
ropejec v tem času (in ne le v 
letu 2008) pomeni tudi biti 
dojemljiv za kulturne razlike 
in jih spoštljivo prenašati, 
dokler so znosne. Da ne bi 
postale neznosne... 



LETO JEZIKOV Snovat^a 

Generalna skupščina OZN je leto 2008 razglasila za leto jezikov. Slovenci pogosto poudarjamo, da se učimo tuje 
jezike, da znamo govoriti tuje jezike bolje kot drugi evropski narodi - pa se kdaj zamislimo nad tem, kakšen odnos 
imamo do svojega jezika, do slovenščine. 

Tudi maternega jezika 
se je treba učiti 

MARJEIA ŽEBOVEC 

Pomislimo 
samo, kolikokrat 

prihaja do 
sporov iz čisto 

preprostega 
razloga, ker 

nekdo nekomu 
nečesa ni dovolj 

jasno povedal ali 
pa je ta 

preprosto narobe 
razumel, ker 

niso bile 
uporabljene 

prave besede. 

S
pomnim se do-
godkov iz osnov-
ne šole: spet ta 
slovenščina 
spet bomo brali 
..., oh, spet ta slov-

nica ... Podobno je bilo v 
gimnaziji. Večina ljudi misli, 
da se maternega jezika ni tre-
ba učiti, ker ga pač govori-
mo. Vendar to ne drži. Jezik 
je res živ, se spreminja, ven-
dar v njem ostajajo določene 
zakonitosti, ki jih je treba 
upoštevati. Lahko tvorimo 
nove besede, vendar tako, da 
nas bodo sonarodnjaki razu-
meli. Lahko uvajamo nova 
poimenovanja, vendar iz be-
sed in besednih zvez, ki bodo 
l judem razumljive. Tudi 
knjige, ki so v šoli za domače 
branje, je treba prebrati. Za-
kaj.' Saj obnove lahko dobi-
mo na internetu ali pa jih 
prepišemo od m a m e , ki je 
bila pridna v šoli. 

Zakaj bi imel bogat besed-
ni zaklad? Zakaj bi moral 
vedno vedeti, kako naj po-
vem to, kar želim povedati.' 
Zato ker ljudje nismo sami, 
ker živimo drug z drugim in 
si m o r a m o sporočati, kako 
smo, kaj počnemo, kaj hoče-
mo, kam gremo ... pa še 
marsikaj drugega. Vse mora-
mo povedati tako, da nas 
bodo drugi razumeli. Pomis-
limo samo, kolikokrat priha-
ja do sporov iz čisto prepro-
stega razloga, ker nekdo ne-
komu nečesa ni dovolj jasno 
povedal ali pa je ta preprosto 
narobe razumel, ker niso 
bile uporabljene prave bese-
de. Prave besede po pome-
nu, poleg tega pa tudi dobro-
namerne, prijazne, nikakor 
žaljive. Vsekakor resnične, 
vendar obzirne. Resnico je 
mogoče povedati tudi tako, 
da jo človek sprejme. 

Pri tem se pa moramo dr-
žati še treh načel dobrega 
sloga, ki niso pomembna 
samo za tiste, ki pišejo, am-
pak za vse, ki hočejo kaj izra-
ziti z besedami. To so na-
tančnost, jasnost in jedma-
tost. Če smo natančni, pove-
mo točno to, kar mislimo, s 
pravimi besedami, tako da 
poslušalci ali bralci razumejo 
povedano. Če govorimo jas-
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NA SORIŠKI PLANINI. PREVOZ Z J 

AVTOBUSI IZPRED HIŠÊ ICKLNARIKD, 

JEZERSEK V SORI OB 7.30 URI? 

DOBRA VOLJA JE NAJBOLJA ! 

Takšne jezikovne napake v javnosti ne kažejo dobrega odnosa do maternega jezika in nam 
niso v čast. Niti človeku, ki jih je naredil, niti skupnosti, ki to dopušča. 

no, ne more priti do dvomov, 
kaj smo hoteli povedati, jedr-
nato pa povemo tako, da 
uporabimo točno toliko be-
sed, kolikor jih je treba, ne 
preveč, da nam ne bo nihče 
rekel, da "nakladamo", niti 
premalo, ker bo sporočilo 
okrnjeno. Posebej pogosta 
slogovna napaka proti jasno-
sti izražanja je besedna zveza 
"tisti, ki", na primer: "Sosedje 
bil tisti, kije vse zakuhal." Cis-
to preprosto bi lahko rekli: 
"Sosedje vse zakuhal." 

Posebej pa je treba sprego-
voriti o jeziku posameznih 
poklicnih skupin. Marsika-
teri poklic ima točno določe-
no izrazoslovje, ki so ga do-
ločali skupaj z jezikoslovci. 
Drugi pa ne zaupajo niko-
mur, da bi lahko odločal o 
njihovem besedišču, ker da 
ne pozna stroke. Mislijo, da 
je njihova stroka čisto poseb-
na in potrebuje čisto pose-
ben jezik. Vendar ni tako. 
Prepričana sem, da bi mora-
la vsaka stroka upoštevati 
nanenje jezikoslovcev, slove-
nistov, saj morajo strokov-
njaki pri svojem delu, pri ob-
javljanju svojih strokovnih 
spoznanj in poučevanju 
mladih spoštovati jezikovna 
pravila, Id veljajo za uradni 

jezik. V zadnjih letih so se v 
slovenščini razširile besede 
in oblike, ki močno odstopa-
jo od do sedaj veljavnih pra-
vil, tudi besedotvornih. Na 
primer beseda "izgradnja" v 
pr imem izgradnja stavbe, ce-
ste in podobno je besedotvor-
no popolnoma napačna. 
Predpona iz- izraža, da gre 
nekaj ven, kot na primer v 
pr imeru "izkop", "izselitev" 
in podobno, beseda "izgrad-
nja" pa naj bi povedala, da se 
nekaj gradi ali se bo gradilo, 
da je bilo nekaj dograjeno, 
stavba, cesta ... dokončana. 
V prvem primeru bi bila 
ustrezna beseda "gradnja", 
če gre za dokončanje grad-
nje, pa "dograditev". 

Napake se pojavljajo tudi 
pri rabi edninskih samostal-
nikov, kot da so množinski. 
Predstavniki raznih podjetij 
in organizacij za stike z jav-
nostjo trdijo, da gre pri njiho-
vem delu za stike z javnostmi, 
češ da gre za več javnosti: 
strokovno, kulturno, publici-
stično, splošno javnost. Ven-
dar gre tu le za dele ene 
same javnosti. Naj postavim 
nasproti izrazito edninski sa-
mostalnik, za katerega naj-
brž nikoli nikomur ne bo pri-
šlo na misel, da bi ga uporab-

ljal v dvojini ali množini , 
"moka". I m a m o več vrst 
moke: pšenično tega ali one-
ga tipa, ajdovo, koruzno, po-
sebno, namensko pa najbrž 
še kakšno. Čeprav uporablja-
m o tri različne vrste moke 
hkrati, ne bomo rekli, da pe-
čemo nekaj iz treh mok, am-
pak iz treh vrst moke. Tako 
bi lahko gledali tudi na jav-
nost. Imamo dele javnosti, ki 
se jih tičejo posamezna po-
dročja, ampak vedno imamo 
le javnost in govorimo javno-
sti, ne javnostim. Po istem 
načelu pišejo tudi, da so si 
tam in tam pridobili nova 
znanja. Pridobili so si kvečje-
mu znanje s tega in tega po-
dročja. 

Med take, bolj javne napa-
ke spada tudi pisanje okraj-
šav za oznako vrste podjetja: 
d. o. o., d. d., s. p.... Pike so še 
napisane, čeprav tudi te ne 
vedno, presledkov pa ni, če-
prav bi morali biti. Med ime-
nom in oznako oblike pod-
jetja mora biti vejica, pa jo le 
redkokje srečamo. Tudi ko 
sem sama formalizirala svo-
je delo in se odločila za obli-
ko s. p., s e m morala pri refe-
rentki na A J P E S kar odločno 
vztrajati pri zahtevi, da ozna-
ko s. p. napiše prav. "Saj vem. 

da je tako prav, ampak nihče 
tako ne piše," se je izgovarja-
la. Težko je reči, koliko je ne-
znanja in koliko površnosti, 
nič od tega pa nam ni v čast. 
s takšnim odnosom sebe in 
svoj jezik ponižujemo. 

Posebno poglavje pa pred-
stavlja površen odnos do pi-
sanega jezika. Ta se kaže 
predvsem v neupoštevanju 
pravil glede presledkov. Loči-
lo, torej vejica, pika, klicaj, 
vprašaj, dvopičje, podpičje, 
vezaj..., se vedno drži besede 
pred seboj! Ne takole / Ta na-
paka, da tisti, ki piše, naredi 
presledek pred ločilom, zla-
sti pred klicajem ali vpraša-
jem, je zelo pogosta. Vendar 
je napaka. Kaže na to, da se 
človek ni naučil osnov mater-
nega jezika. To se vsekakor 
učijo otrod v osnovni šoli. In 
če odrasli tega ne znajo, po-
meni ... 

Ž e otroci v osnovni šoli pa 
ne napišejo pravilno datuma. 
Noben mesec se ne imenuje 
"prvi", "drugi" in tako dalje-
Stara slovenska imena po-
znamo (Ali jih res?), uveljav-
ljena mednarodna pa v pre-
vodu včasih tudi pomenijo 
število, vendar se to ne skla-
da z zaporedno številko me-
seca v letu. Datum se torej ne 
zapiše 13. 9 . 1 9 8 0 , ampak 13. 
september 1 9 8 0 . Posebej 
grdo pa je videti takole zapi-
san datum, še posebej sredi 
besedila: 13 .09.1980. Pisanje 
datuma le s številkami je 
sprejemljivo le, če imamo 
zelo malo prostora. Če nada-
l jujemo na tem področju: 
tekma se ni začela ob 13.30 
uri (trinajst trideset uri), am-
pak ob 13.30 (trinajsti uri in 
trideset minut), pogovorno 
pa ob pol dveh. Besedico 
"uri" napišemo samo, kadar 
govorimo o celih urah, brez 
minut. 

Če torej strnemo: tako kot 
nobena druga znanost nam 
tudi znanje maternega jezika 
ne bo kar samo padlo v glavo 
- za to se je treba potruditi. In 
verjemite, splača se. S tem 
bomo dokazali, da smo po-
nosni nase in na svojo kultu-
ro, ki se izraža tudi v jeziku, 
in se še bolj sproščeno in sa-
mozavestno učili tujih jezi-
kov ter spoznavali druge kul-
ture. 



POGOVOR Snovanja 

"Zapomni si Uroša Smoleja, iz njega še nekaj bo," so mi pred več kot desetimi leti, ko je ta še študiral, govorili v 
Gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah. Pri triintridesetih in desetih letih dela v profesionalnem gledališču je 
nominiran za nagrado Prešernovega sklada. Žirijo je prepričal z briljantno odigrano vlogo Konferansjeja v 
muzikalu Kabaret Mestnega gledališča ljubljanskega. 

Nikoli ne delam življenjske vloge 
U R O Š S M O L E J , D R A M S K I I G R A L E C 

IGOR KAVČIČ 

M ar ni nekoliko 
n e h v a l e ž n o , 
3. decembra 
izvedeti, da 
ste eden iz-

med nominiranih za nagra-
do Prešernovega sklada, in 
potem skoraj dva meseca ča-
kati na to, ali boste na slav-
nostni p<xlelitvi tudi res med 
dobitniki? 

"Pravzaprav že nekaj časa 
vem, ali bom nagrado dobil 
ali ne. Javnost pa naj bi za 
nagrajence izvedela šele na 
slavnostni podelitvi rta pred-
večer slovenskega kulturne-
ga praznika. Najbrž je tako 
zato, da sta napetost Ln priča-
kovanje večja." 

Pustiva torej tudi midva naše 
bralce še slab teden v priča-
kovanju. V svoji desetletni 
poklicni karieri ste za svoje 
igralske dosežke prejeli že 
kar nekaj nagrad: Prešerno-
vo, Borštnikovo in Severjevo 
že kot študent, slednji dve 
kasneje tudi kot profesional-
ni igralec, dvakrat vam je na-
grado namenil časnik Dnev-
nik, skupaj s soigrald iz Bur-
ke o jezičnem dohtarju ste si 
prislužili nagrado Žlahmi 
komedifant, še dokaj mladi 
ste sedaj nominirani za na-
grado Prešernovega sklada, 
skorajda ni minilo leto brez 
nagrade, človek se tega kar 
nekoliko navadi, kajne? 

"Bilo bi neskromno, če bi 
rekel, da sem se v tem smis-
lu kar nekoliko razvadil, v 
zadnjih letih nagrade res do-
bivam v nekakšnem ritmu, 
skoraj vsako leto kakšno. Vse 
nagrade, ki sem jih doslej 
prejel, m i pomenijo veliko, 
saj so potrditev, da to, kar de-
lam, delam dobro, hkrati pa 
mi dajejo neki zagon za na-
prej. Mislim, da je to tudi nji-
hov namen, saj se od nagrad 
pri nas ne da obogateti, kaj 
šele, da bi se prevzel zaradi 
njih. Seveda pa bi lagal, če bi 
dejal, da mi ne ugaja, kadar 
gledališka srenja na ta način 
opazi moje delo. Priznanje 
drugih me bogati kot igralca, 
lahko si rečem, O.K., delam 
dobro, še bolj se bom potru-
dil. Spadam med ljudi, ki 
niso prehitro zadovoljni 
sami s sabo, hkrati pa tudi 
nisem eden tistih, kd bi za-
spali na lovorikah. Ne, nagra-

de niso za to, da bi dobil ob-
čutek, da mi v življenju niti s 
prstom ni več treba migniti 
in da poslej lahko le še uži-
vam na krilih neke slave." 

Vendarle pa so nagrade tudi 
javno priznanje igralcu in ga 
hkrati razlikujejo od kolkov.. . 

"Razlike se ne pojavljajo 
zaradi nagrad. Te so že v nas 
igralcih samih. Predvsem 
mis l im na tiste, ki imajo v 
sebi neko božjo iskro ali pa 
talent Ta posledično pripelje 
tudi do nagrad. Seveda pa 
gre tu v prvi vrsti za srečo, 
splet okoliščin, usodo, ki je v 
tem pr imem pravi festival, 
prava predstava, prava vloga 
... Zgodi se na primer, da 
imaš včasih odličen občutek, 
a je bila tvoja vloga ali pred-
stava v celoti spregledana ... 
So pa tudi predstave, kot je 
Kabaret, ki ga igramo že več 
kot leto in pravijo, da sem kot 
Konferansje odigral svojo živ-
ljenjsko vlogo. Rečem jim, 
naj ne govorijo tega, da to ne 
sme biti moja življenjska vlo-
ga. Če je tako, potem ni več 
kam iti. Seveda pa verjamem, 
da je vsaka vloga zelo po-
membna. Tudi v prihodnje 
sem prepričan, da bo vsaka 
vloga zame izziv. Drži pa, kot 
sem dejal, da se je tolo^at vse 
ujemalo, od predstave, do 
moje vloge in žanr muzikala, 
ki je pri nas sicer zelo redek. 
Ples, petje in igra ponujajo ve-
liko možnosti, da se kot igra-
lec lahko izkažeš. Očitno sem 
dobro izkoristil priložnost Na 
neki naOn pa je največja na-
grada za igralca še vedno od-
ziv občinstva, ki sicer ni ved-
no v skladu z mnenjem stro-
ke, je pa zagotovo pomem-
ben. Neznanec te ustavi na ce-
sti in ti iskreno reče, vas sem 
pa zadnjič gledal v gledališču 
in ste mi bili tako všeč, da 
vam moram prav čestitati..." 

T o je kakopak povsem dru-
gačno priznanje. 

"Drži. Ampak je pa tudi 
dober občutek, če veš, da lju-
dem ugajaš, da jim daješ ne-
kaj, da se tudi oni bolje poču-
tijo, da so veseli, zadovoljni." 

Rekli ste, da vsakič želite v 
vlogo vložiti največ, kar zmo-
rete. Je lažje, če gre za vlogo, 
ki vam je tudi osebno blizu? 

"Sreča je bila, da sem s 
Konferansjejem dobil res pol-

Kadar je Uroš Smolej " samo" Uroš. / foio: ck.raj<i 

nokrven lik, Id ga je mogoče 
interpretirati na različne nači-
ne in iz katerega je mogoče iz-
tisniti ogromno soka. So tudi 
dramski liki, ki so brez mesa 
in krvi in iz njih preprosto ni 
mogoče narediti ne vem kakš-
nega presežka. Lahko si v ob-
dobju, ko ti je kaj drugega bolj 
pomembno in iz sebe ne mo-
reš toliko iztisniti, kot bi rad. 
Skratka, mnogo je stvari, ki 
jih je potrebno upoštevati pri 
tem, kako ti uspe posamezna 

Koliko ponovitev ste že odig-
rali s Kabarejem? 

"Zdi se mi, da okrog osem-
deset. Kar je za predstavo s 
tako veliko zasedbo, zbrano z 
vseh vetrov, veUk uspeh." 

V predstavi ste se izkazali kot 
izvrsten plesalec. Širša jav-
nost je vaš občutek za ples 
lahko spoznala tudi v nedelj-
ski oddaji Spet doma, kjer ste 
sodelovali v rubriki "Zvezde 
plešejo" ... 

"V nedeljski oddaji pri Ma-
riu sem v plesnih nastopih 
izhajal iz sebe in mojega po-
klica. Če sem že igralec, pa 
dajmo vse skupaj zavit v 
neko zgodbo. Te plesne toč-
ke so potem bile nekoliko 
drugačne od drugih parov. 
Moram pa reči, da je bila to 
ena mojih najtežjih izkušenj 
v življenju. K sreči nisem 
imel toliko dela v tistem 

Času, da sem si lahko privoš-
čil praktično vsakodnevni 
trening plesa. S soplesalko 
sva naštudirala skoraj deset 
standardnih plesov, kar je 
presenetilo tudi mene." 

Bi se bolj angažirali na ples-
nem področju, če bi čas zavr-
teli nazaj? 

"Ko sem še preživljal mla-
dost na Jesenicah, sploh ni-
s e m imel te izbire. Ni bilo 
plesnih šol kot tu v Ljubljani. 
Danes je zagotovo drugače. 
Če bi živel v Ljubljani, bi se 
zagotovo že v mladih letih 
ukvarjal s plesom." 

v predstavi Kabaret dajete 
o b ^ t e k , da vam eleganca čr-
n ^ a smokinga še posebej 
ustreza... Se dobro počutite v 
takem s l < ^ oblačenja? 

"Kostum zelo pomaga pri 
vlogi, saj je vselej izbran v 
funkdji lika, ki ga igraš. Kot 
igralec v njem ne uživaš rav-
no, saj si pri vsem gibanju po 
odru precej omejen, pa tudi 
kostumi niso iz ne vem kako 
kakovostnih materialov." 

Pa vendar, pristoji vam resna 
obleka, poslovni kovček ... in 
ne recimo neko baročno raz-
košje. 

"Mislite na podobo kakega 
sofisticiranega Angleža. Na 
o d m z obleko sovpada tudi 
karakter lika. Če imam oble-
ko s kravato, se na odm ob-

našam drugače, kot Če sem v 
kratkih hlačah in majici. Rav-
no tako je v zasebnem življe-
nju." 

Ena vaših igralskih značilno-
sti je tudi izdelana obrazna 
mimika. Izredno malo pros-
tora potrebujete, da liku pri-
čarate njegov značaj, razpolo-
ženje, slog. . . 

"Zagovarjam različne vrste 
igralskih pristopov, saj se mi 
tudi po desetih letih igranja 
še vedno zdi najpomembne-
je, da se kot igralec na odru 
znaš ustrezno transformirati 
v vlogo, ki ti je namenjena. 
Pri tem uporabljaš igralska 
sredstva, Id so ti na razpola-
go. Jaz i m a m na razpolago 
tudi obrazno mimiko, kar mi 
pri igranju šteje v plus. Igral-
ci, ki te sposobnosti nimajo, 
to nadomeščajo s č im dru-
gim. Seveda pa je odvisno od 
žanra, komedija del arte do-
pušča igro obraza in ges t 
manj pa kakšna realistična 
predstava." 

Kljub temu da ima M G L pre-
cej velik igralski ansambel, v 
stalnem angažmaju vas je 
več kot trideset, lahko rečete, 
da ste igralsko kar dobro za-
sedeni. Najbrž ste kar zado-
voljni, da je tako? 

"Na vsak način s e m zelo 
zadovoljen. Imam možnost 
delati zelo veliko. V nadalje-
vanju sezone pa bom v glav-

"Srečaje bila, 
da sem s 
Konferansjejem 
dobil res 
polnokrvm lik, 
ki gaje mogoče 
interpretirati na 
različne načine 
in iz katerega je 
mogoče iztisniti 
ogromno soka." 
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"Uporabljaš 
igralska sredstva, 

ki so ti na 
razpolago. 

Jaz imam na 
razpolago tudi 

obrazno 
mimiko, kar 

mi pri igranju 
šteje vplus." 

nem prost, kar mi navsezad-
nje tudi ustreza. Veliko še ig-
ramo Kabaret, ki je zame kar 
precej naporen, v Mojstru in 
Margareti sem odigral lik Vo-
landa, ki mi je vzel kar precej 
časa, tu so še žive predstave iz 
prejšnjih sezon..." 

Si vzamete premor ali gostu-
jete v kakem drugem sloven-
skem gM3l iš6 i? 

"Letos sem bil povabljen v 
Slovensko stalno gledališče v 
Trstu, dogovor je bil že skle-
njen, nakar smo ugotovili, da 
bi bila večina najbolj pomemb-
nih vaj decembra, ko veliko ig-
ramo v domačem teatru. De-
cembra smo imeli kar 20 
predstav. Sem pa imel premie-
ro in pet ponovitev otroškega 
muzikala Čudežno drevo v po-
častitev 50-letnice Mladinske-
ga zbora RTV. Vsaj enkrat na 
teden grem na Radio Ekspress 
snemat reklame..." 

Risanke in radijske igre... 
"Ja, nikoli ni dolgčas. Ce 

sem slučajno prost je pa kaj 
hitro telefonski klic s kakšno 
ponudbo." 

Preden ste se zaposlili v MGL, 
ste dve sezoni preživeli v Pre-
šernovem gledališču v Kian ju. 
Vleklo pa vas je v I^ubljano? 

"Pa ne zato, ker bi bil Kranj 
z gledališčem nekje na obrob-
ju. Po pol leta svobodnjaštva 
sem se takrat z veseljem zapo-
slil v Kranju, kjer sem odigral 
tudi nekaj dobrih predstav. V 
nekem trenutku pa je prišla 
ponudba takratnega direktor-
ja MGL Borisa Kobala, ki sem 
jo jK) krajšem premisleku 

sprejel. Po vseh teh letih vem, 
da sem se odločil pravilno, 
gledališče je dobro, ima raz-
nolik in obsežen repertoar, 
imamo zvesto občinstvo, kli-
ma v igralskem ansamblu je v 
redu ... Tudi Prešernovo gle-
dališče je zelo dobro gledališ-
če, resda majhno, kar pa po-
meni, da veliko igraš in ti ne 
manjka dobrih vlog." 

Ste kdaj razmišljali, pa ne 
mislim zdaj, ko vam gre več 
kot odlično v MGL, da bi svo-
jo igralsko pot nadaljevali v 
Ijubljamki Drami. Ta je pona-
vadi vedno bila cilj najbolj-
šim? 

"Nisem razmišljal. Ne, za-
enkrat me ne vleče nikamor. 
Tu se dobro počutim in se ne 
sprašujem, zakaj f>a nisem v 
Drami, ki je nacionalno gle-
dališče, kjer je res odličen ig-
ralski ansambel, igralska 
smetana, kjer so dobre pred-
stave, najboljši režiserji... Ne, 
dokler se v MGL počutim do-
bro, nimam nobene potrebe, 
da bi odhajal kamorkoli, kjer 
ne vem, kaj m e čaka ... Tukaj 
imam vloge, občinstvo me 
ima rado, s kolegi se dobro ra-

Na Akademijo za gledališče, 
radio, fihn in televizijo se vsa-
ko leto vpiše vsaj en igralec z 
G o r e n j s k ^ , vaša generacija 
je dala kar tri, poleg vas še Ga-
bra Tersegjbva in Sabino Ko-
govšek, vendar vsakega ob 
svojem času... 

"Mi trije smo bili celo so-
šolci v istem razredu na jese-
niški gimnaziji. Jaz sem šel 
na akademijo takoj po srednji 

šoli, mislim, da dve leti za me-
noj Gaber in nazadnje še Sa-
bina." 

Ste že na gimnaziji vedeli, da 
je igralski poklic tisti, Id vas 
edini zanima? 

"Na neki način ja. Vsi trije 
smo v tem smislu že sodelo-
vali v gimnazijski skupini. 
Očitno pa sem si jaz najbolj 
želel nadaljevati na igralski 
akademiji, čeprav moram 
reči, sem se zelo bal sprejem-
nih izpitov. Ti so bili zagotovo 
ena izmed mojih večjih živ-
ljenjskih preizloišenj. Gaber 
in Sabina takrat še nista bila 
povsem prepričana, sam pa 
sem ju vseeno spodbujal, naj 
gresta poskusit na sprejemne. 
Zdelo se mi je povsem logič-
no, da bosta tudi ona dva slej 
ko prej prišla za menoj. Zdaj 
sva z Gabrom sodelavca v 
MGL, pa tudi s Sabino se več-
krat srečamo. Tudi sicer smo 
igralci nekako obsojeni, da se 
družimo med seboj, saj ima-
mo zelo podoben bioritem. 
Koga boš ob desetih zvečer 
"zvlekel" iz toplega doma na 
pijačo? Zjutraj pa malo dlje 
spimo. Ljudje ne razumejo, 
da predstave ni konec ob de-
seti, ampak te ta "diži" vsaj še 
dve uri potem. Ne moreš ta-
koj po predstavi domov in 
spat. Da ne govorim o prehra-
njevanju. Pred predstavo se 
ravno ne moreš preveč 
najesti, ko pa prideš ob enaj-
stih, polnoči domov, je pa la-
kota velikanska." 

Greste zdaj, ko končava, na 
pretniero na malo sceno 
MGL? 

"Mislil sem iti, pa ne grem 
danes. Tako ali tako bo polno, 
ker je mala scena, tako da si 
lx)m predstavo ogledal v pri-
hodnjih dneh." 

Službe v petek zvečer pa se 
tako ali tako igralci s časom 
navadite? 

"V petek je podobno kot 
ostale dni. Imaš dneve, ko se 
ti blazno da, je super in fino 
iti na oder, so pa dnevi, ko ti je 
-vsega dovolj in bi bil raje kak-
šen večer doma. Najbolj po-
membno je, kako se počutiš 
na dan, ko imaš predstavo. Na 
odm moraš biti namreč ved-
no enak, ne glede na to, ah se 
ti je tiste dni zgodilo kaj do-
brega ali slabega .„" 

Potrebno je biti fizično in 
mentalno fit? 

"Točno tako. Seveda pa ne-
kega ravnovesja tako nikoli ni. 
Zgodi se mesec, ko imaš de-
set predstav in ti gre vse kot 
po maslu, potem pa pride 
mesec, ko imaš dvajset pred-
stav, praktično vsak dan, kar 
ni le psihično, ampak tudi fi-
zično zelo naporno, to pa ni 
več tako luštno." 

Glede na to, da se v Sloveniji 
na leto posname manj filmov, 
kot je prstov na roki, prav po-
gostih igralskih angažmajev 
na tem področju najbrž ni . . . 
Kje je pri vas film? 

"Trenutno se snema film, v 
katerem imam eno manjšo 
vlogo. Sicer pa težko govorim 
o tem, ker innam premalo iz-
kušenj z njim. Nekaj vlog, ne-
kaj filmov, nekaj nadaljevank 
... Upam, da se bo kdaj zgodi-

lo, da me bo kdo od režiserjev 
angažiral za konkretnejšo vlo-
go. Delo pri filmu je sicer pov-
sem drugačno kot v gledališ-
ču, še vedno pa ni razlike v 
tem, kakšna vloga gre kakšne-
mu igralcu. Redki filmski re-
žiserji hodijo v gledališče." 

Ne morem mimo občutka, da 
slovenski film deluje v bolj ali 
manj zaprtem sistemu, reži-
serji in scenaristi imajo že pri 
oblikovanju scenarija v mislih 
točno določene igrake... 

"Seveda. Ampak jaz jim 
tega ne bi zameril, saj preveč 
poredko pridejo do svojega fil-
ma in zato takrat delajo bolj 
"na ziher". Vzamejo ljudi, s ka-
terimi so že delali in jim lahko 
zaupajo, saj točno vedo, kaj 
lahko od njih pričakujejo. Je 
premalo priložnosti, da bi se 
zmotiL. Poprave so šele čez ne-
kaj let, prej tako ne pridejo do 
naslednjega filma. Ja, večina 
režiserjev ima svoje favorite." 

Finančni del nagrade Prešer* 
n o v ^ sklada je približno 
7000 evTov ... Za kaj bi vam 
prišd prav? 

"Za ta denar bi lahko rekel, 
da je že porabljen. Sem ravno 
sredi selitve v novo domova-
nje v majhno hišo na obrobju 
Ljubljane. Lepa nagrada, de-
nar pa tudi." 

Ste si že izbrali sobo, v kateri 
boste vadili? 

"Doma načeloma, razen 
učenja teksta, ne vadim. Bom 
pa sedaj imel veliko izbire, 
sob ne manjka, bom že kakš-
no našel, pa tudi na zraku 
pred hišo bo lepo." 

Samodejna kazala 80 R A Č U N A L N I K IN JAZ 

ROBERT GUŠTIN 

V dobi pisalnih strojev smo 
lahko dokument izdelali v eni, 
dveh, največ treh kopijah, nato 
pa se je bilo potrebno zadeve lo-
titi znova ali pa jo razmnožiti 
s pomoto fotokopiranja. Prav 
tako je pisalni stroj onemogočal 
kakšno resno popravljanje na-
pak, kijih je bilo mogoče le pre-
barvati s korektorjem ali pa z 
belim prahom, a vseeno se je 
na papirju videla sled poprav-
ljanja, kar pa ni bilo ravno pre-
več lepo. Seveda napak ni sme-
lo biti preveč, saj je bilo sicer vse 
skupaj že moteče. Pisalni stroj 
tudi ni omogočal shranjevanja 
dokumentov. Tako je bilo po-
trebno vnovično pretipkavanje 
celotne vsebine, če seje le ta kaj 
bistveno spremenila. Sodobni 
pisalni stroji sicer omogočajo 
shranjevanje manjše količine 
dokumentov, prav tako pa je 
na njih mogoče izvajati manj-
še korekture, a vse to je še daleč 
od tega, kar omogočajo raču-

nalniki. Zadrega nastane tu-
di, če so dokumenti večjega 
obsega. Kazala je pri pisal-
nem stroju potrebno narediti 
ročno, računalnik pa omogo-
ča avtomatsko kreiranje ka-
zala. Tako lahko med besedi-
lom hitro najdemo tisti del, ki 
nas zanima. 

S pomočjo računalnika je 
mogoče bistveno izboljšati 

Junkcionalnost pisalnega stro-
ja. Dokument lahko shrani-
mo in natisnemo v poljubnem 
številu kopij. Dokument lah-
ko tudi popravljamo, pri tem 
pa ne izgubimo druge vsebine 
in tudi popravki se na papirju 
ne vidijo. Pri obsežnejših be-
sedilih pa lahko tudi kreira-
mo kazalo, kar nam omogoča 
lažjo navigacijo po dokumen-
tu. Z računalnikom narejeno 
kazalo vsebine je vedno ažur-
no, saj vsebuje prave številke 
strani in ustrezne nazive po-
glavij. Poleg kazala vsebine 

lahko z računalnikom nare-
dimo tudi kazalo slik. 

PogJgmo si optimalen princip 
dela v urejevalniku besedila 
Word. Smisdno razmišljati je 
potrebno že ob samem začetku 
pisanja dokumenta. Najbolje je, 
da najprg napišemo spisek po-
glavij z naslovi. Nato pod posa-
meznimi naslovi napišemo 
ustrezno vsebino. Z obliko se 
med samim vnosom nič kaj ne 
ukvarjamo, saj je to najbolj pri-
memo narediti na koncu, saj 
tako to naredimo za besedilo 
naenkrat. Tortjje naš cilj na za-
četku le, da spišemo in 
njihovo vsebino. Ko smo končali 
z vnašanjem besedila, se lotimo 
najprg oblikovanja. Vse besedilo 
naj ima isti stil in slog pisave, be-
sedilo naj bo enotno urgeno in 
oblikovano. Po končanem obli-
kovanju sledi urganje po vsebin-
skih sklopih besedila. 

Računalnikuje potrebno po-
vedati, kaj naj da v kazalo vse-

bine. Zato se postavimo v vrsti-
co, kjer imamo napisane naslo-
ve po^vij in podpogfavij. Pri 
vsaki vrstici z navedbo naslova 
poglavij je potrebno spremeniti 
slog besedila, ki je zdaj Nava-
den. Potrebno gaje spremeniti 
V slog Naslov 1, & gre za glav-
no po^vje, lahko ga spreme-
nimo v slog Naslov 2. če ^e za 
podp(^yje, in tako naprej za 
vsa po^vja, podpo^vja, pod-
podpoglavja. Slog naslova je 
vedno tisti, na katerem nivoju 
se naslov pač nahaja. Ko vrsti-
cam z naslovi dodelimo ustrez-
ne sioge, se s tem spremeni veli-
kost, tip in stil pisave. Na ta 
način imajo vsi naslovi enako 
oblikovano besedilo. 

Sedaj nam ostane le še to, da 
vstavimo kazalo vsebine. Po-
stavimo se na mesto, kjer želi-
mo. da bo kazalo. V zgornjem 
meniju izberemo Vstavljanje 
in nadalje Sklic, kjer izberemo 
možnost kazala. Ko se nam 

odpre okno, kliknemo na sred-
nji zavihek, kjer piše Kazalo 
vsebine. Tu lahka izberemo 
različne vrste prikaza kazala 
vsebine. Ko smo izbrali ustrez-
nega, le še pritisnemo tipko V 
redu in tako potrdimo izbor. 
Kazalo vsebine se avtomatsko 
skreira. S pritiskom na določe-
no po^vje v kazalu, ko drži-
mo tipko Ctrl, nas računalnik 
sam vrže na ta naslov v besedi-
lu. Številke strani se avtomat-
sko zapišejo in dodajo v kaza-
lo. Ce naknadno dodajamo po-
^vja in spreminjamo njihov 
položaj v dokumentu, je po-
trebno le obnoviti kazalo. To 
storimo z desnim klikom nekje 
v kazalu, kjer izberemo opcijo 
Obnovi celotno kazalo. 

Samodejna kazala so nam 
lahko v veliko pomoč, in prav 
nič težko jih ni ustvariti. Malo 
vaje in nekaj ponovitev in kaj 
hitro boste ugotovili, da so res 
zelo prikladna. 
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Zakaj je naš kulturni praznik že od leta 1945 ravno na Prešernov dan? To se nann zdi samoumevno. Če pa bi iskali 
razlago, je najbrž ni boljše od Župančičeve, izrečene že leta 1926... 

Prešernov dan 
MIHA NAGLIČ 

"Jaz ne grem nikdar iz do-
movine, da ne bi vzel vsaj 
Prešerna s seboj, in vam, 
mladi prijatelji, m o r e m 
samo svetovati; omislite si 
njegovo knjigo, poglabljajte 
se vanjo, in potem mi ni tre-
ba več reči, da se nikdar ne 
ločite od nje. Zakaj č im bolj 
se boste poglabljali v Prešer-
nov svet, tem več lepote vam 
bo žarelo iz njega, t em več 
aktivnosti vas bo vabilo ved-
no in vedno k njemu. In lju-
bili boste Prešerna, kakor je 
vreden ta edinstveni duh, / 
Prešerna ljubiti pa se pravi, 
ljubiti lepoto in resnico in 
pravico; ljubiti slovenstvo 
brez šovird2ana in ljubiti člo-
veštvo in vse narode b jez 
hlapčevstva in poniževanja: 
enak z enakim. Prešeren s 
svojo visoko knjigo, ki govo-
ri o človekoljubju, o bratstvu 
vseh narodov, nam je prido-
bil pravico, stati v krogu kul-
turnega človeštva kot maj-
hen, a ne brezpomemben 
člen. Pomnite to vi, ki vas je 
usoda postavila na periferijo 
slovenstva. / Ljubiti Prešer-
na se pravi, ljubiti svobodo 
misli in besede, svetovnega 
nazora in vere. Kdor se drži 
Prešerna, se drži prave mere 

in jasne harmonije, odmeta 
vnanji nakit, zavrača frazo in 
m u je samo do jedra. / Spo-
štovati Prešema-pesnika in 
Prešema-človeka, se pravi 
spoštovati človeško bedo in 
spoznati pomen in potrebo 
trpljenja za idejo. Prav poj-
miti Prešerna, se pravi poj-
miti sebe in vzeti svojo uso-
do nase, pa naj bo še tako 
bridka, jo preizkusiti do 
zadnjega grenca in jo pre-
magovati v pokorni službi 
vseobčega življenja. Umet-
nik ne more biti vsak, človek 
pa, ki po svoje vemo ni vda-
no služi narodu in človeštvu, 
je lahko vsak najmanjš i iz-
med nas. / Zato še enkrat: 
Ljubite Prešerna!" 

Z gornj imi besedami je 
pesnik Oton Župančič skle-
nil Besedo o Prešemu mari-
borski mladini, govor na 
mladinski Prešernovi akade-
miji v Narodnem gledališču 
Maribor, 7. marca 1 9 2 6 . 
Dvajset let pozneje je ob po-
natisu govora v brošuri Pre-
šernov dan, naš kulturni 
praznik (Ljubljana 1 9 4 6 ) 
pripisal, da nima "kaj dosta-
viti". Čeprav so medtem vse 
človeške vrednote "prišle na 
rešeto, in dosti plev je odne-
sel vihar razburkane dobe. 
Prešeren in njegovo delo pa 

Prešeren v Kranju še stoji (niso ga š e odžagali). /Foio conzdKavjii 

žari čedalje svetleje in bo 
tudi za naprej s lovenskim 
dušam zanesljiv vodnik na 
poti v bodočnost". Županči-
ča navajam namesto razlage, 
zakaj je prav Prešernov dan 
slovenski kulturni praznik. 

Praznujemo ga 8. februar-
ja. Vsako leto, že od i. febm-
arja 1945, ko je obletnico 
pesnikove smrti za praznik 
razglasilo predsedstvo Slo-

venskega narodnoosvobodil-
nega sveta (SNOS). Zakon o 
praznikih in dela prostih 
dnevih v Republiki Sloveniji, 
ki ga je leta 1 9 9 1 sprejela 
Skupščina RS, vrh tega dolo-
ča, da je Prešernov dan tudi 
dela prost dan; od takrat je 
med našim l judstvom še 
bolj cenjen. Najbolj pogosti 
načini, s katerimi s m o ta 
praznik dejavno zaznamova-

li, so proslave in prireditve v 
kulturnih in drugih ustano-
vah, zlasti v šolah, objave v 
časopisju, posebne oddaje 
na radiu in televiziji... Glav-
ni dogodek pa je vsako leto 
republiška (od 1 9 9 1 držav-
na) proslava, na kateri od 
1947 podeljujejo Prešemove 
nagrade za dosežke v umet-
niškem (sprva tudi znanstve-
nem) ustvarjanju. 

"Prešerna 
ljubiti pa se 
pravi, ljubiti 
lepoto in resnico 
in pravico; 
ljubiti slovenstvo 
brez šovinizma 
in ljubiti 
človeštvo in vse 
narode brez 
hlapčevstva in 
poniževanja: 
enak z enakim." 
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MIHA NAGUČ 

S pomočjo pisateljice Mani-
ce Kormn smo cdo prgšnje leU> 
pre^edovali njene opise nekda-
njih praznikov in ljudskih obi-
čajev na Gorenjskem. Ostal 
nam je le še njen opis krsta. "V 
hiši, kjer pričakujmo novoro-

jenca, že vnaprej vse poskrhe, 
kar je treba za krst. Pripravlje-
no je že takozvano 'krstno 
oblačilce', izgotovljeno iz bele 
tkanine in prepleteno s svileni-
mi trakovi, modre ali pa rdeče 
barve. Tudi je treba pripraviti 
bel, z rdečim blagom podložen 
čipkast prt, s katerim krščenca 
na poti v cerkev čezinčez pokri-

jejo. Tudi botri so že vsaj par 
tednov prej naprošeni. Ta po-
sel, ki velja za časten, opravijo 
navadno sosedje, ponajvečkrat 
mož in žena, ali pa tudi bliž-
nji sorodniki. V slučaju, da bi 
bil kdo prošen za botra, a bi se 
temu odrekel, si nakoplje hudo, 
dosmrtno zamera ali celo sov-
raštvo." 

T — ^ v j 

Cerkev sv. )aneza Krstnika ob Bohinjskem jezeru 

Včasih, ko so otroci še pogo-
sto umirali, so s krstom pohite-
li. "Naprošena botra neseta no-
vorojenca h krstu drugi, ali vsaj 
tre^i dan. Iz hiš, ki stoje zra-
ven cerkve, gredo v arkei> peš. 
Ako pa je hiša oddaljena od 
cerkve le par streljajev, se pdjfjo 
v cerkev z vozom, kar je vse ne-

kam bolj imenitno. Pri krstu 
dobi prvorojenec skoro vedno 
očetovo ime, ako pa je deklica, 

jo krstijo na ime njene matere. 
Poznejši otroci dobe imena raz-
nih stricev in tet. Nenavadnih, 
tujih ali modemih imen Gore-
njec nima rad v svoji družini." 
No, tako je bilo, v zadnjih dese-

tletjih so prav pred takšnimi 
imeni klonili tudi mnogi Go-
renjci. 

Nezakonske matere in otroci 
so bili zaničevanja deležni tudi 
pri krstu. "Oseba, kateri je bilo 
včasih težko dobiti svojemu 
otroku botrov, je bila nezakon-
ska mati. Vse jo je zaničevalo 
in vsakdo je smatral za nekaj 
poniževalnega, da bi kumoual 
njenemu, četudi povsem ne-
dolžnemu otroku. Zato pa ne-
zakonske matere tudi niso ho-
tele nadlegovati ljudi s takimi 
prošnjami, nego so dale nekaj 
drobiža cerkovniku, ki je potem 
kar sam zastopal botre. Danes 
so ti predsodki večinoma premi-
nuli in tudi za nezakonske čr-
vičke vedno tuydgo botre. Tudi 
so si nekdaj nekateri župniki 
lastili precej grobo pravico, da 
so v znak zaničevanja dajali 
nezakonskim ubožcem razna 
tuja in nenavadna imena. Na 
misel mi hodi stara potovka 

Jera, ki je svoj čas posedovala 
del lesene koče v moji rodni 
vosi. Okrog nje smo se kaj radi 
zbirali otroci. Saj nam je znala 
povedati toliko zanimivega. 
Pripovedovala nam je tudi dol-
go pesem o nezakonskem otro-
ku, katere pa takrat seveda nis-
mo popolnoma razumeli. A do-
bro so mi še v spominu iz tiste 
pesmi naslednje vrstice:"... to je 
biv en revše na svet', / ki ni 
mogu ne h mater', ne h očet', / 
mat' že mrtva leži, / očeta pa 
itrtov ni. j Sosedje so ga špot-
val', / otroc' so se ga c^bal'. / 
Fajmošter, ki so mu imena da-

jal', / so mu prečuden ime 
zbral', / da bi se zmed useh 
spoznov, / je bil njegov patron 
le-ta svet' Gov (Gal).' No, dan-
danes tega ni več in sedaj tudi 
nezakonsko dete dobi ime, ka-
kršno po naročilu njegove ma-
tere predlagajo botri." (Vir: 
Manica Koman, Na Goren-
ščem jefletno, igzS). 



USODE Snovar^a 

Kar ne sodi ne senn in ne tja 

Šundar na Žirovskem 

če gremo proti 
Brekovicam, 

včasih kdo ob 
poti vidi lučko, 

ki se premika 
sem in tja. 

Pravijo, daje 
graben, malo 

stran od ceste, še 
zmeraj poln 

krvi. Menda so 
tam nekoga 

umorili. 

MILENA MIKLAVČIČ 

Ljudje vedo povedati 
marsikatero "gorko" 
na račun tistih, ki so 
prestavljali mejnike. 
Trdijo, da taki tudi 

na onem svetu nimajo poko-
ja. Tako je znana anekdota, 
ki še zmeraj kroži po Žireh: 

Večer za večerom se je iz 
teme slišalo govorjenje: 

"Joj, k a m bom del, joj, 
kam bom del?" 

Nekdo se je naveličal po-
slušati "jamranje" pokojnika, 
ki mu vest ni dala v miru po-
čivati, pa m u nekoč odgovori: 

"Deni tja, kjer si vzel!" 

Kar ne sodi ne sem 
in ne tja 

Veliko je bilo dogodkov, ki 
jih nisem mogla uvrstiti v 
nobeno rubriko, zato jim od-
merjam posebno poglavje. 

O nekaterih dogodkih 
sem slišala več različic. 

Tudi o tem, kako je O. kra-
del ocvirkovco. Veliko dru-

žin je bilo tako revnih, da so 
si lahko ocvirkovco privoščili 
le ob velikih praznikih. Tako 
je gospodinja z muko prihra-
nila nekaj ocvirkov, da bi do-
mačim polepšala pustno raz-
položenje. Ni pa opazila, da 
jo skozi okno opazuje O. 

Ko je dišečo ocvirkovco po-
stavila na okno, da bi se ohla-
dila, jo je O. zagrabil in ste-
kel z njo na vamo. Toda go-
spodinja jo je ubrala za njim, 
nepridiprav pa jo je v trenut-
ku, ko mu je skušala dobroto 
iztrgati iz rok, ugriznil v prst. 

Kakšno so zagodle tudi 
klekljarice. Vedele so, da P. 
zelo rada je kurje meso. Uje-
li so mačka, ga odrli, spekli 
in ji ga ponudili. Potem ko 
ga je pojedla že več kot po-
lovico, so se začeli smejati in 
mijavkati hkrati. 

P. se je hitro zabliskalo, 
kaj so ji naredili. Obrnil se ji 
je želodec in še potem, ko je 
vsa zelena z ihto pospravljala 
punkelj, je grozila hihitajo-
čim se kolegicam, da jih ni-
koli več ne mara videti. 

Ko so v Žiri prišli Rusi, so 
se obnašali, kot da so nekaj 
"več". Poleti so se nagi kopa-
li v Župnca h. Otrod so bili ra-
dovedni in so jim večkrat sle-
dili. Nekoč je neki otrok pa-
del naravnost mednje. To jih 
je zelo razkačilo. Toda zve-
čer, ko so se ob polni mizi v 
gostilni dobro najedli in je 
eden izmed njih zapel s tako 
močnim glasom, da je z njim 
ugašal celo sveče, se je njiho-
va jeza že zdavnaj polegla. 

Ko so prišli v naše kraje 
Italijani, so zelo radi gledali 
za dekleti, kar pa ni bilo všeč 
fantom. Nekoč so se dogovo-
rili, da jih bodo zmlatili. S se-
boj so vzeli tudi Rudlna, ki je 
bil malo grbav. Ko so že za-
čeli vihati rokave, so m u uka-
zali, naj pihne luč, da se ne 
bo videlo, kdo bo koga po 
nosu. 

Toda Italijani so bUi moč-
nejši in številnejši. Večino so 
pozaprli, Rudlnu pa je uspe-
lo zbežati čez mejo. 

Nekateri starejši se bodo še 
sponmili G-ja. Zelo težko je 

govoril. Šešljal je. Bližnji so-
sed ga je rad oponašal. G. mu 
je večkrat dejal: "Poslušaj, če 
me ne boš pustil pri miru, ti 
bom nož porinil pod rebra!" 

Toda sosed še ni nehal 
otresati z jezikom. Potem pa 
so v Račevi priredili veselico. 
Tja se je namenil tudi G. Že 
celo življenje je bil nesrečen 
zaradi govorne napake, bil je 
tudi polpismen in strašno ga 
je žrlo, da so se norčevali iz 
njega. Na veselici sta se s so-
sedom spet srečala. Takoj ko 

so začele padati žaljivke, je 
G. potegnil nož in z enim za-
mahom do mrtvega zabodel 
soseda. Potem je m i m o od-
šel domov, se zavlekel na ko-
zolec, nož zapičil v tram in 
zaspal. Še isti večer so ponj 
prišli žandarji, vendar si niso 
upali ponj na kozolec. Na 
pomoč so poklicali enega iz-
med prisotnih jirbcev. Ta je 
začel klicati G.-ja. Iz teme pa 
se tedaj zasliši odgovor: "Ni-
kamor ne bom hodil, saj 
sem samo ta svoje naredil." 
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JOŽE KOŠNJEK 

Od Š t Jakoba/St. Jakob v 
Rožni dolini/Rosental na 
Koroškem dobre tri kilome-
tre oddaljena in nad dolino, 
po kateri teče Drava, dvig-
njena vasica Svatne/Schlat-
ten ima posebno mesto v 
zgodovini Slovencev, še po-
sebej koroških. Na Miklovi 
domačiji se je v 15. stoletju 
rodila Miklova Zala, ki so jo 
Turki med tretjim vpadom 
na Koroško leta 1478 ujeli 
in jo skupaj z drugimi žena-
mi in otroki odpeljali v ujet-
ništvo, od koder se je po 
sedmih letih s pomočjo 
prav tako ujetega strica 
Marka, ki je med begom iz 
ujetništva umrl , vrnila do-
mov. Izdajala se je za bera-
čico. Ker jo je pes Kastor 
prepoznal, je povedala, kdo 
je. Jakob Sket je leta 1 8 9 7 
na osnovi ustnega izročila 
napisal povest o Miklovi 
Zali. Leta 1 9 0 8 jo je drama-
tiziral Jakob Špicar (rojen 
leta 1884) iz Zgorn jega 
Roža. Do leta 2001 so igro o 
Zali zaigrali nad stokrat, 
večkrat tudi v izvirnem oko-
lju v Svatnah, Jakob Špicar 
je bil med začetniki gledali-
ške dejavnosti na Jesenicah 

Franci Miki ob plošči svoje slavne prednice Miklove Zale. 
Svoji tretji hčerki je dal ime Zala. / foio: loie Koinjei 

Dvojezična krajevna tabla priča, da so v Svatnah še 
Slovenci. Ponekod so jih sami postavili na svojih zemljiščih. 

in v Radovljici, kjer je bil 
tudi zaposlen. Napisal je 
okrog 8 0 dramskih del. Pre-
cej jih je povezanih s Koro-
ško. Z Gorenjskega je kot 
zaveden Slovenec leta 194 1 
pred Nemci bežal v Ljublja-
no, kjer je leta 1 9 7 0 umrl. 

Na Miklovi domači j i v 
Svatnah 11 negujejo spomin 
na Zalo. Na pročelju hiše so 
vzidali spominsko ploščo, 
sedanji gospodar Franci 
Miki, ki je Zalin sorodnik v 
17. kolenu, se zavzeto trudi 

za ohranitev spomina na 
Miklov rod in Zalo. Tudi 
najmlajši od treh hčera je 
dal ime Zala! Franci Miki je 
pred sedmimi leti dal pobu-
do za obnovitev in ohranitev 
starodavnega gradišča na 
Turnah. T o je podolgovati 
hrib v bližini Miklove hiše, 
ki se dviga nad Ziljsko doli-
no. V času roparskih turških 
vpadov na Koroško so Zilja-
ni propadajoče gradišče za 
silo obnovili in ga uporabili 
za skrivališče pred Turki . 

Na T u m a h so po ljudskem 
izročilu Turki odkrili skrite 
domačine. Veliko moških 
so pobili, ženske, med njimi 
tudi Zalo, in otroke pa so 
odvlekli v suženjstvo. Skri-
vališče na Turnah naj bi 
Turkom izdal Žid Tresoglav 
iz maščevanja, ker se Seraj-
nikov Mirko (živel je v hiši 
ob cerkvi sv. Urše v Svat-
nah) ni hotel poročiti z nje-
govo hčerko Almiro, ampak 
je za ženo zasnubil Miklovo 
Zalo. 

Dosedanja raziskovanja na 
Tumah so pokazala, da gre 
za pomembno najdbo, ki pri-
ča o zgodnji poselitvi tega ob-
močja Koroške. Franci Miki 
je skupaj s prijatelji iz Italije 
in Slovenije ustanovil Inicia-
tivo Miklova T^iz. Vsako leto 
maja in avgusta se zberejo 
pri Miklu in obnavljajo gra-
dišče, ki bo postalo urejen 
kulturni in zgodovinski spo-
menik ter kraj za srečevanje 
tukajšnjih ljudi, njihovih 
kultur in jezikov. 

i i 
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Gorenjski prijatelj 

Radio Sora d.o.o. . 

Kapucinski trg i , 4 2 2 0 Š k o f j a Loka, 

tel.: 04/506 50 50, fax: 04/506 50 60, 

e-mail: infogTadio-sora.si 

INTERSERVICE 
NOVO NA O B M O a U TNC LESCE 

TEHNIČNI PREGLEDI, REGISTRACIJE IN 
ZAVAROVANJA-VSE NA ENEM MESTU 

tA iftCAMf V-*- ' 
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INTERSERVICE D.O.O,, PE LESCE, HRAŠKA 
C.19, KJER VAS ČAKA PRUAZNA, HITRA IN 
CELOVITA REŠITEV NA SODOBEN NAČIN 

PRI NAS LAHKO OPRAVITE VSE POSTOPKE ZA REGISTRACIJO IN VSA 
ZAVAROVANJA VSEH MOTORNIH IN PRIKLOPNIH VOZIL. TEHNIČNE 

PREGLEDE PA LAHKO OPRAVITE ZA VSA MOTORNA KOLESA, 
OSEBNA VOZILA, TOVORNA VOZILA DO 3500 KG IN ZA TRAKTORJE. 

Tehnični pragledl, regiitracije in lovorovonjo v objektu T.P.Z. Zuponc d.o.o. 
lel. 04 597 12 42, odprto od 8. - 18 . , »ob. 8. - 12. ure. 

ft-moil: lesce^interservico-ijubljono.si 
Intsrservice d.o.o., 1000 Ljubliano, Leskoškova 11 , 01 566 33 40, 

salon avtomobilov SUBARU, 01 586 33 50, 031 603 100 
www.inters6vice.|jubt|ano.sl 

/// Sporočilo za javnost 

Mitsubishi Fuso z vozili 
Canter tudi v Sloveniji 

Družba AC-Intercar d.o.o., je s podpisom pogod-
be o zastopanju blagovne znamke Mitsubishi 
Fuso v Sloveniji, uradno pričela s prodajo mode-
la vozil IVlitsubishi Fuso Canter. IVlitsubishi Fuso 
je pomembna integrirana blagovna znamka v si-
cer širokem programu koncema DaimierAG. Na 
svetovnem trgu je iz prodajnega vidika, v letu 
2006 s svojimi 188.000 enotami predstavljala 
35 odstotkov celotne količinske prodaje tovomiii 
vozil v koncernu DaimierAG. Znotraj blagovne 
znamke prevladuje prodaja lahkih dostavnih vo-
zil (do 6t). IMitsublshi Fuso je na domačem ja-
ponskem trgu vodilna blagovna znamka, na azij-
skem trgu pa ena največjih. Zaradi robustnosti 
vozil velik potencial predstavljata tudi bližnji 
vzhod in Afrika. 

Na evropskem trgu blagovna znamka l\/litsubishi 
Fuso nastopa samo z modelom Canter. Prodajna 
ocena za leto 2007 je 10.250 vozil, tudi s po-
močjo novih trgov, kot je Slovenija, pa za leto 
2008 ocenjujejo prodajo povišati na 11.300 vo-
zil. Evropski trg za model Canter kljub relativni 
zasičenosti s svojo konstantno prodajno rastjo 
predstavlja še velik potencial. Model Canter za 
evropski trg sestavljajo v Tram agalu na Portugal-
skem. Večino sestavnih delov prihaja še vedno z 
Japonske, z vedno večjim deležem evropskih se-
stavnih delov. 

Na slovenskem trgu bodo v Autcommerceovi pro-
dajni mreži dobavljivi modeli Canter, ki spadajo v 
kategorijo lahkih dostavnih vozil s skupno dovo-
ljeno maso od 3,51 do 7,7t {3,5t, 5,5t, 6,5t in 
7,5t) z EURO 4 motoijl v razponu od 110 do 180 
konjskih moči (110,125,145 in 180). Kabina je 
nameščena nad motoijem, kar zagotavlja veliko 
okretnost in manjšo skupno dolžino vozila. Na 
voljo pa bodo v štirih Izvedenkah in sicer dve 
enojni ter dve dvojni v standardni In komfort iz-
vedbi. 

Ponudba modelov Canter se zelo dobro dopol-
njujejo predvsem s ponudbo Mercedes-Benz 
Sprinter. Ta ima namreč nekatere omejitve pri Iz-
vedenkah vozli, ki jih ponuja Canter, kot na pri-
mer 6,5 in 7,51 izvedenka. Najvišji delež proda-
je vozil Canter pričakujemo sicer v najmnožičnej-
šem segmentu vozil s skupno dovoljeno maso 
3,5t, veliko pa pričakujemo tudi od prodaje 7,5 
tonskih izvedenk, ki se v svojem segmentu odli-
kujejo z najvišjo nosilnostjo. 

V začetku so vozila dobavljiva z najbolj tržno za-
nimivimi nadgradnjami, kot so prekucniki in pre-
kucniki z dvigali, kesoni in zaboji, kasneje pa 
bodo ponujali tudi različne nove branžne rešitve. 
V letu 2008 planirajo prodajo 60 vozil, leto kas-
neje pa čez 100 vozil. Dobavljiva bodo od febm-
aija 2008 naprej. 

A 
MITSUBISHI 

F U S O 

AC-Intercar d.o.o. 
Baragova 5 
1000 Ljubljana 
tel. 0 1 / 5 8 8 3 520 

www.lidl.si 

Voziček za v delavnico ^ 
• s funkcijo sedenja oz. ležanja 
• S stabilnim kovinskim (®odjem 
• Oblazinjena sedežna oz. ležalna 

površina • Na 7 kolescih 
• VzglavnI del je štiristopenjsko 

nastavljiv Mere; pribl. 
1 1 9 x 4 4 x l 4 e m 

Varčna delovna luč 
• Za uporabo na prostem • Močna 

svetilnost in nizka poraba elektrike 
• Robustno ohišje, odporrto na udarce 
• Brezstopenjsko nastavljiv mehanizem 

za zasuk in blokado • Š-stopenjsko 
nastavljiva moč svetlobe: 24 % 36 W 
in 60 W • Izjemno stabilna • Mere: pribl. 
28 X 1 8 X 34 cm 

31 . 1. 2. 2. 2008 31.1.-2.2.2008 

Polnilnik za akumulator 
• Avtomatsko polnjenje, s procesorskim krmiljenjem • Stalni priklop, trajna 

funkcija polnjenja • Funkcija „ponovne oživitve" za prazne, k o s 
Izrabljene ali prenapolnjene akumulatorje - možnost 
ponovne napolnitve praznih akumulatorjev ^ <m Q 9 9 ^ 
z impulznim polnjenjem • Za akumulatorje od ' ^ 
1 ,2 Ah do 120 Ah • Primeren tudi za motoma Iffliesa 

Gotove jedi File aljaškega saja 
400-g 
C2.50/kg , 

4 0 0 g 
C 2.50/kg 

SOivVf^'-^ 

k«'h 
mM tMifl 
31 . 1. -2 . 2. 2008 31 . 1. . 2. 2. 2008 

' InlcIKi $0 dobavljivi siinio v oinejeiilli holii^nali V pilmeni. ita bodo htjub skrbnemu naiitovaniii ^alof, pri nopnčakovaiKi vclitemu povpiaSevaniu h pivi (lan la/prodaiu, conjcnu kiipcc piosinii) n la/unicvanie Piodaja 
samo v količinah, obiiainih /a i;aspo(lin|slva. Sliko so simbolične Vse cenc vdiaio n i/dciko brez dckotalivnih elementov do i.vpiodaie laliiR. Vso ccnc so v E U R s piiiiadaioCiin DUV. /a liskai^ke napake iw odiiovaiianio. LidI d.o.o. k.d. 
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PREŠERNOV DAN Snovanja 

Je že tako, da imamo svoj kulturni praznik na dan Prešernove smrti. Datum je splošno znan, manj pa se v širši 
javnosti ve o okoliščinah, v katerih seje pesnikova smrt zgodila. Zato morda ne bo neprimerno, če se jih spet enkrat 
spomnimo... 

Kako je umr 
MIHA NAGUČ 

"Vzdignite me, 
zadušiti me 

hoče!" 
S temi 

besedami na 
ustih je umrl 

človek, kije 
napisal najlepše 

pesmi v 
slovenskem 

jeziku. 

Prvi zaresni sooče-
nji s smrtjo je naš 
pesnik doživel po-
leti 1835, ko m u je 
utonil najboljši 

prijatelj Matija Čop, in leta 
1842, ko mu je pred svojo 
smrtjo pisala mati Mina. 
Pesnikova mati in sestra 
Lenka sta takrat živeli pri Ju-
riju Prešernu, ki je bil du-
hovnik v Šent Ropretu na 
Koroškem. Juriju je za Fran-
ceta narekovala naslednje 
pismo: "Ozdravila se več ne 
bom. Bom umrla. Na mojo 
pot boste vsi prišli. In more-
biti ti, France, prvi. Tako fle-
ten otrok si bU. Tudi sedaj 
svojo reč prav obrni!" Njena 
napoved se je uresničila: ona 
je umrla 25. aprila 1 8 4 2 za 
vodenico. France komaj se-
dem let za njo za enako bo-
leznijo. O materinem pismu 
je pripovedovala Lenka, o 
tem, kako je France pismo 
sprejel, pa sestra Katra: "Ko 
je doktor to materino pismo 
bral, so m u take solze doli 
šle kot grah. Vprašala sem 
ga, kaj je v pismu, ki sem ga 
jaz s pošte prinesla. Pa ni ho-
tel nič reči. Le pismo je pu-
stil na mizi. Ker je bilo slo-
vensko, sem ga potem brala 
in videla, kaj je bilo pisano." 

Na materin pogreb na Koro-
ško France ni šel, ni mogel. 

Pesnikova smrtna bole-
zen je bila trebušna vodeni-
ca. Natančneje: jetrna ciro-
za, "posledica nesrečnega 
življenja in pogubnega žga-
njepitja mu je počasi uni-
čevala zadnje moči krepke-
ga telesa, ki bi lahko živelo 
še desetletja" (A. Slodnjak). 
Resnici na ljubo: nagnje-
nost k tej bolezni v njenih 
različnih oblikah je bila tudi 
v pesnikovem rodu po mate-
rini stram. "Ni nujno, da na-
stane vedno zaradi obilne 
pijače. Vodenic je cela vrsta: 
kožna, trebušna, prsna, srč-
na, sklepna in možganska. 
Pri trebušni vodenici (Asci-
tes), kakršna je mučila Pre-
šerna, je bila prvi vzrok jetr-
na ciroza (zgrbančena jetra). 
Pri tej se v telesriih votlinah 
nabira voda. Od začetka do 
konca bolezni, ki bolnika 
popolnoma shira, mine vča-
sih vse leto. To je značilna 
bolezen moških, starih od 
4 0 do 6 0 let. Bolnika pri tej 
obliki vodenice pritiska in 
napenja, ima težko sapo, na-
pihnjeni so udje in telo. Z 
oslabelostjo srca zastaja tudi 
k r m i obtok; zaradi začepitve 
jetrnih dovodnic se posebno 
v trebuhu nabere obilje vča-
sih vnetne, včasih pa nev-

Pesnikov nagrobni spomenik v Prešernovem gaju v Kranju / FOM: Conzd icav<.e 

netne tekočine; odtod ime 
tej zvrsti vodenice trebušna 
vodenica." Tako in še bolj 
nadrobno je to bolezen in 
njen potek pri Prešernu opi-
sal Črtomir Zoreč (Po Pre-
šernovih stopinjah, 1987), 

Posebno hudo je bilo zad-
nje tri mesece, od novem-
bra 1848 do februarja 1 9 4 9 . 
Pesniku sta pomagala 
zdravnik doktor Bežek in 
ranocelnik T o m a ž Pire, 

predvsem pa sorodniki, ki 
so ga kar naprej privzdigo-
vali in prekladali. "Boštja-
nov stric-boter, k i so bili že 
precej dolgo iz Vrbe in so v 
Kranju ostali. Nje je France 
prav posebno rad ob sebi 
imel. Bili so pri n jem pod-
nevi in ponoči. Ena dekla, 
mlada in prav močna je 
bila. In še ena iz hiše je po-
magala. Ti vsi in jaz smo ga 
prevzdigovali in preklada-

li." Tako je pričala sestra 
Katra, zapisal pa Tomo Zu-
pan po pripovedovanju ses-
tre Lenke. Našteti so bili z 
nj im tudi tisto jutro, ko je 
umrl , 9. februar ja 1 8 4 9 , 
malo pred osmo. Njegove 
zadnje besede so bile vzdi-
hujoče: "Vzdignite me, za-
dušiti me hoče!" Z nj imi na 
ustih je umrl človek, ki je 
napisal naj lepše pesmi v 
slovenskem jeziku. 

Bunker pod Rožnikom 7 S E D M I C A 

MARJETA SMOLNIKAR 

Po izkušnjah sodeč, Slovenci 
ne bi bili Slovenci, se ne bi 
ob vsaki najmanjši politični di-
lemi razdelili na dvoje; na ti-
ste, ki so za in na tiste, ki so 
proti vsebini razprave, ki jo ne-
kdo, kdo ve zakaj, zagotovo pa 
ob pravem času plasira v jav-
nost. Tokrat se bolj ali manj 
namišljena dilema vrti okrog 
rezidence predsednika države. 
Pri tem je nekoliko v ozadju 
resnica, da se politična srenja z 
mislijo na predsedniško rezi-
denco spogleduje najmanj zad-
njih pet let, da zamisel torg ni 
zrasla v glavi aktualnega pred-
sednika države Danila Tiirka. 
Povedano drugače, o slovenski 
Beli hiši se je politikom sanjalo 
že vsaj leta 2003, ko se je v pa-
lačo na Eijavčevi 17 w LJublja-
ni vselil z^j že nekdanji pred-
sednik države janež Drnovšek. 

Zaradi te pozabljene resnice 
je izgovor, češ da varnostna 
ocena stanovanja predsednika 
države Danila Tiirka na Pra-
žakovi 7 v Ljubljani ne ustreza 
zakonskim določbam, smešna 
potegavščina. Smešna tudi 
zato, ker je po teoriji o ne-
varnih razmerah na Pražako-
vi rezidenca navaden bunker, 
v katerem je predsednik države 
varen, denimo, pred morebit-
nimi teroristi. Predvidoma 
muslimanske provenience. 
Koliko bi bil predsednik države 
v Vili Podrožnik (kot opciji 
prihodnje predsedniške rezi-
dence) pred teroristi v resnici 
varen, je vprašanje, na katere-
ga brez poglobljene varnostne 
analize ni modro odgovoriti. 
Brez kančka tveganja pa je 
mogoče predvideti, da bi bil 
predsednik v bunkerju pod 

Rožnikom varen pred ljub-
ljanskimi klošatji in, kajpa-
da, tudi pred vsemi drugimi 
(nedolžnimi) državljani in 
državljankami. 

Se pravi. Po razlagah, ki jih 
je javnost slišala neposredno iz 
ust predsednika države Danila 
Tiirka in nekaterih drugih, za-
poslenih v njegovem uradu, 
naj bi se oče naroda v reziden-
co (predvidoma) pod Rožnik, 
ki, mimogrede, meji na parce-
lo, na kateri stoji rezidenca 
ameriškega veleposlanika, pre-
selil zaradi svoje varnosti, po-
sledično pa zaradi varnosti dr-
žave. (Slednja je namreč teore-
tično, zlasti pa simbolno, var-
na toliko, kot je varen njen šef, 
ampak to je povsem druga 
zgodba.) In če je teorija o pred-
sednikovi varnosti točna, po-
tem so razmišljanja o predsed-

niški rezidenci kot prestižnem 
simbolu slovenske države za-
vajanje javnosti. 

V zvezi z morebitno pred-
sednikovo rezidenco se je med 
drugim o^sil tudi svetovalec 
predsednika države za varnost 
Bojan Potočnik. In izjavil, pr-
vič: "Če hi vedeli za katero dru-
go lokacijo, ki bi ustrezala 
temu pogoju (pogoju varnosti, 
op. M. S.), bi bila uporabna 
tudi ta. Ampak zanjo ne 
vemo." In drugič: "Vila Pod-
rožnik je le začasna reStev za 
predsednikovo reziderwo, saj 
bo morala trajna rezidenca 
služiti bodočim predsednikom 
še sto let." V zvezi s prvo nave-
deno iijavo Bojanu Potočniku 
oziroma predsedniku države 
Danilu TUrku svetujem, da si 
rezidenco uredi v Kočevski 
mi; če je m v Kočevski Reki 

na varnem zdaj že pokojni šef 
nekdanje Udbe Ivan Maček 
Matija, bo menda tudi aktual-
ni predsednik države. V zvezi 
z drugo izjavo pa Bojana Po-
točnika sprašujem, od kod mu 
ocena, da Vila Podrožnik ne 
bo zdržala še najrmnj sto let. 
V tem smislu namreč razu-
mem njegovo izjavo. Prepriča-
na sem namreč, daje objekt 
(zgradil gaje arhitekt Gabriel 
Gruber, po njegovem zadnjem 
lastniku trgovcu s porcelanom 
Francom Kollmannom pa je 
prišel v last slepih in obuboža-
nih trgovcev) grajen tako kako-
vostno, da z lahkoto preživi sto 
generacij slovenskih predsedni-
kov. Kajpada pod pogojem, da 
bodo predsedniki kulturni in 
da bo država kot lastnica ob-

jekt redno vzdrževala. Ampak, 
tega se menda ni bati, 



E K O N O M I J A stefan.zargi(S)g-gUxs.si 1 7 

Jeseni za nov potniški terminal 
Aerodrom Ljubljana, ki upravlja Letališče Jožeta Pučnika, je sredi zgodovinskega razvojnega cikla. 

ŠTEFAN ŽARGJ 

Brnik - Aerodrom Ljubljana, 
d. d., je v začetku julija lani 
dobil za novega predsednika 
uprave Zmaga Skobirja, ki je 
sicer bil že od leta 2 0 0 2 član 
te uprave, pred tem pa 14 let 
zaposlen v Adrii Airways, od 
tega štiri leta kot direktor 
Adriine družbe v Nemčiji ter 
štiri leta kot komercialni di-
rektor. Že samo ti podatki 
povedo, da gre za zelo dobre-
ga poznavalca letalstva in le-
tališke dejavnosti, kar je v 
času hitrega razvoja osred-
njega slovenskega letališča 
zelo pomembno. Povabili 
smo ga na pogovor. 

Aerodrom Ljubljana je za-
gotovo ena najbolj dinamič-
no razvijajočih se družb. Ka-
tere mejnike v tem razvoju v 
zadnjih letih bi omenili.' 

"Nedvomno je to prihod 
nizkocenovnega prevoznika 
na naše letališče, saj Easyet 
prepelje prek sto tisoč potni-
kov letno. Ob tem naj kot po-

nam je uspelo. Ker imam iz-
kušnje iz letalstva in turiz-
ma, skušam spremeniti od-
nos do samih prevoznikov, 
spreminjam pa tudi odnos 
do oglaševalskih površin. Ne-
koč smo to počeli sami, sedaj 
pa smo pridobili strokovnja-
ke, nove oglaševalce, kar se 
pri p r i h o d i h zelo pozna." 

Kako je naraščalo število 
potnikov.' 

"Od leta 2 0 0 2 snao pov-
prečno letno imel i vsako 
leto za 1 1 odstotkov več po-
tnikov. Še večjo rast pa 
dosegamo pri tovornem 
prometu - cargu, k jer s m o 
zadnji dve leti pridobili dva 
velika logista, specialista za 
prevoz hitrih letalskih po-
šiljk. Poleg DHL. ki je bil že 
prej, sta to UPS in TNT. Po-
sebej zanimivo je ravnanje 
UPS, ki je prav na našem le-
tališču vzpostavil svoje kri-
žišče, kamor pripelje pošto 
iz sveta prek Kolna in jo od 
tod nato distribuira po vsej 
Jugovzhodni Evropi." 

Zmago Skobir 

tovora, zato bodo rezultati 
dobri, nad planom." 

Lani ste bili razglašeni za 
zvezdo borze. Kako to ko-
mentirate? 

"Na naši borzi ni zakonito-
sti, ki govorijo o gibanju del-
nic družb po dejavnostih. Na 
splošno so v naši dejavnosti 
globalni trendi zelo dobri, 
naše 4obro poslovanje, jasna 
strategija pa pritegnejo mar-
sikaterega vlagatelja, da vlaga 

membne dogodke omenim 
še razširitev obstoječega ter-
minala, načrtovanje novega 
terminala in ureditev pogo-
jev za splošno letalstvo. 

Smo sredi zgodovinskega 
razvojnega ciklusa, ko se bo v 
nekaj letih napravilo tisto, s 
čimer se je odlašalo štirideset 
let. To je gradnja novega ter-
minala, načrtovanje in ureja-
nje poslovno-logistične cone, 
gradnja novega terminala za 
tovorni promet - cargo ter ob-
nova vzletno-pristajalne ste-
ze. Prihodnjih pet let se bo tu 
zelo veliko gradilo in hkrati 
poskušalo pridobiti čim več 
prometa." 

Ste s svoj im p r e v z e m o m 
vodenja družbe vnesli kakš-
ne spremembe vizije razvo-
ja letališča? 

"Moj prihod v družbo Ae-
rodrom Ljubljana je pomenil 
predvsem pospešitev trženja 
in povečevanje števila potni-
kov ter tovornega prometa. 
Bil sem pobudnik ustanovit-
ve tako imenovanega SPOT-
a, konzorcija turističnih pod-
jetij - večjih hotelov in gostin-
skih objektov z namenom, 
da bi skupaj, s skupnimi 
sredstvi pridobili nove turi-
stične potnike. Po dveh letih 
trdega in vztrajnega dela 

OmeniU ste intenziven raz-
vojni cikel. Kako zagotavlja-
te denar za vse te naložbe? 
Sodeluje pri tem država, ki 
je vaš večinski lastnik? 

"Aerodrom Ljubljana je 
delniška družba, katere 51-
odstotni lastnik je država, po-
leg tega pa imata državna 
sklada SOD in KAD še po se-
demodstotne deleže. Pre-
ostala lastnina družbe je raz-
pršena. Država seveda ima 
precejšen vpliv na naš razvoj, 
vendar ne z denarjem, pač 
pa potrjuje strategije in sode-
luje pri načrtovanju. Vse in-
vesticije financira družba 
sama. Naša kandidatura za 
evropska sredstva ni bila 
uspešna, upamo, da jih 
bomo dobili za urejanje in-
frastrukture poslovno logi-
stične cone." 

Kako je družba poslovala v 
lanskem letu? 

"Ker smo javna družba, ki 
kotira na borzi, moramo spo-
štovati pravila o tem, kako 
objavljati rezultate poslova-
nja. Ti bodo uradno objavlje-
ni konec febmarja in razu-
meli boste, da o tem ne mo-
rem govoriti. Rečem lahko, 
da so se naši načrti izpokiili, 
prepeljali smo za 14 odstot-
kov več potnikov, precej več 

v naše delnice. Dolgoročno 
so taka vlaganja vsekakor 
zelo zanimiva." 

V letu 2 0 0 7 s l e uresniči l i 
dve p o m e m b n i investiciji: 
dogradili ste potniški termi-
nal in z gradnjo vozne steze 
več kot podvojili zmogl j i -
vost letališča v smislu števi-
la vzletov in pristankov. Kaj 
sledi letos? 

"Obe omenjeni investiciji 
sta izrednega pomena za 
naše uspešno poslovanje. Z 
dograditvijo potniškega ter-
minala - stala je 18 milijonov 
evrov - Id smo ga razširili za 
8 tisoč kvadratnih metrov ter 
opremili s štirimi aviomosto-
vi, smo izpolnili tudi vse po-
goje za uveljavitev šengen-
skega režima. Dograditev 
vzporedne vozne steze pa po-
meni, poleg večje zmogljivo-
sti letališča, tudi velik prispe-
vek k varnosti, saj se lahko 
promet sedaj odvija le v eno 
smer. 

Naslednja investicija bo 
gradnja novega potniškega 
terminala, za katerega se že 
pripravlja dokumentacija, 
poleti naj bi objavili razpis za 
oddajo del in jeseni začeli 
gradnjo. Gre za trideset tisoč 
kvadratnih metrov površin v 
treh etažah v podaljšku seda-

njega terminala, investicija 
je ocenjena na petdeset mili-
jonov evrov." 

Predsedovanje Sloveni je 
Evropski uniji je za vas za-
gotovo poseben izziv. . . 

"Izziv, zelo odgovoma na-
loga, velik logistični zalogaj 
in prihodek. Mi smo še ved-
no po evropskih meril ih 
malo regionalno letališče in 
prihod 15 letal s tisoč potniki 
je velik zalogaj. Okrepiti smo 
morali operativno osebje, da 
smo kos koničnim obreme-
nitvam. Zavedamo se, da 
smo slovensko okno v svet in 
da ni vseeno, kakšen vtis do-
bijo potniki ob prvem stiku z 
našo državo." 

Ž e dolgo vrsto let posluša-
m o tudi očitke o tem, da je 
Aerodrom Ljubljana eno 
najdražjih letališč v Evropi. 
Prav včeraj smo lahko pre-
brali grožnjo Adrie Air-
ways, da se bo vsaj delno 
selila na letališče v Maribo-
m . Kako odgovarjate? 

"Ta problem obstaja pov-
sod tam, kjer je na letališču 
en prevoznik prevladujoč. 
Vedno trdi, da so storitve 
predrage, mi pa da s m o na 
meji rentabilnosti. Mi stalno 
delamo primerjave cen z 
drugimi letališči po Evropi, 
čeprav so te zaradi nepri-
merljivosti storitev precej 
težke. Z Adrio Airways ima-
mo petletno od prometa od-
visno stimulativno pogodbo, 
h kateri pa vsako leto sklepa-
mo še prilagoditvene dodat-
ke. Kakšni so ti odnosi in 
razmerja, najbolje pove po-
datek, da ima Adria na na-
šem letališču 70-odstotni 
delež potniškega prometa, 
prihodkovno pa pomeni 4 6 
odstotkov. Misl im, da je 
naše sodelovanje zgledno, 
saj sodelujemo tudi pri uva-
janju novih linij na vrsti 
marketinških dejavnosti ter 
povezovanju s turističnimi 
podjetji." 

Pretekli teden ste se o pro-
blemih vplivov na okolje, 
zlasti o hrupu, pogovarjali s 
civilno iniciativo iz Šenčur-
ja. Kako ocenjujete te pogo-
vore? 

"Po vsem svetu postajamo 
vse bolj občutljivi na vplive 
na okolje in mi jih jemljemo 
zelo resno. Pogovore s civil-
no iniciativo ocenjujem kot 
zelo konstruktivne, saj smo 
se dogovorili za to, da spre-
menimo režime vzletanja in 
omejimo letenje ponoči, da 
postavimo sistem stalnega 
merjenja hmpa, kaj storimo 
s kršitelji in kakšne naj bodo 
odškodnine in da se prouči 
smotrnost postavitve oziro-
ma zasaditve protihrupnih 
barier." 

Ustanovljena podjetniško-
trgovska zbornica 
ŠTEFAN ŽARGI 

Ljubljana - Iz Gospodarske 
zboniice Slovenije so sporo-
čili, da je bila ustanovljena v 
okv im te zbornice Podjet-
niško-trgovska zbornica 
(PTZ), ki bo članom-podjet-
jem, teh je prek sedem tisoč, 
ponudila ustrezno lobistično 
strokovno in logistično pod-
poro pri izboljševanju pogo-
jev poslovanja in z organizi-
ranim pritiskom fjospeševala 
ustvarjanje primernega oko-
lja za dinamičen in zdrav 
razvoj malega gospodarstva. 
P T Z želi prek grozdenja in 
kooperacij tehnološko in po-
slovno povezati drobno in 
drugo gospodarstvo. Zborni-

ca bo opredelila politiko za 
doseganje ciljev prek sodelo-
vanja in lobiranja v vladnih, 
nevladnih in drugih organih. 
Glede na specifiko članstva, 
bo PTZ zagotavljala ustrezne 
oblike posredovanja nasve-
tov in informacij, razvijala bo 
mednarodne poslovne pove-
zave. zagotavljala ustrezno 
promocijo podjetništva in in-
teresno povezovala podjetni-
ke. Pospeševala bo razne ob-
like izobraževanja in infor-
miranja članstva ter podajala 
pobude in predloge pri spre-
jemanju in spreminjanju za-
konodajnih okvirov. V okvini 
PTZ bo delovalo 11 sekcij, vo-
dil pa jo bo 21-članski upra-
vni odbor. 

KRATKE NOVICE 

LguBL)ANA, KRANJ 

Teletrgovine v Mobitelove centre 

V časih, ko v okviru Telekoma Slovenije vse bolj povezujejo 
in tudi organizacijsko združujejo nekdanje hčerinske družbe 
Mobitel in Siol, so se odločili, da z začetkom februarja letos 
ponudbo storitev in blaga ter svetovanje strankam iz Teletr-
govin Telekoma Slovenije prenesejo v Mobitelove centre. 
Enotna ponudba na enem mestu bo skupini prinesla večjo 
poslovno učinkovitost in poenostavitev postopkov, pred-
vsem pa veliko koristi za vse uporabnike mobilnih teleko-
munikacij, fiksne telefonije, Interneta ter televizije Siol. Tako 
bo tudi Teletrgovina v Kranju s i . februarjem zaprla vrata, 
zaposleni v dosedanjih Teletrgovinah Telekoma Slovenije 
bodo pa po novem zaposleni v Mobitelovih centrih, ki bodo 
obiskovalcem ponujali celoten nabor storitev in svetovanje 
glede mobilnih telekomunikacij, fiksne telefonije, Interneta 
in televizije Siol. Š . Ž . 

KRAN) 

Sava bo tudi dokapitalizirala Abanko 

Iz Save, družbe za upravljanje in financiranje, d. d., so spo-
ročili, da so v ponedeljek izkoristili prednostno pravico do 
vpisa na novo izdanih delnic Abanke Vipa, d. d., po emisij-
ski ceni 60 evrov za delnico. Znesek vplačila za 405.875 na 
novo izdanih delnic znaša skupaj 24,4 milijona evrov. Š. Ž. 

jubilejno unrieuanje 
5 , 5 0 % k v a t D omejenD 

praznujemo 15 let 

h i t 
universe of fun f 
Družba Hit i i ie nove sodelavce ali sodelavke v 
igrainiiko-zabaviščnem centru Korona v Kranjski Gori. 
Razpisujemo prosto delovno nnesto KUHAR/-ICA. 

Pogoj je IV. ali V. stopnja izobrazbe, poklic kuhar ali gostinski 
tehnik in pogovorno znanje italijanskega jezika Od kandidatov 
pričakujenno veselje za delo z ljudmi, prilagodljivost, 
komunikativnost in osebno urejenost. 

Z Izbranimi kandidati bomo sklenili delovno razmerje za 
določen čas zmožnostjo prehoda v nedoločen čas. Vabimo vse, 
ki vas delo zanima, da pisno vlogo z življenjepisom in dokazili o 
izpolnjevanju pogojev pošljete do 9.2.2008 na naslov: 

Hit, d. d.. Nova Gorica, Razvoj kadrov 
Delpinova 7a 
5000 Nova Gorica 
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KRAN) 

Prijave za Dobrote slovenskih kmetij 

V Minoritskem samostanu na Ptuju bo tudi letos med 23. in 
26. majem ocenjevanje in razstava prehranskih izdelkov Do-
brote slovenskih kmetij. Kmetje in kmetice bodo na razsta-
vi lahko sodelovali z mlečnimi, krušnimi in mesnimi izdelki, 
domačim oljem, kisom, sokovi, žganjem, suhim sadjem, vi-
nom, sadnim vinom, kompoti in konzerviranimi vrtninami. 
Prijave za sodelovanje na ocenjevanju in razstavi sprejema-
jo svetovalke za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti 
Vanja Bajd Frelih (tel. št. 511-27-01), Milena Črv {234-24-n) 
in Ani Beden 535-36-17), zadnji rok za prijavo je 22. februar 
(do 12. ure). Prispevek za ocenjevanje znaša skupaj z dav-
kom na dodano vrednost 20 evrov za izdelek. C. 2 . 

KRANJ, NAKLO, Š E N Č U R , CERKLJE 

Pridelovanje koruze ob pojavu hrošča 

Kn-ietijska svetovalna služba pripravlja več predavanj o pri-
delovanju koruze in krmljenju živine ob pojavu koruznega 
hrošča In klimatskih spremembah. V ponedeljek ob 10 . uri 
bo predavanje v prostorih KCZ Sloga v Kranju, v torek ob 10. 
uri v zadružnih prostorih v Naklem, v sredo ob 10 . uri v 
Domu krajanov v Šenčurju in v ponedeljek, 1 1 . februarja, ob 
10 . uri še v zadružnih prostorih v Cerkljah. Predavala bo Ma-
rija Kalan, specialistka za rastlinsko pridelavo v Kmetijsko 
gozdarskem zavodu Kranj. C. Z. 

HOTAVgE, ŠKOFJA LOKA 

o uporabnosti rezultatov molzne kontrole 

Knnetljska svetovalna služba vabi v torek ob 9. uri v zadruž-
ni dom na Hotavljah in v sredo ob 15. uri v gasilski dom na 
Trati na delavnico o uporabi rezultatov molzne kontrole pri 
prireji mleka. Delavnico bo vodil Franci Pavlin, specialist za 
živinorejo v Kmetijsko gozdarskem zavodu Kranj. Rejci čred, 
ki so vključene v mlečno kontrolo, naj s sabo prinesejo re-
zultate kontrole. C. Z. 

Biza rada je in dobro molze 
Krava Biza, last rejca dr. Antona Dolenca iz Vrbenj, je ob koncu minulega leta presegla življenjsko 
mlečnost sto tisoč kilogramov. To je pri Dolencu že šesta krava s tolikšno mlečnostjo. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Vrbnje - Dolenčeva čreda 
čmo-belih krav je že vrsto let 
med najboljšimi v Sloveniji, 
če že ne kar najboljša. Do 
sredine minulega leta je bilo 
v Sloveniji 2 9 čmo-belih krav 
z Življenjsko mlečnostjo nad 
sto tisoč kilogramov, med 
njiiru je bilo kar pet Dolenče-
vih. Njihova krava Biba je 
dala za časa življenja 121.230 
kilogramov mleka, Bala 
105.383 kilogramov, Eta 
104 .584 kilogramov, Soka 
104.407 in Krka 103.598 ki-
logramov. Ob koncu lanske-

Dr . A n t o n Dolenc : " Z a 

m l e k o bi bilo najbolje, če bi 

v s ^ predelali d o m a in po-

tlej na tuje prodajali izdel-

ke. Pri nas še n e razmišlja-

m o o tem, da s prevaža-

n j e m mleka in druge hra-

ne na velike razdalje dela-

m o veliko škodo okolju." 

Več toplote za enako ceno. 

o m v 
futu VPIM® 

k u r i l n o 

. /A/ 

© 0 8 0 2 3 3 2 

Naj k boljši kakovosti zivljenia pfisr>«va tudi 
izboljšano kurilno olje. Aditivirano kurilno olje 
OMV futurPlus stane prav toliko kot običajno 
ekstra lahko kurilno olje, vendar zagotavlja več 
toplote. Inovativne rešitve skupine OMV odslej 
tudi v vašem domu. Za naročilo pokličite na 
brezplačno telefonsko številko 080 2332. Več kot gibanje. OMV 

ga leta je mejo sto tisoč kilo-
gramov presegla še dvanajst 
let stara krava Biza. ki je po-
tomka domače krave in se-
mena tujega bika Denisa. 
Biza je bila v vsaki laktaciji 
boljša, v zadnji, deveti, je v 
standardni laktaciji (305 dni) 
dala 14.187 kilogramov mle-
ka, v celoletni pa 16.827 kilo-
gramov. Čez poldrugi mesec 
bo spet telila in če ji bo zdrav-
je še naprej dobro služilo, bo 
dala še od 1 0 do 15 tisoč kilo-
gramov mleka, s čimer se bo 
z življenjsko mlečnostjo že 
izenačila s kravo Bibo. Biza 
je vseskozi zdrava in tudi 
rada je. "Krava, ki daje toliko 
mleka, je veliko časa pri jas-
lih ali v travi na paši," pravi 
dr. Dolenc. Od devetih telič-
kov, kolikor jih je doslej teli-
la, je bilo šest bikcev in tri te-
ličke, vse tri so zaradi dobrih 
"maminih" lastnosti obdrža-

li v čredi. Čreda, ki šteje 125 
govedi, med katerimi je 75 
molznic, je res odlična, lani 
so dosegli povprečje blizu 12 
tisoč kilogramov mleka na 
kravo, slovensko povprečje je 
okrog 6.500 kilogramov. 

Ko dr. Dolenca vprašamo, 
kako doseči tolikšno letno in 
življenjsko mlečnost, pojas-
ni, da je tri petine odvisno od 
prehrane, petino od genet-
skega potenciala, vključno 
od semena za osemenitev, in 
petino od hleva, klime in 
drugih dejavnikov. "Ob zad-
njih podražitvah krmil se 
sprašujem, koliko časa bomo 
kravam še lahko zagotavljali 
dobro prehrano. V šoli so 
nas učili, da se k iavam ne 
splača dajati knnil, če njiho-
va cena preseže ceno mleka. 
V Sloveniji se je zgodilo prav 
to. Krmila so že od 35 do 38 
centov za kilogram, povpre-

čna cena mleka pa verjetno 
še ni presegla 32 centov," 
pravi dr. Dolenc in ob tem 
navaja, da sta v Evropski imi-
ji le dve državi, kjer je mleko 
slabše plačano kot v Sloveni-
ji, in da je povsod drugod 
cena že presegla 40 centov. 
"Poraba mleka in mlečnih 
izdelkov v Evropi in dmgod 
po svetu se povečuje, tudi 
zato, ker so spoznali, da je 
mleko biološko najbolj vred-
no živilo in da določene 
mlečne beljakovine delujejo 
proti raku, pri nas v Sloveniji 
pa ne znamo tega izkoristiti 
in doseči višje cene. Večino-
ma smo za to krivi kmetje 
sami, ki smo slabo organizi-
rani. Imamo kmetijsko goz-
darsko zbornico, vendar ta še 
ni na takšni ravni, da bi nas 
lahko uspešno zastopala na 
vseh področjih, tudi pri trže-
nju," pravi dr. Dolenc. 

Rejec dr. Anton Dolenc ob kravi Bizi / Foto cor̂ d na.« 

Renta za zgodnjo upokojitev 
Kmetje, ki bi bili pripravljeni predati kmetijo mlajšemu nasledniku, se lahko 
potegujejo za rento za zgodnje upokojevanje. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Kranj - Ministrstvo za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano 
je v okviru programa razvoja 
podeželja za obdobje 2007-
2013 objavilo javni razpis za 
ukrep Zgodnje upokojevanje 
kmetov, s katerim želi spod-
buditi generacijsko zamenja-
vo gospodarjev na kmetijah 
in izboljšati konkurenčnost 
kmetij. Kmetje, ki so priprav-
ljeni nepreklicno prenehati 
opravljati pridobitno kmetij-
sko in gozdarsko dejavnost 
in celotno kmetijo prenesti 
na izbranega naslednika, so 
po tem razpisu upravičeni do 
izplačila rente. Pogoj je, da 
so stari več kot 57 let, da so 
zadnjili sedem let invalidsko 
in pokojninsko zavarovani 

kot kmetje in da še niso upo-
kojeni. Kmetija, kd naj bi jo 
predali nasledniku, mora 
imeti vsaj pet hektarjev pri-

kmetovanje mora biti pri-
m e m o usposobljen, na pre-
vzetih površinah pa mora 
kmetovati vsaj toliko časa. 

Renta je sestavl jena iz n e s p r e m e n l j i v ^ ^ dela, ki znaša 

letno 5 . 0 0 0 evTOv na kmeti jo , in iz spremenl j ivega dela, 

ki je odv isen od velikosti kmeti je . Z a vsak hektar pr imer-

l j ivega kmet i j skega zeml j i šča znaša 3 0 0 evrov na leto, 

vendar ga je m o ž n o uveljavljati največ za 2 0 hektarjev. 

merljivih kmetijskih povr-
šin, pri tem pa se za en hek-
tar tovrstnih površin šteje en 
hektar njiv oz. vrtov ali dva 
hektarja travnikov, eksten-
zivnih sadovnjakov in pašni-
kov ali osem hektarjev gozda 
... Prevzemnik kmetije ne 
sme biti mlajši od 18 let in ne 
starejši od 4 0 oz. 50 let, za 

dokler bo prejšnji gospodar 
prejemal rento. Kmet lahko 
dobiva rento največ deset let 
oz. najdlje do 70. rojstaega 
dne, ob upokojitvi pa se m u 
zmanjša za znesek pokojni-
ne. Agencija za kmetijske 
trge bo vloge za dodelitev 
rente sprejemala do objave o 
prenehanju zbiranja vlog. 

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

Počastili bodo Trubarja 

Letos mineva petsto let od rojstva Primoža Trubarja. V Eko-
nomski gimnaziji in srednji šoli Radovljica bodo obletnico 
počastili s prireditvijo, ki bo v sredo opoldne v Linhartovi 
dvorani v Radovljici. Šolski teater bo s pomočjo slavnega de-
tektiva Hercula Poirota razkril življenje in delo Primoža Tru-
barja, s pomočjo Draga Jančarja pa prikazal rojstvo prve slo-
venske knjige. C. Z. 

Š K O F J A LOKA 

Veselo pustovanje v Škofjl Loki 

Na Mestnem trgu v Škofji Loki bo na pustni torek, 5. febru-
arja, ob 16.30 veselo pustno rajanje, kjer bodo središče do-
gajanja otroci. Dogodek že tradicionalno pripravljajo Druš-
tvo prijateljev mladine Škofja Loka, turistično društvo, obči-
na, vse tri loške osnovne šole in vrtci. Če bo vreme nagaja-
lo, se bo prireditev preselila v večnamenski prostor Osnov-
ne šole Ivana Groharja. Velike in male maškare se bodo 
zbrale ob 16. uri pred vrtcem Najdihojca v Podlubniku In se 
ob zvokih članov in članic Mestnega pihalnega orkestra od-
pravile na Mestni trg, kjer bodo rajale ob glasbeni animaciji 
pedagoških delavk Vrtca Škofja Loka. D. Ž. 

Popoln pregled 
prostih delovnih mest 

na Gorenjskem 
Zavoda RS za zaposlovanje na 

www.gorenjskiglas.si 

RADOVLJICA 

Obletnici poveljniške in častniške šole 

V Linhartovi dvorani v Radovljici danes poteka slovesnost 
ob 15. obletnici delovanja Poveljniško-štabne šole in Šole za 
častnike. Osrednji govornik je minister za obrambo Kari Er-
javec. Načelnika obeh šol pa bosta najzaslužnejšim pripad-
nikom Slovenske vojske in zunanjim sodelavcem ob tej pri-
ložnosti podelila priznanja. D. Ž. 

M E D V O D E 

Pustni ples in pustni sprevod 

V Medvodah, v tamkajšnji športni dvorani, bo pustovanje 
potekalo tako v soboto kot tudi v nedeljo. Sobotni pustni 
ples s skupino Atomik Harmonik se bo začel ob 20. uri. Pri-
pravili so bogate nagrade. V nedeljo pa Občina Medvode 
vabi na tradicionalno občinsko pustno rajanje. Pustni spre-
vod bo s parkirišča pri krožišču proti športni dvorani krenil 
ob 14.30. Zabava se bo nadaljevala z ansamblom Ober's 
band. Potekalo bo tudi ocenjevanje pustnih mask. Vse ma-
ske čaka brezplačen pustni krof Niti v soboto niti v nedeljo 
vstopnine ne bo. M. B. 

BIOTEHNIŠKI 
CENTER NAKLO 

Strahinj 99,4202 Naklo 
www.bc-naklo.si 

Za Vas organiziramo naslednje tečaje: 

• Predelava mleka I. (1., 2. in 3. april) 
• Predelava mleka III. (13. in 14. februar) 
• Peka kruha in potic v krušni peči (4., 5. in 6. marec) 
-Predelava mesa (8. in 9. marec) 
• Izdelava žemelj, makovk, sirovk, pletenje... (20. marec) 
• Polnozrnati izdelki v zdravi prehrani (26. marec) 
• Usposabljanje za varno delo s traktorjem (3. - 7. marec) 
•Tečaj iz kmetijstva (10. -13. marec) 
•Tečaj lončarstva (8., 15. in 22. april) 
• Izdelava spletne strani • priložnost za moderno 

predstavitev vaše kmetije ali podjetja 
(26. in 27. marec ali 16. in 17 april) 

Za več informacij in prijave pokličite na številki 
04/277 21 20 ali 041/499 934, lahko pa tudi pišete 
na 8-naslov: andraz.ka!amar@guestarnes.si 

I 

MEKON LOKA D.O.O. 
Podlubnlk 253, 4220 Škoflo loka 

tel.: 04 51 50 590 
info@mekon-loka.si 
wvvw.mekon- loka.si 

JEZIKOVNI TEČAJI 
• Angleščina »Nemščina •Italijanščina 

• Španščina • Francoščina • Ruščina 
•Slovenščina »Latinščina •Hrvaščina 

TEČAJI ZA PROSTI ČAS 
• Mozaik • Klekljanje • Nakit 
• Keramika • Risanje • Slikanje 

• Poslikava stekla, svile,... 

RAČUNALNIŠKI TEČAJI 
• Winclows • Word • Excel • Power Point 

dijake 
študente 
odrasle 

upokojence 

K D A J ? 
Pričetki od 

1 1 . februarja 
dalje. 

N a voljo je 
več kot 200 

različnih 
terminov. 

Na vo1|o so zo{«rni 
(n nadal|avalnl 

Ma|i(odl.<lo7. 
ftopnj«), (/frjevanje 

iolsiM snovi, 
pripravo no moluro. 

Individualni pouk. 
M o | l za zakljuien* 

skupino. 

ALPETOUK 
www.alpetour.si 

Kranj, M/ 20 13 320 
Sli. Lolia. 04/ 51 70 SOS 
Trfle,04/59 7t350 
Radovljica, 04/53 20445 
Sled, 04/ 57 80 420 
Jesenice, 04 / 58 09 755 

O ^ E S O 
^ B L E D ^ 

Č e ste komunikativni in vam delo z ljudmi 
predstavlja veselje, vas vabimo, da se 

pridružite našemu kolektivu. 
Od 1. marca 2008 bomo razširili našo igralniško ponudbo 
na 24 ur dnevno, zato potrebujemo nove sodelavce -
študente. Predvidoma bomo zaposlili študente za delo v 
strežbi v Casinoju Bled in Casinoju Vulkan na Hrušici ter 
receptorie in blagajnike v Casinoju Bled. 

Od kandidatov / kandidatk pričakujemo: 

• urejen status študenta za tekoče šolsko leto 
• zaželeno znanje dveh tujih jezikov 
• osebna urejenost 

Vsi kandidati ste vabljeni na razgovor, ki bo v torek, 
1 2 . februarja 2008, ob 12 . uri v prostorih Casinoja Bled. 

www.casino-bled.si 

llpbled 
Zaradi povečanega obsega dela vabimo 

k sodelovanju več sodelavcev (m/ž) za delo 
v proizvodnji opažnih plošč v Bohinjski Bistrici 

Kandidate zaposlimo za določen čas 3 mesece z možnos-
tjo poznejše stalne zaposlitve. 

Nudimo delo v urejenem delovnem okolju, možnost 
izobraževanja in stimulativno nagrajevanje. 

Kandidati/ke naj pisne prijave pošljejo na naslov: 
LIP BLED, d. o. o.. PC Opažne plošče, 
Ulica Tomaža Godca 5,4264 Bohinjska Bistrica. 
Dodatne informacije lahko dobite po tel. 04/579 5818 
ali 04/579 5122. 

mailto:info@g-glas.si
http://www.gorenjskiglas.si
http://www.bc-naklo.si
mailto:amar@guestarnes.si
mailto:info@mekon-loka.si
http://www.alpetour.si
http://www.casino-bled.si
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PUSTNE PRIREDITVE 

J E S E N I C E 

Smuk za trofejo svinjska glava 

Osrednja p u s t n a prireditev v jeseniški občini bo tradi-
cionalni, že 42 . smuk za trofejo svinjska glava. Potekal bo v 
nedeljo, 3. februar ja , z z a č e t k o m ob deset i uri v Č r n e m 
vrhu. Kot je povedal Stane Žnidar ("ta zgorni župan") , bo 
s m u k v v s a k e m v r e m e n u in kljub p o m a n j k a n j u s n e g a • 
maske bodo progo pač prehodile namesto presmučale. V 
nedeljo bo v Črni vrh vozila sedežnica, obiskovalce pa bo 
poleg pustnih š e m z a b a v a l a tudi g o d b a na pihala v 
maskah. Najbol j še maškare bodo prejele nagrade, t istemu 
tekmovalcu v smuku, ki se bo najbolj približal povprečne-
m u času, pa bo pripadla g lavna trofeja - svinjska g lava . 
Otroško pustovanje pa pripravljata v soboto, 2. februarja, 
ob 14. uri Zavod za šport Jesenice in Mladinski center Je-
senice v športni dvorani Podmežakla. Vabljene so maškare 
v čeveljcih in na drsa lkah , čaka jo jih p lesna an imac i ja , 
pustne norčije in nagrade. U. P. 

K R A N J S K A G O R A 

Pustni sprevod in pustni veleslalom 

V kranjskogorski občini bo jutri, v soboto, pri hotelu Špik 
pustni sprevod ob 14. url, ob 15. uri pripravljajo ulično pred-
stavo Dobro jutro, gospod Franc, nastopila bo glasbena sku-
pina, podelili pa bodo tudi nagrade najboljšim otroškim ma-
skam. Na pustni torek, 5. februarja, bo osrednje dogajanje že 
dopoldne na trgu pred cerkvijo sredi Kranjske Gore, ko bodo 
prišle maškare iz kranjskogorske osnovne šole, ob 19. uri pa 
se bo pri vlečnici Mojca pričel pustni veleslalom. U. P. 

T R Ž I Č 

Pust v tržiški občini 

Fantje iz Loma pod Storž ičem s o sporoči l i , da letos ne 
bodo vozili ploha v Tržič, saj imajo med novim letom in pu-
s tom poroko. V soboto, 2. februarja, ob 15. uri bo sprevod 
maškar v KS Leše, ob 2 i . uri pa bo v d o m u krajanov pust-
no rajanje. V nedeljo, 3. februarja, ob 15. uri bo pustni spre-
vod po ulicah Tržiča v organizaciji Turističnega društva in 
Občine Tržič. Pustno rajanje bo nato o b tržiški stolpnici, 
kjer bodo ocenjevali in nagradili naj lepše maske. Obisko-
valce bodo zabavali Pihalni orkester Tržič, mažoretke ples-
nega kluba Ultima, pujsek Papi in Pika Nogavička, klovne-
sa in klovni ter kurenti s Ptuja. Na stojnicah bo raznovrst-
na ponudba izdelkov, tudi pustnih krofov. Zaradi prireditve 
bo od 14 .30 do 17. ure popolnoma zaprta Cankarjeva cesta 
in delno tudi Partizanska ulica, Trg svobode pa bo zaprt od 
15. ure do 15.15. S. S. 

RADOVLJICA 

Pustni sprevod po mestu 

Osrednja pustna prireditev v radovljiški občini bo jutri, v 
soboto, v Radovljici. Pustni sprevod bo ob 14. uri krenil s 
Cankarjeve ulice po Gorenjski cesti in naprej na Linhartov 
trg, kjer bo pustno rajanje. C. Z. 

G O R J E 

Vleka ploha s konjsko opremo 

Gorjanski fantje se te dni ž e pripravljajo na tradicionalno 
pustno prireditev, vleko ploha. Na pustni torek, 5. februarja, 
bodo spet združili moči in predstavili enega starih običajev 
ter pred gostilno Zadruga pripeljali ploh s parom konj in vo-
z o m . Z a g o t o v o zanimiv program se bo začel ob 15 . uri, 
povezoval pa ga bo Rado Mužan. Ker organizatorji obljub-
ljajo, da bo ploh najdaljši doslej (med drugim bo tudi nje-
gova licitacija), smeha in dobre volje ne bo manjkalo. V. S . 

B L E D 

Pustovanja za mlade vseh starosti 

Od jutri do torka bodo pustne š e m e napolnile Bled, prvi 
pustni "žur" z Mojco in Kaličopkom pa s e bo začel jutri ob 
15. url v Trgovskem centru Bled. Nikakor ne bo manjkal 
pustni sprevod na čelu katerega bo pustna Godba Gorje. V 
hotelu Jelovica bo od 19 . ure dalje pustovanje s Triom Sym-
pathy in bogatimi nagradami za najboljše maske, prav tako 
pa bo od 20 . ure dal je p u s t o v a n j e z nagradami tudi v 
restavraciji Panorama. V nedeljo se bo veseli pust za stare 
In mlade ob 15. uri začel v D o m krajanov v Zasipu, pustni živ 
žav za otroke pa bo od 16 . ure naprej (vstopnine ne bo) tudi 
v Festivalni dvorani na Bledu. Na pustni torek bo v Tr-
govskem centru Bled otroško pustovanje med 10 . in 12 . uro, 
od 20. ure naprej pa bo pustovanje v restavraciji Panorama, 
ko bodo najboljše maske tudi nagrajene. V. S. 

HALO - HALO GORENJSKI GLAS 
telefon: 04 201 42 00 

terojilo a objavo iprejtromo [»telrionu 04/M1-42-00, hhi: 04/20M2-U ill osrtno na Sltmeisovi <esii 4. 
v »ranju O!, po polil - ifo pontdeliti iti toni« do 11.00 mtlCtnj o^la«* in ponodb v lubiikl: toedno ugodna 

)ANE2 ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, UNCOVO 91,4240 
RADOVLJICA, TEL: 04/53 iS 249. FAX: 04/53 <>4 230 
MADŽARSKE TOPLICE: 3. 3. • 9. 3.; 28. 2. • 2. 3.; 10. 4. • 13. 4; 
26. 4. 29. 4; TRST: 8. 2. 2008; BANOVCI: 5. 5. -8. 5. 

OBVESTILA O DOGODKIH OBJAVLJAMO V R U B R I K I GLASOV 
KAŽIPOT BREZPIAČNO SAMO ENKRAT. 

PRIREDITVE 

Za otroke v knjižnicah 
Sovodenj - Danes lahko otroci v sovodenjski knjižnici pris-
luhnejo pravljici Obuti maček. 

Gorenja vas - V ponedeljek se bo ob 17. uri v knjižnici začela 

Pravljica o zajčku. 

Pustna rajanja 
Duplje • TVD Partizan Duplje vabi jutri o b 14. uri na shod 
pustnih mask na r o k o m e t n e m igrišču v Dupljah. Vse 
maškare bodo pogoščene s krofom in pomarančo, najlepših 
1 0 pa bo še posebej nagrajenih. Tradicionalna prva nagrada 
"svinjska glava" pa čaka naj lepšo masko po Izboru komisije. 
Povorka bo tokrat krenila v Sp. Duplje. 

Šenčur - Društvo prijateljev mladine in turistično društvo 
Šenčur vabita pustne maškare na sprevod, ki bo na pustni 
torek, 5. februar ja , ob 16 . url krenil Izpred o s n o v n e šole 
Šenčur . Po s p r e v o d u bo v D o m u krajanov pustni žur s 
čarovnikom Tonljem. Naj lepše maškare bodo nagrajene. 

Adergas - KUD Pod lipo Adergas organizira v nedeljo ob 16 . 
uri v dvorani v Adergasu tradicionalni 19. Pustni živ žav s 
plesom in družabnimi igrami. 

Ob kulturnem prazniku 
Dovje - KUD Jaka Rabič Dovje Mojstrana vas vabi na občin-
sko proslavo ob 8. februarju, Prešernovem dnevu. Osrednji 
gost večera, kantavtor Jani Kovačič se bo predstavil s Prešer-
novimi pesmimi, svojimi deli. Proslava bo v ponedeljek, 4. 
februarja, ob 19 . uri v dvorano kulturnega d o m a na Dovjem. 

Lučine - KS, KUD Zala in ŠD Špik Lučine vabijo na prireditev 
ob kulturnem dnevu, ki bo jutri, v nedeljo, 3. februarja, ob 
13 .30. Začetek bo na prostem sredi vasi s prikazom staro-
dobnega smučanja , nadaljevanje pa bo sledilo v dvorani kul-
turnega d o m a , kjer bo predstavi tev nove knjige Toneta 
Koširja Korenine našega drevesa in nastop skupine ljudskih 
pevcev in godcev Suha špaga . 

Leše - Proslava o b kulturnem prazniku bo v domu krajanov 
v Lešah v soboto, 9. februarja, z začetkom ob 17.30. Na kul-
turno-literarni večer so povabili tudi skupino Smeh iz Tržiča. 

Radovljica - LIterarno-glasbeni večer z naslovom "Poet tvoj 
nov Slovencem venec vije" bo jutri pripravil komorni 2bor 
De profundis. Prireditev, na kateri bo krstno Izvedeno novo 
g lasbeno delo Sonetni venec skladatelja Vitje Avsca na poez-
ijo Franceta Prešerna , bo v baročni dvorani radovl j iške 
graščine ob 19 .30 . 

Kranj - V sredo, 6. februarja, ob 17. uri bo v učilnici 17 S P S Š 
Ekonomske šole Kranj (Cesta Staneta Žagar ja 33) potekal lit-
erarno-kulturni večer s književnikom Tonetom Partljičem. 
Prireditev je organizirana tudi zato, ker želijo z njo počastiti 
Prešernov dan. 

Gorenja vas - Občina Gorenja vas-Poljane in Turistično dru-
štvo Slajka Hotavlje prirejata v soboto, 9. februarja, ob 19 . 
uri v Zadružnem domu na Hotavljah osrednjo občinsko pro-
slavo v počastitev s lovenskega kulturnega praznika. V sklo-
pu praznovanja si boste lahko ogledali tudi razstavo baroč-
nih oblek Andreje Stržinar. Občina Gorenja vas vabi tudi na 
prireditev Poklon prazniku, ki bo v četrtek, 7. februarja, ob 
18. uri pred Kosmovo domačijo, in na prireditev v nedeljo, 
10 . februarja, ob 17. uri v kulturni dvorani na Sovodnju. 

IZLETI 

Po Baragovi poti 
Kranj - Planinsko društvo Iskra Kranj vas vabi v petek, 8. feb-
ruarja, na dan kulture, na Baragovo pot. Ogledali si boste 
nekaj zanimivosti v povezavi s F. Barago (1797-1868), misi-
jonar, učitelj Indijancev, slovničar), povzpeli pa se boste tudi 

na Trebnji vrh. Razmeroma lahke hoje (zimske razmere!) bo 
za okrog pet ur. Odhod s p o s e b n i m a v t o b u s o m Izpred 
hotela Creina bo v petek, 8. februarja, ob 7. uri. Prijave in do-
datne informacije: Milan Čelik, tel. 0 3 1 / 4 1 8 1 4 6 ali v novi 
pisarni društva, Iskratel, vhod pri ambulanti, ob sredah med 
17. in 18. uro. 

Na Vrsnik in Ledine 
Kranj - Planinsko društvo Iskra Kranj vabi v soboto, i6. februarja, 
na Vrsnik in Ledine. Zmerno zahtevne hoje (zimske razmere!) bo 
za okrog pet ur. Odhod s posebnim avtobusom (varianta 
osebni avtomobili) izpred hotela Creina bo v soboto, 16. februar-
ja, ob 7. uri. Prijave in dodatne informacije: Milan Čelik, tel. 
031/418 146 aH Niko Ugrica, tel. 041/734 049 ali v novi pisarni 
društva, Iskratel, vhod pri ambulanti, ob sredah med 17. In 18. uro. 

Mirna gora in Baza 2 0 
Kranj - Planinsko društvo Kranj vabi v soboto, 9. februarja, na 
planinski izlet na Mimo goro in ogled Baze 20. Tura je primerna za 
vse planince in pohodnike. Tehnično ni zahtevna. Odhod poseb-
nega avtobusa izpred centra Mercator bo ob 7. uri. Hoje bo prib-
ližno 3 ure. Ob vrnitvi boste obiskali Bazo 20. Prijavite se lahko v 
pisami Planinskega društva Kranj do vključno Četrtka, 7. februarja. 

Pohod spomina in prijateljstva 
Radovljica, Jesenice - Območno združenje VVS Radovljica-Je-
senlce in Območno združenje Slovenskih častnikov Radovljica 
vabita ob Slovenskem kulturnem prazniku na 6. pohod spomi-
na in prijateljstva. Pohod bo v petek, 8. februarja, z začetkom ob 
7.15. Zbirno mesto: Dom veteranov Zgornje Gorenjske, Ljubl-
janska cesta 6 0 v Radovljici (pred Tiskarno in knjigoveznico 
Radovljica). Pohod bo poteka iz Radovljice, preko Lancovega in 
Bodešč do Prešernovega spomenika na Bledu kjer bo ob 10 .30 
kulturni program. Nadaljevanje pohoda proti Zasipu In skozi 
Peškovco v Vrbo. Dolžina poti je okoli 15 kilometrov. 

Po jadranskih otokih 
Kranj - Planinsko društvo Iskra Kranj vabi na tradicionalni 
planinski izlet po jadranskih otokih. Hoje bo za do 4 ure 
dnevno. Odhod s posebnim avtobusom izpred hotela Creina 
bo v petek, 21 . marca, ob 6. uri. Prijave in dodatne informacije: 
Niko Ugrica, tel. 04 1/734 049, ali v novi pisarni društva, Iskra-
tel, vhod pri ambulanti, ob sredah med 17. In i8.uro. 

Nočni pohod do Valvasorjevega doma 
Radovljka - Planinsko društvo Radovljica organizira v soboto, 9. 
februarja, nočni pohod do Valvasojjevega doma. Zbor bo ob 9. uri 
na parkirnem prostoru v Završnici. Ker so razmere zimske, opozar-
jajo na ustrezno opremo, predvsem na obutev in obleko. 

V Vrbo 
Naklo - Pohodniška sekcija pri Društvu upokojencev Naklo 
vabi za kulturni praznik, 8. februarja, v Vrbo. Zbor bo ob 
1 1 . 30 pred Kulturnim d o m o m v Podbrezjah. 

PREDAVANJA 

Proučevanje Sv. pisma 
Kranj • Društvo prijateljev Sv. pisma vabi jutri ob 9. uri v 
Dom krajanov Pr imskovo na proučevan je Sv. p i s m a z 
okvirno temo: Blagoslovljeni, da bi bili v blagoslov. Srečanje 
bo povezoval Danijel Marin. Vstopnine nI. 

O prehladnih in viroznih obolenjih 
Javorje - Krajevni odbor Rdečega križa Javorje v nedeljo vabi 
ob 9. uri v o s n o v n o šo lo Javor je na aktualno predavanje 
Ande Perdan, dr. med. o zaščiti in zdravljenju prehladnih in 
viroznih obolenj in sicer. Z d r a v s t v e n o predavanje bo 
popestrila z diasi in svojimi doživetji v Himalaji. 

OBVESTILA 

Pustna delavnica 
Kranj - V Ustvarjalnem ateljeju na Primskovem (Kurirska pot 27, 
Kranj) boste lahko ustvarjali danes ob 17. uri, ko se bo začela Pust-
na delavnica Klobuk tete čarovnice In "čarobna" palica. Potrebne so 
predhodne prijave po 041/286155, več na www.igrisce.sl/maja. 

KONCERTI 

Recital pozavnista Domna Jeraše 
Jesenice - Glasbena šola Jesenice vabi na recital pozavnista 
Domna Jeraše. Na klavirju ga bo spremljal Primož Kerštanj, 
na tolkalih pa bo nastopila Neža Jeraša. Koncert bo jutri ob 
18. uri v dvorani glasbene šole Jesenice. 

mailto:info@g-glas.si
http://www.igrisce.sl/maja
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RAZSTAVE 

Razstavljajo nominiranci Prešernovega sklada 
Kranj - Odprtje razstave del likovnih ustvarjalcev letošnjih 
nominirancev za Nagrado Prešernovega sklada Sandija 
Červeka, Eme Kugier in Tadeja Pogačarja bo v Galeriji 
Prešernovih nagrajencev Kranj danes ob 19. uri. 

Od paleolita do Titana 
Kranj - Danes bodo ob 18. uri v Gorenjskem muzeju odprli 
razstavo z naslovom Od paleolita do Titana. 

PREDSTAVE 

čarovnik Silvano v Kricah kračah 
Kranj - V sklopu petkovih prireditev bo danes ob 17.30 v Kri-
cah kračah čarovniška predstava z naslovom Iz čarovnikove-
ga klobuka, ki jo izvaja čarovnik Silvano. 

Z A P O P O L N P R E G L E D SI O G L E J T E 

W W W . G O R E N J S K I G L A S . S I / K A Z I P O T 

JKD 
Javni jklad RcpubliJic Slovenije za hulUsnc dejavnosti 

Območna Izpostava KRANJ. vww.ck<l-kran|.}$k<l.v 

S O B O T N A M A T I N E J A 
Gostuje: Lutkovni studio Lutk»m»ca Koper 

O PSIČKU 
IN MUCI 

Sobota, 9. februar 2008. ob 1 0 . uri, 
v Prešernovem gledališču 

M f ^ K ) ( l o r c n j ^ k i G U s G i v cood/^SAH 

LOTO 
Rezultati 9. kroga - 30. januarja 2008 

2, 8, 9.18, 26, 27, 32 in 37 

Lotko: 6 3 8 0 0 8 

Predvideni sklad 10. kroga za Sedmico: 800.000 EUR 
Predvideni sklad io. kroga za Lotka: 1450.000 EUR 

K s K E R N 
N E P R E M I Č N I N E 

Maistrov trg 12. 4000 Kranj 
Tel. 04/202 13 202 25 66 

GSM 05V320 700. EmatI: info|g>k3'1cem.$i 

POSLOVNI PROSTORI: 

Prodamo: 

KRANj: poslovni prostor (kozmetika, 
frizer, pedikura in pd.) v izmeri 82 
m2, v pritličju objekta, obnova leta 
2004. parkirni prostori, za 1 5 2 . 0 0 0 
EUR 

KRANJ: kava bar bistro 52.16 mz , s 
pripadajočim skladiSdem 12 , 10 mz v 
pritličju objekta, v celoti obnovljeno 
2006, 30 sedežev znotraj in zunanja 
terasa 20 sedežev, prodajajo s celo-
tno opremo za 170 .000 EUR. mož-
nost tudi najema. 

KRAN): gostinski lokal 80 m2 in tera-
sa 72 m2, obnova 2 0 0 6 , 5 0 sedežev, 
s celotno opremo za 250.000 EUR. 
TRŽIC; prostor za storitve 53 m2, po-
sebej hodnik in čakalnica, skupaj 93 
m2. za 68 .000.00 EUR. 
HISE: 
Prodamo: 

V HRASnU: 80. leta narejena stan. hiia 
na mi mi lokaciji, stan. povrJmo i S o m2 
(klet. prit l i^ in nadstropje), zemljišče 
435 m2. cena - 175.500 EUR. 
V KRANJU, bliiina mesta • stan hiša, 
uporabne površine 250 m2. klet. pri-
tličje in nadstropje, v pritličju dva lo-
čena vhoda (možnost poslovne de-
javnosti). v nadstropju stanovanje, 
letnik 1955, obnovljena (streha, žle-
bovi, dimnik, CK peč), zemljišče 736 
m2. cena • 375.000,00 EUR. 
BITNJE: 30 let stara hiša. ki ni podkle-
tena, ima ločeno stanovanje v pritličju 
in ločeno v nadstropju, skupna stan. 
površina je 2 6 2 m2 na parceli 1 .719 
mz. ob hiši sloji samostojen objekt 
dn/amica, cena « 250.000 EUR. 
DRULOVKA - sUn. hISa dvojček, 
zgrajena do 3. gr. faze. 170 mz povr-
šine, letnik 2 0 0 6 , 244 m2 zemljišča, 
možnost izdelave na ključ, mirna lo-
kacija, mestni plin, kupci ne plačajo 
provizije, cena « 181 . 105.EUR (43.4 
mioSiT) . 

TRŽiC (Zvirče): stan. hiša zgrajena 
do 3 . gr. faze, stan. površine 186 
m2, letnik 2006 , 551 m 2 zemljišča, 
m o ž n o s t izdelave na ključ, CK na 
plin. mirna lokacija, cena * 
1 9 0 . 0 0 0 EUR. 

SKOFJA LOKA: nova stan. hiša dvoj-
ček. zgrajena do 3. gr. faze, januar 
2 0 c i . Stan. površine 191 mz, 295 m z 
zemljišča, možnost izdelave na ključ, 
CK na plin, mirna lokacija, cena *> 
195.000 EUR. 

ZGORNJI BRNIK: dvostanovanjska 
hiša, klet, pritliQe in nadstropje, zgra-
jena 1978, obnovljena 2006 (okna in 
vhodna vrata), 250 mz stan. površine, 
zemljišče 316 mZ. cena - ZlO.OOO 
EUR. 
ZEMLJIŠČA: 
Prodamo: 
Conče: stavb, parcela 998 m2. po 85 
EUR/m2. 

Drubvka: stavb, parcela 1 186 m2. po 
80 EUR/mz 
Besnid: stavb, parcela 689 m2 po 75 
EUR/m2. 
Podljubdju: stavb, parcela 703 m2 po 
89 EUR/mz. 

Šenturika gora: več stavb, parcel, v iz-
meri od 4Z2-677 mz po 70 EUR/mz. 
STANOVANJA: 
Prodamo: 

DOMŽALE: dvosobno, 68,29 m z v 
1./5, letnik 2005 , 193 .000 EUR. 
KRANJ, Planina II: 1 G. 32 m2 v 2. nad. 
od 3, balkon, ločena kuhinja, letnik 81, 
cena 69.500 EUR. 
KRANJ, Vodovodni stolp: dvosobno. 
54 m z v 4. nad. od 4. letnik 63. obno-
va 2001 , cena - 96 .000 EUR. 
KRANJ (Čirče): dvosobno, 6i mz v 
pritličju objekta, obnova v letu 99 
sada, streha), z vrtom in nadstreškom 
pred hišo, za 99.000 EUR. 
KRANJ (Stražišče): trisobno. 90 mz v 
mansardi hiše, z ogrevano teraso, 
ima tudi pripadajočo klet in 2 parkirni 
mesti, svojo C K in klima, obnova 
2001 , cena » 1 10 .000 ,00 EUR. 
TRŽiC: enosobno, 3 1 ,07 m2 v man-
sardi, letnik 95. z opremo za 55.000 
EUR. 

LJUBLJANA: dvoinpolsobno. 71 .50 
m2 v 3. nad. od 4. letnik 76, obnova 
2006, z delno opremo za 165.000,00 
EUR. 

w w w . k 3 ' k e r n . $ l 

n domplan 
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Ugodna prodaja novih stanovanj v 
Struževem pri Kranju. 
Več podatkov na Internetu • 
http: I I agencija.domplan.si 
STANOVANJE PRODAMO 
Kranj, Planina 11, dvosobno + kabi-
net, VI. nadstr.. v izmeri 79,5 mz , I. 
izgr. 1982, dvigalo, vsi priključki, cena 
127 .000 ,00 EUR (30.434.280,00 
SIT), možnost vselitve september 
2008. 

Kranj, Planina III, nizek objekt, dvo-
sobno v II. nadstr.. izmere 64 mz, I. 
izgr. 1987. lepo ohranjeno, nič ob-
novljeno, cena 1 15 .000,00 EUR. 
Kranj, Vodovodni stolp, trisobno v 

III. nadstr., izmere 73.80 m 2 , 1 . izgr. 
1965. obnovljeno 2005 - okna. kopal-
nica, WC. centralna na plin. vselitev 
po dogovoru, cena 1 30 .000 ,00 EUR. 
Kranj, Vodovodni stolp, dvosobno. 
IV. nadstr., v »zmeri 52,90 m 2 , 1 . izgr. 
1965. lepo ohranjeno, centralna na 
plin, vselitev po dogovoru, cena 
97 .000,00 EUR. 

Kranj, Planina II, dvosobno, 5. nad-
str., v izmeri 66,6z mz. lepo ohranje-
no. I. izgr. 1977, vselitev po dogovo-
ru, cena 1 1 1 . 0 0 0 , 0 0 EUR 
(26.600.004,00 SIT). 
Kranj, Zlato polje, trisobno, visoko 
pritličje, v izmeri 66,82 mz, delno 
obnovljeno v letih 2 0 0 0 in 2003 (ko-
palnica in okna), I. izgr. 1961, CK, te-
lefon, kabel, tdev, , balkona ni, cena 
114.755,00 EUR (27,5 mio SIT). 
Radovljica, proti Lescam, dvosobno, 
lil. nadstr., v izmeri 50,21 mz, I. izgr. 
1978, lepo ohranjeno, balkon, obr-
njeno VZ, cena 9 6 . 0 0 0 , 0 0 EUR 
(23 .005440 ,00 SIT), možnost vselit-
ve junij zoo8. 

Tržič, mestno jedro, 3 dvosobna sta-
novanja v trinadstropni hiši, velikosti 
od 61 mz - 83 .00 mz, leto izgr. 1957. 
v celoti prenovljena leta z o o o (tlaki, 
instalacije, kopalnica. CK, telefon, 
dvigalo) balkona ni. cena 1Z90 
EUR/mz (309. 135 ,60 SIT/mz) za 
manjše stanov, in 1 230 EUR 
(294.757,20 SIT) za večje stanov. , 
vpisana v ZK. vseljiva takoj. 
HISE . PRODAMO 
Kranj, Sp. Besnica, visokoprillična, 
tlorisa 1 2 0 m z na parceli velikosti 
549 mz. CK na olje, tel. garaža, dve 
parkirni mesti, sončna lega, hiša je 
lepo vzdrževana, I. izgrad. 1981 , cena 
3 2 0 . 0 0 0 , 0 0 EUR (76 .684 .800 .00 
SIT). 

Knže, Gorenjska, enonadstropna -
dvostanovanjska. tlorisa 75 m 2 v vsa-
ki etaži na parceli velikosti 222 mz. I. 
izgr. 1936, popolnoma prenovljena 
od I. 2004-Z006, CK na plin, tel., vse 
instalacije v vsaki etaži ločene, tri 
parkirišča, cena 1 9 7 . 0 0 0 , 0 0 EUR 
(47.209.080.00 SIT). 
POSLOVNI PROSTOR - oddamo v 
najem 

Kranj, Stražišče, pritličje v izmeri 132 
mz, primerno za pisarne ali podobno 
mirno dejavnost, samostojni vhod, 
višji stropovi. zagotovljena tri parkir-
na mesta. I. izgr. 1937, delno obnov-
ljeno I. 2 0 0 4 , cena 7 2 0 . 0 0 EUR 
(172.540,80 SIT) mesečno + stroški, 
plačilo po možnosti za tri mesece na-
prej, možnost uporabe takoj. 
GARAŽA - PRODAMO 
Kranj, Planina II, v novem objektu na 
Ul. Tuga Vidmarja v podzemni gara-
ži dve parkirni mesti, I. izgr. 2007 . 
cena za parkirno mesto 9 . 2 0 0 . 0 0 
EUR. 

PARCELA - PRODAMO 
Javomiški Rovt nad Jesenicami v iz-
meri 759 mz, na parceli elektrika in 
telefon, sončna, dostop z glavne ce-
ste, geudutsku odmerjena, celotna 
zazidljiva, 6 km od avtoceste, cena 
45.540,00 EUR (10,9 mio SIT). 
Srednja vas pri Bohinju v izmeri 929 
m2. sončna lega. 2/3 parcele je bolj 
strme, od Bohinja je oddaljeno 5 km. 
cena 2 3 0 , 0 0 EUR/m2 (55. 1 17 .00 
S r r / m z ) , 

Kranj • Struževo proti Naklemu. v in-
dustrijski coni. 6 0 0 0 m 2 za 
poslovno-proizvodni objekt, cena 
145 EUR/m2 cca. 45 EUR/mz za 
komunalni prispevek. 

N E P R E M I Č N I N E 
REAL ESTATE 

SVET RE d.o.o. 
Enota Kranj 
Nazorjeva ulica 3 
4000 Kranj 
tel.: 04/2811-000 
fax: 04/2026-459 

Email: kranj(g)svet-nepremičnine.si 
http7/www.svet-nepremičnine.si 

VSO P O N U D B O SI OGLEJTE NA 
NAŠI SPLETNI STRANI 

w w w . s v e t - n e p r e m i c n t n c . s i 

Mlinska u l . i , Maribor, PE Tržič, 
Ste Marie Aux Mineš 9/a 

Telefon: 592 59 49, 0 3 0 / 3 0 2 0 1 1 

STANOVANJA PRODAMO 
KRANJ • Sorfijevo naselje, gars., 31,22 
m2, III./3, l.i. 1968. vzdrževana, z balko-
na razgled na Šmarjetno goro, Cena: 
74.000 EUR. 

BLED • dvosobno. 4 0 , 9 m2. P/2, l.i. 
1925, obnovljeno L 2005. atrij, samosto-
jen vhod, parkirišče. Cena: 105 .000 
EUR. 

TRŽiC - Bistrica, Kovorska, dvosobno, 
55.48 m2, III./4. l.i. 1973, obnovljeno. 
Cena: 88.000 EUR. 
TRŽiC - mestno jedro. 79 m2. l./z. ob-
novljeno v celoti I. zooo, lastna CK, ku-
hinja ostane opremljena, nizki obrato-
valni stroški, garaža + parkimi prostor, 
vseljlvo julij-avgust 2008. Cena: 117.000 
EUR. 

HIŠE PRODAMO 
TRŽJC - Slap, stan. hiia - dvojček, 86 
mz. parcela 1.Z13 mz. Li. 1960. obnov-
ljena v celoti od I. zoo i dalje, vredna 
ogleda. Cena: 194.000 EUR. 
ZG. BESNICA - stan. hiša, lil. gr. f ^ a , 
298 m2 biv. površine, parola 1.075 
je v cek>ti zazidljiva, li. 2007, gradbeno 
dovoljenje za dve hiši. Cena: z io .ooo 
EUR. 

PREDDVOR - dvostan. hiša, 2 x 60 mz, 
zg. nadstropje zgrajeno na novo I. zooi, 
spodnja e t ^ a ddno obnovljena, gara-
ža, pare 657 mz, lepa lokacija. Cena: 
195.000 EUR. 
PARCELE PRODAMO 
LANCOVO - zazidljiva parcela, 676 mz. 
ravna, sončna. Cena: n o EUR/mz. 
PODNART • zazidljiva parcela. 1.142 

mz, ravna, sončna, pravokotne oblike. 
Cena: 70 EUR/m2. 

P O O g U B E g • zazidljiva parcela, 631 
m2, ravna, pravokotne oblike, pod hri-
bom. v urejenem naselju novejših hiš. 
Cena: 85 EUR/m2. 
KRANJ - okolica, Trboje, zazidljiva par-
cela, 539 m2. ravna, sončna, pravokotne 
oblike, na robu naselja. Cena: 170 
EUR/m2. 
VIKEND PRODAMO 
PODLJUBEg - na poti za Kofce, biv. vi-
kend. cca. 100 m2 biv. površine, pare. 
999 m2,1 . i. 1997, obn. L 2006. vsi pri-
ključki, daljinsko vodeno ogrevanje. 
Cena: 150.000 EUR. 

rw.elco-his3.si 

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

V K R A N J U najamem 1 - ali 2 - s o b n o 
stanovanje, predplačilo 6 m e s e c e v , 
« 0 4 0 / 1 4 6 - 3 7 4 

6000563 

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

Male oglase sprejemamo: za objavo v 
petek - v sredo do 13.30 in za objavo v torek 
do petka do M.OCH Delovni ias: od ponedeljka 
do petka nepiekinjenood 8. -19. ure. 
Za objavo v ietrtek, 7.12008, sprejemamo 
male oglase do torka do K ure 

NEPREMIČNINE 
STANOVANJA 

P R O D A M 

G A R S O N J E R O , renovirana, opremlje-
na, Tržič. « 0 4 1 / 7 8 1 -296 aooons 

DVOSOBNO stanovanje. Stražišče. v 
pritličju. 0 5 1 / 3 8 8 - 8 2 2 d006"i 

K U P I M 

U P O K O J E N E C , voznik kupi garsonje-
ro jo najame na rel. Lesce - Naklo, 
plačilo takoj. « 0 4 1 / 6 0 2 - 3 9 5 eooorea 

O D D A M 

S O B O samski osebi • nekadilcu v hiši 
pri Kranju. 9 0 3 1 / 8 0 5 - 4 1 2 eoooed9 

S O B O s souporabo sanitarij, mirni, 
pošteni, zaposleni osebi ali študentu. 
« 0 4 / 5 1 3 - 4 2 - 2 8 800or*a 

E N O S O B N O stanovanje v hiši z last-
nim vhodom. « 0 4 0 / 4 1 6 - 2 5 7 sooori? 

V L J U B N E M eno- in dvosobno stano-
vanje. opremljeno, samski osebi s 
predplačilom. « 0 4 0 / 3 8 9 - 5 1 8 

6000529 

DVOSOBNO stanovar^fe. delno opremite-
no. v stanovanjski hiši. VIrmaše. Š k . 
Loka. cena po dogovoru. 9 0 3 1 / 2 7 7 -
7 7 2 ®ooo«ti 

N A J A M E M 

S O B O v Kranju ali okolici, sem Slove-
nec . 9 0 3 1 / 5 8 7 - 0 3 2 aoooeM 

HISE 
PRODAM 

1 0 KM IZ K R A N J A prodamo novejšo 
hišo, 1 8 0 m 2 stanovanjske površine 
na večji parceli. 9 040/66MDO-88 

HIŠO Stražišče. 6 0 let. parcela 1 0 0 0 
m2. cena 1 5 9 . 9 9 9 EUR. 9 0 4 0 / 2 0 0 -
662 8000608 

HIŠO. Kranj. 2 4 0 m2 stanov.-poslovne 
površine, vrstna, končna, zelena povr-
šina. smer Lj.. « 0 4 0 / 8 4 5 - 8 8 3 

6000693 

SAMOSTOJNO poskMK) stanovanjsko 
hišo603 m 2 n a p a r c e i 9 5 0 m2. kv^tetna 
gradnja, vzdrževana v Notranji Goricah, 
cena 6 5 0 . 0 0 0 EUR. 9 0 4 1 / 3 3 4 - 2 4 7 . 
hap://saT>o.moj.net/vader/index.html 

S T A N O V A N J S K I D V O J Č E K v Pred-
dvoru. vselitev možna k o n e c poletja 
2 0 0 8 . 0 5 1 / 3 8 8 - 8 2 2 600076» 

V PODREČi prodam stanovanjsko no-
vogradnjo. 0 5 1 / 3 8 8 - 8 2 2 sooorro 

NAJAMEM 

DRUŽINA najame starejšo hišo, stano-
vanje v hiši. možen k ^ n e j š i odkup. 
9 0 4 0 / 3 7 4 - 9 5 3 60oom 

POSESTI 
PRODAM 

PARCELO z gradbenim dovoljenjem, 
za gradnjo s tanovanjskega dvojčka. 
Naklo pri Kranju. 9 0 5 1 / 3 8 8 - 8 2 2 

6000773 

gekkoprojekt 
nepremičnine 

Bntof 79A. 4CK)0 Kranj 
infb-nep^gekkopnjjett.si 

vvmv.gdda^arojekt.si 

04 2341 999 
031 67 40 33 

NJIVO na OEševku. 1 8 2 7 m 2 . začetna 
cena 6 . 5 0 E U R / m 2 . najboljšemu po-
nudniku. 9 0 4 / 2 5 - 3 1 - 7 3 2 80006m 

TRAVNIK 4 5 0 0 m 2 . K.O. Vasca . 
« 0 4 1 / 6 2 8 - 2 9 0 doooe^ 

TRAVNIK I h a , gozd 2 ha, K.O. Bled. 
« 0 3 1 / 7 0 6 - 3 5 8 8000«46 

KUPIM 

ZAZIDLJIVO parček) od 2 5 0 do 5 0 0 
m2. okolica Kranja. « 0 4 1 / 7 2 7 - 9 6 7 

KMETIJSKO zemljišče ali kmetijo v ob-
čini Radovljica z okolico. 9 0 3 1 / 7 2 7 -
0 3 5 6000690 

NJIVO ali travnik v okolici Kranja. 
« 0 3 1 / 4 2 9 - 5 2 7 

POSLOVNI PROSTORI 

PRODAM 

S T R A Ž I Š Č E pri Kranju, prodam po-
slovni prostor. 0 5 1 / 3 8 8 - 8 2 2 aooorra 

ODDAM 

V P E U A N frizerski salon, v okolici Kra-
nja, « 0 4 1 / 9 7 7 - 9 1 4 80007?9 

NAJAMEM 

GOSTILNO, okolica Jesen ic . Radovlji-
ca . Bohinj. 9 0 3 1 / 8 1 7 - 3 0 2 aoooear 

MOTORNA 
VOZILA 
AVTOMOBILI 
PRODAM 

ODKUP. PRODAJA. P R E P I S rabljenih 
vozil, gotovinsko plačHo, Avto Kranj, d. 
o. o. . Kranj. Savska 3 4 . Kranj. 0 4 / 2 0 -
1 1 - 4 1 3 . 0 4 1 / 7 0 7 - 1 4 5 . 0 3 1 / 2 3 1 - 3 5 8 

6000779 

AUDI A4. 1 . 9 TDI. I. 0 3 . 1 1 9 . 0 0 0 km 
svetlo modre barve. « 0 4 1 / 3 1 5 - 6 0 9 

6 0 0 0 7 » 

CITROMN AX. I. 97 5 vrat, kovinsko ze-
lene barve. « 0 4 1 / 2 1 6 - 6 0 7 6000721 

FIAT Panda, I. 9 9 . 8 0 . 0 0 0 km 4x4 . 
cena : 2 . 4 0 0 . 0 0 EUR. « 0 3 1 / 5 8 6 -
1 3 0 «>W97 

FIAT S c u d o 1 . 9 TD. I. 9 9 8 sedežev, 
c e n a : 4 . 1 0 0 , 0 0 EUR. « 0 4 1 / 6 9 7 -
4 9 2 6000698 

FIAT Tipo Vork. I. 9 1 . 8 8 . 0 0 0 km prvi 
lastnik, odlično ohranjen, cena ; 
7 0 0 , 0 0 E U R . « 041/796-6456000064 

KIA 1 . 3 karavan. I. 9 9 . 1 1 7 . 0 0 0 km 
reg. 4 / 0 8 , l .ba rva . garažiran • 4 
gume na pl . . c e n a : 8 0 0 . 0 0 EUR. 
» 0 4 0 / 2 8 5 - 7 4 8 8000643 

NISSAN Almera 1 . 8 . 1 . 0 2 . 6 0 . 0 0 0 km 
redni servisiran. garažiran, 
« 0 3 1 / 5 1 8 - 9 3 2 8000747 

N I S S A N Primera 1 . 6 SLX. I. 9 1 . 
1 2 0 . 0 0 0 km rdeče barve, dobro vzdr-
ževan. nekaramboliran. vlečna kljuka. 
1 . lastnik. 8 041 / 7 9 5 - 2 4 2 ' &0066M 

O P E L Astra 1 , 6 . 16V, I. 9 9 / 0 0 1 . last-
nik. « 0 4 0 / 1 6 6 - 5 2 0 6000723 

PEUGEOT 2 0 6 SV. I. 0 3 . 6 6 . 0 0 0 km 
1 . lastnica. « 0 4 1 / 5 0 9 - 5 9 1 

6000774 

PEUGEOT 2 0 6 . I. 0 0 zelo lepo ohra-
njen, « 0 4 0 / 2 9 1 - 8 4 8 eoooese 

PEUGEOT 8 0 6 , 2 . 0 , 1. 9 5 . 1 9 5 . 0 0 0 
km. odlično ohranjen, opravljen glavni 
sen^is. Cena 2 3 0 0 EUR « 0 4 1 / 7 0 6 -
3 2 8 

RENAULT R 5 campus. 1. 9 3 . 1 1 5 . 0 0 0 
km garažiran. reg . do 1 1 / 0 8 . 
« 0 4 1 / 2 6 0 ^ 6 0 8000731 

S E A T LEON 1 . 6 . 1 6 V. 1. 1 2 / 0 3 . 
1 3 . 6 0 0 km prva lastnica, nekarambolh-
ran. rdeče t^arve. z v s o dodatno opre> 
mo, « 0 4 1 / 3 3 - 5 5 - 3 9 8000123 

PASSAT karavan TDi. I. 98 . 1 5 0 . 0 0 0 
km vsa oprema, c e n a po dogovoru. 
« 0 4 1 / 7 7 4 - 5 0 7 600072* 

VW Passat CL, I. 9 4 ohranjen, servo 
volan, alarm. A B S , klima. 2x air bag. 
el. stekla. DCZ. « 0 3 1 / 5 4 4 - 7 6 6 

K U P I M 

AVTO. srednjega razreda, po možnosti 
1 . lastnik. « 0 3 1 / 2 6 6 - 1 6 3 8oooe92 

CLiO črne barve, ohranjen, 1 .04-06. 
« 0 4 0 / 5 5 1 - 3 5 0 600Wig 

DRUGA VOZILA 
PRODAM 

KOMBIWV Transporter 2 . 5 TDI. I. 0 2 . 
« 0 4 / 5 3 - 3 1 - 6 4 8 . 0 4 0 / 8 8 - 7 4 - 2 5 

60007IO 

KAWASAK1 C R O S S 2 5 0 , cena 1 3 0 0 . 
« 0 4 1 / 7 0 6 - 3 2 8 

AVTODELI IN OPREMA 

P R O D A M 

PRTLJAŽNIK za Mazdo 6, « 0 4 1 / 7 6 5 -
1 7 5 6000646 

TEHNIKA 
P R O D A M 

PANASONIC, digitalni, brezžični tele-
fon (stacionarni) z e n o slušalko. 1. 0 6 , 
cena 1 0 EUR. 9 0 3 1 / 8 4 0 - 2 3 3 

STROJI 
IN ORODJA 
P R O D A M 

REVOLVERSKO STRUŽNICO za kovi-
no Krušik. c e n a 5 0 0 E U R . 
« 0 4 0 / 3 8 1 - 1 7 0 6000627 

GRADBENI 
MATERIAL 
GRADBENI MATERIAL 
P R O D A M 

K O S T A N J E V E kole za ograjo, lahko 
obdelane. « 0 4 / 5 9 5 - 8 2 - 6 3 6000715 

OREHOVE deske. « 0 4 / 5 1 2 - 2 0 - 5 5 . 
0 4 1 / 8 7 4 - 1 8 1 6000682 

PRIBLIŽNO 5 m3 bankin in nekaj punt 
za šolanje, c e n a po dogovoru. 9 
0 4 1 / 9 0 4 - 8 3 7 8000777 

SALONITKO po stmbuliOnt ceni, W 
0 3 1 / 5 6 2 - 2 2 0 doooree 

Z I D A R S K E bankine. deske , plohe in 
punte. « 0 3 1 / 3 4 3 - 1 6 1 6000«72 

K U P I M 

ODKUPUJEMO Nodovino hrasta. bui«/e. 
lesena ter smreke. « 04/5 1 -80-220 . 
0 4 1 / 6 3 9 ^ 8000619 

O P E Č N I tlakovec. različnih dimenzij, 
proizvajalec Gotop, « 0 4 1 / 6 3 3 - 7 7 3 

STAVBNO POHIŠTVO 
P R O D A M 

DVOKRILNA, garažna vrata, šlr. 2 , 2 4 
m. viš. 2 . 6 0 m. vhodna vrata šir. 8 4 
c m . vis. 2 m. « 0 3 1 / 3 2 8 - 6 2 8 8000707 

R A B U E N A garažna vrata viš. 2 1 7 c m . 
šir. 2 5 2 cm. « 0 4 / 2 0 4 - 5 5 - 7 0 

eOOOTZT 

KURIVO 
P R O D A M 

2 0 m 3 suhih, bukovih drv. c e n a 5 5 
E U R / m 3 . « 0 4 1 / 6 0 7 - 3 7 6 6000752 

http://www.gorenjskiglas.si/kazipot
http://www.domplan.s
http://www.svet-nepremicntnc.si
http://WWW.CORENjSKIGLAS.SI
mailto:malioglasi@g-glas.si
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5 .5 M3 suhih bukovih drv ter 8 m3 raz-
žaganih, sekarrce ter r^ekaj butar in 2 0 
I domačega žganja. « 04 1 /344-093 

8000722 

BREZOVA, suha drva. 8 0 3 1 / 3 4 3 -
1 7 7 800065» 

DRVA. gaber, jesen. 40 EUR/m3. 
suha. « 0 4 / 5 3 3 - 1 6 - 1 0 Moorso 

KOSTANJEVA drva. nwtrska ali razža-
gana. možnost dostave. 9 0 5 1 / 3 7 7 -
7 2 3 80ooes7 

LESENE brikete za kuoavo, ugodno. 
Matej, Tupaliče, 04/255-60-00 . 
040/845-841 

flooossd 

LESNE brikete za kurjavo, ugodno. 
04/53-3 1 -848. « 040/88-74-25 

8000711 

SUHA bukova, drva. možnost razreza 
In dostave. 9 041 /884-882 8000732 

SUHA. bukova drva, 5 0 EUR/m3. 
Bled in okolica. « 041 /503-776 

8000744 

SUHA drva. « 0 4 1 / 8 4 8 - 5 3 9 0000740 

STANOVANJSKA 
OPREMA 
GOSPODINJSKI 
APARATI 

PRODAM 

PRALNI stroj Gorenje <11 programov) 
In pralno-sušilni stroj Candy. 
« 0 4 / 2 5 2 - 2 9 - 1 0 9000?*2 

PRALNI Stroj In htadilnik Gorenje, 
« 0 4 1 / 8 7 8 - 4 9 4 6000748 

PODARIM 

ŠTEDILNIK 4 plin. 2 elektrika, 
9 040/202-833 80007S4 

TRAKTORSKO prikolteo, nI kiper, 3t. 
primerno za manjši traktor, varnostni 
k>k, trak. 9 041/364-504 

aoooeso 

KOZO smasto z mlekom. 9 04/514-
12-27 

OGREVANJE, 
HLAJENJE 
PRODAM 

TERMOAKUMUUCIJSKO peč 1 . 5 
KW. dostavim na dom. 9 04/202-62-
44 8000618 

OSTALO 
PRODAM 

DVE 10 kg plinski jeklenki za gospo-
dinjstvo. 9 0 4 1 / 5 8 3 - 7 5 0 80007« 

NOV KERAMIČNI, kopalniški um(va^ 
nik s spodnjim predalnikom In ogleda-
lom, Kolpasan, polovična cena 1 5 0 
E u a m 041 /236-078 aooorcr 

ŠPORT, 
REKREACIJA 
PRODAM 

DRSALKE št. 30 do 3 2 in ene št. 28. 
ugodno. 9 04/57-43-899 aoooesa 

OTROŠKE drsalke št. 2 1 -22 . čelado 
za hokej in rolerje št. 30-35 , vse Ro-
ces. 9 041/562-892 8000780 

MEDICINSKI 
PRIPOMOČKI 
KOREKCIJSKA OČALA - okvir in ste-
kli z vašo dioptrijo - dobite na recept 
brez doplačila v optiki Saša Tržič In 
optiki Aleksandra Olandia Kranj, 
9 0 4 / 2 3 5 - 0 1 - 2 3 dooooM 

ŽIVALI 
IN RASTLINE 
PRODAM 

RETRIEVER čml gladkodlaki prinašal-
ci. mladiči z rodovnikom. 9 04/595-
7 7 - 1 4 8000615 

PODARIM 

ZLATEGA prinašaka. siarega dve leti 
podarim dobrim, skrbnim in sočutnim 
ljudem. 9 0 5 1 / 2 1 3 - 1 4 4 eooo??« 

MORSKEGA prašička s kletko, 
« 0 3 1 / 2 4 6 - 4 3 5 fi00073S 

KMETIJSTVO 
KMETIJSKI STROJI 
PRODAM 

PRIKUUČKE za cisterno (razpršilec 
hidravlični zasun kolerjo). vse 4 ' po-
cinkano. 9 0 4 1 / 8 1 1 - 2 1 6 dooo6«i 

SADi LEG za krompir, avtomatski in sa-
dilec koruze, dvovrstni. 9 0 4 1 / 3 4 7 -
248 MOoyw 

TRAKTOR Deutz In samonakladalko 
SIP 1 6 m3. « 041/865-675 eooo?.? 

KUPIM 

TRAKTOR Zetor, Torpedo. Univerzal 
alt Štore, od lastnika, plačilo takoj. 
« 0 5 1 / 2 0 ^ ^ 8 7 

6000713 

TRAKTOR IMT. Zetor ali Ursus. kiper 
prikolico Tehnostroj In kosilnico z gre-
benom Gorenje Muta, • 0 4 1 / 6 8 0 -
6 8 4 6000646 

TRAVNIŠKO brano, šir. približno 3 .60 
m. « 0 3 1 / 7 8 8 - 2 1 2 

6000677 

VZ ZGRABLJALNIK in pajek SIP. 
« 0 4 / 2 5 2 - 2 2 - 3 9 »000716 

P R I D E L K I 

PRODAM 

DOMAČO slivovko In sadjevec. 
« 0 4 1 / 2 9 6 - 7 8 3 6O00662 

DROBNI krompir in kifelčar, prinneren 
za sajenje. « 04/533-01 -76 8oooe«4 

FIŽOL v zrnju, sušen v kozolcu, 
« 0 4 1 / 3 4 7 - 5 0 7 «000755 

JEČMEN in silažne bale. « 0 5 1 / 8 4 3 -
8 7 2 6000662 

JEDILNI krompir in krompir za kmio, 
« 041 /857-703 eooo666 

JEDILNI krompir, beli in rdeči, možna 
dostava. « 04/25-21-676. 0 3 1 / 6 8 7 -
0 6 2 6000675 

POCENITEV SLADKORJA, 
MOKA TIP 500-UGODNO. 

Agropromet Cerklje, 
telefon: 04/252 64 40 

JEDILNI krompir, rdeči. « 0 4 1 / 3 4 7 -
5 0 7 8000756 

KOŠNJO 1 ba deteljno travne mešani-
ce in travne bale - 1. košnja. « 
04/533- 12-86 . 03 1 /505-087 6000695 

KVALITETNO domaČe žganje po 
ugodni cemi. « 04/533-88-516000666 

PESO za krmo in jedilni krompir. « 
041/41-62-41 &000781 

SILAŽNE BALE. 9 041 /599-198 6000724 

VZREJNE ŽIVALI 
PRODAM 

BIKCA cika, težkega 1 3 0 kg. « 
03 1 /395-649 eooo66o 

BIKCA simentalca. težkega 120 kg. « 
03 1/687-062 8OOO673 

BIKCA simentalca, težkega 2 5 0 kg. « 
04/57-41-624 0000^34 

BIKCA simentatoa, starega 1 mesec. 
« 0 4 1 / 8 4 8 - 5 3 9 »00074» 

BIKCA in kravo, oba ČB pasme. « 
0 3 1 / 5 1 3 - 7 0 9 6000787 

BIKCA ČB. starega 8 dni. « 
0 3 1 / 2 7 8 - 9 2 8 moo7M 

BIKCA ČB, « 04/595-76-91 60oo763 

ČB BIKCA, starega deset dni. Gorice 
19. « 0 3 1 / 2 3 0 ^ 1 3 6000630 

ČB BIKCA, Starega 1 0 dni. 9 04/25-
7 1 - 6 5 9 6000730 

DVA ČB bikca, stara 7 dni. « 
031/670-645 eoooess 

DVA BIKCA. Č B in RH/LS/ČB. stara 
10 in 7 dni. « 040/356-676 

8000706 

KRAVO simentalko ali telico pred telrt-
vijo In teleta sFmentrIca. težkega 1 1 0 
kg. « 0 4 / 5 3 3 - 6 4 ^ 8 dooo«7e 

KRAVO za zaKol In bikca simentalca 
190 kg. « 041 / 4 5 W ) 5 2 6000739 

RJAVE jarkice. v začetku nesnosti, 
Stanonik. Log 9. Škofja Loka. « 
04/518-55-46. 041/694-285 

TEUČO simentalko v 8 mes. brejosti 
ali kravo po izberi. Lahovče 26. CerMje. 
« 0 4 1 / 2 7 8 - 5 6 2 

TELIČKO simentalko. staro 4 cTiese-
ce. « 0 3 1 / 3 7 0 ^ 6 5 6000743 

Z A J K U E tudi breje in zajce za pleme. 
« 0 4 0 / 4 9 2 - 7 6 6 6OOO614 

KUPIM 

BIKCA simentalca. starega 14 dni. 
« 0 5 1 / 3 9 7 - 2 5 3 ecooees 

BIKCA simentalca. starega 1 0 dni. 
« 0 3 1 / 2 1 6 - 5 8 1 6000691 

BIKCA simentalca. starega približno 
1 0 dni. « 0 3 1 / 3 1 2 - 3 2 3 

6000761 

DVE teliaki sirnentalki. stari do 1 0 dni. 
« 0 4 1 / 3 1 6 - 6 1 7 d0006&i 

KRAVO po teletu, dobro nnotznico, staro 
do osem let, « 040/127-409 

6000738 

VEČ TELIČK simentalk. starih do 2 0 
dni, « 01/756-90-56 

OSTALO 
PRODAM 

BOKSE za teleta (lesene), « 
0 3 1 / 5 0 4 - 5 5 8 aooo733 

HLEVSKI gnoj, uleian in domači sad-
jevec. « 0 3 1 / 4 7 4 - 2 1 1 8000741 

PLUG za konjsko vprego, 9 
0 3 1 / 2 5 4 - 5 4 5 d00O7O5 

RABLJENO samokolnico in leseni vo-
žiček 1 1 0 x 7 0 cm. « 04 1 /33 -55 -39 

6000775 

ZAPOSLITVE (m/ž) 
NUDIM 

DEKLE ali žensko za strežbo v gostin-
skem lokalu, 2 izkušnjami, komunika-
tivno, urejeno zaposlimo po dogovoru, 
po možnosti iz okoltee Tržiča, picerija 
Pod gradom. Koroška 26. Tržič. 
« 0 3 1 / 5 7 1 - 7 8 1 8000600 

PRESTIŽNA Restavracija Podvin, 
Mošnje 1. 4240 Radovljica nudi d e b 
natakarju z znanjem ang.. nem. jezika, 
z delovnimi ak. ter lastnim prevozom. 
Zaželeno poznavanje vin ter strežbe vr-
hunska kulinarike 6000738 

PRESTIŽNA Restavracija Podvin. 
Mošnje 1. 4240 Radovljica nudi delo 
kuharskemu pomočniku - priprava hra-
ne. z delovnimi izk. ter lastnim prevo-
z o m . 6000737 

REDNO zaposlim kuharja/ico, Alojz 
Kovič s.p., Poljanska cesta 68. Gore-
nja vas. « 041/790-247 8000«7« 

REDNO in honorarno zaposlim več na-
takaijev/ic. Gostilna Mihovec. Zg. Pir-
niče 5 4 . Medvode. « 01/362-30-60 . 
0 3 1 / 6 8 4 - 4 3 4 6000776 

ZAPOSUM dekle za pomoč v kuhinji. 
Gostilr>a Pri Slavki. Podbrezje 36 . Na-
klo. « 04/530-64-44 6000«37 

^ I C m C H E R 

Podjetje 6ITAS. d . 0 . 0 . . Zgornje 
Bitnje 1. Žabnica. takoj zaposli 
2 delavca: 
ELEKTRIKARJA -
ELEKTRONIKA (m/ž) in 

MEHANIKA (m/ž) 

za deto v servisu za servisiranje 
visokotlačnih aparatov in druge 
opreme 

Zaposlitev je za določen čas 
z možnostjo podaljšanja 02. 
za nedoločen čas. 

ZAPOSLIM natakarico, izobrazba ni 
pogoj, redno ali honorarno. Okrepče-
valnk^a Tavčar, Begunje 73 . Begunje. 
« 04/533 -3 1 -42 . 040/747-535 

TAKOJ zaposlimo šoferja kategorije B 
za razvoz po Gorenjski, mesarija Gre-
gore, Golniška c. 1 0 2 . Kranj. 
« 0 4 0 / 5 1 - 5 5 - 9 7 6OOO68O 

ZAPOSLIM voznika C kat. za vožnjo 
po EU, Kebler d.o.o., Pot za Krajem 
16. Kranj. « 041/747-735 . od 8. do 
17. ure 6000464 

ZAPOSLIMO voznika C In E kategorije 
za EU. Gabrovšek Transport, d.o.o., 
Malaul. 1 0 . 1 3 5 4 Horjul. « 041/788-
6 7 8 B000674 

IŠČEMO komercialista za prodajo pro-
mocijskih daril. Zaželena so izkušnje v 
pn^aji. Pisne ponudbe pošljite na na-
slov. Promo-vizija. d.o.o.. Kranjska c. 
4. 4240 Radovljica 6ooo764 

POTREBUJEM sodetavko/ca za delo 
v paru. trženje atraktivnih izdelkov, po-
magam do uspeha in ga zagotavljam, 
pisno prošnje na: Zdene Brovč s.p.. 
Vim^aše 170, Škofja LoKa 

8000663 

ZA NEDOLOČEN čas zaposlimo za-
stopnike za terensko prodajo artiklov 
za varovanje zdravje. Oglejte si 
WMW.sinkopa.si. Sinkopa d.o.o.. Žirov-
nica 87 . Žirovntea. « 041 /793-367 

RAČUNALNIŠKO PODJETJE MR2. 
d.o.o.. Na vrtači 3. Lesce išče računalni-
škega serviserja - sistenkskega admini-
stiatof^. Info www.rTv2.si. ponudbe po-
šljite na zapos6tev@mf2.si 

HONORARNO ali pogodbeno zaposli-
mo delavca v ročni avtopralnici. Lavi. 
d.o.o., C. na Brdo 2 2 . Kranj. 
« 0 4 1 / 3 8 9 - 8 2 8 eoooe/g 

V REDNO delovno razmerje za r>edo-
ločen čas sprejmemo čistitko za pol-
ovični delovni č ^ , za pospravljanje po-
slovnih prostorov. Potočnik Alojz s .p. . 
Hafnarjeva pot 19 . Kranj. « 0 4 1 / 6 1 9 -
463 6000620 

ZAPOSLIM strojnika na bagru. Ana 
Poklukar s.p.. Struževo 9. Kranj. 
« 0 4 1 / 4 1 8 - 6 1 6 80CMS8S 

ZAPOSLIM zidarja In pomožnega de-
lavca. Milutin BijeBč s.p.. Struževo 28. 
Kranj. « 0 4 1 / 7 1 1 - 8 4 2 

6000726 

ZAPOSLIM kovinaria - varitea za nedok> 
čen čas. Kozina Kranj, d.o.o., Pintarjeva 
id. 5. Kranj. « 041/652-285 

6000r6S 

ZAPOSLIMO več delavcev za delo v 
skladišču, zaželeni so kovinani. lesarji 
in vozniki z vsaj kat. C. lokacija Tržič. 
SOS inženiring, d.o.o.. Tržaška c . 2. 
Ljubljana 80oo3or 

MIZARJA in NKV delavca zaposlimo. 
Leska, d.o.o.. Žeje pri Komer\di 1 1 8 . 
Komenda. « 0 4 1 / 3 3 3 - 1 1 0 

6000719 

MONTERJA notranje opreme zaposli-
mo v redno delovno raz/nerje. Leska, 
d.o.o.. Žeje pri Komendi 1 18 , Komen-
da., « 0 4 1 / 3 3 3 - 1 1 0 8«»7t6 

REDNO zaposlimo mizarja za montažo 
pohištva. Demales. Matjaž Delavec 
s.p.. C. na Brdo 44a. Kranj. 
« 0 4 0 / 8 2 1 - 4 4 0 8000702 

V REDNO dGiCMTO razrnerje za nedolo-
čen čas sprejmemo avtokteparja aS za pri-
učitev na Weparek^> delih na avtomobflt>. 
Potočnik Alojz s.p., Hafnarjeva pot 19. 
Kranj. « 041 / 6 1 9 4 6 3 eoooesi 

ZAPOSLIMO delavca za pomoč v pro-
izvodnji rn barvanju lesenih ograj. Mli-
nar. d.o.o.. Sp. Bitnje 3 1 . Žabnica. 
« 0 4 / 2 3 1 - 2 2 - 9 0 

60(10610 

ZAPOSLIMO KV mizarja, Podjed Mat-
jaž s.p.. Britof 1 1 6 . Kranj. « 04/20-
41-642 6000694 

IŠČEM 

KLJUČAVNIČAR, varilec, vsi postopki 
varjenja, s 30-letno prakso, ne pije, ne 
kadi, išče zaposlitev. « 040/887-108 

6000647 

IŠČEM DELO kot inštruktor matematike, 
fizike, kemije in ang. za OŠ in SŠ . 
« 031/291-526.041/867-201 

6000670 

NA VAŠEM domu, čiščenje v higi ali 
stanovanju, rel. Kranj - Nakk> - Tržič. 
« 0 3 1 / 2 2 7 - 7 2 6 6OO0703 

POSLOVNE 
PRILOŽNOSTI 
UREJAMO najugodnejše kredite na hi-
poteko. OD ali pokojnino. Upoštevajo 
s e tudi dodatek za malico, prevoz, 
otroški dodatek; tudi za dohodke pod 
3 5 0 EUR. Raninšek k.d.. ŠinkovTum 
23. Vodk:e. « 0 3 1 / 2 0 6 - 3 5 2 

8000363 

KREDITI DO lo LET ZA VSE 
Z A P . , T U D I Z A D O L O Č E N 

Č A S , IN U P O K O J E N C E 
d o 5 0 % obremenitve, stare 

obveznosti niso ovira. Krediti 
na osnovi vozil? in leasingi. 

Možnost odplačila na položni-
ce: Pr idemo tudi na dom. 

N U M E R O U N O Robert 
Kukovec s.p., Mlinska ul. 2 2 , 

Maribor, telefon: 
02/2$2-4S-26, 04 1 /750-560 . 

FESSTI0.0.. PE Stritarjeva S, Kranj 
Nudimo vse vrste posojil, 

ugodne obresti 
04/236-73-75 

H M «0«, PDdnte 74. Ut<«£a 

STORITVE 
NUDIM 

ADAPTACIJE, novogradnje od temelja do 
strehe. Notranje omete, fasade, kamnite 
škarpe. urejanje in tiakcvar^ dvorišč, z na-

ali vaiim matenak>m, SGP Bytyqi 
dji.o., Stncevo 3a. Kra^. 041/222-741 

eccoisr 

ASTERIKS SENČILA Rozrnan Peter, s. 
p.. Senično 7. Križe, tel.: 59-55-170. 
041/733-709 ; žaluzije. roloji, rolete, la-
melne zavese, pitse zavese, konoamiki. 
markize. Nw.w.asteriks.net 6000778 

B E L J E N J E notranjih prostorov, giaje-
nje sten in stropov, odstranjevanje ta-
pet. dekorativni ometi in opleski vam 
kvalitetno In ugodno nudi pleskarstvo 
Pavec Ivan s.p.. Podbrezje 1 79 . Na-
klo. 8 03 1/39-29-09 booo330 

GRADBENIK REXHO d.n.o. Adergas 
13 . Cerklje, izvaja od temeljev do stre-
he. notranji ometi, vse vrste fasad, kanv 
nlte škarpe. adaptacije, urejanje (n tla-
kovanje dvoriši. 041/589-996 Tooesie 

GRADBENO P O D J E T J E KRANJ 
d.o.o. Zupanova 6. Šenčur izvaja vsa 
gradbena dela. notranje omete, vse vr-
ste fasad, adaptacije, novogradnje, tla-
kovanje dvorišč, kvalitetno, hitro in po-
ceni. 0 5 1 / 3 5 4 - 0 3 9 eooo42̂  

HIŠNI SERVIS Polaganje vseh vrst tainJi • 
obksg. adaptacije prostocv. montaža kuhir̂  
In statonega pohStva. Pty»n4x pod. Saje-
yflc btok s.p.. Straziška 4. Kranj. 9 
040/832-651. www.phoen(xpod,s» eoooeia 

IZDELAVA finskih sawn z nordijske srrvete 
po vašii željah iigiede na NOŠ piostor, Pla-
rwišek kd.. ŠinkovTum 23. 1217 \AxSc8. 
«03 1 /206-724 SOOOSAO 

IZVAJAM vsa gradbena dela. notranje 
on)ete, fasade, adaptacije, Uako^je d ^ 
rišca. ograje. kamnUe škarpe in dimnike, 
kvalitetno, hitro n poceni. SGP Beni. Stru-
ževo 7. Kranj. « 0 4 1 / 5 6 1 - 8 3 8 8000e» 

IZVAJAM vsa slikopleskarska dela. iz-
delava fasad, polaganje vsoh vrst talnih 
oblog. Vblčan^k Albin s.p.. Kidričeva 
7. Jesenice . « 0 4 / 5 8 6 - 3 8 - 3 5 . 
04 1 /873-706 ftoooeer 

NAJEM kombi vozil s sedeži a!i hjrgon. 
prewzi, Igor Konkolič s.p.. Triglavska 
ul. 12 . Kranj. « 041/697-492 

OBŽAGOVANJE in podiranje težje do-
stopnih dreves A l jo^ Švab s.p.. Spod-
nje Vetrno 9. Križe. « 051 /225-590 

PRENAVLJAMO HIŠE In stanovanja v 
Kranju in okolk:! - rezervirajte svoj ter-
min. Megamatrix. d.o.o., Stareiova ul. 
39 . Kranj.. « 041 /570-957 sooofiea 

RTV SERVIS Sinko Marko s.p.. C. na 
Klanec 5 3 , Kranj. pop. TV, video. nna-
m gos. aparatov. 9 04/233- 1 1 -99 

6000209 

VAS OB BILANCI boli glava? Upošte-
vajte riaš nasvet: ukrepajte pravočas-
no! V računovodskem servisu Pronet, 
d.o.o.. C. talcev 3 9 . Kranj bomo po-
skrbeli, da razlogov za glavobol ne bo.. 
9 04/2-800-800, info@pronet-kr.si 

ŽALUZiJE. lameln« in piise zavese, ro-
toje. screen senčiia, rotete izdelamo in 
montiramo, Rono senčila, d.o.o., Mav-
sarjeva cesta 4&, Notranje Gorice. 
9 01/365-12»47. 041/334-247 

• 800O468 

•ZOBRAZEVANJE 
NUDIM 

PLESNI TEČAJI za mladoporočence, 
organizirane skupine, posameznike in 
posamezne pare v Britofu 3 16 , pri Kra-
nju. Vabi vas STUDIO TANGO. 
« 0 4 1 / 8 2 0 ^ 8 5 aooo7t4 

ZASEBNI STIKI 
35-LETNA samska punca želi spozna-
ti zvestega fanta, s katerim bi ustvarila 
dnjžino, « 031 /836-378 eooofoo 

3 5 . 0 0 0 POSREDOVANJ, 1 1 .000 po-
znanstev v preteklem letu je karakter^ 
stika ženitne posredovalnice Zaupanje 
za vse generacije, ki posreduje po 
vsej Slo. 0 3 / 5 7 - 2 6 - 3 1 9 . 0 3 1 / 5 0 5 -
495 . 031 /836-378 SOOOOCM 

36-LETNI obrtnik želi spoznati Iskreno 
dekle od koderkoli za trajno razmerje. 
« 0 4 1 / 2 2 9 - 6 4 9 aooo^oi 

DEKLETA, brezplačno lahko spoznate 
fante za iskrene, resne, trajne zveze iz 
vse države. 0 3 1 / 8 3 6 - 3 7 8 8000006 

RAZNO 
PRODAM 

OVČJE kože. « 0 4 0 / 9 3 1 - 3 5 0 
8000656 

PET MOTORJEV od 1 do 5 KW in brt-
novo žganje. « 04/204-23-97 

80ooee& 

\ v \ v w . p o g r e b n i k . c o m 

S P O R O Č I L O O S M R T I 

Z a p u s t i l n a s j e d rag i s o d e l a v e c , i n o v a t o r in c e n j e n i k o l e g a 

M I L A N KOSMAČ 
s S e l a pr i Ž i r o v n i c i 

V s e m , ki s te m u bi l i blizu> i z r e k a m o i s k r e n o s o ž a l j e . 

Sodelavke in sodelavci Iskraemeco, d. d., Kranj 

Spet pomlad bo na tvoj vrt prišla, 

in čakala bo. da prideš ti. 

sedla bo na rosna tla 

in jokala, ker tebe ni. 

Nič ne more povrniti bleska v očeh, 

in radosti v srcu, 

a naj vas v žalosti tolaži iskreno sočutje z vami 

(S. Gregorčič) 

Z A H V A L A 

V 6 4 . letu starosti nas je zapustil dragi m o ž , ati. ded, tast. brat in prijatelj 

LOVRENC ROZMAN, ST. 
iz S t r a ž i š č a , D e t e l o v a u l i c a 8 

Iskreno se zahval ju jemo v s e m sorodnikom, sosedom, prijateljem in 

z n a n c e m za izrečena sožalja podarjeno cvetje in sveče. Hvala gospodu 

ž u p n i k u B o j a n u Likarju z a lepo opravljen pogrebni obred in minis-

trantu J a n e z u , pevski skup in i Bratje Z u p a n mlajši . Hvala pogrebni 

službi K o m u n a l a Kranj in Še enkrat hvala s o s e d o m in prijateljem za vso 

pomoč. Se posebej zahvala sosedu T o n e t u Sušniku, ki je bil z n j i m v 

zadnjih trenutkih. Hvala v s e m , ki ste s e o d njega poslovili in ga boste 

ohranili v l e p e m spominu . 

V s i n j e g o v i 

http://www.rTv2.si
mailto:zapos6tev@mf2.si
mailto:info@pronet-kr.si


ZAHVALE info@g-glas.si 2 3 

Z A H V A L A 

V s e m sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki so nam stali ob strani v žalosti, 
ob smrti našega dragega moža, brata in strica 

JANEZA HAFNERJA 
roj. 1937 

izražamo globoko hvaležnost za vse prelepe rože, sveče in izrečene tolažilne besede. 

Žalujoči: žena Helena, sestra Rozalija, nečak Boštjan 
Šenčur, 27 . januarja 2 0 0 8 

Z A H V A L A 

V 87. letu je tiho zaspala draga žena. mama. stara m a m a . tašča 
in sestra 

MILICA MAČEK 
roj. Brgant 

Iskreno s e zahval jujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in darove. 
Iskrena zahvala sodelavcem C S S • IP , Gorenjske predilnice, 
Lokateksa in Pošte Zg. Besnica. Posebna zahvala g. župniku dr. 
Alojzu Snoju za lepo opravljen pogrebni obred. Zahval jujemo 
se pogrebni službi, pevcem in trobentaču. 
V s e m imenovanim in neimenovanim iskrena hvala. 

Vsi njeni 
Škofja Loka, Zminec , Kranj , Lučine 

O S M R T N I C A 

Kdor živi v spominu drugih 

ni mrtev, je samo oddaljen. 

Mrtev je tisti, ki ga pozabijo. 

(Kant) 

KARMEN 
odš la s i m n o g o prezgoda j . N e b o m o te pozabi l i . 

Di ja ld in s o d e l a v d 

S r e d n j e g o s t i n s k e in tur ist ične šo le Radovl j ica 

Z A H V A L A 

Ob smrti našega dragega 

MILANA HLEPČARJA 
z Retenj 

se iskreno zahval ju jemo vsem sorodnikom, sosedom, prijate-
l jem in znancem ter sodelavcem žalujočih za izrečeno sožalje, 
podarjeno cvetje in sveče ter za spremstvo na njegovi zadnji 
poti. Zahva la tudi g. ž u p n i k u za opravl jen pogrebni obred, 
pogrebni službi in pevcem za zapete žalostinke. Prisrčna hvala 
vsem, ki ga boste ohranili v lepem spominu. 

Žalujoči vsi njegovi 
Retnje, 25 . januarja 2 0 0 8 

Z A H V A L A 

V preteklih dneh s m o se poslovili od našega dragega ata 

LEOPOLDA FILIPIČA 
Lukačevega Poldeta iz Stare Oselice 

Ob tem se zahval jujemo starooseliškemu župniku Jakobu Kra-
lju, dekanu Dekanije Škof ja Loka dr. Alojziju Snoju ter redovni-
koma S i m o n u in Filipu Rupniku za lepo sveto mašo in slovo na 
pokopališču. Hvala župni j skemu pevskemu zboru, ki se je od 
svojega pevca poslovil s pesmijo, pritrkovalcem ter Tonetu Bo-
gataju in M a k s u Rupniku za prebrane poslovilne besede. Iskre-
na hvala tudi dr. Nadji Šubic in osebju Z D Gorenja vas. Hvala 
vsem prijateljem in sosedom za vašo pomoč, izrečene besede, 
cvetje in ostale darove. Hvala vsem sodelavcem, znancem in po-
sebej starooseliškim krajanom, ki ste se v tako vel ikem š t e ^ u 
poslovili od našega očeta na njegovem d o m u in v cerkvi ter m u 
s tem izkazali svoje spoštovanje. 

Vs i njegovi : žena Julka, s inovi Metod, Ivan, Polde ter hči 
Bernarda z družinami 

Vsi bližnji, ki smo jih ljubili. Z A H V A L A 
nas s smrtjo niso zapustili. 
V ljubezen so se spremenili, V 77. letu je odšla v Večnost naša m a m a . stara m a m a , tašča, 
2 njo naša srca napolnili. sestra, teta, svakinja in sestrična 

PAVLA KERN 
roj. Jenko, p. d. Boštarjeva m a m a , iz Praprotne Police 

Iskreno s e zahval ju jemo v s e m sorodnikom, sosedom, vašča-
nom, prijateljem in znancem, DU Cerklje, odboru NSi , anima-
torjem, pevcem Mlpz za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sve-
če ter spremstvo na njeni zadnji poti. Hvala tudi osebju oddel-
ka intenzivne nevrološke terapije U K C Ljubljana in bolniškemu 
duhovniku g. Miru Slibarju. Posebej se zahvaljujemo domače-
m u župniku g. dekanu Petru Miroslaviču za stalno duhovno 
oskrbo in darovano pogrebno mašo, župni jskemu pevskemu 
zboru Velesovo z g. Lojzetom Lazarjem, gospe Kepic za bede-
nje, cerkovniku cerkve na Trati g. Francu Grilcu, nosačem in 
pogrebni službi Jerič. 

Vsem imenovanim in neimenovanim ISKRENA H V A L A . 

Vsi njeni Praprotna Polica, januar 2 0 0 8 

Z A H V A L A 

Si upal prav do konca s trdno vero, 
da tudi to oviro boš premagal, 
saj s svojo pridnostjo si marsik 'tero • 
še najbolj trden jez popustil je, omagal. 
A, tokrat... prezgodaj so moči ti usahnile, 
mladostno tvojo di^o, telo so tvoje zapustile! 
Zakaj? 
Odgovor je samo vprašaj! 
Hvala, Vinko, za vse, kar si ustvaril, 
res mnogo si nam lepega podaril! 
Dobrota tvoja v naših srcih večno ho ostala! 
Hvala! 

Ob prerani in boleči izgubi našega dragega 

V I N K A ROTARJA 
se iskreno zahval jujemo sorodnikom, prijateljem, znancem, so-
sedom ... skratka vsem. ki ste n a m v težkih trenutkih stali ob 
Strani, vsem. ki ste se v tako velikem številu od njega poslovili 
in ga spremljali na njegovi zadnji poti! 
Iskrena hvala!! 

Vsi njegovi žalujoči 
Podreča, 14. januarja 2 0 0 & 

Z A H V A L A 

Oj zvonovi le zvonite, 
svet noj bridko vest izve, 
da naši dragi mami ne utripa več srce. 
Hvala vam, mama. 
za rojstvo, življenje, 
za čas in skrbi. 
Mama, naj večna 
vam lučka gori. 

V miru Ln tišini je v 8 9 . letu starosti življenja m i r n o zaspala 
naša draga mama. sestra, stara mama. prababica, tašča, teta 

JA BRANKOVIČ 
roj. Oseli, p. d. Lušnova mama iz Cerkelj na Gorenjskem 

Iskrena zahvala v s e m sorodnikom, sosedom, pr i jate l jem in 
znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje in svete m a š e 
Iskrena zahvala gre dr. Beleharju za dolgoletno zdravljenje, g 
župniku Stanetu Gradišku, nosačem. pevcem, trobentaču, pra 
porščakom, zvonarjem, društvu upokojencev Cerklje, sodelav 
cem Cestnega podjetja Kranj in Alpetour Kranj, pogrebniku g, 
Jeriču, Dvorje. • 

Vsem imenovanim in neimenovanim iskrena hvala, ker ste našo 
mamo v tako velikem številu pospremili k večnemu počitku. 

Vsi njeni 
Cerklje, 1 9 . januarja 2 0 0 8 
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A N K E T A 

Dijaki za 
tople obroke 
B O Š T J A N B O G A T A J 

Vlada naj bi uvedla brez-
plačno malico tudi za sred-
nješolce. Kakšne prehranje-
valne navade imajo dijakinje 
in dijaki sedaj, ali so zado-
voljni s ponujenim, ali bi 
sprejeli brezplačno malico, 
smo vprašali anketirance. 
Foto: Cofjzd Kav« 

Martin Zupane iz Dolenje vasi: 

"Malicam le vsakih nekaj 
dni, saj nimam dovolj bo-
nov za brezplačen obrok. 
Sicer bi jedel vsak dan. Če bi 
lahko izbiral, topel obrok, le 
včasih sendvič. Odvisno od 
razpoloženja." 

Anita |urkič iz Tržiča: 

"V šoli ne jem malice, saj je 
predraga in skromna. Tudi 
sicer mi hrana v šoli ni všeč, 
saj ponujajo zgolj pice in 
sendviče. Na mizo bi rajši 
dobila topel obrok, kar pa 
pomeni še višjo ceno." 

David Piber z Bleda: 

"Vsak dan si v šoli privoš-
čim sendvič ali pico, torej 
nezdravo prehrano. Želimo 
si raznovrstne prehrane, ki 
jo sicer imamo, vendar je iz-
redno draga. Brezplačna 
malica je super ideja." 

Blaž Divjak iz Šenčurja: 

"Malica v šoli je sicer dobra, 
vendar s o cene v zadnjem 
času podivjale, hkrati mora-
mo tudi dolgo čakati. Podpi-
ram brezplačno malico, saj 
tudi cena vpliva na moje 
prehranjevalne navade." 

Tjaša Colmajer iz Tržiča: 

"Velikokrat jem sendviče. 
Vse drugo je zelo drago, 
zato bi rada doživela brez-
plačno malico za dijake. Pri 
nas je prevelika gneča in 
predrago, zato nekateri od 
doma prinašajo sendviče." 

S kočijami na sprehod 
v škofjeloških vrtcih jih imenujejo mini-busi, gre pa za vozičke s šestimi sedeži, s katerimi 
bodo vozili na sprehode najmanjše otroke. 

D A N I C A Z A V R L Ž U E B I R 

Skofla Loka - Šest podjetij in 
občina Škofja Loka so lo-
škim vrtcem omogočili na-
kup otroških vozičkov s še-
stimi sedeži, s katerimi bodo 
najmlajše otroke lahko vozili 
na sprehode. Sprehodi bodo 
tako lahko daljši, malčki 
bodo lahko dlje na svežem 
zraku, preživljanje časa v vrt-
cu pa bo s tem lepše, je o na-
menu takšnih vozičkov po-
vedala ravnateljica Vrtca 
Škofja Loka Janja Bogataj. 
Za tri takšne vozičke, ki so 
bolj podobni vagončkom ali 
z nekaj otroške domišljije 
tudi kočijam, so odšteli 1 6 0 0 
evrov, najbolj prav pa jim 
bodo prišli v 12 oddelkih z 
otroki v starostnem obdobju 
od enega do treh let. V njih 
je trenutno kar 170 od skup-
no 674 otarok v vseh loških 
vrtcih. Štirje oddelki so v Pe-
denjpedu na Trati, sedem jih 
je v Najdihojd in eden v eno-
ti Čebelica. Število otrok v 

škofjeloških vrtcih se pove-
čuje, lani so zaradi tega v ne-
kdanji zbornici v Najdihojci 
odprli še en oddelek za naj-
mlajše otroke. Donatorjem 
so se zahvalili s prisrčno pri-
reditvijo, na kateri so imeli 
glavno vlogo otroci. Ti so ta-
koj preizkusili svoja nova vo-
zila, opremljena z logotipi 
donatorjev, in se ob prepeva-

nju pesmice o avtobusu, Id 
jih pelje "k teti v Zali Log", 
popeljali po vrtčevski telo-
vadnici. 

Ob prevzemu otroških vo-
zičkov pa je ravnateljica Ja-
nja Bogataj omenila tudi na-
črtovano gradnjo novega vrt-
ca, ki ga že težko čakajo. Vr-
tec Najdihojca je namreč 
star že trideset let, zelo utes-

njen in zgrajen iz neprimer-
nih materialov (tudi azbe-
sta). Začetek gradnje je pred-
viden v letu 2 0 0 9 ali 2010, 
trenutno pripravljajo pro-
jekt, je povedal predstavnik 
občine Jurij Svoljšak. Sicer 
pa škofjeloški vrtci letos 
praznujejo 60 let, osrednjo 
pnreditev ob jubileju načrtu-
jejo maja. 

Novi mini-busi so namenjeni sprehodom najmlajših otrok. 

KOSARKii 
O D E ^ A s T R I O L A V 
SOBOTA, 2. 2. 2008 , ob 17.30 
ŠPORTNA DVORANA P O D E N VABLJENI! 

L I G A U P C T E L E M A C H 

i T C G M E R C A T O R : R O G L A 
i SOBOTA, 2. 2. 2008, ob 20. URI 
[ ŠPORTNA DVORANA PODEti^ VOLJENI ! 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 

v petek bo oblačno, pihal bo jugozahodnik. Možne so 
manjše padavine, več v Bohinju. Sriežilo bo do 800 ali 1000 
m. V soboto bo oblačno s padavinami. Snežilo bo do nižin, 
v nedeljo bo oblačno, večinoma suho in hladneje. 

Agencija RS z i okolje, Urad za Meteorlogtjo 

PETEK 

O 
- 3 / 5 ° C 

S O B O T A 

O)-' 
4 / r c 

NEDELJA 

< 0 
- 1 / 1 ° C 

/•-sc^ o Celovec 
i/O-O 

MuratoSoboOj 

O I Sl.Oraclsc 

8/-11 

NovotriMld 

, Zagreb 
o 9/-1 

|EŽ 

KRANJ 

Plačal je kazen na domačem parkirišču 

Stanovalci blokov na Zoisovi ulici številka 3, 5, 7, 9 v Kranju, 
v bližini sodišča, se upravičeno jezijo, saj parkirna mesta, ki 
pripadajo stanovalcem, zaparkirajo drugi vozniki. Zgodilo 
se je že, da je stanovalec iz obupa zaparkiral drugo vozilo, 
za to dejanje pa dobil za brisalci zataknjen listek za denar-
no kazen. Stanovalci so že večkrat posredovali prošnjo na 
kranjsko občino, naj jim, če jim že ne pripada zapornica za 
parkirišče, vsaj postavijo znak rezervirano za stanovalce. 
Doslej njihovi prošnji Se niso ugodili. 

K R A N J S K A G O R A 

Nova direktorica L T O je Mirjam Žerjav 

Občinski svet v Kranjski Gori je na sredini seji za novo 
direktorico Lokalne turistične organizacije (LTO) imenoval 
domačinko, univerzitetno diplomirano ekonomistko Mirjam 
Žerjav, ki je bila doslej vodja prodaje v hotelu Lek. Novo 
delo bo nastopila 1. marca, ko se poslavlja dosedanji 
direktor Jaka Hrastnik, ki odhaja za direktorja v blejski hotel 
Park. Mirjam Žerjav (letnik 1959) je bila doslej predsednica 
strokovnega sveta LTO, pred časom pa je vodila tudi 
Turistično društvo Kranjska Gora. U. P. 

Mladoporočenci 

v Kranju so se 26. januarja poročili Žarko Antov in Maja 
Atanasova ter Dejančo Velinovski in Saška Petrova. Mladopo-
ročencem Čestitamo in jim s čestitko, prejeto na matičnem 
uradu, podarjamo polletno naročnino na Gorenjski glas. 
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