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Davčna uprava v novih prostorih
Minuli teden so slovesno odprli nove poslovne
prostore Davčnega urada Kranj.
MATEJA R A N T

Kranj - Davčni urad Kranj, ki
zaposluje 205 ljudi, je s selitvijo v nove prostore na Koroški cesti 21 vse svoje poslovanje združil na enem mestu.
Doslej so namreč poslovali
kar na treh lokacijah, in sicer
na Slovenskem trgu i in 2 ter
v Gregorfičevi ulici 8.
"Zdaj imate idealne razmere za delovanje, zato pričakujemo, da bodo pravne in
fizične osebe ustvarile še več
dobička in boste posledično
pobrali še več davkov," jim je
ob odprtju novih prostorov

zaželel generalni direktor republiške davčne uprave Ivan
Simič. Direktorica davčnega
urada Kranj Cilka Habjan pa
je ob tem dejala, da se bodo
vsi zaposleni trudili za skupno poslanstvo, to je korektno
poslovanje z davčnimi zavezanci, s katerimi po njenih
besedah skupaj soustvarjajo
davčno kulturo. S selitvijo v
nove prostore so poskrbeli
tudi za reorganizacijo poslovanja, prav tako pa so
prepričani, da bodo s poslovanjem v novih prostorih
zadovoljni tudi občani.
^
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Zaposleni v Davčnem uradu Kranj se veselijo dela v novih prostorih. /fom ladran k«

Referenduma še ne bo
Posebna skupina svetnikov se bo o zakonu o Triglavskem narodnem parku
še naprej pogajala s predstavniki ministrstva.
PETRA L O T R I Č

Bohinjska Bistrica - Na izredni seji bohinjskega občinskega sveta o referendumu, ki ga je prejšnji teden
napovedal župan Franc Kramar, svetniki niso glasovali.
Občinski svet se je na sejo,
ki se je je udeležil tudi minister Janez Podobnik, zelo
dobro pripravil. Predstavili
so osem stališč, od katerih
po besedah župana Kramarja ne bodo odstopili. "Ne želimo zakona, ki bo materialno slabil gospodarstvo občine. Želimo zakon, ki bo
omogočal in dopuščal, da
razvijemo območja Vogla,
južne strani Bohinjskega jezera in naselja v parku, našim planinam pa bo dal
podlago, da bodo njihovi
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lastniki na njih normalno
gospodarili," je v začetnem
pojasnilu na seji povedal
Kramar.
Tudi minister Podobnik je
bil na sejo dobro pripravljen,
vendar Bohinju ni ponudil
konkretnih odgovorov na zahteve občinskega sveta.
"Današnja seja niso pogajanja," je dejal Kramar, zato
je predlagal pogajalsko skupino petih občinskih svetnikov: Milana Arha, Dušana
Joviča, Jožeta Cvetka, Antona Urha in Dušana Vučka,
ki se bo v prihodnjih dneh s
predstavniki ministrstva za
okolje in prostor usklajevala
glede zahtev občine Bohinj,
saj bi se seja drugače lahko
zavlekla pozno v noč. Predlog je bil ministru všeč in ga
je sprejel.

Gorenjska y Banka
Gorenjska Gremo gor.

"Nekaj odprtih vprašanj je
še ostalo in danes smo naredili dobro {jotezo, ko smo že
predlagali možne rešitve,
ampak jih je treba še sprejeti tako, da bodo sprejemljive
tudi s strokovnega naravovarstvenega in širšega vidika," je po seji povedal minister Podobnik in dodal, da
bo potrebnih še kar nekaj
pogovorov.
Župan Kramar pa je bil
po seji zelo optimističen:
"Iz ministrovih besed sem
razumel, da bo upošteval
naše zahteve. Menim, da
jih bo imenovani pogajalski
skupini uspelo uskladiti z
ministrstvom za okolje in
prostor in bo zakon res kvaliteten ter sprejemljiv za
vse, ki živimo v bohinjski
občini."

AKTUALNO

ORENJSKA

Nadzorniki
"zakurili" ogenj

esna piše od otroštva

Nadzorni odbor radovljiške oWine
očita gasilski zvezi, da je pri nakupu
dveh gasilskih vozil obšla postopek
javnega naročanja. V gasilski zvezi pa
so prepričani, da so ravnali zakonito
in so občinski denar porabili gospodarno.

POSLOVANJE Z BANKO OD DOMA

sna TiSler iz Spodnjih Dupelj, štuentka Pravne fakultete v Ljubljani, je
občinski proslavi v Dupljah predavila novo zbirko pesmi Ta teden
emo poezijo. Vesna je prve stihe
pisala kmalu zatem, ko se je naučia pisati.
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KRONIKA

KMETIJSTVO

VREME

Po£n'ešani otroci pri teti

Vse hujše težave
v živinoreji

vreme, 2jutraj bo ponekod

Trije otroci iz Srednjih Bitenj so v nedeljo hudo prestrašili svoje starše.
Ne da bi komu povedali, so se z avtobusom odpeljali k teti v Ljubljano.
Ker je ni bilo doma. so jo do desetih
zvečer čakali pred blokom.
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Rejci, ki se ukvarjajo s prirejo mesa,
so v vedno hujših težavah. Zato odbori kmetijsko gozdarske zbornice in
zadružne zveze zahtevajo, da kmetijsko ministrstvo čim prej zagotovi izplačila neposrednih in izravnalnih
i 8

bo precg jasno

lahko nastala megla ali nizka
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POLITIKA
Spomnili so se talcev
DANICA ZAVRL Ž L E B I R

Škofja Loka - V soboto se je
množica obiskovalcev pri
spominskem znamenju za
Kamnitnikom pjoklonila spominu tam ustreljenih talcev.
Prireditev, ki sta jo tudi letos
pripravUa Občina Škofja
Loka in Združenje borcev za
vrednote NOB Škofja Loka, je
namenjena spominu na 9.
februar 1944, ko so Nemci
na tem mestu ustrelili 50 talcev, dan poprej pa zažgali štiri partizane, sodelavce partizanske tehnike v Veršterskem mlinu. Zbrane je pozdravil škof)eloški župan
Igor Draksler, Id je dejal, da je
bilo to dejanje zločin proti
človečnosti, sp)omin na talce

pa tudi opomin k spoštovanju človekovih pravic. Tudi
slavnostni govornik Blaž Kavčič (na sliki), predsednik državnega sveta, je poudaril, da
je šlo pri poboju talcev za zločin proti človeštvu in proti
slovenskemu narodu. Ta zločin proti civilnemu prebivalstvu je bil hkrati del nemškega poskusa, da bi zatrli odporniško gibanje na širšem območju Škofje Loke. Govornik
je poudaril pomen spomina
na žrtve NOB. Id so se borili
za lastno in narodovo svobodo. Njihov pogum in žrtev sta
del slovenske narodove preteklosti, na kateri se je razvila
slovenska država, ki je danes
enakopraven del širše evropske politične skupnosti.
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izžrebanemu naročniku časopisa

danica.zavrl@g-g^s.si

Gorenjska virtualna pokrajina
Slovenski parlament ni izglasoval najpomembnejšega pokrajinskega zakona. Pokrajin nekaj časa torej
še ne bo. Kako na to dejstvo gleda Janez Benčina, predsednik regionalnega razvojnega sveta?
DANICA ZAVRL Ž L E B I R

Kranj - Sedanja organizacijska struktura lokalne samouprave ne zadovoljuje potreb strateškega in trajnostnega razvoja regij, saj smo
dobili eno močno Ljubljano
in šibke regije okoli nje. Janez Benčina za to vidi več
razlogov: "Župani so bili izvoljeni, da skrbijo za interese prebivalcev le svoje občine in v štirih letih morajo
pokazati merljive rezultate
svojim volivcem. Sredstva iz
države pridejo najprej v občine, ki so že tako finančno
podhranjene, in težko je potem nameniti sredstva za
pripravo projektov dolgoročnega strateškega pomena regije. Zaradi drobljenja človeških virov po občinah nismo
v stanju organizirati po znanju in financah močne razvojne agencije, ki bi strokovno skrbela za trajnostni razvoj Gorenjske, male občine
pa sploh nimajo ne ljudi in
ne sredstev za trajnostni razvoj. Skrb zanj je bila naložena nekaj posameznikom v
državni upravi, ki nimajo vedenja o potrebah regije, ki
nimajo energije in časa za

strukturirano in usklajeno
delovanje s predstavniki
prek dvesto občin, ki so formalno odgovorne za svoj
razvoj.
Regijam je treba dati možnost, da angažirajo svoj potencial in ne da so odvisne
od delovne vneme enega državnega uradnika in političnega lobiranja takih in drugačnih skupin, meni Benčina. "Za ustanovitev gorenjskega visokošolskega središča (univerzitetni kampus)
nihče ni predvidel sredstev,
ne na državni in žal tudi ne
na občinski ravni, čeprav je
to projekt nacionalnega pomena. Ali mislite, da imajo
Štajerci ali Ljubljančani strateški interes usklajevati razvoj človeških virov za potrebe gorenjskega gospodarstva, turizma, zdravstva, podeželja itd. Oni imajo lahko
le kratkoročen poslovni oziroma politični interes. Postavlja se vprašanje, kdo in
koliko ljudi se sploh čuti odgovornega za regionalni razvoj Gorenjske. Če se bo sedanja situacija nadaljevala,
bomo sicer imeli močno
nadpovprečno razvito centralno Ljubljano, regije pa

)anez Benčina /Foto:<;otjzdKww
bodo ostale na obrobju. In
Gorenjska že nekaj let ne
dosega niti povprečne rasti
gospodarskega razvoja Slovenije. Rešitev nastale situacije je bila v ustanovitvi pokrajin, saj bi odločitve nekaj
posameznikov na ravni Slovenije prenesli na regijo in s
tem decentralizirali državno
upravo za potrebe regionalnega razvoja. Strokovno
mnenje podpira ustanovitev
osmih pokrajin. Vlada nas je
prepričevala, da je 14 pokrajin politična realnost, kar pa
se je pokazalo, da ni res, saj
je parlament zavrnil tudi ta

predlog. Ker je torej projekt
pokrajin začasno padel v
vodo, predlagam, da na Gorenjskem kot prehoden alternativni scenarij končamo
že začeto idejo o Zvezi gorenjskih ob6n tn dogovorno
delujemo tako, kot smo pred
leti že delali v okviru RRS.
Vsaj virtualno bi delovali kot
pokrajina in to bo zagotovo
pripomoglo k hitrejši in
učinkovitejši realizaciji razvojnih projektov regionalnega pomena. Naloga zveze bi
bila skrbeti za trajnostoi razvoj gorenjske regije. Zlasti
so to skrb za izobraževanje
in kader (koordinacija med
potrebami gospodarstva in
izobraževalnim sistemom)
zdravje, energijo, varnost,
ekologijo, ravnanje z odpadki, regionalno komunalno
infrastrukturo. Gorenjsko
kot enovito turistično destinacijo, razvoj podeželja, celovito gospodarsko infrastrukturo, e-regijo itd. To pa
bo mogoče dobro delati le,
če bomo imeli močno razvojno agencijo in vire sredstev, ki niso odvisni od občinskih proračunov in kratkoročnega interesa lokalnih
predstavnikov."

Gorenjski Glas
I Knjigo prejme VALERIJA RAMPRE iz Radovljice.
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PREDSEDOVANjE EU

Predsedniška funkcija še nepoklicna
BRDO

KOTIČEK ZA N A R O Č N I K E

Z Gorenjskim glasom
pri Avseniku
Gorenjski glas, ki je med pokrovitelji zelo uspešnega Zlatega Avsenikovega abonmaja, ki že od novembra lani poteka
v Avsenikovi restavraciji v Begunjah, ima na vsakem od koncertov svoje omizje. Zasedejo ga bralci, ki jih pred vsakim
koncertom izžrebamo med tistimi, ki pravilno odgovorijo na
nagradno vprašanje. Tokrat smo spraševali o dolgoletni
pevki Avsenikovega ansambla Emi Prodnik. Pravilnih
odgovorov je bilo veliko, sreča pa je bila naklonjena Mojci
Rant iz Zgornje LuŠe v Selški dolini in Petru Dolencu iz
Žifov, ki sta se udeležila petkovega koncerta v čast Emi
Prodnik. Za Mojco, ki je prišla na koncert z možem Tinetom, in Petra, ki ga je spremljala Irma Matjašec, je bil večer
nekaj posebnega. Mojca in Tine sta bila sploh prvič pri
Avseniku, Irma in Peter pa sta že bila, na tako kakovostnem
koncertu pa prvič. Vsi štirje se zahvaljujejo Gorenjskemu
glasu in Avsenikovim iz Begunj za nepozaben večer. J. K.

Dnevi e-uprave
V kongresnem centru Brdo tri dni potekajo Dnevi e-uprave,
ki jih organizirata predsedujoča svetu EU in Evropska komisija. Osrednja dogodka srečanja sta konferenca Zavezništvo
z uporabniki in evropska konferenca Storitve e-uprave: IDABC in njeno nadaljevanje. Minuli konec tedna pa je ministrstvo za visoko šolstvo v okviru predsedovanja EU organiziralo delavnice Družinam prijazne znanstvene kariere - k integriranemu modelu. D. Ž.

Regionalna cesta Trebija-Sovodenj potrebna popravila
MATEVŽ PINTAR

Tokratno anketo smo izvedli na območju poštne številke
Sovodenj v zadnjem tednu januarja. Tamkajšnje prebivalce
smo povprašali, ali menijo, da
bi se morala država bolj aktivno lotiti urejanja regionalne
ceste Trebija-Sovodenj.

Od 146 poklicanih je z nami
sodelovalo sto prebivalcev. Kar
98 odstotkov vprašanih meni,
da bi morala država bolj aktivno pristopiti k urejanju regionalne ceste Trebija-Sovodenj,
le odstotek sodelujočih pa
meni, da to ni potrebno. Z delovanjem različnih društev,
kot so K U D Sovodenj, Planin-

sko društvo Sovodenj, Turistično društvo Sovodenj..., je
zadovoljnih kar 74 odstotkov
sodelujočih, 25 odstotkov
vprašanih pa je delno zadovoljnih in menijo, da bi lahko
bila društva bolj aktivna.
Vsem, ki so tokrat sodelovali z nami v anketi, se lepo
zahvaljujemo. Nekateri v teh
Kako ste zadovoljni z ddom različnih
društev v vaUtn krsju?

Menit«, da bi driava morala bolj aktivno

pristopiti li UKjanju

Br«z odgovori

Nagrajenci Gorenjskega glasa v petek pri Avseniku; od leve
Irma Matjašec, Peter Dolenc, Tine Rant in Mojca Rant

Državni svet se je s presenečenjem odzval na odločitev državnega zbora, ki je prejšnji teden glasoval o predlagani noveli zakona o državnem svetu, s katero bi na podlagi odločbe Ustavnega sodišča funkcija predsednika državnega sveta
ponovno postala poklicna. Novelo zakona iz leta 2005, s katero je funkcija predsednika postala nepoklicna, je državni
zbor sprejel z navadno večino navzočih poslancev. Pri spremembi nepoklicne funkcije v poklicno pa so se v državnem
zboru tokrat odločili za absolutno dvotretjinsko večino, ki
pa je državni zbor ni dosegel. D. Ž.

dneh tudi prebirajo brezplačne izvode časopisa in jim želimo prijetno branje. Vse, ki
bi se želeli naročiti na časopis, pa povabimo, da nas pokličete v Klicni center slepih
na številko 04/517-00-00,
kajti za Vas smo pripravili
ugodne naročniške pogoje
pa tudi lejja darila.
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Meter dokumentov za
projekt urejanja Sore
Projekt Urejanje porečja Sore je v sklepni fazi priprave dokumentov. Prvi del projekta za gradnjo
kanalizacije in čistilnih naprav je že oddan, za področje preskrbe z vodo bo v kratkem.

Škofja Loka - "Rezultate razpisa pričakujemo v pol leta,
nakar čaka občine še razpis
za izbiro izvajalca in pridobitev služnostne pravice. Tako
bi se gradbena dela lahko začela v letu 2009," pripravo
projekta Urejanje porečja
Sore, s katerim bodo zagotovili kvalitetno pitno vodo in
očistili odpadno vodo v štirih
občinah na Škofjeloškem,
opisuje Rok Šimenc, direktor Razvojne agencije Sora.

še storitve. Na nov sedež
davčnega urada so se preselili tudi kontrolorji pravnih
oseb in samostojnih podjetnikov ter knjigovodje, ki so
doslej svoje delo opravljali na
davčnih izpostavah Jesenice,
Radovljica, Škofja Loka in
Tržič. V omenjenih lokalnih

izpostavah pa bodo še naprej
ohranili servis davčnim zavezancem, ki so fizične osebe, ki ga po besedah Cilke
Habjan nameravajo še izboljšati in posodobiti.

Rok Šimenc je pokazal na dober meter dokumentov, ki so podlaga za uspeh na razpisu za
pridobitev kar 42 milijonov evrov iz kohezijskega sklada.
Projekt Urejanja porečja
Sore je razdeljen na dva
dela, za čiščenje voda (kanalizacijo) naj bi v prihodnjih
letih skupno namenili dobrih 31 milijonov evrov, od
tega naj bi jih 17 milijonov
pridobili iz evropskega kohezijskega sklada, preostalo
je na plečih občin. Za preskrbo z vodo bo šlo 38 milijonov evrov, občine pa bodo
morale zagotoviti 15 milijonov. Z a ta denar se bo zgradilo ali rekonstruiralo skoraj 26 kilometrov primarnega kanalizacijskega sistema.

Zgrajena bo ena nova čistilna naprava, štiri bodo obnovljene, z večjo kapaciteto.
Zgrajeni bodo tudi vsi primarni vodovodi v vseh štirih občinah, točna dolžina
pa še ni določena. Projekt
mora biti fizično zaključen
do konca leta 2013, vse obveznosti pa morajo biti poravnane do konca leta 2015.
Sekundami vodi se bodo v
obeh primerih lahko sofinancirali iz strukturnih skladov. Roka Šimenca smo še
vprašali, ali se lahko zgodi,
da projekt ne bi dobil zelene

luči. "Seveda, vendar imamo
prednost, da smo pohiteli z
vlogo, ki prihajajo iz vse Slovenije, denarja pa ni na pretek. Naša vloga je tretja." V
teh dneh v občini Železniki
izvajajo še en zahteven projekt, to je pridobivanje brezplačnih služnostnih pravic.
"V prihodnjih dveh tednih
načrtujemo sestanke v naseljih po občini, kjer bomo krajanom podali informacije,
zakaj potrebujemo služnostno pravico. Ta je za izvedbo
projekta ključna," še pravi
Prevc.

Nadzorni odbor radovljiške občine očita gasilski zvezi, da je pri nakupu dveh gasilskih vozil obšla
postopek javnega naročanja. V zvezi so prepričani, da so ravnali zakonito in da so občinski denar
porabili gospodarno.

Radovljica - Nadzomi odbor
Občine Radovljica je lani
med drugim pregledal delovanje Gasilske zveze Občine
Radovljica. Medtem ko pri
statuUi zveze, upravljanju
premoženja, namenski porabi občinskega proračunskega denarja in finančnem
načrtu ni ugotovil nepravilnosti, se je "spotaknil" ob izvajanje zakona o javnih naročilih pri nabavi gasilskih
vozil za prostovoljni gasilski
društvi Begunje in Podnart v
skupni vrednosti 327.067
evrov. V nadzornem odboru
so prepričani, da gasilska
zveza sodi med javne naročnike in da bi po zakonu o

Del nalog, ki jih je davčni
urad prej opravljal na različnih lokacijah, so z novim letom centralizirali in prenesli
na sedež davčnega urada. "S
tem smo opravili racionahzacijo delovnih postopkov

ter poskrbeli za poenostavitev, poenotenje in posodobitev dela z davčnimi zavezanci," je pojasnila Cilka Habjan
in dodala, da bodo tako zagotovili hitrejše in kakovostnej-

Nadzorniki "zakurili" ogenj
CVETO ZAPLOTNIK
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Generalni direktor republiške davčne uprave Ivan Simič
nam je za Gorenjski glas pojasnil, kaj je z napovedanimi 12 tožbami zoper posameznike in medije. V zameno
za opravičilo je bil namreč pripravljen umakniti tožbe,
izjema je le nekdanji davčni inšpektor Dorde Perič. "Za
svoje navedbe v medijih se mi je že opravičil nekdanji
davčni inšpektor Janez Vrhimc, v odvetniški pisarni Čeferin pa smo se o umiku tožbe dogovorili tudi z Vestsi,"
je razložil Simič.

B o ž r j A N BOGATAI

"Projekt v sodelovanju z
občinami nastaja že več kot
leto dni," pravi Šimenc in
pokaže na dober meter visoko naložene dokumente in
na naše vprašanje o stroških
priprave pove: "Priprava dokumentov za prijavo na razpis bo stala kak odstotek celotne investicije. T o niti ni
veliko, čeprav znesek v evrih
pove, da gre za okoli pol milijona evrov." Železnikarski
župan Mihael Prevc zagotavlja. da bo denar v občinskem
proračunu od leta 2009 do
leta 2013. "V primeru uspeha na letošnjem razpisu
bomo investicijo vključili v
proračun, saj gre za zelo pomembno in veliko investicijo," pravi Prevc, ki ni zadovoljen, da celoten projekt še ni
oddan na razpis, saj so to
sprva načrtovali konec leta
2007.

Davčna uprava v novih prostorih

javnih naročilih za nakup, ki
presega znesek 41.729 evrov. morala speljati postopek
javnega naročanja. Zveza
tega ni storila, po ugotovitvah nadzornikov je sklenila
pogodbo z dobaviteljem za
nakup obeh vozil po nepopolno izpeljanem postopku
zbiranja ponudb. Kot so nadzomiki zapisali med ugotovitve, naj bi bila zaradi tega
vprašljiva gospodarnost porabe proračunskega denarja

v znesku 284 tisoč evrov, ki
jih je za nakup namenila občina. Ker naj bi zveza kršila
evropsko in slovensko zakonodajo, je nadzorni odbor
predlagal županu, da na sodišče vloži tožbo za ugotovitev ničnosti pogodbe za nakup vozil med gasilsko zvezo in dobaviteljem.
V gasilski zvezi zavračajo
trditve nadzornega odbora,
pri tem pa se sklicujejo na
mnenje računskega sodišča,

Predsednik občinske gasilske zveze in član občinsk^
sveta Janez Enman je dal županu pobudo, da gasilska
zveza na seji občinskega sveta pojasni in dokaže gospodarnost porabe občinskega denarja.

da društva in zveze niso zavezani izvajati zakona o javnih naročilih Ln da jih k
temu ne zavezuje niti pogodba o izvajanju javne gasilske službe, podpisana
med občino in zvezo. V zvezi so prepričani, da so s postopkom pridobivanja ponudb pridobili boljši vozOi
za manj denarja, kot bi jih v
primeru, če bi jih nabavili po
postopku javnega naročanja.
Občinski denar je bil porabljen gospodarno, dokazujejo
in poudarjajo, da ta denar ni
zadoščal za nakup voziJ in da
sta razliko do polne cene
morali prispevati gasilski
društvi. Poročilo nadzornega
organa razumejo kot blatenje gasilske organizacije.

Cilka Habjan in Ivan Simič odpirata nove prostore. / foio: jadnn kh
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Počastili
Valentina Vodnika
PETRA LOTRIČ

Koprivnik v Bohinju - V petek so krajevna skupnost Koprivnik Gorjuše, Kulturno
društvo Valentina Vodnika
Koprivnik in K U D Valentina Vodnika Ljubljana skupaj priredili slavnost ob 250.
obletnici Vodnikovega rojstva, saj je Vodnik kot duhovnik služboval tudi na
Koprivniku. Najprej so se
povabljeni gostje K U D V.
Vodnika iz Ljubljane zbrali v
Zoisovi hiši na Spodnjih
Gorjušah, kjer je prva tri leta
svojega službovanja na Koprivniku prebival Vodnik,
saj župnišče še ni bilo zgrajeno. V današnji lovski koči

je v krajšem predavanju nekaj o Žigi Zoisu povedal dr.
Aleksander Sitar. Nato so
gostje odšli na Koprivnik,
kjer je dr. Joža Mahnič predaval o Vodniku. Sledil je
krajši, a pester kulturni program. V skeču o dopisovanju med Vodnikom in Zoisom sta nastopila Klemen
Langus in Samo Gardener
iz Gledališča 2B. Glasbeni
gostje pa so bili sestri Andreja in Tjaša Repinc s petjem in dtrami ter narodnozabavna skupina Š u m Kulturnega društva iz Zasipa. V
počastitev kulturnega praznika pa je Samo Gardener
recitiral nekaj Prešernovih
pesmi.

Gostje so se nasmejali skeču Gledališča zB. /Foto: p«n u m

Eko torbe
za ločeno zbiranje
Na jesenicah so vsa gospodinjstva prejela
praktične torbe za ločeno zbiranje papirja, stekla,
plastenk in pločevink.
U R S A PETERNEL

Jesenice - Jeseniška gospodinjstva so pred kratkim prejela tako imenovane eko torbe, v katerih odslej lahko
doma ločeno zbirajo odpadni papir, steklo, plastenke in
pločevinke. Ko torbe napolnijo, jih preprosto odnesejo
do najbližjega eko otoka. S to
novostjo želijo v javnem komunalnem podjetju Jeko-In,
d. o. o., spodbuditi ločeno
zbiranje odpadkov. "Eko torbe so namenjene promociji
ter spodbujanju ločenega
zbiranja odpadkov na ekoloških otokih. Njihova oblika
in material sta zasnovana
tako, da omogočata preprosto zbiranje odpadkov, ki so
primerni za reciklažo v gospodinjstvih. Zbrane odpadke pa občani na ta nafin lažje odnesejo do najbližjega
ekološkega otoka," je poudarila Tamara Hribar iz podjet-

ja Jeko-In. V jeseniški občini
sta trenutno postavljena 102
ekološka otoka. Koli6na ločeno zbranih odpadkov se iz
leta v leto povečuje. Še leta
2004 so tako zbrali 259 ton
odpadkov, kar je pomenilo
10.8 kilograma na prebivalca
na leto. Lani pa je količina ločeno zbranih odpadkov znašala že 502 toni oziroma
20.9 kilograma na prebivalca. Med ločeno zbranimi odpadki sta na prvem mestu še
vedno papir in karton, sledi
steklo, nato plastenke, na četrtem mestu pa so pločevinke. Količina ločeno zbranih
odpadkov pa naj bi se v prihodnje še povečala, saj v mestu gradijo zbirni center, ki
bo začel delovati maja letos.
Tja bodo občani lahko brezplačno pripeljali vse vrste odpadkov, med drugim tudi
tekstil, zeleni odpad, les,
elektronsko opremo, gradbeni material...

Knjižnica, tržnica, muzej...
Propadajoči objekti nekdanje železarne na Stari Savi na Jesenicah bodo dobili novo podobo in vsebino.
URŠA PETERNEL

Jesenice - Eno od zadnjih še
neurejenih območij Jesenic, kjer še vedno propadajo nekdanji železarski objekti, je območje bivšega Fiproma na Stari Savi. Na
Občini Jesenice so vrsto let
razmišljali, kako bi oživili
to območje in m u dali novo
podobo in vsebino. Iz razmišljanj so se rodili projekti, ki so tik pred tem, da se
bodo pričeli uresničevati.
Ž e maja naj bi pričeli ekološko sanacijo in komunalno urejanje (za to so pridobili tudi evropski denar),
sledila bo gradnja in do leta
2 0 1 4 naj bi na tem območju zraslo urejeno mestno
središče Jesenic. Kot je povedal jeseniški podžupan
Boris Bregant, ki vodi projekt, so projekti pripravljeni, lastniško-zemljiška razmerja urejena, vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja pa vložena. Območje
je veliko prek petdeset hektarov. Po načrtih bo južni
del območja namenjen jav-

Računalnlška simulacija bodoče ureditve bivšega Fiproma / Foto: »hiv p«ti u^ni
n i m potrebam. Prostore
bodo dobili muzej, knjižnica, center vseživljenjskega
učenja ter tržnica. V severnem delu pa bodo zaživele
nove proizvodne dejavnosti. Oba dela bosta ločena z
avenijo. Občina je skupaj z
enajstimi zasebniki, ki
bodo oživili proizvodne dejavnosti, ustanovila konzorcij, ki deluje po načelu
javno-zasebnega partner-

stva. Pod okriljem konzorcija so od stečajnega upravitelja tudi odkupili zemljišča in objekte. Snovalci
idejne zasnove so si zamislili zanimivo arhitekturno
podobo tega dela mesta.
Kot je dejal soavtor zunanje
ureditve arhitekt Peter Ličen, bodo zgradbe ohranili
takšne, kot so, saj so del
zgodovinske dediščine Jesenic. "Ohranili bomo kon-

strukcije, a jih bomo odprli
in namenili novim dejavnostim," je povedal Ličen.
Ohranili bodo industrijsko
estetiko, med drugim bo
stari žerjav, ki stoji na tem
mestu, postal osrednji element nove knjižnice. Poleg
objektov bodo uredili tudi
parkirišča, zelene površine
ter pešpoti, ki bodo ta del
povezale s preostalim mestom.

Z evropskim denarjem do pešpoti
Dolgoletna želja Gorjancev je varna pešpot med Spodnjimi in Zgornjimi Corjami do Krnice, gradnja
pa bi jim s pomočjo evropskih sredstev lahko uspela, če ne bi nasprotovala dva lastnika zemljišča,
zaradi česar bodo morali predvideni projekt delno spremeniti.
V I L M A STANOVNIK

Zgornje Gorje - "Dolgoletni
problem naše občine je bil,
kako priti do vame pešpoti
in kolesarske steze med
Spodnjimi in Zgornjimi
Gorjami do Krnice. Najbolj
občutljiv del je bil od gostilne Zadruga do zgornjega
Mercatorja in v iskanju rešitve smo v novi občini Gorje
ugotovili, da si del denarja
lahko zagotovimo tudi s kandidaturo za evropska sredstva. Ker zgolj za varno pot
tega denarja ni bilo mogoče
dobiti, smo ugotovili, da bi
bila edina rešitev, da lahko
uspemo na razpisu, če v to
varno pot vnesemo vsebino
oziroma med seboj povežemo dve zavarovani območji
Natura 2000. Pripravili smo
vlogo za razpis in z njo tudi
uspeli," je povedal župan občine Gorje Peter Torkar, kajti konec prejšnjega meseca
so na občini prejeli sklep
službe vlade za lokalno samoupravo, s katerim bo občina Gorje dobila 653 tisoč
evrov evropskega denarja. S
tem denarjem, poleg tega pa
še s štiristo tisoč evri denarja
Direkcije RS za ceste za re-

konstrukcijo regionalne ceste od Zadruge do zgornjega
Mercatorja ter denarjem, do
katerih so Gorjanci upravičeni iz vladnih sredstev (do 105
tisoč evrov letno) ter nekaj
lastnega denarja (15 odstotkov od vrednosti evropskih
sredstev) naj bi po načrtih
dobili vamo pešpot in kolesarsko pot od Lipa, mimo Elmonta, prek Spodnjih Gorij,
ob regionalni cesti pod Križem do Zadruge in nato naprej proti Zgornjemu Mercatorju do avtobusne postaje
v Krnici ter do mosta čez Radovno. Ob trasi naj bi postavili tudi informacijske table,
saj je na tem območju tudi
veliko zavarovanih ptic.

Čeprav je del poti med Spodnjimi in Zgornjimi Corjami pod
Križem za pešce zelo nevaren, pa bo zaradi nesoglasja dveh
lastnikov zemljišča ostal tak še naprej. FOTO:ANI.I BUIOV«

"Prav ta dodana vsebina
vame pešpoti nam je omočila pridobiti evropski denar, čeprav je bil naš cilj ob
iskanju denarja ves čas
predvsem ta, da bi prebivalcem Spodnjih Gorij zagotovili vamo pot do Zgornjih
Gorij in seveda tudi Kmičanom, da bi lahko vamo prihajali v Zgornje Gorje. T o je
potreba tako otrok kot vseh
drugih, ki želijo vamo priti
v vrtec, šolo, kulturno dvorano, cerkev, skratka v sre-

dišče Gorij," pojasnjuje župan Torkar in dodaja: "Razpis za izvajalca bomo objavili konec febmarja ali v začetku marca, žal pa se je zataknilo s pridobivanjem soglasja na delu pod Križem
proti Spodnjim Gorjam, če
gledamo iz Zgornjih Gorij
proti Bledu. To je zelo nevarno območje, vendar spoštujemo voljo dveh lastnikov zemljišča, čeprav je to
velika škoda za kraj. Vendar

mi zaradi tega ne bomo odnehali, ampak bomo povezavo med obema Naturama
2 0 0 0 verjetno naredili čez
Povšico in se nato priključili pod Zadrugo v Zgornjih
Gorjah in pešpot normalo
nadaljevali do mostu čez
Radovno v Krnici," tudi pravi župan Torkar in dodaja,
da naj bi gradnjo začelo letos septembra, končana pa
mora biti do sredine leta
2009.
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Množični obisl( Vrbe

KRANJ

Ledena dvorana uradno ta teden?
Pokrita večnamenska dvorana z ledeno ploskvijo na Zlatem
polju v Kranju naj bi v tem tednu vendarle dobila uporabno
dovoljenje za obratovanje. Vsaj tako je napovedal upravitelj
dvorane MiroOberstar: "Na drugem tehničnem pregledu, ki
je bil 4. februarja, je inšpektor ugotovil še dve tehnični pomanjkljivosti; požarna okna se morajo odpirati tudi fizično
In ne samo samodejno v primeru požara, za tem moramo
opraviti še meritve aktivne požarne varnosti. Za to dvoje ni
več potreben tretji tehnični pregled, ampak le ustrezna izjava. Potrebujemo še izjavo občine o nemotenem dotoku
vode iz hidranta. To bomo hitro uredili in uporabno dovoljenje pričakujem že v prihodnjih dneh." S. K.

Na kulturni praznik je Prešernovo rojstno vas obiskalo več tisoč ljudi.
ANA HARTMAN

Vrba - Munili petek se je ob
kulturnem prazniku v Vrbi
zbralo rekordno število obiskovalcev. Vrhunec dogajanja
je bila osrednja slovesnost
pred Prešernovim spomenikom, kjer se je po oceni Zavoda za turizem in kulturo
Žirovnica zbralo okoli tri tisoč obiskovalcev. Nagovorila
jih je državnozborska poslanka Alenka )eraj, ki je poudarila pomen Franceta Prešerna in drugih kulturnikov
za naš narod: "Najbrž se nas
večina zaveda, kako pomembno zapuščino so nam
zapustili in kako iz njihovih
del veje ljubezen do domovine, slovenstva, do vsega, kar
se je Slovencem dogajalo v
preteklosti. Tega pa se najbrž ne zavedajo tisti, ki jih
zmotijo kipi, postavljeni za
to, da nas vsak dan spomnijo, kaj so našemu narodu
dali predniki." Na krajo in
uničenje bronastih kipov je
spomnil tudi žirovniški župan Leopold Pogačar; "Uči-

mo otroke pozitivnih vrednot in storimo vse, da se vandalizem brez primere ne bo
več zgodil." Pogačar je poudaril tudi, da je kultura
doma v krajih pod Stolom,
saj jo čutijo in živijo, dotaknil pa se je še zapletov z
gradnjo obvoznice mimo
Vrbe, kjer se glede najprimernejše različice še niso
uskladili z zavodom za varstvo kulturne dediščine, in
želje po kulturnem centru.
Med obiskovalci Vrbe je
bilo na čudovit dan tudi veliko tekačev in pohodnikov. Iz
Radovljice je peš prišlo kar
370 vojnih veteranov. Že osmič se je na slovesnost v
Prešernovo rojstno vas podalo 50 krajanov iz Kamne
Gorice. "Prehodili smo od
20 do 25 kilometrov, za kar
smo s počitki vred porabili
slabi dve uri in pol," je povedal Janez Smrekar. Danica
Kranjc iz Planinskega dmštva RTV Ljubljana se je s
skupino petnajstih pohodnikov prvič odpravila peš v
Vrbo: "Ob osmih smo šli iz

'

V kulturnem programu na slovesnosti v Vrbi j e sodeloval
tudi igralec jurij Zrnec. / fom: Kaja Poga««

Radovljice, da smo bili ob
pol enajstih na proslavi na
Bledu, nato smo se odpravili v Vrbo. Prihodnje leto
bomo najbrž obiskali Pot
kidtume dediščine v občini
Žirovnica." Tekaški klub Tržiške strele je priredil grvi
Prešernov tek, ki pa po besedah župana Bomta Sajovica,
ki je tekel s skupino 15 tekačev, še zdaleč ni bil zadnji:

"Iz atrija občine smo se pod
gorami podali proti Vrbi. V
uri in pol smo pretekli 17 kilometrov."
V Vrbo izjemno rad prihaja tudi župan Kamnika Tone
Smolnikar, čigar mama je
Ribčeva iz Vrbe. "Ponosen
sem na svoje sorodstvo in
čutim poseben odnos do
tega kraja in našega velikega
pesnika."

BLED

Glej, kako lep je ta naš svet
V info središču Triglavska roža na Bledu bodo jutri, v sredo,
odprli novo fotografsko razstavo, ki jo je avtor Ciril Velkavrh
poimenoval Glej, kako lep je ta naš svet. Na njej bo predstavil
mozaik 550 razglednic s fotografijami naravne in kulturne
dediščine s poti po Sloveniji. Avtorja bo predstavila Alenka
Plestenjak, v kulturnem programu ob 19. uri, pa bo sodeloval
moški pevski zbor Podnart pod vodstvom Egija Cašperšiča.
Obiskovalcem bo postregel vinar Dušan Bencina. V. S.

Vesna piše od otroštva
Vesna Tišler iz Spodnjih Dupelj je predstavila novo zbirko pesmi. Z njo so
pili poezijo udeleženci občinske proslave.
STOJAN SA)E

Zgornje Duplje - Aprila bo stara šele triindvajset let. Vseeno
je doslej napisala dovolj kvalitetnih pesmi, da jih je Mohorjeva družba izdala v pesniški
zbirki Ta teden pijem poezijo.
Vesna Tišler iz Spodnjih Dupelj se spominja, da je prve
verze izlila na papir kmalu zatem, ko se je naučila pisati.
Rime so najprej govorile o živalih, naravi in prijateljih.
Nato so izpovedovale ljubezen. Danes vsebujejo vse, kar
ji prinaša življenje. "Poezija
bogati moje življenje in mi
omogoča, da poletim 2unaj
meja zakonov v neomejenost
sveta in domišljije," je pove-

dala avtorica zbirke ob prvi
predstavitvi v domači vasi.
Na občinski proslavi ob
kulturnem prazniku se je z
mlado pesmico pogovarjal
Domen Križaj. Skupaj sta
prehodila njeno pot od osnovne šole do škofijske klasične
gimnazije in pravne fakultete, kjer obiskuje četrti letnik.
Je urednica študentskega časopisa, piše in poje v pevskem zbom. Poezija je v Vesni zorela ob sodelovanju na
raznih literarnih natečajih.
Njene pesmi so objavljali v
šolskih in drugih glasilih ter
literarnih revijah. Na natečajih Mohorjeve družbe Moj čopič je beseda so jo trikrat nagradili. Največja nagrada ji je

bila izdaja pesniške zbirke.
Kot je priznala Vesna, so ji ob
pisanju stali ob strani domači
in prijatelji. Za pomoč pri izdaji knjige se je posebej zahvalila Občini Naklo in kulturno turističnemu društvu
Pod Krivo jelko Duplje.
Govornik na proslavi je bil
ravnatelj 0§ Naklo Boris
Čemilec, ki je ob petstoletnici rojstva Primoža Trubarja
označil pomen njegovega
dela. Kulturni spored so obogatili ženski pevski zbor
Dupljanke, vokalno instmmentalna skupina Odsev,
učenci Osnovne šole Naklo
in podružnice Duplje, Vida
Avsec z violino in Urša Ravnik z baletnim nastopom.

www.infond.si
080 22 42
KBMInfond
Družba za upravljanje d.o.o.

K8M Infond, družba za upravljenie, d. o. o.^ Vita Kraigherja 5. Maribor, upravlja osam vzajemnih skladov: uravnotežena
vzajemna sklada Infond Hrast irt Infond Uravnoteženi ter detniSke vzaiemne sklade Infond Delniški. Infond €ufopa. Infond
PanAmerica. Infond Life, Infond Enersy in Infond BRIC. Naložba v vzajemni sklad je tvegana in ne jamči donosov. Naj^ija
vstopna provizija za Infondove vzajemne sklade js 3 % . Vrednosti enot premoŽenja vzajemnih skladov lahko vlagate l|i in vsi
zainteresirani vsak dart spremtiftjo v časopisih Vačer, De(o« Dnevnik in Fin ance. objavljene pa so tudi na spletni strani
|www.infoftd.si www.infond.si| in drugih spletnih servisih. Prospekt, v katerem so objavljena tudi pravila upravljanis. in
izvleček prospekta vzajemnih $k3adov lahko dobite brezplačno na sedežu družbe, na vseh vpisnih mestih med uraonimi urami
oziroma oboje naročite po telefonu (02/229 20 80,080 22 42), lahko pa si fu ogledate tudi na naši spletni strani. Vsak vlagatelj
ima pravico zahtevati prospekt t«r zadnie objavljeno letno in polletno poročilo.

Pesnico Vesno Tišler j e predstavil D o m e n Križaj, ki je vodil program.

GORENJSKA
KRANJ

Ko n a g a j a n j e p r e r a s e vse m e j e

Prostorska stiska
v medvoškem vrtcu
v Medvodah se je povečalo povpraševanje po vključitvi otrok v jaslične oddelke. Dva nova oddelka
za otroke prvega starostnega obdobja bosta na Senici.
MAJA BERTONCELJ

Pred kratkim nas je na Gorenjskem glasu obiskal Vladimir
Marn s Šmarjetne gore, ki je izjemno razočaran nad obnašanjem podleža, ki mu je ponoči s črnim sprejem na fasado napisal X-X. "Očitno gre za strahopetneža, ki nima toliko poguma, da bi prišel do mene in mi povedal, kaj ga žuli, ne pa da
se izživlja na fasadi. Preveč sem delal za svojo hišo, da bi jo
zdaj na ta način uničevali," je povedal Marn, ki bo napis namenoma nekaj časa pustil na fasadi. "Tako si bo storilec, če bo šel
mimo, lahko ogledal sliko svoje podlosti," je pojasnil. Le nekaj
dni za tem je nekdo njegovi ženi za avtomobil postavil betonski kvader, ki ga je k sreči opazila, še preden bi prišlo do škode. "Mislil sem, da bomo imeli mir v tej čudoviti naravi, pa
sem se očitno zmotil," je dodal Marn, ki je zdaj še bolj zaskrbljen za svoje imetje na Šmarjetni gori. Mi samo upamo, da bo
neznanec prenehal s takimi ravnanji, ki nikomur ne koristijo,
povzročajo pa nepotrebno gmotno škodo. A. H.
Š K O F J A LOKA

j e z e n s e m , pa kaj
Lokalna akcijska skupina v Škofji Loki vabi na predavanje Pavle
Klinar, profesorice socialne pedagogike in vzgojiteljice predšolskih otrok, z naslovom jezen sem, pa kaj? Beseda bo o razvojnih stopnjah otroka in vplivu čustev, zlasti jeze, na osebnostni
razvoj. Predavanje bo jutri, v torek, 12. februarja, ob 17. uri v
večnamenski dvorani Gasilske zveze Škofja Loka. D. Ž.
VISOKO

N a s p r o t i d v o r c a z o p e t plaz

Medvode - V Medvodah se
srečujejo s problematiko zagotavljanja prostih mest v
enotah Vrtca Medvode. V
zadnjem letu se je namreč
povečalo povpraševanje po
vključitvah otrok, predvsem
prvega starostnega obdobja.
"Še pred letom in pol je bilo v
oddelkih vrtca veliko prostih
mest i n je morala občina doplačevati razliko za polno zasedbo. Tudi študije in analize
izpred petih let niso kazale
povečanja števila rojstev. Sedaj pa smo v situaciji, ko je
treba nujno ukrepati. Intenzivno iščemo rešitev. Naročili
smo analizo stanja in projekcijo prostorskih možnosti v
vrtcu, upoštevajoč demografske trende in novogradnje v
občini. Rezultati študije kažejo na potrebe po novih oddelkih," je povedal Stanislav Žagar, župan Občine Medvode.
Da je prostorska stiska velika. je potrdila tudi Romana
Epih. ravnateljica Vrtca
Medvode, ki pravi, da samo
za vstop v aprilu čaka 28
otrok prvega starostnega ob-

Poleg tega, da v Vrtcu Medvode manjka prostih mest, bo enote treba tudi obnoviti. V najslabšem stanju sta enoti v Smledniku, za katero so našli novo lokacijo, in v Pirničah (na sliki).
dobja. Na občini skušajo najti začasno rešitev za jaslične
oddelke in tako naj bi v kratkem na Senid v dva jasUčna
oddelka preuredili prostore
nekdanje zadružne trgovine.
"V izdelavi je tudi projekt
gradnje novega petoddelčnega vrtca pri Osnovni šoli Si-

mona Jenka v Smledniku.
Gradnja naj bi se pričela v začetku leta 2009. V Presld se
načrtuje gradnja novega večstanovanjskega objekta, kjer
naj bi v pritličju Občina odkupila prostor in ga uiedila za
štiri oddelke vrtca. Z a končno
rešitev nam potem ostane le

še sanacija starih dotrajanih
objektov v enoti v Pimičah i n
centralnega vrtca na Ostrovrharjevi ulici v Medvodah," še
pojasnjuje župan. Nekatere
enote vrtca so namreč v zelo
slabem stanju, najbolj pa
enoti v Pimičah in v Smledniku.

Za novorojenčke po dvesto evrov
v četrtek bodo škofjeloški občinski svetniki razpravljali o pravilniku, po katerem naj bi staršem ob
rojstvu otroka dodelili enkratni denarni prispevek.
D A N I C A ZAVRL Ž L E B I R

Delavci Cestnega podjetja Kranj so že počistili plaz,
za trajno rešitev pa bo treba podaljšati zid.
N a regionalni cesti Škofja Loka-Gorenja vas, natančneje
nasproti Tavčarjevega dvorca na Visokem, sta se prejšnji
teden utrgala dva plazova. Najprej se je v sredo popoldne
sprožil manjši skalni podor. Cestno podjetje Kranj pa je
takoj postavilo varovalni nasip ob cesti. V večernih urah je
večji skalni podor sprožil kar j o o kubičnih metrov materiala. Večji del materiala sta zadržala dan prej zgrajena nasip
in zid, ki je bil zgrajen pred leti zaradi podobnih plazov,
kljub temu pa je del materiala pristal na cesti. Zaradi tega je
bila cesta nekaj časa popolnoma zaprta, nekaj dni pa je ostala še polovična zapora. Z Direkcije RS za ceste so nam
sporočili, da so si včeraj skupaj s projektantom ogledali
posledice plazu, rešitev pa naj bilo podaljšanje zida za približno 20 metrov. Dela naj bi bila izvedena še letos. B. B.
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Škofja Loka - Država družin a m v Sloveniji n a m e n j a
več oblik pomoči, od otroškega dodatka, pomoči ob
rojstvu otroka, starševskega
dodatka, dodatka za veliko
družino do dodatka za nego
otroka. T u d i večina slovenskih občin v svojem prorač u n u predvideva denar, ki
ga ob rojstvu otroka kot enkratno denarno pomoč dodeli staršem. V občini Škofja Loka tega doslej še niso
dajali, sedaj pa je pripravljen pravilnik, po katerem
bi starši novorojenčkov dobili 2 0 0 evrov enkratnega
denarnega prispevka. Starši
bi ga lahko uveljavljali pet
mesecev od rojstva otroka,
zraven pa naj bi dobili še
k n j i ž n o darilo. Razlog za
takšno obliko p o m o č i je
povsod v Sloveniji dejstvo,
da je naravni prirastek v državi tako nizek, da število

prebivalcev niti ne raste niti
se ne ohranja. T u d i v Škofji
Loki bi si želeli več rojstev,
zadnja leta namreč opažajo
m o č a n trend izseljevanja
prebivalstva. Število prebivalcev v občini v z a d n j e m
desetletju sicer konstantno
raste, v letu 2 0 0 6 je tu živelo 22.333 ljudi. Število rojstev od leta 1 9 9 5 do 2 0 0 6
znaša v povprečju 243, leta
2 0 0 6 pa se je v občini rodilo 2 4 9 otrok. Predlagatelji
pravilnika o dodelitvi enkratnega denarnega prispevka staršem ob rojstvu
otroka so izračunali, da bi
za ta d e n a r n i prejemek
d r u ž i n a m proračun potreboval približno 4 9 . 8 0 0 evrov na leto. Dvesto evrov,
kolikor naj bi ob rojstvu
otroka namenjali škofjeloš k i m staršem, sicer ni velik
znesek, je pa zagotovo dobrodošla spodbuda ob rojstvu i n ima tudi simbolno
vrednost.

OTVORITEV
v Kranju in
Kranjski Gori

^

Kranj:
Cesta Staneta
Žagarja 71,
prt Dipo

•

kik

Kranjska Gora:
Naselje Slavka
Černeta 33,
v Mercator centru

s
NESRECE
BLED

Cisterna z mlekom se je prevrnila na bok
V četrtek dopoldne se je pri odcepu za kamp Šobec na cesti
med Lescami in Bledom zgodila nenavadna nesreča. Prevrnilo se je tovorno vozilo s cisterno, polno mleka. Iz prevrnjene cisterne je iztekla večja količina mleka, zato so morali
posredovati blejski gasilci, ki so zaustavili iztekanje mleka.
Po neuradnih podatkih je bilo škode za dvajset tisoč evrov.

Nasilje ni plod domišljije
v Kranju so prejšnji teden nadaljevali sojenje Tržičanu Zoranu Sodji, ki naj bi nad svojo partnerico
izvajal fizično in psihično nasilje ter ji omejeval svobodo gibanja. Sodna izvedenka psihiatrinja meni,
da si oškodovanka obtožb ni izmislila.
SIMON ŠUBIC

PovoojE
Zletel z avtoceste
V petek okoli 3.45 se je na avtomobilski cesti LjubljanaKranj hudo ponesrečil 30-letnik iz okolice Kranja. V bližini
počivališča Povodje je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil
oblast nad vozilom, ki je zato zdrselo desno izven vozišča.
Tam je trčilo v travnati usek, nato pa v obcestnem jarku
obstalo na desnem boku. Voznik je pri tem padel iz vozila in
utrpel hude rane. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v
ljubljanski klinični center.

BISTRICA PRI TRŽIČU

Stopil pred avto
V soboto ob 18.20 se je v Bistrici pri Tržiču zgodila prometna nesreča, v kateri je hude rane utrpel 56-letni domačin.
23-letna Tržičanka je z osebnim avtomobilom vozila po
Kovorski cesti iz smeri Loke proti Bistrici pri Tržiču. Pri
stanovanjskem bloku Kovorska cesta 7 je na cesto z njene
leve strani izven zaznamovanega prehoda za pešce stopil
56-letni domačin, ne da bi preveril, ali lahko varno prečka cesto. Voznica je zato z levim bočnim delom avtomobila
zadela pešca, ki je padel na cesto, pri tem pa je utrpel hude
rane. S. S.

Kranj - Na okrožnem sodišču v Kranju so minuli četrtek nadaljevali glavno obravnavo zoper 36-letnega Zorana Sodja iz Bistrice pri Tržiču. Obtožnica ga bremeni,
da je med 20. julijem in 13.
septembrom lani svoji partnerici omejil svobodo gibanja, nad njo izvajal fizično in
psihično nasilje. Med drugim naj bi jo z likalnikom
opekel po kolenih in po rokah porezal z nožem. Tokrat
so nameravali zaslišati oškodovanko, ki pa se že drugič ni pojavila na sodišču.
Predsednica senata Marjeta
Dvornik je pojasnila, da je
oškodovanka sodišču po telefonu sporočila, da vabila
na obravnavo ni prejela in da
je pripravljena pričati samo
v odsotnosti obtoženega
Sodje. ker se ga boji.
Tržičan, ki je bil zaradi podobnih dejanj že obsojen, na
obtožbe sicer odgovarja, da
so plod domišljije nekdanje
partnerice, s čimer pa se ne
strinja sodna izvedenka psihiatrinja Meta Flegar, ki je

KRIMINAL
KRAN)

Mlade nasilneže prijeli pri bankomatu
Kranjski policisti sestavljajo kazensko ovadbo zoper tri
Kranjčane, stare šestnajst, osemnajst in dvajset let, ki jih
sumijo storitve kaznivega dejanja protipravnega odvzema
prostosti, izsiljevanja in povzročitve lahke telesne
poškodbe. V nedeljo ob 17. uri so pred gostinskim lokalom
v Kranju naleteli na petnajstletnika, ga z uporabo fizične sile
potisnili v osebni avtomobil in ga odpeljali do kanjona reke
Kokre, kjer so ga pretepli in od njega zahtevali denar. Ker
najstnik ni imel denarja, so ga odpeljali do bankomata, da
bi ga dvignil. Pri tem so jih zaJotili in prijeli policisti.

Na naslednji obravnavi bi
sodišče vendarle rado prisluhnilo tudi oškodovanki,
po predlogu obrambe pa
bodo zaslišali še nekaj dodatnih prič, ki naj bi potrdile zatrjevanje Zorana Sodje, da nekdanji partnerici
ni omejeval svobodno giba-

Obtoženemu Zoranu Sodji so podaljšali pripor.
nje in da je imela dovolj
priložnosti, da bi ga zapustila, če bi bil res nasilen do
nje. Med drugim bo spregovoril tudi Dalibor Sulejmanovič, ki je trenutno zaprt na Povšetovi v Ljubljani.
Po Sodjevem zatrjevanju

naj bi Sulejmanovič v obravnavanem obdobju občasno živel skupaj z obtoženim in oškodovanko. Zanimivo je, da ga noben od njiju doslej še ni omenil. Sodišče je obtoženemu tudi
podaljšalo pripor.

Obljubljal ugodna posojila

Trije otroci iz Srednjih Bitenj so v nedeljo, ne da
bi komu povedali, obiskali teto v Ljubljani in tako
doma povzročili obsežno iskalno akcijo.

Prejšnji teden so priprli Litijana, ki je z obljubami
o ugodnih posojilih od oškodovancev izvabil večje vsote denarja.

SIMON ŠUBIC

V Mojstrani bo prihodnji torek vrata odprla policijska pisarna, v kateri bo dvakrat na teden prisoten policist Policijske
postaje Kranjska Gora. Kot je povedal komandir Policijske
postaje Kranjska Gora Vinko Otovič, se na ta način želijo še
bolj približati ljudem. Občani bodo lahko v policijski pisarni
dobili različne informacije in nasvete, se pogovorili s policistom in tudi prijavili morebitna kazniva dejanja. Po
Otovičevih besedah je namen pisarne predvsem svetovanje
in dajanje različnih informacij. Krajanom Mojstrane tako ne
bo več treba hoditi na policijo v Kranjsko Goro, saj bodo
določene zadeve lahko opravili v domačem kraju. Policijska
pisarna bo v prostorih Krajevne skupnosti Dovje-Mojstrana,
vodil pa jo bo vodja policijskega okoliša Roland Brajič. U. P.

pričala na četrtkovi obravnavi. Oškodovanko je psihiatrinja v izvedenskem mnenju
opisala kot osebo, ki je nagnjena k lastnemu konstruiranju realnosti in ima
zmanjšan prag samokontrole, vendar pa po drugi strani
meni, da je bila v pripovedi o
takratnih dogodkih prepričljiva. "Po mojem mnenju
se takšen opis dogodkov ne
more razviti samo v domišljiji. Pripoved je prikrojevala
samo v stilu, v emodjah, ki
jih je kazala, ni pa predrugačila resnice," je razložila sodnemu senatu. Na vprašanje
sodnice, zakaj se je po njenem mnenju oškodovanka
že dvakrat izognila pričanju,
je psihiatrinja odgovorila:
"Zmožna je prisostvovati
glavni obravnavi, verjetno pa
jo zadržuje strah."

Pogrešani otroci pri teti

MOJSTRANA

Odpirajo policijsko pisarno

simon.subic@g-glas.si

Srednje Bitnje - V nedeljo
zvečer je v Srednjih Bitnjah
okoli sto ljudi iskalo desetletni deklici in sedemletnega
dečka, ki so se popoldne odpravili na tamkajšnje igrišče,
zvečer pa se niso vrnili domov. Po dveumem iskanju
so zaskrbljeni starši prejeli
odrešilni klic iz Ljubljane,
kamor so se otroci - ne da bi
komu povedali - z avtobusom odpeljali na obisk k teti.
Kranjske polidste so starši o izginotju otrok obvestili
v nedeljo ob 19.42. Okoli 16.
ure so se namreč še igrali na
igrišču v Srednjih Bitnjah,
pozneje pa so skrivnostno
izginili. Polidja je takoj uvedla obsežno iskalno akcijo
in ustanovila operativni
štab, v katerem je sodeloval
tudi predstavnik Generalne
policijske uprave. V iskalni
akdji je poleg osmih kranjskih polidstov sodelovalo še
33 prostovoljnih gasilcev iz
Bitenj, Stražišča in Žabnice,
štirinajst vodnikov reševalnih psov iz Kranja, osem
vodnikov iz enote za iskanje

pogrešanih oseb, dva vodnika s službenima psoma iz
enote vodnikov službenih
psov polidje in 24 polidstov
iz posebne enote, pomagala
pa je tudi posadka policijskega helikopterja, ki je pogrešane otroke iz zraka iskala s termovizijsko kamero.
Iskalno akcijo so zaključili
ob 22. uri, ko so starši p>ogrešanih otrok prejeli klic,
da so otrod živi in zdravi pri
teti v Ljubljani. V tem času
so iskalci že pregledali ožje
in širše območje naselij
Spodnje, Srednje in Zgomje
Bitnje,
Otrod so kasneje razložili,
da so se med igro odločili obiskati teto v Ljubljani. Peš so
se odpravili do Kranja, kjer
so na avtobusni postaji na
Laborah vstopili na avtobus
in se odpeljali v Ljubljano.
Na avtobusni postaji v Šiški
so izstopili in odšli do stanovanjskega bloka, v katerem
stanuje teta. Ker je ni bilo
doma, so jo pred vhodom v
blok čakali vse do 22. ure, ko
se je teta vmLla domov. Takoj
zatem je poklicala zaskrbljene starše.

SIMON ŠUBIC

Kranj - Pred dnevi je polidja
kazensko ovadila 31-letnega
moškega iz Litije, ker naj bi
storil vsaj tri kazniva dejanja
goljufije, med drugim tudi v
škodo nekega Tržičana.
Litijan je novembra in decembra lani javil na oglas
treh oseb iz Tržiča, Hrastnika in Ljubljane, ki so iskale
nekoga, ki jim bi pod ugodnimi pogoji uredil posojilo.
V vseh treh primerih se je
osumljeni po predhodnem
telefonskem dogovoru z
oškodovanci sestal v Ljubljani. Za ureditev posojila je od
njih zahteval vnaprejšnje poplačilo stroškov za ureditev
posojila. Oškodovanci so mu

tako poleg zahtevanih fotokopij osebnih dokumentov
in številk osebnih račimov,
izročili tudi denar - skupaj
3.900 evrov. Posojila kasneje niso prejeli. Na njihove
poizvedbe je Litijan najprej
odgovarjal, da bo posojilo
kmalu urejeno, kasneje pa
se na klice ni več oglašal.
Policisti so osumljenca
prejšnji izsledili v Litiji in
m u odvzeli prostost, po zaslišanju pa je preiskovalni
sodnik zanj odredil pripor.
Polidsti sumijo, da je 31-letni
Litijan na podoben način
ogoljufal še več oseb, zato
pozivajo morebitne oškodovance, da kaznivo dejanje
prijavijo na najbližji policijski postaji.

ŠKOFJA LOKA

Ukradeni avto hitro našli
v petek zvečer je Škofjeločan policiste obvestil, da mu je
nekdo z Blaževe ulice v Škofji Loki ukradel osebni avtomobil
Renault Megane. Deset minut kasneje so policisti vozilo
danega opisa opazili na Jesenicah in ga ustavili. Pri postopku so ugotovili, da je za volanom sedel 23-letni Škofjeločan.
Policisti so vozilo zasegli in ga vrnili lastnici, osumljenca pa
bodo kazensko ovadili. S. Š.
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Karmen se radi spominjajo
Škofjeloški šahovski turnir v spomin na mlado šahovsko velemojstrico Karmen Orel je z udeležbo
blizu dvesto šahistov postal pravi praznik slovenskega šaha.
VILMA STANOVNIK

Škofja Loka - Ko so pred dobrimi tremi leti, 30. januarja
2005, mnogi obnemeli ob
vesti, da je pri komaj 21 letih
umrla ško^eloška šahovska
mojstrica Karmen Orel, so
bili prepričani, da to ni bila le
velika izguba za njene najbližje, temveč tudi za slovenski šah. Kljub mladosti je namreč Karmen odlično nastopala na največjih mednarodnih tekmovanjih (tudi šahovski olimpijadi), bUa pa je tudi
že mentorica šahovskih krožkov na domačih škofjeloških osnovnih šolah. Toda
njena starša, Simona in Oskar, tudi sama odlična šahista, sta sklenila, da bosta spomin nanjo najlepše ohranila
s prirejanjem šahovskega
turnirja. Ž e na prvem pred
tremi leti se je Karmen poklonilo prek dvesto šahistov
in šahistk, številka 218 pa je
rekorda številka za vse enodnevne šahovske turnirje pri
nas. Tudi lani je v Škofjo
Loko na turnir v spomin Karmen prižlo prek 190 igralcev
in igralk, letošnjega turnirja,
ki je v mali telovadnici loške
dvorane Poden potekal minulo nedeljo, pa se jih je znova udeležilo kar 193. Na koncu je zmagal velemojster Robert Markuš, ki je v devetih

Na 3. turnirju v spomin na Karmen Orel je nastopilo 193 šahistov In šahistk, v ženski
konkurenci pa je bila najboljSa mlada Vesna Rožič.
kolih zbral 8,5 točke, drugi je
bil velemojster Duško Pavasovič (8 točka), tretji mednarodni mojster Matej Šebenik, četrti pa velemojster
Luka Lenič (oba 7.5 točke). V
ženski konkurenci je bila
najboljša mlada članica
kranjsk^a šahovskega kluba
Tomo Zupan Vesna Rožič
(6,5 točke), druga pa je bila
Ana Srebmič (6 točk).
"Turnirjev je pri nas res veliko, toda ta v Škofji Loki je
nekaj posebnega. Čeprav
sem mlajši od Karmen, sem

z njo nekajkrat igral in rad se
je spominjam. Zato tudi rad
pridem v Škofjo Loko," je ob
turnirju povedal 19-letni velemojster Luka Lenič iz Domžal, tudi drugi udeleženci
turnirja pa so v zadnjih treh
letih turnir v spomin na simpatično Karmen vzeli za svojega. "Gotovo se s pripravo
turnirja največ trudiva z
Ženo Simono, pomagal pa
nama je tudi domači Zavod
za šport Škofja Loka. Posebno Simona se je zelo potrudila, saj je zbrala obilico nagrad

SMUČARSKI TEK

HOKEJ

za sodelujoče, poleg tega pa
je tudi igrala na turnirju, kar
meni ni uspelo. Sva pa oba
vesela, da se turnirja udeležuje toliko igralcev in igralk
in da je naš turnir postal
praznik slovenskega šaha,"
je povedal oče Karmen Orel,
Oskar in dodal: "Turnir je zagotovo tudi velika pridobitev
za škofjeloški šah, saj v Škof^
ji Loki ni šahovskega kluba,
je pa veliko mladih nadebudnežev, ki igrajo po šolah ih v
Šahovskem klubu Tomo Zupan v Kranju."

KRANJ

jESENlCE

Tretja zmaga v sezoni za Petro Majdič

Jeseničani najprej v Linz

V Otepaaju v Estoniji je smučarska tekačica Petra Majdič
dosegla novo zmago na tekmi svetovnega pokala. Prepričljivo
je bila najboljša v klasičnem sprintu. Poleg Majdičeve je
izmed Slovenk v Estoniji nastopila le Katja Višnar, članica TSK
Bled, in bila v sprintu 31. V skupnem seštevku svetovnega
pokala še naprej vodi Kuitunenova, Majdičeva je trenutno na
šestem mestu. Do konca sezone je še devet tekem. M. B.

Minuli teden so člani slovenske hokejske reprezentance nastopili na mednarodnem turnirju EIHC v Belorusiji ter po porazu
s 5 : 1 proti Danski, 3 : 4 proti Belorusiji in zmagi s 4 : 3 proti
Polesiji osvojili končno tretje mesto. Po kratkem premoru pa
se v četrtek začenja končnica prvenstva v ligi EBEL, kjer ekipe
igrajo na tri zmage. Ekipa Acronija jesenic bo prvo tekmo igrala v četrtek s črnimi krili z Linza, prva tekma pred domačim občinstvom pa bo to nedeljo, 17. februarja, ko bodo Jeseničani
ekipo Linza ob 17. uri gostili v Podmežakli. Vstopnice (15 evrov
sedišče, i o evrov stojišče) že lahko kupite na prodajnih mestih
Eventima (Petrolovi bencinski servisi, Big bang...), predprodaja pa bo potekala v nedeljo med 10. in 12. uro na blagajni pred
dvorano Podmežakla. Pred pričetkom tekme bo blagajna odprta od 1 4 ure naprej. ZM Olimpija v četrtek gostuje v Celovcu,
v nedeljo pa bo KAC v Tivoliju gostila ob 19. uri. V. S.

ŠKOFJA LOKA

Nejc Brodar končal sezono
Edini član slovenske A-reprezentance v smučarskih tekih,
Škofjeločan Nejc Brodar (ŠD Tekač) je predčasno končal
letošnjo sezono. Izvidi so namreč pokazali, da ima težave
zaradi podhranjenosti, zato potrebuje počitek in do konca
sezone ne bo več nastopal. M. B.

KOŠARKA
BIATLON
L|UB4ANA
KRANJ

Ravnlkarjeva v deseterici
S sobotnima sprinterskima preizkušnjama se je v Ostersundu na Švedskem začel tekmovalni del biatlonskega svetovnega prvenstva. Svetovna prvaka sta postala Nemka Andrea Henkel in Rus Maksim Čudov. Prvenstvo je odlično začela Dljana Ravnikar, ki je osvojila 10. mesto. Zasledovalno
tekmo pri moških je dobil Norvežan Ole EInar Bjdrndalen,
kar je že njegov deseti naslov svetovnega prvaka. Izmed
Slovencev se je po 59. mestu v sprintu na zasledovanje
uvrstil le Klemen Bauer in bil 44. M. B.

Pokal Unionu Olimpiji
Od četrtka do nedelje je v Ljubljani potekal letošnji finalni
košarkarski turnir Spar, na koncu pa so v velikem finalu kar
s 85 : 66 slavili igralci Uniona Olimpije, ki so ugnali branilce
lovorike, ekipo Heliosa. Novi pokalni zmagovalci so imeli še
najtežje delo do zmage v petkovem četrtflnalu, ko se jim je
dobro upirala loška ekipa Mercatorja TCC, na koncu pa so
slavili člani ekipe Uniona Olimpije s 76 : 87. V sobotnem
polfinalu je Helios, ki je bil v četrtfinalu s 77 : 74 boljši od
Geoplin Slovana, z 89 : 70 premagal Krko, Union Olimpija
pa kar s 87 : 62 Luko Koper. V. S.

GORENJSKI SEMAFOR
ODBOJKA
1. DOL za moške: Marchiol Prvačina : Calcit Kamnik 3 : 1
(19, - 1 8 , 21, 23), Astec Triglav : Svit-Unimetal 3 : 1 (n, 12,
- 23,17). Vodilni Salonit Anhovo (46) ima še vedno 7 točk
naskoka pred Calcitom Kamnikom, še tri točke več zaostaja Astec Triglav, ki pa ima prav tako le tri točke naskoka pred Marchiol Prvačino. i. DOL za ženske: LIP Bled :
MZG Grosuplje i : 3 (-12, - 1 6 , 22, - 24). Nova KBM Branik
(52) ima pred drugim Benediktom 8 točk prednosti. Verjetno pa je odločen tudi boj za obstanek, saj imata ŽOK
Ptuj in MZG Grosuplje tri kroge pred koncem kar 6 točk
naskoka pred LIP Bledom (13). 2. DOL moški: Termo Lubnik : SIP Šempeter 2 : 3 (- 21, 20, 23, - 29, - 13), VC Portorož : National Žirovnica 3 : 1 (- 2 5 , 1 9 , 1 3 , 1 7 ) . V vodstvu
je SIP Šempeter (39) pred Termom Lubnikom (33). National Žirovnica je s 15 točkami na 9. mestu. 2. D O L
ženske: Comet Zreče : Calcit Kamnik 3 : 2 ( - 1 9 , - 20, i8,
i8, 8), Ž O K Mislinja : ŽOK Partizan Šk. Loka 3 : 1 (- 21, i6,
i6, 24). V vodstvu ostaja Aliansa (34) pred Calcitom Kamnikom (32), vendar sedaj Tabor Ljubljana zaostaja le še 2
točki. Ž O K Partizan Šk. Loka ostaja na 7. mestu z i 8
točkami. 3. DOL moški: Calcit Kamnik II : Prvačina 3 : 1 ,
Astec Triglav 11 : UKO Kropa i : 3. V vodstvu ostaja MOK
Kočevje (30), UKO Kropa pa je zmanjšal zaostanek na 5
točk. Četrti je Caciit Kamnik II (20), Astec Triglav II (lo)
pa ostaja na 7. mestu. 3. D O L ženske: Epic Postojna :
Pizzeria Morena o : 3, Eurokabel Neptun : Triglav Kranj 3
: 1, Bled Adriatica.net : Mladi Jesenice 3 : i . Položaj na
lestvici se ni kaj prida spremenil - v vodstvu ostaja Piran
(45) pred Lakolitom Ankaranom (44). Triglav Kranj (34) je
na 4. mestu, za mesto (6) je napredoval Bled
Adriatica.net (31), 8. Pizzeria Morena {29) in 9. Mladi Jesenice (24). B. M.
ROKOMET
1. liga - moški, 17. krog: Cimos Koper: Knauf Insulation 30
: 27 (15 ; i6); i. liga - ženske, 13. krog: Kočevje : Škofja
Loka KSI 23 : 26; i. B liga - ženske, 17. krog: Krka : Naklo
Merkur 40 :15; Litija : Sava Kranj 19 : 40; 2. liga - zahod,
moški, i6. krog: Mokerc : Radovljica 25 : 20; Kranj : Grča
Kočevje 27 : 22; A. Praznik : Cerklje 30 : 27; Ilir. Bistrica :
Duplje 19 : 38; AIples - prosti. M. D.
ŠAH
3. memorialni tumir Karmen Orel - Končni vrstni red: 1.
Robert Markuš, VM. 8,5, ŠK Nova Gorica, SRB, 2. Duško
Pavasovič, VM, 8, ŠD Ptuj - Veplas Velenje, 3. Matej
Šebenik, MM, 7,5, LŠK Metalka Trgovina, 4. Luka Lenič,
VM, 7,5, ŠD Vele Domžale, 5. Robert Lončar, MM, ŠD
Kočevje, CRO, 7. 6. Jure Škoberne, MM, 7, LŠK Metalka
Trgovina, 7. Leon Mazi, MM, 7, 8. Vojko Mencinger, FM,
7, 9. Jure Borišek, MM, 7, ŠK Nova Gorica, 10. Branko
Rogulj, MM, 7, Nova KBM Kovinar Maribor, CRO, 14.
Vesna Rožič, wMM, 6,5, ŠS Tomo Zupan Kranj - 1 , ženska, 27 Ana Srebrnič, wGM, 6, ŠK Nova Gorica - 2. ženska,
61. Mateja Uršič, wM, 5, ŠD Hidria AET Tolmin - 3. ženska, 19. jure Kržišnik, II, 6,5, Š D Gorenjka Lesce - 1 , domačin, 33. Anže Orel, I 6, ŠS Tomo Zupan Kranj - 2. domačin, 35. Denis Arčon, MK, 6, ŠD Sinfbnika Vrhnika - 3.
domačin, 22. Vojko Srebrnič, MK, 6, ŠK Nova Gorica - 1 ,
senlor, 38. Janez Grčar, III, 6, ŠK Zagorje ob Savi - 2. senior, 50. Vinko Tavčar, II, 5,5, ŠK Kolektor Idrija - 3. senior.
V. S.
KEGLJANJE
Rezultati 13. kroga v slovenskih ligah: 1. A - ženske: Triglav
: Slovan 3 : 5 (3055 : 3068), Eta : Korotan 8 ; o (3252 :
3005). Vodi Miroteks, 26 točk, 5. Eta n točk, 9. Triglav 6
točk. 1. B - ženske: Proteus : Ljubelj 5 : 3 (3202 : 3103). 1.
Miklavž, 21 točk, 3. Ljubelj 15 točk. 1. A - moški: Rudar: Siliko 1 : 7 (3233 : 3378). Triglav : Slovan 2 : 6 (3284 : 3377).
Prvi Konstruktor, 24 točk, 6. Triglav, 10 toČk, 9. Siliko, 7
točk. 1. B - moški: Litija : Ljubelj 7 : 1 (3504 : 3432), Hidro
: Slovenj Gradec 7 : i (3402 : 3148), Korotan : KI Polet 2,5
• 5.5 {3363 : 3419). 1- Radenska, 2. Ljubelj, oba po 20 točk,
3. KI Polet, 19 točk, 4. Hidro, 17 točk. 2. liga - moški: Bela
krajina : Jesenice 5 : 3 (3314 : 3270), Lokomotiva : Simon
Jenko 4 : 4 (3262 : 3169), Calcit : Gorica 5,5 : 2,5 (3485 :
3384). Prvi Calcit, 22 točk, 8. Simon Jenko, 10. Jesenice,
oba po 6 točk. 3. liga - moški: Proteus-2 : Ljubelj-2 6 : 2
(3314 : 3214), Taborska jama : Adergas 6 : 2 (3140 : 3036),
Triglav-2 : Slovan-2 1 : 7 (3204 : 3283), Coma : Jesenice-2
8 : o (3320 : 3073). Vodi Coma, 21 točk, 4. Ljubelj-2, 15
točk, 6. Triglav-2,13 točk, 8. Jesenice-2,8 točk, 9. Adergas,
7 točk. M. F.
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TEK NA SMUČEH
3. maraton Tamar, absolutno, moški: 1. Lah 52:59, 2.
Schumet + 13, 3. Zupan + 47, 4. Ločnikar 1:53,5. Močnik

Misotič 1:01:50, 2.

MAJA

Strgar, Razinger), 2. ŠD Gorje 1 (Dovžan, Kenda, U.
Klobčič), 3. TSK Merkur Kranj (Marn, Bajželj, Štepec); mL
deklice: 1. TSD Novolit Olimpija; st dečki: i. TSK Valkarton
Logatec i, 2. TSK Bled (Učakar, P. Strgar, Svenšek), 3. ŠD
Gorje (Dovžan, J. Klobčič, Kralj); sL deklice: 1. ŠD ŠRC Preska Medvode (Einfalt, N. Žavbi Kunaver, Lampič), 2. TSK
Merkur Kranj (Valjavec, Lotrič, Grum); posamično v klasični
tehniki, člani: i. Tršar (Valkarton), 2. Lah (SK Kranjska
Gora), 3. Zupan (ŠD Gorje); juniorji: 1. Potočnik, 2. Rimahazi (oba TSK Bled); juniorke: 1. Čebašek, 2, Poklukar (obe
TSK Bled), 3. Polanc (TK Planica); st mladinke: 1. Šolar (TSK
Merkur Kranj); mL mladinci: 1. Tršan (Valkarton Logatec);
ml. mladinke: i. Eržen, 3. Zupan (obe Bled); st dečki: 1.
Učakar. 3. Svenšek (oba Bled); st. deklice: 1. Lampič (ŠD
ŠRC Preska Medvode), 3. Urevc (TSK Bled); ml. dečki: 1.
Razinger (Bled), 2. Štepec (Merkur Kranj), 3. Piber (Bled);
ml. deklice: 3. A. Klemenčič (Merkur Kranj); cicibani: i.
Pogačnik (ŠD Gorje), 2. Črv (TK Planica); cicibanke: i.Trampuž (ŠD ŠRC Preska), 2. N. Klemenčič (Merkur Kranj), 3.
Pretnar (ŠD Gorje). M. B.

BERTONCELJ

Rateče - Zmagovalec sobotnega tretjega Maratona Tamar, ki je štel za Pokal
SLOvenSKI maraton v
smučarskem teku, je 32-letni Jeseničan Gaber Lah (ŠD
Kranjska Gora). Za dobrih
13 sekund je bil hitrejši od
Edvarda Schumeta, ki sicer
nastopa v skijoringu, v tekmovanju na tekaških smučeh z vlečnimi psi. "Zmaga
ni bila tako težka. Odločil je
vzpon proti Tamarju, kjer
sem približno dva kilometra pred vrhom pospešil
tempo in si pritekel odločilno prednost za hiter spust v
dolino, saj sem imel občutek, da ima prvi zasledovalec za odtenek hitrejše
smuči," je povedal Lah, serviser pri avstrijskih nordijskih kombinatorcih, ki je še
lani tekmoval v lokostrelskem biatlonu. Pri ženskah
je bila z veliko prednostjo
najboljša 15-lema Tjaša Misotič iz Podkorena (TK Planica).

VATERPOLO
Liga Alpe - Adria: Triglav : Uniqua UTE 10 :14, ACA Wien
: Triglav 12 :12, Slovan Olimpija : Triglav 11 : 6. Na lestvici vodi ekipa Opatije 1981 s 37 točkami, Triglav na 5. mestu pa ima 22 točk. Državno prvenstvo: Kokra : Slovan 8 :
9. Na lestvici z 21 točkami vodi Slovan, Kokra na 3. mestu ima 9 točk. j. M.

BALINANJE
Super liga - 2. KROG: Planina Kranj: Lokateks Trata 9 :13,
Luka Koper: Krim n : 12, Zabiče : Dragomer GUT&PET 21 :
1, Zarja Balinček : Hrast 18 : 4; urstni red: Zabiče in Lokateks
Trata po 6 točk, Krim 5, Zarja Balinček in Planina po 3, Luka
Koper 1, Hrast in Dragomer GUT&PET po o. S. Š.

Nasploh je bila pretekli
konec tedna Planica v znamenju teka na smučeh. V
petek in v nedeljo so se za
naslove državnih prvakov
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vilma.stanovnik@g-glas.si

merili smučarski tekači v
mlajših kategorijah, potekala pa je tudi tekma za Pokal
Cockta, tokrat v klasični
tehniki. Med člani je zmagal Jure Tršar (Valkarton
Logatec) pred Lahom, zmagovalcem Tamarja.
Precej večja konkurenca
pa je bila v mlajših kategorijah, kjer so se v boju za državne naslove odlično odrezali tudi mladi tekmovalci z
Gorenjske: Klemen Razinger je postal državni prvak
pri mlajših dečkih, Jaša
Učakar pri starejših dečkih
(oba TSK Bled), Anamarija
Lampič pa pri starejših deklicah (ŠD ŠRC Preska
Medvode).
V štafeti so državni prvaki
pri mlajših dečkih postali
tekmovalci ekipe TSK Bled
1 (Pibernik, Strgar, Razinger), pri starejših deklicah
pa tekmovalke ŠD ŠRC Preska (Einfalt, Žavbi Kunaver,
Lampič). Na še enem tekmovanju v smučarskem
teku, na petkovi tekmi štafet (3x10 km v prosti tehniki) na Goreljeku na Pokljuki, je bila najboljša štafeta v
postavi Metod Močnik, Grega Arbajter in Edvard Schumet.

Gaber Lah, lani še tekmovalec v lokostrelskem biatlonu,
je v soboto dobil Maraton Tamar, v nedeljo pa je bil 2. na
Pokalu Cockta.

Najboljša sta bila Gregor in Tatjana
VILMA STANOVNIK

Revija K a p i t a l In njene priloge izhajajo 2e dvanajsto
leto in spdi po branosti v sam vrh slovenskega poslovnega tiska K2.000 rednih bralcev).

REVUE KAPITAL

••

M i n u l o soboto so v biljardnici Metropol v Kranju pripravili odprto
prvenstvo v pikadu, tako imenovani I. Bulishooter Open.

v prihodnjih dneh vas bodo nail sodelavci poklican In
prosili za mnenje o tevlji K a p i u L Veseli Potno vseh
pripomb.

POSTANITE

• • • • • •

Jeseničan Gaber Lah in Tjaša Misotič iz Podkorena sta zmagovalca Maratona Tamar. Tekaški
konec tedna v Planici.

Pokal Cockta v odraslih kategorijah in DP za mlajše kategorije v Planici, štafete, ml. dečki: 1. TSK Bled 1 (Pibernlk, j.

SPOŠTOVANI!
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OdloČil vzpon V Tamar

GORENJSKI SEMAFOR

+ 2:06, 6. Žnidarič + 2:11; ženske:
Race + 8:03, 3. Pintar. M. B.
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Kranj - Nagradni sklad turnirja je bil osemsto evrov, kar
je za slovenske razmere zelo
veliko. V igri 501 oi/do (dvojni zaključek) se je pomerilo
38 igralcev iz vseh koncev
Slovenije. V močni moški
konkurenci je zmagal Gregor Gorjup, na drugo mesto
se je uvrstil Kijamet OsmanMane, tretje mesto pa je zasedel Mitja Habjan. Med
ženskami se je na prvo mesto uvrstila Tatjana Slatnar,
druga je bila Karmen Antolič, tretje mesto pa je osvojUa
Vesna Sitar.
"Naš turnir je dokaz, da se
igra za zabavo vedno bolj
spreminja v športno disciplino, ki zahteva resen trening
in udeležbo na tekmovanjih,
na kar kažejo tudi vedno večji interes in izjemni dosežki
posameznikov in reprezentance na evropskem prvenstvu lani oktobra v Španiji
(moška ekipa je osvojila naslov evropskih podprvakov)
in letos januarja v azijskem v
Macau. V Sloveniji je v Bulishooter ligi v 15 ekipah regi-

Pikado iz igre za zabavo vedno bolj postaja resen šport,
naši tekmovalci pa se že lahko pohvalijo s odličnimi
mednarodnimi rezultati.

striranih več kot sto igralcev.
Tekmovanje v državni ligi
poteka v dveh delih. V jesenskem delu so bile ekipe razporejene v tri skupine. Prvoih drugouvrščene ekipe v
vsaki skupini so se v spomladanskem delu neposredno
uvrstile v 1. državno ligo,
tretjeuvrščene ekipe pa so

imele dodatne kvalifikacije.
Druge ekipe so tekmovanje
nadaljevale v 2. državni ligi.
Več o vsem lahko izveste na
prenovljeni spletni strani
Bulishooter Slovenija www. bulishooter.si," je v
imenu organizatorjev povedal Domen Štilec iz Zgornje Besnice.

...... ...... .g.... . . . . . . ...J..

....:::: :::::;:: :: ::

Turnirji so garancija za razvoj
v Škofji Loki je potekal tretji letošnji turnir za pokal Aerodroma Ljubljana, na njem so nastopili vsi
najboljši domači igralci squasha, zmage pa se je zasluženo veselil Klemen Gutman.
VILMA STANOVNIK

Škofja Loka - Člani komaj
dobro leto starega Squash
kluba Škofja Loka so minuli
praznični petek in v soboto
pripravili tretjega od načrtovanih šestih turnirjev serije
super pokala Aerodroma
Ljubljana, ki sicer poteka v
organizaciji Squash zveze
Slovenije. Turnir je v Mini
hotel Vincarje privabil vse
najboljše domače igralce, tudi
finale pa je bil podoben kot
na zadnjem turnirju v Ljubljani, ko sta se pomerila Klemen Gutman in Miha Kavaš,
oba igralca Konesca, na koncu
pa je slavil Klemen. Na svojem mini turnirju so se pomerila tudi dekleta, zmagala
pa je Mateja Presečnik.
"Loški klub je star dobro
leto. poleg tega, da na tekmovanjih nastopamo kot
posamezniki in kot ekipa,
pa je bil naš cilj tudi vzgoja
novih igralcev in priprava
različnih turnirjev, kot je
današnji. Pri organizaciji
smo se zelo potmdili, prišlo je 32 tekmovalcev i n
ogromno gledalcev, kar
nam je v spodbudo," je povedal predsednik domačega
Squash kluba Škofja Loka
Gregor Kustec, ki je tudi
sam nastopil na turnirju i n
se uvrstil med najboljših
osem, nato pa za uvrstitev

Rudno polje - Prejšnjo soboto sta Ministrstvo za šolstvo
in šport ter Osnovna šola
Gorje na Rudnem polju na
Pokljuki pripravila že 12. šolski pokljuški maraton. Prireditev, kjer tekmovanje ni bilo
na prvem mestu, je namenjena učencem osnovnih in srednjih šol iz vse Slovenije, že na
začetku pa so več kot osemsto
udeležencev pozdravili številni
gostje, od ravnatelja domače
OŠ Gorje Milana Rejca do gorjanskega župana Peha Toikarja, prireditev pa je uradno odprl
Ignadj Polajnar z Ministrstva
za šolstvo in šport
Udeležend so imeli na voljo
sedem različnih dejavnosti, od
smučarskega teka na 2,5 in 1 0
kilometrov do pohoda s tekaškimi smučmi na planino )avomik in zimskih planinskih
pohodov na planine Javomik,
Uskovnia in Zajamnike. Vsi
skupaj so uživalo v zimski idili,
mnogi med njimi pa so sodelcv
vali pri športni animadji, ki jo
je odlično izpeljala učiteljica
šporme v^oje na OŠ Gorje
Maja Prešeren KristaiL Poteka-

KAM NA REKREACIjO?
Nadaljevalni potapljaški tečaj za CMAS potapljača P3. Datum:
petek, 15. februar, organizator; Potapljaški klub Mehurček, Dodatne informacije: http://wviw.mehurcek.com
Odprto občinsko prvenstvo v teku na smučeh za leto 200S.
Datum: sobota, i6. februar, organizator: Športna zveza
Tržič. Dodatne informacije: sp0rtna.zveza.trzic@t-2.net
Odprto občinsko prvenstvo v veleslalomu za leto 2008. Datum: sobota, i6. februarja, organizator: Športna zveza Tržič.
Dodatne informacije: sp0rtna.zveza.trzic@t-2.net
Salsa Valentine's power. Datum: sobota, 16. februar, organizator: Športno-plesni center bu-ba. Dodatne informacije:
http://www.bu-ba.si
14. tradicionalni Valentinov pohod Kozje-Bohor. Datum:
sobota, 16. februar, organizator: PD Bohor Senovo. Dodatne informacije: http://vww.pdbohor.si
Tečaj varnejšega gibanja pozimi. Datum; sobota, 16. februar, organizator: PD Iskra Kranj. Dodatne informacije:
http://www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si/
Pohod Žiri-Vrsnik-Ledine. Datum: sobota, 16. februar, organizator: PD Iskra Kranj. Dodatne informacije: http://
www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si/

V velikem finalu sta se pomerila Klemen Gutman in Miha Kavaš. /Foto T™ doh
med najboljše štiri izgubil s
prvim favoritom Klemenom Gutmanom. T u d i drugi domačin Bojan Kralj se
je uvrstil med šestnajst najboljših, a nato izgubil tekmo z odličnim m l a d i m
Blejcem Rožletom Langusem, k i je nato v boju za
tretje mesto moral priznati
premoč Martina Močnika,
Velenjčana, sicer pa člana
kranjskega squash kluba.
"Doma na Bledu imamo
igrišče za squash v studiu
Feniks in ob učitelju Goranu
Vučkoviču sem s squashom
počasi postajal zasvojen. Sedaj leto dni resno treniram in

Uživali so zimo
V I L M A STANOVNIK
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vilma.stanovnik@g-^as.si

le so tudi predstavitve Gorske
reševalne službe Radovljica z
reševanjem izpod plazu, Polidjske enote Kranj s šolanim
psom, ki je odkrival prepovedane snovi in ustavil kriminalca
na bega Predstavila se je biatlonska šola Slovenije, mlade
pa sta obiskala tudi Tadeja
Brankovič Likozar in janež
Marič, tekmovalca, ki sta na
prisilnem počitku zaradi poškodb.
"Podelili smo pokale za najbolj množično zastopane
osnovne in srednje šole. Vsaka
šola, ki je bila zastopana z vsaj
petnajstimi uddežend, je prejela komplet smučarskotekaške opreme. Med udeležence smo žrebali kar sto praktičnih nagrad, tudi trud mentorjev je bil nagrajen s skromnimi darili. Prejemniki nagrad
so se najbolj razveselili slastnih
kremnih rezin slaščičarne
Smon Bled. Na koncu je žreb
namenil čokolado velikanko
Žita Gorenjke iz Lesc, težko
kar 7 kg, OŠ Jurija Dalmatina
Krško," je po uspešnem druženju tudi dodal profesor športne
v ^ j e Nenad Pilipovič, organizator in mentor prireditve.

upam, da bom vedno boljši."
je povedal Rožle, ki se bo na
domačem igrišču z domačo
in mednarodni konkurenco
srečal na letošnjem zaključnem 6. turnirju pokala Aerodrom maja na Bledu v hotelu
Kompas.
Naslednji tumir super serije pokala Aerodroma Ljubljane pa bo že 8. marca v Mega
centru v Kranju, zanj pa je
prijavljenih že veliko odličnih tujih igralcev, tako da
bodo že naslednji teden kvalifikacije v Besnid. "Ti turnirji so res velikega pomena, saj
smo z njimi privabili vse najboljše slovenske tekmovalce

BOB

squasha. Na podlagi turnirjev bomo sestavili jakostno
lestvico, ki bo pokazala realno stanje slovenskega squasha, laže bo sestaviti reprezentanco in na največja tekmovanja bomo lahko poslali res
naše najboljše tekmovalce.
Zato so turnirji velika motivacija za igralce, ne bi pa šlo
brez pomoči Aerodroma
Ljubljane, saj le tako lahko
pokrijemo stroške šestih turnirjev. Zato si želim, da bi
postali stalnica in da bi imeli
tudi močno mednarodno
udeležbo," je dodal predsednik Squash zveze Slovenije
Goran Vučkovič iz Nakla.

INSKELETON

KRANJ

Anže Šetina naš najboljši v Innsbrucku
Konec minulega tedna je v avstrijskem Innsbrucku potekalo
svetovno mladinsko prvenstvo v bobu in skeletonu, na njem
pa so prvič nastopili tudi slovenski reprezentanti. Prvi se je
na progo Igls podal skeletonec Anže Šetina in kljub težavam
s poškodbo osvojil odlično 12. mesto. Zmagal je Rus Aleksander Tretjakov, Kranjčan Šetina pa je za njim zaostal 2:76
stotink. V konkurenci boba dvoseda pa smo Slovenci imeli
dve posadki. Ženska v postavi Karolina Bratina-Tatjana Urbane je osvojila 14. mesto in s tem dosegla lepo uvrstitev na
prvem večjem tekmovanju. Rezultat bi bil gotovo še boljši,
če se dekleti v drugi vožnji ne bi prevrnili v zadnjem zavoju.
Na srečo sta jo obe odnesli brez poškodb. Zmagala je švicarska posadka v postavi Meyer-Gilardoni, Na tekmi fantov
sta David Urankar in Anže Luštrik zasedla 24. mesto. Zmagala je švicarska posadka Baumann-Egger. V. S.

PARA SKI
GARMISCH-PARTERNKIRCHEN

N a š i m tri z m a g e in tretje mesto
Drugo letošnje tekmovanje v paraskiju za točke evropskega
pokala v nemškem Oberammergau je minilo v znamenju slovenskih padalcev. V ekipni konkurenci 16 moštev iz šestih držav se je na najvišjo stopničko zavihtelo moštvo Elan v postavi Matjaž Pristavec, Uroš Ban, Matej Bečan in Irena Avbelj.
Ekipni uspeh je s šestim mestom dopolnila še ekipa Flycom,
ki je nastopala v postavi Borut Erjavec, jurij Kozjek, Uroš Ule
in Domen Vodišek. Da so Slovenci stali na najvišji Stopnički
tudi v posamičnih konkurencah, sta poskrbela Matej Bečan
med moškimi in Irena Avbelj med dekleti. Z. R.

Pohod na I>ebelo peč. Datum: sobota, 16. februar, organizator:
PD Šoštanj. Dodatne informacije: http://www.pd-sostanj.org
Ormoška planinska pot. Datum: sobota, 16. februar, organizator: PD Drava Maribor. Dodatne informacije:
http: //www.planinskodrustvodrava.si
Smučarsko deskarski tabor za otroke. Datum: sobota, 16. februar, organizator: Športno društvo Hotedršica. Dodatne informacije: http://www.logatec.info/-sdh
Semestralno testiranje udeležencev v programih Zdravo
društvo. Datum: sobota, 16. februar, organizator: Športno
društvo Gaberje. Dodatne informacije: 03/493-03-93
Marllleva, Italija: šolske počitnice na snegu. Datum: sobota,
16. februar, organizator: Smučarski klub Sežana. Dodatne
informacije: http://wvw.smucarskikl ubsezana.si
Enodnevni sobotni izlet. Datum: sobota, 16. februar, organizator: Smučarski klub Sežana. Dodatne informacije:
http://www.smucarskiklubsezana.si
Pohod na Kobariški Stol. Datum: sobota, 16. februar, organizator: PD Viharnik. Dodatne informacije: http://
www.drustvo-pdviharnik.si
3. zimski kros Primorskih novic. Datum: sobota, 16. februar,
organizator: Društvo ljubiteljev teka Filipides Nova Gorica.
Dodatne informacije: http://www.fllipides.com
Pohod na Trdinov vrh. Datum: sobota, 16. februar, organizator:
PD Laško. Dodatne informacije: http://linux.i-rose.si/moklincek
9. zimski spominski pohod Dušana Krajca na Smrekovec.
Datum: sobota, 16. februar, organizator: PD Grmada Celje.
Dodatne informacije: 03/492-93-00
Pohod na Čreto. Datum: nedelja, 17. februar, organizator:
PD Logatec. Dodatne informacije: Dušan Jozelj, 031/455-721
Alta Badia, Italija: šolske počitnice na snegu. Datum: nedelja, 17. februar, organizator: Smučarski klub Sežana. Dodatne informacije: http://www.smucarskiklubsezana.si
Aktivno v kolesarsko sezono. Datum: ponedeljek, 18. februar, organizator: Bicikel.com. Dodatne informacije: http://
www.bicikel.com/sl/bicikeLzine/2627/2_bicikeLcom_
aktivno_v_kolesarsko_sezono.html
87. Pohod ob polni luni. Datum: četrtek, 21. februar, organizator: Društvo Zreli vedež Ptuj. Dodatne informacije:
vikt0rija_dabic@t-2.net
Več informacij o prireditvah in vadbi na www.migajznami.si,
kjer lahko tudi vpišete svojo prireditev ali vadbo.

GG

mali oglasi
04/20142 47, e-pošta: malioglasi@g-glas.si
www.g0renjskiglas.5i
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Zakaj me ne poslušaš? (1)
troci in mladostniki
mime duše lahko nehate govose pogosto pritožuje- riti. Pri pozornem poslušanju
jo, da jih odrasli ne
le težko Mamo še kaj drugega,
poslušamo. Na drugi strani
kot poslušamo, kaj šele, da bi
imamo množico odraslih, ki
zraven gledali televizijo ali popravijo, da jih otroci sploh ne
slušali radio. Si predstavljate
slišijo. Kdo ima prav in zakaj
zdravnika, ki bi se pogovarjal
obstaja velika veijetnost, da se
po telefonu, medtem ko bi mu
lahko strinjamo tako z enimi
vi razlagali o svojih bolečikot drugimi? Poslušanjeje veš- nah? S tem, ko podi^mo ljučina, ki jo je potrebno trenira- di, jim damo občutek poti, se je zavedati in jo znati
membnosti in zato je poslušauporabljati ob pravem času in nje vedno več, kot samo zgolj
na pravem kraju. V prvi vrsti
nabiranje informacij. Ko r%epa moramo biti za poslušanje
fcoga poslušamo, mu damo vedrugi/t motiviram in to odloča deti - zame si pomemben, zao tem, kako, koliko časa in za- nima me, kar mi pripoveduješ,
kaj bomo nekoga poslušali, oz. hočem to deliti s teboj. Kar poslišali. Vzrokov za poslušanje
glejmo zaljubljence - tako se
je veliko, od učenja, zanimazanimajo eden za drugega, da
nja, spoznavanja drugih ljudi
ne slišijo nikogar več. Karje sein stvari pa do nadzora, ki ga
veda lepo, je pa škoda, ker ne
imamo odrasli tako zelo radi.
traja še kakšnih petdeset let...
Poslušanje je temelj pri vzpo- Zakaj je poslušanje torej tako
stavljanju odnosov, saj smo ali zahtevna naloga? Mogoče
pa nismo zainteresirani, da o
zato, ker hočemo biti vedno
drugem človeku zvemo več. prvi, najpametnejši in v središKadar ljudje gledajo mimo
ču pozornosti? Mar zato, ker
vas, zehajo in se pretvarjajo,
nas ne briga za druge ljudi?
da vas poslušajo - verjemite, da Ali pa zato, ker v tej naglici še
nimajo kakšne pretirane želje
sami sebe ne slišimo, kaj šele,
po tem, da bi vas poslušali da bi prisluhnili drugim?
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To bo ljubezni dan
Valentinovo na; bi bilo dan, ko si zaljubljenci na veliko izkazujejo ljubezen. S slednjo je tako kot z
rožicami. Če jih zalivamo in negujemo, cvetijo, v nasprotnem primeru odmrejo. Da bi bilo čim manj
odmrlih rožič, ponujamo nekaj nasvetov, kako zabrenčati na prave strune iz vašega inštrumenta.
PAVLA KLINER

Afrodiziaki za večje slo
Erotična občutja lahko, kadar je potreba, spodbudimo
tudi z nekaterimi zeliščnimi
oz. začimbnimi triki. Če
imajo zafimbe to moč. da začinijo jedi, zakaj ne bi tudi
našega ljubezenskega življenja. Ja, prav imate, danes
bomo govorili o naravnih
spolnih dražilih, ki jim popularno pravimo afrodiziaki.
Če imate pri roki zeleno, žajbelj, poprovo meto, šetraj, janež, rožmarin, artičoko, baziliko, peteršilj, česen in čebulo, moram priznati, da ste
z afrodiziaki povsem dovolj
založeni. Pozabite na špansko muho, rog povodnega
konja, zmlete hrošče, krastačin izmeček ali kačji strup.
Naši ljubezenski napitki so
preprostejši, a bolj učinkoviti. Pa najprej na začetek. V
stari Grčiji sta bili ljubezen in
erotika velecenjeni zadevi.
Radi so gradili templje v čast
boginji ljubezni Mroditi, v
katerih so se ženske brez zadržkov voljno predajale moškim obiskovalcem. Verjele
so, da tako na najboljši možni način služijo Afroditi. Po
njej so afrodiziaki dobili tudi
ime. V Grčiji so se kot prvi afrodiziaki pojavila zelišča, sledila pa jim je tudi hrana.
Tako so starejšim moškim, ki
naj bi svoje že odslužili, za
povrnitev poželenja priporočali jedi z veliko čebule in šalotke. Ker pa se pri ljubezni
lahko zatakne tu^ mladcem
in mladenkam, so mislili tudi

nanje. Surovi polži, beluši,
zelje, poper in jajca naj bi reševali njihove težave. Usti, ki
so mladoporočencema na
medenih tednih priporočali
obilo medu in medice, so bili
Egipčani. Izraz medeni tedni
torej le ni iz trte zvit. Italijani
so vselej sloveli kot dobri ljubimci. Že davno so verjeli, da
so paradižniki tisti, ki v zakonsko sobo prinesejo največ
strasti. Bili naj bi neprecenljiv vir spolne energije.
Proč z zeleno solato
Ž e Grki pa so imeli tudi
črno listo zelišč in zelenjave,
ki zavira spolno slo. Na njej
so prednjačili koper, leča in
zelena solata. Da zelena solata uničuje spolno poželenje,
so prepričani nekateri sodobni strokovnjaki za zelišča in
ljubezen. Tudi sloviti Provansalec Maurice Messegue,
ki pozna kar nekaj učinkovitih čajev ljubezni. Pravi, da
so takšni zlasti tisti čaji, ki
ohranjajo zdravje in s tem
tudi ljubezen. Poželenje naj
bi podžigali s šetrajevim čajem ali čajem iz triplata oz.
grškega sena. Paru, ki bi želel obnoviti zakonsko harmonijo, je včasih treba le, da pri
pripravi kosila posuje meso s
šetrajem, zmletim v mlinčku
za poper. Vsem tistim, ki
imajo resnejše težave, pa
francoski zdravilec priporoča, naj si natirajo hrbtenico s
prevretkom šetraja in triplata. Nič namreč ni narobe, če
krepimo moč, če stopnjujemo svojo čutnost ali pa domišljijo. V ta namen dodaj-

mo še materino dušico, ki
učinkuje spodbudno na
duha. Zmes janeža in kakšne od met, denimo porove ali
klasaste, nas po dobri jedi
pripravlja na ljubezen. Če nimamo časa pripravljati čaja,
na hitro prežvečimo nekaj janeževih semen. Tudi mešanica rožmarina in mete ni od
muh. Ko ljudje pridejo v leta,
si kupujejo tudi ginseng,
zelo učinkovito rastlino s Kitajskega. Ta naj bi poleg drugih reči uredil tudi njihovo
ljubezensko življenje. Je namreč močen vir energije za
telo, ki naj bi neizogibno prinesel silno spolno moč.
Takšno moč naj bi nudila
tudi angelika, ki jo gojimo na
domačem vrtu. Njena korenina in plodovi naj bi vsebovali tako kakor ginseng snovi, ki so podobne hormonu
testosteronu. Učinkovite afrodizične začimbe naj bi bUe
še ingver, žafran in vanilja, ki
vsebujejo eterična olja, katerih lastnost je, da spodbujajo
in pospešujejo krvni obtok.
Podobno delujejo tudi klinčki, cimet in muškatni orešek. Spodbujevalca sta še poper in čili, ostri začimbi, ki
spodbujata tudi spolne organe. Nadvse afrodizična pa
naj bi bila tudi začimbna mešanica curry. Seveda pa ne
gre pozabiti, da je najmočnejši ljubezenski napitek,
najbolj erotična izmed vseh
začimb - ljubezen sama.

Pomoč zelenjave
Doma imamo na razpolago precej živil, ki lahko zane-

Na pragu dolgega vročega poletja 31
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Zdrav človek ima tisoč različnih želja, bolan eno samo:
ozdraveti. Kdo je to misel prvi
izrekel, ne vem, vsekakor drži.

MARJETA SMOLNIKAR

časa preživim z ljudmi, ki jih
brezmejno ljubim in brezpogojno potrebujem (kar se, priznam, sliši skrajno egoistično).
Konec tedna bom preživela s
Tinino družino, z Andrejem
Petek, 15. junija
in z mami. In prav zdaj čutim
na sebi vso težo njihovega straLežim v viseči mreži, napeti
hu za moje življenje.
med dvema boroma (Tina in
Bojan imata v kampu TašaleČe kdo vztraja, da me v mora v bližini Premanture počit- jih življenjskih okoliščinah že
niško prikolico) in opazujem
mora biti česa strah, potem me
jadrnico, ki se komaj opazno je strah strahu, to je najbolj
ziblje na morski ^adini. V tiši- okostenelega stanja duha, ki ti
ni somraka je razločno slišati ne pusti razmišljati; s strahom
le galebe in enakomerno cin- je tako kot s sidrom: ko ga vrgfjanje spuščenega jadra. Zaliv žeš, obstojiš, oziroma, dokler
je ujet v trenutek večnosti. Bolj sidra ne dvigneš, se ne premakkot kadar koli v preteklih letih neš. Dvignem torej svoje "sisi želim, da je letošnje poletje dro" z mreže, si nataknem tedolgo in vroče in da čim več
kaške copate in grem teč.

V zvezi s tekom nimam nikakršnih pomislekov kot, denimo. tisti, ki jih skrbi, da si
bodo s tekom poškodovali
sklepe ali kolenske vezi. Je pa
res, da vedno tečem po gozdu,
točneje, po Rožniku, kjer ni
asfalta in kjer mi avtomobili
ne smradijo direktno v nos.
Nazadnje sem tekla v petek,
dan pred tem, ko sem končala
na urgenci in osem ur zatem
na Golniku.
Tečem ob obali, vdihavam
zrak z blagim vonjem po soli
in uživam. Uživam v tem, da
zmorem in v življenju samem,
točnge. v resnici, da mi je dovoljeno in da si dovolim živeti,
V Kranjskem kampu srečam
znanko, s katero izmenjava

RAKOVIH

tijo valove strasti. A kaj, ko
žene skoraj nikoli ne pomislimo na ta zdravila za ljubezen.
Seveda obstajajo tudi nasproma, takšna, ki pomagajo, kadar je partner malce
preveč zahteven in poskočen, a o slednjih kdaj drugič.
Torej, izredno dober za ljubezen naj bi bil česen. Ja, saj
vem, da zaudarja. Ampak, če
to odmislimo, smo že na dobri poti. Sesekljanega dodajmo k vsem solatam, mesu
na žaru, v krompirjeve jedi,
špinačo in k pečenki. Kot gre
v slast ta jedača, bo šlo tudi...
Ce vas slab zadah že vedno
moti, po jedi le žvečite kavno
zmo, list peteršUja ali poprove mete. V večjih količinah si
česen privoščimo na dopustu. Takrat bosta veter in
morje s svojimi vonjavami
zakrila vse, karkoli bomo počeli. Česen je sinonim za življenjsko moč. Čudodelna pa
je tudi čebula, ki je tudi na
odličnem glasu kar se ljubezni tiče. Usklajuje namreč vse
pomembne funkcije organizma. Čebulna juha naj bo
uvertura v nepozabne noči
strasti. Uživajmo jo, kar se
da veliko. Ne pozabimo pa
niti na zeleno. Jejmo njene
korenine - narezane, nastrgane, presne, kuhane. K čutni zelenjavi uvrščamo še artičoke, paradižnik in rdečo papriko.
Če strnemo, ljubezen je v
veliki meri doma na travniku, na domačem vrtu in nenazadnje v domači kuhinji.
Spalnica je pri vsem tem le
pika na i.

KLEŠČAH

nekaj življenjskih floskul (o,
dober večer, kako ste, odlično,
in kako ste vi, tudi odlično, in
kako je Janezek, oh, vsak dan
je vei^i, pa na svidenje) in tečem naprej proti Kamenjaku.
vsaj za moj okus najlepšemu
naravnemu parku v Istri. Še
zlasti je Kamenjak lep na začetku poletja, ko cveti domala
vsaka bilka, ki postane v poletni vročini povsem neopazna.
Tečem in nehote se mi v misli priplazi kemoterapija, s katero začtum ta četrtek. Niti v sanjah me ne plaši, sem pa neznansko radovedna, kako stvar
poteka. No,ja, strahu pred kemoterapijo res nimam nobenega, me pa, roko na srce. nekoliko skrbi, kako bom sedem ur.

kolikor traja daljši cikel zdravljenja, zdržala priklenjena na
posteljo. Ampak. Če zdržijo
dru^, bom zdržala tudijaz. Je
tako? Je tako! In tečem naprej.
Do mitnice, ki stoji na vstopu v
nacionalni park in kjer v poletni sezoni mastno zaslužijo s
pobiranjem vstopnine za tiste,
ki se jim po Kamenjaku ne da
pešačiti in se po razritih makadamskih cestah prevažajo z
avtomobilom. Kajpada, se ne
prevažajo kar tako sem in tja,
pol pa ^jo najlepšo plažo v
tem delu Jadranskega morja,
na kateri bi imeli zase vsaj
kvadratni meter razpete peščene obede. Pri mitnici se obrnem
in tečem nazaj.
(Se nadaljuje.)

RADOSTI ŽIVLJENJA

info@g-gUis.si

Štruklji
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KUHARSKI RECEPTI
ZA VAS IZBIRA DANICA DOLENC

BORIS BERGANT
Tedenski jedilnik

Štruklji so zelo znana slovenska spedaliteta in verjetno najstarejša slovenska
jed, saj omenja pehtranove
štruklje neka stara kuharska
knjiga, ki je leta 1589 izšla v
Gradcu, kjer je tedaj živelo
veliko Slovencev. Pisec jih je
imenoval slovenski štruklji.
Narejeni so iz vlečenega,
listnatega ali kvašenega testa, tanko zvitega in nadevanega 2 različnimi vrstami
nadevov, zaviti v krpo ali folijo in kuhani v vodi ali sopari. Lahko jih jemo kot prilogo, samostojno jed ali jušni
vložek, v tem primeru naredimo slane, ali pa kot sladico na različne načine. Obstaja več sto različnih vrst
receptov, saj jih lahko polnimo z vsem mogočim, kar
nam pride pod roke. Štruklji
dobijo ime po nadevu in
jim pravimo orehovi, krompirjevi, pehtranovi, metini,
fižolovi...

Nato pripravite nadev. Skuto
dajte v skledo, jo prelijte s
stopljenim maslom, posolite, dodajte dve jajd, drobtine, sesekljana zelišča in
smetano ter premešajte. Testo premažite z nadevom,
zvijte in štrukelj zavijte v naoljeno alu-folijo. Kuhajte ga
pol ure v slanem kropu, ga
preložite na pekač, pustite
stati petnajst minut, odvijte,
razrežite in postrezite kot
prilogo ali samostojno jed.
Skutni štruklji s p o r o m

Ajdovi štruklji s skuto
in zelišči
Potrebujemo: 3 0 dag ajdove
moke, J jajca, malo ostre pšenične moke, 35 dag prethčene skute, 3 žlice masla, sol, 2
žlici drobtin, 1 žlico sveže sesekljanih
zelišč
(peteršilja,
drobnjaka. rukole pehtrana
...) in 2 žlici smetane.

Ajdovo moko stresite v
skledo in jo poparite s toliko
osoljene vrele vode, da dobite gladko in kompaktno
maso. V ohlajeno maso dajte
jajce in pregnetite, vmes dodajajte ostro moko. Testo
tanko razvaljajte na z ostro
moko potreseni površini.

Potrebujemo: pol zavitka listnatega testa, 20 dag pora, 3 0
dag skute, t del olja, 4 jajca,
t strok česna, sol in sveže mlet
poper.

Dobro opran por narežite
na kolobarje. Na olju prepražite sesekljan česen skupaj sporom. Zmes nekoliko
ohladite in jo zmešajte s
skuto in tremi stepenimi
jajci ter soljo in poprom.
Testo razvaljajte, ga pokapIjajte z oljem, namažite s
preostalim stepenim jajcem in potresite z nadevom. Testo zvijte v štrukelj
in ga zavijte v dobro pomaščeno alu-folijo. Kuhajte
ga pol ure v slanem kropu,

ga preložite na pekač, pustite stati petnajst minut,
odvijte, razrežite in postrezite kot prilogo ali samostojno jed.
Krompirjevi štruklji
z bučkami
Potrebujemo:

0,5 kg oluplje-

nega krompirja, 18 dag ostre
moke, 3 dag margarine, 1 jajce,
2 manjši bučki, malo oljčnega
olja in sol.

Krompir narežite na kocke
in ga skuhajte v slani vodi.
Kuhanega odcedite, ga takoj
pretlačite in dodajte margarino, moko ter jajce. Ugnetite testo, ga na pomokani površini razvaljajte pol centimetra na debelo, pokapajte z
oljčnim oljem in potresite z
opranima ter naribanima
bučkama. Testo zvijte v štrukelj in ga zavijte v dobro pomaščeno alu-folijo. Kuhajte
ga pol ure v slanem kropu,
ga odvijte, razrežite in postrezite kot prilogo ali samostojno jed.
jabolčni štruklji
Potrebujemo: pol zavitka vlečenega testa, o, j kg olupljenih
jabolk, J dag piškotnih drob-

Jabolčna j u h a z
rdečo lečo
4 jabolka, 2 dag masla ali margarine, 1 srednje debela čebula,
2 drobna krompirja, sok pol
limone, malo cimeta, pol dl
sladke smetane, 8 dag kuhane
rdeče leče, sol, poper, ščep muškatnega
peteršilj.

oreščka,

Plahte vlečenega testa razprostrite po pultu. Potresite
jih z dobro ožetimi naribanimi jabolki, drobtinami, cimetom in sladkorjem. Testo
zvijte v štruklje in jih zavijte
v dobro pomaščeno alu-folijo. Kuhajte jih pol ure v slanem kropu, jih preložite na
pekač, pustite stati petnajst
minut, odvijte, razrežite in
postrezite.
Vanilijevi štruklji
Potrebujemo: pol zavitka listnatega testa, 20 dag kisle
smetane, 2 jajčna
rumenjaka,
1 zavitek vanilijevega
sladkorja, 2 žlici sladkorja in t
strok vanilije.

Kislo smetano zmešajte z
rumenjakoma, vanilijevim
sladkorjem, sladkorjem in
sredico vanilijevega stroka.
Testo tanko razvaljajte, ga
premažite z nadevom in
zvijte v štrukelj. Štruklje zavijte v dobro pomaščeno alufolijo. Kuhajte jih pol ure v
slanem kropu, jih preložite
na pekač, pustite stati petnajst minut, odvijte, razrežite in postrezite.
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Jedi iz jabolk

JANEZ ŠTRUKELJ

tin, malo cimeta in 15 dflg ijavega kristalnega sladkorja.

sesekljan

Priprava: Jabolka tanko
olupimo. Na maslu ali margarini prepražimo sesekljano
čebiUo, olupljen in drobno
narezan krompir, dodamo
olupljena in nerezana jabolka. Nekoliko pomokamo ter
zalijemo z juho ali vodo. Juho

dobro prevremo, jo zmiksamo s paličnim mešalnikom.
Vanjo zakuhamo rdečo lečo.
Ko lx) rdeča leča mehka, juho
začinimo s soljo, poprom,
muškatnim oreščkom in sesekljanim peteršiljem ter limoninim sokom.
N a d e v a n a jabolka
s t u n i n o v solati
Tunina

v solati: 1 pločevinka

tunine,

1 skodelica

kuhanih

škampov, 1 jabolko, 2 žlice na
rezance narezane zelene, 2 žlici drobno narezanih oliv, 2 žlici limonin^a soka, j žlice majoneze, 1 žlička cun^ja, pol
žličke vegete ali kakšne druge

začimbne mešanice, 1 skodela
kuhanja
riža, j srednje debelih jabolk, zelena solata in radič za dekoracijo.

Priprava: Tunino narežemo na koščke, dodamo
škampe in postavimo v hladilnik, da se ohladijo. Medtem zmešamo majonezo, zeleno, olive, limonin sok, curry in vegeto ter zmes rahlo
vmešamo tunino in škampe.
Hladen riž prelijemo z oljem
iz pločevinke in dodamo sesekljan peteršilj ter premešamo. Jabolkom na vrhu odrežemo kape, jih pazljivo izdolbemo, premažemo z limoninim sokom, da ne oksidirajo.

Nedelja - Kosilo: cvetačna juha z belim zdrobom, goveja pečenka v
naravni omaki, pečen krompir, motovileč z rukolo v solati, makov
biskvit; Večerja: dimljen losos, oljčni kruh, vložene oljke in kisle kumarice.
Ponedeljek - Kosilo: paradižnikova kremna juha, narastek z njoki in
sirom (gauda ali parmezan), zelena solata z lečo; Večerja: dušena
kisla repa z mesnimi cmočki.
Torek - Kosilo: jota s prekajenim mesom, palačinke z marelično
marmelado; Večerja: hrenovke na žaru, radič s krompirjem v solati, koruzni kruh.
Sreda • Kosilo: goveji golaž, polenta, zelena solata s sojo; Večerja:
zelenjavna juha s sirovimi žličniki (grojer), kruh.
Četrtek - Kosik>: fižolova juha s kruhovimi ocvrtki, mesne polpete,
krompirjeva solata, Sarlota z banano za Valentinovo; Večerja: ocvrta mozzarela s pripravljeno paradižnikovo omako, kruh,
Petek - Kosilo: sojina juha z rezanci, odrezki morskega psa po pariško, francoska solata, francoska štruca, puding s sadjem; Večerja: polnjene sirove palačinke iz pečice, zelena solata.
Sobota - Kosilo: kremna juha iz bučk, pečena svinjska rebra, pečen
krompir s kumino, kislo zelje z bučnim oljem v solati; Večerja:
ocvrta cvetača, tatarska omaka.
M a k o v biskvit
Biskvit: 2 jogurtovo lončka moke, 2 jogurtovo lončka sladkorja,
2 Jogurtovo lončka mleka, 2 jogurtova lončka mletega moka, 2 jajci,
rum po okusu, 1 pecilni praSek in 1 vanilin sladkor.
Preliv: 1 velika žlica masla, 200 g jedilne čokolade.
Biskvit: ločimo rumenjake in beljake. Zmešamo navedene sestavine in na koncu dodamo še sneg iz beljakov, Pečemo kot navaden
biskvit.
Preliv: zmešamo sestavine in segrevamo na ognju, da dobimo
tekočo maso, ki jo polijemo po pečenem biskvitu. Pecivo postavimo na hladno za nekaj časa, nato ga razrežemo.
Šarlota z banano za Valentinovo
Zavitek bebi (savoiardi) piškotov, sirup iz 250 ml vode, 50 g slodkoija,
50 g rozin, kozarček ruma (kozarček žgane pijače)
Krema: 500 ml mleka, yo g sladko^a,} rumenjaki, 3 do 4 zrele banane
Z bebi piškoti obložimo dno in stene visokega okroglega modeta.
Sirup: prekuhamo vse sestavine razen ruma. Šele ko odstranimo s
štedilnika, dodamo rum. Mlačen sirup odcedimo od rozin in z
njim namočimo bebi piškote. Banane narežemo na kolobarčke.
Del banan pustimo za okras, večji del pa položimo po keksih.
Potrosimo z rozinami. Če je ostalo še kaj bebi piškotov, z njimi
obložimo sadje.
Krema: v posodo damo mleko s sladkorjem. Ko zavre, dodamo
zmešane rumenjake in še malo mešamo. Kremo prelijemo po
sadju in nato cel kalup damo v večji lonec z vodo. Kuhamo na pari
45 minut. Najt>olje je, če sladico postrežemo šele naslednji dan,
okrašeno po želji. Sladico hranimo v hladilniku. Šarlota je videti kot
spodnji del odrezanega stožca.
Oba recepta smo vzeli Iz velike knjige sladic "Po Božiču diši"
znanega slovenskega kuharja Andreja Mca.

KUHARSKI

RECEPTI

Vanje nadevamo pripravljeno in dobro ohlajeno solato.
Dekoriramo jo z rdečim radičem in rezinami jabolk. Postavimo jih za krajši čas v
hladilnik in dobro o hlajene
ponudimo.
Telečja jetra z jabolčnimi
rezinami
60 dag telečjih jeter, 3 dag
moke, 1 žlica masti cdi olja, 3
dog masla ali margarine, sol,
poper, 12 jabolčnih rezin, 6
dag masla ali margarine.

Priprava: Jetra narežemo
na večje rezine, jih povaljamo v moki in na hitro opeče-

mo na zmemo vroči maščobi, da dobijo zlato rjavo barvo. Potem jih s krožnikom
vred postavimo na toplo.
Maslo zarjavimo, zalijemo z
juho, prevremo in s sokom
prelijemo jetra, ji jih šele sedaj solimo, saj sicer postanejo trda, nazadnje jih še popramo. V ponvi z maslom ali
margarino na hitro opečemo
rezine jat>olk, ki smo jim odstranili pečke in sicer z obeh
strani. Preden zarumenijo,
jih položimo na jetra. Jed
učinkuje zelo dekorativno.
Zelo primerna priloga je riž
ali krompirjev pire. Ponudimo jih lahko tudi z zeleno
solato z jabolčnimi krhlji.

ZANIMIVOSTI

H

Praznik drobnih
pozornosti
Zadnja leta se tudi pri nas uveljavlja praksa, da si
zaljubljenci za valentinovo izkažejo pozornost z
majhninn darilom.
MATEJA R A N T

Praznovanje dneva zaljubljencev naj bi k nam prišlo z
Nizozemskega. Na ta dan si
zaljubljenci izkazujejo ljubezen s pošiljanjem Valentinovih voščilnic, včasih tudi anonimnih, in izmenjavo drobnih daril, kot je cvetje, plišaste živalce, čokoladni srčki in
podobno. Nekateri ob tej priložnosti podarjajo tudi nakit
in druga draga darila. Po
mnenju mnogih je zato ta
praznik predvsem praznik trgovcev, ki so nam ga vsilili po
vzoru iz tiijine.
Po podatkih iz spleme enciklopedije naj bi ljudje po
nekaterih ocenah vsako leto
poslali milijardo ljubezenskih pisemc oziroma tako
imenovanih valentinčkov, s
čimer zaostaja le še za božičem. 85 odstotkov vseh valentinčkov pa naj bi kupile
ženske. Prvo pričevanje o povezanosti svetega Valentina z
romantično ljubeznijo naj bi

segalo v 14. stoletje, in sicer
naj bi bil v Angliji in Frandji
to dan, ko se ženijo ptički. 2e
takrat naj bi si ljubimci izmenjevali pisemca. Tako naj bi
iz tega časa izhajale tudi legende o Valentinu. Po eni od
legend naj bi sveti Valentin
na večer, preden je bil mučen
zaradi svoje krščanske vere,
ječarjevi hčeri predal ljubezensko pismo, Id ga je naslovil "Od tvojega Valentina".
Druga legenda pa govori o
tem. da naj bi sveti Valentin
skrivoma pomagal pri izvedbi porok rimskih vojakov, ko
jih je cesar Klavdij II. prepovedal.
Tudi pri nas se je že v preteklosti praznoval god svetega Valentina, a je imel dmgačen pomen. Valentin naj bi
prinesel ključe do korenin,
zato so se na ta dan začela
prva dela na vrtovih in v vinogradih. Razen tega naj bi se
na ta dan ženili ptički, kar pri
nas povezujemo tudi z Gregorjevim, ki je 12. marca.

Valentinovo je predvsem praznik trgovcev. / foio:Tin. ooii

info@g-glas.si

Pust, nato spokoritev
Pust je dober mož, Pepelnica pa revna žena, so rekli svoj čas. Ko je namreč polnočni zvon oznanil
pepelnico, je bilo konec mesnih in mastnih jedi vse do velike noči. Bog varuj, da bi pobožna duša
samo pomislila na to pregreho!

PAVLA K U N E R

Pustne norfije in vragolije
so za nami, izkoristil jih je
vsak po svoje, saj je to čas poslednje zabave pred veliko
nočjo. Razposajenemu pustnemu torku sledi pepelnična
sreda, ki na7nanja resno in
spokorno
obdobje
40dnevnega posta. Za katoličane je to čas duhovne in telesne priprave na praznik vseh
praznikov, veliko noč. Takrat
naj bi zavzeto premišljevali
skrivnost odrešenja in se
odrekali uživanju - takšnemu in drugačnemu - seveda
po svojih močeh. Na veliko
noč tako nastopi zanje najlepši čas, ko si spet lahko
dajo duška. Spet laliko dobro
jedo, se veselijo, smejijo,
glasno govorijo, pojejo, plešejo, dvorijo, oblečejo živahne obleke...

Veseli pust
Maškare in seme niso več
tako številne, kot so bile še v
času mojega otroštva. A povsem izumrle tudi še niso. Za
to skrbijo po vrtcih in šolah.
Potreba po šemljenju naj bi
bila globoko zakoreninjena v
človeku. Kdaj pa kdaj mora
izpreči in zapustiti svoj "jaz",
mora zaživeti v svobodi, kd jo
nudijo šeme, da se znebi notranjih napetosti, ki so se v
njem nabrale. Seveda mora
biti pri tem malce pazljiv, da
ne pride navzkriž s pravili
vedenja v družbi. Predpustni
čas je bil za naše prednike
prav posebej vesel. V mestih
in trgih so se vrstili plesi,
maškarade in pustni obhodi.
Obisk šem prinaša srečo in
dobro letino. Zato jih moramo obdarovati.
Pusta ni brez tolste in obilne jedače. Tradicionalno je
na mizo svinjina v raznih
pripravah, mnogo mastnega
peciva kot so krofi, flancati,
ajdova potica, špehovka in
ocvirkovica. Že stari rek
sprašuje: "Včeraj je bil pustni dan, imaš kaj gobček mastan?" Spodobi se, da je ob
pustu vsakdo sit. Če so v
Poljanski dolini vse leto stradali, ob pustu je morala biti
v sleherni bajti gostija, piše
narodopisec Niko Kuret v
Prazničnem letu Slovencev.
V Železnikih so svoje dni
mojstri o pustu pogostili
svoje delavce s posebno rezančno juho, s trojim mesom, krofi in vinom. Izročilo je zahtevalo o pustu norčije in obloženo mizo. Na njej
ne sme manjkati niti svinjska glava.

Pustne šeme / foto: jadnti k«
Pokopljemo pusta
S pustnim pogrebom na
pepelnico je bilo konec pustnih norčij tam, kjer Pusta
niso pokopali že na pustni
torek. Niko Kuret poroča, da
so na Koroški Beli na Gorenjskem na pustni dan še
pred polnočjo "nabasali Pusta" - v staro moško obleko
so natlačili slame. Na pepelnico so ga nosili po vasi in ga
proti večem pokopali. V Motniku in drugod po Gorenjskem je svoje dni navsezgodaj kak našemljenec s svetilnico v roki dolgo iskal Pusta.
Ko ga je našel, nagačenega in
našemljenega, je to brž naznanil svoji tovarišiji. Z vikom in krikom so šli ponj, ga
v sprevodu odnesli in pokopali v kakem jarku ali pa ga
vrgli v vodo.
Pepelnica in posipane s
pepelom
Obred posipanja spokornika s pepelom obhaja Cerkev že od 10. stoletja. Pepel
je znamenje pokore, od tod
tudi izhaja ime praznika.
Omenjeni obred je predstavljal uvod v postni čas.
Danes ga poznamo v nekoliko drugačni obliki. Mašnik
s pepelom lanskih oljk pokriža čela vernikov in ob
tem izreče pomenljive svetopisemske besede: "Spominjaj se, da si prah in da se v
prah povrneš." T e besede
nas opominjajo na končnost
zemeljskega življenja. Danes smo tukaj, jutri nas že

ni več. Hkrati pa budijo
upanje na večno življenje.
Na pepelnico mašniki nosijo spokomo vijolično mašno
obleko. Nekdaj je pepelnica
veljala za sveti dan in ljudje
so veliko dali nanjo. Se naše
mame vedo povedati, kako
so ljudje trumoma in z vso
resnostjo hodili k t. i. pepeIjenju. Marsikomu danes to
ni več znano, veme dmžine
pa tega še vedno držijo. Verniki se strogo držijo tudi na
pepelnico zaukazanega strogega posta.
Strogi post
F. S. Finžgar nekje opiše,
kakšen je bil post na Gorenjskem konec 19. stoletja: "Vsi
stari se še spominjate našega
nekdanjega posta. Ko je polnočni zvon oznanil pepelnico, tedaj je bilo konec vsake
mesne jedi do velike noči.
Ves post nismo užili ne koščka mesa ne kanca masti in
vendar je bilo toliko veselega
zdravja po družinah ..." Ta
duh je dolgo vladal na kmetih. Slastne krofe, flancate,
ocvirkovke, ki so jih gospodinje cvrle na svinjski masti in
so bili obvezna sestavina vsake pusme mize, si je bilo dan
kasneje treba izbiti iz glave,
še posebej pa iz želodca.
Greh je bUa že sama misel
na "špeh", bogvamj, da bi to
besedo kdo le izgovoril.
Postno pecivo so bile preste. Rek namreč pravi: "V
pustu so zrele neveste, v postu pa preste. V presti so
ljudje videli podobo dveh k

molitvi sklenjenih rok, kar
je bilo v postu sploh zelo zaželeno, da počno tudi sami.
Jedli so navadno le dvakrat
na dan, okoli enajstih dopoldne in proti večeru. Zajtrka
ni bilo. Na Gorenjskem so
ob težjem delu použili zjutraj malo kropa in kruha ali
pa si nadrobili kruh v mleko. Ponekod so pobožnejši
ljudje prebili ves post ob samem kruhu in vodi. Sicer
so prihajali na mizo žganci,
okoli Škofje Loke "fešk in
medla", to je fižol in kaša z
moko. Za večerjo so skuhali
sok, kašo, krompir v obilicah. Moški so v postnem
času opustili tudi priljubljeno navado loščenja čevljev s
svinjsko mastjo.
Tudi kadili niso. Na pustni
večer so pokadili zadnjo čedro tobaka, pipo, kasneje cigaret. Ves post niso naredili
niti enega dima. V postu se
ni smelo niti vasovati, niti ni
smela na dan ženska nečimrnost. Rdeče in pisane obleke je bilo bolje pustiti v
omari, sicer si je ženska pridobila nespodobno ime.
Fantu, ki si je drznil vasovati
pri dekletu, so na Gorenjskem rekli kvatrnik, kar je
bila huda sramota. Počitek je
nastopil tudi za godce in pevce. Postni čas je od vernikov
zahteval post in zadržke, zatajevanje vseh vrst. Gotovo je
tukaj mišljena tudi odpoved
spolnim radostim, zato pa je
zahteval več molitve, premišljevanja o Kristusovem trpljenju in povzdigovanja duha
k Bogu.

MojeDelo.com
^tZKRlPftlHOONOST

MOJE DELO, spletni marketing, d.o.o.
Proletarska 4 , 1 0 0 0 Ljubljana, Slovenija, T: 01 520 58 19
VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSLITVENIH OGLASOV ( 3 0 0 - 5 0 0 )

NA: www.moiedelo.com. info@mojedek>.com

Monter kovinskih konstrukcij m/ž (Teren - Slovenija)
Podjetje Tokas, d. o. o., v svoj kolektivvabi novega sodelavca, Pričakujemo: vozniški izpit kategorije B. slovensko državljanstvo, sposobnosti terenskega dela.
sposobnosti dela na višini, ročne spretnosti; je vešč pri
delu z orodjem, naj bo tehnični tip. delavnost, doslednost, natančnost, odgovornost do dela, samoinicialivnost, iznajdljivost. Tokas. d. o. o.. Bmčičeva 13,1000
Ljubljana, prijave zbiramo do 5. 3. 2008. Več na
www. mojedelo. com.
Vzdrževalec (elektro, strojni) m/ž (Medvode^
Objavljamo prosti delovni mesti elektro in strojnega vzdrževalca v podjetju s sedežem v Medvodah. Pričakujemo
kandidate z izkušnjami enega od omenjenih delovnih
področij, za področje elektro vzdrževanja so zaželene izkušnje s področja elektronike - nastavitev elektronskih
sklopov in krmiljenja strojev in naprav. Nudimo delo v
uspešnem proizvodnem podjetju za izdelavo avtomobilskih filtrov. Sogefi RItration. d. o. o.. Ladja 11. 1215
Medvode, prijave zbiramo do 7. 3. 2008. Več na
vAfwv.mojedelo.com.

Popoln
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na Gorenjskem

Zavoda RS za zaposlovanje na

www.gorenjskiglas.si
Gorenjski Glas

Poslovodja v specializirani prodajalni v Kranju m/ž(Kranj)
Od vas pričakujemo; strokovnost na svojem področju in
veselja do dela v prodajalni. V. stopnjo izobrazbe farmacevtski tehnik in opravljen strokovni izpit, zaželen opravljen poslovodski izpit, zaželeno znanje enega tujega jezika (angleščina/nemščina), prijaznost in komunikativnost. računalniško pismenost in vsaj 3 leta delovnih izkušenj na podobnem področju. Steelp-last. d. o. o.. Otoče 32. 4244 Podnart, prijave zbiramo do 27. 2. 2008.
Več na www.mojedelo.com.
Prodajni inženir m/ž (Kranj)
Zahtevana znanja in sposobnosti ter delovne izkušnje:
VI. ali Vil. stopnja izobrazbe elektrotehnične ali računalniške smeri, zaželeno osnovno poznavanje področja
VolP in ISON tehnologij (Produktni vodja programa
Ericsson), zaželeno osnovno poznavanje optičnih WDM
tehnologij (Produktni ovdja programa Transmode). smisel za trženje, poznavanje dela na računalniku, aktivno
znanje angleškega jezika. Kron Telekom, d. o. o.. Koroška 20. 4000 Kranj, prijave zbiramo do 28. 2. 2008.
Več na www.mojedelo.com.

Voznik kombija m/ž (Komenda - Slovenija)
Na območju Slovenije boste skrbnik strank in razvažali
naročeno blago. Potrebne lastnosti in znanja: vozniški
izpit kategorije B in/ali C; sposobnost komuniciranja s
strankami. Želja po razgibanem delu. Ponujamo vam zanimivo in dinamično delo; delo v mlajšem kolektivu; delo
za določen čas z dvomesečnim poskusnim delom in z
možnostjo podaljšanja v nedoločen čas. Opoj sokovi, d.
o. o., Suhadole 49a, 1218 Komenda, prijave zbiramo
do 17. 2. 2008. Več na www.moiedelo.com.

Uvozno-izvozni referent m/ž (Mengeš)
Od kandidatov pričakujemo vsaj V. stopnjo izobrazbe
ekonomske ali druge smeri, urejenost komunikativnost
in izkušnje s podobnimi deli ter poznavanje dela z računalnikom (Birokrat, Word. Excel). znanje angleškega
(aktivno), nemškega tezika (aktivno), sfbo-hnraščina (aktivno). Intercont, d. o. o.. Gorenjska cesta 20. 1234
Mengeš, prijave zbiramo do 29. 2. 2008. Več na
www.mojedelo.com.

Asistent v oddelku prodaje in reklamacij m/ž
(Komenda)
Od kandidatov se pričakuje: najmanj VI. stopnja izobrazbe ustrezne smeri; diplomirani ekonomist ali diplomirani inženir tehnologije prometa, zaželene delovne izkušnje na primerljivem delovnem mestu, natančnost in odgovornost pri delu. Niko transport, d. o. o.. Moste 2F.
1218 Komenda, prijave zbiramo do 21. 2. 2008. Več na
www,mojedelo.com.

Prodajalec v specializirani športni trgovini m/ž
(Ljubljana)
Zaradi povečanega obsega poslovanja zaposlimo prodajalca v specializirani športni trgovini. K sodelovanju
vabimo samostojne, komunikativne in poštene kandidate z dokončano srednješolsko Izobrazbo. Kandidat je
lahko začetnik, zaželene so izkušnje v maloprodaji.
Prednost imajo prodajalci s poznavanjem potapljaštva in
podvodnega ribolova. lovske in ribiške opreme. Impressum, d. o. o., Šalka vas 130, 1330 Kočevje, prijave
zbiramo do 5. 3. 2008. Več na www.mojedelo.com.

Sodelavec na področju obračuna plač m/ž
(Škofja Loka)
Ponujamo vam samostojno in dinamično delo. Poleg
strokovnega izpopolnjevanja vam omogočamo odlične
možnosti za vaš stnskovni razvoj, ter stimulativno plačilo
za uspešno in učinkovito opravljeno delo. Postali boste
sodelavec v timsko usmerjeni dmžbi. Od vas pričakujemo dokončano V. ali VI. stopnjo ekonomske smeri. Pomembno je. da celovito obvladate področje obračuna in
izplačil plač. davkov. SGP Tehnik, d. d.. Stara cesta 2,
4220 Škofja Loka. prijave zbiramo do 27. 2. 2008. Več
na www.mojedelo.com.

Večje Število programerjev m/ž (Ljubljana)
Podjetje Realis, d. o. o., v svoj kolektiv vabi nove sodelavce: Večje število programerjev m/ž. F^čakujemo: Dobro poznavanje vseh faz razvoja programske opreme,
sposobnost timskega dela (AGILE). samoiniciativnosl.
odgovornost in natančnost. V največji meri pa so za nas
pomembne praktične izkušnje, vztrajnost in učljivost.
Nudimo: Zaposlitev za nedoločen čas s trimesečnim poskusnim rokom... Realis informacijske tehnobgije, d. o.
o., Bmčičeva 41g, 1000 Ljubljana, prijave zbiramo do
2. 3. 2008. Več na www.mojedelo.com.

www.lidl.si

Lesena skrinja
• l2 masivne borovine
• Pokrov z nastavljivim
kovinskim držalom
• Na 4 kolescih
• Mere: približno
7 3 x 3 9 , 5 x 4 5 cm
(Š X G X V)

kos

Izdelk) so dobavlitvt mm v omejeniti Koliimah V ptimciu. da t»Kjo Kljub skibncniu njčitovanju zalog pn nepričakovano velikomu povpraševanju ^c prvi dan razprodam, ccnjcne Kupce prosimo u razumovanio Prodaja
samo v Kotiiinali, običajnih ^a gospodinjstva. Sliko so simbolično Vse ccnc veljajo ^a lidelko brc/ dcKoralivniti elementov do lazprodaje zalog Vse cene so v EUR s pripadajočim DDV Za lisKarske napaKe ne odgovatjamo.
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Karneval na Reki
Na Reki so prvi pustni karneval organizirali leta

info@g-glas.si

Pisani baloni nad Bledom

1982. Danes je reški karneval med 5 0 0 največjimi
karnevali v Evropi.
JOŽE KOŠNJEK

Reka - Ko so leta 1982 na
pustno nedeljo tri pustne
skupine, U k o čemot Pehinarski feštari in Halubajski
zvončari skupaj z okrog stotimi maskami po vzoru velikih svetovnih karnevalov
krenile po Reki, nihče ni
mislil, da bo to začetek velikega pustnega karnevala na
Reki, čeprav so se v preteklosti predvsem bogatejši
meščani radi predajali pustnim norčijam. Število sodelujočih na karnevalih je z
leti naraščalo in že leta
1994 ga je spremljalo okrog
sto tisoč ljudi. Uvrstil se je
med petsto največjih karnevalov v Evropi. Postal je
osrednji turistični dogodek
mesta in njegove okolice,
saj se prireditve začenjajo
že teden pred njim, vključ-

Nebo nad Gorenjsko so konec tedna prekrili baloni, ki so sodelovali na balonarskem festivalu na Bledu.
no z izbiro karnevalske kraljice. Reka, katere zavetnik
je sv. Vid, ima okrog 145 tisoč prebivalcev in je središče primorsko-goranske županije.
Tudi na letošnjo sicer deževno pustno nedeljo je
Reka živela s karnevalom. V
povorki z izvirno opremljenimi vozili in drugimi prifK)močki se je veselilo na ulicah
okrog deset tisoč mask. Ob
Rivi, Korzu in bližnjih reških
ulicah, po katerih se je skoraj
šest ur vila karnevalska povorka, se je po ocenah organizatorjev zbralo nad 50 tisoč ljudi. Karnevalski direndaj je bil končan zvečer, ko
so gorečega pusta vrgli v
morje. Med zadovoljnimi
obiskovalci karnevala smo
bili tudi Gorenjci, ki smo na
Reko potovali s potovalno
agencijo Alpetour.

URŠA PETERKEI

Bled - Kar 21 pisanih toplozračnih balonov je lebdelo na
nebu nad Bledom in okolico
minuli konec tedna, ko je potekal tridnevni balonarski festival v organizaciji baJonarskega kluba Slovenian skywalkers. Osemnajst balonov
je bilo tekmovalnih, trije pa
festivalski in z njimi so se za
150 evrov lahko v zrak podali
tudi obiskovalci. Kot je povedal direktor festivala Borut
Groegl, so festival letos prvič

pripravili na Bledu, potem ko
je prejšnja leta potekal v Bohinju. Žal pa jim vetrovi letos
niso bili preveč naklonjeni,
saj je vztrajno pihal zahodnik, medtem ko bi imeli balonarji veliko raje vzhodnik, ki
bi njihove "toplozračne pošasti" popeljal nad Alpe. Kljub
temu pa je zmagovalec v disciplini preletov Filip Štucin v
soboto uspel z B l e ^ poleteti
vse do italijanskega Rovignana. Letel je dve uri in pol na
višini več kot 3600 metrov,
dosegal pa je hitrost okrog 50

kilometrov na uro. V disciplini "fly", kjer mora pilot na
označeno mesto odvreči
označevalec, s katerim dokazuje svojo natančnost pri ciljanju, pa je bila najboljša posadka Butan plina. Organizatorji festivala so poskrbeli
tudi za več atrakdj. V soboto
zvečer so pripravili scensko
prireditev Govorica svetlobe,
vse dni so se z baloni v zrak
lahko dvigali in spuščali otroci, v nedeljo pa je iz balonov
izskočilo šest padalcev padalske šole Kimfly iz Vodic pod

vodstvom Sandija Marinčiča.
Eden od padalcev Gvido fager iz Lahovč, ki je iz balona
skočil prvič, je opisal skok.
"Izskočil sem na višini 1100
metrov, od tega je kakih deset
sekund trajal prosti pad. Razlika s skokom iz letala? Pri letalu močno čutiš zračni tok,
pri balonu pa skočiš res 'v
nulo' in vse je bolj prvinsko,"
je povedal po pristanku.
Direktor festivala Borut
Groegl je še povedal, da bo
balonarski festival na Bledu
postal tradicionalen.

Maske so napolnile pomol na Rivi.
Na festivalu je sodelovalo 18 tekmovalnih ekip iz Slovenije, Hrvaške, Avstrije, Velike Britanije, Češke in ZDA.

Na Reko je prišel tudi predsednik hrvaške vlade Ivo Sanader,
vendar le kot več metrov visoka pustna maska.

jutranje napihovanje toplozračnih pošasti

t
Povorka po Rivi

Balon In padalo - iz balonov so izskočili padalci.

Večerna scenska prireditev Govorica svetlobe /

Ani« Butev«

EKONOMIJA

stefan.zargi@g-glas.si

Prevzemna namera grozi
razvoju Gorenjskega tiska
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Letna inflacija dosegla
že 6,4 odstotka
Po treh letih januarskega upadanja cen so bile
letos cene tudi v januarju višje.
ŠTTFAN ŽARGI

Lastniške spremembe v družbi Primož Trubar so že na sodišču, objavljena prevzemna namera pa
h r o m i poslovanje Gorenjskega tiska.
ŠTEFAN ŽARGI

Kranj - Konec januarja je v

kranjskem Primožu Trubarju, družbi jjooblaščenki Gorenjskega tiska, ki je imela
do 30. januarja 77 odstotkov
delnic te družbe, izbruhnilo
lastniško prerivanje. O dogodkih, zlasti o presenetljivi
prodaji celotnega lastniškega
deleža družbe Primož Trubar v Gorenjskem tisku (razen ene same delnice), ki jo
je opravil odstavljeni direktor
Primoža Trubarja Edvard
Jurjevec na dan, ko je bil razrešen, smo v zadnjih dveh
številkah našega časopisa že
poročali, tokrat pa smo podrobnosti želeli izvedeti od
neposredno vpletenih.

sklepa nadzornega sveta, ne da
bi bila obveščena skupščina,
nam ni jasno.
Po teh ugotovitvah smo angažirali odvetnike in sprožili
vse potrebne civilnopravne in
kazenske postopke proti g. Jurjevcu in tudi kupcem, saj je evidentno, da so ^lovali usklajeno. Vse se začne in konča s Pa-

Prodaja brez
enega evra plačila

Novoimenovani direktor
družbe Primož Trubar Davor Vlahek nam je tako opisal dogodke: "V sredo, 30. januarja je na seji med 16. uro in
16. uro in jo minut nadzorni
svet sklenil zamenjati direktorja družbe Primož Trubar, s čimer je bil gospod Jurjevec razr^en in o temje bil že pred tem
obveščen. Na sgoje bil vabljen,
vendar je Članom sveta sporočil, da ima mi poti gumi defekt
s prošnjo, da gfi počakajo. Na
sejo ga ni bilo. Takoj po seji
sem ga poklical in se želel dogovoriti za primopredajo, vendar
se o tem ni zdel pogovaijati rekoč, da bo primopredaja po odločitvi sodišča,^ kar me je zelo
presenetilo. Naslednji dan sem
v računovodstvu želel dobiti
podatke in izvedel za ndce čudne kompenzacije, ki jih je prejšnji dan g. Juijevec naročil. Po
klicu na borzne hiše, kjer je
imel Trubar svoje račune, sem
izvedel, da so bile delnice Gorenjskega tiska prejšnji večer
preknjižene. V eni od hiš v
času med 16.30 ter 16.40 ter v
dru^ po 17. uri. Za te delnice,
ki predstavljajo 7 7 odstotkov
lastnine Gorenjskega
tiska,
Trubar ni dobil niti enega evra
plačila, pač pa je bila sklenjena
vrsta fiktivnih
kompenzacij,
pri čemer ima pogodbe o morebitnih dolgovih Trubarja do
teh podjetij le g. Jurjevec. O
tem smo obvestili tudi Policijo,
ki je, kot že vemo, opravila hišno preiskavo pri g. Juijevcu in
še kje. in verjetno to dokumentacijo našla. Mi
ocenjujemo
(po cenah iz konsolidirane bilance konec 200^), da je bila
družba Primož Trubar oškodovana za JI milijonov evrov.
Zakaj je bilo to storjeno brez

Davor Vlahek
pirservisom, kije nato v soboto,
2.februatja, objavil prevzemno
namero. Sodišče je izdalo začasno odredbo o prepovedi raz
polaganja, obremenjevanja in
uresničevanja ^asovalnih pra
vic iz vseh protipravno prenese
nih delnic. Seveda si želimo,
da se položaj čim prej razčisti
in omogoči Gorenjskemu tisku
nadaljnji razvoj. Znano je, da
je v zadttjih letih ta zastal, poslovni rezultati upadali in prav
letos smo si zadali ambiciozni
načrt razvoja, cUje za rast. Po
našem mnenju je
situacija
tako evidenttui, da bi morala
sodišča razsoditi, kot mi pričakujemo. Želimo zaščititi pse
delničarje Primoža
Trubarja
in Gorenjski tisk kot nam
ukradeno družbo."

Neveljavna skupščina,
nezakonit nadzorni svet

Ko nam je po večkratnih
klicih uspelo dobiti Edvarda
Jurjevca, nam je povedal, da
dogodkov zaradi zaveze molčečnosti ne more komentirati, lahko pa pričakujemo obvestilo za javnost. Namesto
tega smo prejeli sporočilo za
medije iz Papirservisa z naslovom Neresnične izjave
glede prodaje delnic Gorenjskega tiska d. d. V sporočilu
poudarjajo, da je Edvard Jurjevec delnice prodal pred razrešitvijo. Sklep o razrešitvi
Edvarda Jurjevca s položaja
direktorja pa so sprejele osebe, ki so bile nezakonito imenovane za člane nadzomega
sveta družbe Primož Tmbar
na neveljavni skupščini dne
28. januarja, ki so jo samo-

voljno izvedli samo predstavniki treh dehučarjev, povezanih z družbo Mohar Satler
Investicije, d. d. Zaradi protipravnih ravnanj je bila zoper
družbo Mohar Satler Investicije in zoper Matjaža Satlerja
vložena kazenska ovadba. V
zvezi s tem je Edvard Jurjevec vložil tožbo na ugotovitev
ničnosti skupščine skupaj s
predlogom za izdajo začasne
odredbe. Sodišče po preteku
sedmih dni o začasni odredbi Jurjevca še ni odločilo, o
predlogu za izdajo začasne
odredbe, ki jo je predlagala
družba Mohar Satler Investicije, pa je odločilo že v nekaj
urah. Zato bo predlagana
oprava ustreznega nadzora
nad vsemi uradnimi osebami in osebami z javnimi pooblastili, ki sodelujejo v tem
postopku, saj je očitno, da
vpletenim ni zagotovljeno
enako sodno varstvo. Dodajajo, da s prodajo delnic
družba Primož Trubar ni
bila oškodovana, saj je bila
prodaja izvedena nad aktualno borzno ceno, prav tako pa
je bila kupnina plačana na
dan podpisa pogodbe. Zaradi
neresničnih in skrajno žaljivih izjav v javnosti Davorja
Vlahka pa bodo zoper njega
vložili kazensko ovadbo, zaradi posega v čast in dobro
ime družbe Papirservis pa bo
družba zoper njega vložila
tudi odškodninsko tožbo.

Z a k o n i t o s t bo
presojalo sodišče

Poklicali smo tudi Kristino
Kobal, nekdanjo predsednico uprave in direktorico Gorenjskega tiska in solastnico
v družbi Primož Trubar, ki je
bila v javnosti označena kot
oseba v ozadju omenjenih
dogodkov. Tudi ona teh dogodkov ni želela komentirati,
potrdila pa je, da je tudi ona
vložila tožbo za ničnost preklicane, nato pa brez vednosti izpeljane skupščine delničarjev.
Nezaslišano ravnanje
v pravni državi

In kako vse to vpliva na poslovanje Gorenjskega tiska,
torej ciljne družbe, za katero
je bila po spomi prodaji delnic objavljena prevzemna
namera. Novi direktor Aleksander Troha nam je dejal:
"Ocenjujem, da je v zadnjih letih razvoj Gorenjskega tiska
zastal, saj seje premalo vlagala v kader, razvoj poslovanja in
v osnovno dejavnost. To kažejo

tudi poslovni kazalci, ki so bili
v zadnjih letih negativni, čepravje panoga rasla pozitivno.
Moj osnovni namen je bil, da z
združitvijo Gorenjskega tiska
in EGP Ško£a Loka dosežemo
povečanje poslovanja in boljše
rezultate v osnovni dejavnosti.
Mislim, da smo v tej smeri pripravili vse potrebno, sprejeli

Ljubljana - Cene življenjskih

potrebščin so se v povprečju
v primerjavi z decembrom
zvišale za 0,1 odstotka, so
sporočili na Statističnem
uradu Republike Slovenije
(SURS). Vest zbuja skrb tudi
zato, ker so v preteklih treh

arju so se najbolj podražili
energija (povprečno za 4 odstotke), stanovanja (2,8 odstotka), hrana in pijače (2,6
odstotka) in gostinske storitve (2 odstotka), medtem ko
so se cene obleke in obutve
zaradi razprodaj znižale v
povprečju za 11,5 odstotka. Iz
Urada za makroekonomske

Rast cen žtvl|cnsl(ih potrebi^in (inflacija)
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' mesečna inflacija

Aleksander Troha
poslovni načrt za letos in kako
se organizirati
za njegovo
uresničitev. Razmere na trgu
kartonaže so ugodne in dela je
dovolj, solidno je tudi na podroi^u knjig, v januarju
smo
imeli le nekoliko manj dela na
področju propagande, kar je
za ta mesec tudi značilno. Januarski načrt Gorenjsk^a tiska in EGP skupaj smo uresničili p8-odstotno.
Kot strela izjastjega nas je
zadda novica o presenetljivih
lastniških spremembah, pri čemer sem kot direktor družbe
dolžan zaščititi interese lastnikov, drobnih delničarjev in ne
nazadnje zaposlenih. Smo v
izredno nehvaležni
situaciji,
ko imamo na eni strani sprgete plane, začete in tudi že povsem pripravljene dogovore tik
pred podpisom pogodb, na
drugi strani pa omejitev, ki dovoljuje delo uprave le v okviru
tekočega poslovanja. Meja ni
natančno določena in tvegamo, da nas prevzemniki tožijo
za njeno prekoračitev ali pa
' delničarji za neizpolnjevanje
sprejetega plana. Uprava in
svet delavcev sta enotna, da
moramo profesionalno, kakovostno in fleksibilno izpolnjevati obljube poslovnim partnerjem. Zaposlenih ne zanima, kdo je lastnik, pač pa, ali
bodo jutri še imeli delo in zanj
prejeli primemo plačilo.
To, kar se je zgodilo, ko nekdo razpolaga z več kot tremi
četrtinami družbe, pri čemer
nihče ne ve kako, zakaj, po
kakšni ceni in brez dokumentacije, je neverjetno in nezaslišano. V urejeni pravni državi se
kaj takega ne bi smelo zgoditi."

letih ob tradicionalnih znižanjih cen na zimskih razprodajah cene tudi v povprečju
padle, letos pa sta zlasti dražja hrana in energija to preprečili. Ker je bila po znižanju cen (deflaciji) lanskega
januarja primerjalna osnova
nizka, se je letna infladja kar
krepko povečala: s 5,6 na 6 4
odstotka. V letošnjem janu-
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letna inflacija

raziskave in razvoj (UMAR)
so sporočili, da je "povišanje
inftacye v zadnjih mesecih prisotno v prav vseh Članicah evrskega obmo^a, večji pospešek
cen v Sloveniji pa pripisujejo

različni strukturi potrošnje v
Sloveniji in predvsem pomanjkanju konkurence v verigi
pridelava-predelava-prodaja
hrane".

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list
RS. št. 33/2007) m 30. člena Statuta Otjčine Tržič (Uradni list RS, št.
15/99, 20/01, 79/01) župan občine Tržič otjjavtja naslednje

JAVNO NAZNANILO
O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI
osnutka Odloka o spre<n«int>ah in dopolnitvah odloka o prostorskiti
ureditvenih pogojih za območje občine Tržič (Ur. I. RS, št. 8/94.
114/00, 93/01, 71/05, 121/05)
Javno se razgrne osnutek Odloka o sprememtah in dopolnitvah odtoka o
prostorskih ureditvenih pogojih za območje otičine Tržič (Ur. I. RS, št.
8/94. 114/00, 93/01, 71/05, 121/05).
II.
Spremembe osnutka odloka se nanašajo:
1. Na spremembo v območju za stanovanja z oznako "1 S2" v Bistrici, konkretno za zemljišči pare. št. 21/4 in 21/5 k.o. Bistrica in sicer predlagamo priključitev navedenih zemljišč v sosednje območje z oznako bs stanovanjski bk>ki in stolpiči, kjer je dopustna večstanovanjska gradnja.
2. Na o b m o ^ za proizvodnjo z oznako'16 P1'na lx)ki, na ureditveni enoti
z oznakama "d" in "de" oz. zemljišča pare. št. 269/1. 269/5. 286. 285.
287, 300, 298/1, 254/9, 268, 269/1, 255/2. 301, vse k.o. Kovor. Na
obravnavanem območju predlagamo ukinitev gradbenih linq ter izbris puščk;. ki označujejo uvoze oz. spremembo besedila 54. člena PUPTižič.
III.
Javna razgrnitev bo trajala v času od 19. 2. 2008 do 20. 3. 2008.
IV.
Osnutek odtoka bo javno razgrnjen v mali sejni sobi Občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič, v poslovnem času občinske uprave.
Med javno razgrnitvijo bo v ponedeljek, 17.3.2008, ob 16. uri organizirana javna obravnava v mali sejni sobi Občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič.
V.
V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjen osnutek dajo pripombe In predloge vsi zainteresirani organi, organizacije In posamezniki.
Pripombe in predtogi k osnutku odloka se lahko vpišejo v knjigo pripomb
na kraju razgrnitve v poskmiem času občinske uprave ali pošljejo na Občino Tržič, Trg svobode 18. Tržič, s pripisom: "Pripombe na javno razgrnitev", pošljejo se lahko tudi po elektronski pošti na nastov ol>cina.trzic@

trac.si oziroma se jih poda ustno na javni obravnavi.

Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.
VI.
To javno naznanilo se objavi na svetovnem spletu, časopisu Gorenjski
glas, oglasni deski Občine Tržič in na Radiu Gorenc.
Številka: 3500-41/06-34
Datum: 06.02 .2008

Župan otjčine Tržič
Mag. Borut Sajovic. I. r.
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Ribiška zveza spodbuja ribolovni t u r i z e m
Ribiška zveza Slovenije je v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo in Zavodom za ribištvo Slovenije izdala
knjižico z naslovom Ribolov v slovenskih rekah In jezerih, s
katero želi prispevati k promociji ribolovnega turizma v Sloveniji. Na spletni strani ribiške zveze bo aprila začel delovati tudi spletni portal v slovenščini in v angleščini, ki bo
donnačim in tujim ribičem predstavil možnosti ribolovnega
turizma v Sloveniji. V naslednjih letih bodo izdali še nekaj
promocijskih knjižic s predstavitvijo posameznih oblik ribolova pri nas ter promocijski film in D V D , predstavitev ribolovnega turizma pa bodo dopolnili še s ponudbo gostinskih, turističnih In drugih storitev. Letos se bodo skupaj z
Zavodom za ribištvo Slovenije in z zamejskimi ribiči predstavili na mednarodnem sejmu lova in ribolova od 2&. do
30. marca v Celovcu. Kot poudarjajo v Slovenski turistični
organizaciji, sta primerjalni prednosti slovenskega ribolovnega turizma predvsem dobro ohranjeno naravno okolje in
z ribami bogate reke. C. Z.

S T R A H I NJ

Predstavili b o d o sončno elektrarno
Biotehniški center Naklo in Gorenjske elektrarne bosta v
soboto predstavila sončno elektrarno, nameščeno na strehi
šolskih hlevov za govedo in za konje v Strahinju. Predstavitev se bo začela ob 10. uri. Dodatne informacije je možno
dobiti na telefonski številki 051/458 622 ali na spletni strani
biotehniškega centra www.bc-naklo.si.
Kot je znano, je sončna elektrarna začela poskusno obratovati 5. decembra lani, na leto pa naj bi dala 85 tisoč kilovatnih ur "zelene" električne energije, kar zadošča za potrebe
približno 28 gospodinjstev. Najpomembnejši del elektrarne
so fotonapetostni moduli, nameščeni na strehi, ki sončno
energijo pretvarjajo v električno. Elektrarna bo hkrati tudi
"učilnica", saj bodo dijaki lahko v praksi spremljali, učinkovitost pridobivanja energije s pomočjo sonca. C. Z.

cveto.zaplotnik@g-glas.si

Vse hujše težave v živinoreji
Pristojni odbori kmetijsko gozdarske zbornice in zadružne zveze zahtevajo, da kmetijsko ministrstvo
čimprej zagotovi izplačila neposrednih in izravnalnih plačil in da vlada analizira visoke marže
v prehranski "verigi".
CVETO ZAPLOTNIK

Kranj - Rejci, ki se ukvarjajo
s prirejo mesa, so v vse hujših težavah. Cene žit, krmil,
energije in drugega kmetijskega reprodukcijskega materiala so v z a d n j e m letu
močno porasle i n se po napovedih tudi v prihodnje še
ne bodo umirile, cene klavnih trupov pa ne sledijo tem
podražitvam oz. se celo znižujejo. T o je bil tudi razlog,
da so se zbornična strokovna odbora za govedorejo in
za prašičerejo ter zadružni
odbor za govedorejo in mleko v sredo sestali na skupni
seji. Odbori so pozvali ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo i n prehrano, da rejcem v enem mesecu zagotovi izplačilo neposrednih
i n izravnalnih pladl i n jim s
tem omogoči nakup žita in
k r m i l ter reprodukcijskega
materiala, ki ga bodo potrebovali za spomladansko se-

ski "verigi" i n da bo z davčn i m i ukrepi preprečila izkoriščanje monopolnega položaja posameznih členov v
"verigi". Ministrstvo za finance so pozvali, da naj iz
davčne osnove izvzame regionalna plačila i n plačila za

Kdo molze kravo, je jasno. Kdo pa "molze" rejca?!
tev. V skladu z dovoljeno državno pomočjo naj j i m subvencionira obrestno mero
pri najemanju premostitvenih posojil. Rejcem, ki so v
preteklih letih pridobili državne podpore za naložbe,
naj ministrstvo sedanje težke razmere v živinoreji prizna kot "višjo silo" i n jih ne
kaznuje zaradi morebimega

zmanjšanja obsega pridelave. Javni sklad za regionalni
razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja
so pozvali, da rejcem sprem e n i odplačevanje najetih
posojil in jim za čas kriznega obdobja ukine oz. zmanjša obrestno mero. O d vlade
pričakujejo, da bo analizirala visoke marže v prehran-

V strokovnih odborih so
prepričani, da bi daljša
kriza v živinoreji lahko
povzročila zmanjšanje
samooskrbe z mesom in
pomanjkanje mesa slovenskega izvora na prodajnih mestih.
območja z omejenimi m o ž nostmi za kmetijsko dejavnost, ki se po sedanji zakonodaji pripisujejo h katastrskemu dohodku. Od Evropske komisije pričakujejo, da
bo v okviru svojih pristojnosti storila vse za izboljšanje
razmer v živinoreji.

KRANJSKA G O R A , Ž I R O V N I C A , K O R O Š K A B E L A

HOTEMAŽE

Predavanja o d r ž a v n i h plačilih v k m e t i j s t v u

O k r m l j e n j u prašičev

Jeseniška kmetijska svetovalna služba vabi na predstavitev
letošnjih novosti pri uveljavljanju državnih plačil v kmetijstvu - podpor za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost in za okoljska plačila (KOP in SKOP), regionalnega plačila in živalskih premij. V četrtek, 14. februarja,
ob 10. uri bo predstavitev v gasilskem domu v Kranjski Gori,
v ponedeljek, 18. februarja, ob 15. uri v Čopovi hiši v Žirovnici in v torek, 19. februarja, ob 9. uri še v gasilskem domu na
Koroški Beli. C. Z.

in e k o n o m i k i reje

BLED

U s p o s a b l j a n j e za d e l o z n a k l a d a l n i k o m za les
Kmetijsko gozdarska zadruga Gozd Bled pripravlja usposabljanje za delo s hidravličnim nakladalnikom za les. Usposabljanje bo na sedežu zadruge na Bledu, vodili ga bodo strokovnjaki iz Gozdarskega šolskega centra Postojna, trajalo bo
dva ali tri dni, predvidoma pa se bo začelo 18. februarja ob 8.
uri. Cena je 342 evrov, pogoj je najmanj šest prijavljenih, v
zadrugi pa sprejemajo prijave še danes in jutri. C. Z .

Kmetijska svetovalna služba
bo v okviru zimskega izobraževanja rejcev pripravila jutri, v sredo, ob io. uri v gostilni Logar v H o t e m a ž a h
predavanje o reji prašičev.
Kmetijski svetovalec Matjaž
Meglič in svetovalec pri Jati
Emona Zdenko Pliberšek
bosta predstavila krmljenje
plemenskih svinj v obdobju
visoke brejosti, ekonomiko
reje prašičev ter koristne informacije o klanju prašičev
in predelavi na domu. Po
predavanju bo še pogovor o
problemih v prašičereji. C. Z.

Š K O F J A LOKA, Č E Š N J I C A

O dopolnilnih
ČEŠNJICA

Podeželske ž e n e Selške d o l i n e b o d o zborovale

® 080 2332

članice Društva podeželskih žena Selške doline se bodo v
petek ob 19. uri zbrale v restavraciji Lušina na Češnjici na
občnem zboru društva. Obravnavale bodo poročila o lanskem delu in letošnji program dela. V kulturnem programa
se bodo predstavili komorna skupina flavt škofjeloške glasbene šole ter Igralski skupini Micke Frelih in Brede Benedik.
Po uradnem delu bo še večerja, za dobro voljo bo poskrbel
ansambel Ideal iz Selc. C . Z.

Š K O F J A LOKA

Naj k boljši kakovosti življenja prispeva 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.

Pridelovanje koruze o b pojavu hrošča

• • T
Več kot gibanje.

O M V

Kmetijska svetovalna služba vabi na predavanje o pridelovanju koruze in krmljenju živine ob pojavu koruznega hrošča
in klimatskih spremembah. Predavanje bo danes, v torek,
ob 9. uri v gasilskem domu na Trati. Predavala bo Marija Kalan, specialistka za rastlinsko pridelavo v Kmetijsko gozdarskem zavodu Kranj. C. Z .

d e j a v n o s t i h na k m e t i j i
Škofjeloška enota kmetijske
svetovalne službe, ki deluje
pod okriljem Kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj, vabi
na predavanji o pogojih za
opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. Prvo
predavanje bo jutri, v sredo,
ob 15. uri v prostorih gasilskega d o m a na Trati pri
Škofji Loki, drugo pa v četrtek ob 9. uri v zadružnem
domu na Češnjici. Predavala bo svetovalka za kmečko
družino In dopolnilne dejavnosti na kmetijah Vanja
Bajd Frelih. Ž e včeraj, v ponedeljek, je bilo enako predavanje v zadružnem domu
na Hotavljah. C. Z.

FINANCE

cveto.zaplotnik@g-glas.si

Komentar davčnega zakona
Decembra je pri Uradnem listu RS izšla knjiga Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2)
s komentarjem in stvarnim kazalom avtorice Ingrid Andrejasič.
IGOR KAVČIČ

Ljubljana - Gre za zakon, ki

ureja obdavčitev dohodkov
vseh pravnih oseb, tako gospodarskih družb kakor tudi
društev, zavodov, ustanov ...
Približuje se čas, ko bodo
morali našteti davčni zavezanci prvič obračunati in plačati davek od dohodkov pravnih oseb fK) novem Zakonu
o davku od dohodkov pravnih oseb, ki se uporablja od
1. januarja 2007 dalje.
Pravica in dolžnost davčnih zavezancev je, da v skladu z veljavnim zakonom davek pravilno obračunajo in
plačajo ter da obračunajo in
plačajo le tisti znesek davka,
ki so ga dolžni plačati. Pred
oddajo davčnih obračunov
imajo zavezanci veliko vprašanj. Za tiste, ki, na primer,
poslujejo čezmejno in je njihova matična družba v tujini, je pomembno, kako in če
sploh obračunajo davek, ko
matični družbi izplačajo dividende. Druge zanima,

is*

Avtorica komentarja Ingrid Andrejasič

kako obračunajo davek od
plačanih obresti v tujino, ali
plačajo davčni odtegljaj od
teh obresti vedno ali so v zakonu določene izjeme, na
primer, če obresti plačujejo
določenim povezanim družbam v eno od držav članic
EU in se zato uporabijo tisti
členi zakona, ki v slovenski
pravni red prenašajo ureditev iz EU direktiv. Nekatere
zavezance zanima tudi, kako

in koHko donacij, ki so jih
namenili nekaterim organizacijam za njihove nepridobitne namene, lahko uveljavljajo kot davčno olajšavo
oziroma kako se jim davčna
olajšava lahko poveča, če donirajo za kulturne namene
in prostovoljnim društvom,
ustanovljenim za varstvo
pred naravnimi in drugimi
nesrečami. Pričujoča knjiga
jim bo pri tem v veliko po-

moč, kajti omenjeni zakon
ima natanko sto členov in v
knjigi je vsak posebej podrobno obrazložen. Navedeni
so tudi nameni in cilji posameznih členov in konkretni
primeri. Knjiga je uporabna
tudi kot pripomoček pri študiju in teoriji davčnega prava, saj je v njej predstavljena
tudi zgodovina obdavčitve
dobička oziroma dohodkov
pravnih oseb od leta 1991
dalje. Avtorica v knjigi izpostavlja pomen mednarodnega obdavčenja, hkrati pa
uporabnika usmerja tudi na
drugo davčno in nedavčno
zakonodajo v RS.
Avtorica komentarja je Ingrid Andrejasič, univerzitetna diplomirana pravnica, ki
se od leta 1993 ukvarja z obdavčitvijo dohodkov družb in
drugih pravnih oseb in je sodelovala pri pripravi in izvajanju zakonodaje s tega področja, tako sakonov kot tudi
podzakonskih aktov, ter se
na tem področju izobražuje
doma in v tujini.
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SBI20 spet pod deset tisoč
CVEIO ZAPLOTNIK

Kranj - Slovenski borzni indeks se je minuli teden znižal za skoraj 160 točk in je
spet padel pod mejo deset tisoč točk. Večina deklic se je
pocenila, le redke so pridobile na vrednosti. Delnica
Krke je v minulem tednu
padla za skoraj štiri evre, v
zadnjih dveh mesecih že za
dvajset evrov. Podobno se je
zgodilo z delnico Petrola,
minuli teden se je njen tečaj

znižal za 23 evrov, v zadnjih
dveh mesecih za skoraj 210
evrov. Delnica Telekoma
Slovenije je bila še sredi lanskega decembra vredna 397
evrov, v četrtek je bil njen
enotni tečaj blizu 316 evrov.
Tečaj delnice Mercatorja je
bil v zadnjih dveh mesecih
dokaj stabilen, minuli teden
se je celo zvišal. Delnica
Nove KBM se je spustila pod
mejo 38 evrov, delnica Save
pa se je okrepila za dobrih
pet evrov.
Enotni tečaj (v evrih)
1. februar 7. februar

Delnica
Gorenje Velenje
Intereuropa Koper
Krka Novo mesto
Mercator Ljubljana
Petrol Ljubljana
Telekom Slovenije
Aerodrom Ljubljana
Istrabenz Koper
Nova KBM
Pivovarna Laško
Sava Kranj
Irifond ID 1
Infond ID
ID KD
ID Maksima
NFDi

38.57
37.24
110,67
317.11
754.89
331.66
127,13
95.57
38.05
85.03
570.29
6,93
13.76
12,86
13,90
2.60

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

2.237.28

37.91
37.01
106,87
324,80
731.58
315.70
127,23
95.76
37.62
84.53
575.71
6.89
13.66
12.57
13.70
2,45
2.1^0,0}

10.102,99
6.412,^8

Naložbena zavarovanja pri Zavarovalnici Triglav
Kakšne vrste zavarovanja
so naložbena zavarovanja in kaj
vključujejo?
Natožtsena zavarovanja predstavljajo obliko življenjskega zavarovanja, ki zdaižuje zavarovanje za
primer smrti in naložbo v izbrane investicijske sklade. Pri tem zavarovanju naložbeno tveganje, povezano z gibanjem vrednosti enot premoženja izbranih investicijskih skladov, prevzema zavarovalec.
To porT\eni, da izplačilo ob izteku zavarovanja ni zagotovljeno z zavarovalno pogodbo, temveč je odvisno od vrednosti er>ot premoženja izt)ranih investicijskih skladov ob i2rteku zavarovanja. Prav s tem
pa si zavarovalec daje možnost doseganja potervcialno višjih donosov na dolgi rok.

Katera naložbena zavarovanja
je mogoče skleniti
pri Zavarovalnici Triglav?
Zavarovalnica Triglav ima v ponudbi razvejano
paleto naložbenih zavarovanj, kot so obročr» natožbena zavarovanja, natožbeno zavarovanje Junior. enkratna naložt>ena zavarovanja z investicijskn
ml skladi iz redne ponudt>e ter akcijska enkratna
naložfciena zavarovanja z jamstvom glavnice.

Kakšna je razlika med obročnimi in
enkratnimi naložt)enimi zavarovanji?
Glavna razlikovalna značilnost med obročnimi in
enkratnimi natožbenimi zavarovanji je, da se premija plačuje praviloma mesečno, lahko pa tudi
kvartalno, polletno ali letno. Obročno nakštieno
zavarovanje vključuje zavarovanje za primer smrti z
zajamčeno zavarovalno vsoto ter varčevanje v izbranih investicijskih skladih. Pri obročnih zavarovanjih lahko zavarovalec izbira iz široke palete investicijskih skladov Triglav DZU, Abančne DZU, Probančne DZU in internih skladov Zavarovalnice Triglav. Osnovnemu zavarovanju je možno priključiti
tudi dodatno nezgodno zavarovanje, dodatno zavarovanje kritičnih bolezni In dodatno zdravstveno
zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco.

Z obročnim naložbenim zavarovanje
lahko zavarovalec že z relativno
nizkimi mesečnimi premijami
posredno vstopi na velik trg kapitala.
Med obročna naložbena zavarovanja sodi tudi
naložbeno zavarovanje Junior, katerega glavni
namen je otroku zagotoviti sredstva za štipendijo.
Zavarovanje vključuje še nezgodno zavarovanje
otroka.
Za enkratna naložbena zavarovanja z investicijskimi skladi iz redne ponudbe je značilno, da se
premija plača v enkratnem znesku ob sklenitvi
zavarovanja. Zavarovalec lahko izbira med investicijskimi skladi prej naštetih upravljavcev. Zavarovanje vključuje tudi zavarovalno vsoto za primer
smrti.
Posebnost v ponudbi Zavarovalnice Triglav pa
so enkratna naložbena zavarovanja z jamstvom
glavnice, kjer so v investicijskem delu izbrani investicijski skladi, ki niso v redni ponudbi. Zavarovalcem tako omogočamo vlagati sredstva v rastoč e trge, nevtralne naložtiene strategije, zasebni
kapital (mlada, perspektivna podjetja, ki jih vzajemni skladi ne uvrščajo v svoj portfelj) ter v ekološke usmerjene sklade oziroma projekte. Glavna značilnost teh zavarovanj je v jamstvu g lavnice
ob izteku zavarovanja.

V čem so prednosti naložbenih
zavarovanj?
Prednosti naložtjenih zavarovanj lahko razdelimo na tri glavne skupine: zavarovalni del, investicijski del. davčna obravnava.
Zavarovalni del
Vsa natožbena zavarovanja vključujejo zavarovanje za primer smrti, kar svojcem zavarovane
osebe zagotavlja finančno premostitev v primeru
najhujšega. Obročnim naložtienim zavarovanjem
je možno dodati še dodatna zavarovanja, s čimer
lahko posameznik doseže res optimalno zavarovanost za različne nevarnosti.

Investicijski del
Prednost naložbenih zavarovanj je tudi ali
predvsem v tem, da vključujejo tudi posredno naložbo v izbrane investicijske sklade. Zavarovalec
sam izbira strukturo skladov (delniški, mešani,
obvezniški) in s tem izpostavljenost naložbenemu
tveganju. Izbor investicijskih skladov vpliva na pričakovano donosnost naložbenega zavarovanja.
Naložbena zavarovanja so po svoji vsebini zelo
prilagodljiva. Tako med trajanjem zavarovanja
omogočajo prenos sredstev med investicijskimi
skladi iz redne ponudt>e brez posledice obdavčitve, prav tako pa tudi spremembo razdelitve
premije med skladi. Tukaj sta še mirovanje plačevanja premije, predujem ter ostale možnosti v
skladu z zavarovalnimi pogoji.
Davčna obravnava
Prednost natožbenih zavarovanj, ki jih sklenemo za obdobje desetih let ali več, je tudi to, da
se davek od prometa zavarovalnih poskjv v višini
6 , 5 odstotka ne plačuje. Prav tako ni obdavčen
dohodek iz življenjskega zavarovanja, če sta zavarovalec in upravičenec za doživetje ena in ista
osetja (če zavarovanje ni bilo prekinjeno prej kot
v 1 0 letih). In v primenj smrti zavarovane os8t>e.

Kaj mora posameznik vedeti,
ko s e odloča o sklenitvi naložbenega
zavarovanja?
Z a vlagatelja je pomembno, da spozna značilnosti in prednosti zavarovanja, za katerega s e
odloča. Naložbeno zavarovanje ni samo varčevanje oziroma investicija, ampak je tudi zavarovanje. Zaradi svoje dolgoročne narave s seboj prinaša pomembne prednosti, ki so povezane z
davčno obravnavo. Dolgoročnost pa je z vidika
naložt>enega dela produkta pomembna tudi
zato, ker se pri dolgoročnih naložbah izničijo
vmesna neugodna gibanja na kapitalskih trgih.
Na dolgi rok je tudi realneje pričakovati primerljive donose kot v primeru kratkoročnih naložb.

Navedena pravila lahko apliciramo na trenutno
situacijo na kapitalskih trgih. Za posameznika je
pomembno, da pri odločanju za različne oblike
naložb upošteva svoj naložbeni profil, to je naložbeno tveganje, ki gaje pripravljen prevzeti, ter da
poskrbi z a ustrezno razpršenost naložb. Dobro
je, da je seznanjen tudi z osnovnimi zakonitostmi
kapitalskega trga. To pomeni, da se zaveda, da
je dolgoročna naložba z vidika doseganja pričakovane donosnosti varnejša. Dobro pa je tudi vedeti, da je prav čas negativnih trendov na kapitalskih trgih, katerim smo priča v tem otxlobju, lahko dobra priložnost za nakup perspektivnih naložb po ugodni ceni.

Novost v ponudbi
Zadnja novost v ponudbi osebnih zavarovanj
Zavarovalnice Triglav je Naložbeno zavarovanje z
jamstvom glavnice EKO NALOŽBE. Zavarovanje
vključuje zavarovanje za primer smrti ter naložt>o
v ekološko usmerjene sklade oziroma projekte,
ki so perspektivni z vidika dolgoročne rasti.
Ponudtja je omejena In velja do 15. februarja
2008. Dodatne infonnacije v lahko najdete na
www.triglav.si ali na brezplačni telefonski številki
080 5 5 5 555.
Andreja Pele,
Izvršna direktorica
za trženje osebnih zavarovanj
Zavarovalnica Triglav

triglav
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.o.
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Obdavčitev
kapitalskih dobičkov

info@g-glas.si

V Partizanu brez igralnice
Bivši blejski T V D Partizan, ki naj bi bil v lasti Sol Adriatica, naj ne bi bil p r i m e r e n z a igralnico.

Davčni zavezanci, ki so lani prodali vrednostne
papirje in druge deleže ter investicijske kupone,
m o r a j o najkasneje do 28. februarja vložiti napoved
za o d m e r o d o h o d n i n e od kapitalskega dobička.
CVETO Z A P L O T N I K

Kranj - Z a v e z a n c i morajo
oddati napoved na predpisanem obrazcu, ki ga dobijo v davčnem uradu oz. izpostavi; lahko pa si ga natisnejo tudi s spletne strani republiške davčne uprave. Pri

pir pred 1. januarjem 2 0 0 3 ,
se kot nabavna vrednost
šteje tržna vrednost na d a n
1. januar 2 0 0 6 ; v primeru,
da tržne vrednosti ni, pa je
treba upoštevati knjigovodsko vrednost na ta dan. Č e
so kupili vrednostne papirje
še v času tolarjev in jih pro-

Davčnim zavezancem ni treba vložiti napovedi za
odmero dohodnine od kapitalskega dobička, če so lani
prodali dolžniške vrednostne papirje (obveznice), v
primeru, da so delnice, deleže in investicijske kupone
prodali po dvajsetih letih imetništva ali če so prodali
delnice, ki so jih pridobili v postopku lastninskega
preoblikovanja podjetij. Napoved morajo vložiti na
predpisanem obrazcu, ki ga dobijo v davčnem uradu
oz. izpostavi, lahko pa ga natisnejo tudi s spletne strani republiške davčne uprave.

napovedi lahko uveljavljajo
zmanjšanje pozitivne davčne osnove z izgubo, ki so jo
dosegli pri prodaji vrednostnih papirjev, deležev,
investicijskih kuponov in
n e p r e m i č n i n . O s n o v a za
obdavčitev je razlika m e d
nakupno in prodajno vrednostjo, pri tem morajo zavezanci upoštevati tudi stroške n a k u p a v v i š i n i enega
odstotka od nabavne vrednosti in stroške prodaje v višini enega odstotka prodajne vrednosti. C e so zavezanci kupili vrednostni pa-

dali že po uvedbi evra, m o rajo nabavno vrednost preračunati v evre po srednjem
tečaju Banke Slovenije n a
d a n nakupa. Davčna stopnja je odvisna od tega, koliko časa je m i n i l o od nakupa. Ce je zavezanec delnice,
deleže i n investicijske k u pone prodal prej kot v petih
letih, je stopnja 20-odstotna. Po petih letih je stopnja
15-odstotna, po desetih 1 0 odstotna, po petnajstih letih
5-odstotna, po dvajsetih
letih pa prodaja ni več obdavčena.

KRANJ

O d l a g a l i š č e T e n e t i š e še v e d n o v m e d i a c i j i
Sodelujoči v mediacijskem procesu glede odlagališča v
Tenetišah so se odločili, da bodo proces nadaljevali tudi po
7. februarju, ko se je izteklo mediacijsko premirje. "Stranke
so se dogovorile, da se pogodba o mediaciji podaljša pod istimi pogoji, ki so veljali do sedaj," je povedal mediator Rudi
Tavčar. To pomeni, da v tem času ne bo odvoza smeti v
Tenetiše, Mestna občina Kranj v času mediacije tudi ne bo
pridobivala dokumentacije za regijski center za ravnanje z
odpadki. "Mediacijska srečanja tečejo naprej, stranke intenzivno iščejo optimalne rešitve za končno poravnavo," je še
povedal Tavčar. Mediacijskih srečanj se udeležujejo predstavniki ministrstva za okolje in prostor, Mestne O b č i n e
Kranj, Komunale Kranj, Krajevnih skupnosti Tenetiše in
Kokrica, Civilne iniciative Mlaka Tenetiše, Društva za ohranitev Udinboršta in Zveze ekoloških gibanj Slovenije. S. K.

Z veljavno smučarsko karto dobite popust v
toplicah »Erlebnistherme Warmbad« Beljak.
www.3laendereck.at

iučarske karte s pS^llstom pri:
IPASS TRAVfL Kranjska Oora
rtnujl VhfaiK. MI.1M-S8J 10 00
avto^d pfed karavanikim
'»m. pri I. i f l -u. tel skVam
vrtmvjklpustrsvtl^ KSSH

VILMA STANOVNIK

Bled - Domačini na Bledu so
v zadnjem času ogorčeni, saj
se vse pogosteje pojavljajo
ugibanja, da naj bi bila v
propadajočim T V D Partizanu nova igralnica. T V D
Partizan je bil namreč v lasti
Športne unije Slovenije, ta jo
je po (za mnoge sumljivi
predkupni pravici) prodala
Casinoju Bled, sedaj pa naj bi
bila zgradba z okolico v lasti
podjetja Sol Adriatic. Ker po
Bledu o tem krožijo zelo različne govorice, so blejski
svetniki na zadnji seji prejšnji
teden želeli pojasnila o tem.
"Ker je Casino Bled v delni
lasti občine Bled in ima občina v nadzornem svetu svojega
predstavnika, želim, da nam
ta pojasni, kaj ve o usodi T V D
Partizana," je zanimalo Slavka Ažmana.
"Lahko zatrdim, da sem
papirje glede prodaje T V D
Partizana dobro pregledal in
ugotovil, da je T V D Partizan
kupil Casino Bled, ki je bil najemnik v stavbi in je zato imel

Kakšna bo usoda zanemarjenega blejskega T V D Partizana, bo očitno odvisno od novega
lastnika, podjetja Sol Adriatic. /Foto Anka buIovk
predkupno pravico. Ker govorim po spominu, mislim,
da je biJo to za okoli milijon
tristo osemdeset tisoč evrov.
Nato je Casino Bled T V D Partizan prodal firmi Sol Adriatic. T a je za nakup dobil kredit
in okoli milijon šesto tisoč
evrov nakazal Casinoju Bled.

Tako je po zadnjih informacijah kot lastnik T V D Partizana
vpisan Sol Adriatic. Šlo je za
finančno pridobitev Casinoja
Bled, v e n t o pa - po vseh pregledih - nismo odkrili napak,"
je pojasnil svetnik Anton
Omerzel, ki je kot predstavnik
občine Bled v nadzornem sve-

tu Casinoja Bled i n dodal, da
je T V D Partizan na zaščiten e m območju Bleda, kjer so
dovoljeni le športni in kulturni objekti. "Težko bo prišlo
do tega, da bi lahko tam
zgradili kaj drugega, razen
če se bomo tako odločili svetniki," je še dodal Omerzel.

BLED

Prenavljajo parkirišče pri zdravstvenem domu
Te dni potekajo gradbena dela na parkirišču pred zdravstvenim domom na Bledu. "Za zapornice smo se odločili zato, ker
je bilo naše parkirišče navadno polno, še preden so v zdravstveni dom prišli prvi pacienti. To je motilo zlasti starejše in
mamice z otroki, saj niso imeli kje parkirati, ker so tako dopoldne kot popoldne pred zdravstvenim domom parkirali študentje bližnje visoke šole za gostinstvo in turizem. Naši pacienti bodo ob vstopu na parkirišče dobili listek, ki ga bodo v
ordinacijah zamenjali za žeton, parkiranje pa bo seveda brezplačno," je odločitev za novost pojasnil direktor Zdravstvenega doma Bled Leopold Zonik in povedal, da bodo za prenovo
parkirišča, ki bo imelo tudi deset parkirnih mest več kot do sedaj, porabili okoli 230 tisoč evrov. O d tega bo del prispevalo
Ministrstvo za zdravje, del pa Zdravstveni dom in občina. V. S.

Parkirišče pred blejskim zdravstvenim domom naj bi
prenovili in povečali do začetka aprila. / Foto:corazdKavi«

MALI OGLASI, ZAHVALE
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mfo@g-glas.si

vine Dvor v Preddvoru. Dodatne informacije in prijave do četrtka po tel.: 051/410 137 (Aleš).

HALO - HALO GORENJSKI GLAS

OSMRTNICA

telefon: 04 201 42 00
Pohod diabetikov po Jezerskem
Naiofilo a ottin) mcirume po Iritfonu 04/201-42-00, lilnu 04/201-42-13 ili gsrtiM m BInmiMm (nli 4,

- Društvo diabetikov Kranj obvešča, da bo zimski pov Kimiu 02. po I»!ii - do pone<ltl|ki m (cmki do 11.00 me! Ctna ogtoso« In ponudb v nibiiki littdno ugodniKranj
.
hod diabetikov gorenjskih društev na Jezerskem v soboto,
16. februarja. Zbor bo ob 9. uri na parkirišču Hotela PlaninJANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, LANCOVO 91,4240
ka na Zgornjem Jezerskem. Pohod naj bi s postanki in ogleRADOVLJICA, TEL: 04/53 15 249. f f ^ «>4/53 <H 230
di opravili v dveh do treh urah. Prijave sprejemajo najkasneMADŽARSKE TOPLICE: 3. 3 - 9. .3 ; 28. 2. - 2. 3.; 10. 4. -13. 4;
je do 14. februarja v društvenih prostorih Diabetičnega cen26. 4. 29. 4; TRST: 8. 2. 2008; BANOVCI: 5. 5. -8. 5.
tra ob ponedeljkih in sredah od 15. do 17. ure ali po telefonu
202-83-10. Informacije in prijave lahko tudi na 031/485-490
KULTURNO DRUSTVO LOŠKI ODER, SPODNJI TRG 14, 4 2 2 0
Ivan.
SKOPJA LOKA
16. 2. ob 19.30 Michael Frayn: HRUP ZA ODROM, komedija,
režija: Matija MilčinskI, za IZVEN

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

PRIREDITVE

Na Sv. Jošt
Tržič - Mladinski odsek Planinskega društva Tržič vabi v soboto, 16. februarja, na Sveti Jošt pri Kranju. Odhod posebne-

V 75. letu starosti je umrl naš mož, oče, dedi in brat

BOJAN PISK
Pogreb bo jutri, v sredo, 13. februarja 2008,
ob 14. uri na pokopališču v Kranju.
Žara bo na ^ n pogreba od 9. ure dalje v vežici na
tamkajšnjem pokopališču.

ga avtobusa bo ob 8. uri Izpred OŠ Tržič. Prijave in informacije po tel. 5971 536 ali pri mentorjih na šolah.

PREDAVANJA

v Knjižnici Begunje
Begunje - Knjižnica Begunje od sredine januarja deluje v novih prostorih. Vabijo, da se jim jutri ob io., 10.30, n . , 17. in
17.30 pridružite na Pravljičnem maratonu, prav tako jutri pa
se lahko ob 16. url udeležite tudi odprtja razstave Babičin
krožek.

Tibet in Himalaja za telebane
Škofja Loka - V MIheličevi galeriji na Spodnjem trgu se bo jutri ob 19. uri začelo predavanje z diapozitivi Tibet in Hima-

Žena Marija, otTod N a t a ^ , Bojana, Primož, Klemen,
vnuld Tina, Špela, Sašo, Mojca, Nina, Nejc in sestra Mira
Kranj, 11. februarja 2 0 0 8

laja "za telebane". Predavali bosta Irena Dolinar In Marjana
Mlinar.

V knjižnicah za otroke
Jesenice - Na otroškem oddelku jeseniške knjižnice bo ura prav-

Vrani, ali jih poznamo?

ljic v četrtek, 14. februarja, ob 17. uri, ustvarjalna delavnica Sestavimo budilko bo jutri, v sredo, od 16. do 17.30, v petek, 15. februarja, pa bo od 16. do 17.30 delavnica Pobarvajmo budilko.

Radovljica - V Knjižnici A. T. Linharta se bo danes ob 19.30
začelo predavanje o vranah z naslovom Vrani, ali jih poznamo?. Predavala bo Urša Koce.

Slovenski Javornik - Ustvarjalna delavnica bo v knjižnici danes od 16. do 16.45.

Razlike v oblikovanju vrta na deželi in v mestu

Radovljica - V radovljiški knjižnici se bo igrana predstava
Medved išče pestunjo začela v četrtek, 14. februarja, ob 17.
uri. Primerna je za otroke, ki so stari vsaj 4 leta.
Bled - V Knjižnici Blaža Kumerdeja se bo pravljična ura z naslovom pravljice Zakaj na spodnjem otoku zvonijo poldne
ob enajstih? začela v petek, 15. februarja, ob 17. uri. Pravljica
je primerna za otroke, ki so stari vsaj 3 leta.
Bohinjska Bistrica - V knjižnici se ustvarjalna delavnica za
otroke z naslovom Papirna snežak začela jutri ob 17. uri. Primerna je za otcoke v starosti od 4 let dalje.

Preddvor - Turistično društvo vabi svoje člane na predavanje o rožah, ki bo jutri ob i8. uri v Domu krajanov v Preddvoru. Predaval bo strokovnjak Kluba GAJA Matjaž Mastnak. Tema je: Kakšne so razlike v oblikovanju vrta na deželi in v mestu.

LOTO
Rezultati 12. kroga
- 1 0 . februarja 2008
6, 15, 26. 29, 33, 38, 39
in 32

Predvideni sklad
13. kroga za Sedmico:
1.300.000 EUR

Kranj - Fotografsko društvo Janez Puhar Kranj v okviru izobraževalnih predavanj vabi danes ob 19. uri bo v veliko konferenčno dvorano Gimnazije Kranj na Koroški 13, kjer bo na
temo Barve predaval akademski slikar gospod Darko Slavec, profesor na Naravoslovnotehniški fakulteti v Ljubljani.

Ško^a Loka - V škofjeloški knjižnici se bo ura pravljic začela
danes ob 17.30. Otroci bodo lahko prisluhnili pravljici O kraIjičnah in izgubljenih kronah.
Poljane - Pravljica o zajčku se bo v poljanski knjižnici začela
danes ob 17. uri.
Železniki - O osličku, ki je šel pogleda svet je naslov pravljice, ki ji bodo otroci v knjižnici prisluhnili jutri ob 17. uri.
Sovodenj - V Knjižnici na Sovodnju se bo delavnica za spretne prste Miška iz luknjice začela v petek, 15. februarja, ob
18. uri.
2iri • V Knjižnici v Žireh se bo delavnica za spretne prste
otroke, stare od 4 do 10 let. Miška iz luknjice začela jutri
17. uri, isti dan se bo delavnica za otroke, ki so starejši od
let, začela ob 18. url. Naslov delavnice za starejše otroke
Okarina - ljudski inštrument.

za
ob
10
bo

V Mladinskem centru jesenice
Jesenice - V Mladinskem centru Jesenice bo v četrtek, 14. februarja, pripravljajo mladinski tematski večer za mlade nad
15 let Valentinovo drugačno, a vedno enakovredno - v okviru
kampanje Vsi drugačni vsi enakopravni. V petek, 15. februarja, bo ob 18. uri v prostorih na Trgu na Stari Savi okrogla
miza za mlade z naslovom Sedaj lahko ... vplivam na dogajanje na Stari Savi. Javno debato pripravljajo skupaj z Občino Jesenice, v okviru projekta Sejem bil je živ. V soboto, 16.
februarja, pa bodo od 9. ure dalje v dvorani MCJ potekale delavnice Mladinskega ceha Ljubljana Ustvarjalno reševanje
konfliktov. Prijave zbirajo do petka, 15. februarja, oz. do zapolnitve prostih mest, in sicer na naših telefonskih številkah
04/5884 680 in 04/5884 681 ter e-pošti mcj-info@siol.net.

IZLETI

nepremičnine

OBVESTILA
Turnir v pikadu
Šenčur - Klub mladih Šenčur organizira 2. KMŠ turnir v pikadu, ki bo v soboto, 16. februarja, ob 18. uri v Domu krajanov
Šenčur. Prijave po tel.: 041/312-348 (Aleš) ali na
kms.sencur@gmail.com do petka, 15. februarja.

RAZSTAVE
Moje Alpe
Bled - V Hotelu Astoria bodo jutri ob 18. uri odprli razstavo
fotografij Petra Strgarja, člana fotokluba TNP, z naslovom
Moje Alpe.

Z A P O P O L N P R E G L E D SI O G L E J T E
WWW.GORENJSKIGLAS.SI/KAZIPOT

v SLOVO

bivšemu sodelavcu

BOJANU PISKU
vodji splošnega oddelka

Ohranili ga bomo v lepem spominu.

Na Trstelj
Preddvor - Planinska sekcija Preddvor vabi svoje člane 16. februarja na Trstelj (643 metrov). Hoje bo predvidoma za 3
ure. Tura je lahka. Odhod avtobusa bo ob 7. url izpred trgo-

Osrednja knjižnica Kranj

nepremičnine

•i,

Bcitof 79A, 4000 Kranj
tnfo-nep@^eM(oprajckt.sl
wwv».9ekkopro)eM.sl

04 2341 999
031 67 40 33

Lotko: 3 2 6 3 7 2

Predvideni sklad 13. kroga
za Lotka: 70.000 EUR

O barvah

gekkoprojekt

Ul. Juleta Cabrovika 3 4 , 4 0 0 0 Kranj
email: info<g)ida.nepremicnine.si
PE Kranj, Planina 03, Kranj
td.: 04/2351 000, G S M 041/331 886.
051/391100, fa*: 04/2351 001
STANOVANJA PRODAMO:
KRANJ, LEVSTIKOVA UUCA: 135,88
m 2 , petsobno, I. 2 0 0 6 , prit., v vila
bloku v Kranju, atrij, trije parkirni
prostori, novo, cena: 212.000 EUR.
KRANJ, VALJAVČEVA UUCA: 74 m2,
trisobno, 1.1961,3. nad., v račun vzamemo manjSe stanovanje, ni provizije, cena: 114.000 EUR.
KRANJ, LJUBLJANSKA CESTA: 56,1
mz. trisobno, I. 1952, cena: 72.200
EUR.
HISE PRODAMa
STRAŽISCE - KALVARIJA: 216 m2,
samostojna, zgrajena I. 2006, 340
mz zemljišča, lil. gradbena faza,
K(io8 mz) + 1 ( 1 0 8 m2) + M ( i o 8
mz), kupec ne plača provizije. V račun vzamemo tudi sUnovanje. cena:
169.500,90 EUR.
SREDNJE BITNJE: 1 0 0 m 2 , 1 / 2 hiše,
I. 1960. 178 m2 zemljišča, cena
115.000 EUR.
KRANJ, VISOKO: 180 mz, samostojna, adaptirana I. 2007. 230 mz zemljišča, lahko tudi dvostanovanjska, v
račun vzamemo stanovanje, parcelo,
cena: 175.000 EUR.
PARCELE PRODAMO:
PODLJUBEL): 1 . 2 0 0 m2, zazidljiva,
končna lega, cena: 6 0 EUR/mz.
KRIŽE PRI TRŽICU: 1.361 m2, zazidljiva, zazidljiva parcela z gradbenim
dovoljenjem za enostanovanjsko
hiSo, cena: 100 EUR/mz.
KUPIMO:
Kranj okolica kupimo kmetijsko zem.
IjiSče.
Kupimo zazidljivo parcelo 12001 0 . 0 0 0 m2 v Kranju ali okolici in v
Medvodah in okolici.
Na območju Gorenjske kupimo stanovanja, hiie in parcele. P l ^ l o takoj.
Za več infbrmadj nas pokličite.

PRODAMO STANOVANJA
KRANJ - CENTER: trisobno duplex,
96,25 m2, I. 2006 1. nadstropje In
mansarda. Cena: 165.331,42 EUR.
PRODAMO HiSO
KRANJ - ZLATO POLJE: samostojna,
181 m2, na parceli 461 mz, I. 1950,
prenovljena 2000. Cena 259.900
EUR.
PRODAMO ZEMLJIŠČA
BLED: prodamo zazidljivi parceli, ob
pasu zazidljivosti, v skupni izmeri
1728 mz. ravna. Enkratna priložnost
za investitorje. Cena 300 EUR/m2.
ODDAMO POSLPROSTOR
KRANJ • KOKRICA: oddamo skladiSče, 1.1950, v izmeri 500 mz, pisarniške prostore s sanitarijami v izmeri
48 m2. Cena 3 EUR/m2.
DODATNA PONUDBA NA:

wwur.gekkoprojekt.si

FESST,d.o.o.,
nepremičninska
dnjžba,
Stritarjeva ulica
Kranj,
Telefon: 236 73 73
Fax: 2 3 6 7 3 70
E-poSta:
info@fesstst
Internet:
www.fessta
STANOVANJA PRODAMa
TRŽIČ: dvosobno, 41,95 m 2 , 2 . / 2
nad., I. izgr. 1900. 68.000,00 EUR.
BLED: garsonjera, pritličje, 18,00
m2.1, izgr. 2000, 50.000,00 EUR.
KRANJ-Jezerska c.: pritličje, 38,00
mz, I. izgr. 1980, 75.000.00 EUR.
KRANJ-Planina: enosobno, nadstr.
4 / 4 . 39.79 ms. I- izg'- '973.

83450,00 EUR.

KRANJ-Planina 1: dvosobno, 63,10
mz, 4 . / 7 nad., I. izgr. 1978,
105.000,00 EUR.
ŠKOFJA LOKA: trisobno stanovanje
dupleks v stanovanjski hiSi, 73.05
m2, L izgr. 1996,120.000,00 EUR.
POSLOVNI PROSTORI
KRANJ - ZLATO POL|E: poslovni
prostor (pisarna s sanitarijami) v iz.
meri 26,60 m2,1. nadstropje, obnov.
Ijeno 1990, 64.000,00 EUR.
HIŠA
KRANJ-Huje: vrstna, 90 m2, zemljiSče 143 mz, garaža, I. izgr. 1957,
169.000,00 EUR.
TRSTENIK - ČADOVLJE: novogradnja 2005, zemljišče 775 mz, bivalne
povrSine 300 mz, 280.000,00 EUR.
SKOFJA LOKA-mestno jedro: nadstropna hiSa - kulturni spomenik v izmeri 122 mz, zemljišče 1330 mz, I.
izgr.
1809,
adaptirana
2001,
345.000,00 EUR.
www.resst.si

MALI OGLASI

22

TEHNIKA

ODDAM

Mali oglasi

tel.: 201 4 2 4 7
fax: 201 4 2 1 3
e-mait: mali0gla5i@g-glas.si

NA NOVO urejen country club v gubIjani 165 m2 s pokritim vrtom, letnim
vrtom 25 m2 na frekventni lokaciji z
dol>rim prometom oddamo za 17 tel,
obvezen odkup Inventarja In solidna
najemnina. 9 041/692-457

KNJIGE,
PUBLIKACIJE

PRODAM
DIGITALNI avtoradio. kasetar. snernljiva prednja stena z dokumenti, skoraj
nov. 30 EUR, « 041/276-485

6000872

Male oglase sprejemamo: za objavo
v petek - v sredo do 1330 In za objavo
v torek do petka do 14.001 Delovni cas:
od ponedeljka do petka neprekinjeno od
8.-19. ure.

PROSTOR za skladišče v Kranju, vel.
200 m2. viš. 3.20 m, « 031/328375

600090S

V OKOUCI Škofje Loke. večiti prostor
za proizvodno dejavnost alt skladišče.
«041/335-841
8000826

NEPREMIČNINE

PRODAM

STANOVANJA

GARAŽO na Planini I. Vreč^kova ul.
Kranj. 9 041 /914^48
soooeio

PRODAM

KUPIM

EN0S08N0 opremljeno stanovanje
41,7 m2, v Bistrici pri Trztcu, zaprt bah
ton preurejen v otorško sobo. v bližini
šola. vrtec, trgovina, banka, pošta ...
80.000 EUR. « 040/202-599

NA JESENICAH. Bokalova, kupim garažo. « 031 /483-340
6000908

0000964

BREZ POSREDNIKA dvosobno stanovanje. Ptaniria II. z vsemi priključki, z
opremo ali brez. vseljivo po dogovoru,
vknjižba takoj, cena po dogovoru, resni. « 040/16&404
6OOO&3&

KsKERN

N E P R E M IČ N IN E

Maistrov tff 12,4000 Kranj
Tel. 04/202
202 25 66
CSM 051/520700 Email: info@l<3-kem.$i
DVOSOBNO stanovanje. Stražišče, v
pritličju. 051/388-822
6000076

STANOVANJE Tržič. 50 m2. sončna
lega. « 041/637-100
6000924

ODDAM

8000966

HIŠE
PRODAM
H i š o . opremljeno v Kranju. 9
031/624-509. popoldan
600092»
SAMOSTOJNO postovno stanovanjsko
hišo 603 m2 na parceli 950 m2. kvaSeir^
gradnja, vzdrževana v Notranji Goricah,
cena 650.000 EUR, 8 041/334-247.
http://samo.moj.netAader/index.html
8000466

STANOVANJSKI DVOJČEK v Preddvoru. vselitev možna konec poletja
2008, 051/388-822
9000074

STANOVANJSKI DVOJČEK Skofja
Loka, Hafnarjevo naselje. 031/210320
V PODREČI prcxJam stanovanjsko novogradnjo. 051 /388-822
8OO0975

POSESTI

GRADBENI MATERIAL

FIAT TIPO YORK 1.4. L 91, 86.000
km odlično diranjen. temno sfcve kovinske barve, prvi l ^ n i k . cena: 500.00
EUR. 9 041 /796-645
6000963

HRASTOVE plohe in deske ter 7.5
KW motor. «031/351-172

NISSAN Almera 1.8,1. 02. 60.000 km
klima, garažiran. servisiran. 9
031/518-932
8000es6
OPEL Astra 1.7 CDTi karavan, I. 05
novi model, veliko dod. opreme tudi
navigacija. « 041/378-803
8000699

OPEL Corsa 1.4 ECO. I. 95 uničena
leva prednja stran. 9 04/233-29-93

CLIO 1.4 5V, I. 02 kov. olivna. Preša,
d.o.o.,
04/281-57-00,
cena:
5.500.00 EUR
CLIO 1.5 DCI, I. 06. 43.000 km črne
kovinske barve, vsa dodatna oprema.
«031/438-577
8000936
ESPACE1.9.!. 03 kov. srebrna, Preša. d.o.o.. 04/281-57-00. cena:
12.500.00 EUR
8000963
LAGUNA 2.2, DCI, I. 02 srebrna. Preša. d.o.o.. 04/281-57-00. cona:
9.700.00 EUR
6000965
MEGANE 1.4 5v 99 rdet, Preša.
d.o.o..
04/281-57-00.
cena:
3.000,00 EUR
8000960

SCENIC 1.6. I. 03 kov. zlata. Preša,
d.o.o.,
04/281-57-00.
cena:
9,800.00 EUR
8000064

TWINGO 1.2.1. 01 kov. modra. Preša
d.o.o.,
04/281-57-00,
cena:
3.290,00 EUR
8oood87
TWIN60 1.5 DCI, L 07 kov.. Preša.
d.o.o.,
04/281-57-00.
cena:
11.990,00 EUR
8000981

TOALETNI WC. invalidski stol na kolesih. «040/258-428
60oo8to

ŽIVALI
IN RASTLINE
PRODAM
PSIČKO, gladkodlako. črr»o prinašalko, z rodovnikom, staro 7 tednov. «
04/595-77-14, 031/389-181

PODARIM

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

ISČEMO TOPEL DOM za zelo posebnega črnega mucka Bučka, starega 2
leti Zaradi poškodbe je ostal brez repka In malo šepa na zadnjo tačko, je
zelo prijazen.. « 041/751-722

DRVA mešana (hruška, jesen, hrast).
35 EUR/m3. « 040/539-023
LESNE brikete za kurjavo, ugodno,
04/53-31-648. « 040/88-74-25
MEŠANA dn/a. bližina Škofje Loke,
04/51-20-559, 031/536-765

6000611

SUHA, mešana dn/a.« 041/841-632

8000646

684

GOSPODINJSKI
APARATI

NOST

8000900

KUPIM
TRAVNIK ali njivo v občini Žirovnica,
dobro plačilo. « 041/411-607

«000961

ZEMLJIŠČE, obdelovalno površino travnik, vsaj 5000 m2 na relaciji Radovljica - Jesenice - Bled, 9 051/3727-53

POSLOVNI PROSTORI
PRODAM
STRAŽIŠČE pri Kranju, prodam poslovni prostor. 051/388-822

MOTORNA KOLESA
MZ 250 ETZ, I. 86 dobro ohranjen,
reg. do 4/08. « 031/516-943
6000956

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM
KOMPLET prtljažnik (prečki + 2x kolo
+ 2x smuči) za Hyundai Accent 1. 03.
051/370-928
6009363
4 KOM alu platišča 185/60/14 za Hvundai accent, « 041/583-064

PRODAM

TELIČKO Simentalko ali mešanko, staro od 15 do 20 dni. « 04/255-14-46
6000970

Bilčovs.

PRIDELKI

MOKA TIP 5 0 0 - U G O D N O .

Agropromet Cerklje,

6009354

DVODELNI hladilnik Zanussi. skoraj
nov, za pok>vično ceno, « 040/8876000943

telefon: 04/252 64 40

PRODAM
OVČJE kože. predeno volno in jagnjeta za zakol. « 04/518-87-25.
041/589-894
8OO0943
KUPIM

JEDILNI krompir desire in marabel ter
neprebran sanle, « 041/584-048

NOV Bosch multipraktik concepl
7200 Elect. cena 180 EUR, «
04/23-26-741
80009to

SENO v balah, možna dostava. «
031/568-140
6000907

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

6000946

BIKCA RH in ČB bikce, stare od 10 do
20 dni. Goriče 24. « 041/711-866
8000861

60009>3

BIKCA simentalca. starega 10 dni, «
04/25-25-879
60009»

ZAPOSLITVE (m/ž)

OGREVANJE,
HLAJENJE
PRODAM

BREJE telice m krave. « 04/51-88-

ZELENO kmečko peč. ugodno. «
041/418-952
8000S95

OSTALO

PODARIM
DOBRO ohranjeni dve vzmetnici, «
040/338055
8000936

BREJO zajkljo, « 04/252-55-60
8000952

ČB TELETA, starega 3 mesece in
meso mladega teleta. « 040/640771
6000668
DVE TELJČKI ČB m križankjo LS/limuzin. stari 10 dni. « 041/386-871
6000690

JAGENJČKE, mesnate pasme, ugc^
no. Kmetija Princ, Hudo 1 <pri Kovorju)
Tržič. « 041/747-623

ŠPORT,
REKREACIJA

JAGNJETA za zakol, ugodno, «
041/910-234
6000903

PRODAM

IŠČEMO OSEBO za deto v strežbi ob
vikendih, pogoj: lasten prevoz. GTT
Jošt d.o.o.. Sv. Jošt nad Kranjem 2.
Kranj. « 031/889-329

www;jakopitsch.at
ZAPOSLIM dekle za delo v strežbi, izkušnje niso potrebne, delo po dogovoru ter dekle za delo od 2 do 3 x tedensko. Dobro plačilo!. Bar Monika. Luže
27. Visoko. « 040/33-00-60
6000839

ZAPOSLIMO natakarja/natakarico za
delo v strežbi. Delo izmensko, žaljeno
znanje vsaj enega tujega jezika. Miloš
Jovanovič s.p.. Podnart 25a. Podnart
6000614

ZAPOSLIMO voznika C in E kategiMlje
za EU, Gabrovšek Transport, d.o.o..
Mala ul. 10. 1354 Horjul. « 041/788678

6000674

IŠČEMO komercialista za prodajo pn>
mocijskih daril. Zaželene so izkušnje v
prodaji. Pisne ponudbe pošljite na naslov: Promocija, d.o.o.. Kranjska c.
4. 4240 Radovljica
6000965

V POSLOVNI enoti Kranj priučimo in
zaposlimo zastopnika za trženje medtcinsKega aparata že dogovorjenim
strankam na območju Gorenjske. Farv
tom. d.o.o.. UL. M. Grevenbroich 13,
Celje, « 051/43&-145
6000031

ZA NEDOLOČEN čas zaposlimo zastopnike za terensko prodajo artiklov
za varovanje zdravje. Oglejte si
www.stnkopa.». Sinkopa d.o.o,, Žirovnica 87. Žirovnica. « 041/793-367
ZAPOSLIM zidarja in pomožnega delavca. Milutin Bijelič S.p.. Struževo 28.
Kranj, 9 041 /711 -842
8000725
ZAPOSLIM delavca v krovstvu in kleparstvu. Primož Eržen s.p.. Praše 55.
Mavčiče. « 051/308-942
ZAPOS.LIMO več delavcev za delo v
skladišču, zaželeni so kovinarji, lesarji
in vozniki z vsaj kal. C. lokacija Tržič.
SOS inženiring, d.o.o.. Tržaška c. 2.
Ljubljana
doooao?
POTREBUJEMO delavca za sestavo
pohištva ter ostala mizarska dela, Ostržek in Lavrič k.d., SkoQeloška c. 44.
Kranj. « 041 /792-700
6000973
ZAPOSLIM frizerko. Frizerski salon.
Andreja Urbančič s.p.. Dvorje 112.
Cerklje. « 031/322-090
8ooo864
ZAPOSLIM kovinarja za dek> na CNC
stružnih avton^atih. Ropret, d.o.o., Hotemaže 47 a. Preddvor, « 041/672043

6000966

6000932

IŠČEM
NATAKARICO, kuh. pomočnico zaposlimo v šolski kuhinji na Jesenicah,
dop. delovni čas od po. do pet.. Gostinstvo Andrej ^ m i s.p.. Alpska 52.
Lesce. « 040/777-775

KV KUHAR išče redno ali honorarno
zaposlitev, z večletnimi izkušnjami. rel.
Rateče - Kranj. « 040/745-231, Rudi
6000945

8000651

NUDIM delo dekletu v gostinskem lokalu. deto je Izmenično, nedelje in
prazniki prosto. Helena Jereb s.p..
Savlje 101. Ljubljana. « 041/7566000957

ZA 3x na teden za nekaj ur v dop. času
iščem žensko za pomoč invalidni osebi
v Kranju, « 041/897-144
8000959
iŠČEM DELO. Igranje r^a raznih zabavah. « Oai/582-457
6000669

REDNO zaposlim kuharja/ico. gostilna
Pr' sedmič, Poljanska cesta 68, Gorenja vas, « 041/790-247

6000971

BURSKEGA kozla, star dve leti. «
051/607-611
8000001

DVE plinski jeklenki po 10 kg. «
0590/17-461
6000909

GOSTILNA v Kranju zaposli dekle ali
fanta za delo v strehi ter kuhinjsko pomočnico za pomoč v kuhinji. Matjaž Erzar s.p.. Jezerska c. 41. Kran^, «
04/234-33-66, 041/229-788

367

BREJE, mlade ovce in ovna, kupim balirano otavo in seno. « 04/586-2484,040/886-208
8000»40

16

6000654

6000794

8000696

HLADILNIK, pralni in sušilni stroj, «
041/878-194
6000891

Muschkau

8000720

PRODAM

POCENtTEV SLADKORJA,

ELEKTRIČNI štedilnik Gorenje s steklokeramlčno ptoščo ter pomivalni stroj
Candy. « 04/51 21 414. 041/506-

V DOBER kolektiv sprejmemo študentko ali žensko za delo v strežbi, možna
priučitev ali mlajšo upokojenko, lehko
tudi pogodbeno. Asima Halilovič s.p..
Delavska c. 10. Kranj. « 031/497610

6000813

IŠČEM DELO na domu. « 041/369129

6000693

IŠČEM DELO kot varuška na svojem
domu. 9 04/259-12-22
6000918

STROJNI inženir išče službo na vašem
domu - inšt. matematike, lizike, «
04/202-65-32.031/534-061 6000914

Podjetje Novi Plamen takoj zaposli

ORODJARJA - STRUGARJA(m/ž)
Pričakujemo: IV. stopnjo izobrazbe kovinarske smeri, zaželene
SO izkušnje na podobnih delovnih mestih.
Izbrani kandidat bo sprejet za določen čas s poskusno dobo 6
mesecev in možnostjo kasnejše zaposlitve za nedoločen čas z
dobrim stimulativnim nagrajevanjem.

RABLJEN kimono za moškega 180
cm in 90 kg, kol nov. 30 EUR, «
040/22-43-48

JAGNJETA. « 030/913-245 ©000953

Pisne ponudbe s kratkim življenjepisom in delovnimi izkušnjami
pošljite v roku 8 dni od datuma objave oglasa na naslov:

MESO od krave. « 031/22&062

Novi P l a m e n , d. o. o., K r o p a 1a, 4 2 4 5 Kropa.

8000030

6000692

6000946

4 LETNE gume Duntop 155/70/15 s
platišči ali brez. « 04/25-03-608

8000667

NUDIM

PRODAM

PRODAM

6000904

ZAJCE stare 5 mesecev in suha bukova drva. « 041/655-969

40-HTRSKE vrče za mleko. «
031/476-633
8000920

BELI in rdeči, jedilni krompir, «
041/517-883
6000944

ŠTEDILNIK 2+2 zelo lepo ohranjen in
tlačni bojier. 10 I. 8 041/895-401

6000710

ZAJCA, starega 6 mesecev in brejo
zajkljo. « 041/995-156

GesmbH

tel. 0 0 4 3 4 2 2 8 2 0 8 8 0
office@jakopi tsch.al

OSTALO

TRAKTOR IMT. Zetor ali Ursus. kiper
pnkdico Tehnostroj in kosilnico z grebenom Gorenje Muta, « 041/680-

VEČJO, hrastovo, pisalno mizo. «
04/202-83-73
8oooo64

TELIČKO simentalko. staro 12 tednov.
«04/204-15-22
6OOOO67

6000915

DVOVRSTNI rzkopalnik krompirja. «
031/586-103
M0M34

PRODAM

TELIČKO simentalko. staro 14 dni. «
04/25031-01
8000912

8000949

KUPIM

POHIŠTVO

TELIČKO simentalko. staro tri mesece, «04/59-49-141
8000902

PRODAM

8000931

STANOVANJSKA
OPREMA

TELIČKO simentalko, staro 2 meseca.
8 040/595-576
60«>60r

BIKCE in teličke ter kravo ali telico in
silažne bale ter nekaj krompirja. «
051/372-468

KMETIJSKI STROJI
TRAKTOR TV 731 in suha bukova
drva. možen razrez. « 031 /378-946

6000123

KOMBIVVV Transporter 2.5 TDI, 1. 02.
« 04/53-31-648. 040/88-74-25

JAKOPITSCH

A-9072 Ludmannsdorf

TELICO simentalko, brejo 8 mesecev.
« 041/819-251
0000878

KUPIM

KMETIJSTVO

149

VEČ ha kmetijskega zemljišča - njive
blizu Velesovega. Velikost pravokotnih
parcel od 5000 do 12500 m2. Lepa
lega in dostop. Ponudbe s ceno. naslovom in tel. št. pod, šifra: PRILOŽ-

Z n a n j e n e m š č i n e j e potrebno. Z v e s e l j e m bomo
sprejeli vašo prošnjo.

6000960

TELICO simentalko, brejo 8 mes. in
bikca simentalca starega 2 meseca, «
041/284-609
eoooseo

KURIVO

RABLJEN hladilnik in pralni stroj za
3.5 kg perila, « 041 /208-746

PRODAM

na področju predelave
plastike (m/ž)

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

TELICO simentalko. težko 350 kg. «
04/53-14-937
60009ie

PERZIJSKI samček, star 10 mesecev,
svetle barve, cena 80 EUR. «
04/232-50-59
6000927

SEAT LEON 1.6. 16 V. I. 12/03.
13.600 km prva lastnica, nekaramboNran. rdeče barve, z vso dodatno opremo. 9 041/33-65-39

DRUGA VOZILA

•DELAVCE

PLEMENSKEGA kozla, bursko smaste pasme, starega tri leta. «
051/301-795

TELETA simentalca. starega 2 meseca in silažne bale, « 04/533^4-48

ZASTEKUENA. okenska krila, ugodno. «04/232-34-73
8OO0933
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• MIZARJE

6000476

6000041

274

PAŠNO telico, simentalko, v 8. mesecu brejosti, t e ^ nad 550 kg, Rovte 12,
Podnart
8000917

PRODAM

PRODAM

eooo9ti

PARCELO z gradbenim dovoljenjem,
za gradnjo stanovanjskega dvojčka.
Naklo pri Kranju. 051/388-822

GRADBENI
MATERIAL

PRODAM

ZASTAVA 8 50 AK. I. 85 obnovljen, registriran do 9/08. « 040/282-122

PRODAM

NOVE. vojaške gojzarje št. 41-42. «
04/574-38-99
6000947

MEDICINSKI
PRIPOMOČKI

STAVBNO POHIŠTVO

CLIO 1.4 3V. i. 06 kov. čma. Preša.
d.o.o..
04/281-57-00.
cena:
II.490.00 EUR
6000962

STAREJŠI zakonski par išče v Kranju
ali okolici 2 1 / 2 ali 3-sobno stanovanje, neopremljeno za daljše obdobje.
9 04/23-2&«30

PRODAM

AVTOMOBILI

HVUNDAI Galcoper. I. 01 srebrne barve. krater, cena: 8.200.00 EUR. «
051/270-833
8000678

Zaradi širjenja obsega naše
dejavnosti zaposlimo:

PRAŠIČE težke od 40 do 120 kg,
možna dostava, cena 2. 20 EUR do 1,
60 EUR za kg žive teze. « 031 /S64743

PRODAM

600093S

6000926

NAJAMEM

OBLAČILA

DESKE colarice. Pnebačevo 41. Kranj,
« 04/232-40-16, 041/781-013

PEUGEOT 206 SV, I. 03. 66.000 km
I. lastnica. « 041 /509-591 eoooru

ENOSOBNO stanovanje v Kranju. 9
040/416-257
8000882

STROJI
IN ORODJA

MOTORNA
VOZILA

OPREMLJENO sobo v Kranju, souporaba sanitarij, samskemu moškemu. 9
04/232-50-59

8000624

SLOVAR slovenskega knjižnega jezika. 1.94. 8 04/512-08-59. Miha

PRODAM

0000926

ENOSOBNO. opremljeno stanovanje.
39 fn2, v Podlubniku Škofja Loka. «
041/632-577

PRODAM

MLADO, belo kozo brez rogov. «
031/389-123
8000937

6000664

INDUSTRIJSKI šh/alni str. Singer, skoraj nov. zelo ugodno ter mizo in 6 stolov za 80 EUR. « 04/95-45078

GARAŽE

info@g'glas.si

MALI OGLASI, ZAHVALE
POSLOVNE
PRILOŽNOSTI
UREJAMO najugodneiše kred«te na hipoteKo, 0 0 ali pokojnino. Upoštevajo
se tudi dodatek za matico, prevoz,
otroški dodatek; tudi za dohodke pod
350 EUR. Planinšek k.d.. Sinkov Tum
23. Vodice. 9 031/206-352
«000363

KREDITI D O lO LET ZA VSE
ZAP., T U D I ZA D O L O Č E N
ČAS, I N UPOKOJENCE
do 50 % obremenitve, stare
obveznosti niso ovira. Krediti
na osnovi vozila in leasingi.
Možnost odplačila na položnice: Pridenno tudi na dom.

BYTYQI IN OSTAU. Gradbeniško
d.n.o.. Glavni trg 14. Kranj, izvaja vsa
gradbena dela. novogradnje, adaptacije, notranje omete, vse vrst fasad. 9
04/202-81-20.041/760-614 80008»
FLORIJANI d.o.o., C. na Brdo 41.
Kranj izvaja vsa gradt>ena dela od temeljev do strehe, ometi, ometi fasad
Itd. «041/557-871
8000421
GRADBENO PODJETJE KRANJ
d.o.o. Zupanova 6. Šenčur izvaja vsa
gradbena dela, notranje omete, vse vrste fasad, adaptacije, novogradnje, tlakovanje dvorišč, kvalitetno, hitro in poceni. 051 /354-039
6000*27
IZDELAVA finskih savn (Z rvMd^ske smreke po vaših ž e ^ in glede na vaš prostor.
Ptaninšekk.d..ŠinkovTum23.1217 Vodice. « 031 /206-724
aooo&Ao

VAS OB BILANCI boli glava? Upoštevajte naš nasvet: ukrepajte pravočasno! V računovodskem servisu Pronet,
d.o.o., C. talcev 39. Kranj bomo poskrbeli. da raztogov za glavobol ne bo.,
9 04/2-800-800, info@pronet-kr.si

35.000 POSREDOVANJ. 11.000 p<v
znanstev v preteklem letu je karakteristika ženitne posredovalnice Zaupanje
za vse generacije, ki posreduje po
vsej Slo. 03/57-26-319, 031/506495,031/836-378
8000004

UNIVERZA NA PRIMORSKEM
FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER
razpisuje v Škofji Loki

8000542

VIJOSA d.o.o., Tomšičeva ul. 40.
Kranj, izvaja vsa gradbena dela, adaptacije. vse vrste fasad, zunanje ureditve in notranje omete. 9 031/451420
6CX)0621

ŽALUZIJE. lamelne in plise zavese,
roloje, screen senčila, rolete Izdelamo
in montiramo, Rono senčila, d.o.o.,
Mavsarjeva cesta 46. Notranje Gorice.
9 01/365-12^7. 041/334-247
300045«

36-LETNI obrtnik želi spoznati iskreno
dekle od koderi<oli za trajno razmerje.
«041/229-649
8OO0701

LU

41-LETNI bivši športnik, podjetnik, nekadilec. 173. atletske postave, prijetnega videza in lepega nasmeha te vabi
na prijetna srečanja v dvoje. Pošlji opis
na. « 031/695-370
8000628

Ljudsk;) I nt^cr/vi
S;k<irja !.oka

DEKLETA, t>rezplačno lahko spoznate
fante za iskrene, resne, trajne zveze iz
vse države, 031/836-3r8

Podhihiiik U
42211 Škofju l.4iku

8000005

IŠČEM
IZVAJAM vsa gradbena <jela. notranje
omete, fasade, adaptacije, tlakovanje
dvorišča, ograje, kamnite škarpe in
dimnike, kvalitetno, hitro in poceni.
SGP Beni. Struževo 7. Kranj, «
041/561-838
8000622

N U M E R O U N O Robert
Kukovec s.p., Mlinska uL 22,
Marifcx)r, telefon:

02/252-4S-26,041/750-560.

IZVAJAM vsa slikopleskarska deta. izdelava 4asad. polaganje vseh vrst talnih
oblog. Vdčanšek Albin s.p.. Kidričeva
7. Jesenice, « 04/586-38-35,
041/873-706
eooo«?

STORITVE
NUDIM
ADAPTACIJE. nov<^radnje od temelja
do strehe. Notranje omete, fasade,
kamnite škarpe. urejanje in tlakovanje
dvorišč, z našim ali vašim materialom.
SGP Bytyql d.n.o., Struževo 3a, Kranj.
041/222-741
0000437
ASTERIKS SENČILA Rozman Peter,
s. p.. Senično 7. Križe, tel.: 59-55^
170. 041/733-709: žaluzije, roloji, rolete. lamelne zavese, plise zavese, koniamlki. markize, www.asteriks.net

PREKRIVANJE STREH od 3.5
£UR/m2, možna dobava 30% cen^še
kntine. Marko Derfink s.p.. Giavna cesta
12, NaMo, « 040/484-118
eoooaoz
PRENAVUAMO HIŠE in stanovanja v
Kranju in okolici - rezervirajte svoj termin. Megamatrix. d.o.o.. Staretova ul.
39. Kranj., « 041/570-957

8000776

RTV SERVIS Šinko Marko s.p.. C. na
Klanec 53. Kranj. pop. TV, video, ma»i
gos. aparatov, s 04/233-11-99 6000209

BELJENJE notranjih prostorov, glajenje sten in stropov, odstranjevanje tapet. dekorativni ometi in oplesM vam
kvalitetno in ugodno nudi pleskarstvo
Pavec Ivan s.p.. Podbrezje 17&. Naklo. 8 031/39-29-09
sooouo

TESNJENJE OKEN IN VRAT uvožena
tesnila do 30 % prihranka pri ogrevanju. Prepiha in prahu ni veči Zmanjšan
hrup. 10 let garancije. SE & MA,
d.o.o.. Ekslerjeva 6. Kamnik. 9
01/83-15057. 041/694-229 8000803

IŠČEM žensko za pomoč v gospodinjstvu za starejšo osebo na območju Tržiča (nabava, kuhanje idr). 9
041/767-360
60Q09n

tv\.: 04/506
IHI
ra\: « 4 / 5 1 2 l(K KX

RAZNO
LEPE, lesene, ptičje hišice in ptičje valilnice. 9 04/594-90-41
©oooeie

80009&8

PUHALNIK z motorjem, šivalni stroj,
nov, znamke Ideal v omarici, 9
04/574-66-80
8000939

IZOBRAŽEVANJE
PLESNI TEČAJI za mladoporočence,
organizirane skupine, posameznike in
posamezne pare v Britofu 316, pri Kranju. Vabi vas STUDIO TANGO. 9
041/820-485
MOO^M

Na informativnem dnevu bo možno dobili tudi
informacije o podiplomskem študiju.
Vse programe izvajamo kot izredni študij in
so zato prilagojeni zaposlenim Študentom.

M A N A G E M E N T

Informacije: 04/506-13-70. 506-13-03
www. fm-kp.si, www.lu-skoljaloka.si

w vv w. pogreb n i k ,co m

ZASEBNI STIKI

ZAHVALA

35-LETNA samska punca želi spoznati zvestega fanta, s katerim bi uslvarila
driižino. 9 031 /836-378
8OO0700

V 91. letu starosti nas je zapustila draga mama. sestra, babica,
prababica, taŠČa, teta

MARJETA ŠMID

roj. Ozebek, p. d. Debelačkova m a m a iz Sv. Lenarta

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče.
Hvala pogrebni službi NavČek in oktetu Klasje. Hvala župnikoma g. VindiŠarju in g. BeŠtru za lepo opravljen obred. Hvala
vsem imenovanim in neimenovanim, ki ste našo mamo
pospremili v tako velikem številu k njenemu zadnjemu počitku.

Svojo življenjsko pot je sklenila naša upokojenka

L J U D M I L A RABZELJ
Od nje smo se poslovili v sredo, 6. februarja 2008, na pokopališču v Cerkljah.
Ohranili jo bomo v trajnem spominu.

Žalujoči vsi njeni
Sv. Lenart. 2 2 . januarja 2 0 0 S

A E R O D R O M L J U B L J A N A , d. d.

ZAHVALA

bo v čemek. 21. februaija, ob 17. uri
v prostorih Ljudske univer/e Škofja Loka.
Partizanska I (bivSa vojaSnica).

pošli: Mare.Zvan@gucst.ames.M

STARA, arhivska vina. novo, masažno
kad za noge, otroško gorsko kolo. šivalni stroj, papige, knjige,
9
040/436-931
sooossi

SPOROČILO O SMRTI

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,
le daleč je...

INFORMATIVNI DAN

vabljeni na brezplačni seminar z naslovom
"Reforma \isokega šolstva in trga dela".
Potrebna je le predhodna najava udeležbe
na seminaiju po telefonu ali elektronski

STAR denar 50 EUR/kg. moped I.
1963. 9 04/580-20-80
8O00a94

NUDIM

1. letnik visokosoLskega strokovnega
študijskega programa M A N A G E M E N T ;
kandidatom za univerzitetni študij, ki zanj
izpolnjujejo vpisni pogoj, priporočamo, da se
vpiScjo v visokošolski strokovni program,
ker sc bodo po zaključenem 2. lemiku lahko
prepisali na univerzitetni program.
Vpis j c možen tudi v 2. in 3. letnik pokličite in pošljemo vam informativno brošuro.

Pred informativnim dt>cvom. ob 15. uri. ste

PRODAM

IŠČEM prevoz šk. Loka - Trebija, po
možnosti na obe izmeni, vožnjo plačam. 9 031/758-958, Barbara
IŠČEM izvajalca za zamenjavo ostrešja. « 041/411-507
800096?
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Ni te na vrtu več,
ne med gredicami,
ni te na polju več,
tam med stezicami.

Ob prerani izgubi našega dragega moža. očeta, dedka

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naŠe drage mami

PAVLE P AL J K

FRANCIJA JEZERNIKA

iz Cegelnice 4 2

se iskreno zahvaljujemo vsem sosedom, sorodnikom in
znancem kakor tudi dr, KaliŠnikovi, sestri Uljani, gospodu župniku za lep obred, pevcem, komunalnemu podjetju, trobentaču
za žalostinko, vsem. ki ste mu darovali cvetje in sveče. najlepSa
hvala. Ohranite ga v lepem spominu.

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste darovali aetje in sveče ter jo pospremili
na njeni zadnji poti. Posebej se zahvaljujemo sosedi gosp« Troha, Zvezi borcev Naklo in Društvu upokojencev Naklo.
Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat iskrena hvala.
Vsi njeni

Žalujoči: žena, hčerka Suzana z družino, sin Franci

Ljubezen, delo in skrbi
tvoje je bilo življenje.
Prekmalu pošle so ti moči
in za vedno zaprl trudne si oči.
Sedaj v našem domu Je praznina,
a v srcih naših huda bolečina.

ZAHVALA

V 51. letu nas je zapustil dragi mož, ati, sin, brat, stric, bratranec in prijatdj

C ^ e l n i c a . 5. februarja 2 0 0 8

Ne ustavljaj se,
da bi nabiral cvetje
in ga nesel s seboj.
Stopaj naprej,
saj fcodo rože
ves Čas cvetele
ob tvoji poti.
(Tagore)

ZAHVALA

V 76. letu je svojo življenjsko pot sklenil naš dragi mož, oče,
stari oče, stric, svak in prijatelj

J A N E Z NOVAK

FRANC HRIBAR

p. d. Čavnarjev Janez

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, botrom, sosedom, sovaščanom,
Alenkinim sodelavcem, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče, svete maže in denarno pomoč. Hvala župniku Mihu Lavrincu in preddvorskim pevcem. Zahvaljujemo se zdravstvenemu osebju bdnižnice Jesenice, reSevaJni službi Kranj in osebni zdravnid dr. Nataši Kem.
Hvala pogrebni službi Navček, trobentaču, zvonarju in nosačem. Iskrena
hvala vsem imenovanim in neimenovanim, ki ste ga v tako velikem številu
pospremili na njegovi zadnji poti in ga boste ohranili v lepem spominu.

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in
znancem za izrečena sožalja, |>odarjeno cvetje in sveče. Iz srca
hvala za trud in prijaznost dr. Trillerjevi in osebju bolnišnice
Golnik, kakor tudi dr. Stepanoviču iz ZD Kranj.
Hvala pogrebni službi Navček in pevcem za opravljen obred.
Vsem imenovanim in neimenovanim iskrena hvala.

Žalujoči vsi njegovi
Bašelj. Podreča, 2. februarja 2 0 0 8

V s i njegovi
Čepulje, febniar 2 0 0 8

GG

24

info@g-glas.si

ANKETA

Ponosni na
slovenski jezik
VILMA STANOVNIK

Učenci na Osnovni šoli Gorje so ob kulturnem prazniku
spoznavali slovenska narečja in bogastvo jezika, ki so
jim ga predstavili gostje iz
različnih koncev Slovenije.
Mi pa smo jih povprašali, kaj
jim pomeni slovenski jezik.
Foto: Anka Bulovcc

Manja Kocijančič:

Mateja Šimnic:

Hana Kunčič:

Jan Potočnik:

Izabela Bailkič:

"Slovenski jezik je naš jezik
in prav je, da ga dobro
poznamo in da poznamo
tudi narečja. Seveda pa se
mladi pogovarjamo tudi v
svojem slengu, kar pa ni nič
narobe."

"Prav je, da se mladi dobro
naučimo svoj jezik, da se
slovenščina ohrani tudi
zanamcem, čeprav je res,
da mladi radi uporabljamo tudi tujke. Vendar pa to
še ni moteče."

"Slovenski jezik je med vsemi nekaj posebnega, ima
celo prednosti, kot je dvojina. Zato se mi zdi prav,
da ga ohranimo. Ponosna
sem, da govorim in pišem
slovensko."

"Slovenščina je z vsemi svojimi narečji res nekaj posebnega in všeč mi je, da se
jo učimo. Seveda imamo
mladi svoj jezik, pa tudi
doma govorimo bolj gorjansko kot knjižno."

"Zdi se mi zelo pomembno,
da znamo dobro slovensko, pa tudi tuje jezike,
ki jih bomo gotovo kdaj
potrebovali. Vendar pa je
slovenščina med vsemi
najlepša."

Obsojena na nenehne selitve
Svojo zgodbo matere samohranilke, ki je obsojena na nenehne selitve in bivanje po dragih najemniških
stanovanjih, nam je zaupala ena od domačink iz Kranjske Gore.
URŠA PETERNEL

Kranjska Gora - Monika Preuc
iz Kranjske Gore je 36-letna
mama samohranilka. Pred
dobrimi tremi leti se je
razšla s partnerjem in z
otrokoma, danes desetletno
Aleksandro in šestletnim Nikom, odšla na svoje. Kot se
spominja, je bilo tiste prve
mesece zares hudo. Denarja
ni imela, celo za hrano ne.
Pomagala si je s paketi Rdečega križa ... Začasen dom
so našli v najemniškem stanovanju z visoko najemnino. A kmalu so se morali
i2seliti. Takrat je mislila, da
bo ostala kar na hodniku ...
K sre6 sta ji na pomoč priskočila prijazna lastnika hiše
na Borovški cesti, kjer sta ji
oddala počimiški apartma.
T a m s e ^ j živi skupaj z otrokoma na 34 kvadratnih metrih. Za najemnino plačuje
tristo evrov na mesec, posebej še stroške. S plačo prodajalke, preživnino in otroškim
dodatkom komaj pokrpa
mesec z mesecem ... Podobnih ^odb, kot je Monikina,
je v Kranjski Gori menda še
veliko. Neprofitnih stanovanj v občini namreč kronično primanjkuje. "Hodila
sem na občino, bila pri županu, a vedno dobUa odgovor,
da ne morejo pomagati,
ker stanovanj enostavno ni,"

Monika z desetletno Aleksandro in šestletnim Nikom zadnja tri leta živi v najemniškem
stanovanju na 34 kvadratnih metrih. Foto:Anka BUIOVK
pripoveduje Monika. Nekaj
upanja je vzbudila namera
Občine, da bo neprofitna stanovanja zgradila nad zdravstvenim domom. A postopki
se vlečejo, interesentov pa je
ogromno. "Toliko se nas je
nabralo in vsi tako težko čakamo na stanovanje. Najbolj
pa se mi smilijo otroci, ki se
selijo sem in tja, namesto da
bi uživali otroštvo," dodaja
Monika. Saj se v Kranjski
Gori ves čas nekaj gradi, a
predvsem turistični apartmaji ... Domačini pa se, ker
ni stanovanj, i2seljujejo. Mo-

nika pozna zgodbe več mla
dih domačinov, ki so pre
prosto odšli. "V desetih
dvajsetih letih bodo domačini izumrli, v Kranjski Gori
bodo živeli samo še vikenda
ši in Ljubljančani!" meni
sogovornica. Tudi sama je v
teh letih začela obupovati in
resno razmišlja, da se bo
preselila na jesenice. Tam so
najemnine bistveno nižje,
pa tudi življenje cenejše kot
v dragi turistični Kranjski
Gori.
Da je neprofitnih stanovanj zares manj od prosil-

vremenska napoved

o Cetovcc

Prevladovalo bo precej jasno vreme, zjutraj bo ponekod
lahko nastala megla ali nizka oblačnost.
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Predsednik Republike Slovenije Danilo Turk in ravnatelj
Narodne in univerzitetne knjižnice Lenart Šetinc sta minuli
četrtek v Narodni in univerzitetni knjižnici odkrila kip Primoža Trubarja. Kip je delo kiparja Tineta Kosa. Odkritje kipa
je bil simbolični začetek praznovanja petstote obletnice
rojstva velikega in pomembnega moža iz slovenske zgodovine, ki je po mnenju predsednika Turka utemeljil slovensko
kulturo in pogumno posegel v takratna družbena in politična dogajanja. Letošnje Trubarjevo leto je tudi priložnost za
temeljitejše spoznanje njegovega dela. J. K.

Dr. Danilo TUrk In Lenart Šetinc ob Trubarjevem kipu.

LJUBLJANA

Bencin cenejši, dizel in kurilno olje dražja
Opolnoči se je cena litra 95-oktanskega bencina znižala za
0,005 ®vra na 1,022 evra, cena litra 98-oktanskega bencina
pa se je znižala za 0,008 evra in znaša po novem i ,036 evra.
Liter dizelskega goriva se je podražil za 0,006 evra in znaša
po novem 1,030 evra, liter kurilnega olja pa se je podražil
za 0,007 evra in stane po novem 0,699 ®vra. J. K.

Novorojenčki
Na Gorenjskem je v minulem tednu na svet prijokalo 31
novih prebivalcev. V Kranju se je rodilo 8 dečkov in 11 deklic.
Najtežja je bila ena izmed deklic, ki je tehtala 4.450 gramov,
najlažjemu dečku pa so natehtali 2.460 gramov. Na
jesenicah se je rodilo 9 deklic in 3 dečki. Najtežji je bil deček
s 4.020 grami porodne teže, najlažja deklica pa je ob rojstvu
tehtala 3.050 gramov.

Morala Sobola,
\
».Grad«:
C.
8M*C ^

(g,
to

o e/o-c

ČETRTEK

v'2/-'"C

-6/7°C

7WC

QRalač«

Napoved za Gorenjsko

cev, je potrdil tudi direktor
občinske uprave na Občini Kranjska Gora Rajko
Puš. Povedal je, da je v občini 56 občinskih stanovanj, ki pa so vsa polna. Letos bosta vseljivi dve novi
neprofitni stanovanji nad
vrtcem v Ratečah, graditi
bodo začeli tudi stanovanja
nad zdravstvenim domom
v Kranjski Gori, prihodnje
leto pa v stari kovačnici
v Mojstrani. A tudi s temi
novimi stanovanji bržkone
ne bodo mogli ugoditi
vsem prosilcem ...
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Odkrili Trubarjev spomenik
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