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Vsaka knjiga je Trubarjev spomenik 
četrtkova Glasova preja o Trubarju z gostoma 
Matjažem Kmedom in Viktorjem Žakljem je bila 
tudi jubilejna. Oba sta pred dvajsetimi leti 
sodelovala na prvi preji. 

JOŽE KOŠNJEK 

Gorenja vas - Razlika med 
prvo in 94., ki smo jo organi-
zirali v četrtek, je samo v 
tem, da je bil na prvi preji 25. 
marca leta 1988 Viktor Ža-
kelj voditelj, akademik Ma-
tjaž Kmecl pa kot takratni 
slovenski minister z a kultu-
ro gost, tokrat pa sta bila oba 
gosta. V Galeriji Krvina v Go-
renji vasi, kjer je bUo že 12 
Glasovih prej, se je z njima 
pogovarjal Miha Nagiič. 

Tema tokratne preje je bila 
aktualna: Trubarjevih 5 0 0 

let. A k a d e m i k i n literarni 
zgodovinar Matjaž Kmecl, 
ekonomist i n politik Viktor 
Žakelj, k i je tudi predsednik 
Slovenskega protestantskega 
društva Pr imož Trubar, in 
Miha Nagiič so na razumljiv 
in tudi iskriv način pripove-
dovali 23iane i n neznane po-
drobnosti iz življenja in dela 
Primoža Trubarja in zgodo-
vinsko razumevanje ter od-
nos Slovencev do njega, do 
njegove dediščine in do pro-
testantizma na Slovenskem. 

^ 3. stran Dr, Matjaž Kmecl, Miha Nagiič in Viktor Žakelj (od leve) rTa Glasovi preji 1 fo^ t i« oow 

Prvim poslali izračun dohodnine 
Republiška davčna uprava je včeraj dohodninskim zavezancem začela pošiljati informativne izračune 
dohodnine za leto 2007. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Ljubljana - "Danes je zgodo-
vinski dan za dohodninske 
zavezance in za davčno 
upravo," je na včerajšnji no-
vinarski konferenci dejal ge-
neralni direktor davčne 
uprave Ivan Simič i n s temi 
besedami označil pomemb-
no spremembo pri dohod-
ninski napovedi. Medtem ko 
so prejšnja leta zavezanci 
sami vpisovali (manjkajoče) 
podatke v napoved, j i m je to-
krat prvič davčna uprava na 
podlagi uradnih evidenc ter 
podatkov o dohodkih in 
vzdrževanih družinskih čla-
nih pripravila informativni 
izračun. Prvi sveženj, v kate-
rem je več kot petsto tisoč iz-
računov, je zavezancem po-

Ivan Simič, generalni direktor republiške davčne uprave 

slala včeraj i n danes, druge-
ga bo predvidoma 9. maja. 
Zavezanci naj podatke v in-
formativnem izračunu pre-
gledajo in j ih primerjajo s ti-
stimi, ki jih imajo sami. Č e • 
ugotovijo, da so podatki in 

izračun dohodnine pravilni 
j i m ni treba storiti ničesar 
izračun bo po poteku 15 
dnevnega roka za ugovor po 
stal odločba o odmeri dohod 
nine. V primem, da ugotovi' 
jo nepravilnosti, morajo ugo-

varjati izračunu, to pa lahko 
storijo s pomočjo obrazca. 

Kot pojasnjujejo na davčni 
upravi, informativnega izra-
čuna niso pripravili za zave-
zance, ki j i m po zakonu ni 
treba vložiti napovedi. V to 
skupino sodijo zavezanci z 
manj kot 2 . 8 0 0 evrov obdav-
čljivih dohodkov ter upoko-
jenci, ki niso plačevali akon-
tacije dohodnine, niso uve-
ljavljali olajšave za vzdrževa-
ne družinske člane in poleg 
neobdavčene pokojnine niso 
imeli več kot 80 evrov drugih 
obdavčljivih dohodkov. Če 
zavezanec do konca maja ne 
bo prejel informativnega iz-
računa dohodnine, a b i ga 
glede na prejete dohodke 
moral, bo moral sam vložiti 
napoved do 30. junija. 

Mir in pokoj 
storžiških žrtev 
V soboto so na pokopališču v Naklem pokopali 
štiri od šestih žrtev iz Strahinja in Police, ki so 
bili pokopani v skritem grobišču pod Storžičem. 

JOŽE KOŠNJEK 

Naklo - V grob zamolčanih 
žrtev druge svetovne vojne 
so po maši v župnijski cerkvi 
v Naklem pokopali posmrtne 
ostanke Jemeja Kisovca, Ja-
neza Uraniča, Franca Kuhar-
ja in Toneta Rehbergerja. Po-

smrtne ostanke Petra Pra-
protnika i n Petra Stegnarja 
pa bodo svojci še iskali. 
Omenjena šesterica je bila 
avgusta leta 1944 umorjena 
pod Storžičem. Z a grob so 
svojci žrtev izvedeli leta 
1990. 

Več na 8. strani 
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G O R E N J S K A 

Graje Kranju 
iz občine Naklo 
0Winski svetniki v Naklem so zahte-
vali, da Kranj seznani prebivalce nji-
hove oMIne z naCrtom centra za ob-
delavo odpadkov. Pohvalili so župa-
novo hitro ukrepanje in zavrnili nepo-
polno pogodbo med obiinama. 

G O R E N J S K A 

Mir in pokoj 
storžiških žrtev 
v soboto so na pokopaliSfu v Na-
klem pokopali štiri od šestih žrtev iz 
Strahinja in Police, ki so bili pokopani 
v skritem grobu pod Storžičem. Ra-
ziskovanje je pokazalo, da je bil uboj 
vseh šestih storjen samovoljno. 
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KRONIKA 

Padle tudi meje v zraku 
v nedeljo opolnoči so tako kot v dru-
gih osmih novih članicah šengenske-
ga prostora tudi v Sioveniji odpravili 
mejne kontrole na letališčih za lete 
znotraj šengenskih mej. Varnostne 
kontrole povsod ostanejo enake. 

1 0 

REPORTAŽA 

Hram sv. Save gradijo 
tudi Slovenci 
Marmor s Hotavelj je že od leta 
2002 naprej med pomembnejšimi 
graditelji cerkve sv, Save v Beogradu, 
ki je med tremi največjimi pravoslav-
nimi cerkvami na svetu. Svetišče že 
služi svojemu namenu, čeprav še ni 
dokončano. g 

VREME 

Danes bo deloma sončno. Jutri 
se bo poohlačlo, čez dan ho 
začelo deževati. Zvečer bodo 
padavine ponehale. Včetrtek 
bo ^mnen^ oblačna. 

i / M ^ C 
jutri: pretežno oblačno 

http://www.coreniskiglas.si
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LJUBLJANA 

Sprejeli novelo šolskega zakona 

Poslanci so na marčnem zasedanju sprejeli novelo zakona o 
financiranju vzgoje in izobraževanja, za katero je konec lan-
skega leta državni svet sprejel veto. Sedaj je šla v ponovno 
odločanje brez spornih členov o stoodstotnem financiranju 
zasebnih šol z javno veljavnimi programi in o možnosti 
ustanavljanja šolskih centrov. Novela zakona določa stop-
njo izobrazbe za delo v vzgoji in izobraževanju. Uvaja tudi 
sistem financiranja srednjih šol po številu učencev, brez-
plačne učbenike za učence osnovnih šol, brezplačno podalj-
šano bivanje do šestega razreda, novost pa je tudi protipe-
dofilski člen. D. Ž. 

nrilo 
izžrebanemu naročniku časopisa 

Gorenjski Glas 

Knjigo prejme MARICA POGAČNIK z Zg. Jezerskega. 

KOTIČEK ZA NAROČNIKE 

Vstopnice za Avsenikov abonma 
Naši cenjeni naročniki, ki radi poslušate Avsenikovo glasbo 
in bi se radi brezplačno udeležili celovečernega koncerta v 
Begunjah, vabljeni k sodelovanju! 
V restavraciji Avsenik v Begunjah se bo v sklopu abonmaja 
zvrstilo osem koncertov, posvečenih članom ansambla bra-
tov Avsenik iz obdobja najuspešnejšega dvojnega albuma 
"Zlati zvoki", in zaključni koncert, posvečen hitu "Na Golici". 
Sedmi koncert bo na sporedu v petek, n . aprila 2008, ob 20. 
uri. Gorenjski glas kot medijski sponzor podarja 2 x 2 vstop-
nici za koncert. Če bi se koncerta, ki bo posvečen Francu Ko-
renu, radi udeležili, odgovorite na nagradno vprašanje: 
KakSna je bila njegova pevska 4ega: visoka - tenor, ali nizka -
bas? Odgovore nam pošljite najkasneje do petka, 4. aprila 
2008, na naslov: Gorenjski glas, Bleiwelsova cesta 4, 4000 
Kranj ali po e-pošti na: narocnine@g-glas.si s pripisom "Za 
Avsenikov abonma". Izžrebali bomo dva para, katerih ime-
na bodo objavljena v torek, 8. aprila 2008, vstopnice pa jim 
bomo poslali po pošti. 

VSAK PRVI TOREK V MESECU 

Kupon za brezplačni mali oglas 
Brezplačen je mali oglas z besedilom do 80 znakov. Ugod 
nost velja samo naročnikom časopisa Gorenjski glas 
Veljavni so kuponi tekočega meseca v tekočem letu (ta 
mesec april/oS) in imajo na hrbtni strani odtisnjen naslov 
naročnika. Mali oglas, oddan po telefonu ali brez 
kupona, zaračunavamo po ceniku, s popustom za naročnike 
(20 % ) . Kupon ni veljaven za objavo pod šifro ali z navedbo 
naslov v oglasnem oddelku. Brezplačnega malega oglasa 
ne morejo uveljavljati pravne osebe (tudi s. p.). 
Oglase sprejemamo na naslov Gorenjski glas, Bleiweisova 
cesta 4,4000 Kranj ali po telefonu 04/201 42 47 neprekinje 
no 24 ur dnevno; za torkovo številko Gorenjskega glasa do 
petka do 14. ure in za petkovo številko do srede do 13.30. V 
malooglasnem oddelku na Bleivveisovi cesti 4 v Kranju pa smo 
vam na razpKjIago od ponedeljka do petka od 8. do 19. ure. 

MALI OGLAS april/08 
Naročam objavo malega oglasa z naslednjim besedilom: 
J prodam J kupim • oddam • najamem 
J podarim J iSfem • nudim • zamenjani 

Netitljivih kuponov ne objavljamo 

Alternativa Janševi vladi 
Socialni demokrati so stranka, ki se je pred leti borila za obstanek na robu političnega prostora, sedaj 
pa ima prvič možnost zmage na volitvah, je Kranjčanom in Gorenjcem na javnem shodu povedal 
predsednik SD Borut Pahor. 

DANICA ZAVRL ŽUEBIR 

Kranj - Stranka SD je s prvim 
od šestih javnih shodov, Id se 
bodo v prihodnjih mesecih vr-
stili po Sloveniji, v Kranju za-
čela svoj predvolilni pohod. 
Lepo vreme in dober pro-
gram sta privabila nmožico 
ljudi, ki so do zadnjega kotič-
ka napolnili prireditveni pros-
tor in z navduženjem sprem-
ljali nastopajoče, od Partizan-
skega pevskega zbora, Saša 
Hribarja in Tilna Artača, do 
Fake Orchestre in mlade tol-
kalne skupine Stop. Uvodo-
ma sta spregovorila predsed-
nica SD Kranj ter mestna 
svetnica Nada Mihajiovič in 
predsednik gorenjske SD ter 
jeseniški župan Tomaž Tom 
Mencinger. Slednji je pove-
dal, da so socialni demokrati 
na Gorenjskem v dobri kon-
didji in da jim je na letošnjih 
volitvah usojeno zmagati. 

Predsednik socialnih de-
mokratov Borut Pahor je bil 
glede napovedi zmage pre-
vidnejši, dejal pa je, da se je 
SD v nekaj letih iz stranke na 
obrobju političnega prostora 

Predsednik SD Borut Pahor med svojimi somišljeniki / fom: rma ocki 

prelevila v močno stranko, ki 
s svojim programom, dobro 
ekipo in pravimi partnerji 
predstavlja alternativo seda-
nji oblasti. Kdor si ne želi na-
daljevanja sedanje politike 
vlade Janeza Janše in priča-
kuje spremembe, mu SD na 
jesenskih državnozborskih 
volitvah predstavlja pravo iz-
biro. Spremembe, ki jih ob-
ljubljajo sodalni demokrati v 

prihodnjih slabših gospodar-
skih razmerah, naj bi bUe v 
smislu nadaljnjega razvoja 
družbe, S D pa se bo trudila 
ustvariti možnosti za blagi-
njo vseh in ne bo spodbujala 
razvoja nekaterih na račun 
drugih. Ključno 2a izvedbo te 
ideje je upoštevanje strokov-
nosti nad politično pripad-
nostjo. Govoril je tudi o mo-
rebitnih koalicijskih poveza-

Čast padlim na Planici 
Marca leta 1942 je v Rovtu nad Crngrobom padlo 15 partizanov. Krajevne 
skupnosti Bitnje, jošt in Žabnica so obletnico tega dogodka izbrale za praznik. 

JOŽE KOŠNJEK 

Planica - Zaradi izdaje so 
Nemci 27. marca 1942 v 
Rovtu pri Planici nad Crn-
grobom obkolili Selško četo 
Cankarjevega bataljona. Pri 
prebijanju iz obroča je padlo 
15 partizank in partizanov, 
med njimi tudi član povelj-
stva slovenskih partizanov 
Stane Žagar. V spomin na ta 
dogodek so krajevne skupno-
sti Bitnje, Jošt in Žabnica 27. 
marec leta 1953 izbrale za 
krajevni praznik. 

Letošnja dobro obiskana 
proslava je bila v soboto do-
poldne pri spomeniku ob ce-
sti proti Planici. Kulturni 
program so pripravili kranj-
ski pihalni orkester, učenci 
podružnične osnovne šole iz 
Žabnice in osnovne šole Sta-
neta Žagarja iz Kranja, me-
šani pevski zbor Svoboda iz 
Stražišča in vojaki Slovenske 
vojske. Med udeleženci sta 
bila tudi župan kranjske ob-
čine Damijan Peme in častni 
občan, partizan Vinko Haf-
ner. Udeležence slovesnosti 
je najprej nagovoril predsed-
nik organizacijskega odbora 
slovesnosti Janez Košir, slav-
nostni govornik pa je bil 

Predsednik državnega sveta Blaž Kavčič govori na proslavi 
na Planici. 

predsednik državnega sveta 
Blaž Kavčič. Dejal je, da je 
slovenski narod, ki se je uprl 
Hitlerju, plačal hud davek, 
vendar je pokazal, da hoče 
ohraniti svojo samobitnost. 
Zaradi tega se je bilo smisel-
no upreti okupatorju in zato 
so padli partizani vredni spo-
štljivega odnosa vseh genera-
cij. "Pogled v zgodovino in v 
današnji čas nas vodi k spo-
znanju, da nič ni samoumev-
no in da se je treba boriti za 
obstoj, za pravičnejšo in bolj 
demokratično družbo ter za 
našo duhovno in materialno 

blaginjo. Veliko smo dosegli 
in na to moramo biti ponos-
ni. Prav zato se ne smemo 
bati preseči dileme o naši 
polpretekli zgodovini. Zaradi 
naših otrok, mladih genera-
cij, ki se bodo morale spopa-
sti z novimi, drugačnimi pro-
blemi, moramo pogumno 
prebiti obroč, ki nam še ved-
no otežuje, da se dokončno 
sporazumemo o vseh vojnih 
žrtvah in se od njih poslovi-
mo. Imamo samo eno zgo-
dovino, je naša skupna in čas 
je, da jo pogumno sprejme-
mo," je povedal Blaž Kavfič. 

vah, če stranka zmaga na vo-
litvah. Čeprav je v partner-
stvu za razvoj, ki ga je SD 
sklenila z vlado Janeza Janše, 
več dobrih elementov za pro-
gramsko zasnovo programa 
SD, pa ima slednja z SDS 
premalo skupnega, da bi lah-
ko vladali skupaj. Pač pa se 
SD namerava nasloniti na 
partnerstvo z levimi in levo-
sredinskimi strankami. 

BRDO 

Na Brdu zunanji 
ministri in protestniki 

Neformalnega zasedanja na 
Brdu, ki ga je gostil zunanji 
minister Dimitrij Rupel, s o 
se udeležili zunanji ministri 
vseh držav članic, generalni 
sekretar sveta EU in visoki 
predstavnik EU za skupno 
zunanjo in varnostno politi-
ko Javier Šolana, komisarka 
za evropsko sosedsko politi-
ko in zunanje odnose Benita 
Ferrero Waldner in komisar 
za širitev Olli Rehn. Prvi dan 
so razpravljali o Bližnjem 
vzhodu. Druga tema je bil 
Zahodni Balkan, tretja pa 
medkulturni dialog, razpra-
va pa se je osredotočila na 
oceno zadnjih dogajanj o Ti-
betu. Med srečanjem zuna-
njih ministrov na Brdu se je 
v soboto opoldne nasproti 
vhoda na posest Brdo zbrala 
manjša skupina mladih. Ti 
so z napisi "Rupel go home" 
protestirali proti neodzivno-
sti slovenske vlade glede, 
kot so dejali, "okupacije slo-
venskega ozemlja od Prek-
murja do Obale". Podporo 
jim je izrazil tudi Marjan Po-
dobnik, direktor Zavoda 25. 
junija, ki je menil, da bi mo-
rala ministra Dimitrij Rupel 
in Dragutin Mate odstopiti 
in dati možnost Sloveniji in 
vsem parlamentarnirh stran-
kam, da dejansko začnejo 
odločno ščititi slovensko 
ozemlje in morje. D. Ž. 

mailto:zavrl@g-glas.si
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Vsaka knjiga 
je Trubarjev spomenik 
i 1. s t ran 

"Protestantizem je kljub 
hudemu preganjanju, še zla-
sti protestantske elite, prita-
jeno živel v slovenski zavesti. 
Valvasor v svoji Slavi zelo 
hvali Dalmatina, o Trubarju 
pa piše bolj previdno, nev-
tralno. Z začetkom nacional-
nih gibanj se je zanimanje za 
slovenski jezik i n za knjigo 
in seveda za Trubarja pove-
čalo. Fran Levstik je zapisal, 
da je jezik osrednje bistvo 
vsakega naroda, ko pravi, da 
z odvzemom jezika odvza-
meš narodu dušo. Kopitar in 
Metelko sta že v prvi polovici 
19. stoletja uporabljala frazo, 
da je Trubar slovenski kul-
turni Kolumb. Ko je Sloven-
cem dal knjigo, j im je odkril 
nov svet. Konec 19. in v za-
četku 20. stoletja so poudar-
jali, da je vsaka slovenska 
knjiga spomenik Trubarju. 
Če upoštevamo, da je Trubar 
deloval v popolni kulturni 
praznini, da je moral izumiti 
slovenski jezik, ga normirati 
in uporabiti za prevod Svete-
ga pisma, v katerem so skraj-
no zahtevne formulacije, po-
tem si lahko predstavljamo, 
kaj vse je naredil. Poskrbel je 
za izid 25 knjig, njegovi so-
mišljeniki pa so napisali in 

Novinar in publicist Uroš Lipušček, Zdravko Krvina, Viktor Žakeij in Mat jaž Kmecl pred 
začetkom Preje / foio: T,n4 doh 

natisnili še 25 knjig. Petdeset 
tiskov ni malo," je povedal 
akademik Matjaž Kmecl. 

"Trubar je vse počel iz svo-
je vere, čeprav se je zavedal 
pomembnosti kulturnega 
poslanstva. Pred predsedni-
škimi volitvami so bili kandi-
dati na televiziji vprašani, 
kdo je zanje največji Slove-
nec. Samo sedanji predsed-
nik Danilo Tiirk se je odločil 
za Trubarja. Ce vzamemo 
slovenstvo kot tok, je v njem 
čofotalo veliko Slovencev. 
Ampak Trubar je bil na za-
četku in je spuščal v ta tok 

svežo vodo. Naše društvo je 
predlagalo, naj se ljubljanska 
univerza imenuje po Primo-
žu Trubarju. Predlog je bil 
zavrnjen. Posebej podcenju-
joča, katastrofična je bila ar-
gumentacija, kjer so bile 
omenjene primerjave s Ka-
radjordjevidera, Kardeljem. 
Pomešali so jabolka in hru-
ške. In to je storila osrednja 
slovenska akademska usta-
nova. Kadarkoli bom imel 
možnost, bom ta primer na-
glas povedal," je bil ogorčen 
Viktor Žakeij. "Pri Primožu 
Trubar ju in reformaciji je 

treba narediti tri stvari. Naj-
prej je o tem treba nekaj ve-
deti. Nato je treba Trubarja 
priznati in se m u opravifiti 
za vse gorje, ki je bilo povzro-
čeno n j e m u in protestan-
tom. Bil je ogrožen. Dvakrat 
je moral v pregnanstvo, od 
koder je vzdrževal stike s do-
movino in domov pošiljal 
knjige ter s tem ohranjal je-
zik. S Trubarjevo popotnico 
smo postali del Evrope in 
njenega duhovnega gibanja. 
Brez Trubarja ne bi bilo tudi 
drugih velikih ljudi," je pove-
dal Viktor Žakeij. 

Gorenjci pijemo dobro vodo 
v primerjavi z razvitimi državami je kakovost slovenskih voda v samem evropskem vrhu. 

MATEJA RANT 

Kranj - Tako ugotavljajo v pu-
blikaciji Kakovost voda v Slo-
veniji, ki jo je ob mednarod-
n e m dnevu voda 22. marcu 
izdala Agencija za okolje. To 
pa še ne pomeni, dodajajo, 
da n imamo težav s kakovost-
jo vode, saj posamezne odse-
ke rek še vedno obremenju-
jejo prevelike količine indus-
trijskih in komunalnih od-
plak, podzemne vode, ki so 
glavni vir pitne vode, pa so 
obremenjene z nitrati in pe-
sticidi. Iz podatkov v omenje-
ni publikaciji je mogoče raz-
brati, da smo na Gorenjskem 
kljub temu s kaJ<ovostjo vo-
dotokov in podzemnih voda 
lahko zelo zadovoljni. 

V večini gorenjskih povr-
šinskih vodotokov niso za-
znali kemijskega onesnaže-
nja, za katerega je krivo pre-
seganje mejnih vrednosti za 
adsorbirane halogenirane 
organske spojine (AOX), me-
tolaklor, atrazin, pesticide, 
anionaktivne detergente, mi-
neralna olja, bor i n cink. 

S kakovostjo voda s m o na Gorenjskem lahko zadovoljni, 

T u d i v Kamniški Bistrici, v 
kateri so v preteklih letih iz-
merili povečane vrednosti 
predvsem A O X in fenolnih 
snovi, se je v letu 2 0 0 6 slika 
popravila. Kakovost vode se 
je v primerjavi z merjenji v 
letih od 1 9 7 9 do 1981 izbolj-
šala tudi v Blejskem jezeru. 
Vzpostavitev monitoringa na 
Blejskem jezeru je bila na-
mreč povezana s sanacijski-
m i ukrepi za izboljšanje sta-
nja jezera, ki je, navajajo v 
omenjeni publikaciji, v se-

demdesetih letih prejšnjega 
stoletja sodilo že med evtrof-
na, občasno celo hiperevtrof-
na jezera. To pomeni, da je 
bilo v vodi veliko hranil, zla-
sti dušikovih i n fosforjevih 
spojin, kar pospešuje rast alg 
in višje razvitih rastlin. T o 
vo<li v motnje v ravnotežju i n 
poslabšanje kakovosti vode. 
Na izboljšanje stanja je med 
d r u g i m vplivala ureditev 
umetnega dotoka Radovne v 
letu 1 9 6 4 in delna sanacija 
blejske kanalizacije v letih 

1982 do 1985. Bohinjsko je-
zero pa sodi med referen6ia 
alpska jezera, pri katerih ni 
človekovega vpliva na vodno 
okolje oziroma je zanemar-
ljiv. N a teh dveh jezerih 
spremljajo tudi kakovost ko-
palnih voda, in sicer za Bo-
hinjsko jezero v Fužinskem 
zalivu, za Blejsko jezero pa v 
Grajskem kopališču ter na-
ravnih kopališčih pri hotelu 
Vila Bled in Grand hotelu to-
plice. Spremljajo še kakovost 
kopalne vode na Šobčevem 
bajerju. Iz podatkov v publi-
kaciji agencije za okolje je 
mogoče razbrati, da je kako-
vost kopalnih voda na Go-
renjskem v skladu s priporo-
čenimi zahtevami evropske 
direktive o kopalnih vodah. 

Posebno pozornost name-
njajo tudi kakovosti podzem-
nih voda, saj je vir pitne vode 
za večino prebivalcev Slove-
nije. Večinoma ustreza vsem 
zahtevam za pitno vodo, zato 
jo, poudarjajo pri agenciji za 
okolje, lahko uživamo v na-

• ravnem stanju, kar je danes v 
svetu že prava redkost. 

Janeza v gimnazijskih 
klopeh 
v okviru pobude EU iz prve roke sta Gimnazijo 
Kranj obiskala evropski komisar janež Potočnik 
in predsednik slovenske vlade janež janša. 

DANICA 21AVRL Ž U B I R 

Kranj - Projekt v Sloveniji 
poteka pod pokroviteljstvom 
evropskega komisarja z a 
znanost i n raziskave Janeza 
Potočnika, in sicer 1 12 slo-
venskih uradnikov in viso-
k ih predstavnikov evropskih 
i n slovenskih institucij v 7 9 
šolah po Sloveniji z di jaki 
razpravlja o Evropski unij i . 
Kranjsko girtmazijo sta obis-
kala najvišja uradnika, kar 
j ih je, sam evropski komisar 
Potočnik, bivši dijak te gim-
nazije, i n predsednik vlade 
Janez Janša, pol leta tudi 
predsednik sveta EU. Janez 
Potočnik, ki je bil najprej 
vodja pogajalske skupine za 
vstop Slovenije v Evropsko 
uni jo, sedaj pa je evropski 
komisar za znanost in razis-
kave, je gimnazi jcem pred-
stavil delo Evropske komisi-

je, poudaril pa je tudi, da 
imajo danes mladi v Evrop-
ski uni j i veliko priložnosti in 
da bi moral vsak mlad človek 
vsaj pol leta svojega izobra-
ževanja preživeti v tujini. Ja-
nez Janša pa je mladim go-
voril zlasti o poUemem pred-
sedovanju svetu E U . Dijaki 
so j i m a zastavili tudi več 
vprašanj, in sicer o poveče-
vanju socialne razslojenosti 
v E U i n domnevni amerika-
nizaci j i Evrope, na kar sta 
gosta odgovorila, da to ne 
drži, ker lizbonska strategija 
predvideva, da je ekonomski 
razvoj Evrope uravnotežen s 
socialnim in okoljskim. Za-
nimalo jih je tudi, kaj bo Slo-
venija pridobila s predsedo-
vanjem E U . Slovenska ad-
ministracija, ki je vključena 
v ta proces, bo pridobila iz-
kušnje, vsa Slovenija pa pre-
poznavnost. 
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G O R E N J S K A 

KRATKE NOVICE 

NAKLO 

Dražji programi vrtcev 

Občinski svetniki v Naklem so na seji 27. marca obravnava-
li predlog Osnovne šole Naklo za uskladitev cen programov 
v vrtcih s povišanimi stroški. Kot je pojasnil ravnatelj Boris 
Černilec, so sedanje cene veljale dve leti. Zaradi večjih stro-
škov dela, materiala in storitev ter dražjih živil predlagajo 
približno desetodstotno rast cen. Za otroke v prvem starost-
nem obdobju znašajo 400,81 evra, za drugo starostno ob-
dobje 310,27 evra in za kombinirani oddelek 365,27 evra. Žu-
pan Janez Štular je ugotovil, da bo največje breme podražit-
ve nosila Občina Naklo, ki pokriva od i o do 80 odstotkov ce-
lotne cene. Občinski svet je predlog potrdil, višje cene pa ve-
ljajo od 1. marca 2008. S. S. 

NAKLO 

Selitev asfaltne baze 

Cestno podjetje Kranj začenja danes, 1. aprila, postopek 
pridobivanja gradbenega dovoljenja za novo asfaltno bazo. 
Namero za selitev v Podbrezje so opustili, ker jim je Mest-
na občina Kranj ponudila boljšo lokacijo. Ob bo dočem 
regijskem centru za mehansko biološko obdelavo odpadkov 
bo namreč dovolj prostora za postavitev sodobnega obrata 
za pripravo asfaltov, ki ne bo imel škodljivih vplivov na 
okolico. S tem bodo na zborih krajanov seznanili okoliške 
prebivalce, ki že sedaj podpirajo naložbe za rešitev ekološk-
ih problemov. Nenadne odločitve so najbolj veseli prebival-
ci naselja Podreber, ki že desetletja trpijo smrad, prah, hrup 
in tovorni promet v okolici stare asfaltne baze. S. S. 

ŽIROVNICA 

Maja sondiranje domnevnih grobišč 

Maja naj bi začeli sondirati pet domnevnih povojnih grobišč 
v občini Žirovnica, je povedal Pavel Jamnik, predstavnik po-
licije v Komisiji.Vlade RS za reševanje vprašanj prikritih gro-
bišč. V Mostah naj bi bili dve povojni grobišči: Bavdova le-
dina I (ob kamniti ogradi) in Bavdova ledina II (bivši peško-
kop). "Na teh mestih naj bi bili po zbranih podatkih zakopa-
ni pobiti Hrvati, ki so jih zajeli in jih najprej imeli zaprte ne-
kaj dni v Žirovnici, kjer so jih zasliševali. Število pobitih za 
Bavdovo ledino II ni znano, na grobišču Bavdova ledina I pa 
naj bi bilo zakopanih od šest do osem ljudi," je pojasnil 
Jamnik. V grobišču Poharjev travnik na Selu naj bi bilo zako-
panih od deset do petnajst Hrvatov. Okoliščine poboja, ki 
naj bi ga izvedla 29. hercegovska divizija, niso znane, zgodil 
pa naj bi se v drugi polovici maja 1945. Jamnik je še pove-
dal, da naj bi bilo v domnevnem grobišču Belejeva lipa v 
Vrbi pobitih in zakopanih približno dvajset delavčev tedanje 
Kranjske industrijske družbe na Jesenicah, ob poti proti 
Smokuški planini pa naj bi bilo večje grobišče Smokuški 
most z neznano identiteto in številom pobitih ljudi. A. H. 

JESENICE 

Vandali s kamni nad šolo 

Minuli konec tedna so se vandali spravili nad Osnovno šolo 
Poldeta Stražišarja na Jesenicah. Kot je povedal ravnatelj 
Alen Kofol, so včeraj zjutraj naleteli na pravo uničenje, od 
razbitih stekel do nasvinjanega zunanjega igrišča. Vandali 
so se nad šolo spravili s kamni, v ravnateljevo pisarno je de-
nimo kamen priletel s tako silo, da je nastala velika luknja v 
steni. Na šoli so, zgroženi nad vandalizmom, poklicali poli-
cijo, podali pa bodo tudi ovadbo zoper neznane storilce. Ker 
so se z vandalizmom srečevali že v preteklosti, imajo na-
meščene varnostne kamere, ki so nočni vandalizem posne-
le, zato upajo, da bodo storilce hitro našli. U. P. 

Graje Kranju iz občine Naklo 
Občinski svetniki v Naklem so zahtevali, da Kranj seznani njihove prebivalce z načrtom centra za 
obdelavo odpadkov. Zavrnili so nepopolno pogodbo med občinama. 

STOJAN SAJE 

Naklo - Na četrtkovi seji ob-
činskega sveta v Naklem je 
bilo največ zanimanja za 
predstavitev pogodbe z Mest-
no občino Kranj, ki določa 
novo lokacijo regijskega cen-
tra za obdelavo odpadkov v in-
dustrijski coni Exotenn - Poli-
ca. To točko dnevnega reda je 
spremljalo tudi deset prebival-
cev vasi Okroglo in Polica. 

Župan Janez Štular je po-
novil, da je Občina Naklo 
predlagala boljšo lokacijo na 
Tromeji, a je Kranj uspel s 
predlogom za Tenetiše. T a m 
so bili proti prebivalci, zato 
naj bi stal objekf za obdelavo 
odpadkov ob tovarni Exo-
term. Ker je zemljišče v 
kranjski občini, Naklo tega 
ne more preprečiti. Občina 
pa se je zavzela za zaščito pra-
vic, kar so zapisali v pogodbo 
med obema občinama. 

Med razpravo je bilo slišati 
več graj na račun Kranja. 
Zdravko Cankar je kritiziral, 

Predvidena lokacija regijskega centra za obdelavo odpadkov na Polici. / fo« Tin« doh 

da v Naklem niso vedeli, kaj 
se je Kranj dogovarjal z mi-
nistrstvom za okolje in pros-
tor ter Zvezo ekoloških gi-
banj Slovenije. Jože Mohorič 
je zahteval, da prebivalce sez-
nanijo 2 možnimi vplivi cen-
tra na okolico. Enako kot on 
je Aleš Krumpestar vztrajal, 
da občini v pogodbi točno do-
ločita pot prometa in delitev 

odškodnin. Tudi Marjan Ba-
bič se je zavzel, da Občina 
Naklo zaščiti interese svojih 
prebivalcev z dopolnitvijo po-
godbe. Anton Kosec je pred-
lagal sklic zborov krajanov. 
Stane Koselj pa imenovanje 
odb6ra za nadzor kranjskega 
projekta. Peter Celar je po-
hvalil domačega župana za 
hitro reagiranje na odločitev 

Kranja. Ob kritiki ponovitve 
napake iz Tenetiš je predla-
gal, naj Kranj organizira za 
prebivalce obeh občin ogled 
bodočega centra za obdelavo 
odpadkov pri Celju. Ta pred-
log so soglasno podprli, vse-
bino pogodbe med občina-
ma pa so zavrnili in zahteva-
li temeljito dopolnitev neka-
terih členov. 

Vrnili del najetih prostorov 
Ljudska univerza Radovljica je lani imela izgubo. "Letos želimo poslovati pozitivno, zato smo že 
vrnili del najetih prostorov," je povedala direktorica Marija Purgar. 

CVETO ZAPIOTNIK 

Radovljica - Ljudska univer-
za Radovljica zadnji dve leti 
posluje z izgubo - predlani 
so je imeli nekaj več kot 9 0 
tisoč evrov, lani dobrih 32 
tisoč. Medtem ko je pred-
lansko izgubo pokrila s pre-
sežkom prejšnjih let, je lan-
sko lahko s tem pokrila le 
še delno. Kot je na nedavni 
seji občinskega sveta pojas-
nila direktorica Marija Pur-
gar, želijo letos poslovati 
pozitivno, zato so že ukre-
pali in so zmanjšali površi-
no najetih prostorov i n od-
pustili eno delavko. Ob tem 

je opozorila, da druge ljud-
ske univerze v Sloveniji 
uporabljajo za svojo dejav-
nost občinske i n državne 
prostore in da je bilo tudi 
radovljiški ob izselitvi iz 
graščine obljubljeno, da bo 
občina povečevala znesek 
za pokrivanje materialnih 
stroškov, vendar dogovor o 
tem ni bil podpisan. Na 
ljudski imiverzi so prepri-
čani, da bi j i m občina kot 
javnemu zavodu morala 
pokrivati vse materialne 
stroške, in so ji zato konec 
leta poslali za lani zahtevek 
še za plačilo 4 1 . 9 0 9 evrov. 
Na občini so ji odgovorili. 

da za plačilo tega zneska ni-
majo nobene pravne osno-
ve pa tudi župan Janko S. 
Stušek je na nedavni seji 
občinskega sveta zatrdil, da 
je občina poravnala do ljud-
ske univerze vse obveznosti 
za dejavnosti, za kar jo je 
ustanovila. Podžupan Jože 
Rebec je pojasnil, da je bila 
ljudska univerza ob prese-
litvi iz graščine v vzponu in 
je tudi lahko plačevala na-
jemnino, problem pa je na-
stal v zadnjih letih, ko so se 
dohodki začeli zmanjševati. 
Predlagal je, da bi si poiska-
la cenejše prostore. Svetnik 
Marjan Vidic je dal pobudo. 

da bi se po gradnji nove 
knjižnice lahko preselila v 
prostore sedanje knjižnice. 

V ljudski univerzi so lani 
dosegli za 4,6 odstotka manj 
dohodkov oz. za desetino 
manj, kot so načrtovali, nižji 
dohodek pa je bil predvsem 
posledica manjšega vpisa 
študentov na Fakulteto za 
upravo in v srednješolske 
programe. V šolskem letu 
2005/06 je bilo na fakulteto 
vpisanih 173 študentov, v 
lanskem jih je bilo 93, v le-
tošnjem pa jih je le še 54. 
Najvišji strošek je najemni-
na za prostore, lani so za to 
plačali več kot 9 9 tisoč evrov. 

Zablesteli za kulturni praznik 
Osnovnošolci so pripravili prireditev za kulturni praznik, ki ga Bohinjci 
praznujejo na obletnico rojstva pisatelja Janeza Mencingerja. 

PETRA LOTRIČ 

Bohinjska Bistrica - O b č i n a 

Bohinj je praznovala svoj 
kulturni praznik, ki je po-
svečen obletnici rojstva pi-
satelja i n satirika Janeza 
Mencingerja, rojenega na 
Brodu. Osrednjo praznično 
prireditev z naslovom Litte-
ra scripta manet ali Pisana 
beseda ostane so pod skrb-

nim mentorstvom Marije 
Helene Logar in Franke Pa-
vič Sodja pripravili učenci 
Osnovne šole dr. Janeza 
Mencingerja. V zanimivo 
zamišljeni igri so predstavi-
li tri velike slovenske lite-
rarne ustvarjalce, katerih 
okrogle obletnice rojstev 
obhajamo letos. Tako se je 
šolarka Katja, igrala jo je 
Katja Cesar, v svojih sanjah. 

ki j ih je pripovedovala so-
šolkam, srečala in pogovar-
jala z očetom slovenskega 
knjižnega jezika Primožem 
Trubarjem, pesnikom Va-
lentinom Vodnikom i n pi-
sateljem Janezom Mencin-
gerjem. Med posameznimi 
dialogi pa so zaplesali učen-
ci predmeta Ples in otroška 
folklorna skupina K U D Bo-
hinj, zaigrali flavtistki Petra 

Ravnik in Jerca Žmitek, 
harmonikarja Žiga Grm in 
Silvo Režek, flavtistka Ma-
teja Urh, rogist Anton Mi-
kelj, klarinetist Nejc Dobra-
vec in citrarka Tjaša Repinc 
ter zapele pevke mladinske-
ga zbora. Po prireditvi so si 
obiskovalci v avli kulturne-
ga doma Joža Ažmana lah-
ko ogledali še razstavo o 
vseh treh literarnih ustvar-
jalcih, ki so jo pripravile 
knjižničarke Knjižnice A. 
T. Linharta Radovljica, in se 
ob tem pogostili s sladkimi 
prestami, ki so j ih po Vod-
nikovem receptu pripravile 
učenke predmeta Prehrana. 
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Jubilej šole v Ribnem 
"šola ni le stavba, je predvsem vse tisto, kar se v njej dogaja," je na petkovi slovesnosti poudaril 
ravnatelj OŠ Bled Valentin Hajdinjak. 

MARJANA A H A Č I Č 

Ribno - Dvorana Zadružne-
ga doma v Ribnem je bila v 
petek skorajda pretesna za 
vse, ki so prišli na slovesnost 
ob 120-letnid Osnovne šole 
Ribno, Kako tudi ne, ko pa je 
šola, ki jo v letošnjem šol-
skem letu obiskuje 49 učen-
cev od prvega do petega raz-
reda, srce dogajanja v kraju. 
Na prireditvi so učend pred-
stavili tako zgodovino šole 
kot pouk in dejavnosti, ka-
kršne imajo danes. V progra-
mu so nastopili tudi učenci 
in učitelji partnerske šole Le-
dince s Koroškega, s katero 
jih druži sodelovanje na kul-
turnem, raziskovalnem in 
športnem področju. 

Šolo v Ribnem so leta 
1886 začeli graditi krajani 
sami. Sprva enorazrednica 
se je do druge svetovne vojne 

povečala na tri razrede. Ko-
nec vojne je bila šola požga-
na, a že leta 1948 popolno-
ma obnovljena. Leta 1997 je 
stavbo močno poškodoval 
potres, zato so otroci v na-
slednjem šolskem letu obis-
kovali matično šolo na Ble-
du. Kljub zamislim, da se 
šolska vrata v Ribnem do-
končno zaprejo, so zaradi od-
ločnega zavzemanja kraja-
nov, da šola v Ribnem osta-
ne, stavbo vendarle obnovili 
Pouk se je za ribenske otroke 
že v šolskem letu 2001 /2002 
spet pričel v domači šoli. 

"Šola je vseh sto dvajset let 
gonilna sila dogajanja v Rib-
nem. Je srce kraja, pa ne le 
zaradi svoje osrednje lokadje, 
temveč zato, ker se vsi zave-
damo, kako pomembno je 
sodelovanje. Majhna, topla in 
prijazna pomembno prispeva 
k življenju v kraju. Prav zato 

U č e n c i P o d r u ž n i č n e šo le R i b n o so predstav i l i šolo. 

smo po potresu pred deseti-
mi leti teJco zelo nasprotovali 
selitvi pouka na Bled," je na 
prireditvi poudaril predsed-
nik sveta krajevne skupnosti 
Ribno Samo Zupan. V šoli i n 
v kraju si zdaj želijo še sodo-

bno telovadnico. Tako bi ime-
li tudi njihovi šolarji enake 
možnosti za športno vzgojo 
kot njihovi vrstniki, v popol-
danskem in večernem času 
pa bi telovadnico lahko upo-
rabljali tudi drugi krajani. 

NAKLO 

Obnova cerkve v Naklem 

Na župnijski cerkvi sv. Petra v Naklem obnavljajo streho 
stavbe razen zvonika. Dela, ki jih od začeti<a marca opravlja 
podjetnik iz Domžal, bodo končana predvidoma v dveh me-
secih. Kot je povedal župnik Janez Zupane, bo obnova stre-
he stala okrog sto tisoč evrov. Od tega naj bi petodstotni de-
lež plačala Občina Naklo, vse drugo pa bodo morali zbrati s 
prostovoljnimi prispevki. To ni lahko, saj so že lani s pomoč-
jo darov obnovili streho in fasado na kaplaniji. V tej stavbi so 
obnovili sanitarije in uredili novo ogrevanje v župniSču. Zvo-
nik na cerkvi bo dobil bakreno kritino v prihodnosti. S. S. 

4. aprila 2008 

Pomladni 
sveženj 

POMLAD je čas za novosti in tudi letos 
smo za naše bralce pripravili novo 
brezplačno prilogo Gorenjskega glasa 
GC-i-

branje za vso druž ino 
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V Preddvoru so jezni 
na dimnikarje 
v 342 gospodinjstvih v občini so podpisali 
zahtevo za spremembo dimnikarske zakonodaje. 

DANICA ZAVRL ŽUEBIR 

Preddvor - Tudi v Preddvoru 
se ljudje zelo jezijo nad rav-
nanjem dimnikarjev. Jože 
Štefe iz Srednje Bele je med 
n j i m i zbral podpise, da se 
spremeni zakonodaja, ki 
ureja to področje, s tem pa se 
občani pridružujejo tudi vse-
slovenski pobudi D i m n i k . 
Kaj pravzaprav očitajo dim-
nikarski službi? Nasprotuje-
jo temu, da morajo uporab-
niki plačati račun, če dimni-
karja ne spustijo v hišo. Ni 
j im prav, da dimnikarji pri-
dejo štiri do petkrat letno, saj 
naposled tudi njihove cene 
niso ravno nizke. Jože Štefe 
navaja tudi konkretni izkuš-
nji z dimnikarjem. Slednji je 
svoj obisk napovedal na so-
boto od 7. do 14. ure, vendar 
je prišel tri četrt ure po napo-
vedanem času in občan ga ni 
več spustil v hišo, saj po so-
botaem čiščenju niso želeli 
znova pospravljati. Enkrat pa 
je dal dimnikarju v podpis 
posebno izjavo o izvajanju 
del na kur i ln ih napravah. 
Dimnilcar je podpis odklonil. 
Med opazke na računu pa je 
zabeležil, da je bil občan, ki 
je zahteval podpis, na obisku 
pri sosedu, ki je za storitve 
ravno tako pričakoval dimni-
karjev podpis. Takšno ravna-
nje se zdi Jožetu Štefetu ne-
sprejemljivo. Dodaja, da ima 
svoje toplotne naprave še v 
garanciji in vanje lahko po-
sega le pooblaščeni serviser. 
V primeni, ko d imnikar 
meri dimne pline in ugotovi 

kako napako, mora slednjo 
popraviti uradni serviser, 
nato pa dinmikar znova pri-
de kontrolirat. I n spet izstavi 
račun. 

Očitkov je še več, tudi na 
cene. Jože Štefe pravi, da bo 
podpise občanov predložil 
občini Preddvor, od katere 
pričakuje, da bo občane za-
ščitila, kakor so to denimo 
storili v občini Cankova. 
Predlagajo tudi, da bi država 
občini vračala pet odstotkov 
plačila dimnikarskih stori-
tev. Tajnik občine Marko Bo-
hinec nam je dejai, da konce-
sije za izvajanje dimnikar-
skih storitev sedaj podeljuje 
država, podjetje Dovrtel so 
sicer že pred časom izbrali v 
občini in država m u je dala 
koncesijo. Nekaj pritožb 
občanov so sicer že imeli, v 
preteklosti se je po Bohin-
čevih besedah celo zgodilo, 
da so gasilci poročali o več 
d i m n i š k i h požarih, občani 
pa so i m e l i račune, k i so 
pričali, da j i h je obiskal 
dimnikar. V s a m e m Pred-
dvoru pritožb ni, ker se go-
spodinjstva večinoma ogre-
vajo na biomaso, i n tako 
tudi ni dimnikarskih stori-
tev. "Obveščeni smo, da po-
teka zbiranje podpisov, sedaj 
pa čakamo, da dobimo v 
roke peticijo in se ustrezno 
odzovemo. Bomo videli, kaj 
lahko storimo ob dejstvu, da 
občina na tem področju 
n i m a pristojnosti, zagotovo 
pa je dolžna poskrbeti za 
kvalitetno oskrbo svojih ob-
čanov,' je dejal Bohinec. 

STRUŽEVO 

Nova stanovanja in garaže 

V Struževem pri Kranju gradijo novo stanovanjsko naselje, v 
stanovanjskih blokih bo tristo stanovanj za mlade družine. 
Poskrbljeno bo tudi za parkiranje, saj bodo pod kranjskim 
poljem zgradili podzemne garaže za več kot tisoč avtomobi-
lov, da bodo lahko parkirali tudi Študentje šolskih centrov ir 
obiskovalci športriih ter kulturnih prireditev na Zlatem pol-
ju. Predvidena je tudi nova cesta iz Struževega mimo novih 
stanovanjskih blokov do garaž in podzemni izhod s priključ-
kom na cesto Kranj-Naklo. S tem bodo razrešene prometne 
nevšečnosti, ki bi jih povzročilo strnjeno stanovanjsko nase-
lje. Z a gradnjo stanovanj za mlade družine bodo uporabili 
sredstva evropskih skladov za hitrejši razvoj manj razvitih 
krajev, j. M. 

Nocoj bo en lep večer 
Moški pevski zbor Peter Lipar pri Društvu upokojencev Kranj praznuje 45-letnico delovanja. 
Slavnostni koncert bo ta petek v avli Mestne občine Kranj. 

SUZANA P . KOVAČIČ 

Kranj - Slavnostni koncert ob 
45-letnid Moškega pevskega 
zbora Peter Lipar pri Društvu 
upokojencev Kranj bo ta pet-
ek ob 19. uri v avli Mestne 
občine Kranj. "Program bo 
obsegal liparjeve pesmi, pri-
redbe ljudskih pesmi, pa tudi 
tuje priredbe," je povedala 
zborovodkinja Nada Krajn-
čan. Koncert bo povezovala 
Andrejka Lapajne, pevcem, 
ki pojejo šestdeset let ali več, 
bo Javni sklad za kulturne 
dejavnosti. Območna enota 
Kranj, ob tej priložnosti po-
delil priznanja. 

Moški pevski zbor Društva 
upokojencev Kranj so usta-
novili 16. januarja 1 9 6 3 na 
veliko željo takratnega pred-
sednika društva Pranja Ce-
rarja - Matica in tajnika Ed-
garja Vončine. Prve vaje se je 
udeležilo štirinajst pevcev, 
vodil jo je zborovodja Bogo 
Klobučar. Po drugi vaji je 
zbor prevzel novi pevovodja, 
velik ljubitelj zborovske pes-
m i Anton Marolt, ki je zbor 

Republiška revija, Lendava, 1 3 . oktober 2 0 0 6 / roa: »hčv zbon 

vodil dobrih dvajset let. Iz 
leta v leto so imeli več nasto-
pov, repertoar zbora je v za-
četku vseboval predvsem na-
rodno in partizansko pesem. 
Ob dvajsetletnici delovanja je 
večina pevcev zbora prejela 
najvišje pevsko priznanje -
Gallusovo značko, zbor pa ve-
liko Prešernovo plaketo Mest-
ne občine Kranj. Marolta so 
nasledili dirigenti Alojz 
M a m , Vencelj Sedej, Edo 

Ošabnik i n Janja Kovač, od 
leta 1994 pevce uspešno vodi 
zborovodkinja Nada Krajn-
čan. Prešemovo plaketo je do-
bil tudi dolgoletni pevec in 
predsednik zbora Z m a g o 
Benčan. Danes zboru predse-
duje Janez Zupan. 

Potomci znanega skladate-
lja Petra liparja so leta 2 0 0 0 
dovolili, da zbor prevzame 
njegovo ime. "Leta 2 0 0 7 smo 
imeli petindvajset nastopov. 

od nastopov na dobrodelnih 
koncertih, koncertih izven 
Kranja, do kratkih progra-
mov ob spomenikih in šte-
vilnih drugih priložnostih," 
je povedala Nada Krajnčan. 
Pevci, zdaj j ih je šestindvaj-
set, pravijo, da največja za-
hvala ostaja hvaležna publi-
ka, ki zna ceniti lepo in z lju-
beznijo zapeto pesem, pa 
naj bo ta narodna, umetna 
ali ponarodela. 

Kranj čistilo največ ljudi doslej 
v čistilni akciji Očistimo Kranj - Kranj ni več usran so letos zbrali dvesto kubičnih metrov odpadkov. 

MATEJA RANT 

Kranj - Akci ja Očist imo 
Kranj, ki so jo letos pripravi-
li že sedmič po vrsti, je na 
kranjske ul ice in bregove 
kranjskih rek zvabila največ 
udeležencev doslej. Da 
"Kran ne bo več usran" je 
poskrbelo prek 1 4 0 0 pobi-
ralcev smeti. Tabornik i so 
tudi letos akcijo pripravili v 
sodelovanju s poslovno sku-
pino Sava i n laanjsko obči-
no. Čistili so mestna naselja 
kranjske občine, kanjon 
reke Kokre i n U d i n boršt. 

" C m e točke v K r a n j u 
ostajajo. T o sta mostova čez 
reko Kokro, Prešernov gaj. 
opuščena ekonomska šola 
in bregovi rek," je ob koncu 
akdje z obžalovanjem ugo-
tavljal Klemen Markelj, na-
čelnik Zveze tabornikov 

Kranj bo poletje pričakal čistejši. / fo'»: oon 

Kranj in idejni oče projekta. 
Na odlagališče Tenetiše so 
tovornjaki Kranjske komu-

Letos so v akciji zbrali 200 kubičnih metrov odpad-
kov, kar je enako kot v lanskem letu. "Vendar mora-
mo pri tem jpoudariti, da se ni čistil sistem rovov pod 
starim mestnim jedrom, kjer smo lani zbrali večino 
odpadkov," je razložila Tadeja Kuhar iz poslovne 
skupine Sava. Direktorica kranjskega zavoda za turi-
zem Natalija Polenec je ob tem dodala, da jih bodo za 
javnost predvidoma odprli konec maja. 

nale po koncu akdje odpe-
ljali dvesto kubičnih metrov 
odpadkov. Med odpadki so 
se znašli tudi nakupovalni 
voziček, več koles, bela teh-
nika, obleka, čevlji in krož-
niki . Seveda so iz kanjona 
Kokre tako kot vsako leto 
doslej prinesl i tudi nekaj 
n a r k o m a n s k i h igel. Naziv 
naj smet pa si je letos pri-
služila "mojstrovina" iz jer-
menov, palic in spodnjega 
perila, ki j ih našli in sestavi-
li taborniki rodu Stražnih 
ognjev. 

A k d j o so spremljale raz-
l ične dejavnosti na Glav-
n e m trgu. V eko šotoru se je 
odvijala ekološka delavnici, 
v okviru katere so osnovno-
šolci in taborniki risali na 
temo ločenega zbiranja od-
padkov. Na to temo so naj-
mlajši udeležend akcije po-
slikali tudi da pred eko šoto-
rom. Svojo dejavnost so 
predstavili kranjski taborri-
ki, enote civilne zaščite 
Mestne občine Kranj, Ko-
m u n a l a Kranj in Gasi lska 
reševalna služba Kranj. 
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Cona bo večja za 75 hektarov 
v Komendi so po dolgotrajnem usklajevanju z naravovarstven i ki le sprejeli lokacijski načrt za drugo 
fazo poslovne cone. 

JASNA P A L A D I N 

Komenda - Lokacijski načrt 
za gradnjo druge faze poslov-
ne cone v Komendi, od katere 
je v celoti odvisen nadaljnji 
razvoj občine, je sprejet 

"Čez dober mesec se izteče-
jo roki za celotno poplačilo 
zemljižč v coni in danes smo 
ujeli zadnji vlak. V naspro-
tnem primeru bi bila občina 
zaradi teh finančnih obvezno-
sti v precejšnjih težavah, tako 
pa lahko vsem nekdanjim last-
nikom zemljišč zagotovimo, 

da bomo obveznosti iz po-
godb poplačali do konca mar-
ca, kot je bilo predvideno," je 
na februarski seji občinskega 
sveta z olajšanjem povedal žu-
pan Tomaž Drolec, ki je zara-
di naravovarstvenikov, ki ima-
jo na velikopotezne načrte ob-
čine veliko pripomb, dobil kar 
nekaj sivih las. 

Programska izhodišča za 
pripravo lokacijskega načrta 
območja Poslovno proizvodne 
cone Komenda Ozka dela - II. 
faza so bila podana že jeseni 
leta 2005, sprejemanje tega 

M E N G E Š 

Začetek gradnje obvoznice prihodnjo pomlad 

Obvoznica, na katero Mengšani zaradi vse bolj povečanega 
prometa skozi mesto nestrpno čakajo že vrsto let, naj bi po 
besedah župana Franca Jeriča kmalu le postala realnost. 
Gradbena dela, ki jih bo financirala država, z desetimi 
odstotki pa tudi Občina Mengeš, naj bi začeli prihodnjo 
pomlad, obvoznica pa naj bi bila za promet odprta že leta 
2010. Obvoznica, ki bo dolga 4,5 km, se bo od obstoječe 
ceste odcepila pred centrom Tuš, po Mengeškem polju, 
približno 150 mestrov od naselja, bo mesto zajela po vzhod-
ni strani, nas Gorenjsko cesto pa se bo priključila pri indus-
trijski coni. J. P. 

ključnega prostorskega doku-
menta za razvoj občine pa se 
je zavleklo predvsem zaradi 
usklajevanj z Zavodom za var-
stvo narave. Vodstvo slednjega 
je še dan pred obravnavo na 
občinskem svetu predložilo 
sedem amandmajev, ki pa so 
jih svetniki brez daljše razpra-
ve sprejeli. 

Lokacijski načrt sicer pred-
videva precejšnjo širitev že ob-
stoječe poslovne cone, saj 
bodo nove zgradbe za poslov-
no, trgovsko in drugo sorodno 
dejavnost zrasle na kar dobrih 

75 hektarih zemljiSč, v okviru 
katerih bo 22 parcel. Snovalci 
načrta so predvideli skoraj de-
set odstotkov zelenih površin, 
ohranile pa naj bi se tudi vse 
gozdnate površine na robnih 
predelih. 

S sprejetjem lokacijskega 
načrta je občina dobila mož-
nost za dokončanje projek-
tne dokumentacije, ki jo po-
trebujejo za pridobitev grad-
benega dovoljenja za gradnjo 
infrastrukture. Slednjega naj 
bi predvidoma dobili v ^ l e -
tnih mesecih. 

K O M E N D A 

Plinifikacija poteka po načrtih 

V občini Komenda je bilo od lanskega avgusta, ko je občina 
podpisala koncesijsko pogodbo s podjetjem Petrol Plin, zgra-
jenih 19 kilometrov plinovodnega omrežja na območju poslov-
ne cone, Žej, dela Suhadol In dela Most. Narejenih je bilo 50 
priključkov, odjemalcev pa naj bi bilo že približno sto. Letos 
bodo plin napeljali po Glavarjevi cesti, naselju za kmetijsko za-
drugo, severu Most, na delu Križa in delu Gmajnice. "V delu je 
tudi PGD-dokumentacija za druge predele občine. Gradbeno 
dovoljenje pričakujemo ob koncu leta, tako da bo plinifikacija 
celotne občine zaključena do leta 2010," je povedal Boštjan 
Zupančič, vodja projekta, j. P. 

KAMNIK 

Maistru se je poklonil predsednik države 

V petek, 29. marca, na rojstni dan generala Rudolfa Maistra 
in občinski praznik, ki ga Kamničani praznujejo na ta dan, je 
Kamnik obiskal tudi predsednik države Danilo Turk. Pri 
spomeniku na Trgu talcev, ki se mu je poklonila tudi častna 
enota Slovenske vojske, je položil venec in nagovoril 
številne občane. Poudaril je Maistrovo vojaško in politično 
pripravljenost, s čimer bi moral biti vzornik sedanjim poli-
tikom, in njegov čut za umetnost, zaradi česar je bil vses-
transki in velik človek. "Pomembno je, da se ga spomin-
jamo, in Slovenci se tega vse bolj zavedamo, prav tako vse 
bolj razumemo njegov prispevek k slovenski zgodovini," je 
med drugim povedal predsednik. J. P. 

www.licll.si 
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Jernej Kisovec Franc Kuhar 

Peter Stegnar Janez Uranič 

Mir in pokoj storžiških žrtev 
v soboto so na pokopališču v Naklem pokopali štiri od šestih žrtev iz Strahinja in Police, ki so bili 
pokopani v skritem grobišču pod Storžičem. 

JOŽE KOŠNJIK 

Naklo - Avgusta 1944 so so-
delavci partizanskega giba-
nja in njegovega političnega 
vodstva iz okrožja Naklo in 
Kranj zaradi domnevnega 
sodelovanja z okupatorjem, 
vohunjenja in izdaj prijeli 
Petra Praprotnika s Police 
pri Naklem ter Jerneja Ki-
sovca, Petra Stegnarja, Jane-
za Uraniča, Franca Kuharja 
in Toneta Rehbergerja. Od-
vlekli so jih pod Storžič, kjer 
so jih ubili in ob poti med 
Sv. Lovrencem in Veliko Po-
lano pokopali. Njihovi sorod-
niki so vedeli za tragično 
zgodbo svojcev, vendar so 
bili namigi, kje naj bi bil nji-
hov grob, nenatančni. Zgo-
dovinar Jože Dežman, pred-
sednik komisije za prikrita 
grobišča, je v knjigi Sprava 
pod Storžičem (Strahinjske 
žrtve 1944-2008) zapisal, 
da je Vinko Cuderman, 
Skokov iz Babnega Vrta, v 
bližini morišča našel loba-
njo. Šele leta 1990 je danes 

že pokojni Ivan Markič iz 
Bašlja (rojen je bil v Strahi-
nju) povedal za grob. Na 
smrtni postelji m u je zanj 
povedala mama. Že isto leto 
so šli odkrivat grob. Našli so 
dva skeleta, vendar dela niso 
dokončali. Kosti so zavili v 
polivinilasto vrečko in jih 
pustili tam, kjer so jih našli. 

Svojci pa niso imeli miru. 
Od avgusta 1994 naprej so v 
Gorenjskem glasu objavljali 
osmrtnice s prošnjo po po-
datkih o grobu. O šestih žrt-
vah je v Gorenjskem glasu 
29. oktobra 2004 prvič jav-
no pisala Marjeta Smolni-
kar. Na pobudo Petra in Ja-
neza Celarja iz Strahinja, ki 
sta sinova Zofije Celar, hčer-
ke ubitega Franca Uraniča, 
so se odločili za prekop. 
Opravljen je bil 10. novem-
bra lani. Sodelavci Instituta 
za sodno medicino so ugoto-
vili, da so bili v grobu poko-
pani Jernej Kisovc, Janez 
Uranič, Franc Kuhar ip 
Tone Rehberger. Posmrtnih 
ostankov Petra Praprotnika 

in Petra Stegnarja pa niso 
našli. Po nekaterih govori-
cah naj bi Stegnar poskušal 
uiti, vendar je padel v prepad 
blizu grobišča, v katerem 
bodo svojci na svojo pobudo 
nadaljevali iskanje. 

Raziskovanje okoliščin 
uboja je pokazalo, da je bil 
storjen samovoljno in v na-
sprotju s partizanskimi pra-
vili, da smejo smrtne kazni 
izrekati samo vojaška sodiš-
ča. Na sestanku v Strahinju 
naj bi sklenili, da se ujeti ne 
smejo ubiti, in poslali k par-
tizanom kurirki, ki so jima 
povedali, da sta prišli prepo-
zno. 

Štirje pokojniki iz Strahi-
nja, Jernej Kisovc, Janez 
Uranič, Franc Kuhar in 
Tone Rehberger, odkriti v 
zamolčanem grobišču pod 
Storžičem, imajo od solx>te 
naprej zaslužen mir in pokoj 
na pokopališču v Naklem. 
Duhovnik msgr. Janez Ce-
lar, doma iz Strahinja in 
eden od svojcev Janeza Ura-
niča, se je v nagovom pri po-

grebni maši v župnijski cer-
kvi v Naklem spraševal, kako 
se je sploh moglo zgoditi 
tako kmto dejanje. Vpraša-
nje je namenjeno živim, za 
katere mora biti odpuščanje 
preizkus vere. Msgr. Franci 
Petrič je v pridigi dejal, da po 
64 letih žrtvam izpod Storži-
ča priznavamo pravico do 
imena in groba, ki je temelj-
na civilizacijska norma, obe-
nem pa molimo za žrtve in 
svojce ter tiste, ki so si takrat 
vzeli pravico dmgemu vzeti 
življenje. Spoznavanje resni-
ce je pot k virom narodovega 
zdravja. To je tudi pot spra-
ve, je dejal. Jože Dežman 
pa je menil, da je to dejanje 
prihodnosti in način sprave 
ter odpuščanja. Pogreb za-
molčanih žrtev je izpolnitev 
človeške in državljanske 
dolžnosti do pokojnih. So-
rodniki pokojnih, katerih 
življenje bo odslej lepše in 
polnejše, so ob grobu po sta-
ri slovenski navadi v njiho-
vem imenu žive prosili za 
odpijščanje. 

Posmrtni ostanki štirih žrtev odslej počivajo na pokopališču 
v Naklem. Svojci umorjenih z Jožetom D e ž m a n o m in novinarko Mar je to Smolnikar na srečanju po pogrebu. 

P E T R O L 

PETROL. Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana 

objavlja 

INFORMATIVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO 
STANOVANJA V BOHINSKI BISTRICI 

v Bohinjski Bistrici, na naslovu Trg svobode 8. prodamo 2 sobno stanovanje, površine 61,89 m^. 
Stanovanje št. 3, ki se nahaja v I. nadstropju več stanovanjskega objekta, je nezasedeno in takoj 
vseljivo. 

Pisna ponudba za stanovanje mora vsebovati ponujeni znesek kupnine, davek v zvezi s 
prometom predmetne nepremičnine bremeni kupca. Rok plačila je 30 dni po sklenitvi prodajne 
pogodbe. 

Pisne ponudbe pošljite priporočeno v 15 dneh po objavi na naslov: 

Petrol d.d., Ljubljana, Sektor splošne zadeve. Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana, z navedtio: 
'Ponudba za nakup stanovanja v Bohinjski Bistrici". 

Kontaktna oseba je Emil Petkovič, tel. št. 014714119, kjer so na voljo tudi dodatne informacije. 
Ogled stanovanja je mogoč po predhodnem dogovoru. 

O izbrani ponudbi bodo ponudniki pisno obveščeni v 30 dneh po roku, določenem za zbiranje 
ponudb. Pridržujemo si pravico, da po opravljenem zbiranju ponudb ne izberemo najugodnejšega 
ali kateregakoli ponudnika. 

V e l i k i k o n c e r t ^ m ^ m ^ A A • 

l j u b i m c e v i z o m a r e ^ | I I ^ m 

^ P R E D I N 
& T H E G Y P S Y SVVING BAND 

f f f l KRANJ 
DVORANA Z L A T t r ^ L J E 

f t SOBOTA, 19 . APRIL 2 0 0 § o b 2 0 h 
- • \ ' v 

^ Pohitite', zagotovite si svojo vstopnico v predprodaji: 
^ KRANJ: turistična a g e n c i j i Kompas, Big Bang, tur. agencija Odisej; 

ŠKOFJA LOKA: turistična a^^nci ja Kompas, potovalna agenci ja Alpetour; 
TRŽIČ: potovalna agenci ja Atpetour; RADOVLJICA: potovalna agenci ja Alpetour; 

BLED: turistična'agencija Kompas; JESENICE: Big Bang; 

DOMŽALE;Tentours; KAMNIK:TIC Kamnik ^ 

Internetna prodaja:WWW.EVENTIM.SI, WWW.VSTOPNICE.COM ^ ^ 

INFO: 031 349 000 (delovniki med 9. in 18. uro) 

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

http://WWW.EVENTIM.SI
http://WWW.VSTOPNICE.COM
http://WWW.CORENJSKICLAS.SI


PISMA, OGLAS 

PREjEUSMO 

Omajano 
zaupanje v 
Kropi 

v sredo, ig. marca 2008, 
ob 18. uri smo bili v oddaji 
komercialnega medija priča 
svojevrstnemu medijskemu 
linču prizadevnih delavcev 
sveta KS Kropa, ki že pol leta 
delajo na odpravi posledic po-
plav septembrske ujme v Kro-
pi. Mimo celovite predstavit-
ve novinarja ni zanimalo 
nič drugega kot poimenski 
seznam razdeljene pomoči. 
Kot smo kasneje ugotavljali, 

je tendenciozno poročanje do-
bilo namig iz kraja samega, 
kjer se še vedno nekateri 
ukvarjajo z vprašanji o pra-
vični delitvi, mimo temeljnih 
potreb sanacije potoka Kro-
parice in pretečih vodotokov, 
pa tudi osnutka arhitekton-
ske zazidalne situacije in 
spremembe prostorskega na-
črta za Kropo, ki je trenutno 
v fazi javne razgrnitve. Od-
meven medijski pomp samo 
še poglablja nasprotja v že 
tako razdeljeni Kropi. 

V nadaljevanju javnost 
seznanjamo z nekaj konkret-
nimi podatki, podajamo po-
rabo doniranih sredstev, ki so 
se zbirala na računu KS Kro-
pa po stanju na dan 21. mar-
ca 2008. Ti SO namreč povze-
ti po knjigovodskih listinah 
(računih) pooblaščenega knji-
govodskega servisa, ki nam 
vodi Jinančno-računovodske 
posle. Glavnina poda/jenih 
sredstev, ki so takrat čutili s 
Kropo, je bila zbrana na dveh 
računih, na računu KS Kro-
pa in računu občinske orga-
nizacije Rdečega križa. Svet 
KS je že v začetku sprejel 
modro odločitev, da se v izogib 
"špetirju" v samem kraju 
razdeljevanje jinančne pomo-
či prepusti organizaciji rde-
čega križa in drugim sorod-
nim organizacijam, z raču-
na krajevne skupnosti pa smo 
usmerjali konkretno materi-
alno pomoč pri odpravi posle-
dic škode na stanovanjski in 
sekundami komunalni infra-
strukturi. Kot se Je kasneje iz-
kazalo, je bila večina priza-
detih krajanov ^ede na obseg 
ocenjene škode na nepremič-
nem premoženju (65.213,00 
evrov) dobro "potroštana", 
kot radi rečemo v Kropi, ob 
tem, da se pričakuje še povra-
čilo škode s strani države. 
Tako so bile s pomočjo občine 
interventno podtemeljene 4 
najbolj kritične hiše, s širšo 
solidarnostjo pa smo uspeli 
sanirati tudi dve poplavljeni 
stanovanji, kar je predstavlja-
lo glavnino škode na nepre-
mičnem premoženju v Kropi. 

Po stanju na dan 21. 
marca 2008 je bilo na po-
sebnem računu za odpravo 
posledic ujme v Kropi zbra-
nih 131.937,49 evra in za 
j.000,00 evrov gradbenega 
materiala. Preko KS Kropa 

pa smo v skladu z načeli 
sorazmernosti in dobrega 
gospodarja s hitrim aktivi-
ranjem gradbene operative 
do zime uspeli realizirati 
74.143,18 evra, od tega pribl. 
17.700 evrov (23,9 odstotka) 
pri odpravi posledic škode na 
nepremičnem premoženju, 
kjer je bilo neposredno ali po-
sredno zajetih 17 gospodinj-
stev in posameznikov, ki 
so bili v večini primerov tudi 
neposredno ogroženi. Pre-
ostali, večji del sredstev v viši-
ni 4^.476,61 evra (61.3 od-
stotka), pa je bil namenjen 
sanaciji treh hudournikov, in 
nekaj nujnih posegov na kra-

jevni infrastrukturi manjše 
zahtevnosti in del z nadome-
stilom porabljene električne 
energije v višini 681,61 evra 
(0,9 odstotka) 18 družinam. 

V zahvalo za izjemno pri-
zadevanje pa smo prostovolj-
nim občinskim gasilskim 
društvom in Jamarjem občine 
Radovljica namenili materi-
alno pomoč v višini g.^04,08 
evra. Za operativno delovanje 
obsežnega projekta odprave 
posledic škode pa je bilo po-
rabljenih 473,22 evra. V načr-
tu imamo še sanacijo nekaj 
manjših del pri prizadetih 
krajanih, kar pa bo ostalo, pa 
bomo namenili še za najnuj-
nejša dela pri sanaciji ustij 
vodotokov, in pa del za tiste, 
ki so bili kakorkoli prikraj-
šani oziroma so zamudili s 
prijavo škode. Posredno smo 
usmerili nekaj darovalcev k 
prizadetim krajanom, ki so 
Jim podarili 8 m3 drv, razde-
lili pa smo jim tudi 30 pre-
hrambenih paketov. Žal smo 
morali vljudno odklanjati 
škodo na premičnem premo-
ženju, ki je bila nadomeščena 
z belo tehniko preko organi-
zacije RK Radovljica. Če vse 
skupaj seštejemo, jo Je naj-
slabše odnesla Kropa sama, 
saj kljub velikim prizadeva-
njem nismo uspeli ukrotiti 
pretečih vodotokov, lahko pa 
z gotovostjo trdimo, daje bila 
večini krajanom škoda izdat-
no povrnjena. 

V imenu sveta KS Kropa 
se Vam, dragi donatorji, še 
posebej pa tistim najmlajšim, 
še enkrat zahvaljujemo za 
izkazano solidarnost Kropi 
in prizadetim prebivalcem. 
Po svojih najboljših močeh 
smo se člani sveta KS Kropa 
trudili ugoditi vašemu za-
upanju. V ta namen smo do 
danes opravili pribl. 1500 ur 
prostovoljnega dela, z željo, 
da vaš denar čim bolje nalo-
žimo v odpravo posledic Ško-
de. Upamo, da smo vendarle 
upravičili vaše zaupanje in s 
tem vrnili omajano zaupanje 
v vseslovensko solidarnost, 
morebitne napake pa globoko 
obžalujemo. Mimo potreb 
raziskovalnega novinarstva 
pa so vendarle nadzorne in-
stitucije tisti pravi naslov za 
celovito presojo verodostojno-
sti našega dela. Ne nazadnje 
tudi hvala medijem, ki so 
nam dovolili to celovito pred-
stavitev. 

Na spletnih straneh naše 
občine pa bo še ta teden posre-

dovano nadrobno vsebinsko in 
finančno poročilo o porabi po-
darjenih sredstev za odpravo 
posledic ujme v kovaški Kropi. 

P R E D S E D N I K SVETA 

K S KROPA: C I R I L KOZJEK 

Razdelitev 
humanitarne 
pomoči v 
Železnikih 

Odgovor na prispevek v od-
daji Svet na Kanalu A, iS. 
marca 2008. 

Humanitarna pomoč, kije 
ob naravni ujmi v Železnikih 
V materialu in denarju veli-
kodušno prihajala od vsepov-
sod, je krajanom vračala vo-
ljo do življenja. Na začetku si 
niti v sanjah nismo mogli 
predstavljati, da bo solidar-
nost slovenskih podjetij, 
družb, društev in posamezni-
kov tako velika. Storili smo 
vse, kar je bilo v naši moči, da 
hi pomoč razdelili čim bolj 
transparentno in pravično, 
zato nas je v prizadetih kra-
jih zelo presenetilo poročanje 
posameznih medijev, še zlasti 
Kanala A. 

Oddaja Svet je 18. marca 
2008 razdelitev pomoči po-
stavila v negativno luč. V Jav-

nost Je poslala popolnoma ne-
objektivno sliko o razdeljeva-
nju pomoči. Od novinarjev, 
ki naj bi si prizadevali za ob-
jektivno poročanje, bi priča-
kovali, da bi prisluhnili in v 
svoje poročanje vključili več 
krajanov in omogočili tudi 
predstavnikom občine, da 
predstavijo svoje delo. 

V prispevku je bilo med 
drugim slišati očitke o skriva-
nju podatkov o razdeljevanju 
pomoči. V Železnikih smo 
se od samega začetka zelo 
dobro zavedali občutljivosti 
razdelitve humanitarne po-
moči, zato smo se, ker v Slo-
veniji nimamo zakonske ali 
sistemske osnove za delitev 
humanitarne pomoči, temu 
primemo organizirali. Zelo 
pomembno se mi zdi, da smo 
se C tej akciji povezali z 
Rdečim križem, Karitas in 
Centrom za socialno delo ter 
ustanovili poseben odbor, ki 

je bedel nad delitvijo pomoči. 
Ves denar se je tako stekal na 
posebne sklice občinskega 
računa za humanitarni 
namen. Škodo na terenu je 
takoj po poplavah popisala 
posebna komisija Uprave 
Republike Slovenije za zašči-
to in reševanje. Predstavniki 
naštetih skupin so se na 
začetku srečevali dvakrat na 
dan, delali od jutra do večera 
in izgorevali za to, da je 

pomoč prišla v prave roke 
in je bil denar transparentno 
razdeljen. 

Očitki in zavajajoče infor-
macije tudi domačinke in 
edine sogovomice v prispevku 
Marije Konjar, ki krajanom 
in občini ob težki in zahtev-
ni sanaciji nenehoma ovira 
delo. se bodo razblinili v 
trenutku, ko bomo od infor-
macijske pooblaščenke prejeli 
pojasnilo, katere podatke lah-
ko damo v Javnost. Razdeli-
tev materialne in denarne 
pomoči je do potankosti za-
beležena in pri svoji odgovor-
nosti zagotavljam, da so bila 
humanitarna sredstva razde-
ljena pošteno in transparent-
no. 

Zaradi želje po čim hitrej-
šemu odpravljanju škode v 
prizadetih krajih Je bilo po 
svoje tudi razumljivo, da so 
nekateri menili, da sanacija 
predvsem na področju ureja-
nja vodotokov in zagotavlja-
nja večje poplavne vamosti 
Železnikov poteka prepočasi. 
Prevladala pa je stvarna oce-
na, da se življenje v Železni-
kih vrača 1» normalne tirnice 
in da Je bilo predvsem na po-
dročju občinske komunalne 
infrastrukture veliko nareje-
nega. 

M I H A E L PREVC, 

ŽUPAN OBČINE Ž E L E Z N I K I 

Mladoporočenci 

V Kranju sta se 26. marca 
poročila Klemen Zevnik in 
Renata Varga. 
Mladoporočencema čestita-
mo in j ima s čestitko, preje-
to na matičnem uradu, po-
darjamo polletno naročnino 
na Gorenjski glas. 

Novorojenčki 

Minuli teden smo Gorenjci 
dobili 35 novih prebivalcev, 
od tega i 8 predstavnikov 
moškega in 17 predstavnic 
ženskega spola. 
V Kranju se je rodilo 10 dek-
lic in 11 dečkov, med njimi 
tudi bratca. Najlažja je bila 
deklica, ki je tehtala 2.440 
gramov, najtežji pa se je 
kazalec na tehtnici ustavil 
pri 3.960 gramih. 
Na Jesenicah je prvič za-
jokalo 7 deklic in prav toliko 
dečkov. Najlažji je bil deček, 
ki je tehtal 2 . 4 0 0 gramov, 
najtežja pa je bila korenja-
kinja s 4.540 grami. 

GG 
naročnine 

04/201 4241 
e-pošta: narocnine@g-glas.si 

www.gorenjskiglas.si 

VABLJENI V SVET 
PRILOŽNOSTI! 

juspesnejših trgovskih v«rig z živili v Evropi. 
ehu vveliki meri prispevajo sh-okovno usposobljeni 

'a okrepitev naše ekipe v Salzburgu iščemo 

sodelavca (m/ž) 
v oddelku oglaševanja ^ 
VAŠ PROFIL 
• Imate izobrazbo ekonomsko ali druge ustrezni smeri. 
• Ste samostojni, odgovorni in natančni. 
• Imate prve delovne izkušnje na področju oglaševanja, založništva in/oli tiska. 
• Obvladate elektronsko obdelavo podatkov in vom aktualni grafični 

Ijgmi niso tuji. 
nicirate v slovenskem in nemškem jeziku. 

I p o d a t l 3 | m | | | i l , slik, ipd.) za produkcijo oglasnego materiala, 
pdelovanje pri pripravi letakov, oglasov, plakatov in drugih 

ondnih sporočil, 
diniranje dela teprostudia, fotografov in tiskarne. 

I pri dru£yh_ogja|g^d5^ projektih. 

l o delo v prijetnem in dinamičnem kolektivu, 
3,^timulativno plačilo in odlične korierne 

{h Delovno razmerje bomo sklenili 
I za nedoločen čas. " ' 

mailto:narocnine@g-glas.si
http://www.gorenjskiglas.si
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NESREČE 

RADOVGICA 

Prehitro v ovinek 

v soboto ob 16.25 se je v bližini Lancovega na regionalni ce-
sti Radovljica-Kamna Gorica zgodila prometna nesreča za-
radi vožnje z neprilagojeno hitrostjo 45-letnega motorista iz 
Kranja. Ko je Kranjčan z motorjem Suzuki Bandit pripeljal iz-
ven Lancovega v zelo oster pregledni ovinek in odcep ceste 
za Ravnico, je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast 
nad vozilom. Skupaj s 43-letno sopotnico sta padla na des-
ni bok motorja, pri tem pa si je sopotnica zlomila nogo. Z 
reševalnim vozilom so jo odpeljali v Splošno bolnico Jeseni-
ce, kjer je ostala na zdravljenju. Policisti bodo Kranjčana ka-
zensko ovadili zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo. 

ŠKOFJA LOKA 

Padel pod priklopnik 

Na lokalni cesti na Gabrški Gori se je v soboto ob 18. uri 
hudo ponesrečil 54-letni domačin, ki je padel s traktorja pod 
prikolico. Policija poroča, da je 43-letnl domačin vozil nere-
gistriran traktor po lokalni cesti iz smeri Gabrške Gore pro-
ti Delnicam. Za traktorjem je imel pripet priklopnik, na kate-
rem so bili naloženi hlodi. Med traktorjem in priklopnikom 
je stal njegov 54-letni brat, ki je upravljal z zavornim meha-
nizmom priklopnika. Med vožnjo je slednji izgubil ravnotež-
je in padel pod kolesa priklopnika. Pri tem je utrpel hude 
rane, zato so ga z reševalnim vozilom takoj odpeljali na ur-
genco ljubljanskega kliničnega centra. Voznika bodo polici-
sti ovadili zaradi nepravilnega prevoza osebe na traktorju. 

STRAH IN) 

Padel na avtocesti 

v nedeljo ob 14. 10 se je pri Strahinju na avtocestnem odse-
ku Kranj Zahod-Podtabor huje ponesrečil 32-letni Kranjčan, 
ki je vozil motorno kolo Honda CBR 900 RR. Z njim se je pe-
ljal od Kranja proti Podtaboru. Pri Strahinju je pripeljal v 
daljši desni ovinek, kjer je zaradi neprilagojene hitrosti izgu-
bil oblast nad vozilom. S prehitevalnega pasu je zapeljal v 
levo in trčil v odbojno ograjo, ki na avtocesti ločuje smerni 
vozišči. O d tam ga je odbilo nazaj na vozišče, kjer je padel 
in drsel približno sedemdeset metrov. Ponesrečenega mo-
torista so reševalci odpeljali v jeseniško bolnišnico. Policisti 
bodo zoper njega podali obdolžilni predlog. 

VIR PRI DOMŽALAH 

Zapeljal v rdečo 

V četrtek dopoldne se je na Viru pri Domžalah zgodila pro-
metna nesreča, v kateri je ena oseba utrpela hude rane. 57-
letni voznik iz okolice Domžal je ob 9.30 s tovornim avto-

• mobilom TAM pripeljal iz smeri Podrečja in v križišče z re-
gionalno cesto zapeljal, čeprav je na semaforju svetila rdeča 
luč. V tistem trenutku je z njegove leve strani, iz smeri Dom-
žal, po regionalni cesti pripeljal 67-letni voznik osebnega av-
tomobila Renault 5 iz okolice Domžal. V trčenju vozil je 67-
letnik utrpel hude rane, zato so ga z reševalnim vozilom od-
peljali v ljubljanski klinični center. S. Š. 

GG 
mali oglasi 

04/2014247, 
e-pošta: mali0glasi@g-gla5.si 
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FROST 
Podjetje Family frost, d. 0. o., 
PE Podreča pri Medvodah Išče 
prodajalce (m /ž ) za prodajo 
svojih Izdelkov. Podjetje se 
ukvarja z ulično prodajo zamrz-
njenih Izdelkov In vsi, ki ste ko-
munikativni, prijazni, radi vozite 
kamionček In prodajate, ste 
vabljeni v prijeten kolektiv. 
Za vse dodatne Informacije, 
prosim, pokličite 051/671-153 
• Vinko Tršan. 

JEPRCA 

Izsilil prednost 

Na regionalni cesti pri Jepr-
cl se je v četrtek ob 1 9 . 2 0 
hudo ponesrečil 80-letni 
Kranjčan. 42-letni državljan 
Hrvaške je vozil vlečno vozi-
lo Scania s pripetim polpri-
klopnikom po lokalni cesti 
od Zbilj proti regionalni ce-
sti Kranj-Ljubljana. Z lokal-
ne ceste je zavil levo na regi-
onalno cesto proti Medvo-
dam v trenutku, ko je po 
prednosti cesti z njegove 
leve strani pripeljal 80-letni 
voznik osebnega avtomobi-
la Hyndai Lantra iz Kranja. 
Prišlo je do trčenja vozil, po 
katerem je Kranjčan ostal je 
ukleščen v avtomobilu, iz 
katerega so ga rešili šele ga-
silci. Odpeljali so ga v ljub-
ljanski klinični center. S. S. 

Padle tudi zračne meje 
v nedeljo opolnoči so tako kot v drugih osmih novih članicah šengenskega prostora tudi v Sloveniji 
odpravili mejne kontrole na letališčih za lete znotraj šengenskih mej. 

S I M O N S U B I C 

Zgornji Brnik - Od nedelje na-
prej na Letališču Jožeta Puč-
nika Ljubljana ni več mejne-
ga nadzora na letih znotraj 
šengenskega prostora, ki se 
je 21. decembra lani razširil 
še na devet novih članic - na 
Madžarsko, Češko, Slovaško, 
Poljsko, Litvo, Latvijo, Estoni-
jo, Malto in Slovenijo. Tedaj 
so mejno kontrolo odpravili 
na kopenskih i n morskih 
mejah, v nedeljo pa še na 
zračnih. Do zamika je prišlo, 
ker je odprava mejne kontro-
le na letališčih možna samo 
ob spremembi letalskih voz-
n ih redov, do katere pride 
dvakrat na leto - spomladi in 
jeseni. Padec zračnih meja 
so včeraj popoldne pozdravili 
tudi na slovesnosti na brni-
škem letališču. 

Odpravo mejne kontrole 
potniki najbolj občutijo ob 
odhodih z letališč, saj jim, če 
potujejo v državo znotraj 
šengenskega območja, ni 
več treba mimo mejne kon-
trole, medtem ko morajo po-
tniki na zunanj ih letih še 
vedno skozi mejno kontrolo, 
ki jo izvaja mejna policija. 
Mejna kontrola se je torej 
ohranila na vseh prihajajo-
čih letih iz držav, ki niso v 
šengenskem območju, in 
vseh poletih zunaj njega. Še 
vedno pa morajo vsi letalski 
potniki, ne glede na katerem 
letu so, skozi varnostni pre-
gled na letališču, ki jo oprav-
lja varnostna služba. Polidja 
ob tem opozarja, da morajo 
potniki pri odhodu v tujino 
pri sebi vedno in povsod 

Od nedelje naprej policija mejno kontrolo na brniškem letališču izvaja samo še za potnike, 
ki letijo v države izven šengenskega sistema ali iz njih priletijo. /FoK>:Ti„.ooid 

imeti tudi osebni dokument. 
Uveljavitev šengenskega 

režima na letališčih zahteva 
strogo ločevanje potnikov na 
notranjih šengenskih letih 
od drugih potnikov v med-
narodnem prometu. Pravila 
šengenskega nadzora zuna-
nje meje E U namreč zahte-
vajo zelo dodelano tehnolo-
gijo mejne kontrole na leta-
liščih, ki so hkrati mejni pre-
hodi na zunanj i šengenski 
meji in mesto prehajanja no-
tranjih meja brez mejne 
kontrole. Po besedah pred-
sednika uprave Aerodroma 
Ljubljana Zjnaga Skobirja so 
se na spremembo režima na 
brniškem letališču dobro 
pripravili. Prostorsko ločeva-
nje potnikov so zagotovili z 
18 mil i jonov evrov vredno 

investicijo v zgraditev prve 
faze novega potniškega loka-
la. "Razporeditev potnikov 
bo do zgraditve še drugega 
terminala organizacijsko in 
logistično precej kompleks-
na, saj j ih moramo na raz-
meroma majhnem prostom 
ločiti na osem potniških to-
kov. Po drugi strani pa spre-
m e m b a za potnike pomeni 
poenostavitev potovanja," 
pravi Skobir. Andrej Zakraj-
šek, policijski inšpektor na 
Policijski upravi Kranj, je do-
dal, da za polidjo bistvenih 
sprememb ni, le mejno kon-
trolo bodo polidsti - na Brni-
ku j ih je 75 - opravljali drug-
je kot doslej. Na brniškem 
letališču letno sprejmejo 1,5 
mil i jona potnikov, od kate-
rih j ih 6 0 odstotkov leti zno-

traj šengenskega območja. 
Vodja carinske izpostave 

na Brniku Marko Bolta pa 
opozarja, da cariniki potnike 
ne delijo na šengenske in 
nešengenske, temveč na dr-
žavljane in nedržavljane Ev-
ropske unije; za prve carin-
ska kontrola na letih znotraj 
E U ne velja, za druge pač. 
Šengenski prostor in prostor 
E U se ne pokrivata v celoti, 
zato bo prihajalo tudi do za-
n imiv ih primerov. Potniki 
za Norveško, ki ni v E U , je 
pa v šengenskem območju, 
bodo zato morali čez carin-
sko kontrolo, ne pa tudi mej-
no. Potniki za Veliko Britani-
jo, ki je izven šengenskega 
območja, pa bodo morali 
skozi mejno, ne pa tudi ca-
rinsko kontrolo. 

KRATKE NOVICE 

KRANJ 

Manj nesreč in smrtnih žrtev 

Slovenski policisti so v prvih dveh mesecih obravnavali 
3.772 prometnih nesreč oziroma za desetino manj kot janu-
arja in februarja lani (4.212). V njih je umrlo 34 ljudi, trije 
manj kot lani, 1 0 9 jih je bilo hudo ranjenih (lani 139), lažje 
ranjenih pa 1.580 udeležencev (lani 2.200). Iz generalne 
policijske uprave so napovedali, da bodo policisti v prihod-
njih mesecih intenzivneje izvajali aktivnosti za večjo varnost 
motoristov, ki se bodo ob nastopu lepega vremena 
množično pojavili na cesti. V drugi polovici leta bodo tudi 
začeli dodatno nadzorovati hitrost v cestnem prometu. S. Š. 

LJUBLJANA 

Minister umaknil zakon 

Notranji minister Dragutin Mate je včeraj brez uradnega 
pojasnila iz parlamentarne procedure umaknil predlog 
novele zakona o varnosti cestnega prometa. Iz dobro ob-
veščenih virov smo izvedeli, da se je minister za umaknitev 
novega zakona, ki je tik pred tretjo obravnavo v držav-
nem zboru, odločil zaradi nasprotovanja javnosti predla-
ganim kaznim. Te naj bi namreč bile občutno višje od 
sedanjih. Ker se bližajo državnozborske volitve, bo najbrž 
državni zbor predlagano novelo zakona v tretje obravnaval 
šele po njih. S. Š. 

BLED 

Na Bledu je sedaj več miru 

Blejski župan in predsednik Sosveta za varnost občanov na 
Bledu Janez Fajfar pravi, da se problematika javnega reda in 
miru na Bledu in v okolici izboljšuje, še vedno pa ob viken-
dih prihaja do kršitev javnega reda in miru v okolici Trgov-
skega centra Bled, diskoteke Stop in Zdraviliškega parka, 
najpogosteje po 3. uri zjutraj. Tako so pred kratkim ugotovi-
li na skupnem sestanku Sosveta za varnost občanov s pred-
stavniki policije. Divje parkiranje na Cesti svobode in Ljub-
ljanski cesti, predvsem ponoči, še vedno predstavlja precej-
šen problem. Prav tako je bilo ugotovljeno, da je to velik 
problem ob vikendih, zato so se dogovorili, da bodo odslej 
ob koncih tedna izvajali poostren nadzor napačno parkira-
nih vozil. Kršitelju se lahko pripeti, da mu napačno parkira-
no vozilo odpeljejo s pajkom. Na Bledu bodo tudi v prihod-
nosti potekale preventivno varnostne akcije, v katerih bodo 
sodelovali policisti, varnostniki in občinsko redarstvo, so se 
še dogovorili na sestanku. S. Š. 

DORFARJE 

Iz bkala odnesel televizor 

Neznani storilec je v noči na petek vlomil v gostinski lokal v 
Dorfarjih. Pijača vlomilca ni zanimala, saj je odnesel plaz-
matski televizor in predal blagajne, v katerem je bilo prib-
ližno sto evrov gotovine. Lastnika je na ta način oškodoval 
za okoli šesto evrov. S. Š. 

mailto:mali0glasi@g-gla5.si
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Šport za vse življenje 
Na Bledu bodo od 25. do 31. januarja 2010 prve svetovne zimske igre, ki so namenjene tistim, 
ki se ukvarjajo s športom in so stari več kot 25 let. 

MAJA BERTONCELJ 

Bled - Slovenija bo z občino 
Bled in občinami Kranjska 
Gora, Jesenice, Radovljica, 
Kranj, Šenčur in Cerklje čez 
dve leti gostila svetovne z i m -
ske igre, nad katerimi bedi 
Mednarodna organizacija 
masters iger I M G A , ki so jo 
leta 1995 ustanovile medna-
rodne športne zveze. Pod po-
kroviteljstvom Olimpijskega 
komiteja Slovenije in ob pod-
pori Občine Bled je organiza-
cijo in izvedbo iger prevzelo 
podjetje SI Š P O R T . 

Geslo iger je Izziv se niko-
li ne konča, na njih pa lahko 
nastopi vsakdo, ki je star nad 
25 let, lahko pa so to nekda-
nji in sedanji vrhunski šport-
niki kot tudi rekreativd. Tek-
movalcem ni treba izpolniti 
nobenih kvalifikacijskih kri-
terijev, pomerili pa se bodo 
lahko v šestih športnih pano-
gah. Alpski smučarji bodo 
tekmovali v Kranjski Gori , 
biatlonci i n smučarji tekači 
na Pokljuki, hokejisti na Je-
senicah, Bledu in v Kranju, 
smučarji skakalci v Planici 
ali Kranju, v dvoranah v 
Kranjski Gori , Radovljici, 

Svetovne zimske igre masters je predstavil Kai Holm (na sliki), predsednik mednarodne 
organizacije masters iger, tudi član Mednarodnega olimpijskega komiteja. / Foto: Anka buIov« 

Kranju, Naklem, Šenčurju in 
Cerkljah pa bo potekal tudi 
turnir v malem nogometu. 

Sicer pa se je premieme 
predstavitve iger minul i četr-
tek na Bledu udeležilo veliko 
gostov, ki so tudi člani pred-
sedstva I M G A , katere pred-
sednik je Kai Holm. Slednji 
je povedal: "Spodbuditi želi-
mo športnike iz vsega sveta, 
da se ukvarjajo s športom in 

se udeležujejo iger masters, 
ne glede na starost. Osrednja 
naloga I M G A je širitev olim-
pijskega gibanja in vrednot 
ter promocija filozofije špor-
ta za vse." Doslej so bile 
organizirane le letne masters 
igre, ki so potekale šestkrat. 
Na prvih igrah leta 1985 v 
Torontu je bilo 8300 udde-
žencev, na zadnjih leta 2005 
v Edmontonu pa že 21 ,600. 

V Sloveniji jih leta 2 0 1 0 na 
prvih zimskih igrah pričaku-
jejo med šest in osem tisoč. 
Organizatorji tekmovanja 
tako pričakujejo kar 4 0 tisoč 
nočitev. Priložnosti se zave-
da tudi Janez Fajfar, župan 
Bleda kot uradnega gostitelja 
iger, ki je dejal, da se bodo 
potrudili, da bodo prve sveto-
vne zimske igre masters č im 
bolje uspele. 

GORSKI TEK 

STAHOVICA 

Zamiku na Primoža niso sledili 

Zmagovalec sobotnega 13. teka k Sv. Primožu je po pričako-
vanjih Sebastjan Zamik iz kluba organizatorja K G T Papež, 
ki je vodil od starta do cil ja in imel pred najbližj im zasledo-
valcem Simonom Aličem iz Vilharij nad Poljanami (ŠD ŠRI 
Č inmoj Maraton Team) več kot minuto prednosti. "Ker ni 
bilo Mitja Kosovelja, nisem pričakoval, da mi bo kdo mogel 
slediti, nisem pa mislil, da bodo toliko zaostali. 5el sem si-
cer na izboljšavo svojega rekorda proge, ki je 15:42, vendar 
je bilo proti vrhu preveč blata. Čas i 6 : i 6 je moj drugi naj-
boljši, tako da sem zadovoljen," je povedal gorski tekač iz 
Košiš pri Kamniku. Pri ženskah je bila pri cerkvici na Sv. Pri-
možu s časom 20:04 prva Mateja Šuštaršič (AK Portovald). 
M. B. 

KOŠARKA 

IDOMŽALE 

Jutri v ligi za prvaka gorenjski obračun 

Košarkarji so v ligi UPCTelemach za prvaka odigrali 2. krog. 
Ekipa T C G Mercatorja je doma z 89 : 99 izgubila z Geo-
piinom Slovanom, Helios pa je v gosteh premagal Zlatorog 
Laško s 77 : 96. Jutri, v sredo, bo v dvorani Komunalnega 
centra v Domžalah gorenjski obračun, saj bo ob 19. uri He-
lios gostil Z C G Mercator. V gorenjskem ženskem derbiju v 
ligi za prvakinje pa je bila minulo soboto ekipa Hit Kranjske 
Gore z 78 : 59 boljša od Odeje KED. Jutri obe ekipi gostuje-
ta: Odeja pri Merkurju Celje, H I T Kranjska Gora pa pri Neso 
Ihke. V ženski ligi za uvrstitev od 7. mesta je ekipa Triglava 
s 75 : 58 premagala City Center, ekipa ŽKK Domžale pa je s 
57 : 76 izgubila z ekipo Slovenske Konjice. Jutri ob 19.30 
Domžalčanke v O Š Venclja Perka gostijo City Center, Kranj-
čanke pa so proste. V i . 8 SKL za moške je ekipa Tinexa 
Medvod s 97 : 84 izgubila pri Hrastniku, ekipa Triglava pa je 
bila na gostovanju pri Gradišču slabša s 87 : 77. V. S. 

NOGOMET 

KRANJ 

Poraz Domžalčanov, zmaga Triglava Gorenjske 

v Prvi ligi Telekom je bil v soboto derbi v Domžalah, zmago 1 
: 2 pa je odnesla ekipa Interblocka. Domžalčani na lestvici si-
cer še vodijo z 49 točkami, vse bliže pa sta j im Hit Gorica, ki 
ima 42 točk, in Interblock, ki ima 41 točk. Zanimivo pa je na 
vrhu 2. SNL Ekipa Triglava Gorenjske je doma 5 3 : 2 prema-
gala Belo krajino in je s 30 točkami na 4. mestu. Z le dvema 
točkama več vodi Bonfika, 31 točk rma Aluminj in 30 Rudar 
Velenje. Krepko vodstvo v 3. SNL zahod ima ekipa Olimpije 
Bežigrad, ki je že v petek z i : 3 prem agala Tinex Šenčur v Šen-
čurju. Kranj je bil doma z 1 : o boljši od Tolmina, Avtoplus 
Korte so z 1 : o premagale Roltek Dob, Brda pa s 3 : o Kalcer 
Vodoterm. Jeseničanov na tekmo k Jadranu ni bilo. Začeli so 
se tudi p o m l a d n i obračuni v obeh članskih gorenjskih ligah. 
Rezultati v i . ligi: Polet: Kranjska Gora 3 : 2, Šobec Lesce : Lo-
čan 4 : o, Naklo : Britof 2 : 1 , Sava : Bohinj 2 : o, Niko Želez-
niki : Bled Hirter 2 : 2 , Alpina Ž i r i : Velesovo o : o. Na lestvici 
vodi Sava. Rezultati v 2. ligi: Podbrezje : Hrastje ^ : 3, Kondor 
: Bitnje 1 : i , Trboje: Visoko 2 : 5. Na lestvici vodi Visoko. V. S. 

TURNO SMUČANJE 

KRAN) 

Šenka uspešna v Dolomitih, Kuhar na 
Dachsteinu 

Slovenski tekmovalni turni smučarji so nastopili na preizkušnji 
Drei Zinnen Skimaraton (1415 m vzpona, 13,6 km) v Dolomi-
tih. Na startu je bilo 123 tekmovalcev, med katerimi je odlično 
7. mesto dosegel Anže Šenk z Jezerskega in bil med člani do 
30 let 5., njegov oče Milan pa je bil absolutno 30., najboljši pa 
v kategoriji nad 50 let. Nastopil i so še Boris Weisseisen, David 
Rogelj in Primož Šenk. Darko Kristane, Nejc Kuhar, Izidor in 
Žiga Kamičar pa so v soboto tekmovali na Dachteinu v Avstri-
ji. Kuhar je dosegel odlično S- mesto, na krajši progi pa je bil 
Žiga Karničar skupno 7. ter drugi v svoji kategoriji. M. B. 

HOKEJ 

LjuBgANA, JESENICE 

O prvaku za zeleno mizo?! 

Potem ko so hokejisti Z M Ol impi je v ligi EBEL osvojili zgolj 
drugo mesto, so se odločili, da na domačem ledu ničesar ne 
bodo prepustili naključju. "Res je, kar se danes govori po 
hokejskih pisarnah in bifejih. V pisarno Hokejske zveze 
Slovenije smo dali prošnjo oz. zahtevo, da brez boja na ledu 
postanemo državni prvaki. Predlog je seveda utemeljen, saj 
se našim tujim igralcem po sezoni mudi domov, drugi pa bi 
se pred obveznostmi z a reprezentanco radi malce spočili in 
posvetili družinam," je povedal tiskovni predstavnik H K 
O l i m p i j a in pojasnil : "V ligi EBEL s m o za zeleno mizo 
resnično brez moči in nas drugI postavljajo pred dejstva, 
doma pa smo še vedno glavni in lahko postavljamo pravila 
igre. Zato s m o tudi prepričani, da bo Hokejska zveza 
razumela našo stisko in se odloči la v našo korist." N a 
Ledarski 4 na Jesenicah do danes zjutraj uradnega sporoči-
la o tem, kdo je letošnji slovenski hokejski prvak, še niso do-
bili. "Seveda odločitev o prvakih za zeleno mizo za nas ne bi 
bila nič novega, saj je bilo tako že lani, poznavalci hokeja pa 
dobro vedo, da so se na H Z S še vedno odločali v korist 
O l i m p i j e . Kljub temu s m o v predprodajo, ki se začne v 
četrtek, že dali vstopnice za finalne obračune," so povedali 
odgovorni pri jeseniškem hokejskem klubu, kjer naj bi 
danes do večera pripravili tudi sporočilo za javnost. V. S. 

BLED 

Mladinci na poti na SP 

Hokejska reprezentanca je po kratkih pripravah na Bledu 
odpotovala v Torun na Poljsko, kjer se bo jutri začelo sve-
tovno prvenstvo divizije I skupine A. Na poti se je ustavila v 
nemškem Fussnu, kjer so z domačo reprezentanco odigrali 
dve pripravljalni tekmi. Varovanci glavnega trenerja Mitje 
Kerna in pomočnika Dušana Lazarja so bili obakrat boljši od 
gostiteljev, in sicer z rezultatoma o : 2 (Verlič, Berčič) in 6 : 
7 (Florjančič 3, Pance 2, Snoj, Ograjenšek). Na prvenstvu j ih 
čaka pet težkih tekem, saj se bodo proti Čehom, Kazah-
stancem, Ukrajincem, Litovcem in Poljakom borili za vstop 
med elito. Prva tekma jih čaka že jutri, ko se bodo ob 20. uri 
za prvo zmago spopadli proti domačinom, Poljakom. Kot 
vedno pa bo tudi tokrat vse tekme mogoče spremljati prek 
spletne strani www.iihf.com. T. T. 

KOLESARSTVO 

KRANJ 

Ilešič Savi prikolesaril novo zmago 

Kolesar Aldo Ino Ilešič, 24-letni Ptujčan, ki je pred letošnjo se-
zono iz Perutnine prestopil v kranjsko Savo, je na 130 km dol-
gi dirki v Leondingu v bližini Linza v Avstriji zabeležil svojo dru-
go zmago v sezoni, drugo za Savo. "Ekipa mu je v zadnjem 
krogu pomagala, da je bil približno dva kilometra pred ciljem 
spredaj, nato se je dobro znašel tudi sam. Z ekipo se je dobro 
ujel," je povedal Miran Kavaš, trener članov KK Sava Kranj. Po-
leg Ilešiča so v Avstriji dirkali še Uroš Šilar, Blaž Bonča, Nik 
Burjek, Nejc Rakuš, jure Gašperin in Kristjan Hajnžič. M. B. 

ODBOJKA 

BLED 

Uspešne mlade odbojkarice 

V soboto je v Izraelu z zmago proti Švici zaključila kvalifikacije 
mladinska reprezentanca Slovenije in dosegla lep uspeh, saj se 
ji je z uvrstitvijo na 3. mesto uspelo kvalificirati za zadnji krog 
kvalifikacij za nastop na finalu letošnjega Evropskega prven-
stva za mladinke. Slovenija je v Izraelu izgubila s Poljsko in 
Belgijo, premagala pa Izrael, Švico in Španijo, v reprezentanci 
pa je od 1 2 igralk nastopalo kar 5 članic Jesenic Bleda, letošnjih 
državnih mladinskih prvakinj: Monika Čančar, Petra Dežman, 
Meta Jerala, Uria Jerala in Tjaša Kikelj. B. M. 

g b d ' ^ 
Odbojka • Druga tekma polfinala 
končnice 1. državne odbojkarske lige 
Jutri, sredo, 2. aprila 2008, bo v ŠD Planina v Kranju ob 19. uri 
druga tekma polfinala končnice odboj brskega državnega prvenst-
va moških. Odbojkarji Astec Triglava se boido znova pomerili z 
ekipo ACH Volley. Vabimo čim več navijačev na Se eno tekmo 
kranjskih odbojkarjev. 

http://www.iihf.com
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GORENJSKI SEMAf=OR 

ODBOJKA 
1. DOL za moške: odbojkarji ACH Volley so zanesljivo do-
bili prvo tekmo polfinaia proti odbojkarjem Asteca Triglava 
iz Kranja: ACH Volley: AstecTriglav3: o (16,15,12). V dru-
gi tekmi polfinaia je Salonit Anhovo v Mariboru premagal 
domači Stavbar IGM Maribor 5 3 : 1 (21,19, - 18 , 14) , Ekipe 
v polfinalu igrajo na dve zmagi - naslednji tekmi pa sta na 
sporedu že jutri, v sredo (Astec Triglav : ACH Volley - ŠD 
Planina Kranj ob 19. uri). 3. DOL zahod moški: v zadnjem 
krogu moške 3. DOL je UKO Kropa prizadejal prvi poraz 
MOK Kočevju, kljub temu pa so Kroparji ostali na 2. mestu 
s 4 točkami zaostanka za Kočevjem. Calcit Kamnik II je ligo 
končal na 4. mestu, Astec Triglav II pa na sedmem. Calcit 
Kamnik I I : Salonit Anhovo 1 1 3 : 0 , UKO Kropa : MOK Ko-
čevje 3 :2, LOK Črnuče r Astec Triglav 1 1 3 : 1 . 3 . DOL zahod 
ženske: Lakolit Ankaran : Mladi Jesenice 3 : 1 , Triglav Kranj 
: MZG Grosuplje 1 1 3 : 1 , Pizzeria Morena : Piran o : 3, Bled 
Adriatica.net: Logatec 3 : o. Dva kroga pred koncem je v 
vodstvu Piran (66), Triglav Kranj (46) je na 5. mestu, Bled 
Adriatica.net {40) je na 7. mestu. Mladi Jesenice (32) so na 
9. mestu, Pizzeria Morena (30) pa na desetem. B. M. 

ROKOMET 
1. liga - moški za obstanek: Knauf Insulation : Rudar 31 :34; 
2. liga moški, skupina od i.-8.: Velika Nedelja : Dupl je 34 : 
33; Drava : AIples 27: 28; Kranj: Sevnica 30:23; skupina od 
9.-17. mesta: Celje :Radovljica 42 : 26; Cerklje - prosti. V 
obeh drugoligaških skupinah so odigrali 3. krog. M. D. 

BALINANJE 
Super liga - 9. krog: Lokateks Trata : Planina Kranj 14 : 8, 
Krim : Luka Koper 18 :4 , Dragomer Gut&Pet: Zabiče 16 : 
6, Hrast: Zarja Balinček 14 : 8. Vrstni red: Krim 23, Loka-
teks Trata 21, Zabiče 15, Luka Koper 13, Zarja Balinček 12, 
Planina Kranj 9, Dragomer GUT&PET 9, Hrast 6. S. Š. 

KEGLJANJE 
Rezultati i8 . zadnji, krog v slovenskih ligah: i . A • ženske: Tri-
glav : Miroteks 2 : 6 (3153:3385), Bela krajina: Etaz: 6 {3095 
: 3129). Prvi Miroteks, 34 točk, 4. Eta 20 točk, lo. Triglav 6 
točk. Ekipa Triglav je izpadla v 1. B'ligo. 1. B • ženske: Rudar 
: Ljubelj 3 : 5 (3084: 3143). i. Miroteks-2, 28 točk, 3. Ljubelj, 
24 točk. 2. liga-ženske: Trebnje : Medvode 2 : 6 (2936 : 
3034), Pivka : Eta 1 : 7 (3097 : 3159). Prve Eta, 26 točk, 4. 
Medvode 14 točk. Ekipa Eta-2 napreduje v 1. B ligo. 1. A - mo-
ški: Triglav : Sinet 5 :3 (3463 : 3429), Lj. Slovan : Siliko 8: o 
(3304:3198). Prvi Konstruktor, 33 točk, 6. Triglav, 18 točk, 9. 
Siliko, 11 točk. 1. B - moški: Ljubelj : Korotan 2 : 6 (3423 : 
3488), Hidro: Litija 6 : 2 (3312:3260), Knauf Insulation Po-
let : Rudnik 6 : 2 (3425 : 3277). Prvi Radenska, 28 točk, 2. KI 
Polet, 27 točk, 4. Hidro, 23 točk, 5. Ljubelj, 22 točk. 2. liga -
moški: Jesenice : Simon Jenko 5 : 3 (3376 : 3291) , Calcit: 
Novo mesto 8: o (3469 :3196). Prvi Calcit, 32 točk, 8. Jese-
nice, 12 točk, 10. Simon Jenko, 8 točk. Ekipa Calcit Kamnik 
napreduje v 1. B ligo, Simon Jenko pa je izpadel v 3. ligo. 3. 
liga - moški: Triglav-2 : Kočevje 5 : 3 (3263 :3164), Ljubelj-z: 
Taborska jama 6 : 2 (3326:3213), Coma: Proteus 6 : 2 (3326 
: 3199). Jesenice-2: Delo 7 : i (3288:3189), Lj. Slovan: Ader-
gas 7 : 1 (3259 : 3081). Prva Coma, 30 točk, 3. Ljubelj-2, 21 
točk, 6. Triglav-2,17 točk, 8. Adergas, 15 točk, 9. Jesenice-2, 
9 točk. Ekipa Coma Medvode napreduje v 2. ligo. M. F. 

ŠAH 
Gorenjska kadetska liga, SD Jedro Tržič - Končno stanje: 
1. Gal Drnovšek 7 (ŠS Tomo Zupan Kranj), 2. Barbara 
Robba 5,5 - najboljša do 15 let, 3. Liza Škrlep 5 (vsi ŠS 
Tomo Zupan Kranj), 4. Janja Gornik 5, 5. Jan Domen 4,5, 
6. Blaž Dobravec 4 - najboljši do 12 let (vsi ŠD Gorenjka 
Lesce), 7. Vid Debeljak 4, 8. Rok Škrlep 4, 9. Anže Žnida-
rtč, 10. Tilen Filipič, 13. Monika Rozman 3 - najboljša do 9 
in 12 let (vsi ŠS Tomo Zupan Kranj) itd. O. O. 

GORSKI TEK 
Tek k Sv. Primožu: dolga proga (3,5 km): absolutno, moški: 
1. Zamik (KGT Papež) i6:i6, 2. Alič (ŠD §RI Činmoj mara-
ton team) + 1:09, 3. Čeh (Jurovski dol) + 1:19, 4. Šalamun 
(KGT Papež) - 1 . ml. veterani, 5. Kastelic (AK Domžale), 6. 
Triler (KGT Papež); mladinci: 1. Bregar (TK Šmarnogorska 
naveza); dečki: 1. Kotnik (KGT Papež); ženske 1. Šuštaršič 
(AK Portovald) 20:04,2. Grandovec (Ganesha), 3. Mrak (AD 
Posočje), 4. Novak (Triglav Kranj); mladinke: 1. K. Kozjek 
(TK Šmarnogorska naveza); deklice: 1. Grošelj (KGT Papež); 
kratka proga za pokal Calcita: absolutno: dečki: 1. Planko (TK 
Trisport) 2:12, 2. Rozman (TK Šmarnogorska naveza), 3. 
Kregar (TK Trisport); deklice: 1. A. Plaznik (TK Šmarnogor-
ska naveza), 2. K. Uršič (TK Trisport), 3. M. Plaznik (TK 
Šmarnogorska naveza). M. B. 

Feniksi so vse boljši lokostrelci 
čeprav je Lokostrelski klub Feniks star šele dobro leto, so se tekmovalci že izkazali z obetavnimi 
rezultati, te dni pa se pripravljajo na organizacijo mednarodnega tekmovanja v Preddvoru. 

VILMA STANOVNIK 

Kranj - "V prejšnjem klubu 
sva z Damjanom Majerjem 
ugotovila, da smernice kluba 
niso prave in da bo treba nare-
diti nekaj več, da svoje varovan-
ce v tem športu popeljeva na-
prej in jim dava možnost bolj-
ših rezultatov. Tako sva za&la 
razmišljati o novem klubu in 
do konca leta 2006 je bilo to 
tudi uradno potrjeno. Namen 
novih članov kluba je bil, da 
razširimo krila, in prišlo je do 
pobude za ime Feniks. Ime se 
nam je zdelo primemo, v njem 
ni nobene politične obarvano-
sti, zgolj želja po nečem več, in 
vsa deseterica ustanovnih čla-
nov se je hitro zedinila glede 
imena. Z imenom Feniks smo 
lani po novem letu začeli nasto-
pati na domačih in mednarod-
nih tekmovanjih ter takoj po-
stali prepoznavni. Že na prvi 
večji tekmi v mesecu marcu v 
Šenčurju smo pobrali prve ko-
lajne, kar nam je dalo še več po-
leta pri delu," o začeMi Loko-
strelskega kluba Feniks pravi 
Drago Novak, ki se - poleg tega, 
da tudi sam tekmuje med vete-
rani - z velikim veseljem ukvar-
ja z mladimi lokostrelci "Kma-
b smo v klubu pridobili precej 
otrok, naredili smo začetniSki 
tečaj v Kranju, jaz vodim te^aj v 
šoli v Cerkljah, kjer imamo šti-
ri zdo perspektivne tekmoval-

TEK NA SMUČEH 

RUDNO poge 

Petra Majdič podelila 
priznanja 

Na Rudnem polju na Poklju-
ki se je zaključila sezona za 
smučarske tekače. V soboto 
je bilo državno prvenstvo 
štafet, v nedeljo pa še sprint 
štafet za pokal Cockta. Orga-
nizator tekem je bil TSK 
Merkur Kranj, kjer so se ve-
selili šestega štafetnega na-
slova zapored, ki so ga prite-
kle članice Manca Šolar, Bar-
bara Jezeršek in Vesna Fab-
jan. Fabjanova in Jezerškova 
sta slavili tudi v nedeljo. Dr-
žavni prvaki pri moških so 
tekači TSK Valkarton Loga-
tec (Tršar, Klavžar, Rupnik). 
"Upala sem, da bodo na tek-
mo državnega prvenstva pri-
šle tudi biatlonke. Potem bi 
bil ta naslov še več vreden," 
je p o v e d a l a Vesna Fabjan. 
Med klubi so največ točk 
zbrali tekači TSK Valkarton 
Logatec pred TSK Bled in 
TSK Merkur Kranj, pri člani-
cah je bila najboljša Alenka 
Čebašek (TSK Bled), pri čla-
nih pa Jure Tršar (Valkar-
ton). Najboljšim v pokalu 
Cockta je priznanja podelje-
vala tudi Petra Majdič. M. B. 

Mladi člani LK Feniks (v zadnji vrsti) Žan Novak, Adam Prestor, Martin Hočevar in David 
Puškarič (čepi) z Dragom Novakom 

ce, Adam Prestor in Žan No-
vak pa sta celo že državna pr-
vaka," pravi Drago Novak, ki 
vabi tečajnike t u i na letošnji 
pomladni tečaj, ki ga priprav-
ljajo v klubu. Hkrati se v klubu 
že pripravljajo tudi na medna-
rodno 3D tekmovanje (strelja-
nje na živali iz posebnih mate-
rialov), ki bo 5. aprila v Pred-
dvoru. "Lani smo takšno tek-
mo organizirali prvič, in ker je 
bilo še nekaj težav pri obdelavi 
rezultatov, smo se letos odloči-
li, da te napake ne ponovimo, 
Pričakujemo namreč prek 
dvesto tekmovalcev in želimo 

si, da si našo res zanimivo pri-
reditev ogledajo tudi gledalci, 
ki jih v soboto vabimo v Pred-
dvor. Nekaj tarč bo namreč 
postavljenih tako, da si bo brez 
nevarnosti tekmovanje mogo-
če ogledati tudi od blizu," pra-
vi Drago Novak, ki je v LK Fe-
niks tajnik in tudi trener za 
mlajše skupine ter seveda tek-
movalec. Poleg njega je v klu-
bu še 40 članov, od tega 16 
tekmovalcev. 

"Načrti našega kluba so jas-
no začrtani, kar pomeni, da 
hočemo dobiti čim več mladih 
članov. Žal podjetja na Go-

renjskem, pa tudi marsikje 
druge v Sloveniji za šport ni-
majo veliko posluha. Zgovo-
ren je na primer podatek, da 
sem v Preddvom in okolid za 
pomoč pri organizaciji tekme 
prošnje naslovil kar na 120 
podjetij, pa zaenkrat nisem 
dobil še niti enega odgovora, 
čeprav nam bi bila že mini-
malna pomoč zelo dobrodoS-
la," dodaja Drago Novak, ki pa 
je vendarle zadovoljen z dej-
stvom, da klubu pomaga Agro 
Vreček, kjer lahko pozimi tre-
nirajo v njihovi dvorani na 
Primskovem. 

Najviše med svetovno elito 
Najboljši slovenski umetnostni drsalec, 25-letni Gregor Urbas s Hrušice, 
je te dni potegnil črto pod doslej najuspešnejšo sezono v karieri. 

JANKO RABIČ 

Jesenice - "Pred tem fentom 
je prihodnost v drsalnem 
športu," je napovedal njegov 
prvi trener Valerij Babicki, ko 
je Gregor še kot pionir v jeseni-
škem drsalnem klubu začel 
kazati velik talent za umet-
nostno drsanje in začel nizati 
prve zmage. Že lepo število let 
je sedaj suveren slovenski dr-
žavni prvak. Številna tekmova-
nja mu prinašajo zmage in do-
bre uvrstitve, sem in tja se po-
javi tudi kriza. 

Letošnja sezona je bila zanj 
najuspešnejša. Najprej je bil 
n. na evropskem prvenstvu v 
Zagrebu, v marcu pa je s 17. 
mestom na svetovnem prven-
stvu v Gotteborgu dosegel naj-
boljšo slovensko uvrstitev vseh 
časov. Ob vrnitvi je vesel pripo-
vedoval: "Res sem zadovoljen 
s tem nastopom na sveto-
vnem prvenstvu. Vse se mi je 
izšlo po načrtih. Ves program 
sem izvedel stoodstotao, le 
manjša napaka je bila pri pim-
eti v dolgem programu. Mo-

ram reči, da sem najprej v 
kratkem programu kar težko 
stopil na led ^ o j za domačim 
tekmovalcem, saj je bila na tri-
bunah po njegovem nastopu 
prava evforija. Zbral sem se in 
se osredotočil le na nastop in 
uspel." 

Vrhunec sezone na sveto-
vnem prvenstvu pa je le zadnji 
velik uspeh pravkar končane 
sezone. "V letošnji sezoni sem 
tudi izredno zadovoljen z tret-
jo zaporedno zmago na Zlati 
pimeti v Zagrebu, kir doslej ni 
uspelo še nobenemu tekmo-
valcu," pravi Gregor Urbas, ki 
pa le nerad govori o prestopu 
iz jeseniškega kluba v ljubljan-
ski klub Stanko Bloudek. Očit-
no so se pred tremi leti razšle 
poti s takratno trenerko Eleno 
Babicki, ki sedaj tudi ne treni-
ra več jeseniških drsalcev. 

"Pravi čas sem se odločil za 
pot v Ljubljano, kjer nadalju-
jem drsalno pot pod vodstvom 
trenerke Gordane Smrekar. 
Sem zadovoljen, ujameva se 
pri delu," je zadovoljen Gre-
gor, ki ga do pravega zaključka 

Gregor Urbas / foio: T.n. DOH 

sezone čaka še en nastop. "V 
aprilu me čaka še nastop na dr-
salni reviji v Amsterdamu, ka-
mor so me povabUL Potem si 
bom privoščil nekaj pofitka. 
Seveda bodo misli kmalu že 
usmerjene naprej na olimpij-
ske igre v Vancouvru leta 
2009. Na prvih v Torinu se ni-
sem uvrstil v finale najboljših 
na svetu. To bo sedaj zagotovo 
naslednji največji izziv v moji 
karieri," še pravi Gr^or Urbas. 

mailto:uilma.stanovnik@g-glas.si
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Ni vsaka punca za ta šport 
Smučarka prostega sloga Saša Farič se po pravkar končani sezoni, v kateri je osvojila skupno drugo 
mesto v disciplini smučarskega krosa, že pripravlja na nove uspehe. 

JASNA PALADIN 

Radomlje - Triindvajsetletna 
Radomljanka se na smučeh 
kot riba v vodi počuti že od 
petega leta. "V osnovni šoli 
sem resneje začela trenirati 
alpsko smučanje in tako je 
bilo vse do šestnajstega leta, 
ko sem smuči za pol leta po-
stavila v kot. Nato je do 
mene prišel "Vrho" in me 
zvabil v vrste smučarjev free 
stylea, kjer sem zdaj zaklju-
čila že peto sezono v sveto-
vnem pokalu i n neizmemo 
uživam," je začetke v tem 
razmeroma m l a d e m in v 
Sloveniji m a n j znanem, 
predvsem pa v primerjavi z 
a lpskim s m u č a n j e m zapo-
stavljenim športom in sode-
lovanjem s trenerjem Pri-
m o ž e m V r h o v n i k o m pred-
stavila Saša Farič. 

Rada tekmuje v Ameriki 

Z a njo je odlična sezona, v 
kateri je nanizala eno prvo, 
dve drugi, po eno četrto, peto 
in šesto ter dve deseti mesti, 
in skupno osvojila drugo 
mesto, kar doslej v tem špor-
tu n i uspelo Še nobenemu 
Slovencu. "Seveda se odlič-
no počutim po teh rezulta-
tih, čeprav nekako kar ne do-
jemam. Preprosto v tem uži-
vam in me niti deseto mesto 
ne spravi v slabo voljo, seve-
da pa si na vsaki tekmi želim 
kolajne," pravi Saša, ki je 

med sezono odlično nasto-
pala tudi onkraj "luže", kjer 
so smučarj i prostega sloga 
neprimerno bolj spoštovani. 
"Druga sem bila na Jeep Tou-
ru in peta na X-Games, ki so 
za nas, ekstremne športnike, 
kar nekakšne olimpijske 
igre. V Ameriki si naše tek-
me ogleda ogromno ljudi, 
zato tam res rada tekmujem. 
T u d i medijsko je naš šport 
čez mejo bolj pokrit, zato me 
v tujini že bolj poznajo kot 
doma," pojasnjuje simpatič-
na Saša, ki največ zaslug za 
letošnje uspehe pripisuje 
svojemu kondidjskemu tre-
nerju Tadeju Čemušu. 

Ključ do uspehov je v tr-
dem treningu, predvsem pa 
v veselju, ki ga doživlja ob 
tem. "Nekaj rezerve i m a m 
še pri startu, precej pa tudi v 
glavi, a če je športnik dobro 
fizično pripravljen, tudi gla-
va dela drugače," je prepriča-
na Saša. 

Poguma ji ne manjka 

v smučarskem krosu tek-
movalke na kvalifikacijah 
najprej vozijo na čas, šest-
najst najboljših pa se nato 
pomeri v skupinah, kjer po 
štiri hkrati vozijo na izpada-
nje. "Ta šport preprosto ni 
za vsako punco. Ne gre le za 
progo, tu so grbine, dvignje-
ni zavoji i n seveda skoki, pri 
katerih nas ponese tudi po 
več kot 30 metrov. Na nogah 

Saša Farič je s svojimi uspehi veliko pripomogla k razvoju 
in prepoznavnosti smučarjev prostega sloga pri nas. 

imamo po štiri nože, kakor 
rada rečem, saj imamo zelo 
nabrušene robnike. Kar ne-
kaj poguma je potrebnega za 
vse skupaj, pred skokom se 
preprosto ne smeš ustrašiti, 
pa bo vse v redu," še pravi 
Saša, ki je imela tudi že ne-
kaj poškodb. "Predvsem hr-

bet, rame in kolena so na 
udam, a ko prideš na sneg, 
pozabiš na slabe stvari," do-
daja Faričeva, ki je skupaj s 
trenerjem z m i s l i m i že pri 
prihodnji sezoni, predvsem 
pa na olimpijskih igrah, kjer 
si želi eno od kolajn. 

Športno v pomlad 
Gorenjski glas vabi vse, ki si želijo vstopiti v svet 
rekreadje, da se nam pridružijo na Glasovem 
spomladanskem športnem druženju. Lahko izberete: 

ZAČETNI TEČAJ TEKA 
Kdaj: Torek, 8. aprila 2008, ob 17.00 
Kje: Športni center Rapa na Visokem (pri Preddvoru) 
Kaj ponujamo: 
• Svetovanje, kako opraviti prve tekaške kilometre. 
• Športno druženje. 

S seboj prinesite tekaške copate in lahka športna oblačila, 
saj bomo že takoj opravil i nekaj tekaških metrov in 
osnovnih tekaških vaj. Pridružila se nam bo tudi izkušena 
tekaška ekipa Gorenjskega glasa. 

Info: Janez Ferlic, 031/561-663, janez.ferlic@gmail.com i Info: Braco, bmc@t-2.net 

KOLESARSKO DRUŽENJE 
Kdaj: Torek, 8. aprila 2008, ob 17.00 
Kje: Pred kolesarsko trgovino A H A na Gorenj i Savi v 
Kranju 
Kaj ponujamo: 
• Skupinsko kolesarjenje. 
• Nasveti za kolesarje, pomoč. 

Pripeljite se s kolesom, saj se bomo že takoj peljali nekaj 
kilometrov. V primeru slabega vremena se d o b i m o 
naslednji torek. 

Pomagajo nam: lecoqsportif Gorenjski Glas 

GIBAJTE SEZNAMI 
M I R O S L A V B R A C O C V J E T I Č A N I N 

O 

Zgodilo se bo 8. aprila 
Nisem vedel, da se tale ko-

lumna toliko bere. Po mojem 
prepričanju tisti ksiht v desnem 
kotu nad kolumno odvrne še 
tako zvestega bralca Corenjske-
ga glasa. 

Kot kaže, se motim. Prejšnji 
teden sem bil p kolesarskem 
mrai^jišču in le tisti najve^i kri-
tiki "Gorenjca" so dgdi: Mene 
8. aprila ne boš vidd! Hvala vse-
mogočnemu, da takih ne bo. In 
spet hvala kgu, da je bilo krepko 
več tistih, ki so dgali: Komaj ča-
kam 8. april. 

Zakaj osmi april? 
Veijtino niste spr^edaii vabi-

la, ki skače v oči vsakič, ko listate 
Gorenjski gios zadnjih nekaj šte-
vilk: Športno v pomlad. Vabimo 
vas vse, ki ždite vstopiti v svet re-
kreacije, da se nam pridružite 
na Glasovem ^mladanskem 
^rtnem druža^. Celo izbira-
te lahko med tekom ali kciesarje-
njem! Ha, in naj še kdo poudar-

ja gorenjsko "Škrtost". Prekrasno 
se diši, kajne? 

skim vprašanjem: Kva pa b'k ve, 
kok je sto kil? Razumete? 

Šalo na stran. Ne rečem, da 
niste vabljeni tisti, ki nimate niti 
kilometra vknjiženega v števcu 
na balanci, ampak do osmega 
aprila je še točno sedem dni in 
vam priporočam, da se do na-
slednjega torka peljete vsaj dva-
krat. Spet zakaj? Ja, zato, da bo-
ste vsaj delno lahko komunicira-
li s "sotrpini". Ja, zato, da ne bo-
ste zaradi tresočih rok polili pira 
(soka), ko vam ga bo natakarica 
prinesla po končani turi. Ja, 
zato, da ne boste preklinjali Gla-
sa naslednji dan, ko ne boste tno-
gii sedeti na šihtu in zaradi 
muskljibra stati ob šanku... 

In še podatek za tiste, ki ni-
mate smisla za humor, temveč 
zgolj željo po kvalitetnem tre-
ningu. Naša prva tura bo šla, 
glede na naše kilometre v no-
gah, takole: dobimo se ob 17. 
uri pred prodajalno koles Aha 
na Gorenjesavski cesti (pred 
bivšim Tekstilindusom). Star-

Ampak že takoj na začetku 
moram razočarati: piknika 

ne bo že po prvem druženju! 
Na žalost... 
Ampak jckje odveč, piknik se 

načrtuje takoj, ko bomo s pomoč-
jo rekreiranja dosegi kritično 
mgo i2^ube kalorij. Po besedah 
dr. Bojana Knapa pa to sledi že 
po drugmi treningu. 

Tako. 
Da pa ne bomo pridrveli ka-

kor telički vkup, bi vas rad opom-
nil, da kolesarjenje pri koledar-
sko "nizkem" datumu ni "spre-
hod čez borov gozdiček". Koliko 
kilometrov imate v nogah pod 
lett^ 2008? Jaz jih imam toč-
no 992 in me je strah, da jih je 
premalo za tak podvig. Sosed, ki 
bo prišel z mano, jih ima 8} in je 
vdiko bolj optimističen. Zakaj? 
Lahko razložim s starim gorenj-

tamo seveda točno ob uri, proti 
Gaštgskemu klancu in čezenj, 
smer Drulovka, Breg, Mavčiče, 
Zbilje, Valburga, Trboje, Vo-
klo, Šenčur, Olševek, Preddvor, 
Kokrica, Kranj. 

Ne bo prehudo, kajne? Tisti, 
ki boste prišli z gorci, se boste 
odločili, ali greste zraven ali pa 

jo boste usekali proti Besnid in 
Mohoiju, seveda po položni 
poti, da ne bo že prva tura pre-
huda. Trekingi greda skupaj s 
specialkatji. Seveda bo prvič ne-
kaj težav, ampak z nasmeškom 
na licih bomo premagali vse. 
Oblecite se temperaturi prihod-
njega torka primemo. Upošte-
vajte, da po uri temperatura 
v tem obdobju pada hitrge. Če 
vam bo na startu vroče, zna 
biti, da vas bo čez ura in pol ze-
blo. 

mailto:vilma.stanomik@g-glas.si
mailto:janez.ferlic@gmail.com
mailto:bmc@t-2.net


1 4 NASVETI info@g-glas.si 

MOJ POGLED 
D A M J A N A Š M I D 

Ne-varnost interneta 
za otroke (1) 

M nogo staršev se 
sprašuje, kakšne so 
nevarnosti uporabe 

interneta za otroke, kako naj 
poskrbijo za varnost in kako 
naj sploh ukrepajo, le ne 
vedo, kaj otrok počne vse dne-
ve za računalnikom. Vse to so 
vprašanja, ki se tičejo vse 
družbe, najbolj zainteresirani 
pa smo za varnost svojih 
otrok prav starši. K sreči tudi 
pri nas nekatere organizacije 
s svojimi projekti in delom 
skrbijo, da smo na tem podro-
čju vedno bolj ozaveščeni, 
vendar je to vse šele začetek in 
nič kaj rožnata prihodnost. 
Dejstvo je namreč, da gre teh-
nologija veliko hitreje naprej, 
kot gremo mi s svojim odziva-
njem na probleme, ki jih pri-
naša. Tako se največkrat za-
vemo težav šele takrat, ko 
smo že do kolen v njih. Neka-
ko tako se dogaja tudi na po-
dročju uporabe interneta pri 
otrocih in mladostnikih. Ne 
pustimo, da bi nam zaradi 
nevednosti polzele stvari iz 
rok. Mnogo nas je, ki smo se 
komajda navadili na to ču-
dežno napravo, ki se ji reče 
računalnik. Pred petindvajse-

timi leti smo se o računalniku 
učili tako, da smo morali 
znati na pamet neke progra-
me, od vrstice do vrstice zreci-
tirane kot Prešernovo Zdrav-
Ijico in bognedaj, da smo se 
kakšne tipke tistih velikih na-
prav sploh dotaknili. Tako 
smo zasovražili ali pa vzlju-
bili računalnike vsak na svoj 
način. Uporabljati jih je 
večina začela z muko in iz 
potrebe pri delu, drugi pa so 
kar padli noter in do danes še 
niso priplavali ven iz raču-
nalniškega sveta, ker jim je 
tam pač lepše. Z današnjimi 
otroki je malce drugače, saj se 
tako rekoč rodijo z miškami v 
rokah in s tipkami v možga-
nih. Še preden se naučijo do-
bro govoriti, obvladajo vse da-
Ijince v hiši, znajo zamenjati 
programe in prižgati svojo 
najljubšo risanko na dvd-ju. 
Jaz pa sem kot majhna dekli-
ca stala pred televizoijem in 
gledala, kdaj se bo pojavila 
lepo oblečena gospa pri poro-
čilih, ki bo rekla dober dan. 
Vedno sem ji odzdravila in se 
takrat Se posebej lepo obnaša-
la, ker sem mislila, da me gle-
da ... No,ja. Ne smejte se. 

Prisluhnite nam - TIIIIISTIj^lll 
polepšali vam bomo • ' 
dan p I l A D I D 

; r : 9 i , 0 M H z te-repuH 
uiuiui.potepiih.com 

Po trnu kakat 
črni trn (Prunus spinosa) nas ne bo gnal le na vodo, pač pa tudi na blato in povrhu vsega 
še očistil kri strupov. Tako bomo že na začetku pomladi temeljito očiščeni in pri močeh. To čislano 
odvajalo je dobrodejno zlasti pri kroničnih zaprtjih otrok, ostarelih in onemoglih. 

PAVIA K U N E R 

Ko na videz zelo nevaren 
grm, naježen z bodicami, 
zgodaj spomladi odpre svo-
je snežno bele cvetove, je to 
prelep prizor za oči. Človek 
bi ga samo gledal in gledal. 
A nekaj teh cvetov lahko, 
še preden se čisto razcveti-
jo, tudi utrga in iz nj ih sku-
ha zdravi len čaj. Prej j ih 
seveda na'hitro posuši, da 
ne porjavijo, in jih hrani v 
dobro zaprtih posodah. Je-
seni nabere še nekaj mo-
drih plodov. A šele potem, 
ko so bil i nekajkrat izpo-
stavljeni slani in so izgubili 
svoj trpek okus. Č e želi, j ih 
posuši in pozimi dodaja čaj-
n i m mešanicam. Navadno 
pa iz n j ih pripravi marme-
lado ali sok, ki spodbudita 
tek pri otrocih. 

Priljubljen že med 
koliščarji 

Bogova slivica, aramula, 
opamica, divja slivica, čmob, 
tmika, grmulja, dmula, tr-
njolca, oparenca, dlog je le 
nekaj poljudnih i m e n za to 
zelo staro zdravilno rastlino. 
Črni t m so uporabljali že ko-
liščarji, tako za prehrano kot 
za zdravilo. O njegovih zdra-
vilnih učinkih so bili sezna-
njeni tudi v antiki. Srednjeve-
ški Človek si je z n j im lajšal 
nespečnost, urejal prebavo in 
krepil želodec. Njegov sloves 
je še utrdil Sebastian Kneipp, 
ki je pitje čaja iz črnega trna 
svetoval ob vsaki priložnosti. 

Cvetovi ali plodovi 

Cvetovi delujejo diuretič-
no, blago odvajalno, čistijo 

Črni trn v jeseni 

Joj, kako so lepi 

kri i n tako iz telesa poženejo 
strupe. Ljudsko zdravilstvo 
jih že od nekdaj uporablja pri 
trdovratnih zaprtjih. Spro-
ščajo želodčne in črevesne 
krče in blažijo bolečine. Ob-
nesejo se pri kašlju, pljučnih 
boleznih i n pri belem toku. 
Odpravljajo kožne izpuščaje 
in zdravijo nečisto kožo. 
Zelo učinkoviti so pri mozo-
ljih in aknah, ki grenijo živ-
ljenje najstnikov. Plodovi, ki 
jih je moč predelati v okusen 
gost sok ali marmelado ali 
j ih zgolj skuhati v čaju, po-
spešujejo prebavo. Dobrodej-
ni so predvsem za otroke, 
ostarele in onemogle, ki j ih 
muči kronično zaprtje. Pove-
čujejo tudi tek, pomagajo pri 
vnetju grla in pri težavah z 
mehurjem. Z njimi se poži-
vimo i n preženemo utruje-
nost, tudi spomladansko. 

Zdravilni pripravki 

O s n o v n i n a č i n priprave 
za cvetove črnega trna je po-

parek: dve žlički posušenih 
cvetov prelijemo s skodelico 
vrele vode, pustimo pokrito 
stati deset minut, nato pre-
cedimo. Pi jemo zjutraj in 
zvečer po eno skodelico 
čaja. Pri plodovih je način 
priprave malce drugačen: 
suhe plodove šest ur nama-
kamo v hladni vodi, nato pa 
segrejemo do vretja in pu-
stimo stati še deset m i n u t 
Pijemo po tri skodelice čaja 
na dan. Sirup navadno pri-
pravl jamo i z plodov, l jud-
sko zdravilstvo pa čisla tudi 
sirup iz cvetov: v vodo vsu-
j e m o štiri pesti cvetov in 
pust imo, da m a l o povre. 
Pripravek nato pretlačimo 
skozi gazo ali gosto sito, do-
damo enak del sladkorja in 
ponovno z a k u h a m o in na-
točimo v steklenice. Sirup 
deluje blago odvajalno i n ga 
toplo priporočajo otrokom 
pri zaprtju ali nerednem iz-
trebljanju. Krepi tudi želo-
dec i n odpravlja usme raz-
jede, afte. 
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MARJETA SMOLNIKAR 

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

Ponedeljek, 18. junija 

Pogojno rečeno zdravilski 
spektalcel traja že dobri dve uri. 
Sprašujem se, ali gre za naštu-
dirano akcijo ali za improvi-
zacijo. Po tem, kako si prizori 
sledijo, bi rekla, da je posredi 
improvizacija. Medtem ko 
suva mladenič proti meni s tri-
zobom z vseh mogočih pozicij, 
na vrata nekdo potrka. Re&tdj, 
pomislim. In res. Vrata odpre 
Andrej, ki ga zanima, koliko 
časa ho še moral čakati. Sean-
se je presenetljivo hitro konec. 

"Zdravljenje" samo ne sta-
ne nič, za gobovo tinkturo ali 
kakor koli že bi se pripravku 
(menda) za spodbujanje de-
lovanja imunskega sistema 
reklo, pa plačam deset evrov. 
Po eni strani je cena res do-
stopna, po drugi strani pa 
sem denar vrgla stran, saj 
zvarka niti po pomoti ne mis-
lim piti. (Ne bi se namreč ču-
dila, Če bi bil zvarek priprav-
ljen iz posušene ka^e kože in 
zdrobljenih žabjih kosti.) 
Sklenem, da se podobnih či-
rul čarul več ne grem. 

Za vsak primer, da Andrga 
po nepotrebnem dodatno ne 
spravljam ob živce, na poti do-
mov raje molčim in sama pri 
sebi preigravam Učbenik živ-

ljenja. Takole pravi Martin 
Kojc v VI. lekciji: "Sleherna 
želja se izpolni vedno le sama 
po sebi, če smo notranje prepri-
čani, da bo zaželeno nastalo. 
Če to notranje prepričanje že 
imamo, smo naklonjeni vse-
mu. Vse ljubimo, vse razume-
mo in vsemu služimo. Popol-
noma zaupamo prasili in se 
odrečemo vsemu, kar ne pride 
takoj samo po sebi. To stanje 
harmonije z vsem se razodeva 
v človekovem popolnoma urav-
novešenem notranjem življe-
nju. Človek, kije že dosegel to 
duhovno držo, je brezmejno 
miren. Nič na svetu ga ne 
more spraviti iz njegove notra-
nje gotovosti in uravnovešeno-
sti. Ta popolni notranji mir in 

uravnovešenost do vsega doga-
janja pa se vzpostavi šele po-
tem, ko je človek spoznal, da 
nekaj v njem nenehno samo-
dejno ustvarjalno deluje v sme-
ri njegovih pralastnih želja. 
Prasila si neprestano prizade-
va izpolniti vse njegove želje. 
Šele to spoznanje človeku 
omogoči, da opusti svoje last-
no, zavestno in sebično zaga-
njanje in hotenje in se prepusti 
notranjemu hotenju svojega 
višjega jaza oziroma prosile. 
Na ta način ne živi in deluje 
več v svojem imenu, temveč v 
imenu prasile. Ko je človek po-
polnoma spoznal mogočnost 
prasile, da izpolnjuje želje, ji 
more popolnoma prepustiti 
skrb za vse v svojem živ^enju 

in postati brezbrižen do pri-
hodnosti. Zdaj je človek dejan-
sko notranje prepričan, da se 
vse zaželeno mora zgoditi in 
se bo zato tudi zgodilo." Pri-
znam, ne samo Šeste pač pa 
vse Kojceve življenjske lekcije 
bom morala še pošteno predi-
hati, če bom želela njegovi jilo-
zofiji priti do dna oziroma se 
po njej orientirati. 

Vsekakor se za zdaj lažje 
orientiram v naravi kot v živ-
ljenjski filozofiji Martina Koj-
ca. Na ljubljanskem Rožni-
ku, kamor sem si prišla po ča-
rovniški izkušnji oddahnit, 
poznam tako rekoč vsako dre-
vo. Problem je, da je domala 
vsako drugo drevo na Rožni-
ku bolno. 

mailto:info@g-glas.si


RADOSTI ŽIVLJENJA 

T » V I * I • v Treviski radie 
B O R I S BERGANT 

Radič so kot zdravilno ras-
tlino in za prehrano poznali 
že stari Grki in Rimljani. Tre-
viški radič pa je pravi poseb-
než med radiči. Odkrili so ga 
po naključju, ko so kmetje pri 
pospravljanju pridelka poza-
bili na polju nekaj primerkov 
te "solatke". Iz nje je, ko so od-
stranili zunanje liste, nastala 
povsem nova, do tedaj nezna-
na sorta. Ta radič, ki ga v Ev-
ropi intenzivno pridelujejo v 
pokrajini Venete, zahodno od 
Beneflc prek Trevisa do Vero-
ne, od konca 18. stoletja, ima 
celo podobno oznako kot vina 
(DOC), kar pomeni, da jamči-
jo za njegovo izvirno in poš-
teno p>oreklo. Treviški radič je 
kralj zimske zelenjave, med 
vsemi sortami radiča najbolj 
cenjen in vsestransko upora-
ben, kar pa se odrazi tudi pri 
ceni le-tega. Nabirajo ga od 
oktobra do maja in ljubi 
mraz, vendar ne zmrzali. Pri 
nakupu videz pove vse, radič 
ne sme biti uvel ali tako in 
drugače poškodovan. Pred 
pripravo je treba odstraniti 
stržen, ker je v n jem večina 
grenkobe, kar storimo tako, 
da ga klinasto izrežemo. Pri-
pravljamo ga na več načnov: 
najredkeje kot solato, kuha-
mo ga kot zelenjavo, priprav-
ljamo z n j im razne mesne 
jedi, ga pečemo na žaru in v 
pedd, ga obložimo s pršutom 
in sirom ali pa pripravimo iz 
njega kremno jtiho in omako. 
Zaradi značilnega, skoraj nič 
grenkega okusa se odlično 
poda k mesu in ribam. 

Rižota s treviškim 
radičem 

Z a 5 oseb potrebujemo: 1 ve^o 
čebulo, 40 dag podolgovatega 
treviškega radiča, 2 žlici oljčne-

ga olja, 40 dag arborio riža za 
rižote, 3 dl rdečega vina, 8 dl 
vode, 10 dag sveže naribanega 
parmezana, 5 dag masla, sol 
in sveže mlet poper. 

Na oljčnem olju prepražite 
sesekljano čebulo. Dodajte 
opran in n a trakove narezan 
radič. V s e skupaj pražite še 
nekaj minut ter dodajte riž. 
Zalijte z vinom in pustite, da 
ga riž vpije. Znižajte tempe-
raturo in postopoma dolivaj-
te vodo, dokler je vse ne po-
rabite. V m e s vedcrat preme-
šajte. Ko postane rižota gosta 
in je riž kuhan al dente, pri-
mešajte še nariban parme-
zan, maslo in solite ter popo-
prajte po okusu. Odstavite in 
takoj postrezite kot samo-
stojno jed ali pa kot prilogo. 

Krompirjeva juha 
s treviškim radičem 

Za 4 osebe potrebujemo: 30 
dag krompirja, 30 dag trevi-
škega radiča, 11 mesne juhe, 2 
žlici masla, 1 žlico moke, 
sol, sveže mleti poper, 2 žlici 

kisle smetane in svež sesek-
ljan peteršilj. 

Opran krompir olupite i n 
ga narežite na kocke. Treviški 
radič operite i n narežite n a 
rezine. Na stopljenem maslu 
prepražite radič, potresite z 
moko, dodajte krompir ter 
zalijte z mesno juho. Zavrite, 
začinite s soljo in poprom ter 
kuhajte, da se krompir zmeh-
ča. Nazadnje primešajte kislo 
smetano in sesekljan peteršilj 
ter postrezite z opečenimi 
knjhovimi kockami. 

Cratiniran radič 

Z a 4 osebe potrebujemo: 80 
dag podolgovatega treviškega 
radiča, 20 dag kozjega sira, 1 
strok česna, 3 žlice oljčnega 
olja, 1 dl suhega belega vina, 
2 velika paradižnika, 5 žlic 
sveže naribanega parmeza-
na, sol in sveže mlet poper. 

Radiču odstranite kocen 
in ga operite. Olupljen čes-
nov strok opedte na oljčnem 
olju, ga odstranite in dodajte 
radič. Začinite s soljo in po-
prom, zalijte z vinom in du-
šite nekaj minut. Radič pre-
ložite v pomaščen pekač, če-
zenj porazdelite na kocke 
narezana paradižnika, oblo-

žite s k o z j i m s irom in po-
strezite z naribanim parme-
zanom. Postavite v na 2 2 0 
stopinj Celzija ogreto pečico 
in gratinirajte 1 0 do 15 mi-
nut. Okrasite z lističi bazili-
ke in postrezite kot samo-
stojno jed ali pa kot prilogo k 
pečenemu mesu. 

Zapečen treviški radič 
s pršutom 

Za 4 osebe potrebujemo: 4 
majhne glavice treviškega ra-
diča, J5 dag kraškega pršuta v 
kosu (ali 20 dag kuhanega 
pršuta), 2 dl sladke smetane, 
10 dag parmezana, maslo, 
sol in sveže mlet poper. 

Treviški radič očistite, ope-
rite, narežite na trakove in ga 
nekaj minut pražite v ponvi. 
Pršut narežite na majhne 
kocke, parmezan naribajte in 
zmešajte s sladko smetano 
ter začinite s soljo in poprom. 
Radič stresite v namaščeno 
nepregomo posodo, dodajte 
kocke pršuta, zmešajte in 
preUjte s prelivom iz smetane 
in parmezana. Potresite s 
koščki masla, postavite v na 
2 0 0 stopinj Celzija ogreto pe-
čico in pedte približno 25 mi-
n u t Postrezite vroče s svežim 
kruhom in solato. 

KUHARSKI RECEPTI 
Z A VAS IZBIRA D A N I C A D O L E N C 

Tedenski jedilnik 

Nedelja - Kosilo: kremna juha iz bučk s kislo smetano, nadevan 
zajček, grahov riž, motovileč z jajcem, "mačke"; Večerja: pope-
čena kolesca francoske štruce, maslo, dimljeni losos. 
Ponedeljek • Kosilo: enolončnica iz sladkega zelja s svinjskim 
mesom, palačinke z marelično marmelado; Večerja: polenta s 
paradižnikovo omako in parmezanom, bela kava. 
Torek - Kosilo: gobova juha iz vrečke, pečena piščančja bedra, 
pečen krompir, kislo zelje z bučnim oljem v solati; Večerja: aj-
dova kaša z ocvirki, mleko. 
Sreda • Kosilo: kremna juha iz leče s kislo smetano, svinjske za-
rebrnice z dušenim kislim zeljem, čebulni kruh; Večerja: ocvrte 
sardele, krompirjeva solata z oljkami. 
Četrtek - Kosilo: fižolova juha z rezanci, skutni cmoki z drobti-
nicami, kompot ali solata; Večerja: kaneloni z mesom in sirom, 
endivija v solati z lečo. 
Petek - Kosilo: krompirjev golaž, pečena škarpena z rožmarino-
vim krompirjem iz pečice, radič s fižolom; Večerja: široki rezan-
ci s sladko smetano in orehi, kompot. 
Sobota - Kosilo: paradižnikova kremna juha z zlatimi kroglica-
mi, lazanja s sladkim zeljem in piščančjim mesom, mešana so-
lata, jafFa pecivo; Večerja: peresniki z mletim mesom, zelenja-
vo in oljkami, regrat z ocvirki. 

Mačke 

Testo: 125 g masla, 140 g orehov, 7 rumenjak, 70 g ostre moke, 
pol pecilnega praška, 300 g sladkorja, sneg 4 beljakov; Clazura: 4 
rumenjaki, 150 g sladkorne moke. 

Vse sestavine za testo zmešamo in namažemo za prst na 
debelo na pomaščen pekač. Pečemo pri i8o stopinjah Celzija 
približno 30 minut. Ko je testo pečeno,'ga premažemo 2 glazuro 
in razrežemo na kocke 4 x 4 cm. 

JafTa pecivo 

3 jajca, so dag sladkoija, 1 vanilin sladkor, 2,5 dl mleka, 2,5 dl olja, 
50 dag moke (pol ostre, pol mehke), 1 pecilni prašek, 4 žlice 
marelične marmelade, 2 pomaranči, jedilna čokolada, maslo ali 
margarina. 

jajca, sladkor in vanilin zmiksamo. Dodamo mleko, olje in 
moko, ki smo ji vmešali pecilni prašek. Biskvit pečemo pri 190 
stopinjah Celzija, na srednjem vodilu pečice, 30 minut. Še 
vročega prerežemo na pol - odstranimo zgornji sloj peciva. 
Lahko si pomagamo z lopatko za peko palačink in s peciva 
postrgamo zgornji del, skorjo, približno polovico peciva (ni 
nujno, da je ravno). Pobrano polovico zmiksamo v multiprakti-
ku ali kako drugače, lahko zmeljemo v mlinčku, in dodamo 4 
žlice marelične marmelade in 2 pomaranči. Tako nastane 
nekakšna krema, precej gosta, tako da lahko dodamo še 
malo vode ali soka ipd. To zmes namažemo po ostali polovici 
peciva, nato pa prelijemo z malo masla ali margarine stopljeno 
čokolado. Ko se ohladi, narežemo na koščke in shranimo v 
hladilniku ali na bolj hladnem prostoru. 

Zgornja recepta smo vzeli Iz velike knjige sladic "Po Božiču 
diši" znanca slovenskega kuharja Andreja Frica. 
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JANEZ ŠTRUKELJ 

Štajerska kisla juha 

Sestavine: 60 dag svinjskih 
nogic, »5 dag svinjskih ušes, 
40 dag krompirja, 8 dag kore-
nja, 5 dag gomolja zelene, 5 
dag peterSiljeve korenine, 1 /2 
dl olja, 6 dag čebule, 2 stroka 
česna, 2 dag moke, poper, sol, 
ščep majarona in vgica timi-
jana, malo vinskega kisa. 

Priprava: Očiščene svinj-
ske noge, ušesa nasekamo 
na primerne kose. Pristavi-
mo jih v 2 1 vode, da se sku-
hajo. Ko so že na tričetrt sku-
hane, j i m dodamo narezano 
jušno zelenjavo in na kocke 
narezan krompir. Ko je 
meso n a kosteh kuhano, 

oberemo kosti i n meso nare-
ž e m o na primerne kose. 
Prav tako tudi svinjska ušesa 
in jih dodamo v juho. Med-
tem naredimo na maščobi 
temno prežganje: prepraži-
m o najprej moko, dodamo 
sesekljano čebulo, strt česen 
in dobro prepražimo. Pre-
žganje zal i jemo s hladno 
vodo in ga dobro razkuha-
mo. Prežganje damo v juho 
in dobro prevremo. Nazad-
nje juho začinimo in okisa-
m o ter potresemo s seseklja-
n i m peteršiljem. 

Musaka iz melancanov 

Sestavine: 4 melancane, 40 
dag mletega mesa, 5 jajc, 1 dl 

olja, 1/2 I mleka, 2 srednje ve-
liki čebuli, 2 paradižnika, 1 
šopek peteršilja, moka za pa-
niranje, sol, poper, malo ori-
gana. 

Priprava: Melancane olu-
pimo, j i h narežemo na tan-
ke ploščice, solimo i n pusti-
mo, da se odcedijo. Na maš-
čobi prepražimo sesekljano 
čebulo, dodamo mleto 
meso, na kocke narezan pa-
radižnik, sol, poper. Melan-
cane po možnosti nekoliko 
st isnemo, da se odcedijo. 
Nato j ih povaljamo v moki, 
jajcih i n jih na vroči maščo-
bi ocvremo. Ognjevamo po-
sodo namažemo z maščobo 
i n vanjo nadevamo najprej 

plast melancanov, plast 
mesa, dokler ne porabimo 
vseh sestavin. Nazadnje 
morajo biti n a liste nareza-
n i paradižniki . Preostala 
jajca z m e š a m o z mlekom, 
solimo in prelijemo po m u -
saki. Pekač postavimo v do-
bro segreto pečico in peče-
m o približno 4 0 minut. Jed 
postrežemo s čudovit imi 
s p o m l a d a n s k i m i solatami, 
kot so regrat s krompirjem, 
motovileč s k u h a n i m fižo-
lom, radič s čičeriko itd. 

Banane 
na poseben način 

Sestavine: 20 dag sladkoija, 
1/41 mleka, 6 rumenjakov, 10 

dag čokolade, 4 banane, j/4 I 
sladke smetane, malo ruma, 
8 listov želatine, 60 dag slad-
koija v prahu. 

Priprava: Rumenjake pe-
nasto u m e š a m o s sladkor-
jem. Čokolado raztopimo v 
toplem mleku in jo meša-
mo nad soparo z rumenjaki 
in sladkorjem. Dodamo v 
hladni vodi namočeno žela-
tino. Kremo tolčemo še na-
prej n a hladnem, da se 
ohladi. Dodamo pretlačene 
banane z r u m o m . K r e m o 
nadevamo v pedjate kozar-
ce, jo okrasimo s tolčeno 
sladko smetano, lahko do-
d a m o jagode ali kakšno 
drugo sadje. 
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MojeDeloxom 
Izberi prihodnost 

MOJE DELO, spletni marketing, d.o.o. 
Podutiška 9 2 . 1 0 0 0 LjubJjana, Slovenija,!: 01 51 35 700 
VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSLITVENIH OGLASOV (300 - 500) 
NA: www.moiedelo.com.lnfo@moiedelo.com 

Servisni elektro inženir ail elektronik za delo na področju 
poprodainega oskrbovanja strank m/ž (Na sedežu pod-
jetja all pri strankah po celotni Sloveniji brez tujine) 
Vzdrževanje In servisiral^ s l n ^ in naprav v dejavnosti prede-
lave polimerov - večinoma stroji za brizganje polimerov in robo-
ti za avtomatizacijo snemanja izdelkov s strojev In manipulacijo 
z njimi v montaži. Dek) se deli na servisiranje na daljavo s po-
močjo sodobne računalniške opreme in telekomunikacij in na 
aktivno senfisjranje prf strankah ob konkretni potrebi po s\o-
venskih navodilih. Lesnik, d. o. o., Kranj. Zg. Bitnje lOOa, 
4209 Žabnica, prijave zbiramo do 16. 4. 2008. Več na 
www.moiedek).com. 

Področni vodja prodaje m/ž (Kranj) 
Nudimo dinamičen tim sodelavcev; nove izzive; fleksibilen in 
dober zaslužek; profesronalen pristop: izobraževanja ter zapo-
slitev za dok)Čen čas z možnostjo podaljšanja. Iščemo: mini-
malno V. stopnjo izobrazbe (srednjo strokovno aH spksšno iz-
obraztM); komunikativnost, fleksibilnost; izkušnje v vodenju in 
prodaji; vozniški izpit kategorije B. Zaželeno lastno osebno vo-
zilo. Merkur zavarovalnk^, d. d., Tivolska 40,1000 Ljubljana, 
prijave zbiramo do 9.4.2008. Več na wMrw.moiedeb.com. 

Delavec/ka v proizvodnji (Gorenjska in osrednjesloveiv 
ska regija) 
Za večja, uspešna slovenska podjetja, ki poskijejo na območ-
ju Gorenjske In Osrednjesk)venske regije, iščemo delavce in 
delavke v proizvodnji. Nudimo: eno-, dvo- ali večizmensko 
delo. redno plačilo, vsak mesec plačilo 1 / 1 2 regresa. I.S.S., 
d. 0. o.. Koroška cesta 53c, 4000 Kranj, prijave zbiramo do 
14.4. 2008. Več na www.moiedeio.com. 

Gostinsko osebje (območje Idrije. Gorenjske in osrednje 
Slovenije) 
Za hotele, gostinske k>kale, pk»rije, ki uspešno poslujejo na 
Mrijskem. Gorenjskem In Osrednjestovenskem območju, išč^ 
mo gostinske tehnike, kuharje, natakarje. Nudimo: dinamično 
delo, redno plačito, vsak mesec plačHo 1 / 1 2 regresa, I.S.S., 
d. o. o., Koroška cesta 53c, 4000 Kranj, prijave zbiramo do 
14.4. 2008. Več na www.moiedek).com. 

Komercialist m/ž (Kranj) 
Od kandkJata pričakujemo; komunikativnega, urejenoga in po-
zitivno naravnanega sodelavca, vsaj peto stopnjo izobrazbe 
ekonomske ali tehnične smeri, vsaj tri leta delovnih izkušenj na 
podobnih deiai. aktivno znanje enega tujega jezika ( a n g l ^ 
na. italijanščina), znanje dela na računalniku, izpit kategorije B, 
resen odnos do dela in željo po uspehu, samostojnost pri 
delu. KARA, d. o. o.. Savska cesta 34, 4000 Kranj, prijave 
zbiramo do 16.4. 2(X)8. Več na www.mojedek>.com. 

Poslovodla^oordinator m / i (Kranj, Ljubljana) 
iščemo osebo s V. stopnjo izobrazbe, znanja s področja orga-
nizac^ dela in vodenja ljudi, znanje angleškega jezika, obvla-
danje dela z računalnikom, vozniški izprt kategorije B, obvlada-
nje posk}vne komunikacije, sposobnost motiviranja zaposle-
nih. odgovomost. strokovnost in zanesljivost. Soigri. d. o. o., 
Kariovška cesta 1.1000 Ljubljana, prijave zbirarno do 18.4. 
2008. Več na wvm.mojedelo.com. 

Koordinator tehnologije In vzdrževanja m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: izobrazbo strojni inženir ali diplomirani strojni in-
ženir, znanje najmanj enega tujega jezika, obvladovanje siste-
ma kakovosti, smisel za organizacijo, veselje do dela v avtome-
hanski stroki. Alpetour Potovalna agenctja. d. d.. Mirka Vadno-
va 6, 4000 Kranj, prijave zbiramo do 17. 4 2008. Več rva 
www.mojedelo.com. 

Vodja pisarne m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: 5 let delovnih izkušenj, izobrazba; diplomirani 
ekonomist. Vaša opravila bodo predvsem skrb za administraci-
jo in vodenje pisanne ter množka vsakodnevnih drobnih opra-
vH. koordiniranje, izvajanje In nadziranje projektov, ponrvoč pri 
trženju, skrb za podpon> in zadovoljstvo naročnikov. Carpe 
Drem. d. o. o.. Planina 3,4000 Kranj, prijave zbiramo do 18. 
4. 2008. Več nawww.mojedelo.com. 

Samostojni komercialist m/ž (Kranj - Slovenija) 
Kandidat bo opravljal dela predvsem na programu peči in bo 
odgovoren za prodajo, trženje In vzdrževanje stikov z obstoje-
čimi in novimi kupci ter za razvijanje dobrih po3k}vnih odnosov. 
Pričakujemo VII. ali VI. stopnjo ekonomske ali strojne smeri. 
Nudimo možnosti za osebni In strokovni razvoj; stike z razvitim 
svetom In obiska sejmov; dodatno pokojninsko zavarovanje; 
stimulativno nagrajevanje. Creina, d. d.. Kranj, Ulica Mirka 
Vadnova 8, 4000 Kranj, prijave zbiramo do 20.4. 2008. Več 
nawww,mojede!o,com. 

Serviser parkirnih sistemov m/ž (Kranj) 
Iščemo serviserja parkirnih sisterrK)v s 5. stopnjo izobrazb« 
eiektro aJi računalniške smeri, ki ima znanje računalništva, zna-
nje enega tujega jezika (ang. ali i>em.). l ^ e n prevoz, komuni-
kativnost in zanesljivost. Prednost pri izbiri bodo imeli kandkia-
ti/ke z dobrim poznavanjem operacijskega sistema Windows 
XP, baze podatkov Oracle in z izkušnjami pri vzdrževanju za-
htevnejših elektronskih naprav. Bbi, d. o. o.. Cesta 1. ma^ 
75. 4000 Kranj, prijave zbiramo do 25. 4. 2008. Več na 
www.mojedek),com. 

Vodja knjigarne Felix m/ž (Kranj) 
Izbrani kandklat bo kot vodja knjigarne Feilx v Kranju skrbel za 
protesk>nalen in dober odnos s strankami. Njegove delovne 
nak:>9e bodo obsegale tudi skrb za prodajni program, nabavo 
in zaloge, pripravo akdj, prireditev in drugih dogodkov v knji-
garnah. Pričakujemo kandkiate z izkušnjami na področju pro-
date knjig m vodenja knjigam, natančnost, zanesljivost in sa-
mostojnost pri dehj. Učila Intertational, založba, d. o. o., Tržič, 
Cesta Kokrškega odreda 18. 4294 Križe, prijave zbiramo do 
26. 4. 2008. Več na www.mojedelo.com. 

Poslovni sekretar m/ž (Skofja Loka) 
Ponujamo Vam stimulativno plačiks za uspešno ffi učinkovito 
opravljeno delo. Poteg strokovnega izpopolnjesonia vam omogo-
čan«) osebnostni in strokovni razvoj, saj boste postafi s o d ^ 
vec/ka v h8ro rastoa in timsko usrnerjeni (fružbi. Od vas pričaku-
jerno vî ešolsko cobrazbo dnjžboskjvne smeri. Izvrstno poznava-
nje poskMiega protokola, organizac^ in komunl̂ aĉ ske spo-
sobnosti. SGP Tehnik, d. d.. Stara cesta 2.4220 Ško^ Lx)ka. 
prijave zbiramo do 11.4.2008. \feč na www.mojedefe).com. 

ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE 
-PROSTA DELOVNA MESTA 

NA GORENJSKEM (m/ž) 

LE5ARSKJ061AVEC 
R)KdoS.4.08; URBN, D.O.O.. PflEOOSUE 5, KRAHI 
MONTER aEM£?fT0V 
(Ok <0 27.S.06: LAMEX S,R.O., POTOČNA 19. 93621 
TIMAČE, PODR. ROŠ̂ m 1& A. 2206 S1ARŠ£ 
DEUVEC BREZ POKLICA 
lOk 00 2.4.08: AL£NKA HRASTAR S.P.. UL OR. JOSM 
TlČARiM.KR GORA 
nsk do 7.4.06; t m L O 0.0.. LARJANSKA C. 3 0. 
t241KAMNK 
rek do 20.4.08; GP KAftJ. O.O.O.. MOTMCA 9.1236 
TRON 
rok do 27.4.08; HOBOTNICA. D.O.O,. BRfTOF 204. 
KR/VU 
»ok dO 20 4.08; MANPOWER. D.O.O., DUNAJSKA C. 
49. U 
n*dO 2-4.08; WWPOWER. D.0,0,.G0SP0SveSKA 
C.S.U 
fokdo 17.4.08: MAPKSM. D.O.O. ROŽNA OOIMA. C. 
V14.U 
rokdo4.4.08;NA'TCN.D.O.O.,C.24.JUNUA25.1231 
U-ČRNUCS 
t^ do 6.4.06; OGRDC, D.O.O., POORČČAS, w M £ 
tok do 27.4.08: OUICK tNŽJNiRiNG. D.O.O.. 
MOSr 22. POUANE NAD ŠtClOKO 
rok do 7.4.08; SAMO OVEN S.P. CaOVŠKAC. 50. U 
njkdo 13.4.08; SOOEXHO.O,0.0..2EL£2NAC, 10.U 
rok do 2.4.08: UNHAN. 0.0.0.. SLOMŠKOVA X 28. 
U 
POMOŽNI DELAVEC 
tok dO 2.4.08: ERAGON. D.O.O.. LAŠKI ROVT 3. BOH 
BtsmcA 
rok do 18 4.08: NERMN VifmJKMt S.P.. RIBEN-
SKAC.SO.aED 
rok cto 17,4.08; PAJttm S«ilP S.P., OETOJCA 5. TR-

rek do 10.4.08; TOMAŽ SATIER S P,. OU)HAMSKA C, 
14.WWU 
PERICA 
rok do 9.4.00: IP POMURSKE PRALWCE. 0.0,0,. TRG 
ZMAGE 8.9000MJRSKA SOBOTA 
OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA 
n» do 6.4.08; HUMKO. D.O.O., SEBENJE 64. BIH) 
rokdo 17.4,08; m m D.O.O. W. D.O.O.. FtZURAN-
OČCVA JAMA. ŽaEZNAC. 14. U 
rok do 12.4.08: MAFUANCA PREŠERN RCNIKAR. SP.. 
KRANJSKA C. 11. RADOAJCA 
rok do 1,5.08; PR8 D.O.O.. SREDNJE BfTNJE 60. ŽAB-
MCA 
rok do 31.5.08: STKmCEVNI SS7EM. D O.O.. MOT-
MCA8.1238 TRZIN 
rok do 12.4,08. TEHROt, D.O.O.. ŽEJE P« KOMENtt 
103.1218 KOMENDA 
rok do 26.6.08; VOLENIK. D.O.O.. CaCNŠKAC. 170. 
U 
OBOELOVAlfC KOVIN 
tok do 6,4 .08: AMS • RJGKT. D.O.O. BEGUHJE1. BE-
QUri€ 
rokdo2.4.08; MOTVOZ PLAST. D.O.O.. T̂ ORSKA C. 
34.1290GROSUPLE 
VOZMK CESTNIH UOTORMH VOZU 
rok do 9.4.08; ANTTOPREVOZNIK ROBERT LETOfUA 
S.P.. TURVkŠKO NASEUE 7.1330 KOCBAE 
NIŽJA POKUCNA IZOBRAZBA (00 2 LET) 
rok do 14.4.08; AJREST, 0.0,0., ZG BRNK 130 A. 
42108RNIK-AEROOROM 
rok do 6>4.08: ATM SC D.O.O., PREŠERNOVA C. 9 B, 
3320VELEN£ 
STTWJNIVEDl£C 
rok do 4,4.08: VtSK)N SnjOO. D.O.O.. ČEŠNJICA35. 
ŽELEZNBg 

CVETUdAR 
rok do 8.4.08; ADECCO HA., D.O.O., BRNČKICUA UL 
15 B. 1231U-Č»4UČE 
rok do 27.4.08; ALEŠ KOS S.P.. C. TALCEV 90. KRMU 
PEK 
rok do 10.4.08: MKOUU UMMK S.P.. KRANJSKA C. 
38, ŠENČUR 
SLAŠ6ČAR 
ttk do 12.4,06: UtAM NJAM SUŠCCE. D.O.O. JUR-
ČKCMAC.225.U 
rok do6.4,CB; OGREX D.O.O.. PODREČA 5. MAVČ)C£ 
itkdo 27.4.08: PEKARNA HROVAT, D.O.O,, KRANJSKA 
POT 3.1218K0I«^CA 
MZAR 
rok do 2.4.08: UATUA HRŠENfElDER S P.. STARA 
LOKA IS2.ŠK. LOKA 
rok do 20.4.08: MEARSTVOPOOJED MATî Ž S.P., 
BRTTOF116. KRANJ 
rok do 20.4.08; SGP TEhMK. OD.. STARA C. 2. SK. 
LOKA 
rok do 5.4.06: URBN, D.O.O.. PREDOSUE S. KRATO 
PAPIRMČAR 
rok d011.4,08: LEPENKA 0.0. TRŽlC, SWP 8, TRŽ)C 
KLJUČAVNIČAR 
rok do 20.4.08; MANPOWER D.O.O., KOROŠKA C. U, 
KRANJ 
tok do 2.4.06; MOTVOZ PlAST D.O.O., TABORSKA C, 
34.12dOGROSUPLE 
OBUKOVALfC KOVM 
rok do 27,4.08: ISKRA MS. Di).. UUBLM̂ SKA C, 24 

rok 16.4.08: SUZ. D.O.a. C. BORJSA KIDRIČA 44. 
JESENICE 
STRUOAR 
rok do 5.4,08; LAJOVIC TUBA. D.O.O.. VEROVŠKOVA 
UL66.U 
BRUSILEC 
I* dO 5,4.08; LAJWC Tll6^ D.O.O.. VEROVSKOVA 
UL66,U 
ORODJAR 
n* do 27.4.06; tSt(RA MIS, D D.. UUBUAMSKA C. 24 
A. KRANJ 
VAROfC 
tok do 13.4.06; ANK)N. D.OO.. C. CENEIA ŠTUMRiA 
2 A. 1231 U-ČRNUČE 
STROJNIK 
nk do 20.4.08: SGP TBMK. D.D.. STARA C. 2. ŠK. 
LOKA 
rok do 31.6.08; THVSSENKRUPP DVG DVIGALA, 
0.0.0.,ŠPRUHA 19.1236 TRZIN 
STROJNI MEKAMK 
rok d011.4.06; MARBO, D.O.O., AlfSKAC. 43. l£SCE 
AVTOMDtiVeK 
rok do 27.4.08: OUK)K NŽINtRlNG, D.O.O,, PRED-
MOST 22. POUANE NAD ŠK. LOKO 
ELBORKARENERGET« 
tok do 1,4.08; ANR TOMKi S.R, ŽUPANČIČEVA UL 15, 
KRANJ 
rok do 5.4.06: KAttERA. O.O.O, DUNAJSKAC. 21, U 
ELEKTROMONTER 
rok do 9.4.08. ORADBNEC GiP, D.O.O.. NAZORJEVA 
UL I.KRANJ 
ELEKTROINŠTALATER 
rok do 2.4.06: UNUV4. D.O.O.. SLOMŠKCMAX 29. U 
AVTOa£KTRB(AR 
rok do 5.4.08: ALPerOUR • POTOVALIM AGENCLV̂ . 
O.O.. UL MnKAVAONOVA8. KRAMI 
ELiKTRKARODCmOMK 
rok do 16,4.08; RLC, OD., SLĈ ©̂ SKA C, 40.1234 
MENGEŠ 
MEHATmMK OPERATER 
rok do 17.4.08; ALCOM m i AUANČIČ S P, RUM 23 
B. KRANJ 
ŠMUA 
rok do 12.4 06; TEHROU D.O.O., Ž&£ PRI KOMENOt 
103,1218K0lyeCM 
6RAFIČAR 
tok do 12.4.08; GORENJSKI TtSK. D.O.. UL MIRKA 
VADNOVA 6. KRANJ 

TISKAR 
tok do 3.4.08; HOBOTMCA, 0.0.0,. B«TDF 204, 
KRWJ 
FREER 
rokdo5.406; ANDREJA URBANCIČSP.DVORJE 112. 
CESVUE 
rok do 4 .4,08; ANKOV, D.O.O., lETALiŠKA C. 6, U 
rokdo ?.4,08; KATARZVTMEVVASLAPNIKSR. BtSm-
ŠKAC.7.1241 KAMNIK 
rok do 2.4,08; MTUA. d.0;0.. C. V MESTNI LOG 84, U 
KOZMETK 
rok do 4>.4,08; ANKCV, D.O.O,, ifTALJŠKA C, 5. U 
TESAR 
rok do 1.5.08; RESPEa. D.O.O., APAČE 179, 2324 
LOVRENC NA DRAVSKB̂  PODU 
njk do 20,4.06; SGP m m D .0,, STARA C. 2, ŽK. 
LOKA 
ZlOAR 
tok dO 13.4.08. GRATIS. D.O.O. ŠMARJE, CEROUEC 
3/A. 3240 ŠMARJE Pn JELŠAH 
tok do 20.4.08; SGP TEHMK, OD., STARA C. 2. ŠK. 
LOKA 
VOZNIK 
Kk do 27.4.06; AVTOPRESOZNK ŠTEFAN STARE S.P., 
LUte 60, VJSOKO 
n* do 9.4 ,08; IP POMURSKE PRALNICE. D.O.O. TRG 
ZMAGE 8.9000 MURSKA SOBOU 
rokdo &.4.06; NKOUU UMNK SP., KRANJSKA C. 38, 
ŠŠ̂ ČUR 
rok do 20.4.08; SGP TEHNK. D.D., STARA C. 2. ŠK 
LOKA 
rek do 27.4.08: TR-TEAM. 0.0.0., C- MA PlARŠE 21. 
KRANJ 
PRODAJALEC 
rok do 2.4.08: FAMLV FROST. D.O.O.. ŠMARTINSKA 
C. 102. U 
rok do 13.4.06; IVANUŠA, D.O.O., mKiČE 102, MAV-
ČIČE 
rokdo S.4.08: MAK PRAFFIOTM^ D.O.O., ŠKOFJELO-
SKA C. 20. KRANJ 
rok do 4.4.06; M«RW4 FAJFAR $.R. SP. BRNK 36 A. 
CCRKLIE 
rok do 2.4.08; MARJAN FAJFAR SP., SP. BRNK 36 A. 
CERKLJE 
rok do 4.08; OGPEK O.O.O., P00R6ČA 5, MAVČIČE 
PRODAJALEC ŽIVILSKIHWffVUil8. ARTIKLOV 
rok do 5.4.08: BOKAT. D.O.O,, KROVSKAUL 5. U 
PRODAJALEC TEKSTOMMJSNJENIH ARTIKLOV 
rok do 6.4.08; GRAMATEX, O.O.O., ZGOŠA 20, BE-
GUNJE 
KUHAR 
rok dO 27.4,08; GOSTINSTVO IN TURIZEM BRANKO 
6EŽEKS.P.. MOKRASKAVAS 1,5281 SP. ORUA 
rok dO 11.4.08; MANPOV̂ . 0.0.0,, GOSPOSVET-
SKA C. 6. U 
rok do 5,4.08; WMAfiO. D.O.O,. ReČEV WZ 42. BO 
HffUSKOJEZSlO 
NATAKAR 
rok do S.4.06; ALOJZ JANC S,P.. UL CANKARJEVEGA 
BATALJONA 8, JESEMCE 
rok do 2.4.06; HOia CREINA, 0.0,0.. KOROŠKA C. 
5, KRANJ 
rok do 20.4,08; iNTERSPORT. 0.0,0.. BEIONCVAUL 
2, KRANJ 
rok do 11.4,08; MANPOVVER. O.O.O., GOSPOSVET-
SKAC.S.U 
rok do 12.4.08; NJAM NMvl SUŠČICE, D.O.O.. JUR 
C«CWAe225.U 
rok do 5.4.08; ?mPlO. D.O.O.. RIBČEV LAZ 42. BO 
HWJSKO JEZERO 
rok do 16.4.08; TRAOCUA AVSENIK. D.O.O., BEGU-
NJE 21, BEGUNJE 
SREDNJA POKUCNA IZOBRAZBA 
rok do 14,4.08; AfREST, D.O.O.. ZG. BRNIK 130 A. 
4210 BRNIK-AERODROM 
rok do 18.4.08: EDVARD OBEftSTAR SP, STARA C. 
20. ŠK. LOKA 
tok dO 17.4.08; BAJO, D,0,0., MALOUAŠKA UL 24, 
1351BREZCMCA PRI LJUBLMfl 

rok do 13.4.08: DEJAN FRAMTAR SP, C. STE MABE 
AU(MmESl5,TRŽ)Č 
rok do 1.4.08: ERLAH D.O.O.. SREDNJA VAS 132. 
SRH}NiAVASV80H»UU 
rok do 17.4.08; INTEC MKD. D.O.O.. UUBLW4SKAC. 
24A.KRAN} 
rokdo 20.4.08; INTERSPORT. 0.0,0.. BETONOVA UL 
2. KRANJ 
rokdo 2.4.08; JGZ BRCO PROTOKOUVINE STORm^ 
RS, PREDOSUE 39, KRANJ 
rok do 20.4 08; J® DESIGN, 0.0.0,. Kflf«CA 73 A. ZG. 
GORJE 
rokdo 27.4.06: KOZAMERMK STANKOSP, TOMŠIČE-
VA UL 2,6000 KOPER • CAPODiSTRA 
rok do 7.4.08: KOZMO. D.O.O.. «MKČEVA UL 40, U 
tok dO 20.4.08; UANF0WER. D.O.O. KOROSKA C. 
14. KRANJ f 
rok do 13.4.06; MR i a D.O.O., KDRIČEVA UL 14 B, 
1236 TRZIN 
rok<fo2.4.08: EDnAVRANKARSP. ČEŠNJCE VTUH. 
tiHJI. l2191AZEV'njH»UJ 
rok do 3.4.08; SA2A. O.O.O.. KOROŠKA C. 33. KRANJ 
rok do 12.4.08; T&fiOU D.O.O., ŽEJ£ Pn KOf̂ NOl 
103,1218K0MB40A 
rokdo 21.4.08; V1GRA0.0.0.0.. KOCBEKOVA C. 30 A 
3202LJUBEČNA 
ŽMISKITDMK 
rok do 13.4 .08: GRAPS. D.O.O, CEROVEC PRI ŠMAR-
JU 3 A 3240 ŠMARJE PRi jaŠAH 
LESARSKI TEHNIK 
rokdo8.4.oe: JO 0E9GN. 0.0.0., KRNK>̂  73 A ZG 
GORJE 
rok dO20.4.08: jeOESiGN.D.O.O,.KRNICA73A,ZG, 
GORJE 
STROJNI TEHNJK 
rok do 13.4.08: HANSA - Fl£X rtORAVUKA. D.O.O.. C. 
V. PREKOMORSKE 61,5270 AJDO/ŠČiNA 
rok do 17,4.08: HlDRIA iMP KUMA. D.O.O.. CODOv̂  
150.5275 GOOOVIČ 
rokdo2.4.08; KAC(5. D O.O.. KOPRSKAX 72. U 
mk do 9.4.08: ZORMK. D.O.O.. POT NA LJS»CE 17. 
Bl£D 
ELEKTROTEHNIK ENEROETm 
tek do 20,4.08; ELBORONSTAIACIJE ZDR̂ VKO UR-
BANCS.P., ZALOG 12. GOMIK 
ELEKTROTEHNIK 
rok do 5.4.08: ACRONI. D.O.O.. C. BORtSA KHmČA 
44.JESEf#C£ 
rok do 20.4.08; PRO-W£B SEBASTUAN JAKOMINI 
SP, POTRČEVAC. 50A 2250 PRJJ 
RAČUNALNIŠKI TEHMK 
rokdo6.4.08;Vtf«S.O.O.O..UKOZARJEVAX I2,U 
GRAFIČNI TEHMK 
rok do 9.4.08; KOTlS. MOČENIK ANTON & FAMKA. 
DJ<.0,.800REŽ42.3231 GROBEINO 
GEODETSKI TEHNIK 
rokdo24,4,08; ADACTA ŠK. LOKA D.O.O,. HAFNER-
JEVO NASEUE 90. ŠK. LOKA 
GRADBENI DELOVODJA 
rok do 9.4.06: GRADBINEC Gtf>. D.O.O.. NAZORJEVA 
UL I.KRANJ 
GRADBENI TEHNIK 
rokdo2.4.06;NTERM. D.O.O K). D.O.O. PEZUPAN-
ČIČEVA JAMA ŽELEZNA C, 14, U 
r* do 20.4.08: SGP TEHMK. D.D.. STARA C. 2. ŠK. 
LOKA 
TTCOVIMSKI POSLOVODJA 
rok do 4.4.06; MARiAM FAJFAR SP. SP. BRNK 36 A 
CERKUE 
KOMEROALM TEHNIK 
rok do 13.4.06; EXaTERM .̂ 0.0.0. STRUŽEVO 66. 
KRANJ 
GOSTJNSKJ TEHNIK 
tok dO 17.4,08; ARCUSMECKA D.O.O,, INOUSIRU-
SKAC.2E63lOIZOLA-tSaA 
TURSnČNI TEHNIK 
rok do 2.4.08: HOTB. CREMA D.O.O. KOROŠKA C. 
S.KRANJ 

EKONOMSKI TEHNIK 
rok d017.4.08: ARCUSMEDKA D.O.O., INDUSTRU-
SKAC.2E. 6310(ZDtA-&OU 
rok do 2.4.08; GRADBINEC GP, D.O.O.. NAZORJEVA 
ULI.KRAlil 
rok do 26.5.06; MERKUR ZAVAROVALNICA, D.D.. DU-
NAJSKAC. 58, U 
rokdo 11.4.08; M0N1C0L0R, D.O.O., DRAŽGOŠKA 
UL 2. KRAKU 
KOUEROAUST 
rok do 28.4.06; IG D.O.O,. ŽmHOVA UL 25, U 
nk do 11.4.08; VID60T0P D.O.O,. TRG REVOUJOJE 
2.2000UAfleOR 
POUCBT 
rok do 16.4.06; OeČMA ŠK. LOKA POLJANSKA C. 2, 
SK.LOKA 
KNJIŽNIČAR 
rokd05.4.08;0ŠDA\A3nNAJENKAC£RKUE,KRVAV-
ŠKAC. 4. CERKLJE 
SREDNJA SrmOKOVNA AU SPLOŠNA IZOBRAZBA 
rok dO 8.4.08; 0C5 21. DO.O,. DUNAJSKA C. 5, U 
rokdo5.4.08; EBATr. D.O.O., flAMNAS, KRANJ 
nk do 3.4.08; RESPECT, D.O.O., APAČE 179, 2324 
LOVRENC NA DRAVSKEM POUU 
rokdo 13.5.C8: SARAJA D.O.O,. LOSKAC. 16A. 1358 
LOGPRIBREZCUa 
rok do 20.4.08; SARAJA D.O.O.. LOSKAC. 16 A1358 
LOG PRI BREZOVO 
rok do 12.4.08; TB«0L D.O.O., ŽEJE 103,1218KO-
MENDA 
nk dd e.4.0e: T0PLARNA2EI£ZNW. D.O.O., ČEŠJU-
CA54.ŽELHNnO 
INŽ. STROJNIŠTVA 
nk do 11.4.06: LE-TEHNIKA D.O.O., ŠUCEVA UL 27, 
KRANJ 
rok do 5.4.08; LE-TEHNIKA, D.O.O.. ŠUCEVA UL 27. 
KRANJ 
nkdo }2.4,08:9UKO. D.O.O. BREZJE 10,13S6 DO-
BROVA 
INŽ.HEHATRONRC 
rok do 3.4.08: HOBOTNICA D.O.O., BRITOF 204. 
KRANJ 
MlRAČUNALMŠTVA 
rokdo5.4.08:VRS. D.O.O. UKOZARJEVAUL12. U 
INl GEODEZIJE 
rokdo 24.4.08; AOACTA ŠK. LOKA D.O.O.. HAFNER-
JEVO NASEUE 90. ŠK. LOKA 
INŽ. GRADBENIŠTVA 
rok do 20.4.08; SGP T&NK. D.D.. STARA C. 2, ŠK 
LOKA 
ORGANIZATOR POSLOVANJA V TWZMU 
rok do 2.4.08; ADRKnCANET CENTER P0K7VANJ. 
d.0.0.,SL0VENSKAC.51,U 
EKONOMIST ZA ANALIZE M PLAMRANJE 
rok do 20,5.08: PRORI SJ<. D.O.O. ERBEŽNKOVA 
UL2,U 
EKONOMIST ZA DENARNIŠTVO. FINANCE. RAČUNO-
VODSTVO 
rok do 3.4,08: INTEC MKD. D.OO. UUBUANSKA C. 
24 A. KRANJ 
rokdo 17.4.08; SGPTEHNBC 00.. SWRAC.2.ŠK 
LOKA 
KOMERCIAUST 
rok do 12.4.08; SPG, D.O.O., KIDRIČEVA C. 75. ŠK 
LOKA 
POSLOVNI SEKRETAR 
iokdo9.4.0e.SGPTE««(.O.D,,STARAC.2.ŠK.LOKA 
UMV.DRiLIKlSmMgTVA 
rokdo 2.4,06: KAD6. D.O.O,. KOPRSKA UL 72. U 
UNIV. DIPL INŽ.GRAD6EMŠTVA 
rok do 2.4.08; GRADBMEC GP. D.O.O., NÂ MJEVA 
ULl, KRANJ 
DIPL INŽ. ORADBENJŠTVA 
rok do 9.4.08; GRAOBMEC GP. D.OO.. NAZORJEVA 
ULI.KJVMJ 
rok do 20.4.08: SGP TEHNK. O.D.. STARA C. 2. ŠK. 
LOKA 
rok do 174.06. SGP TEHNK, O.D.. STARA C. 2. ŠK. 
LOKA 

UNIV. DIPL EKONOMIST 
rok do 9.4.06; CRENA O O . UL MIRKA VADNOA 8. 
KRANJ 
rokdo27.4,08:GB.0.D..Bl£nVQS0VAC l.KRAMJ 
DIPLEKONOUST 
Kk do 5.4.08; DOLl^, D.O.O.. ŠUCEVA UL 23, 
KRANJ 
(Ok do 2.4.08: SGP TEHNK. D D. STARA C. 2. ŠK. 
LOKA 
rok do 4.4.08: STUDIO MARGO, D.OO, C CENETA 
ŠJTUPARJA28A. 1231 U-ČRNUČE 
UNIV. DIPL PROGRAMERSKI INŽ. 
rok do 9.4,08. OH ŠK. U3KA 0,0.. KIDRIČEVA C. 66. 
ŠKLOKA 
UNIV. DIPL PRAVNIK 
fOK dO 5,4.08; OKROŽNO SOOtŠČe VCEUU. PRE-
ŠERNOVA UL 22.3000CEUE 
UNIV. DIPL INŽ. ARHnEKTURE 
rok dO 3.4.08; ARHNEX D,0,0., fVflTCANSKAC, 30. 
ŠK.LOKA 
0R.MEDK3NE 
rok dO 24.4.06; OZG. ZD 8l£D, ZD BOHINJ. MLAON-
SKAC.l.etED 
rc<( do 20.4.08; OZG. ZD JES84CE. C. MAR^TTIA 
78.JES£Nk:€ 
Kk d017.4,08; OZG, ZD KRAHJ. GOSPOSVETSKA UL 
10. KRANJ 
rok dO 13.4.08: OZG, ZD KRAMJ. GOSPOS\«TSKA UL 
10. KRANJ 
rok dO 2.4.08; ZD KRŠKO, C. KRŠJOH ŽRTEV 132 C. 
a270KRŠKO 
M DENTALNE MEDKLIC 
rok do 27.4.06: BK STUHO. D.O.O.. KRANJČEVA UL 
12.9226 MORAVSKE TOPUCE 
rok do 21.4,08: BK STUDK). D.O.O,. KRANJČEVA UL 
12.9226 MORAVSKE T0PIKX 
rok do 6.4.06: OZG. ZOBNA POUOJMKA KRW. GO-
SP06VETSKAUL8.KRAHI 
rok do 28.4.08: TOP OENT, D.O.O., VOJKOVO NA-
BRElJE 27.6000 KOPER - CAPODSIRIA 
DIPLFDOOTERAPEVT 
nA do 2.4.08; DOM ZA STAREJŠE OBČANE RADUE 
OB ORAVI D.O.a. MflfaBORSKA C. 7. 2360 RADUE 
06 DRAVI 
OR. MEOIONE SPECIAUST SPLOŠNE MEDK9NE 
rok dO 20.4,08; OZG, ZD BLED. ZD BOm). MLA0»4-
SKAC. t. BLED 
tok dO 4.4.08; ZD NOVO MESTO. KANDUSKA C. 4. 
aOOO NOVO MESTO 
DR MEDK̂ INE SPECIALIST ŠOLSKE MEDKWE 
rok do 27.4.08; OZG. ZD KRANJ. GOSPOSVETSKA X 
tO, KRANJ 
DR. MEDIONE SPECIALIST MEDIANE DELA. PRO> 
META ŠPORTA 
nk do 20.4.08: OZG. 2D JESaCE. C. MARŠAIATTTA 
78.JESENK:E 
DR NEDK»«E SPEOALIST PEDIATRtJE 
rok do 20.4.08; OZa ZD RADOVLJICA. KOMUŠKA C. 
7.RAD0VLICA 
rok do 4.4.08; ZD NOVO MESTO. KANDUSKA C. 4. 
8000 NOVO MESTO 
UNIVERZITETNA IZOBRAZBA 
rok dO 5.4.08; ACRONI, D.OO,. C. BORtSA KfiRiČA 
44.JESEMCE 

Prosta deloma rnesia objavliarno po podatUh Zavo-
da RS u zaposloval̂  Zaradi pommjkania piTKSlora 
nlio ob̂ m̂ tna via. ^ tako zaradi pr»gl«dtK>8li ob-
iav izpuiiariKi pogoit. ki jih posinliaio dekK^ak) 
(dek> za dotočen in, zahtavarte dalovna Izkuii^, 
posebno zrunie m moreMne druga zahteve). Vsi r» 
v«deol m manjkaioil podatkJ so dostopfit 
• na ogisanS) deakah obtnoČnSi ahiib In uradov za 

delo zavoda; 
• na domadi strani Zaroda RS za zaposloranj«: 

http://viww.«8».90v4i: 
•pddeloda^ 
Bralce opozM̂ amo, da $orr)orebttne napaka pri obja-
vi mogoče. 

mailto:ww.moiedelo.com.lnfo@moiedelo.com
http://www.moiedeio.com
http://www.mojedelo.com
http://www.mojedelo.com
http://www.mojedelo.com
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PREJEU S M O 

Dimnikarstvo 
v Gorenjskem glasu pridno 

pišete o dimnikarstvu. Prav je, 
da obstaja in se vzdržuje. V 
normalnih evropskih državah 

je to enkrat na leto! Tako naj 
bi tudi bilo. Saj je zima tudi le 
ena. Štirikrat na leto bi bilo 
primemo kve^emu za proiz-
vodnjo, povezano s kurilno na-
pravo. Pregled dimne naprave 
je opravil požarni inšpektor, 
torej ostane le čiščenje in pri 
tem se lahko ugotovi, če je kaj 
narobe. Za gorilce na olje ali 
plin bi bilo normalno, da servi-
ser opravi tudi servis na določe-
no porabo olja ali plina. Tako 
dimno napravo naj pa čisti 
dimnikar enkrat na leto. Vse 
se da izračunati, da bi dimni-
karska služba delala normal-
no in ne odirala porabnikov. 
Poiščite, koliko je bil račun za 
dimnikoma letno v Domu dr. 
Janka Benedika v Radovljici 
pred 10 ali leti, in boste vide-
li, da je bilo čisto odiranje. Šti-
rikratno l^ščenje za nekaj pesti 
saj, zraven je pa še vprašljiva 
strokovnost. Skrb za okolje pa 
je stvar vsakega posameznika 
in čim manjSega potrošništva. 
Za razmislek! 

J O Ž E F K O C I J A N Č I Č , 

Radovljica 

Izsiljevanje 
in zavajanje 
javnosti 
Toneta Kristana 

Spoštovani, 
Žal moram znova ugotoviti, 

da smo vam izvajalci dimni-
karskih storitev brez kakršne-
koli razumske razlage trn v 
peti. Prejeli ste več naših odgo-
vorov, s katerimi niste nikdar 
zadovoljni, oziroma v vc^i 
znani maniri odgovarjate na 
njih z nadaljnjimi žalitvami. 
Sedaj vos motijo tudi usluž-
benci Ministrstva za okolje in 
prostor, ki jih označujete v svo-
j e m pismu za birokrate, ne-
strokovne in povrh nepoštene, 
ne da bi v zvezi s tem objavili 
en sam dokaz. 

Kje pa ste bili vi zaposleni, g. 
Kristan? Mogoče tudi v držav-
ni upravi ali pa rut drugem 
"birokratskem" mestu? Prav 
zanimivo bi bilo vedeti, kje ste 
si prislužili vaš "penzjon", ki 
ga tudi mi jinanciramo, tako 
kot bodo mladi ljudje financi-
rali našega, in ga izrabljate za 
blatenje delovnih ljudi, povrh 
tega pri še enem najtežjih in 
zdravju najbolj nevarnem po-
klicu. Kakor sem sezrumjen, je 
tudi kar neka/ ožjih "pobudni-
kov" civilne iniciative prisluži-
lo pokojnino v javni upravi. 

G. Kristan, ponavljam svoje 
vprašanje. Bi bilo pretežko pri 
vašem pravniškem zruinju, da 
bi vsaj enkrat prebrali stare in 

obstoječe predpise, da bi se 
vam vsaj približno sanjalo, kaj 
so pristojnosti, dolžnosti in 
pravice uporabnikov, dimni-
kaijev ter MOP s svojimi 
uslužbenci in bi prenehali 2 
neresnicami, nesmisli in kri-
miruiliziranjem dimnikarjev? 
Bi bilo pretežko, če bi se enkrat 
samkrat odzvali vabilu dimni-
kaijev, ki so vas vabili medse, 
da boste vsaj enkrat od blizu 
videli, kaj pomeni izvajanje 
dimnikarskih storitev in kaj 
obs^a. Da bi razumeli, da je 
"krtačkanje" še rtajmanj po-
membno? 

Še vedno vam ne gre v glavo, 
da zrak, voda in zemlja ni 
vaše "ime^e" in da niste uspo-
sobljeni, da boste ocenjevali, ali 
je vaša naprava primerna ali 
ne. In še vedno ne razumete, 
da naprave, ki povzročajo ka-
kršen koli vpliv na okolje, 
zdravstvetto, požarno ali sploš-
no varnost, nikoli niso bile pre-
puščene temu, da neusposob-
ljeni posamezniki odločajo, ali 
so primerne ali ne. 

Večkrat sem vam predlagal, 
da nehajte uporabljati vodo iz 
javnega vodovoda, svoje fekali-
je in odpadke pa odlagajte na 
svoje dvorii&. Ali ste to storili? 
Ali vam odgovarja, da to ure-
jajo javne službe, ki to delo 
opravijo kakovostno in s stro-
kovnim znanjem? 

Verjetno se na vašem dvoriš-
ču ne nabirajo odpadki, saj bi 
se sproščali neprijetni vonji, ki 
bi ogrožali vas in vaše zdravje. 
Po vašem pa emisije iz vaše 
kurilm naprave lahko onesna-
žujgo zrak, vodo in ostalo pre-
bivalstvo, ljudje naj bi prosto 
kurili, kar pride pod roke, 
vgrajevali bi vse, kar jim pade 
na pamet, ne giede na to, kak-
šen je produkt in kako vama je 
vgradnja? 

Zagovarjate serviserje in 
projektante, ki so po vašem 
mnenju zelo sposobni. Zakaj 
pa je toliko dimniSkih poža-
rov, zaradi katerih so ljudje in 
njihovo premoženje offoženi? 
Zakaj imamo smrtne žrtve za-
radi zastrupitve (ili zadušitve s 
plinskimi napravami, ki so ne-
pravilno priključene? Zakaj 
pri svojem vsakdanjem delu 
ugotavljam nešteto nepravilno-
sti, ki so jih naredili vofi spo-
štovani serviserji in projektan-
ti? ... Da se razumemo, tukaj 
nikakor v vašem slogu ne zaje-
mam vseh serviserjev in vseh 
projektantov, saj jih v dobro 
vseh nas obstaja veliko pošte-
nih in strokovnih. 

Predlagam vam, g. Kristan, 
da se vaša iniciativa, ki je pod 
vašim vodstvom že zdavnaj iz-
gubila kompas, dimnikarjem 
raje zahvali, ker na leto rešijo 
nekaj sto življenj. To storijo ne-
opazno, se ne hvalisajo s tem, 
tako kot se vi kot majhni otro-
ci s kršenjem veljavnih predpi-
sov. 

Vaše odprto pisrru) raje rut-
slovite na svojce vseh pokojnih 
otrok, mater, bratov, sester, 
očetov in ostalih, ki so življenja 
izgubili zaradi zastrupitev z 

monoksidom, v požarih objek-
tov, povsod zaradi napak na 
napravah. Vprašajte javno, če 
imate pogum, kdo je te napra-
ve i^adil in kdo je kadarkoli 
kazensko ali materialno odgo-
varjal za te smrti. Teh naprav 
namreč nismo vgradili mi, 
dimnikarji. Vgradili so jih 
"strokovnjaki", z licencami, 
pooblaščenci z dokazili o zrui-
nju o teh napravah, tečaji itd. 

Tistim 80 odstotkov gospo-
dinjstev se pa zahvaljujemo, 
ker, kljub temu da menda "sto-

jijo za vami", z dobro voljo 
sprejmejo naš prihod in so na 
koncu za dobro opravljeno 
delo hvaležni, tako kot mi 
njim. Spijemo kako kavico in 
se poslovimo do naslednjič. 
Včasih celo pride kakšen ^n 
(bolj redko), ko nas ne stisne v 
srcu ob zvokih sirene gasilcev 
ali reševalcev, ki hitijo na po-
gorišča ali mesta zastrupitev. 
Ko se tolažimo, da gre tokrat 
pa le mogoče za požar v nara-
vi ali pa je kak nepridiprav za-
žgal kak zabojnik in upamo, 
da se rwbenemu ni nič zgodilo. 

Veste, g. Kristan, kljub vaše-
mu "trudu" je to lep in kori-
sten poklic in tako ho tudi osta-
lo. Ljudje vaše bože ga ne mo-
rejo umazati. 

B O J A N B R E N Č I Č 

Predsednik sekcije 
dimnikarjev OZS 

Potem pa 
zbogom 

še nekaj njih je šlo ven iz 
LDS-a. Tokrat gre za malo 
močngši kos strankinega kor-
pusa v Krafyu. Oni so tako ali 
tako imeli malo težav s kom-
pasom. Kacin se je odmaknil 
proč, potem pa kar ruienkrat 
ni bilo več temeljev, ali kaj...? 

Kaj pa jaz vem. Vsak človek 
si sam izbira tisto, za kar mis-
li, daje zanj najboljše. Kranj-
ski LDS-ovski mestni svetniki 
in svetnici so zamenjali firmo 
(ali formo), čeprav mi ni pov-
sem jasno, kaj so tam zares vi-
deli. Njihovi novi partnerji so 
namreč tisti, ki so jih prvič pu-
stili na cedilu takrat, ko so jim 
speljali pri ryih izvoljertega po-
^nca Lahovnika. Če so zato 
zdaj skupaj, jih pomilujem. 
Bati se morajo, saj je fant, ki se 

je eni zbegal, kmčdu spet začel 
čez planke k drugim uhajati 
tudi novemu dekletu. 

Prebežnikom nekako ne za-
upam, prav tako, kakor ne za-
upam neiskrenim ženinom, ki 

jih je bilo v LDS po združitvi 
leta 1994 kar nekaj. Zapečkar-

ji so se pogreli s funkcijami in 
kapitalom (nekateri tudi z 
obojim skupaj). Z združitvijo 
"pntenjeni" glasovi v parla-
mentu pa so kmalu pokazali 
svoje Škrbaste zobe, saj je stran-
ka postala notranje bolj krhka 
in ranljiva. Razpad je bil 
samo vprašanje časa, saj so ne-
kateri rojeni za to, da so zra-
ven samo, če nad seboj čutijo 
grobo silo. In verjamem, da 

imajo zdaj lahko zares tak ob-
čutek. 

Sam se v LDS-u še vedno 
dobro počutim in verjamem, 
da mi še dolgo ne bo treba ni-
kamor iti. LDS je bila moja 
stranka takrat, ko je bila slabo-
ten igralec v slovenski politiki, 
vendar je imela veliko srce in 
dobro voljo - tega pa danes v 
politiki hudo primanjkuje. In 
danes je spet "malo bolj švoh", 
kot bi temu rekli Primorci, 
vendar mi ta hip deluje veliko 
bolj zdravo kot takrat, ko je v 
slovenskem parlamentu in zu-
naj lomastila 535% glasov. In 
tudi predsednica po mojem 
bolj verjame v svojo ekipo. In 
tudi tisti, ki smo še vedno zra-
ven, irtuimo dovdj znanja in 
volje, da za ljudi tej pametne-
ga naredimo. Nekateri nirrmjo 
ne zaupanja, ne volje, ne želje 
in bogme morda celo znanja 
ne. Zato pa so Šli. No ja, vsaj 
po mojem. 

A N D R E J KOKOT, 
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Osamljeni 
jezdec 

Zgodib seje na Breznici, na 
dan in v spomin Kosovelovega 
rojstva. Že tretjič sem bil na 
prireditvi. Vsako leto je dru-
gačna okolica, vsebina podo-
brui. Pripravi jo "Kulturno 
društvo K" pod strokovnim 
vodstvom Nika Kranjca, z 
mladimi izvajalci, javnosti 
malo poznanimi. 

Takoj ob prihodu je peščico 
obiskovalcev že čakalo presene-
čenje. Ob napovedanem času 
zaprta vrata in oh njih le ne-
kaj temnih postav. Začudeni 
obiskovalci smo ob pravljično 
modri svetlobi vstopili, v dvora-
ni posedli okrog kovinskega 
skeleta, obloženega s človeški-
mi telesi v belem. Grobno tiši-
no je prekinil glas, s tehniko 
grobo in glasru> naravruin. Te-
lesa so se premaknila. Z vmes-
nimi jigurami so preplezala 
skelet, po dolgem in počez, več-
krat. Kot nemi smo opazovali 
to dc^ajanje, ne da bi se kdo 
zavedel, kaj se pravzaprav do-
gaja. Prevzelo nas je. Kdor je 
gledal, ni besedilu sledil. Če si 
poskušal besedilu slediti, nisi 
sledil pripovedi gibanja. Vse 
na en mah ni bilo mogoče do-

jeti. Nič ni bilo pomešano, 
temveč zlito v celoto. 

Nazadnje je vse onemelo v 
tišini, dolg trenutek je minil, 
da smo se zavedeli in zaplo-
skali, kakor pač pečica zmore. 
Od srca tako, da so igralci, v 
pravljičnem številu sedmih, to 
pravilno tudi razumeli. To je 
umetnost, da predstava ^edal-
ce prevzame. To se zgodi, ne 
da se naročiti, še manj kupiti. 

To nam je pripravil Niko 
Kranjc, ne prvič, in upam, da 
ne zadnjič, pa še vedno je 
"osamljeni jezdec". To so izve-
dli mladi pa kakršnikoli že so. 
Slabih namenov nimajo, če to 
počn^o. 

Občinskih veljakov so polna 
usta, kako potrebna je večja 
dvorana. Zakaj? Najprej je 
treba napolnit kulturno praz-
nino" v njihovih gfavah, da 
bodo začutili potrebo, da si 
bodo zdajšnje kulturne prire-
ditve o^edali. Pojedirui napol-
ni dvorano, je pa to politika, 
ne kultura. Otresti se bodo rtu>-
rali bojazni, da so ogroženi, 
da bi za občane in kraj, nekdo 
z malo ali brez občinskega de-
narja naredil več. 

PAVEL B E Š T E R 

Klub Prešernovi rojaki 

Kdo so 
zmagovalci v 
smetarski vojni? 

o tem medijskem dogodku v 
Kranju seje v letih 2007-2008 
ogromno pisalo, govorilo, pora-
bilo se je kar nekaj denarja, po-
sebej pa dragocenega časa. Ta 
čas bi se lahko porabil za dru-
ge, bolj potrebne projekte, kijih 
v Mestni občini Kranj še kako 
potrebujemo. 

Zakaj je propadel načrt o 
gradnji regijskega centra v Te-
rtetišah? Občanom je potrebno 
povedati, kdo je pravzaprav 
zmagal v tq smetarski vojni. 
Zmagovalci niso krajani Tene-
tiš, Mlake in Kokrice, ki so bili 
le izigrani, ampak gospod Mi-
ran Hude s svojimi premožni-
mi sosedi, ki imajo hiše na 
Mlaki-Grič. Le-ti so se že pred 
iztekom obratovalnega dovo-
ljenja za odlagališče smeti v 
Tenetišah že na tihem dogo-
varjali z Ministrstvom za oko-
lje in prostor, z gospodom Po-
dobnikom, gospo Podlipnikovo 
in gospodom Hudetom, da re-
gijsk^a centra v Tenetišah ne 
bo. Je bil to tihi dogovor med 
njimi? Vprašanje za g. Podo-
bnika in gospo Podlipnikovo: 
Zakaj niso pred iztekom roka 
obratovanja deponije v Teneti-
šah pismeno obvestili Mestno 
občino Kranj, da se to odlaga-

lišče zapira? Zakaj so zavlače-
vali s svojo izjavo? Izgovorov 
je bilo vedno dovolj, tako da v 
kortčrtem pogajanju vodstvo 
Mestne občine Kranj ni imelo 
več nobenih argumentov in 
moči v teh pogajanjih.' 

Našla se je nova lokacija, in 
tO V industrijski coni Naklo, 
bivši Exoterm. Občani Nakle-
ga. Police in Okroglega so ta-
koj ustanovili civiltu) iniciativo 
proti odlagališču na tej lokaci-
ji. Odpor je bil pričakovan. In-
vestitor prepričuje krajane, da 
bo ta regijski center opremljen 
z najsodobnejšo tehrujlogijo, si-
stem bo zaprt in ne bo moteč 
za krajane in okolico. Če ne bo 
moteč za krajane in okolico v 
industrijski coni Nakb, zakaj 
hi bil moteč v Tenetišah? Pro-
sim odgovor! Ali bodo bližnji 
krajani na novi predlagani lo-
kaciji dobili kakšno rento, da 
bi soglašali z izgradnjo regij-
skega centra v industrijski coni 
Exoterm? 

Predlagam, da se investitor. 
Mestna občirui Kranj z drugi-
mi gorenjskimi občinami in 
krajani iz Tenetiš in Naklega, 
udeleženi v tem postopku reše-
vanja problematike izgradnje 
regijskega centra, iz zraka 
ogledajo obe lokaciji - v Teneti-
šah in v industrijski coni Na-
klo, in se sami prepričajo, kdo 
ima prednost pri izgradnji. 
Mislim, da ima lokacija v Te-
netišah prednost. 

Gorenjcem je potrebno pove-
dati, da bodo vozili smeti v Ce-
lje, ko bo tam zgrajena sežigal-
nica za tiste smeti, kolikor jih 
bo še ostalo pri sortiranju od-
padkov, ki niso primerni za re-
ciklažo. G. Podobnik, g. Šrot, 
ga. Podlipnikova in g. Hude s 
svojo ekipo so zmagovalci v tej 
smetarski vojni v Kranju. Je 
bila to le predvolilna poteza, 
bo pokazal čas. Po volitvah so 
možne tudi spremembe, saj 
objekt v Naklem ne bo imel 
gradbenega dovoljenja do dr-
žavnozborskih volitev, kaj šele 
da hi bil zgrajen do roka, ki ga 

je postavil konzorcij CERO. 

JANEZ KURALT, 

Britof 

MEDVODE 

Nov trgovski center 

Kot vse kaže, bodo nov trgovski center začeli graditi tudi v 
Medvodah. Po za zdaj še neuradnih Informacijah naj bi cen-
ter zrasel na jeprci, graditi pa naj bi ga začeli že letos jese-
ni. Občani bodo tako vendarle dobili večjo izbiro tudi na 
tem področju. Katere trgovine bodo v centru, predvsem pa 
kdo bo investitor, nam do zaključka redakcije še ni uspelo 
izvedeti. M. B. 

M E N G E Š 

Začetek gradnje obvoznice prihodnjo pomlad 

Obvoznica, na katero MengšanI zaradi vse bolj povečanega 
prometa skozi mesto nestrpno čakajo že vrsto let, naj bi po 
besedah župana Franca Jeriča kmalu le postala realnost. 
Gradbena dela, ki jih bo financirala država, z desetimi od-
stotki pa tudi Občina Mengeš, naj bi začeli prihodnjo po-
mlad, obvoznica pa naj bi bila za promet odprta že leta 
2010. Obvoznica, ki bo dolga 4,5 km, se bo od obstoječe ce-
ste odcepila pred centrom Tuš, po Mengeškem polju, pri-
bližno 150 metrov od naselja, bo mesto zajela po vzhodni 
strani, nas Gorenjsko cesto pa se bo priključila pri industrij-
ski coni. j . P. 

http://www.press-radovIjica.si
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Del notranjosti hrama je že urejene. / f«»I Manj. voujak 

Hram sv. Save gradijo 
tudi Slovenci 
Marmor s Hotavelj je že od leta 2002 naprej med pomembnejšimi graditelji cerkve sv. Save v 
Beogradu, ki je med tremi največjimi pravoslavnimi cerkvami na svetu. 

JOŽE KOŠNJEK 

Kupola se dviga nad sedemdeset metrov visoko./ fo»: Mrnja vounk 

Vozilo na parkirišču pred hramom priča, da je med graditelji 
tudi Marmor s Hotavelj. / f»">: Marii>voHjak 

Srbska pravoslavna cer-
kev, ena od številnejših pra-
voslavnih cerkva na svetu, je 
že leta 1894 načrtovala grad-
njo velike cerkve, hrama, v 
Beogradu. Leta 1929 so bili 
narejeni načrti, leta 1939 pa 
položen in blagoslovljen te-
meljni kamen. Gradnjo je 
zaustavila vojna, po vojni pa 
oblast ni bila preveč naklo-
njena gradnji verskih objek-
tov. Cerkev je upala, da bo 
njen načrt nekoč uresničen 
in da bo Beograd z veličast-
nim hramom pomembno 
središče pravoslavnega sve-
ta. Gradbišče cerkve je znova 
oživelo leta 1984. Okrog leta 
2000 je bila cerkev s pomoč-
jo državnega denarja in 
prostovoljnih prispevkov 
vernikov doma in v tujini se-
zidana, leta 2004 pa urejena 
njena zunanjost. Resnično 
gre za mogočno zgradbo ve-
likih razsežnosti, največjo 
med hrami pravoslavnega 
sveta. Z njo se lahko kosata 
le cerkev Jezusa Odrešenika 
v Moskvi in carigrajska cer-
kev Hagia Sofia, ki je bila 
najprej pravoslavna cerkev, 
nato pa muslimanska moše-
ja, sedaj pa je v njej muzej. 
Hram sv. Save je dolg 1344 
metra in širok 64 metrov. V 
cerkvi je prostora za 10 tisoč 
vernikov. Os vzhod-zahod je 
dolga 91 metrov, os sever-
jug pa 81 metrov. Kupole so 
visoke od 65 do 77 metrov. 

cerkvena prostornina pa 
znaša 170 tisoč kubičnih 
metrov. Osrednja kupola 
tehta 4 tisoč ton, po cerk^ in 
po kupolah pa je namešče-
nih i8 pozlačenih križev in 
49 zvonov, od katerih tehta 
najtežji 6 1 2 0 kilogramov. 
Čeprav opremljanje notra-
njosti cerkve še ni končano, 
je že posvečena in lahko slu-
ži svojemu namenu. Hram 
sv. Sava je ponos Srbije in 
njene pravoslavne cerkve ter 
božja pot številnih Srbov iz 
domovine in iz tujine, za 
druge obiskovalce Beograda 
pa doživetje, ki ga ne gre za-
muditi, saj fotografija ali pri-
poved ne moreta nadomesti-
ti posebnega doživetja živega 
srečanja z njim. 

Kdo je bil sveti Sava 

Sveti Sava je bil prvi nad-
škof (arhioepiskop) Srbske 
pravoslavne cerkve in njen 
najpomembnejši svetnik. 
Rodil naj bi se leta 1175 ali 
1176, nekateri viri pa kot 
rojstno leto navajajo 1169. 
Umrl je 14. januarja leta 1235 
ali 1236. Sveti Sava se je rodil 
kot princ Rastko Nemanjič 
očetu Štefanu Nemanju, srb-
skemu vladarju in ustanovi-
telju srednjeveške srbske dr-
žave. Rastkov brat Štefan pa 
je bil prvi srbski kralj. Rastko 
je bil nemirnega duha. Leta 
1192 je pobegnil od doma in 
se pridružil pravoslavnim 
menihom na grški sveti gori 

Atos na polotoku Halkidiki, 
kjer so mu dali ime Sava. 
Leta 1197 se mu je pridružil 
tudi oče Štefan, ki je vzel me-
niško ime Simeon. Skupaj s 
Savo sta se preselila v opuš-
čeni samostan Hilandar in 
ga obnovila. Postal je središ-
če srbskega krščanskega živ-
ljenja. Oče Štefan oziroma 
Simeon je v tem samostanu 
umrl 13. februaria leta 1200. 
Sava je deloval naprej. Pisal 
je in živel asketsko. Do leta 
1207 je živel na Atosu. Leta 
1219 so ga imenovali za prve-
ga nadškofa srbske pravo-
slavne cerkve. Njegovo ime-
novanje je pomenilo začetek 
samostojnosti srbske pravo-
slavne cerkve. Zaradi nenad-
ne pljučnice je umrl v nede-
ljo, 14. januarja 1235 ali 1936. 
Pokopali so ga v takratnem 
bolgarskem glavnem mestu 
Tamovgrad, od koder so nje-
gove posmrtne ostanke leta 
1237 prenesli v samostan Mi-
leševa v južni Srbiji. Okrog 
leta 1630 so Turki njegove 
kosti sežgali na glavnem trgu 
v Beogradu, ki naj bi bil ta-
krat tam, kjer stoji sedaj nje-
mu posvečeni hram. Srbi so 
ponosni na svojega svetnika. 
Za zavetnika so ga izbrali 
učitelji, učenci in zdravniki, 
saj je bil vešč zdravilstva in je 
med obiskom Niša zdravil 
tudi slavnega nemškega če-
s a l a Friderika Barbarosso. 
Na njegov praznik 27. janu-
arja po gregorijanskem in 14. 
januarja po julijanskem kole-

darju (tega še uporablja srb-
ska pravoslavna cerkev) se 
učenci in učitelji v cerkvah 
zberejo v njegov spomin. 

Med graditelji tudi 
Marmor s Hotavelj 

Med graditelji hrama sve-
tega Save je tudi Marmor s 
Hotavelj, ki ima v Beogradu 
svoje podjetje. "Ponosni 
smo, da smo bili leta 2001 
med 40 kandidati v hudi 
mednarodni konkurenci iz-
brani za izvajalca zahtevnih 
kamnoseških del na zuna-
njosti hrama in za še zahtev-
nejšo reliefiio opremo notra-
njosti. S srbskimi državnimi 
oblastmi, še posebej s pred-
stavnikom vlade Vojislavom 
Milovanovičem, in cerkveni-
mi oblastmi zelo dobro sode-
lujemo. Za letos imamo dela 
dovolj, pogovarjamo pa se 
tudi že za naprej," je povedal 
direktor Marmorja Hotavlje 
Gregor Žontar. Beograjsko 
podjetje, v katerem je zapo-
slenih okrog 15 domačinov, 
vodi Janez Bizjak. "Sedaj z 
reliefi in mozaiki oblagamo 
notranjost cerkve, kar je zelo 
zahtevno in natančno delo, 
pogosto tudi ročno. Uporab-
ljamo beli kararski marmor 
iz Italije. Dela na gradbišču 
vodi inženir Andrej Rogelj iz 
Kranja. Z domačini sodelu-
jemo zgledno. Več let se že 
poznamo i n med nami ni 
nobenih problemov," je po-
vedal Janez Bizjak. 

Ikona, ki jo je Srbski pravoslavni cerkvi v znak solidarnosti 
v prizadevanjih za ohranitev Kosova v Srbiji podarila Ruska 
pravoslavna cerkev. / foio: )ojc Kosnjei Mogočni in tudi za oko enkratni hram sv. Save / FOIO: Mirija VOKJIIC 
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Finančni dan za podjetništvo 
Evropska komisija in Slovenski podjetniški sklad sta pripravila Evropski finančni dan za mala in 
srednja podjetja. 

ŠTIFAN ŽAHGI 

Ljubljana - Minister z a go-
spodarstvo Andrej Vizjak je 
bil v petek ključni govornik 
na Evropskem f inančnem 
dnevu za mala in srednje ve-
lika podjetja, ki sta ga v Ljub-
ljani organizira Evropska ko-
misija in Slovenski podjetni-

našega ministra so iz Evrop-
ske komisi je sodelovali še 
vodje enot generalnih direk-
toratov za podjetništvo in in-
dustrijo, za gospodarske i n 
monetarne zadeve, za zna-
nost i n raziskave, vodja za 
garancije Evropskega investi-
cijskega sklada ter še z naše 
strani direktorica Slovenske-

jil in spodbujanje naraščanja 
naložb tveganega kapitala. 
Da bi j im olajšali dostop do 
dolžniškega in lastniškega fi-
nanciranja, j i m je v oJcviru 
programa E U za konkurenč-
nost in inovativnost v obdo-
bju do 2013 zagotovljenih 1,1 
milijarde evrov. Poleg tega 
pa mala i n srednja podjetja 

Minister Andrej Vizjak v družbi vodij iz direktoratov Evropske komisije 

ški sklad. Namen konference 
je bil vse zainteresirane stra-
ni seznaniti s finančnimi in-
strumenti in evropskimi pro-
grami, v katerih lahko sode-
lujejo mala in srednje velika 
podjetja, hkrati pa je bila to 
tudJ priložnost za izmenjavo 
mnenj i n dobrih praks, s ka-
terimi bi lahko finančno oko-
lje še izboljšali. Gre za prve-
ga izmed takšnih dogo^ov, 
ki j ih namerava komisi ja 
organizirati po vseh evrop-
skih prestolnicah, njihov na-
men pa je informiranje o ev-
ropskih finančnih instru-
mentih z a mala i n srednja 
podjetja ter o različnih mož-
nih virih financiranja. Poleg 

ga podjetniškega sklada ter 
koordinator slovenskega dela 
Evropske podjetniške mreže. 

Malo podjetništvo je 
ključno 

Na konferenci so poudari-
li, da so mala in srednje veli-
ka podjetja ključna za dose-
ganje ciljev prenovljene Liz-
bonske strategije za rast in 
delovna mesta. Evropska ko-
misija j im želi za zagotavlja-
nje njihove rasti in razvoja -
zlasti tistim na začetnih stop-
njah razvoja ter inovativnim 
s potencialom rasti - poma-
gati z ukrepi, kot so delitev 
tveganj pri najemanju poso-

lahko sodelujejo tudi v sed-
m e m okvirnem programu 
za raziskave, kjer j im je v is-
tem obdobju namenjena pri-
bližno milijarda evrov letno. 

Država bo ponudila tudi 
tvegan kapital 

Slovenska država se zaveda 
pomembnosti in posebnosti 
mal ih ter srednjih podjetij, 
predvsem pa pomena podjet-
ništva za gospodarski razvoj. 
Ž e lani so denar za spodbude 
za malo in srednje podjetniš-
tvo, ki ga podeljujejo podjet-
niški sklad, agencija za pod-
jetništvo, tehnološka agencija 
ali neposredno ministrstvo. 

glede na leto prej povečali za 
9 0 odstotkov. Lani je Sloven-
ski podjetniški sklad podprl 
več kot šeststo projektov, 
med katere je razdelil 65 mi-
lijonov evrov, od tega 6 0 od-
stotkov evropskih sredstev. 
Letos bo sklad predvidoma 
odobril okoli 4 4 0 projektov, 
zanje pa nameni l okoli 48 
milijonov evrov, od tega 64 
odstotkov iz evropskih skla-
dov. Letošnja novost je na 
podlagi že lani sprejetega za-
kona o družbah tveganega 
kapitala ustanovitev javne to-
vrstne družbe, ki jo bo pred-
vidoma jeseni ustanovil Slo-
venski podjetniški sklad. 

Finančna kriza utegne 
zaostriti financiranje 

Na pogovoru s predstavni-
ki medijev sredi petkove 
konference pa je bilo tudi 
vprašanje, kako bo medna-
rodna finančna kriza, ki se je 
sprožila v Z D A , vplivala na 
financiranje m a l i h i n sred-
njih podjetij. Evropski pred-
stavniki so ocenili, da bo za-
radi poslabšanja razmer na 
kreditnem trgu likvidnost 
bank slabša, zato bodo pri 
odobritvah posojil malim in 
srednjim podjetjem bolj se-
lektivne in zahtevajo dodat-
na zavarovanja oziroma jam-
stva, posojila pa bodo verjet-
no dražja. Zato bodo finanč-
n i instrumenti evropske ko-
misi je in javnih skladov za 
mala in srednja podjetja, na 
katere tržne razmere ne vpli-
vajo, še pomembnejši. 

Ključna je bila rast premoženja 
v Poslovni skupini Sava so lani uresničili in presegli cilje nove razvojne strategije. 

ŠTEFAN Ž A R G I 

Kranj - Kot so sporočili iz Po-
slovne skupine Sava, je bilo 
poslovanje v prvem letu ures-
ničevanja nove poslovne stra-
tegije 2 0 0 7 do 2011 uspešno. 
V ospredje prizadevanj so na-
mreč kot ključni dlj skupine 
postavili rast vrednosti pre-
moženja družb skupine. Pre-
moŽenje Poslovne skupine 
Sava, izraženo kot rast vred-
nosti bilančne vsote, je glede 
na leto 2 0 0 6 doseglo 41-
odstotno rast in naraslo na 
952 milijonov evrov, približa-
li so se torej milijardi evrov. 

Družbe Poslovne skupine 
Sava so v letu 2007 presegle 
188 milijonov evrov prihod-
kov od prodaje, kar je dva od-
stotka več, kot so načrtovali, 
in 11 odstotkov več kakor v 
letu poprej. Dejavnost G u -

marstvo z zunanjetrgovinsko 
mrežo je ustvarila 58 odstot-
kov prodajnih prihodkov, de-
javnost T u r i z e m 34 odstot-
kov, šest odstotkov pa so k 
skupni prodaji prispevale 
družbe dejavnosti Nepremič-
nine. Preostala dva odstotka 
predstavlja prodaja družb 
drugih Savinih dejavnosti. 
Celoten dobiček pred davki je 
bil za 2 4 odstopov višji od 
načrtovanega, čisti dobiček 
Poslovne skupine Sava pa je 
bil 28 odstotkov nad načrto-
vanim in je dosegel vrednost 
39,3 milijona evrov. V Poslov-
ni skupini Sava je bilo na ko-
nec leta 2 0 0 7 zaposlenih 
2 . 6 4 1 sodelavcev, kar pome-
ni, da so družbe v tem letu 
ustvarile 7 7 novih delovnih 
m e s t Med prvimi slovenski-
m i podjetji so pridobili certi-
fikat Družini prijazno podjet-

je, po prejemu slovenske na-
grade pa so osvojili še prvo 
mesto v okviru evropske 
kampanje Naredite si breme 
lažje za dosežke na področju 
varnosti i n zdravja pri delu. 

V Poslovni skupini Sava so 
tudi v letu 2 0 0 7 obsežno vla-
gali v nadaljnji razvoj. Vred-
nost skupnih naložb je dose-
gla višino okrog 181 milijo-
nov evrov. Z a naložbe v grad-
njo objektov in modernizaci-
jo opreme so družbe nameni-
le dobrih 37 milijonov evrov, 
od tega 63 odstotkov za razši-
ritev in obnovo zmogljivosti v 
dejavnosti Turizem. Največja 
lanska naložba v Poslovni 
skupini Sava in v slovenskem 
turizmu nasploh je bila grad-
nja novega štirizvezdičnega 
hotelskega objekta Grand ho-
tel Primus v Termah Ptuj. V 
naložbe v kapitalski trg izven 

poslovne skupine je holdin-
ška družba Sava, d. d., usme-
rila okrog 144 milijonov ev-
rov, od tega pretežni del - do-
brih 106 milijonov evrov - za 
pridobitev 23,8-odstotnega 
deleža Abanke Vipa. To je 
Sava, d. d., v letu 2 0 0 8 tudi 
dokapitaliziiala. Druga večja 
fmančna naložba pa je bilo 
povečanje lastniškega deleža 
v Gorenjski banid, d. d., ki je 
sedaj v 45,9-odstotni lasti 
Save, d. d. 

Delnica Sava se je z doseže-
no 161-odstotno rastjo tržne 
vrednosti uvrstila med najdo-
nosnejše delnice minulega 
leta. Svojo najvišjo vrednost je 
dosegla pri tečaju 681 evrov 
za delnico. Njena knjigovod-
ska vrednost je bila ob koncu 
leta za 2 6 odstotkov višja ka-
kor v predhodnem letu in je 
dosegla vrednost 270,9 evra. 

KRATKE NOVICE 

KRAN) 

Euro Plus ima najboljši programski paket 
na svetu 

Kranjsko podjetje Euro Plus, vodilni svetovni proizvajalec 
programske opreme za področje oblikovanja in tiskanja črt-
nih kod in etiket, se je s programsko opremo NiceLabel uvr-
stil že drugo leto zapored uvrstil na prvo mesto svetovne les-
tvice tovrstne programske opreme. N a testiranju so sodelo-
vala vsa podjetja, ki delujejo na tem trgu, pomemben pa je 
podatek, da so nekatera tudi do desetkrat večja od podjetja 
Euro Plus. Testiranje je izvedla neodvisna organizacija Top-
TenReviews, ki se ukvarja z raziskavami in testiranjem različ-
nih vrst izdelkov za široko potrošnjo. Osredotočajo se na vse 
vrste programske opreme, internetne storitve, računalniške 
igre pa tudi na strojno opremo ter celo glasbo in film. Po 
mnenju komisije programska oprema NiceLabel predstavlja 
enkratno mešanico zmogljivosti in uporabniške prijaznosti 
in je tudi cenovno zanimiva za širok krog uporabnikov. 
Še posebej pa so izstopale dovršene zmožnosti integracije 
v vse vrste poslovnih, proizvodnih in logističnih okolij ter 
polna podpora raznolikim standardom označevanja, ki jih 
predpisujejo posamezne industrijske veje. Š. Ž . 

ŽIRI 

Alpini Red dot za oblikovanje smučarskega 
tekaškega čevlja 

Iz Alpine, tovarne obutve v Žireh, so sporočili, da so za tek-
movalna čevlja za smučarski tek E C S in ECL, ki so rezultat 
dela vodje razvoja tekaških čevljev Roberta Križnarja, indus-
trijskega oblikovalca Jureta Miklavca in oblikovalskega stu-
dia Kabinet 01, v kategoriji šport, zabava in prosti čas preje-
li eno najprestižnejših svetovnih oblikovalskih nagrad Red 
dot design award 2008. Red dot je nagrada, ki podjetje Alpi-
na umešča v sam svetovni vrh v oblikovanju in razvoju čev-
ljev za smučarski tek. Je prestižno priznanje, ki potrjuje ino-
vativnost, tehnološko in oblikovalno dovršenost ter kako-
vost Alpinine obutve. Nagrado podeljujejo že od leta 1955 in 
velja za eno izmed najpomembnejših priznanj v oblikova-
nju. Letos so prejeli 3.203 prijave iz 51 držav. Podelitev na-
grad bo 23. junija v Essenski operi v Nemčiji. Alpina je tret-
je slovensko podjetje, ki se lahko pohvali s prejetjem nagra-
de za najboljši izdelek. Alpinina čevlja odlikuje minimaiisti -
čen dizajn, brezkompromisno dovršeni čevlji pa zagotavlja-
jo izjemno stabilnost in dober prenos moči z noge na smuč-
ko brez nepotrebne Izgube energije. Obutev bo na voljo v 
prodajalnah Alpina v sezoni jesen-zima 2008/09. Š. Ž . 
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Zmaga gostiteljev 
CVETO ZAPLOTNIK 

Cerklje - Kmetijska svetoval-
na služba in Društvo kranj-
ske in tržiške podeželske 
mladine sta v soboto v Cer-
kljah pripravila letošnje go-
renjsko tekmovanje Mladi 
in kmetijstvo. Sodelovalo je 
šest ekip, ki so se pomerile v 
poznavanju ekološkega 
kmetijstva, vinarstva in slo-
venskih zaščitenih kmetij-
skih pridelkov in živil ter v 
ocenjevanju števila krompir-
jev v vreči. Zmagala je prva 
ekipa Društva kranjske in tr-
žiške podeželske mladine 
(Peter in Jaka Cuderman ter 
Nejc Smolej), druga je bila 

druga ekipa Društva pode-
želske mladine Zgomjesav-
ske doline (Iztok Šuštaršič, 
Luka Klinar in Jošt Čeme) in 
tretja prva ekipa tega društva 
(Helena Trpin, Miha Hleba-
nja in Blaž Bizjak). Četrto in 
peto mesto sta si razdelili 
druga ekipa Društva kranj-
ske in tržiške podeželske 
mladine (Rok Rozman, Do-
men Nastran in Ambrož 
Gregorc) in druga ekipa 
škofjeloškega društva pode-
želske mladine (Janez Mi-
klavčič, Gašper Mesec in Ire-
na Demšar). Pokroviteljica 
tekmovanja je bila Občina 
Cerklje, glavni sponzor pa 
Kmetijska zadruga Cerklje. 

Zmagovalna ekipa se bo udeležila državnega tekmovanja 
12. aprila v Metliki. /^»» ""MZotman 

KRAN) 

Podaljšali rok za prenos plačilnih pravic 

Vlada je na četrtkovi seji zaradi sprememb evropske zako-
nodaje nekoliko spremenila uredbo o izvedbi neposrednih 
plačil v kmetijstvu. Po novem za izplačilo plačilne pravice ni 
več pogoj, da ima kmetijsko gospodarstvo zemljišče v rabi 
vsaj deset mesecev, ampak je dovolj že to, da ima zemljišče 
v uporabi in da je vpisano v evidenco grafičnih enot rabe 
kmetijskih gospodarstev (Cerk) 15. maja, ko je zadnji dan za 
vložitev zbirne vloge. Vlada je tudi podaljšala skrajni rok za 
prenos plačilnih pravic z io. februarja na 15. april, s tem bo 
omogočila prenos pravic tudi tistim, ki doslej od agencije za 
kmetijske trge in razvoj podeželja še niso prejeli odločbe o 
plačilnih pravicah. Datum Izdaje odločbe ne bo vplival na iz-
plačilo, to mora biti najkasneje do 30. junija. C. Z. 

Sejem pokal po šivih 
Od petka do nedelje je bil v Komendi spomladanski kmetijski sejem, po površini razstavnega 
prostora in številu razstavljavcev največji doslej. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Komenda - V Komendi je bil 
minuli konec tedna sejem 
kmetijske, gozdarske in 
gradbene mehanizacije, tri-
najsti spomladanski in 
skupno z jesenskimi že pe-
tindvajseti po vrsti. Že v pet-
ek, od odprtju sejma, je bilo 
obiskovalcev, kot še nikoli 
doslej, še občutno večji 
obisk je bil v soboto in v ne-
deljo. "Letošnji sejem poka 
po šivih," je prvi dan sejma v 
imenu organizatorja, Konje-

Lojze Lah bo kmalu do-
polnil sedemdeset let. Ob 
jubileju so mu čestitali 
minister, župan, direkto-
rica zbornice in drugi, vsi 
so se mu tudi zahvalili za 
uspehe pri organiziranju 
sejma in vodenju konje-
niškega kluba. 

niškega kluba Komenda, 
ugotavljal njegov dolgoletni 
predsednik Lojze Lah in ob 
tem zadovoljen poudaril, da 
je letošnji sejem v Komendi 
največji doslej. Privabili so 
več kot tristo razstavljavcev, 
razstavni prostor so povečali 

LjUBgANA 

Čebelarska zveza tudi v 
vlogi svetovalne službe 

vlada je na predlog ministr-
stva za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano za koncesi-
onarja javne službe v čebe-
larstvu izbrala Čebelarsko 
zvezo Slovenije. Javna sveto-
valna služba bo slovenskim 
čebelarjem zagotavljala stro-
kovno svetovanje. C. Z. 
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društva Komenda), Lojze Lah in Janez Podobnik 

z &.500 na več kot 10.000 
kvadratnih metrov, v bližini 
pa so uredili 6.000 kvadrat-
nih metrov veliko parkirišče 
in z novim mostom omogo-
čili krožni promet. Komend-
ski župan Tomaž Drolec je 
ob tem dodal, da v bližini 
sejmišča že "rastejo" novi 
hlevi Konjeniškega kluba 
Komenda, stare hleve pa 
bodo porušili in na njiho-
vem mestu zgradih večsta-
novanjsko stavbo in trgovi-
no. Župan je tudi prepričan, 

da j im bo uspelo pridobiti 
zemljišče za nov hipodrom, 
sejmišče in za avkcijsko pro-
dajo živine. Sejem je skupaj 
z Lojzetom Lahom in ne-
kdanjim kmetijskim minis-
trom Ciri lom Smrkoljem 
odpri minister za okolje in 
prostor Janez Podobnik, ki 
je ob tem dejal, da so kmetje 
najboljši vzdrževalci, uprav-
ljavci in zaščitniki kmetijske 
zemlje in da tudi kmetijstvo 
postaja vse bolj okolju pri-
jazno. Direktorica kmetijsko 

gozdarske zbornice Nataša 
Belingar je poudarila, da 
zbornica nasprotuje obdav-
čitvi subvencij i n da bo po-
magala članom pri pripravi 
zahteve za presojo ustavno-
sti takšne zakonske uredit-
ve. Direktor zavoda za goz-
dove Jošt Jakša je ob tem do-
dal, da se pri obdavčitvi goz-
dov zavzemajo za ponovno 
uvedbo olajšave za naravne 
ujme. Le kje naj kmet "vza-
me" katastrski dohodek, če 
gozd pogori?! 

080 22 661 www.petroi.si postavitev plinohrama in dostava plina P E T R C 3 I . 

Veliko se izobražujejo 
v Društvu kmečkih žena Kranj so lani pripravili tri predavanja in triindvajset 
tečajev, seminarjev in delavnic. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Kranj - Članice Društva 
kmečkih žena Kranj so se v 
petek zvečer zbrale v Kranju 
na petnajstem občnem zbo-
m, pridružili pa so se jim 
tudi gostje. Kot je povedala 
predsednica društva Majda 
Urbane, so bile kmečke žene 
lani zelo dejavne. Pripravile 
so tri predavanja in triindvaj-
set tečajev, delavnic in semi-
narjev, družinski piknik, dvo-
dnevni planinski pohod, pet-
dnevni družinski izlet v Cmo 
goro, pet strokovnih ekskur-
zij po Sloveniji ... Letošnji 
program, ki so ga pripravile v 
sodelovanju s svetovalko za 
kmečko družino in dopolnil-
ne dejavnosti Mileno Črv, 
predvideva manj izobraževa-
nja kot lani, razlog pa je v 
tem, da občine letos sofinan-
cirajo le materialne stroške 
delovanja društev. V okviru 
izobraževanja načrtujejo pre-
davanja o zdravju, varstvu 
pred požari in o reševanju 
problemov v družini ter teča-
je javnega nastopanja, pripra-
ve in strežbe narezkov, raču-

Na občnem zboru so se zahvalili tudi zaslužnim odbornicam 
društva. 1 foto: nn« DoU 

Letošnji občni zbor je bil 
tudi volilni, društvo bo še 
naprej vodila Majda Ur-
bane iz Gorič. 

nalništva, telovadbe, pilatesa, 
izdelovanja izdelkov iz gline 
in prve pomočL 

Na občnem zboru so se za-
hvalili zaslužnim odborni-
cam društva, vsem, ki kakor-
koli pomagajo društvu, še po-
sebej nakelskemu županu 
Ivanu Štulajju, svetovalki Mi-

leni Črv in Kmetijsko gozdar-
skemu zavodu Kranj, ter pre-
jemnikom priznanj na razsta-
vi Dobrote slovenskih kmetij. 
Na razstavi so bile z območja 
društva najuspešnejše kmeti-
je Jeglič, Gregorc (obe Pod-
brezje), Podjed (Olševek), 
Markuta (Čadovlje), Potočnik 
(Podreča), Kadivec (Hrastje), 
Kem (Velesovo), Šink (Suha), 
Irena Vrhunc (Podblica), 
Slavka Šinkovec, Olga Tičar 
(obe Zgornje Jezersko) in An-
dreja Jagodic (Polica). 

http://www.petroi.si
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Za dve petini večji dobiček 
UniCredit Bank je lani ustvarila nekaj več kot 15 milijonov evrov čistega dobička, skoraj dve petini več 
kot leto prej, vsega pa bo namenila za povečanje kapitala banke. 

CVCTO ZAJLOTNIK 

Ljubljana - "Cilje, ki smo si 
jih zastavili, smo dosegli in 
jih tudi presegli," je na pred-
stavitvi lanskih poslovnih re-
zultatov dejal predsednik 
uprave di . France Arhar in 
ugotovitev "podkrepil" z ne-
katerimi podatki. Medtem 
ko so banke v Sloveniji lani v 
povprečju povečale dobiček 
za 30,4 odstotka, ga je Uni-
Credit Bank za 34 odstotkov 
(pred obdavčitvijo) oz. za 39 
odstotkov (po obdavčitvi). 
Neobrestne prihodke je po-
večala za 30 odstotkov, slo-
vensko bančno povprečje je 
bilo 17,4 odstotka. Nadpov-

UniCredit Bank je pred 
kratkim med prvimi v 
Sloveniji na svojih ban-
komatih uvedla izplačilo 
bankovcev za petdeset ev-
rov in spremenila "pro-
gram" za izplačilo. Stran-
ka je doslej ob dvigu 100 
evrov dobila pet bankov-
cev po 2 0 evrov, zdaj 
dobi enega za 50, dva za 
20 in enega za 10 evrov. 

prečne rezultate je dosegla 
pri kreditiranju prebivalstva, 
na področju izvedenih fi-
nančnih instrumentov je 

LJUBLJANA 

Kmalu v obtoku novi zbirateljski kovanci 

Svet Banke Slovenije se je na nedavni seji seznanil z informa-
cijo o statističnem merjenju harmoniziranega indeksa živ-
ljenjskih stroškov, strinjal pa se je tudi s tem, da Delavska hra-
nilnica pridobi dovoljenje za trgovanje s prenosljivimi vred-
nostnimi papirji. Svet je še sklenil, da bodo zlatnike in srebr-
nike (iz drugega kovanja), izdane ob slovenskem predsedova-
nju Svetu Evropske unije, dali v prodajo in obtok 14. aprila, 
dvokovinske kovance z nominalno vrednostjo tri evre pa 30. 
junija. Zlatniki in srebrniki, izdani ob 250-letnici rojstva Valen-
tina Vodnika, bodo naprodaj od 14. aprila dalje. C. Z. 

presegla polovični tržni de-
lež v Sloveniji. Trgu je ponu-
dila nov instrument - 1 i. krat-
koročni strukturirani depo-
zit. Administrativne stroške 
in amortizacijo je povečala 
za 12,5 odstotka, na to so vpli-
vali odpiranje novih posloval-
nic in povečanje števila zapo-
slenih, vlaganja v informacij-
sko tehnologijo in stroški, 
povezani s preimenovanjem 
banke, kljub temu pa je bil 
porast operativnih stroškov 
še enkrat nižj i kot leto prej. 

UniCredit Bank je bila v 
zadnjih petih letih med naj-
hitreje rastočimi v Sloveniji 
in je v tem času bilančno vso-
to več kot podvojila, lani pa jo 

je zmanjšala za 2,5 odstotka, 
z 2.187 2.133 niilijonov ev-
rov. In kaj je razlog za 
zmanjšanje? Banka se je bolj 

Banka namerava do leta 
2 0 1 0 podvojiti sedanjo 
poslovno mrežo. 

kot na rast obsega poslovanja 
osredotočila na dobičkonos-
nost, ob tem je po besedah 
predsednika uprave za nekaj 
sto milijonov evrov zmanjša-
la obveznosti do drugih 
bank, za razliko od nekaterih 
bank pa tudi n i sodelovala 
pri financiranju velikih pre-
vzemov podjetij. 

KRANJ 

Podaljšali razpis za prizadete v poplavah 

Eko sklad je javni razpis za pridobitev ugodnih posojil za na-
ložbe občanov v stanovanjske objekte in naprave, poškodo-
vane v lanskih poplavah, podaljšal še za tri mesece, do 30. ju-
nija. Posojilo je brezobrestno, brez stroškov odobritve in naj-
več v višini trikratnika izkazane škode. Najvišji znesek poso-
jila je 20 tisoč evrov in najnižji 2.000 evrov, odplačilna doba 
pa do deset let. Posojilo je možno najeti za vgradnjo oken in 
vrat z nizko toplotno prehodnostjo, za toplotno izolacijo sta-
novanjskiln stavb, nakup energijsko učinkovitih velikih go-
spodinjskih aparatov in še za nekatere druge namene. C. Z. 

VeČina delnic se je še pocenila 

CVETO ZAPLOTNIK 

Kranj - Tečaji večine delnic 
na Ljubljanski borzi so se v 
petek obrnil i navzgor, še 
vedno pa so bili nižji kot zad-
nji dan trgovanja pred veli-
konočnimi prazniki. Delni-
ški indeks SBI 20 je minul i 
teden zgubil na vrednosti 
2,07 odstotka, indeks najpo-
membnejših podjetij S B I 
T O P 2,35 odstotka, indeks 

investicijskih skladov PIX 
pa se je znižal le malenkost-
no. Delnica Luke Koper je 
"padla" za 6,24 odstotka, 
Petrola za 6,15 odstotka, 
Save za 3,46 odstotka. Aero-
droma Ljubljana za 3,1 od-
stotka, Nove K B M za 2,79 
odstotka - in tako dalje. Na 
vrednosti so nekoliko prido-
bile delnice Telekoma, Istra-
benza, Intereurope, Merca-
torja. Žita,... 

Delnica Enotni tečaj (v evrih) 
28. 3. 2007 20. 3. 2008 28.3.2008 

Gorenje Velenje 33.01 34.59 33.97 
Intereuropa Koper 27.94 32,10 32-31 
Krka Novo mesto 83,19 9541 94.02 
Luka Koper 67,10 66,37 62,23 
Mercator Ljubljana 244,74 298,38 298,68 
Petrol Ljubljana 553.55 658,21 617.74 
Telekom Slovenije J70,88 251,56 254.H 
Aerodrom Ljubljana 64,50 109,00 105,63 
Istrabenz Koper 57.24 93.53 98,00 
Nova KBM - 35.90 34.90 
Pivovarna Laško 4743 85.55 83.76 
Sava Kranj 267,64 468,03 451,88 
Žito 219,31 246,04 250,09 
Infond I D 1 5.92 6,31 6,52 
Infond I D 12,00 12,67 13.11 
I D K D 11,03 12,53 12,43 
ID Maksima 13,40 12,60 12,67 
N F D i 2,08 2,32 2,28 
Krona Senior 9.40 9.94 9.65 
Zvon Ena I D 6,09 16,96 16,66 

SBITOP i.Gji.žS 1.947,96 
SBI 20 7-492.05 8.868,16 8.684.20 
PIX j. 641,64 5.999,24 5.997,04 
BIO 117, 116,84 116,76 

Khlslsteln bodo obnovili 
Grad Khislstein in lovski dvorec naj bi obnovili v letu dni, v tem času pa postavili tudi letno gledališče 
po vzoru ljubljanskih Križank. 

SUZANA P. KOVAČIČ 

Kranj - Obnova kompleksa 
gradu Khislstein v Kranju 
poteka v treh fazah. Prva faza 
gre h koncu, vanjo so bile za-
jete arheološke raziskave. Za 
drugo fazo obnove je Mestna 
občina Kranj konec lanskega 
leta uspešno kandidirala na 
javnem razpisu za nepovrat-
na sredstva Evropskega 
sklada za regionalni razvoj. 
Projekt v drugi fazi obnove 
z imenom grad Khislstein-
kompleks je vreden 
8.044.487 evrov, od tega bo 
občina dobila 2.869.517 ev-
rov evropskega denarja. Pro-
jekt vodijo na občini. Gorenj-
ski muzej sodeluje kot upo-
rabnik in upravnik komplek-
sa, pa tudi kot soustvarjalec 
novih vsebin. Direktorica 
Gorenjskega muzeja Barba-
ra Ravnik Toman je poveda-
la: "Gradbena dela se bodo 
začela septembra in naj bi 
bila končana v letu dni. 
Grad, v katerem so zdaj delo-
vni prostori muzeja, knjižni-
ca, fbtoteka. Modra dvorana 
in Lutkovno gledališče Kranj, 
bo s prenovo dobil nove vse-
bine, ki bodo v celoti name-

Barbara Ravnik Toman pred gradom Khislstein, ki bo po obnovi dobil novo vsebino. 

njene javnosti: v njem bo ve-
lik prostor za občasne razsta-
ve in nova stalna razstava 
Gorenjskega muzeja na tisoč 
kvadratnih metrih (od arheo-
logije do najnovejše zgodovi-
ne). V gradu bo čajnica, od 
starih vsebin bo v njem osta-
la le knjižnica. Delovne pros-
tore, Modro dvorano in lut-
kovno gledališče bomo selili 
v prostore lovskega dvorca. V 
dvorcu bodo predstavljene 
tudi arheološke izkopanine. 

v še eni dvorani dvorca bodo 
potekale razne predstavitve 
in manjši komorni koncerti. 
Fototeko bomo skupaj z de-
poji Gorenjskega muzeja 
preselili na Savsko cesto v 
Kranju v Center za dediščino 
Gorenjske." 

Med gradom in lovskim 
dvorcem bo letno gledališče 
po vzom ljubljanskih Kri-
žank. "Dobili smo novega ar-
hitekta, Prešernovega nagra-
jenca Jurija Kobeta iz Atelje-

ja Arhitekti, ki bo še proučil 
najboljšo možnost izvedbe 
gledališča," je povedala Bar-
bara Ravnik Toman. Ob 
obrambnem zidu je predvi-
den raostovž, podoben, kot 
je na Blejskem gradu. Na 
ogled bodo tudi pred nekaj 
leti izkopane steklarske peči. 

V tretji fazi je v načrtu ure-
ditev parkovnega dela, za kar 
pa se bodo še iskale možno-
sti sofinanciranja na javnih 
razpisih. 

GORENJA VAS 

S koncertom do pomoči za otroke 

Petkov dobrodelni koncert Zaplešimo v pomlad, ki ga je pod 
okriljem Osnovne šole Ivan Tavčar Gorenja vas in Krajevne-
ga odbora Rdeči križ Gorenja vas organizirala učiteljica in 
predsednica odbora Jana Roje, je minil v prijetnem razpo-
loženju s sijajnimi solisti Alenko Godec, Romano in Žigom 
Kranjčan ter Alešem Hadalinom, ki jih je spremljal Jaka Puci-
har. Denar od vstopnin in sponzorjev bodo namenili kot po-
moč pri zagotavljanju šole v naravi, za kosila in malice. B. B. 

TRŽIČ 

Slavje tržiških planincev 

Pred stoletjem so ustanovili v Tržiču Planinsko društvo. Da-
nes je v njem 358 članov, za katere bo leto 2008 praznično 
in delovno. Predsednica Erna Anderle je povedala, da od za-
četka leta poteka akcija 100 vzponov na Kamnek, kjer bo 23. 
maja tudi planinski tek. Pripravljajo zbornik o zgodovini 
društva, ki bi ga radi predstavili na slavnostni akademiji 14. 
junija. Septembra bo še družabno srečanje udeležencev ak-
cije 100 vrhov za 100 let PD Tržič. Glavna skrb bo dogradi-
tev koče na Zelenici. Nadaljevali bodo planinske izlete, alpi-
nistične vzpone in druge dejavnosti, so obljubili na jubilej-
nem občnem zboru. Tam je Aljaž Anderle (stoji ob projek-
torju) predstavil lansko odpravo v Kanado, kjer sta on in Kle-
men Premrl plezala v lednih slapovih. S. S. 
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Nadaljevanje gradnja centra 
Občina Žiri bo sofinancirala gradnjo Nordijskega centra Žiri, ki ga vodi Smučarski klub Alpina. 
Ti so pred tem končno pridobili gradbeno dovoljenje. 

BOŠTJAN BOGATAJ 

Žir i - Potem ko so ž irovski 
občinski svetniki na decem-
brski seji, ko so sprejemal i 
občinski proračun za leto 
2008, izločili sofinanciranje 
Nordijskega centra Ž i r i , so 
tega že n a nas lednj i sej i 
podprli. Ž u p a n Bojan Star-
man je v ta namen ustano-
vi l posebno k o m i s i j o za 
nadzor r e k o n s t r u k c i j e i n 
gradnje centra, n j e n pred-
sednik V i k t o r Ž a k e l j pa je 
povedal, da bodo z vložkom 
95 tisoč evrov nordi jsk i cen-
ter usposobili za funkcioni-
ranje na m i n i m a l n i ravni: 
"Načrt delovanja centra je 
a m b i c i o z n o sestavl jen i n 
naj ž iv i , zato predlagam 
sprejetje sklepov." T i poleg 
omenjenega sofinanciranja 
določajo ustanovitev poseb-
ne komisije za nadzor grad-
nje nordijskega centra, rezul-
tate pa bo predstavljal Viktor 
Žakelj. V obdobju med seja-
ma je Smučarskemu k lubu 
Alpina uspelo pridobiti grad-
beno dovoljenje, kar je bil na 

prejšnj i sej i največji pro-
blem. 

Stališča odbora za družbe-
ne dejavnosti je predstavil 
M a r i j a n Žakel j : "Menimo, 
da m o r a m o najprej uredit i 
formalna razmerja med ob-
č ino i n klubom, saj se lahko 
zgodi, da klub zgrajeni cen-
ter tudi proda. Po tem vlož-
k u občina ne s m e prevze-
mati nobenih novih obvez-

nosti." " K l u b mora n u j n o 
izdelati poslovni načrt delo-
vanja nordijskega centra za 
naslednj ih pet let, vkl jučno 
s f i n a n c i r a n j e m vzdrževa-
nja i n ureditvijo lastništva," 
pa je prepričan Marko Mr-
lak, k i se tudi sprašuje, kdo . 
bo zgradil nov most do cen-
tra. S i l v a Fre l ih , k i je tudi 
članica komis i je za nadzor 
gradnje, pa ocenjuje, da obči-

n a daje preveč denarja z a 
zgolj 30 ž i rovskih otrok: 
"Šolsko telovadnico obiskuje 
850 rekreativcev, pa j i m na 
menjamo veliko manj denar 
ja. To n i prav." Kljub odloč 
n i m očitkom so svetniki n a 
predlog župana Starmana, k i 
je obljubil mejo sofinancira 
n ja i n ureditev lastniških raz-
m e r i j , podprli nadaljevanje 
gradnje. 

Zaostanek pri skupinskih zahtevkih 
Pravosodni minister Lovro Šturm je odgovoril na poslansko vprašanje Boruta Sajovica o zaostankih 
pri vračanju vlaganj v telekomunikacijsko omrežje. 

DANICA ZAVRL ŽLEBTR 

Ljubljana - Skupno število 
vseh zahtevkov za vračilo vla-
ganj v telekomunikaci jsko 
omrežje je 38.130 zadev, od 
tega je bilo do februarja letos 
rešenih 34.451 zadev, je min i -
ster Lovro Šturm poslancu 
odgovoril n a zasedanju dr-
žavnega zbora 25. marca. V 
10.853 zadevah so bile skle-
njene poravnave. V primerih 
fizičnih oseb znašajo zneski 
vračil od 23 do tri tisoč evrov, 
skupna vrednost doslej skle-
njenih poravnav pa znaša 
prek 58 mili jonov evrov. Mi-
nistrstvo za pravosodje od 

leta 2 0 0 6 naprej spodbuja 
državno pravobranilstvo, naj 
zadeve rešuje č i m bolj ažur-
no, zato so tudi povečali števi-
lo tam zaposlenih za 15. 

Poslanec Borut Sajovic z 
odgovorom, češ da je rešenih 
že 9 0 odstotkov zadev, n i bil 
zadovoljen, češ da razmere 
na terenu kažejo ravno na-
sprotno i n je ostala nerešenih 
še cela vrsta skupinskih za-
htevkov, k i so vlagali sredstva 
v telefonijo prek občin, kra-
jevnih skupnosti ali gradbe-
nih odborov. Ravno ti, k i so 
najbolj zapleteni i n terjajo 
več truda, na pravobranilstvu 
še kar stojijo, v občinah pa so 

deležni klicev, zakaj so neka-
teri posamezniki denar že 
dobili vrnjen, čeprav so nape-
ljevali telefone desetletje za ti-
stimi, k i so se vlaganj lotili 
organizirano. Dodal je še, da 
z zavlačevanjem inflacija še 
zmanjšuje vrednost vloženih 
sredstev. Minister Šturm je 
odgovoril, da so nerešeni zla-
sti primeri, k i so "delno nedo-
kumentirani, včasih neizka-
zani, zato je bilo treba opravi-
ti vrsto dodatnih poizvedb in 
pogovorov, pritegniti izve-
dence i n podobno". Sajovic je 
dejal, da zgolj spodbujanje 
pravobranilstva n i dovolj, da 
se stvari pospešijo. Predlaga, 

da ministrstvi pripravi zakon, 
k i bo postopek vračanja skraj-
šal i n poenostavil (podobno 
kot je ministrstvo storilo v 
zvezi z zakonom o denacio-
nalizaciji) ali pa naj ministr-
stvo uvede brezplačno tele-
fonsko l inijo, kjer bo števil-
n i m občanom i z vseh sloven-
skih občin odgovarjalo i n da-
jalo pojasnila. V občini Tržič, 
kjer je Sajovic župan, je bilo 
prek KS i n gradbenih odbo-
rov vloženih več kot deset ti-
soč zahtevkov, pa še nobe-
den n i bi l pozvan, da svojo 
vlogo izboljša, popravi ali do-
polni, jc še dejal Borut Sajo-
vic, sicer poslanec LDS. 

Če bo treba, po pravico na sodišče 
MAJA BERTONCELJ 

M e d v o d e - N a 5. s k u p š č i n i 

so se zbral i č lani Sindikata 
azbestnih bolnikov Slovenije 
(SABS) Občina Medvode, k i 
šteje okrog 1 2 0 članov, ude-
ležil pa se je je tudi Bojan 
Goljevšček, predsednik Sin-
dikata azbestnih bolnikov 
Slovenije. "Ukvar jamo se s 
problematiko ugotavljanja 
poklicnih bolezni zaradi iz-
postavljenosti azbestu. V 

Medvodah je pred desetlet-
jem veljalo, da sta zaradi tega 
vzroka največ dva obolela, z 
našo aktivnostjo smo v treh 
letih dokazali, da je obolelih 
več kot 6 0 članov našega sin-
dikata, 30 verif ic iranih, od 
tega j ih je z Medvod 19. V 
lanskem letu je bilo pregle-
danih 33 članov, izdelanih je 
bilo 20 zdravniškil i eksperdz 
in le devet j ih je pridobilo ve-
rif ikaci jo poklicne bolezni. 
Česar ne moremo sprejeti. 

Ne m o r e m o se strinjati s 
tem, da je nekomu z zdravni-
ško ekspertizo dokazana 
obolelost, verifikacija s strani 
skupine strokovnjakov pa je 
zavrnjena. Č l a n i pogosto 
sprašujejo, kako je mogoče, 
da zdravnik pri ekspertizi 
reče, da s i bolan, drugi zdrav-
nik pa pri verifikaciji to zavr-
ne. Č e bo treba, se bomo za 
pravice članov borili tudi na 
sodišču," je povedal Dragan 
Djuk ič , predsednik S A B S 

Občina Medvode ter dodal: 
"S svojim delom opozarjamo 
tudi na potrebo po varnem 
odstranjevanju cement-azbe-
stnih strešnih kritin i n zame-
njavi cement-azbestnih vo-
dovodnih cevi." Sicer pa je 
S A B S Občina Medvode sred-
stva za redno dejavnost i n za 
zdravniške ekspertize n a 
podlagi javnega razpisa v 
preteklem letu dobil i z ob-
činskega proračuna, skupaj 
dobrih štiri tisoč evrov. 

Jubilej vrtca v Cerkljah 
Pred štiridesetimi leti je cerkljanski vrtec 
obiskovalo deset otrok, danes dvanajstkrat toliko. 

SIMON S U B I C 

Cerkl je - M i n u l i petek so v 
Cerkljah praznovali štiridese-
tletnico vrtca. Kot predšolski 
oddelek pri Osnovni šoli Da-
vorina Jenka so ga na pobudo 
šole. Društva prijateljev mla-
dine Cerklje i n staršev odprli 
21. septembra 1968. Sprva ga 
je redno obiskovalo deset 
otrok, starih od dve i n pol do 
sedem let, proti koncu šolske-
ga leta pa je vanj redno zaha-
jalo že pribl ižno osemnajst 
otrok. Število otrok je kon-
stantno naraščalo do današ-
nj ih dni, ko vrtec v Cerkljah 
(štirje oddelki) in podružnič-
n i v Zalogu (dva oddelka) ob-
iskuje že 118 otrok. 

Sedanji vrtec, ki je nadome-
stil montažnega iz leta 1973, 
so zgradili leta 2001. Tedaj je 
prejel tudi novo ime; name-
sto Kurirček Robi so ga po-
imenovali vrtec Murenčki. 
Kot je na petkovi slovesnosti 
povedal župan Franc Čebulj, 
je novi vrtec občina v celoti 
zgradila z lastnim denarjem. 
"Ob ustanovitvi občine sredi 
devetdesetih let smo si težko 
predstavljali, kako v vrtcu za-
gotoviti takšne razmere, kot 
smo si j ih vsi želeli. Ko smo 
leta 2 0 0 0 polagali temeljni 
kamen za športno dvorano i n 
vrtec, s m o še verjeli oblju-
bam, da bo država sodelovala 
pri n juni gradnji, kmalu za-

tem pa smo izvedeli, da lahko 
državni delež za gradnjo vrtca 
pričakujemo šele v letu 2008. 
Danes bi torej vrtec lahko šele 
začeli graditi, če ne bi sami 
pogumno začeli gradnje," se 
spominja Čebulj. Ker je vrtec 
Murenčki že nekaj let pre-
majhen, da bi lahko zadostil 
vse večjemu povpraševanju 
staršev, je župan obljubil, da 
ga bodo do leta 2010 poveča-
li. Po besedah pedagoške vod-
je vrtca Vlaste Košnik bodo 
prizidali dva oddelka jasli, ki 
j i h trenutno v Murenčku 
sploh nimajo. Najmlajše otro-
ke v Cerkljah namreč ta čas 
sprejemajo samo v župni j -
skem Marij inem vrtcu. 

Na slovesnosti ob štiridese-
tletnici cerkljanskega vrtca -
potekala je v športni dvorani -
so nastopili otrod iz vseh še-
stih oddelkov vrtca Murenčki. 
Podelil i so tudi priznanj i 
učencema O S Davorina Jen-
ka Lari Markun in Jonu Ku-
harju, oba sta iz Zaloga, k i sta 
si na posebnem natečaju pri-
služila nagrado za najboljšo 
pesem oziroma likovno delo. 
O b okroglem jubileju so izda-
l i tudi poseben zbornik z zgo-
dovino vrtca. V n j e m lahko 
med drugim preberemo, da 
je bil cerkljanski vrtec v prete-
klosti pril jubljen tudi pri lo-
povih; januarja 1981 j ih je ob-
iskal ropar, avgusta 2005 pa 
še vlomilec. 

ŠKOFJA LOKA 

Izbrali so režiserja 

Na zadnji seji občinskega sveta v Škofji Loki so svetniki sliša-
li pomembno novico. Strokovni odbor uprizoritve Škofjelo-
škega pasijona 2009 je izbral režiserja za Škofjeloški pasijon. 
To je Borut Cartner, doma iz Reteč, ki je sodeloval že pri upri-
zoritvi v letih 1999 in 2000 in bil tesen sodelavec takratnega 
režiserja Marjana Kokalja. Borut Cartner ljubiteljsko deluje na 
gledaliških odrih že od leta 1987. Sedaj ko režiserja že imajo, 
se lahko nadaljujejo priprave na uprizoritev Škofjeloškega pa-
sijona 2009, saj obstaja tudi pripravljenost igralskih skupin 
na širšem škofjeloške območju, s katerimi je bilo po besedah 
podžupana Klemena Štiblja že več sestankov. D. Ž. 

KRANJ 

Tenetiše so za regijski center za odpadke 

Krajani Tenetiš in Mlake so si premislili in so na kranjsko ob-
činsko vodstvo naslovili pismo, da bodo pod določenimi po-
goji sprejeli breme regijskega centra za ravnanje z odpadki. 
Med njihovimi pogoji so uvedba okolju prijazne tehnologije, 
ustanovitev posebne komisije krajanov, ki bo bedela nad de-
lovanjem centra, stalno merjenje kakovosti podtalnice in iz-
pustov v zrak, pa tudi dogovor glede bonitet Krajevnima 
skupnostma Tenetiše in Kokrica. Krajani še dodajajo, da je 
bila uvedba vaških straž v času zaprtja odlagališča Tenetiše 
prava odločitev, saj so s tem pokazali občinskemu vodstvu, 
da se je treba z občani predvsem - pogovarjati. S. K. 

L O T O 
Rezultati 26. kroga - 30. marca 2008 

2. 6, 7. 21,25, 31 ,34 in 33 
Lotko: 2 5 8 2 6 0 

Predvideni sklad 27. kroga za Sedmico: 200.000 EUR 
Predvideni skJad 27. kroga za Lotka: 100.000 EUR 

mailto:info@g-glas.si


(C 
ra JC 

1 
CD 

>« 

a 
t - i 
0 

0 

M 
a 
ai 
v > CO 

0 
0 
CM 

a a (g 

• o 
C« In 

P 
i/) 
cu 

0 
• mm 

0/5 
C ^ 
0 X 

0 g - 1 

<0 CM 

o> C\i T- 0> 

X 
z 

(O 
Q 
UJ 
CC 
CO 

- X p 

ž o ? 
2 J; Q § 

P o S lili 
2< ><5< 

C 
I 
z 
D 

1 < 
2 

g 

m 

lil 
03 

S 
S 

1 1 
i ž 

11 

I 
a 

iS •o 
• i 3 

•H 

S 

lOCM-.-CMOCM<D'-000)0> 
r t o q ( D i o i n N p a ) V u ) c D W c \ i ( \ i n m 

n 
• < t c o o ) o o o P 5 ; r T- a> — a> o> 
r̂  w lo 

COU^lOOCOOCVJ^-lOCMCNJCO N •^WCMO)OU50>IOCOCOO 

•<tr:o>'-'o) < D C : < o d d c > j (O n m CO n (O CM r\i iM /M T- T- (O CM oj 

3 2 > O CO -f 
z h- tv 

^^lllpilž 
l i l i I I 

o ff! ff! 

. o = -"t 

GORENJSKI GLAS 
torek, 1. aprUa 2 0 0 8 2 3 

HALO - HALO GORENJSKI GLAS 
telefon: 04 201 42 00 

Karo6lo u objavo tpicicmjmo po Hlefonu 04/201-4J-00, fiksu l)4/2l)1-42-13 ili osebno lu Smrisovi cnti 4, 
v Krinju QL ^ pojti - do ponnJHjlu m četrtka do 11.00 ureKetu oglasov in ponudb v rubriki: Inedno U90dft4. 

JANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, LANCOVO 91,4240 
RADOVgiCA, T E L : 04/5315 249, FAX: 04/53 04 2 3 ° 
MADŽARSKE TOPLICE: lo. 4. - 1 3 . 4., 26. 4. - 29. 4., 28. 4. - 1 . 5.; 
TRST 2.4. ; BANOVCI: 5. 5. - 8. 5.; MEDŽICORJE 18. 4 - 20.4 . ; 
P E L J E ^ C 15. 9. - 22. 9, 22. 9. - 29. 9 

OBVESTILA O DOGODKIH OB)AVL)AMO V RUBRIKI GLASOV 
KAŽIPOT BREZPLAČNO SAMO ENKRAT. 

PRIREDITVE 

Corniški večer 
Domžale - Planinsko društvo Domžale In Knjižnica Domža-
le vabita na gorniški večer z Markom Prezljem Iskrenost 
gora. Po uvodni predstavitvi se bo z Markom pogovarjal Bo-
rut Peršolja. Corniški večer bo v četrtek, 3. aprila, ob 18. uri 
v Knjižnici Domžale, Cesta talcev 4 v Domžalah. 

Odprtje nove mladinske točke 
jesenice - Zavod za šport Jesenice In Mladinski center Jese-
nice v četrtek, 3. aprila, ob 17. uri odpirata vrata nove mladin-
ske točke na Jesenicah - Center II, v bivših prostorih Zlatarne 
Mohorič. Dejavnosti bodo namenjene predvsem mladim 
med 14. in 29. letom. Pozivajo vse mlade, polne idej in pred-
logov, ki bi želeli aktivno sodelovati pri načrtovanju in izved-
bi programa, da se udeležijo odprtja, kjer jim bodo na info 
točki na voljo dodatne informacije. Prav tako vas čaka zani-
miv športno-zabavni program. Vabijo tudi k izpolnjevanju 
ankete, ki jo najdete na spletni strani www.mc-jesenice.si. 

V knjižnicah za otroke 
Jesenice • V jeseniški knjižnici bo ura pravljic v četrtek, 3. apri-
la, ob 17. uri. Ustvarjalna delavnica Modni oblikovalci, krojači 
in šivilje bo v sredo, 2. aprila, od i6. do 17.30, delavnica Oble-
cimo fantka ali deklico pa v petek, 4. aprila, od 16. do 17.30. 

Bohinjska Bistrica - V knjižnici se bo lutkovna igrica Ko koz-
liček gre odpret začela jutri, v sredo, 2. aprila, ob 17. uri. Pri-
merna je za otroke, ki so stari vsaj 3 leta. 

Slovenski Javornik - V knjižnici bo ustvarjalna delavnica da-
nes, v torek, i. aprila, od i6. do 16.45. 

Ogled nogometne tekme 
Bled - NK Bled Hirter vabi na ogled nogometne tekme NK 
Bled Hirter: NK Olimpija Ljubljana, ki bo danes, v torek, 1. 
aprila, ob 17.30 v športnem parku na Bledu. Vstop je prost. 
Poudarjajo, da to ni i-aprilska šala. 

Srečanje glasbenih šol 
Tržič - 34. Srečanje glasbenih šol Gorenjske in zamejstva bo 
v petek, 4. aprila, ob 18. uri v Osnovni šoli Bistrica pri Tržiču. 

IZLETI 

Po obronkih jablaniške doline 
Šenčur - Turistično društvo Šenčur vabi v soboto, 5. aprila, 
na pohod po obronkih Jablaniške doline (Zasavsko hribovje 
med Litijo in Gabrovko). Skupne zmerne lahke hoje bo oko-
li 4 ure. Odhod avtobusa bo ob 7. uri izpred pošte v Šenčur-
ju. Informacije in prijave zbira do zasedenosti avtobusa 
Franci Erzin, tel. 041/875-812. 

Kolesarski izlet 
Kranj • Kolesarska sekcija kranjskih upokojencev vabi danes, 
v torek, 1. aprila, na kolesarski izlet na relaciji Kranj-Možjan-
ca-Tupaliče-Kranj. Pot je srednje težka, vožnje bo za 5 ur. 
Odhod bo ob 9. uri izpred društva. 

Orle-Molnik-Magdalenska gora-Crosuplje 
Kranj - Pohodniki kranjskih upokojencev vabijo v četrtek, io. 
aprila, na izlet po zgoraj omenjeni relaciji. Odhod posebne-
ga avtobusa bo ob 8. uri izpred Creine. Hoje bo za okoli 4 
ure. Prijave z vplačili sprejemajo v društveni pisarni do po-
nedeljka, 7. aprila. 

V Tuheljske Toplice 
Kranj - Društvo upokojencev Kranj vabi na kopalni izlet v Tu-
heljske Toplice na Hrvaškem. Izlet bo v torek, 22. aprila, z 
odhodom posebnega avtobusa ob 7. uri izpred Creine. Prija-
ve z vplačili sprejemajo v pisarni od 2. aprila dalje. 

Pohod diabetikov gorenjskih društev 
Kranj - Društvo diabetikov Kranj vabi na udeležbo na poho-
du diabetikov gorenjskih društev: Čepulje-Sv. Mohor-Plani-

ca. Pohod bo v soboto, 5. aprila, zbor bo ob 9. uri na parki-
rišču Iskre na Laborah - zahodni vhod, od koder se boste z 
avtomobili odpeljali do izhodišča pohoda v bližini Čepulj. 
Prijave sprejemajo do 3. aprila v društvenih prostorih Diabe-
tičnega centra ob ponedeljkih in sredah od 15. do 17. ure ali 
po tel. 202-83-10. Informacije in prijave lahko tudi na 
031/4&5-490 Ivan. 

Na Boč 
Šenčur - Pohodniška sekcija Društva upokojencev Šenčur 
vabi v sredo, 9. aprila, na pohod na Boč. Skupne hoje bo do 
4 ure. Odhod s kombijem ob 6. uri iz Šenčurja. Prijavite se 
po tel. št. 25 31 591 do sobote, 5. aprila. V primeru slabega 
vremena pohoda ne bo. 

OBVESTILA 

Muzejska delavnica 
jesenice - V Gornjesavskem muzeju pripravljajo jutri ob 16. 
uri muzejsko delavnico. Izdelali boste maketo Ruardove 
graščine. 

Občni zbori 
Žiri - Žirovski planinci vabijo vse na 58. občni zbor Planin-
skega društva Žiri, ki bo v soboto, 5. aprila, ob 17. uri pri Ču-
farju na Žirovskem vrhu. Hkrati vabijo, da plačate članarino 
za letošnje leto. Članarino lahko poravnate v pisarni PD Žiri 
vsak četrtek od 18. do 19. ure ali v trgovini Kocka. 

Naklo - Občni zbor Gasilske zveze Naklo bo v petek, 4. apri-
la, ob 19. uri v Domu Janeza Filipiča v Naklem. 

PREDAVANJA 

Kako si pomagamo pri zdravstvenih težavah 
Kranj - V četrtek ob i6. uri Združenje Humana v društveni 
pisarni organizira predavanje na temo Stopala - zemljevid 
zdravja. Na teko kako si sami pomagamo pri zdravstvenih 
težavah, kot so alergije, migrene, išijas, prehlad, srčne teža-
ve, odprava bolečin v nogah in hrbtenici in podobno, bo 
uvodno predstavitev imela prof. Helena Bizjak. Po dogovo-
ru bo organizirana tudi delavnica. 

^ 24. stran 

http://www.mc-jesenice.si
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Svet je lep 
Radovljica - V okviru Torkovih večerov vas bo danes ob 
19.30 v radovljiški knjižnici skozi najlepše prizore s potovanj 
po Aziji, Južni Ameriki in Afriki z zanimivimi zgodbami in 
multivizijo popeljal Rok Kofol. 

RAZSTAVE 

Odločilni trenutek Valentine Počkaj 
Kranj - Jutri ob 20. uri bo v Galeriji Pungert, čisto na koncu 
starega dela mesta Kranja, odprtje fotografske razstave z 
naslovom Odločilni trenutek avtorice Valentine Počkaj. Raz-
stava bo na ogled do 23. aprila. 

Fotografije grafitiranja 
Jesenice - V petek bo ob 19. uri v dvorani Mladinskega centra 
Jesenice otvoritev razstave, kjer bodo na ogled fotografije gra-
fitiranja, ko je osem mladih nadebudnih umetnic in umetni-
kov decembra svoje ideje nasprejalo na mavčne plošče. 

Razstava v pionirski knjižnici 
Krarij - Od 31. marca do 15. aprila bo v Pionirskem oddelku 
v Delavskem domu ob svetovnem dnevu knjig za otroke na 
ogled razstava Hans Christian Andersen, ki jo je pripravila 
knjižničarka Leonida Okorn. Od 16. aprila dalje pa bo v teh 
vitrinah razstava Najnovejše slovenske otroške in mladin-
ske knjige. 

PREDSTAVE 

Pepelka 
Radovljica - V Linhartovi dvorani se bo v četrtek ob 17. uri v 
okviru n . Linhartovega gledališkega maratona začela pred-
stava Pepelka, ki je primerna za otroke, starejše od štirih let 
in jo bodo odigrale učiteljice in učitelji Osnovne šole Anto-
na janše v Radovljici. 

Kralj Arthur in Sveti gral 
Jesenice - V Gledališču Toneta Čufarja Jesenice si danes ob 
19.30 lahko ogledate komedijo Montyja Pytona Kralj Arthur 
in Sveti gral. Predstava je za izven. 

KONCERTI 

Koncert Komornega zbora De profundis 
Ško^a Loka • Koncert Komornega zbora De profundis Kranj 
bo jutri ob 20. uri v grajski kapeli v Škofji Loki. 

Z A POPOLN PREGLED SI OGLEJTE 
WWW.CORENJSKICLAS.SI/KAZIPOT 

FESST, d o. o., 
nepreml6itnska 
družba. 
Stritarjeva ulica % 
Kranj. 
Telefon: 236 73 73 
Fax: 236 73 70 
E-poJta: 
infb^fesstsi 
Internet 
www.fesst.si 

STANOVANjA PRODAMO: 
KRANj: dvosobno. 44,13.1. tzgr. 1962, 
68.000,00 EUR-
KRANf - Planina: dvosobno, pritličje. 
56.00 m2, L izgr. 1954,95.000,00 EUR. 
KRAN) • Ptanina: dvosobno, pritličje, 
56,00 m?, I. ir-ff. 1954,95.000,00 FUR. 
KRAN) • dvosobno, 4/7, 63,10 m2,1. 
i2gr. 1978,100.000,00 EUR. 
RADOVgiCA - dvosobno, 51.92 m2, 
i./i nad., I. izgr. 1960.130.000,00 EUR. 
RADOVLjiCA • dvosobno, 50,00 rm, 
4./4 nad. L izgr. 1974,105.000,00 EUR. 
SKOFJA IJOKA • mestno jedro: trisobno 
stanovanje dupleks v stanovanjski hiši, 
73,05 m2, I. izgr. 1996, 120.000,00 
EUR-

TRŽIČ • Kovorska: dvosobno, 64.51 nu, 
I. nad./4. obrvovljeno 2006,112.500.00 
EUR. 
POSLOVNI PROSTORI 
KRANj - ZLATO POI4E: posk)vni pix>s-
tor (pisarna s sanitarijami) v izmeri 
26,60 m2, I. nadstropje, obnovljeno 
1990,64.000.00 EUR. 
POSLOVNI PROSTOR - ODDAJA 
KRANJ: garažni box - nadstreSek, 20 
m2. najemnina 50,00 EUR/mesec 
KRANJ: Metno skiadISČe too m2, lasten 
vhod. najemnina 200,00 EUR/mesec 
PARCELA 

BESNICA.ZABUKOVJE: zazidljiva, 986 
m2,90,00 EUR/m2. 

L O I S ^ 
n e p r e m i č n i n s k a ^ 

d r u ž b a 

rson-
J-

Zevnikov.» ul 11. Krani. PE Slrijarjcva ul 8 
Kran). te) 041/J47 323. cm/2362 890 

STANOVANJE PRODAMO 
SK0F|A LOKA, Frankovo nas., trisob-
no, 80 m2, letnik 1991, balkon. JZ lega, 
6. nad./9, CK, CATV. Cena: 136.000,00 
EUR. 
KRANJ, Zoisova ulica, dvosobno, 58,36 
m2.3. nad./4, JZ lega, balkon. CK plin, 
letnik 1970, vpisano v ZK, takoj vseijtvo. 
Cena: 99.000,00 EUR. 
KRANJ. Vodoptvčeva ulica, dupleks, 
Stirisobno. 78 m2 + 54 m2 mansarde, 2. 
nad., adaptirano 2006, prazno, takoj 
vseljivo. Cena: 129.000 EUR. 
KRANJ, Ul. Juleta CabrovSka, 
jefa, 22 ma, letnik 1975. brez 
nad79. Cena: 63.000.00 EUR. 
HISE PRODAMO 
DUPLJE, novogradnja. III. pod. gr. faa, 
sannostojna enostan. hiSa 150 ma 
(prrtlî e + mansarda .̂ s pokrito teraso 
(pergola) in nadstreiKom za dve vozili, 
vse na parceli 550 m2. Mirna lokadja na 
robu vasi! C ^ : 233.000,00 EUR. Pre-
vzem mo2en tudi takoj! 
VIKEND PRODAMO 
15 minut vožnje iz Kranja, na parceli 350 
ms, 5 fsntastidiim razgledom, ugodno 
ktinno in tišino prodamo leta 2004 
adaptirano vikend hišo s 150 m2 skup 
ne uporabne površine + pomožni pros-
tori, dve ločeni in bogato urejeni bivalni 
enoti, vsaka s svojim dostopom in tera-
so, vinska klet z tovsko sobo, pokrit grill 
prostor Cena: 330.000.00 EUR. 
PARCEU PRODAMO 
ZALOG pri CeH(|ah, ravna, zelo sončna 
parcela 513 m2. ob zelenem pasu. Cena: 
77.000,00 EUR. Brez provizije! 

@ volja.net 

GG naročnine 
04/201 42 41, e-poSta: nafOcnin9 -̂9U$.si 
www.9oren)skiglas.si 

gekkoprojekt 
nepremičnine 

Britor79A.4000 Krar\j 
lnfb-nep#gekkopn^tsj 

www.9ekkoproiekt.si 

04 2341 999 
031 67 40 33 

PRODAMO STANOVANJA 
KRANJ - PUNINA I: dvosobno, v 
izmeri 67.79 m2, prenovljeno 2008, 
6. nadstropje, balkon. Cena 116.500 
EUR. Pri gotovinskem plačilu nudi-
mo 9 % popust! 
KRANJ - PUNINA IIL- dvosobno, v 
izmeri 56,90 m2. L 1988. 2. nad-
stropje. Takoj vseljivo. Cena 98.000 
EUR. 
KRANJ - PLANINA I: triinpolsobno v 
izmeri 93,70 m2, prenovljeno 2003, 
5. nadstropje, takoj vseljivo. Cena 
150.000 EUR. 
PRODAMO HiSE 
KRANj: samostojna I. 195O, primer-
na za adaptacijo ali nadomestno 
gradnjo, parcela 543 m2. Cena 
200.000 EUR. 
SP. JEZERSKO: samostojna 185 m2, 
parcela 672 m2.1.1990. mansarda še 
neizdelana. Cena 160.000 EUR. 
ŠTEFANJA CORA: velika samostojna 
hiša s pripadajočim stavbnim in 
kmetijskim zemljiščem v skupni 
izmeri cca. 148.800 m2. I. 1973. 
Poslovna priložnost! Cena 350.000 
EUR. 
PRODAMO ZEMgiSČE 
TUPALIČE: zazidljiva v izmeri 836 
m2. za stanovanjsko ali poslovno de-
javnost. Priložnost za Investitorje. 
Cena 139.800 EUR. 
PRODAMO VIKEND 
SLATNA: objekt I. 1965, 85 m2, v 
dveh etažah, na parceli 1447 m2, 
potreben prenove. Cena 70.000 
EUR. 
ODDAMO POSLOVNI PROSTOR 
KRANJ: oddamo skladišče v izmeri 
500 m2 in pisarniške prostore v 
izmeri 48 m2. 1. 1950. Cena 3000 
EUR/mesec ali po dogovoru. 
DODATNA PONUDBA NA: 

w w w . g e k k o p r o j e k t . si 

nepremičnine 

Ul. Juleta CabrovSka 34,4000 Kranj 
email: info@>ida-nepremicntne.si 

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

051/391100, fejc 04/2351 001 

STANOVANJA PRODAMO: 
KRANJ, LEVSTIKOVA UUCA: 135.S8 
nn2. petsobno, I. 2006, prit., v vila 
bloku v Kranju, atrij, dva parkirna 
prostora, novo, cena: 212.000 EUR. 
KRANJ, VAgAVČEVA ULICA: 74 mz. 
trisobno, 1.1961.3. nad., v račun vza-
rv̂ emo manjše stanovanje, ni provi-
zije, cena: 114.000 EUR. 
KRANJ, gUBLJANSKA CESTA: 56.1 
mi, trisobno, I. 1952, cena: 69.000 
EUR. 
HISE PRODAMO: 
STRAŽISČE - KALVARIJA: 216 m2, 
samostojna, zgrajena I. 2007, 340 
m2 zemljišča, III. gradbena faza, K 
(108 m2) -I-1 (108 m2) -F M (108 m2), 
kupec ne plača provizije. V račun 
vzamemo tudi stanovanje, cena: 
169.500.00 EUR. 
SREDNJE BITNJE: 100 m2.1/2 hiše, 
L 1960. 178 mz zemljišča, cena 
115.000 EUR. 
KRANJ, VISOKO: i8o m2, samostoj-
na, adaptirana 1.2007,230 m2 zem-
ljišča, v račun vzamemo stanovanje, 
parcelo, cena: 175.000 EUR. 
PARCELE PRODAMO: 
PODLJUBELJ: 1.027 m2, zazidljiva, 
končna lega, cena: 60 EUR/m2. 
KRI2E PRI TRŽiCU: 1.361 m2. zazid-
ljiva, zazidljiva parcela z gradbenim 
dovoljenjem za enostanovanjsko 
hišo, cena: 90 EUR/mz. 
KUPIMO: 
Kranj okolica kupimo kmetijsko zem-
ljišče. 
Kupimo zazidljivo parcelo 1260-
10.000 m2 v Kranju ali okolici in v 
Medvodah in okolici. 
Na območju Gorenjske kupimo sta-
novanja, hiše in parcele. Plačilo takoj. 
Za več informacij nas poklidte. 

w w w . i d a - n e p r c m i c n i n e . s i 

http://www.corenjskiclas.si/kazipot
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Sveta staršev šole in vrtca Imenujeta člane upravnega odbora in predsednika, s 
tem da predstavnike zavoda predlaga svet zavoda. 

Z a delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme pravila. 

54. člen 
Ustanoviteljici odgovarjata za obveznosti zavoda omejeno subsidiamo do vredno-
sti sredstev, ki j ih zagotavljata v skladu s 51. členom tega odloka. 

VII. M E D S E B O J N E P R A V I C E IN O B V E Z N O S T I MED U S T A M O V I T E U l C A M A 
IN ZAVODOM 

55. člen 
Ustanoviteljici imata do zavoda naslednje pravice in obveznosti: 
- ugotavljata skladnost planov in programov dela zavoda s plani in s svojimi pro-
grami in ptani, 
- spremljata In nadzirata namenskost porabe sredstev ustanoviteljic. 
- dajeta soglasje k statusnim spremembam in spremembam dejavnosti, 
- opravljata druge zadeve v skladu s tem odlokom In dnjglmi predpisi. 

56. člen 
Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti ustanoviteljici uredita s poseb-
no pogodbo, ki opredeljuje: 
- izvajanje ustanoviteljskih pravic, 
- obveznosti do zavoda, 
- način zagotavljanja sredstev za izvajanje dejavnosti, 
- odgovornosti do zavoda. 

Občina Preddvor in Občina Jezersko skupaj izvajata vse ustanoviteljske pravice 
do zavoda, Ki so vezane na: 
• statusne spremembe zavoda. 
- spremembo organiziranosti zavoda, 
- spremembo območja zadovoljevanja vzgojno^rstvenih In vzgojno-izobraževak 

nih potreb (Šolski okoliš), 
- spremembo dejavnosti zavoda. 
- imenovanje predstavnikov ustanoviteljic v svet zavoda, 
- imenovanje ravnatelja zavoda. 
- najemanje kreditov v zavodu, 
- finančno poslovanje zavoda in namensko porabo sredstev ustanoviteljic. 
- ustanovitev sklada zavoda, 
- nadzor nad delom zavoda v skladu z zakonskimi predpisi, 
• izdajo potrebnih soglasij za delovanje zavoda, 
- druge pravrce in obveznosti, ki se nanašajo na zavod kot celoto. 

Občina Preddvor in Občina Jezersko skupaj izvajata tiste ustanoviteljske pravice, 
ki so vezane na zavod kot celote. 

Občina Preddvor samostojno izvaja tiste ustanovrteljske pravice do Podružnične 
šole Kokra, enote vrtca Storžek v Preddvoru in enote vrtca Čriček na Bell, ki niso 
vezane na delovanje zavoda kot celote. 

Občina Jezersko samostojno izvaja tiste ustanoviteljske pravice do Podnjžnične 
šole Jezersko in enote vrtca Palček na Jezerskem, ki niso vezane na delovanje 
zavoda kot celote. 

57. člen 
Pravice in obveznosti zavoda do ustanoviteljic so: 
• najmanj enkrat ietno poroča ustanoviteljicama o izvajanju programa zavoda In 
uresničevanju letnega delovnega načrta, 
- sodeluje pri načrtovanju razvoja dejavnosti v občinah. 
- zagotavlja ustanoviteljicama podatke potrebne za spremljanje In financiranje de-
javnosti ter 
- statistične namene. 
- opravlja druge zadeve skladno s tem odlokom in drugimi predpisi. 

VIII. NADZOR 

58. člen 
Nadzor nad Izvajanjem zakonov, dnjgih predpisov in aktov, ki urejajo organizaci-
io, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje In iz-
obraževanja v zavodu izvaja šolska inšpekcija. 

Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda tz področij, ki niso navedena v prvem od-
stavku tega člena, izvajajo institucije družbenega nadzora v skladu z zakonom. 

69. člen 
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko sodišče Republike Stove-
nije. 

Porabo javnih sredstev, ki jih zagotavljata ustanoviteljici, le-to tudi nadzirata. 

Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanoviteljic nadzirata ustanoviteljici. 

IX. J A V N O S T DELA 

60. člen 
Delo zavoda je javno. 

Javnost dela zavoda zagotavlja ravnatelj ali od njega pooblaščen delavec zavoda. 

Starši, novinarji in drugi predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati sejam in d n > 
gim oblikam dela organov šole ter vzgojno-izobraževalnemu delu šole, razen v pri-
meru. ko Je to določeno z zakonom ali drugimi predpisi ali jim ravnatelj šole do-
voli. 

6 1 . člen 
Ravnatelj mora pred odločitvami, ki jih določa kolektivna pogodba, pridobiti mne-
nje delavcev. Delavce obvešča ravnatelj ali od njega pooblaščena oseba. O delu 
organov zavoda delavce obvešča predsedujoči posameznega organa. 

X. V A R O V A N J E P O S L O V N E S K R I V N O S T I IN O S E B N I H P O D A T K O V 

6 2 . člen 
Ravnatelj in drugi delavci zavoda morajo varovati listine in podatke, do katerih pri-
dejo oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti 
In so določeni za poslovno tajnost oziroma jih opredeljuje Zakon o varstvu oseb-
nih podatkov. 

Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno tajnost tudi po preneha-
nju delovnega razmerja. 

XI. S P L O Š N I A K T I ZAVODA 

6 3 . člen 
Na predtog ravnatelja sprejme svet zavoda: 
- pravila zavoda, 
- pravilnik o delovnih razmerjih, 
- dnjge akte v skladu z zakoni ali sklepi sveta zavoda. 

Z drugimi splošnimi akti je potrebno urediti vsa tista vprašanja, ki jih po določbah 
veljavnih predpisov s področja vzgoje in izobraževanje ali drugih veljavnih predpi-
sov ni mogoče neposredno uporabljati in je zato ta vprašanja potrebno urediti s 
splošnim aktom zavoda. 

64. člen 
Vsi splošni akti zavoda začno veljati osmi dan po objavi na oglasni deski, razen č e 
za posamezni splošni akt ni z zakonom drugače določeno. 

Ravnatelj sprejema organizacijske predpise in druge akte za urejanje življenja In 
dela v zavodu. 

XII. P R E H O D N E IN K O N Č N E D O L O Č B E 

6 5 . člen 
Svet zavoda opravlja svoje naloge do izteka sedaj veljavnega mandata ter konsti-
tuiranja novoizvoljenega sveta zavoda v skladu s tem odlokom. 

66. člen 
Ravnatelj, pomočnik ravnatelja in vodje podružničnih šol in enot vrtca opravljajo 
funkcijo do izteka sedaj veljavnega mandata. 

67. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi vzgojno-izo-
braževalnega zavoda Osnovna šota Matije Valjavca Preddvor (Uradno glasilo Ob-
čine Preddvor št. 5 / 9 9 , Uradni vestnik Gorenjske, št. 40/99). 

68. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Preddvor 
in Uradnem vestniku Gorenjske. 

Številka: 4 1 4 0 4 - 0 0 0 1 / 0 3 - o d l . 1 4 5 / 0 8 

Preddvor, dne 24. januarja 2 0 0 8 
Jezersko, dne 1 3 . marca 2 0 0 8 

Župan Občine Preddvor 
Miran Zadnikar 

Župan Občine Jezersko 
Milan Kocjan 
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- strokovni organi. 
- svet staršev. 

Zavod ima lahko tudi daige organe, katerih delovno področje, sestava in način iz-
volitve oziroma Imenovanja Je določena v pravilih zavoda. 

1 . Svet zavoda 

18. člen 
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanoviteljic, predstav-
niki delavcev zavoda in predstavniki staršev. 

Svet zavoda šteje devet članov, ki jih sestavljate: 
- trije predstavniki ustanoviteljic, 
- trije predstavniki delavcev zavoda, 
- trije predstavniki staršev. 

19. člen 
Dva predstavnika ustanoviteljic imenuje Občinski svet Občine Preddvor, enega 
predstavnika ustanoviteljic imenuje Občinski svet Občine Jezersko izmed delav-
cev ot)činske uprave. ot>činskih organov ali občanov posameznih naselij vzgojno-
varstvenega In šolskega okoliša. 

Predstavnike delavcev izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po 
postopku In načinu, kot ga določa zakon in ta odlok. Predstavnike delavcev se 
voli izmed delavcev centralne šole. podružničnih šol in vrtca, In sicer: 
- iz centralne šole in podružničnih Sol dva člana. 
- Iz enot vrtca enega člana. 

Predstavnike staršev volijo starši na svetih staršev, in s icer 
- Iz sveta staršev šole dva predstavnika, 
- iz sveta staršev vrtca enega predstavnika. 

20. člen 
Člani sveta zavoda izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in r^mest-
nika predsednika sveta zavoda. 

Svet odloča z večino glasov svojih članov. 

Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta. Člani sveta zavoda s o lahko izvoljeni naj-
več dvakrat zaporedoma. 

Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok 
(varovancev oziroma učencev) v zavodu. 

2 1 . člen 
Svet zavoda ima naslednje pristojnosti: 
- imenuje in razrešuje ravnatelja, 
- sprejema program razvoja zavoda, 
- sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, 
- odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov. 
- obravnava poročila o izobraževalni in vzgojni problematiki, 
- odloča o pritožljah v zvezi s statusom učenca in otroka. 
- odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev 

Iz delovnega razmerja, 
- odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v šoli in 

vrtcu, 
- sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih dotoča ta odlok ali drug 

splošni akt zavoda. 
- določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične račune, 
- predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti. 
- daje ustanoviteljicama in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih 

vprašanjih. 
- razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda, 
- sprejema program razreševanja presežnih delavcev, 
- opravlja druge naloge, določene z zakonom (n tem odlokom. 

A) Postopek izvolitve In odpokl ica predstavnikov delavcev v svet zavoda 

a) volitve 

2 2 . člen 
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom naj-
več 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe sveta zavoda. Volitve s e 
opravijo najkasneje 1 5 dni pred iztekom mandata sveta zavoda. 

S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov sveta 
zavoda, ki se volijo iz posameznih enot zavoda. Sklep o razpisu volitev se mora 
javno objaviti na oglasni deski v zavodu. 

S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo predsed-
nik, njegov namestnik in dva člana ter njuna namestnika. 

Član volilne komisije oziroma njegov namestnik ne more biti kandidat za predstav-
nika delavcev v svetu zavoda in mora imeti aktivno volilno pravico. 

Volilno komisijo s e imenuje za dobo štirih let. Volilna Komisija deluje v skladu z za-
konodajo, ki opredeljuje volitve in tem odlokom. 

2 3 . člen 
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo najmanj trije delavci za-
voda z aktivno volilno pravico in reprezentativni sindikat. 

Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje 2 1 . 
dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in pri-
loženimi pismenimi soglasji k kandidaturi vseh predlaganih kandidatov. 

Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda morajo imeti pasivno volilno 
pravico. 

Kandidate za predstavnike delavcev v svetu zavoda se predlaga po enotah zavoda. 

24. člen 
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija. 

Volitve morajo biti organizirane tako, d a je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna 
komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi 
možnost predčasnih volitev. 

2 5 . člen 
Voli se z glasovnicami osebno. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov iz 
centralne šole. podružničnih šol in vrtcev po abecednem redu priimkov z naved-
bo, koliko kandidatov se voli iz vsake enote zavoda. Voli se tako. d a se obkroži 
zaporedna številka pred imenom tistega kandidata, za katerega se glasuje. 

Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, 
je neveljavna. Neveljavna je tudi glasovnica, č e je volivec glasoval z a več kandi-
datov iz posamezne enote zavoda, kot jih je potrebno izvoliti. 

Volitve so veljavne, č e s e jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda z aktiv-
no volilno pravico. 

2 6 . člen 
Z a člane sveta zavoda Je izvoljenih toliko kandidatov, kot je predstavnikov delav-
cev v svetu zavoda iz centralne šole, podružničnih šol in vrtca. 

Izvoljen je tisti kandidat, ki je dobil največje število glasov. Č e sta dva kandidata 
Iz iste enote zavoda (centralna šola, podružnična šola in vrtci) dobila enako števi-
lo glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo detovno dobo v zavodu. 

O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija pa izdela poročilo o 
rezultatih volitev, ki ga objavi v roku [>et dni od dneva izvedbe glasovanja na obi-
čajnem oglasnem mestu v zavodu. 

b) odpokl ic 

27. člen 
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi 
pisne zahteve najmanj 1 0 odstotkov delavcev zavoda z aktivno volilno pravico ozi-
roma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta zavoda, ki ga je kandidiral sin-
dikat. 

2 8 . člen 
Zahteva za odpoklic, ki Jo predložijo delavci, mora vsebovati razloge za odpoklic 
s priloženimi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic člana sveta. 

Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da 
bi presojala razloge za sam odpoklk;. 

Č e volilna komisija ne zavme zahteve za odpoklic, mora v 3 0 dneh razpisati gla-
sovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določiti dan glaso-
vanja. 

Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, č e Je za odpoklic glasovalo 
večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno pravico v času glasovanja o od-
poklicu. 

Z a izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev zavoda v svetu zavoda 
se smiselno uporabljajo določbe zakona in tega odloka. 

2 . Ravnatel j 

2 9 . člen 
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj. 
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Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja In zastopa za-
vod in jd Odgovoren za zakonitost dela zavoda. 

Ravnatelj opravlja naslednje naloge: 
- organizira, načrtuje in vodi delo zavoda. 
- pripravlja progranf^ razvoja zavoda. 
- pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo Izvedbo, 
- odgovarja za uresničevanje pravic otrok in dolžnosti učencev, 
-vodi delo vzgojiteljskega in učiteljskega zbora, 
• oblikuje predlog nadstandardnih programov. 
• spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev. 
- organizira mentorstvo za pripravnike, 
- prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljev in učiteljev, spremlja nji-

hovo delo in jim svetuje, 
- predlaga napredovanje strokovnih delavcevv nazive. 
- odtoča o napredovanju delavcev v plačilne razrede, 
- spremlja delo svetovalne službe. 
- skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge 

oblike sodelovanja). 
- obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic otrok in obveznosti učen-

cev, 
- odloča o vzgojnih ukrepih, 
- določa sistemizacijo delovnih mest, 
- odloča o sklepanju delovnih razmerij in disciplinski odgovornosti delavcev, 
- imenuje in razrešuje svojega pomočnika in vodje podružničnih šol in enot vrtca. 
- skrbi za sodelovanje zavoda s predšolsko in šolsko zdravstveno služtio, 
- odgovoren je za učni uspeh učencev. 
- opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi. 

30. člen 
Za ravnatelja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje zahtevane pogoje, kot jih za 
ravnatelja javne šole določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobra-
ževanja. 

31 . člen 
Mandat ravnatelja traja pet let. Javni razpis za imenovanje ravnatelja mora brti ob-
javljen najkasneje tri mesece pred iztekom mandata. 

Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku, določenim z zakonom 
in pravili zavoda. Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravna-
telja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti: 
• mnenje vzgojiteljskega In učiteljskega zbora, ki o mnenju glasuje tajno. 
- obrazloženo mnenje ustanovitelja, 
- obrazloženo mnenje sveta staršev. 

Č e organi iz prejšnjega odstavka tega člena ne dajo mnenja v roku 2 0 dni od dne-
va, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja. Ko svet 
Izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazlo-
žen predlog za imenovanje v mnenje ministru za šolstvo in šport (v nadaljevanju; 
minister). Č e minister ne da mnenja v 3 0 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, 
lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja. Po prejemu mnenja 
ministra oziroma po poteku roka iz prejšnjega odstavka svet odloči o imenovanju 
ravnatelja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper odloči-
tev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode. 

Svet mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti ravnatelja z razlogi zanjo 
in mu dati možnost, da se o njih izjavi. Svet s predlogom za razrešitev seznani 
ustanoviteljici, vzgojiteljski oziroma učiteljski zbor in svet staršev. Svet obrazložen 
predlog za razrešitev ravnatelja posreduje v mnenje ministru. 

32 . člen 
Č e ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma, če nihče izmed prijavljenih 
kandidatov za ravnatelja ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravna-
telja izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, 
vendar največ za dobo enega leta. 

č e v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju svet zavoda ne imenuje niti rav-
natelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v na-
slednjih osmih dneh minister. 

Pod pogoji iz prejšnjih odstavkov tega člena lahko ista oseba v istem zavodu 
opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat. 

a) pomočnik ravnatelja 

33. člen 
Zavod ima lahko pomočnika ravnatelja. 

Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, 
razen šole za ravnatelja oziroma ravnateljskega izpita. 

Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj. Ravnatelj mora pomočnika 
ravnatelja, ki ga razreši, seznaniti z razlogi za razrešitev. Pred razrešitvijo mora 

ravnatelj z razlogi za razrešitev seznaniti vzgojiteljski, učiteljski oziroma predava-
teljski zbor. 

Pomočnika ravnatelja se imenuje na podlagi javnega razpisa po postopku, dolo-
čenim z zakonom. V javnem razpisu se določijo pogoji, ki jih mora izpolnjevati 
kandidat, čas, za katerega bo imenovan, rok, do katerega se sprejemajo prijave 
in rok, v katerem bodo prijavljeni kandidati obveščeni o Imenovanju, ki ne sme biti 
daljši od štirih mesecev od njegove objave. Rok za prijavo kandidatov ne sme biti 
krajši od osem in ne daljši od petn^st dni. 

Javni razpis ni potreben, če ravnatelj predlaga pomočnika ravnatelja izmed stro-
kovnih delavcev javnega vrtca oziroma šole. 

Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, ki mu jih določi ravnatelj, in naloge, ki so 
opisane v aktu o sistemizaciji delovnih mest. 

b) vodja podružnične šole oziroma enote vrtca 

34. člen 
Vsaka podružnična šola in vrtec ima vodjo. 

Za vodjo podružnične šole oziroma vrtca je lahko imenovan, kdor izpolnjuje po-
goje za delo učitelja oziroma vzgojitelja in ima najmanj pet let naziv mentor. 

Vodjo podružnične šole oziroma vrtca imenuje in razrešuje ravnatelj izmed delav-
cev podaižnične šole oziroma vrtca. 

35. člen 
Vodja podružnične šole oziroma vrtca opravlja poteg dela učitelja oziroma vzgoji-
telja tudi naslednje naloge: 
- organizira in vodi dek) podružnične šole oziroma vrtca, 
• predlaga ravnatelju program razvoja podružnične šole oziroma vrtca, 
- predlaga nadstandardne programe, 
- skrbi za sodelovanje šole oziroma vrtca s starši, 
- obvešča starše o delu podružnične šole oziroma vrtca, 
- opravlja druge naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj. 

3. Strokovni organi 

36. člen 
Strokovni organi v šoli so: 
- učiteljski zbor, 
-oddelčni učiteljski zbor, 
- razrednik, 
- strokovni aktivi. 

Strokovna organa v vrtcu sta: 
- vzgojiteljski zbor, 
- stre>kovni aktiv vzgojiteljev. 

37. člen 
Vzgojiteljski oziroma učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda. 

Vzgojiteljski oziroma učiteljski zbor ima naslednje pristojnosti: 
- obravnava In odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževal-

nim delom, 
- daje mnenje o letnem delovnem načrtu, 
- predlaga uvedbo nadstandardnih In drugih programov ter dejavnosti. 
- odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v 

skladu s predpisi, 
- daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja in pomočnika ravnatelja, 
- odloča o vzgojnih ukrepih. 
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom. 

38. člen 
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izo-
braževalno delo v posameznem oddelku. 

Oddelčni učiteljski zbor ima naslednje pristojnosti: 
- obravnava vzgojno - izobraževalno problematiko v oddelku, 
- oblikuje program dela z nadarjenimi učenci in tistimi, ki težje napredujejo. 
- odloča o vzgojnih ukrepih, 
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom. 

39. člen 
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne re-
zultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih 
učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih 
ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom. 

40. člen 
Strokovne aktive za šolo sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnih 
področij. 
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Strokovni aktivi v šoli obravnavajo problematiko predmeta oziroma predmetnega 
področja, usklajujejo merila za ocenjevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge 
za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela. obravnavajo pripombe staršev in 
učencev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načr-
tom. 

41. člen 
Strokovne aktive v enotah vrtca sestavljajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev. 

Strokovni aktivi v enotah vrtca obravnavajo vzgojno delo, dajejo vzgojiteljskemu 
zboru predloge za izboljšanje vzgojnega dela, obravnavajo pripombe staršev ter 
opravljajo druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom. 

4. Svet staršev Šole In svet staršev vrtca 

42. člen 
Za organizirano uresničevanje Interesa staršev se v zavodu oblikujeta svet staršev 
šole in svet staršev vrtca. 

Svet staršev šole in svet staršev vrtca sta sestavljena tako,, da Ima v njem vsak od-
delek šole oziroma enote vrtca po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na ro-
diteljskem sestanku oddelka. 

Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. 

43. člen 
Sveta staršev imata predvsem naslednje pristojnosti: 
- predlagata nadstandardne programe, 
- dajeta soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storiWah, 
- dajeta mnenje k predlogu programa razvoja šole oziroma vrtca in o letnem de-
lovnem načrtu. 
- razpravljata o poročilih ravnatelja o vzgojno-varstveni in vzgojno-izobraževalni 
problematiki, 
- obravnavata pritožbe staršev v zvezi z vzgojno^rstvenim In vzgojno-izobraževal-
nim delom, 
- volita predstavnike staršev v svet zavoda. 
- opravljata druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi. 

5. Svetovalna s lužba In knjižnica 

44. člen 
Zavod organizira v skladu z normativi in standardi svetovalno službo, ki svetuje 
otrokom, učencem in staršem ter sodeluje z vzgojitelji, učitelji in vodstvom šole 
pri opravljanju vzgojno izobraževalnega dela in poklicnega svetovanja ter nadalj-
njega razvoja zavoda. 

46. člen 
Zavod Ima knjižnico. 

Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja In Iz-
posoja ter opravlja informacijsko^iokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izo-
braževalnega dela v zavodu. 

Zavod ustanovi učbeniški sklad, katerega upravljanje določi minister. 

V. Z A P O S L E N I V ZAVODU 

46. Člen 
Vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v zavodu opravljajo vzgojitelji, po-
močniki vzgojiteljev. učitelji, svetovalni delavci, knjižničarji In drugI strokovni delav-
ci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potreben i h za nemoteno de-
lovanje zavoda (v nadaljevanju strokovni delavci). 

Strokovni delavci izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v skladu z zakonom in javno 
veljavnimi programi tako, da zagotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter 
so pri tem strokovno avtonomni. 

Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo 
dok5čeno z zakonom In drugimi predpisi ter opravljen strokovni izpit v skladu z za-
konom. 

Znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja pri strokovnem izpitu. Pri vzgoji-
teljih oziroma učiteljih, ki niso diplomirali na slovenskih univerzah, se znanje slo-
venskega knjižnega jezika preverja ob prvi namestitvi. 

Smer strokovne izobrazbe za strokovne delavce v primerih, ko to določa zakon, 
pa tudi stopnjo izobrazt>e, določi minister, potem ko si je pridobil mnenje pristoj-
nega strokovnega sveta. 

Strokovna, administrativna, tehnična in dnjga dela opravljajo delavci, določeni s 
sistemizacijo delovnih mest. 

Delavci iz prejšnjega odstavka tega člena morajo imeti izobrazt}o, določeno s si-
stemizacijo delovnih mest in obvladati slovenski jezik. 

47. člen 
Prepoved sklepanja delovnega razmerja 

Na področju vzgoje in izobraževanja ne more skleniti delovnega razmerja oseba, 
ki: 
- je bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se pre-

ganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest 
mesecev; 

- je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotak-
ljivost.". 

48. člen 
Delovna razmerja, udeležba delavcev v upravljanju in uresničevanje sindikalnih 
pravk; delavcev v zavodu, zavod uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo 
ter v skladu z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje In izobraževanja v svo-
jem splošnem aktu. 

Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v zavodu se objavijo na pod-
lagi sistemizacije delovnih mest In skladno z zakonom. 

Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in standardov ravnatelj 
v soglasju s šolsko upravo, na območju katere ima zavod sedež, za enoto vrtca 
pa ravnatelj v soglasju z ustanoviteljicama. 

Z a enoto Šole si mora zavod pred prijavo novega prostega delovnega mesta pri-
dobiti soglasje ministra. 

Z a eioto vrtca si mora zavod pred prijavo novega prostega delovnega mesta pri-
dobiti soglasje ustanoviteljic. Za enoto vrtca mora zavod o vsakem prostem delo-
vnem mestu strokovnega delavca pred prijavo prostega delovnega mesta obve-
stiti ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo. 

VI. VIRI. NAČINI IN POGOJI PRIDOBIVANJA S R E D S T E V ZA D E L O ZAVODA 

49. Člen 
Ustanoviteljtei in država zagotavljajo pogoje za delo zavoda. 

Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v posest, ne more pa s pra-
vnimi posli odtujiti nepremičnega premoženje ali le4o obremeniti s stvarmi ali dru-
gimi bremeni brez soglasja ustanoviteljic. 

50. člen 
Zavod pridobiva sredstva za delo: 
- iz javnih sredstev, 
- sredstev ustanoviteljic. 
- prispevkov učencev, 
- plačil staršev za storitve v predšolski vzgoji, 
- sredstev od prodaje storitev in izdelkov. 
- donacij in prispevkov sponzorjev. 
- drugih virov. 

Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju medsebojnega dogovor-
jenega programa iz osnovnih dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriteri-
je, normative in standarde, ki veljajo na področju dejavnosti zavoda, krijeta usta-
noviteljici oziroma država. 

51. člen 
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziro-
ma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje In Izobraževanja oziroma z opravlja-
njem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, s e uporablja za plačilo material* 
nih stroškov, investicijsko vzdrževanje In investicije, po predhodnem soglasju 
ustanoviteljic pa lahko tudi za plače zaposlenih. 

Meriia za delitev presežka prihodkov nad odhodki v zavodu določi minister oziro-
ma LStanoviteljici. • 

52 . člen 
Zavod lahko po predhodnem soglasju ustanoviteljic ustanovi skupni šolski sklad 
in sklad vrtca. Iz katerega se financirajo dejavnosti posameznega razreda, oddel-
ka a i starostne skupine vrtca, ki niso sestavina Izobraževalnega programa ali de-
javnosti vrtca oziroma se ne fir^ncirajo iz javnih sredstev za nakup nadstandard-
ne opreme, za zviševanje standarda vzgoje in varstva, pouka ipd. 

5 3 . člen 
Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, za-
puščin in iz drugih virov. 

Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so tri-
je predstavniki zavoda, ostali člani pa predstavniki sveta staršev šole in sveta star-
šev vrtca. 



MALI OGLASI, ZAHVALE info@g-glas,si 2 7 

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

fax: 2 0 1 4 2 1 3 

e - m a i i : nnal ioglas i@g-glds.s j 

Maie oglase sprejemamo: za objavo 
v petek - v sredo do 13.30 in za 
objavo v torek do petka do 
14.00! Delovni čas: od ponedeljka do 
petka neprekinjeno od 8. -19. ure. 

NEPREMIČNINE 
STANOVANJA 
PRODAM 

NOVO 2.5 SS, vseljivo 6/08, 62 m2. 
2 garažna boksa, dvigalo, v Kraniu, 
cena 120.000 EUR. * 040/847-391 

6002490 

K r a n j 

NKPRKMICMNSKA HIŠA 
Jcunks<.54/B. PK.̂ iicrva21.KraMj 

NOVOGRADNJE 2 0 0 8 / 0 9 
0 4 1 / 7 3 4 1 9 8 . 0 4 1 / 6 2 6 5 8 1 

n e p r 8 m i c n i n e @ 1 r a s t . s i 
www.fra5t .s i 

SKOPJA LOKA - Podlubnlk: proda-
mo dvosobno stanovanje, 59 m2. Iz-
klicna cena 97.000 EUR + dajatve. 
Inlormacije R2V. d.o.o.. « 0 4 / 5 1 -
59-300 

HIŠE 
PRODAM 

STANOVANJSKI DVOJČEK v Pred-
dvoru, vselitev možna konec poletja 
2008, 051/388-822 

8002297 

ITD NEPREMIČNINE, d.o.o. 
MAISTROV TRG 7. 

4O6O KRANJ 
TEL: 04/23-8M20. 

0 4 / 2 3 - 6 6 - 6 7 0 

041/755-296, 040/204-661, 
041/900-009 

e-poSta: itd.nepremkninei^sipl.net 
www.itd*plus.si 

u . v . v . 

lUJ 
ŠKOFJA LOKA - Virmaše, stanovanj-
ski dvojček, 031/488-420 

8002300 

V PODREČI prodam stanovajijsko no-
vogradnjo. 051/388-822 

S00S29e 

POSESTI 
PRODAM 

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

6002289 

POSLOVNI PROSTORI 
PRODAM 
ALI ODDAM gostinski lokal s picerijo v 
Škofii Loki. 051/388-822 

8002301 

ODDAM 

POSLOVNI prostor, Škofja Loka. pri-
meren za pisarno oz. mimo dejavnost. 
200 m2 (možen delen najem - 85 m2 
ali 115 m2). 1 / 2 nad.. 1.95. obnovljen 
L2008. tuš. WC. kuhinja, mirna lokaci-
ja. « 0 3 1 / 5 1 8 4 0 1 

6002459 

KsKERN 
N E P R E M I Č N I N E 

Maistrov trg 1 2 , 4 0 0 0 Kranj 
Tel. 0 4 / 2 0 2 13 5 3 , 2 0 2 25 6 6 

C S M 0 5 1 / 3 2 0 7 0 0 . Email: i n f o ^ l ^ - k e r n . s i 

MOTORNA 
VOZILA 
AVTOMOBILI 
PRODAM 

PROTON 313. I. 01. 90.000 km. 
cena: 1.500.00 EUR. « 051/237-
031 8002332 

CUO 1.4 RT. 1.93 kovinsko vijola bar-
ve. DCZ, električna stekla, radio. reg. 
do 6/08. cena: 600.00 EUR. « 
04/252-11-18, 031/209-656 

80024&S 

SEAT LEON 1.6, 16 V. I. 12/03. 
13.600 km prva lastnica, nekaramboli-
ran. rdeče barve, z vso dodatno opre-
mo. 041/33-55-39 8002088 

DRUGA VOZILA 
PRODAM 

KOMBI VW Transporter 2.5 TDI. 1.02. 
04/53-31-648. 040/88-74-25 

80024<» 

MOTORNA KOLESA 
PRODAM 

MOTORNO KOLO Kimko sektor 125 
ccm, 6700 km. prirejen za solo vožnjo 
po klancih. « 040/282-485 8002432 

SKUTER 125 z jakno In čelado, cena 
po dogovoru, « 031/430-749 6002W4 

AVTODELI IN OPREMA 
PRODAM 

4 ALU platišča 16 ' 8MW original, mo-
del 46. zelo ohranjena, zelo ugodno, 
» 0 3 1 / 3 9 1 - 3 8 2 80023)2 

OPREMA 
PRODAM 

LESENE dele - vitrino na ključ, primer-
na za zlatarne, buUke, masiven les. 
nova. 040/854-761 80024r2 

GRADBENI 
MATERIAL 
GRADBENI MATERIAL 
PRODAM 

NOVE MREŽE 10x6. zidake mode-
larc. colarice deb. 25 mm nove In rab-
ljen puhalnik Tajfun z motorjem in cev-
mi. cena po dogovoru. 9 031/642-
9 5 3 8003458 

KURIVO 
PRODAM 

DRVA. metrska ali razžagana, možnost 
dostave, 041/718-019 6002«4a 

BRIKETE za kurjavo, vreča 20 kg sta-
ne 2 EUR,, « 041/946-167 8002152 

LESNE brikete za kurjavo, ugodno. 
04/53-31-648, 040/88-74-25 

STANOVANJSKA 
OPREMA 
POHIŠTVO 
PRODAM 

RABUENO kuhinjo s Cedilnikom, hla-
dilnikom, napo in koritom, ugodno. « 
041/327-984 eoo2433 

STAREJŠO hrastovo kuhinjo. 3.30 m. 
z napo. pečico In steklokeramičnim 
štedilnikom,« 041/658-723 8oo24ei 

GOSPODINJSKI 
APARATI 
PRODAM 

ZAMRZOVALNO skrinjo in pralni stroj, 
ugodno. « 031 /585-346 8002434 

OGREVANJE, HLAJENJE 
PRODAM 

VGRADNO klimo Clrvetti, primerna za 
hlajenje In gretje, nova, prodaja zaradi 
zaprtja trgovine,« 040/854-761 

GLASBILA 
PRODAM 

STAR klavir, ugodno. 9 040/436-
4 7 5 . z v e č e r »00243® 

ŽIVALI 
IN RASTLINE 
PRODAM 

CIPRESE smaragd ter medovite rastli-
ne. ugodno, « 041/839-941 

S0024&3 

PODARIM 

MLADO psičko mešanko. 9 
041/512-312 8002̂ 82 

KMETIJSTVO 
KMETIJSKI STROJI 
PRODAM 

AVTOMATSKI sadilec krompirja Hme-
zad, 9 031/624-124 eoo2474 

SADILNIK za koruzo, dvovrstni, me-
hanski. « 031 /572-659 aoo245i 

SAMONAKLADALKO 14 m3. cena po 
dogovoru, 9 041/203-518 

6002274 

VILIČARJEV teleskop Indos, prirejen 
za montažo na traktor ter platišča z gu-
mami. « 031 /493-616 8002440 

KUPIM 

AVTOMATSKI kljuki za traktor Fergu-
son 533 in Univerzal 445 stari tip. 9 
04/253-13-52 8002464 

BAURKO na pasove za okrogle bale in 
ovijalec, 9 041 /608-765 

8002448 

PRIDELKI 
PRODAM 

VINA BENČINA, odprto - ustekleniče-
no. možna doslava, ceneje kot v bliž-
njem vinotoču, «041/650-662 

ŽGANJE. 9 04/595-8i^66 eoo244i 

VZREJNE ŽIVALI 
PRODAM 

BIKCA ČB in LS. stara 7 dtil. 9 
041/393-955 800243t 

BIKCA slmentalca, starega 14 dni. « 
04/533-38-75 600244« 

BIKCA, belgijsko plavi, starega 10 dni, 
« 0 4 / 2 5 - 1 1 - 6 7 0 8002*56 

BIKCA starega 10 dni, « 041/396-
3 8 4 0002468 

KRAVO, staro 4 leta. jalovo simentalko 
ali menjam za brejo z doplačilom, « 
031/312-323 S002462 

PRAŠIČE različno težke, možna do-
stava na dom. « 041/724-144 

e002283 

TELIČKO križanko, staro 14 dni. « 
041/368-963 80024M 

TRI ČB BIKCE, stare 14 dni, « 
031/768-629 0002435 

OSTALO 
PRODAM 

D V E zaprti , l e s e n i kadi , 7 0 0 I in o k r o -
glo, plast, c i s t e r n o 1 0 0 0 1 , z a s i m b o l i č -
no ceno. « 04/253-13-52 

a002483 

KOMAT za vprego ponija ali večjega 
osla ali zamenjam za osla - samico, « 
041/544-699 8002450 

ZAPOSLITVE (m/ž) 
NUDIM 

BAR SAVA išče dekleta za delo v strež-
bi. Odličen OD. stimulacija ter mož-
nost nagrajevanje, kasneje možnost 
redne zaposlitve. Marko Perovšek 
S.p.. Vikrče 1, Lj.- Šmartno. « 
031/588-888 800248? 

Iščemo osebo z izkuSnjami v 
direktni prodaji za trženje fizio 
terapevtskega programa. Medi-
caIline,d.o.o.. Maistrova ul. 16, 
Kamnik, tei.: 0 4 1 / 6 4 3 - 2 2 0 

DELO v strežbi dobi gospa, ki ima iz-
kušnje pri strežbi hrane, je urejena in 
komunikativna, leta niso pomembna. 
Picerija Pod gradom. Koroška c. 26. 
Tržič. « 031/571-781 

e0023»9 

IŠČEMO sodelavce za deto v strežbi in 
v kuhinji ^obvezne izkušnje, samostoj-
nost pri delu). Možnost zaposlitve za 
nedoločen čas. Gostišče Češnar, Slo-
venska c. 39. Cerklje, « 041/353-
659 8002201 

KUHARJA/ICO zaposli gostilna Pri Jo-
votu. Pokopališka 17. Kranj. « 
040/231-001 8002333 

ZA POMOČ v strežbi dobi deto fant ali 
dekle, Gostilna Logar., Hotemaže 3a. 
Preddvor. « 041/369-051 

8002447 

ZAPOSUM natakarico, lahko za nedo-
ločen čas. Picerija Silvester. C. talcev 
41. Kranj, « 040/307-404 

8002413 

ZAPOSLIM žensko za delo v baru 
(strežba), delo po dogovoru, izkušnje 
niso potrebne, dobro plačilo ter žen-
sko za delo ob vikendih, lahko študent-
ka. Johan Šipec Monika s.p., Veleso-
vo 56 a. Cerklje. « 040/33-00-60 

8002437 

ZAPOSLIMO natakarja In žensko za 
pomo-č v kuhinji. Slavkov dom. Golo 
brdo 8. Medvode, « 01/36-11-242 

8002255 

ZAPOSLIMO kuharja/lco in natakar-
ia/ico. Gostilna Kur>stelj. Gorenjska c. 
9, Radovijtoa. « 04/53-15-178 

800234g 

VOZNIKA C in E kategorije (cisterna 
za prehrano), zaposlim. Sitar transport 
in ostali d.n.o.. Visoko 7a, Visoko. « 
031/253-579 

ZAPOSUM dva voznika avtobusa za 
turistične prevoze po Sloveniji in Evro-
pi, Anton Rant s.p.. Trnje 38. Železni-
ki, « 041/441-129 

8002443 

ZAPOSLIMO voznika C kategorije za 
razvoz prehrambenega blaga po Slo-
veniji. Kvibo d.o.o.,Predilniška c.16. 
4290 Tržič. « 041 777-241 

8002475 

AU SI ŽELITE, da bi bili vsaj pri enem 
poslu res prvi? Ponujan>o vam posel, kJ 
je v Sloveniji šele dva tedna In je v sve-
tu povzročil pravi boom. Ne oklevajte! 
Planinšek k.d.. Šjnkov Tum 23. Vodi-
ce. « 031/206-352 

IŠČEMO izkušene prodajalce v direk-
tnem marketingu, lahko mlajši upoko-
jenec/ka. Zora Klampfer s.p., Visoko 
49. Visoko. « 031/668-993 

STE PRIPRAVUENI delati za 1.500 
EUR mesečnega zaslužka. Posredni-
štvo Zdene Brovč s.p.. Virmaše 170, 
Ško^a Loka. 051/892-050 

8002302 

ZA NEDOLOČEN čas zaposlimo za-
stopnike za terensko prodajo artiklov 
za varovanje zdravje. Oglejte si 
vwvw.sinkopa.si, Sinkopa, d.o.o., Ži-
rovnica 87. Žirovnica. « 041/793-
367 8001866 

STROJNEGA ključavničarja • varilca 
zaposlim. Kozina Kranj, d.o.o., Pintar-
jeva ul. 5. Kranj, « 041/652-285 

8002241 

KOZMETIČNI salon v Kranju sprejme 
v redno dekjvno razmerje kozmeti^-
ko s končano SŠ - smer kozmetični 
tehnik. Pisne prošnje na naslov: Tag 
trade. d.o.o., Hotemaže 55, 4205 
Preddvor 8002207 

V FRIZERSKEM studiu Žan Luka & 
Gal Patrik na Maistrovem trgu 8 v Kra-
nju za določen čas zaposlimo frizerko z 
Izkušnjami. Za vse inf. smo dosegljivi 
na. «051 /360-566 

ZAPOSUM parketarja oz. delavca z 
veseljem do parketarskih del. Pavlic, 
d.o.o., Zupanova 7, Šenčur, « 
041/644-423 8002344 

ZAPOSLIM monterja suhomontažne 
gradnje (knauf. rigips...). Možr̂ a je pri-
učitev. K2 Art. Miloš Kmičars.p.. Koč-
na 19a. Blejska Dobrava. « 041/460-
0 1 3 8002482 

ZAPOSUMO mehanika tovornih vozil, 
lahko tudi pripravnik, zaželen izpit C in 
E kat.. Agro mobil, d.o.o., Letališka ul. 
37. Šenčur. « 041/698-385 

8002350 

ZAPOSLIMO strugarja, razvojnega in-
ženirja in konstrukterja za hklravlične 
sisteme. Prijave z dokazili: L£ - TEHNI-
KA, d.o.o.. Šuceva 27, Kranj 

8002427 

IŠČEM 

IŠČEM DELO kot Inštruktor mal. fiz., 
kem. in ang. jez. za OŠ in Ss, « 
041/290-538. 031/291-526 

POSLOVNE 
PRILOŽNOSTI 
UREJAMO najugodnejše kredite na hi-
poteko, OD ali pokojnino. Upoštevajo 
se tudi dodatek za matico, prevoz, 
otroški dodatek, za fizične os„ s.p. in 
podjetja, Planinšek k.d., Šinkov Tum 
23. Vodice. 031 /206-352 8002230 

KREDITI DO lo LET ZA VSE 
ZAP^ TUDI ZA DOLOČEN 

ČAS, IN UPOKOJENCE 
do 50 % obremenitve, stare 

obveznosti niso ovira. Krediti 
na osnovi vozila in leasingi. 

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

NUMERO U N O Robert 
Kukovec s. p., MKnska uL 22, 

Maribor, telefon: 
02/252-48-26,04i/750-56a 

STORITVE 
NUDIM 

ADAPTACIJE, novogradnje od tenf>elja 
do strehe. Notranje omete, fasade, 
kamnite škarpe. urejanje in tlakovanje 
dvorišč, z našim ali vašim materialom. 
SGP Bytyqi d.n.o., Stmževo 3a. Kranj. 
« 041/222-741 

8001816 

ASFALTIRANJE tlakovanje dvorišč, 
dovoz, poti, parkirišč, polag. robnikov, 
pralnih plošč. izd. betonskih In kamni-
tih skarp. Adrovic & Co. d.n.o., Jek>v-
škova 10. Kamnik. « 01/83&-46-14. 
041/680-751 

8002440 

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter, 
s. p., Senično 7. Krize, tel.: 59-55-
170.041/733-709; žaluzije. rotoji. ro-
lete. lamelne zavese, plise zavese, ko-
mamiki, markize. wvAv.asteriks.net 

8002489 

BELJENJE notranjih prostorov, glaje-
nje sten in stropov, odstranjevanje ta-
pet. dekorathmi ometi In opleski vam 
kvalitetno in ugodno nudi pleskarstvo 
Pavec Ivan s.p., Podbrezje 179, Na-
klo. « 031/39-29-09 

8001679 

8YTYQI IN OSTALI. Gradbeništvo 
d.n.o.. Glavni trg 14. Kranj, izvaja vsa 
gradbena dela. novogradnje, adaptac^ 
je. notranje omete, vse vrst fasad. « 
04/202-81-20. 041/760^14 

FLORIJANI d.o.o., C. na Brdo 41. 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od tê  
meljev do strehe, adaptacije, ometi, 
ometi fasad, kamnite škarpe. tlakova-
nje dvorišč, 041/557-871 

8002252 

IZDELAVA podstrešnih stanovanj s 
knauf ali lesenimi oblogami, polaganje 
laminatov. gotovega In lamelnega par-
keta ter izdelava finskih In infra savn. 
Planinšek k.d., Šinkov Tum 23. Vodh 
ce. « 031/206-724 

8001454 

IZDELAVA nadstreškov, krovsko. kle-
parska. lesarska dela, podstrešna sta-
novanja knauf izvedba, armstrong. 
Dragomir Klemene s.p.. Voklo 18. 
Šenčur. « 041/771-637 

8002320 

IZVAJAM vsa stikopleskarska dela, tz:-
delava fasad, polaganje vseh vrst talnih 
oblog. Vdčanšek Albin s.p.. Kkfričeva 
7. Jesenice. « 04/586-38-35. 
041 /873-706 

PREVZAMEM vsa zklarsko-fasaders-
ka dela z našim ali vašim materiatom. 
Aluloski Georgie s.p.. Alpska cesta 13. 
Bled. 031/524-914 8002473 

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

8002106 

SPLOŠNA gradbena dela, novograd-
nje, adaptacije, betonske škarpe. 
ometi, fasade, tlakovanje dvorišč, hitro 
in po konkurenčni ceni, Albani, d.o.o., 
Ul. Tončka Dežmana 10. Kranj, 9 
070/207-164 8002444 

TESNJENJE OKEN IN VRAT uvože-
na tesnila do 30 % prihranka pri ogr&> 
vanju. Prepiha In prahu ni več! Zmanj-
šan hrup. 10 let garancije. BE & MA, 
d.o.o., Eksieneva 6, Kamnik, 01/8S-
15-057. 041/694-229 

8002470 

VIJOSA d.o.o.. Tomšičeva ul. 40. 
Kranj, izvaja vsa gradbena dela, adap-
tacije, vse vrste fasad, zunanje uredit-
ve in notranje omete. « 031 /451 -
420 8000621 

ZASEBNI STIKI 
35.000 POSREDOVANJ. 11.000 po-
znanstev v preteklem letu je karakteri-
stika ženitne posredovalnice Zaupanje 
za vse generacije, ki posreduje po 
vsej Slo. 03/57-26-319. 031 /505-
496, 031/836-378 

©000004 

38-LETNI obrtnik si želi družinskega 
žMjenja. Pokličite, v dvoje bo lepše. 9 
031/836-378.041/959-192 

800227/ 

40-LETNI postaven Italijan, ki tekoče 
govori slovensko, bi vas rad spoznal za 
skupno žMjenje. « 031/807-376 

ČE SI ŽELIŠ nežnosti brez obveznosti 
se oglasi 39-letnemu športniku. 173, 
kavalirju, vsestransko otKiarjenemu, 
diskretnemu. Sem dobrega videza, s^ 
tuiran, s smislom za erotiko, 9 
031/215-278. Robi 

800240« 

DEKLETA, brezplačno lahko spoznate 
fante za iskrene, restie, trajne zveze iz 
vse države, 031/836-378 aooooos 

IZGUBUENO, 
NAJDENO 
PROSIM osebo, ki je vzela torbico 20. 
3. v zdravstvenem domu, naj k> vrne na 
isto mesto eoo2436 

vv u-\ v. p ( r e h n i k. co m 

ZAHVALA 

V sredo, 19. marca 2008, snno se za vedno poslovili od našega 
dragega o^eta, tasta, staj-ega očeta, pradeda, brata in strica 

VIKTORJA JELOVČANA 
Hmelinškega ata 

Iskreno se zahvaljujemo sosedom, sorodnikom!, krajanom, 
prijateljem in znancem za izraženo sožalje, podarjeno cvetje in 
sveče. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti. Zahvala 
dr. Debeljaku in dr. Petri Mesec Rodi za zdravniško oskrbo. 
Posebna zahvala g. župniku Jožetu Stržaju in patru Damjanu za 
lep pogrebni obred. Zahvaljujemo se pevcem za lepo petje in 
hvala vsem, ki ste kakorkoli pomagali. 

Vsi njegovi 
Na Logu, 26. marca 200S 

Z A H V A L A 

Ob boleči izgubi našega očeta 

A N T O N A FORTUNE 
Ovsiše 9, Podnart 

iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem za vsa izrečena 
ustna in pisna sožalja. Zahvala g. župnikoma za lepo opravljen pogrebni obred, 

pevcem, praporščakom in pogrebni službi Akris. 

Žalujoči vsi njegovi na|dražji 

mailto:nnalioglasi@g-glds.sj
mailto:nepr8micnine@1rast.si
http://www.fra5t.si
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ANKETA 

Za uvedbo 
dosmrtne ječe 

SIMON ŠUBIC 

Državni poslanci so prejšnji 
teden prvič obravnavali nov 
kazenski zakonik, po kate-
rem bi tudi v Sloveniji uvedli 
dosmrtni zapor za najhujše 
zločine. Se strinjate s pred-
logom? 

Franc Crček: 

"Uvedbo dosmrtnega zako-
na za najhujša dejanja pod-
piram, ne verjamem pa, da 
bo to prispevalo k zmanjša-
nju kriminala. V Z D A imajo 
smrtno kazen, pa je še ved-
no veliko umorov." 

Martja Bulič: 

"Za najhujše zločine se mi 
zdi dosmrtna ječa kar 
primerna in pravična kazen. 
Ne ver jamem pa, da bo 
zaradi tega pri nas kaj manj 
kriminala. Kdor se nameni, 
bo ziočin tudi storil." 

Anže Kajbič: 

"Podpiram dosmrtni zapor 
za najhujše zločine, glede na 
to, kaj se je v preteklosti že 
dogajalo. Psihopatov sicer 
od umorov to ne bo odvrni-
lo, bodo pa zato zaprti vse 
življenje, ko jih ujamejo." 

Ana Kavčič: 

"Tudi meni se zdi dosmrtna 
ječa dobra rešitev za naj-
gnusnejša dejanja. S tem, 
ko bomo hude zločince za-
prli z a vse življenje, bomo 
morda rešili kakšno življenje. 
Nekaterih zapor ne izuči." 

Jana Zore: 

"Z dosmrtnim zaporom kot 
kaznijo za najhujše zločince, 
kot so npr. večkratni morilci, 
se strinjam. Drugo vpraša-
nje je, ali stroga kazen takš-
ne ljudi sploh odvrne od zlo-
činskega namena." 

Da bi še dolgo marširali skupaj 
Pripadniki 23. vojaško teritorialnega poveljstva so Gorenjskemu muzeju izročili zastavo Zveze NATO 
in vojaške predmete. 

SUZANA P . KOVAČIČ 

Kranj - Slovenija je 29. mar-
ca pred št ir imi leti postala 
polnopravna članica Zveze 
N A T O . Na isti dan, a mnogo 
let pred tem (1874-1934), 
se ;e rodil general Rudolf 
Maister. Oba dogodka so 
s imbol ično zaznamoval i v 
prostorih Mestne hiše v Kra-
nju; predstavniki 23. vojaško 
teritorialnega poveljstva so 
Gorenjskemu m u z e j u izro-
čili zastavo Zveze N A T O i n 
predmete iz vojaškega življe-
nja iz obdobja 1 9 9 1 - 2 0 0 0 . 
"Gre za klasične vojaške 
predmete, kot so poletna 
uniforma, vojaške kape, 
torbice ... Muzeju bomo po-
daril i tudi uni formo vojaka 
21. stoletja. Zastavo Zveze 
N A T O smo prinesli iz kranj-
ske vojašnice, do zdaj smo jo 
razobesili dvakrat," je pove-
dal stotnik Samoel Lajevec. 

" V o j a k i čuvate našo do-
movino, v G o r e n j s k e m m u -
zeju pa ohranjamo spomin 
na zgodovino domovine 
prek dediščine predmetov," 
je povedala direktorica Go-
renjskega m u z e j a Barbara 
Ravnik T o m a n . V Gorenj -
s k e m muzeju so leta 2 0 0 1 
pripravil i pregledno razsta-
vo Gorenjska v vojni za sa-
mostojno Sloveni jo i n pet 
let kasneje razstavo Podobe 
vojne za S loveni jo na Go-

Barbara Ravnik T o m a n je v imenu Gorenjskega muzeja prevzela zastavo Zveze N A T O , 
darilo iz rok Leona Tušarja. / FOIO RM. DOH 

ren jskem. "Tudi naprej s i 
ž e l i m o ohranjat i st ike i n 
aktivno sodelovati z vojaki 
Slovenske vojske, ki so na-
stanjeni n a G o r e n j s k e m , 
tako opravljati svoje poslan-
stvo ter ohranjat i našo 
skupno kulturno dediščino. 
U p a m , da bomo še dolgo 
skupaj marširal i ," je še po-
vedala Tomanova. 

"Kljub časovni oddaljeno-
sti m e d obdobjem generala 

Maistra i n njegovih borcev 
za severno m e j o ter vsto-
p o m mlade države Sloveni-
je v Zvezo N A T O so določe-
ne vzporednice. P r i tem 
m i s l i m o na potrebnost ob-
stoja ter pripravljenost slo-
v e n s k i h v o j a š k i h obram-
b n i h s i l , da v v s a k e m tre-
n u t k u zagotavljajo ohrani -
tev ozemel jske celovitosti, 
k i je predpogoj obstoja na-
c ionalne i n kulturne iden-

titete. Osnovna naloga ob-
r a m b n i h s i l ostaja enaka 
skozi vsa zgodovinska ob-
dobja, do raz l ik p r i h a j a le 
v n a č i n u organiz iranost i 
i n oborožitvi," je povedal 
podpolkovnik Leon T u š a r , 
poveljnik 23. vojaško terito-
rialnega poveljstva. 

Ob tej priložnosti so pri-
p a d n i k o m vojske podel i l i 
znake za dolgoletno službo-
vanje v Slovenski vojski. 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 

v torek bo deloma sončno z občasno oblačnostjo in večino-
ma suho. V sredo se bo pooblačilo, čez dan bo začelo deže-
vati. Zvečer bodo padavine ponehale. V četrtek bo spremen-
ljivo oblačno, popoldne bodo krajevne plohe. 

Agencija RS za okolje, Urad za Met«or(ogito 
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Matjaž Zupan znova na čelu skakalcev 

Nekdanji skakalec, nato pa tudi trener naše skalne reprezen-
tance Matjaž Zupan, ki se je v zadnjih sezonah izkazal tudi 
kot trener mladih čeških skakalcev, je včeraj športnemu di-
rektorju Franciju Petku sporočil, da sprejema mesto glavne-
ga trenerja A-reprezentance v smučarsk ih skokih. Kot je 
znano, je Petek mesto glavnega trenerja Zupanu ponudil že 
pred časom, Z u p a n pa s e j e po tehtnem premisleku vendar-
le odločil, da se vrne domov in nadaljuje delo z našo skakal-
no reprezentanco. Tako bo lahko Franci Petek, ki ima man-
dat za sestavo vodstva ekip, v prihodnjih dneh svoj program 
predstavil odboru za skoke in nordijsko kombinacijo, nato 
pa še zboru, ki kot zadnji potrjuje celoten program dela. V . S. 

BLED 

Wellness Živa je najboljši 

Wellness Živa v blejskem Hotelu Golf, ki sodi pod okrilje 
družbe Sava Hoteli Bled, je v akciji radijske oddaje Dobro ju-
tro, Slovenija prejel priznanje za najboljši vveliness. Prizna-
nje so prejeli minulo sredo v termalnem templju Vodnega 
mesta Atlantis, prevzel pa ga je direktor hotela Golf Fedja 
Pobegajlo, ki je ob tem povedal, da je to že drugo pomemb-
no priznanje za hotel Golf v zadnjem času. Konec pretekle-
ga leta je namreč britanska založba Cond6 Nast Johansens 
izbrala hotel Golf z a najboljši resort hotel v Evropi in Sredo-
zemlju, tokratne nagrade pa so po besedah Pobegajla še 
zlasti veseli zato, ker so j i m jo podelili slovenski obiskoval-
ci. "Upamo, da s ponudbo našega centra bogatimo tudi po-
nudbo celotnega Bleda," je še dodal Fedja Pobegajlo. V. S. 
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