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DrŽava kupila prvo zemljo v Planici 
Minister za šolstvo in šport Milan Zver je v četrtek z lastniki zemljišč 
v Planici podpisal prve kupoprodajne pogodbe. 

MARJANA AHAČIČ 

Planica - Leto in pol po pred-
stavitvi idejnega projekta o 
gradnji Nordijskega centra 
Planica je država pričela od-
kupovati zemljišča na ob-
močju, na katerem naj bi že 
do leta 2010 stal sodoben 
nordijski center. "To je prelo-
men dogodek tako za Plani-
co kot občino in vso Sloveni-
jo," je ob četrtkovem podpisu 
kupoprodajnih f)ogodb z in-
dividualnimi lastniki zem-
ljišč dejal Jure Žerjav, župan 
občine Kranjska Gora. Če bo 
šlo brez zapletov, bodo prvi 

gradbeni stroji v dolino pod 
Poncami zapeljali še v tej 
gradbeni sezoni, saj je drža-
va za Planico letos namenila 
sedem milijonov evrov, sko-
raj polovico tega za odkup 
zenijišč. Minister Zver pra-
vi, da so bili prav odkupi 
zemljišč tisti del projekta, ki 
je zahteval največ časa in 
energije, zato pričakuje, da 
se bodo vse naslednje faze 
odvijale bistveno hitreje kot 
vse dosedanje. Ministrstvo se 
bo v prihodnjih tednih dogo-
vorilo še za odkup tistih zem-
ljišč, ki so v lasti agrame 
skupnosti, v pripravi je idej-

na projektna dokumentacija, 
ki naj bi bila dokončana do 
konca leta, z obnovitvenimi 
deli pa se bodo najprej lotili 
prav Bloudkove velikanke. 

Za celoten projekt bo drža-
va namenila 37 milijonov ev-
rov, od tega bo 17 milijonov 
skušala zagotoviti iz evrop-
skih virov. V dveh letih naj bi 
s tem denarjem v Planici 
zgradili sodoben športni 
center, ki bo osnova za raz-
voj športnili in turističnili 
dejavnosti v vsej dolini. Dr-
žava pričakuje, da ji bo pri 
slednjem kmalu sledila tudi 
zasebna pobuda. 

Porušena Bloudkova skakalnica, ki je pisala zgodovino smučarskih skokov, je že dolgo 
simbol neurejenih razmer v dolini pod Poncami. /Foto conzd Kavo«, artiivconnjstegagiasa 

Predor V dolino Idrijce 
Milan Čadež, župan občine Gorenja vas-Poljane, je odločen, da povezovalna 
cesta Gorenjske s Severno Primorsko ne bo šla skozi dolino Kopačnice. 

BOŠTJAN BOGATAJ 

Gorenja vas - Četrta razvojna 
os, to je povezovalna cesta od 
Gorenje vasi proti Trebiji in 
naprej skozi predor do Želi-
ma iii Cerkiia, je zalileven in 
drag zalogaj, saj bo treba 
zgraditi tudi predor. Podro-
bno gremo v štiri variante, 
najugodnejša je po dolini Ko-
pačnice z 2,5-kilometrskim 
predorom in na galerijah do 
Želima. Investicijo v 13,5-
kilometrski odsek ocenjuje-
mo na 8,6 milijard tolarjev, a 
rajši prištejmo še kakšni dve 
milijardi (skupno približno 
44,25 milijona evrov). 

Tako so maja 2006 govori-
li na enem od številnih pogo-
vorov, okroglih miz in sre-
čanj županov in poslancev s 
predstavniki okoljskega in 

prometnega ministrstva ter 
družbe za državne ceste. 
Jože Bogataj, takrami župan 
občine Gorenja vas-Poljane, 
je takrat povedal, da se ne 
more sprijazniti s cesto skozi 
Kopačiiico, in predlagal, da 
bi šla prek Sovodnja, saj je 
takšna povezava tudi bolj lo-
gična. Pred dnevi pa je seda-
nji župan Milan Čadež na 
okoljsko ministrstvo poslal 
občinsko stališče do rezulta-
tov študije variant (med štiri-
mi variantami je bila, kot re-
čeno, favorizirana cesta skozi 
dolino Kopačnice). 

2upan Čadež okoljskemu 
ministrstvu piše, da občina 
odobrava premik pri razvoju 
projekta, "saj je končno pre-
vladalo spoznanje, da je po-
seg v dolino Kopačnice iz 
okoljskega, dmžbenega in 

drugih razvojnih vidikov ne-
sprejemljiv". Pravi tudi, da 
lokalna skupnost ni priprav-
ljena za vsako ceno vztrajati 
pri povezavi skozi Sovodenj, 
trasa naj se v vsakem prime-
ru naselju (s predorom) iz-
ogne. "Za nas še vedno velja 
sklep občinskega sveta iz lan-
skega septembra, ki pravi, da 
je edina sprejemljiva varian-
ta trase v poteku Hotavlje-
Hobovše-dolina Idrijce," do-
daja župan. 

V občini razumejo, da je 
trasa s prebojem v dolino 
Idrijce zahtevna, a to le pome-
ni, da je preboj uresničljiv in 
je zato to varianto treba pro-
u6ti. Razloga za takšno pove-
zavo sta dva: majhni posegi v 
okolje in načelna podpora S -
rovske, idrijske in gorenje-
vaško-poljanske občine. 

Gorenjska Gremo gor. 
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G O R E N J S K A 

Skrbimo za uravnotežen 
razvoj 

Pogovor 2 Mirom Koželjem, župa-
riurn občine Šenčur, ki v >redu, 23. 
aprila, praznuje občinski sraznik: z 
dosedanjim delom in dosežki so za-
dovoljni, saj so dokončali In obnovili 
komunalno infrastrukturo pa 5e kaj. 

G O R E N J S K A 

Raste nova, 
sodobna šola 

Visoka šola za zdravstveno nego Je-
senice se bo do jeseni pieselila v 
nove prostore na Plavžu. Na jeseni-
cah so preprčani. da ima šola dobro 
perspektivo In da se bo z uvedbo bo-
lonjskega magisterija preoblikovala v 
fekulteto. 

K R O N I K A 

Na Hrvaško 
le s soglasjem 

Potovanje mladoletnikov brez 
spremstva stdrSev na HfvaSku je po 
novem precej bolj zapleteno, saj po-
trebujejo pisno soglasje staršev, ki ga 
mora prevesti sodni tolmač. Za šol-
sko ekskurzijo je dovolj overjen in 
preveden seznam učence\'. g 

K M E T I j S T V O 

Največ priznanj 
za žganje 

v Minoritskem samostanu na Ptuju 
bo spet razstava Dobrote sloven-
skih kmetij. Po prvih rezultatih oce-
njevanja prehranskih izdelkov za 
razstavo Dobrote slovenskih kmetij 
bodo Gorenjci največ pr znanj pre-
jeli za žganje. 

V R E M E 

Danes bo sprmtenHivo do 
pretežno oblačno s kryemimi 
plohami. Jutri bo še spremen^ 
vo oblačno. V četrtek bo delno 
jasno in večinoma suho. 

5/M°C 
jutri: spretnenijivo oblačno 

http://www.goreniskiglas.si
http://www.kia.sl
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Trubar nam je dal božjo 
besedo v domačem jeziku 
DANICA ZAVSL ŽLEBIR 

Škofla Loka - Skofjeločani so 
imeli pretekli teden v kapeli 
na Loškem gradu priložnost 
prisluhniti zanimivemu go-
stu. Rotary klub Škofja Loka 
in Knjižnica Ivana Tavčarja 
sta k pogovoru povabila 
Gezo Emiša, škofa evangeli-
čanske cerkve, četrte največje 
veroizpovedi v Sloveniji. 
Evangeličanska cerkev, ki 
šteje okoli 18 tisoč vernikov, 
je naslednica Trubarjeve cer-
kve. Primož Trubar, začetnik 
protestantizma na Sloven-
skem in avtor prve slovenske 
knjige, je bil rojen pred pet-
sto leti, zato mu letos name-
njamo še posebno pozor-
nost Pogovor z gostom je vo-
dil Viktor Žakelj, predsednik 
Slovenskega protestantskega 
društva Primož Trubar. 

Sogovornika sta se dotak-
nila posebnosti evangeličan-
ske Cerkve, ki je po besedah 
Geze Emiša manj hierarhič-
na od katoliške, ima drugač-
no bogoslužje, po mnenju 
opazovalcev je drugačna celo 
njihova cerkvena arhitektu-
ra, od katoliške pa jih loči 
tudi dejstvo, da nimajo zapo-
vedanega celibata (lahko pa 

se duhovniki zanj odločijo 
prostovoljno) in da imajo po-
leg duhovnikov tudi duhov-
nice. Šolajo se na evangeli-
čanskih teoloških fakultetah 
v tujini. Gostitelj in gost sta 
govorila o tem, v kolikšni 
meri se še danes reformira 
Cerkev (ta se prilagaja spre-
membam, vrednote cerkve-
nega nauka pa ostajajo), 
kako so iz ver zrasle nekatere 
pogubne ideologije, Viktor 
Žakelj pa je načel tudi vpra-
šanje o tem, ali se bo papež 
enako, kot se je Judom opra-
vičil za holokavst, opravičil 
tudi protestantom, ker jih je 
katoliška Cerkev preganjala. 
Bo rehabilitiral Martina Lu-
tra in tudi Primoža Trubarja, 
ki je kar dvakrat b e ^ pred 
preganjanjem. Geza Emiša 
je menil, da je za Trubarja 
največja rehabilitacija dej-
stvo, da mu Slovend prizna-
mo njegovo izjemno vlogo. 
Trubar je iz velike ljubezni 
do slovenskega naroda nare-
dil nekaj neprecenljivega: dal 
mu je božjo besedo v doma-
čem jeziku. Slovenci smo 
mu za to hvaležni in nam 
tega danes ni težko pri23iati 
tako kot v preteklosti (še pred 
dvema desetletjema). 

Viktor Žakelj in Ceza Erniša 

urilo 
izžrebanemu naročniku časopisa 

Gorenjski Glas 

Knjigo prejme ROMAN LEBAR z Bleda. 

K O T I Č E K Z A N A R O Č N I K E 

Podarjamo vstopnice 
za 22. Alpski večer 
Naročniki, ki radi poslušate narodnozabavno glasbo in bi se 
10. maja radi udeležili Alpskega večera, vabljeni k sodelovanju. 
Alpski večer je ena najstarejših prireditev narodnozabavne 
glasbe v Sloveniji in v Srednji Evropi. Letošnji bo v soboto, 10. 
maja, ob 20. uri v Športni dvorani na Bledu in bo že 22. po vr-
sti. Če se ga želite udeležiti, nam pišite najkasneje do srede, 
30. aprila, na naslov Gorenjski glas, Bleiwelsova cesta 4,4000 
Kranj aH po e-pošti narocnine(g>g-gias.si s pripisom Za Alpski 
večer. Izžrebali bomo deset nagrajencev, ki bodo po pošti pre-
jeli po dve vstopnici. Vabimo Vas k sodelovanju. Imena nagra-
jencev bodo objavljena v Gorenjskem glasu 6. maja. 

Veto je dvignjen prst 
Gorenjski rojak Blaž Kavčič je bil pred koncem minulega leta izvoljen najprej za člana, nato pa še za 
predsednika državnega sveta. Ko je prejšnji teden opravil svoj prvi uradnejši obisk na Gorenjskem, je 
z njim nastal priložnostni pogovor. 

DANICA ZAVRI ŽLEBIR 

Kaj lahko kot državni svet-
nik, izvoljen na Gorenj-
skem, storite za to regijo? 

"Državni svet nima moč-
nih izvršnih pooblastil. Lah-
ko pa deluje v procesu spre-
jemanja zakonodaje, kjer 
želi prisfjevati k temu, da bo 
zakonodaja čim bolj prispe-
vala k rasti kakovosti življe-
nja državljanov Slovenije. To 
je naša splošna orientacija, 
konkretno pa so hidi gospo-
darska vprašanja, ki kažejo 
na to, da v Sloveniji potrebu-
jemo učinkovitejši model 
gospodarjenja s sedaj še last-
niškimi deleži v gospodar-
stvu, in tu pričakujem, da 
nam bo v državnem svetu 
uspelo prispevati k temu, da 
bodo oblikovani boljši mo-
deli, ki bodo na eni strani 
onemogočali, da bi se šlo v 
enostranske razprodaje dr-
žavnega premoženja, po 
dmgi pa onemogočali pre-
močan vpliv politike v go-
spodarstvu." 

Veto je opozorilo 
zakonodajalcu 

Kako ocenjujete uspehe do-
sedanjih vetov, najopaznej-
šega dela državnega sveta? 

"Res je delo državnega 
sveta (DS) najbolj opazno po 
vetih, čeprav to neradi šteje-
mo kot dosežek, saj gre v ne-
kem smislu za negativen 
dohodek. Veto pomeni dvig-
njen prst državnega sveta, 
da opozori poslance, da je o 
določeni materiji treba zara-
di utemeljenih razlogov še 
enkrat odločati. Ko ravno 
govorimo o instmmentu 
veta, naj povem, da si v DS 
prizadevamo, da bi v stiku s 
poslanskimi skupinami do-
segli soglasje za sprejem po-
slovnika državnega zbora v 
tem smislu, da bi imel D S 
možnost postaviti veto na 
posamezen člen zakona ali 
skupino členov, s čimer bi s 
tem šla vzporedno možnost, 
da državni zbor vsebinsko 
še enkrat odloča. Sedanja re-
šitev je dokaj groba. Državni 
zbor mora sprejeti ali zavr-
niti celoten zakon. Tudi mi 
v državnem svetu imamo 
določen pomislek, preden 
podpremo kakšen veto. Iz-
padlo bi zelo čudno, če bi na 
vsak zakon, za katerega me-
nimo, da v določenih ele-
mentih ni dober, izglasovali 
veto. Tako smo bili denimo 
državni svemiki zelo razoča-
rani nad nekaterimi določili 
zakona o prekrških, marsik-
do je zato pričakoval veto na 
ta zakon. Toda državni svet 

Blaž Kavčič, predsednik državnega sveta / FOI»: RMA DOII 

ne more biti dežurna opozi-
cija, ki nasprotuje prav vsaki 
rešitvi vlade." 

Uspešni ste bili z vetom na 
zakon o zaključku denacio-
nalizacije, ki ob ponovni ob-
ravnavi v državnem zboru 
ni bil sprejet. Kakšno je 
vaše pojasnilo? 

"To ni zakon, ki bi samo-
stojno vstopil v čas in pros-
tor in urejal določeno mate-
rijo. Ta zakon je prišel v po-
stopek in naj bi dodatno 
urejal materijo, ki jo že ure-
ja zakon o denacionalizaciji. 
Osebno ocenjujem, da je bil 
slednji sprejet na dokaj ne-
srečen način, preveč rado-
darno, preveč nekritično, v 
brezmejnem navdušenju za 
vračanje premoženja. Oseb-
no sem bil vedno mnenja, 
da bi bilo pametneje spreje-
ti denadonalizacijski zakon,, 
vendar v obliki, ki bi pretež-
no temeljila na vrednostao 
omejenih odškodninah, zla-
sti tam, kjer govorimo o pra-
vnih osebah, o podjetjih. 
Prevečkrat se vidi v zahtev-
kih, da niso bile ustrezno 
ovrednotene obremenitve 
pri pravnih osebah in lasmi-
kih, ampak se je vračalo, kot 
da bi bilo premoženje ne-
obremenjeno. To je le nekaj 
glavnih slabosti zakona. Na 
ta zakon je bil sprejet zakon 
o zaključku denacionalizaci-
je, ki je imel izjenmo pospe-
ševalen značaj. To bi pome-

nilo pritisk na pravosodne 
in upravne organe, da bi 
bilo možno odpreti že pra-
vnomočno zaključene po-
stopke. Menim tudi, da je 
bil v nekih rešitvah ta zakon 
manj naklonjen slovenskim 
državljanom in bolj tujim. 
Vse to je v tej težki presoji 
svetnikom zadostovalo, da 
smo se opredelili za veto. 
Soglašali smo sicer, da 
mora biti denacionalizacija 
čim prej zaključena, vendar 
se nam pospeški, kot so bili 
predlagani v tem zakonu, 
niso zdeli sprejemljivi. Za-
kon v državnem zboru po-
tem ni dobil kvalificirane 
večine, eden od razlogov je 
bil tudi ta, da so mu odteg-
nili podporo v SDS." 

Predsedniška funkcija 
naj bo poklicna 

V državni zbor pa v teh 
dneh prihajajo spremembe 
zakona o državnem svetu, 
kjer gre za ureditev profesi-
onalne funkcije predsedni-
ka državnega sveta. Kaj pri-
čakujete? 

"Ta zakon je zgolj uresni-
čitev zahteve ustavnega so-
dišča iz lanskega leta. Če 
sem praktičen, ta zakon ni 
zelo pomemben s finančne-
ga vidika glede plače pred-
sednika: tako jaz kot moj 
predhodnik sva deležna na-
domestila, ki je sicer nižje od 
plače, a omogoča normalno 

delo. Zadeva ni sprejemljivo 
urejena predvsem zaradi raz-
logov, ki jih je predstavilo 
tudi ustavno sodišče. Pred-
sednik državnega sveta pre-
prosto mora biti profesional-
na funkcija, ker to zahteva 
obseg njegovega dela in ker 
mesto predsednika DS v dr-
žavni hierarhiji zahteva pol-
no odgovornega in polno za-

Da bi v Sloveniji lahko 
uspešno reševali vpraša-
nja oblikovanja za držav-
ljane optimalnih rešitev 
(komunale, zdravstva, 
šolstva), pokrajine potre-
bujemo. 

poslenega človeka. Tudi 
predstavniška vloga predsed-
nika DS na nacionalni in 
mednarodni ravni utemelju-
je profesionalizacijo te funk-
cije. Ne pričakujem vsebin-
skih pomislekov poslancev, 
takšnih ni bilo že ob obra-
vnavi pred nekaj meseci. Slo 
je le za t0i da ni bilo zadosti 
razširjeno vedenje, da ta za-
kon potrebuje dvetretjinsko 
večino. Sedaj se poslanci 
tega zavedajo in na tej osno-
vi pričakujem, da bodo za-
kon sprejeli s potrebno dve-
tretjinsko večino." 

Kaj menite o razdelitvi Slo-
venije na pokrajine, kar se 
nam v tem mandatu vse 
bolj odmika? 

"Že v prvem poskusu lani 
se je DS nagnil v podporo re-
gionalizacije Slovenije, če-
prav sem eden tistih, ki me-
nimo, da je zadeva glede šte-
vila pokrajin ušla izpod nad-
zora, s področja strokovnega 
členjenja države na področje 
kupčkanja v boju za oblast in 
denar. Mislim, da je proble-
matično število pokrajin, pa 
tudi njihova imena. Po-
membno je naslednje: da bi 
v Sloveniji lahko uspešno re-
ševali vprašanja oblikovanja 
za državljane optimalnih re-
šitev (komunale, zdravstva, 
šolstva), pokrajine potrebuje-
mo. Ker so to vprašanja, ki se 
jih ne da dovolj kvalitetno re-
šiti v lokalni skupnosti (ima-
mo 210 občin, kar se nam je 
tudi "vsulo", ker smo pustili 
racionalne kriterije ob strani, 
zato sedaj ne bi smeli ponav-
ljati iste napake), potrebuje-
mo še eno raven lokalne sa-
mouprave. Za Gorenjsko pa 
menim, da je primemo obli-
kovana regija, seveda pa tudi 
tu obstajajo različna gleda-
nja, denimo zamisel o zgor-
nji Gorenjski, ki so po svoje 
tudi legitimna." 

mailto:rl@g-glas.si
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Zemlja za planiški center 
Minister Zver je v četrtek z lastniki zemljišč podpisal prve pogodbe o prodaji zemljišč. V Planici naj bi 
začeli graditi še letos. 

MARJANA AHAČIČ 

"Odkupi zemljišč, za kate-
re je država zagotovila 2,9 
milijona evrov, so pomem-
ben korak pri gradnji nordij-
skega centra Planica," je ob 
podpisu prvih pogodb z last-
niki zemljiJČ poudaril mini-
ster za šolstvo in šport Milan 
Zver. V četrtek je minister 
pogodbe o nakupu zemljišč 
po ceni 18 evrov za kvadratni 
meter podpisal zasebnimi 
lastniki, v prihodnjih tednih 
pa naj bi se ministrstvo za 
odkup dogovorilo še z agrar-
no skupnostjo. "Smo v naj-
bolj zapletenem delu projek-
ta, prepričan pa sem, da se 
bodo naslednje faze odvijale 
bistveno hitreje kot doseda-
nje. Igramo z odprtimi kar-
tami in upam, da smo si s 
tem pridobili zaupanje," je 
ob podpisu pogodb še dejal 
minister. 

Država je samo letos za 
Nordijski center Planica na-
menila sedem milijonov ev-
rov, sicer pa bo v celoten 
projekt vložila 37 milijonov; 
del tega denarja, nekaj manj 
kot dvajset odstotkov, naj bi 
zagotovila Evropska skup-
nost. V dveh letih naj bi s 

Minister je v četrtek z lastniki podpisal pogodbe za odkup zemljišč. 

tem denarjem zgradili sodo-
ben športni center: obnovili 
vse tri skakalnice, zpadil i 
nov tekaški stadion in žični- . 
co. Gradnja naj bi se po na-
črtih začela še letos. Kot je še 
dejal minister Zver, naj bi 
bil športni center, za katere-
ga bo poskrbela država, 
osnova za razvoj športnih in 
turističnih dejavnosti v vsej 
dolini Prepričan je namreč, 
da bo državi z investicijami v 

Planico kmalu sledila tudi 
zasebna pobuda. 

"Z velikim pričakova-
njem čakamo ila dan, ko bo 
tu prvo odprtje prenovlje-
nih objektov. Vesel sem, da 
bo Planica že na svetovnem 
prvenstvu leta 2010 kazala 
popolnoma drugačno podo-
bo kot danes," je ob podpi-
su pogodb povedal župan 
občine Kranjska Gora Jure 
Žerjav. Občina bo na drža-

vo brezplačno prenesla del 
svojih zemljišč, saj je sama, 
kot pravi župan, "mnogo 
premajhna za tako veliko 
zgodbo, kot je gradnja pla-
niškega nordijskega cen-
tra". Lastnike je ob podpiso-
vanju pogodb še pozval, da 
naj sredstva, ki jih bodo pri-
dobili s prodajo zemljišč v 
Planici, investirajo v nasta-
nitvene in druge turistične 
kapacitete. 

Za soseda propadajoče tovarne 
Bližina industrijske cone po mnenju nekaterih ni najboljša lokacija za gradnjo novih stanovanj. 

MATEJA RANT 

Kranj - "Sele po odmevnej-
ših člankih v nekaterih me-
dijih, na žalost po vplačilu 
are, sem postala pozorna na 
lokacijo nove soseske Ob 
Sotočju, kjer stanovanja gra-
di republiški stanovanjski 
sklad. Čeprav so me že iz-
brali za nakup stanovanja, 
raje tvegam aro kot se odlo-
čim za dokončni nakup, 
preden izvem, kakšni so na-
črti za bližnjo okolico," je 
obupano ugotavljala naša 
bralka, ko je spoznala, da 
novo sosesko gradijo le ne-
kaj korakov od propadajoče 
industrijske cone. 

Na občini so pojasnili, da 
ta čas na tem območju gradi-
jo po veljavnih prostorsko 
ureditvenih pogojih, ki so jih 
sprejeli pred štirimi leti. "Na 
območju Sotočja je tako 
predvidena mešana gradnja, 
v okviru katere je mogoče v 
ta prostor umestiti stano-
vanjsko, trgovsko, proizvod-
no in obrtno dejavnost. Po-
buda za drugačno namemb-
nost območja do sedaj ni bila 
podana," so razložili na obči-
ni in dodali, da bodo na-

Novo sosesko Ob Sotočju ta čas gradijo v bližini propadajočih industrijskih objektov. 

membnost spet preverjali v 
novem prostorskem načrtu 
občine, ki ga bodo predvido-
ma pripravili v prihodnjih 
dveh letih. 

Zanimalo nas je tudi, po 
kakšnih kriterijih lokadje za 
gradnjo izbira stanovanjski 
sklad. Pojasnili so, da pro-
jekte za nakup in nadaljnjo 
prodajo svojim kupcem iz-
birajo na podlagi javnega 
poziva za nakup gradbenih 
parcel, drugih urbanih zem-
ljišč in nepremičnin ter sku-

pin stanovanj in stanovanj-
skih stavb. "Strokovne služ-
be se za sprejem projekta 
oziroma nakup stanovanj 
odločajo na podlagi več kri-
terijev, ki so navedeni v jav-
nem pozivu. To so pred-
vsem povpraševanje po sta-
novanjih na obravnavani lo-
kaciji, primernost lokacije v 
smislu gostote pozidave, do-
stopa in obstoječe infra-
strukture ter primeme tipo-
logije in strukture stanovanj 
ter predvidene zunanje lu-e-

ditve, ki jo projekt določa." 
Poudarili so še, da gre pri 
novogradnji Ob Sotočju za 
primemo oddaljenost od 
središča mesta, projekt pa je 
delo uglednih in uveljavlje-
nih avtorjev. S postopnim 
urejanjem naj bi to območje 
zaživelo in stanovalcem 
omogočilo kakovostno biva-
nje, so še prepričani pri 
skladu. Zato verjamejo, da 
bodo stanovanja, čeprav so 
jih prodali šele 34 od ponu-
jenih 142, kmalu pošla. 

Čaka 12 tisoč ljudi 
Socialno varstveni programi ministrstva za delo, 
družino in socialne zadeve ne pokrivajo potreb 
tistih, ki potrebujejo skrb drugih. 

DANICA ZAVTU. ŽLEBIR 

Ljubljana - To je ugotovilo 
računsko sodišče v revizij-
skem poročilu, ko je pregle-
dovalo delovanje ministr-
stva. Za zagotavljanje social-
nega varstva tistih, ki potre-
bujejo skrb in pomoč dru-
gih, je v letu 2006 ministr-
stvo porabilo 13,3 odstotka 
vseh odhodkov državnega 
proračuna in 72 odstotkov 
svojega proračuna. Oblike 
pomoči, ki jih ponuja, so in-
stitucionalno varstvo starej-
ših v javnih in koncesijskih 
domovih, institucionalno 
varstvo odraslih s posebnimi 
potrebami, pomoč na domu 
in družinski pomočnik. Po-
sebno dramatično je stanje 
pri varstvu starejših: čeprav 
ima ministrstvo resolucijo o 
nacionalnem varstvu za ob-
dobje 2006 do 2010, v kate-
ri sledi cilju o petodstotni 
vključenosti starih nad 65 
let, nima dovolj jasnega od-
govora, kam s temi ljudmi. 
Kapacitete domov zajemajo 
14.242 postelj, domovi so 
polno zasedeni, septembra 
2007 pa je na sprejem čaka-
lo 12.293 tlo domskega var-
stva upravičenih ljudi. Cilj 
ministrstva je 20 10 doseči, 
da bo v domovih lahko 17 ti-
soč ljudi. Tudi če ta dlj dose-
že, brez postelje v domu 
ostane devet tisoč ljudi, po-
leg tega pa je pričakovati še 
staranje prebivalstva in večji 
naval na domove za starejše. 

opozarja na ugotovitve pred-
sednik računskega sodišča 
Igor Šoltes. Tudi "pokritost" 
države z domovi za starejše 
je neenakomerna (Gorenj-
ska je z manj kot 45 postelja-
mi na tisoč prebivalcev med 
slabše pokritimi). Računsko 
sodišče se je lotilo tudi po-
moči na domu, ki je je bilo v 
Sloveniji konec leta 2004 v 
Sloveniji deležnih 4732 lju-
di, aktualnejših podaAov pa 
nimajo. Tudi tu prihaja do 
velikih razlik v dostopnosti 
med posameznimi statistič-
nimi regijami. Računsko so-
dišče ugotavlja, da se pofre-
be upravičencev ne odražajo 
v državnem proračunu in 
proračunu ministrstva, da 
iz poročila niso razvidne 
usmeritve in cilji strategije 
na področju varstva starej-
ših, da zaradi pomanjkanja 
podatkov ni mogoče oceniti 
uspešnosti izvajanja social-
nega varstva starejših. Spre-
jelo je tudi več priporočil, 
kako izboljšati možnosti za 
socialno vključenost upo-
rabnikov in dostopnost 
oskrbe. Med drugim predla-
ga, naj ministrstvo prouči 
možnosti za različpe oblike 
formalne in neformalne po-
moči. Ena od možnosti je 
tudi javno-zasebno partaer-
stvo pri zagotavljanju do-
mov za stare, varovanih sta-
novanj in podobnega, pri 
čemer opozarja tudi na mo-
rebitna tveganja pri sodelo-
vanju obeh sektorjev. 
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ŠENČUR PRAZNUJE 

Podpis pogodb za Voglje 

Obnovo vodovoda in gradnjo kanalizacije v Vogljah 
bosta izvedla Cestno podjetje Kranj in Cratel. 

SIMON SUBIC 

Šenčur - Šenčurski župan 
Miro Kozel) je minulo sre-
do z izbranima izvajalcema 
podpisal pogodbi za grad-
njo komunalne infrastruk-
ture v Vogljah. Cestno pod-
jetje Kranj bo izvedlo obno-
vo vodovodnega omrežja 
ter uredilo Vogljansko in 
Letališko cesto, pogodbena 
vrednost del pa je skoraj 
milijon evrov, od katerega 
približno 80 odstotkov pri-
speva evropski sklad za re-
gionalni razvoj. Gradnjo fe-
kalne in meteorne kanali-
zacije ter vzpostavitev pr-
votnega stanja po ulicah v 
vasi pa bo izvedlo podjetje 
Gratel. Pogodbena vred-
nost teh del je dobrih šest-
sto tisoč evrov. S Komunalo 
Kranj je župan podpisal še 
pogodbo o upravljanju no-
vega omrežja v Vogljah. 
Gradbena dela se bodo za-

čela kmalu po 1. maju, celo-
tna investicija pa bo zaklju-
čena do septembra 2009, 
kakršen je rok izvedbe s 
strani Evropske unije. 

Ob tej priložnosti je Jure 
Krč, lastnik podjetja Gratel, 
ki bo v Vogljah gradil tudi 
optično omrežje, s predsed-
nikom PGD Šenčur Jože-
tom Stražnikom podpisal 
donatorsko pogodbo v višini 
25 tisoč evrov za nabavo no-
vega gasilskega vozila, v 
imenu podjetja Rešet pa 
tudi sponzorsko pogodbo s 
kolesarskim društvom Šen-
čur. "Ker Cestno podjetje 
Kranj že nekaj časa izdatno 
podpira šenčurske košarkar-
je, lahko ugotovim, da z iz-
branima podjetjema, ki sta 
se na razpis prijavili z naj-
boljšima ponudbama, celo 
nižjima od naših pričako-
vanj, dobro sodelujemo tudi 
na drugih področjih," je še 
povedal župan. 

Letos devet nagrajencev 

Večina prireditev ob trinajstem prazniku občine Šenčur se 
bo zvrstila v tem tednu. Najpomembnejša, slavnostna aka-
demija, bo v petek, 25. aprila, ob 19. uri v Domu krajanov 
Šenčur, pol ure prej pa bodo pred domom nastopili šenčur-
ski godbeniki. Po tradiciji bodo na akademiji podelili tudi le-
tošnja občinska priznanja. Zlato plaketo bosta prejela Jože 
Hudobivnik iz Hotemaž za dolgoletno delo v gasilskem dru-
štvu in MIlan Novak iz Trboj za štiridesetletno delo v šport-
nem društvu. Srebrno plaketo bosta prejela Slavko Hočevar 
z Visokega In Martin Corjanc iz Voklega, bronasto plaketo pa 
bodo prejeli Darko Florjančlč z Visokega, Marko Murko iz 
Šenčurja, Aleš Zupanec iz Vogelj, Robert Žepič iz Šenčurja 
in po sklepu župana tudi Tomaž Kukovič iz Šenčurja. S. Š. 

Vsem občankam in občanom 
iskreno čestitamo ob občinskem 

prazniku, 
23. aprilu, dnevu sv. Jurija! 

Posebne čestitke veljajo vsem letošnjim 
obanskim nagrajenkam In nagrajencem. 

2upan Miro Koželj 
Obfinskisvet 

Obfinska uprava 

Skrb za uravnotežen razvoj 
Pogovor z Mirom Koželjem, županom občine Šenčur, ki 23. aprila praznuje občinski praznik. 

SIMON ŠUBIC 

V občini Šenčur v sredo 
praznujete občinski praznik, 
kar je priložnost za pogled 
na narejeno v zadnjem letu. 
Ste zadovoljni? 

"Da. Če naštejem samo 
največje dosežke, potem 
smo lani dokončno zgradili 
in obnovili komunalno in-
frastrukturo na celotaem 
območju Šenčurja, kar je za 
Šenčurjane precejšnja pri-
dobitev. Komunalno infra-
strukturo smo poleg tega 
zgradili tudi v Obrtao po-
slovni coni P2B in v Vogah, 
v Voklem smo začeli grad-
njo večnamenskega doma. 
Lani smo opravili tudi naj-
večji del naloge priprave, iz-
delave in sprejema občin-
skega podrobnega prostor-
skega načrta skupnega po-
mena za regionalno cesto 
Hotemaže-Britof" 

Ali pričakujete še kaj težav 
pri odkupu zemljišč? Prav 
zaradi teh težav so namreč 
pred slabimi tremi desetletji 
regionalno cesto zgradili 
samo do Britofa... 

"Dokler ne bodo podpisa-
ne vse pogodbe za pridobitev 
zemljišč, so seveda zapleti 
možni in dotlej gradnja ne 
more steči. Glede na grehe 
iz preteklosti, ki so bili stor-
jeni pred takrat načrtovano 
gradnjo ceste, je treba storiti 
vse, kar je v naši moči, da se 
bodo vsi morebitni problemi 
rešili v soglasju z lastniki. 
Postopek odkupa zemljišč 
sicer vodi država, ki nas o 
vsem sproti obvešča, občina 
pa bo skušala po najboljših 
močeh pomagati pri reševa-
nju problemov. Ce bo vse te-
klo po načrtih, potem bodo 
letos odkupili zemljišča, iz-
delali projektno dokumenta-
cijo in pridobili ali pa vsaj 
vložili dokumentacijo za 
gradbeno dovoljenje. Še le-
tos bi tako po optimistični 
varianti lahko stekla priprav-
ljalna dela, glavnina del pa bi 
bila opravljena v letih 2009 

Država je odgovorna tudi za 
gradnjo krožnega križišča na 
vstopu v Obrtno poslovno 
cono Šenčur. Kdaj te krožiš-
če zgrajeno? 

"Pri tej gradnji je največ 
problemov s pridobitvijo 
zemljišč, kar je sicer razum-
ljivo, saj smo Slovenci na 
svojo zemljo zelo navezani 
in se zato včasih težko odlo-
čimo za njeno prodajo. Na 
problem opozarjam zato, ker 
je to krožišče zelo pomemb-
no za številne gospodarske 
subjekte v Šenčurju, še pose-
bej za podjetja v poslovni 
coni. Pomembno je tudi za 
prebivalce Šenčurja, saj en 

Župan Miro Koželj / foto corMd Kivi« 

krak krožnega križišča pred-
stavlja Mlakarjeva ulica, veli-
ko pa bo prispevalo tudi k 
varnejšemu prometu na br-
niški cesti. Zato sem prepri-
čan, da bo investitor vse pro-
bleme znal rešili. Naj do-
dam, da mora po zakonu ob-
čina pri tej investiciji prispe-
vati sredstva za gradnjo ploč-
nika, javne razsvetljave in 
kolesarske steze. Ker pa je 
krožišče predvsem interes 
podjetij v obrtno poslovni 
coni, se bo treba z njimi naj-
prej dogovoriti o plačilu na-
šega dela projekta." 

Največji projekt v Vogljah 

Katere bodo največje občin-
ske investicije v tem letu? 

"Največji letošnji projekt 
bo začetek gradnje in obnove 
fekalne kanalizacije, vodovo-
da in cest v Vogljah, skupaj 
vreden okoli 1,6 milijona ev-
rov. Za obnovo vodovoda in 
ceste smo pridobili tudi sred-
stva evropskih strukturnih 
skladov, iGir nam bo v veliko 
pomoč. Investicija bo zaklju-
čena do septembra prihod-
nje leto. Naj ob tem povem, 
da so v teku tudi postopki za 
pridobitev evropskih kohe-
zijskih sredstev za gradnjo 
primame kanalizacije v celo-
tni občini, vključno s čistilno 
napravo, ki bo skupna za ob-
čine Šenčur, Kranj in Med-
vode in bo stala na območju 
Medvod, neposredno ob 
meji z našo občino. Drugi 
projekt bo dograditev vrtca v 
Šenčurju. Projekt je že izde-
lan, v teku je postopek za iz-
biro izvajalca gradtenih del, 
zato lahko pričakujemo, da 
bomo gradnjo začeli letos, 
zaključih pa prihodnje leto. 
Vrtec bomo povečali za pri-
bližno tretjino, povečali 
bomo tudi tiste prostore, ki 
bodo zaradi večjega števila 
otrok sicer premajhni. Obe-

nem bomo zgradili tudi do-
datno cestno povezavo med 
vrtcem in Pipanovo cesto 
mimo športnega parka ter s 
tem pridobili večje število 
parkirnih mest, ki bodo na 
razpolago tako vrtcu kot upo-
rabnikom športnih objektov. 
S tem bomo dobili možnost 
vzpostavitve enosmernega 
krožnega prometa tudi po 
Weingerlovi cesti. Tretji pro-
jekt je lureditev še neurejene-
ga odseka Olševnice od liio-
stu na Lužah do razbrerae-
nilnika, kar bomo izvedli v 
sodelovanju z državo. Ob 
tem bomo na omenjenem 
odseku tudi obnovili in delo-
ma razširili občinsko cesto 
Srednja vas-Luže. Četrti večji 
projekt pa bo nadaljevanje 
gradnje večnamenskega ob-
jekta v Voklem. Računamo, 
da bomo letos končali grad-
bena dela, tako da bi prihod-
nje leto še nabavili in monti-
rali opremo." 

Zadnjo razpravo o dopust-
nosti gradnje večstanovanj-
skih objektov v Šenčurju je 
občinski svet zaključil s spre-
jetjem obveznih razlag spo-
rnih določil prostorsko ure-
ditvenih pogojev. Zakaj mis-
lite, da je bilo sprejetje ob-
veznih razlag najprimernej-
ša rešitev? 

"Predlog odbora za pros-
tor, naj se spremeni odlok o 
prostorsko ureditvenih po-
gojih, rti bil smiseln, saj po-
stopek spreminjanja pros-
torskih aktov poteka naj-
manj šest, sedem mesecev. 
V tem času pa bomo že ime-
li nove prostorske dokumen-
te, v katerih bodo takšne 
omejitve pri gradnji stano-
vanjskih objektov že zapisa-
ne. Podana je bila tudi ideja 
o moratoriju, a ni izvedljiva. 
Najprimernejša rešitev je 
bila zato sprejem obvezne 
razlage 7. oziroma 21. člena 

ter členov lo.b v obeh odlo-
kih o prostorsko ureditvenih 
pogojih. Obvezna razlaga je 
samo dopolnilo tem členom, 
z njo pa smo zgolj opredelili, 
kaj pomeni enostanovanjska 
gradnja in kaj družinska 
gradnja. V nobenem prime-
ru pa ne gre za spreminjanje 
določil obstoječih PUP-ov. 
Obvezna razlaga je torej po-
moč za jasnejše razumeva-
nje veljavnih določil, saj so 
bila v preteklosti nekajkrat 
uporabljena v nasprotju z 
namenom in razumeva-
njem, kot so ga imeli občin-
ski svetniki ob njihovem 
sprejemanju. Kljub temu pa 
moram opozoriti, da Šenčur 
počasi postaja malo mesto, 
da se karakter naselja spre-
minja, zato je treba pričako-
vati tudi gradnjo večstano-
vanjskih objektov. Res pa je, 
da blok ne more stati med 
enostanovanjskimi oziroma 
enodružinskimi stavbami. S 
prostorskimi akti, ki jih pri-
pravljamo, bo treba določiti 
območja, kjer bo večstano-
vanjska gradnja dopustna, 
tako kot je bilo to storjeno v 
primerih Sajovčevega in 
Mačkovega naselja." 

Pritisk na priseljevanje v 
vašo občino dokazuje, da je 
občina Šenčur prijazna do 
občanov in podjetij ... 

"Res je, da opažamo kar 
močan pritisk na priseljeva-
nje v naše kraje, zato mora-
mo predvsem zaradi poveče-
vanja števila prebivalstva skr-
beti za uravnotežen razvoj. 
Prehitra rast pomeni tudi hi-
trejšo rast potreb po družbe-
nih objektih - vrtcu, šoli, 
športnih objektih in podo-
bno. Temu se želimo izogni-
ti, ker občina takega finanč-
nega zalogaja ne bi zmogla 
oziroma bi to prineslo zastoj 
na drugih področjih." 

Pred dnevi ste z drugimi žu-
pani podpisali pogodbo o 
medobčinskem inšpektora-
tu. Koliko ga boste potrebo-
vali v Šenčurju? 

"Občina Šenčur bo imela 
po pogodbi redarsko službo 
na voljo šestnajst ur na me-
sec, enak čas pa tudi inšpek-
cijsko službo. Inšpektorat bo 
za občino pomenil močno 
orodje za reševanje različnih 
problemov. Mnogih kršitev 
občinskih odlokov do sedaj 
nismo mogli sankcionirati, 
odslej pa jih bomo lahko • 
kot npr. za prekrške, kot so 
postavitev ograde preblizu 
občinske ceste, neupošteva-
nje dolžnosti prikljufitve na 
javno kanalizacijo, kjer je ta 
že zgrajena, onesnaževanje 
občinskih cest, nepravilno 
parkiranje, odlaganje odpad-
kov in smeti v okolje in po-
dobno." 
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Raste nova, sodobna šola 
Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice se bo do jeseni preselila v nove prostore na Plavžu. 

URŠA PETERNEL 

Jesenice - Visoka šola za 
zdravstveno nego Jesenice 
bo z novim študijskim letom 
dobila nove, sodobne prosto-
re na Plavžu na Jesenicah. 
Obnova nekdanje upravne 
stavbe Merkurja je v polnem 
teku, dela naj bi bila končana 
do konca junija, sledila pa bo 
še namestitev opreme. Kot je 
zagotovil jeseniški podžu-
pan Boris Kitek, dela poteka-
jo po načrtih in za zdaj ni bo-
jazni, da bi študenti v začet-
ku oktobra ne sedli v pov-
sem prenovljene predavalni-
ce. In kakšna bo nova šola? 
Po Kitkovih besedah bodo v 
prenovljeni stavbi - imela bo 
tri etaže • uredili tri velike 
predavalnice, več specialnih 
učilnic, računalnišH center, 
arhiv, knjižnico, referat, ka-
binete ... Skupna neto povr-
šina prostorov bo 1253 kva-
dratnih metrov. Občina Jese-
nice kot ustanoviteljica viso-
ke šole je trenutno še najem-
nica objekta, računajo pa, da 
jim ga bo že maja, ko tK>do z 
rebalansom proračuna zago-

Nekdanja poslovna stavba Merkurja se že spreminja v sodoben visokošolski objekt. 

tovili nekaj več kot 913 tisoč 
evrov, uspelo odkupiti od 
Merkurja. Obnova pa bo Ob-
čino stala dodaten milijon 
evrov. Kot je poudaril podžu-
pan Kitek, bodo s tem zago-
tovili razmere za normalno 
delo študentov, ki zdaj pre-
davanja poslušajo v nekdanji 

občinski sejni sobi v stavbi 
zdravstvenega doma. Ker je 
edini investitor Občina Jese-
nice, si po Kitkovih besedah 
v bodoče želijo dobiti part-
nerje in donatorje, ki bi so-
delovali pri nakupu opreme 
in morebitni širitvi šole. Vi-
soka šola za zdravstveno 

nego Jesenice ima veliko 
perspektivo, je prepričan so-
govornik, načrti vodstva šole 
so ambiciozni in le še vpra-
šanje časa je, kdaj se bo šola 
z uvedbo bolonjskega magi-
sterija preoblikovala v fakul-
teto. S tem bodo Jesenice po-
stale fakultetno mesto. 

Po brezjanski Poti miru 
Občina Radovljica in Frančiškanski samostan urejata na Brezjah novo 
tematsko pot v občini - Pot miru. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Brezje - Načrte za ureditev 
tematske poti (na začetku so 
jo imenovali Sončna pot) so 
po naročilu občine pripravili 
v blejski območni enoti zavo-
da za gozdove. Kot je pove-
dal Simon Resman iz zavo-
da, želijo predstaviti narav-
no, kulturno in duhovno de-
diščino Brezij in okolice, raz-
širiti turistično ponudbo kra-
ja in obnoviti že obstoječe 

dele poti za pešce med Brez-
jami in Peračico ter "oživiti" 
poti v Noše in na Črnivec. Iz-
hodišče poti je pri baziliki na 
Brezjah, odtod poteka do j)e-
račiških slapov in naselja Pe-
račica, kjer se obme nazaj na 
Brezje. Dolga je 5,7 kilome-
tra, približno dve uri hoje, 
možno pa se je sprehoditi 
tudi samo do slapu ali po 
krajšem, 2,5 kilometra dol-
gem krogu, ki poteka po 
brezjanskem polju. "Pot je 

namenjena družinam, ro-
marjem in starejšim obisko-
valcem, peračiški del zahtev-
nejšim sprehajalcem, po 
brezjanskem polju pa tudi 
invalidom," je dejal Simon 
Resman in dodal, da bo na 
poti tudi sedem informacij-
skih tabel, petnajst kulturno 
verskih objektov (umetniško 
kovanih spomenikov) in raz-
gledni pa\iljon. Na izhodišč-
ni informacijski tabli bodo 
predstavili pot, na nasled-

njih pa okoliške hribe, ga-
brov vejnik, konglomeratne 
bloke, debelo smreko, Pera-
čico, slap in tuf. Na kovanih 
spomenikih (letos bodo po-
stavili prva dva) bodo izbrani 
verzi petnajstih slovenskih 
pesnikov. 

Kot je povedal Milan Po-
har, skrbnik občinskega pre-
moženja, so na poti, ki pote-
ka po starih poteh, obnovili 
brvi, stopnice, ograje in ne-
katere druge dele. Gradbena 
dela so že končali, čakajo le 
še na lepo vreme, da bodo 
lahko postavili informacijske 
table, razgledni paviljon in 
smerkoraze. Občina in fran-
čiškanski samostan sta tudi 
že podpisala pogodbo s turi-
stičnim društvom o promo-
ciji in vzdrževanju poti. 

ŽIROVNICA 

O sofinanciranju prireditev kasneje 

Žirovniškl občinski svetniki so na zadnji seji obravnavali 
pravilnik o sofinanciranju turističnih prireditev iz 
občinskega proračuna, ki pa ga je župan Leopold Pogačar 
zaradi številnih pripomb umaknil z glasovanja, saj se je od-
ločil, da ga bodo skupaj z odbori In komisijami ustrezno 
dopolnili in v potrditev občinskemu svetu predložili na eni 

,od prihodnjih sej. Predlagani pravilnik je določal upra-
vičence, pogoje in postopek dodeljevanja proračunskih 
sredstev, prav tako pa tudi prireditve, ki so po mnenju pred-
lagatelja neprofitne in v javnem interesu: Markov sejem, 
Veseli dnevi, Večer na vasi, žegnanje konj In silvestrovanje. 
"Kako bomo ugotovili, katera prireditev Ima neprofitni 
značaj? Ni prav, da so prireditve, ki jih bo občina sofinan-
cirala, že vnaprej izbrane. S tega zornega kota je pravilnik 
škodljiv in dlskrlminatoren," je menil Anton Koselj (SD). 
"Kako bo komisija ocenjevala te prireditve? Kaj je kakovost-
no, je zelo subjektivni faktor," je opozoril Izidor Jekovec 
(Neodvisna lista za Žirovnico). A. H. 

JESENICE 

Polne predvsem jasli 

V Vzgojno-varstveni organizaciji Jesenice imajo za novo šol-
sko leto vpisanih 612 otrok. To je več kot lani, ko je bilo vpi-
sanih 562 otrok, je povedala ravnateljica Zdenka Kovač. Naj-
bolj se je povečal vpis najmlajših otrok, torej v skupinah pr-
vega starostnega obdobja. Tako bodo denimo samo v enoti 
na Tavčarjevi imeli kar sedem oddelkov prvega starostnega 
obdobja (doslej štiri), v enoti na Koroški Beli dva oddelka 
(doslej enega) In tako naprej. Torej gre za pravi "bum" otrok, 
rojenih v letih 2006 in 2007. Kaže, da ne bodo zavrnili nobe-
nega otroka, je povedala Kovačeva, le nekateri starši bodo 
otroke morali voziti v drugo enoto od pn/otno izbrane. Večje 
zanimanje za vpis v vrtec (ki so ga v VVO Jesenice zelo vese-
li) Kovačeva pripisuje predvsem večjemu številu otrok in vse 
večjemu zavedanju staršev o pomenu predšolske vzgoje. 
Novi zakon, ki z jesenjo uvaja brezplačni vrtec za drugega In 
vse nadaljnje otroke, pa po ravnateljičinem mnenju nI vplival 
na povečanje vpisa. Otrok, ki bodo z jesenjo na Jesenicah 
imeli brezplačen vrtec, je tako le okoli štirideset. U. P. 

Slovesnost pri 
Okrogelski jami 
v njej so Nemci aprila 1942 obkolili 13 
partizanov, osmerica si je sama vzela življenje. 

JOŽE KOŠNJEK 

Okroglo - Aprila leta 1942 se 
je 14 bork in borcev Kokrške 
čete po preboju iz Udin bor-
šta skrilo v jami na vrhu pe-
čine nad Savo v bližini Okro-
glega. Vendar so bili izdani 
(izdajalec ni bil domačin, kar 
so sprva trdili - op. p.). Nem-
ci so jih 21. in 22. aprila ob-
kolili in jih pozivali k preda-
ji, ki je obkoljeni v jami niso 
sprejeli, nato pa so v jamo 
spustili plin. Osmerica, med 
njimi je bil tudi Stane Žagar 
mlajši, sin narodnega heroja 
Staneta Žagarja, ki je dober 
mesec pred tem padel na 
Planici, si je sama vzela živ-
ljenje, pet pa jih je plin oma-
mil do nezavesti. Štirje so 
bili ustreljeni kot talci, peti 
Stanko Mlakar pa je ušel, 
vendar je še istega leta padel 
v Udin borštu. Preživel je le 

Vladimir Peraič - Planin iz 
Tržiča, ki je šel pred začet-
kom obkoljevanja po vodo k 
Savi in se je tam skrival do 
odhoda Nemcev. 

Letošnja spominska slo-
vesnost pri jami na Okro-
glem je bila v nedeljo. V kul-
turnem programu so sodelo-
vali učenke in učenci osnov-
ne šole Naklo in moški pev-
ski zbor Triglav Duplje. Šte-
vilne udeležence je nagovoril 
predsednik borčevske orga-
nizacije Naklo Jože Kašpar, 
govornica pa je bila predstav-
nica Socialdemokratske 
stranke Darja Delavec iz 
Preddvora. Opozorila je na 
vedno večje socialne razlike 
in stiske ljudi, zato je še bolj 
pomembna solidarnost med 
ljudmi in taka politika, ki bo 
znala bolje od sedanje, v do-
bro mlade generacije, reše-
vati te probleme. 

Nedeljska slovesnost pri spomeniku na Okroglem. Levo 
Jože Kašpar in Darja Delavec. 

KRATKE NOVICE 

RIBNO PRI BLEDU 

Odprli bodo športno rekreativni center 

Pri hotelu Ribno bi morali minulo soboto odpreti nov šport-
no-rekreativni center, kjer so uredili pet peščenih teniških 
igrišč z možnostjo igranja tenisa pod reflektorji, poleg tega 
pa še igrišče za odbojko na mivki in ulično košarko. Prav 
tako so postavili igrala za otroke, ponujali bodo tudi mož-
nost izposoje koles, pripravljali bodo tečaje nordijske hoje, 
lahko pa vam pripravijo tudi piknik na prostem. V prijetnem 
okolju Imajo brunarico, kjer se boste lahko odžejali In po-
skusili različne sladolede. Zaradi slabega vremena slavnost-
nega odprtja minulo soboto nI bilo, ker pa je za konec ted-
na boljša vremenska napoved, naj bi ga pripravili to soboto, 
26. aprila, ob lo. url. V. S 

BLED 

O naravnih metodah zdravljenja 

Jutri, v sredo, ob i8. uri bo v Grand Hotelu Toplice na Bledu 
tretje Izmed serije petih predavanj dr. Petra Papuge z 
naslovom Naravne metode za Izboljšanje kakovosti življe-
nja. Tema tokratnega predavanja bo dletoterapija in zdrav-
ljenje s hrano. Dr. Papuga bo spregovoril o teoriji petih 
okusov in petih elementov ter o vplivih hrane različnih 
okusov na posamezne telesne organe. Dr. Petar Papuga je 
doktor medicine in specialist za akupunkturo. Svoje bogato 
znanje je dopolnil s triletnim študijem tradicionalne kitajske 
medicine v Pekingu in Šanghaju in velja za vrhunskega 
strokovnjaka s področja alternativne medicine in zdravja. Je 
tudi avtor knjige Kitajski ključ do zdravja. V. S. 
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PODBREZJE 

Očistili okolico Podbrezij 

Blizu petdeset članov Gasilskega društva Podbrezje, Lovske 
družine Dobrča in Gorenjskega ekološkega društva ter dru-
gih krajanov se je v soboto udeležilo čistilne akcije v Pod-
brezjah. Vztrajali so kljub dežju in naložili več kot 20 kubič-
nih metrov odpadkov. Vse so odpeljali na deponijo Kovor. 
Kot je sporočil tajnik GED jernej Jeglič, so zadovoljni s svo-
jim prispevkom k ohranjanju čistega okolja. Žal pa so lahko 
le nemočno opazovali škodo v naravi zaradi širjenja beto-
narne in nove dovozne ceste skozi gozd z redkimi drevesni-
mi vrstami. S. S. 

BISTRICA PRI TRŽIČU 

Zvesti krvodajalci v Tržiču 

Območno združenje RK Tržič je pripravilo prvo letošnjo kr-
vodajalsko akcijo, ki jo je v dveh dneh obiskalo 223 daroval-
cev. Že v četrtek do lo. ure so našteli 70 udeležencev. Kot je 
povedal Ivan Mlinarič, so pri Rdečem križu posebej veseli 
novih obrazov in mlajših ljudi. Zoja Zalokar, dr. med. iz 
Splošne bolnišnice jesenice, je pohvalila zvestobo krvoda-
jalcev v Tržiču. Žal so časi z več kot sedemsto udeleženci na 
dveh akcijah v letu že skoraj pozabljeni. S. S. 

KRANJ 

Vojaškim obveznikom o njihovi dolžnosti 

v začetku aprila so pričeli v UO Kranj seznanjati vojaške ob-
veznike letnika 1990 z vojaško dolžnostjo. Prijazno jih je 
gostil Center srednjih Sol v Škofji Loki. Z odzivom so bili 
zadovoljni, saj je bila udeležba kar 76-odstotna. Še bolj pa 

.so bili ob zaključku zadovoljni z izraženim interesom za 
Slovensko vojsko, saj je pisno zanimanje izrazilo kar štiri-
deset odstotkov vojaških obveznikov. Tokrat so fantje prišli 
iz selške in poljanske doline, obiskujejo pa različne srednje 
šole. v aprilu seznanitve nadaljujejo še v Vojašnici Bohinjs-
ka Bela (ravno ta teden) za fante iz Gornjesavske doline in v 
maju pride na vrsto Tržič. V jesenskem času pa jih bodo za-
ključili v vojašnici Kranj. Seznanjanju z vojaško dolžnostjo 
bodo tako fetos posvetili 23 dni in s tem seznanili prek tisoč 
vojaških obveznikov. A. B. 

M E T R O P O L A 
"it̂ PRFMlt̂ MINSKA DRUŽBA 

Metropola, d. o. o., Ljubljana, Vodovodna cesta 109, 
Ljubljana, 01/360-21-80,051/308-862. 

Kranj - Savska loka, prodamo proizvodno-skladiščne pros-
tore 1.1982, v izmeri 785 m2, pritličje, neposreden dostop 
z vlačilci brez nakladalne rampe, višina stropa 3-3,5 m, elek-
trična priklopna moč po potrebi, možnost priklopa na plin, 
CK. Cena: 600 EUR/m2. 

Kanalizdcija končana junija 
Vas Strahinj bo letos dobila kanalizacijo še na vzhodnem in južnem delu. Gradnja bo verjetno 
končana na začetku junija. 

STOJAH SAJE 

Strahinj - Občina Naklo je 
poleti 2006 uspešno konča-
la naložbo v gradnjo fekalne 
in meteorne kanalizacije za 
večji del naselja Strahinj. Ta-
krat so obenem obnavljali 
javni vodovod, postavili nove 
hidrante, širili javno razsvet-
ljavo, asfaltirali ceste in ure-
dili središče vasi. Napovedali 
so tudi, da bodo nadaljevali 
gradnjo kanalizacije v vzho-
dnem in južnem delu vasi 
takoj, ko bo mogoče. 

V delu naselja proti gozdu 
Udrn boršt in vasi Cegelnica, 
kjer je približno sedemdeset 
stanovanjskih hiš, so imeli 
pri pripravi projekta gradnje 
veliko dela s pridobivanjem 
služnosti za gradnjo kanali-
zacijskega omrežja po zaseb-
nih zemljiščih. Ker vsi lastni-
ki niso pokazali razumevanja 
za gradnjo, so traso spremi-
njali. Letos so projekt do-
končno uskladili in izbrali iz-
vajalca del. Občina je podpi-
sala pogodbo s Cestnim pod-
jetjem Kranj, ki je gradilo že 
prvi del kanalizacije v Strahi-
nju. Vrednost letošnje nalož-

V vasi Strahinj nadaljujejo gradnjo kanalizacijskega omrežja. 

be je ocenjena na 370 tisoč 
evrov, končana pa bo predvi-
doma na začetku junija. 

"Dela pri gradnji kanaliza-
cije so se začela prvi teden 
aprila v severnem delu nase-
lja Cegelnica, kjer so naredi-
li priklop na že zgrajeno 
omrežje. Na trasi novega ka-
nala proti Strahinju urejajo 

kmetijska zemljišča v prvot-
no stanje. Zgrajen je tudi 
krak kanalizacije na vzhodu 
Strahinja, kjer je neposeljen 
del vasi. Sedaj potekajo dela v 
južnem delu vasi, ki je gosto 
poseljen. Zaradi del bo pro-
met delno oviran, saj bodo 
nujne začasne zapore in ob-
vozi. Med gradnjo kanalizaci-

je bo občina poskrbela tudi 
za obnovo vodovoda in javne 
razsvetljave, Telekom pa bo 
nadaljeval polaganje telefon-
skih kablov v zemljo. Na kon-
cu bodo položili nov asfalt na 
ceste in uredili ulice," je opi-
sal Ivan Fic iz uprave Občine 
Naklo potek letošnjih del v 
Strahinju. 

Najuspešnejši gasilci GD Prebačevo-Hrastje 
S I M O N Š U B I C 

H rastje - Na nogometnem 
igrišču v Hrastju je v soboto 
potekalo tekmovanje Gasil-
ske zveze Kokra, v katero je 
povezanih 12 gasilskih dru-
štev iz občin Šenčur, Pred-
dvor in Jezersko. Med sode-
lujočimi je po udeležbi in 
uspešnosti izstopalo pred-
vsem PGD Prebačevo-H rast-
je, je po koncu tekmovanja 
pojasiiil poveljnik GZ Kokra 

Robert Žepič. Najboljše tri 
desetine v vsaki kategoriji so 
si priborile sodelovanje na 
regijskih tekmovanjih, ki 
bosta maja potekali v Na-
klem (za pionirje in mla-
dince) in na Bledu (člani, 
starejši gasilci). Zmagoval-
ci tekmovanja G Z Kokra so: 
Voklo (pionirke, mladinci, 
Voklo), Prebačevo-Hrastje 
(pionirji, mladinke, starejši 
gasild, članice B, članice A, 
članiB). 

Gorenjski Glas Za m že 60 la bdelimo Cas 

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

Zelo zanimiva knjiga , 
- za Gorenjce, 

saj se največ dogaja prav 
v naših krajih. 

Prvi Slovenec, 
ki je bil dvakrat zaprt 
na Golem otoku. 

Cena za bralce 
Gorenjskega glasa z 
20% popustom 
samo 

2 3 , 2 EUR 

IUDO\'AN fUUST 

V I H A R N I K 
NA R A Z P O T J I H ČASA 

} Gir)renjškiGlas 
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Odprli nov taborniški dom 
DANICA ZAVRI ZLEBIR 

Škofja Loka - Na sotočju Sor 
so škofjeloški taborniki v so-
boto, ko so praznovali dan 
Zemlje in dan tabornikov, od-
prli nov taborniški dom. 
Zgradili so ga na mestu stare-
ga montažnega, ki ga je Rodu 
svobodnega Kamnitnikapred 
40 leti podarila Jelovica. 
Gradnja sedanjega je po bese-
dah vodje gradbenega odbora 
Martina Trampu&a trajala pet 
let, stroške gradnje pa pred 
koncem ocenjuje na okoli 85 
tisoč evrov. Gradnjo so spon-
zorirali občina Škofja Loka, 

študentski servis Zamorc, 
škofjeloški klub študentov in 
več manjših, taborniki sami 
pa so opravili prek 25 tisoč ur 
prostovoljnega dela. Odprtje 
novega doma je potekalo v ša-
ljivem duhu. Slovesno ga je 
odprl "predsednik države Da-
nilo Tiirk" v osebi humorista 
Marjana Šarca, ki je imitiral 
še več uglednih političnih 
osebnosti. Trak pa so prereza-
li Meta Dagarin, načelnica 
Rodu svobodnega Kamnitni-
ka, Martin TrampuS, vodja 
gradbenega odbora in naj-
mlajša tatemika Eva Šter in 
TJČeferin. 

Sedmič cvetlični sejem 
DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Škofja Loka • Priprave na le-
tošnji cvetlični sejem so se 
začele že konec marca, ko so 
v Škof] i Loki pripravili veliko 
čistilno akdjo. Prostovoljci so 
temeljito očistili mesto in 
okolico, tako da so odpeljali 

prek 380 kubičnih metrov 
večjih bioloških odpadkov in 
83 kub. metrov drugih meša-
nih odpadkov. Škofja Loka je 
tako pripravljena na okrasi-
tev s cvetjem. Mintili četrtek 
so lahko Ločani prisluhnili 
predavanju inženirke agro-
nomije Marije Horvat o po-

mladnem urejanju vrtov in 
skrbi za balkonsko cvetje. Ta 
četrtek, 24. aprila, bodo otro-
ci iz škofjeloških vrtcev Mest-
ni trg polepšali z raznobarv-
nimi cvetlicami. Glavni do-
godki letošnjega cvetličnega 
sejma, ki ga sedmič po vrsti 
prirejata občina Škofja Loka 
in Skupina za lepšo Loko, pa 
se bo zgodila v petek in sobo-
to, 25. in 26. aprila. Na sejmu 
bodo lahko obiskovalci po 

ugodnih cenah kupili vse vr-
ste cvetja, gnojila, korita za 
rože, sadike, semena, čebuli-
ce, vrtaarsko orodje... pa tudi 
bogat izbor domačih dobrot. 
V petek bo sejem trajal od 13. 
do i8. ure, v soboto pa od 8. 
do 13. ure. Spremljal ga bo 
glasbeni program: nastop 
sicupine Trio, orgličar Janez, 
duo Tine in Jožica, potekala 
pa bo tudi Mojčina otroška 
delavnica na temo cvetlic. 

ŽELEZNIKI 

Vse manj prostora v vrtcih 

Pomanjkanje prostora v vrtcih v Železnikih je čedalje večje. 
Če so lani v vrtcu pri OŠ Železniki zavrnili i8 otrok, so jih le-
tos kar 31. Nič boljše ni stanje v Antonoverr vrtcu, kjer so le-
tos odklonili polovico od i8 prejetih vlog. Antonov vrtec 
nima pogojev za širitev, možno bi bilo pridobiti le prostor 
za pol oddelka, da bi delovali trije oddelki namesto dveh in 
pol kot sedaj, a ne prej kot v treh letih. Tudi v vrtcu pri šoli 
v Železnikih je po besedah ravnatelja Franca Ranta nemogo-
če pridobiti dodatne prostore, možna pa bi bila širitev vrtca 
v podružnični šoli v Selcih, kjer so prosti še neizdelan, man-
sardni prostori. "V preurejene prostore bi preselili učence, 
tako pa bi v pritličju dobili dodatne prostore za vrtec. V dveh 
tednih bo izdelan idejni projekt, do konca leta pa naj bi v 
Selcih že odprli en oddelek jasli," je povedal župan Mihael 
Prevc. A kljub temu se bodo mnogi starši znašli v stiski gle-
de varstva otrok. "Problema se ne da rešiti čez noč. Letos 
bodo izdelani projekti za obnovo centralne šole In podružni-
ce v Dražgošah, v sklopu tega pa nameravamo v Železnikih 
pridobiti vsaj dva oddelka vrtca, enega pa v Dražgošah. 
Morda bi bilo kakšen oddelek možno odpreti tudi v župniš-
ču v Selcih, ko se bodo zdravniki preselili nazaj v zdravstve-
ni dom v Železnike," je še dejal župan. A. H. 

ŽELEZNIKI 

Zaradi poplav slabša realizacija proračuna 

Železnikarski občinski svetniki so na zadnji seji sprejeli za-
ključni račun proračuna za leto 2007. Lani je v proračun pri-
teklo 8,5 milijona evrov, kar pomeni 95-odstotno realizacijo, 
medtem ko so bili odhodki realizirani v višini 5,4 milijona ev-
rov oziroma 59-odstotno. Na realizacijo proračuna so v lan-
skem letu precej vplivale poplave, saj lani niso porabili pre-
cejšnega dela denarja iz predsanacijskega programa in huma-
nitarne akcije. Ta sredstva so namenska in so jih prenesli v le-
tošnji proračun. Drugi odhodki so bili realizirani 86-odstotno. 
Proračunski presežek je tako lani znašal 3,2 milijona evrov, od 
tega je bilo dobra dva milijona humanitarnih sredstev. A. H. 

wwv\^.lidl.si 

Spalna vreča 
• Topel ovratnik, dvosmerna zadrga, notranji 

žep za shranjevanje dokumentov • Lahko 
se uporabi tudi kot odeja • Iz posebej 
razvitih 7-lukijastih votlih vlaken za 
več toplote • Toplotna izolacija: udobno 
območje: do t F C , ekstremno območje: 
-4 do -13'C • Mere: 230 x 85/55 cm 
(DxŠ) 

Okrogli žar 
• Jeklena emaj.irana pločevina 
• S kromirano mrežo 
• Na dveh kolesih 
•Z dellllcem oglja in odlagalno površino 
• Premer mreže: približno 44 cm 
•Mere: približno 57 x 85 x 47,5 cm 

C a Popolna hrana za pse 
3-kg 
€ 0.67'kg 

t ® 
21.4. • 23. 4. 2008 

4.2008 

Kumare 
• razred I 
• cena za 

400-g-kos 
21. 4. - 23. 4. 2008 

Paradižnik 
v grozdu 
• nepakirano 
• razred I 
• cena za kg 
21.4.-23.4.2008 

21. 4. - 23.4. 2008 

Gyros kebab Cheeseburger Multlvitaminski sok 
500.400-g 
€4.- 5.- kg 

več vrst 
300-g 
€ 3.33/kg 

lOC^i ssdni delež 
6x0.33-1 -
e I . O I I ^ M I m 

21. 4.-23 4.2008 

P 

1 h 

21. 4.-23.4. 2008 21.4. .23.4.2008 

* Izdelki so dobavjivi samo v omejenih lioliiSinah. V primeru, da bodo kljub skrbnemu naiitovanju zabg pri nepričakovano velikemu povpiaSevaniu 2e pn/i dan razprodčni, cenjene kupce prosimo za razjmevanje 
Prodaja samo v toličinah. običajiih za gospodinjstva. Slike so simbolične. Vse cen; veljajo za izdelke brez dekoialivnili elementov do razprodaje zaloj. Vse cene so v EUR s piipadajoiim ODV. 2a tiskarske napako ne cdgovarjamo. Lidi d.0.0. k.d. 
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Sodniki bodo stavicali 
Včeraj so se po vseh slovenskih sodiščih začele 
priprave na stavko. Z njo grozijo tudi odvetniki. 

SIMON ŠUBIC 

Kranj - "Ponudbo vlade oce-
njujemo kot skrajno podce-
njujoče in zavržno," je v pe-
tek po seji glavnega odbora 
Slovenskega sodniškega 
društva njegova predsednica 
Janja Robiek odgovorila na 
ponudbo pravosodnega mi-
nistra Lovra Šturma o izpla-
čilu dodatnih treh milijonov 
evTov (skupaj šest milijonov 
evrov), Id bi jih za odpravo 
sodnih zaostankov do konca 
leta namenili za plače sodni-
kov. Z zavrnitvijo vladne po-
nudbe so se tako včeraj po 
sodiščih začele priprave na 
stavko, ki naj bi jo pripravili 
pred 13. junijem, ko je skli-
can r e ^ občni zbor sodni-
škega društva. 

Sodniki vztrajajo pri si-
stemski rešitvi problema, 
vlada pa ima še vedno do 8. 
maja čas, da pripravi takšne 
spremembe zakona o siste-
m u plač v javnem sektorju, 
ki bodo izpolnile odločbo 
ustavnega sodišča iz leta 
2006 , po kateri morajo biti 
plače sodnikov primerljive s 
plačami poslancev in mini-
strov. Kot je že v petek objav-

ljenem intervjuju v prilogi 
Razgledi povedak Robleko-
va, je trenutno najnižje uvr-
ščen sodnik v 40. plačnem 
razredu, najnižje uvrščen 
poslanec pa v 55. plačnem 
razredu, kar pomeni približ-
no tisoč evrov razlike med 
njunima plačama. 

Slovensko sodniško druš-
tvo ni sindikat in stavke ne 
more organizirati, ampak jo 
lahko samo koordinira, zato 
bodo morali po sodiščih 
ustanoviti stavkovne odbore. 
Po zagotovilih Roblekove bo 
stavka potekala v skladu z za-
konom o stavki, kar pomeni, 
da bodo sodniki med stavko 
reševali samo nujne zadeve. 
Predsednik vrhovnega sodiš-
ča Franc Testen sicer meni, 
da stavka ni v skladu s sodni-
ško etiko, minister za javno 
upravo G r ^ o r Virant pa celo 
dvomi o njeni zakonitosti. 

S stavko grozijo tudi odvet-
niki, ki nasprotujejo predlo-
gu sprememb zakona o od-
vetništvu in odvetniški tarifi, 
med njimi tudi določilu, po 
katerem bi pristojnost dolo-
čanja tarife iz odvetniške 
zbornice prenesli na državni 
zbor. 

KRIMINAL 

KRANJ 

Kradljivi par v nakupovalnih centrih 

Kranjski policisti preiskujejo tatvini, ki sta se pred dnevi zgo-
dili v nakupovalnih središčih v Kranju. Domnevajo, da sta 
obe tatvini izvedla moški in ženska, nismo pa izvedeli, ali 
gre za isti par. V nakupovalnem središču Qulandia je tako v 
sredo popoldne neznani moški odnesel za okoli štiristo ev-
rov majic in puloverjev. Tatvine sta osumljena mlajši moški 
in dekle, ki sta bila v trgovini opažena z večjo mornarsko 
vrečo. V četrtek popoldne je neznani par izvršil tatvino tudi 
v eni od trgovin v Trgovskem centru Supernova, iz katere je 
izginilo za okoli 250 evrov toaletnih potrebščin. 

JESENICE 

Odnesli cigarete in blagajno 

Pred dnevi so neznani storilci vlomili v skladišče trgovine na 
Hrušici. Odnesli so za okoli osemsto evrov cigaret različnih 
znamk in blagajno, v kateri so bili čeki, boni in za okoli dva 
tisoč evrov gotovine. 

MEDVODE 

V lokal po pijačo in cigarete 

Nekaj noči nazaj so neznani storilci vlomili v gostinski lokal 
v okolici Medvod. Iz lokala so odtujili alkoholne pijače, 
cigarete in gotovino. Škode je za okoli sedemsto evrov.S. Š. 

ftmvt mm 
Podjetje Family frost, d. o. o.. 
PE Podreča pri Medvodah išče 
prodajalce (m/ž) za prodajo 
svojih izdelkov. Podjetje se 
ukvarja z uliino prodajo zamrz-
njenih izdelkov in vsi. ki ste ko-
munikativni, prijazni, radi vozile 
kamionček in prodajate, ste 
vabljeni v prijeten kolektiv. 
Za vse dodatne Informacije, 
prosim, pokliCite 051/671- 153 
• Vinko Tršan. 

KRANJ 

Vlomil h gasilcem 

Neznani storilec je v isti 
noči vlomil v gasilska do-
mova v Zgornjih Bitnjah in 
Žabnici. V Zgornjih Bitnjah 
je našel in na silo odprl tudi 
blagajno, vendar ne v njej 
ne drugje ni bilo denarja ali 
drugih vrednih predmetov. 
Vlomilec je tako povzročil le 
za petsto evrov materialne 
škode na blagajni, oknu in 
vratih obeh objektov. S. Š. 

Smrt mlade voznice pri Bledu 
č r n vikend na slovenskih cestah tudi za Gorenjce: pri Bledu je umrla zvletnica iz okolice Bleda, v 
Dekanih pa zakonca iz Srednje vasi pri Šenčurju. 

SIMON ŠUBIC 

Bled - V prometni nesreči na 
regionalni cesti Lesce-Bled 
je v soboto popoldne umrla 
21-letna voznica osebnega 
vozila iz okolice Bleda. S To-
yoto CoroUo se je peljala 
proti Bledu. Ob 13.50 je ne-
kaj metrov naprej od odcepa 
za golf igrišče iz neznanega 
razloga na mokri in spolzki 
cesti zapeljala na nasprotni 
vozni pas, po katerem je rav-
no takrat pripeljal avtobus z 
danskimi registrskimi tabli-
cami. Trčenje je bilo neizo-
gibno in tako silovito, da je 
mlada voznica na kraju ne-
sreče umrla. V trku je v avto-
busu lažje rane utrpela tudi 
potnica, 76- letna državljan-
ka Nemčije. Zaradi nesreče 
je bila cesta na tem odseku 
dlje časa zaprta, promet pa 
preusmerjen po obvoznih 
vzporednih poteh. Gorenj-
ske ceste so letos terjale že 
pet življenj. 

Policija je v nedeljo po-
poldne poročala o tragični 

V silovitem trčenju pri Bledu 21-letna voznica ni imela možnosti za preživetje. /Foto TrnaDoki 

prometni nesreči na Pri-
morskem, v katerem sta 
umrla zakonca iz Srednje 
vasi pri Šenčurju. 49-letni 
motorist in tri leta mlajša 
žena, sopotnica na 6oo-ku-
bični hondi, sta se ob 15.44 

peljala po regionalni cesti 
od ankaranskega križišča 
proti Cmemu Kalu. Pod 
osnovno šolo v Dekanih je z 
lokalne ceste z desne strani 
pred njiju nenadoma zape-
ljala 42-ietna voznica Xsare 

Picasso s koprsko registra-
cijo, zato je motorist brez 
zaviranja in s polno hitrost-
jo trčil v levi bok osebnega 
avtomobila. Motorist in 
žena sta umrla na kraju ne-
sreče. 

Na Hrvaško le s soglasjem 
Potovanje mladoletnikov brez spremstva staršev na Hrvaško je po novem precej bolj zapleteno, 
saj potrebujejo pisno soglasje staršev, ki ga mora prevesti sodni tolmač. 

SIMON ŠUBIC 

Kranj - Na Hrvaškem je 1. ja-
nuarja letos začel veljati nov 
zakon o tujcih, kasneje pa 
tudi pravilnik o potnih listi-
nah za tujce, vizimiih in o 
načinu ravnanja do tujcev, 
ki predvideva, da morajo 
mladoletne osebe, ki pre-
čkajo hrvaško mejo brez 
spremstva staršev, pri sebi 
imeti njihovo soglasje. S so-
glasjem mladoletniku zako-
niti zastopnik dovoljuje sa-
mostojno potovanje v tujino 
oziroma potovanje v sprem-
stvu polnoletne osebe, Id ni 
njegov zakoniti zastopnik. 
Pravilnik še določa, da 
mora biti soglasje prevede-

no v hrvaški ali angleški je-
zik in overjeno s strani po-
oblaščenega sodnega tolma-
ča. V primeru šolske eks-
kurzije na Hrvaškem (v 
spremstvu učitelja) je dovolj 
overjen in preveden sez-
nam učencev, podobno ve-
lja za udeležence športnih 
ali kulturnih srečanj. 

Potovanje mladoletnikov 
brez spremstva staršev na 
Hrvaško je torej po novem 
precej bolj zapleteno, kot je 
bilo v preteklosti. Po naši za-
konodaji mladoleten sloven-
ski državljan za vstop na Hr-
vaško potrebuje poleg oseb-
nega dokumenta dovoljenje, 
ki ga dobi na upravni enoti 
in stane 0,71 evra. Z novim 

zakonom, ki so ga sprejeli 
Hrvati, pa je temu dovolje-
nju treba dodati še pisno so-
glasje starfev oziroma zako-
nitih zastopnikov. To mora 
vsebovati naslednje podatke: 
osebne podatke o zakonitem 
zastopniku mladoletne ose-
be, namen in obdobje biva-
nja, čas bivanja, obdobje ve-
ljave soglasja in podpis zako-
nitega zastopnika, overjen 
na upravni enoti ali pri no-
tarju. Overitev pri notarju 
stane okoli pet evrov, na 
upravni enoti pa približno 
evro. 

Po uradnem imeniku sod-
nih tolmačev, Id ga ima mi-
nistrstvo za pravosodje ob-
javljenega na svoji spletni 

strani, sta na Gorenjskem le 
dve tolmačid za hrvaški je-
zik - Nina Drnovšek v Ukan-
cu in Gordana Vran v Gori-
čanah, precej več pa jih je v 
Ljubljani. Vranova je včeraj 
pojasnila, da doslej s takšni-
mi soglasji še ni imela 
opravka, jo pa v zadnjih 
dneh zaradi njih že intenziv-
no kličejo, overovitev oziro-
ma prevajanje soglasja pa ra-
čuna po pravilniku o sodnih 
tolmačih. Po njem lahko 
sodni tolmač za prevod ene 
strani (1.500 znakov) zaraču-
na 55 točk oziroma trenutno 
(po naših izračimih) 25,25 
evra, najmanjša tarifa za pol 
strani prevoda pa je 4 0 točk 
oziroma 18,36 evra. 

NESREČE 

VOLČA 

Motorista spodneslo na pesku 
v nedeljo okoli 16. ure se je na lokalni cesti Volča-Malenski 
vrh huje ponesrečil 48-letni motorist iz okolice Škofe Loke. 
Peljal se je iz smeri Malenskega vrha proti Volči. V desnem 
preglednem ovinku pred Volčo je zapeljal na pesek na voziš-
ču, zato mu je spodneslo prednje kolo in je izgubil oblast 
nad motorjem. Pri tem je padel na bok, nato pa še nekaj me-
trov drsel po vozišču, kjer je na koncu tudi obležal. Ker je pri 
padcu utrpel zelo hude rane, so ga z reševalnim vozilom 
prepeljali do Poljan, od tam pa so ga s helikopterjem odpe-
ljali v Klinični center Ljubljana. S. Š. 

KRANJ, ŠKOFJA LOKA 

Preveč promilov pokazalo 21 voznikom 

V noči s petka na soboto je štirinajst policistov in tri stareši-
ne na območju policijskih postaj Ško^a Loka in Kranj izvedli 
poostren nadzor prometa po metodologiji Promil. V osmih 
urah so kontrolirali in z alkotestom preizkusili 193 voznikov, 
od katerih jih je 21 vozilo pod vplivom alkohola. Šestnajstim 
voznikom so začasno odvzeli vozniška dovoljenja, dva voz-
nika sta vozila brez ustreznega dovoljenja. Policisti so v tej 
noči izrekli 21 glob za prekrške in podali devet obdolžilnih 
predlogov na okrajna sodišča. Eni osebi so zasegli mamila, 
iz prometa so izločili eno vozilo, eno osebo so za dvanajst 
ur pridržali, eno pa kaznovali tudi po zakonu o varstvu jav-
nega reda in miru. Izrekli so še pet opozoril. S. Š. 

mailto:simon.subic@g-glas.si


•••• 
••••M •••••• •••••• •••••• •••••• • • •• •• •••••• •• •• •••••• 
••••M •• •• •• •• •• • • M M •••••• •• •• •••••• •• M •• •• mm •« 
• •••M •• •••••• •• •• •• 

vilma.stanovnik@g-glas.si 

Največ odličij domačim 
Na 49. prvomajski regati so domači blejski veslači osvojili kar petindvajset medalj, od tega deset 
zlatih, dve zlati pa so osvojili tudi v mešanih posadkah. 

VILMA STANOVNIK 

Bled - Minulo soboto in ne-
deljo je Blejsko jezero znova 
gostilo tradicionalno prvo-
majsko regato, ki se je veči-
noma končala brez velikih 
presenečenj. V sobotnih ob-
računih so navijači največ 
pričakovali od dvoboja naših 
najboljših veslačev Iztoka 
Čopa in Luke Špika, toda po 
krču na približno pol poti se 
je Luka cdločil, da odstopi, in 
tako je Iztok suvereno pripe-
ljal v cilj kot zmagovalec. V 
enojcu med pionirji si je v 
soboto zlato odličje za VK 
Bled priboril Jernej Markove, 
v dvojnem dvojcu med pio-
nirji pa sta bila za domači 
klub najboljša Gal Žvegelj in 
Gašper Sebanr. Dvp zmagi 
med mladinci sta v soboto 
ostali doma po zaslugi dvoj-
nega dvojca s Tadejem Me-
zegom in Janom Jalnom in 
Žige Legata v enojcu. Za ko-
nec si je zlato kolajno pribo-
ril še članski dvojec Bleda in 
Dravskih elektrarn z Toma-
žem Pirihom in Rokom Ko-
landrom. 

Iztok Čop in Luka Špik sta v dvojnem dvojcu tudi doma ugnala vse konkurente. /Foto Anu Bolovec 

Tudi v nedeljskih obraču-
nih so domači veslači osvo-
jili pet zlatih odličij, prvega 
med njimi sta si v dvojnem 
dvojcu suvereno priveslala 
svetovna prvaka Luka Špik 
in Iztok Čop. Prav tako se je 
zmage veselil mladinec Jan 
Jalen v enojcu, v dvojnem 
dvojcu med mladinci pa sta 

vse konkurente premagala 
Aleš Zupan in Žiga Legat. 
V enojcu je bila med člani-
cami najboljša Hedi Kor-
bar, v dvojnem dvojcu med 
pionirji pa Tadej Mihelič in 
Jernej Markove. Zlato v čet-
vercu med mladinci si je 
priborila tudi naveza Bleda 
in Ljubljanice v postavi Ga-

šper Močnik, Aleš Zupan, 
Žiga Legat in Gašper Ko-
kalj. 

Prvomajska regata je bila 
tokrat za najboljše veslače 
le dober trening pred novo 
olimpijsko sezono, bolj res-
no pa bo šlo že čez tri ted-
ne, ko bo v Miinchnu prva 
tekma svetovnega pokala. 

Izpadli trije mladi Gorenjci 
N a š a hokejska reprezentanca je pred odhodom na SP v Kanado premagala 
Italijane, selektor VValtin pa je po tekmi skrajšal reprezentančni seznam. 

VILMA STANOVNIK 

Maribor - Prvi del priprav 
naše hokejske reprezentance 
na bližnje svetovno prven-
stvo elitne kategorije v Kana-
di se je v petek končal s prija-
teljsko tekmo z ekipo Italije. 
Na njej so naši risi zmagali z 
2 : 1 , vendar pa varovanci se-
lektorja Matsa Waitina in tre-
nerja Matjaža Kopitarja s so-
sedi niso imeli lahkega dela, 
saj so ti v 21. minuti celo po-
vedli. Pred koncem druge 
tretjine je za naše zadel To-
maž Razingar, zmagovalni 
zadetek pa je uspel novincu v 
reprezentanci, 20-letnem 
Žigu Jegliču, sicer članu eki-
pe Jesenice mladi. 

Kljub zadetku pa je Žiga 
Jeglič med tremi reprezen-
tanti, ki so izpadli s seznama 
potnikov za četrtkovo pri-
pravljalno tekmo z ekipo 
Skalice na Slovaškem ter s 
seznama za Kanado. Poleg 
Jegliča sta med rezervami po 
novem še dva Gorenjca. Zla-
sti presenetljivo je, da sta to 
dva odlična mlada branilca, 
23-letni Kranjčan Žiga Pavlin 
(sicer član ekipe Z M Olimpi-
je) in 22 letni Sabahudin Ko-

Minuli teden je skupina poslancev Evropskega parlamenta 
pripravila sprejem ob stoletnici mednarodnega hokeja, slo-
venski poslanec Mihael Brejc pa je v evropski parlament 
prinesel slovenski dres ter se slikal skupaj z znamenitim 
Stanleyjevim pokalom in Petrom Stasnyjem. 

vačevič (Acroni Jesenice), ki 
prav tako ostajata doma in se 
reprezentanci v nadaljevanju 
priprav nista več pridružila. 

Tako je Waltin dober te-
den pred odhodom v Kana-
do in po prvem tednu za-
ključnih reprezentančnih 
priprav že oblikoval končni 
seznam 25 Igralcev. To so se-
daj: vratarji Galjer Glavič, 
Andrej Hočevar in Robert 
Kristan, branilci Damjan 

Dervarič, Aleš Kranjc, Jakob 
Milovanovič, Miha Rebolj, 
Mitja Robar, Andrej Tavželj, 
Dejan Vari in Uroš Vidmar 
ter napadalci Jurij Goličič, 
Tomo Hafner. Andrej He-
bar, Anže Kopitar, .Marjan 
Manfreda, Egon Murič, Aleš 
Mušič, Rok Pajič, Gregor 
Polončič, Boris Pretnar, To-
maž Razingar, David Rod-
man, Marcel Rodman in 
Anže Terlikar. 

SQUASH 

L J U B L ) A N A 

C u t m a n petič 
državni prvak 

V športnem centru Konex v 
Ljubljani je potekalo 17. dr-
žavno prvenstvo v squashu 
za člane. Tekmovanje je po-
streglo z zelo zanimivimi ob-
računi, vsi najvišje postavlje-
ni tekmovalci so se po 
uspešnih četrfinalnih dvobo-
jih uvrstili v polfinala. V pr-
vem sta se pomerila Klemen 
Cutman (Konex) in Miha Ka-
vaš (Kone*), Gutmar pa je 
suvereno nadigral mlajšega 
nasprotnika. Drugi polflnalni 
obračun med Martinom 
Mošnikom (Kranj) in Rožle-
tom Langusom (Bled] je bil 
veliko bolj negotov, s 3 : 1 pa 
je zmagal Mošnik. V finalu je 
aktualni državni prvak Kle-
men Cutman suvereno s 3 : 
O opravil s sicer nadarjenim 
Mošnikom, v tekmi za tretje 
mesto pa je Langus znova 
prikazal borbeno igro in po-
trdil velik napredek v letošnji 
sezoni, vendar se Izkušenejši 
Kavaš ni pustil presenetiti. 
Velik potencial in dob'o igro 
je pokazal tudi mladi Matic 
Kavaš (Konex), ki je osvojil 
peto mesto in s tem upravičil 
mesto v članski reprezentan-
ci, ki bo konec meseca tek-
movala na članskem evrop-
skem ekipnem prvenstvu na 
Nizozemskem. V. S. 

Kranjčani niso 
presenetili Stavbarja 
Odbojkarji Asteca Triglava so po porazu v 
Mariboru osvojili četrto mesto, A C H Volleyju 
pa za naslov prvaka manjka še ena zmaga. 

BRANKO MAČEK 

Maribor, Bled - Odbojkar-
jem Asteca Triglava na zad-
nji letošnji prvenstveni tek-
mi ni uspelo presenetiti Stav-
barja IGM Maribora v njihovi 
dvorani, tako da so Maribor-
čani z zmago s 3 : 1 (19, - 24, 
24, 22) osvojili končno tretje 
mesto. Kranjčani so na koncu 
tako zasedli 4. mesto, kar je v 
njihovi kratld prvoligaški zgo-
dovini seveda še vedno izvr-
sten uspeh. 

Druge zmage v boju za na-
slov prvaka pa so se v soboto 
veselili odbojkarji ACH VoU-
eyja. V domači dvorani v Ra-
dovljici so po hudem in izena-
čen boju na koncu le štrli od-
por ekipe Salonita Anhovo in 
slavili s 3 : 2 (- 21 ,22, - 20,13, 
12). Blejd bodo imeli prilož-
nost za tretjo zmago že jutri, v 
sredo, ko se bodo ob 20. uri 
(tudi pred kamerami TV SLO) 
v ŠD Kanal spet spoprijeli z 
odbojkarji Salonita Anhovo. 

Končal pa se je tudi dvoboj 
za 3. mesto v ženski konku-

renci, saj ja TPV Novo me-
sto še drugič ugnal Epic Slo-
ving Vital z o : 3 (- 20, - 20, -
16). Blizu konca pa je očitao 
tudi finalna serija pri žen-
skah, saj je HIT Nova Gorica 
tudi v drugi tekmi nadigral 
Novo KBM Branik. Tokrat 
so Goričanke dobile tekmo 
kar v Maribom, in to s 3 : o 
(16, 22, 26) in za naslov po-
trebujejo le še eno zmago. 
Morda se bo to zgodilo že 
danes, saj se bosta v Novi 
Gorici ob 19. uri pomerili 
domači Hit in Nova KBM 
Branik. 

Odbojkarji National Žirov-
nica pa so v 2. DOL zapravi-
li izvrstno priložnost, da se 
približajo obstanku v drugo-
ligaški konkurenci, saj so 
doma izgubili z že "odpisa-
nim" Logatcem z 1 : 3 (13, -
21, - 23, - 26). Ker je izgubila 
tudi Mežica, so Žirovničani 
sicer ohranili isto število 
točk, a v zadnjem krogu (sre-
da) bodo morali zmagati v 
Mežid, če želijo naslednjo se-
zono še nastopati v 2. DOL 

VATERPOLO 

KRANJ 

Kranjski derbi pripadel Koprčanom 

Tretji krog državnega članskega vaterpolskega prvenstva je 
pokazal, da postaja vse bolj izenačeno in da bo težko napove-
dati dve ekipi, ki se bosta na koncu ligaškega dela našli v fina-
lu. Poraz Triglava 8:io v kranjskem olimpijskem bazenu s 
strani Rokava Kopra in zmaga Slovan Olimpije 13:6 proti Bra-
niku sta prinesli na tekmovalni lestvici izenačenje treh ekip, ki 
so v treh krcgih osvojile po šest točk. Sedaj sledi odmor do 1. 
maja, kajti na vrsti so reprezentančni programi. J. M. 

2. Tek na Jošta 

6,45 km, višinska razlika 450 m 

Sobota, 26. aprila 2008, ob 15. uri. 

Spodnja Besnica 

Info: janež Ferlic, 031/561-663, 

janez.ferlic@gmail.com 

www.klub-trmastih.si 

M A I M U M 
*w».mox)(lmumi)Mtol.t(mi 

Gorenjski Glas 

mailto:vilma.stanovnik@g-glas.si
mailto:janez.ferlic@gmail.com
http://www.klub-trmastih.si
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KOLESARSTVO 

KRANJ 

Ilešič zmagal še tretjič letos 

Savčan Aldo Ino Ilešič je na kolesarski dirki Beograd-Bijelji-
na (1.2) v ciljnem šprintu glavnine premagal vso konkuren-
co in si po zmagi na dirki za VN Poreča in v Leondingu v Av-
striji privozil še tretjo zmago letos. Na 131 kilometrov dolgi 
dirki so izmed slovenskih ekip poleg kolesarjev Save nasto-
pili še kolesarji Perutnine Ptuj (Matej Stare je bil 6.) in Ra-
denske KD Finančna točka (Matic Strgar 5.). Kolesarji Save 
na ugoden razplet upajo tudi na sobotni dirki za VN Šenčur-
ja, ki bo hkrati za člane otvoritvena dirka sezone na doma-
čih tleh. To pa ni bila edina zmaga za Savo pretekli konec 
tedna. V soboto je na dirki za VN Medvod v Pirničah med 
mlajšimi mladinci slavil Blaž Bogataj pred Nejcem Beštrom, 
slednji pa je zmagal na nedeljski dirki v Pierisu v Italiji, kjer 
je bil 5. Jan Polanc in hkrati prvi na gorskem cilju. Dobro so 
dirkali tudi dečki Save. V Pirničah se je na stopničke uspelo 
uvrstiti štirim: pri dečkih A je bil Patrik Cabrovšek 2., Matej 
Mohorič 3., pri dečkih B je bil 2. Gašper Katrašnik, pri deč-
kih C pa prav tako 2. Žan Šolar. Tako kot ml. mladinci so 
tudi dečki nastopili v Pierisu, kjer je bil med dečki A Cabrov-
šek 5., Mohorič 6., pri dečkih B pa je bil 7. Katrašnik, 8. Blaž 
Klemenčič in 9. Jan Košnik. M. B. 

Bole sedmi na Ciro cl'Oro 

Grega Bole, v letošnji sezoni član Adrie Mobila, sicer doma 
iz Begunj na Gorenjskem, je odlično dirkal na 26. kolesarski 
dirki Giro d'Oro (i;i). Dirka je bila dolga 189 kilometrov, o 
zmagovalcu pa je odločal sprint skupine petih ubežnikov, iz-
med katerih je bil najmočnejši Gabriele Bosisio (LPR Bra-
kes). Grega Bole je z zaostankom 15 sekund v cilj pripeljal 
kot sedmi. M. B. 

GORENJSKI SEMAFOR 

KOŠARKA 

Zaostala tekma 5. kroga: Zlatorog : TCG Mercator 89 : 65; 
že jutri, v sredo, ekipa TCG Mercatorja v domači dvorani na 
Podnu gosti Krko, ekipa domžalskega Heliosa pa bo že da-
nes ob 19. uri gostovala pri Luki Koper. i. SKL za ženske, 7. 
krog: Odeja KED : Merkur Celje 38 : 73, HIT Kranjska Gora 
: Neso Ihke 96:72. Jutri košarkarice HIT Kranjske Gore go-
stujejo pri Ježici, Ločanke pa pri ekipi Neso Ihke. i. SKL za 
ženske, od 7. do 12. mesta: Triglav : Slovenija ml. 45 : 72, 
City Center: Domžale 46 : 49. jutri, v sredo, ob 19.30 bo 
ekipa Domžal gostila ekipo Triglavank. V. S. 

BALINANJE 

Člani, 1. krog, 1 . državna liga: EIS Budničar: Bistrica 13 : 
9, Postojna : Radovljica Alpetour 14 : 8, Jadran Izola : 
Primskovo 16 : 6. 2. liga - vzhod: Čirče Van-Den : Angel 
Besednjak 18 : 4, Tržič : Svoboda i o : 12, Center Kranj : 
Sodček 22 : o. Članice, 1. krog, 1. državna liga zahod: Bis-
trica : Svoboda 7 : 1 1 , 1 . državna liga vzhod: Rogaška : Mi-
lje 4 : 14. S. Š. 

ROKOMET 

1 . moška liga, od 7.-11.: Knauf Insulation : Prevent 29 :33; 
1. ženska liga: Krim Mercator: Škofja Loka KSI 42 : 23; 1. 
B liga, ženske: Sava: Merkur Naklo 30 : 18 ; vodi Novo me-
sto, Sava je tretja, Naklanke četrte; 2. liga, moški od 1.-8.: 
Duplje : Velika Nedelja 31 : 36; Sevnica : Kranj 28 : 23; Al-
ples : Drava 34 : 16 ; 2. liga, možki, od 9.-17.: Cerklje : Ar-
cont Radgona 37 : 35; Radovljica - prosti. M. D. 

ŠAH 

OŠ ekipno DP do 12 let, Ljubljana - Končno stanje - dekli-
ce: 1. OŠ Jurija Dalmatina Krško 18,5/13, 2. OŠ Domžale 1 
15/n, 3. OŠ Šoštanj - POŠ Ravne 13/10, 4. OŠ Blanca 
12,5/9, 5- OŠ Ig 12/10, 6. OŠ Prežihovega Voranca Jeseni-
ce 11,5/7 itd; 1. Mojca Corenšek Krivec 4/7, Mojca, 2. Ka-
tarina Žunič 3/7, 3. Mateja Bojič 4,5/6, r. Julija Ramuš 
Cvetkovič 0/1; dečki: 1. OŠ Majde Vrhovnik 23,5/13, 2. OŠ 
Ivana Cankarja Ljutomer 21/12, 3. OŠ Grm 17,5/11,4... 24. 
OŠ Prežihovega Voranca Jesenice 14,5/6; 1. Jaka Jerala 
3/7, 2. Domen Ravnik 2,5/7, 3. David Marjanovič 2/6, 4. 
Matic Kos 1/2, r. Gašper Žuber 6/6, 27. OŠ Školja Loka 
mesto 14/7; 1. Vid Debeljak 5/7, 2. Matevž Raspet 5/7, 3. 
Jaka Guzelj 3/7,4. Tomaž Dolinar 1/7,39. OŠ Poljane nad 
Škofje Loko 12,5/6; 1. Grega Krek 4,5/7, 2. Jaka Kloboves 
i>5/7. 3- Jal« Debeljak 2,5/7, 4. Tilen Filipič 4/7. O. O. 

Triglav Gorenjska poraženi 
Kranjski nogometni drugoligaši so tudi na domačem igrišču minulo nedeljo ostali brez novih točk, 
saj jih je Bela krajina premagala z i : 2. 

VILMA STANOVNIK 

Kranj - Minule dni je bilo na 
nogometnih zelenicah res 
živahno, saj je pokalnim tek-
mam sredi tedna sledilo še 
nadaljevanje tekmovanja v 
vseh Ugah. V Prvi Ligi Tele-
kom je bil derbi med Ko-
prom in Domžalami, razlika 
med vodilnima ekipama lige 
pa se ni spremenila, saj sta 
se razšli z rezultatom 2 : 2 (1 
: 1). Tako Domžalčani s 57 
točkami vodijo na lestvici, 
Koper pa jim sledi z 51 točka-
mi. Že v petek ob 18. uri 
Domžalčani doma gostijo 
ekipo Livarja. 

Zanimivo pa je tudi v 2. 
SNL, kjer je do konca tekmo-
vanja na sporedu še šest kro-
gov, ekipa Triglava Gorenj-
ske, ki je v nedeljo doma go-
stila Belo krajino, pa je zno-
va ostala brez točk. Za Kranj-
čane se je sicer začelo obetav-
no, saj je v 17. minuti za vod-
stvo zadel kapetan Dejan 
Burgar, z avtogolom pa je na 
1 : 1 izenačil Mihael Novak. V 
83. minuti je bil za goste na-
tančen Josip Špdič, ki je po-
stavil tudi končni rezultat 1 : 2 
za Belo krajino. V članskem 
moštvu Triglava Gorenjske je 
drugič zaigral tudi Uroš Pali-
brk, ki pa se z ekipo ni mogel 
veseliti svoje prve zmage med 
člani. "Priti iz kadetske v član-
sko ekipo je velik preskok, 
fantje so močnejši in agresiv-
nejši. Kljub porazu mislim. 

tMt' 

^ l A 

r m 

m 
Drugolig^škl derbi v Kranju se je končal s porazom domačih (v rdečih dresih), ki so zmago 
prepustili ekipi Bele krajine. 

da nas gostje iz Bele krajine 
niso nadigraU. Upam, da bo 
že v nedeljo na telani doma s 
Krko bolje in da se bomo ven-
darle spet veselili zmage," je 
po teki^ povedal Uroš, i6-let-
ni član kadetske ekipe Trigla-
va, ki je v nedeljo dobil prilož-
nost le zadnjih deset minut 
srečanja. Triglav Gorenjska je 
na lestvid še vedno na 5. me-
stu z 31 točkami, pet več jih 
inaa vodilni Rudar Velenje. V 
nedeljo ob 17. uri Kranjčani 
gostijo ekipo Krke. 

V 3. SNL je ekipa Kranja 
gostovala pri Slovanu in 

zmagala z o : 2, Roltek Dob 
je gostil Adiio in Slavil 4 : i, 
Kalcer Vodoterm Radomlje 
pa se je z ekipo Jadrana De-
kanov razšel z rezultatom 2 : 
2. Na lestvici s 50 točkami 
vodi Olimpija Bežigrad, eki-
pa Tinexa Šenčurja (bila je 
prosta) pa je z 42 točkami na 
2. mestu. 

Odigrane so bile tudi tek-
me v 1. in 2. gorenjski ligi. 
Rezultati v 1. ligi; Sava : Polet 
J : o. Bled Hiiter: Naklo 3 : 2 , 
Bohinj : Šobec Lesce z : 3, 
Velesovo : Kranjska Gora 2 : 
o, Britof: Ločan 4 : 1, Niko 

Železniki: Alpina Žiri 2 : o. 
Na lestvid z 38 točkami vodi 
Sava. Rezultati v 2. ligi: Trbo-
je : Podbrezje 4 : o. Visoko : 
Preddvor 3 : i, Bitnje: Hrast-
je o : 3. Na lestvid vodi Viso-
ko s 33 točkami. 

Že med tednom je bila od-
igrana tudi večina tekem 3. 
kroga gorenjskega pokala. 
Rezultati: Velesovo : Triglav 
Gorenjska 4 : 2, Jesenice : 
Naklo 4 : 3, Sava : Ločan 4 : 
o. Tinex Šenčur in Šobec 
Lesce bosta igrala jutri, v sre-
do, tekma pa se bo začela ob 
19. uri. 

''Meščani" državni podprvaki 
Učenci Osnovne šole Škofja Loka - Mesto so na finalu šolskega tekmovanja v rokometu osvojili 
drugo mesto. 

VILMA STANOVNIK 

Škofja Loka - Minulo sredo 
je na Osnovni šoli Gorišnica 
potekal finalni tumir šolske-
ga tekmovanja v rokometu 
za učence. Poleg organiza-
torice turnirja (OŠ Gorišni-
ca) so se na finalni tumir 
uvrstile še ekipe 1. Osnovne 
šole Slovenj Gradec, Osnov-
ne šole Trebnje in Osnovne 
šole Škofja Loka - Mesto. 
Škofjeloška ekipa je že z 
uvrstitvijo med štiri najbolj-
še ekipe dosegla zelo velik 
uspeh, vendar so fentje po-
kazali, da lahko z dobro igro 
in borbenostjo v obrambi 
posežejo tudi po kateri od 
kolajn. 

Že prvo tekmo proti OŠ 
Gorišnica so začeli odlično 
in domačine premagali kar s 
tremi zadetki prednosti. 
Zmage so se veselili tudi 
proti ekipi iz 1. OŠ Slovenj 

Gradec, ki so jo prav tako 
premagali s tremi goli pred-
nosti. Žal pa so v zadnji, od-
ločilni tekmi, v drugem pol-
času popustili (poznala se je 
utrujenost, saj je bila to že 
druga tekma zapored) in 
zmago prepustili OŠ Treb-
nje. Da je bil boj za državne-
ga šolskega prvaka res trd, 
dokazuje tudi to, da so ob 
koncu turnirja imele kar tri 
ekipe po dve zmagi, zato je o 
razvrstitvi odločala razlika v 
golih v medsebojnih sreča-
njih. Po takem izračunu je 
državni šolski prvak postala 
ekipa 1. OŠ Slovenj Gradec, 
2. mesto je dosegla ekipa OŠ 
Škofja Loka - Mesto, 3. me-
sto OŠ Trebnje in 4. mesto 
OŠ Gorišnica. Škofjeloška 
ekipa pa je dobila še eno pri-
znanje, saj so trenerji vseh 
štirih ekip za najboljšega ig-
ralca tekmovanja izbrah 
Roka Podgorelca. Škofjelo-

Slovenski šolski rokometni podprvaki skupaj s trenerjem 
Coranom Debeljakom, vodjo ekipe Andrejo Juraga ter 
ravnateljem Markom Primožičem 

čani so z naslovom državne-
ga podprvaka dosegli eno 
boljših uvrstitev v šolskih 
športnih tekmovanjih v zgo-
dovini šole. Šolsko rokomet-
no ekipo so zastopali nasled-
nji igrala: Jiue Dolenec, lan 

Pifltar, David Sivka, Domen 
Bajt, Rok Podgorelec, Uroš 
Jesenko, Bor Pinterič in 
Matic Možina. Ekipo je od-
lično vodil Goran Debelak, 
vodja ekipe je bila Andreja 
Juraga. 
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Šport za mlade in starejše 
športna zveza Tržič je razglasila najboljše športnike za leto 2007 in zmagovalce Tržiških športnih 
iger. Priznanje za življenjsko delo v športu je dobil Marjan Šarabon. 

STO JAN SAJE 

Tržič - V tržiš ki občini imajo 
42 športnih klubov in dru-
štev, od katerih jih je 35 
aktivnih v tekmovalnem špo-
rtu in rekreaciji. Za uspešni-
mi tekmovalci stojijo v ozad-
ju prizadevni organizatorji. 
Posebej so veseli sodelova-
nja več generacij. Šport pri-
vlafi vse od mladih do upo-
kojencev, je poudaril na so-
botni slovesnosti predsednik 
Športne zveze Tržič Boris 
Tomazin. Za vzgojo mladih 
in uspehe se je vsem zahvalil 
tržišld župan Borut Sajovic, 
Id je čestital dobitnikom pri-
znanj. 

Naslov najbolj perspektiv-
nega športnika Tržiča za leto 
2007 je dobila članica Smu-
čarskega kluba Tržič Katja 
Jazbec, ki je vztrajala po po-
škodbah in dosegla dobre re-
zultate. V minuli sezoni je pr-
vič nastopila na tekmah sve-

tovn^a pokala v slalomu, na 
mladinskem svetovnem pr-
venstvu zasedla 22. mesto, v 
evropskem pokalu pa 32. me-
sto. Za njo sta se uvrstila član 
Športno plezalnega odseka 
PD Tržič Jure Bečan z uspdii 
v tekmah težavnosti in bal-
vanskem plezanju ter smu-
čarski skakalec Mitja Mežnar, 
član Nordijskega smučarske-
ga kluba Tržič Trifix. Najbolj-
ši športnik Tržiča je drugič 
zapored postal smukač An-
drej Jerman, član Smučar-
skega kluba Tržič. Zanj je pri-
znanje prevzela mama Ana 
Jerman, ki je veteranka v atle-
tiki. Drugi je član Športnega 
društva Bled Žan KoSir, ki je 
uspešen v deskanju na sne-
gu. Tretje mesto je zasedel 
športni plezalec Klemen Be-
čan; za državnega prvaka je 
prevzel priznanje mlajši brat. 

Največ točk na Tržiških 
športnih igrah sta zbrala Ma-
rica Gaberc iz Društva upoko-

Najbolj perspektivni športniki Tržiča: Katja Jazbec, Jure 
Bečan in Mitja Mežnar 

jencev Tržič in Marjan Mo-
hor6iz kluba Modri dirkač. 
Med invalidi je priznanje do-
bil Janez Pavšek iz Društva 
upokojencev Tržič. Slednje 
društvo je slavilo zmago med 
ekipami, med športnimi druš-
tvi pa ŠD Lom. Priznanje za 

življenjsko delo je dobU Mar-
jan Šarabon. V mladosti je bil 
alpski smučar, pozneje pa 
predsednik Smučarskega 
kluba Tržič in funkcionar 
Smučarske zveze Slovenije 
ter vodja gradnje žičnic na 
smučišču Zelenica. 

KARATE 

KRANJ 

Peternelova prva še na zadnji tekmi pred EP 

Minulo nedeljo je blizu šeststo karateistov merilo svoje moči 
na mednarodni tekmi Udine Trophy 2003 v Italiji. Med njimi 
jih je bilo blizu 80 iz Slovenije. Kranjski karateisti so skupaj 
odnesli kar pet zlatih in dve bronasti medalji. Izvrstni so bili 
tokrat člani KK Shotokan Kranj, zlato so osvojili Juš Markač 
(mlajši kadeti do 55 kg), Danijel Rihtarlč (kadeti nad 80 kg) 
in Lejia Ašanin (članice nad 60 kg), medtem ko je bron osvo-
jil Dejan Rihtarlč (člani do 80 kg). Pri članih Karate kluba 
Kranj sta 1. mesto osvojili Tjaša RIstič (mlajše kadetinje do 55 
kg) in Iva Petemel (članice do 53 kg), za katero je bil to še 
zadnji uspešen preizkus pred evropskim prvenstvom, 3. me-
sto pa je dosegla Bojana Dujovič (članice do 60 kg). V. S. 

GO 

BLED 

Jubilejni turnir Madžaru Baloghu 

Go klub Kranj je minuli konec tedna v hotelu Astoria na Ble-
du pripravil 20. turnir, Memorial Vladimirja Omejca. Poleg 
domačih igralcev goja se ga redno udeležujejo tudi naj-
močnejši igralci iz Češke, Hrvaške, Srbije, Bosne in Herce-
govine ter Madžarske, tudi letos pa je štel za evropski pokal. 
Tokrat se ga je udeležilo 65 tekmovalcev in tekmovalk, od 
tega polovica mednarodnih mojstrov, na koncu pa je slavil 
Madžar Pal Balogh pred Čehoma Ondrejem Šlltom in 
Radekom Nachanlckyem. Najboljši Slovenec je bil na 6. 
mestu Leon Matoh. V. S. 

PLES 

MEDVODE 

Blejskemu plesnemu studiu zmaga 
v disco formaciji 

Plesni klub Bolero je v nedeljo v Športni dvorani Medvode 
organiziral državno prvenstvo za pionirje in člane v hip hop 
in disco dance formacijah, break dance solo in break dance 
male skupine ter za mladince v street show formacijah, elec-
tric boogie solo in parih. Pred polno dvorano se je pred-
stavilo prek petsto nastopajočih. V članskih kategorijah so v 
hip hop formaciji zmagali plesalci Bolera pred Blejskim 
plesnim studiom. V disco formacijah je bil najboljši Blejski 
plesni studio pred kranjskim plesnim klubom Tinča. V break 
danceu malih skupin je najbolj navdušilo Plesno-kuiturno 
društvo Squard'n'effect, med posamezniki pa Naser Gutič 
(Pro Dance). M. 8. 

GORSKI TEK 

KRIŽE 

Pod Kriško je nameraval le na izlet 

S 15. gorskim tekom pod Kriško goro se je v nedeljo začel 
letošnji Gorenjski pokal v rekreativnih tekih, ki obsega deset 
tekov, od tega jih bo šest prvič tudi za pokal mladine. Na 
startu se je zbralo 174 tekačev. Prvi v cilju je bil Sebastjan 
Zamik, ki je bil boljši od lanskega skupnega zmagovalca 
Gorenjskega pokala Boštjana Hrovata. "Da bom startal, 
sem se odločil šele v Križah. Sprva sem s punco Matejo (tri-
atlonko Šimic, op. p.) nameraval priti le na izlet. Včeraj sem 
naredil kar težak trening na Govejek, vendar se nisem na-
jbolje počutil in bil zvečer kar malce slabe volje. Da startam, 
sem se odločil predvsem zato, da sem preveril priprav-
ljenost. Imel sem še rezervo, a zmaga je zmaga," je pojasnil 
Zamik, za katerega je bil to prvi tek za Gorenjski pokal po 
daljšem času, kot pa je dejal, namerava v soboto priti tudi 
na tek na Jošta. Tretji pri moških je bil Peter Kastelic. Pri 
ženskah je zmagala Mateja Šuštaršič pred Valerijo Mrak in 
Špelo Novak. M. B. 

GG naročnine 
04/20142 41, e-pošta; nar0cnine@g-gla5.si 
www.gorenjskigla$.si 

GIBAJTE SE Z NAMI 
MIROSLAV BRACO CVJETIČANIN & 

Zgodilo se je 15. aprila 2008 
Res je, da msje ve&m ta dan 

prgda plažo, vendar nimam na-
mena pisati o tg miloščini. 

Omenjeni datum bo šel v 
kranj^ kolesarske zgodovino in 
je hkrati eden pomembngših da-
tumov v zgodovini Gorenjskega 
^asa. Naj Glas Gorenjci se sliši 
v prav vsako vas in mesto, da so 
se zbrali kolesatji in se podali na 
prvo skupno turo pod okriljem 
miSego drc^^ Gorenjca, Gla-
sa, GorKrtjsfego glasa! 

Jasno, da mora biti klicaj na 
koncu. Zadnji opomin Andrgu 
Velkavrhu pred izključitvijo iz 
koksarsk^a sveta je, kot kaže, 
zde^. Videli smo gfi, uro pred 
rj., kako skupaj s Pečenkam in 
Trontljem stojijo na balkončku 
Vodovodnega stolpa in družno 
pihajo v oblake, da jih spravijo 
proti Borovljam. 

Resnično. Mi razumemo hec, 
ampak če gre za Glasovo kole-
sari druženje, je treba upora-
biti tudi silo. 

PriSo nas je več kot trinajst. 
Pred startom seje opravičila go-
spa ttkačica, ki bo zdaj tudi ko-
lesarila, in mi pokazala, da je 
mavec na njeni desnici kriv, da si 
ne upa na kolo. Njen možje staJ 
ob stmni, in ko san ga vprašal, 
kje ima mavec, je odgovoril tako, 
kot bi odgovorila večina nas, ded-
cev: "Če ma baba gips, potlg go 
mam jest tud, čeprav ga nimam 
... Prideva oba, ko bo Ona zdra-
va. " Popolnoma razumljiv odgo-
vor. In vendar smo startali. Štiri-
najst Glasovih apostolov seje po-
dalo na 45 kilometrov dolga ro-
matije. Pravzapravje bil to izlet, 
lahkoten sprehod skozi borov 
gozdiček, kakor je pripomnil en 
maček pod čdado. Tempo je bil 
ubijalski, scy smo prevevat pre-
segli začrtano mgo hitrosti 25 ki-
lometrov na uro. Tempa ni zdr-
žal le eden, in to zato, ker, kakor 
sem imel priložnost opaziti, ni 
bila kriva slaba jbrma, ampak 
kar dve suknji preveč na životcu. 
Je pričakoval kak gorski prelaz? 
Ampak, hg, hrabro naprg, ti, ki 
nisi skoparil z oblačili. Sukno, 
dve pusti doma in z lahkoto 
sledil pelotonu. 

Moja in tehničnega urednika 
opažanja so zaznala, da ima-
mo v skupinici manj dela, kot 
sva pričakovala. Prav, edini po-
matyTdjivo5ti sta občuti za vož-
njo v skupini in tempomat, ven-

dar je šde april, do jeseni bomo 
videti kot hitri vlak Jesenice-
Ljubljana. Na trenutke nas je 
bilo videti kot Švabe, ko so napa-
dali nesrečne Draž%6še, polna 
cesta nas je bila, in hvala tistemu 
nad oblaki, da nas ni na muho 
dobil kak objesten voznik golja 
enke, kije dan prq napravil voz-
niški izpit. Ampak ... kot sem 
natipkal; do jeseni bomo videti 
usklajeni kot Jilharmoniki. Še en 
občutek naju veijetno ni preva-
ral Zbrali smo se sami kolesar-
ski dobrovoljčki, ki nam hitrost 
vrtenja pedal ni pomembnejša 
od zabavne^ druženja. In to je 
bil glasov namen. PriSi so ljudje 
dobre vo^e kljiA strahu, da bodo 
tisti trije na balkončku Vodovod-
nega stolpa spraznili pljuča še 
pred sedemnajsto uro. 

Danes je spet torek in bi bilo 
Jajn,dabivsakzmolilenozalep 
ali vsaj ne deževen popoldan. 
Kot smo se zmenili, bomo gorske 
prelaze pustili za topUjše dni in 
se bomo podali: prodcyalna Aha-
čez obvoznico mimo porodnišni-
ce in vojašnice do Kokrice-mimo 
Slavka Ža^tja čez Bobovek in 
Tatinec (po kolesarki stezi) do 
Čadovelj in Trstenika-Goriče-
Golnik-Senično bo naš edini pre-
laz, ki ga bomo z lahkoto porav-
nali-Križe-Duplje-Žge-Naklo in 
cilj pred gostilru> Dežman. Ne 
vem točno, koliko kilometrov in 
višinskih metrov bomo morali 
pre^bdati, ampak več kot 40 jih 
ne bo-pa še ne bo io hitrge kot 
povprečnih 25 km/h. 

Še ena razlaga: pred prodajal-
no Aha se ne dobivamo zato, ker 
bi lastniku lezli v rit za sponzor-
stvo piknika, ampak zato, ker iz 
izkušiye vem>, da so pred vsako 
tako množično turo potrebna 
manjša popravila in veliko par-
kirišče. Nekdo pozabi napumpat 
gume, nekomu zleze sofež v ok-
vir in ga ne more dobiti ven, ne-
kdo pozabi vodo v bidonu in jas-
no: vedno vscij komu ne dela me-
njalnik ... 

Cilj bo tudi vedno zunaj cen-
tra mesta, ker se bomo tako laž-
je odloSU, kam gremo na pir... 
pardon, na osvežilno tekočino, 
ampak to bomo Si, ko bodo tem-
perature prijaznejše našim le-
tom. 

Se vidimo ob i^h in ne poza-
bite sleči spodnjic, preden obleče-
te kolesarske hlače! 

mailto:nar0cnine@g-gla5.si


12. NASVETI info@g-^s.si 

MOJ P O G L E D 
DAM|ANA ŠMID 

Ne-varnost interneta 
za otroke (4) 

N aslednji nasvet je mor-
da zgolj v razmislek 
za starše, ki šele kupu-

jgo računalnik za svoj^ otro-
ka. Prostor za računalnik je do-
bro imeti vsaj nekaj časa v 
drtevni sobi, ne pa v otroški 
sobi. No. v nekaterih družinah 
ga imajo ves čas v dnevni sobi, 
ker ga pač vsi uporabljajo. Slej 
ko prej pa pride do tega, da 
otrok hoče imeti svoj računal-
nik in pri mlajših otrocih ni sla-
bo, če ga postavimo m mesto, 
Iger se velik del dneva zadržuje 
družina. To je koristno iz več 
Ta:dogov. Prvi je ta, da smo sku-
paj vsaj v istem prostoru, čeprav 
vsak dela nekaj svojca. S tem 
povečamo možnost, da nas 
otrok kaj vpraša, ali ga vpraša-
mo mi, kako se igra določena 
računalniška igrica. Tako po-
kažemo zanimanje za to, kar 
otrok dela. Drug razlog je pov-
sem preprost - če smo starii v is-
tem prostoru, imamo več vpo-
^eda v to, kaj otrok počne na 
računalniku. To lahko pogleda-
mo spotoma, ko gremo mimo 
otroka. Tako se izognemo nepo-
trebnemu zasliševanju. Poleg 
tega imamo bdjši občutek, koli-
ko časa otrok dejansko preživi 

za računalnikom. S tem prido-
bimo tudi informacije, ki nam 
pomagajo pri postavljanju pra-
vil, §ede uporabe računalnika 
in omgevanja časa. Pa še ena 
prednost je - ko otrok uporablja 
računalnik s svojimi vrstniki v 
dnevnem prostoru, tudi oni vi-
dijo, da nam je mar zanje. Lah-
ko jim ponudimo piškote in 
kakšen pogovor. Z vsem tem 
lahko zares nevsiljivo pripomo-
remo, da postane uporaba ra-
čunalnika bolj skupna, družin-
ska in ne zgdj odmik od vsak-
danjika ali beg pred pravimi 
ljudmi. Vendarle bomo to težje 
dosegi pri najstnikih, kot pri 
mlajših otrocih. Najstniki bodo 
imeli takoj odgovore o kratenju 
zasebnosti, o vm^vanju sitnih 
Staršev in nadzoru. Zato je mo-
goče koristno razmišljati o tem 
že takrat, ko se otrok šele uvaja 
v svet računalništva. Konec 
koncev je čisto v redu, če ta ča-
robna in za nekatere hudobna 
naprava stoji na vidnem mestu. 
Bolj kot ji bomo blizu, manj te-
žav bomo imeli. Razen seveda, 
če nas ne bo zasvojila kakšna 
računalniška igrica in nas bodo 
morali naši otroci vleči stran od 
računalnika... 

Prisluhnite nam -
polepšali vam bomo 
dan. 

;r"91,0 MHz 

TU ISTIČHI 
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Vrbovec za prostato 
Različne vrste vrbovca vse bolj uporabljajo pri zdravljenju povečane prostate. Ta rastlina z drobnimi 
škrlatnordečimi ali rožnatimi cvetovi pa ni rezervirana le za moške tegobe, pač pa ga lahko pijejo tudi 
ženske, ki si želijo ohraniti zdravje. 

PAVIA KUNER 

Vrbovec v tem času še ne 
cveti. Na to bo treba počakati 
do poletja. Nič pa ne bo naro-
be, če se z njegovimi zdravil-
nimi učinki seznanimo 
predčasno. Da bomo bolje 
pripravljeni, ko bo prišel nje-
gov čas. 

Veliko število vrst 

Ime vrbovec naj bi se na-
našalo na podobnost semen 
te rastline s semeni vrbe. 
Pri nabiranju in uporabi vr-
bovca (Epilobium) moramo 
biti pazljivi. Obstaja na-
mreč veliko število sort, ki 
pa niso vse zdravilne. Med 
zdravilnimi vrstami najbo-
lje poznamo drobnocvetni 
oz. malocvetni vrbovec 
(Epilobium parviflorum) in 
ozkolistni vrbovec (Epilobi-
um angustifolium). Lahko 
pa uporabimo tudi rožno-
cvetni, temno zeleni, gor-
ski, hribski, močvirski, pro-
dnati ali alpski vrbovec. Vse 
zdravilne vrbovce spozna-
mo po njihovih majhnih 
cvetovih v rdečkasti, bledo 
rožnati ali skoraj beli barvi. 
Za vse tudi velja, da niso 
posebno visoke rastline. Na 
drobnocvetni vrbovec naj-
pogosteje naletimo v vlaž-
nih gozdovih, ob potokih in 
izvirih. Ozkolistaega pogo-
sto srečamo po gozdnih po-
sekah, na grušču, med gr-
movjem, ob poteh, na obre-
žjih in gozdnih jasah. Včasih 
ustvarja čudovite škrlatne 
otoke sredi zelenih gozdov. 

Drobnocvetnati vrbovec 

Kaj in kako nabiramo 

Pri zdravilnih vrstah nabi-
ramo celo rastlino - steblo z 
listki in cvetovi. Rastlino po-
skušajmo odtrgati v sredini, 
da lahko še naprej požene 
stranske poganjke. Po trga-
nju zraste še dva do trikrat. 
Nabrane liste še sveže razre-
žemo. 

Z a moške po 50. letu 

Vrbovec vsebuje flavonoi-
de, čreslbvine, pektine, ras-
tlinske hormone, lignane, 
snovi, ki imajo aktiven učinek 
na bolezenske spremembe v 
našem telesu. Vse te snovi 
imajo protivnetni učinek in 
zavirajo procese, ki povzroča-
jo povečanje podmehumice. 

Ozkolistnati vrbovec 

Zato je vrbovec tradicionalno 
ljudsko zdravilo, ki se uporab-
lja pri povečani prostati. Ta 
povzroča preglavice zlasti mo-
škim po 50. letu starosti. Če 
hočejo ublažiti ali preprečiti 
težave s prostato, naj pogosto 
uživajo vrbovčev čaj. Prostata 
se tako zmanjša in zmehča, 
čeprav še vedno ostane neko-
liko povečana. Težave pri mo-
krenju se izboljšajo, kapljanje 
seča preneha in ta zopet odte-
ka v močnem curka A težave 
se lahko ponovijo. Zaradi pre-
hlada, uživanja začinjene hra-
ne, pitja mrzlih pijač lahko 
prostata spet nabrekne. Zato 
se je tem stvarem bolje ogniti, 
če se le da. 

Čajna kura 

Pri težavah s prostato naj si 
moški privoščijo tritedensko 
kuro, nato pa za nekaj časa 
nehajo s pitjem tega čaja. Po 
določenem času jo spet pono-
vijo. Vsak dan spijejo dve sko-
delici čaja, eno zjutraj na teš-
če, drugo zvečer pol ure pred 
večerjo. Čaj pripravimo tako, 
da zvrhano žličko zelišča po-
parimo s četrt Utra vrele vode 
in pustimo kratek čas nama-
kati, nato precedimo. 

Za ledvice in mehur 

V ljudski medicini uporab-
ljajo zdravilne vrbovce tudi 
kot blag diuretik pri težavah 
z mehurjem. Vrbovčev čaj či-
sti sečna izvodila, dobrode-
jen je za ledvice, priporoča 
pa se tudi ženskam, ki si ho-
čejo ohraniti zdravje. 

Profesorjeva popotnica 4 1 v R A K O V I H K L E Š Č A H 

MARJETA SMOLNIKAR 

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

Torek, 19 . junija 

Točnost je lepa čednost, pra-
vi slovenski rek in jaz sem toč-
na malo manj kot ura, ki je tri 
minute do devete, rmročena pa 
sem ob devetih. Mimogrede, 
točnost (in tudi natančnost) 
imam v krvi, kot se reče, koli-
korje nimam prirojene, sem jo 
pridobila v poklicu; navadno 
je namreč tako, da predsednik 
države, predsednik vlade ali, 
recimo, njegova ekscelenca 
kardinal, ne čaka novinarja, 
pač pa je ravno obratno. 

Na stolu v ordinaciji sem 
natanko ob devetih. Prof. dr. 
Brane Kobal pride dve minut-
ki čez, kar je hvale vredno. 
Veijetno nisem edina, ki jo 
preseneti, da ne rečem prtvza-
me njegov mogočen videz. Če 
se izrazim v prispodobi, je go-
spod profesor hrust v izjemno 
elegantni izvedbi. Njegova 
prijaznost, bom rekla kar do-
mačnost, je slovenskem 
družbenem prostoru (vsaj na 
njegovi izobrazbeni ravni) 
prej izjema kot pravilo. Moj 
prvi vtis, ki pri meni tudi edi-
ni šteje, je, da je prof. dr. Bra-
ne Kobal vreden zaupanja 
bolnika oziroma pacienta. Še 
nikdar v svojem dosedanjem 
življenju pa nisem slišala bolj 

pomiijujočih in bolj vzpod-
budnih besed od njegovih: 
"Tako, da veste, trenutno ste 
manj bolni, kot če bi imeli gri-
po. " Besede, ki so me šokirale 
in potolažile hkrati, v tem tre-
nutku povsem sicer nisem 
sposobna dojeti, jih pa razu-
mem in čutim kot njegovo po-
potnico, kot profesorjevo dari-
lo na moji poti k ozdravitvi. 
In za to darilo mu bom vse 
svoje prihodnje življenje hva-
ležna. 

Ne vem zakaj, ampak v 
tem tako rekoč življenjskem 
trenutku mi padejo na misel 
besede Louise L. Hay v knjigi 
Moč je v tebi, ko bralcu prigo-
varja: "Ljubiti sebe je čudovi-
ta dogodivščina; podobno je 

učenju letenja. Zamislite si, 
da bi lahko vsi leteli, če bi ho-
teli! Kako vznemirljivo bi 
bilo! Začnimo se ljubiti takoj. 
Zdi se, da mno^ trpimo za-
radi pomanjkanja samospo-
štovanja na eni ali drugi rav-
ni. Stežka nam uspe, da bi se 
ljubili, saj imamo v sebi tako 
imenovane napake, zaradi 
katerih se nam zdi nemogoče, 
da.bi se ljubili take, kakršni 
smo. Navadno ljubezen do 
sebe pogojujemo, tako kot po-
stavljamo pogoje ljubezni do 
človeka, s katerim živimo nek 
odnos. Vsi smo že slišali, da 
ne moremo zares ljubiti koga 
drugega, dokler ne ljubimo 
sebe. I—I." Kar se mene tiče, 
mi ni treba dvakrat reči, da 

ljubim samo sebe. Odkar se 
zavedam sama sebe, se imam 
rada. Z vsemi svojimi napa-
kami vred. Verjamem, da 
samo zato, ker znam ljubiti 
sebe, znam ljubiti druge. Z 
vsemi njihovimi napakami 
vred. (Če ne bi imeli napak, 
bi bili roboti.) Moč, s katero 
bom premagala bolezen, je v 
moji neizmerni ljubezni do 
seme sebe, v moji neizmerni 
ljubezni do drugih, v moji ne-
izmerni ljubezni do življenja 
nasploh. In, nenazadrije, moč 
za svojo ozdravitev črpam 
tudi iz pozitivnega okolja; iz 
brezpogojne ljubezni in iz 
spodbud, ki iz tega okolja pri-
hajajo. 

(Se nadaljuje.) 
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Vodni jetičnik 
B O R I S B E R G A N T 

Vodni jetičnik in njegov 
bližnji sorodnik studenčni 
jetičnik sta poleg vodne kre-
še najpogostejši vrsti divje 
zelenjave, ki raste ob potoč-
kih in vodah. Je zelo sočna 
zelenjava, ki jo v Franciji 
tudi gojijo in jo s pridom 
uporabljajo za pripravo pr-
vih spomladanskih solat. 
Vodni jetičnik zraste do 
enega metra ob potokih, 
mlakah in vodnih jarkih, 
ima nasprotne liste in votlo 
steblo. Zamenjamo ga lah-
ko za studenčni jetičnik, ki 
se od prvega loči po nižji ra-
sti, temnejših modrih cveto-
vih in polnem steblu. Je pa 
prav tako užiten in ga upo-
rabljamo prav tako kot vod-
nega. Uporabljamo mlade 
poganjke, ki jih lahko upo-
rabljamo surove, ter liste in 
poganjke starejših rasthn, ki 
jih je potrebno prekuhati. 
Spomladi nabiramo mlade 
poganjke, kasneje lahko še 
mlade liste in poganjke sta-
rejših rastlin. Poganjke je 
najbolje rezati z nožem, kaj-
ti drugače hitro izpulimo 
celo rastlino. Pozorni mora-
mo biti na rastišče, pred-
vsem kar se čistoče vode 
tiče. Rastline nabiramo iz-
ključno ob čistih vodah in 
nikoli ob vodah slabše oz. 
sumljive kakovosti. Kupiti 
ga pri nas zaenkrat še ni 
možno, je pa tudi zelo neob-
stojen in ga je najbolje pora-
biti takoj, morda bo zdržal 
kakšen dan v hladilniku po-
krit z mokro krpo. Priprava 
z njim je enostavna: dajemo 
ga v solate, samostojne ali 
mešane, kuhati pa ga ruma 
smisla, čeprav ponekod de-
lajo tudi to in gredo po zlu 
njegova mehkoba, okus in 
bistvene hranilne sestavine. 

Vodni jetičnik 
z gorgonzolo in orehi 

Za 5 oseb potrebujemo: 70 
dag vodnega ali studenčnega 

jetičnika, 10 dag orehovih je-
drc, 20 dag gorgonzole, .5 žlic 
kisa J žlic ekstra deviškega 
oljčnega olja, sol in sveže mle-
ti poper. 

Vodni jetičnik očistite in 
operite. Orehova jedrca 
preberite in nasekljajte. 
Kis, oljčno olje in nekaj žlic 
vode zmešajte, solite in po-
prajte ter prelijte vodni je-
tičnik. Zmešajte in potresi-
te z nasekljano gorgonzolo 
in orehi. 

Solata vodnega jetičnika 
s slanino in balzamičnim 
kisom 

Za 5 oseb potrebujemo: 70 
dag vodnega ali studenčnega 

jetičnika, 5 žlic kuhanega 
fižola, ij dag slanine, nare-
zane na tanke rezine, 2 stroka 

česna, 4 žlice najboljšega bal-
zamičnega kisa, 3 žlice olj-
čnega olja in sol po okusu. 

Slanino skupaj z razpo-
lovljenima strokoma česna 
scvrite v ponvi, jo odcedite 
in ohladite. Očistite in ope-
rite vodni jetičnik ter ga 
zložite v primemo posodo. 
Posujte s kuhanim fižolom 
in drobno zdrobljeno slani-
no ter prelijte z balzamič-
nim kisom, oljčnim oljem 
in solite po okusu. Solato 
zmešajte in takoj ponudite. 

Vodni jetičnik 
s prelivom iz krompirja 
in bučnega olja 

Za 4 osebe potrebujemo: 8 re-
zin opečene slanine, 2 srednje 
velika krompirja, 2 dl mesne 
juhe, 2 žlici balzamičnega 
kisa, 3 žlicejabolčnega kisa, 4 
žlice bučnega olja, 60 dag 
vodnega ali studenčnega jetič-
nika, sol in sveže mleti poper. 

Slanino z obeh strani po-
pecite na ponvi, da postane 
povsem hrustljava. Krom-
pir olupite, ga narežite na 
čisto majluie kockice in ga 
skuhajte v juhi, ki ste ji do-

dali balzamični kis. Kuha-
nega ohladite in ga začinite 
z jabolčnim kisom, bučnim 
oljem, soljo in poprom. 
Preliv dobro premešajte in 
ga prelijte preko očiščenega 
vodnega jetičnika, potresite 
s zdrobljeno slanino ter ta-
koj postrezite. 

Vodni jetičnik s 
pinjolami 

Za 5 oseb potrebujemo: 60 
dag vodnega ali studenčnega 
jetičnika, 1 rezino opečenega 
tousta, J žlic belega vinskega 
kisa, 2 žlici vode, 10 dag pi-
njol, 5 žlic najboljšega oljčnega 
olja. I žlico sesekljanega peter-
šilja, sol in sveže mleti poper. 

Toast zdrobite v skodelico 
in ga prelijte s kisom ter 
vodo. Pinjole skupaj s peter-
šiljem čim bolj drobno zme-
Ijite v mešalniku, dodajte 
namočen toast, vse skupaj 
zmeljite v gladko zmes in 
med mešanjem prilijte še 
oljčno olje ter solite in popo-
prajte po okusu. Pripravlje-
no poUvko prelijte preko 
opranega in očiščenega vod-
nega jeličiiika, zmešajte in 
takoj postrezite. 

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

Tedenski jedilnik 

Nedelja • Kosilo: juha iz čemaža s kislo smetano, dunajski 
zrezki, dušen rlž z grahom, motovileč z jajcem in rukolo, 
rožičev biskvit z banano; Večerja: skutni praženec, kompot. 
Ponedeljek - Kosilo: krompirjev golaž, hrenovke, regrat s 
fižolom in ocvirki; Večerja: ocvrte sardele, kruh. jogurt. 
Torek - Kosilo: špinačna juha s skutnimi žličniki, mesni polpeti 
z zelenjavo, pire krompir, rdeča pesa v solati; Večerja: polenta 
s čebulo in ocvirki, vroče mleko. 
Sreda - Kosib: zeljnata enolončnica s krompirjem in suhim 
vratom, palačinke z marmelado; Večerja: široki rezanci karbo-
nara, cvetača v solati. 
Četrtek • Kosilo: goveja juha, meso iz juhe, jabolčni hren, 
pražen krompir, fižol s čemažem v solati; Večerja: njoki z gor-
gonzolo, motovileč z lečo v solati. 
Petek - Kosilo: grahova kremna juha s popečenimi kruhovimi 
kockami, pečen brancin, krompir v koscih, zelena solata; 
Večerja: jajčne omlete z drobnjakom, oljčni kruh. 
Sobota - Kosilo: zelenjavna mesna enolončnica, buhteljni s 
čebulnim nadevom in koščki šunke, jogurt; Večerja: široki 
rezanci s pestom, pršut, oljke, kisle kumarice. 

Kremna juha iz čemaža s kislo smetano 
40 dag čemaževih listov, oljčno olje, pol čebule, dobrega pol litra 
vode, sojina omaka, sol, svež peteršilj, lonček kisle smetane. 

Liste čemaža očistimo in operemo, jih drobno narežemo (s 
peclji in cvetovi vred) in na hitro opražimo na vročem olju, kjer 
smo že svetlo prepražili sesekljano čebulo. Nato jed zalijemo 
z vodo ter kuhamo približno 15 do 20 minut, da se listi zmeh-
čajo, solimo, dodamo zrezan svež peteršilj in s paličnim me-
šalcem vse skupaj zmeljemo v kremno juho. Po okusu ji doda-
mo žličko kisa, žličko sojine omake, premešamo, razdelimo po 
krožnikih, vmešamo še po zvrhano žlico kisle smetane, vmes 
navržemo Se sem in tja svež cvet čemaža, in ponudimo. 
Pa še to: Čemaž raste v gozdu na velikih površinah, tako da se 
v zraku čuti vonj po česnu; listi so suličasti in imajo okus po 
česnu. Če niste povsem prepričani, da ste nabrali prav, vpra-
šajte poznavalce te zeli. Zdajle čemaž že cvete z drobnimi be-
limi cvetki in spreminja gozd v pravljico, nam pa bogato popestri 
jedilnik. Čemaž je odličen tudi narezan svež v fižolovi solati, s 
krompirjem, v solati z zeliSči, pripravljen kot špinaCa itd. 

Rožičev biskvit z banano 
četrt skodelice riene moke, četrt skodelice gustirta, pol skodelice 
ijavega sladkorja, pol skodelice roiičeve moke, tretjino skodelice 
olja, pol skodelice mleka, 2 pretlačeni banani. 

Pečico segrejemo na 200 stopinj Celzija. Vse sestavine zmeša-
mo, nadevamo po namaščenem okroglem pekaču s preme-
rom 24 do 26 cm in pečemo 15 minut. 
Gornji recept smo vzeli iz velike knjige sladic "Po Božiču diši" 
našega znanega kuharja Andreja Frica. 

Jedi za pomladne dni 

J A N E Z ŠTRUKELJ 

Priprava belušev 

Bele beluše moramo ved-
no temeljito olupiti, ker ima-
jo debelo, olesenelo lupino, 
zelene beluše pa lupimo 
samo spodaj. Bele beluše pri-
pravimo šele pred kuha-
njem, ker se zelo hitro izsu-
šijo. Belih belušev nikoli ne 
kuhamo v aluminijastih po-
sodah, ker'oksidirajo. Belu-
ševih glavic nikoli ne preliva-
mo z omako in ne posipava-
mo z drugimi dodatki. 

Beluši z omako 

Sestavine: 60 dag beiih belu-
šev, pol giavi« čebule, kapre, 
kreša po želji, 1 kisla kumari-
ca, sok litr>one. 2 žlici olja, sol, 
poper. 1 limona, 2 trde kuhani 

22 
jajci, peteršilj. 1 dl vinskega 
kisa, J žlička gorčice. 

Priprava: Beluše odcedimo 
in jih nadevamo na krožni-
ke, okrasimo jih z rezinami 
limone, peteršiljem, prelije-
mo s pripravljeno omako. 

Priprava omake: Čebulo, 
peteršilj, kapre, krešo, kisle 
kiunarice in trdo kuhana jaj-
ca dobro sesekljamo. Doda-
mo sol, poper, gorčico, olje 
in kis. Dobro Tme.šamo. 

Beluševa kremna juha 

Sestavine: 50 dag belušev, 11 
kostne juhe. 11 vode, v kateri 
so se kuhali beluši, 6 dag 
masla. 4 dag moke. malo mu-
škatnega oreška, sol. poper, 
sok 1 limor>e, 1 rumenjak, pol 
dl sladke smetane. 

K U H A R S K I R E C E P T I 

Priprava: Naredimo belo 
jušno osnovo in jo zalijemo z 
vodo, v kateri so se kuhali be-
luši, in kostno juho. Osnovi 
dodamo očiščene in oprane 
beluševe olupke. Ko so meh-
ki, jih pretlačimo, dodamo 
posebej skuhane beluševe vr-
šičke, popramo, okisamo z li-
moninim sokom in začini-
mo z muškatnim oreškom. 
Pred serviranje juho še legi-
ramo (z jajčnim rumenja-
kom in sladko smetano). 

Beluši s holandsko 
omako in krešo 

Sestavine: 80 dag belih belu-
šev. 10 dag masla ali margari-
ne, 1 žlička sladkorja, pd dl be-
lega vina, pol limone, sol, po-
per, 2 rumenjaka. 

Priprava: Beluše olupimo 
in jim odrežemo olesenele 
dele. Skuhamo jih v slanem 
kropu, ki smo mu dodali še 
sladkor, nekoliko masla in 
vino. Preostalo maščobo raz-
topimo. V posodo damo 
vino, kis, limonin sok, sol, 
poper in kuhamo, da tekoči-
na nekoliko izpari ter ohladi-
mo. Nato dcdamo rumenja-
ka in stepamo nad vročo vod-
no kopeljo, da se omaka zgo-
sti, postopoma primešamo 
še žlico ali dve vode in nazad-
nje raztopljeno maslo. Krešo 
operemo, osušimo, seseklja-
mo in dodamo k omaki. Be-
luše vzamemo iz vode in jih 
odcedimo. Naložimo jih na 
krožnik in preHjemo s pri-
pravljeno omako. Poleg lah-
ko ponudimo slan krompir. 

Belušev zrezek 

Sestavine: 30 dag belušev, 40 
dag krompirja, in kuhano ali 
paljeno testo iz 2 dl vode, 18 dag 
moke, 7 dag masla, 2 do j jajca, 
muškatni orešek, sol, poper. 

Priprava: Paljeno testo na-
redimo tako, da damo v kotli-
ček vodo in maslo, zavremo, 
vsujemo še moko in kuha-
mo, da se iz tega naredi 
rmok in se testo loči od poso-
de. Kuhanemu testu doda-
mo še jajca eno za drugim in 
predačen kuhan krompir ter 
drobno narezane beluše. Vse 
začinimo, premešamo, obli-
kujemo v zrezke, ki jih du-
najsko paniramo. Ocvremo 
jih v vročem olju. Serviramo 
jih lahko s kakšno omako in 
sestavljeno solato. 

mailto:info@g-glas.si
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Nad dvesto glasbenikov 
Na letošnjem Alpskem večeru na Bledu bo 
rekordna udeležba glasbenikov in pevcev. 

JOŽE KOŠNJEK 

Bled - Glavni organizatorji le-
tošnjega 22. Alpskega večera 
Jože Antonič, Janez Per in 
Stane Knific so zadovoljni. 
Priprave na veliko prireditev 
narodno-zabavne glasbe, ki bo 
10. maja ob 20. \m v Športni 
dvorani na Bledu, potekajo 
brez zapletov. Pomembna pri-
reditev v začetku blejske turi-
stične sezone ni znana samo 
doma, ampak tudi na tujem, 
kjer so začeli po vstopnicah 
povpraševati že konec marca 
in kjer uporabljajo slovensko 
ime prireditve, brez prevoda. 
Vstopnice so naprodaj tudi v 
Sloveniji: v poslovalnici Kom-
pasa na Bledu (04/574 75 01), 
v Glasbeni agenciji Knific 
(041/634 085) in v Gorenj-
skem ^asu (04/201 42 47). 
Prireditev bosta povezovala 
Katja Ttatnik in Boris Kopitar, 
Televizija Slovenija pa bo po-
snela dve oddaji, ki ju bo pred-
vajala dva petkova večera v pr-
vih dneh junija. 

Na Alpskem večeru bodo 
nastopili številni znani an-
sambli. Iz Slovenije bodo so-

janez Per, basist in vodja 
Alpskega kvinteta 

delovali Alpski kvintet, Igor 
in Zlati zvoki, ansambel 
Franca Miheliča, Alfi Nipič, 
Vesele Štajerke, Rudi Šantel 
in MB kvintet, Ansambel Bi-
tenc, Jodel Expres, Turbo 
Angels, Veseli Begunjčani, 
Mitja Kvintet, Stane Vidmar, 
ansambel Katerman, Miha 
Debevec in Matjaž Rožanec, 
Franc Kompare, Klemen Ro-
šer. Diamanti, ansambel 
Ajda, Karavanke, Malibu, an-
sambel Bum, ansambel Pet-
ra Finka, Stane Petrič in 
Mengeška godba. Gostje iz 
tujine pa bodo ansambel 
Rosmarin, Heimatland Bu-
ben in Schwarzwald Krainer. 

Mladi v plesni ustvarjalnosti 
V Kranju je bila Regijska revija otroških in mladinskih plesnih skupin Namig 2008. Strokovna selektorica 
Petra Pikalo je bila nad videnim očarana: "Človek kar ostrmi, ko jih gleda." 

SUZANA P. KOVAČIČ 

Kranj - V Prešernovem gle-
dališču v Kranju je bil mi-
nuli konec tedna v zname-
nju plesa; v dveh dneh smo 
si ogledali več kot trideset 
plesnih nastopov na Regij-
ski reviji otroških in mla-
dinskih plesnih skupin Na-
mig 200& v organizaciji 
Javnega sklada za kulturne 
dejavnosti, Območna izpo-
stava Kranj. Na odru so za-
plesah plesalci in plesalke 
Športnega društva Ritem 
Škofja Loka (mentorica Ma-
teja Tuta), Kidtumega druš-
tva Qulenium Kranj/Jeseni-
ce (mentorice Saša Lončar, 
Petra Podržaj, Marijana 
Jerkovič), Plesnega kluba 
Tinča Kranj (mentorid Ana 
Šušteršič, Trna Veras), Ples-
nega dništva Netopir Kranj 
(mentorid Polona Cvikl, 
Talija Kaličanin), Centra 
kulturnih dejavnosti Kranj 
(mentorica Vita Osojnik), 
Osnovne šole Ivana Tavčar-
ja - Športnega društva Ble-
goš Škofja Loka (mentorica 

Virtualna resničnost v izvedbi Sončkov iz K D Q u l e n i u m /Foto rmaooki 

Petra Slabe). Gostje na revi-
ji so bili Leyli iz Plesnega 
kluba Ultima Tržič, ki so 
pod mentorstvom Iris Šo-
ber zaplesali Ples faraonov. 

Namig 2008 je strokovno 
spremljala Petra Pikalo, ki 
bo na podlagi videnega iz-
brala plesne točke za festi-
val Pika miga (za otroške 
skupine) in za Živine dneve 
(za mladinske skupine). Se-
lektorica je povedala: "Ples-

ni nivo je na Gorenjskem 
med najvišjimi v primerjavi 
z drugimi slovenskimi regi-
jami. Že v soboto, ko so na-
stopili najmlajši, sem vide-
la toliko dobrih nastopov, 
da bom predlagala, naj na 
festivalu Pika miga v Vele-
nju temu posvetijo name-
sto enega kar dva dneva. 
Tudi mladinci so pokazali 
zrel nastop, nekateri so pra-
vi profesionalci, in človek 

kar ostrmi, ko jih gleda. 
Tako kakovost pripisujem 
tudi odličnim mentorjem 
in njihovemu načinu dela, 
ob tem moram izpostaviti 
Sašo Lončar iz Kulturnega 
društva Qulenium in veseli 
me, da so tudi drugi začeli 
stopati po tej poti ... otro-
kom je treba pustiti ustvar-
jalnost, tehniko pa pridobi-
jo v procesu improvizacije -
to je ključ do uspeha." 

9. maja 2008 

Pomladni 
sveženj 

POMLAD j e č a s z a n o v o s t i in t u d i l e t o s 

smo za naše bralce pripravili novo 

brezplačno prilogo Gorenjskega glasa 

G G + 

branje za vso družino 

m 
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Za naročnine pokličite O i J 2 0 1 4 ^ 4 ^ 

ali pišrte na i iarocnine@g-glas.si 

Gorenjski Glas 

MojeDelo.com 
Izberi prihodnost 

MOjE DELO, spletni marketing, d.o.o. 
Podutiška 9 2 . 1 0 0 0 Ljubljana, Slovenija, T: 01 51 35 700 
VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSLfTVENlH OGUSOV ( 3 0 0 - 500) 
NA: www,m<;>ig<<?l<;> CPm. info^mojedelo.com 

Terenski komercialist m/2 (Notranjska, Gorenjska, 
Primorska, del Oolenjskd) Prodaja in zbiranjs naročil 
za blagovno znamko ANNVer Pariš (frizerski saloni, trgo-
vine in drogerije). Pričakujemo: izob. V. st., izkušnje pri 
prodaji na terenu, vozniški izpit kategorije B, sposo-
bnost odgovornega in samostojnega dela, urejenost in 
komunikativnost, odločnost, pc^enost, zaželeno je so-
delovanje prek s.p.da. Več Informacij o višini plačila in 
pogojih dela vam posredujenro na razgovoru. ANNVer, 
d. o. o.. Pri vrtnariji 57. Zrkovci, 2000 MaritK>r, prijave 
zbiramo do 16. 5. 2008. Več na wvinA/.moJedek>.com. 

Regionalni predstavnik/ca za Gorenjsko (Gorenj* 
ska) 
Od Vas pričakujemo: visoko n>otlviranost, ciljno usmer-
jeno deto, Izobrazbo iz smeri zootehnike, kmetijstva ali 
veterinarstva. Ponujamo: dobro plačo - stimulativno na-
grajevanje, službeno vozilo, izobraževanje s področja 
prodaje in svetovanja. Sano - sodobna prehrana živali, 
d. o. o., Hajdoše 41 b. 2288 Hajdoše, prijave zbiramo 
do 18. 5. 2008. Več na www.mojedelo.com. 

Grafični oblikovalec m/ž (Šenčur) 
Podjetje Creatim Ržišnik Pere v svoj kolektiv vabi nove-
ga sodelavca: Grafični oblikovalec m/ž. Pričakujemo: 
kreativnost, poznavanje klasičnih in spletnih medijev, 
poznavanje grafičnih programov (Indesign, lllustrator, 
Photoshop). Zaželena je visokošolska izobrazba - likov-
na akademija ali arhitektura. V poštev pridejo tudi štu-
dentje/študentke višjih letnikov z Izkušnjami ... Ržišnik 
Pere skupina, Delavska cesta 24, 4208 Šenčur, prijave 
zbiramo do 18. 5. 2008. Več na www.moiedelo.com. 

Urednik/tekstoptsec m/Ž (Šenčur) 
Podjetje Creatim Rušnik Perc v svoj kolektiv vabi nove-
ga sodelavca: Uredriik/tekstopisec m/ž. Pričakujemo: 
kreativnost in občutek za sodoben marketinški jezik, 
sposobnost in veselje do pisnega izražanja, organizacij-
ske sposobnosti, poznavanje programskega okolja MS 
Office, pozr^vanje osnov grafike in tiska, poznavanje 
spletnega komuniciranja, poleg angleščine znanje vsaj 
še enega tujega j e z ^ . Ržišnik Perc skupina. Delavska 
cesta 24, 4208 Šenčur, prijave zbiramo do 18 . 5. 
2008. Več na www.mojedelo.com. 

Računovodja m/ž (Škofja Loka) 
Ponujamo vam: sannostojno in dinamično delo, poteg 
strokovnega izpopolnjevanja vam or*iogočamo odlične 
možnosti za vaš kariemi in strokovni razvoj, stimulativno 
plačilo za uspešno in učinkovito opravljeno delo. Posta-
li boste sodelavec v timsko usmei)enl družbi. SGP Teh-
nik. d. d.. Stara cesta 2, 4220 Škofja Loka, prijave zbi-
ramo do 30. 4. 2008. Več na www.mojedeto.com. 

Komercialist za prodajo in nabavo m/ž (Kranj) 
Zaradi povečanega obsega poslovanja vabimo v naš ko-
lektiv novega sodelavca, komercialista za samostojno iz-
vajanje aktivnosti prodaje In nabave hidravličnih in indu-
strijskih cevi ter komponent. Od primemega kandidata 

pričakujemo Vi. alt VII. st. {zobrazt>e • strojne smeri ozi-
roma ekonomske z izkušnjami na strojnem področju, 
usposobljenost za delo z računalnikom v okolju Win-
dovi^ ter znanje jezikov. HIB, Kranj, d. o. o., Savska c. 
22, 4000 Kranj, prijave zbiramo do 30. 4. 2008. Več 
na www.moiedeb.com. 

Knjigovodja m/ž (Škofja Loka) 
Ponujamo vam urejeno delovno okolje, v katerem se bo-
ste dobro počutili, saj boste postali sodelavec v timsko 
usmerjeni družbi, poleg strokovnega izpopolnjevanja 
vam omogočamo odlične možnosti za vaš osebni in stro-
kovni razsroj, ter stimulativno plačilo za uspešno In učin-
kovito opravljeno delo. SGPTehnik, d. d., Stara cesta 2, 
4220 Škofja Loka, prijave zbiramo do 30. 4. 2008. Več 
na www.mojedeto.com. 

Kalkulant m/ž (Škofja Loka) 
Od vas pričakujemo: višješolsko ali srednje šolsko izob-
razbo tehnične ali druge ustrezne smeri; dobro pozrmva-
nje dela z računalnikom, predvsem programa Excel; 
vozniški izpit kategorije B; znanje vsaj enega tujega jezi-
ka, angleščine ali nemščine; doslednost, natančnost in 
sposobnost analitičnega razmišljanja. SGP Tehnik, d. 
d.. Stara cesta 2 , 4 2 2 0 Škofia Loka, prijave zbiramo do 
30. 4. 2008. Več nawwtv.mojedelo.com. 

Komercialist m/ž (Škofja Loka) 
Pričakujemo: najmanj V. stopnjo izobraz!>e strojne ali 
eleklro smeri, poslovna komunikativnost in pogajalske 
sposobnosti, zaželene izkušnje na področju prodaje vili-
čarjev gradbene ali kmetijske mehanizacije, pisno In go-
vorno zr^anje angleškega in/all tlalijanškčga j ^ k a , do-
bro poznavanje računalniških programov MS Office, za-
nesljivost, samoiniciativnost, sposobnost timskega dela. 
Tehnosen.ns, d. o. o.. Suha 23, 4220 Š k o ^ Loka. prija-
ve zbiramo do 30. 4. 2008. Več na www.moiedelo.com. 

Samostojni analitik m/ž (Škofja Loka) 
Ponujamo vam samostojno in dinamično delo. poleg 
strokovnega izpopolnjevanja vam omogočamo odlične 
možnosti za vaš kariemi in strokovni razvoj, ter stimula-
tivno piačito za uspešno in učinkovito opravljeno delo. 
Poštali boste sodelavec v timsko usmerjeni dnjžbi. Po-
leg organizacijskih 5po50t>n05ti pričakujemo, da ste tim-
sko naravnani in imate izpit kategorije B. SGP Tehnik, d. 
d., Stara cesta 2, 4220 Š k o ^ Loka, prijave zbiramo do 
1. 5. 2008. Več na www.mojedelo.com. 

Natakar m/i (Radovljica) 
Za našega naročnika, ugledno restavracijo, ki se 
ponaša z izbrano kuhinjo in vrhunsko vinsko karto 
ter edinstvenim ambientom, iščemo več natakarjev 
m/ž s smislom za deto z ljudmi. Prednost bodo imeli 
urejeni in komunikativni kandidati z izkušnjami v a la 
carte in/ali slow food restavraciji in tisti, ki se spoznajo 
na vina. Vemar VTC, d. o. o.. Tehnološki pari^ 20, 1000 
Ljubljana, prijave zbiramo do 1. 5. 2008 . Več na 
vhWw.mojedelo.com. 
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ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE 
-PROSTADELOVNA MESTA 

NA GORENJSKEM (m/ž) 

LESARSKi OSLAVEC 
dO 23 4.08: SORA MEDVODE. D O.. GORENJSKA C. 
12. MEDVODE 
do 26.4.06. VENIES,0.0,0.. C.TALCEV3A. JESENICE 
MONTER ELEMENTOV 
(Jo 27.5.08: «.tfeL mest 10:LAMEXS.R0..ft0$NJA 
l6A.STWSe 
GRADBENI DELAVEC 
dO 6.S.08: AKIDA. D.O.O., TTTOVA 41 JESENICE 
do 4.5.06: DARSEA. D.O.O.. KURILi4SKAX 21. JE-
SENICE 
SKLADIŠČNO TRANSPORTNI DELA/EC 
dO 23.4.06; 0 W . O.O.O.. DVOftAKOVA LB. 5. 
UOeUAM. 
DEUVEC BREZ POKLICA 
dO 26-4.08; BKJ 8ANG MEGA. C. S. ŽAGARJA 71. 
KfmJ 
dO 30.4.08; HOBOTNICA. 0.0.0.. BRfTOF 204. 
KfWil 
dO 27.4.08; K-r^OTNICA. D.O.O.. BftITOF 204. 
KRAMJ 
dO 26.4.08; NUŠA A U G U ^ S.P.. SELO 18. ŽtROV-
NTCA 
do3l.5.08:NEDtATRASTOOERS.P. ISTRSKA UL 1. 
KOZINA 
do 15.5.08; O G ^ . O.O.O.. PODREČA 5. MAVCICE 
do 27.4.08; OUCK INŽINtRING. D.OO.. PREDMOST 
22. POLJANE NV>SK. LOKO 
do 11.5.08; smo OVEN S,P.. CROVŠKA C. 50. 
UU6UANA 
dO 8.5.08; MARJAN OMANOViC S P.. ŽLEBE 1 K. 
MEDVODE 
OSNOVNO^LSKA IZOBRAZBA 
do 29.4.06: AGENCUA M SERVIS. O.O.O.. SLOV)EN> 
SNTRGS.KFmi 
dO 9 5.08; AC8ICUA M SERVIS. D.O.O., SLOVENSKI 
IDGd. KRANJ 
dO 23.4.08; EMfUAN DEŽMAN S.P, ALPSKA C. 37. 
LESCE 
do 4.5.08. » S TRADE, D.O.O.. SKCfJELOŠKA C. I, 
KRAHJ 
dO 4.5.08; HOČEVAR SLAVKO S.P, VISOKO 135. VI-
SOKO 
dO 1.5.06; KARIERA, O.O.O.. DUNAJSKA C. 21. 
UU8UANA 
dO 5.5.08; KARIERA. O.O.O.. DUNAJSKA C. 2). 
LJUBLJANA 
dO 30.4.08; KFEK RIBNO. 0.0.0,. SAVSKA C. 35. 

dO 26,4.08; MASPOV^ER. O.O.O.. DUNAJSKA C. 49. 
UUBUANA 
do 29,4.08; MMPOWER. 0.0,0., GOSPOSVETSKA 
C. S.UUBUAM 
do IR K 08: MAAJANCA PRF^RN RtRNtKAR S P.. 
KRANJSKA C. 11. RAOOVUCA 
dO 23.4.08; ANOREJ 08ERŽAN S P.. UL S BOKAU 
17. JESENICE 
dO 1.5,08; MEGAMATRK. O.O.O.. STARETOVA UL 
39. KRANJ 
dO >5.5.08; NEOŽAT RASTODER S.P. ISTRSKA UL 1. 
KOZINA 
d01.5.08; PP8. AO.O.. SFTEDFIJE M J E 80. ŽASMCA 
dO 26.4.08: PFLOSEN COM. D.O.O, SP. OUPUE 8. 
DUPLJE 
do 30.4.08: ROStSSEC. D.O.O.. C. f. PREŠERNA 16. 
JESENICE 
do 7.5.08. ROMAN ROSTOHAR S. P.. CANKARJEVA C. 
23C.Bl£0 
do 4.5,08; SANOVA .0.0.0,. M. VAENOVA J. KRAW 
do 11,5.08; SAZA, D.O.O.. KOROŠKAC. 33. KRAMJ 
do 3.5.08: SlffTAL. O.O.. LJTOST^OJSKA C. 38, 
ULBUANA 
do 31.5.08; ST>GMA-CeVNI SISTEMI O.O.O.. MOTNI-
CA8. TRZIN 
dO 25.4.08; Š06EC, D.O.O.. ŠOBČB/A C. 25. LESCE 
dO 26.6,08: VOLHNIK. O.O.O.. CE.OVŠKAC. 170, 
UUBUANA 
OBDELOVALEC KOVTN 
do 23.4.06; AWS - njGHT. O.O.O.. BEGUNJE 1. BE-
GUNJE 

VARNOSTNIK 
do 1.5.08: aUS OROnA. D.O.O,, VRTMAUL 24. KAŽE 
KUHARSKI POMOČNIK 
dO 26.4.08: SODStHO. D.O.O,. ŽELEZNA C. 16. 
LJUBLJANA 
NIŽJA POKUCNA IZOBRAZBA (DO 2 LET) 
dO 23.4.08; ATM SL. D.O.O., PR£ŠER>K3VA C. 9 B, 
VELENJE 
TAULEC 
dO 26.4.06; UTOSTROJ JEKLO, D.O.O, LJTOSTROJ-
SKAC, AA.iJJBLMA 
STROJNI OBOaCVALEC KOVIN 
dO 15.5.08; KARIERA. D.O.O,, DUNAJSKA C. 21. 
UUBUANA 
do 26.4.08; Lnosmoj JEKLO. 0.0.0. LJtOSTROJ-
SKAC.44.UUeLANA 
POŠTNI MANIPULANT 
dO 26.4.08; POŠTA 4101 KRANJ, 0RAŽ3OŠKA UL 8, 
KRANJ 
NIŽJA POKUCNA IZOBRAZBA (DO 3 LET) 
dO 15.5.08; KARIERA. O.O.O.. DUNAJSKA C. 21. 
LJUeUANA 
VRTNAR CVETUČAR 
dO 26.4.06: MIRA ŠUBK) S.P. KAPUCNSKI TRG 21. 
ŠK.LOKA 
CVETLIČAR 
dO 27.4.08: ALEŠ KOS S.P.. C. TALCEV90. KRANJ 
PEK 
ito 29.4.06; MANPOVVER. 0.0.0,, KOROŠKA C, 14. 
KRANJ 
dO 26.4.08: MOANOeUKS P.. ALPSKAC. 30. LESCE 
dO 8.5.08; OREI-EK. O.O.O.. SAVSKA LOKA 22. 
KRANJ 
SLAŠČtČAR 
dO 27.4.08: PEKARNA HROVAT. 0.0.0.. KRANJSKA 
POT 3. KOMENDA 
MIZAR 
dO 4.5.08; SANIKG INTERNATIONAL O.O.O.. M. 
VADNOVA I.KRANJ 
dO 4.5.08; SANCW. D.O.O., M. VADNOVA 1. KRAW 
do 23.4.08; SORAMEDVOOE. D.O.. GORENJSKA C. 
12. M£OVODe 
do28.4.08;VENLK.D.O.O.,C.T»LCeV3A.JE5ENKS 
KLJUČAVNIČAR 
do 23.4.08; KLAOVAR ŽIRJ, 0.0., INOLSTOLISKA UL 
2,ŽIRI 
OBLIKOVALEC KOVIN 
do 27.4.08; ISKRAM©, 0.0., LJUBLJANSKA C. 24 A. 
KRANJ 
STRUGAR 
do 25.4.08; BVG. ̂ .0.0.. SAVSKA C. '6. KRANJ 
do 29.4.08: VUKOftC JURAJ S.P.. MEOENSKA C. 2, 
LJUBLJANA. ŠEN-VK) 
ORODJAR 
dO 27.4.08: ISKRAMIS, D.D.. LJUBLJANSKA C. 24 A. 
KRANJ 
dO 3.5.08; OROOIARSTVO KWRC. DO.O., POT NA 
PlLARN012.TRŽlt 
STROJNIK 
dO 4.5.08; SANOVA, 0.0.0. M, VA0fK)VA 1, KRANJ 
dO 31.5.08; H. d«i. mest 6; THVSSEMKRUPP OVG 
CMGALA. 0.0.0,, ŠPRUHA 19. T R 2 N 
MEHANIK IND. STROJEV IN NAPRAV 
do 4.5.08; TOSAMA, 0.0.. ŠARANOVIČEVA C. 35, 
DOMŽALE 
AVTOMEHANIK 
dO 25 4.08; MATEJ ŽUN S.P, ZG BmUE 290, ŽAB-
r«CA 
do 27.4.00; OmCK INŽ)r«RINQ. O.O O , PREOMOST 
22.POUANENAEŠK.LOKO 
do 30.4.08; SUMMIT AVTO, D.O.O., RAIŠMANOVA 
UL3. LJUBLJANA 
do 4.5.08; VILBC-SS. d.0.0., GORENJSKA C. 54, 
MEOVOOE 
ELEKTRIKAH ENS^ETIK 
dO 26.4.08: ZORAVKO URBANC S.P.. ZALOG 12, 
GOLNIK 
ELEKTROMONTE^ 
dO 15.5.08: PIAN-NET. 0.0,0., KAM»«K POD KRI-
MOM 8 B. PRESERJE 
do 14.6,06; STAMSLAVVODtAN ip, EITT. SUHADO-
LE 2». KOMFNOA 
ELEKTROMEHANK 
dO 26.4.08; ISKRA MERILNE NAPRAVE. 0.0.0.. SAV-
SKA LOKA 4, KRANJ 
ŠIVILJA 
do 11.5.08; ATOM, TRŽKS. D.O.O.. PDT NA POUE 
58. TRŽIČ 

CO 26.4.08; KAPPE PAVEL KOIAR S.R. RETUEVA 
UL 6, KRANJ 
CO 28.4.08; KARIEPA, O.O.O.. DUNAJSKA C. 21. 
UUBUANA 
SUKOPLESKAR 
dO 18.5.08; RESPECT, 0,0.0,. APAČE 179. LOV-
RENC NA DRAVSKEM POUU 
AVTOLIČAR 
CO 30.4.06; SUMMn AVTO. D.O.O., FlA^ŠMANOVA 
UL3. UUBUANA 
FRIZER 
CO 2,5.08; ANKOV. D.OO,. LfTALJŠKA C. 5. UUB-
LiANA 
dO 18,5.08; EXLESIOR. O.O.O.. OETELCVA UL 10, 
KRANJ 
do 3.5,08: LASSANA, 0.0., CANKARJEVAC. 3. UUB-
UANA 
CK> 29,4.06; MINI IN. 0.0.0,. KAANGER^A UL 6. 
UUBUANA 
TESAR 
do 4.5.08: DARSEA, D.O.O.. KURILNJŠKAUL 21. JE-
SENK:E 
dO 1,5.08; RESPECT, O.O.O., APAČE 179, LOVRENC 
NA DRAVSKEM POUU 
ZIDAR 
dO 8.5.06: AKIDA, 0.3.0., TITOVA 41. JESENK« 
do 11.5.08: MARKO FERJAN S.P.. OLŠEVEK 41. 
PREGOVOR 
<L0 4.S.06; SANOVA. O.O.O., M. VADNOVA I, KRANJ 
STROJNIK GRADBENE MEHANIZACIJE 
do 22.5.08; CP, KPANJ. O.D.. JEZERSKA C. 20. 
KRANJ 
do8.5.08; OGP GRA3. BLEO. O.D,. G R A ^ C . 44. 
BLED 
VOZNIK AVTOMEHAVIK 
dO 8,5.08; PRIMA TRANS. 0.0.0., LASTOVCE 41. 
NOVO MESTO 
VOZNIK 
dO 27.4.08; ŠTEFAN 3TARE S.P.. LUŽE 60, VISOKO 
do 4.5.08; EGOLES, O.D., KIDRIČEVA C. 58, ŠK, 
LOKA 
do 27.4.08: TR.TEAM. O.O.O.. C. JAKA PIATIŠE 21. 
KRANJ 
SKLADIŠČNIK 
do 26.4,08; BK3 8AN3 MEGA. C. STANEIA ŽAGARJA 
71. KRANJ 
PRODAJALEC 
dO 4.5.08: ALFAPET. 0,0.0., LETALIŠKA C. 29, UUB-
UANA 
do 26.4.08: EURO FOTO. 0.0,0.. POSLOVNA CONA 
A20, ŠENČUR 
do 26.4,08; KARIERA, O.O.O.. DUNAJSKA C. 21. 
UUBUANA 
do 23.4.08; KLASJE, KRANJ. 0.0.0,. C. MA KLANEC 
S.KRANJ 
dO 27.4.08; KZ KRIZE Z.0.0,, C. KOKRSKEGA 
OOREDA 24. KRIŽE 
do 29.4.08; MARIAK FAJFAR S.P., SP BRNIK 36 A, 
CERKUE 
do 30.4.08; INTERSPORT. BOROVŠM C. 92. 
KRANJSKA GORA 
4E t.S.Oe: THNERSPORT. C. STANETA ŽAFIARJA &9. 
KRANJ 
dO 1.5.08; MERCATOR CENTER KRANJ I. STARA C. 
25.KRANI 
do 23,4.08; ONAON. D.O.O., PROLETA^KA C. 4, 
UUBLIANA 
do 22.5.08; PROTOM PROJEKT. D.O.O., ALPSKA C. 
43, LfiSCe 
do 27.4,08; TOMA OSTRIBUCIJA. D.O.O. HRASTJE 
38, KRANJ 
dO 4.5.08: TRGOOO« NO 1, D.O.O.. ZAPUŽE 108, 
BEGUNJE 
KUHAR 
dO 8.5.08: AJREST. C.O.O.. 2G BRNIK 130 A. BRMK 
-AERODROM 
do 1.5,08: ANDREJA POPUTNIK S.P., LEVSTIKOV 
TRG3.VEUKELAŠ(:£ 
do 4,5,08; ARESS, O.O.O.. UUBUANA. UNHARTO-
VAC 38, UUBUANA 
dO 27.4,08: BRANKO BEŽEK S.R. MOKRAŠKAVAS 1. 
SP LORUA 
do26,4.08;HOTa2LATAIZB1RA. 0.0.0, PARTIZAN-
SKA C. 117, SEŽANA 
do 18.5.08; MIP MALOPRODAJA. 0,0.0..PAN0VŠKA 
C. 1, NOVA GORICA 
dO N.5 08; MIRKO BODIROŽA S.R. POOBREZJE 
246. NAKLO 

do 30.4.08: OŠ S T R A Ž A ŠOLSKA UL 2 KRANJ 
21.7.08; ROK liULNAR S.P., STARA FUŽINA 23, 

BOH, JEZERO 
NATAKAR 
dO 1.5.08: ANDREJA POPLATNIK S.R, LEVSTIKOV 
TR63,VEUKELAŠČE 
do 28.4 08: MARKO PEROVŠEK S.R. VKRČE I. 
LJUBUANA-ŠMARTNO 
dO ».4.06: FRAMCVeSNJAKSP., c.svoeooE ^^ 
BL£0 
dO 26.4,08. HOTEL SLON 0.0.. SLOVENSI-A C. 34. 
UUBUANA 
dO22.5.08; KOT. D.O.O,. MESTNI TRG 6. CRUA 
do 18.5.08; TAJMS. d.co.. JUŽNA C. 97. IZOLA 
do29.4.08: ZDRAVKA BLAŽIČ S.R. MOSTE 44. Žl-
RCMACA 
SREDNJA POKUCNA IZOBRAZBA 
do26.4.08: AERODROM UUBUANA. D J>..ZG BR-
NIK 130 A. BRNIK-AERODROM 
do 26.4.08; AlBASTAR, O.O.O., ZAPUŽE 11 B, BE-
GLNJE 
do 28.4.06, ASSAABLOV SUOVENUA. O.O.O., HEBS-
TO/AULe.KRANJ 
dO 4,5.08; AVT05VETEK STUDENEC, 0.00,. STU-
DE>JEC II, UUBUANA-POUE 
do 25.4.06: FRANC POZVEK S R, C. ANDREJA BI-
TEHCA198,UUBUAN* 
do 26.4,08: JAMNIK, lOtO.. GORENJSKA C. 12. 
MEDVODE 
do 11.5.08, JARC & JAflC, D.O.O., KRŠKA VAS 28 A. 
KRKA 
do 23.4.08: KARIERA 0.0.0., DUNAJSKA C. 21. 
UUBUANA 
dO 1.5.08, KARIERA. D.O.O., DUNAJSKA C. 21. 
UUeUANA 
do 11.5.08; KATJA REBEC S.R. KRAŠKA C. 67, 
DIVAČA 
do27.4.08; KOZAMERMK STANKO S.R. T0i4ŠiČEVA 
UL 2, KOPER 
do28.4,06; MANPOVVER. 0,0.0.. DUNAJSKA C. 49. 
UUBUANA 
dO IS.&.OB; MATJAŽ 6SZAR S.P.. JEZERSKA C. 41. 

dO 4.5.08; PROTECT INFRA. O.O.O., PARTIZANSKA 
C. 36. MARIBOR 
do28.4.08; SAVA TIRES. D.O.O., ŠKOFJELOŠKA C. 
6,<flANJ 
do 11.5.08: SAZA. 0.<>.0.. KOROŠKA C. 33. KRANJ 
do25.4.08;SPAR.GRADNiKOVAC. I B.RADOVLKA 
do3.5.08; SPAR. RUČIGAJEVAC. 35. KRATU 
do3.5,08; SPAR, ZOISOVA UL 1. KRANJ 
do25.4.08: ŠOBEC, D.O.O., ŠOBČEVAC 23, LESCE 
KMETUSKl TEHNIK 
do23.4.08; KŽK, O.O.O.. KRANJSKAC. 29.ŠENČUR 
STROJNI TEHNIK 
dO 18.5.08: HIB. KRANJ. O.O.O.. SAVSKA C. 22. 
Kn̂ NJ 
do 18,5.08:1.S R, O.O.O.. BEVKOVA UL 42 KAMNIK 
dO 26.4.08; LE-TCHNIKA, D.O.O,. ŠUCEVA UL 27. 
KFHNJ 
do 1.5.08: UBER. D.OX).. KORAJJŠKA UL 15 A. ŠK 
LOKA 
do 18.5.06; MANPOV^. O.O.O., DUNAJSKA C. 49, 
UUeUANA 
do4.5.08; SANOVA, DJO.O., M. VADNOVA KRANJ 
ELEKTROTEHNIK EN«GETIK 
do 15.5.08; PLAN-NFT, O.O.O., KAMNIK POD KRI-
MOM 8 8, PRCSCRIC 
ELEKTROTEHNIK 
do26.4.08:{SKRAMERai«NAPRAVE, O.C.O.,SAV-
SKA LOKA 4. KRANJ 
do25.4.08: MANPOVVER. O.O.O.. KOROŠKA C. 14. 
KRANJ 
do 30,4.08; PETER TOPORIŠ S.P. SREDfUA VAS • 
GOflIČE 14. GOLNIK 
dod.5.08:TARING.d.oo..KOPRIVNIK62A.6OH. BI-
sr«>s 
do 17.6.08: THVSSENKRUPP OVG OVKiALA. 0.0.0,. 
ŠPRUHA 19. TRZIN 
ELEKTROTEHNIK ELEORONIK 
do 16.5.06: AGENCIJAM SERVIS, D.O.O.. SLOVEN-
SM TRG 8. KRANJ 
RAČUNALNIŠKI TEHNIK 
dO 26.4.08; ATRIBUT. O.O.O., SLOVENČEV^ UL 95, 
UUBUANA 
do25.4.06; CARPE DIEM. 0.0.0,, BREG 08 SAVI 81. 
MA/ČIČE 

KOZMETIČNI TEHNIK 
do2d.4.08:ARWL D.O.O. DUNAJSKAC. lOe.UUB-
LIANA 
GEOOETSKI TEHNIK 
dO 24 4.08; ADACTA. SK. LOKA, 0.0.0., HAFNERJE-
VO NASEUE 90, ŠK. LOKA 
GRAfiBENIOaOVOOJA 
dO 2914.08: OEŽMAN, D.O.O,, STRAHINJ 15, NAKLO 
GHALtttiNI TbHNIK 
dO 8.5,08; AWOA, 0.0.0 .TTTOVA 41, JESENICE 
do 4.5.08: SGP TEHNIK, 0.0., STARAC. 2. ŠK. LOKA 
PROMETNI TEHNIK 
do 30.4.08: CP, KRANJ, D.O.. JEZERSKA C, 20. 
KRANJ 
TRGOVINSKI POSLOVODJA 
dO 2a4,08: MAAiAN FAJFAR S.R. SP. BRNIK 36 A. 
CERMJE 
do 23,4.08; ONAON. O.O.O.. PROLETARSKA C. 4, 
UUBUANA 
GOSTINSKO TURISTIČNI TEHNIK 
do 3C,4.06; KREK, RIBNO, 0.0,0., SAVSKA C. 35. 
BLEO 
TURISTIČNI TEHNIK 
dO 264,06: FRANC VISEHIAK S.R, C. SVOBODE 27, 
BLED 
EKONOMSKI TEHNIK 
dO 23.4,08: AGROMEHAMKA. D.D.. HRASTJE 52 A. 
KRANJ 
dO 3.5.08: EUROCOM. 0.0.0,. SAVSKA C. 22. 
KRANJ 
do 24.4.08: KMETUA AG D.O.O., MOSTE 99. KO-
MENDA 
dO 26.4.08: MANPOWER. D.O.O.. KOROŠKA C. 14. 
KRANJ 
do 2€.6.08: MERKUR ZAVAROVALNICA, D.O.. DU-
NAJSKAC, 58, UUBUANA 
dO 4.5.08; SPG. O.O.O.. NDRIČEVAC. 75, ŠK. LOKA 
dO 23.4.08; UPRAVNA EHOTA ŠK. LOKA, PCUAN-
SKAC. 2.ŠK.L0KA 
do 2^4.06; ZAVAROVAl>jCA TIHA, O.D., R U Č K » ^ 
VAC. 10A, KRANJ 
bKOKOMSKI rtHNIK MKAČUNOVOUSIVO 
dO 3aS.08: REPLIKA, O.O.O., TRŽAŠKAC. 42, UUB-
UANA 
KOMEROAUST 
dO 2a4,06: IG. 0.0.0,. $T»KIVAUL 25. UUftJANA 
ADMINISTRATIVNI TEHNK 
dO 8.5.08: DORAL 0.0.0.. UL POHORSKEGA BA-
TAUONA 211. UUBLIANA 
SRECKJA STROKOVNA ALI SPLOŠNA IZOBRAZBA 
do 13 5.08: AOECCO H.R. 0.0.0.. BRNČIČe/A UL 
15B.UU8UANA-ČRNUČE 
do 11,5.08; AVTOŠOL>> ING. HUMAR, -KRANJ, 
D.O.O., BLEMEISOVA C. 10. KRANJ 
do2a4 ,O0, BK?TER\ D.OO„ C. TALCEV O, OOMŽ^ 
dO 3C.4.08: DELNKIA. 0,0.0.. TRŽAŠKA C. 2, UUB-
UANA 
dO 22,5.08; GRAV^, D.O.. KOMENSKEGA UL 4, 
UUBUANA 
do 23.4.08: ALĴ CTOUR POTOVALNA AGENCUA, TV 
TOVA67, JESENCE 
do4,S.06: INTERUNGUAMARKAP, D.O.O., RMSKA 
C. 2,LIUBUANA 
do 18.5,08; RESPECT. O.O.O., APAČE 179. LOV-
RENC NA DRAVSKEM POUU 
do 1S,5,08; SARAJA, O.C.O., LOŠKA C. 16 A. LOG 
PRIBREZOViO 
de 4.5.08: 2M PROVIDUS. O.O.O.. 2AGR®$KA C. 
20,»/AR!BOR 
I n I STROJNIŠTVA 
do 26.4.08; LE-TEI««KA. 0,0.0., ŠUCEVA LL 27. 
KRAKI 
I N l GEODEZIJE 
dO 24.4.08; ADACTA. ŠK. lOKA, D.O.O., HAOtRJE-
VU NASfcUt 90, SK. LUKA 
IN l GRADBENIŠTVA 
do 24.4.08; SGP TEHNIK, D.D.. STARA C. 2. ŠK. 
LOKA 
EKONOMIST ZA ANALIZE IN PLANIRANJE 
do 2C.5.08; PROR.I.S.K.. D.O.O.. ERBEŽNIKO/A UL 
2. UUBUANA 
EKONOMIST ZA KOMERCIALNO DEJAVNOST 
dO 22,4.08: ISKRA ISO • STRUGARSTVO, OiO.O.. 
SAVS<A LOKA 4. KRANJ 
VIŠJA STROKOVNA IZOBRAZBA 
do 23.4.08; ALPETOUR POTOVALI^ AGENCUA, TI-
TOVA67.JESENKE 

do 28.4.08; KARIERA. 0.00., DUNAJSKA C. 21, 
UUBUANA 
dO 26.4.08; KARIERA. 0.00.. DUNAJSKA C. 21. 
UUBUANA 
UNIV. DPL INŽ. STROJNIŠTVA 
dO 25.4.08: ISKRA ISO, aO., SAVSKA LOKA 4. 
KRANJ 
DIPL IN l LABORATORIJSKE BIOMEDiaNE 
dO 26.4.08, BOLNIŠNICA GOLNIK, GOLNIK 36. 
GOLNIK 
do 28.4.08; BOLNIŠNICA GOLJIIK, GOLNIK 36. 
GOLNIK 
MAGISTER FARMACIJE 
do 1.5.C8; MAG. IRENA RUPNIK RAVNIKAR. STARA 
C 61. NAKLO 
DIPL ORGANIZATOR TUROMA 
do 26.4.38: HOTEL ZLATAIZBIRA. O.O.O., PARTGAN-
SKAC. 117, SEŽANA 
UNIV. DIPL EKONOMIST 
do 23.4 08; ALPETOUR • POTOVALNA AGENCIJA. 
0.0.. M, VADNOVA 8. KRANJ 
du 2S.4.M. CARPE OICM, 0.0,0., BRE008SAV 01, 
MAVČIČE 
dO 27,4.08; GB, O.O., BLEMEJSOVA C. 1, KRAN 
do 30,408: HVUNOAI AVTO TRADE. O.O.O.. BRNČI-
ČEVA UL 45, UUBUANA • ČRNUČE 
do 25.4.08; SUZ, O.O.O.. NORIČEVA 44. JESENICE 
do 23.4.38; ZAVAROVALlACATIliA. D.D,. RUČIGAJE-
VAC. lOA. KRANJ 
DIPL EKONOMIST 
do 3.5.')e: EUROCOM. O.O.O.. SAVSKA C. 22. 
KRANJ 
do 23.408: SANING INTERNATIONAL. D.O.O., M. 
VADNOVA 1. KRANJ 
do 24.4.08; SOP TEHNIK, 5.D.. STARA C. 2. ŠK, 
LOKA 
DIPL ORGANIZATOR - MENEOŽER 
do 3.5.38; EUROCOM. O.O.O.. SAVSKA C. 22. 
KRANJ 
UNIV. DIPL PRAVNIK 
dO 26,4.08; OBČINA ŠK. LOKA, POUANSKA C. 2. 
SK.LUKA 
UNIV. DIPL UMETNOSTNI ZGODOVINAR 
dO 2.5,0J; UGM, STROSSMAN€RJEVAX 6. MARIBOR 
DfL MEDIONE 
dO 24.408; OZG, ZD BLED. ZD BOHINJ, M L A D l f ^ 
C.1,BLiD 
do 18.5 08: OZG. ZD KRANJ. GOSPOSVETSKA UL 
10. KRANJ 
do 4.5.08; OZG. ZD ŠK LOKA. STARA C 10. ŠK. 
LOKA 
DR. DEKTALNE MEDK3NE 
do 27.4.38; BKSTUDK). D.OO.. KRANJČEVAUL 12. 
MORAVSKE TOPUCE 
du 4.5.C6; OZO. ZD TRŽ>Č. BLEJSKA C. tO, TRŽIČ 
dO 28.408; TOP DENT, 0.00.. VOJKOVO NABREŽ-
JE 27. KOPER 
DR MEOK^NE SPECIALIST SPLOŠNE MEDIONE 
do 15.5 08; OZG. ZD ŠK LOKA. STARA C. 10. ŠK. 
LOKA 
do 25.4.08; ZD NOVO MESTO. KANDUSKA C. 4. 
NOVO MESTO 
DR. MEDK:INE SPECIALIST ŠOLSKE MEDICINE 
do 27.4J08; OZG. ZD KRANJ. GOSPOSVETSKAUL 
lO.KRA^U 
DR. MEDK^INE SPECtALiSTPEDIATRIJE 
dO 25.4.08; ZD NOVO MESTO. KANDUSKA C 4. 
NOVOt^ESTO 
UNIVERZITETNA IZOBRAZBA 
do 23.4 08: ZAVOD REPUBLKE SLOVENUE ZA ŠOL-
STVO. STRITARJEVA UL 8.1'RANJ 

Prosu ddovna mesU o^svTtsmo po podatkih Z»-
vod< RS z» Zaradi pomanjkania pros-
tora M i ot>favlj«na vsa. Prsv lafco zaradi preŠM-
nosti objav izpuičamo pogc^. U postavliaioda-
lodaiald {d«<o za doloim uhlavsn« d«lovn« 
itkulnl«. poMbno znani« In morebHn« druge za-
htev«). /si ntn^tni in man|kajoči podatki so do-
stopni: 
• na oglMnih dMkah obnuiSnih AIU^ in urado* m 

delo zivoda; 
• na dO(na£i strani Zavodt RS za zaposlovanje: 
httpy/ivww.«s8.90v.si: 

• pri delodajalcih 
Brale« »p«zarjamo, da so morebitne napake pfl 
objavi ntogoče. 

V TOREK, 22.4/08 

20% 
POPUST 
niA V S E V R S T E 
SVEŽIH JAGOD 

Več za isto ceno! 

10 EUR 

Za kupce "SPAR izipaketa": 
p r « d p l a i n l i k e g a p a k e t a m o b i l n e telefonije 

dO 5 0 % vttC brazpladnih polnitev 

12 € - cena "SPAR fadpaketa' 
• 5 € na tziračvnu ob akttvacQi 
• 1 0 € n a taira&fnu o b vrnjeni , izpotnjoni 

i z i d o p i s n i d 
+ kupon a 1 0 % p o p u s t a c n k n t e n 

nakup v t rgov inah S p a r In I n t o r a p a r 

Za vse uporabnike izimobila 

•f l O ^ b o n t i s a o b v s a i d p o l n i M 
iz i ratuna fl-SPAR U b o n r 

» ptačaS 5 C, dobki 5.S C 
ptoea$10€,( iobatlC 

Ker se enostavno splača! 

Samo v trgovinah 

S RAR 
in m e g a m a i t e t ^ 

I NTERSRAR ® 
Več Informacij na 0 5 1 800 800 In v/ww.izimobil.si. Ponudba velja do 30. 6. 2008. 

Popusti se ne seStevajo in ne veljajo za pra'/ne osebe in samostojne podjetnike. Možen je sanDO nakup v kolidnah, primernih za gospodinjstva. Popust se obraCuna pri blag^ni. 

s R A R I N R ® 
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Sveče, vas muzejev 
in galerij 
Koroška vas Sveče je ena od najbolj zanimivih 
koroških vasi, kjer vaščani še govorijo slovensko. 

)OŽE KOINFEK 

Če Janka Xerzei\a, rojene-
ga leta 1935 v Svečah ali 
Suetschach po nemško, dol-
goletnega predsednika Kr-
ščanske kulturne zveze iz Ce-
lovca, vprašate, kaj je značilno 
za njegovo rojstno vas, vam 
bo brez pomišljanja odgovo-
ril, da muzeji, galerija kiparja 
Franceta Goršeta, dom Ein-
spielerjevih ali po domače 
Preglejevih, kjer se je rodilo 

pravijo domačini. Na sveško 
miklavževanje pride po več 
tisoč ljudi. Znani so tudi ko-
vaški muzej, ki sodeluje s 
kroparskim v Sloveniji, mu-
zej vrtnic in muzej starih 
traktorjev, avtomobilov in 
motorjev. 

Leta 1973 je prišel v Sveče 
znani slovenski in večinoma 
zunaj Slovenije živeči kipar 
Franc Gorše. Kupil je Vrbni-
kovo hišo in hlev spremenil v 
atelje, skedenj pa v galerijo. 

Marija Inzko, rojena v Vodicah, mama avstrijskega 
veleposlanika v Sloveniji dr. Valentina Inzka, v pogovoru z 
dr. Petrom Fistrom 

- . •••i-^ -- -• v—i . • • 

Nekdanja Vrbnikova hiša je sedaj galerija Franceta Goršeta. 

kar šest narodno zavednih 
duhovnikov in politikov, in 
slikarska kolonija, ki poteka 
že sedemindvajset let. Zanjo 
je zadnja leta najbolj zaslužna 
predsednica Slovenskega pro-
svetnega društva Kočna, do-
mačinka dr. Tatjana Feinig. 

Sveče so stara koroška vas, 
prvič omenjena že leta 1238, 
stisnjena med Dravo in hri-
bovitimi Gurami na severni 
strani in Stolom (Hochstuhl 
po nemško), Kozjakom 
(Kossiak/Geissberg po nem-
ško), Vajnažem (Wainasch), 
Kočno (Kotschna) in Golico 
(Kahlkogel) v Karavankah na 
južni strani. Konec 18. stolet-
ja in v 19. stoletju je imela 
vas prav vse, od raznih vrst 
rokodelcev, gostiln, trgovin 
in mlinov do svoje godbe na 
pihala. Nastalo pa je marsi-
kaj novega. Sveče imajo od 
leta 1994 naprej najbolj sla-
ven avstrijski muzej parkelj-
nov (Krampusmuseum) ali 
"ta grdih Miklavžev", kot jim 

Za vrt svojega novega doma 
je do smrti leta 1986 izdelal 
doprsne kipe 16 znanih koro-
ških slovenskih kulturnikov. 
Pokopan je na pokopališču v 
Svečah, ob cerk^ sv. Lamber-
ta, zgrajeni že v 13. stoletju. 
Od Einspielerjev oziroma 
Preglejev je najbolj znan An-
drej Einspieler, ki je leta 1851 
skupaj s škofom Antonom 
Martinom Slomškom usta-
novil Mohorjevo družbo. V 
Svečah živi tudi avstrijski ve-
leposlanik v Sloveniji dr. Va-
lentin Inzko, ki je s Sloveni-
jo povezan tudi rodbinsko. 
Njegova mama Marija se je 
rodila pri Poštarjevih oziro-
ma Ziherlovih v Vodicah. 
Njena mama je bila poštna 
uslužbenka, oče pa orožnik v 
Cerkljah. Leta 1945 so bežali 
na Koroško, kjer je spoznala 
svojega moža, znanega koro-
škega Slovenca in tudi pre-
jemnika visokega slovenske-
ga odlikovanja dr. Zdravka 
Valentina Inzka. 

Glasba povezuje prijatelje 
z Jesenic in iz Nagolda 
Florian je povedal: "Naša glasbena šola je stara, majhna, neobnovljena. Ni taka kot vaša, ki je lepa, 
obnovljena. No, tudi kremna rezina na Bledu ni bila slaba ..." 

URŠA PETERNEL 

Jesenice - "Prvič sem na Jese-
nicah in zelo mi je všeč. Še 
najbolj me je očarala jeseni-
ška glasbena šola, ki je veli-
ka, lepa." Takole je pripove-
dovala Sophie, ena od 17 
mladih iz Nagolda, ki so mi-
nuli konec tedna štiri dni 

program, ki so ga po bese-
dah ravnateljice Martine Va-
lant v celoti izpeljali, čeprav 
so prav vse dni imeli dež, dež 
in še enkrat dež. "Kot bi bili 
v Londonu," je slikovito deja-
la Valantova, A to jim ni po-
kvarilo dobre volje. Goste so 
odpeljali na ogled skakalnic 
v Planid, v muzej v Rateče, 

Gostje iz Nagolda so bivali pri jeseniških druži-
nah. Kot so povedali, so si mladi obeh mest 
dokaj podobni, imajo enake navade in interese. 
Tudi hrana v Sloveniji in Nemčiji je zelo 
podobna, so zatrdili. župan Nagolda Johannes Arnold in podžupan Jesenic 

Boris Bregant / Foto:Ankj bhIovk 

preživeli na Jesenicah. Mesti 
Jesenice in Nagold prijatelju-
jeta že štirinajst let, prijatelj-
stvo pa se je zadnja leta pose-
bej okrepUo na glasbenem 
področju. Pred tremi leti, ko 
so na Jesenicah odprli pre-
novljene prostore kasarne na 
Stari Savi, v katerih so uredi-
li sodobno glasbeno šolo, je 
tedanji jeseniški župan Boris 
Bregant na obisk povabil žu-
pana iz Nagolda. Očaran nad 
lepimi prostori šole je župan 
Nagolda izrazil pobudo, da 
bi stike navezali obe glasbeni 
šoli, jeseniška in nagoldska. 
Leto kasneje se je to tudi zgo-
dilo, saj so učend jeseniške 
glasbene šole skupaj z učite-
lji in predstavniki občine ob-
iskali Nagold in pripravili 
skupen koncert, ki je navdu-
šil. Prijatelji iz Nagolda so 
zdaj obisk vrnili in v Glasbe-
ni šoli Jesenice so zanje pri-
pravili zanimiv štiridnevni 

kjer so se poskusili v simula-
ciji smučarskih skokov, na 
ogled Bleda, kjer so se po-
sladkali s kremnimi rezina-
mi, ter na ogled Planine pod 
Golico. In kaj je mlade iz Na-
golda najbolj navdušilo.' Ker 
so navdušeni glasbeniki, so 
večino najbolj očarali prav 
prostori glasbene šole! Flori-
an je povedal: "Naša glasbe-
na šola je stara, majhna, ne-
obnovljena. Ni taka kot vaša, 
ki je lepa, obnovljena. No, 
tudi kremna rezina na Bledu 
ni bila slaba ..." Michaelu so 
najbolj ostale v spominu pla-
niške skakalnice in skok na 

simulatorju - skočil je 90 
metrov daleč ... Leonie pa je 
dejala: "Na Jesenicah se do-
bro počutim. Je pa dolga vož-
nja, saj smo se z avtobusom 
vozili kar devet ur." Tudi je-
seniški podžupan Boris Bre-
gant se je strinjal, da sta me-
sti Jesenice in Nagold tako 
daleč narazen - loči ju več kot 
600 kilometrov, da se je tež-
ko odpraviti na pot "A ko se 
srečamo, je vedno prijetno -
bodisi ko mi pridemo v Na-
gold ali ko oni pridejo k 
nam. Sodelovanje je res pri-
srčno!" S tem se je strinjal 

Alenka Mirtič Dolenec, ena od staršev, ki so 
gostili mlade goste iz Nemčije: "Bila je prijetna 
izkušnja tako za nas starše kot tudi za otroke. 
Edina ovira je bil včasih jezik, a smo se vse zmenili 
- če ne drugače, pa z rokami..." 

tudi novi župan Nagolda Jo-
hannes Amold, ki je bil to-
krat prvič na Jesenicah. 
"Očarani smo nad lepoto va-
ših krajev, nad glasbeno 
šolo, muzejem, zlasti pa nad 
prijaznostjo, s katero ste nas 
sprejeli Jeseničani," je pove-
dal. Skupna točka, ki še po-
sebej zdnižuje mesti, pa je 
zagotovo glasba. Tudi zato je 
bilo druženje mladih iz 
Nagolda in z Jesenic preple-
teno z glasbo. Vse dni obiska 
so skupaj vadili, muzicirali, 
obiskali so koncert Pihalne-
ga orkestra Jesenice Kranj-
ska Gora ter pripravili dva 
skupna koncerta, enega v 
dvorani glasbene šole, dm-
gega pa v dvorani gledališča. 
Pokazali so svoje glasbeno 
znanje in še enkrat potrdili, 
da glasba zares združuje. 
Zdaj so za obisk spet na vrsti 
Jeseničani... 

Mladi glasbeniki iz Nagolda so štiri dni preživeli na Jesenicah. 

mailto:info@g-glas.si
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Za enakost malih podjetij 
Dvanajsti Dnevi slovenske obrti so potekali pod geslom Enakost malih in velikih je neenakost malih. 
Tokrat so sprejeli 94 zahtev slovenske obrti in podjetništva. 

ŠTEFAN 2ARGI 

Bled - Za letošnje, tokrat že 
dvanajste tradicionalne Dne-
ve slovenske obrti, ki jih je 
Obrtno podjetniška zbornica 
Slovenije organizirala v četr-
tek in petek na Bledu, je mo-
goče reči, da so z mednarod-
no konferenco o zmanjševa-
nju administrativnih ovir za 
mala in srednja podjetja v 
Evropski uniji "skočili" kar 
na evropsko raven. Če je bil 
petek namenjen predvsem 
izobraževanju - tokrat so pri-
pravili izobraževalne delavni-
ce s področja davčne in de-
lovno-pravne zakonodaje ter 
raziskav, razvoja in financi-
ranja - pa je bil tradicionalno 
osrednji dogodek v četrtek 
popoldne podelitev prizna-
nja obrtnik leta in nato Fo-
rum obrti in podjetništva. 

Letošnje je najuglednejše 
priznanje v obrtništvu dobil 
Prekmurec Emest Bransber-
ger iz Čemelavcev, obrtnik 
slikopleskarstva in fasader-
stva s 50-letno tradicijo in 
skoraj 4 0 zaposlenimi, pri 
čemer so mnogi menUi, da 
bi priznanje zaslužil Marko 
Lotrič iz Selc (predstavili 
smo ga v prejšnji številki), kd 

Del omizja na forumu slovenske obrti in podjetništva 1 F««; ig<» 

da je podjetnik prihodnosti. 
Žal seveda ne gre, da bi v ne-
kaj letih med 62 območnimi 
zbornicami imela ena (Škof-
ja Loka) kar dva nosilca naj-
višjega priznanja. 

Na forumu obrti in podjet-
ništva lahko rečemo, da je 
bila zasedba omizja z vladne 
strani nekoliko skromnejša. 
Tokrat so k obrtaikom in 
podjetoikom poleg vodstva 
Obrtno podjetniške zbornice 
Slovenije sedli štirje minis-
tri: za gospodarstvo Andrej 
Vizjak, za razvoj Žiga Turk, 
za kmetijstvo Iztok Jarc in 
obrambni minister Karel Er-
javec. Ministra za šolstvo in 
šport je nadomeščala držav-
na sekretarka Magdalena 
Švarc, ministra za okolje in 

prostor pa generalna sekre-
tarka tega ministrstva Marja-
na Mali. Osrednja tema so 
bile tudi že tradicionalne Za-
hteve slovenske obrti, za ka-
tere je mogoče reči, da so v 
mandatu sedanje vlade z več-
jim posluhom in uresničeva-
njem pridobile pomen. Stati-
stika kaže. da se je v zadnjih 
treh letih v celoti ali delno 
uresničila približno tretjina 
zahtev. Skupno 94 letošnjih 
zahtev so razvrstili v deset 
vsebinsko zaokroženih po-
glavij (davčni sistem, trg 
dela, administrativne ovire, 
poslovno okolje, znanje, eko-
logija, delovne razmere, ovi-
re v EU), kot najpomembnej-
še pa so izpostavili deset za-
htev, med katerimi sta zago-

tovo najpomembnejši zahte-
vi po ponovni uvedbi davčne 
olajšave za investicije in po 
spremembi zakona o delo-
vnih razmerjih za odpravo 
rigidnosti trga delovne sile. 
Obljuba ministra Vizjaka, ki 
je seveda na forumu imel 
največ besede, da že priprav-
ljajo davčno olajšavo za raz-
vojne investicije, ni bila naj-
bolje sprejeta. Malo za šalo, 
malo zares so ministru na 
bližnjih volitvah obljubili 
petsto tisoč glasov, če bodo 
davčne olajšave za investicije 
znova uvedene, sicer pa je 
nov sodoben tovornjak tudi 
razvojna investicija, smo sli-
šali, tako kot država zame-
njuje stare ruske tanke s so-
dobnimi Patriami... 

Administrativne ovire tudi v Evropi 
v okviru Dnevov slovenske obrti in podjetništva na Bledu je bila tudi mednarodna konferenca o 
zmanjševanju administrativnih ovir za mala in srednja podjetja. 

ŠTEFAN ŽARGI 

Bled - V hotelu Golf na Bledu 
je v petek v okviru Dnevov 
slovenske obrti in podjetniš-
tva potekala Konferenca o 
odpravi administrativnih 
ovir za mala in srednja pod-
jetja, ki jo je organiziralo Mi-
nistrstvo za javno upravo 
skupaj z Evropsko komisijo. 
Evropskim združenjem za 
mala in srednja podjetja ter 
Obrtno-podjetniško zborni-
co Slovenije. Na njej je skoraj 
135 udeležencev sodelovalo 
in razpravljalo o pomenu od-
prave administrativnih ovir, 
s poudarkom na malih in 
srednjih podjetjih, predlože-
ni pa so bili tudi konkretni 
predlogi za odpravo admini-
strativnih ovir na ravni EU. 
Konferenco je odprl minister 
Gregor Virant, v uvodnem 
delu pa je prisotne nagovoril 
tudi podpredsednik Evrop-
ske komisije Giinter Verheu-
gen. Glavni namen tega do-
godka je bil informirati slo-
venska podjetja in druge za-
interesirane strani o tem, kaj 
Evropska komisija in Slove-
nija že delata na področju 

Konferenco o zmanjševanju administrativnih ovir za mala 
in srednja podjetja sta novinarjem predstavila minister 
Gregor Virant (levo) In predsednik DZS Miroslav Klun. 

zmanjšanja administrativnih 
ovir, in obenem zbrati pred-
loge o tem, kaj bi bilo še 
možno storiti. 

Udeleženci konference so 
se seznanili z evropskim in 
nacionalnim projektom 
zmanjšanja administrativnih 
stroškov za 25 odstotkov do 
leta 2 0 1 2 . Gregor Virant je 
med drugim poudaril, da je 
slovenski program za odpra-
vo administrativnih ovir 
osredotočen na preprečeva-
nje nastajanja novih. Ob tem 

je dodal, da je sodelovanje z 
OZS, ki predlaga izboljšave 
poslovnega okolja, in vlado, 
ki jih skuša uresničiti, zelo 
dobro. Sicer pa v Sloveniji že 
od leta 2004 poteka sistema-
tično odpravljanje admini-
strativnih ovir, ob katerih so 
bili hkrati uvedeni tudi pre-
ventivni mehanizmi, s kate-
rimi se preprečuje nastajanje 
novih. Doslej je posebna eki-
pa pregledala že več kot dva 
tisoč predpisov in v štiridese-
tih odstotkih primerov zahte-

vala od predlagateljev, da jih 
očistijo. Na ministrstvu tudi 
stalno zbirajo predloge, zlasti 
gospodarskih združenj, pod-
jetij in državljanov za poeno-
stavitve ter na tej podlagi vsa-
ko leto pripravijo akdjski na-
črt, ki zavezuje vsa ministr-
stva, da izvedejo konkretne 
ukrepe na svojem področju, 
zelo pomembno pa je tudi 
stalno zbiranje predlogov s 
terena. Slovenija je lahko po 
mnenju ministra Viranta s 
svojimi izkušnjami na po-
dročju odpravljanja adminis-
trativnih ovir Evropi za zgled 
in ob zaključku konference 
je naš minister prav simbo-
lično podpredsedniku evrop-
ske komisije Verheugenu iz-
ročil zgoščenko s konkretai-
mi predlogi za odpravo ad-
ministrativnih ovir v EU, ki 
so jih Slovenskemu pred-
sedstvu EU posredovali 
Obrtno-podjetniška zborni-
ca Slovenije, Evropsko zdru-
ženje za mala in srednja 
podjetja in predstavnik Veli-
ke Britanije. Gre za približ-
no 4 0 predlogov, o katerih 
so posebej razpravljali tudi 
na tej konferenci. 

V petih letih bodo v Merkurju 
spet podvojili prodajo 

Nadzorni svet Merkurja je potrdil strategijo 
razvoja do leta 2013, ko načrtujejo, da bodo 
dosegli tri milijarde evrov prometa in imeli več 
kot 8.500 zaposlenih. 

ŠTEFAN ŽARGI 

Naklo - Iz Merkurja so spo-
ročili, da je nadzorni svet v 
četrtek potrdil revidirani let-
ni porofili družbe Merkur in 
Skupine Merkur za leto 
2 0 0 7 ter podprl usmeritve 
strateškega razvoja do leta 
2013. Leto 2 0 0 7 je bilo za 
Skupino Merkur uspešno in 
pomembno in ti rezultati 
predstavljajo zdrave temelje 
za uresničitev strateških na-
črtov razvoja do leta 2013. 

Načrtovane velike investi-
cije zagotavljajo hitro širitev 
Merkurja na trgih jugo-
vzhodne Evrope. Do leta 
2013 bodo pričeli gradnjo 
prek 25 trgovskih centrov 
Merkur v Sloveniji, na Hrva-
škem, v Srbiji ter Bosni in 
Hercegovini s skupaj 350 ti-
soč kvadratnimi metri povr-
šin. Big Bang bo predvidoma 
odpii devet novih centrov in 
se do leta 2013 začel postop-
no širiti tudi na trga Hrvaške 
in Srbije. S posodobitvami 
prodajnih kapadtet in z raz-
vojem dodatne vrednosti za 
kupce bodo pri večini blago-
vnih skupin še utrdili 20- do 
5o-odstoten tržni delež na 
domačem trgu. V tujini bodo 
tam, kjer potekajo investicije 
v prodajne zmogljivosti, do 

leta 2013 dosegli približno 
desetodstoten tržni delež. 
Zunaj Slovenije bodo že v 
letu 2008 realizirali več kot 
četrtino vseh prihodkov, v 
letu 2013 pa naj bi se delež 
prodaje zunaj Slovenije že 
približal polovici celotnega 
prometa. 

Na področju metalurgije, 
kjer v Sloveniji na večini 
produktnih skupin danes že 
dosegajo od 25- do 50-
odstotne tržne deleže, bodo 
poleg investicij v logistiko in 
dodelavne storitve nadaljnjo 
rast izven Slovenije zagotav-
ljali prevzemi nekaterih me-
talurških podjetij. Ob zago-
tovitvi dodatnih proizvodno-
skladiSčnih kapadtet bo tako 
dosežen dlj prodaje prek mi-
lijona ton metalurških izdel-
kov do leta 2013. Z uresniče-
vanjem teh ciljev načrtujejo v 
Skupini Merkur v prihod-
njih petih letih spet podvoji-
tev obsega prodaje. Tako naj 
bi leta 2013 dosegli že blizu 
tri milijarde evrov prihodkov 
iz prodaje. Zaposleni ostaja-
jo ključni za nadaljnji razvoj 
Skupine Merkur. Do leta 
2013 se bo zato njihovo števi-
lo v Skupini Merkur poveča-
lo za olaog štiri tisoč novih 
sodelavcev, na skupaj več kot 
8.500 zaposlenih. 

BANKA SLOVENIJE 
E V R O S I S T E M 

Na podlagi Zakona o priložnostnih kovancih 
(Uradni list RS, St. 53/07) in v zvezi z Uredbo o določitvi 

dogodkov, ob katerih se v letu 2009 izdajo priložnostni kovanci 
(Uradni list RS, št. 31/08), razpisuje Banka Slovenije 

JAVNI ANONIMNI NATEČAJ 
za oblikovalce idejnih osnutkov zbiratetjskih kovancev 

v letu 2009 bodo izdani zbirateljski kovanci ob naslednjih 
dogodkih: 

• 100-letnica prvega poleta z motornim letalom 
na Slovenskem (dogodek 1) in 

» 100-letnica rojstva slikarja Zorana Mušiča (dogodek 2). 

Rok za oddajo idejnih osnutkov za zbirateljske kovance za oba 
dogodka je petek, 23. maja 2008. Za idejne osnutke, oddane po 
poŠti, velja datum poštnega žiga. 

Udeleženci dobijo natečajno gradivo na naslovu: Banka 
Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana (osebno v vložišču 
oziroma po po.šti) ali na spletni strani Banke Slovenije 
www.bsi.si (Aktualno - Razpisi), informacije pa na e-naslovu: 
zdenka.plesko@bsi.si ali po telefonu (01) 47 19 139. 

Idejne osnutke posredujejo udeleženci natečaja osebno ali po 
poŠti na naslov: Banka Slovenije, Gotovinsko poslovanje, 
Slovenska 35, 1505 Ljubljana, v zaprti kuverti, označeni 
le s šifro avtorja in s pripisom 
"Natečaj: Priložnostni kovanci - dogodek I" oziroma 
"Natečaj: Priložnostni kovanci - dogodek 2". 

Prejete idejne osnutke bo pregledala strokovna komisija (sestav 
je naveden v natečajnem gradivu), ki bo izbrala najustreznejše 
osnutke oblikovnih rešitev za kovanje zbirateljskih kovancev v 
15 dneh po zaključku natečajnega roka. Določila bo največ tri 
odkupe za v.sak dogodek v višini: 1. odkup - 3.000 evrov, 
2. odkup - 1.500 evrov in 3. odkup - 1.000 evrov. O rezultatih 
natečaja bodo udeleženci pisno obveSčcni v 15 dneh po izbiri. 

mailto:stefan.zargi@g-glas.si
http://www.bsi.si
mailto:zdenka.plesko@bsi.si
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ŠKOFJA LOKA 

Rejci drobnice na ekskurzijo na Kočevsko 

Društvo rejcev drobnice Škofja Loka vabi v soboto na eks-
kurzijo na Kočevsko. Udeleženci si bodo ogledali Kočevski 
muzej ter dve kmetiji, na eni se ukvarjajo z rejo drobnice za 
meso, na drugi pa s predelavo in s trženjem mleka in mleč-
nih izdelkov. Za člane društva je cena dvajset evrov, za osta-
le pa pet evrov več. Prijave sprejemata do vključno petka 
predsednik društva janež Kisovec (041/589 894) In strokov-
na tajnica Germana Pivk (04/5112 703 in 051/684154). C. Z. 

PogANE 

Predavanje o ureditvi kmečkega vrta 

Društvo podeželskih žena Blegoš bo v sodelovanju s kmetij-
sko svetovalno službo pripravilo v četrtek ob pol štirih popol-
dne v učilnici za verouk v Poljanah predavanje o ureditvi 
kmečkega vrta. Predavala bo Marija Hrovat iz podjetja Hum-
ko, sicer tehnični vodja Gospodarskega interesnega združe-
nja vrtnarjev Slovenije, ki bo tudi odgovarjala na vprašanja o 
zasaditvi rož, zelenjavnega vrta in sadovnjaka. C. Z. 

KRANJ 

Do sredine aprila vnesli 2.167 vlog 

V Kmetijsko gozdarskem zavodu Kranj pričakujejo, da bodo 
letos gorenjskim kmetom elektronsko izpolnili okoli štiri ti-
soč zbirnih vlog za kmetijska plačila. Do sredine tega mese-
ca so izpolnili 2.167 vlog ali 53 odstotkov lanskega število 
vlog. Zadnji rok za oddajo vloge je 15. maj. Kmete pozivajo, 
da naj se za izpolnjevanje vloge čimprej dogovorijo s kme-
tijskim svetovalcem. C. Z. 

DOBRA IN ZDRAVA 
ZELENJAVA 
l^raktični msveU za vrtklaiije 

C E N A : 

3.70 € 
Za naročnike 
Gorenjskega glasa 
20% popusta 

RJAC I 04 20142 41 LiOrenjSKJljiaS Leuosta: nafocnmea)E^s.si 

Ste srčno-žilni bolnik? 
Ste bili operirani na srcu ali ožilju? 
Imate angino pektoris ali povišane 
dejavnike tveganja za nastanek srčno-žilnih 
bolezni? 

PRIDRUŽITE SE NAM! 
25. aprila 2008 ob 18. uri 
v Osnovni šoli Antona Janše, 
Kranjska cesta 27a v Radovljici. 

Predstavili vam bomo dejavnosti 
Koronarnega društva Ciorei^ske. 

^ ^ Koronarno društvo Gorenjske 

Zdravstveni dona Radovljica Gorenjski Glas 
Informacije QSM 041 624 480 in 051 371 396 

za moje srce, za zdravo življenje,... 
KonioiniodnižtvoOoctnilke 

Največ priznanj za žganje 
Znani so prvi rezultati ocenjevanja prehranskih izdelkov za razstavo Dobrote slovenskih kmetij. 
Gorenjci bodo največ priznanj prejeli za žganje. 

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

Kranj - V Minoritskem sa-
mostanu na Ptuju bo od 23. 
do 26. maja tradicionalna 
razstava Dobrote slovenskih 
kmetij, na kateri bodo slo-
venski in zamejski kmetje in 
kmetice predstavili mlečne, 
mesne in kruSne izdelke, do-
mače olje, kis, sokove, žga-
nje, suho sadje, vino, sadno 
vino, kompote in konzervira-
ne vrtnine. Prvi rezultati oce-
njevanja so že znani, tudi le-
tos so se gorenjski kmetje 
najbolj izkazali z žganji. Leo-
poldina Bogataj iz Kladja bo 
dobila zlato priznanje za 
hruškovo žganje in srebrna 
za brinjevec, slivovko in žga-
nje iz jabolk, Olga Debeljak 
iz Jarčjega Brda zlato za ze-
liščno žganje, Franc Stano-
nik iz Zaprevala zlato za hru-
škovo žganje, Aleš Jerala iz 
Podb režij zlato za zlato žga-
nje in srebrno za tepkovec, 
Janez Kožuh s Svetega Flori-
jana nad Škofjo Loko srebr-
no za tepkovec, Jože Čadež z 
Loga srebrni priznanji za 
brinjevec in sadjevec, Miha 
Kosmač z Dovjega srebrno 
za "ta domač" gorenjski sad-
jevec in bronasto za "ta do-
mačo" viljamovko, Germana 
Pivk iz Žirov srebrno za hru-
škovo žganje. Tone Šinkovec 
iz Leskovice srebrno za hru-
škovo žganje, Jože Bešter iz 
Rovt pri Podnartu srebmb 
za Markovo mešano žganje, 
Franc Pušavec s Hudega sre-

Janez Markuta 

brna priznanja za sadjevec, 
hruškovo žganje in viljamov-
ko, Jože Blaznik iz Zgornje 
Besnice srebrno za žganje 
voščenkar, Janko Jeglič iz 
Podbrezij srebrno za Mati-
jovčevo slivovko in bronasto 
za Matijovčevo viljamovko, 
Alojz Krek iz Žirovskega 
Vrha srebrno za žganje "če-
špovec", Stanka Homec iz 
Studora srebrno za sadjevec, 
Marinka Gantar iz Malen-
skega Vrha srebrno za tepko-
vec Rajko Mazi iz Zabukovja 
bronasti priznanji za sadje-
vec in tepkovec, Franc Žan s 
Pševega bronasto za domači 
sadjevec in Franc Miklavčič 
iz Dolenje Ravni bronasto 
priznanje za tepkovec. 

Pri konzerviranih vrtni-
nah bo Miha Golob z Brezij 
nad Kamnikom prejel zlati 
priznanji za pasterizirane 
delikatesne kumarice in za 
pasterizirano rezano rdečo 

Ivo Potočnik 

peso ter bronasti priznanji 
za pasterizirane filete papri-
ke in za ribano kislo zelje, 
Igor Bogataj iz Fužin zlato 
priznanje za kislo zelje, 
Francka Ržek z Gornjega 
Brda zlato za kumare, Jože 
in Milena Šink s Suhe zlato 
za kislo repo, Janez Zupanec 
iz Vogelj zlato za kislo repo 
in Marija Kosirnik iz Šen-
čurja srebrno za kisle kuma-
rice. Pri ocenjevanju mar-
melad je Tomo Nastran iz 
Radomelj prejel zlati prizna-
nji za malinovo in marelično 
marmelado in srebrno za ja-
godni džem, Janez Markuta 
iz Čadovelj srebrno za jagod-
no marmelado in Boštjan 
Frelih z Brezij bronasto za 
češpljevo marmelado. In 
kako je bilo na ocenjevanju 
sokov? Damjan Jeraj iz 
Smlednika ix) dobil bronasto 
priznanje za Grajski sad, 
Vinko in Romana Kimovec 

Tradicija se nadaljuje 
Na razstavnem prostoru Agromehanike v Hrastju je bil od petka do nedelje 
sedmi kmetijski spomladanski Gorenjski sejem. 

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

Hiastje - Na sejmu, ki nada-
ljuje tradicijo nekdanjih se-
jemskih prireditev na Sav-
skem otoku v Kranju, je so-
delovalo 135 razstavljavcev, 
večina s ponudbo kmetijske 
mehanizacije, opreme in 
orodja, del pa tudi z blagom 
za široko porabo. Razstavljav-
ci so predstavili nekatere teh-
nične novosti, Agromehani-
ka tudi traktor AGT, ki za po-
gon motorja uporablja ras-
tlinsko olje. Kot je ob odprtju 
sejma dejal Jan Šinkovec, di-
rektor Agromehanike, si želi-
jo, da bi razstavišče lahko 
čimprej razširili. Kranjski žu-
pan Damijan Peme, ki se je 
sejma udeležil skupaj s pod-
županom, predsednikom ot>-
činske komisije za kmetij-
stvo in poslancem državnega 
zbora Bojanom Homanom, 

Na slovesnosti ob odprtju sejma 

je dejal, da se občina zaveda 
pomena sejemske dejavnosti 
in da se ukvarja z reševanjem 
zemljiškega problema, ki pe-
sti Agromehaniko. Jože Du-
lar, podsekretar ministrstva 
za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, ki je sejem tudi od-
prl, je poudaril, da se kmetij-

ska tehnika hitro razvija in se 
s ponudbo prilagaja povpra-
ševanju. Gostje so si po od-
prtju sejma ogledali proiz-
vodnjo Agromehanike, Kme-
tijsko gozdarski zavod Kranj 
pa je v nedeljo dopoldne pri-
pravil na sejmu več preda-
vanj o kmetijski tehniki. 

Romana Kimovec 

iz Bukovice pri Vodicah zla-
to priznanje za jabolčni sok -
mošt, Ivo Potočnik iz Rovt 
pri Podnartu zlato za jabolč-
ni sok, Janez Markuta iz Ča-
dovelj srebrno za jagodni 
sok, Janez Gregorc iz Pod-
brezij srebrno za jabolčni 
sok, Janez Lotrič iz Kališ sre-
brno za motni hruškov sadni 
sok, Boštjan Frelih z Brezij 
srebrno za jabolčni sok in 
Franci Šolar s Spodnje Do-
brave bronasto za jabolčni 
sok. Za suho sadje bosta Ro-
mana in VinJco Kimovec iz 
Bukovice pri Vodicah prejela 
srebrno priznanje za suhe 
jabolčne fahlje in Janez Mar-
kuta iz Čadovelj zlato prizna-
nje za suhe hruškove krhlje. 
Za kis bo Germana Pivk iz 
Žirov prejela bronasto pri-
znanje za sadni kis, Miha 
Golob z Brezij nad Kamni-
kom pa bronasti priznanji za 
sadni in za vinski kis. 

KRAN) 

O financiranju 
dopolnilnih dejavnosti 

Center za trajnostni razvoj 
podeželja Kranj bo v sodelo-
vanju z gorenjskimi občina-, 
mi pripravil več brezplačnih 
delavnic o možnostih sofi-
nanciranja dopolnilnih de-
javnosti na kmetiji, malega 
podjetništva in dejavnosti 
podeželskih društev, kot jih 
daje program razvoja pode-
želja za obdobje 2007-2013. 
Prva delavnica je bila že vče-
raj v Kranju, danes, v torek, 
ob 17. uri bo v Domu kraja-
nov v Šenčurju, v četrtek ob 
17. uri v Kulturnem domu na 
Zgornjem Jezerskem, 6. 
maja ob 17. uri v knjižnici v 
Naklem, 7. maja ob 19. uri v 
knjižnici v Tržiču in 20. 
maja ob 17. uri še v sejni 
sobi občine v Preddvoru. 
Prijave za udeležbo na de-
lavnicah sprejemajo na tele-
fonskih številkah 04/257 88 
26 in 040 73 33 44. C. Z. 

Gorenjski Glas 
WWW.COR£NJSKICUS.SI 
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Javna ponudba delnic NLB 
č e obstoječi delničarji ne bodo vplačali vseh delnic, bo banka preostale ponudila drugim vlagateljem. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Kranj - Nova Ljubljanska 
banka (NLB) je v okviru do-
kapitalizadje v znesku 300 
milijonov evrov izdala 
898.204 navadne delnice, ki 
jih bo prodajala po ceni 334 
evrov za delnico, kar pomeni 
2,15-kratnik njene knjigovod-
ske vrednosti po izpeljani do-
kapitalizaciji. V prvem kro-

gu, ki se je začel v četrtek in 
se bo končal 30. aprila, je po-
nudila delnice obstoječim 
delničarjem oz. tistim, ki so 
19. marca letos imeli vsaj pet 
delnic. Banka jih je že pred 
začetkom prodaje pisno ob-
vestila o tem, koliko delnic 
lahko kupijo. Če vsi ne bodo 
izkoristili prednostne pravi-
ce. bo banka vse preostale 
delnice v drugem krogu, ki 

bo trajal od 9. do 29. maja, 
ponudila javnosti, to je do-
mačim in tujim fizičnim in 
pravnim osebam. Vsak vla-
gatelj bo lahko kupil le ome-
jeno število delnic, kar bo od-
visno od števila razpoložlji-
vih delnic, v nobenem pri-
m e m pa jih ne bo mogel ku-
piti več kot 250. Drugi krog 
bodo glede na število deklic 
izvedli v ožji ali širši javni 

Delnice Triglava na borzo 
CVETO ZAPLOTOIK 

Ljubljana - Delničarji Zava-
rovalnice Triglav so na pet-
kovi skupščini soglašali z 
uvrstitvijo debiic na organi-
zirani trg Ljubljanske borze 
in hkrati sklenili, da mora 
uprava s postopki za uvrsti-
tev delnic na borzo začeti 
najkasneje do konca letoš-
njega septembra. Uprava in 
nadzorni svet sta tudi pred-
lagala 25-odstotno poveča-

nje osnovnega kapitala, del-
ničarji pa so na predlog Ka-
pitalske in Slovenske od-
škodninske družbe potrdili 
15-odstotno dokapitalizaci-
jo. V zavarovalnici so pre-
pričani. da j im bo tudi to-
likšno povečanje kapitala 
omogočilo uresničitev načr-
tov, predvsem širitev na trge 
jugovzhodne Evrope, kjer je 
njihov cilj doseganje 10-
odstotnega tržnega deleža, 
ter vlaganja v finančne usta-

nove. Po sklepu skupščine 
delničarjev bodo navadne 
imenske kosovne delnice 
razdelih na štiri dele, tako 
da bo osnovni kapital v zne-
sku 23,7 milijona evrov raz-
deljen na 22.735.148 delnic. 
Delničarji so se seznanili 
tudi z.odstopno izjavo člana 
nadzornega sveta Radovana 
Žerjava, za novega člana pa 
so za obdobje do 6. aprila 
prihodnje leto izvolili Jane-
za Sušnika. 

prodaji. V primeru, da tudi v 
tem krogu ne bodo prodali 
vseh delnic, bo od 10. do 16. 
jimija še tretji krog, v kate-
rem pa bodo delnice lahko 
kupile le finančne družbe. 
Banka bo vpisovala delnice v 
61 poslovalnicah v Sloveniji v 
rednem delovnem času. zad-
nji dan posameznega kroga 
pa bo vpisovanje možno le 
do 13. ure. 

KRANJ 

V Petrolu predlagajo 
5,9 evra dividende 

Družba Petrol je ob koncu 
lanskega leta imela 47,4 mi-
lijona evrov bilančnega do-
bička. Delničarji bodo na 
skupščini 15. maja odločali 
o predlogu uprave in nad-
zornega sveta, da bi 12,3 mi-
lijona evrov dobička oz. 5,9 
evra bruto na delnico name-
nili za izplačilo dividend in 
22,9 milijona evrov za rezer-
ve; o preostalem dobičku pa 
naj bi odločili v naslednjih 
letih. C Z . 

Kazalo je že na paniko 
CVETO ZAPIJOTNIK 

Kranj - Minuli teden se je na 
Ljubljanski borzi za imetnike 
delnic začel izjemno slabo, 
kazalo je že celo na paniko. 
Slovenski borzni indeks SBI 
20 se je v ponedeljek znižal 
za 4,25 odstotka, pod mejo 
8.000 točk, in v torek še za 
nadaljnjih 4,56 odstotka. V 

sredo so se razmere umirile, 
v četrtek in petek je bilo na 
borznem trgu spet nekaj 
optimizma. Tečaji so porasli 
in v petek je bil i n d e ^ SBI 
20 že celo malo višji kot pred 
enim tednom. Delnica Krke, 
s katero je bilo tudi minuli te-
den največ prometa na borzi, 
je od torka do petka porasla z 
8 2 4 7 na 92,02 evra. 

Delnica 

Gorenje Velenje 
Intereuropa Koper 
Krka Novo mesto 
Luka Koper 
Mercator Ljubljana 
Petrol Ljubljana 
Telekom Slovenije 
Aerodrom Ljubljana 
Istrabenz Koper 
NovaKBM 
Sava Kranj 
Žito 
Infond ID 1 
Infond ID 
I D K D 
ID Maksima 
N F D i 
Krona Senior 
Zvon Ena ID 
SBITOP 
SBI 20 
PIK 
BIO 

Enotni tečaj (v evrih) 
18. 4. 2007 II. 4. 2008 18. 4. 2008 

36.55 31.61 33,09 
39,22 30,86 31,35 
86,58 91,05 92,02 
79,84 58,26 60,80 

268,72 262.98 261,63 
576,69 534,56 549,06 
384,65 234,94 242,30 

76,73 98,93 100,24 
70.97 87,95 91.35 

30,64 31,69 
304.82 433.51 428,96 
213,91 240,00 236.61 

6.38 6,57 6,48 
12,71 12,94 12.95 
1 1 4 2 13,04 12,99 
13.50 13.04 12,82 

2,15 2,31 2,32 

9.39 9.60 9.47 
16 ,66 16,96 17,16 

1.806,54 J.772,27 1-799.J1 
8.264,14 8.0^,^2 8.385,30 
S.8ji,8j 6.086,16 ^-0^9.94 

117,30 117,10 116,72 

9. maja 2 0 0 8 

Pomladni 
sveženj 

PoMUD je čas za novosti in tudi letos 
smo za naše bralce pripravili novo 
brezplačno prilogo Gorenjskega glasa 
CC + 

branje za vso družino 

Za naročnine poklifite O ^ - 2 0 1 

iii pisite na narocnine(g> g-gjas.si 
Gorenjski Glas 

Enkrat vložite, dvakrat dobite! 
na depozit 

KOMBINACIJA DEPOZITA IN NALOŽBE V SKLADE 

Če dO 30. maia 2008 naložita polovico prihrankov v depozit, drugo polovico pa v Izbrane sklade 
skupine Pioneer Investtnents". boste svoj denar oplemenilill kar dvakrat. Ptvič po 366 dneh ob 
zagotovljeni 5,25-odstotni letni obrestni men za depozit in drugič, ko tjoste ocenili, da se )e dovolj 
oplemenitila tudi dolgoročna naložba v sklade. Za izbrane sklade vam ponujamo tudi 80-ods!otni 
popust na vstopno provizijo. Minimalni skupni znesek naložbe v depozit In sklade je 2.000 evrov. 

.v'J... "l.-r.tf.̂ -l . 

^UniCredit Bank 

G G I naročnine | 04/20142 41, e-pošta:narocninei®g-glas.si, www.gorenjskiglas.sl 

http://www.gorenjskiglas.sl
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KRAN) 

Zemljo so "začutili" 

Dan zemlje, ki ga praznujemo 22. aprila, so na ekonomski 
gimnaziji zaznamovali na poseben način. Pod geslom Čuti-
mo zemljo - ohranimo naravo so pripravili predstavitve, 
kako z vsemi petimi čutili zaznavamo naš planet. Z okusom, 
vohom, vidom, tipom in sluhom namreč zaznavamo tako 
neokrnjeno naravo kot spremembe, ki so posledica človeko-
vega rušenja ravnotežja v naravi. "S projektom smo želeli 
spodbuditi zavedanje, da je treba zemljo varovati In spošto-
vati," je pojasnila koordinatorka projekta Petra Flajnik. M. R. 

KRANJ, LABORE 

Novi prostori šole B&B na Laborah 

Šola B&B je v četrtek na Ljubljanski cesti na Laborah pred-
stavila prenovljene programe in nove prostore šole. Na tristo 
tisoč kvadratnih metrih površin je dovolj parkirišč, stavbnih 
površin je od tega 1350 kvadratnih metrov, znotraj stavbe pa 
najdemo šest predavalnic, računalnico, knjižnico in referat. 
Projekt je stal 1,8 milijona evrov in je za šolo pomenil velik 
zalogaj. Najprej je vse prisotne nagovoril ravnatelj šole Brane 
Lotrlč, potem je sledila predstavitev srednješolskega progra-
ma za logističnega tehnika, višješolskega strokovnega: logi-
stično inženirstvo, ekonomist, poslovni sekretar; visokošol-
skega strokovnega: konnerciala I. stopnje in magistrskega 
programa - komerciala II. stopnje, v goste pa so povabili tudi 
direktorja in dekanico Visoke komercialne šole Iz Celja, Jože-
ta Ceršaka in Marjano Merkač Skok. Poudarili so še, da vpi-
si v novo šolsko leto za vse programe že potekajo, v poznih 
popoldanskih urah pa so podelili tudi diplomske listine di-
plomantom Višje strokovne šole B&B. A. B. 

Bernarda in Brane Lotrič /FoiorTnuDou 

Hotel Krim 
Hotel Krim Bled, d.o.o. 
Ljubljanska c. 7 , 4 2 6 0 Bled 

Hotel Krim razpisuje prosta dela in naloge 

SLAŠČIČARJA (m/ž) 
Pričakujemo, da imate IV. ali V. stopnjo šolske izobrazbe 
ustrezne usmeritve, nekaj delovnih izkušenj, predvsem pa 
veliko veselja do pripravljanja slaščic. 
V primeru obojestranskega zadovoljstva, po preizkusni 
dobi treh mesecev vas čaka zaposlitev za nedoločen čas. 

Vaše ponudbe pričakujemo najkasneje do 29. aprila na 
gomji naslov. 

Krščanski delavci 
pripravljajo sindikat 
Socialna akademija in Združenje delavcev pri NSi sta organizirali seminar z naslovom 
Ne le o delavcih, temveč za delavce. 

MARJETA ŽEBOVEC 

Kranj - Na Šmarjetni gori je 
bil konec marca seminar z 
naslovom Ne le o delavcih, 
temveč za delavce, ki so se ga 
poleg predstavnikov organi-
zatorjev udeležili nekateri 
predstavniki civilnodružbe-
nih organizacij v Sloveniji, 
kulturni delavci in drugi, ki 
jih tema zanima, materialno 
in strokovno pa prizadevanje 
za ustanovitev slovenske sin-
dikalne organizacije na pod-
lagi krščanskih vrednot pod-
pirata EZA, Evropski center 
za delavska vpraSanja, in ita-
lijanski krščanski sindikat 
MCL 

Petkov popoldan je bil po-
svečen slovenskemu delav-
skemu gibanju v preteklosti 
in sedaj. Profesor na Teolo-
ški fakulteti v Ljubljani Janez 
Juhant je predstavil krščan-
sko socialno gibanje in delo 
Janeza Evangelista Kreka, o 
delavskem gibanju v Sloveni-
ji v zadnjih dvajsetih letih je 
spregovoril Marko Štrovs, 
nekdanji sekretar na Ministr-
stvu za delo, družino in soci-
alne zadeve, direktor Centra 
za informiranje, sodelovanje 
in razvoj nevladnih organiza-
cij Jože Gornik pa je predsta-
vil dvilno družbo v Sloveniji. 
V soboto so referenti Matej 
Cepin iz Sodalne akademije, 
Alenka Blazinšek iz Mladin-
skega ceha, Veronika Bez-
govšek iz Zavoda Salezia-
num iz Celja, Alojzij Štefan, 
generalni sekretar Slovenske 
Karitas, in Marijana Korošec 
z MIC-a predstavili potrebe 
različnih ciljnih skupin de-
lavcev od mladih, ki ne dobi-
jo službe, ki bi jim omogoči-

Udeležencl seminarja poslušajo predavanje Roswithe CottbehUt; na njeni desni je pred-
sednik Združenja delavcev pri Novi Sloveniji Klemen Štibelj, na levi pa direktor Socialne 
akademije Matej Cepin. Prvi z leve je Pierre-jean Coulon, generalni sekretar CFTC. 

la postavitev na lastae noge, 
do delavcev po 45. letu staro-
sti, ki so tudi ranljiva skupina. 

Poseben ton so seminarju 
dali gosti iz tujine, ki so z ve-
liko simpatijo najprej pozdra-
vili napredek, ki ga je naredi-
la Slovenija v zadnjih letih, 
predstavili položaj delavcev v 
svojih državah, potem pa 
tudi izrazih interes Evrope, 
da se pri nas vzpostavi plura-
lizem na področju sindika-
tov. 

Tako je Andreas Gjecaj iz 
vodstva Avstrijske delavske 
zveze, ki je katoliško delav-
sko gibanje, poudaril, da je 
bil marksistični pristop do 
delavstva primeren za 19. 
stoletje, za 21. pa ni, saj sta 
poudarjeni soUdamost in 
subsidiamost. 

Pierre-Jean Coulon, gene-
ralni sekretar CFTC, Fran-
coske konfederadje krščan-

skih delavcev, je predstavil 
svojo organizacijo, ki že pri-
bližno sto let združuje de-
lavce s krščanskim prepriča-
njem. Zanjo je značilno, da 
na človeka gleda celostno: 
torej se 'ne zavzema le za 
spodobno plačilo, ampak 
poskrbi tudi za marsikaj 
drugega, kar potrebujejo 
njeni člani. Že na začetku se 
je odločila za intemadonal-
nost in pozneje se je iz nje 
razvila Svetovna konfedera-
cija dela, ki združuje sindi-
kalne organizadje po svetu, 
ki zagovarjajo krščanske in 
tem podobne vrednote. 
Partnerske konvendje pod-
pisuje s sindikati v drugih 
evropskih in neevropskih 
državah, zlasti v tistih, od 
koder veliko ljudi odhaja na 
delo v Frandjo, da jih lahko 
spremljajo in jim pomagajo 
v različnih življenjskih situa-

djah in pri integradji v tam-
kajšnjo družbo. 

Posebej je obogatila semi-
nar Roswitha Gottbehiit, ge-
neralna sekretarka EZA, Ev-
ropskega centra za delavska 
vprašanja, še posebej v nefor-
malnih pogovorih, pa tudi s 
predavanjem Organizirana 
dvilna družba - proces demo-
kratizadje in integradje. Se-
veda je predstavila tudi svojo 
organizadjo: EZA je medna-
rodna krovna organizadja, ki 
združuje delavska združenja 
na podlagi krščanskih vred-
not. Povezana je s struktura-
mi Evropske zveze. EZA ima 
60 organizadj v 22 različnih 
državah s pristopom od spod-
aj navzgor, 95 o^otkov jih je 
vsako leto vključenih v aktiv-
nosti; delujejo na področju 
dela, enakih možnosti, druži-
ne, mobilnosti, organizirajo 
izobraževanje... 

ZGORNJE GORJE 

Foiklorlsti navdušili s koncertom 

Folklorna skupina KUD Bled je prejšnji teden v Zgornjih 
Gorjah pripravila koncert 2 naslovom Rož'ce je brala, pušelc 
je dala. V zanimivem programu, ki ga je sestavila Matejka 
Mohorič, so s pesmijo in plesom prikazali zgodbo mladega 
para, ki se zaljubi In poroči, glavna tema koncerta pa je bilo 
vasovanje. S pesmijo so zgodbo povezovale ljudske pevke 
Spominčice, za godčevsko usklajenost pa je poskrbela umet-
niška vodja Urška P. Zupan. Prav tako se je z igrami in 
otroškimi plesi na odru prestavila otroška Folklorna skupina 
Gorje - KUD Bled, ki jo vodi Neža Polda, občinstvu pa je 
nekaj vlž zaigral tudi dolgoletni član folklorne skupine Albin 
Valant Ob koncu koncerta so za veselo razpoloženje poskr-
beli člani ansambla ljudskih viž Gate pa rejevc. tako da so 
obiskovalci v polni dvorani Corjanskega doma uživali v za-
nimivi predstavi. Predsednica KUD Bled Mateja Repe je bila 
na koncu prepričana, da je lep koncert, ob katerem so - po-
leg številnih čestitk in navdušenja gledalcev - dobili tudi pod-
poro pri Občini Gorje, dodaten zagon za njihovo delo. V. S. 

IguBgANA 

Slovenska pomoč Srbiji pri zaposlovanju 
invalidov 

Predstavniki srbskega ministrstva za socialne zadeve in 
srbskih Invalidskih podjetij so bili na delovnem obisku v 
Sloveniji. Predstavniki Skupnosti socialnih zavodov 
Slovenije (SSZS) sodelujejo z njimi v projektu prenove sis-
tema zaposlovanja invalidov v republiki Srbiji; SSZS je 
namreč pogodbeni svetovalec v projektu, ki ga sofinancira 
Evropska agencija za obnovo In razvoj. "SSZS v tem pro-
jektu pokriva analize socialnih učinkov, pri čemer smo že 
izdelali analizo štiriintridesetih invalidskih podjetij, 
konkretna priporočila za posamezna podjetja in pred ča-
som že usmeritve za zakonske spremembe, ki bodo v Srbi-
ji začele veljati prihodnje leto," je povedal Boris Ko-
privnikar, predsednik upravnega odbora Skupnosti social-
nih zavodov Slovenije. V petek si je strokovna skupina 
predstavnikov srbskega ministrstva in podjetij na terenu 
ogledala različne oblike zaposlovanja invalidov, ki jih izva-
jamo v Sloveniji. S. K. 
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Mladi folkloristi so plesali 
MARJANA AHAČIČ 

Radovljica - Linhartova dvo-
rana je v nedeljo gostila regij-
sko srečanje gorenjskih otro-
ških folklornih skupin. Pred-
stavilo se je deset skupin, ki 
jih je pred tem na območnih 
srečanjih izbrala selektorica 
Nina Luša. "Na današnjem 
srečanju smo lahko opazili bi-
stven napredek v primerjavi z 
lani. Oblačila, ki so jih nosili 
otroci, so bUa tokrat tako re-
koč vsa dovršena. Morda bi 
lahko kaj več naredili na po-
dročju petja; pri folklori je na-
mreč treba vse, od oblačil, 
žive glasbe, petja in plesa smi-
selno vključiti v odrsko pred-
stavitev," je povedala državna 
strokovna spremljevalka Mal-
či Možina. Poudarila je, da 
mora vodja otroške folklorne 
skupine predstavitev vedno 
prilagoditi starosti otrok. 
"Lepo je, ko vidiš, da otroci 
plešejo kot otroci - in se pri 
tem zabavajo," je še dejala, a 
dodaja, da zanimanje za fol-
kloro predvsem v mestih v 
zadnjih letih upada. "Otroci 
so obremenjeni s šolo in raz-
ličnimi drugimi dejavnostmi, 
starši pa so zaposleni in ni-

Otroška folklorna skupina Voše, ki deluje pri OŠ S. Žagarja Lipnica, je med drugim 
predstavila staro kroparsko otroško Igor "kopo kuhat". 

majo časa, da bi jih vozili na 
vaje. Žal mi je, da je tako, ker 
je prav folklora ena redkih de-
javnosti, za katero staršem ni 
treba veliko plačevati, po dru-
gi strani pa vsak dan znova 
odkrivamo kaj novega v ljud-
skem izročilu, ki ponuja ved-

no nove možnosti izražanja 
tudi na področju folklore. In 
ne le to: z ohranjanjem ljud-
skega izročila bomo lažje 
ohranili svojo identiteto v veli-
ki, mnogokultumi EvropL" 

Regijsko srečanje sta v so-
delovanju z Občino Radovlji-

ca pripravili Območna izpo-
stava javnega sklada RS za 
kulturne dejavnosti Radovlji-
ca ter Zveza kulturnih društev 
občin Bled, Bohinj, Gorje in 
Radovljica. Državno srečanje 
otroških folklornih skupin bo 
konec maja v Velenju. 

Obnova zvonika na Šutni 
JASNA PAIADIN 

Kamnik - Začela se je obnova 
ene večjih posebnosti kam-
niškega mestnega središča -
samostoječega zvonika žup-
nijske cerkve Marijinega 
brezmadežnega spočetja na 
Šutni, ki pripada nekdanji 
srednjeveški cerkvi, ki je na 
tem mestu stala že leta 1207. 
Delavci so okoli zvonika, ki 
je že precej dotrajan, zadnje 
obnove pa je bil deležen leta 
1775, v teh dneh že namestili 
gradbeni oder. Kot je 
povedal župnik Anton Du-
lar, bodo po strokovnih 
smernicah Zavoda za varst-
vo kulturne dediščine iz 
Kranja obnovili ostrešje in 

kritino, ki že prepušča in bo 
po novem bakrena, temeljito 
bodo prenovili tudi fasado 
zvonika, ki je na nekaterih 
mestih že razpokana, in jo 
na novo prebarvali. Restavri-
rali bodo tudi sončno uro na 
fasadi. Kot je še poudaril 
župnik, je ocena stroškov še 
zelo okvirna, prav tako še ni 
znano, kdaj naj bi bila obno-
va zaključena. Obnovljeni 
zvonik bo nedvomno prispe-
val k še lepši podobi Šutne, 
razgleda pa z vrha zvonika 
obiskovalci žal še vedno ne 
bodo mogli uživati, saj bi 
bilo prej treba prenoviti še 
zelo dotrajano stopnišče, če-
sar pa župnija še nima v 
načrtih. 

Medvode krijejo izgubo v prometu 
MAJA BERTONCELJ 

Medvode - Javno podjetje 
Ljubljanski potniški promet 
(LPP) z izvajanjem dejavno-
sti medkrajevnega linijskega 
prometa v večini od devet-
najstih občin, v katerih se 
navedena dejavnost opravlja, 
ustvarja izgubo. Tako je tudi 
v občini Medvode, kjer pote-
kata dve redni liniji: Ljub-
Ijana-Pimiče-Smlednik-Za-
poge in Ljubljana-Vodice-
Medvode-Selo. Občina Med-

vode je doslej primestni po-
tniški promet sofinancirala 
in v letu 2007 za to nameni-
la 36.438 evrov, v letu 2008 
pa je na proračunski postav-
ki v ta namen namenjenih 
41.729 evrov. Iz analize po-
slovanja LPP je razvidno, da 
bodo izgube v prihodnjih le-
tih še večje. Medkrajevni po-
tniški promet sofinancira 
tudi država, ki podeljuje 
koncesije, zato v občinah 
menijo, da bi morala slednja 
povečati subvencije. 

Glede na stanje, je svet 
ustanoviteljev javnih podje-
tij, povezanih v Holding 
Ljubljana, katerega predsed-
nik je Zoran Jankovič, po-
zval vse primestne občine, 
da se izjasnijo glede pokri-
vanja izgube v prihodnje, ter 
navedel še, da bo v primeru, 
če bi večina občin sprejela 
odločitev, da se izguba ne 
pokriva, svet ustanoviteljev 
sprejel sklep o pričetku po-
stopka prodaje primestne-
ga potniškega prometa. 

Medvoški svetniki so spre-
jeli sklep, da občina Medvo-
de za leto 2007 pokrije iz-
gubo, za leto 2008 pa le, če 
bo dejavnost ostala v okviru 
LPP. Za kritje izgube so se 
po naših informacijah odlo-
čili le še v občini Borovnica, 
drugod pa ne. Medvoški 
svetniki so bih mnenja, da 
teh dveh prog ne gre kar 
ukinjati, da pa bo treba raz-
misliti tudi o drugih mož-
nostih zagotavljanja javnega 
prevoza. 

Zanimive \is\cke 
Božo MALOVRH 

Lisičke 

Leta 1845 je na Dunaju iz-
šlo Berilo za male šole na 
kmetih. V njem so med dru-
gim omenjene tudi gobe, o 
katerih lahko preberemo na-
slednje: 

Gobe so mesnate, tenko-
nitne, nekoliko soknate ras-
tline; rastejo na zemlji, pod 
zemljo, na drevji, nikolj ne 
pod vodo. Od njih prida nam 
je še malo znaniga: vender 
pa so živež nekterih červov 
in nekterih mergolincov. Le 
eni raspoli (vrste) so ljudem 
v živež, kakor: glive, zajčki, 
mavrohi, lesičice... 

Kot vidimo, so navadne li-
sičke pri nas že dokaj dolgo 
med najbolj poznanimi užit-

travi. Zaradi izrazite rumene 
barve je opazna že na daleč, 
kar ji prej škodi kot koristi, 
saj se kaj hitro znajdejo v go-
barjevi košari tudi najmanjši 
primerki, ki še niso dozoreli 
in oddali trosov. Klobuk do-
seže premer do 10 centime-
trov. Zanimiva je njena tro-
sovnica na spodnji strani 
klobuka. Sestavljena je iz oz-
kih letvic (in ne iz lističev), ki 
se spuščajo navzdol po betu. 
Meso je precej trdo in le red-
kokdaj črvivo. Primerna je za 
kuhane jedi in za vlaganje v 
kis, ni pa primerna za suše-
nje. Kadar jo želimo zamrz-
niti, jo je najbolje prej pre-
pražiti ali dušiti. 

Pozoren nabiralec bo kma-
lu odkril, da poleg navadne 
lisičke z rumenim klobu-
kom raste tudi lisička z vijo-

Navadna lisička (Cantharellus cibarius) 

nimi gobami, saj jih je težko 
zamenjati s kakšno nevarno 
sorodnico. Sicer pa je v rodu 
lisičk kar 13 užitnih vrst in 
različic. Do težav lahko pri-
de, če se v jedi znajde stm-
pen oljkov livkar (Omphalo-
tus olearius), ki je oranžno 
rumen in običajno precej 
večji od lisičke, raste pa na 
trhlem lesu oljk, hrastov in 
kostanja, zlasti v toplejših 
obmorskih krajih. Lisičke so 
mikorizne gobe, zato jih 
bomo našli v bližini zdravih 
dreves. 

Navadna lisička 
(Cantharellus cibarius} 

Pojavljati se začne v jimiju 
in vztraja vse do prve slane 
oktobra ali novembra. Najde-
mo jo v listnatih in iglastih 
gozdovih, pogosto pa tudi v 

ličastimi luskami na klobuka 
V tem primeru gre za luskati 
različek navadne lisičke (Cant-
harellus dbarius var. amethy-
steus), ki je v naših krajih pre-
cej redka in zato zaščitena. 

Žametna lisička 
(Cantharellus friesii) 

Ta lisička je nekoliko 
manjša od navadne Hsičke, 
saj klobuk le redko doseže 4 
centimetre v premeru. 

Raste v toplejšem obdobju 
od julija do oktobra. Največ-
krat jo bomo našli v listnatih 
in mešanih gozdovih. Zani-
miva je zaradi oranžno rdeče 
barve klobuka in nekoliko 
svetlejših letvic, iz katerih je 
oblikovana trosovnica. Če-
prav je goba užitna, je ne na-
birajmo, ker je razmeroma 
redka. 

Žametna lisička (Cantharellus friesii) 

mailto:info@g-glas.si
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HALO - HALO GORENJSKI GLAS 
telefon: 0 4 2 0 1 4 2 0 0 

UMoiilo ;a objdvo sprtKmjtno po ieldonu M/201-(2-(», taksu «/201-42-t3 ali («l)ni> ih BltiwtiM»i tedi 4. 
v l!(iin;(i ot po poiii • dO pnTflitljka m ieinia <011.00 urei CtM ojiis« in |iwiiOb v lutnld.- liisiw ĝ pijiis. 

JANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, LANCOVO 91,4240 
RADOVLJICA, TEL: 04/53 249. FAX: 04/53 «>4 23® 
MADŽARSKE TOPLICE: 26. 4. - 29. 4., 28. 4 . - 1 . 5., 8. 5. - n. 5.; 
TRST 23. 4.; BANOVCl: 5. 5. - 8. 5.; PELJEŠAC 15. 9. • 22. 9, 22. 
9. • 29. 9 

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

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

PRIREDITVE 

D r e v e s a , p o s e b n e ž i P o l j a n s k e dol ine 
Ško^a Loka - V Miheličevi galeriji v Kašči na Spodnjem trgu 
se bo jutri, v sredo, 23. aprila, ob dnevu Zemlje ob 19. uri za-
čela predstavitev knjige Franca Miklavčiča Drevesa poseb-
neži Poljanske doline. 

V (v)etru in V k r e d i n e m krogu 
Radovljica - V knjižnici se bo danes, v torek, 22. aprila, ob 
19.30 v okviru Torkovih večerov začela predstavitev 
romanov Bibe Jamnik in Blaža Podboja V (v)etru in V 
kredinem krogu. 

V knj ižn icah z a otroke 
Radovljica - V knjižnici A. T. Linharta se bo v četrtek, 24. apri-
la, ob 17. uri začela pravljična ura z naslovom pravljice 
Jezernikova vrša. Pravljica je primerna za otroke, ki so stari 
vsaj 3 leta. 

Bohinjska Bistrica - V knjižnici se bo jutri, v sredo, 23. apri-
la, ob 17. uri začela pravljična ura z naslovom pravljice Jez-
ernikova vrša. Pravljica je primerna za otroke, ki so stari vsaj 
3 leta. 

Jesenice - Ustvarjalna delavnica Škatlica za nakit se bo v 
knjižnici začela jutri, v sredo, 23. aprila, ob 16. uri, ura 
pravljic pa v četrtek, 24. aprila, ob 17. uri. 

Slovenski javornik - V knjižnici se bo ustvarjalna delavnica 
začela danes, v torek, 22. aprila, ob 16. uri. 

Žiri - Lutkovna predstava Gusar Nace in podelitev priznanj 
najbolj pridnim obiskovalcem otroških prireditev v Krajevni 
knjižnici Žiri se bo v Galeriji DPD Svoboda Žiri začela jutri, 
v sredo, 23. aprila, ob 17. uri. 

Proslava ob d n e v u upora 
Čirče - Združenje borcev za vrednote NOB Kranj, Krajevna 
organizacija Čirče, vabi na proslavo dneva upora in us-
tanovitve OF, ki bo v soboto, 26. aprila, ob 17. uri v dvorani 
krajevne skupnosti Čirče. 

Literarno s r e č a n j e 
Kranj - Literarno srečanje s pesnico, urednico in vsestransko 
umetnico Ifigenijo Simonovič Zagoričnik in fotografom Jane-
zom Bogatajem bo v sredo, 23. aprila, ob 19.30 v avli Študij-
skega oddelka Osrednje knjižnice Kranj na Tavčarjevi 41. 

O k r o g l a m i z a o I s k r a e m e c u 
Kranj - Okrogla miza Socialnih demokratov Kranj Iskraeme-
co - svetla prihodnost ali zvezda, ki ugaša, bo v četrtek, 24. 
aprila, ob 12. uri v sejni sobi št. i6 Mestne občine Kranj. 
Sodelovali bodo Milan M. CvikI, poslanec Državnega zbora; 
mag. Janko Šteharnik, predsednik Uprave Iskraemeco, Karel 
Rozman, nekdanji direktor Iskraemeco; predstavniki SOD-a 
in KAD-a; Jože Petek in Bojan Pire kot predstavnika sindika-
tov; Damijan Perne, župan MOK. 

Cvetl ični s e j e m 
Skofja Loka - Skupina za lepšo Loko organizira v petek, 25. 
aprila, od 13. do 18. ure, in v soboto, 26. aprila, od 8. do 13. 
ure, 7. Cvetlični sejem na Mestnem trgu v Škofji Loki. Po 
ugodnih cenah boste lahko kupili cvetje, sadike, korita, gno-
jila, semena, vrtnarsko orodje... 

IZLETI 

v M o z i r s k i gaj i n T o p o l š i c o 
Škofja Loka - Društvo upokojencev Škofja Loka 14. maja vabi 
v Mozirski gaj in Topolšico. Odhod bo ob 7. uri izpred avto-
busne postaje. Prijave sprejemajo v pisarni društva vsako 
sredo in petek od 9. do n. ure do zasedbe avtobusa. 

Z g o r n j i kot -Lokovnikov C r i n t o v e c - P o d l j u b e l j 
Tržič - Vodniški odsek Planinskega društva Tržič vabi v 
soboto, 3. maja, na pohod: Zg. kot (Avstrija)) - Lokovnikov 
Grintovec (1809 m) - Podljubelj (Slovenija). Skupne neza-
htevne hoje bo 6 do 7 ur. Odhod posebnega avtobusa ob 7. 
uri izpred OŠ Tržič. Prijave in informacije po tel. 5971 536 do 
zasedbe mest. 

X V . P o h o d prijateljstva in s p o m i n a 
- U d i n boršt 2 0 0 8 
Kranj - Združenje borcev za vrednote NOB Kranj objavlja 
razpis tradicionalnega pohoda po gozdnih stezah 
spominskega parka Udin Boršt pod nazivom: XV. Pohod 
prijateljstva in spomina - Udin boršt 2008, ki bo v nedeljo, 
dne 27. aprila. Start je pred trgovinskim centrom Mercator 
na Kokrici od 8. do 10. ure uri. Čas pohoda ni omejen. 

N a Z a s a v s k o goro 
Gozd Martuljek - Planinsko društvo Gozd Martuljk vabi na 
izlet na Zasavsko goro (852 metrov), ki bo v nedeljo, 27. 
aprila, z odhodom avtobusa ob 7. uri izpred penziona Špik. 
Hoje bo za približno 2 uri in pol. Prijave zbirajo do petka, 25. 
aprila, po tel: Renata 031/532 963 in Majda 051/336 635. 

Letovanje v R a b c u 
Kranj - Društvo upokojencev Kranj za člane društva od 28. 
junija do 5. julija organizira letovanje v Rabcu. Prijave zbira-
jo do zasedbe mest. 

Po C v i č k o v i gazi 
Preddvor - Planinska sekcija Preddvor vabi 26. aprila svoje 
člane na izlet po Cvičkovi gazi. Hoje je predvidoma za 3 do 
4 ure. Odhod avtobusa bo ob 7. uri izpred trgovine Dvor v 
Preddvoru. Prijave do četrtka po tel.: 051/410 137 (Aleš) ali 
031 625 874 (Rajko). 

OBVESTILA 

Balinarj i o b v e š č a j o 
Kranj - Balinarska sekcija kranjskih upokojencev obvešča, da 
bodo z rednimi treningi začeli danes, v torek, 22. aprila, ob 
9. uri na balinišču BK Huje, Župančičeva 10. 

PREDAVANJA 

Kelti ali nekoč je bila c iv i l izaci ja 
Bled - V knjižnici Blaža Kumerdeja se bo v četrtek, 24. apri-
la, ob 18. uri začelo predavanje z naslovom Kelti ali nekoč je 
bila civilizacija, ki ga bosta pripravila Bernarda Zorko in 
Zlatko Križan. 

S r e č a n j e z M a s a j i in K i l i m a n j a r o m 
Ško^a Loka - Območno združenje Rdečega križa Škofja Loka 
vabi na potopisno predavanje z naslovom Afrika ni tako 
daleč - srečanje z Masaji in Kilimanjarom. Predavanje bo v 
četrtek, 24. aprila, ob 18. uri v veliki predavalnici OŠ Mesto. 
O srečanju z Masaji nam bo spregovoril Matej Zalar, vzpon 
na Mt. Kenyo in Kilimanjaro pa boste lahko podoživeli z 
Urošem Valantom. Predavanje je brezplačno, prostovoljne 
prispevke pa bomo namenili za sofinanciranje šolnine 
masajske učenke za medicinsko sestro. 

Ž e n s k a , ki je n a š l a svoj g l a s 
škofja Loka • Društvo Narava vabi na predavanje z 
naslovom Ženska, ki je našla svoj glas, ki bo v petek, 25. 
aprila, ob 18. uri v Gasilskem domu na Trati. Irena Dolinar-
Kolakovič bo poskušala odgovoriti na vprašanja kako doje-
mati življenjske izzive, kise pred nami vrstijo, kako spoznati, 
kaj nam hočejo povedati in kam nas želijo usmeriti. 

RAZSTAVE 

Sl ike i n grafike V e n a D o l e n c a 
Tržič - V četrtek, 24. aprila, bodo v Galeriji Atrij Občine Tržič 
odprli razstavo del slikarja in grafika Vena Dolenca. 

Javno v o d s t v o p o razstavi o Janezu P u h a r j u 
Kranj - Gorenjski muzej vabi na javno vodstvo po razstavi 
Janez Puhar - izumitelj fotografije na steklo. Po razstavi Vas 
bo popeljala avtorica razstave je Nataša Robežnik in sicer 
danes, v torek, 22. aprila, ob 17. uri. 

R a z s t a v a starih igrač 
Jezersko - V knjižnici na Jezerskem je aprila odprta razstava 
starih igrač, ki sta jo pripravili Mija Murovec in Maja Lesar. 

Razstavl jata A n a Š a l a m u n in U r š a T o m a n 
Kranj - Jutri, v sredo, 23. aprila, bo ob 20. uri v Galeriji 
Pungert, čisto na koncu starega dela mesta Kranja, odprtje 
razstave Ane Šalamun, ki se bo predstavila z ilustracijami 
otroških slikanic, Urša Toman pa z glinenimi skuipturami 
nogometašev. Razstava bo na ogled do 9. maja. 

KONCERTI 

L a h k o t n o v p o m l a d n e d n i 
Bled - V Knjižnici Blaža Kumerdeja se bo jutri, v sredo, 23. 
aprila, ob 19.30 začela prireditev Lahkotno v pomladne dni 
z Glasbeno šolo Radovljica. 

Koncert f l a m e n k a 
Kranjska Gora - V dvorani Vitranc se bo v četrtek, 24. aprila, 
ob 20. uri začel koncert flamenka s skupino Marandanceo. 

PREDSTAVE 

K d o v a m je pa to delu 
Škofja Loka - Društvo upokojencev Škofja Loka vabi v 
četrtek, 22. maja, v Cafeteater v klub Cankarjevega doma na 
ogled politične satire Kdo vam je pa to delu. Odhod bo ob 
19.30 izpred avtobusne postaje. Prijave z vplačili sprejema-
jo v pisarni društva vsako sredo in petek od 9. - n . ure. Za 
predstavo so uspeli pridobiti 48 vstopnic, zato pohitite s pri-
javami 

89.8 91.1 96.3 

RADIO S O R A 

Gorenjski prijatelj 

Radio Sora d.0.0.. 
Kapucinski trg 4,4220 Škofja Loka, 
tel.: 04/506 50 50, fax: 04/506 50 60, 

e-mail: info@radio-sora.si 

Impulz senris, d. o. o., Kidričeva cesta 47 a, 4000 Kranj 

razpisuje prosto delovno mesto 

ADMINISTRATORJA (m/ž) 
1 prosto delovno mesto za nedoločen čas, s polnim 
delovnim časom in 3-mesečno poskusno dobo, lahko 
tudi pripravnik 

Za delovno mesto administratorja mora kandidat / 
kandidatka poleg zakonsko predpisanih pogojev 
izpolnjevati še naslednje: 
• V. ali VI. stopnja izobrazbe ekonomske smeri 
• računalniška znanja: MS VVindovvs, Word, Office, eiX)šta 

Vlogo z ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in opisom 
dosedanjega dela naj kandidati posredujejo v osmih dneh po 
objavi na naslov: Impulz servis, d. o. o., Kidričeva cesta 
47 a, 4000 Kranj. 

GG 
naročnine 

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

www.gorenjskiglas.si 

Rezultati 32. kroga 
- 20. aprila 2008 

15,16, 21. 22. 28, 31, 35 in 10 

Lotko: 3 6 4 7 9 4 

L o t o p l u s : 

1 4 2 1 28 30 32 37 38 33 

Predvideni sklad 
33. kroga za Sedmico: 

750.000 EUR 

Predvideni sklad 
33. kroga za Lotka: 

400.000 EUR 

ITD NEPREMIČNINE, d.0.0. 
MAISTROV TRG 7. 

4000 KRANJ 
TEL: 04/23.81120, 

04/23.66-670 
0 4 ' / 7 5 5 - 2 9 € . 0 4 0 / 2 0 4 - 6 6 1 , 

0 4 1 / 9 0 0 - 0 0 9 
e p o f t a : itd.n«preniknine@isiol.net 

www.ttd.plus.sl 

• ' • " " " • I " - " - V . 

lUl 
Maistrov trg 7, Si-4000 Kranj, tel. St.: 
04/2366-670, 04/2381-120. 
faic 04/2381-122, G S M ; 041/755-296, 
040/204-661 , 04 1/900-009 
Kranj - Planina II: enoinpolsobno, 
53,27 m2, 2./8, obnovljeno 03, vsi 
pfikljud(i, sončna lokacija, ZK ureje-
na, vredno ogleda. Cena 9 7 . 5 0 0 
EUR. 

Kranj - Planina III: nadstandardno 
dvoinpolsobno. 80,56 m2, i ./ io. vsi 
priključki, balkon, popolnoma ob-
novljeno 06, moderno opremljeno, 
Z K urejena, takoj vseljivo. Cena 
159.500 EUR. 

T i i l i - mestno jedro: enosobno, 2 9 
m 2 , 1 . /2 , v večstanovanjski hiSi, 
popolnoma obnovljeno 04, vseljivo 
po dogovoru. Cena 4 6 . 0 0 0 EUR. 
Jesenice - Bokalova: trisobno, 72,53 
m2.3 . /4 , prenovljeno 02, zelo svetlo 
in sončno, balkon, vseljivo takoj, 
vredno nakupa. Cena iooxx>o EUR. 

mailto:info@g-glas.si
mailto:info@radio-sora.si
mailto:narocnine@g-glas.si
http://www.gorenjskiglas.si
mailto:preniknine@isiol.net
http://www.ttd.plus.sl
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dojo. 

nepremičnine 

Ul. juleta Cabrovika 34, 4000 Kranj 
emait: info(g)ida-nepremicnine.si 

PE Kranj, Planina 03, Kranj 
tel.: 04/2351 000. GSM 041/351 886, 

051/391 lOC, fax: 04/2351 001 

STANOVANjA PRODAMO: 

KRANj, LEVSTIKOVA ULICA: 
135,88 m2, petiobno, I. 2006, prit., 
v vita bloku v Kranju, atrij, dja par-
kirna prostora, novo, c«na: a i3 .ooo 
EUR. 

KRAN), L)UBL|ANSKA CESTA: 56.1 
m2, trisobno, 1 .1952, cena: 69.000 
EUR. 
HISE PRODAMO: 

SREDNjE B1TN)E: 1 0 0 ml, 1/2 
hi$e, I. 1960, 178 ni2 zemljiSCa, 
cena 1 15 .000 EUR. 
KRAN), VISOKO; 180 m2, samo-
stojna, adaptirana I. 2007, 230 m2 
zemljišia, v račun vzamemo stano-
vanje, parcelo, cena: 175.000 EUR. 
PARCELE PRODAMO: 
KRIŽE PRI TRŽIČU: 1.361 m2. za-
zidljiva, zazidljiva parcela z gradbe-
nim dovoljenjem za enostanovanj-
sko hiJo, cena: 90 EUR/mz. 
KUPIMO: 
Kranj okolica kupimo kmetijsko 
zemljišče. 
Kupimo zazidljivo parcelo 1200-
'.0.000 m2 v Kranju ali okolici in v 
Medvodah in okolici. 
Na območju Gorenjske kupimo s u -
novanja, hiie in parcele. Plačito ta-
koj. Za več informadj nas pokličite. 

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

KJ?. NEPREMIČNINE 
Lesce d.0.0., 
Begunjska 2 
C3M: 041/436-544, 
041/423-5" 

Prodamo stanovanja: 
RADOVLJICA: ohranjeno polkletno 
dvosobno stanovanje v izmer 46 m2 
ugodno prodamo. Letnik 1976, 
opremljeno, vseljivo 1. 7. 08. CENA: 
77.000 EUR. 

RADOVLJICA: :nsobno stancvanje v 
3./4 nadst., 68 m2, letnik 1985, ure-
jeno, dobra razporeditev, opreml-
jsno, vseljivo 10. 08. CENA: 47.000 
EUR. 
KRANJ: 66 m2, trisobno, novogradn-
ja, 3./4 nad. ni odlični lokadji blizu 
zdrav, doma, avtobusne postaje .., 
Isp razgled, dvigalo, vseljivo 08, 
garažni boks v kletni etaži, prodamo. 
CbNA-156.000 LUK. 

• ncpremicntne . s i 

ĤIDik 
NEPREMIČNINE 

Agenc^a za promet z napremCninami 
Na skaf 4.4000 Krani 

tel: 04/2363 388. 2383 3«9, 
gsm: 041/860 S38. 040/838 1 18 

PRODAM: 

Kranj, trisobno. VP, 1 . 6 1 , 6 6 in2, del-
no pren. 03, etažna plin, 1 16 .000 
EUR. 

Kranj, enosobno, 43 m2, I. 85, pre-
novljeno 1 .07,6. n., 90.000,00 EUR. 
Skofia Loka, garsonjera 30 mj , 2. n., 
I. 82, prenovljena v celoti 2004, 
74.000 EUR. 

Naklo, stan. hiia, lahko 2 ločeni 
stanovanji (140+80 m2), ločeni vho-
di, I. 30, prenov. I. 94, 2JO m2, 
parcela 423 m2, 2 garaži, 270.000 
EUR. 
Naklo, sam. hiSa, 120 mz, /rt 280 
m2, 1 .58 . 160 .000 EUR. 
Hotemaže, nezaz. par., 3000 mz, 
ravna, odprta. >s.oo EUR/m2. 
Medno, zaz. pare. za turistične ob-
jekte, 4000 m:, ravna, sončna, priklj. 
ob parceli,i90,30 EUR/m2. 
Hrvaika, Pag, 16 apartmajev od 41 
m2 do 90 ms, novogradnja I. 08, 
1700 EUR/m2. 
ODDAM 

Sk. Loka, poslovni prostor 100 do 
160 m2, prevzem jan. 08, I. 07, več 
patkinse, 6 EUR/m2 + str. 
KUPIM 

Za znane stranke i5čem zazidljive 
parcele od 500 do 700 m2 v bližini in 
okolici Kranja. 

w w w . l f i d a n e p r e n 

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

Male oglase sprejemamo: za objavo 
v petek • v sredo do 13 JO in za 
objavo v torek do petka do 
14.00! Delovni čas: od ponedeljka do 
petka neprekinjeno c d 8. -19. ure. 

NEPREMIČNINE 
STANOVANJA 
PRODAM 

DVOSOBNO stanovanje v Šorliievem 
rmelju, 8 040/4 10-4 12 eooaiso 

NOVO DVOSOBNO ^ o v a r j e , nad-
standardno, opremljeno na ključ v Iz-
meri 60 ni2 v Šorliievem naselju ali v 
r a č u n v z a m o m s t a n o v a n j « al i h i ž o , . * 
0 4 0 / 1 5 1 - 3 3 2 «00296? 

KUPIM 

MANJSE stanovanje na območju 
Ktanj, Škofie Loko .... potrebrK) obno-
ve, S 0 5 1 / 3 1 1 - 1 8 0 «003140 

ODDAM 

GARSONJERO na Planini za daljši 
čas, « 0 3 1 / 7 0 8 - 7 8 9 aooaui 

DVOSOBNO (62 m2) stanovaije v pri-
tličju v Šk. Loki na Partizanski cesti, 
cena 400 EUR + stroški mesečno, « 
0 4 0 / 6 2 2 - 6 2 3 «002820 

KsKERNi 
N E P R E M I Č N I N E 

Maistrov irg 12,4000 Kranj 
Tel. 04/202 13 53, 202 25 66 

GSM 051/320 700, Email: infb@k3-kem.si 

STANOVANJE mlajši upokojenki, • 
041/77-88-28 «00313« 

HIŠE 
PRODAM 

DVE stanovanjski hiši, novogradnja, « 
0 3 1 / 8 6 0 - 6 7 0 »ooaiaa 

ENOSTANOVANJSKO hišo na Bledu, 
skupne povrSine 2 2 0 m2 K,P,M, 1 .95 , 
parcela 680 m2, » 0 4 1 / 2 9 8 0 5 0 

«002«« 

u.o. Kr«ni 
N K P R K M I C M N S K A I I I S A 

J n m k a <- 54,11, rF. $ « < n i i 27. K r u J 

0 4 1 / 7 3 4 198 . 
0 4 1 / 6 2 6 5 8 1 

nepremicnine@frast.si 
viww.frast.sl 

STANOVANJSKI DVOJČEK v Pred-
dvoru, vselitev možna konec poletja 
2008, 0 5 1 / 3 8 8 - 8 2 2 kjosmi 

ŠKOFJA LOKA - Virmaše, stanovanj-
ski dvojček, 03 1 /488-420 eoo»S4 

V PODREČI prodam stanovanjsko no-
vjgrodnjo. OSI , '388-822 SOOZM: 

POSESTI 
PRODAM 

PARCELO z gradbenim dovoljenjem, 
za gradnjo stanovanjskega dvojčka, 
Naklo pri Kranju, 0 5 1 / 3 8 8 - 8 2 2 

SOOZM3 

PARCELO komunalno ur., z bivalnim 
prostorom in gospodarskim pos. Kanv 
nik, smer Lenišče, « 0 3 1 / 4 4 9 - 0 3 8 

«00313« 

POSLOVNI PROSTORI 
PRODAM 

AU ODDAM gostinski lokal s picerijo v 
£koW Loki, 0 5 1 / 3 8 8 - 8 2 2 aoo2MS 

MOTORNA 
VOZILA 
AVTOMOBILI 
PRODAM 

FORD Mondeo, 1 .98 prvi lastnik, brez-
hiben, ugodno, « 0 4 / 2 3 - 2 8 - 0 0 6 , 
C 5 1 / 3 0 2 - 7 1 8 8003116 

MdBUBISHI Pajero Pmm 1 .8 GOl 4x4,1. 
99/00. 1 18 .000 km kSma, A3S, lepo 
chranjen,« 040/87&430 eooan« 

PEUGEOT 3 0 6 In Hondo Civc 16 S R 
za rezervne dete - okvara motorja, • 
0 3 1 / 8 3 3 - 8 0 8 «003123 

PEUGEOT 307 1 .6 XS, I. 02 klima in 
rjstala nproma. odlično ohranjen, 
cena: 6 . 2 0 0 , 0 0 EUR. m 0 4 0 / 5 1 2 -
S 1 9 «003142 

R 5 campus . I. 92 , 1 5 0 . 0 0 0 km TP 
velja do 3/09 , ugodno, « 0 3 1 / 2 0 6 -
3 5 2 «00302« 

DRUGA VOZILA 
PRODAM 

KOMBI W l Transporter 2 . 5 IDI, 1 . 0 2 . 
0 4 / 5 3 - 3 1 - 6 4 8 , 0 4 0 / 8 8 - 7 4 - 2 5 8 0 0 2 9 5 « 

AVTODEU IN OPREMA 
PRODAM 

ALU PLATIŠČA 8 J X 1 8 H 2 alessio, 
razmak 1 1 2 , « 040/452-741 eoojros 

GUME IN PLATIŠČA jeklena za razne 
avte, rabljene in nove, cena po dogo-
voru. 0 4 1 / 7 2 2 - 6 2 5 aoojair 

JEKLENA platišča 1 3 in 1 4 ' na 4 v?ake za 
Citroen. Sajto in Peugeot 106 ,206. lahko 
z gumami. « 041/722-825 «002«« 

GRADBENI 
MATERIAL 
GRADBENI MATERIAL 
PRODAM 

HRASTOVE deske 3 cm In pist za na-
sipanje, » 0 3 1 / 2 0 4 - 2 6 4 «00314« 

KURIVO 
PRODAM 

DRVA, metrska ali razžagana, možnost 
dostave, 0 4 1 / 7 1 8 ^ ) 1 9 8002445 

LESNE brikete za kurjavo, ugodno, 
04/53-3 1 -648 . 040/88-74-25soo295i> 

STANOVANJSKA 
OPREMA 
GOSPODINJSKI APARATI 
PRODAM 

PRALNI stroj In hladilnik 1 3 0 I Gore-
nje, « 0 4 1 / 8 7 8 - 4 9 4 «003124 

PROSTOSTOJEČ, električni štedilnik 
Gorenje s stektokeramično ploščo, « 
0 4 / 5 1 - 2 1 - 4 1 4 . 0 4 1 / 5 0 6 - 2 7 4 0002722 

ŠPORT, 
REKREACIJA 
PRODAM 

OTROSKO kota 2 0 " za starost 8 - 1 0 
let, s prestavami, odlično ohranjeno, 
« 0 4 1 / 5 6 2 - 8 9 2 «00312« 

TURIZEM 
APARTMA Poreč - Četvar za 4-5 oseb, 
pritličje s teraso, obnovljeno, 150 m od 
morja, « 0 4 1 / 7 2 5 - 2 2 5 «003143 

UMETNINE, 
NAKIT 
PRODAM 

TAPISERIJE, unikatne na temo Kristu-
sovega križevega pota, « 0 3 1 / 2 2 5 -
8 / 0 «003062 

ŽIVALI 
IN RASTLINE 
PRODAM 

ČISTOKRVNE beagle, « 0 3 1 / 3 3 9 -
0 0 3 B0030S4 

SADIKE pušpana - višina sacik do 5 0 
cm za žive meje ali okras, s C41 /683-
9 5 8 «003130 

KMETIJSTVO 
KMETIJSm STROJI 
PRODAM 

PAJEK SIP 400 Spider. « 0 5 1 / 2 0 5 -
8 0 0 800312« 

SEJALNICO za žita Amazore 0 7 tip 
25 . « 041/878-507 OUOJ145 

PRIDELKI 
PRODAM 

DOMAČE žgarje - tepke. * 04i /849-
0 1 3 8003135 

VINA BENČINA. odprto - ustekleniče-
no, možna dostava, ceneje kot v bltž-
njem vinotoču, g 041/650-662 eoo22«5 

VZREJNE ŽIVALI 
PRODAM 

BIKCA ČB, starega on tedon tor jedilni 
in krmani krompir. Šenčur, s 040/355-
8 6 5 8003147 

BIKCA Č B in sivega, stara en teden. 
« 0 4 1 / 6 9 2 - 7 2 2 «00314» 

BIKCA simentsica, starega 10 dni, B 
04/57-23 -554 80031S1 

ČEBEUEdnjžine, « 031/237-097 
8003125 

DVA BIKA simontalca, stara leto in pol, 
težka približno 5 5 0 kg za zakol ali rejo, 
« 0 5 1 / 3 9 5 - 4 0 7 8O03118 

KOKOŠI nesnks, stare eno leto po 1 , 30 
EUR za kokoš, Rimahazi, Sp. Sorje 12, 
2g. Goije. « 04/576-91-60 « 0 3 1 » 

KOKOŠI RJAVE mlade in enoletne 
prodajamo, detovni čas vsak delavnik 
od 8. - 1 1 . u r e , s r e d a o d 8 . - 1 7 , ure In 
sobota od 8. - 1 3 . ure, Perulninarstvo 
Gašperlin. Monte 99 pri Knmnnrii. 
0 1 / 8 3 - 4 3 - 5 8 8 6003030 

PAŠNE krave In telice po izbiri. « 
04/519-70-40, 0 4 1 / 6 5 7 - 1 9 8 8O03121 

PRAŠIČE težka od 4 0 do 1 3 0 kg za 
rejo ali zakol, možna dostava, cena po 
dogovoru, « 0 3 1 / 5 5 4 - 7 4 3 8003063 

PRAŠIČE težke od 5 0 do 8 0 kg, 1 , 7 0 
EUR/kg, Kapus. Zgoša 1 8 . Bled. « 
041/893-441 800312« 

PURANE širokoprsate pasme za na-
daljnjo rejo. « 041 /203-564 soosur 

VEČ čebeljih družin s panji ai brez. « 
0 4 / 2 5 5 - 1 3 - 3 0 «003001 

VESELE ČEBELE iščejo dnjg varen 
dom in skrbnega gospodarja. Inf.. * 
0 4 / 2 3 - 1 1 - 6 1 9 0 3 1 / 6 3 5 - 3 8 9 8O03144 

ZAPOSLITVE (m/ž) 
NUDIM 

PICERUA Gotski privez .d.o.o.. Dvorski 
»g 1 , Preddvor, t ^ zaposli pkiopeka 
2a dotočen čas z možnostjo stalne zapo-
slitve. Poskusna doba traja 1 mesec. In-
formacije na, • 04/255-60-51 8003117 

PICOPEKA in natakarico zaposlimo v 
novi piceriji v Tržiču, Boštjan Trampuž 
s .p . , J . Flnžgarja 9, Jesenice , « 
040/661 -984 8003132 

PIZZERIJA Jaka, d.o.o.. Bolkova ul. 
25 . Radomlje zaposli picup^ka - ku-
h ^ (5 EUR/uro) In kuharsko pomoč-
nico za pon-oč med vikendi, « 
0 4 1 / 6 7 2 - 7 7 6 8002825 

REDNO zaposlimo dekle za strežbo 
2A, d.o.o.. Zg Bitnje 3 2 , ŽJtinica, a 
0 4 1 / 7 5 - 1 1 - 6 6 , po 18. uri «003103 

SIMPATIČNO dekle za delo v strežbi 
zaposlimo, scbote, nedelje prosto. 
Kavni kotiček ČUK, Kidričeva 47 , 
Kronj. « OS1/S30-018 80031« 

V REDNO dek>vno razmerje sprejme-
mo izkušenega picopeka in kuharja, 
Benz. d.o.o.. Glavna c. 4 3 , *^akk), « 
0 4 0 / 3 1 2 - 4 4 0 8002711 

ZAPOSLIM deKle v strežbi In kuhinjsko 
pomočnk»/ka Klub Kovač. Glavna ce-
sta 1, Naklo. « 0 3 1 / 3 3 9 - 0 0 3 sooaou 

ZAPOSLIMO prodajalca avtomobilskih 
rezervnih delov 2 izkušnjami, lahko jo 
ludi avtomehanik, Avto Markovič, 
d.o.o.. Poljane 146 , Poljane nad Škof-
jo Loko, « 0 5 1 /39^36-34 8003113 

ZAPOSLIMO dostavljaka kruha po tr-
govinah, zaželjono znanje vožnje s konv 
bljem. Pekama Zevnik d.o.o.. Ljubljan-
ska o. 36a , Kranj, « 041 /735-930, od 
3. do 14 . ure «00314« 

VOZNIKA kamiona za mednarodni trans-
port zaposlim. C in F kate^ori^, prevozi 
EU, Zaje transport d.o.o., Vaburga 1 5 , 
Smlednik, « 041/622-529 «002842 

ZAPOSUMO voznika C. b in E katego-
rije In voznika tombija za EU, Gabrov-
4ok Traiioport, d.o.o.. Mola ul. 1 0 , 
1 354 Horjul,, « 0 1 / 7 5 ^ - 1 5 2 «oo2«is 

NUDIMO vam delo na področju mrež-
nega mari^etinga, ki Je v Slcn^niji šele 
dva meseca in je v svetu povzročil pra-
vi boom.Čo bi radi odlično za&lužili. po-
kličite, Planinšek k.d., Šinkov Tum 2 3 , 
Vodice, « 0 3 1 / 2 0 6 - 3 5 2 «002955 

V P E KRANJ priučimo in zaposlimo 
dva zastopnika za trženje medicinske-
ga aparata že dogovorionim strankam 
na območju Gorenjske, Fantom Inter-
national, d.o.c., Ul. M. Grevenbroich 
1 3 , Celje, « C 5 1 / 4 3 5 - 1 4 5 «003085 

RAČUNOVODSKI SERVIS 
VELDRONA, d. o. a. 

Poslovna enota 
ŽELEZNIKI 

Računovodske storb«, 
davčno finančno svetovanje 

za podjetja, s.p. in 
društva - Strokovno, ažurno, 

diskretno, odgjvomo, 
prilagojeno vam. 

DoseglJM smo NON STOP 
00-24 ure vse dni v tednu. 

GSM 041/863 440, 
e-pošta: veldrona@aloljiet 

ZA PROMOCIJO in prodaje več štu-
dentov oziron^a dijakov. Nova revija, 
d.o.o., Cankarjeva c. 1 0 b, Ljubljana, 
B 0 3 1 / 5 3 2 - 8 S 2 soolrso 

ZAPOSLIMO SOBARICO, Preša, 
d.o.o., Cerklje, Slovenska c. 5 1 , Cer-
klje. za inlorniacije pokličite.« 04/255-
82-50. ali, 03 1 /637-088 «003127 

IŠČEM delavca za delo v kannoseštvu, Je-
zeršek Andrej s.p.. Okrogk) Sa, Nakk>, 
34 1/730^71 , « 041 / 7 3 0 « 7 1 «0027>» 

STORITVE 
NUDIM 

ADAPTACIJE, novogradnje od temelja 
do strehe. Notranje omete, fasade, 
lamnKe škarpe, urejanje in tlakovanje 
dvorišč, z našim ali vašim materialom, 
SGP Bytyqi d.n.o.. Struževo 3a, Kranj, 
« 0 4 1 / 2 2 2 - 7 4 1 8001818 

ASFALTIRANJE tlakovanje dvorišč, do-
voz. poti. paridiišč. polag. robnBtcv, pral-
:iih plošč, izd. betonskih in kamnitih 
škarp. Adrovto &Co, d.n.o., Jetovškova 
10, Kamnik. « 0 1 / 8 3 9 - 4 6 - 1 4 . 
341/680-751 «00244» 

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter. s. 
3.. Senično 7, Križe, tel.: 59-55-170, 
34 1/733-709 : žahizSe, rotop, rolete, la-
•neiie zavese. pSse zavese, tomamiki, 
iia)luw, www.iisteiilui.tiet «002459 

BARVANJE fasad In napuščev, ugoAio 
n kvalitetno, Megamatrix, d.0,0., Stare-
tova 39, Kranj, 041 /570-957 eoo«78 

BARVANJE fasad, beljenje not. pros-
torov, glajenje sten in stropov, premazi 
3ken, vrat in napuščev, odstranjevanje 
tapet, dekorativni ometi in opleski. Pa-
zeč Ivan s.p., Podbrezje 179, Naklo, 
« 0 3 1 / 3 9 - 2 9 0 9 8002713 

DA S E BOSTE dobro počuti v vašem 
orostoru, vam z veseljem pridemo po-
spravit; hišo, sanovanje, o t ^ ..., vaš 
čistilni servis Račka, Marija CM s.p., J . 
Puhaija 5, Kranj. 040/41-93-93 

8003069 

FLORI JANI d.o.o.. C. na Brdo 4 1 , 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, ometi, 
omoti faead, kamnito čkarpc, tlakova 
nje dvorišč, 04 1 /557 -87 1 

GRADBENO P O D J E T J E KRANJ 
d.o.o. Zupanova 6. Šenčur izvaja vsa 
gradtjena dela. notranje omete, vse vr-
ste fasad, adaptacije, novogradnje, tla-
kovanje dvorišč, kvalitetno, Ntro In po-
ceni, 0 5 1 / 3 5 4 - 0 3 9 8002704 

IZDELAVA podstrešnih stanovanj s kna-
ut at lesenimi obkjgami ter poia^nje la-
minatov, Planinšek k.d., ŠinkovTum 2 3 , 
Vodk», « 031/206-724 

IZDELUJEMO in prenavljan^^o strehe, 
Megamatrix. d.o.o. Staretova 3 9 , 
Kranj, 0 4 1 / 5 7 0 - 9 5 7 8002479 

IZVAJAM vsa gradbena dela. notranje 
omete, fasade, adaptacije, tlakovanje 
dvorišča, ograje, kamnite škarpe in 
dimnike, kvalitetno, hitro in poceni, 
S G P Beni, Struževo 7. Kranj, 
0 4 1 / 5 6 1 - 8 3 8 eoo2«i6 

PHONIX POD - polaganje talne in sten-
sko obloge, vgradnja oken in vrat terso-
stavljanje pohStva, Sajevic Iztok s.p., 
Stražiška ul. 4, Kranj, S 040/832-651 

«00301« 

POLAGANJE keramičnih obteg, obnova 
kopalnk; In osiala keramična dela. Se-
bastjan Sekani s.p.. Zg Radovna 46 a. 
Mojstrana. S CS1 /451 - 3 1 0 «003131 

PREKRIVANJE STREH od 3 ,6 
EUR/m2, možna dobava 30% cenejše 
kritine, Mariu> Deriink s.p.. Glavna cesta 
12 , Nakk). « 040/484-118 «002533 

PRENAVLJAMO HIŠE in stanovanja v 
Kranju in okolci - rezervirajte svoj ter-
min, Megamairi*, d.o.o., Staretova ul. 
39 , Kranj,, 0 4 1 / 5 7 0 - 9 5 7 «002477 

RTV SERVIS Sinko Marko &p.. C. na 
Klanec 5 3 , Kranj, pop. TV, vMeo, malih 
gos. aparatov, * 04/233- 1 1 -99 8002617 

SPLOŠNA gradbena dela, novograd-
nje. ariaptanijn, hetnnnkn škarpe, 
ometi, fasade, tlakovanje dvorišč, hitro 
in po konkurenčni ceni, Albani, d.o.o., 
Ul. Tončka Dežmana 1 0 , Kranj, « 
0 7 0 / 2 0 7 - 1 6 4 «002444 

T E S N J E N J E OKEN IN VRAT uvožc 
na tesnila do 30 % prihranka pri ogre-
vanju. Prepiha in prahu ni več! Zmanj-
šan hnjp, 1 0 let garancije. BE & MA, 
d.o.o., Eksiereva 6, Kamnik, 0 1 / 8 3 -
15 -057 , 04 1 /694-229 8002470 

TEŽKA gradbena mehanizacija, zklar-
ska dela, gradnja na ključ, adaptacije, 
urejanje okolja, fasaderstvo, izkopi... 
TGM, Florent Hegič s .p . . Savska c. 
56 . Kranj, • 0 4 1 / 5 2 9 - 1 7 4 , 0 4 1 / 8 1 1 -
3 0 2 8003029 

POSLOVNI STIKI 

KREDITI D 0 1 0 LET ZA VSE 
ZAP^ TUDI ZA DOLOČEN 

ČAS, IN UPOKOJENCE 
do 50 % obremenitve, stare 

obveznosti niso ovira. Krediti 
na osnovi vozila in leasingi. 

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

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

Maribor, telefon: 
o z / z j z - ^ S - z e , 0 4 1 / 7 J 0 - S 6 0 . 

IZOBRAŽEVANJE 
NUDIM 

MATEMATIKA, FIZIKA, prolesor nudi 
pomoč In priprave na maturo in izpite. 
Enačba. Resnk Vmko s.p.. Milje 67. Vi-
soko, enacba®sk) l .nettef«041/564-
9 9 1 8003057 

ZASEBNI STIKI 
3 1 - LETNI, postaven račuralničar si 
želi resnega razmerja s pošteno žen-
sko, • 0 4 1 / 9 5 9 - 1 9 2 8002932 

35-LETNI, preprost fant si želi spo-
znati resnu duKlu za skupno priho<i-
nost, « 041 /229-649 8002930 

3 5 . 0 0 0 POSREDOVANJ, 1 1 .000 pen 
znansterv v preteklem letu je karakteri-
stika ženitne |X>sredovaln'ice Zaupanje 
za vso generacije, ki posreduje po 
vsej Slo, 0 3 / 5 7 - 2 6 - 3 1 9 . 0 3 1 / 5 0 5 -
4 9 5 , 0 3 1 / 8 3 6 - 3 7 8 8OOO004 

DEKLETA, brezplačno lahke spoznate 
fante za iskrene, resne, trajne zveze iz 
vse države. 001 / 0 3 0 - 3 7 8 eooooot. 

RAZNO 
PRODAM 

NOV, usnjen kovček In ptičjo kletko 
40x30x40, • 0 4 / 2 5 1 - 1 9 - 7 8 «003115 

OTROŠKO kolo 3-6 let, obhajilno de-
kliško obleko, Ford Monrlno I 99 78 
2 . 3 0 0 EUR, « 0 4 0 / 1 7 2 - 7 8 1 «003139 

PLASTIČNO cisterno, 1 0 0 0 I, « 
0 3 1 / 5 6 2 - 2 2 0 «003122 

Pomladno šumenje prihaja. 
Od cerkve, od lip. 
Odidemo. Mrzla žalost. 
Na naH domačiji ugasnit je smeh. 

Ob smrti 

ZAHVALA 

IVANKE KERN 
Jakovfeve Ivanke iz Spodnjih Bitenj 

naj bo Gospod radodaren s svojo dobroto, kot ste bili ob njenem 
slovesu velilcodužni vsi, ki ste jo imeli radi, jo spoštovali in ste 
nam v bolečini stali ob strani. 
Hvila vam. 

Vsi njeni dragi 

http://www.ida-ncprcmicnine.si
http://www.lfidanepren
mailto:malioglasi@g-glas.si
mailto:infb@k3-kem.si
mailto:nepremicnine@frast.si
http://www.iisteiilui.tiet
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A N K E T A 

Dom za prihodnje 

rodove 

DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

V soboto so v Škofji Loki 
odprli obnovljeni taborni-
ški dom. Rod svobodnega 
Kamnitnika ga je na mestu 
nekdanje montažne stavbe 
gradil domala pet let. 

Matic Stergar. 

"40 let je na tem mestu sta-
la montažna stavba, ki jo je 
tabornikom tedaj sponzori-
rala Jelovica. Novo smo po-
zidali ob pomoči sponzor-
jev in več kot 25 tisoč ur 
prostovoljnega dela." 

Teja ZiherI: 

"Tabornica sem i8 let. Kaj 
nas je motivirab za prosto-
voljno delo za nov taborni-
ški dom? Vedeli smo, da ga 
sedanji in prihodnji rodovi 
tabornikov potrebujejo, pa 
smo prihajali sem in delali." 

Martin Trampuš: 

"Zamisel o obnovi taborni-
škega doma je dozorela že 
leta 2001, leta 2004 pa smo 
začeli graditi. Zelo pridni 
smo bili in sprašujem se, 
kako so taborniki zmogli šti-
ri leta prostovoljstva." 

Lea Bogataj: 

"V taborništvu sem dejavna 
že 25 let, sedaj so se ge-
neracije zamenjale. Novi 
dom je novim rodovom zelo 
dobrodošel. V stari montaž-
ni hiši, tedaj prvi v Škofji 
Loki, se ni več dalo delati." 

: JureOrehek: 

• "Pet let je trajala gradnja 
• novega taborniškega doma, 
: sodeloval sem od kopanja 
i kleti do namestitve znaka 
i na pročelje. Pri gradnji sem 
i sodeloval, ker želim omogo-
i čiti delo novim rodovom." 

Nov dom za družino Svishta 
človekoljubno dobrodelno društvo UP je pričelo akcijo za obnovo stanovanja kosovske družine 
Svishta z Jesenic, ki živi v katastrofalnih razmerah. 

URŠA PETERNEI. 

Jesenice - "V zi. stoletju 
ljudje ne morejo in ne sme-
jo živeti v takšnih razme-
rah, ki niso vredne člove-
škega življenja ...," je raz-
mere, v katerih živi štiri-
članska kosovska družina 
Svishta na Jesenicah, opisa-
la Faila Pašič Bišič iz Člove-
koljubnega dobrodelnega 
društva UP. Družina z 
dvema srednješolcema, 17-
letnim sinom in 20-letno 
hčerko, živi v stari, dotraja-
ni hiši z razpokanimi stropi 
in stenami in z razmaja-
nim pohištvom, ki še ko-
maj služi svojemu name-
nu. Oba starša sta bolna in 
zato nesposobna za delo, 
preživljajo pa se s socialno 
podporo in štipendijama 
otrok. Kot je povedala Faila 
Pašič Bišič, so družini že 
doslej pomagali s hrano in 
denarnimi prispevki, zdaj 
pa so se odločili za večjo ak-
cijo, v kateri ji bodo v celoti 
obnovili dom. "Njihov sta-
novanjski problem je rodil 
neSteto drugih problemov. 

zlasti socialno izključenost, 
ki je posebej huda za oba 
otroka," je poudarila Pašič-
Bišičeva. Tako so začeli z 
akcijo Moj dom, v okviru 
katere bodo družini poiska-
li začasno najemniško sta-
novanje, v tem času pa 
bodo v celoti obnovili sta-
novanje in ga na novo opre-
mili. Projekt je vreden vsaj 
dvajset tisoč evrov. "Načrtu-
jemo kompletno prenovo 
njihovega skromnega 
doma, od električne do vo-
dovodne napeljave, toplo-
tne izolacije, notranje preu-
reditve prostorov do konč-
nega nakupa opreme, ki 
jim bo omogočila udobno 
in lažje bivanje. Zato bi 
radi pozvali donatorje, da 
prispevajo karkoli, ne le 
denar, od pohištva do opre-
me, ploščic, kablov, vtičnic 
...," je povedala sogovornica. 
Denar zbirajo na transakcij-
skem računu driištva TTRR: 
03186-1000301790. 

Projekt je po besedah Fai-
le Pašič Bišič podprl jeseni-
ški župan Tomaž Tom Men-
cinger, sodelujejo pa tudi ne-

Družina Svishta (manjka hčerka) s Failo Pašič Bišič, ki je 
pobudnica akcije za obnovo njihovega doma. 

kateri mediji. "Ce ta projekt, 
ki se ga res lotevamo s srcem 
in dušo, uspe, bomo vsako 
leto vsaj eni jeseniški druži-
ni obnovili dom," je še napo-

vedala Faila Pašič Bišič, ki je 
bila za humanitarno delo že 
večkrat nagrajena, bila je ob-
raz enakih možnosti in no-
minirana za Slovenko leta. 

Mladoporočenci 

v škofji Loki so se 19. aprila poročili: Franci Malovrh in Tina 
Pretnar; Andraž Nastran in Mojca Langerholc; Borut Faj^r 
in Simona Eržen ter Aleš Zupan in Mirjana Cubič. Mladopo-
ročencem čestitamo in jim s čestitko, prejeto na matičnem 
uradu, podarjamo polletno naročnino na Gorenjski glas. 

Novorojenčki 

Gorenjci smo v minulem tednu dobili 33 novih prebivalcev. V 
Kranju se je rodilo 13 dečkov in 10 deklic. Najtežja deklica je 
tehtala 4.010 gramov, najlažja pa 2.500 gramov. Na Jesenicah 
se je rodilo 6 dečkov in 4 deklice. Najtežji je bil deček s 3.830 
grami, najlažjemu pa je tehtnica pokazala 2.600 gramov. 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 

v torek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi 
plohami. V sredo bo še spremenljivo oblačno, a vmes bo 
nekoliko več sonca, sredi dneva in popoldne bodo krajevne 
plohe, v četrtek bo delno jasno in večinoma suho. 

Agendia RS zi okolje. Urad za Mfleortogijo 

TOREK i SREDA 

e/irc \ 5/1 

ČETRTEK 

4 / 1 5 ° C 

Ž E L E Z N I K I 

Gradbeno dovoljenje za zdravstveni dom 

V Železnikih so se pred dnevi razveselili gradbenega dovo-
ljenja za rekonstrukcijo zdravstvenega doma na Racovniku. 
Kot je pojasnil župan Mihael Prevc, bodo v teh dneh objavi-
li razpis za izbiro izvajalca: "Če ne bo zapletov in pritožb, 
bomo v začetku junija podpisali pogodbo z izbranim izvajal-
cem in določili rok izvedbe, ki naj bi bil do novembra. Zdrav-
stveni dom bo dobil novo zunanjo in notranjo podobo, vanj 
bi se zdravniki predvidoma preselili do konca leta." Rekon-
strukcija zdravstvenega doma bo skupaj z opremo stala 1,3 
milijona evrov (vključno z davkom). A. H. 

ŽIRJ 

Erjavec v Alpini 

Obrambni minister Karel Erjavec je v petek obiskal Aipino. 
Osrednji namen obiska ministra je bil spoznati izdelke Alpi-
ne na področju varstvene in vojaške obutve. Ogledal si je 
proizvodnjo v Žireh, obiskal je tudi Industrijsko razvojni 
center usnjarske in obutvene industrije. V spremstvu Matja-
ža Lenassija, direktorja Aipine, si je ogledal še laboratorijski 
center, kjer izvajajo testiranja vhodnih materialov in gotovih 
izdelkov ter se seznanil s postopki in pomenom testiranja v 
sklopu raziskovalno-razvojnih aktivnosti. V Alpini so Erjavcu 
podrobneje predstavili način razvoja in izdelave čevljev kot 
tudi razvojne projekte, na katerih je Alpina zelo aktivna v Ev-
ropi in doma, ter se pohvalili z uspehi podjetja pri zimskem 
programu - oblikovalsko nagrado red dot in uspehi tel<mo-
valcev na čelu s Petro Majdič. B. B. 

LJUBLJANA 

Dražja goriva 

Opolnoči se je motorni bencin NMB 95 podražil za 0,014 
evra in stane liter po novem 1,083 evra. Motorni bencin 
NMB 98 se je podražil za 0,011 evra. Liter stane po novem 
1,099 ®vra. Dieselsko gorivo stane zaradi podražitve za 
0,048 evra po novem 1,160 evra, kurilno olje pa se je po-
dražilo za 0,049 ®vra in stane liter po novem 0,809 ®vra. j.K. 
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