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V Kranju donela tudi slovenska himna 
Na finalni tekmi svetovnega pokala si je zgodovinsko zmago priplezal 
Tržičan Klemen Bečan, ki je kot prvi slovenski športni plezalec premagal 
vso svetovno konkurenco. 

V I L M A STANOVNIK 

Kranj - "Zmagati je vedno 
lepo, še lepše je, če ti to uspe 
na tekmi pred domačimi 
gledalci. Vedno sem si na-
mreč želel, da b i tudi fantje 
na domači tekmi v Kranju 
lahko stali na zmagovalnem 
odru in zdaj m i je to uspelo. 
Upam, da bo naslednje leto 
ob m e n i še kdo od naših," je 
minulo nedeljo pod steno 
nasmejan pripovedoval Kle-
m e n Bečan, medtem ko je 
sprejemal čestitke svojih so-
tekmovalcev in tudi števil-

nih navijačev, ki so na fina-
lu svetovnega pokala v 
športnem plezanju napolni-
l i športno dvorano na Zla-
tem polju. 

Klemen pa je bil le eden 
junakov tekme, saj je avstrij-
ska h imna zadonela tudi v 
čast zmagovalki Johanni 
Emst, ki je tako v predtek-
movanju kot nato v polfinalu 
in finalu priplezala prav do 
vrha smeri in zasluženo sta-
la na zmagovalni stopnici, 
ter si tako kar sama podarila 
najlepše darilo za 16. rojstni 
dan. 

Ob njej je nasmejana stala 
še ena Gorenjka, 22-letna 
Škofjeločanka Maja Vidmar, 
ki je po poškodbi na začetku 
sezone na kranjski steni še 
enkrat dokazala, da sodi v 
vrh svetovnega športnega 
plezanja. Tako kot tudi njena 
sokrajanka, aktualna evrops-
ka prvakinja v balvanih, Na-
talija Gros, ki je v Kranju 
osvojila peto mesto, prav 
tako pa se je razveselila po-
kala za tretje mesto v skupni 
uvrstitvi svetovnega pokala v 
balvanskem, hitrostnem in 
težavnostnem plezaiija 

Merkur se krepi v Srbiji 
Divizija Mersteel, ki zagotavlja preskrbo z metalurškimi izdelki in deluje 
znotraj Merkur Group, )e v petek uradno zagnala proizvodnjo v Gornjem 
Milanovcu v Srbiji. • 3. strart 

Bine Kordež je skupaj z Gregorjem Krajnikom (na desni), Zoranom Cvijovičem (povsem 
levo), direktorjem Merkur Beograd, in Milanom Ačimovičem, direktorjem podjetja Mersteel 
Profil, zagnal novo proizvodno linijo Merkurja v Gornjem Milanovcu. / Foto: corcd lovjie 

Tržičan Klemen Bečan je na domači tekmi v Kranju pripleul naivi|je ji 
zmage naših plezalcev v tekmovanju za svetovni ^ a t . / FMo-rmi doh' ® 

Gorenjska Grenjo gor. 
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A K T U A L N O 

Bleiwelsov kip 
pred Gorenjski glas 
jutri bo minilo dvesto let od rojstva 
dr. Janeza Bleiweisa, v Kranju na po-
membnega rojaka opozarja tudi do-
prsni kip. Ker je bil Bleiv/eis tudi čas-
nikar, se je porodila ideja, da bi kip 
prestavili na opaznejSo lokacijo v park 
pred stavbo Gorenjskega glasa. 

K R O N I K A 

Erženove uradno 
niso obsodili 
višje sodiSče je ustavilo sodni posto-
pek zoper nekdanjo homeopatinjo 
Darjo Eižen. To pomeni, da sodišče 
uradno ni bilo sposobno v zakonKem 
roku razsoditi, aH je bila kriva za smrt 
svojega pacienta janeža Podgorška iz 
Trboj. g 

E K O N O M I J A 

Kriza casino kapitalizma 

Ustvarjanje virtualnega bogastva, ki 
se je prodajalo po vsem svetu, je pah-
nilo kapitalizem v krizo. Iz katere bo 
izhode treba šele najti, je ena od mis-
li, ki jo je v četrtek na pogovoru v 
Škofii Loki izrekel ugledni ekonomist 
dr. Jože Mencinger. 

V 

Z A D N J A 

Jaka je bil rojen doma 

Špela Jančič iz Stražišča je potem,' ko 
se je vrnila iz porodnišnice, s četrtka 
na petek rodila doma. Babica pri po-
rodu je bila kar Špelina tašča. Čudež-
ni deček Jaka, kot mu pravi mamica 
Špela, je bil včeraj že pravi korenjak. 
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POLITIKA danica.zavrl@g-gias.si 

LfUSgANA 

Okoljske organizacije pišejo Erjavcu 

Nekatere okoljske organizacije v Sloveniji so te dni poslale 
pismo kandidatu za ministra za okolje in prostor Karlu Erjav-
cu. Že prej so javno izrazile nezadovoljstvo z njegovo kandi-
daturo, ker je mandatar ponudil mesto ministra za okolje 
stranki, ki je v svojem programi zelo malo pozornosti name-
nila okoljski problematiki. Ker so pred Slovenijo in mednarod-
no skupnostjo veliki izzivi na področju tako imenovanega 
podnebno - energetskega svežnja in oblikovanje postkjotske-
ga režima zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, želijo s 
kandidatom sestanek, na katerem mu bodo predstavili svoje 
argumente. Te bodo pred zaslišanjem kandidata sporočili 
tudi parlamentarnemu odboru za okolje. Poziv so podpisali 
predsedniki Okoljskega centra Focisa, društva za sonaravni 
razvoj, Inštituta za trajnostni razvoj, CIPRE, Uma-notere, Slo-
venskega E-foruma in Greenpeaca Slovenije. D. Ž. 

JESENICE 

Nakup prostorov za sodišče 

Vlada je z odločitvijo o uvrstitvi v načrt razvojnih programov 
2008-2011 Okrajnemu sodišču na Jesenicah omogočila nakup 
poslovnih prostorov. Sodišče sedaj deluje deloma v lastnih 
prostorih, del pa jih ima najetih od občine Kranjska Gora in 
Dominvesta, za kar pravosodno ministrstvo plačuje letno naj-
emnino skoraj 34 tisoč evrov. Namen projekta je zagotovitev 
lastnih prostorov na eni lokaciji in zmanjšanje stroškov za naj-
emnino za enajst tisoč evrov na leto. Cilj je odkup najetih pros-
torov v sodni stavbi (del kleti in pritličja) v izmeri dvesto kva-
dratnih metrov od občine Kranjska Gora, ki jih uporablja odde-
lek za prekrške Okrajnega sodišča na Jesenicah. D. Ž. 

LJUBLJANA 

Predsednica NSi je Ljudmila Novak 

Delegati občinskih odborov NSi so na predčasnem volilnem 
kongresu z 2 0 7 glasovi izvolili dosedanjo v. d. predsednice 
stranke Ljudmilo Novak za novo predsednico. Franc Vovk je 
umaknil svojo kandidaturo in tako je bila Novakova edina 
kandidatka. Ljudmila Novak, sedaj poslanka v Evropskem 
parlamentu, je bila pred tem županja v občini Moravče, sicer 
pa je profesorica slovenščine in nemščine, ki je poučevala v 
Zavodu za usposabljanje invalidne mladine v Kamniku. D. Ž. 

UUBUANA 

Dnevnik od 1. januarja z novim urednikom 

časnik Dnevnik bo v začetku prihodnjega leta dobil novega 
odgovornega urednika, takrat se bo s tega mesta poslovil 
Miran Lesjak. Uprava predlaga za novega urednika Alija Žer-
dina, dosedanjega urednika Dnevnikovega Objektiva. C. Z. 

p i r i l o 
-izžrebanemu naročniku časopisa 

Gorenjski Glas 

; Knjigo prejme MARIJA BUNJEVAC iz Kranjske Gore. 

KOTIČEK ZA NAROČNIKE 

Hiša Zdravja v Gorenjskem glasu 
z letošnjim novembrom na Gorenjskem glasu odpiramo 
Hišo Zdravja. V njej bomo pripravljali brezplačna predava-
nja zdravnikov, ki jih bomo popestrili z različnimi diagno-
stičnimi testi in predstavitvijo zdravju koristnih izdelkov. 
Predavanja bomo nadgradili z dvd-ji in priročniki z obilico 
praktičnih napotkov in koristnih informacij. S pomočjo 
sponzorjev bomo udeležencem predavanja ponudili koza-
rec sadnih sokov, zdrave prigrizke, spoznali in preizkusili 
bodo različne pripomočke za lajšanje zdravstvenih težav in 
ohranjanje zdravja. Prvič se bomo v sprejemni dvorani Go-
renjskega glasa (Bleivveisova cesta 4, Kranj) srečali v petek, 
28. novembra, ob 17. uri, tema našega druženja pa bo slad-
korna bolezen. Na elektronski naslov hisazdravja@g-glas.si 
lahko od 28. novembra dalje pošiljate vprašanja o vsem, kar 
vas v zvezi s sladkorno boleznijo zanima, mi pa bomo vaša 
vprašanja posredovali strokovnjakom, ki bodo nanje preko 
spleta tudi odgovorili. 

Naj se vlada najprej izkaže 
Ta teden v parlamentarnih odborih potekajo zaslišanja kandidatov, ki jih je mandatar Borut Pahor 
predlagal za ministre nove vlade. V petek bo o vladni ekipi odločal državni zbor. 

DANICA ZAVRL Ž L E B I R 

Ljubljana - Odkar je Borut 
Pahor prišel na dan z imeni 
nmiistrskih kandidatov, se je 
o sestavi prihodnje vlade iz-
reklo že veliko Ijiidi iz politič-
nega in javnega življraja. Na 
Gorenjskem smo o tem pov-
prašali nekatere predsednike 
pokrajinskih strankarskih 
odborov. 

Tomaž T o m Mencinger, k i 
vodi gorenjski pokrajinski 
odbor stranke SD, je o tem 
dejal: "Sestaviti vladno ekipo 
je težko in spoštovano delo, 
saj je zahtevno že uskladiti 
štiri volilne programe, kaj 
šele kadrovsko sestavo. V 
dani situadji je sedanja reši-
tev najboljša, kar jih je lah-
ko." O kandidaturi Karla Er-
javca za ministra za okolje pa 
meni: "Za Gorenjce je ime-
novanje Karla Erjavca za kan-
didata za okoljskega ministra 
dobra poteza. S le^ j ič je Er-
javec sosed trikotaika 
Tenetiše-Naklo-Tromeja in 
zagotovo zainteresiran za re-
šitev problemov z gorenjski-
m i smetmi. Poleg tega ima 
kot bivši minister za obram-
bo dobre izkušnje, kar je ve-
lika prednost, saj naj bi pre-
vzel zelo zahtevno ministr-
stvo, v katerem bo potrebne 
veliko koordinacije med raz-
l ičnimi področji. Pričaku-
jem, da bo to uredil z dobri-
m i kadrovskimi potezami." 

Bojan Homan, pokrajinski 
odbor SDS za Gorenjsko: "Iz-
bire kandidatov za novo vlado 
ne morem ocenjevati, gre za 

? 
Pomenek prihodnjih ministrov: Gregor Colobič in Patrick 
VlaČiČ /Folo: Tina Doki 

odločitev mandatarja. Kako 
dobro so izbrana imena, se 
bo šele pokazalo. Sicer pa 
imena niso neznanka, vpra-
šanje je le, koliko imajo ti 
ljudje izkušenj in sposobno-
sti spopasti se s krizo, ki se 
bliža. Sicer pa so od vkde Ja-
neza Janše dobili dobro za-
puščino in čez štiri leta se bo 
pokazalo, kako dobro so jo iz-
koristili." O Karlu Erjavcu pa: 
"Žal mi je, da Kari Erjavec ne 
bo še naprej vodil obrambne-
ga ministfstva. Prepričan 
sem, da se bo tudi v ministr-
stvu za okolje dobro ujeL Po 
poklicu je pravnik, v politiki 
ima veliko izkušenj, v svoji 
karieri je delal že različne 
stvari in če bosta z ministrom 
Podobnikom dobro predala 
posle, ne bo imel večjih težav 
pri vodenju novega resorja. 
Za nas, Gorenjce, je to minis-

trstvo zelo pomembno, in če 
bo ministru vsa; na področju 
voda uspelo narediti korak 
naprej, bo to že veliko." 

Igor Velov, pokrajinski od-
bor stranke Zares: "Izbrani 
kandidati sestavljajo dobro 
in strokovno dovolj usposo-
bljeno ekipo, da bo kos izzi-
vom časa, ki je pred nami. 
Kar zadeva našo stranko, 
sem zadovoljen, da smo pri-
sotni na vseh področjih od 
državotvornih m kulturnega 
do gospodarskega in visoko-
šolskega. Zlasti za slednjega 
se m i zdi pomembno, da ga 
bo vodil naš predsednik, k i 
bo delo na področju visokega 
šolstva, znanosti in tehnolo-
gije zagotovo dobro oprav-
ljal." O mandatarjevi izbiri 
Kajla Erjavca za okoljsko mi-
nistrstvo pa meni, da ni nuj-
no, da je minister ravno stro-

kovnjak za določeno podro-
čje, dovolj je že, da ima vod-
stvene sposobnosti in za se-
boj dobro ekipo. 

Marjan Babič, Id vodi po-
krajinski odbor stranke SLS, 
pa pravi: "Pridružujem se 
mnenju našega predsednika 
Bojana Šrota, da ocenjujmo 
ministre po njihovem delu, 
ki ga bodo Šele pokazali, in 
ne vnaprej. Nekatera imena 
pa so vendarle nekoliko ne-
pričakovana, toda počakaj-
mo, kaj bodo naredili v pri-
hodnje. Mis l im, da je v tej 
kadrovski kombinatoriki 
"priplaval" na površje nekda-
nji kader LDS, sedaj sicer 
razporejen v treh strankah, 
ravno za to stranko pa so vo-
livci pred leti dali vedeti, naj 
se za nekaj časa umakne. 
Tudi izbira Kresalove, k i 
nima političnih izkušenj, za 
tako zahtevno ministrstvo, 
kot je notranje, se m i zdi 
vprašljiva. Je pa to Pahorjeva 
izbira, glede na dogovore 
med strankami. Presenečajo 
tudi napovedi v medijih, da 
se začenjajo menjave stro-
kovnega kadra, za kar je Pa-
hor pred volitvami zagotav-
ljal, ^ se ne bo dogajalo. Kot 
Gorenjca pa me skrbi, kako 
bo gorenjskim ministrom in 
poslancem uspelo, da naš 
razvoj spet spravijo na pot, ki 
vodi navzgor. Sploh sei i j , ko 
je napovedana recesija, ko se 
bodo gospodarske razmere 
slabšale in bo več brezposel-
nosti, Gorenjci pričakujemo, 
da bo manj političnih bojev 
in več vsebinskega dela." 

Dan žalovanja za žrtve vojn 
Nemški veleposlanik v Sloveniji joachim Coetz se je v nedeljo na kranjskem pokopališču poklonil 
spominu na padle nemške vojake, slovenske mobilizirance v nemško vojsko in partizane. 

JOŽE KOŠNJEK 

Kranj - V Nemčiji že od kon-
ca prve svetovne vojne naprej 
vsako leto dve nedelji pred 
prvo adventno nedeljo s tako 
imenovanim "dnevom ljud-
skega žalovanja" počastijo 
spomin na umrle v vojni. Do 
druge svetovne vojne so se 
tako spominjali le žrtev prve 
svetovne vojne, po drugi sve-
tovni vojni pa tudi njenih žr-
tev. Predstavniki nemške dr-
žave na ta dan počastijo spo-
m i n na nemške vojake t u ^ v 
državah, v katerih so padli in 
imajo urejena pokopališča. V 
Sloveniji so urejena pokopa-
lišča nemških vojakov v Ljub-
ljani, v Kranju, v Celju in v 
Tolminu. Vsako leto je spo-
minska slovesnost na enem 
od teh pokopališč. Letošnja je 

Žalna slovesnost na pokopališču nemških vojakov v Kranju 

bila v nedeljo na pokopališču 
v Kranju, udeležili pa so se je 
nemški veleposlanik v Slove-
niji Joachim Goetz s sodelav-
ci, kranjski župan in posla-
nec Damijan Perne, pred-
stavniki borčevske organiza-

cije in gorenjskega združenja 
mobilizirancev v nemško voj-
sko. Nemški veleposlanik je 
na kranjskem pokopališču 
najprej položil venec k spo-
meniku padlim gorenjsldm 
mobilizirancem v nemško 

vojsko in padlim partizanom, 
nato pa na pokopališču nem-
ških vojakov, kjer je za pokoj-
ne molil slovenski vojaški ka-
plan, trobentač pa je zaigral 
pesem Dobri tovariš. Vele-
poslanik Joachim Goetz je v 
nagovom dejal, da se z dne-
vom ljudskega žalovanja ne 
spominjamo le mrtvih voja-
kov, ampak vseh žrtev vojn. V 
prvi svetovni vojni je umrlo 
31 milijonov ljudi, v drugi, 
pred katero so njeni povzrofi-
telji hitro pozabili grozote 
prve vojne, pa še veliko več, 
med n j imi ogronmo civili-
stov. Obe vojni sta za človeš-
tvo nauk, da se je treba boriti 
proti vsem oblikam nasilja, ti-
ranije, terorizma in kršenja 
človekovih pravic in da je tre-
ba v Evropi še naprej delati za 
spravo. 

mailto:danica.zavrl@g-gias.si
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Bleivveisov kip pred Gorenjski glas 
Pred dvestotimi leti se je rodil dr. Janez Bleiweis. V Kranju so rojaku v spomin pred leti postavili 
doprsni kip na stičišču prometnih cest, Bleivi/eisove in Koroške. Bleiweis je bil tudi časnikar in porodila 
se nam je ideja za novo in predvsem opaznejšo lokacijo kipa. 

S U Z A N A P . K O V A Č I Č 

Kranj - Jutri bo minilo dvesto 
let od rojstva dr. Janeza Blei-
weisa (1808-1881). V Kranju 
na pomembnega rojaka opo-
zarja spominska plošča na 
pročelju njegove rojstne hiše 
v Tavčarjevi u l id ter doprsni 
kip na marmornem po^tav-
ku avtorja, kiparja Metoda 
Frlica, ki stoji ob stiSžču Blei-
weisove ter Koroške ceste. 
Kip je mestu Kranj podaril 
SGP Gradbinec ob 50. oblet-
nici podjetja leta 1997, tedaj 
je bil predsednik uprave Pri-
mož Senčar, kranjski župan 
pa Vitomir Gros. Okolico 
kipa so sicer malce uredili, 
vendar pa je kip še vedno do-
kaj neopazen na stičišču 
dveh prometnih cest. 

Na nedavni Glasovi preji, 
na kateri smo gostili Metoda 
Frlica, je padla ideja, da bi 
kip dr. Janeza Bleiweisa pre-

Doprsni kip očeta naroda dr, Janeza Bfeivveisa, pl. Trsteniškega /f 

stavili v park pred stavbo Go-
renjskega glasa, ki je ravno 
tako na Bleiweisovi cesti in je 
le nekaj deset metrov stran 
od sedanje lokacije. Park, v 
katerem se bohoti skoraj sto 
let stara lipa, ponuja dovolj 
prostora, da bi kip prišel do 
izraza. Kip bi sodil h Gorenj-

skemu glasu tudi po vsebin-
ski plati, saj je bil Bleiweis 
med drugim časnikar. Bil je 
urednik in novinar tednika 
Kmetijske in rokodelske no-
vice (od leta 1856 so se ime-
novale Gospodarske, obrtni-
ške in narodne novice). Novi-
ce je urejal j 8 let, v njih je do-

sledno uporabljal slovenski 
jezik in pisavo gajico. 

Na Gorenjskem glasu ima-
mo torej idejo za opaznejšo 
lokacijo doprsnega kipa dr. 
Janeza Bleivveisa, na vodstvu 
občine pa je, ali se bo odzva-
lo na pobudo. 

Branko Vi l^n: 

"A kje stoji kip dr. Janeza 
Bleiweisa? Sklepal bi, da na 
Bleiweisovi cesti, vendar ne 
vem točno, na katerem me-
stu. Venn pa, da je bil Blei-
wels po rodu Kranjčan, zna-
na zgodovinska osebnost..." 

Jožica Bogataj: 

"Da je v Kranju njegov do-
prsni kip, sem že slišala, žal 
pa ne vem, na kateri lokaciji 
so ga postavili. Vem, da je v 
Tavčarjevi ulici spominska 
plošča in da se po Bleiweisu 
imenuje cesta." 

Andrej Lipar: 

"Kot obiskovalec sem bil 
navzoč ob odkritju spome-
nika. Včasih je bilo v okolici 
kipa cvetoče grmičevje, da-
nes to pogrešam. V Kranju 
imamo še Bleivveisovo cesto 
in spominsko ploščo." 

Andraž Šifi%r 

"Kje stoji kip, ne vem. A na 
križišču Koroške in Bleiwei-
sove? Tega ne bi uganil, ker 
se mi zdi lokacija premalo 
vidna. Lahko bi ga prestavili 
na primer na Slovenski trg 
ali v večjo cono za pešce." 

Ne priznajo jim realnih stroškov 
Učinki plačne reforme v javnih zavodih se že odražajo na stroških domov za upokojence. 

D A N I C A Z A V R L Ž L E B I R 

Ljubljana - Skupnost social-
nih zavodov Slovenije in mi-
nistrstvo za delo, družino in 
sodalne zadeve so se prejš-
nji teden pogajali glede povi-
šanja cen v domovih, saj z 
različnima predlogoma zle-
pa niso dosegli soglasja. Mi-
nistrstvo n i želelo dati so-
glasja k predlaganemu devet-
odstotnemu povišanju cen, 
kot je zahtevala skupnost, 
pač pa je predlagala triod-
stotno za cene storitev in 
strošek za plače 14 odstot-
kov. Ministrstvo je naredilo 
preračun na podlagi sred-
stev, ki j ih imajo na voljo za 
pokritje razlik, in bi strošek 
lahko pokrili iz sredstev mi-
nistrstva, ne da bi j i m bilo 
treba breme prenesti na 
cene oskrbe domov za upo-

kojence, ki jih pokrivajo 
uporabniki. 

"Najpomembnejše je vpra-
šanje, kako doseči sporazum 
0 prenosu sredstev, ki so de-
jansko na voljo za pokrivanje 
razlik v plačah, do izvajalcev, 
da bi po eni strani razbreme-
ni l i uporabnike povečanja 
stroškov oskrbe, po drugi 
strani pa izvajalcem zagoto-
vili vsaj nekaj dodatnih sred-
stev za pokrivanje najnujnej-
ših stroškov. Zahteva skup-
nosti po priznavanju realnih 
stroškov dela ostaja še naprej 
aktualna, saj s kompromi-
som, k i ga pričakujemo, 
zgolj rešujemo najnujnejše v 
okviru trenutnih možnosti. 
Do naslednje četrtine pove-
čanja plač skladno z anek-
som h kolektivni pogodbi pa 
so zaposleni upravičeni že v 
januarji 2 0 0 9 , " je pojasnil 

predsednik upravnega odbo-
ra Skupnosti socialnih zavo-
dov Slovenije Boris Kopriv-
nikar. Dodal je, da edino 
trajno možnost vidijo v 
uvedbi trajnega subvencio-
niranja oskrbe v domovih, s 
čimer b i stanovalce domov 
glede obveznosti plačila na-
redili bolj primerljive z upo-
rabniki drugih podobnih 
storitev. Problem enotnega 
sistema financiranja social-
no vafstvenih storitev naj bi 
sicer rešil zakon o zavarova-
nju za dolgotrajno oskrbo, 
vendar ga še ni i n sedaj 
zmanjkuje virov za pokriva-
nje tekočih stroškov izvajal-
cev, vir i za sofinanciranje 
stroškov uporabnikov pa 
niso zagotovljeni. 

"Domovi se bodo tako še 
do nadaljnjega soočali s po-
slovno situadjo, ko j im niso 

priznani vsi dejanski stroški. 
Edini način, da tekoče pozi-
tivno poslujejo in pokrivajo 
vse obveznosti do dobavite-
ljev in zaposlenih, pa je 
zmanjševanje investidj, raz-
vojnih programov, odpove-
dovanje širjenju vsebine in 
obsega dejavnosti. Tekoče 
tako sicer lahko zagotavljajo 
poslovno sposobnost, vendar 
se leta take politike že poma-
jo na kvaliteti infiastrukture, 
razvojnem zaostanku in pre-
obremenjenosti zaposlenih," 
je dejal Koprivnikar. Ministr-
stvo in skupnost socialnih 
zavodov sta se na začetku 
tedna le dogovorila o krit ju 
stroškov v domovih za starej-
še, ki so posledica dviga plač 
po vstopu v nov plačni si-
stem, dogovorili pa so se tudi 
o poračunu za obdobje od av-
gusta do novembra. 

Merkur se krepi 
v Srbiji 
i 1. stran 

B O Š T J A N BOGATAJ 

Gornji Milanovac - Z inve-
sticijo v Srbiji Merkurjev 
Mersteel trgovini in skladiš-
čem dodaja tudi proizvodno 
dejavnost. "Smo največji tr-
govec s tehničnim blagom v 
jugovzhodni Evropi, v Srbiji 
imamo dva trgovska centra, 
veliko prometa ustvarimo 
na področju metalurgije," je 
ob odprtju tovarne v Gor-
njem Milanovcu, kjer je 
delo dobilo prek sto novih 
sodelavcev Merkurja, pove-
dal Bine Kordež, predsed-
nik uprave Merkurja. Začet-
ke na srbskem trgu na po-
dročju metalurgije opisuje 
kot odlične in upa, da se bo 
že prihodnje leto promet 
kljub napovedanim težkim 
časom podvojil. 

Z namenom hitre rasti na 
srbskem metalurškem trgu 
je maja 2008 Merkur Group 
prevzel podjetje Avala Metal-
promet, ki ga danes pozna-

mo kot Mersteel Profil. "Di-
vizija Mersteel je kljub dolgi 
zgodovini stara komaj nekaj 
mesecev, pa vendar imamo 
eno vodilnih vlog na trgu. Z 
novimi logističnimi in proiz-
vodnimi centri gremo v in-
tenziven razvoj," pravi Gre-
gor Krajnik, predsednik 
uprave Mersteel, ki je lani 
prodal šeststo tisoč ton meta-
lurških izdelkov ali za sto vla-
čilcev na dan. Mersteel Profil 
je specializirano proizvodno-
trgovsko podjetje za trženje 
cevi in pločevin, ki sodeluje s 
1200 kupci, z vključitvijo 
podjetja v divizijo Mersteel 
pa so še razširili ponudbo. 
Ob nakupu srbske družbe so 
v Merkurju sprejeli odločitev 
o dodatnih investicijah. 
Zgradili so novo proizvodno 
linijo za cevi, poleg tega pa 
bodo v Srbiji proizvajali še 
spedalne profile, nosilce za 
suhomontažno gradnjo, plo-
čevino, kovinske police, ko-
vinske vratne podboje in po-
dobno. Vrednost investicije 
znaša dva milijona evrov. 

KRANJ 

Uporabno dovoljenje za Tuš 

Konec tedna je novi Planet TUŠ v Kranju, ki je bil od 22. okto-
bra odprt brez uporabnega dovoljenja, vendarle dobil poskus-
no šestmesečno obratovalno dovoljenje. Podjetje Tibar Mari-
bor je namreč v četrtek Upravni enoti Kranj posredovalo do-
polnitev izkaza o požarni varnosti, kar je zahtevala pooblaš-
čenka Republiške uprave za zaščito in reševanje. V naslednjih 
šestih mesecih bo investitor moral opraviti še meritve hrupa 
in emisij v ozračje, in če te ne bodo presegale mejnih vredno-
sti, bo izdano tudi običajno obratovalno dovoljenje. V. S. 
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V Radovljici gradijo 
Vurnil(ov trg 
če bo šlo vse po načrtih, bo novo središče 
Radovljice, bodoči Vurnikov trg, v dobrem letu 
in pol dobil končno podobo. 

M A R J A N A A H A Č I Č 

Radovljica - Konec maja 
2 0 1 0 naj b i bila po načrtih 
dograjena nova stavba knjiž-
nice - prav pretekli četrtek je 
bi l p o t r j e n ide jn i pro jekt -
skupaj z n jo pa tudi vsi dru-
gi načrtovani objekti, vključ-
no s tako zelo potrebno ga-
ražno hišo. Pred mesecem 
dni so začeli prva večja dela 
- zgra jen bo nov vodovod, 
plinska napeljava i n druga 
in f rast ruktura , p o p o l n o m a 
na novo pa bo urejena tudi 
povezava m e d KopaliSko i n 
Kranjsko cesto, m i m o cen-
tra za socialno delo i n vrtca 
ter pod njo do Vumikovega 
trga v center mesta. Kot je 
povedal d i rektor občinske 
uprave Boris Marčet ič , bo 
zgrajen tud i popolnoma nov 
priključek na Kopališko ce-

sto, k i bo bistveno izboljšal 
p r o m e t n o varnost n a zelo 
o b r e m e n j e n i cesti do ko-
pališča in zdravstvenega 
d o m a , k i je o b e n e m tudi 
šolska pot in pot proti vrtcu. 

Vzporedno poteka projek-
t i ranje vseh novih objektov 
n a bodočem V u r n i k o v e m 
trgu; od konca decembra naj 
b i b i la pr iprav l jena doku-
mentacija ter do konca janu-
ar ja vloga za pr idobitev 
gradbenega dovol jenja. Ž e 
spomladi naj b i pričeli gra-
diti - najprej bo na vrsti ga-
ražna hiša, septembra pa 
stavba kn j i žn ice , k i naj b i 
b i la dokončana od konca 
m a j a 2 0 1 0 . "Pr ib l i žno dva 
meseca bomo potrebovali še 
za opremo, nato bo vse na-
red za selitev kn j i žn ice v 
nove prostore," je optimisti-
čen Marčetič. 

GORJE 

Obnovili vodovod v Mevkužu 

v vasi Mevkuž so v sredo končali obnovo vodovoda, ki je bil 
na tem mestu star skoraj sto let. "Poleg obnove vodovoda v 
dolžini približno petsto metrov s m o uredili tudi meteorno 
kanalizacijo in na tem odseku asfaltirali dotlej makadamsko 
cesto," je pojasnil župan Peter Torkar. Naložba je bila vred-
na dobrih 110 tisoč evrov, za kar j i m je uspelo pridobiti tudi 
sredstva na državnem razpisu, tako da vložek občine pred-
stavlja zgolj 15 odstotkov vrednosti naložbe. M . R. 

M ^ i a U "Pis-
ma Mku Mraza". Na papir napišite, 
laMu t«di nariietc, fai« Ž«|*, naJlM^ 

izviraa pitma bomo mgmiili z vstopnico 
za predstavo fairovnilca Tenlja. 

Va5e izdelke bomo sprejemali do vkljufno petka, 28. novembra, na 
Gorenjski glas, Bleivveisova cesta 4,4000 Kranj, s pripisom "Pismo dedku 
Mrazu". Ne pozabite napisati svojega imena in priimka, polnega naslova 
in starosti. Imena nagrajencev bomo objavili v Gorenjskem glasu v torek, 
2. decembra, in nagrajence obvestili po pofti. 
Sreianje z nagrajena bo v ponedeljek, 8. decembra, popoldne v prostorih 
Gorenjskega glasa v Kranju. Čarovniku Toniju se bo pridružil tudi dedek 
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Dvomi o zakonitosti sporazuma 
Pri prenosu nepremičnin na Blejskem otoku v last blejske župnije naj bi šlo za odtujitev. 

M A T E J A R A N T 

Bled - S sporaztmiom, k i sta 
ga konec oktobra podpisala 
min is t rs tvo za k u l t u r o i n 
l jubl janska nadškof i ja , bo 
drŽava ostala lastnica Blej-
skega otoka, objekti n a n j e m 
pa bodo v lasti blejske žup-
ni je. Po p isanju t e d n i h 
Mlad ina pa naj bi b i l ome-
n jen i s p o r a z u m nezakoni t . 
Pr i t e m cit irajo dr. Lojzeta 
Udeta z l jubl janske pravne 
fakultete, k i men i , da gre pri 
takšnem prenosu nepremič-
n i n v last R K C za odtujitev. 

Država, pravi Lojze Ude, 
to poskuša prikr i t i kot spo-
r a z u m ob zakl jučku postop-
ka pred ev ropsk im sodiš-
čem. A po njegovem bi bilo 
absurdno, če bi to sodišče 
poseglo v odločbo sloven-
skega ustavnega sodišča, po 
kateri otoka i n nepremičn in 
na n j e m , razen cerkve, n i 
mogoče vrn i t i v naravi , saj 
smo i m e l i v Sloveniji, pravi 
U d e , najbol jšo i n široko 
uveljavljeno denacional iza-
cijo. Pri ministrstvu za kul-
turo ob t e m poudarjajo, da 
je bila zadeva pravno zaple-
tena, kar po n j ihovem doka-
zu je prav dolgotrajnost sa-
mega postopka i n poskusi 
več poravnav, po leg tega, 
dodajajo, pa stališča sodišč 
o obstoju pravne podlage za 
vračanje otoka blejski žup-
n i j i m e d p o s t o p k o m niso 
bila enotna . " U p r a v n o so-
dišče v Ljubl jani je meni lo , 
da določilo 51. člena zakona 
o naravni i n ku l turn i dediš-
čini, k i je prepovedoval od-

svojitev n e p r e m i č n i n v 
d r u ž b e n i lastnini , ne pred-
stavlja ovire za vračanje oto-
ka, m e d t e m k o je vrhovno 
sodišče m e n i l o , da pred-
stavlja oviro zakonodaja i z 
leta 1 9 9 9 , na katero je oprlo 
svojo odločitev o delni zavr-
ni tv i denacionalizacijske za-
hteve, ustavno sodišče pa je 
z a t e m ocenilo, da je podla-
ga za zavrni tev zahteve 51. 
č len zakona o na ravn i i n 
k u l t u r n i dediščini ." T u d i 
g lede n a dejstvo, dodaja jo 
p r i min is t rs tvu za k i i l turo, 
da je blejska župni ja zahte-
vala varstvo pred evropskim 
sodiščem za varstvo člove-
kov ih pravic, zaradi česar 
na j bi bi l iz id denacionaliza-
ci je še vedno vprašlj iv, so 
želel i s sporaz iunom prese-

kati ta "gordijski vozel". Za-
n imalo nas je tudi, ka j kon-
kretno je z o m e n j e n i m spo-
r a z u m o m pridobila država. 
P r i m in is t rs tvu za ku l turo 
odgovar ja jo , da so s t e m 
p r e d v s e m zapr l i dolgotra-
jen denacional izaci jski po-
stopek. "S sporazumom, k i 
t u d i m e d n a r o d n o pravno 
n e bo sporen, je o tok do-
končno ostal v lasti države 
brez kakršnekol i odškodni-
n e o z i r o m a plači la, poleg 
tega pa je gospodarjenje na 
o toku u r e j e n o tako, da s 
t e m država n e b o i m e l a 
Stroškov, pr i čemer so zava-
rovani vsi vitalni interesi dr-
žave 02droma javnosti." N e 
n a z a d n j e , so še doda l i p r i 
ministrstvu za kul turo, so s 
s p o r a z u m o m ohran i l i tud i 

pravni ugled države v evrop-
sk i javnosti. 

"Če b i bi lo nezakon i to , 
v e r j e t n o vlada tega ne b i 
podpisala," pa se je na na-
vedbe o nezakonitost i spo-
r a z u m a odzval blejski žup-
n i k Janez A m b r o ž i č . Kot 
pravi , je s a m z rešitvijo, po 
k a t e r i bo b le jska ž u p n i j a 
dobila v last nepremičn ine 
na otoku, zadovol jen. Pre-
p r i č a n je, da je p r idob i la 
t u d i država, saj se je blejska 
župn i ja s s p o r a z u m o m od-
povedala zahtevi za vrnitev 
otoka v naravi, o b e n e m pa 
n a j bi u m a k n i l a p r i t o ž b o 
p r e d e v r o p s k i m sod iščem 
z a človekove pravice. T e g a 
po n j e g o v i h besedah še 
n iso štor ih, a naj b i se to 
zgodilo v k ra tkem. 

Najprej parkirišče, nato dvorana 
Pri Osnovni šoli Žirovnica so začeli graditi parkirišče za potrebe večnamenske dvorane, ki jo bo 
zrasla na mestu dotrajane šolske telovadnice. 

A N A H A R T M A N 

Žirovnica - Največji investi-
cijski projekt občine Žirov-
nica do leta 2 0 1 0 b o grad-
n ja v e č n a m e n s k e dvorane 
pr i osnovni šoh v Zabrezn i -
ci. M i n u h teden so p r e d 
šolo že začeli gradit i parki-
rišče Z o s e m d e s e t i m i par-
k i r n i m i mest i . Kot je pojas-
ni l ž u p a n Leopold Pogačar, 
bo izvajalec Cestno podjetje 
Kranj gradnjo ob u g o d n e m 
v r e m e n u končal še letos. 
Investicija je vkl jučno z na-
k u p o m z e m l j i š č ocen jena 
na 393 tisoč evrov. 

Pr ihodnje leto še bodo lo-
t ih rušenja dotrajane šolske 
telovadnice i n gradnje več-
n a m e n s k e dvorane, k i bo 
zakl jučena leta 2 0 1 0 . V njej 
bodo telovadnica z d v e m a 

v a d b e n i m a p r o s t o r o m a , 
garderobe i n san i tar i je , 
zgradit i pa nameravajo tud i 
nadstropje s t r ibunami , ka-
bineta za športne pedagoge 
i n m a n j š o te lovadnico z a 
ples. V sklopu projekta na-
črtujejo še v celoti obnovit i 
z u n a n j e športne površine, 
u r e d i t i šolski t rg z a le jo 
slavnih rojakov in poskrbe-
t i za p r o m e t n o u red i tev 
okoU šole. 

Z novo v e č n a m e n s k o 
športno dvorano bodo, tako 
Pogačar, n a d o m e s t i l i pre -
m a j h n e i n po kakovosti ne-
u s t r e z n e p o k r i t e š p o r t n e 
površine v osnovni šoli ter 
zagotovih dodatne športne 
površine za domače k l u b e 
i n društva. V r e d n o s t celo-
tnega projekta presega št ir i 
m i l i j o n e evrov, pr i t e m pa 

Pri osnovni šoli Žirovnica so začeli graditi parkirišče, ki je 
prva faza na poti do večnamensice dvorane, /fom: Poĝ čar 

upajo n a 1,5 mi l i jona evrov 
sofinancerskega denarja , je 
pojasnil župan: " O d min is -
trstva z a šolstvo i n šport 
p r i č a k u j e m o 1,2 m i l i j o n a 

evrov za gradnjo objekta in 
n a k u p opreme, pri javi l i pa 
s m o se tudi na razpis fun -
dacije za šport, k jer u p a m o 
na 327 tisoč evrov." 
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Dnevna soba za starostnike 
Tržiški dom starejših občanov je dobil nov dnevni prostor na varovanem oddelku. Veselje stanovalcev 
in zaposlenih. 

S T O J A N SAJE 

Bistrica pri Tržiču - D o m Pet-
ra Uzarja Tižič je lani dobil 
dovoljenje za gradnjo prizid-
ka za potrebe oseb z demen-
co. Ker se veča povpraševanje 
po dnevnem varstvu, so se 
prijavili na razpis za pridobi-
tev zdravstvenih storitev v 
dnevnih centrih. Na to odo-
britev še čakajo, prizidek pa 
so gradili od novembra lani 
do junija letos. Ta naložba je 
stala 76 tisoč evrov. Z njo so 
pridobili dnevni prostor na 
varovanem oddelku in enak 
prostor na negovalnem od-
delku, novo je(žlnico in težko 
pričakovano teraso za starej-
še v stanovanjskem delu 
doma. Prostore so že opre-
mi l i in j ih predali n a m e n u 
13. novembra letos. 

"Številka trinajst za m s ni 
nesrečna. Zelo sem vesela 
teh pridobitev, k i so po-
membne za naše stanovalce. 
Osebe z demenco morajo 
imeti dovolj prostora, da se 
lahko gibajo in sproščajo svoj 
nemir. Naš varovani oddelek 
je eden najlepših. Ima izhod 
na velik i n ograjen vrt, kjer so 
lahko stanovalci ob lepem 

Ob odprtju prizidka doma so bili veseli stanovalci, delavci in gostje. 

vremenu ves dan na zraku. 
Sedaj imajo še dnevni pros-
tor, kjer je dovolj prostora za 
druženje. Zanje skrbijo stro-
kovno usposobljeni delavci, 
ki so razumevajoči do starej-
ših. Slednji radi ostajajo na 
tem oddelku, vanj pa vozimo 
v dnevno varstvo tudi stano-
valce z drugih oddelkov," je 
dejala direktorica doma 

Zvonka Hočevar Šajatovič na 
četrtkovi slovesnosti. 

Delo v d o m u je pohvalil 
tržiški župan Borut Sajovic, 
ki je z direktorico prerezal 
trak na dnevnem prostoru. 
Zaželel je, da bi prihodnje 
leto dobi l i še en varovani 
oddelek i n sprejeli v dnev-
no varstvo pet oseb. Zda j tja 
prihaja le Zdravko Špendal. 

Njegova žena Mar i ja je iz-
razi la zadovoljstvo, da so 
moža, vsi lepo sprejeli. Naj-
bolj pohvali gospodinjo Sla-
vi, k i je s stanovalci spekla 
potico za goste. Zal i l i so jo 
s šampanjcem i n sokom. 
Za dobro razpoloženje so 
poskrbeli pevke in pevci 
zbora doma ter Angelca 
V idmar s harmoniko. 

Zmanjšali bodo izgube vode 
v Podljubelju obnavljajo dotrajan vaški vodovod. Ob njem gradijo primarni vodovod od zajetja Črni 
gozd proti Tržiču. 

S T O J A N SAJE 

Podljubelj - Zajetje Č m i 
gozd nad vasjo Podljubelj je 
najbolj izdaten vodni vir v tr-
žiški občini. Stare salonitne 
cevi do naselja so bile tako 
dotrajane, da so se iz n j ih iz-
gubljale velike količine vode. 
Teh težav bo konec po obno-
vi vodovodnega omrežja, ki 
se je začela v drugi polovid 
avgusta letos. 

"V sklopu projekta Odva-
janje in čiščenje odpadnih 
voda ter oskrba s pitno vodo 
v občini Tržič poteka tudi 
obnova vodovoda v Podlju-
belju. T a m menja jo stare 
cevi od zajetja do vasi v dol-

ž in i 1700 metrov. Obenem 
bodo na 5 6 0 0 metrov dolgi 
trasi od zajetja do vodnega 
zbiralnika Ibelc nad Ravna-
m i vgradili večje cevi za pri-
marn i vodovod proti Tržiču. 
Po oceni naj bi ta dela stala 
okrog 9 6 4 tisoč evrov, do-
brih 6 0 odstotkov vrednosti 
pa bo prispevala Evropa. Z 
naložbo bomo zmanjšali 
okrog 30-odstotne izgube 
vode in izboljšali preskrbo s 
pitno vodo. Krajevna skup-
nost Podljubelj je na začetku 
novembra poslala občini do-
pis, v katerem ugotavlja, da 
morajo mnoga gospodinj-
stva uporabljati črpalke. Za-
htevajo zagotovitev zados-

tnega pritiska v cevi za pri-
bližno 330 gospodinjstev v 
osrednjem delu vasi i n po-
daljšanje vodovoda v naselje 
čez potok Mošenik za 7 0 go-
spodinjstev. Nov vodovod bo 
zagotovil večji pritisk, a 
bodo morali v naselju viken-
dov še uporabljati črpalke. 
Če bi hoteli to odpraviti, bi 
morah zgradit i nov zbiral-
nik nad zajetjem Č m i gozd 
ali aktivirati zajetje Smole-
kar nad Lajbom. Gospodinj-
stva v vasi z lastnim vodovo-
dom se bodo lahko priključi-
la na javni vodovod. Od glav-
nega voda bo narejen tudi 
odcep pred mostom za na-
selje Deševno. Za sekundar-

no omrežje bo morala obči-
na v prihodnje zagotoviti de-
nar," je povedala Jasna Kav-
čič iz urada za urejanje pros-
tora Občine Tržič. 

V Podljubelju in na lokal-
n i cesti proti Čegeljšam je 
več gradbišč. Podjetje SCT 
zagotavlja, da bo sredi de-
cembra opravljena večina 
del. D o spomladi, ko bo v ce-
loti zgrajen vodovod in bodo 
obnovil i ceste, n e bo šlo 
brez zapor posameznih od-
sekov. Občina je od izvajal-
cev del zahtevala, da morajo 
izboljšati prometno signali-
zacijo in poskrbeti za pre-
voznost cest po opravljenih 
delih. 

JEZERSKO 

Novo pokopališče urejeno 

Eden večjih naložbenih zalogajev v občini Jezersko je 
bila letos obnova novega pokopališča, ki je v lasti občine. 
Tlakovali so vstopne poti proti grobovom in postavili rob-
nike, obnovili so pročelje mrliške vežice, od farne cerkve 
do starega pokopališča so naredili novo pot, poleg tega 
pa so pred pokopališčem pripravili prostor za parkirišča. 
Na asfaltiranem delu bo lahko parkiralo od 2 0 do 25 avto-
mobilov. Naložba je bila vredna okoli sto tisoč evrov, kar 
dve tretjini tega denarja sta prišli iz sklada za regionalni 
razvoj. D . Ž . 

KRATKE NOVICE 

KROPA 

Obnovili del državne ceste 

Republiška direkcija za ceste je v začetku preteklega tedna 
zaključila sanacijo državne ceste od Koruznega mostu do 
kamnitega mosta pri kapelici. Občina Radovljica je s Komu-
nalo Radovljica in Elektrom Gorenjsko na tem odseku obno^ 
vila tudi vse komunalne vode in zgradila enostranski ploč-
nik. Nova kanalizacija je zgrajena še prek Kroparice mimo 
Bodlajevega vigenca. Komunala Radovljica pa je obnovila 
vodovod na tem odseku. Vrednost del občine in Komunale 
Radovljica znaša več kot dvesto tisoč evrov. Pred tem je bil 
že oktobra v Kropi urejen plac • trg na levi strani Kroparice. 
Po zasnovi, ki je nastala v sodelovanju z Zavodom za var-
stvo kulturne dediščine in krajevno skupnostjo Kropa, je bila 
površina približno 250 kvadratnih metrov tlakovana, nameš-
čena je ulična oprema, ki bo še dopolnjena, in vodnjak, ki je 
postavljen začasno in bo, kot je povedala Manca Šetina Mi-
klič iz kabineta radovljiškega župana Janka S. Stuška, v pri-
hodnjem letu nadomeščen z ustreznejšim. Vrednost del za 
dokončno ureditev trga znaša skoraj sto tisoč evrov. M . A. 

PREDDVOR 

Delavnica o možnosti turističnih storitev 

V četrtek, 20. novembra, bo ob 15. uri v hotelu Bor v Pred-
dvoru brezplačna delavnica z naslovom Možnost turističnih 
storitev za osebe s posebnimi potrebami. Prirejata jo Center 
za trajnostni razvoj podeželja Kranj in Šent. Več informacij 
04/257 88 28, 040/733 344 ali info(g)ctrp-kranj.si. D . Ž. 

O plenicah, 
mozoljih in 
ljubezni 
Razmišljanja o vzgoji 
Avtorica: socialna pedagoginja D a m j a n a Š m i d 
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V Šenčurju samo 
najboljša polja 
v Šenčurju so v sredo končali javno razgrnitev 
osnovnega prostorskega dokumenta -
občinskega prostorskega načrta. 

SIMON SUBIC 

Šenčur - V sredo so občani 
Šenčurja imeli še zadnjo pri-
ložnost, da so podali pripom-
be na javno razgrnjeni osnu-
tek občinskega prostorskega 
načrta. "Glede na število po-
danih prif)omb lahko sklepa-
mo, da je zanimanje občanov 
za najpomembnejši prostor-
ski dokument v občini pre-
cejšen. Moram pa žal ugoto-
viti, da je bilo precej predlo-
gov za spremembo na-
membnosti zemljišča zavr-
njenih, večinoma na račun 
ministrstva za kmetijstvo. V 
Šenčurju je tako, da kamor-
koli stopimo, stopimo na naj-
boljša kmetijska zemljišča, 
pri teh pa je kmetijsko minis-
trstvo zelo strogo. Upam, da 
bo z dodatno argumentacijo 
sprejet še marsikateri pred-
log, ki je bil sedaj zavmjen," 
je razložil župan. 

Veliko oviro za odobritev 
novih zazidljivih zemljišč 
predstavlja dejstvo, da je v 
Šenčiirju ta trenutek 47} 
stavbnih zemljišč, od tega pa 
jih je kar 173 hektarov nepo-
zidanih, je pojasnil Leon Ko-
betič iz domžalskega podjet-
ja Locus, ki za občino Šenčur 
pripravlja občinski prostor-
ski načrt. "Stališče države 

namreč je, da je treba najprej 
izkoristiti obstoječa nezazi-
dana stavbna zemljišča, pri 
tem pa jih v Ljubljani prav 
nič ne zanima, kdo je lastnik 
teh zemljišč in zakaj še niso 
pozidana," je dodal. 

V Šenčurju so lastniki si-
cer zaprosili za 45 hektarjev 
novih stavbnih zemljišč, od 
katerih jih je kar 39 hektar-
jev na kmetijskih zemljiščih 
I. kategorije. Med take sodi 
tudi predlog občine za zem-
ljišče v bližini vrtca v Šenčur-
ju, kjer bi radi postavili dom 
starejših občanov, a kmetij-
sko ministrstvo ni izdalo so-
glasja. "Z dodatnimi argu-
menti bomo poskušali mi-
nistrstvo prepričati, naj ven-
dar omogoči gradnjo doma 
na tem zemljišču, sicer 
bomo morali pripraviti nov 
predlog," je še dejal Kobetič. 

V nadaljevanju bosta obči-
na in pripravljavec občinske-
ga prostorskega načrta zavze-
la stališča do danih pripomb, 
smiselne pa bodo upoštevali 
pri pripravi dokončne vsebi-
ne prostorskega dokumenta, 
s katerim pa se bo moralo na 
koncu strinjati tudi 23 soglas-
jedajalcev. Župan predvideva, 
da bi bilo obŠnski prostorski 
načrt možno sprejeti že spo-
mladi prihodnje leto. 

PODBREZ)E 

Sedmi Pirčevi dnevi 

Kulturno društvo Tabor Podbrezje prireja 7. Pirčeve dneve, 
ki bodo letos posvečeni zgodovini Osnovne šole Podbrezje 
v letih 1860-1973. Na prireditvi, ki bo 21. novembra ob 17. uri 
v kulturnem domu, bo Stane Mihelič predstavil učitelje in 
učiteljice v tem obdobju, Peter Kuhar pa bo opisal rodovnik 
učitelja Andreja Praprotnika. Zbrane bo nagovorila predsed-
nica društva Nataša Kne Leben. V kulturnem sporedu bodo 
nastopili mešani cerkveni pevski zbor Podbrezje in učenci 
domače podružnične šole. S. S. 

Ekskluzivno na Gorenjskem glasu 
500 strani obsegajoča knjiga, ki govori o življenju 

"vihamika", ki ga je življenje premetavalo in utrdilo. 

Zelo zanimiva knjiga 
za Gorenjce, • 
saj se največ dogaja prav 
v naših krajih. 

Prvi Slovenec, 
kije bil dvakrat zaprt 
na Golem otoku. 

Cena za bralce 
Gorenjskega glasa z 
2 0 % popustom 
samo 

V I H A R N I K 
NACAZTOTJOHCASA 

Gorenjski Glas Za vos beležimo čas 

Alja gre po očetovih stopinjah 
v Korotanu na jezerskem je desetletnico delovanja slovesno praznovala ustanova Sklad Okrešelj, 
ki denarno pomaga otrokom gorskih reševalcev, umrlih v nesreči na Okrešlju. 

DANICA ZAVRI ZLEBIR 

Jezersko - Nesreča na Okreš-
lju se je zgodila junija 1997. 
Med reševalno vajo je umrlo 
pet gorskih reševalcev: Rado 
Marldč, Luka Kamičar, Mit-
ja Brajnik, Jani Kokalj in Bo-
ris Mlekuž. Njihovi prijate-
lji, gorski reševalci so se te-
daj organizirali in začeli raz-
mišljati, kako bi pomagali 
družinam ponesrečenih, 
zlasti njihovim otrokom. 
Dobro leto dni po nesreči so 
uradno ustanovili fundacijo 
Sklad Okrešelj, k i oddej po-
maga otrokom njihovih 
umrlih prijateljev z denarni-
mi pomočmi in štipendija-
mi. Na Jezerskem, od koder 
sta bila doma Rado Markič 
in Luka Kamičar, so ob de-
seti obletnici sklada pripravi-
l i slovesnost, ki je obudila 
spomin na prijatelje, umrle 
v nesreči, in obenem izrekla 
zahvalo tistim, ki pomagajo 
že desetletje. To so gorski re-
ševalci (poleg slovenskih 
tudi iz Furlanije Julijske kra-
jine), zdravniki, člani planin-
skih društev, podjetja, usta-
nove ... Delovanje sklada je 
orisal predsednik upravnega 

Matevž, Miha, Gašper in Alja, štirje od otrok, ki jim je ustanova Sklad Okrešelj pomagala 
skozi šolanje. 

odbora Dušan Polajnar, na 
slovesnosti so spregovorili 
jezerski župan Milan Koc-
jan, predsednik Gorske reše-
valne zveze Slovenije Miro 
Pogačar in predsednik Pla-
ninske zveze Slovenije 
Franc Ekar. Besedo pa so do-
bili tudi štirje od trinajstih 
otrok, ki so v nesreči na 
Okrešlju izgubili očete. 

Sklad Okrešelj pa jim je po-
magal s štipendijami. Kako 
danes živijo? Matevž Mle-
kuž je zaposlen na onkolo-
škem inštitutu, ima ženo in 
hčerko in včasih gredo z dru-
žino v hribe. Tudi Miha Kar-
ničar se je pravkar poročil in 
dobil hčerkico, njegov brat 
Gašper pa je še študent fa-
kultete za šport Tekmovalno 

se ukvarja s turnim smuča-
njem. Študentka fakultete za 
Šport Alja Markič pa je šport-
na plezalka in tako stopa po 
očetovih stopinjah. Večer je 
bil prežet s čustvi, k čemur 
SO pripomogli tudi solist 
ljubljanske opere baritonist 
Marko Kobal, citrar Tomaž 
Plahutnik in povezovalka 
Rada Polajnar. 

Sklenili prve poravnave 
Na spletni strani Občine Cerklje so objavljeni seznami upravičencev do 
vračila vlaganj v telefonijo iz krajevnih skupnosti Velesovo, Grad, Poženik, 
Zalog in Brnik. 

SIMON ŠUBIC 

Cerklje - Občina Cerklje je z 
državnim pravobranilstvom 
že sklenila poravnave za vra-
čilo vlaganj v telekomunika-
cijsko omrežje za upravičen-
ce iz krajevnih skupnostih 
Velesovo, Grad, Poženik, 
Zalog in Brnik, ki so pogod-
be o investicijah v telekomu-

nikacijska omrežja prek kra-
jevnih skupnosti sklenili v 
letih od 1984 do 1986. "Za-
htevki krajevnih skupnosti 
Cerklje in Senturška Gora so 
zaradi pomanjkljive doku-
mentacije krajevnih skupno-
sti še vedno v fazi reševanja 
na državnem pravobranil-
stvu," so pojasnili v občinski 
upravi. 

Na podlagi razpoložljive 
dokumentacije so tako na 
občini že pripravili seznam 
končnih upravičencev iz 
krajevnih skupnosti Veleso-
vo, Grad, Poženik, Zalog in 
Brnik, ki so ga objavili na 
občinski spletni strani in 
oglasni deski občine. Poleg 
sta objavljena tudi javni po-
ziv in obrazec za predložitev 

potrebnih podatkov - števil-
ke transakdjskega računa in 
davčne šte^dlke, pa tudi to-
čen naslov upravičenca, če 
ta ni znan. Ti podatki mora-
jo biti občini posredovani do 
3. decembra, enako časa pa 
imajo tudi tisti, ki niso uvr-
ščeni na seznam, a menijo, 
da so upravičeni do vračila, 
da podajo zahtevo za uvrsti-
tev na seznam in priložijo 
potrebna dokazila. V prime-
ru pravnega nasledstva je 
treba v tridesetih dneh pred-
ložiti dokazila o pravnem 
nasledstvu in pooblastiti 
osebo za zastopanje v pri-
mem, ko je pravnih nasled-
nikov več. 

Martinov praznik 
JOŽE KOŠNJEK 

Trstenik - V trsteniški žup-
niji, katere zavetnik je sv. 
Martin, so imeli v nedeljo 
"s'm'n". Letošnji je bil še 
posebej slovesen, saj sta 
bila na Trsteniku kranjski 
župan in poslanec državne-
ga zbora Damijan Perae in 
ljubljanski nadškof Alojz 
Uran. Nadškof Uran je ob 
tej priložnosti blagoslovil 
novo sliko ustanovitelja sa-
lezijanskega reda Janeza 

Boska, saj salezijanci že od 
leta 1952 naprej skrbijo za 
trsteniško župnijo in imajo 
tam tudi svoj dom za ostare-
le duhovnike, nato pa še po-
polnoma obnovljeno žup-
nišče. Med drugim so obno-
vili fasado, okna in streho. 
Praznovanje se je nadaljeva-
lo popoldne in zvečer. 
Dramski igralec Gregor Cu-
šin je zaigral svojo mono-
dramo Pešec, praznovanje 
pa je bilo sklenjeno z dru-
žabnim srečanjem. 

Ljubljanski nadškof Alojz Uran je na Trsteniku blagoslovil 
novo sliko ustanovitelja salezijancev Janeza Boska in 
obnovljeno župnišče. / Fot« Tir» dom 



GORENJSKA 

Društvo po meri gora 
v Planinskem društvu Domžale praznujejo 6o-letnico delovanja. 

JASNA P A L A D I N 

Domžale - V nedeljo, 16. no-
vembra, je minilo natanko 
šestdeset let od ustanovitve 
Planinskega društva Domža-
le, planinci pa so praznova-
nju namenili že več dogod-
kov. Na letošnjem občnem 
zboru so sprejeli moto, da so 
društvo po mer i gora, v 
Knjižnici Domžale pa so od-
prli razstavo fotografij o raz-
voju in dejavnostih društva. 
Razstavo fotografij so razde-
lili na dva dela - zgodovinski 
in sodobni, in je prikazala 
vso dejavnost in pomembnej-
še mejnike njihovega delova-
nja. Osrednjo prireditev ob 
praznovanju so pripravili v 
nedeljo v domžalskem kultur-
nem domu, spomladi pa bo 
izšel tudi zbornik. 

"Značilnost našega društva 
je že od vsega začetka ta, da 
imamo pokrito vso dejavnost 
- alpinizem, markadjski in 
mladinski odsek, športno ple-
zanje, imamo tudi svojo kočo. 
Delo z mladimi je bila osnova 
že na začetku, ko so bili pla-
ninci tesno povezani s pro-
svetnimi delavci, in še danes 
smo v vzgoji na tem področju 

Peter Primožič in Borut Peršoija, nekdanji in sedanji predsednik PD Domžale 

med najbolj uspešnimi druš-
tvi pri nas. Edini smo namreč 
že trikrat zapored prejeli pri-
znanje Mladina in gore, ki ga 
kot najvišje priznanje pode-
ljuje mladinska komisija Pla-
ninske zveze Slovenije," je 
povedal predsednik društva 
in avtor omenjene razstave 
Borut Peršoija in poudaril, da 
združujejo kar 484 Članov. 

Nova športna dvorana 
BOŠTIAN BOGATAJ 

Gorenja vas - Ideja in potre-
ba po gradnji nove športne 
dvorane ob Osnovni šoli Iva-
na Tavčarja v Gorenji vasi je 
stara že več let, saj sedanja 
ne zagotavlja optimalne iz-
vedbe športne vzgoje v šoli 
niti ne zadovoljuje potreb po 
rekreaciji krajanov. Za pro-
jekt nove dvorane je bUo jese-
ni izdelanih več različnih va-
riant idejne umestitve v pros-
tor, kot optimalna pa se je iz-
kazala umestitev v brežino 
pred objekt šole, saj zagotav-
lja dovolj prostora za gradnjo 
dvorane primernih dimenzij, 
omogoča pr imeme rešitve 
prometne ureditve m še ved-
no zagotavlja neposredno po-
vezavo s šolskim objektom. 
"Projekt je še v začetni fazi, 
saj smo se po proučitvi idej-
nih zasnov lotili izdelave 
sondažnih geoloških razis-
kav terena. Od pridobljenih 
rezultatov pa bo odvisno na-

daljevanje projekta," pravi 
župan Milan Čadež. 

Sledila bo izdelava idejne-
ga projekta, k i bo zajemal 
prve ocene investicije, s kate-
ro želijo pridobiti sodobno 
športno dvorano, ki bo v do-
poldanskem času na voljo 
šolarjem, v preostalih termi-
nih pa športno rekreativnim 
aktivnostim tako lokalne 
skupnosti kot širšega okolja 
vse do ligaških tekem. "Ne-
katere variante predvidevajo 
tudi ureditev nogometnega 
igrišča na strešni ploščadi, 
vendar odločitev o tem še ni 
sprejeta," pojasnjuje Elizabe-
ta Rakovec, direktorica ob-
činske uprave. Pred pridobit-
vijo gradbenega dovoljenja 
bodo morali izdelati še ob-
činski podroben prostorski 
načrt, Id bo celovito opredelil 
območje med šolo in Jelovi-
co. Izvedba gradnje telovad-
nice bo občina lahko izvedla 
po umestitvi v državni sofi-
nancerski program. 

KRANJ 

Dobrodelni bazar in modna revija 

Ta četrtek, 20. novembra, bo ob 18. uri v avli mestne občine 
Kranj (občinska stavba, pritličje), potekal dobrodelni bazar z 
modno revijo En kotak več. Organizator prireditve je Zavod 
za varstvo in rehabilitacijo po poškodbi glave Korak in klub 
En korak več, pokroviteljica prireditve pa je soproga župana 
M O Kranj Tanja Perne. Več informacij dobite na e-naslovu: 
zavod.korak@gmail.com. V. S. 

Odsek špormega plezanja 
so ustanovili šele pred 
petimi leti, a tovrstni alpini-
zem je med domžalski pla-
ninci prisoten že vse od leta 
1982, ko sta se s plezanja v 
Koloradu vrnila njuna člana 
Silvo Karo in Janez Jeglič. 
Najvišji vrh, za katerega čla-
ni PD Domžale skrbijo, je 
1803 metre visoki Konj, na 

pot, speljano do vrha, pa so 
še posebej ponosni, saj pred-
stavlja eno najstarejših gor-
skih poti pri nas. Za planin-
ce je bila namreč odprta že 
leta 1894. V njihovem 
upravljanju je sicer 70 kilo-
metrov planinskih poti, naj-
več na območju Velike pla-
nine in Male planine, kjer 
imajo tudi svojo kočo. 

DRAŽCOŠE 

Ustvarjalni popoldan na šoli 

Na Podružnični šoli v Dražgošah že več let organizirajo ust-
varjalne delavnice, ki so namenjene staršem učencev. Tako 
je bilo tudi letos 6. novembra. "Pod vodstvom učiteljice Ane 
Luznar smo izdelovali nakit iz fimo mase. Delavnice se je 
udeležilo osem mamic in lahko povem, da so pod njihovimi 
prsti nastali zelo lepi izdelki," je povedala vodja šole Jana 
Lušina. S. K. 

GORENJA VAS 

Zimska služba odslej na plečih občine 

Na zadnji seji občinskega sveta smo lahko slišali, da bo zim-
sko službo v občini Gorenja vas-Poljane po novem vodila 
Občina. Organiziranje zimske službe bo še naprej potekalo 
v tesnem sodelovanju s krajevnimi skupnostmi, financiran-
je pa v letošnjem letu na osnovi predhodno izvedenega 
javnega razpisa prevzema občina. "Razlog je preprost - kra-
jevnim skupnostim želimo zagotoviti več denarja za redno 
vzdrževanje cest. Tega je ob hujših zimah zaradi vse višjih 
stroškov vedno zmanjkovalo," je povedal domači župan Mi-
lan Čadež. Zadnje pogodbe z izvajalci zimske službe v teh 
dneh še sklepajo. B. B. 

Ž IROVNICA 

Vse več potreb po pomoči na domu 

ŽirovniškI občinski svetniki so se na zadnji seji seznanili z 
informacijo o stanju na področju socialnega varstva v obči-
ni. Kot je zapisano v pripravljenem gradivu, na tem podro-
čju ni večjih težav, kar je po mnenju občinske uprave posle-
dica razmeroma dobrega dohodkovnega položaja občanov. 
Ugotavljajo pa, da bo v prihodnje treba zagotoviti več pro-
gramov za starejše, saj se delež te populacije povečuje. V Ži-
rovnici je 18,46 odstotka občanov starejših od 65 let, kar je 
nad slovenskim povprečjem (15,91 odstotka). V Domu upo-
kojencev dr. Franceta Berglja Jesenice je po besedah direk-
torice Veronike Bregant med 192 stanovalci ta čas enajst ob-
čanov Žirovnice, to število pa se v zadnjih obdobju ni bistve-
no spreminjalo. "Skokovito pa naraščajo potrebe po pomo-
či na domu. Pred enim letom sta naši delavki v občini Žirov-
nica obiskovali enajst starostnikov, medtem ko je zdaj upo-
rabnikov že šestnajst, pomoč pa izvajajo že skoraj tri delav-
ke," je pojasnila Bregantova in dodala, da bodo storitve po-
moči na domu razvijali tudi v prihodnje. V občini Žirovnica 
imajo sicer zadnjih pet let (z izjemo leta 2006) negativen 
naravni prirastek. Lani se je, denimo, rodilo 32 otrok, umrlo 
pa je 38 oseb. A. H. 

K R A N J 

Dobrodelna akcija za azil 

Ta mesec na Osnovni šoli Franceta Prešerna poteka dobro-
delna akcija zbiranja materialnih sredstev, ki jih bodo name-
nili azilu za divje živali na Mlaki ter Zavetišču za pse in mač-
ke v Horjulu. V sklopu akcije bo jutri, v sredo, ob 13. uri na 
šoli potekala predstavitev prostovoljnega društva za terapi-
jo s pomočjo psov Tačke pomagačke, ki so prejemniki letoš-
nje zahvale dobrotnika leta. Prav tako pa se bo predstavil 
azil za divje živali na Mlaki. V. S. 

ŠKOFJA LOKA 

Začeli so se pasijonski večen 

Minulo sredo sta Pasijonska hiša in Knjižnica Ivana Tavčar-
ja Škofja Loka priredili prvi tematski večer v pričakovanju 
uprizoritve Škofjeloškega pasijona 2009. O zgodovini pasi-
jona in o Škofjeloškem pasijonu je spregovoril dr. Marko 
Marin. V sredo, 19. novembra, pa bo na drugem pasijon-
skem večeru pod naslovom Škofjeloški pasijon od rokopisa 
do uprizoritve spregovoril Jože Faganel, raziskovalec starej-
še slovenske književnosti na Znanstveno raziskovalnem 
centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Srečanje 
bo ob 18. uri v veroučni učilnici kulturnega doma Poljane. 
D. Ž. 

OSNOVNA Š O U ŠKOFJA LOKA-MESTO 
"V Šolska ulica i , 

4220 ŠKOFJA LOKA 

Razpisuje prosto delovno mesto 

KUHAR IV (m/ž) 
- za določen čas od 1 5 . 1 2 . 2008 do 31. 8. 2009, 

s polnim delovnim časom. 

Kandidat mora imeti srednjo poklicno šolo. 

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v roku 8 dni 
od objave na zgornji naslov. 

BORCI 
BREZ 

PRETEKLOSTI 

Cena 26 evrov, za naročnike 
20% popusta«poitiina. : 
Naročanje: ^̂  -
po telefonu 04/201 ^Z-AI ali -
poel. pošti: naročnine o ^ . j l a s ^ 

Gorenjski Glas 
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KRIMINAL 

D O M Ž A L E 

Priprt zaradi nasilništva 

Domžalski policisti so zaradi nasilništva odvzeli prostost 
27-letnemu moškemu. Konec oktobra je v večernih urah 
prišel v stanovanje stanovanjskega bloka v Domžalah, kjer s 
še dvema sostanovalkama stanuje njegovo nekdanje dekle, 
27-letna državljanka Belorusije. Pričel jo je zmerjati, za 
nameček pa jo je večkrat udaril, kar je prestrašilo tudi 
sostanovalki. 7. novembra okoli 6. ure je osumljenec spet 
prišel do stanovanja, v katerem je bila takrat le 27-letna 
državljanka Lizbekistana. Ker se na zvonjenje ni odzvala, je 
osumljenec s silo odprl vhodna vrata In vstopil v stanovan-
je, kjer je Uzbekistanki grozil in jo tudi udaril. Po dejanju je 
stanovanje zapustil, okoli 13.30, ko so bile doma vse tri 
stanovalke, pa je spet vstopil v stanovanje in izvajal nasilje 
nad svojim nekdanjim dekletom. Na podlagi prijave so ga 
policisti nekaj ur kasneje Izsledili na območju Domžal in ga 
pridržali. Preiskovalni sodnik je zanj odredil pripor. 

K A M N I K 

Vlomilca prijeli pri izhodu 

Kamniški policisti so kazensko ovadili 29-letnega Kamniča-
na, ki naj bi storil več velikih tatvin. 2. novembra zgodaj zju-
traj je vlomil v gostinski lokal v Kamniku in odnesel prenos-
ni računalnik, zunanji disk, modem in CD predvajalnik. S 
tem je oškodoval podjetje za okoli 1200 evrov. 7. novembra 
zjutraj je vlomil še v trgovino v Kamniku in odnesel gotovi-
no, z vlomom pa je povzročil za 4 0 0 evrov škode. Pri Izho-
du iz trgovine so ga zalotili policisti in mu odvzeli prostost. 
Kasneje so na njegovem domu opravili hišno preiskavo, pri 
tem pa našli tehnične predmete, ki jih je ukradel v gostin-
skem lokalu. Preiskovalni sodnik je zanj odredil pripor. 

KRANJ, ŠKOFJA LOKA 

Serija vlomov 

V petek popoldne so neznani storilci vlomili v več stanovanj-
skih objektov na območju Kranja in Škofje Loke, iz katerih 
so odnesli zlatnino, denar, prenosni računalnik in bančne 
kartice v skupni vrednosti sedem tisoč evrov. Policisti se 
trudijo izslediti vlomilce. 

ŠKOFJA L O K A 

Skozi okno v hišo 

Pred dnevi je nekdo z uporabo fizične sile odprl okno 
stanovanjske hiše v okolici Škofje Loke in vstopil vanjo. Iz 
nje je odnesel zlato uro, zlatnino In srebrnino ter s tem last-
nico oškodoval za okoli dvesto evrov. 

KRANJ 

Ribič ostal brez opreme in gum 

Pred dnevi je iz garaže stanovanjske hiše na Stari cesti v 
Kranju nekdo vzel štiri pnevmatike in ribiško opremo. Last-
nik je škodo ocenil na šesto evrov. 

D O B PRI D O M Ž A L A H 

Kaj jim bo prazna embalaža? 

Neznani storilci so vlomili v ograjeni del zunanjega 
skladišča podjetja v Dobu pri Domžalah. Ukradli so več 
kosov prazne embalaže. Podjetje so oškodovali za okoli 
sedemsto evrov. 

KRANJ 

Ukradel navigacijsko napravo 

Pred dnevi je nekdo iz tovornega vozila, ki je bilo parkirano 
v Kranju, odnesel navigacijsko napravo, več plačilnih kartic 
in nekaj gotovine. Policisti storilca še iščejo. 

M E D V O D E 

Popravljali bodo klime 

Pred dnevi so vlomili v delavnico v okolici Medvod. Iz nje so 
odtujili prenosni računalnik in napravo za servisiranje kli-
matskih naprav. Lastnika so oškodovali za okoli sedem tisoč 
evrov. S. Š. 

Erženove uradno niso obsodili 
Višje sodišče je ustavilo sodni postopek zoper nekdanjo zdravnico in homeopatinjo Darjo Eržen. 
To pomeni, da sodišče uradno ni bilo sposobno v zakonitem roku razsoditi, ali je bila kriva za smrt 
svojega pacienta janeža Podgorška iz Trboj. 

S I M O N S U B I C 

Kranj - Višje sodišče v Ljub-
ljani je listavilo sodni posto-
pek zoper nekdanjo zdravni-
co in homeopatinjo, 50-letno 
Darjo Eržen z Zgornjega Je-
zerskega, obtoženo povzro-
čitve smrti iz malomarnosti. 
Čeprav je bila Erženova na 
kranjskem sodišču dvakrat 
spoznana za krivo in obakrat 
obsojena na pogojno zapor-
no kazen, se na podlagi zad-
nje odločitve višjega sodišča 
sodni postopek zoper nek-
daj priljubljeno homeopati-
njo z Zgornjega Jezerskega 
uradno sploh n i zaključil. 
Razlog: absolutno zastara-, 
nje. To nam je potrdila tudi 
odvetnica Darja Roblek, ki je 
ves čas zagovarjala Erženovo 
(do upokojitve ji je pomagal 
tudi znani ljubljanski odvet-
nik Drago Demšar) in opo-
zarjala, da je v tem sodnem 
procesu absolutni zastaralni 
rok že davno potekel. 

Višje sodišče je sklep o 
ustavitvi sodnih postopkov 
zoper Darjo Eržen sprejelo 
na podlagi odločbe ustavne-
ga sodišča, ki je septembra 
letos ugotovilo, da zakon o 
kazenskem postopku ni 
ustaven v tistem delu, ki go-
vori o absolutnem zastaral-
nem roku. Ustavni sodniki 
so tako določili, da mora biti 
ponovljeno sojenje končano 
najkasneje v dveh letih po 
razveljavitvi pravnomočne 
sodbe zaradi uporabe izred-
nega pravnega sredstva. 
Tako je urejeno tudi v no-
vem kazenskem zakoniku, 
ki je začel veljati 1. novem-
bra. V primeru Erženove pa 
je kranjsko sodišče ta rok 
prekoračilo za več kot pol-
drugo leto. "Sklep višjega so-
dišča sem sprejela z velikim 

zadovoljstvom, saj je ugoto-
vilo tisto, na kar sem v po-
novljenem sojenju ves čas 
opozarjala. I z tega razloga 
sem na ustavno sodišče tudi 
vložila pobudo za ustavno 
presojo," je odločitvi ustav-
nega in višjega sodišča ko-
mentirala odvetnica Darja 
Roblek. 

Spomnimo, da je Darja Er-
žen novembra 1996 svojega 
pacienta Dejana Podgorška 
iz Trboj, obolelega za trop-
sko malarijo, na njegovo že-
ljo zdravila s homeopatijo. 
Ker je padent kasneje umrl, 
so Erženovo obtožili, da je 
njegovo smrt povzročila iz 
malomarnosti, ker ga je 
zdravila v nasprotju z zdrav-
stveno doktrino, zakonom in 
zdravniškim kodeksom. 
Kranjsko sodišče je Erženo-
vo, ki je kmalu po Podgor-
škovi smrti izgubila zdravni-
ško licenco, 8. februarja 
2 0 0 2 obsodilo na pogojno 
kazen osem mesecev zapora 
s preizkusno dobo dveh let. 
Obramba se je na sodbo pri-
tožila, ker naj bi bil del doka-
zov - zdravničini zapiski o 
poteku zdravljenja - nezako-
nito pridobljen, vendar je 
višje sodišče sodbo potrdilo. 
Nasprotno pa je decembra 
2 0 0 4 pritožnikom prisluhni-
lo vrhovno sodišče in že prav-
nomočno sodbo razveljavilo. 
Ponovno sojenje so name-
ravali začeti junija 2006 , a 
se je zaradi izločanja neza-
konitih dokazov iz dokazne-
ga gradiva in z njimi "okuže-
ne" sodnice dejansko začelo 
šele februarja lani, končalo 
pa 11. marca letos. Sodišče je 
v drugo Erženovi določilo ka-
zen osem mesecev zapora 
pogojno s preizkusno dobo 
dveh let A kot rečeno, tudi 
ta sodba ne velja. 

S o d n ^ postopka zoper nekdanjo zdravnico in homeopatinjo 
Darjo Eržen niso končali v zakonhem roku. 

Odvetnica Darja Roblek je na drugem sojenju vztrajno 
opozarjala, da je postopek zoper Darjo Eiien zastaraL 

Izterjevalci padli v zasedo 
Preiskovalni sodnik je za trojico moških, ki naj bi po naročilu 46-letne Blejke od podjetnika 
z Lancovega skušali z grožnjami izterjati nezakonito povečan dolg, odredil pripor. 

S I M O N Š U B I C 

Lesce - Gorenjski krimina-
listi SO prejšnji teden prijeli 
trojico moških, k i naj bi 
skušali od 29-letnega obrt-
nika z Lancovega z grožnja-
m i izterjati dolg, v njihove 
roke pa je padla tudi do-
mnevna naročnica njihovih 
storitev. Čeprav opis dejanj 
nakazuje na izsiljevanje, pa 
so kr iminal ist i Leščana, 
stara 41 in 34 let, i n 33-let-
nika iz Bohinja ovadili kaz-

nivega dejanja samovoljno-
sti, kd ga uvaja nov kazenski 
zakonik, njihovo 46- letno 
"delodajalko" z Bleda pa so 
ovadili zaradi napeljevanja 
h kaznivemu dejanju sa-
movoljnosti. 

Kot nam je uspelo izvede-
ti, si je 29-letni mizar z Lan-
covega leta 2 0 0 2 pri 46-letni 
Blejki sposodil 2 .660 evrov, 
k i naj bi jih kasneje poplačal 
z mizarskimi storitvami. Av-
gusta letos naj bi Blejka od 
njega zahtevala povračilo že 

osem tisoč evrov, k i da jih je 
še vedno dolžan. Ker denarja 
ni prejela, naj bi najela troji-
co izterjevalcev, da dolžnika 
prepričajo, naj svoje dolgove 
pošteno poravna. Septembra 
so tako od obrtnika zahtevali 
kar dvanajst tisoč evrov, na 
kolikor da je zaradi obresti 
že narasel dolg, zahtevo pa 
naj bi podkrepili z grožnja-
m i in f izičnim ustrahova-
njem. 

Oškodovanec se je potem 
obrnil na policijo, tam pa so 

se odločili, da domnevnim 
izsiljevalcem postavijo zase-
do. 29-letnik se je tako dogo-
voril o izročitvi denarja, ko 
pa sta 46-letna Blejka in 41-
letni Leščan ob dogovorjeni 
uri prišla na Sobec, so ju tam 
v zasedi pričakali kriminali-
sti in policisti. T i so kasneje 
prijeli še druga dva osum-
ljenca. Moški trojici je pre-
iskovalni sodnik po zasliša-
nju odredil pripor, medtem 
ko je osumljeno Blejko pu-
stil na prostosti. 

mailto:subic@g-glas.si
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Zgodovinska zmaga Bečana 
Tržiški športni plezalec Klemen Bečan je na finalni tekmi svetovnega pokala v Kranju premagal prav 
vse favorite in poskrbel za prvo slovensko zmago v moški konkurenci. Med dekleti je bila od Maje 
Vidmar boljša le Avstrijka johanna Ernst. 

V I L M A STANOVNIK 

Kranj - Ž e po tradiciji se se-
zona svetovnega pokala v 
š p o r t n e m plezanju n o v e m -
bra zak l jučuje na p leza ln i 
steni dvorane na Z l a t e m pol-
ju. Tako je bilo tudi letos, ko 
je množica slovenskih ljubi-
teljev plezanja m i n u l i konec 
tedna v K r a n j u pozdravi la 
najboljše svetovne ase. M e d 
n j i m i seveda niso manjka le 
tudi "vražje Slovenke", k i zad-
nja leta vselej poskrbijo, da v 
vel ikem finalu stiskamo pe-
sti i n navi jamo tudi za naše. 

V f ina lu kar š t i r je n a š i 

Letos se je kar t r e m n a š i m 
dekletom, M a j i V i d m a r , Na-
taliji Gros i n M i n i Markovič, 
v nedeljskem vel ikem finalu 
m e d fanti pr idruži l K lemen 
Bečan, k i je za uspeh kariere 
letos že poskrbel s t re t j im 
mestom n a tekmi svetovne-
ga pokala in tret j im m e s t o m 
v kombinacij i na evropskem 
prvenstvu. Toda prav n a do-
mači tekmi je Klemen posta-
vil še en me jn ik slovenskega 
športnega plezanja, saj je po-
stal naš p iv i športni plezalec, 
k i m u je uspelo premagat i 
prav vso konkurenco. "Ved-
no sem upal, da se bo kdaj 
zgodilo, da b o m o t u d i slo-
venski tekmovalc i n a v r h u 
zmagovalnega odra, i n vesel 
sem, da m i je to uspelo prav 
na tekmi tukaj v Kranju. Ž e 
po z a d n j i t e k m i v M o s k v i 

Najboljše tri v Kranju: na najvišji stopnici avstrijska najstnica Johanna Ernst, na drugi 
stopnici Škofjeločanka Maja V idmar In na tretji Japonka Akiyo Noguchi / fou: rma ooii 

sem uresničil vse cilje sezo-
ne i n na tekmo tukaj v Kra-
n j u sem prišel res sproščen. 
T a k o sem z z m a g o postavil 
p iko na i odlični sezoni. Če-
prav m e čakata še dve tekmi 
državnega prvenstva sem od 
danes naprej "na dopustu"," 
je po tekmi nasmejan pove-
dal 26- letni Trž ičan Klemen 
Bečan, k i je sicer končal turi-
stično šolo, a je življenje po-
svetil plezanju, saj tudi v do-

mačem trž iškem klubu svoje 
izkušnje predaja m l a d i m 
tekmovalcem. 

M a j a in N a t a l i j a sta 
už iva l i 

Čeprav n i stala prav na naj-
višji stopnički , katere se je 
zadnji dve tekmi v Kran ju že 
privadila, pa je zadovoljna z 
d rug im m e s t o m letošnje na-
stope v svetovnem poka lu 

žavno prvenstvo, konec tega 
meseca v K r a n j u i n ža za-
kl juček še finala na domači 
steni v Škofji Loki. "Kar žal 
m i je, ker se sezona končuje, 
saj i m a m še ogromno ener-
gije tako za treninge kot tek-
me," je še dodala Maja, k i se 
je drugega mesta veselila 
tud i s pri jatel j ico Natal i jo 
Gros, k i je v finalu v Kranju 
osvojila peto mesto, na zma-
govalni oder pa je stopila tudi 

Ta konec tedna bo v Kranju še tekma mladinskega 
evropskega pokala v športnem plezanju, prihodnji 
teden bo tekma državnega prvenstva, prvi konec 
tedna v decembru pa se bo sezona za naše športne 
plezalce končala s finalno tekmo državnega 
prvenstva v Škofji Loki. 

Ško^eločanka Natal i ja Gros je v Kranju osvojila peto 
mesto, v skupni uvrstitvi svetovnega pokala pa je dobila 
pokal za tret je mesto. / fo«: Cn suv« 

končala Škofjeločanka M a j a 
V idmar . "Danes sem na tek-
m i zelo uživala, bi la sem 
sproščena i n m e n i d rugo 
mesto veliko pomeni , z a m e 
je to kot zmaga," je bila na-
smejana Maja , k i je prisrčno 
stisnila roko komaj 16-letni 
Avstr i jk i Johanni Ernst 
(rojstni d a n je praznovala 
prav v nedeljo), k i je bila od 
nje edina boljša tako v Kra-
n ju kot v skupnem seštevku 
svetovnega pokala v težavno-
sti. "Res je noro dobra, jaz pa 
sem vesela, da i m a m močno 
konkurenco, saj so tako na-
stopi še bolj zanimivi," je po-
vedala Ma ja , k i še vedno čuti 
poškodbo prsta z začetka se-
zone (zato se je odpovedala 
tud i p r v i m a dvema tekma-
ma), vseeno pa se že veseli še 
dveh nastopov za domače dr-

kot tretja najboljša v kombi-
naciji svetovnega pokala (bal-
vani, hitrost i n težavnost). 

"Na začetku sezone m i si-
cer n i šlo, kot s e m si želela, 
nato pa se m i je v Parizu do-
končno res vse izšlo i n t a m 
sem zmagala tako v balvanih 
kot kombinaci j i . T u d i prejš-
nj i teden na tekmi v balvan-
skem plezanju v Moskvi sem 
bila druga, danes pa sem tu-
kaj res uživala, žal pa me je 
napačen gib stal še boljše 
uvrstitve. Toda vseeno sem 
sedaj zadovoljna, tudi tretje 
mesto v k o m b i n a c i j i sveto-
vnega pokala je z a m e lep us-
peh," je povedala Natal i ja 
Gros, k i sta jo v s k u p n e m 
točkovanju prehi te l i le Ja-
ponka Ak i jo Noguč i na pr-
v e m i n Johanna Ernst na 
d rugem mestu. 

GORENJSKI SEMAFOR 

NOGOMET 

1. slovenska nogometna liga, 17. kolo: Rudar: D o m ž a l e ^ 
: 0 (i : O); na letvici vodi Maribor s 33 točkami, Domžal-
čani pa so na 6 . mestu s 23 točkami. Domžalčani v nede-
ljo gostijo Labod Dravo. V. S. 

KOŠARKA 

Liga UPC, 7. krog: T C C M e r c a t o r : CPG Nova Gorica 71 : 
63, Z latorog : Helios 63 : 4 9 . N a lestvici vodi Krka s 14 
točkami, Helios je na 3. mestu z 12 točkami, T C C Merca-
tor pa na 7. mestu z 11 točkami, i . SKL za ženske, 6. krog: 
AJM : Odeja KED 98 : 76, Kranjska Gora : Triglav 73 : 55, 
Merkur Celje : D o m ž a l e 71 : 36. N a lestvici vodi ekipa 
Merkurja Celje z 12 točkami, H I T Kranjska Gora je na tret-
jem mestu z 10 točkami, Triglav na 4 . mestu z 8 točkami, 
Domžale na 6. mestu s 7 točkami in Odeja KED na 7. me-
stu s 7 točkami, i . B SKL, moški, 8 . krog: Parklji : Triglav 
8 4 : 60 , Šenčur CP KR : Rogla Zreče 93 : 77. N a lestvici 
vodi ekipa Parkljev s 15 točkami, ekipa Triglava na 6. me-
stu ima 13 točk, Šenčur CP KR na 7. mestu pa imajo 12 
točk. 2. SKL - zahod, 7 . krog: Kolpa Č r n o m e l j : Tinex Med-
vode 68 : 66 , Stražišče : Jesenice 6 7 : 9 6 , Plama Pur : Ra-
dovljica 8 7 : 81. N a lestvici vodi Kolpa Črnomelj s 13 toč-
kami, Tinex Šenčur na 3. mestu imajo 12 točk, Jesenice na 
4 . mestu imajo prav tako 12 točk, Radovljica na 6. mestu 
n točk, Stražišče na i o . mestu pa 9 točk. V . S. 

ROKOMET 

Pokal E H F 3. krog: M e r k u r : A O N Fivers 34 : 30 (17 :17) ; 
1. liga - ženske: Sava : Mercator Tenzor 28 : 35; Velenje : 
Ško^a Loka KSI 32 : 24; i . B liga - moški: AIples : Klima 
Petek i 6 : 32; 2. liga moški - center. Cerklje Pekarna Kepic 
: Aleš Praznik 3 4 : 3 0 ; Kranj : Škofljica 3 3 : 3 2 ; M o k e r c : Ra-
dovljica 3 4 : 29. M . D . 

ODBOJKA 

1. D O L Radenska Classic - moški: Astec Triglav : M O K 
Krka 3 : 2 ( i8 , 20 , - 23, - 24, 12) Calcit Kamnik : Ekipa 
Marchiol o : 3 ( -15, - 1 5 , -15 ) , MTB M a r i b o r : Knauf Insu-
lation 3 : o (18,17, 2 0 ) : Calcit Kamnik je na 6. mesto (7), 
Knauf Insulation pa na o s m e m (1). 1. D O L Radenska Na-
turelle - ženske: Kamničanke so bile tokrat boljše od M Z G 
Grosuplja - 3 : o (7, i 8 , 1 2 ) . V vodstvu je Sloving Vital (17 
točk), takoj za njimi pa je Calcit Kamnik z dvema točka-
ma zaostanka, tretja Aliansa pa zaostaja še za 3 točke več. 

2 . D O L moški: Še vedno traja niz nepremagljivosti odboj-
karjev U K O Kropa. Kroparji so v derbiju dveh preostalih 
neporaženih ekip ugnali Duol 5 3 : 1 (21, - 21, i 6 , 23) in 
tako sami prevzeli vodilni položaj. U K O Kropa ima na pr-
vem mesto n točk, sledita pa m u Šoštanj Topolšica in 
Duol s po 8 točkami. 2 . D O L ženske: če so z m a g e ekipe 
Jesenice-Bled že kar pričakovane, pa so se tokrat izkazale 
tudi odbojkarice Ž O K Partizan Šk. Loka, ki so v gosteh 
premagale Piran 5 3 : 0 ( n , 13,21). Jesenice-Bled so na go-
stovanju ugnale H I T N o v o Gorico II s 3 : o (23, 19, n ) . V 
vodstvu ostajajo igralke Jesenice-Bleda ( i 8 ) , pred Ž O K 
Šentvidom (15). Ž O K Partizan Šk. Loka se je s 6 točkami 
povzpel na 8. mesto. 3. D O L zahod moški: National Ži-
rovnica je ugnala Ekipo Marchiol I I s 3 : 2, Astec Triglav 
pa prav tako 5 3 : 2 Calcit Kamnik 11. V vodstvu je Salonit 
Anhovo II (9 ) , pred Calcitom Kamnikom II in Ekipo Mar-
chiol II (8 ) . N a 4. mesto je Nat ional Žirovnica (7), osmi 
pa je Astec Triglav II (3). 3. D O L zahod i ženske: Tudi po 
derbiju kroga ostajajo nepremagane igralke Hol iday au-
tos Bleda. Drugouvrščeno ekipo Eurokabel N e p t u n so 
ugnale gladko s 3 : o. Ž O K Triglav Kranj je s 3 : o ugnal 
Mlade Jesenice II, Pizzeria Morena pa je v gosteh 5 3 : 2 
premagala Galeb grup Robotino iz Izole. V vodstvu je Ho-
liday autos Bled (17), ki ima že 4 točke naskoka pred Eu-
rokablom N e p t u n o m in še dve več pred Ž O K Partizan 
Kranj. N a 5. mesto je Pizzeria Morena (9), mesto nižje pa 
Mladi Jesenice (5). 

V povratnih tekmah osmine finala Pokala Slovenije se bo 
Calcit Kamnik v sredo ob 19.30 v Š D Kamnik pomeri l s 
Fužinar M e t a l o m iz Raven. Prvo tekmo so dobili Kamni-
čani s 3 : o. V ŠD Planina Kranj bo v sredo Astec Triglav 
ob 20. uri branil proti M O K Krki z m a g o s prve tekme (3 : 
1). V torek ob 19.30 pa bo v OŠ Šk. Loka mesto Knauf In-
sulation poskušal "nemogoče", saj za napredovanje po-
trebuje z m a g o proti M T B Mar iboru s 3 : o. Pri ženskah 
ekipa Mlad i Jesenice v Grosuplju brani z m a g o 5 3 : 1 $ 
prve tekme, Calcit Kamnik pa v Ptuju z m a g o s 3 : o. B. M . 

» 
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GORENjSKI SEMAFOR 

DVORANSKI HOKEJ 

1. floorball liga za moške, 9. krog: Žir i : Ljubljana 6 : 2, In-
Šport Šk. Loka : Mali princ Idrija 10:1 , Borovnica : Galaks 
1 :1, Zelenci Kr. Gora : ELROD Šk. Loka 12 : 2, Polycom 
Brlog : Bogojina 5 : o (brez boja). Na lestvici vodi 
Polycom Brlog, drugi so Zelenci Kr. Gora, tretji je InSport 
Šk. Loka. V. S. 

BALINANJE 

Super liga, z . krog končnice - Za prvaka: Luka Koper: Lo-
kateks Trata 12: io , Zabiče: Krim 12: io . Vrstni red: Krim 
38, Lokateks Trata 36, Luka Koper 29, Zabiče 229. Za ob-
stanek: Dragomer Gut&Pet : Zarja Balinček 12 : io , Hrast 
: Planina Ribnikar Avtoservis 12 :10. Vrstni red: Zarja Ba-
linček 22, Planina Ribnikar Avtoservis i8, Hrast 15, Drago-
mer GUT&PET 12. S. Š. 

KEGLJANJE 

Rezultati 7. kroga v slovenskih ligah: 1. A • ženske: Kon-
struktor : Eta 2 : 6 (3137 : 3159)'. Prve Miroteks, 14 točk, 6. 
Eta, 6 točk. 1. B - ženske: Eta-2: Triglav i : 7 (3088 :3220), 
Ljubelj : Radenska 5 : 3 (3232 : 3170). 1. Miroteks-z, 14 
točk, 2. Ljubelj, 12 točk, 3. Triglav, l o točk, 7. Eta-2,4 toč-
ke. 2. liga, ženske: Novo mesto : Medvode 2 : 6 (2969 : 
3034). Prve Izola, 8 točk, 5. Medvode, 4 točke. i . A - mo-
ški: Sinet: Triglav 6 : 2 (3521 : 3431), Siliko : Interokno 6 : 
2 (3356 : 3291). Prvi Konstruktor, 14 točk, 4. Triglav, 7 
točk, 10. Siliko, 4 točke. 1. B • moški: Ljubelj: Calcit o : 8 
(3417 : 3644). Izola : KI Polet 6 : 2 {3594 : 3536), Hidro : 
Rudar 6 : 2 (3344 : 3329). Prvi Calcit, 12 točk, 4. KI Polet, 
9 točk, 5. Ljubelj, 8 točk, 6. Hidro, 6 točk. 2. liga - moški: 
Novo mesto: jesenice 5 : 3 (3259 :3173), Coma: Lokomo-
tiva 5 : 3 (3340 : 3273). Prvi Lokomotiva, Gorica, Pivka, 
Bela Krajina, vsi po io točk, 7. Coma, 6 točk, 9. jesenice, 
4 točke. 3. liga - moški: Ljubelj-2 : Jesenice-2 6 : 2 (3315 : 
3200), Calcit-2 : Trigiav-2 6 : 2 (3260 : 3161), Lj. Slovan : 
Simon Jenko 5 :3 {3088 : 3084), Adergas : Taborska jama 
2 : 6 (3149 : 3227). Prvi Calcit-2, n točk, 3. Triglav-2, 4. 
Ljubelj-2, oba po 9 točk, 5. Simon jenko, 8 točk, 8. Ader-
gas, 4 točke, IO. Jesenice-2, še brez točk. 7. krog Gorenj-
ske razširjene lige: Izola-z : Bela krajina 7 : i (3222 : 3151), 
Plavž : KI Polet-2 6 : 2 (3211 : 3152), Ljubelj-3 : Jesenice-3 3 
: 5 (3130 : 3150), Železniki : Triglav-3 6 : 2 (3321 : 3050), 
Kranjska Gora : Portorož 3 : 5 (3059 : 3105). Prvi Železni-
ki, 12 točk, 3. KI Polet-2, 8 točk, 5. Plavž, 7 točk, 6. Je-
senice-2, 7 točk, 7. Kranjska Gora, 6 točk, 8. Ljubelj-3, 5 
točk, 10. Triglav-3, 2 točki. M . F. 

SMUČARSKI 
KLUB 
TRŽIČ 

DOBRODELNI 
KONCERT 

"Z GLASBO DO SMUČARSKIH USPEHOV" 
v pe tek , 21 . 11. 2 0 0 8 , o b 19 . uri 

D V O R A N A T R Ž I Š K I H O L I M P I J C E V v Tržiču. 

Povabilu so se odzvali: 

NUŠKA Drašček, JURE Ivanušič, JARARAJA, IRENA 

Vrčkovnik, VUHUBANDA, MIHA Alujevič, TAČKE, 

SIMONA Vodopivec in gostje iz muzikala Moje pesmi, 

moje sanje in naši priljubljeni TRŽIČANI - ROMANA 

Krajnčan, Tomaž Ahačič - FOGL, JANKO In LUKA 

Ropret, PIHALNI ORKESTER TRŽIČ, JELENA Jukič 

VVilfan, BOJAN Veselinovič ter naši svetovni 

smučarski šampioni in drugi. 

Generalni pokrovitelj: OBČINA TRŽIČ 

Medijski pokrovitelj: RADIO GORENC. 

Drugi pokrovitelji: Zavarovalnica Triglav, Gorenjski glas, 

Elan, Spar, Tiskarna Uzar, Amicus. 

Cena vstopnic je 8 EUR, za otroke in člane društev 

I upokojencev, diabetikov in študentov pa je 5 EUR. 

j Vstopnice so v prodaji: 

I TIPC - Turistično promocijskem in informacijskem centru 

! Tržič, Gasa Latino Tržič, Bistro Pet Bar Tržič. 

Na dan koncerta na blagajni pred dvorano. 

Uspešna evropska premiera 
Rokometašl škofjeloškega Merkurja so v svoji uvodni predstavi tekmovanja za evropski pokal pred 
nabito polnimi tribunami dvorane na Podnu zasluženo premagali dunajsko ekipo Aon Fivers. 

V I L M A S T A N O V N I K 

^kofja Loka - "V domačem li-
gaškem prvenstvu imamo le-
tos kar nekaj težav, zato nam 
je še kako prav prišla zmaga 
v evropskem pokalu. Res so 
bili fantje na začetku malce v 
krču, nato pa so se izkazali 
igralci, na katere sploh ni-
sem računal. Tako smo za-
služeno slavili s štirimi goli 
razlike, rezultat tekme pa 
nam daje upanje, da se 
bomo lahko izkazali tudi na 
gostovanju na povratni tek-
m i na Dunaju," je po odlični 
sobotni predstavi svojih varo-
vancev, ki so v prvi evropski 
predstavi proti Dunajčanom 
zmagali 3 3 : 2 9 (17:17), zado-
voljno povedal trener Mer-
kurja iz Škofje Loke Urban 
Šile 

Zadovoljni pa so v soboto 
zvečer dvorano na Podnu za-
puščali tudi navijači z ru-
meno-zelenimi šali, ki so vso 
tekmo spodbujali domače ro-
kometaše. T i so prav v odlo-
čilnih trenutkih dokazali, da 
postajajo zrelo moštvo in da 
je mladost lahko tudi pred-
nost. "Zadnjih ligaških te-
kem nisem igral, tako da sem 
bil presenečen, da sem sploh 
dobil toliko priložnosti. Res 

Rokometaši Merkurja (na sliki Darko Cingesar) so se izkazali z borbeno igro. / Foto Tin oou 

smo se vsi potrudili, posebno 
v obrambi smo dali vse od 
sebe, saj smo se zavedali, da 
so gostje močna ekipa. Tudi 
na Dunaju nam ne lx) lahko, 
kljub prednosti štirih golov se 
bomo morali krepko potmdi-
ti," je povedal v soboto odlični 
domačin Darko Cingesar, ki 
se je izkazal tako v napadu 
kot obrambi. 

Težko pa bi šlo Ločanom v 
napadu brez zanesljive levi-

ce in sedmih golov, ki j ih je 
dosegel najboljši domači 
strelec tekme Jure Dolenec. 
Od njega je bil z devetimi 
zadetki boljši le Markus Ko-
lar iz moštva Aon Fivers. 
"Čeprav smo v prvem pol-
času naredili nekaj napak, 
pa smo se izkazali z res bor-
beno igro. Gotovo ni igral-
ca, ki ni motiviran, da se iz-
kaže v evropskem tekmova-
nju, saj se takšne tekme v 

Z zmagama spet na vrhu 
Hokejisti Acronija Jesenic so v petek v gosteh ugnali Innsbruck, v nedeljo 
pa doma sosede iz Beljaka ter se spet povzpeli na vrh lestvice lige EBEL 

V I L M A S T A N O V N I K 

jesenice, Bled - Konec tedna 
je bil res hokejsko obarvan, 
saj so na led stopile ekipe v 
ligi EBEL, v ženski ligi DE-
BEL in domačem državnem 
prvenstvu. Navija6 rdečih so 
tokrat spet prišli na svoj ra-
čun, saj so jeseniški hokejisti 
v petek s 3 :5 (1:1, o : 2 ,2 : 2) 
slavili v gosteh pri ekipi Inns-
brucka, izkazali pa so se tudi 
na nedeljski tekmi pred do-
mačimi navijači, saj so sosede 
iz ekipe VSV premagali s 4 : 2 
(1: o, 1:1, 2 :1). Tako so z 29 
točkami znova prišli na čelo 
lestvice lige EBEL, kjer pa je 
na 9. mestu s 16 točkami 
ostala Tilia Olimpija, ki je v 
petek v gosteh z 1:3 (1; 2, o : 
1, o : o) premagala Albo Vo-
lan, v nedeljo pa so zmaji 
doma morali priznati premoč 
ekipe Innsbmcka, ki je bila 
boljša 2 : 4 (o : 2, 2 :1, 2 :1). 
Jeseničani danes gostijo ekipo 
Albe Volan, ekipa Tilie Olim-
pije pa gostuje v Gradcu. 

Novo zmago v avstrijski 
ženski ligi DEBEL so si konec 
tedna priborile tudi hokejist-

Hokejisti Bleda so v soboto zanesljivo ugnali mlade 
mariborske hokejiste. / Foto: rmaooki 

ke Merkurja Triglava, ki so 
gostovale v Celovcu in v derbi-
ju kroga s 3 : 1 premagale eki-
po KAC-a. Tako še naprej vo-
dijo na lestvid. V solx>to jih 
čaka gostovanje na Dunaju, v 
nedeljo pa v Nibergu. 

Zanimivo je bilo konec 
tedna tudi v državnem mo-
škem članskem prvenstvu. 
Na Bledu je ekipa M H Bled 
gostila Bled mladi in zmaga-
la s 7 :1. Ekipa Jesenice mla-

di je gostila Medveščak i n iz-
gubila z : : 3, Triglavani pa so 
gostovali v Mariboru pri 
Stavbarju in izgubili 5 4 : 2 . 
Na letvici še naprej vodi 
Medveščak, Stavbar je dnigi, 
Triglav tretji, M K Bled peti in 
Jesenice noladi sedmi. Jutri 
bo Triglav gostil ekipo Slavi-
je, Jesenice mladi bodo go-
stovali pri Maribora mladi, 
M K Bled pa bodo gostili 
Alfo. 

Škofji Loki pač ne dogajajo 
vsak dan," je dodal še ne 
20- le tn i Škofjeločan Jure 
Dolenec, na katerega bo tre-
ner Šile zagotovo še kako 
računal tudi na povratni 
tekmi v soboto na Dunaju. 
"Štirje goli so lepa popotni-
ca za Dunaj in z maksimal-
no borbenostjo misl im, da 
nam bo to prednost uspelo 
tudi obraniti," je tudi dodal 
Dolenec. 

ODBOJKA 

R A D O V G I C A 

še ena zmaga blejskih 
odbojkarjev 

[vlinulo soboto so se blejski 
odbojkarji ACH Volleyja 
znova predstavili v domači 
dvorani v Radovljici. V sred-
njeevropski ligi so gostili 
madžarsko ekipo Kometa 
Kaposvar, naši prvaki pa so 
pred okoli osemsto gledalci 
brez težav zmagali 5 3 : 0 
( n , 16, 22). Zlati prva dva 
niza sta minila v veliki pre-
moči domačega moštva, le 
v tretjem so se Madžari do-
stojno upirali. Vendar so se 
odbojkarji ACH Volleyja nato 
spet zbrali ter v končnici za-
nesljivo nadigrali goste. Tre-
ner ACH Volleyja Glenn 
Hoag tokrat ni mogel računa-
ti na poškodovane igralce 
Delana Thomasa, Andreja 
Flajsa in Angela Pereza, so pa 
zato svojo priložnost odlično 
izkoristili drugi igralci, ki sicer 
na zadnjih tekmah niso veli-
ko igrali. Nova tekma blejske 
odbojkarje čaka to soboto, 
ko bodo v srednjeevropski 
ligi gostovali v Zagrebu pri 
ekipi MOK Zagreb. V. S. 

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

mailto:vilma.stanovmk@g-glas.si
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Dirka po nedostopnih terenih 
Motorist Miha Špindler iz Upnice je najboljši Slovenec v enduru. 

M A R J A N A A H A Č I Č 

Radovljica - Štirje dnevi bla-
ta, neprehodnih gozdov, 
skalnih grebenov, strmih 
vzponov in norih spustov. 
170 kilometrov, osem ur na 
dan. Na motorju, v septem-
brsko razmočeni Romuniji. 
"Bilo je iz jemno naporno. 
2e prvi dan na kval i f i^djah 
na umetnih ovirah sredi me-
sta Sibio v Karpatih. Potem 
so sledili štirje skrajno na-
peti tekmovalni dnevi po 
skoraj nedostopnih gorskih 
terenih," opisuje svojo iz-
kušnjo na tekmovanju Red-
buU Romaniacs Miha Špin-
dler iz Lipnice. "Vsak dan 
smo bili na motorju po 
osem do deset ur, prevozili 
smo tudi do 170 kilometrov 
dnevno po najbolj divjih te-
renih romunskih gora in 
gozdov - povzpeli smo se tja 
do 2 2 0 0 metrov visoko -
vzponi so bili izjemni, spusti 
nori, vreme surovo, kot le 
more biti sredi septembra," 
pripoveduje edini Slovenec, 
ki se je doslej poskusil na 
tem tekmovanju in prišel na 
dlj. 

Miha se z endurom, vož-
njo po gozdnih in gorskih 
brezpotjih v najbolj ekstrem-
nih razmerah, ukvarja šele 
nekaj let. Sicer navdušen 

• motokrosist se je lani udele-
žil prvega državnega prven-
stva v enduru - in zmagal, le-
tos se m u je mesto državne-
ga prvaka obetalo vse do za-
dnje dirke, a je, kot pravi, 
imel na koncu smolo in je 

Miha Špindler v akciji / fmo: iriiiv Mtha Spindittja 

pristal na drugem mestu. 
"Na Gorenjskem nas je 
kakšnih deset endurašev; 
tekme za državno prvenstvo 
pa vozimo na Hrvaškem, ker 
je pri nas vožnja z motorjem 
v naravi povsod prepoveda-
na," pravi Miha. 

Zdaj ga vedno bolj vlečejo 
ekstremne dirke. Letos je se 
je že drugič udeležil dirke na 
Erzberg v Avstriji. Na tekmo-
vanje, ki traja štiri uie i n kjer 
so vzponi tako strmi, da je 
motor včasih čez najbolj za-
htevne terene treba potegniti 
z jekleno vrvjo, se vsako leto 
prijavi okoli 1500 tekmoval-
cev. Le tretjina se jih kvalifi-
cira na tekmovanje, na cilj 
jih je lani prišlo 25, letos pa 
30. V vsej zgodovini tekmo-

vanja sta bila med nj imi le 
dva Slovenca, Miha letos 12., 
najboljši Slovenec doslej. 

"Pravzaprav sem se usedel 
na motor že takrat, ko sem 
shodil," z nasmehom pripo-
veduje sicer bolj resni in 
skromni triindvajsetletnik. 
"Resno sem se z motokro-
som začel ukvarjati pri dese-
tih, pri petnajstih pa profesi-
onalno. Najprej na 85-ku-
bičnem motorju, potem na 
125-kubičnem, kjer je sem 
bil državni podprvak. Sledil 
je odprti razred nad 450 ku-
bičnih centimetrov, iq'er je 
sem bil že prvo leto tretji in 

• nato še dvakrat državni pod-
prvak," našteva Miha. 

I n potem je našel enduro. 
Zanimivo: pravi, da ga je 

navdušil zaradi ljudi, k i se z 
nj im ukvarjajo, in so si v na-
sprotju z motokrosisti pri-
pravljeni med seboj poma-
gati ter po tekmah več kot 
pripravljeni na zabavo in 
druženje. "Pri krosu je res 
veliko rivalstva, kar ni v moji 
naravi. Enduro pa je še ved-
no bencinski Šport, a s po-
polnoma drugačnim ozrač-
jem tako med tekmami kot 
po njih. Sponzorjev žal nik-
jer ni prav veliko, zato se še 
posebej zahvaljujem vsem, 
ki so me podprli. Brez star-
šev in sponzorjev namreč ni-
kakor ne b i šlo," je še pove-
dal Miha Špindler, kd že ne-
strpno pričakuje prihodnje 
državno prvenstvo. Prva tek-
ma bo že februarja v ItalijL 

KOŠARKA TERPOLO 

KRANJ 

Ločani doma boljši od Kranjčanov 

Minuli torek so košarkarji v predtekmovanju pokala Spar odig-
rali prve tekme 5. kroga. V dvorani na Podnu v Škofjl Loki je eki-
pa TCC Mercator gostila kranjski Triglav in ga premagala z 98 
: 75 (27 :15, 21:18, 22 :18, 28 : 22). Povratna tekma v Kranju 
bo jutri, v sredo, ob 17. uri, na finalni turnir osmih ekip pa se 
bo uvrstila ekipa, ki bo v seštevku obeh tekem boljša. V. S. 

RADOVLJ ICA 

Najboljši mladi Stražiščani 

S turnirjem v Radovljici se je pričela že deveta sezona turnir-
jev najmlajših v košarki (igralci, rojeni 1997/98, in mlajši). V 
odlični organizaciji Športne zveze Radovljica in Vesele 
košarke Radovljica smo videli devet tekem najmlajših iz treh 
držav, kjer so z naskokom največ prikazali mladi košarkarji 
Stražišča (v tekmovanju v skupini zmagi nad Wortherseejem 
Z 59 :41 in Kapfenbergom 6 7 : 2 6 ) , ki so v finalu z rezultatom 
48 : 32 premagali ekipo Novigrada. Za zmagovalno ekipo so 
igrali: Rok Tavčar, Matej Tresket, Nik Šmic, Matic Krištofelc, 
Jure Bavdek, Gašper Rakovec, David Konc, Gašper Likozar, 
Luka Čibej, Matic Gantar, Nejc Cimerman, Žiga Traven, Lovro 
Hafhar in Andraž Melinc. Trener ekipe Matej Kozjek je ob 
novem uspehu dejal; "Lani, ko smo osvojili tako uvodni turnir 
v Radovljici kot tudi končno zmago med najmlajšimi, je bil v 
ekipi le en igralec, ki je nastopil tudi letos." Rezultati finalne-
ga dela, za i . mesto - Stražišče: Novigrad 4 8 : 3 2 , za 3. mesto 
- Worthersee : Kapfenberg 49 : 37, za 5. mesto: Radovljica : 
Kapfenberg 43 : 36. C. L 

RANJ 

adi že igrajo 

mladinci igrajo tudi v članskih moštvih, bodo svoje pr-
nstvo odigrali po sistemu treh turnirjev, na katerih bodo 
igrali po dva kroga. V nedeljo je bil že odigran prvi turnir, 
ugi turnir pa bo v Mariboru i8. januarja 2009. Dobili pa 
o že pokalnega zmagovalca v kategoriji kadetov (U16) in 
ajših kadetov (U14). Pokalni zmagovalec v kadetski konku-
ci je postal Kamnik, ki je v finalu z 12 : 8 (2 : 2, 4 : 1 , 5 :1, 
4) premagal kranjski Triglav. V konkurenci mlajših kade-

pa je naslov pokalnega zmagovalca osvojil kranjski Tri-
v, ki je v finalu premagal Rokavo Koper z 20 : 10 (6 : 2, 4 
5 :3 , 5 :2 ) . Kdaj pa bodo sezono začeli člani in kako bodo 

ali, pa bo bolj jasno po skupščini Vaterpolske zveze Slove-
e, ki bo v sredo, 19. novembra, ob 19. uri v Kranju. J. M. 

H 

RANJ 

rnir NLB Gorenjska in Kamnik 

Stari Mayr Kranj vabi na trinajsti rating turnir ciklusov NLB 
renjska in Kamnik, ki bo danes, v torek, s pričetkom ob 17. 
v klubskih prostorih. Glavni trg 16 v Kranju. Na zadnjem 
nirju so prva tri mesta osvojili domači igralci. Zasluženo je 
agal Brane Deželak. Za pol točke sta zaostala najboljši 

nior Živko Juroš in Marko Podvršnik, ki je zmagal na pred-
lodnem turnirju. Informacije: Matevž Mrak, telefon: 031/346-

, e-naslov: mrak.matevz@gmail.com. O . O. 

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

Zebe, zebe... 
Mraz na kolesu je neprijetna 

zadeva. Oblačila iz novejših, 
naprednejših materialov so ce-
novno dostopngša kot leta prej, 
zato ni razloga, da ne hi kole-
sarili tudi, ko se ozraije ohladi 
pod deset ali pod pet stopinj 
Celzija. 

V prejšnjih dveh številkah 
smo obdelali kolesarska oblači-
la od glave vse do nog. Danes 
pridejo na vrsto stopala. 

Znano je, da vsi proizvajalci 
kolesarskih čevljev stremijo k 
temu, da bi bil čevelj kar se da 
zračen, trden in lahek. Poleti 
nam prav pride, da je kar se da 
zračen, in šele pozimi zares 
ugotovimo, kako zračni in iz 
tankih materialov so naši čev-
lji. Če nas zebe v stopala, po-
tem nas zebe po vsem telesu, to 

je znano. Seveda obstajajo tudi 
zimski kolesarski čevlji. Ti so 
popolnoma zaprti, segajo nad 
^nje in so še enkrat bolj ob-
loženi kot pa poletni Čevlji. 
Zelo malo kolesarjev se odloči 
za nakup zimskih kolesarskih 
čevljev. Prvi razhgje, da so ga-
loše ali gamaše vdiko cengše. 
Drug} razlogje, da večina kole-
saijev sploh ne ve, da obstajajo 
zimski kolesarski čevlji. Tretji 
razlog pa je, da nekatere moti, 

stopalih neopren, vendar so 
kmalu vsi nejeverni Tomaži 
prikimavali moji odločitvi. Ni 
me zeblo, pravzaprav zeblo me 

je povsod, le v stopala ne. Za 
malo manj hladne dni, se pra-
vi od 15 stopinj do osem stopinj 
Celzija, obstajajo gamaše, ki so 
narejene iz mešanice lycre, 
najlona in spandeksa. To so 
gamaše, pod katerimi se ne bo-
ste znojili, kajti odlično odvaja-

jo znojenje z notranje na zu-
nanjo stran. Take gamaše so 
prav tako dobrodošle, če nas 
preseneti dež. Če boste pozor-
ni, boste lahko opazili tudi ko-
lesarje, ki kolesarijo v nc^avi-
cah! To niso navadne nogavice. 
To so "termo" nogavice in nosi-

jo jih tisti, kijih najmanj zebe v 
noge. Zadnja leta se pojavljajo 
tudi gamaše ali termo nogavice, 
ki pokrivajo samo prste in sega-

jo do sredine stopala, se pravi ne 
prek pete in nad §ežnji. To SO le 
pokrivala, kijih kolesarji pona-
vadi snamgo po nekaj kilome-
trih, ko se dodobra ogrggo. Ne 
smemo pozabiti na zimske no-
gavice. Če jih poznajo smučar-
ji, hribolazci in drsalci, zakaj 
jih ne hi spoznali tudi kolesar-
ji. Največkrat so narejene iz 
bombaža, lana, viskoze, poli-

če jim čevlji segajo nad ^žnje 
... Mc^oče obstaja še fcofc drug 
razlog, vendar se našteti največ-
krat omenjajo med kolesari. 
Naj se vrnem k najbdj priljub-
ljeni rešitvi, h gamašam. V vsa-
ki bolje založeni kolesarski pro-
dajalni so na vojjo gamaše raz-
ličnih modelov in različne debe-
line. Za tuijbdj hladne dni in 
za tiste, ki imate kronično hlad-
na stopala, so gamaše iz ne-
opretta odlična rešitev. Poudari-
tije treba, da neoprenske garm-
še pridgo prav tudi v drugih let-
nih časih. Nemalokrat se zgodi, 
da se tudi maja ali celo v pole-
tnih časih znajdemo na kakem 
maratonu, kjer dežuje odštarta 
do cilja. Letos sem bil na 150-
kilometrskem maratonu, ki je 
šel čez dva vrhova nad 1^00 me-
trov nadmorske višine. Vseskozi 

je deževdo, in čeprav je bil av-
gust, se je temperatura na na 
taki višini spustila na deset sto-
pinj. Malo čudno je zgledalo, 
ko sem imel že na štartu na 

estra in ruijlona. Lahko si na-
bavimo tudi dokolenke, ne 
bodo odveč. 

Še enkrat bi rad poudaril, 
da vsa našteta kolesarska 
oprema za hladne dneve, ki 
sem jo opisoval in priporočal 
v zadnjih treh številkah Gla-
sa, ni več tako draga, kot je bila 
pred leti. Prav vsi proizvajalci 
tovrstne opreme so cene prilago-
dili najširši množici ljubiteljev 
kolesarstva, samo pravilno je 
treba izbrati. 

Za konec bi dodal še na-
svet: ali je pametno iti na 
kolo, če ste preMajeni. Če ima-
te povišano temperaturo, vroči-
no, nikdi ne zajahajte kolesa. 
Če imate le zamašen nos, se 
pravi dihalne poti ali le lažjo 
zaporo anusov, lahko lahkotna 
do zmerna vadba ublaži bole-
zenske znake, spodbudi krvni 
pretok, ki pospeši okrevanje. Ne 
pretiravajte, vadite največ eno 
uro in telesa ne obremenjujte 
preveč. 

mailto:mrak.matevz@gmail.com
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IČ MOJ POGLED 
D A M J A N A Š M I D 

Ko eksplodira otrok... (6) 

Cilj našega ravnanja pri 

otroku, ki težko obvla-

da svoje vedenje, naj bo 

tudi zmanjšanje napetosti v 

družini. Le tako se bomo sposo-

bni pogovarjati na ljubeč na-

čin, brez prizvoka poraza in 

sovražnosti. Pri eksplozivnih 

situacijah smo zmagali že s 

tem, da ne želimo zmagati, 

marveč razmišljamo o tem, 

kako bi otroku pomagali, da bi 

se lažje obvladal. Predvideva-

nje je ena izmed spretnosti, ki 

naj bi jih obvladovali starši pri 

vzgoji otrok. Če znamo predvi-

deti, kje so možne ovire alijru-

stracije za otroka, potem bomo 

nanje pripravljeni. Tudi z otro-

kom se lahko prej pogovorimo. 

Seveda to ni čarobna formula 

in še zdaleč ni to zadosti, da 

otrok ne bi izbruhnil. Predvi-

devanje nam daje občutek, da 

zadevo poznamo in lahko na-

njo vplivamo. Poleg tega se 

starši tako naučimo prepozna-

ti znamenja v otrokovem vede-

nju, ki nam sporočajo, da se 
nekaj dogaja. Tako imamo več 

možnosti, da reapramo takoj 

in ne šele takrat, ko otrok iz-

bruhne kot vulkan. Le redki 

otroci, ki so rteprikigojeni v ve-

denju, znajo z besedami pove-

dati, kaj jih muči. Običajno 

postango razdražljivi, nemir-

ni, začnejo jokati ali postango 

agresivni. Lahko nam rečejo, 

da nas sovražijo ali da smo 

grdi, so žaljivi in ^asni. Podo-

bno kot trmasti otroci pri dveh 

ali treh letih. Če bi odrasli ob 

takšnem vedenju lahko odmis-

lili vse misli, ki nam švigajo 

skozi možgane • kako nesra-

men je otrok, zakaj me sovraži, 

tako pa to ne gre več, kako je 

predrzen, potrebno gaje kaz-

novati ..., bi mogoče opazili ali 

začutili neko veliko potrebo po 

razumevanju in bližini. 

Otrok, ki se tako obnaša, obi-

čajno sporoča "poslušaj me, 

bodi blizu, ne obvladam te si-

tuacije". Seveda je jasno, da 

morajo imeti otroci postavljene 

mge in nikakor ne smejo naše 

reakcije spodbujati neprimer-

nega vedenja. Vendar v tistem 

trenutku tudi odrasli težko ob-

vladamo čustva in običajno 

verbalno napademo nazaj. Po-

trebno je veliko treninga in 

majhnih uspehov, da verjame-

mo, daje mogoče tudi na dru-

gačen način reševati eksplozije 

malih in velikih otrok. 

Prisluhnite nam -
polepšali vam bomo 
dan. 

MHz 

fU ISTIČNI 

ujiuui.potepuh.com 

Previsok ali prenizek? 
Seveda imamo v mislih l<rvni tlak. Visok krvni tlak je bolezen, ki jo mora nadzorovati zdravnik. S 
pomočjo nekaterili naravnih pomagal pa lahko tudi sami pripomoremo k njegovemu zniževanju - ali -
zviševanju - v primeru, da sodimo med ljudi, ki jim preglavice povzroča zelo nizek krvni tlak. V prvem 
primeru koristita bela omela, česen ..., v drugem rožmarin ... 

PAVLA K L I N E R 

O p t i m a l e n krvni tlak je 
pod 1 2 0 / 8 0 m m H g 

Najsi imamo povišan krvni 
tlak ali je slednji prenizek, v 
nobenem primeru ni prijet-
no. Čeravno visok tlak pravilo-
ma ne povzroča simptomov, 
je lahko hudo nevaren, če ga 
ne zdravimo. Povečuje na-
mreč tveganje za različne bo-
lezni in vpliva na delovanje 
vseh pomembnih telesnih 
organov. Pogosto je tudi znak 
drugih obolenj. Na počutje 
bolj opazno kot povišan vpliva 
zelo nizek krvni tlak, ki ga na-
vadno spremljajo utrujenost, 
mlahavost mišic, migrene, 
razbijanje srca ... Težave z 
nizkim krvnim dakom imajo 
navadno povsem zdravi ljud-
je, pa tudi bolniki z opešanim 
srcem in hudimi nalezljivimi 
boleznimi. Visok krvni tlak pa 
je sopotnik mnogih, zlasti sta-
rejših, v večji meti moških kot 
žensk. Zelo podviženi so m u 
tudi ljudje s preveliko tdesno 
težo, še zlasti, če se jim maš-
čoba nabira okoli trebuha. 
Kdor uživa zelo slano hrano 
ali veliko alkohola, tvega, da 
ga bo doletela omenjena tego-
ba. Optimalen krvni tlak je 
pod 120/80 milimetrov žive-
ga srebra (mmHg). O poviša-
nem tlaku govorimo že, kadar 
je ta višji kot 130/85 m m H g . 

Bela omela in glog 
uravnavata krvni tlak 

Bela omela (Viscum al-
biun) velja v ljudskem zdra-
vilstvu za najboljše zeliSče za 

Rožmarin zvišuje prenizkega 

uravnavanje krvnega tlaka. A 
treba je posvariti, da je uživa-
nje omele v prevelikih količi-
nah lahko škodljivo, pred-
vsem pa ne smemo uživati 
plodov, belih kroglic, saj so 
strupene. Pri povišanem krv-
n e m tlaku se obnese čaj iz li-
stov bele omele, k i ga pripra-
vimo v obliki preliva: posuše-
ne liste zdrobimo, prelijemo 
s 7,5 decilitra mrzle vode in 
sedem do osem ur namaka-
mo, najbolje čez noč. Nato 
pripravek rahlo segrejemo in 
precedimo. Pijemo do tri 
majhne skodelice čaja na 
dan izven obrokov. Podoben 
učinek kot beli omeli pripi-
sujejo tudi glogu (Crataegus 
oxyacantha). Simon Ašič 
piše, da glog uravnava krvni 
tlak: visokega znižuje, pa 
tudi nizkega zvišuje, če je 
srce slabotno. 

Učinkovite čajne mešanice 

Čajno mešanico za urav-
navanje tlaka pripravimo iz 
treh delov glogovih cvetov, 
dveh delov rmanovih cvetov 
(Achillea milefolium) in ene-

ga dela listov bele omele. Za 
skodelico poparka vzamemo 
žličko mešanice. Čaj uživa-
mo tri tedne trikrat na dan 
po eno skodelico. Učiiikovito 
čajno mešanico za zniževa-
nje tlaka je priporočal že Se-
bastian Kneipp: zmešamo 
enake dele bele omele, gloga 
in melise (Mehssa officina-
lis). Ščep čajne mešanice 
prelijemo s skodelico hladne 
vode in kuhamo, da zavre. 
Pijemo dvakrat na dan po 
eno skodelico po jedi, in to 
opoldne in zvečer. 

Česen zbija povišan krvni 
tlak 

V boju s povišanim krv-
n im tlakom je česen izjemno 
učinkovito naravno pomaga-
lo, saj vsebuje sestavine, ki 
znižujejo krvni tlak. Kdor ne 
prenese surovega, naj upora-
bi kuhanega ali dušenega 
skupaj s hrano, saj učinkovi-
ne ostanejo aktivne kljub to-
plotni obdelavi. Strokovnjaki 
svetujejo tudi česnov prevre-
tek: štui olupljene stroke čes-
na zmečkajte in jih nekaj mi-

nut kuhajte v 2,5 decilitra 
mleka. Pripravek malce ohla-
dite in precedite. Uživajte po 
dve majhni skodelici na dan, 
zjutraj in zvečer ne glede na 
druge obroke. Prevretek bo 
dobro del tudi pri ateroskle-
rozi. 

Rožmarin pri prenizkem 
krvnem tlaku 

Zeliščni pripravki lahko 
tudi pri prenizkem krvnem 
tiaku pripomorejo k večji 
učinkovitosti zdravniškega 
zdravljenja. V ljudskem 
zdravilstvu velja, da čaj iz 
rožmarina (Rosmarinus ofE-
dnaUs) dv^a krvni tlak. Pri-
pravimo ga v obliki poparka. 
Zoper to težavo se obnese 
tudi rožmarinovo vino. Za-
užijemo do dva kozarca tega 
vina na dan. Kura naj traja 
mesec do dva. Koristno naj 
bi bilo tudi vino Lz robid (Ru-
bus fruticosus). Uživamo tri-
krat na dan po eno šilce po 
glavnih obrokih. Krvni tlak 
naj bi zviševal tudi sirup iz 
zelene (Apium graveolens), 
ki ga pripravimo tako, da v 
kozarec izmenoma nalaga-
mo plast zelene in plast slad-
korja. Koristen pa naj bi bil 
tudi čaj iz zelene: pet vejic na 
hitro zavremo v litru vode in 
pijemo čez dan. Stišld dohtar 
priporoča še uživanje mar-
melade iz gozdnih jagod in 
črnega grozdja (pol ure pred 
obroki), kokošje juhe, kopriv 
(Urtica dioica) v obliki špina-
če ter paradižnika v solati z 
dodano žlico zrezanega pet-
eršilja in janeža (Apium gra-
veolens). 
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MARJETA S M O L N I K A R 

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

Petek, 13. julija 

Ko sva se z Andrejem vrnila 
z večerje in večernega spreho-
da, je bila že trda tema. Usedla 
sva se pred šotor in opazovala 
medico nad Kolpo, ki je bila v 
luninem soju dobro vidna. Ni-
sem se rru^la, ali, bolje rečeno, 
nisem se želela premagati in 
sem zaplavala v kristalno čisti 
reki. Bilo je kot v raju. 

Prvič sem občutila prednost 
obrite glave. Ko sem gJai^o po-
molila iz vode, sem jo podza-

vestno stresla, kot bi še vedno 
imela dolge, košate in od vode 
težke lase. Šele, ko se ni okr<^ 
mojega obraza in vratu ovil 
niti en moker las, sem se spom-
nila, da las pravzaprav sploh 
nimam. In to je v dani situaci-

ji velika prednost. 
Zlezla sem v spalno vrečo k 

Andrgu, kije že najmanj uro 
trdno spal, in poslušala enako-
merno dihanje vode. Prav ni-
česar na tem svetu nisem po-
grešala in prav ničesar drugega 
si nisem želela. Razen, se ra-
zume, zdravja. 

Preden sem zaspala, sem v 
mislih obnovila izkušnje Loui-
se L. Hay, kijih je opisala v 
knjigi Moč je v tebi. Takole 

pravi: "/.../ Preden sem šla 
spat, sem se zahvalila sama 
sebi za vse, kar sem podnevi 
naredila. Rekla sem si, da bo 
proces zdravljenja potekal v 
mojem telesu tudi med spa-
njem in da se bom zjutraj zbu-
dila spočita, sveža in dobrega 
poču^a. Ko sem se zjutraj zbu-
dila, sem se zahvalila sebi in 
svojemu telesu za deb, kije po-
tekalo ponoči. Izrekla sem afir-
macijo, da sem se vsak dan pri-
pravljena razvijati, učiti in 
spreminjati, ne da bi pedala 
nase kot na slabega človeka. 
Trudila sem se tudi za razu-
mevanje in odpuščanje. /.../ 
Moje postopoma naraščajoče 
razumevanje mi je omogočilo. 

da sem sprožila proces odpuš-
čanja. j...I Ko sem si odpustila, 
sem si začela zaupati. Spo-
znala sem, da življenju in dru-
gim ljudem pravzaprav ne za-
upamo zato, ker ne zaupamo 
sefci. Ne zaupamo svojemu viš-

jemu jazu, da bo v vseh situa-
cijah poskrbel za nas /.../. 
Končno sem si dovolj zaupala, 
da bom pazila nase, in spo-
znala sem, da se z vei^im za-
upanjem tudi bolj ljubim. 
Moje telo se je zdravilo, pa tudi 
srce. /.../ Poleg tega sem bila 
dodatno nagrajena z mlajšim 
videzom. Ljudje, ki so prihaja-
li k meni po nasvete, so bili pri-
pravljeni na razvoj. Izredno so 
napredovali, ne da bi jim bila 

pravzaprav sploh kaj rekla. 
Zaznali so in čutili, da živim 
zamisli, kijih učim, zato so jih 
lažje sprejeli. Seveda so dosegli 
velike uspehe. Začeli so kako-
vostnejše živeti. Ko na notranji 
ravni sklenemo mir s seboj, živ-
ljenje steče mnogo bolj u^jeno 
in zadovoljivo. Kateri osebni 
nauk sem pridobila s to izkuš-
njo? Spoznala sem, da imam 
moč spremeniti svoje življenje, 
če sem pripravljena spremeniti 
svoje mi^jenje in sprostiti vzor-
ce, ki some držali ujeto v pre-
teklosti. Dala mi je notranje ve-
denje, da z resnično pripravlje-
nostjo lahko dosežemo never-

jetne spremembe v umu, telesu 
in življenju." (Se nadaljuje.) 

mailto:info@g-glas.si


RADOSTI ŽIVLJENJA 

Pomaranče 
BORIS BERGANT 

Pomaranča izvira iz Kitaj-
ske in Azije. Trgovci pa so 
raznosili pomaranče v Indi-
jo in Arabijo in od tod v Sre-
dozemlje. Pomarančevec je 
do 12 metrov visoko drevo s 
podolgovatimi mesnatimi li-
sti in popolnoma belimi cve-
tovi. Poznamo veliko različ-
nih sort pomaranč, meso sa-
deža pa je lahko oranžne do 
rdeče barve. Barva lupine ne 
pove ničesar o stopnji zrelo-
sti sadeža; tako so na primer 
predvsem pomaranče iz 
Brazilije pogosto zelene. Pri 
nakupu smo pozorni, da je 
lupina nepoškodovana, da 
ni plesniva in nagubana. V 
hladilniku jih lahko hrani-
mo do dva tedna, pomaranč-
no lupino in sok lahko tudi 
zamrznemo. Pomaranče v 
prodaji so večinoma konzer-
virane z voskom, da se ne 
pokvarijo, zato njihove lupi-
ne ne uporabljamo. Kadar 
potrebujemo lupino, kupi-
mo neškropljene in nepovo-
skane pomaranče, ki so po-
navadi posebej označene. 
Nikakor j ih ne smemo shra-
njevati pri temperaturi, nižji 
od 2 stopinj Celzija, sicer 
postanejo grenke. V naših 
krajih so pomaranče značil-
no zimsko sadje, tam, kjer 
jih pridelujejo, pa simbolizi-
rajo poletje. Pomaranče so 
sicer na voljo vse leto, ven-
dar so najboljše poz imi in 
na začetku pomladi. I z po-
maranče lahko kuhamo 
marmelado, uporabljamo 
jih za pripravo likerjev, sad-
nih krem. dodajamo jih lah-
ko pijačam, v solate, v različ-
nih omakah. Odlično se uje-
majo s perutnino in ribami. 
Pomaranče uporabljamo 
predvsem za presno uživa-
nje, iz n j ih stiskamo sok, 

lahko pa jih uporabimo tudi 
kot dekoracijo mesnih jedi. 

Solata s pomarančami 

Z a j osebe potrebujemo: j po-
maranče, 1 manjšo rdečo papri-
ko, 1 manjšo čebulo, 10 črnih 
oliv, st«že stisnjen sok ene limo-
ne, J žlice oljčnega olja in sol. 

Pomaranče olupite in na-
režite na tanke rezine. Zme-
šajte z na tanke , lističe nare-
zano čebulo in papriko. Do-
dajte še čme olive, začinite z 
oljčnim oljem in limoninim' 
sokom, solite, narahlo pre-
mešajte ter postre2dte. 

Račje prsi s pomarančno 
o m a k o 

Z a 5 oseb potrebujemo: 1 kg 
račjih prsi, ingver, 1 žlico mas-
la, malo pomarančne lupine, 2 
dl sveže stisnjenega pomaranč-
nega soka, 1 žlico moke, 1 dl 
vode in sol. 

Račje prsi narežite na rezi-
ne in jih natrite s soljo in 
ingverjem. Na maslu jih z 
obeh strani rjavo popedte, 
pomokajte, zalijte s poma-
rančnim sokom in vodo ter 
dodajte malo nastrgane po-
marančne lupine. Račje prsi 
pokrite dušite pol ure. Rezi-
ne račjih prsi naložite na 
krožnike, j ih prelijte z oma-
ko, ki je nastala med duše-
njem, in postrezite s pire 
krompirjem ali zdrobovimi 
anočki. 

V foliji pečen brancin s 
pomarančo 

Za 4 osebe potrebujemo: 4 
manjše brancine težke 20-30 
dag, nekaj lističev pehtrana, 
pol žličke sveže sesekljanega 
peteršilja, 1 pomarančo, pol 
dl suhega belega vina, 3 žlice 
najboljšega oljčnega olja in 
sol. 

Brancine očistite, oluskaj-
te in operite. Obrišite jih s 
kuhinjsko krpo, jih solite in 
začinite s pehtranom ter 
peteršiljem. Ribe položite 
vsako na svoj kos alu folije, 
j ih obložite z rez inami 

olupljene pomaranče ter jih 
pokapljajte z v inom in olj-
č n i m oljem. Folijo zaprite 
in j ih naložite v pekač. Peci-
te 2 0 minut v na 2 0 0 sto-
pinj Celzija ogreti pečici. 
Pečene brancine vzemite iz 
folije, j ih prelijte z omako, 
ki je nastala med pečenjem 
in postrezite s kuhanim 
krompirjem. 

Palačinke z marmelado 
in pomarančno glazuro 

Potrebujemo: 2,5 dl mleka, 2 
jajci, 20 dag moke, ščep soli, 
marelično marmelado, sok 
dveh pomaranč in 3 žlice slad-
korja v prahu. 

Iz mleka, jajc, moke in soli 
razžvrkljajte testo in spedte 
tanke palačinke. Namažite 
jih z marelično marmelado 
in j ih zvijte. Na ponvi prevri-
te sveže stisnjen pomaranč-
ni sok skupaj s sladkorjem v 
prahu in v tako pripravlje-
n e m sirupu glazirajte zvite 
palačinke. Ljubitelji manj 
sladkih palačink pa lahko 
marmelado tudi opustite in 
palačinke le zvijete in glazi-
rate. 

KUHARSKI RECEPTI 
ZA VAS IZBIRA DANICA DOLENC 

Tedenski jedilnik 

Nedelja - Kosilo: goveja juha z vlivanci, dušeni svinjski koš-
čki s papriko in z brstičnim ohrovtom, pire krompir, zeljna-
ta solata s fižolom, biskvit z jabolki; Večerja: čebulne omle-
te s slanino, jogurt 
Ponedeljek - Kosilo: porova kremna juha, popačena govedi-
na iz juhe, krompirjeva solata z majonezo; Večerja: pečene 
paprike s sirom, toast, sadni sok ali mošt. 
Torek - Kosilo: kraljevska repa, pečen piščanec s kislimi ja-
bolki, pečen krompir s kumino, mešana solata; Večerja: buč-
ni narastek, bela kava. 
Sreda - Kosilo: korenjeva juha z ovsenimi kosmiči, rižota z 
morskimi sadeži, rdeča pesa v solati; Večerja: koruzna poga-
ča s kajmakom, endivija s papriko v solati. 
Četrtek - Kosilo: ohrovtova kremna juha s tortelini, pražena 
jetra, zeljnata solata s krompirjem; Večerja: makaronovo 
meso, endivija s fižolom v solati. 
Petek - Kosilo: gobova juha iz vrečke, pečene skuše po trža-
ško, endivija s krompirjem, puding s kivijem in stepeno 
smetano; Večerja: ocvrti nadevani jajčevci, okisana cvetača. 
Sobota - Kosilo: mesna enolončnica z ohrovtom, skutni 
štruklji, zelena solata aH kompot; Večerja: krvavice s kislim 
zeljem, pire krompir, janeževe rezine. 

Čebulna omle ta s slanino na hitro 

2 čebuli, 4 jajca, 10 dag na kocke narezane slanine, sol, poper. 
Čebulo drobno sesekljamo, posolimo in na olju skupaj s sla-
nino prepražimo. Ko čebula porumeni, jo prelijemo z raz-
žvrkljanimi jajci, popramo, solimo, spečemo in ponudimo. 

Ocvrt i nadevani jajčevci 

jajčevce narežemo na pol centimetra debele kolobarje in jih 
osolimo. Damo jih na cedilo, da grenka tekočina odteče. Osu-
šimo jih s papirnato servieto, med dva kolobarja damo rezino 
šunke in sira, stisnemo, paniramo in ocvremo na vročem olju. 
Nadevamo pa jih lahko tudi s surovo maso za čevapčiče in 
podobnim, po našem okusu začinjenim mletim mesom. 

Biskvit Z jabolki 

4 cela jajca, za težo jajc sladkorja in moke, 1 pecilni prašek, 
malo naribane limonine lupinice, 4 žlice vode, s do 6 kiselkastih 

jabolk, maščoba za pekač; bele drobtine. 
Jajca, sladkor in vodo stepamo nad posodo s srednje vročo 
vodo. Ko dobro naraste, odstavimo, še malo stepamo, prime-
šamo moko, presejano skupaj s pecilnim praškom. Jabolka 
olupimo in naribamo. Pekač namažemo z margarino ali mas-
lom, potresemo z drobtinami in vlijemo nanje polovico testa. 
Potresemo ga z jabolki, ki smo jih po okusu potresli še z 
malo sladkorja in cimeta, nanje poravnamo drugo polovico 
testa. Pečemo približno 4 0 minut pri 170 stopinjah Celzija. 

Jedi iz jabolk 

JANEZ ŠTRUKELJ 

Telečja jetra z jabolčnimi 
rezinami 

Sestevine; 60 dag tela^ih je-
ter, j dag moke, 1 žlica masti ali 
olja, 3 dflg masla ali margarine, 
sol, poper, 12 jabolčnih rezin, 6 
dag masla ali margarine. 

Priprava: Jetra narežemo na 
večje rezine, jih povaljamo v 
moki in na hitro opečemo na 
zmerno vroči maščobi, da do-
bijo zlato rjavo barvo. Potem 
jih postavimo na toplo. Maslo 
raztopimo, zalijemo z juho, 
prevremo in s tem prelijemo 
jetra, ki jih solimo šele sedaj, 
sicer postanejo trda, nazadnje 
jih še popopramo. V ponvi z 
maslom ali margarino na hi-
tro z obeh strani opečemo re-
zine jabolk, ki smo j im odstra-
nili pečke. Preden zarumeru-

jo, jih položimo na jetra. Jed 
učinkuje zelo dekorativno. 
Zelo primerna priloga je riž 
ali krompirjev piie. Ponudi-
mo jih lahko tudi z zeleno so-
lato z jabolčnimi krhlji. 

Svinjska pečenka z 
zapečenimi jabolki 

Sestavine: 80 dag svinjskega 
hrbta, 1 dl olja za peko, 8 drob-
nih jabolk, sol, poper, vejica 
rožmarina, vgica pehtrana, ve-

jica bazilike, 12 dag brusnične 
ali kakšne druge pikantne mar-
melade, 10 dc^ svežega koren-
čka, 1 srednje velika čebula, 2 
stroka česna, 1 šopek peteršilja. 

Priprava: Zarebmico naj-
prej dobro operemo, ji odseka-
mo križno kost, da bomo pe-
čeno pečenko lažje rezal i 
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Nato jo nasolimo, lahko tudi 
popopramo. Česen olupimo 
in ga tudi natremo in potrese-
mo po zarebmid. Čebulo, ko-
renček, gomolj zelene in pe-
teršiljevo korenino očistimo in 
narežemo na večje kose. Prav 
tako tudi čebulo. Jabolka ope-
remo in j im izdolbemo peščiš-
če. Zdenjavo in čebulo damo 
na dno pekača, dodamo zare-
bmico in vse skupaj prelijemo 
z vrelo maščobo, da meso in 
zdenjava zakrkne. Pečemo v 
pečid 2 uri pri temperaturi 
100 stopinj CeLzdja. Potem 
temperaturo dvignemo za 
krajši čas na 180 stopinj Celzi-
ja in dodamo še jabolka, ki pa 
ne smejo biti preveč pečena. 
Pečena jabolka poberemo iz 
pekača, jih damo na krožnik 
in nadevamo z brusnično 

marmelado. Pečenko damo v 
drugo posodo in jo pokrijemo 
z alufblijo. Tudi zdenjavo po-
beremo iz omake in jo nekoli-
ko narežemo. Omako pomo-
kamo s škrobno moko in ne-
koliko prepražimo ter zalije-
mo z juho ali vodo. Ko je oma-
ka dobro prevrela, jo začinimo 
in prilijemo malo sladke sme-
tane. Meso narežemo, ga 
damo na krožnik in obložimo 
z nadevanimi jabolki, zdenja-
vo in prelijemo z omako. Po-
leg ponudimo lahko tudi 
krompirjev pire z okusom ja-
bolčne čežane. 

Jabolka v srajčki 

Sestavine: 4 srednje vdika ja-
bolka,}ddvrde vode, sladkor po 
okusu, kos listnat^a testa, 8 dag 

mardične marmdade, 1 jajce, 4 
klinČki, maščoba za pekač. 

Priprava: Jabolka olupimo, 
j im izdolbemo peščišče in jih 
damo v okisano vodo, da ne 
oksidirajo. V kožico damo 
vodo, jo sladkamo in zavremo. 
Vanjo damo olupljena jabolka 
in jih do mehkega poduSimo. 
Jabolka poberemo iz vode in 
jih nekoliko osušimo. Testo 
razvaijamo, ga razrežemo na 
enake kvadrate, premažemo s 
stepenim jajcem in nanj nalo-
žimo jabolka. Marmelado do-
bro razmešamo, z njo napol-
nimo jabolka in jih zapremo s 
testom. Na vrhu zaključimo še 
s klinČkL Jabolka premažemo 
s stepenim jajcem in pečemo 
JO minut pri temperaturi 180 
stopinj Celzija. Pečene poslad-
kamo s sladkorjem v praha 



H ZANIMIVOSTI 

Tudi u č e n j e j e l a h k o p r i j e t n o 
Priročnik za samostojno učenje 

10,43€ 

20% popusta. 
Gorenjski Glas 
naročanje na telefon: 04 201 42 41. 

e-pošta: narocnine@g-glas.si, www.g0ren3sldglas.si 

D MojeDelo.com 
izberi prihodnost 

MO)E DELO, spletni marketing, d.o.o. 
Podutiška 9 2 , 1 0 0 0 Ljubljana, Slovenija. T: 01 51 35 700 
VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSLITVENIH OGLASOV {300 - 500) 
NA: www.moiedelo.com.info@mojedelo.com 

Prodajalec, fotolaborant m/l (Kranj. Ško^ Loka) 
Podjetje FOTO GM LAB, d. O. o., ičče kandidate za dek> v foto trgovini in fo-
tdalDoratoriju za postovalnice v Kranju in Ško^ LokJ za redno zaposlitev. Od 
kandidatov pričakujemo detovne izkušnje s foto področja in prodaje, pozna-
vanje intemeta. Photoshopa .... 2anesyhrt)st in komunikatrvnost. FOTO GM 
LAB. d. o. o.. Ljubljanska c. 5. 4000 KRANJ, prijave zbiramo do 12. 12. 
2008. Več na wwvi/.moje<Jelo.coni. 

Razvojni tehnolog m/ž (Mengeš. Škoqa Loka) 
K prijavi vabimo komunikativne, prodorne in dinamične kandidate, ki imajo 
veselje do učenja In raziskovanja, imajo inovativni pristop do reševanja 
problemov, občutek za limsko delo, so natančni ter gospodami. Imeti 
morajo M l stopnjo tekstilne, kemijske ali druge tehnične smeri, delovne 
izkušnje niso pogoj, ter aktivno znanje angleškega in drugega tujega 
jezika. Filc, d. d.. Mengeš, Za: Branka Zorman Čop. Slovenska cesta 
40, 1234 Mengeš. Prijave pričakujemo do 13. 12. 2008 . Več na 
www.mojedelo.CQm. 

Svetovalec za osebna zavarovanja in naložbe m/ž (Celje. Kranj. Maribor 
in Primorska) 
Vabimo nove. ambiciozne sodelavce, z željo po novih dosežkih, dobrem 
zaslužku tn vas nI strah deia z znanimi strankami na domu. Postanite del 
mladega tirna in izkusite radosti našega d«la že danes. Naš moto je AAA 
(ambicije, ambicije, ambicije). VTIANAL, zavarovalno zastopniška družba, 
d. o. o.. Ob rimski nekropoli 15, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, prijave 
zbiramo do 11.12. 2008. Več na www.moiedelo.com. 

Vodja projekta m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: ns^manj VII. stopnjo izobrazt>e ekonomske, računovodske ali 
organizacijske smeri, vodstvene sposobnosti, najmanj pet let delovnih 
izkušenj. SPIN, d. o. o., C^sta Koroškega odreda 4, 4 0 0 0 Kranj, prijave 
zbiramo do 24. 11. 2008. Več na www.mojedelo.com. 

Svetovalec m/ž pri postavitvah in podpori (Kranj) 
Pričakujemo: najmanj VI. stopnjo izobrazbe ekonomske oz. ustrezne smeri, 
poznavanje slovenske zakonodaje s kadrovskega in plačnega področja, 
organizacijske sposobnosti, vozniški izprt kategorije B. SPIN, d. o. o.. 
Cesta Koroškega odreda 4. 4000 Kranj, prijave zbiramo do 24. 11. 2008. 
Več na www.moiedelo.com. 

Vodja poslovalnice in prodajatka/ec (Kranj) 
Kot prodajalka/ec boste usn^erjeni na prodajo aktualne mode našim kupcem 
in v zadovoljevanje njihovih želja. Od Vas pnčakujenfK). da imate za delovno 
mesto prodajalka/ec vsaj IV. stopnjo izobrazbe zakonsko ustrezne smeri. 
Charles Vogele, Linhartova cesta 11 A. 1(XX)Ljul3)jana, prqave zbiramo do (M. 
12. 2008. Več na www.mojedek>.com. 

Razvojni inženir (m/ž) • Delphi (gubljana ali Kranj) 
Pričakujemo: V. stopnjo i2obrazt>e, znanje programskega jezika Delphi, 
zaželeno vsaj 3 leta delovnih izkušenj, znanje angleškega jezika, komunika-
tivnost, odgovornost. natar>čnost in pripravljenost na timsko dek>. SRC.SI, d. 
o. o., Tržaška cesta 116. ^000 Ljubljana, prijave zbiramo do 06. 12. 2008. 
Več na NFWvw.moiedek>.com. 

Poslovni sekretar ž/m (Kranj) 
Uspešno podjetje, zastopstvo za nekaj svetovno uglednih podjetij s področja 
vrhunskih tehnotogij, išče postavno sekretarko. Pogoji: vsaj VI. stopnja izo-
txazt>e ustrezne smeri, aktivno znanje angleškega jezika, dobro poznavanje 
dela z računalnikom, zanesljivost, samostoinost in samoiniciathmost. Kiaj dela 
- Krani. Zaposlitev za dotočen čas z nr>o2nostjo podaljšanja. d. o. o.. 
Preddvor, Breg 7. 4205 Preddvor, prijave zbiramo do 23. 11. 2008. Več na 
www.mojedelo.com. 

Svetovalec m/ž (Kranj) 
Zaposfimo svetovafca m/ž: za uvajanje postavne informacijske rešitve. Od Vas 
pričakujemo dobro poznavanje poslovnih procesov na področju proizvodnje v 
povezavi z tagističninu procesi, višjo stopnjo izobrazbe, kandidati z visoko izo-
brazbo bodo imeti prednost. Nudimo vam deta v urejenem kolektivu, stimula-
tivno nagrajevanje ter možnost izobraževanja in osebnega razvoja. MIT infor-
macijske rešitve, d. o. o.. Smtedniškacesta 140,4000 Kranj, p r ^ z b i r a m o 
do 06 .12 . 2008. Več na www.mojedeto.com. 

Natakar m/ž (Kranjska Gora) 
Takoj zaposlimo natakarja/-ico. Žeier^e so izkušnje, niso pa nujne. Deta za 
nedoločen čas. Plačita od 800 do 1000 EUR. Po potrebi poiščemo tudi 
stanovanje. Več informacij o nas dobite na svww.apartmaH<osir.si. Foto Moj-
ca. d. o. o.. Borovška 92. 4280 Kranjska Gora, prijave zbiranK) do 02. 12. 
2008. Vflč www.mciidd0lo.com. 

Bančni komercialist ž / m (Ljubljana. Kranj) 
V NLB, d. d.. Iščemo več novih sodelavcev, bančnih komercialistov, za deta s 
strankami v postavalntaah po gutjijani in v Kranju. Od novih sodelavcev poleg 
podjetnosti, etičnosti, usmenenosti na stranko in pripadnosti Skupini NLB 
pričakujemo: V. aii VI. stopnjo gimnazijske ali ekonomske snf>eri. vsaj eno teto 
detavnih izkušenj, komenî ialne in numericrte sposobnosti, komunikativnost. 
NLB. d. d.. Trg republike 2 , 1 5 2 0 gubljana, prijave ztoiramo do 27.11. 2008. 
Več na www.moiedeto.com. 

Jubilej koče na sv. Jakobu 
Na sobotni slovesnosti na sv. Jakobu so se spomnili odprtja tamkajšnje koče pred dvajsetimi leti. 

MATEJA R A N T 

Preddvor - S planinskim po-
hodom in kulturnim progra-
mom ob koči na sv. Jakobu 
so v soboto dani planinske-
ga društva Iskra Kranj za-
znamovali d vaj setletnico 
koče Iskra. Ob tej priložnosti 
so na vrhu Sv. Jakoba posta-
vili tudi priložnostno razsta-
vo Tapisana žehta, v okviru 
katere se je s fotografijami 
zaščitenih gorskih rastlin 
predstavilo osem članov fo-
tografske skupine društva. 
"V planinah zdaj puščamo le 
stopinje, s sabo pa odnese-
mo fotografije," je ob tem 
poudaril predsednik planin-
skega društva Iskra Kranj 
Emil Leon Sekne. 

Kočo na Sv. Jakobu, ki so 
jo slovesno odprli pred dvaj-
setimi leti, so tudi s prosto-
voljnim delom pomagali 
graditi člani planinskega 
društva Iskra. Pri gradnji, je 
spomnil Emil Leon Sekne, 
so opravili prek dva tisoč 
udarniških ur. "V teh dvajse-
tih letih pa smo storili mno-
go za videz in korist koče. K 
temu, da je bilo obiskoval-

N a Sv. Jakobu nad Preddvorom so v soboto pripravili slovesnost ob dvajsetletnici koče Iskra. 

cem lepo, pa so veliko pri-
spevali tudi vsi dosedanji 
oskrbniki." Ž e v preteklih le-
tih so povsem obnovili kuhi-
njo in zgradili prizidek, da bi 
lažje organizirali strežbo, po-
leg tega pa so uredili izrabo 
sončne energije. Uredili so 
tudi zajem meteorne vode za 
potrebe sanitarij in zamenja-
li strešno kritino. "Prej je 

bilo streha zelo naravno po-
krita s skodlami, zdaj pa 
smo njih zamenjali z imita-
cijo skodle," je pojasnil Sek-
ne. Letos pa so zamenjali že 
povsem dotrajane zunanje 
mize in klopi ter prepleskali 
notranjost in zunanjost 
koče. Večino del, je poudaril 
Sekne, so opravili z lastnimi 
sredstvi. V prihodnje bi radi 

prispevali tudi k varovanju 
okolja, zato imajo v načrtu 
gradnjo čistilne naprave. 
Obenem, je še dodal Sekne, 
pa bi radi uredili tudi vso po-
trebno dokumentacijo za 
kočo, ki je sicer last pred-
dvorske občine, a imajo z 
društvom sklenjeno pogod-
bo o trajnem brezplačnem 
upravljanju. 

RADIJSKI SPOREDI 
Radio Kranj, 97,3 Mhz 
{wvw.radio-kranj.si/program.php) 

V torkovem dopoldnevu vabimo k poslušanju prispevka ob n . 3 0 ob i8-
letnici delovanja TOM.telefona, popoldne ob 16.15 pa bi vas radi opozo-
rili na zanimivo razstavo ročnih del Marije Pisek. Popoldne ne gre zamu-
diti avtomobilistične oddaje ob 17.15, upokojenci pa bodo verjetno pri-
sluhnili oddaji PolepŠajmo si staros^ ob 19.30. V sredini temi dneva ob 
9.15 naj opozorimo na oddajo, ki nam jo pomagajo oblikovati na Zavodu 
za turizem Kranj, kjer se prav v teh in prihajajočih dneh dogaja marsikaj 
zanimivega. O Slovenskem festivalu vin bomo spregovorili ob 11.30, Fe-
stival Kamping in karavaning pa bomo predstavili ob 12.45. V tc^i tednu 
bomo gostili tudi radovljiškega in tržiškega župana, janka S. Stuška in 
Boruta Sajovica. Dijake in študente vabinno k poslušanju Mladinskega 
tednika, v sredo ob 19.30, najmlajše posluSalce pa v soboto ob 9.15, ko 
bodo spet na sporedu Bistre glave, ki vedno vedo odgovore prave. Ne-
deljska gostja ob 9.15 bo Manca Špik, radijsko razglednico pa bo tokrat s 
Primorske vinske ceste ob 13.30 poslala Ana jagodic. 

Radio Sora, 91,1 Mhz 
(viAvw.radio-sora.si) 

V torkovi oddaji aktualno bomo predstavili delo skupine za samopomoč 
odvisnikom od drog, ki deluje v Železnikih, med pol enajsto in pol dva-
najsto bomo poskrbeli za zanimive in poučne Vrelce zdravja in lepote, 
popoldne bomo nizali kulturne dogodke, v večer pa se potopili ob zvokih 
zimzelene glasbe. V sredo ob enajstih bomo gostili Ško^eloŠkega župana 
Igorja Draksierja. popoldne bomo namenili zabavni glasbi, ob osmih zve-
čer pa za eno uro mikrofone prepustili Študentom. V četrtek ob devetih 
bomo predstavili novo številko Loških razgledov, ob enajstih bomo reše-
vali Vprašanja in pobude, ob petih pa spregovorili o pomenu družinske 
rekreacije, s katero je v novembru Štartala škofjeloška LAS - lokalna akcij-
ska skupina za preprečevanje odvisnosti. V petek ob devetih bomo pred-
stavili novo številko Železnih niti, ob pol dvanajstih bomo izbirali najod-
mevnejši dogodek minulega tedna, popoldansko razglednico pa bomo" 
tokrat pisali na frizerskem stolu. Sobotno popoldne bo športno oban/a-
no, nedeljskemu dopoldnevu, v katerem boste slišati pogovor z nedelj-
skim gostom in kmetijsko oddajo, pa bo sledib bolj sproščeno, v prvi vr-
sti glasbeno obarvano popoldne. Naj vas spomnimo Se na dve noči, ki 
bosta potekali iz studia Radia Sora: v noči na četrtek bo jana jenko gosti-
la Hare KriSno, noč na petek pa bo oblikovala Monika Tavčar. 

Radio Potepuh, 91,0 Mhz (TELE-TV in SAT-TV) 
(wwv\^.potepuh.com) 

V tednu, ki je pred nami, se bomo odpravili v obilico zanimivih krajev in 
jih predstavili. Naj opozorimo tudi na redne tedenske oddaje; tako v to-
rek ob 13. uri ne presliSite Skritega mikrofona, ob 14.10 oddaje Moja de-
žela in ob 15.10 Babičinih nasvetov. V sredini oddaji Rože&Vrt ob 14.10 
bomo več besed namenili krompirju, ki je nepogrešljiv v vsaki kuhinji. Ob 
15.30 prisluhnite oddaji Mozaik Slovenije. V četrtek ob 12.10 naj opozori-
mo na razgovor z Meto Lenarčič, ki se nam bo javila iz Melbourna, in na 

oddajo Teme za vse dileme ob 14.10; v petek pa izpostavljamo oddaji 
Moja dežela ob 14.10 in Živimo lepo ob i6 . io . V soboto in nedeljo lahko 
prisluhnete obilici dobre glasbe in ponovitvam rednih tedenskih oddaj. 
Kako lahko sami vplivamo na svoje počutje z doma pripravljenimi napit-
ki in oblogami, izveste v ponedeljkovem Zdravstvenem kotičku ob 12.10; 
uro kasneje se nam bo v studiu pridružil blejski župan Janez Fajfar, ob 
14.10 pa ne presliSite oddaje Turistični podmladek, ki jo bodo pripravili 
študentje Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled. 

Radio Triglav, 96,00 Mhz 
(www.radiotrigIav.si/spored/) 

V torek in sredo bomo na obisku v občini Radovljica. Govorili bomo z žu-
panom Jankom S. StuŠkom, pozornost bomo posvetili novemu proračunu, 
obiskali društvo upokojencev, spregovorili o težavah mladih. V torek ob 14. 
uri bomo pregledali ponudbo prostih delovnih mest, uro kasneje bo na vr-
sti Triglavska družabna kronika, ob 16. uri pa Razgled na občino Gorje. V 
sredo ob 9. uri bomo pozomost posvetili malim živalim. Ob n . uri boste 
lahko slišali glasbeno oddajo Zlata kočija Formula i, ob 13. uri pa bo na vr-
sti Glas ljudstva. Ob 18. uri boste lahko prisluhnili oddaji Moda in čas, ob 
19. uri pa bo na vrsti Druga stran. V Četrtek ob 7. uri bomo odkrivali zakla-
de ljudske modrosti, ob n . uri bo na vrsti oddaja Kamen spotike, ob 13. uri 
pa Miscellenea kulture. V petek ob 8. uri boste lahko slišati Godovnike, uro 
kasneje bo na vrsti davčni nasvet, ob 11. uri oddaja 1001 nasvet, ob 13. uri 
pa oddaja Doktor Petek Razgled s Triglava na občino Bled bo na vrsti ob 
i6. uri, ob i8. uri pa tedenski pregled dogodkov pod Triglavom. V soboto 
boste ob 8. uri lahko slišali planinski nasvet, uro kasneje bodo sledile 
'okoljske minute*. Ob 10. uri bo na sporedu humoristična oddaja Godrnja-
nje in meketanje. Beseda mladih se bo začela ob 13. uri, oddaja Motorci pa 
bo na vrsti ob 15. uri. Oddaja za ljubitelje resne glasbe bo na sporedu ob 19. 
uri. V nedeljo se bo ob 8. uri začelo Triglavsko nedeljsko jutri za otroke, ob 
10. uri bo na vrsti Triglavska kuhalnica. Spremljali bomo tudi nastope jese-
niških hokejistov v ligi EBEL V torek se bodo ob 19.15 doma pomerili z eki-
po AIba, KAC iz Celovca, v petek pa bodo ob 19.15 gostovali v Ljubljani pri 
Otimpiji, v nedeljo bodo ob iS.oo doma gostili ekipo iz Salzburga. 

Radio Ognjišče, 102,3,104,5 105»9 Mhz 
{www.ognjisce.si/napovednik/napovednik.htm) 

V torek ob 13.30 boste slišali, da Slovaška ne pozna ločenosti države in 
Cerkve. V oddaji EU v živo ob 18.15 se bomo ustavili pri ukrepih, ki jih je 
sprejeta Evropska unija pri reSevanju finančne krize. Oddaja Kuhajmo s 
sestro Nikolino v sredo ob n.15 bo 150. po vrsti. Ne preslišite tudi odgo-
vora na vprašanje poslušalke: ali lahko zamrzne domače kislo zelje ali 
repo? v Pogovoru o. . . bo Škof Jurij Bizjak spregovoril o 12. sinodi škofov, 
ki je bila posvečena vlogi Svetega pisma. V četrtek ob 17. uri se bomo 
ustavili pri posledicah finančne krize. V petkovi prometni rubriki Na po-
tek ob 7.20 boste slišali, kdo je lahko spremljevalec mladega voznika. Ob 
12.05 se bomo spomnili slikarja, scenografa in pedagoga Milana Butine. 
v soboto ob 12.05 vam bomo predstavili tega dne ustanovljen Papeški 
slovenski zavod Slovenik. O b godu svete Cecilije je molitev ob 20.30 pri-
pravila Roža Gantar, z nami pa bodo pater Vid in mladi Frančiškov! pev-
ci. v osrednjem delu nedeljske kmetijske oddaje ob 18.15 bo naš gost An-
drej Podpečan, kmet iz okolice Žalca. Govoril bo o stanju v slovenskem 
kmetijstvu v trenutku, ko se gospodarska kriza v svetu stopnjuje. 
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ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVAfOJE 
-PROSTA DELOVNA MESTA 

NA GORENJSKEM (m/ž) 

DELAVEC BREZ POKUCA 
do 22.11.2008: DOM UPOKOJENCEV. 
PETROVO BRDO 7.5243 PODBRDO 
do 04.12.2008; GRADBENO PODJETJE 
KARU. d.0.0.. MOTNICA 9.1236 TRZIN 
do 27.11.2008; OGREX. d.o.o.. PODREČA 
6. MAVČIČE 
do 08.12.2008; STEEUNG. d.o.o.. PA-
JERJEVAUL 7. ŠENČUR 
SNAŽILKA 
do 21.11.2008; TADEJ PtVK S.P.. ROVTE 
43.1373 ROVTE 
OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA 
do 23.11.2008; CESTNO PODJETJE 
KRANJ. d.d.. JEZERSKA C. 20. KRANJ 
do 07.12.2008; ELASAN, d.o.o., VRHOV-
ČEVAC. 34 A. 1358 LOG PRI BREZOVICI 
do 18.11.2008; MANPOVVER, d.o.o.. KO-
ROŠKA C. 14. KRANJ 
do 12.02.2009; MERKUR zavarovalnica. 
d.d.. DUNAJSKA C. 58, UUBUANA 
do 07.12.2008; PLUS ORBITA, d.o.o., 
VRTNA UL 24. KRŽE 
do 22.11.2008; PROSEN COM. d.o.o., 
SP.DUPUE8. DUPUE 
do 19.11.2008; R & M TRADE. d.o.o., 
FRANKOVO NASEUE 67. ŠK. LOKA 
do 29.11.2008; RTC KRVAVEC, d.d.. 
GRAD 76. CERKUE 
do 19.11.2008; SIMTAL. d.d.. LITOSTROJ-
SKA C. 38. UUBUANA 
do 03.12.2008; SKUPINA KARIERA, 
d.o.o., DUNAJSKA C. 21. UUBUANA 
do 01.12.2008; STC STARI VRH, D.O.O., 
2APREVAL 3. POUANE NAD ŠKOFJO 
LOKO 
do 24.11.2008; ŽIČNICE VOGR BOHINJ, 
d.d,. UKANC6, BOHINJSKO JEZERO 
POMOŽNI TEKSTILNO MEHANSKA DE-
UVEC 
do 26.11.2008; JAVNI GOSPODARSKI ZA-
VOD PROTOK. STORITVE RS, PREDO-
SUE 39, KRANJ 
ZIDAR ZA ZIDANJE IN OMETAVANJE 
dO 07.12.2008; UTIF BAHTIČ. S.R, C. 
MARŠAU TITA 99. JESENICE 
VARNOSTNIK 
do 27.11.2008; BBR SECURITV, d.o.o.. 
LETAUŠKA C. 5. UUBUANA 
SOBARICA 
dO 01.12.2008; HCfFEL MAMTOVA. cf.o.o., 
CANKARJEVTRG 6.1380 VRHNIKA 
NIŽJA POKLICNA IZOBRAZBA ( 0 0 3 
LET) 
do 20.11.2008; SKUPINA KARIERA, 
d.o.o.. DUNAJSKA C. 21. UUBUANA 
CVETUČAR 
do 27.11.2008; MARJAN PLANINŠEK S.P.. 
VALVASORJEV TRG 17.1270LrTUA 

SUŠČIČAR 
do 19.11.2008; BOHINJ vodni park 
d.o.o., TRIGLAVSKA C. 17. BOHINJSKA 
BISTRICA 
do 29.1V2008; NJAM NJAM SLAŠČICE 
d.o.o., JURČKOVAC. 226. UUBUANA 
do 19.11.2008; PT RESMAN. d.o.o., ZGO-
ŠA 44, BEGUNJE 
MIZAR 
do 19.11.2008; BORUT ZUPAN S.P., JE 
ZERSKAC. 93 A, KRANJ 
do 19.11.2008; SANING INTERNATIONAL, 
d.o.o.. UL MIRKA VADNOVA1, KRANJ 
KLJUČAVNIČAR 
do 22.11.2008; BEKEM. D.O.O., BELŠA-
K0VAUL2. 2250 PTUJ 
do 08.12.2008; STEEUNG. d.o.o., PA-
JERJEVAUL 7. ŠENČUR 
do 14.12.2008; SUKA. d.o.o.. ŠIKOLE 64 
A. 2331 PRAGERSKO 
OBUKOVALEC KOVIN 
do 11.12.2008; BUHEXPO.SI. d.o.o., VE 
ROVŠKOVA UL 60 A. UUBUANA 
STRUGAR 
do 22.11.2008; GEOSTROJ d.d.. DIMIČE 
VAUL 16, UUBUANA 
ORODJAR 
do 24.11.2008; EXOTERM.IT. d.o.o 
STRUŽEVO 66, KRANJ 
STAVBNI KLEPAR 
do 07.12.2008; MUNOSTROJ. d.d 
ŠTUDUANSKA C. 5.1230 DOMŽALE 
VARILEC 
do 14.12.2008; SUKA. d.o.o., ŠIKOLE 64 
A. 2331 PRAGERSKO 
STROJNI MEHANIK 
do 22.11.2008; MUNOSTROJ. d.d 
ŠTUDUANSKA C. 5.1230 DOMŽALE 
do 26.11.2008; RTC KRVAVEC, d.d 
GRAD 76. CERKUE 
AVTOMEHANIK 
do 19.11.2008; AVTOCENTER VRTAČ 
d.o.o.. VISOKO 77 A. VISOKO 
MONTER TK OMREŽJA 
do 18.11.2008; MOJCA RAVASS.P., NOVI 
SVETI?.ŠK. LOKA 
AVTOELEKTRIKAR 
do 29.12.2008; AVTOTRADE. d.o.o., S 
NJA GORICA 11.1360 VRHNIKA 
ELEKTRIKAR ELEKTRONIK 
do 24.11.2008; METROPOL GROUP, d.d 
0BAU77.6320 PORTOROŽ 
RAČUNALNIKAR 
do 19.11.2008; ATRIBUT, d.o.o., SLOVEN-
ČEVA UL 95, UUBUANA 
AVTOUČAR 
do 24.11.2008; PORSCHE INTER Al/TO 
D.O.O., BRAVNIČARJEVA UL 5, UUB-
UANA 
FRIZER 
do 14.12.2008; BOŠTJAN ŠINKOVE 
S.R, C. TALCEV 6 A. ŠK. LOKA 
do 16.12.2008; ALEX KUDUZOVIČ S.P 
MUAVČEVAUL 15.1291 ŠKOFUICA 
do 05.12.2008; UROŠ ŽVAB S.P.. ROŽNA 
UL 2,1360 VRHNIKA 

do 04.12.2008; IRENA HOMAN S.P.. BLA-
ŽEVAUL11. ŠK. LOKA 
do 23.11.2008; MfTJA TAVČAR S.P., TOM-
ŠIČEVA UL 8. 6210 SEŽANA 
do 04.12.2008; MARJETA MLAKAR S.R, 
ŠOLSKA UL 20, PREDDVOR 
TESAR 
do 26.11.2008; MIRABEU, d.o.a., ZA-
GREBŠKA C. 20. 2000 MARIBOR 
ZtDAR 
do 26.11.2008; MIRABEU, d.o.o., ZA-
GREBŠKA C. 20, 2000 MARIBOR 
VOZNIK AVTOMEHANIK 
do 22.11.2008; KOMUNALA RADOVUI-
CA, d.o.o., UUBUANSKAC. 27, RADOV-
UICA 
ŽiČNIČARSKt STROJNIK 
do 01.12.2008; STC STARI VRH. D.O.O.. 
ZAPREVAL 3. POUANE NAD ŠKOFJO 
LOKO 
PRODAJALEC 
do 23.11.2008; ADECCO H.R.. d.o.o., 
BRNČIČEVAUL 16 B. 1231 UUBUANA-
ČRNUČE 
do 25.11.2008; AGENCUA M SERVIS, 
d.o.o.. SLOVENSKI TRG 8, KRANJ 
do 18.11.2008; AGENCUA M SERVIS. 
d.o.o.. SLOVENSKI TRG 8, KRANJ 
do 22.11.2008; HnEX. d.o.o., DOBJAVAS 
143, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM 
do 29.11.2008; EDfTA ORAŽEM S.P.. PR-
VOMAJSKA UL t4, 1241 KAMNIK 
do 23.11.2008; PEKARNA POSTOJNA. 
d.o.o.. KOLODVORSKA C. S C. 6230 PO-
STOJNA 
do 24.11.2008; WIT B. d.o.o., ŽEJE PRI 
KOMEND1112,1218 KOMENDA 
do 26.11.2008; ZATEX. d.o.o., VIRAVSKA 
C. 55,5000 NOVA GORICA 
do 18.11.2008; ŽiV-ŽAV, d.0,0., BREZNk 
KOVAUL 15.1230 DOMŽALE 
KUHAR 
do 22.11.2008; KUSTERLE JAKA S.P., 
SREDNJA VAS S7. SREDNJA VAS V BO-
HINJU 
do 24.11.2008; ADECCO H.R.. d.o.o., ZO-
ISOVAUL 1, KRANJ 
do 19.11.2008; BOHINJ vodni park, 
d.o.o., TRIGLAVSKA C. 17. BOHINJSKA 
BISTRICA 
do 19.11.2008; CŠOD. FRANKOPANSKA 
UL 9. UUBUAMA 
do 14.12.2008; MAGDfČ ANTON S.P., DE-
LAVSKAC. 18, ŠENČUR 
do 11.12.2008; SIMON ZGONC S.P.. 
ŠUUMERJEVAUL 1 A. UUBUANA 
do 23.11.2008; K! INTERIM. d.o.o.. KOT-
NIKOVAUL 32. UUBUANA 
do 14.12.2008: MIP MALOPRODAJA. 
d.0.0.. PANOVŠKA C. 1. 5000 NOVA GO-
rk:A 
do 23.11.2008: TRADICIJA AVSENIK. 
d.o.o., BEGUNJE 21. BEGUNJE 
NATAKAR 
do 22.11.2008; ANASSV, d.o.o.. GOLNIK 
83. GOLNIK 

do 28.11.2008; BOHINJ vodni park 
d.o.o., TRIGLAVSKA C. 17. BOHINJSKA 
BISTRICA 
do 19.11.2008; MERCATOR CENTER 
KRANJ, C. STANETA ̂ GARJA 69. KRANJ 
do 04.12.2008; SAJ^RIN, d.o.o.. KO-
ČEVJE 10 C. 8340 ČRNOMEU 
SREDMJA POKUCNA IZOBRAZBA 
dO 18.11.2008; AGENCUA M SERVIS. 
d.0.0.. SLOVENSKI TRG d, KRANJ 
do 25.11.2008; AGENCiM M SERVIS, 
d.o.o., SLOVENSKI TRG 8. KRANJ 
do 01.12.2008; BORIS PUSTOVRH S.P., 
TREBIMJSKAUL 3, UUBUANA 
do 07.12.2008; DACAR, d.o.o., BREG OB 
SAVI 28. MAVČIČE 
do 18.11.2008; ERLAH, d.o.o.. SREDNJA 
VAS 132, SREDNJA VAS V BOHINJU 
do 19.11.2008; GROUP 4 SECURICOR. 
d.o.o.. STEGNE 21. UUBUANA 
do 25.11.2008; JOŽEF ČREŠNAR S.P.. 
KONJIŠKA C. 6.2317 OPLOTNICA 
do 23.11.2008; KI INTERIM. d.o.o., KOT-
NIKOVAUL 32, UUBUANA 
do 26.11.2008; MANPOVVER. D.O.O.. KO-
ROŠKA C. 14. KRANJ 
do 25.11.2008; MANPOVVER. D.O.O.. KO-
ROŠKA C. 14. KRANJ 
do 25.11.2008; FRANC POZVEK S.R, C. 
ANDREJA BfTENCA 198, UUBUANA 
dO 22.11.2008; OSNOVNA ŠOLA 16. DE-
CEMBRA. UL ALOJZA RABIČA 7. MOJ-
STRANA 

do 18.12.2008; PAVLE LOGAR S.R. HO-
TOVUA 21. POUANE NAD ŠKOFJO 
LOKO 
do 20.11.2008; SKUPINA KARIERA, 
d.o.o., DUNAJSKA C. 21. UUBLIANA 
do 03.12.2008; SKUPINA KARIERA, 
d.0.0.. DUNAJSKAC. 21. UUBUANA 
do 24.11.2008; SPAR JESENICE. FUŽIN-
SKA C. 8. JESENICE 
do 24.T1.2008; SPAR TRŽIČ, C. STE MA-
RIEAUXMINES9A. TRŽIČ 
do 14.12.2008; SUKA, d.o.o., ŠIKOLE 64 
A. 2331 PRAGERSKO 
do 21.11.2008; ZORNIK. d.o.o.. POT NA 
USICE 17. BLED 
do 24.11.2008; ŽIČNICE VOGEL BOHINJ, 
d.d.. UKANC 6. BOHINJSKO JEZERO 
STROJNI TEHNIK 
dO 19.11.2008: AŽUR. d.o.o., POD STRA-
HOM 38.1291 ŠKOFUICA 
do 18.11.2008; GASILSKO REŠEVALNA 
SLUŽBA KRANJ. BLEIV/EISOVA C. 34. 
KRANJ 
ELEKTROTEHNIK 
dO 22.11.2008; SCAU. d.o.o., C. XIV. D^ 
VEJE 63. 2000 MARIBOR 
RAČUNALNIŠKI TEHNIK 
dO 27.11.2008; MMB«. d.o.o.. KIDRIČEVA 
UL 24.3000 CEUE 
KOZMETIČNI TEHNIK 
dO 28.11.2008; BOHINJ vodni park. 
d.o.o.. TRIGUVSKA C. 17. BOHINJSKA 
BISTRICA 

TRGOVINSKI POSLOVODJA 
do 29.11.2008; METR0NI04<0MET. d.o.o.. 
TRG SVOBODE 20.1420TRBOVUE 
KOMERCIALNI TEHNIK 
dO 28.11.2008; B211, d.o.o.. ŠTEFETOVA 
UL 27. ŠENČUR 
EKONOMSKI TEHNIK 
do 28.11.2008; LITOSTROJ JEKLO, 
d.o.o., UTOSTROJSKAC. 44. UUBUANA 
EKONOMSKI TEHNIK ZA RAČUNOVOD-
STVO 
do 19.11.2008: ELGRAD. d.o.o., JUR-
ČKOVAC. 233. UUBUANA 
EKONOMSKO KOMERCIALNI TEHNIK 
do 14.12.2008; PRIMA ZASTOPSTVO, 
d.o.o., PARTIZANSKA UL 19. UUBLIANA 
ZDRAVSTVENI TEHNIK 
do 22.11.2008; SONČEK. ROŽANSKA UL 
2. UUBUANA 
SREDNJA STROKOVNA AU SPLOŠNA 
IZOBRAZBA 
do 20.11.2008; ABB Inženiring, d.o.o., KO-
PRSKA UL 92. UUBUANA 
do 21.11.2008; BREZNAR FRANC S.P., 
NA KLANCU 9. 2312 OREHOVA VAS 
do 04.12.2008; GENERAU. d.d.. KRŽIČE-
VA UL 3, UUBLIANA 
do 12.01.2009; MERKUR zavarovalnica, 
d.d.. DUNAJSKAC. 58. UUBUANA 
do 22.11.2008; PLUS ORBITA, d.o.o.. 
VRTNA UL 24. KRIŽE 
do 20.11.2008; SKUPINA KARIERA. 
d.0.0.. DUNAJSKAC. 21. UUBUANA 
do 14.12.2008; SKUPINA KARIERA, 
d.o.o.. DUNAJSKAC. 21. UUBUANA 
INŽ. ELEKTROTEHNIKE 
do 26.11.2008; ISKRA MEHANIZMI, d.d., 
UPNICA 8. KROPA 
I N l KEMUSKE TEHNOLOGUE 
dO 27.12.2008; PRALNICA LUCUA, 
D.O.O.. UMINJANSKA C. 102. 6320 PO-
RTOROŽ 

EKONOMIST ZA DENARNIŠTVO, RNAN-
CE. RAČUNOVODSTVO 
do 22.11.2008; DAVČNI URAD KRANJ. 
KOROŠKA C. 21. KRANJ 
do 19.11.2008; PERLA-STAR, ŠkofiaLoka. 
d.o.o.. STARA LOKA 72 A, ŠK. LOKA 
VIŠJA STROKOVNO IZOBRAZBA 
do 26.11.2008; LE-TEHNIKA, d.o.o.. ŠU-
CEVAUL 27. KRANJ 
DIPL INŽ. STROJNIŠTVA (VS) 
do 18.11.2008; THVSSENKRUPP DVG DVI-
GALA. d.o.o.. ŠPRUHA19.1238 TRZIN 
DIPL INŽ. RAČUNALNIŠTVA IN INFOR-
MATIKE (VS) 

dO 20.11.2008; MMBit Infocmac^ tehno-
logija. d.0.0.. KIDRIČEVA UL 24. 3000 
CEUE 
MAGISTER FARMACUE 
dO 04.12.2008; BARIČEVIČDEA- LEKAR-
NA BARSOS«. GREGORČIČEVA UL 9 A. 
UUBUANA 
UNtV. DIPL INŽ. GRADBENIŠTVA 
do 19.11.2008; SANING INTERNATIONAL 
d.o.o., UL MIRKA VADNOVA 1. KRANJ 

DIPL INŽ. GRADBENIŠTVA (VS) 
do 26.11.2008; DEMfT. d.o.o., SP. REČI-
CA 77, 3270 LAŠKO 
UNIV. DIPL EKONOMIST 
do 26.11.2008; DOM UPOKOJENCEV 
KRANJ. C. 1. MAJA 59. KRANJ 
dO 08.12.2008; K.K. KRAS KABINE, 
d.o.o., KRAŠKA UL 7. 6210 SEŽANA 
UNtV. DIPL PRAVNIK 
do 22.11.2008; OKROŽNO SODIŠČE V 
CEUU. PREŠERNOVA UL 22. 3000 CE-
UE 
PROF. GEOGRAFUE 
do 22.11.2008; OSNOVNA ŠOLA (VANA 
TAVČARJA. TRATA 40. GORENJA VAS 
PROF. FIZIKE IN TEHNIKE 
do 22.11.2008; OSNOVNA ŠOLA IVANA 
TAVČARJA. TRATA 40. GORENJA VAS 
UNIV. DIPL INŽ. ARHITEKTURE 
do 19.11.2008; SANING INTERNATIONAL 
d.o.o., UL MIRKA VADNOVA 1. KRANJ 
DR. MEDICINE 
do 04.12.2008; OZG, ZD BLED. ZD BO-
HiNJ. MLADINSKA C. 1. BLED 
do 04.12.2008; OZG. ZD JESENICE. C. 
MARŠALA TTTA 78. JESENICE 
do 15.01.2009; OZG. ZD ŠK. LOKA, STA-
RA C. 10, ŠK. LOKA 
DR. DEKTALNE MEDICINE 
do 19.11.2008; OZG. ZD TRŽIČ. BLEJSKA 
C. 10. TRŽIČ 
do 20.11.2008; OZG. ZOBNA POUKUNI-
KA KRANJ. GOSPOSVETSKA UL 8. 
KRANJ 
DR. MEDICINE SPECIAUST SPLOŠNE 
MEDICINE 
do 04.12.2008; OZG. ZD BLED. ZD BO-
HIH;. MLADINSKAC.1.BLED 
do 15.01.2009; OZG. ZD ŠK. LOKA. STA-
RA C. 10. ŠK. LOKA 
do 25.11.2008; ZZZS. OB SUHI 11 B. 
2390 RAVNE NA KOROŠKEM 
DR. MEDK ÎNE SPECIAUST PEDIATRUE 
do 23.11.2008; OZG. ZD RADOVUlCA. 
KOPALIŠKA C. 7. RADOVUlCA 
UNIVERZITETNA IZOBRAZBA 
do 26.11.2008; OZG. ZD KRANJ. GO-
SPOSVETSKA UL 10. KRANJ 

Prosta delovna mesta ob}avtiamo po po-
datkih Zavoda RS za zaposlovanje. Zara-
di pomanjkanja prostora niso objavljena 
vsa. Prav tako zaradi preglednosti objav 
izpuščamo poboje, ki jih postavljajo de-
lodajalci (delo za določen čas, zahteva-
ne delovne izkušnje, posebno znanje in 
morebitne druge zahteve). Vsi navedeni 
in manjkajoči podatki so dostopni: 

- na oglasnih deskah območnih služb in 
uradov za delo zavoda; 

-na domači strani Zavoda RS za zapo-
slovanje: httpV/www.&ss.gov.si; 

-pri delodajalcih 

Bralce opozarjamo, da so morebitne na-
pake pri objavi mogoče. 

Udelhi so dobavij Ivi samo v omeienili toli5inah V primeru, da bodo kljub skrbnemu načrtovanju zalog pii nepritakovano velikemu povp/aSfivantu le |KV? dan ta/prodani cenjene Kupce prosimo za razumevanje 
Ptodaia samo v količinah, običajnih za gospodinislva. Slike so simbolične. Vse cene veljajo za izdelke tjiez dekorativnili elementov do razprodaje zatog l/sc cenc so v EUR s pripadajočim DDV. Za tiskaiske napake ne odgovaiMmo Udi d.o.o. k.d. 
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G O R J E 

Uredili bodo Miklavževo pot 

V okviru delovne akcije, ki jo je organiziral vaški odbor v 
Mevkužu, so poskrbeli za obnovo pešpoti iz vasi Mevkuž v 
vas Laze. "S poti je bilo treba odstraniti predvsem podrta 
drevesa, pri občini pa smo poskrbeli za obnovo lesenih de-
lov na mostu čez Radovno," je razložil župan Peter Torkar. 
Obnovljeno pešpot bodo po županovih besedah uradno od-
prli 5. decembra, ko naj bi tu uredili zametek tako imenova-
ne Miklavževe poti. Pobudo za to so dali krajani Mevkuža, 
ki želijo na ta način pred pozabo ohraniti bogato kulturno 
izročilo in naravno dediščino na tem območju. Miklavževo 
pot naj bi tako speljali mimo vseh pomembnih točk v kraju 
in poskrbeli za njihovo označitev. M. R. 

Rcidio TriolciT 
G o r e n j s k a 96 MHz 
R A D I O Z A R A D O V E D N E 

Albin Pogsinlk 

SREDNJEVEŠKE 
KOVNICE NA 

SLOVENSKEM 

Cena posamezne 

knjige j e 4 0 € 

H- poštnina 

Naročniki imajo 

i o % popusta 

Naročanje po 
telefonu 
04/20t-.42-41 
ali po e-poiti: 
narocnine@g-gld5.si 

Ljubitelj rimske in srednjeveške numizmatike ter častni predsednik 
Numizmatičnega društva Slovenije, Kranjčan Albin Pogačnik je 
ponovno dal v tisk svoj katalog SrednjeveSke kovnice na Slovenskem, 
V njem opisuje izdelke vseh enajstih srednjeveških kovnic, ki so 
delovale koncem 12. in v prvi polovici 13. stoletja na območju 
današnje Slovenije. Opisanih je 362 srebrnikov iz kovnic Kamnik, 
Slovenj Gradec, Ptuj, Celje, Brežice, Brestanica, Kostanjevica, 
Čatež, Sv. Križ, Otok pri Dobravi (Cutenvert)in Ljubljana. Denar so 
kovali pri nas z dovoljenjem cesarja tujerodni fevdalci, ki so denar 
rabili za trgovino z Ogrsko-Hfvaško in drugimi vzhodnimi 
deželami. O tem obširno v katalogu. 

Gorenjski Glas Za vas beUiimo čas 

JESENSKI POTEP: SINJI V R H ( 1 0 0 2 M) 

Umetnikom v navdih 
Naš današnji potep mi je vedno odzvanjal v ušesih kot kraj, kjer se srečujejo umetniki in ustvarjajo. 
Lahko dosegljiv cilj, s čudovitim razgledom je tudi v meni, ki nimam umetniških talentov, vzbudil 
prav posebna občutenja. 

J E L E N A J U S H N 

Tisto, čemur običajno re-
čemo Primorska, je svet, ki 
se razprostira na zahodnem 
delu Slovenije; na severu 
sega vse tja do mogočnega 
Kanina, na jugu pa do mor-
ja. Vmes sta Kras in Vipav-
ska dolina. Ko se peljemo 
skozi Vipavsko dolino, je na 
naši desni strani skrivnostni 
Trnovski gozd, znan po šte-
vilnih naravnih in kulturnih 
znamenitostih. V Ajdovščini 
zavijemo desno v klanec in 
vijugasta cesta nas bo pripe-
ljala do novega izhodišča za 
naš današnji izlet 

Če smo se prejšnji teden 
potikali po Javomiloi, se 
bomo danes odpravili na Si-
nji vrh, ki je znan predvsem 
po odličnem kmečkem tu-
r izmu in kulturnih priredit-
vah, kjer sta na prvem mestu 
dve likovni koloniji: Sloveni-
ja odprta za umemost in 
Umetnik i za Karitas. Usta-
novitelj oz. idejni oČe prve 
kolonije je akademski slikar 
Klavdij Tutta. Vedno me je 
zanimalo, kje je Sinji vrh in 
kaj je tam tako navdušujoče-
ga, da umetniki redno zaha-
jajo tja. Ko sem stala na 
vrhu, mi je bilo kristalno jas-
no; če ne drugega, je navdu-
šujoč razgled, ki ga sicer vrh, 
s skromno višino, nudi. Od-
pre se nam namreč razgled 
na celotno Vipavsko dolino, 
Istro in če je jasno vreme, se 
vidi vse tja do Benetk. Če le 
ozračje ni že preveč onesna-
ženo. 

Variant, kako priti do Si-
njega vrha, je ogromno in 
eno od mnogih bom danes 
podelila z vami. Precej dolg, 
a ne preveč naporen je 
vzpon iz Predmeje, ki leži na 
robu Tmovskega gozda, raz-
gibane kraške pokrajine. Iz 
Ajdovščine je do Predmeje 
10 kilometrov, kjer v križišču 
zavijemo desno proti Golu. 
Travnata pokrajina kar vabi, 
da jo raziščemo. V enem od 
ostrih levih ovinkov je na 
desni strani tabla z markaci-
jo i n smerokazom Pot po 
robu. T u se začne pot proti 
Sinjemu vrhu, osamljene-
m u tisočaku daleč pred 
nami. Če želite, pot lahko 
rahlo skrajšate in se zapelje-
te do Otlice, kjer parkirate 
sredi vasi, najbolje ob cerkvi 
in se odpravite na potep. 
Uravnani del med Golom in 
Predmejo, imenovan Gora 
in na travnikih Čavna najde-
mo številne rože, ki so zna-
čilne za gorski svet; mdr. 
tudi planiko. 

Pot je daleč od dolgočasja; 
razgibana, speljana skozi bo-
rove gozdičke in preko trav-
nikov. Odlikuje pa jo veliča-
sten razgled. Po približno 
dveh urah hoje bomo pri Ot-
liškem oknu, ki je sicer skrit 
med krošnjami dreves, a ču-
tili boste, kdaj boste šli 
mimo, saj bo zapihalo, kot 
če bi stali na prepihu. Od 
Okna dalje hodite po robu. 
Prej kot v eni uri se pot odce-
pi v notranjost in vas pripelje 
najprej do kolovoza, k i se 
pridruži asfaltirani cesti, ki 
vodi do turistične kmetije na 
Sinjem vrhu. Preden se 
ustavite v gostišču, pojdite 
do vrha in se razglejte po 
okolici. Na vrhu se čuti ne-
kakšna pozitivna energija in 
zdaj lahko razimiem, zakaj 
je Sinji vrh raj za umetnike. 
Brez dvoma da navdih. 

Na Turistični kmetiji, k i jo 
upravlja družina Vidmar, 
boste dobro postreženi, go-
spodinja zna pripraviti pri-
sme gorjanske j e i , med ka-
terimi še posebej slovi zele-
njavna mineštra. 

Umetniki so domačiji Sinji 
vrh pustili svoj pečat, opazen 
že na daleč, saj je vsenaokrc^ 
polno umetniških kipov, ki v 
sebi skrivajo zgodbe razume-
vanja življenja, pokrajine, 
zgodbe, ki so povedane z 
umetniškimi orodji Znotraj 
kmetije si lahko ogledate bo-
gato zbirko dd, ki so se nabira-
la skozi leta gostovanj umetni-
ških kolonij, urejeno pa imajo 
tudi manjšo etnološko zbirko 
starega kmečkega orodja. 

Pot nazaj do izhodišča je 
kar dolga in upam, da vam ni 

zmanjkalo energije. Naj vam 
pa zaupam, da se na Sinji vrh 
lahko tudi pripeljete z avtom. 
V vasi Kovk vas smerokaz 
usmeri proti vrhu. Res, da je 
cesta ozka in je potrebna pre-
vidna vožnja, a za tiste, ki 
radi raziskujete kraje, ki jih 
ne poznate in imate težave s 
hojo, je obisk Sinjega vrha 
vsekakor tudi nekaj za vas. 

Nadmorska višina: 1002 m 
Trajanje: 7 ur 
Višinska razlika: 187 m 
Zahtevnost: i f i ck -k -k 

Turistična kmetija na Sinjem vrhu / F»to: jciem |u«in 

Vrh Sinjega vrha s Čavnom v ozadju /Fou>:|ei«<ajusitn 

Razgled proti Krasu /Foto:jcicna)u«in 

mailto:mfo@g-glas.si
mailto:narocnine@g-gld5.si
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Kriza casino kapitalizma 
Ustvarjanje virtualnega bogastva, ki se je prodajalo po vsem svetu, je pahnilo kapitalizem v krizo, iz 
katere bo treba izhode šele najti. 

Š T E F A N Z A K G I 

Škofla Loka - V četrtek je bil 
v organizaciji Rotary cluba 
Škofja Loka in Knjižnice Iva-
na Tavčarja Škofja Loka v 
srednjeveški Kašči zanimiv 
pogovor z naslovom Kriza. Z 
dr. Jožetom Mencingerjem, 
univerzitetnim profesorjem 
Pravne fakultete Univerze v 
Ljubljani, nekdanjim rektor-
jem te imiverze, uglednim 
ekonomskim strokovnja-
kom, sodelavcem Ekonom-
skega inštituta Pravne fakul-
tete, se je v povsem polni Mi-
heličevi galeriji pogovarjal 
mag. Viktor Žakelj. Vsega 
povedanega v uro in pol dol-
gem pogovoru ter bogati raz-
pravi ni mogoče povzeti, na-
vajamo le nekaj zanimivejših 
misli, ki so bile izrečene. 

Balon je moral počiti 

Na vprašanje, kako pojas-
njuje vse globljo finančno in 
ekonomsko krizo, je Mencin-
ger dejal, da je nastala iz zelo 
jasnega razloga: zmanjševanja 
deleža dela v bmto domačem 
proizvodu (BDP) in ustvarja-
nja virtualnega bogastva, pri 
čemer je finančni sektor pre-
rasel vse razumne meje. Leta 
1980 je bilo finančno premo-
ženje približno enako BDP, 
danes je to premoženje pet-
krat večje od ustvarjenega 
BDP. Balon je moral počiti. To 
se je v tem primeru zgodilo na 
ameriškem nepremičnin-
skem t ^ , ko so cene nepre-
mičnin začele padati, kriza pa 
se je prek finančnih iznajdb -
da so namreč dolgove pretvo-
rili v vrednostne pakete in jih 
prpdajali naprej, prenesla po 
vsem svetu. Tako so celo ev-
ropske centralne banke polne 
teh ničvrednih papirjev. Posle-
dica je, da danes nihče niko-
mur več ne zaupa, saj ne ve, 
koliko ima kdo t d i papirjev. 

Posledice zbujajo skrb, ker 
se to širi na realni sektor - na 
gospodarstvo, ki ne more več 
dobiti kreditov, zmanjšuje se 
povpraševanje, to pa še po-
glablja gospodarsko krizo. 
Nekateri pri tem računajo na 
keynesijansko politiko pospe-
ševanja povpraševanja, kar pa 
za zdaj ne deluje. Centralne 
banke so sicer poslale ban-
kam velike količine denarja in 
v večini preprečile zlom neka-
terih bank, vendar kljub temu 
posojanje denarja med ban-
kami ni steklo. To pa pomeni, 
da se denar ne oplaja in da ni 
kreditov za podjetja. 

Kriza kapitalizma 

Korenine vse bolj jasno 
razvidne krize kapitalizma 
so v dejstvu, da so v ameri-

škem sistemu turbo kapita-
l izma iz lastnikov podjetij 
nastali lasttiiki premoženja, 
iz delavcev pa delovna sUa. 
Lastnikov več ne zanima po-
slovanje in dobiček podjetij, 
pač pa rast premoženja, ne 
glede na način njegovega po-
večevanja. Ustvarjanje fiktiv-
nega premoženja s finančni-
mi iznajdbami, ki se je razši-

neumnost Predpostavka, da 
bomo Evropejci ustvarili 
družbo znanja in to znanje 
prodajali po svetu, je povsem 
nerealna. Pokazalo se je, da 
so države unije krizo začele 
reševati vsaka po svoje. Ne-
koč je Evropska unija nastala 
iz političnih razlogov, danes 
se kaže le kot ceremonija 
bruseljska birokracije. Ob-

fih investicij, Id so v bistvu 
tudi pri nas najpogosteje po-
menile le prodajo premože-
nja in le redko produktivne 
naložbe. Izkušnje nekaterih 
vzhodnoevropskih držav, ki 
so gradile svoj razvoj na ti}jih 
naložbah, danes pa so v go-
spodarskem in socialnem 
razsulu (globoko v bankrotu 
je šest držav: tri baltske repu-

iilo po Z D A - temu bi lahko 
rekli casino kapitalizem, je 
velika prevara. Z D A so danes 
najbolj zadolžena država, ki 
pa svoje dolgove prek dolar-
ja, ki je še v e ^ o svetovna va-
luta, širi po vsem svetu. Se-
danja finančna kriza je zago-
tovo najgloblja kriza kapitali-
stičnega sistema, ki nujno 
potrebuje pomembne korek-
cije. V katero smer bo treba 
popraviti sistem, še ni zna-
no, zagotovo bo ostala kot te-
melj kapitalizma privatna 
lastnina, k i gospodarsko 
učinkovitost omogoča, ven-
dar je ne jamči. 

Razblinila se je iluzija, da 
lahko v sistemu vse uravnava 
le trg. Kar naenkrat privatna 
lastnina ni več povsem sveta, 
začenjajo se nacionalizacije, 
državne intervencije. Dr. 
Mendnger meni, da je druž-
ba, ki temelji na načelu en 
evro (dolar) en glas, skrajna 
družba, ki ne deluje, enako 
velja za družbo, kjer velja en 
človek en glas, kar je veljalo v 
socializmu. Kaže se, da je po-
trebna in vzdržna le kombi-
nacija. 

EU še nima odgovorov 

Evropa je žal, meni dr. 
Mencinger, pozabila na svoj 
sodalno-tržni sistem kapita-
lizma in tudi zaradi globali-
zacije postopoma prevzela 
amerišld turbo kapitalizem. 
Evropska unija je bila ob na-
stopu krize nekaj časa pov-
sem zmedena. Nekaj časa so 
ponavljali gesla iz Lizbonske 
strategije, k i je po Mencin-
gerjevem mnenju popolna 

staja nevamost jugoslovan-
skega sindroma, ko smo se 
ob krizah začeli medsebojno 
obtoževati. V krizi se tudi vse 
bolj jasno kaže, da države, 
zlasti velike, prve pozabijo na 
lastna pravila in na pravila 
unije. Evropejci se bomo 
morali sprijazniti z dej-
stvom, da nismo več središče 
sveta, krepijo se nove velesi-
le, Na Kitajskem bo zaradi 
dosedanjega razvoja še veli-
ko problemov, za korenine 
krize so krive multinadonal-
ke, ki ob selitvi proizvodnje 
niso zahtevale uveljavitve so-
cialnih n o r m 

Slovenija se je zadolžila 

Slovenija je imela k sreči do 
leta 2005 dobro politiko, od 
tega leta naprej pa se je priče-
la zadolževati. Prava rast bi za 
našo državo bila štiri odstot-
ke, za kar bi zadoščali domači 
prihranki. Ker teh n i bilo več, 
smo posegli po kreditih iz tu-
jine in naš neto dolg - razlika 
med našimi dolgovi in naši-
mi terjatvami, je začela rasti. 
Če leta 2004 še nismo imeli 
neto dolga, je ta letos dosegel 
okoli osem milijard evrov ali 
skoraj četrtino našega BDP, 
pri čemer še ne upoštevamo 
vprašljivo izterljivost naših 
terjatev. Rast je bila v Sloveni-
ji v zadnjih štirih letih nedvo-
mno prehitra in zavedati se 
kaže, da smo investirali v in-
frastrukturo, ki pa manj in 
počasneje prispeva k rasti 
BDP in s tem otežuje vrača-
nje dolgov. 

Sicer pa dr. Mencinger 
ostaja odločen nasprotnik tu-

blike. Madžarska, Bolgarija 
in Romunija), utrjuje njego-
vo prepričanje. Tuje investi-
cije pomenijo prek transfera 
dobičkov tudi velike odlive 
ustvarjenega BDP, tuje ban-
ke pa se v krizi umikajo. Slo-
venija je sicer storila nekaj 
napak, vendar veliko manj 
od nekaterih sosednjih dr-
žav. Sedanja kriza nas zaradi 
velike odvisnosti od izvoza 
ne bo obšla in znašli se 
bomo v podobnem položaju 
kot ob osamosvojitvi, le da 
smo bolj razvajeni in se 
bomo nekaterim dobrinam 
težje odpovedovali. 

Iskraemeco je bil 
osebni poraz 

Kot minister v prvi vladi 
osamosvojene Slovenije je 
Mencinger bil oster ideološki 
boj glede privatizacije. Danes 
ugotavlja, da je pri tem moč-
no podcenil pohlep posa-
meznikov, za Cerkev pa sicer 
kot vemik pravi, da se preveč 
ukvarja s papirji in premalo z 
dušami. Za svoj velik osebni 
neuspeh, poraz in razočara-
nje ima dogajanja v Iskrae-
mecu, kjer je vodil nadzorni 
svet. Verjel je v simbiozo 
dela in kapitala, ki bi lahko 
bila osnova moralne kapitali-
stično urejene družbe, ven-
dar se je pokazalo, da notra-
nje lastništvo pri nas še ne 
deluje. Tudi v tem primeru 
je šlo za pojav, ko so lastniki 
- predvsem paradržavna skla-
da SOD in KAD, bolj skrbela 
za premoženje kot za podjet-
je, in odločilno je bilo, da so 
lastniki potegnili z bankami. 

KRATKE NOVICE 

RADOVLJICA 

jubilej Območne obrtno podjetniške zbornice 

S slavnostno akademijo so pretekli petek v Radovljici zazna-
movali štirideset let delovanja Obrtno podjetniške zbornice 
Radovljica, v katero je trenutno vključenih več kot tisoč obrt-
nikov in podjetnikov iz občin Bohinj, Bled, Gorje in Radov-
ljica. Med člani prevladujejo obrtniki in podjetniki gradbene 
in elektro stroke, prevozniki, lesarji in gostinci. Kot poudar-
ja predsednik zbornice Anton Pokiukar, prednostna naloga 
zbornice ostaja pomoč članom pri premagovanju vsako-
dnevnih težav in predvsem izobraževanje. 
Območna obrtno podjetniška zbornica Radovljica je že v 
petek v preddverju Linhartove dvorane v Radovljici pripravi-
la predstavitev izdelkov in storitev svojih članov, ki si jo bo 
mogoče ogledati do sredine decembra. V sodelovanju s 
srednjimi šolami so tudi letos pripravili predstavitve obrtni-
ških poklicev za osnovnošolce, ob okroglem jubileju pa so 
izdali tudi zbornik, v katerem so popisali več kot štiri deset-
letja svoje dejavnosti. M . A. 

ŠKOFJA L O K A 

L I H zastavlja nepremičnine, opremo 
in hčerinsko družbo 

V Loških tovarnah hladilnikov (LTH) so za podaljšanje roka 
poplačila dolga v višini 4,7 milijona evrov pri Hypo Leasin-
gu zastavili lastniški delež hčerinske družbe LTH inženiring 
in dali pod hipoteko vso opremo in del nepremičnin. Kot je 
za Dnevnik povedal namestnik direktorja družbe Primož Pe-
gam, so dosegli dogovor o odplačili dolga v sedmih letih, 
ponovno kreditiranje Nove Ljubljanske banke ter za pol mi-
lijona evrov prodali nekatere naložbe v Srbiji. Obetajo si tudi 
novo dokapitalizacijo, ki je eden od pogojev NLB. S . Ž . 

ORŽAVUANSKI FORUM V KRANJU 

petek, 21.11.2008 ob 10.00 -12.00 
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1 

Z državljani in predstavniki nevladnih organizacij se bosta o 
prihodnosti Evropske unije, njenih mednarodnih in sosedskih odnosih 
ter prihodnjih širitvah pogovarjala evropski poslanec g. Jelko Kacin 
in kranjski župan g. Damijan Perne. 

Dogodek organizirata CNVOS - Center za Informiranje, sodelovanje in 
razvoj nevladnih organizacij in GROZD - Gorenjska regionalna organiza-
cija zavodov, društev in ustanov v sodelovanju z Infomiacijsko pisarno 
Evropskega parlamenta za Slovenijo. 

Irllfrtm.*.' y 
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ZUMER 
Štefetova ulica 16, 

4 2 0 8 Šenčur 
www.zumer.si 

Avtomatski odzračnik 

NOVO! 

Dimenzije navoja 
1 /2" , 1 /4" , 3 / 8 " 

Naročila sprejemamo 
po tel: 0 4 0 / 7 5 4 4 - 7 5 . 
pošljemo po povzetjul 

AVTOMATSKI ODZRAČNIK 
Vsi poznate problem, ko pri radiatorju 
preverite, kako greje, ugotovite, da je spodaj 
lepo topel, ko se z roko pomikate vse višje po 
radiatorju, je le-ta vse bolj proti vrhu hladneh 
ši. To je problem odiračevanja, saj za ogreva-
nje tega zraka v radiatorjih porabite veliko 
več energije kot za segrevanje vode v njem. 

Z AVTOMATSKIM ODZRAČNIKOM 
PRIHRANITE ENERGIJO 
ZA OGREVANJE 

Avtomatsko odzračevanje skozi celoten čas. 

PREDNOSTI: 
• Zanesljivost in dolga življenjska doba4)rez 

vzdrževanja 
• Vsestransko ujioraben pri vodnih sistemih. 
• Enostavna montaža 
• Popolnoma avtomatsko odzračevanje 

radiatorjev oz. sistemov. 
• Ni potrebno izprazniti tekoCine celotnega 

sistema, samo zaprete dotočni in odtočni 
ventil radiatorja 

• Ni več ropota vode po ceveh. 

http://www.zumer.si
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Letos razstavili 
682 okrasnih ptic 
SIMON SUBIC 

Šenčur - V krajevnem domu 
v Šenčurju je od petka do ne-
delje potekala tradicionalna 
razstava ptic, ki jo je pripravi-
lo Društvo za varstvo in vzgo-
jo ptic Lišček Kranj. Letos so 
poleg Članov kranjskega druš-
tva na razstavi sodelovali še 
gojitelji iz Tržiča, Škofje 
Loke, Komende, Domžal, 
Mozirja, Ljubljane, Celja, Ša-
leške doline, Trbovelj, Ilirske 
Bistrice, Nove Gorice, Vele-
nja, Velikih Lašč, Gorišnice, 
Nanosa, Zagreba in Osijeka. 
Razstavili so 682 ptic, med 
njimi največ barvnih kanar-
čkov, postavnih kanarčkov in 

eksotov, precej pa je bilo tudi 
križancev, standardnih, sred-
njih in velikih papig ter fav-
ne Evrope. "Zanimanje je 
med razstavljavci vse večji, 
tako da dvorana krajevnega 
doma v Šenčurju postaja že 
premajhna. Razstava je na-
mreč namenjena tudi oce-
njevanju. tako da se lahko 
gojitelji seznanijo s kako-
vostjo svojih primerkov," je 
povedal Frand Rennic, tajnik 
društva Lišček. Zbor sodni-
kov je tako za šampiona le-
tošnje razstave določil ekso-
ta, ki ga je vzgojil Nikolaj Za-
laznik iz Most, najboljšo ko-
lekcijo ptic pa je imel Robert 
Knez iz Velenja. 

Razstava v Šenčurju sodi med največje v Sloveniji. 

CERKLJE, KRANJ 

Požarna varnost na kmetijah 
Kmetijska svetovalna služba in Društvo kmečkih žena Kranj 
vabita jutri, v sredo, ob 9. uri v sejno sobo KZ Cerklje in v če-
trtek ob 9. uri v sejno sobo KGZ Sloga Kranj na predavanje 
o požarni varnosti na kmetijah in na prikaz pravilnega gaše-
nja požara v gospodinjstvu. Predstavili bodo zakonodajo, ki 
zadeva kmetije, priporočljivo gasilsko opremo, najpogostej-
še vzroke za požare na kmetijah in postopke gašenja ter pri-
kazali gašenje nevarnih snovi, olja v gospodinjstvu in pravil-
no ukrepanje ob goreči plinski jeklenki. Na predavanju bo 
možno kupiti nove gasilnike ali se dogovoriti za pregled in 
servisiranje starih. C. Z. 

Novi vodniki 
o naravi 

Cena za posamezni vodnik: 1 9 , 9 0 € + poštnina 
(za naročnike Gorenjskega glasa 20% popust) 

Cena za komplet: 79,60 € + poštnina 
(za naročnike Gorenjskega glasa: 69,65 €) 

Gorenjski Glas Zn I*«* 

Če so pogoji preveč zahtevni, 
je odziv skromen 
v Kmeti jsko gozdarskem zavodu Kranj ugotavljajo, d a je odziv na javne razpise za ukrepe iz p rograma 
razvoja podežel ja skromen, če so razpisni pogoji preveč zahtevn i . 

CVETO ZAPLOTNIK 

Kranj - Ko je svet kranjske 
območne enote Kmetijsko 
gozdarske zbornice Sloveni-
je na seji v sredo obravnaval 
informacijo o javnih razpi-
sih programa razvoja pode-
želja, je Stane Rupnik, vodja 
oddelka za kmetijsko sveto-
vanje pri Kmetijsko gozdar-
skem zavodu Kranj, opozoril 
na številne težave, ki jih pri 
razpisih občutijo tako kme-
tijsld svetovalci kot kmetje. V 
svetovalni službi jih najbolj 
moti, da nimajo informacij o 
poteku razpisa (koliko je že 

Do konca leta bo objavlje-
nih še več razpisov, novost 
bo razpis za naložbe na 
kmet i jah mlad ih pre-
vzemnikov. Pogoji za raz-
pis o živinoreji še niso 
znani, po oceni svetovalne 
službe pa bo vlog bolj 
malo, če bo za stroje mož-
no kandidirati le v okviru 
drugih naložb. 

vlog, kdaj bo razpis zaprt 
itd.) in da zato kmetom ne 
morejo svetovati, ali je smi-
selno pripravljati vlogo ali 
ne. Težave j im povzroča tudi 
stalno spreminjanje obraz-

Na zahtevne razpisne pogoje za hribovske kmetije je na 
nedavni seji sveta kranjske enote kmetijsko gozdarske 
zbornice opozoril tudi Viktor Markelj iz Potoka pri 
Železnikih (v ospredju). 

cev oz. vlog, zaradi razpore-
ditve dela pa si želijo, da bi 
bili razpisi razporejeni preko 
vsega leta. Kmetom se ne zdi 
pošteno, da se za isti ukrep iz 
programa razvoja podeželja 
spreminjajo razpisni f)ogoji. 
Ker kmetije niso ozko speci-
alizirane, pri razpisih, Id so 
le za določeno dejavnost (do-
polnilne dejavnosti, vrtnar-
stvo), težko izpolnjujejo po-
goje. Za območja z omejeni-
mi možnostmi za kmetijsko 
dejavnost predlagajo samo-
stojne razpise o naložbah v 
kmetije in s pogoji, ki bodo 
drugačni kot za ravninska 
območja. Težave občutijo pri 

pridobivanju uporabnih do-
voljenj za adaptacije in stare 
objekte, postopki za pridobi-
vanje gradbenih dovoljenj se 
j im zdijo predolgi, problem 
je tudi zagotavljanje lastnih 
virov. "Če kmetje začnejo 
razmišljati o naložbi šele ta-
krat, ko je razpis že objav-
ljen, je običajno že prepo-
zno," je dejal Stane Rupnik 
in še dodal, da bi z razpisi 
morali omogočiti kmetijam 
postopno financiranje oz. 
večkratno kandidiranje za 
isto naložbo pa tudi kandidi-
ranje za manjže adaptacije. 

Štirje razpisi so že zaprti, 
še trinajst je odprtih, pri tem 

pa dosedanje izkušnje kaže-
jo, da je za razpise s preveč 
zahtevnimi pogoji bolj skro-
men odziv. Med takšne sodi 
tudi javni razpis za ukrep do-
dajanje vrednosti kmetij-
skim in gozdarskim proizvo-
dom, za katerega je do konca 
oktobra prispelo le trinajst 
vlog in je bilo od 8,67 milijp-

Na razpis za pomoč mla-
d im prevzemnikom kme-
tij je bil dober odziv, raz-
pis je že zaprt in ves denar 
porabljen, samo z Gorenj-
skega je prispelo štirideset 

na evrov na voljo še okoli 5,6 
milijona evrov denarja. Za 
ukrep zgodnje upokojevanje 
kmetov so razpisali tri milijo-
ne evrov, ob koncu oktobra 
pa je bilo na razpolago še pri-
jjližno 2,8 milijona evrov. Za 
podporo kmetijskim gospo-
darstvom, Id sodelujejo v 
shemah kakovosti, so razpi-
sali 5,43 milijona evrov, na 
dan 30. oktobra je bil na raz-
polago še skoraj celotni zne-
sek. Na razpis za komasacije 
in poti je do konca prejšnje-
ga meseca prispela le ena 
vloga, od dveh milijonov je 
bilo tedaj na voljo še 1,9 mili-
jona evrov... 

Letos najmanj vzorcev medu 
N a čet r tem regi jskem ocenjevanju m e d u v Cerkljah je naziv Prvaka Goren jske za kostanjev m e d 
prejel Franc Kastelic iz Ško^e Loke. 

SIMON ŠUBIC 

Cerklje - Čebelarsko društvo 
Cerklje je letos pripravilo če-
trto regijsko ocenjevanje 
medu, s katerim se trudijo 
dodatno promovirati gorenj-
ski in slovenski med. Letos 
so imeli čebelarji zaradi ne-
ugodnih vremenskih razmer 
slabo letino, kar se je videlo 
tudi po najmanjšem številu 
oddanih vzorcev medu do-
slej. Strokovna komisija z 
Biotehniške fakultete v Ljub-
ljani je tako ocenila le 82 
vzorcev cvetličnega, lipovega, 
akadjevega, gozdnega in ko-
stanjevega medu. 

"Komisija je podelila 23 
zlatih, 27 srebrnih in 24 bro-
nastih priznanj ter osem za-
hval," je na sobotni zaključni 
prireditvi, na kateri so čebe-
larjem priznanja podelili, po-

Franc Kastelic iz Ško^e Loke (oziroma njegove čebele) je 
letos pridelal odličen kostanjev med, a žal ga je bilo malo. 

vedal Franci Stmpi, predsed-
nik cerkljanskega društva. 
Kot vsako leto so čebelarju z 
najbolje ocenjenim medom 
podelili tudi pokal Prvak Go-

renjske. Prejel ga je Robert 
Kastelic iz Škofje Loke, stro-
kovno komisijo pa je najbolj 
prepričal njegov kostanjev 
med, ki je prejel 31,8 od 32 

možnih točk. "Letos je kosta-
njev med zares kakovosten, 
vendar pa ga je bilo zelo 
malo. Bilo je preveč tempera-
turnih sprememb, zato je 
zelo malo časa medilo," je 
povedal Kastelic, donedavna 
predsednik čebelarskega 
društva v Škofji Loki, sedaj 
pa podpredsednik. Za čebe-
larstvo ga je navdušil oče, in-
tenzivno pa čebelari od leta 
1974. V zadnjih letih ima 40 
panjev, je še pojasnil. 

"Kakovost medu je precej 
relativen pojem, saj so tudi 
medi z nižjim priznanjem 
dobri. Za potrošnike je bolj 
sprejemljiv kostanjev med, 
ki je prejel le zahvalo, saj je 
precej manj grenak kot ko-
stanjev med z zlatim prizna-
njem," pa je dejala mag. Mal-
či Božnar, predsednica oce-
njevalne komisije. 

mailto:cveto.zaplotnik@g-glas.si
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Vsi zavezanci se niso uskladili 
Vsi davčni zavezanci še niso prejeli dohodninske odločbe za lani, po podatkih davčne uprave (Dursa) 
je bilo prejšnji ponedeljek takšnih več kot 15 tisoč ali približno poldrugi odstotek. 

CVCTO ZAPLOTNIK 

Ljubljana - Kot so pojasnili 
na Dursu, so razlogi za to 
večinoma individualne nara-
ve, najpogostejši razlog pa so 
neusklajeni podatki o vzdr-
ževanih družinskih članih. 
Pogosti so primeri, ko so za-
vezanci v ugovoru zoper in-
formativni izračun dohodni-
ne oz. v napovedi za odmero 
dohodnine uveljavljali po-
sebno olajšavo za vzdrževa-
nega družinskega člana, 
hkrati pa je bila olajšava za 
istega družinskega člana že 
priznana drugemu zavezan-

cu. Ker priznanje olajšave 
enemu zavezancu avtomatič-
no spremeni tudi odmero 
dohodnine pr i drugem, ki 

dohodninski napovedi uve-
ljavljal posebno olajšavo, 
davčni organ prizna olajšavo 
šele potem, ko konča z obno-

Tudi zavezanci, ki še niso prejeli odločbe o dohodnim, 
lahko uveljavljajo pravico do različnih sodalnih dajatev 
(varstveni dodatek, znižano plačilo vrtca). Davčna upra-
va v takih primerih posreduje pristojnim tistanovam ti-
ste podatke o dohodku, s katerimi takrat razpolaga. 

m u je bila olajšava že prizna-
na, je v takem primeru treba 
z zavezanci predhodno vodi-
ti ugotovitvene postopke. Za-
vezancu, ki je v ugovoru zo-
per informativni izračun ali v 

LjUBgANA 

Deset let spletne banke Nove KBM 

Nova KBM, ki ima na Gorenjskem poslovalnico v Žireh, be-
leži letos deseto obletnico delovanja spletne banke 
Bank@Net. V jubilejnem letu je strankam ponudila več no-
vosti. Omogoča j im urejanje dokumentacije za pridobitev 
Kredita takoj, plačila v tujino, pregledovanje rentnega varče-
vanja, stanovanjske varčevalne sheme in stanovanjskega var-
čevafnega računa, pregledovanje kreditov in zadržanih sred-
stev na debetnih karticah, razširitev ročnosti varčevalnih ra-
čunov od 7 do 365 dni ter menjalnico. Prek spletne banke po-
sluje približno 15 odstotkov imetnikov osebnih računov. C. Z. 

L ) U B L ) A N A 

Plačevanje položnice na "tujih" bankomatih 

Imetniki NLB-jeve BA Maestro kartice osebnega računa lah-
ko odslej plačujejo posebne položnice tudi na bankomatih 
drugih bank v Sloveniji. Plačilo položnice na bankomatu je 
manj zamudno in cenejše kot pri bančnem okencu (trenut-
no znaša 94 centov), storitev pa je strankam dostopna ves 
dan in vse dni v letu. Bankomati, ki omogočajo plačilo po-
sebne položnice, so posebej označeni, seznam pa je objav-
ljen tudi na spletni strani wwvi>.bankomati.net. C. Z. 

Prvra izdaja kataloga Denar na Slovenskem 2007 je bila zelo hitro 
razprodana. To potrjuje, da je med zbiralci in ljubitelji numizmatike 
izredno veliko zanimanja za tovrstno literaturo, kar nas je 5e 
dodatno spodbudilo k Izdaji novega kataloga. Pri novi Izdaji ne gre 
za ponatis starega kataloga, temveč za popolnoma nov koncept z 
obsežnimi dopolnitvami, ki celoviteje predstavljajo uporabo denarja 
na Slovenskem; novi katalog in je celostno precej bolj podoben 
nacionalnim katalogom drugih držav. 

vo postopka odmere dohod-
nine pri zavezancu, ki m u je 
olajšavo s pravnomočno od-
ločbo bila že priznana. Za-
kon o dohodnini namreč do-
loča, da se za istega vzdrževa-

nega družinskega člana pri-
zna olajšava le enemu zave-
zancu; v primeru, da se zave-
zanca ne moreta sporazume-
ti, kdo izmed nji ju jo bo uve-
ljavljal, pa se vsakemu prizna 
sorazmerni del olajšave. 

Da tudi pri odmeri dohod-
nine za letošnje leto ne bo 
podobnih primerov, davčna 
uprava že zdaj poziva zave-
zance, da se pravočasno do-
govorijo glede uveljavljanja 
posebne olajšave za istega 
vzdrževanega družinskega 
dana. Tudi letos j im bo za to 
na Dursu na voljo posebna 
vloga. 

KRAN) 

Ponujajo naložbena življenjska zavarovanja 

UniCredit Banka Slovenija je v sodelovanju z življenjsko za-
varovalnico ERGO zavarovalnica Ljubljana (članica skupine 
Munich Re) in mednarodnim upravljavcem premoženja Pi-
oneer Investments (skupina UniCredit) ponudila varčeval-
cem naložbeni življenjski zavarovanji Moje življenje in Moja 
prihodnost. Prvo je namenjeno tistim, ki želijo poskrbeti za 
boljši standard ob odhodu v pokoj, drugo pa tistim, ki želi-
jo svojim potomcem zagotoviti dobro osnovo za finančno 
samostojnost. Zavarovanci lahko izbirajo glede na priprav-
ljenost za tveganje tri naložbene strategije - konzervativno, 
uravnoteženo in dinamično. Pri konzervativni strategiji je 70 
odstotkov denarja naloženega v obvezniške sklade in sklade 
denarnega trga in j o odstotkov v delniške sklade, pri urav-
noteženi strategiji je to razmerje 50 : 50, pri dinamični pa je 
70 odstotkov denarja v delniških skladih in 30 odstotkov v 
obvezniških In v skladih denarnega trga. Kot je povedal član 
uprave UniCredit Banka Slovenija mag. Štefan Vavti, je ban-
ka s ponudbo življenjskih naložbenih zavarovanj zaokrožila 
celovitost ponudbe univerzalne banke. C. Z. 

Delnice se še cenijo 
CVETO ZAPLOTNIK 

Kranj - Tečaji delnic na Ljub-
ljanski boizi očitno še niso do-
segli najnižje točke. Slovenski 
boizni indeks SBI20 se je mi-
nuli teden znižal za 4,8 od-
stotka in se spet spustil pod 
mejo pet tisoč točk, indeks 
najpomembnejših delnic SBI 
TOP je izgubil na vrednosti 
4,1 odstotka. Delnid Aerodro-

ma in Luke Koper sta se poce-
nili za 11,7 odstotka, Intereu 
rope za n,5 odstotka, Pivovar 
ne Laško za 11,3 odstotka 
Istrabenza za 10,7 odstotka 
Petrola za 8,3 odstotka. Mer-
catorja za 7,5 odstotica ... Med 
redkimi delnicami, ki so se 
prejšnji teden podražile, je 
bila delnica Sava, njena vred-
nost je porasla za deset evrov 
oz. za 3,8 odstotka. 

14.11.2007 7.11.2008 14.11.2008 
Gorenje Velenje 41,12 16,59 16,09 
Intereuropa Koper 38,79 13,12 11,61 
Krka Novo mesto 109,26 66,23 64,46 
Luka Koper 83,20 33.78 29,84 
Mercator Ljubljana 310,86 201,66 186,60 
Petrol Ljubljana 922.78 353.81 324.54 
Telekom Slovenije 38342 177.26 173.40 
Aerodrom Ljubljana 128,18 45.60 40,27 
Istrabenz Koper 108,88 47,00 41,96 
Pivovarna Laško 90 ,60 54.74 48.57 
Sava Kranj 575.20 263,50 273.51 
Žito 313,62 129,80 -

Nova KBM - 14,09 13,70 
Pozavarovalnica Sava - 16,71 15,66 
Zavarovalnica Triglav - 24,77 24,09 
Abanka - 58,00 56,06 
I D K D 14,00 4.95 4.84 
N F D i 2,62 1.19 i . H 
Krona Senior 11,51 5.93 5.76 
Zvon Ena I D 20,28 8,50 8,56 
SBI 20 10.884,47 4.825,73 
SBI TOP 2.379,66 i.ij/,28 1.110,10 

D O M Ž A L E 

V Tosami naj bi izključili manjšinske delničarje 

Delničarji Tosame iz Domžal bodo na skupščini 8. decem-
bra v osrednji točki dnevnega reda sklepali o izključitvi 
manjšinskih delničarjev. Glavni delničar, to je družba Sana 
investicije, ki je lastnica 98,4 odstotka delnic, predlaga, da bi 
vse ostale delnice prenesli nanj proti plačilu odpravnine v 
znesku 90,53 evra za delnico. C. Z . 

Hiša Zdravja GG 

Gorenjski Glas Za vas beležimo los 

mailto:cveto.zaplotnik@g-glas.si
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Rekordna repa iz Poženika 
Tudi na devetnajsti prireditvi Naj pridelek v Cerkljah so zabeležili nov rekord: 6 , 6 7 5 kilograma težko 
repo je prinesel Anže Maleš iz Poženika. 

S I M O N Š U B I C 

Cerklje - Čeprav so letošnjo 
prireditev Naj pridelek v Cer-
kl jah priredili nekoliko kasne-
je kot običajno se je povabilu 
organizatorjev odzvalo kar pre-
cej pridelovalcev. I n kot taki 
prireditvi pritiče, so stehtali 
tudi rekorden pridelek. Na sez-
n a m u rekordov se je tako spre-
menila teža repe. Kar 6,675 ki-
lograma je namreč tehtnica 
pokazala pri repi, Id jo je prine-
sel Anže M a k š iz Poženika in 
je bila tako za 37,5 dekagrama 
težja od doslej rekordne repe iz 
leta 1998. To težo je presegla 
tudi repa, ki jo je prinesel An-
žetov brat Uroš, tehtnica pa je 
pokazala 6415 kilograma. 

Rekordu se je precej pribli-
žala tudi podzemna koleraba 
Branke Ži tnik i z Škofje Loke, 
ki je tehtala 9,635 kilograma 
(rekord 9 ,685 k i lograma i z 
leta 1997) . D r u g i pr ineseni 

Letošnji nagrajenci na Naj pridelku / fom: M«ic zotman 

pridelki se niso kaj prida pri-
bližali rekordnim težam. Naj-
težje zelje (7 kg) je letos prine-
sel M i h a Ž i tn ik s Stihe pr i 
Kranju, rdeča pesa Mar i je Ši-
pec iz Češnjevka je tehtala 
3 4 0 kg, Jože Kalan iz Praš je 
na svoji njivi pridelal 2,245 ^ 
težek k r o m p i r i n 1,425-kilo-
gramsko jedilno korenje. 
M e d k r m n i m i pesami je teht-

nica največ pokazala pri tisti, 
k i jo je pridelala Lojzka Kemi-
čar iz Bašlja (8,775 kg), k rm-
no korenje V i d e Grašič i z 
Strahinja je tehtalo 2,25 kg, 
pr i najtežji nadzemni kolera-
bi pa se je tehtnica ustavila pr i 
3 ,92 kg, zrasla pa je Francu 
Kiopivniku z Zgornjega Brni-
ka. Podelili so tudi posebno 
nagrado, prejela pa jo je Mag-

da Osterman iz Češnjevka za 
zveriženo rdeče korenje. 

Prireditev Naj pridelek so 
doslej organiz i ra l i devet-
najstkrat. Letos jo je turistič-
no društvo že odpovedalo, 
zato je p o t e m organizaci jo 
prevzela Občina Cerklje, pri 
izpel javi prireditve pa j i je 
smelo pomagal M l a d i n s k i 
center Cerklje. 

KRANJ 

Kljub toploti zadišalo po zimi 

Združenje učiteljev in trenerjev smučanja je minul i konec 
tedna v Kranju pripravilo že 34. tradicionalni z imsko športni 
sejem. "Zadovoljni smo z obiskom, ker je na sejem prišlo 
več obiskovalcev kot prejšnja leta, saj s m o vsem omogočil i 
brezplačen vstop. Zlasti je bilo veliko družin, kar pomeni , da 
Gorenjci in Kranjčani še vedno uživamo v zimskih športih. 
Je pa res, da je letošnja jesen izredno topla in da nas je na 
z i m o pred dnevi s p o m n i l le sneg v hr ibih," je povedal 
predsednik ZUTS-a Kranj Robert Bauman. Obiskovalci, ki so 
prišli v garažo ob Mega centru Kranj, pa so z zadovoljstvom 
ugotavljali, da je ponudba opreme za smučanje letos spet 
večja, kot je bila zadnje z ime. V . S. 

# 

k 
T U S S N E V N A C E N 

Svinjsko pleče 
brez kosti 
vakuumsko pakirano 

Voda Radenska 
• Naturelle 

.33»/« 2, 99 
NATUmll ' R V C J - S I 

€ / k g 

Redna cena: € 4,49 

€ / k o s 

Redna cena: € 0,46 

Vabljeni v TUŠ supermarket Planet Kranj 

STRAH IN) 

Biotehniški center odprl vrata 

Srednja šola na Biotehniškem centru Naklo je v torek orga-
nizirala dan odprtih vrat, za katerega so pokazali veliko za-
nimanja osnovnošolci, starši in šolski svetovalci. Ravnatelji-
ca Andreja Ahčin je predstavila šolo, v kateri se izobražuje 
4 8 8 dijakov v 15 programih. Nova možnost za šolanje bo 
biotehniška gimnazi ja , ki bo mladim odprla neposredno pot 
na univerzo. Obiskovalcem so povedali, da petdeset učitel-
jev skrbi tud i za pestre interesne dejavnosti , krožke, tek-
movanja, mednarodno sodelovanje v projektih in promoci-
jo šole. Uspešno je sodelovanje z delodajalci, ki omogočajo 
138 učnih mes t . Skupaj so predstavil i poklice mlekar , 
slaščičar, pek, živilsko prehranski tehnik, kmetijsko podjet-
niški tehnik, gospodar na podeželju (na sliki), hortikulturni 
tehnik, vrtnar, cvetličar in naravovarstveni tehnik ter pred-
nosti biotehniške gimnazi je. S. S. 

JESENICE 

Več kot gol za KROS 

Prejšnji teden se je s sklepno slovesnostjo na novem otro-
škem oddelku Inštituta RS za rehabilitacijo v Ljubljani kon-
čala akcija Več kot gol. Pobudnik je bil jeseniški hokejist To-
maž Razingar skupaj 2 bratoma Marce lom in Dav idom Rod-
m a n o m ter Ivom Janom. V akciji so nato različni vrhunski 
športniki darovali po dvajset evrov za vsak zadetek, in sicer 
Društvu za kakovostno rehabil i taci jo otrok Slovenije 
(KROS). Kmalu po začetku akcije so se fantom pridružili še 
drugi hokejisti - Anže Kopitar, T o m a ž Vnuk, Dejan Vari, De-
jan Kontrec, Robert Kristan, med drugimi športniki pa še ce-
loten nogometn i klub Ol impi ja , nekdanji predsednik H Z S 
Ernest Aljančič, novinar Zoran Radisavljevič, Jure Košir, pa 
tudi televiziji Kanal A in Šport TV. Sodelujoči so zbrali 341. 
zadetkov oz. 12.160 evrov. Zaključek akcije bo na ledu, in si-
cer 2. decembra, ko se bosta na Jesenicah pomeri l i ekipi Je-
senic (v kateri igrajo Razingar ter brata Rodman) in Gradca 
(kjer igra Ivo Jan). V . S. 

GG naročnina 
04/20142 41, e-pošta: narocnine@g-glas.si 
www.gorenjskiglas.si 

Koroška cesta 3 5 , 4 0 0 0 Kranj. 
Tel.: 0 4 / 2360 750.2021 164 

KDOR DA DVAKRAT D A ^ ^ 
3 Q % P O P U S T IMA V S E N O V O L E T N E O K R A S K E + 

1 0 % SOBOT1VB P O P U S T V N O V E M B R U M O e C E M B n U 

Si želite neodvisnosti, postati sam svoj šef, 
si določati svoj urnik in višino zaslužka? 

Dobro poslovno zamisel Vam damo mi, 
vi pa določite kako jo boste izkoristili? 

Poleg pos lovne ideje V a m n u d i m o tudi 
izobraževanje in ostali market inšk i support . 

1 O d V a s p r i č a k u j e m o samoiniciat ivnost, zagnanost , 
komunikat ivnost In urejenost. 

Z a v s e informacije pokličite n a tel.: 0 4 1 6 0 4 4 4 3 , 
p isne p o n u d b e p a s p r e j e m a m o tudi na: 
high-qgali ty@siol ,net 

mailto:narocnine@g-glas.si
http://www.gorenjskiglas.si
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Dimnikarski 
monopolisti vse 
močnejši 

Za skupino dimnikaijev mo-
nopolistov skrbi Ministrstvo za 
okolje in prostor (MOP), ki 
samo določenim podkuje kon-
cesije. Nedavno so birokrati po-
delili koncesije za opravljanje 
dimnikarske dejavnosti, kljub 
protestom in opozorilom. 

Ko so viddi, daje vladna gar-
nitura izgubila na volitvah in 
pri tem ugotovili, da tako ne bo 
več šlo, so z izdajo koncesij pohi-
teli. Pravilno^ podelitve koncesij 
bo potrebno preveriti, saj so oko-
liščine sumljive. Ne samo, da je 
podeljevanje neupravičeno in 
protiu^aimo, še huje je, komu so 
bile poddjene. Večino koncesij so 
podelili svojim prijateljem mono-
polistom, ki bodo tako le še veiji. 
Brez milosti so zbrisali vse dcee-
danje dimnikarske obrtnike, ki 
so opravljali ta poklic že dvajset 
do trideset let v zadovoljstvo ob-
čanov in s tem preživljali svoje 
družine in krajevnim skupno-
stim prinašali dohodek. 

Da bi bila mera pdtui, so novi 
monopolisti dobili koncesijo za 
osem let. kar kaže, kako so si za-
midUi lagpdno ži\ijetye in boga-
tenje brez dda na račun ljudi. 

Večino koncesij so dobili glav-
ni kreatoiji uvedbe te službe: 
Brenčič (fiinkdmar OZS), Žu-

panek (junkciomr GZS), Ka-
plar (uslužbenec MOP-a in po-
deljevalec, podje^e pa vodi go-
spodinja?), Jelančič (gospodi-
nja), Dovrtel in drugi. 

Naj navedem samo en pri-
mer, kako ravnajo pode^evalci. 
Podjetje Dovrtel iz Kranja že 
obvlada veliko občin na Gorenj-
skem, s svojo agresivnos^o želi 
dobiti celo Gorenjsko in to mu 
tudi uspeva. Če ne hi bilo 
interesov Kapletja, bi posegel 
tudi rui domžalsko-kamniško 
obmo^e. Pri tem je uničil, ob 
pomoči birokratov MOP-a, 
dimnikarskega obrtnika, ki je 
to dejavrtost opravljal že več 
kot dvajset let v občini Tržič v 
zadovoljstvo občarwv. Ni samo 
uničeno podje^e, ki je bilo po-
stavljeno s trdim delom, am-
pak je uničena družitM in 
njen obstoj in to zaradi nekega 
monopolista in nj^ovih prija-
teljev. V primeru Tržiča (in 
drugih) bi morala občina in 
Župan reagirati in zaščititi 
svojega obrtnika in občana. 
Upam, da bodo hitro in odloč-
no ukrepali. 

Takih primerov je po Slove-
niji še veliko. Upam, da bomo 
z našo akcijo kmalu uspeli raz-
v^aviti oziroma spremeniti te 
protiustavne zakonodaje. Pri-
čakovali bi pa tudi nekoliko več 
podpore naadovoljnih občanov 
(tudi na naš poziv Krajevnim 
skupnostim), ko se nekatere 
krajevne skupnosti oziroma 

njeni predsedniki obnašajo ne-
odgovorno in ne poskrbijo za 
svoje krajane, saj samojamra-
nje ne pomaga veliko. 

T O N E KRISTAN, 

vseslovenska civilna 
pobuda Dimnik 

Kranjske'cvetke' 
Vsepovsod na obroi^u gorer^-

ske prestolnice se bohotijo novi tr-
govski centri. Podjetja kar tek-
mu fgo, katero jih bo zgradilo hi-
tr^e, ve^e, sodobngše... Medtem 
pa se nekdaj ugledna proizvodna 
podje^a krčijo, prodajajo tujcem, 
gredo v stečaj - delavci pa na za-
vod. Po^^ samo, kaj je ostalo 
od Idcre, kije bHa nekdaj para-
dni konj v Slovenci. 

Prvega novembra so se »a 
kranjsko pokopališče zgrinjale 
vdike množice ljudi. Pdidjaje 
tako kot vsako leto sktbda za red 
in usmeijala voznike. Parkirnih 
prostorov pred pokopališčem eno-
stavno ni, kve^emu 20 ali jo vo-
zil je možno normalno parkira-
ti. Prav gotovo bi se z malo dobre 
vo^e in poduha za občane dalo 
ob gozdni pOi, ki vodi proti nove-
mu Planetu, urediti vsaj nekaj 
dodatnih parkirišč. Poznam šte-
vilna manjša in gospodarsko 
manj razvita slovenska mesta, ki 
imajo lepše poslovilne objekte, 
parkirišče in primemo urejeno 
okolico. 

Kratijska 'cvetka' so tudi ceste, 
ki so ponekod takšne kot po 
zračnem napadu. Naš posodob-
ljeni zdravstveni center je vseka-
kor pnjazngši kot nekaj let na-
zaj, imamo tudi sodobno opre-
mljen urgentni blok - ampak ti-
stih nekaj metrov dovozne ceste 
do urg^nce, ki so jo dokončno 
uničili kamioni v času njene 
prenove, bi pa lahko na novo as-

faltirali. Podobno raz^banaje 
tudi vožnja mimo nekdanjih 
Merkuijevih skladišč ob Savi, 
pa na Planitu v smeri proti to-
plarni, pa še Jge... 

Vem, rekli boste, kaj vendar 
sitnari, sc^je Kranj vdiko prido-
bil: med drugim kar dva Lidla, 
pa Planet Tuš, Qandio, Merca-
tor, Merkur, celo najsodobngše 
kino dvorane ... samo še Hojer 
nam manjka. Poleg tega si po 
novem lahka ogledamo, kako 
gorenjska prestolnica zgleda pod 
zemljo! Hja, samo v mestnih 
rovih se občani bolj poredko 
sprehajamo, vozimo pa sploh 
ne. 

Želite srečati prijatelje in 
znance? Zapeljite se do enega 
od vdikih trgovskih pridobitev 
mesta Kranja: parkirnih prosto-
rov je čez ̂ vo, vsi dovozi so na 
novo asfitltirani, semaforizirani 
... ruikupovalni vozički pa so 
zadtije čase bc^' ali manj praz-
ni. Morda pa imamo teh cen-
trov tudi v Kmnju že preveč? 

ALOJZ BOC 

OBČINA RADOVLJICA 
OBČINSKI SVET 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in Imenovanja 
Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, 

telefon: 04/537 23 00, 537 23 08, fax: 04/531 46 84 
e-pošta: obcina.radovljicalSradovljica.si. www.radovljica.si 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Ra-
dovljica, na podlagi 27. člena Zal<ona o gospodarskih javnih službah 
(Ur. I. RS, š t 32/93 in 127/06) in 13. člena Odloka o preoblikovanju 
javnega podjetja Komunala Radovljica, javno podjetje za komunalno 
dejavnost, d. o. o., (DNUO, št. 28/03) ter sklepa št. 128/24,24- seje 
KMVI, z dne 13. i i . 2008, objavlja javni razpis za delovno mesto 

DIREKTORJA JAVNEGA PODJETjA 
KOMUNALA RADOVLjICA, D. O, O. (m/ž) 

Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, 
izpolnjevati naslednje pogoje: 
• da imajo visoko ali univerzitetno izobrazbo, 

• da imajo najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih 
delovnih mestih, 

• da predložijo razvojni program dejavnosti, 
• da izpolnjujejo druge zakonske zahteve. 

Direktor sklene delovno razmerje za določen čas, za dobo 4 let, 
kolikor traja mandat, ki se lahko ponovi. 
Kandidati naj prijavi priložijo življenjepis, dokazila o izpolnjevanju 
razpisnih pogojev ter razvojni program dejavnosti ter jih v roku 
15 dni od dneva objave razpisa pošljejo na naslov: 
Občina Radovljica, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja. Gorenjska cesta 19,4240 Radovljica, s pripisom "NE 
ODPIRA)-ZA RAZPIS ZA DIREKTORJA KOMUNALE". 
O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonskem roku. 

A N T O N KAPUS, I. r. 
Predsednik Komisije za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja 
Občine Radovljica 

Naš otrok 
Praktični priročnik za starše 

C e n a knjige; 

2 9 € * poštnina 

Cena knjige 
s popustom; 

14,50 € 
+ poštnina 

Za naročnike 
Gorenjskega 
glasa, ki imajo 
otroka ali 
vnuka 
rojenega 
v letu 2 0 0 8 , 
5 0 % popusta. 

IZBERITE M O D R O S V O J O POT 

Zavarovalnica Maribor d.d., 

trdna in zanesljiva vseslovenska zavarovalna družba, ki je vredna zaupanja 
išče nove sodelavce/sodelavke 

ZAVAROVALNE ZASTOPNIKE 
v PE Predstavništvu Kranj 

č e iščete dinamičen, kreativen poklic in vas veseli delo z ljudmi, 
ste komunikativni, ustvarjalni, dinamični in željni novih izzivov, vas vabinfio k sodelovanju. 

Pogoji za zasedbo: 
• Najmanj V. sopnja izobrazbe 
t Vozniški Izpit B kategorije 
• Komunikativnost in dinamičnost 
• Poznavanje dela z računalnikom 
• Aktivno znanje slovenskega jezika 

Delovno razmerje se bo sklenilo za določen čas šest mesecev, 
s polnim delovnim časom in kasnejšo možnostjo podaljšanja zaposlitve. 

Nudimo: 
• Kontinuirano izobraževanje 
• Dinamično delo 
• Stimulativno nagrajevanje 
• Možnost izgradnje poklicne kariere 

Svojo vlogo z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev pošljite v roku 5 dni 
od objave oglasa na naslov: 

ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d., Cankarjeva 3, 2507 Maribor, 
oddelek za razvoj zaposlenih. 

O rezultatih izbire bodo prijavljeni kandidati obveščeni v roku 8 dni od sklenitve 
pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom. 

PRIDRUŽITE SE USPEŠNIM! 

= GG naročnine j 04/201 42 41, e-po§ta: narocnine@g-glas.si, vi;ww.gorenj5kiglas.si 
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HALO - HALO GORENJSKI GLAS 
telefon: 04 201 42 00 

Njioiito a otu™ sprtjemamo po idrionu M/MMJ-flO. lakvj 04/201-42-13 eli osttmo tu Kmpsom cnti 4. 
v Kiinju (t po poiS • do poTOMjlu m ieoto do 11.00 Cma ogiasov In 

JANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, LANCOVO gi, 4240 
RADOVLJICA, T E L : 04/53 15 249. FAX: 04/53 « 4 230 

MADŽARSKE TOPUCE 11.12. -14.12.; TRST: l8. n; PALMANOVA IN 
TOV. ČOKOLADE 28.11.; KOPALNI IZLET BERNARDIN: 24. n.; LJU-
TOMER S PANONSKIMI TERMAMI: 23.12. - 26.12. 

KULTURNO DRUŠTVO LOSKI ODER, SPODNJI TRG 14, SKOFJA LOKA 
21. n . ob 19,30 Branislav N u S i t SUMLJIVA OSEBA, komedija; 
režija: Matjaž Šmalc, za IZVEN; 22. 11. ob 19.30 Branislav Nušič: 
SUMLJIVA OSEBA, komedija; režija: Matjaž Šmalc, za IZVEN. 

O B V E S T I L A O D O G 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 

Turnir v namiznem tenisu 
Jesenice - V soboto, 22. novembra, bo ob 15.30 v prostorih 
Mladinskega centra Jesenice turnir v namiznem nogometu -
Tornado. Gost bo državni prvak Simon Zorman. 

Ob mesecu boja proti odvisnosti 
Jesenice - V četrtek, 20. novembra, bodo v okviru meseca 
boja proti odvisnosti ob 18. uri v prostorih Mladinskega cen-
tra potekale zabavne igre +15 (biljard, namizni nogomet, 
namizni tenis, pikado). 

Četrtkanje 
Kranj - Klub študentov Kranj vabi na Četrtkanje: Drum &. 
bass z elektronsko glasbo, ki se bo 20. novembra ob 21. uri 
začelo v Klubaru. 

O partizanski bolnišnici Franji 
Cerkno - Cerkljanski muzej in Stereoskopsko društvo Ljub-
ljana vas vabita na prireditev, posvečeno Partizanski bol-
nišnici Franja, ki bo v petek, 21. novembra, ob 18. uri v Cerkl-
janskem muzeju v Cerknem. 

Prireditve v Creinativi 
Kranj - Iz Kulturnega centra Creinativa vabijo jutri, v sredo, 
19. novembra, ob 19. uri skupaj z Združenjem Trubarjev fo-
rum in Trdno skalo na predstavitev prvega prevoda Trubar-
jevega abecednika (iz gotice v latinico), četrtek in petek, 20. 
in 21. novembra, pa bosta posvečena JAZZ-u: v četrtek ob 
20. uri bo nastop skupine Gašper Bertoncelj Quartet, v pe-
tek ob 20. uri pa bosta nastopila Vaško Atanasovski in Si-
mone Zanchini, vzporedno pa bo potekalo tudi odprtje fo-
tografske razstave Iztoka Zupana. 

Blaznikov večer 
Ško^a Loka - Muzejsko društvo Škofja Loka vabi na Blaznikov 
večer - Predstavitev nove, 54. številke Loških razgledov in 
primerjava uredniške politike Loških razgledov. Železnih niti in 
Žirovskega občasnika, ki bo v četrtek, 20. novembra, ob 19. uri 
v Miheličevi galeriji v Kašči na Spodnjem trgu v Ško^i Loki. 

Predstavitev knjige Zrcalo komunizma 
Radovljica - V Knjižnici A. T. Linharta se bo danes, v torek, 
18. novembra, ob 19.30 začela predstavitev knjige Zrcalo ko-
munizma avtorja dr. Bernarda Nežmaha. Z njim se bo pogo-
varjal Jože Dežman. 

V knjižnicah za otroke 
Jesenice - Jutri, v sredo, 19. novembra, bo v jeseniški 
knjižnici ustvarjalna delavnica Naredimo pisano gosenico 
od 16. do 17.30, računalniška delavnica pa 

Slovenski Javornik - V knjižnici se bo ustvarjalna delavnica 
začela danes, v torek, 18. novembra, ob 16. uri. 

Bled - Ustvarjalna delavnica Muzej na obisku se bo začela v pe-
tek, 21. novembra, ob 17. uri. Naslov delavnice, ki je primerna 
za otroke, stare vsaj 4 leta, je Vrnitev v kameno dobo. 

Gorje - V Gorjanskem domu se bo Pravljica o debeli repi za-
čela danes, v torek, 18. novembra, ob 17. uri. Primerna je za 
otroke, ki so stari vsaj 3 leta. 

Bohinjska Bistrica - Ustvarjalna delavnica Muzej na obisku 
se bo v knjižnici začela jutri, v sredo, 19. novembra, ob 17. 
uri. Naslov delavnice je Vrnitev v kameno dobo, pripravili pa 
so jo strokovni delavci Gorenjskega muzeja Kranj. 

Radovljica - Ustvarjalna delavnica Gozden živali, primerna 
za otroke, stare vsaj 4 leta, se bo v knjižnici začela v četrtek, 
20. novembra, ob 17. uri. 

IZLETI 
v neznano 
Kranj - Planinci kranjskih upokojencev vabijo v četrtek, 27. no-
vembra, na planinski izlet v neznano. Pot je lahka, dolga okoli 
12 kilometrov in je brez večjih vzponov ali spustov. Prijave in 
plačila ureditev v društveni pisarni do srede, 26. novembra. 

Kranj - Planinsko društvo Kranj vabi v soboto, 22. novembra, 
na tradicionalni planinski izlet v neznano. Odhod posebne-
ga avtobusa bo ob 7. uri s parkirišča Mercator na Prim-
skovem. Skupne hoje bo 1 uro in pol, pot pa ni zahtevna. 
Kljub temu je obvezna dobra obutev, pohodne palice pa so 
priporočljive, v nahrbtniku pa naj se najde kaj za pod zob. 
Prijavite se lahko v društveni pisarni do četrtka, 20. novem-
bra, ali pri Heleni 041/5670 697. 

Na Pršivec 
Radovljica • Planinsko društvo Radovljica organizira v 
soboto, 22. novembra, vzpon na Pršivec. Izhodišče je Stara 
Fužina, čez Vogar na vrh. Sestop je čez planino Viševnik, 
planina Jezero. Nezahtevne hoje bo za 8 do 9 ur. Prijave po 
tel.: 031/345 209, 531 55 44. 

OBVESTILA 

Tečaj šolanja psov 
Jesenice - Kinološko društvo Jesenice vabi na zimski tečaj 
šolanja psov. Prvi sestanek bo v ponedeljek, 24. novembra, 
ob 17. uri na vadišču v Lipcah pri Blejski Dobravi (Blejska 
Dobrava i 6 o ) . Vse dodatne informacije dobite pri vodji 
šolanja g. Branetu Pircu, tel.: 041/666 187. 

Silvestrovanje na Vršiču 
Jesenice - V Erjavčevi koči na Vršiču bo organizirano silves-
trovanje. Za vse informacije in rezervacije pokličite na 
Planinsko društvo Jesenice: 04 /5866 070 in 041/733 036 ali 
pišite na plan.drustvo(g)siol.net. 

PREDAVANJA 

Dojenje 
Ško^a Loka - Mednarodna zveza za dojenje (LLLI) vabi na 
srečanje v petek, 21. novembra, ob 16.30 v prostorih 
Zdravstvenega doma Škofja Loka. Tema srečanja bo 
Pogoste težave. Vabljene bodoče, doječe in druge matere, 
dobrodošli tudi očetje, dojenčki in malčki. Informacije - tel. 
04/510 8001 (Irena) in 01/3611 320 (Andreja). Osnovne in-
formacije o dojenju so na voljo tudi na spletni strani: 
http://www.dojenje.net, zavihek Vprašanja. 

O telesu in zdravju 
Radovljica - Ljudska univerza Radovljica organizira danes, v 
torek, 18. novembra, ob i8. uri brezplačno predavanje 
dr. Neje Zupan Vaše telo, vaše orodje in predstavitev 
metode Z dotikom do zdravja. 

O tehnikah za obvladovanje tesnobe 
Kranj • Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, vabi na tematski pogovor in tehnike za obvladovan-
je tesnobe. Pogovor bo vodil g. Milan Škrjanc in sicer 
v četrtek, 20. novembra, ob 16. uri v prostorih društvene 
pisarne v Kranju. Informacije po tel.: 0 4 / 2 0 117 20. 

Hrepenite pa po večjih darovih 
Kranj - Dekanijski odbor za zakon in družino dekanije Kranj 
vabi starše in zakonce na predavanje z naslovom Hrepenite 
pa po večjih darovih!. Predaval bo g. škof Jurij Bizjak. Preda-
vanje bo v četrtek, 20. novembra, ob 20. uri v dvorani žup-
nijskega urada Kranj, na Tavčarjevi 43. 

Osteoartroza ali obraba sklepov 
Preddvor - V Domu krajanov Preddvor se bo jutri, v sredo, ob 
18.30 začelo predavanje Osteoartroza ali obraba sklepov 
(anatomija, preventiva, znaki obolenja in zdravljenje). Preda-
vatelj bo asist. Mag. Klemen Grabljevec, dr. med., spec. fiziater. 

KONCERTI 

Rokodelski sm'n 
Preddvor - Folklorno društvo Preddvor vabi na letni koncert 
Rokodelski sm'n. Koncert s pestrim programom si lahko 
ogledate v Kulturnem domu Preddvor v soboto, 22. novem-
bra, ob 19. uri. 

RAZSTAVE 

Ročna dela Marije Pisek 
Lesce - Marija Piske iz Lesc ljubitelje ročnih del vabi na 
samostojno razstavo vezenih, klekljanih in kvačkanih izdelkov. 

raznih dekorativnih predmetov, jaslic, nakita, voščilnic... Razs-
tava bo v soboto, 22., in nedeljo, 23. novembra, od 10. do 19. 
ure v prostorih Krajevne skupnosti Lesce (zraven restavracije 
Center). Izdelki bodo tudi v prodaji. 

Razstava vezenih prtov 
Bohinjska Bistrica - Vezilje iz Zasipa vabijo na ogled razs-
tave vezenih prtov, ki bo odprta v petek, 21. novembra, od 
15. do 17. ure, soboto, 22., in nedeljo, 23. novembra, od io. 
do 17. ure v domu upokojencev v Bohinjski Bistrici. 

Slikarska razstava Rozi Žnidaršič 
Slovenski Javornik - V četrtek, 20. novembra, bo ob 18. uri v 
razstavnem prostoru Kulturnega doma na Slovenskem Ja-
vorniku odprtje slikarske razstave Rozi Žnidaršič • ROŽ. Na 
odprtje vabi DPD Svoboda France Mencinger Javornik-Kor 
Bela. Razstava bo na ogled do vključno 3. decembra vsak de-
lovni dan od 16. do 20. ure. 

Grafike in predstavitev dvojezične monografije 
Celovec - Slovenski kulturni center Korotan, Slovenska 
akademija znanosti in umetnosti in Mohorjeva založba 
Celovec vabijo danes, v torek, 18. novembra, ob 19. uri v duna-
jski Korotan na odprtje razstave grafik Franceta Miheliča in 
predstavitev dvojezične monografije Lojzeta Gostiša in Franca 
Miheliča Stvarnost fantastike/Die Wirklichkeit der Phantastik. 

/ A K A j N F D E l . U I h P R I V A S ? 

LUCIjAMULEj 
C e n a 1 9 , 5 0 eur + poštnina 

za naročnike 1 0 % p o p u s t a 

Gorenjski Glas Za vas beležimo čas 

Knjiga "Gorenjska Vodnik" Š 

predstavlja Gorenjsko na 312 straneh. j 

Vsebuje 2000 fotografij, 50 kvalitetnih zemljevidov 

in podrobnih opisov lepot gorenjske pokrajine 

V slovenščini in šestih svetovnih Jezikih. 

Cena enega vodnika je 29 EUR poštnina. 
N a r o & i k i G o r e t ^ a g a i b s a imajo 

Naročanje: po telefonu šL 04/20142 41 aii po 
•1»itr naroam@ggias.si 

Gorenjski Glas 

http://www.dojenje.net
mailto:naroam@ggias.si


MALI OGLASI, ZAHVALE ~ 2 3 

GG 
naročnine 

04/201 42 41 
e-pošta: narocnine^g-glas .s i 

www.gorenjskiglas.si 

LOTO 
Rezultati 92. kroga - i6. no-

vembra 2008 

6.16 ,17 . 24. 27. 31.32 in 34 

Lotko: 9 2 1 1 7 0 

Loto PLUS: 

1, l o . n . 14. 15, 34, 37 in 27 

Predvideni sklad 93. kroga za 

Sedmico: 865.000 EUR 

Predvideni sklad 93. kroga za 

Lotka: 330.000 EUR 

Garantirani dobitek PLUS: 

20.000 EUR 

LOKfi^ 
n e p r e m i č n i n s k a o 

d r u ž b a i 
ZevniIcov;» ul. n, Kran/, PE Stritarjeva ul 8.. 

Kranj. <el.. 041/347 323.04^2362 890 

PARCELE PRODAMO 
PREDDVOR, Tupaliče, zazidljive 
parcele 762 ma, 782 m2 in S02 m2, 
na izredni in mirni lokaciji, z obilico 
sonca, na robu vasi, ob zelenem 
pasu, z razgledom na juiijce in Kara-
vanke. Dostop možen z dveh ure-
jenih cest. elektrika in voda na 
parceli. Cena: 130 EUR/mz. 
BRITOF • VOCE, prodamo dve ravni, 
sončni, komunalno urejeni parceli, 
638 mi in 764 m2. Cena: 260 
EUR/mi. 
HIŠE PRODAMO 

kRAN), Orehek, nova enostanovanj-
ska hiša 130 m2 na parceli 2S0 m2, 
montažna - "ELK", gr. dela tik pred 
vselitvijo, z vgrajeno novo kuhinjo, 
CK plin, parcela 280 m2. prevzem 
možen takoj! Cena: 249.CX)0 EUR. V 
račun vzamemo tudi manjSe 
stanovanje. 
STANOVANjE ODDAMO 
KRAN|, Zlato polje, novo pritlično 4-
sobno stanovanje z atrijem, kletno 
garažo in zunanjim parkiriščem. 
Cena: 750 EUR/mes. + stroški. 

e - p o i t a : ! oman(^vo l j a .ne t 

MEDIA 
NEPREMIČNINE 

MEDIA NEPREMIČNINE d. o. o. 
Vojkova c. 63. looo Ljubljana 

Tel.: +3S61 568 80 00 
Fax.: +386 1 568 So oi 
Mob.:'»-386 51 686 320 

DRAGOČAjNA pri Medvodah - 1. 
2008 • Na voljo le Se tri stanovanjske 
enote montažne hiše dvojčka s 
1 10, 16 m2 stanovanjske površine 
(P+M) na parceli cca. 260 m2. Hiše 
so že postavljene in se prodajajo v 
IV. gr. fazi z DDV-jem za 176.000 
EUR. Kupec ne plača provizije! 

Mali oglasi TEHNIKA KUPIM 

tel.: 201 42 47 
fax: 201 4 2 1 3 
e-mail: malioglasi@g-glas.si 

Male oglase sprejemamo: za ob javo 
v petek - v sredo do 13.30 in za 
objavo v torek do petka do 
14 .00 ! Delovni čas: od ponedeljka do 
petka neprekinjeno od 8 . - 1 9 . ure. 

NEPREMIČNINE 
STANOVANJA 
KUPIM 

NA BLEDU kupim dvosobno stanova-
nje, del hiše ali majhen vikend, prime-
ren za stalno bivanje alu zamenjam za 
stanovanje v Ljubljani, tt 041/268-
2 0 8 6007023 

K(KERNi 
N E P R E M I Č N I N E 

Maistrov trg 12.4000 Kranj 
Tel. 04/20213 53,202 25 66 

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

HIŠE 
PRODAM 

STANOVANJSKI DVOJČEK v Pred-
dvoru. t r 051 /388-822 Boor927 

V PODREČI prodam stanovanjsko no-
vogradnjo.« 051 /388-822 soorsze 

V STARI LOKI je v pripravi gradnja sta-. 
novanjskega dvojčka, t r 051/388-
8 2 2 8007928 

POSESTI 
PRODAM 

PARCELO za dvojčka, z gradbenim 
dovoljenjem • Naklo t r 051 /388-822 

900793A 

jUR-TAN, nepremičnine, d. o. o. 
PE C9nkar|eva ulica 03 
(staro-mestno jedro). 

4000 Kranj, tel.: 04/236-92-14, 
mobi: 041/451-857 

e-pošta: info(g>jur-tan.si 

www.jur-tan.si 

PARCELO z gradbenim dovoljenjem -
Žkopa Loka, P 051/388-822 eoo7ws 

POSLOVNI PROSTORI 
ODDAM 

POSLOVNI prostor v Kranju, s frizer-
sko dejavnostjo v obratovanju in poslu-
je. t r 031 /855-642 8007764 

GARAŽE 
ODDAM 

GARAŽO 16 m2 v Škofji Loki. bližina 
centra, ugodna priložnost, n 
0707828-240 eooeoat 

ITD NEPREMIČNINE, d.0.0. 
MAISTROV TRG 7. 

4000 KRANJ 
TEL: 04/23-81-120. 

04/23-66-670 
041/755-296, 040/204-661, 

041/900-009 
e-po$ta: itd.nepremicnine95tol.net 

www.rtd-plus.si 

l U i 

MOTORNA 
VOZILA 
AVTOMOBILI 
PRODAM 

RENAULT Espace enoprostorec, 7 
sedežev, pogon 4x4. Medvode, 1* 
031/609-684 eoosooo 

AVTODELI iN OPREMA 
PRODAM 

4 ZiMSKE gume na platiščih Pirelli 
195/65/15.5 vijakov, cena 200 EUR. 
n 041/378-803 aoo7W7 

0 Bfclov Praprointli 10.4202 Nskio 
PE Kr«n|sk« c»«ta 22.4203 Naklo 

w w w . m e d i a - n e p r e m i č n i n e . S 

• izpušni sisiemi m katalizatorji 
. amoriizcrji in vzmeti, hitri servis 
. avtooplika ter vse za podvozje 

(zavore, disiKi) / \ 
, pnevmatike in platižča ^ ^ 

I T: 04 25 76 052 wwwjiggantar.sl 

PRODAM 

BARVNI TV. 9 040/124-552 sooeoi7 

TV Panasonic 100 Hz. ekraii 72 cm, 
raven, srebrne barve, it 041/838-
678 8007929 

STROJI 
IN ORODJA 
PRODAM 

MIZARSKI ponk, rabljen, dobro ohra-
njen. » 04/51-22-068. 031/387-
3 2 1 6008032 

GRADBENI 
MATERIAL 
GRADBENI MATERIAL 
PRODAM 

FASADNI oder, lesen, kompleten, t r 
041/366-920 8007994 

GRES PLOŠČICE 172 m2. 45x45 Ar-
gille Rosse panavia ^e zapakirane, 
ugodno, g 040/352-095 BOOSOŽS 

STAVBNO POHIŠTVO 
PRODAM 

GARAŽNA vrata 250x220 cm, s ko-
vinsko konstrukcijo In macesnov opaž. 
«051 /441 -745 8008010 

KOPALNIŠKA OPREMA 
PRODAM 

UJAK in WC školjko v oker barvi. « 
051/425-887 eooeooe 

NOVO še zapakirano tuš kabino 
80x80. t r 030/385-885 80079W 

PODARIM 

BANJO Kolpasan. malo rabljeo, t r 
040/498-014 8007989 

KURIVO 
PRODAM 

DRVA metrska ali razžagana. možna 
dostava, t t 041/718-019 

SUHA, bukova, razžagana drva. tt 
031/561-707 8008024 

STANOVANJSKA 
OPREMA 
POHIŠTVO 
PRODAM 

KAVČ, modre barve, leseno ogrodje, 4 
okrasne blazine, dim 140x200. razteg-
ljiv v posteljo, zek) malo rabljen, cena 70 
EUR. tt 04/23-11-141 eoorae-

KOTNO sedežno garnituro 290x200 
cm. tr 031 /528-774 80080tB 

STARO pohištvo, spalnica, 
40-101 

04/57-
8007dM 

GOSPODINJSKI APARATI 
PRODAM 

PLINSKI štedilnik z jeklenko, tr 
04/25-03-629 eoo7M2 

ZAMRZOVALNO omaro, hladilnik In 
pralni stroj. Gorenje, tt 041/878-494 

8006020 

STAR DENAR, srebrnike, zlatnike ter 
druge, stare stvari, tt 040/388-682 

8006026 

OBLAČILA 
PRODAM 

NERC plašč, narejen pri krznarju, tr 
040/713-517 8007963 

POPOLNOMA nov ženski plašč. vel. 
44, čme barve, teliran kroj, cena 130 
EUR. tr 040/713-611 8008030 

MEDICINSKI 
PRIPOMOČKI 
OKULISTIČNI pregledi in komplet 
očala na recept brez doplačila Optika 
Aleksandra Olandia Kranj. tel. 
04/235-01-23 In Optika Saša Tržič, 
t r 04/59-22-802 8006894 

ŽIVALI 
IN RASTLINE 
PRODAM 

SADNE sadike, dvo in triletne, vseh 
vrst in sort dobite vsak dan od 8. do 
18. ure v drevesnici Podobnikar, tr 
01/36-43-195. 041/558-448 80078)̂  

PODARIM 

šTiRI mucke, stare 2 meseca, tigrast, 
čmo-bel, dva bela. tt 04/57-20052, 
041/382-225 80O8O07 

KMETIJSTVO 
KMETIJSKI STROJI 
PRODAM 

MOTORNI okopalnik Husqvdmd mep-
py (B&S 4HP), 1. 06. dobro ohranjen 
za 280 EUR, tr 041 /469-762 eooeota 

SEKULAR za žaganje drv in za hobi, tr 
04/2046-678,031/812-210 80080ia 

KUPIM 

BALIRKO za okrogle bale Krone KR 
126. « 041 /214-500 8O07995 

TRAKTOR torpedo deutz-janez 55 
KM. 4x4, tr 041 /831 -569 80080«4 

PRIDELKI 
PRODAM 

DOMAČA jabolka boskopski kosmač, 
Žeje 1, tt 04/25-71 -622 8O08000 

OREHE. Sp. Otok 2. tr 04/53-38-
346 8008012 

REPO za kmiljenje In kisanje. jedilni 
krompir In brzoparilnik. tr 041/242-
3 7 5 8008023 

SUHO sadje, krhlje In čete orehe, tr 
04/51-20-495 

VZREJNE ŽIVALI 
PRODAM 

ČB BIKCA, starega dva tedna, tt 
040/355-865 60060̂ 5. 

ČB BIKCA, starega 14 dni. t r 
041/586-662 

GRAHASTE. 194edensKe nesnice so 
na zalogi. Domačija, tt 04 /53-09-
494 

OGREVANJE, HLAJENJE koze. t r 04/5&Ofr^797. z«čer 

PRODAM 

ELEKTRIČNI lončen kamin viš. 73 
cm. sir. 33 cm. t r 04/20-22-657 

8008002 

KUPIM 

NOVO ali rabljeno trajnožarečo peč 
znamke TOBl-PLAMEN. t r 041/368-
9 6 7 8006004 

KRAVO simentalko v 9. mesecu brejo-
stl, tr 04/57-25-771 aooBOOs 

MLADE kokoši, nesnice, tr 051/838-
252 8006001 

STAREJŠO brejo kobilo, težko 400 kg 
Z žrebetom ali brez. tr 031/287-553 

TELIČKO križanko LS/ČB staro 14 
dni, tr 041 /826-760 8O06oid 

VEČ TELET In kupim šrotar. Golnik 
15. tr 041/337-678 eoo7»i 

TAXi MONET 
dosegljivi prav vsem 

n o n - s t o p 

ZAPOSLITVE ( m / ž ) i 0 5 1 / 3 2 0 - 5 0 5 
NUDIM 

BAR MONIKA zaposli dekle zadek) v 
strežbi ter več deklet za 2 do 3x tederv 
sko. Dek>vni čas In plačik) po dogovo-
ru, ŠIpec Monika s.p.. Vetesovo 56a. 
CerWje. tr 0 4 0 / 3 3 0 0 6 0 5007i7? 

IŠČEM dekle za strežbo v lokalu od pon. 
do pet od 12. do 18. ure. možnost zapo-
sitve. dobfD plačilo. Š ^ Monikas.p., 
lesouo 56 a, Cer^e, tr 040/330060 

LOKAL v Kranju išče dekle za pomoč 
v strežbi, Nataša Dodič s.p.. Britof 19. 
Kranj, tt 040/352-810 8007680 

REDNO afi honorarno zaposlimo pcod^ 
ko/ca za proc^ delovne korfekcie na |ub-
lansKi trznid. Žagar Madeta sp.. SJamrto-
skac. 4. Domžale, tr 041/648338 oanta 

REDNO ali honorarno zaposlim nata-
karja/ico za delo v gostinskem lokalu, 
Okrepčevalnk^ Klane, Klanec 38. Ko-
menda. tr 041/570-937 8007940 

ZAPOSLITEV dobi kuhar/ica. picopek. 
Kkjb Kovač. Andrej Marinšek s.p.. Glava 
cesta 1.Nal<io.tr 031/339003 eoo77&9 

REDNO zaposlimo več voznikov C in E 
kategorije v mednarodnem transportu. 
Proj Matevž, d.o.o.. Zbilje 4 c, Medvo-
de. « 041/691-784 8007685 

ZAPOSUMOšofefja. komerdalista. Mesa-
t ^ GnsgofC. Gointška 102, Kranj 8007883 

ZAPOSLIMO voznika C, 8 n E kaiegot^ 
G^)rovšek Transport do.o.. Msia d. 10. 
1354Honul,tr01/7&00'152 eooTsee 

REDNO zaposino več cisponentcv z zna-
r ^ nemškega, ital̂ anskega nangleskega 
jezKa. Proj Mate« .̂ d.o.o., 4 c, Med-
vode. tt041/691-784 8007868 

REDNO zaposlimo komunikativno ose-
bo za prodajo dn>garijam. Španovina, 
d.o.o.. Savska loka 21, Kranj, tr 
041/510-367 8007870 

V PE KRANJ priučimo In zaposlimo te-
lefonista/ko, delo od ponedeljka do 
petka od 8. do 15. ure. Fantom Inter-
national, d.o.o., Ul. M. Grevenbroich 
13, Celje, tr 051/435-145 8007e44 

ZA NEDOLOČEN čas zaposlimo za-
stopnike za tarer^o prods^ artlkk>v za 
varovanje zdra/ja. Oglejte si , Sinkopa. 
d.o.o., Žirovnica 87. Žirovnica, t t 
041/793^67. WMW.smkopa.si 800X4̂ ? 

ZAPOSLIMO strojnega inženirja v raz-
voju, kon^rcialista v nabavi in strugar-
ja. Prijave z dokazili LE-TEHNIKA. 
d.o.o., Šuceva 27, Kranj sooeoa? 

IŠČEM 

IŠČEM kakršnokoli delo na domu, okofi-
ca Kranja, tr 051 /605<J03 e0O6O29 

IŠČEM DELO polaganje keramičnih 
plošča, tr 031/331-709 8006011 

STORITVE 
NUDIM 

j 2 km - 2,30 EUR vsak nadaijni 
km-0,75 EUR. 

AOAPTACUE, r)0V0Qradnje od tame^ do 
strehe. Notrar^ omete, iasade, kamnite škar-
pe. urejanje h tiakoene d̂ očeč, z našim ai 
vosim mderialom. SGP Bytycf d.n.o.. Striče-
vo 3a. tt 041/222-741 8007&M 

ASFALTIRANJE, tlakovanje dvorišč, dovoz, 
po«, partotisč. poiag. robr*a/. prairii plošč, 
izd. betonskh in kamnitih škarp, Adrĉ /ic & 
Co. d.n.o.. Jelovškova 10. Kafnnfc. tf 
01 /83^4614.041 /680-751 8007es5 

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter, s. 
p.. Senično 7, Križe, tel.: 59-55-170. 
041/733-709; žžluzlje, rotoji, rolete, la-
melne zavese, pKse zavese, komamlki. 
markize, www.asteriks.net 6007595 

BEUENJE notranjih pfostorov. kitanje 
sten in stropov, premazi oken in vrat, od-
stranjevanje tapet vam nucS sSkopleskar-
stvo Pavec Ivan s.p.. Podbrezje 179. Na-
kto. t r 031 / 3 9 - 2 ^ 9 8OO6035 

I Na razpolago tudi vozilo za 6 oseb 

DELAMO vsa zidarska dela, notranje ome-
te in tasade z našim aS vašim materiakSm. 
Arjaniti, d.o.o.. Žabnica 47. Žabnica, tr 
041/28&473.041/87&-386 8007597 

IZDELAVA podstrešnih star>ovanj. pola-
ganje laminatcv. gotovega parketa in raz-
na mizarska zaključna dela. M & V P Pta-
ninšek in partner d.n.o., ^ k o v tum 23, 
Vodice, t r 031/206-724 8007825 

MONTAŽA knauta - stropov armstrong in 
vseh mtzarskJ) deJ. Usteš Dotores s.p., Gol-
nk48.GoW(, «041/910647 8008C04 

NUDIM vsa sBtopfeskarska deta. izdeiava 
fasad, polaganje vseh vrst talnih oblog. Vol-
čanšek Albin s.p.. Kidričeva 7. Jesenice. 
04/586<3&<35. tr041/873-706 8O07479 

SLO DOM -stene, stropi knauf, annstiong; 
izd. podstreh in ad^Dtadje stanovar̂ ; tame 
nali. okna. vrata. str. okna veluK; pleskarska 
in vzdrževalna deta. Slavk> Markotič s.p.. 
Suška C. 28. Šk Loka, tt 041 /806-751 

8007J55 

STROKOVNO osebje nudi pomoč na 
domu in dievno varstvo starefšim osebam v 
Kranju in okoid. Diomed. d.o.o.. Partizarv 
ska C. 10. Krai^.tr 040/874-491 80or4«4 

TESNJENJE OKEN IN VRAT uvožena 
tesnila, do 30 % prihranka pri ogreva-
nju. Prepiha in prahu ni več! Zmanjšan 
hrup. 10 let garancije. BE & MA. 
d.o.o., Eksierjeva 6, Kamnik, t r 
01/83-15-057, 041/694-229 8007596 

ŽALUZIJE - notranje In zunanje, lamel-
ne. panelne In plise zavese, roloje, 
screen senčila izdelamo in montiramo. 
RONO SENČILA, d.o.o., Mavsarjeva 
cesta 46. Notranje Gorice, tr 
01/365-12-47.041/334-247 8006268 

POSLOVNI STIKI 

GOTOVINSKI KREDITI D O l o 
I B T Z A VSE ZAPOSLENE, 
T U D I ZA D O L O Č E N ČAS, TER 
UPOKO)ENCE, d o 50 % obr., 
obveznosti niso ovira. Tudi kre-
diti na osnovi vozila in feasingi. 
Možnost odplačila na položni-
ce, pridemo tudi na dom. NU-
M E R O U N O . Kukovec Robert 
s.p,, Mlinska 2 0 0 0 Maribor, 
02/252-48-26,041/750-560 

ZASEBNI STIKI 
35.000 POSREDOVANJ, 11.000 po-
znanstev v preteklem tetu je karakteri-
stika ženitne posredovalnice Zaupanje 
za vse generacije, ki posreduje po 
vsej Slo, tr 03/57-26-319,031 /505-
495.031/836-378 eooooo4 

DEKLETA, brezplačno lahko spoznate 
fante za iskrene, resne, trajne zveze iz 
vse države, tr 031/836-378 8OO000& 

RAZNO 
PRODAM 

BIKCA simentalca, 145 kg. miznl rez-
kar za mizarje Bratstvo, tr 041/350-
365 8008022 

LESENE A lestve, dol 1-4 m (3-12 kli-
nov), Zbilje 22, Medvode, tr 
041/981-210 8007974 

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

PODARIM 

13-DELNt električni radiator v okvari in 
posteljnino, iS 04/20-22-657 

8008003 

ŠPORT, 
REKREACIJA 
PRODAM 

NERABLJENO, sobno kolo z mehan-
sko regulacijo moči, cena 50 EUR. t r 
04/58-64-354 8008021 

HOBI 
PRODAM 

ZLATNIK Anton Tomaž Lintian. leto iz-
daje 2006. t r 041/979-321 80079«8 

ZAHVAIA 

Ob smrti našega dragega 

D O M I N I K A D E B E N C A 
1924 - 2 0 0 8 

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste v času njegovega življenja 
karkoli dobrega storili zanj. ob smrti pa mu darovali cvetje, 
sveče, sv. maše in ga v tako velikem številu pospremili na nje-
govi zadnji poti. Lepa hvala vsem. ki ste nam izrazili sožalje. 
nam v teh težJcih trenutkih stali ob strani in kakorkoli pomagali. 

Žalujoči vsi domaČi 

http://www.gorenjskiglas.si
mailto:malioglasi@g-glas.si
mailto:info@k3-kem.si
http://www.jur-tan.si
http://www.rtd-plus.si
http://www.asteriks.net
http://www.pogrebnik.com
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A N K E T A 

Kakšna bo 
prihodnja vlada? 
D A N I C A Z A V R L Ž L E B I R 

Kandidati za ministre v vladi 
Boruta Pahorja so znani. So 
pravšnja izbira za prihodnja 
štiri leta, smo vprašali na-
ključne sogovornike. 

Martin Jane: 

"Vseeno mi je, kdo je na ob-
lasti. Nihče mi ne bo nič 
dal, vse, kar imam, sem mo-
ral sam zaslužiti, naj bo vla-
da takšna ali drugačna." 

Mihael Žumer: 

"Toliko časa že mečkajo pri 
sestavi vlade, da je že kar 
žalostno. Sami med seboj 
se ne morejo sporazumeti, 
kot otroci so. Sprašujem se, 
koliko časa bo takšna vlada 
sploh zdržala." 

Azra Kaltak: 

"Počakajmo, da bo razgla-
šena recesija, pa bomo vide-
li, kako se bodo spopadli s 
to težavo. Sicer pa menim, 
da je Pahor bolj, kot je bil 
pred njirr Janša, človek kon-
senza." 

Mirko Draksier 

"Zaupam v sestavljanje se-
danje vlade in pričakujem, 
da bo dobro delala. V njej 
je precej dobrih strokovnja-
kov, veseli pa me tudi, da Je 
veliko nestrankarskih ljudi." 

Živa BertonceiJ: 

"Sestavljanje vlade sprem-
ljam nekoliko bolj od strani. 
V to se ravno ne poglabljam 
in bi se težko odločila, kaj 
naj si mislim o imenih. Sem 
pa optimistka." 

Jaka je bil rojen doma 
Špela jančič iz Stražišča je s četrtka na petek rodila doma, potem ko se je vrnila iz porodnišnice. 
Babica pri porodu je bila kar Špelina tašča. Čudežni deček jaka, kot mu pravi mamica Špela, je bil 
včeraj že pravi korenjak. 

S U Z A N A P . K O V A Č I Č 

Kranj - Jaka se je rodil v pe-
tek, štirinajstega. Ob poro-
du je tehtal 2530 gramov, 
dolg je bil 50 centimetrov. 
Ko bo velik fant, bo Jaka 
imel kaj pripovedovati, saj 
je bil po sili razmer rojen v 
domačem okolju v StražiS-
ču. Njegova mamica Špela 
Jančič je povedala: "V petek 
sem imela rok, s četrtka na 
petek ponoči pa sem že ču-
tila rahle popadke. To je 
trajalo pribl ižno dve uri , 
nakar me je partner Aleš 
Jereb odpeljal v kranjsko 
porodnišnico. Sprejela me 
je zdravnica, tudi moja iz-
brana ginekologinja Sava 
Rant Hafner, dr. med. Po 
pregledu so v porodnišnici 
presodili, da je maternični 
vrat še premalo odprt, da še 
ne bom k m a l u rodila, da 
grem lahko domov, zjutraj 
pa se vrnem na amniosko-
pijo. Doma so popadki po-
stajali močnejši in ker je 
bila to moja prva noseč-
nost, še nisem imela izku-
šenj s tem, kdaj tudi popad-
ki "sporočijo", da je čas za 
porod. Proti jutru m i je na-
enkrat odtekla voda, po 
stopnicah sem še komaj 
prišla nadstropje nižje k 

tašči, porod se je namreč že 
začel. Aleš je poklical rešil-
ni avto, tašča m i je pomaga-
la pri porodu. Dogodek nas 
je vse skupaj zelo presene-
til, bil i smo zbegani, v 
ŠQku,-zato tudi nismo točno 
v ^ e l i , kako pravilno posto-
pati; s taščo sva prerezali 
popkovino, a je Jaka še kar 
krvavel, poleg tega bi mora-
l i otroka odeti v več toplih 
odej. Na srečo je hitro pri-
šel rešilni avto z babico 
Marjeto Žlebnik in ob tej 
priložnosti se celotni ekipi 
iz srca zahvaljujem, ker so 
naju oba s sinom zelo do-
bro oskrbeli." 

Jaka je prijokal na svet ob 
6.37. Špela Jančič še danes 
kar ne more verjeti, da se 
je vse skupaj odvijalo tako 
hitro, t ist im, k i predavajo 
v materinskih šolah, pa pri-
poroča, da staršem dajo 
tudi nekaj napotkov o tem, 
kako pravilno postopati, če 
pride do nepričakovanega 
poroda izven porodnišnice, 
ko v neposredni bližini n i 
zdravniškega osebja. Ma-
mico in njenega "čudežne-
ga dečka", kot ga kliče, smo 
obiskali včeraj v kranjski 
porodnišnici. Oba sta bila 
videti zdrava, mamica Špe-
la pa predvsem - srečna. Špela Jančič z Jakom 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 

v torek in sredo bo zjutraj in dopoldne megla. Popoldne bo 
delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. V četrtek se 
bo pooblačilo, zjutraj bo še kratkotrajna megla. Popoldne 
bo zapihal jugozahodnik. 

Agencija RS za okolj«, Urad la metrorologijo 

TOREK i SREDA 

-3/3°C I -4/4°C 

ČETRTEK 

-3/9°C . r t rv O"®!«« _ lO/S-C 

KRATKE NOVICE 

LJUBLJANA 

Danes novembrska uskladitev pokojnin 

Po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju se 
pokojnine usklajujejo z rastjo plač dvakrat na leto, prvič 
februarja in drugič novembra. Svet Zavoda za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje Slovenije bo o novembrski uskla-
ditvi pokojnin sklepal na današnji seji. Pokojnine se novem-
bra lahko povečajo za toliko odstotkov, za kolikor se je 

•povprečna plača zaposlenih, izplačana v obdobju januar-
september, zvišala v primerjavi s povprečno lansko plačo, 
pri tem pa zvišanje najnižje pokojninske osnove ne sme 
preseči z jesensko napovedjo ocenjenega zvišanja plač v le-
tošnjem letu. Po neuradnih izračunih naj bi se pokojnine 
novembra povišale približno za štiri odstotke. Ker uskladitev 
velja od 1. januarja naprej, bodo upokojenci poleg višje 
novembrske pokojnine sprejeli tudi razliko za nazaj. Z 
uskladitvijo pokojnin_se bodo spremenili tudi.najnižja in 
najvišja pokojninska osnova, mejni znesek, ki vpliva na 
višino varstvenega dodatka, državna in kmečka pokojnina 
ter nadomestila iz invalidskega zavarovanja, priznana in 
odmerjena po predpisih, veljavnih od 1. januarja 2003. C. Z. 

KRANJ 

Nova pocenitev naftnih derivatov 

Danes so se v skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen naf-
tnih derivatov spet spremenile maloprodajne cene, tokrat 
so se glede na cenitev nafte na svetovnih trgih spet znižale. 
95-oktanski motorni bencin se je pocenil za 5,9 centa, na 
0,877 evra za liter, 98-oktanski bencin pa za 5,6 centa, na 
0 ,899 evra. Cena dizelskega goriva se je znižala za 2,1 cen-
ta, tako da je za liter od danes naprej treba odšteti 0,976 
evra. Pocenilo se je tudi kurilno olje, cena se je znižala za 2,1 
centa, na 0,643 svra za liter. Nove cene bodo tako kot doslej 
veljale dva tedna, potlej pa se bodo spet spremenile, C, Z. 

Novorojenčki 

Polna luna je očitno tokrat dobro opravila svoje delo, saj 
smo minuli teden Gorenjci postali bogatejši kar za 51 novih 
prebivalcev. V Kranju se je rodilo 15 deklic in 21 dečkov. 
Najlažji je bil deček s 1.930 grami, najtežjemu pa je tehtnica 
pokazala 4.320 gramov. Na Jesenicah se je rodilo 9 deklic 
in 6 dečkov. Najlažja je bila deklica, ki je ob rojstvu tehtala 
2.410 gramov, najtežjemu dečku pa se je kazalec na tehtni-
ci ustavil pri 3.950 gramih. 

M 
RADIO KRANJ d.0.0. 
StriUirjeva yl, 6. KRANJ 

T6LEPON: 
(04) 2S1-2220 im»inm 
<04) JZal-2221 T«zu 
(04) 2022-222 KOCKm 
(OSI) 303-S05 mouMOSi 
FAX: 
(04) 281-2225 Komcm 
(04) 281-2229 iKONe 

E p o i t o : 
r A d l o k r a n i e r a d l o . k r a n l . s l (imumi 

w w w . r a c l i o - k r a n j . s i 

http://www.raclio-kranj.si

