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Najprej dom, 
potem stanovanja
Škofjeloški občinski svet je podprl
osnutek prostorskega načrta za za-
hodni del vojašnice, ki tam predvide-
va gradnjo doma starostnikov in sta-
novanj. Ločani bodo na osnutek lah-
ko dali pripombe v času javne razgr-
nitve od 9. junija do 9. julija.

3

AKTUALNO VREME

jutri: oblačno in deževno
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Nogometno slavje 
v Šenčurju
Gorenjska bo v prihodnji sezoni ime-
la dva predstavnika v drugi slovenski
nogometni ligi, poleg Triglava Go-
renjske še Tinex Šenčur, ki je zmagal
v tretji slovenski nogometni ligi - za-
hod. V Šenčurju je bilo ob tem veliko
slavje.
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ŠPORT

Turista zašla 
na brezpotje
Gorski reševalci in policisti so v noči
s četrtka na petek rešili hudo ranjena
nemška turista, ki sta se izgubila na
nevarnem območju Male Pišnice.
Helikopter Slovenske vojske ju je pre-
peljal v jeseniško bolnišnico.

8

Premajhna ponudba 
dolgoročnih posojil
Nezadostna ponudba dolgoročnih
posojil otežuje poslovanje podjetij.
Banke potrebujejo poroštvo države
za dolgoročno zadolževanje v tujini.
Lastniki bank bodo v primeru večjih
odpisov posojil in izgube morali za-
gotoviti dodaten kapital.

Danes bo sončno in vroče. 
V sredo bo večinoma oblačno
in deževno,  ohladilo se bo. 
V četrtek bo spremenljivo 
oblačno s plohami.

9, 15

FINANCE

62 let Prvi predhodnik tednik Gorenjec leta 1900
Gorenjski časnik od leta 1947
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16/21 °C

Leto LXII, št. 41, cena 1,35 EUR, 19 HRK Odgovorna urednica: Marija Volčjak Časopis izhaja ob torkih in 0b petkih naklada: 22.000 izvodov www.gorenjskiglas.si

Mateja Rant

Bohinjska Bistrica - Hotel, ki
se ponaša s kategorijo supe-
rior, premore 102 sobi oziro-
ma 270 ležišč. V sklopu ho-
tela je tudi poročna dvorana,
osem konferenčnih dvoran,
kinodvorana, restavracija in
slaščičarna ter edinstveno v
Sloveniji bovling znotraj sa-
mega hotela. V hotelu so
uredili še center dobrega po-
čutja, v katerem bo deloval
tudi bioterapevt Zdravko
Domančić. 
Celotno četrto nadstropje
zavzema hotelska rezidenca,
v kateri lahko izpolnijo želje-
tudi najzahtevnejših gostov.

V sklopu hotelske rezidence
je poleg luksuznih apartma-
jev tudi predsedniški aprtma
z lastno teraso. Dostop do
tega dela je mogoč s poseb-
nim dvigalom.

Gradnja hotela, ki je s pod-
zemnim hodnikom povezan
z vodnim parkom v nepo-
sredni bližini, je bila po bese-
dah lastnika Boštjana Čokla
vredna dobrih 16 milijonov
evrov. Naložbeniku, družbi
MPM Engineering, je uspelo
pridobiti tudi štiri milijone
evrov evropskega denarja. V
hotelu uporabljajo okolju
najprijaznejšo tehnologijo,
ki omogoča najvišjo energij-
sko učinkovitost. V bližini

hotela so izdelali 430 metrov
globoko energetsko vrtino. Z
vodo iz vrtine v teh dneh hla-
dijo prostore v objektu, v
zimskih mesecih pa bo s po-
močjo toplotnih črpalk služi-
la ogrevanju objekta in sani-
tarne vode. Po besedah Bošt-
jana Čokla pa bodo kristalno
čisto vodo iz vrtine ustekle-
ničeno ponudili tudi go-
stom. V minulih dneh so v
hotelu gostili že vrsto konfe-
renc in drugih dogodkov,
precej jih je napovedanih
tudi za naprej. Zato recesija
Boštjana Čokla niti malo ne
skrbi, nam je zagotovil, in ra-
čuna na povprečno 55-odstot-
no zasedenost hotela.

Hotel tudi za najzahtevnejše goste
V začetku maja je vrata odprl Park hotel Bohinj, ki je zasnovan kot eden
tehnološko najbolj naprednih in energijsko varčnih hotelov v Sloveniji.

V Bohinjski Bistrici so pred kratkim odprli Park hotel Bohinj. / Foto: Gorazd Kavčič

Stojan Saje

Tržič - Župan Občine Tržič
Borut Sajovic je že pred ča-
som napovedal, da se bodo
prebivalci krajevne skupno-
sti Kovor sami odločali o od-
laganju dela odpadkov iz
Kranja na deponiji Kovor po
15. juliju letos. Na seji občin-
skega sveta v četrtek bodo
potrjevali akt o razpisu sveto-
valnega referenduma o de-
poniji Kovor. Če bo sprejet,
se bodo volivci v KS Kovor na
referendumu 5. julija izreka-
li o vprašanjih na dveh glaso-
vnicah. Na prvi bodo odgovo-
rili, ali sprejmejo do največ
osem tovornjakov delno sor-
tiranih odpadkov iz MO
Kranj na dan, pridobljeni de-

nar pa se vloži v izboljšanje
javne infrastrukture v kraju.
Z drugo jih bodo vprašali, ali
podpirajo gradnjo nove do-
vozne ceste do deponije.

Na zborih krajanov v Ko-
vorju februarja in aprila so
domačine seznanili s proble-
mom odlaganja gorenjskih
odpadkov. Deponijo v Tene-

tišah bodo 15. julija zaprli,
zato Komunala Kranj prosi
za prevzem dela delno sorti-
ranih odpadkov na deponiji
Kovor. Komunala Tržič je ja-
nuarja dala Ministrstvu za
okolje in prostor vlogo za iz-
dajo okoljevarstvenega dovo-
ljenja, ki bi omogočilo odla-
ganje 17 tisoč ton komunal-
nih mešanih odpadkov na
deponiji Kovor. Delež biolo-
ških odpadkov morajo zniža-
ti na največ 25 odstotkov. 

Zadnji zbor v Kovorju je bil
malo obiskan, zato so predla-
gali razpis referenduma. Ne-
kateri so izrazili zahtevo za
gradnjo nove dovozne ceste.
Zato župan predlaga, naj o
obeh vprašanjih odloči večina
prebivalcev v KS Kovor.

Referendum zaradi odpadkov
Tržiški občinski svet se bo odločal, ali bo 5. julija referendum o deponiji Kovor med domačini. 

Urša Peternel

Jesenice - Ker država še ved-
no ni odločila o koncesiji za
črpanje vode izpod Kara-
vank, je družba Voda Juliana
na državno pravobranilstvo
vložila odškodninski zahte-
vek v višini trideset milijo-
nov evrov. Toliko škode naj
bi namreč imela družba, ker
v zadnjih letih ni mogla iz-
polniti pogodb za prodajo
vode na ruski trg. V družbi
Voda Juliana vztrajajo, da

njihova pravica do rabe kara-
vanške vode izhaja iz soglas-
ja, ki jim ga je leta 1990 iz-
dal tedanji Vodovod Jeseni-
ce. Na osnovi tega soglasja bi
jim vlada že pred leti morala
podeliti koncesijo, so prepri-
čani, zato napovedujejo tudi
tožbo proti državi. Sicer pa
se za koncesijo za črpanje
vode iz karavanškega predo-
ra poteguje tudi družba Ka-
ravanška voda, ki sta jo usta-
novili občini Jesenice in
Kranjska Gora. 

Voda Juliana zahteva 
trideset milijonov evrov

Deponija komunalnih odpadkov v Kovorju / Foto: Tina Dokl
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Danica Zavrl Žlebir 

Ljubljana - Z njimi naj bi
spodbudili gospodarsko rast.
Predlagatelji opozicijskega
svežnja ukrepov so vladi oči-
tali prepočasno ukrepanje v
boju proti krizi, premier Bo-
rut Pahor pa pravi, da vlada
"samozavestno stoji za ti-
stim, kar je do zdaj naredila
za blažitev posledic krize".
Eden od predlogov SDS se
nanaša na davek od dohod-
kov pravnih oseb: predlagali
so znižanje splošne davčne
stopnje in zvišanje investicij-
ske olajšave za vlaganje v ra-
ziskave in razvoj. Splošna
davčna stopnja bi se po tem
predlogu znižala na 18 od-
stotkov v letu 2010. Koalicija
je predlogu nasprotovala, češ
da bi ogrozili sistem javnih fi-
nanc, opozicijski SLS in SNS
pa menita, da bi bilo novelo
treba podpreti, saj naj bi ta
med drugim povečala dotok
investicij v državo. Predsed-
nik SDS Janez Janša je pre-
pričan, da so ukrepi vlade
prepočasni. "Vlada je bila po-

gumna v besedah, vendar pa
se je konkretnih ukrepov loti-
la s tresočo roko," je dejal Jan-
ša in dodal, da bi takoj potre-
bovali ukrepe. Zavrnil je očit-
ke nasprotne strani, češ da bi
se lahko v SDS začeli ukvarja-
ti s krizo že v prejšnjem man-
datu, s trditvijo, da je bilo slo-
vensko gospodarstvo v letu
2007 v dobrem stanju. Koali-
cijski poslanci so menili, da
je Janševa vlada v "zlati dobi"
gospodarstva naredila veliko
napak, opozicija pa je trdila,

da so ukrepi sedanje vlade zo-
per gospodarsko krizo prepo-
časni in neučinkoviti. 

Paket ukrepov za izboljša-
nje gospodarskega in social-
nega položaja v Slovenji, ki je
nastal v SDS, vsebuje 68
ukrepov, ki naj bi spodbujali
tako proizvodno in investicij-
sko dejavnost podjetij kot
tudi zasebno in državno po-
trošnjo, poleg tega pa naj bi
poskrbeli za stabilizacijo in
normalno delovanje finanč-
nega sistema. Nanje so veza-

li tudi predloge novel petih
zakonov: novele zakona o
davku od dohodkov pravnih
oseb, novele zakona o do-
hodnini, novele zakona o
davku na dodano vrednost,
novele zakona o javnih fi-
nancah ter zakona o pomoči
gospodarstvu v času gospo-
darske krize s spodbujanjem
zasebne potrošnje. Po dvaj-
seturni razpravi so paket
ukrepov SDS in predlagane
zakonske novele poslanci z
večino glasov zavrnili. 

Zavrnili ukrepe SDS proti krizi
V petek je državni zbor ves dan obravnaval predloge poslanske skupine SDS za izboljšanje 
gospodarskega in socialnega položaja in jih po maratonski razpravi zavrnil, enako tudi vseh pet 
predlaganih zakonov.
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme MARIJA OMAN iz Žabnice.

KOTIČEK ZA NAROČNIKE

Slovenski oktet
Naštejte tri največje uspešnice Slovenskega okteta! Odgovore
s svojimi podatki pošljite najkasneje do torka, 2. junija, na 
naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, Kranj, ali na: 
koticek@g-glas.si. Za obisk koncerta Slovenskega okteta, ki
bo v petek, 5. junija, ob 21. uri v Studencu pri Domžalah, na-
šim naročnikom namenjamo 30 vstopnic. Petnajstim bo žreb
namenil po dve vstopnici. Vabljeni k sodelovanju! Vstopnice
na Gorenjskem glasu tudi prodajamo, cena je 12 evrov.

Elvis Meets Ray

V ponedeljek, 1. junija, se bo v Ljubljanskih Križankah zgo-
dil koncert Elvis Meets Ray. Gorenjski glas naročnikom po-
darja eno vstopnico za ogled koncerta. Če jo želite, napišite,
koga bosta na koncertu imitirala Oto Pestner in Uroš Perič.
Odgovore na naslova iz zgornje rubrike pošljite najkasneje
do četrtka, 28. maja.

Čuki 

Podarjamo tudi novi CD skupine Čuki. Povejte, kako se ime-
nuje nosilna pesem tega albuma, in odgovore pošljite na
zgornja naslova najkasneje do torka, 2. junija. Srečni izžre-
banec bo CD prejel po pošti.

S srcem

Sodelovali ste in žreb je določil, da vstopnice za dobrodelni
koncert S srcem, ki bo v nedeljo, 31. maja, v Dvorani Zlato
polje, prejmejo: Jože Žgajnar, Duplje; Lucija Šmid, Škofja
Loka; Jožica Repinc, Bled, in Ana Dujovič, Kranj. Vstopnice
boste prejeli po pošti. Čestitamo!

Prava dekleta

Prava dekleta si je v Špas teatru ogledal Slavko Gregorčič iz
Tržiča. D. K.

SDS je paket svojih ukrepov pred petkovo parlamentarno obravnavo predstavila že 
v začetku prejšnjega tedna na posvetu na Brdu. Na sliki (od leve) Zofija Mazej Kukovič,
Janez Janša, Žiga Turk in Romana Jordan Cizelj. / Foto: Tina Dokl

Matevž Pintar

Kulturno dogajanje na Vi-
sokem je bila tema tokratne
ankete, dotaknili pa smo se
tudi projekta gradnje regio-
nalne ceste Britof-
Hotemaže. Z nami je sodelo-
valo 95 prebivalcev Visokega,
49 smo v zahvalo pošiljali

tudi brezplačne izvode Go-
renjskega glasa.

Dobra polovica vprašanih
je prepričana, da je kulturno
življenje v vasi dovolj razgi-
bano, 36 odstotkov meni rav-
no nasprotno in sicer, da je v
vasi premalo kulturnih do-
godkov. Pet odstotkov vpra-
šanih meni, da jih je preveč,

in hkrati dodaja, da bi mora-
lo biti več športnih dogod-
kov. Prav tako pet odstotkov
kulturnega dogajanja ne
spremlja in nam na to vpra-
šanje ni znalo odgovoriti. Na
vprašanje, kako hitro poteka
gradnja regionalne ceste
Britof-Hotemaže, nam je tri
četrtine vprašanih odgovori-

lo, da bi cesta morala biti
zgrajena že pred dvajsetimi
leti, in 17 odstotkov, da grad-
nja poteka prepočasi. Zgolj
štirje odstotki so mnenja, da
gradnja poteka dovolj hitro.

Lepa hvala vsem, ki ste z
nami sodelovali. Pokličemo
vas spet v prihodnjih dneh,
da nam zaupate svoje mne-
nje o Gorenjskem glasu. V
Klicni center slepih na števil-
ko 04/517 00 00 nas lahko
pokličete tudi sami.

Kultura in ceste na Visokem

Cesta bi morala
biti zgrajena že

pred 20 leti
77%  

Dovolj hitro
4%

Prepočasi
17%

Ne vem
2%

N = 95

Kako hitro po vašem mnenju 
poteka projekt izgradnje 
regionalne ceste Britof - Hotemaže? 

Kulturnih
dogodkov je

preveč, več bi
moralo bit
športnih

dogodkov
5%

Kulturno
življenje je

dovolj
razgibano

54% 

Ne vem
5%

V vasi je
premalo
kulturnih
dogotkov

36% N = 95

Kako ste zadovoljni 
s kulturnim dogajanjem v vasi?

Kranj 

Kacin tudi o meji s Hrvaško

Kandidati LDS z nosilcem liste Jelkom Kacinom so se pred-
stavili volivcem. Poleg domačina iz Besnice, ki je prvi man-
dat, odkar je Slovenija članica EU, evropski poslanec, smo
spoznali še kandidatki Mirjam Muženič, novinarko nacional-
ne TV, in muzikologinjo Sonjo Kranjc Bervar ter kandidata
Boruta Cinka, trenutno še študenta. Jelko Kacin je predstavil
svoje videnje reševanja morske meje med Slovenijo in Hrva-
ško, občinstvu so prikazali tudi duhovito volilno kampanjo
stranke, kjer so kandidati v boksarskih rokavicah. D. Ž.

Tržič 

Z Anžetom Logarjem o evropskih zadevah

Kandidat SDS za evropskega poslanca Anže Logar se je na
povabilo gorenjske regijske koordinacije Slovenske demo-
kratske mladine udeležil pogovora z mladimi in se pridružil
pomladnemu srečanju v Tržiču. Mladim je predstavil delo
evropskega poslanca. Ob dejstvu, da je volilna abstinenca
med mladimi vse pogostejša, je želel poudariti pomen ev-
ropskih volitev, in sicer v luči sprejemanja odločitev na rav-
ni Evropske unije, saj te neposredno vplivajo na našo skup-
no prihodnost. D. Ž.



Mateja Rant

Bohinj - "Želimo pripraviti
zakon o Triglavskem narod-
nem parku, ki bo usklajen z
vsemi zainteresiranimi, a
verjetno vsi kljub temu ne
bodo popolnoma zadovoljni.
Vsak bo moral malo popusti-
ti," je po srečanju z župani
občin, ki ležijo znotraj Tri-
glavskega narodnega parka,
poudaril minister za okolje in
prostor Karl Erjavec. Bohinj-
ski župan Franc Kramar mu
je ob tej priložnosti predal za-
hteve lokalnega prebivalstva,
ki naj bi jih upoštevali pri pri-
pravi zakona. Erjavec je pre-
pričan, da te zahteve ne bodo
ovirale postopka sprejemanja
novega zakona o Triglav-
skem narodnem parku in
tudi po srečanju z župani
ostaja optimist, da bodo po 18
letih vendarle prišli do njega.

"Čakamo že predolgo,
zato je skrajni čas, da gre v

državnozborsko proceduro
zakon, ki bo usklajen z lo-
kalnim prebivalstvom," je
poudaril Franc Kramar in
nadaljeval, da so zato tudi
njihove zahteve usmerjene
v to, da bo življenje v parku
mogoče in bodo imeli od
njega največ lokalni prebi-

valci, česar doslej ni bilo.
"Verjamem, da je zakon
konflikten, saj obstajajo raz-
lični interesi, a kljub temu
mora upoštevati ljudi, ki tu
živijo, in jim dati možnosti
za sonaravni razvoj." Mini-
ster Karl Erjavec se je stri-
njal, da bo treba najti ključ

za pripravo besedila zakona,
ki bo imel tudi najširšo pod-
poro med prebivalstvom.
"Tu namreč trčimo na kla-
sično težavo ravnotežja med
razvojem in varovanjem
okolja. A ta čas smo na stop-
nji, ko bi lahko dosegli širše
soglasje in prišli do novega
zakona, čeprav vseh stališč,
vsaj najbolj radikalnih, ne
bo mogoče sprejeti." Prepri-
čan je, da je po petnajstih le-
tih prišel čas, da se zgodba o
zakonu o Triglavskem na-
rodnem parku konča. To
nalogo so si pri ministrstvu
zastavili kot prednostno,
zato bi ga po njegovem pre-
pričanju lahko sprejeli še le-
tos ali najkasneje v začetku
prihodnjega leta. Tudi dr-
žavni sekretar pri okoljskem
ministrstvu Mladen Berginc
je zagotovil, da je večina za-
htev, ki so jih podali župani,
že zajeta v vsebinskih rešit-
vah novega zakona.

Upoštevati je treba ljudi v parku
Župani občin znotraj Triglavskega narodnega parka so okoljskemu ministru predstavili zahteve 
lokalnega prebivalstva.
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka - Investitor Liko
iz Liboj, ki na zahodnem ob-
močju nekdanje vojašnice
načrtuje gradnjo stanovanj-
ske četrti in doma starostni-
kov, na prejšnji seji ni bil
dovolj prepričljiv s svojim
predlogom ureditve tega
dela Škofje Loke. Zato takrat
ni bil sprejet občinski po-
drobni prostorski načrt za
zahodni del vojašnice, svet-
niki pa so predlagatelju te-
daj naložili, naj upošteva
njihove pripombe. Sedaj so
dobili na mizo dopolnjen
osnutek prostorskega načr-
ta, v katerem so upoštevane
zahteve, kot je denimo faz-
nost gradnje, kjer bo najprej

zgrajen dom za starostnike
in šele zatem stanovanja za
trg. Svetniki so novi predlog
podprli, kljub vsemu po iz-
rekli še nekatere dvome. Ro-
bert Strah (SDS) je razmiš-
ljal o tem, kakšen vpliv bo
imelo stanovanjsko naselje
z blizu tisoč novimi prebi-
valci na šole in vrtce, pogre-
ša tudi odgovor na promet-
ne zagate, ki bodo nastale z
gradnjo, ta pa bi terjala naj-
manj rekonstrukcijo Parti-
zanske ceste. Janez Jenko
(SLS) je dejal, da je načrto-
vana soseska (z razpostavlje-
nimi kockami) žalitev za ti-
sočletno mesto, naj arhitek-
ti delajo bolj s srcem, glavo
in rokami, ne pa zgolj z rav-
nilom. Tinko Teržan je za-

nimalo, kako bo delovala
podzemna garaža z enim
samim uvozom za več sto
avtomobilov v prometnih
konicah, Blaža Kujundžiča
(LDS) pa, kakšen bo pro-
metni režim v času gradnje.
Mirjam Jan Blažič je znova
poudarila, da je treba naj-
prej graditi dom starostni-
kov, ob tem pa naj se zava-
ruje tudi status varovanih
stanovanj. Teh je namreč v
okviru doma predvidenih
trideset. Predstavnik inve-
stitorjev Jože Humer je od-
govoril na več pomislekov,
med drugim je zagotovil, da
hipoteke na nekaterih zem-
ljiščih ne bodo predstavljale
ovire prvi fazi gradnje. Svet-
nika Antona Peršina pa je

tudi zanimalo, kako je z
usodo vzhodnega dela vo-
jašnice, kjer občina načrtuje
gradnjo novega vrtca. V zve-
zi z lastništvom zemljišč se
občina še pogovarja z minis-
trstvom za obrambo. 

Svetniki so sprejeli dopol-
njeni osnutek prostorskega
načrta, nanj pa bodo imeli
Ločani še možnost dajati pri-
pombe v času javne razgrnit-
ve, ki bo od 9. junija do 9.
julija z javno obravnavo 23.
junija ob 18. uri. Župan Igor
Draksler pa ni bil priprav-
ljen prisluhniti pobudi, da bi
bila slednja v kinu Sora, češ
da je ravno v tistem času
predvideno slavnostno od-
prtje obnovljenega Sokol-
skega doma.

Najprej dom, potem stanovanja
Škofjeloški občinski svetniki so tokrat podprli prostorski načrt za zahodni del vojašnice, ki tam 
predvideva gradnjo doma starostnikov in stanovanj.

Boštjan Bogataj

Škofja Loka - "Prejšnji pone-
deljek, le pet dni za Občino
Škofja Loka, je vlogo za ste-
čaj LTH podala tudi uprava z
Milošem Kodretom," je vče-
raj sporočil Iztok Hohnjec,
predsednik nadzornega sve-
ta LTH. Občina je vlogo dala
v dogovoru s sindikatom ozi-
roma delavci, saj jim podjet-
je danes dolguje več kot tri

plače, s stečajem pa bi na Za-
vodu RS za zaposlovanje lah-
ko prejeli vsaj nadomestilo
za plačo. "Javno obljubljam,
da bo vloga uprave ostala, saj
ni v Kodretovem interesu, da
bi jo umaknil, vem pa, da ne
bo podpisal soglasja za nada-
ljevanje postopka, ki ga je
sprožila občina," pravi Hoh-
njec. 

Če bi župan Igor Draksler
spoštoval voljo uprave, tako

Hohnjec, bi bil stečajni upra-
vitelj v LTH že čez dva dne-
va. Župan pravi, da je uprava
LTH vlogo za stečaj res dala,
vendar brez plačila: "Nobe-
nih zagotovil ni za resnost in
dano besedo uprave in nad-
zornega sveta. O vsem naj
odloči sodišče, sami pa bodo
za delavce naredili največ, če
dajo soglasje za stečaj po
naši vlogi." Draksler dodaja,
da takšni predlogi pomenijo

novo norčevanje iz delavcev
in je očitno, da želijo izsiliti
nekaj dodatnih dni. Zakaj,
ne ve. Vodstvo LTH pa je bilo
prejšnji teden na Danskem,
pri strateškem partnerju
Vestfrost. Po besedah Hoh-
njeca so zainteresirani za na-
daljevanje proizvodnje, ki bi
lahko stekla do konca leta,
delo pa bi dobilo približno
tretjina sedanjih zaposlenih
v LTH.

Poziv k umiku vloge za stečaj

Vilma Stanovnik

Kranj - "Gorenjski muzej
želi čutiti s svojim okoljem
in mislim, da bo prenova
gradu Khislstein poskrbela
za oživljanje starega mestne-
ga jedra. Ob tem se celotna
ekipa našega muzeja zaveda
tudi dejstva, da imamo sedaj
idealno priložnost, da v njem
pripravimo res lepo stalno
razstavo," je ob letošnjem
mednarodnem dnevu muze-
jev 18. maju poudarila direk-
torica Gorenjskega muzeja
Barbara Ravnik Toman, ki je
tudi vodja projekta prenove
gradu Khislstein. 

V letošnjem letu je namreč
dan muzejev potekal na
temo turizma, načrtovana
atraktivna muzejska zbirka v
prenovljenem Khislsteinu pa
je zagotovo izziv tudi za turi-
zem. "Odločili smo se, da
bomo obiskovalce kronolo-
ško popeljali skozi zgodovi-

no Gorenjske prek zgodb o
ljudeh, predmetih in dogod-
kih. To bodo pripovedi o po-
krajini, železu, Kranju in slo-
venstvu, zato je naš delovni
naslov razstave Prelepa Go-
renjska, ponos si mi ti.
Upam, da bomo to znali
spremeniti v turistično atrak-
cijo," je ob predstavitvi načr-
tovane stalne razstave pove-
dala vodja projekta stalne
razstave Verena Vidrih Per-
ko in poudarila, da ima av-
torska skupina srečo, da pri
oblikovanju razstave z domi-
selnimi rešitvami sodeluje
izkušen zagrebški arhitekt
Željko Kovačić. Čeprav se je
treba pri postavitvi prilagajati
arhitekturnim značilnostim
gradu, je namreč poskrbel za
tekočo pot ogleda, prav tako
bo ogled omogočen gibalno
oviranim osebam. Če bo šlo
vse po načrtih, naj bi razsta-
vo odprli junija prihodnje
leto.

Muzej bo 
turistična atrakcija
Prenova kranjskega gradu Khislstein je tudi 
priložnost, da dobimo atraktivno stalno razstavo,
ki bo obiskovalce prek zgodb popeljala skozi
zgodovino Gorenjske.

Škofja Loka 

Obiskali čebelarski muzej

Ob svetovnem dnevu muzejev so stanovalci Centra slepih,
slabovidnih in starejših iz Škofje Loke obiskali čebelarski
muzej v Radovljici. Predstavili so jim muzej, življenje čebele in
delo čebelarja, obiskovalci pa so nekatere predmete (panjske
končnice, čebelarjeva oblačila) lahko tudi potipali. Za spomin
na ta dogodek pa je vsak dobil tudi košček satja. D. Ž.

Okoljski minister Karl Erjavec se je srečal z župani občin
znotraj Triglavskega narodnega parka. / Foto: Gorazd Kavčič
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Loški župan Igor Draksler in podžupan občine Maasmecheln
Jef Albrechts z zastavo s skupnim simbolom/Foto: Tina Dokl

Begunje

Spet štafeta za dan mladosti

V nedeljo popoldne je s Poljške planine pod Begunjščico na
dvodnevno pot do Begunj odšla štafeta mladosti. "Bilo je kot v
starih časih, ljudje so stali ob cesti in mahali štafeti v pozdrav.
Poljško planino so preplavili mladi v modrih titovkah in rdečih
ruticah," je v imenu organizatorjev zadovoljen povedal Franjo
Pogačnik. V ponedeljek zvečer so štafeto v centru Begunj na
zaključni slovesnosti predali "maršalu". "Malo za šalo in bolj
zares smo se organizirali, saj je vsak čas primeren, da se
spopademo z ikonami naše preteklosti in jim vdihnemo duha
sodobnega časa, se ob tem še malo zabavamo, ko hkrati zabi-
jemo kakšen klin tudi v našo sedanjost," je v imenu organiza-
torjev, Društva za aktivno preživljanje prostega časa EJGA
Gorenjske, še pojasnil Franjo Pogačnik. M. A.

Naklo 

Letos pet priznanj

Komisija za priznanja in odlikovanja Občine Naklo je
pripravila predlog letošnjih nagrajencev. Občinskemu svetu
je predlagala, naj dobita srebrno občinsko plaketo Kulturno
društvo Dobrava Naklo ter Franc Markovec iz Žej za delo v
gasilstvu in likovni umetnosti. Po predlogu komisije bo pre-
jela bronasto plaketo Milena Zupan iz Spodnjih Dupelj za
delo v Kulturno turističnem društvu Pod Krivo jelko in ak-
tivnost v folklorni skupini. Spominsko priznanje Občine
Naklo so dodelili Ivanki Tomazin iz Naklega in Mariji Teran
iz Zgornjih Dupelj za delo v Društvu upokojencev Naklo.
Vse predloge je občinski svet na seji 21. maja potrdil. S. S.

Danica Zavrl Žlebir 

Škofja Loka - Mesti Škofja
Loka in Maasmecheln v Bel-
giji, kjer živi tudi velika kolo-
nija Slovencev, letos slavita
deseto obletnico pobratenja.
Ob jubileju bo tja do jeseni
več prireditev, ena je bila v
soboto, ko so na slovesnosti
na Mestnem trgu v Škofji
Loki nastopili strelci iz Lim-
burga v imenitnih unifor-
mah. Domačini so k slikovi-
tosti prireditve pripomogli z
nastopom Folklorne skupi-
ne in Mestnega pihalnega
orkestra. Vrhunec prireditve
je bila slovesna predaja za-
stave kot simbola dosedanje-
ga sodelovanja med občina.
Na zastavi sta mesti združili
svoja grba, podžupan občine
Maasmecheln Jef Albrechts

pa jo je izročil loškemu žu-
panu Igorju Drakslerju.
Gost iz Maasmechelna je v
lepi slovenščini nagovoril
Ločane. On in njegovi rojaki
so pogosto v Škofji Loki in
radi obiskujejo zlasti tukajš-
nje hribe. Zaželel si je, da bi
zastava visela v Škofji Loki
vsakič, ko bi jo obiskal kdo
od občanov Maasmechelna,
česar pa loški župan ni mo-
gel zagotoviti, češ da je vsa-
kokrat, ko pogleda na Mestni
trg, tu kdo od Maasmecheln-
čanov. Ob desetletnici prija-
teljskega sodelovanja bo ju-
nija, ko bo v Škofji Loki
Flamski teden, znova podpi-
sana listina o pobratenju, po-
bratimi iz Belgije bodo gost-
je v Škofji Loki, jeseni pa
bodo Ločani obiskali Maas-
mecheln.

Prijateljstvo, staro desetletje

Ana Hartman

Vrba - "Prešernova hiša je
največji spomenik sloven-
skega naroda. Veličina Pre-
šerna je tudi v tem, da nam
kaže pot, ljubezen do našega
maternega jezika, brez kate-
rega bi bil slovenski narod
brez srca," je ravnateljica
Gorenjskega muzeja Barba-
ra Ravnik Toman uvodoma
poudarila na četrtkovi slo-
vesnosti ob 70-letnici razgla-
sitve Prešernove rojstne hiše
za spominski muzej. 

Rojstno hišo Franceta Pre-
šerna v Vrbi so odkupili in
uredili v spominski muzej
na pobudo njegovega sorod-
nika in pisatelja Frana Sale-
škega Finžgarja. Ker so bili
stroški previsoki za banovi-
no, je hišo odkupila šolska
mladina (vsak naj bi prispe-
val po en dinar), ki je skupaj
zbrala tri četrtine zneska oz.
preko 150 tisoč dinarjev, hiša
pa je tako postala last sloven-
skega naroda. Muzej so od-
prli 21. maja 1939, česar se
še dobro spominja domačin
Stanko Čop, ki je bil tedaj tri-
najstletni dijak realne gim-
nazije v Kranju. Ta je za od-
kup Prešernove hiše prispe-
vala približno 3,5 dinarja na
učenca. "Na odprtju je bilo

veliko ljudi, žal pa je bilo sla-
bo vreme. Stali smo pod dež-
niki, govorniki so pa govorili
z vrha stopnic," se spominja
Čop.

"Lahko smo veseli, da je
imel slovenski narod toliko
zavesti o pomenu Prešerna
in da so skrb za njegovo de-
diščino prevzeli ljudje, ki so
se zavedali pomena poezije
in poslanstva in misli, ki so
jih sporočali njegovi verzi,"
je dejala slavnostna govorni-

ca Alenka Kovšca, sekretarka
na ministrstvu za šolstvo in
šport. Prešeren ji, kot pravi,
pomeni mnogo več kot le
pesnik: "Bil je velik, z njim
smo veliki tudi mi. Popeljal
nas je v Evropo, tudi v za-
kladnico razvoja literarnih
oblik je prispeval svojo izvir-
nost, kultura in umetnost pa
sta tudi po njegovi zaslugi
postala konstitutivna ele-
menta slovenskega naroda."
V občini se po besedah ži-

rovniškega župana Leopolda
Pogačarja trudijo, da bi pros-
toru, kjer stoji Prešernova
rojstna hiša, dali večjo velja-
vo, predvsem pa vsebino in
spremljajoče dejavnosti. Po-
vedal je še, da so pred krat-
kim s predstavniki ministr-
stva za kulturo, ministrstva
za kmetijstvo in zavoda za
varstvo kulturne dediščine
dosegli velik napredek pri
umeščanju obvoznice mimo
Vrbe v prostor.

Muzej že sedem desetletij
V četrtek je minilo sedemdeset let od razglasitve Prešernove rojstne hiše  v Vrbi v spominski muzej.

"Prešernova hiša je največji spomenik slovenskega naroda,” meni ravnateljica Gorenjskega
muzeja Barbara Ravnik Toman. / Foto: Kaja Pogačar

Stojan Saje

Naklo - Socialno varstveno
storitev pomoč družini na
domu opravlja v občini Naklo
Dom upokojencev Kranj. Za
letos načrtujejo, da bo z izva-
janjem te javne službe 30.380
evrov stroškov. Direktorica
Zvonka Hočevar Šajatovič je
pojasnila, da gre za stroške
neposredne socialne oskrbe
upravičencev in stroške stro-
kovne priprave, vodenja in

koordiniranja. Storitev lju-
dem omogoča, da čim dalj
ostanejo doma kljub starost-
nim težavam. Trenutno po-
trebuje pomoč devet oseb iz
občine Naklo. Dva občana so
sicer sprejeli v Domu starej-
ših občanov v Naklem, za po-
moč pa sta zaprosila dva nova
upravičenca.

Cene pomoči na domu
ostajajo nespremenjene, je
povedal vodja Simon Strgar.
Upravičenec bi plačeval 5,63

evra za uro storitve, občina
pa bi krila razliko do eko-
nomske cene 19,93 evra.
Cena velja ob upoštevanju
devetdesetih efektivnih ur
pri uporabnikih na mesec.
Ob nedeljah bi zaračunavali
7,88 evra na uro, ob prazni-
kih in dela prostih dneh pa
8,45 evra na uro. Kilometer
vožnje od Kranja do upravi-
čenca bi stal 0,80 evra. O
slednji ceni so imeli svetniki
največ pripomb. Pomisleke

so izražali o kritju stroškov
izobraževanja kadra, nedose-
ganju 120 ur mesečne storit-
ve po pravilniku in prispev-
ku občine nad polovico vseh
stroškov. Nekateri so po-
udarjali, da pomoči na domu
ne bi smeli zmanjšati, če-
prav je draga. Kot je poudaril
župan Janez Štular, je imela
Občina Naklo vedno posluh
za socialno pomoč. Kljub tej
spodbudi se glasovanje ni
končalo po željah predlaga-
telja. Svetniki so soglašali le
cenami storitve za upravi-
čenca in deležem prispevka
občine. Glede cene za prevoz
so se odločili, naj velja le tri
mesece. V tem času bodo
skušali najti cenejšo rešitev.

Preveč za pomoč na domu
Občinski svet v Naklem je odločal o ceni storitve pomoči družini na domu.

Žiri

Žirovci bi izstopili iz LAS loškega pogorja

Razvojna agencija Sora je prek Lokalne akcijske skupine lo-
škega pogorja pridobila denar Evropske unije za razvoj pode-
želja. "Za prihodnji dve leti smo pripravili štiri projekte. Ži-
vahna doživetja Škofjeloškega podeželja že izvajamo, kmalu
pa začnemo še projekte Ko vem, kaj jem, Preprečimo osam-
ljenost in Ujemimo sonce," je žirovskim občinskim svetni-
kom razložila Tatjana Bogataj iz agencije. Za vse naštete pro-
jekte naj bi žirovska občina v dveh letih prispevala dobrih se-
dem tisoč evrov, vendar svetniki predloga niso potrdili. Prav
vsi odbori so bili proti projektom, nekateri so celo predlagali
izstop iz lokalne akcijske skupine. Le Germana Pivk je kolege
opozorila, da so vstop v skupino enkrat že potrdili, sedaj pa
projektov ne bodo več podpirali. Svetniki so bili soglasno
proti odobritvi denarja. Še posebej, ko so izvedeli, da je cilj
projekta Preprečimo osamljenost usposobitev petih prosto-
voljcev, ki bodo s starostniki preživeli dobrih sto ur. B. B.

Radovljica

Višje cene za pomoč na domu

Že z junijem se bodo cene za socialno oskrbo na domu 
zvišale za približno 8,5 odstotka, je na zadnji seji sklenil ra-
dovljiški občinski svet. Plačilo uporabnikov se bo sicer
zmanjšalo za nekaj manjši odstotek, ker se bo delež občin-
skih sredstev v skupni ceni zvišal z 58 na 60 odstotkov. 
Socialna oskrba na domu v Radovljici deluje v okvir Doma
dr. Janka Benedika, kjer je trenutno zaposlenih pet socialnih
oskrbovalk, ki nudijo pomoč povprečno 37 uporabnikom. V
večini primerov gre za občane, ki so stari več kot 65 let, med
njimi je tudi nekaj invalidov in kroničnih bolnikih. Oskrbo-
valke jim nudijo gospodinjsko pomoč, ki vključuje tudi pri-
pravo ali dostavo kosila s postrežbo, pomoč pri osebni higi-
eni in ohranjanju socialnih stikov. Celotna cena socialne
oskrbe na domu bo torej po 6. juniju za uporabnike znaša-
la 6,67 evra na uro ob delavnikih, 9,34 ob nedeljah in 10,01
ob državnih praznikih. M. A.
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Srednja vas pri Begunjah -
Pred dobrim desetletjem je
Leopold Kralj iz Ljubljane
kupil staro kmetijo v Srednji
vasi pri Begunjah. Na podu
je pod senom odkril voz z
gasilsko ročno črpalko in
brizgalno, ki je bil v zelo sla-
bem stanju. Ker se je vrsto
let ljubiteljsko ukvarjal z re-
stavriranjem starega pohiš-
tva, je sklenil obnoviti staro
gasilsko napravo. Najprej se
je napotil v muzej gasilske
opreme na Dunaj, kjer je na-
šel podobno brizgalno. Nato
je devet let obnavljal razstav-
ljene dele svoje naprave, ki je
danes kot nova.

"Slovenska veteranska av-
tomoto zveza ima dva komi-
sarja z mednarodnim izpi-
tom za ocenjevanje premič-
ne in nepremične gasilske
tehnike. Sam sem lastnik
muzeja starodobnih vozil in
etnografskih predmetov v

Stražišču pri Kranju. Ogleda
obnovljene Kraljeve brizgal-
ne se je udeležil tudi gene-
ralni sekretar zveze Petja
Grom, ki ima muzej moto-
ciklov na Vranskem. Oba
sva navdušena nad zuna-
njostjo brizgalne iz leta
1885, ki je verjetno redek
primerek v Sloveniji. Zanjo
je lastnik dobil prvi certifikat
naše zveze za staro gasilsko
tehniko. Gre za industrijski
izdelek iz Avstro-Ogrske, ki
je bil zelo kvaliteten. Po ob-
novi je dobil prvotno podo-
bo. Že pred ocenjevanjem je
preizkus potrdil dobro delo-
vanje," je povedal komisar
Emil Milan Hafnar. Kot za-
nimivost je dodal, da 3,30
metra dolg voz pelje vprega
dveh konj. Ob vozniku je se-
del poveljnik, ki je bil tudi
napadalec, dva strojnika pa
sta črpala vodo.

"V obnovo brizgalne sem
vložil veliko ur dela in denar-
ja za material. Rad bi jo ob-

držal doma, a se bo morala
umakniti zaradi širitve hiše.
Žal muzeji nimajo denarja
za odkup. Tudi štajersko
prostovoljno gasilsko druš-
tvo je bilo skromno v svoji

ponudbi. Morda pa se bo le
našel kdo, ki bi vzel dragoce-
no gasilsko orodje za prikaz
javnosti," je dejal Leopold
Kralj po prejemu certifikata
SVAMZ.

Stara brizgalna je kot nova
Leopold Kralj je obnovil gasilsko brizgalno iz leta 1885. Dobil je certifikat Slovenske veteranske 
avtomoto zveze.

Leopold Kralj (levo) je bil vesel, ko mu je Emil Milan 
Hafnar dal certifikat.

Jasna Paladin

Komenda - Občinska uprava
je komendskim svetnikom
na zadnji seji predstavila na-
črte in finančno konstrukci-
jo projekta gradnje medge-
neracijskega centra. "Dobili
smo že vsa soglasja in pro-
jekti so pripravljeni za prido-
bitev gradbenega dovolje-
nja," je povedal direktor ob-

činske uprave Ivan Kenda in
dodal, da so projekt načrto-
vali tako, da omogoča grad-
njo v štirih fazah. To pa bo še
kako potrebno, saj so stroški
gradnje centra, v katerem
bodo v kleti, pritličju in štirih
nadstropjih dom starejših
občanov, dnevni center za
starejše, ambulanta in fizio-
terapija, oskrbovana stano-
vanja, otroški vrtec, servisni

in drugi prostori, ocenjeni
na dobrih enajst milijonov
evrov. Iz finančne ocene je
razvidno, da bo največji stro-
šek gradnja doma starejših
in dnevnega centra nato vrt-
ca in oskrbovanih stanovanj.

Svetniki bodo o načinu
gradnje še razpravljali, a ob-
činska uprava predlaga raz-
pis za enega izvajalca in faz-
nost gradnje v več letih. "Če

bo razpis izveden pred pole-
tjem, bi gradnjo lahko začeli
jeseni, a koncesijo, ki smo jo
za dom starejših in dnevni
center od ministrstva že do-
bili, bo treba podaljšati," je
povedal župan Tomaž Dro-
lec in dodal, da bo hitrost
gradnje odvisna predvsem
od uspeha prodaje občinske
zemlje v drugem delu Po-
slovne cone Komenda.

Za center enajst milijonov evrov
Začetek gradnje medgeneracijskega centra se je premaknil še za nekaj mesecev.

Maja Bertoncelj

Sora - V Sori so 16. maja slo-
vesno prevzeli in blagoslovili
novo gasilsko vozilo za pre-
voz moštva GVM-1 in tipizi-
rano gasilsko prikolico.
Vrednost investicije je 48 ti-
soč evrov, denar pa so v PGD
Sora zbrali sami. "To je naj-
bolj sodobno vozilo, kar se
ga trenutno da dobiti. Ker
mu je dodana gasilska priko-
lica, pomeni, da je to pravo
intervencijsko vozilo, saj je v
prikolici kompletna oprema
za prvi gasilski napad. Pred-
nost te prikolice je v tem, da
jo v primeru požara v gozd-
nem ali težje dostopnem te-
renu lahko vleče tudi traktor,
tako da lahko z opremo pri-
demo zelo visoko. V našem

društvu imamo veliko gozd-
natega območja, tako da je ta
nova pridobitev tisto, kar po-
trebujemo," je povedal Mir-
ko Javeršek, predsednik
PGD Sora. Novo vozilo za

prevoz moštva je nadomesti-
lo prejšnjaga, prav tako z
oznako GVM-1, ki je bilo sta-
ro trinajst let, tipizirane pri-
kolice pa v PGD Sora doslej
niso imeli. 

Sorški gasilci z novim vozilom

V PGD Sora imajo novo vozilo za prevoz moštva. 
Kot voznik se je v vozilo usedel gasilec Boštjan Pust.

Kranj

Nastopilo kar 72 ekip

V soboto, 16. maja, je Gasil-
ska zveza MO Kranj na par-
kirnem prostoru pred Iskro
TEL na Laborah pripravila
tradicionalno letno tekmo-
vanje, na katerem so se po-
merili člani petnajstih pros-
tovoljnih gasilskih društev
kranjske občine. Skupaj je
nastopilo kar 72 ekip z okoli
630 tekmovalci in tekmoval-
kami, najbolj množična pa je
bila udeležba PGD Mavčiče.
"Na tekmovanju je pomem-
ben športni duh, pa tudi tak-
tična izvedba. Poleg tega se
preizkuša tudi nova tehni-
ka," je po tekmovanju pove-
dal Jože Derling in dodal, da
so se pri tem najbolj izkazali
gasilci PGD Mavčič, PGD
Predoslje in PGD Podblica.
Najboljši so se uvrstili na 
regijsko tekmovanje, ki bo
oktobra na Jesenicah. V. S.

Kranj 

Praznik zdravja in dobre letine

Kulturno društvo Brdo je pred kratkim pripravilo 6. letni kon-
cert Đurđevdanske igre v dvorani Kulturnega doma v Pre-
dosljah, ki je bila polna do zadnjega kotička. Đurđevdan je
praznik, ki odnese zimo in prinese poletje. Z njim so
povezani številni ljudski običaji, ki se vežejo na zdravje, plod-
nost, dobro letino. V soboto se je prazniku poklonilo s pet-
jem, igranjem in plesom več skupin društva od cicibanov, za-
četne folklorne skupine, starejše folklorne skupine, veter-
anske sekcije, godcev, orkestra, Krajiških fantov do gostov
večera, vokalno instrumentalne skupine Katanija iz Ljub-
ljane. Avtor večine odrskih postavitev je Milan Glamočanin,
sicer tudi vodja folklorne sekcije pri Kulturnem društvu Brdo.
Drugi avtorji postavitev so še Mira Mandić, Vaso Popović,
Dušan Nikolić in Saša Bogunović. S. K.

Velik aplavz so si zaslužili Cicibani Kulturnega društva
Brdo. / Foto: Tina Dokl

Kranj

Na Primskovem odprli prenovljeni Mercator

V soboto dopoldne so ob Domu krajanov na Primskovem
odprli prenovljeno trgovino Mercator, ki so jo nekoliko
povečali in obogatili njeno ponudbo. S. K.

Od leve: direktor maloprodajnega območja v Mercatorju
Miha Kravanja, kranjski podžupan Bojan Homan in član
uprave Mercator Peter Zavrl. 

Škofja Loka 

Občina na razpis za širokopasovno omrežje

Poslanec Milenko Ziherl, član kluba 6 (ki ga sestavljajo žu-
pani in poslanci loškega območja ter predsednik državnega
sveta), je predlagal, naj se Občina Škofja Loka prijavi na raz-
pisana evropska sredstva za posodobitev širokopasovnega
omrežja. Območje občine je delno že pokrito, po njegovem
mnenju pa obstajajo nepokrita območja, kjer ni signala.
Uradno "belih lis" sicer ni, toda podatek naj bi bil zastarel.
V času od zadnjega preverjanja stanja je namreč zraslo veli-
ko novih hiš, stanovanj in podjetij, ki v raziskavo pokritosti
niso bila zajeta. Ponekod je signal zelo slab in v prihodnjih
letih ne bo ustrezal in dohiteval hitrega razvoja tehnologije.
Možnost elektronskega komuniciranja mora biti odprta čim
širšemu krogu prebivalstva. Za zgled je navedel sosednjo
občino Gorenja vas-Poljane, kjer imajo za sodobno tehnolo-
gijo veliko posluha. Kar je uspelo manjšim občinam, lahko
tudi Škofji Loki, zato predlaga, naj izkoristi možnost razpisa
ministrstva za gospodarstvo za nepovratna sredstva na po-
dročju gradnje širokopasovnih omrežij, za kar ima čas do
septembra. Z resnim pristopom bi po njegovem mnenju
lahko v dveh letih izboljšali stanje na področju komunikacij
v občini. D. Ž.
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Šenčur - "Prvaki 3. SNL" je
pisalo na majicah nogometa-
šev Tinexa Šenčurja, ki so v
petek zvečer odigrali letošnjo
zadnjo tekmo pred domačimi
gledalci. Poslovili so se z zma-
go z 2 : 1 proti ekipi Brda in s
pokalom za zmagovalca lige,
ki se bo sicer z zadnjim kro-
gom zaključila v nedeljo, ko
bodo nogometaši Šenčurja
gostovali pri Tolminu. V pri-
hodnji sezoni bo Gorenjska
torej v 2. SNL imela dva pred-
stavnika: Triglav Gorenjsko
(sezono v 2. SNL so končali

na 3. mestu) in kot novega
drugoligaša Tinex Šenčur. 

"Občutki so fenomenalni.
Zasluženo smo osvojili želeni
naslov. Bili smo favoriti lige.
Želje v drugi ligi so igrati čim
bolje in biti uvrščeni v prvi
polovici lestvice," je po tekmi
povedal kapetan Ladislav
Stanko, s 14 zadetki najboljši
strelec v vrstah Šenčurja.
Stanko sicer prihaja iz Kra-
nja, v Šenčur pa je pred lan-
sko sezono prišel iz Triglava.
Naslova se je ob predsedniku
kluba Bojanu Vidmarju vese-
lil tudi trener Suad Beširovič,
ki je na klopi Šenčurja drugo

sezono: "Lani smo ligo kon-
čali na 2. mestu, za Olimpijo,
tako da je bil naš cilj pred za-
četkom letošnje sezone prvo
mesto, kar nam je tudi uspe-
lo. Skozi celo sezono smo ig-
rali dobro, vsako tekmo vzeli
resno, ne glede na kvaliteto
nasprotnika, in to je bil ključ
do uspeha. Imamo kvalitetno
mlado ekipo. Bo pa treba za
2. ligo pripeljati še tri, štiri
nove perspektivne igralce iz
Gorenjske. Pogovori že pote-
kajo in mislim, da bo v krat-
kem znana ekipa za prihod-
njo sezono." Zadnjo tekmo v
letošnji sezoni bodo v nedeljo

odigrali v Tolminu. Tekma
ne odloča več o ničemer. "Pri-
ložnost bodo dobili tudi igral-
ci, ki so med sezono imeli
malce manjšo minutažo.
Lepo bi bilo sezono končati z
zmago in upam, da bodo
fantje po osvojitvi prvenstva
še dovolj motivirani," je dejal
Beširovič, ki bo najverjetneje
ostal v ekipi Šenčurja. In kaj
pravi o ciljih in možnostih
ekipe v 2. ligi? "Cilj ni samo
obstanek v ligi. Borili se
bomo za vrh, kar se mi zdi
edino pravilno razmišljanje.
Verjamem v to ekipo in tre-
ba je imeti visoke cilje." 

Nogometno slavje v Šenčurju
Gorenjska bo v prihodnji sezoni imela dva predstavnika v 2. slovenski nogometni ligi: poleg Triglava
Gorenjske še Tinex Šenčur, ki je zmagovalec 3. SNL - Zahod.

Vilma Stanovnik

Kranj - Čeprav je majski mi-
ting mladih zadnja leta naj-
večji atletski dogodek v go-
renjski prestolnici, pa so bili
organizatorji iz Atletskega
kluba Triglav Kranj minulo

soboto še posebno navduše-
ni nad udeležbo, mlade
športnike pa je štadionu pri-
čakal in pozdravil tudi pod-
župan Bojan Homan. "Naš
miting dokazuje, da je atleti-
ka kraljica športov. Tako kot
zadnja leta smo na tekmova-

nju pričakovali okoli šeststo
mladih atletov iz Slovenije in
sosednjih držav, prišlo pa jih
je kar osemsto. To nas je pri-
jetno presenetilo in je dokaz,
da je atletika priljubljena
tudi med mladimi. Žal pa v
našemu klubu ne moremo

več organizirati članskega
mitinga, saj so tribune in
garderobe popolnoma dotra-
jane," je ob mitingu povedal
predsednik Atletskega kluba
Triglav Kranj Tomaž Kuko-
vica, ki je zadovoljen, da je
tudi v Kranju zanimanje
mladih za atletiko veliko. 

"Ravno takšna tekmova-
nja, kot sta mitinga mladih
in zlata liga Gorenjske, kjer
je organizirana serija sedmih
tekem, na štadion pripeljejo
nove mlade atlete in vsakih
nekaj let med njimi najdemo
nove talente, ki so sposobni
rezultatov za največja tekmo-
vanja. Trenutno v klubu tre-
nira okoli tristo atletov in atle-
tinj," je dodal predsednik To-
maž Kukovica, glavni Trigla-
vov trener Matjaž Polak pa je
pojasnil, da so se po prezgod-
nji smrti nekdanjega glavne-
ga klubskega trenerja Dobri-
voja Vučkoviča - Vučka pred
tremi leti odločili in so miting
mladih, katerega pobudnik je
bil, poimenovali Memorial
Vučko.

Mladi napolnili atletski štadion

Nogometaši Tinexa Šenčurja so v petek zvečer po zadnji domači tekmi dobili pokal za zmagovalca 3. SNL lige - Zahod.
Veselje je bilo veliko. / Foto: Tina Dokl

Več športnih novic in rezultati na : 
www.gorenjskiglas.si/novice/sport/

11. Visoški tek
9,7 km, višinska razlika +/- 100 m

Tek za Gorenjski pokal mladine
Sobota, 30. maja, ob 10. uri

Visoko pri Poljanah nad Škofjo Loko
Info: Aleš Šubic, 041/368 928, info@sdpoljane.si

www.sdpoljane.si

Predsednik Tomaž Kukovica je najboljšim podelil kolajne, vesele po so jih bile tudi mlade
atletinje, ki so se izkazale v metanju vortexa. Zmagala je domača Triglavova tekmovalka
Gaja Jarc, njena sestra Lana je bila tretja, drugo mesto pa je osvojila Petra Rahne iz Domžal.

Komenda 

Kolesarski praznik v Komendi

V soboto so dečki v vseh treh kategorijah in mlajši mladinci
tekmovali za 3. veliko nagrado Komende. Zelo lepo organi-
zirana kolesarska dirka, ki so jo dečki A, B in C ter mlajši
mladinci vzeli kot najprestižnejšo v tekmovalnem koledarju.
Ob celotni trasi 3,3 kilometra dolgega kroga se je tudi letos
zbralo veliko kolesarskih navdušencev, ki so si lahko ogleda-
li najmlajše upe slovenskega kolesarstva. Najbolj navdušojo-
čo, taktično že skoraj dovršeno in za gledalce zelo napeto
dirko so uprizorili dečki v kategoriji A. Napetih zadnjih tristo
metrov klanca je dodobra ogrelo dlani in glasilke navijačev.
Gašper Katrašnik (Sava Kranj) je v mojstrskem slogu prehi-
tel Blaža Šuštarja (Radenska KDFT) in Davida Pera (Adria
Mobil). Med dečki B je zmagal Blaž Jerkič pred Kristjanom
Kumarjem (oba Hit Gorica) in Jonom Božičem (Adria mo-
bil). Med dečki C je slavil Benjamin Muhič (Adria mobil)
pred Tadejem Kosovelom (Perftech Bled) in Martinom Lav-
ričem (Radenska KDFT). Med mlajšimi mladinci je zmagal
Savčan Nejc Korošec pred Tadejem Lemutom (Hit Gorica)
in Mihom Mrakom (Radenska KDFT) (na sliki). Pred kate-
goriziranimi tekmovalci so dirkali tudi rekreativci v dveh sta-
rostnih skupinah v moški in ženski konkurenci. M. C.

Kranj

Trojna zmaga kolesarjev Save

Kolesarji Save so odlično nastopili na 65. kolesarski etapni
dirki Košice-Tatre-Košice, ki sicer ni bila kategorizirana s
strani Mednarodne kolesarske zveze. Osvojili so prva tri
mesta. Zmagal je Kranjčan Vladimir Kerkez, drugi je bil Blaž
Furdi, tretji pa Matej Stare. Uvrstitve so dobra napoved za
domači dirki: za Veliko nagrado Kranja ter Po ulicah Kranja,
ki bosta v soboto in v nedeljo. M. B.
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Zali Log - Gorenjski pokal v re-
kreativnih tekih se je v sobo-
to nadaljeval s tretjo izmed
desetih tekem, 8. tekom
Suša, ki je v organizaciji ŠD
Senca potekal na Zalem
Logu v Selški dolini. Prvič v
tej sezoni Gorenjskega poka-
la so bili na startu tudi naj-
mlajši tekači. Tek Suša je
bila prva izmed šestih tekem
za pokal mladine. Teklo je
185 tekačev, od tega 49
otrok, največ težav pa so tek-
movalcem povzročale visoke
temperature. 

Na vrhu tudi tokrat brez
presenečenj. Pri moških je
na 7,5 km dolgi progi zmagal
Marjan Zupančič (26:12)
pred mladincem Gašperjem
Bregarjem (+ 5) in skorajda
domačinom Markom Pin-
tarjem (+ 46). "To je zame
domača tekma, saj sem
doma 8 km višje, v Sorici. Iz
našega kraja je prišlo kar ne-
kaj tekmovalcev in tudi navi-
jačev. Udeležil sem se vseh
dosedanjih osmih tekov na
Zalem Logu in nikoli nisem

bil slabši kot tretji. Vročina
mi ne ustreza in danes ni-
sem mogel slediti tempu vo-
dilne dvojice. Moj čas je sicer
le nekaj sekund slabši od
lanskega, za svojim najbolj-
šim časom na tej progi pa
sem zaostal za dobro minu-
to," je povedal Marko Pintar.
Rekorder proge še naprej
ostaja Boštjan Hrovat

(25:04). Je pa tokrat padel
ženski rekord. Svoj lanski
čas je nova in stara rekorder-
ka Valerija Mrak izboljšala
za 23 sekund, na 31:29. Tako
kot Zupančič je tudi ona v 24
urah zabeležila dve zmagi
(Tek Suša in po ulicah Trži-
ča). "Danes sem se morala
za zmago zelo potruditi, saj
mi je bila Petra Race ves čas

blizu. Glede na konkurenco,
sem v Tržiču mislila, da bom
malo taktizirala, tega pa očit-
no ne znam in to se mi je da-
nes poznalo," je povedala Va-
lerija Mrak, ki je dobila vse
tri letošnje tekme za Go-
renjski pokal v rekreativnih
tekih in je na dobri poti, da
še drugič zapored postane
skupna zmagovalka pokala. 

Vroče na Zalem Logu

Maja Bertoncelj

Brdo pri Kranju - Odločitev o
zmagovalcu sobotnega me-
dicinskega duatlona na Brdu
(4 km teka, 20 km kolesa, 4
km teka) je padla v zadnjih
štirih tekaških kilometrih, v
katerih je bil najmočnejši
Franci Pirc (Novice Extrem).
"Pričakovano je odločil tek.
Vedel sem, da na kolesu
nisem tako močan kot naj-
večji konkurentje, hkrati pa
sem se zavedal, da če jim
bom mogel slediti, jih lahko
v teku potem premagam," je
povedal Franci Pirc, 40-let-

nik iz Kamnika. "Moj letoš-
nji cilj je svetovno prvenstvo
v dolgem duatlonu. Današn-
ja tekma je bila ena izmed
pripravljalnih; ker je krajša,
je dobra za trening hitrosti,"
je še dejal duatlonec, ki
trenira po tri ure dnevno,
vsak dan, brez premora. Kot
drugi je bil v cilju Andrej
Krvina, tretji pa Janez
Klančnik. Najhitrejša ženska
je bila Jera Zajec. Poleg duat-
lona je potekal tudi poletni
medicinski tek na deset kilo-
metrov (najhitrejša Denis
Guzelj in Barbara Klančnik)
in otroški tek.

Odločili zadnji štirje kilometri

Nekateri jo ljubkovalno ime-
nujemo Kosmatinci. Ime ni kar
tako izmišljeno. Za razlago se
moramo vrniti v kolesarsko zgo-
dovino, točneje v poglavje, v ka-
terem je razlaga, zakaj si kole-
sarji brijejo nogi. Zakaj? Odgo-
vora nihče ne pozna. Čista res-
nica. Pa vendar na kolesarski
dirki ne boste videli kosmatih
nožic. V čem je torej finta? Več-
ina meni, da je to zaradi lažje-
ga masiranja, ker kolesarji pač
redno obiskujejo masažne salo-
ne, vendar je odgovor napačen,
ker tudi drugi športniki ali pol-
športniki, kot so na primer no-
gometaši, košarkarji, rokometa-
ši, atleti, hokejisti, smučarji, ves-
lači ..., tudi redno obiskujejo
masažne salone, pa si nog ne
brijejo. Torej to ni pravi razlog.
Drugi trdijo, da je to zaradi
padcev oziroma lažje in manj
boleče oskrbe ran. Kolesarji pa-
dajo po asfaltu in potem potre-
bujejo obliže povsod, kjer je
koža ostala na asfaltu. Tudi ta
razlog ni sprejemljiv. Košarkar-
ji, rokometaši, atleti, hokejisti
večkrat kot kolesarji po asfaltu
padajo po parketu, snegu, ledu
... in tako ostanejo brez krpic
kože, pa si vseeno ne brijejo no-
žic. Torej ni razloga za britje
nog? Pa vseeno je. Edina mož-
na razlaga je ta, da je to bil edi-
ni in je skoraj še zdaj šport, v
katerem moški uporabljajo po-
polnoma oprijete kratke hlače!
Če pa imaš popolnoma oprijete
kratke hlače in pogledaš nav-
zdol, kako štrlijo dlake, potem je
pogled zelo neokusen. Predvsem
je neestetsko, da moški nosi
oprijete kratke hlače in potem še
... Ne, tudi to ni opravičilo za
odstranjevanje tistega, kar nam
je stvaritelj namenil. Po vseh
pametnih in nespametnih raz-
lagah še vedno ostane resnica,
da nihče ne ve, zakaj to počne-
jo. Brijejo nogi, rok pa ne? Ne-
koč, še pred prvo svetovno vojno
je na slovitem Tour de France
zmagal Francoz, ki ni imel kos-
matih nog. Zmagal je z veliko
prednostjo pred drugouvršče-
nim. Čez noč je postal nacio-
nalni junak. Vsa Francija ga je
častila skoraj po božje. Vsi so
vse vedeli o njem in spremljali so
ga na vsakem koraku. Nekateri
celo trdijo, da so se zaradi njega
pojavili italijanski paparaci. Ob
vseh možnih vprašanjih in po-
zah za fotografiranje ga je neki

novinar nepričakovano vprašal,
zakaj ima obrite noge. Pred nje-
govim pojavom oziroma zma-
go ali skratka pred njim so bili
vsi kolesarji kosmatinci. Tip je
preprosto odgovoril, da zato, ker
se počuti hitrejšega, če nima ko-
cin na nogah! Čez noč so se vsi
kolesarji obrili. Resnica pa je
bila povsem drugačna. Zmago-
valec Toura je imel okulokutani
albinizem, kar je v njegovem
primeru pomenilo, da je imel
na glavi komaj kaj belih las, po
preostalem delu telesa pa ni bil
poraščen. Zlagal se je, ker mu je
bilo nerodno priznati svojo ge-
netsko bolezen. In potem vemo,
kako je s posnemanjem idolov,
zvezdnikov in podobnih.

Za uvod bo dovolj. Naša B-
skupina je torej tista, ki pridno
trenira, a še vedno ne razmišlja
o britju nog, ker so njeni člani še
vedno med tistimi, ki niso pla-
čani od rezultatov, ki jih dose-
žejo na dirkah, in jim je malce
nerodno pred puncami oz. že-
nami, ko je treba skupaj pod
rjuhe. Si predstavljate izraz na
obrazu tiste ženske, ki ni niti
malo nagnjena do lezbičnih
avantur, ko v posteljo dobi tipa
z bolj gladkimi nogami, kot jih
ima sama? Ne? No, ženska se
vsega hudega navadi, da se tega
ne bi. V skupini B so tisti, ki
niso v prejšnji številki opisani
panoramski kolesarji, ampak
tisti, ki imajo svoj srčni utrip
radi pod kontrolo in hkrati skr-
bijo, da pokrajina mimo njih
teče malce hitreje. Dolžina v ki-
lometrih jim nikoli ne predstav-
lja ovire. Vajeni so tudi najdalj-
ših tur in najstrmejših klancev.
Edini razlog, da ne spadajo
med najhitrejše, je ta, da niso
obsedeni s povprečno ali maksi-
malno hitrostjo, ki jo kaže števec
na balanci. Radi se lepo, tekoče
in z dobro družbo vozijo vsak
dan, če je treba, in hkrati vedo,
da je srčni utrip zunaj zdravega
območja prej škodljiv kot pa do-
brodošel ... Med Glasovci je sku-
pina B najštevilnejša. To ni sla-
bo in ne dobro. Dobro naj bi bilo
zato, ker se tako izognejo Rume-
nemu tisku iz skupine A, in sla-
bo zato, ker je med Rumenci več
takih, ki imajo gladke nožice, a
tudi veliko bolj hruškaste zadke
..., če me razumete.

Trasa naše vadbe za jutri je
za vse tri skupine enaka kot
prejšnji teden.

SKUPINA B

GIBAJTE SE Z NAMI
Miroslav Braco Cvjetičanin

Franci Pirc (drugi z leve) je na kolesu sledil konkurenci,
tekmo pa sebi v prid odločil v teku.

Na uvodni tekmi za Gorenjski pokal mladine je v različnih kategorijah nastopilo 49 otrok.
Najmaljši so tekli v kategoriji do 7 let.

Maja Bertoncelj

Tržič - "Moj oči bo zmagal,"
mi je pred začetkom Teka po
ulicah Tržiča, ki je v petek po-
tekal v organizaciji Športne
zveze Tržič in Vzgojno var-
stvenega zavoda Tržič, dejal
Mark, štiri in pol leta star sin
Marjana Zupančiča iz Bohinj-
ske Bistrice. Bil je dober napo-
vedovalec, saj je Marjan pre-
pričljivo dobil tek na 10 km, ki
je štel za državno prvenstvo
veteranov v cestnem teku. 

"Danes sem prišel s si-
nom, s katerim sem najprej
tekel na družinskem teku,
potem pa je zame navijal ob
progi. Konkurenca ni bila

tako huda. To je moja prva
zmaga v Tržiču. Tekmo sem
vzel predvsem za dober tre-
ning hitrosti in veseli me, da
sem po ravnini tako hiter. Pri-
pravljenost bom sedaj skušal
še stopnjevati do gorskega
maratona štirih občin," je bil
zadovoljen Marjan Zupančič.
Zmagal je s časom 34:29, edi-
ni, ki mu je bil konkurenčen,
Robert Lendaro je za njim za-
ostal za slabe pol minute.
Tretji je bil Franci Menič
(36:26). Pri ženskah je bila
najhitrejša Valerija Mrak
(38:59) pred Katjo Rakušček
(41:38) in Jožico Šiftar (45:21).

Sicer pa se je tekaški po-
poldan v Tržiču začel z dru-

žinskim tekom, na katerem
je bilo prek petsto udeležen-
cev, pred tekom na 10 km pa
je bil še rekreativni tek na

1400 m (najhitrejša je bila
domačinka Anita Klemen-
čič, 5:25), in na 2100 m (naj-
hitrejši Denis Kristan, 7:25).

Za ogrevanje tekel s sinom

Zmagovalec Tržiča Marjan Zupančič s sinom Markom



GORENJSKI GLAS
torek, 26. maja 20098 simon.subic@g-glas.si

Simon Šubic

Kranjska Gora - V četrtek
pozno zvečer so na območ-
ju Vršiča sprožili obsežno
iskalno akcijo za pogrešani-
ma nemškima turistoma,
ki sta si nameravala ogleda-
ti Rusko kapelico. Po nekaj
urah iskanja so ju našli pod
opuščeno potjo v dolino
Male Pišnice.

Policijsko postajo Kranj-
ska Gora so v četrtek okoli
21.30 obvestili, da se v hotel
nista vrnila njihova nemška
gosta, 66-letni moški in nje-
gova 62-letna žena. Takoj so
organizirali iskalno akcijo, v
kateri so sodelovali štirje po-
licisti gorske enote Policijske
uprave Kranj, dvanajst gor-
skih reševalcev iz Kranjske
Gore, Mojstrane in Rateč ter
enajst vodnikov Zveze reše-
valnih psov Slovenije. For-
mirali so štiri skupine, ki so
ob 1.20 začele pregledovati
poti, kjer bi lahko bila zakon-
ca. Dobro uro kasneje je po-
licist približno 150 metrov
pod opuščeno potjo v dolino
Male Pišnice našel hudo ra-

njenega moškega, ki je po-
jasnil, da je njegova žena 
v sosednjem prepadnem ka-
njonu. Policisti in reševalci
so oba oskrbeli in zaradi 
nevarnega terena zavarovali
do prihoda helikopterja Slo-
venske vojske, s katerim so
ponesrečenca prepeljali v 
jeseniško bolnišnico.

Nemška turista sta se po
ugotovitvah policije v četr-
tek ob 7.30 po označeni tu-
ristični poti odpravila proti
Ruski kapelici. Med potjo
sta zašla v smeri Male Piš-
nice, in ko sta to ugotovila,
sta se hotela vrniti nazaj. Pri
vračanju po opuščeni lovski
poti je ženski približno ob
18. uri zdrsnilo in je padla
po pobočju. Okoli 22. ure se
je njen mož po brezpotju
napotil po prepadnem tere-
nu v smeri prihoda, pri tem
pa tudi sam zdrsnil in padel
prek skalnega skoka. Turi-
sta nista poznala terena, ka-
mor sta se napotila, za hojo
v visokogorju pa nista bila
primerno opremljena, so še
sporočili s Policijske uprave
Kranj. 

Turista zašla na brezpotje
Gorski reševalci in policisti so v noči s četrtka na petek rešili hudo ranjena nemška turista, ki sta se
izgubila na nevarnem območju Male Pišnice. 

Zaradi krušljivega terena so morali ponesrečena Nemca
reševati s helikopterjem. / Foto: Arhiv GG

Simon Šubic

Bohinj - "Prosim vas, da v
okviru svojih pristojnosti
ukrepate v zvezi s kontrolo
prometa na državni cesti
Bled-Bohinj in odseku Bo-
hinjska Bistrica-Bohinjsko
jezero. Dejstvo je namreč, da
je omenjena cesta očitno po-
stala poligon za brezobzirne
motoriste, ki ob koncih ted-
na s svojo hitrostjo očitno že-
lijo prebiti zvočni zid," je
pred kratkim bohinjski žu-
pan Franc Kramar napisal
notranji ministrici Katarini
Kresal. Bliža se glavna turi-
stična sezona, zato bohinjski
župan predlaga, da policija
na tej cesti vzpostavi večji
red s pogostimi poostrenimi
kontrolami prometa, po nje-
govem pa bi bila primerna
rešitev tudi postavitev stacio-
narnih radarjev. Ker občina
Bohinj nima svojega denar-
ja, Kramar prosi Kresalovo,
naj jih postavi notranje mi-
nistrstvo. 

Na omenjenih cestnih
odsekih je v poletnih dneh,
zlasti ob vikendih, močno
povečan promet motori-
stov, med katerimi so tudi
taki, ki kršijo cestnopro-

metne predpise, na kar nas
opozarjajo tudi občani, ki
živijo v zaselkih ob cesti, se
s Kramarjevo ugotovitvijo
strinjajo tudi na ministr-
stvu za notranje zadeve.
"Na omenjenih relacijah
vsakodnevno, še zlasti ob
vikendih, izvajamo nadzor
prometa, pri čemer uporab-
ljamo tako laserske kot tudi
radarski merilnik hitrosti.
Promet na navedeni relaciji
večkrat kontrolirajo polici-
sti motoristi, za nadzor pa

uporabljamo tudi policijski
helikopter," še dodajajo. 

Kot so nam še odgovorili
na notranjem ministrstvu,
lahko meritve hitrosti poleg
policistov izvajajo tudi občin-
ski redarji, za kar lahko upo-
rabljajo tudi stacionarne ra-
darje, ki pa morajo imeti ve-
ljavno tipsko odobritev in po-
trdila o skladnosti s predpisi.
Za nakup in postavitev staci-
onarnega radarja je sicer tre-
ba odšteti najmanj trideset
tisoč evrov. 

Dirkališče za motoriste
Bohinjski župan Franc Kramar želi pogostejše radarske kontrole na 
regionalni cesti Bled-Bohinjsko jezero. 

Cesta proti Bohinjskemu jezeru je med motoristi zelo
priljubljena, na kar opozarjajo tudi table. / Foto: Gorazd Kavčič 

Jeprca 

Nenadoma zapeljala s ceste

V četrtek ob 17.20 se je pri Retečah na regionalni cesti Kranj-
Medvode hudo ponesrečila 28-letna voznica osebnega avto-
mobila iz Škofje Loke. Med vožnjo iz Kranja proti Medvo-
dam je pri odcepu za Škofjo Lok iz neznanega razloga zape-
ljala desno izven vozišča na travnik, kjer je izgubila nadzor
nad vozilom. Pri tem je sunkovito zavila levo nazaj na cesto,
tako da je na nasprotnem voznem pasu s prednjim delom
avtomobila trčila v kovinsko odbojno ograjo. Tedaj je iz
Medvod proti Kranju pripeljal 38-letni voznik tovornega vo-
zila in silovito trčil v avtomobil. Za hudo ranjeno voznico so
najprej poskrbeli reševalci iz Zdravstvenega doma Kranj,
nato pa so jo odpeljali v Klinični center v Ljubljani. 

Podkoren 

Zapeljal na bankino

Na regionalni cesti v bližini Podkorena se je v soboto ob
16.15 hudo ponesrečil 25-letni motorist iz Nemčije. Med
vožnjo s Korenskega sedla proti Podkorenu je v desnem ne-
preglednem ovinku zapeljal na makadamsko bankino, kjer
ga je spodneslo, da je grdo padel po tleh. Za prvo zdravstve-
no pomoč so poskrbeli reševalci iz jeseniškega zdravstvene-
ga doma, ki so ga nato odpeljali v jeseniško bolnišnico. 

Srednja Dobrava

Z rolarkami pred avto

V nedeljo nekaj pred 13. uro je na lokalni cesti v Srednji Do-
bravi voznik zbil trinajstletnega otroka na rolarkah. Slednji je
med rolanjem zapeljal z nepreglednega dovoza do stano-
vanjske hiše na lokalno cesto, ne da bi se prepričal, ali to
lahko stori brez nevarnosti za druge udeležence. V tistem
trenutku je po lokalni cesti iz smeri Spodnje Dobrave z
osebnim vozilom pripeljal 20-letni domačin. Ko je zagledal
otroka, je voznik močno zavrl in zavil levo, vendar pa trče-
nja ni preprečil. S prednjim desnim delom avtomobila je za-
del otroka, ki je po trku padel in hudo ranjen obležal na vo-
zišču. Starša sta ga sama odpeljala v Zdravstveni dom Ra-
dovljica, od tam pa so ga z reševalnim vozilom odpeljali v
Splošno bolnišnico Jesenice. S. Š.

Simon Šubic

Korensko sedlo - V petek po-
poldne je na območju gor-
skega prelaza Korensko se-
dlo strmoglavilo jadralno le-
talo. 45-letni pilot iz Avstrije,
ki je sodeloval na tekmova-
nju pri severnih sosedih, je
nesrečo preživel. 

V Feldkirchu v Avstriji so v
petek potekale kvalifikacije
za grand prix jadralnih letal.
Udeležil se jih je tudi 45-let-
ni Avstrijec, ki je s svojim ja-
dralnim letalom z letališča v

Feldkirchu vzletel okoli
12.40. Letel naj bi po vnaprej
določeni poti Feldkirchen-
Notsch-Ferlach-Oswaldberg-
Feldkirchen. Nekaj po 14. uri
je na območju nekdanjega
mejnega prehoda Korensko
sedlo zaradi nizkega preleta
z levim krilom zadel vrh
smreke, ki ga je ob trčenju
odbilo. Pri tem se je poško-
dovalo tudi krilo letala, ki je
zato strmoglavilo na bližnje
travnato pobočje. Pilot je bil
v nesreči hudo ranjen. Tuja
krivda je izključena. 

S krilom zadel v smreko
Avstrijski pilot je med tekmovanjem z jadralnim
letalom strmoglavil na območju Korenskega sedla.

Pilot se je v nesreči zelo hudo ranil. / Foto: Gorazd Kavčič

Gorenja vas-Reteče 

Ropar odpeljal golfa

V četrtek popoldne je ne-
znani ropar z dvorišča sta-
novanjske hiše v Gorenji
vasi-Retečah odpeljal avto-
mobil Volkswagen Golf (re-
gistrska številka LJ T0-18T),
poroča policija. Okoli 17.30
je neznani moški stopil na
dvorišče stanovanjske hiše,
s fizično silo iz avtomobila
izvlekel 65-letno voznico in
se odpeljal. Policisti iščejo
moškega, starega okoli 35
let, visokega okoli 180 centi-
metrov, svetlo rjavih in na
kratko pristriženih las. Je
športne postave, oblečen je
bil v belo polo majico s krat-
kimi rokavi in sive kratke
hlače. Škoda znaša okrog
deset tisoč evrov. S. Š. 

Kranj

Trije prespali na policiji

Gorenjski policisti so v noči
s petka na soboto izvedli po-
ostren nadzor prometa po
metodologiji Promil. Ustavi-
li so 417 voznic in voznikov,
od katerih jih je dvanajst vo-
zilo pod vplivom alkohola.
Tri so pridržali do streznitve,
zoper štiri so napisali obdol-
žilne predloge na sodišče,
zaradi kršitev cestnopromet-
nih predpisov pa so izdali 44
plačilnih nalogov. V vsej
noči so odvzeli devet vozni-
ških dovoljenj, trinajst vozni-
kov pa jo je odneslo zgolj z
opozorilom. S. Š.
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Cveto Zaplotnik

Ljubljana - Banka Slovenije
je predstavila poročilo o fi-
nančni stabilnosti v Sloveni-
ji. Kot je ob tem dejal Božo
Jašovič, član Sveta Banke

Slovenija, odgovoren za po-
dročje finančne stabilnosti,
v poročilu letos namesto o
potencialnih tveganjih že
govorijo o uresničitvi dolo-
čenih tveganj. Visoka kre-
ditna rast, ki jo je zahtevala
prekomerna gospodarska
aktivnost še v začetku leta
2008, je bila možna le ob
pridobivanju bančnih virov
v tujini, ki so se še do nedav-
nega zdeli neomejeni. Za-
ostritev finančne krize jese-
ni lanskega leta in porušeno
zaupanje na finančnih tr-
gih, ko ni bilo več možno
dostopati do tujih bančnih
virov, sta povzročila popoln
preobrat v kreditni ponudbi
slovenskih bank. Ponudba

posojil se je zmanjšala,
hkrati pa se je s prenaša-
njem krize v gospodarstvo
začelo umirjati tudi kredit-
no povpraševanje.
"Za normalizacijo kreditne
ponudbe je treba najprej za-

gotoviti nemoteno financira-
nje slovenskih bank v tujini.
Dosedanji ukrepi bank -
kratkoročno zadolževanje
pri Evropski centralni banki,
povečevanje kratkoročnih
depozitov ministrstva za fi-
nance v bankah in zmanjše-
vanje kratkoročnih naložb v
tujini zagotavljajo le likvid-
nost bank in s tem redno od-
plačevanje zapadlih obvez-
nosti do tujih posojilodajal-
cev, ne rešujejo pa problema
pridobivanja dolgoročnih,
stabilnih virov," je dejal
Božo Jašovič in poudaril, da
je za kreditno rast potrebno
dolgoročno zadolževanje v
tujini, pri tem pa je zaradi
močno okrnjenega delova-

nja mednarodnih finančnih
trgov pomembno izvajanje
sicer že lani sprejetega ukre-
pa o poroštvu države. Obrat
kreditnega cikla in gospodar-
ska kriza pa po Jašovičevi
oceni povečujeta tudi kredit-
no tveganje. Banke, ki se
bodo na to odzvale z zagotav-
ljanjem zadostnega kapitala
in hkrati tudi z drugimi
ukrepi za obvladovanje tve-
ganj, bodo dokaj uspešno
prestale obdobje gospodar-
ske krize. Povečevanje števi-
la podjetij, ki z zamudo po-
ravnavajo posojilne obvezno-
sti, in s tem povezane potre-
be po oblikovanju dodatnih
oslabitev in rezervacij, bodo
v bankah močno zmanjšale
dobiček ali celo povzročile
izgubo. Čeprav so slovenske
banke še ob koncu pretekle-
ga leta izkazovale dokaj ni-
zek odstotek slabih posojil,
le 1,8 odstotka razvrščene ak-
tive, pa v Banki Slovenije gle-
de na gospodarsko recesijo
in pričakovano počasno go-
spodarsko okrevanje priča-
kujejo povečanje deleža sla-
bih posojil v bančnih bilan-
cah. V primeru večjih odpi-
sov slabih posojil in izgube
bo zato pomembno, da se
bodo odzvali lastniki bank in
z dokapitalizacijo zagotovili
finančne vire za nemoteno
poslovanje. Velik lastnik slo-
venskih bank je tudi država,
ki bo v tej vlogi morala zago-
toviti dodatni kapital neod-
visno od sprejetih protikriz-
nih ukrepov. Kar zadeva ka-
pitalsko ustreznost, ta tre-
nutno še za 30 odstotkov
presega kapitalske zahteve,
vendar je nadaljnje poslabše-
vanje kvalitete kreditnega
portfelja v veliki meri odvis-
no tudi od trajanja gospodar-
ske krize.

Premajhna ponudba
dolgoročnih posojil
Nezadostna ponudba dolgoročnih posojil otežuje poslovanje podjetij. 
Banke potrebujejo poroštvo države za dolgoročno zadolževanje v tujini.

Marko Kranjec: 
"Zdravje slovenskih
bank je zadovoljivo,
vendar ne izključuje-
mo možnosti, da se
ta položaj lahko 
spremeni, in sicer 
kot povratna zanka iz
realnega sektorja."

Tomaž Košak: 
"Kreditna aktivnost 
bank ni več odvisna
od povpraševanja,
temveč od 
razpoložljivih virov,
ki jih imajo na 
domačem ali 
mednarodnem trgu."

Božo Jašovič: 
"V zadnjih mesecih je
možno zadolževanje
v tujini, vendar le z 
državnim jamstvom.
Tudi naše banke ne
bodo dobile posojil
brez takšnega 
jamstva."

� 15. stran

Marko Kranjec, guverner Banke Slovenije / Foto: Gorazd Kavčič
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Boštjan Bogataj

Eden od sogovornikov se je
slikovito izrazil: "Naredil si
izdelek v vrednosti kilogra-
ma kruha, čez pol leta pa si
zanj dobili le dve drobtini-
ci." Zamik plačila za nekaj
tednov je dolžniku 'privarče-
val' lep kup vrednosti, po
drugi strani je nastradal up-
nik. Z leti se je plačilna dis-
ciplina popravila, kako pa je
danes? Ali je v času fi-
nančno-gospodarske krize
znova več zamudnikov?

Potrebne so prilagoditve

"S krizo prihaja bojazen, da
se bo plačilna nedisciplina
znova razmahnila," pravi
Vinko Perčič, član uprave
Poslovne skupine Sava in
predsednik Društva računo-
vodskih in finančnih delav-
cev Kranj. "Glede na sploš-
no gospodarsko situacijo
opažamo poslabšanje plačil-
ne discipline. V danih raz-
merah se ta niti ne more na
hitro urediti, saj je ob padcu
obsega proizvodnje potre-
ben določen čas, da se pod-
jetja prilagodijo," pravi Janja
Kraševec, finančna direkto-
rica v Merkurju. "Niti naj-
starejši v podjetju ne pomni-
jo tako hude situacije plače-
vanja terjatev, kot jo imamo
sedaj," pravi Gregor Žontar,
predsednik uprave v Mar-
mor Hotavlje. Navajeni so
na krize, a tako 'čudnih' ča-
sov ne pomnijo.
Plačilno nedisciplino v Mer-
kurju krotijo tudi s kompen-
zacijami, po drugi strani pa
so s številnimi dobavitelji
dosegli dogovor o podaljša-
nju roka plačil. Finančna di-
rektorica meni, da je osnov-
ni problem ponovnega vsta-
jenja plačilne nediscipline
zmanjšan obseg poslovanja.
"V Savi dnevno spremljamo
terjatve in plačano realizaci-
jo. Razlog? Najdražji denar
so neizterjane terjatve, saj
moramo mesec po izdaji ra-
čuna plačati davek na doda-
no vrednost tudi, kadar naš
račun ni plačan," pojasni
Perčič. "Osnovni vzrok je ja-
sen - prodaja nepremičnin

se je ustavila, gradbeniki pa
nimajo denarja za poplačilo
podizvajalcev. Čeprav ban-
kirji pravijo, da posojilnega
krča ni, ga v naši branži še
kako čutimo," je povedal
Žontar. Pred leti je bilo, po
njegovem, normalno nepla-
čevanje v rokih, vendar so
bile s pravim pristopom ter-
jatve vseeno poplačane, da-
nes jim dolžniki povedo, da
denarja enostavno ni. 

Izterjave niso v modi

"Ne, ne bi mogla trditi, da je
pri davkih danes več plačilne
nediscipline kot v zadnjih le-
tih," pravi Cilka Habjan, di-
rektorica Davčnega urada
Kranj, in razloži: "Manjši od-
stotek zavezancev je že po
naravi neurejen in ti vedno
plačujejo z zamudo. Danes s
prisilno izterjavo pridobimo
le od štiri do pet odstotkov
javnofinančnih prihodkov,
kar je enako že vse od leta
2001." Na Davčnem uradu
Kranj imajo lasten oddelek
za izterjavo z 18 sodelavci.
Če so včasih na terenu zase-
gli denar ali predmete v
vrednosti terjatev, danes ru-
bijo premično premoženje,
zaloge, terjatve ali vpišejo hi-
poteko. "Gre za zapletene
postopke, ki zahtevajo veliko
znanja. Čeprav imamo vča-
sih težave pri odkrivanju za-

vezancev, največkrat gre za
tujce, detektivov ne uporab-
ljamo. Le vztrajni in dosled-
ni moramo biti," pojasni Cil-
ka Habjan.
Z izterjavo manjših vsot ter-
jatev se za več podjetij
ukvarja poslovni posrednik
Leopold Čimžar: "Kriza se
pozna, težave so, dolžniki
izgubljajo tudi službe. Ven-
dar sam nikoli ne nastopim
kot izterjevalci v filmih, prej
umirjeno, brez napačnih be-
sed in povzdignjenega gla-

su. S tem bi blatil sebe in
naročnika." Običajno gre za
zneske od 10 do 500 evrov,
upnika more obiskati vsaj
enkrat, včasih petkrat, vse je
odvisno od spleta okoliščin,
ki lahko vsakega vsaj za kra-
tek čas privedejo do težav z
denarjem. "Običajno z dolž-
nikom prisluhneva drug
drugemu in običajno tudi
vse uredimo," pravi Čimžar. 
V PS Sava so zaradi zaostre-
nih razmer na trgu sprejeli
tri ostre ukrepe za zagotav-
ljanje finančne stabilnosti:
ostro preverjajo njihove
kupce, če so plačilno sposo-
bni, in ob zamudi plačila za-
računajo tudi zamudne ob-
resti; t. i. slabim kupcem ne
prodajajo več, saj je cenejša
manjša proizvodnja, kot ne-
plačana; sami pospešeno iz-
terjujejo zapadle terjatve.
Gregor Žontar iz Marmor
Hotavlje pravi, da nimajo
nobenih težav pri terjatvah
za delo na luksuznih projek-
tih, le v Sloveniji in tudi na
Balkanu se kaže podobna
slika - denarja v podjetjih ni.
Ponuja rešitev: "Država naj
spodbudi nakup nepremič-
nin." V Merkurju se posku-
šajo s kupci sami dogovoriti
o poplačilu, razen v sodnih
postopkih uporabljajo storit-
ve sodnih izvršiteljev.

Plačilna nedisciplina
znova v porastu
Plačilni promet v Sloveniji je v preteklosti slovel po plačilni nedisciplini. Ne le pri podjetjih, tudi 
državljani običajno računov niso plačevali v roku. V 80-tih letih prejšnjega stoletja je bil razlog 
na dlani - visoka inflacija.

"Glede na splošno gospodarsko situacijo 
opažamo poslabšanje plačilne discipline. 
V danih razmerah se ta niti ne more na hitro
urediti, saj je ob padcu obsega proizvodnje 
potreben določen čas, da se podjetja prilagodijo,"
pravi Janja Kraševec, finančna direktorica 
v Merkurju.

Gregor Žontar, predsednik uprave Marmor 
Hotavlje: "Prodaja nepremičnin se je ustavila,
gradbeniki nimajo denarja za poplačilo 
podizvajalcev. Čeprav bankirji pravijo, da 
posojilnega krča ni, ga v naši branži še kako 
čutimo. Tako ni denarja z obeh strani, ne iz
bank ne s strani naših dolžnikov, plačila pa 
zamujajo."

"Gospodarska kriza je in se pozna, enako je 
s finančnimi težavami, ki se lahko zgodijo 
vsakemu. Marsikdo danes ostane brez službe,
zato si postavi lastne prioritete, katere stroške bo
poravnal prej. Z upnikom se vedno lahko trezno
pogovoriva in ugotoviva, kako naprej," pravi 
Leopold Čimžar, poslovni posrednik - 
izterjevalec. 
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ODKRITO 
O PLAČILNI 
NEDISCIPLINI

Vinko Perčič, član uprave 
za finance v PS Sava
"V Evropski uniji pripravljajo 
zakon, po katerem bi podjetja 
morala obračunavati zamudne 
obresti ob zamudi plačila." 

Cilka Habjan, direktorica Davčnega
urada Kranj
"Razlogi za odlašanje s plačili 
so jasni. Gre za pomanjkanje 
likvidnostih sredstev, obseg posla 
je bistveno manjši."

Na Davčnem uradu Kranj letos
beležijo povečanje števila 
zavezancev z vlogami za obročno
odplačevanje ali odlogom plačil.
V takšnih primerih ne moremo
govoriti o plačilni nedisciplini,
saj zavezanci želijo poravnati
obveznosti do države. Število
vlog za odlog ali obročna plačila
se je pri podjetjih letos 
v primerjavi z letom prej 
izjemno povečalo (s 166 na 393),
pri občanih pa s 104 na 140 vlog
(vendar to število ni končno, 
saj je bila druga tranša 
informativnih izračunov 
dohodnine zavezancem poslana
v začetku maja).

V gospodarstvu čutijo posledice pomanjkanja denarja. Dela
je dovolj, le plačila prihajajo pozno. Nekateri celo trdijo:
”Kdor ima danes gotovino, je zmagovalec.” I Foto: Tina Dokl
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Menedžer

Boštjan Bogataj

Sredi maja so minila štiri
leta, odkar je Bojan Dremelj
prišel v Telekom Slovenije,
leto manj, ko so ga imeno-
vali za predsednika uprave.
Pred tem je vodil Simobil,
Gorenjci pa ga, kljub temu
da je rojeni Kranjčan (danes
živi v Kamniku), (pre)malo
poznamo. Pogovor smo za-
čeli o vsesplošno prisotni
gospodarski krizi, nadalje-
vali s prihodnostjo Teleko-
ma in zaključili z Bojanom
Dremljem matematikom,
računalničarjem in rekrea-
tivnim športnikom.

Gospodarska kriza naj bi na
področje telekomunikacij
vplivala manj kot v drugih
sektorjih. Ali to v primeru
Telekoma Slovenija, kamor
med drugimi spadata tudi
Mobitel in Siol, drži?
"Nobeni branži kjerkoli v
svetu ne bo uspelo brez po-
sledic mimo finančno-
gospodarske krize. Nekje se
bo poznala bolj, drugod
manj. Drži, na področju te-
lekomunikacij se kriza
odraža v bistveno manjšem
obsegu kot v proizvodnem
gospodarstvu. Po drugi stra-
ni se na področju telekomu-
nikacij spremembe, ki bi jih
marsikdo označil za krizne,
dogajajo že vrsto let, zato
smo na zaostrene razmere
navajeni in pripravljeni.
Klasična telefonija, ki je do
nedavnega nosila največje
dobičke v telekomunikacij-
ski industriji, je v zatonu.
Do pred kratkim je bila v
vzponu mobilna telefonija,
kar nam je omogočalo na-
domestiti upad prihodkov s
strani fiksne telefonije. V
Evropi se je rast prihodkov
in dobičkov s področja mo-
bilne telefonije ustavila že
pred dvema letoma, zato
lahko rečem, da je uveljav-
ljanje negativnih trendov, ki
zamujajo za najbolj razviti-
mi, prednost. V mislih
imam predvsem padanje
prihodkov."

Torej se na podlagi trendov
iz razvitih tujih trgov lažje
pripravite in tudi preprečite
negativne učinke?

"Na nekaterih področjih nas
trendi dosežejo kako leto,
dve za tujino, tako se v Slo-
veniji šele sedaj, na primer,
kaže trend doseganja vr-
hunca mobilne tehnologije.
V Sloveniji, za razliko od tu-
jine, še nismo dosegli vr-
hunca na področju široko-
pasovnih storitev, kjer še
vedno rastemo. To nam
omogoča, da se lažje pripra-
vimo na določene stvari, po
drugi strani pa na segmen-
tu novih storitev marsikje
orjemo ledino. Na področju
storitev mobilne in široko-
pasovne tehnologije smo
eni najbolj naprednih, ino-
vativnih v Evropi."

Kateri del slovenskega Tele-
koma je danes paradni konj
in vam prinaša največ pri-
hodkov?
"Z vidika donosnosti je to
mobilna telefonija, s podro-
čja rasti pa širokopasovne
storitve. Tako je po vsej Ev-
ropi."

Pravite, da posledic gospo-
darske krize ne občutite v
veliki meri, vseeno pa jih.
Kakšne ukrepe ste morali
sprejeti?
"Zagotavljanje dolgoročne
uspešnosti in rasti katerega-
koli podjetja mora biti pogo-
jena s kontroliranjem stro-
škov. V Telekomu Slovenije
nismo nikoli napovedovali

zmanjševanja števila zapo-
slenih, po drugi strani pa se
je število zaposlenih v za-
dnjih desetih letih zmanjša-
lo za 1.100. Govorim o na-
ravni fluktuaciji, odhodih v
pokoj ... Na ta način bomo
tudi v prihodnosti zmanjše-
vali število zaposlenih. Dru-
gih ukrepov, ki so sedaj na
voljo za blažitev krize, ne
bomo uporabili. Opažam
pa, da se na drugih podro-
čjih telekomunikacijske in-
dustrije žal srečujejo tudi z
velikimi presežki zaposle-
nih. Tudi zato, ker so v pre-
teklosti sistemi delovali dru-
gače, zahtevali so veliko šte-
vilo ljudi, podjetja pa se niso
prilagodila novim razme-
ram. Pri nas je drugače, pri-
lagajanje poteka že več let."

Kaj lahko v prihodnosti pri-
čakujemo od Telekoma?
"Naša skupina je ena naj-
bolj inovativnih v Evropi.
Ves čas pripravljamo nove
storitve, kar bomo delali
tudi v prihodnje. O konkret-
nih zadevah ne želim govo-
riti, saj bi jih prehitro izdal."

So ukrepi države za prepre-
čevanje posledic gospodar-
ske krize pravi, ste pričako-
vali kaj več?
"Pozdravljam ukrepe, ki
ohranjajo delovna mesta in
spodbujajo gospodarstvo.
Nas se dosedanji ukrepi si-

cer niso dotaknili, pričako-
vali pa bi več spodbud za in-
vesticije, morda posebne
olajšave za gradnjo široko-
pasovnih omrežij po vsej
Sloveniji. Brez tega bo tudi
razvoj gospodarstva na dru-
gih segmentih težji."

Menite, da bi bila Slovenija
lahko v dveh, treh letih širo-
kopasovno omrežena?
"To je odvisno od ukrepov
regulatornih organov in
spodbud. Če bodo prvi po-
skrbeli, da bo na našem
trgu pet, šest operaterjev z
enakim tržnim deležem,
lahko zagotovim, da nihče
ne bo imel interesa vlagati v
infrastrukturo. Naši tržni
deleži so manjši od prete-
klih, obvladujemo približno
polovico trga, kar pa hkrati
pomeni, da smo lahko v
preteklosti veliko investirali.
Če se bodo pritiski regula-
torjev nadaljevali in se bodo
naši tržni deleži še naprej
zmanjševali, tudi investicij-
skega denarja ne bo več."

Kljub temu vas mnogi še
vedno vidijo kot monopoli-
sta.
"Tisti, ki nas tako obravna-
va, ne pozna dejanske slike
trga telekomunikacij v Slo-
veniji. Od leta 2001 je trg li-
beraliziran in reguliran.
Naši tržni deleži kažejo, da
so časi monopola minili." 

Pogovor: Bojan Dremelj, predsednik uprave Telekoma Slovenije

Skupina Telekom
ena najbolj 
inovativnih 
v Evropi

Bojan Dremelj na vprašanje, kateri del Telekoma Slovenije je danes paradni konj, odgovarja:
"Z vidika donosnosti je to mobilna telefonija, s področja rasti pa širokopasovne storitve."

Bojan Dremelj, predsednik up-
rave Telekoma Slovenije, pravi,
da je Kranjčan, čeprav v gorenj-
skem središču ne živi že trideset
let. Takrat se je preselil v Cerkl-
je (v tistih časih še vedno v kran-
jski občini), zadnja štiri leta je v
Kamniku. V Telekomu Slovenije
je štiri leta, na vprašanje, ali vse
poteka tako, kot si je predstavljal
ob prihodu, odgovarja: "Če bi
bilo v življenju vse tako, kot
načrtujemo, bi bilo precej dolgo-
časno. Treba se je spoprijeti z
izzivi in spremembami. Pretekla
štiri leta so bila naporna in
zame velik izziv, pred nami jih
je še več."
Pred vodenjem Telekoma je
vodil Simobil. "Podjetji sta zelo
različni, težko bi jih primerjal.
Rečem lahko le, da se čutim
privilegiranega, ker sem imel
priložnost delati v tako različnih
vlogah. Nikjer drugje ne bi pri-
dobil toliko izkušenj," pravi, o
prihodnjih izzivih pa dodaja, da
se ne čuti starega in se jih
veseli. 
Dremelj je po izobrazbi mate-
matik, magister računalništva.
Bi se spopadel tudi s programi-
ranjem? "Z veseljem. Vem, da
bi zmogel. Svojega računalnika
nikoli ne prepustim drugim, s
strokovnjaki na tem področju se
lahko povsem kompetentno
pogovorim in zastavim tudi
kako neprijetno vprašanje. Kole-
gi vedo, da rad preizkušam
novosti in me težko peljejo
žejnega čez vodo." Prostega časa
nima veliko, dela tudi doma.
Zato za hobije ni časa, zelo je
rad v naravi, posveča se teku v
naravi: "Tečem vsaj trikrat na
teden. Včasih me je pot vodila iz
Cerkelj do žičnic pod Krvavcem,
danes od doma na Stari Grad
nad Kamnikom. Rad tudi kole-
sarim. Žal pa mi za marsikaj
zmanjka časa."
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Bančnik

Jože Košnjek 

Konec aprila ste bili izvolje-
ni za predsednika upravne-
ga odbora Zveze Bank Celo-
vec, osrednje denarne orga-
nizacije Slovencev na Koro-
škem. Za mnoge to ni prese-
nečenje, saj že nad dvajset
let v različnih vlogah deluje-
te v gospodarstvu in Vam
zato bančništvo ni tuje.
"Treba je povedati, da so naši
predniki že leta 1872 v Šent-
jakobu ustanovili zadružno
posojilnico, ki so jih nato
zelo hitro ustanavljali še v
drugih večjih krajih na Koro-
škem. Ker je bilo po plebisci-
tu leta 1920 v poslovanju
vedno več težav, so se sloven-
ske zadruge in posojilnice
leta 1926 vključile v Raiffeis-
nov sistem samopomoči.
Največja katastrofa sta bila
nacizem in fašizem, ki sta
uničila slovenske kulturne in
šolske ustanove, zadrugam
in posojilnicam pa sta vzela
premoženje. Po vojni sta se
slovensko zadružništvo in
bančništvo znova postavila
na noge, vendar nista uspela
vedno slediti novim razme-
ram, razvoju blagovne me-
njave med Avstrijo in nekda-
njo Jugoslavijo in novim ob-
likam gospodarjenja in trgo-
vanja. Razvoj je prišel do
neke ravni, na kateri se je
ustavil."

Je to današnje stanje?
"Ni ravno tako. Treba pa je
samokritično priznati, da
smo oziroma so takrat, ko
se je začela Evropska unija
širiti in se je vanjo vključila
tudi Slovenija, malo zaspali.
Druge avstrijske banke so
se hitro pojavile v Sloveniji
in drugih delih nekdanje Ju-
goslavije, naši zadružniki
pa so se preveč obotavljali.
Sam sem vedno zagovarjal
stališče, da moramo biti mi
prvi v Ljubljani, v Mariboru,
v Zagrebu, v Istri. Sedaj je
naša naloga, da v največji
mogoči meri nadoknadimo
zamujeno."

Kakšen je današnji položaj
Zveze Bank?
"Zveza Bank ima status ko-
roške deželne banke v okvi-
ru Raiffeisna in je popolno-
ma enakovredna nemški
deželni Raiffeisnovi banki.
Raiffeisen ima namreč v
vsaki avstrijski zvezni deželi
po eno deželno banko, na
Koroškem pa dve. Deluje-
mo po zadružnem pravu in
imamo sedež v Celovcu. V
Zvezo Bank je vključenih
sedem samostojnih posojil-
nic od Zilje do Pliberka, ki
ne poslujejo le v južnem
delu Koroške, ampak v celo-
tni deželi. Podružnico ima-
mo tudi v Ljubljani v Brav-
ničarjevi ulici. V Raiffeisno-
vi organizaciji se tudi v za-

htevnejših razmerah počuti-
mo v redu in upamo, da nas
bo Raiffeisen tudi v prihod-
nje imel za enakovredno de-
želno banko in nam, če bo
potrebno, solidarno poma-
gal tako kot drugim člani-
cam. Skupna bilančna vsota
Zveze Bank je okrog 740
milijonov evrov, posamezne
posojilnice in krovna usta-
nova v Celovcu pa so kar
močno prisotne v Sloveniji
kot tudi na Hrvaškem.
Skupno je v Zvezi Bank za-
poslenih okrog 150 sodelavk
in sodelavcev, od tega okrog
60 v centrali v Celovcu."

Vaša Zveza je nekaj poseb-
nega tudi zato, ker je osred-
nja finančna organizacija
Slovencev na Koroškem.
"Res smo nekaj posebnega,
saj v naše poslovalnice pri-
hajajo slovensko, nemško
in drugače govoreči Koroš-
ci, in tudi turisti. Čeprav so
naše posojilnice v večin-
skem lastništvu slovenskih
zadružnikov na Koroškem,
želimo kot normalna banka
delati z vsemi ljudmi in go-
spodarstvom tega območja.
Na vratih nikogar ne obrne-
mo. Za nas je vsaka stranka
dobrodošla. Želimo postati
čim bolj atraktivni, saj smo
edini v tem prostoru, ki
brezhibno govorimo sloven-
sko in nemško, poznamo
slovensko in nemško kultu-
ro, razmere v Sloveniji, Av-
striji, Hrvaški, Srbiji, Julij-
ski Krajini in širše, govori-
mo angleško in italijansko
ter vsaj pasivno tudi jezike
nekaterih drugih narodov.
Na slovenskih šolah v Ce-
lovcu se mladi lahko učijo
štirih ali celo petih jezikov,
zato so danes številni ko-
roški Slovenci in Slovenke,
absolventi teh šol, zaposle-
ni v avstrijskih bankah po
Srednji Evropi."

V gradivih Zveze Bank sem
prebral, da je kar precej var-
čevalcev iz Slovenije in da
sta Slovenija ter njena so-
seščina območje, kjer želite
svoj vpliv še povečati.
"Nekatere naše posojilnice
dosegajo v Sloveniji tudi do
polovice svojega prometa,
bodisi v obliki hranilnih vlog
ali posojil. Pri Zvezi Bank je
denar varno naložen, saj za
vsako vlogo jamči Raiffeis-
nova centrala, njen sistem
pa je tako velik in pomem-
ben, da bi bila z njegovim
propadom ogrožena država.
Naši predhodniki so bili po-
gumni in inovativni, kar pa
ne pomeni, da je dovolj
vztrajati na njihovem nivo-
ju. Mi moramo biti še bolj
inovativni in se povezati s fi-
nančnimi ustanovami v Slo-
veniji, v italijanski deželi
Furlaniji in Julijski Krajini
in mogoče še širše."

Kot manjši banki vam ne bo
lahko, saj na tem območju
že deluje nekaj velikih,
močnih bank.
"Po zaslugi slovenskih izob-
raževalnih ustanov na Koro-
škem so v naši banki zapo-
sleni ljudje, ki so v alpsko-
jadranskem prostoru, v ka-
terem živi okrog 7 milijonov
ljudi, bolje izobraženi kot
drugi, čeprav so končali šole
enakega ranga. V prihodnje
bo treba nameniti strokov-
nemu in jezikovnemu izob-
raževanju ter še posebej
vzgoji za primeren odnos
do strank še posebno pozor-
nost. Vedno poudarjam, da
izobraževanja ni nikoli pre-
več. Danes nekateri veliki
avstrijski bančni sistemi se-
lijo storitvene in servisne
dejavnosti za stranke na
Poljsko, na Češko ali celo v
Indijo. Kot dolgoletni go-
spodarstvenik opažam, da
se je zato individualni servis
zelo poslabšal in da zaradi
varčevanja vedno manj
uslužbencev dela s stranka-
mi. Ko prideš na banko, že-
liš, da ti prijazno ponudijo
stol, ti postrežejo s kavo, se
prijazno pogovorijo s teboj
in ti dajo občutek, da si do-
brodošel, ne pa da te gleda-
jo kot nadlogo, ki živcira lju-
di na okencu. V banko, kjer
bom moral stati v vrsti,
mene ne bo. Mi želimo biti
med strankam prijaznimi
bankami."

Po izvolitvi za predsednika
upravnega odbora ste dejali,
da mora Zveza Bank še na-
prej kljub drugačnim raz-
meram negovati izvirne
vrednote njenih ustanovite-
ljev, med katerimi je še po-
sebej pomembna solidar-
nost.
"S tem sem mislil pred-
vsem to, da 'kazino kapita-
lizem' ni naša vizija. Težnja
po hitrem bogatenju in vi-
sokih zaslužkih bi bila za
našo banko nevarna. Mi
bomo še naprej negovali
partnerstvo, sodelovanje in
medsebojno pomoč med
posojilnicami in centralo v
Celovcu ter druge vrednote
sodobnega zadružništva.
Zveza Bank želi postati ena
od najbolj uspešnih malih
bank v prostoru Alpe-Jad-
ran. Če se bo posvetila indi-
vidualnim strankam, ma-
lim in srednjim podjetjem
in morda v sodelovanju kot
celota tudi večjim, če bo
vsaka stranka dobrodošla in
deležna največje mogoče
pozornosti, če se bo vključi-
la v gospodarske tokove na
tem območju, ji je tudi v
težjih razmerah zagotov-
ljen uspeh."

Ali finančna in gospodar-
ska kriza ogrožata poslova-
nje banke?

"Ne. Bilance so v redu. V
posameznih primerih so
donosi slabši, vendar večjih
problemov zaradi morebit-
nih špekulacij v preteklosti
ni. Tisti, ki prinese k nam
denar, nam zaupa. Prav
tako pa mora banka zaupati
tistemu, ki mu posoja de-
nar. Gre torej za medseboj-
no zaupanje, kar je velika
stvar in ga je treba negovati.
Zato bančniki ne smemo
delovati kot neki domišljavi
gospodje, ki se lepo oblači-
mo in delimo miloščino,
ampak se moramo pred-
vsem zavedati, da moramo
skrbno ravnati z denarjem,
ki nam ga posamezniki 
ali podjetja zaupajo, in jim
pomagati, da lahko delajo
in zaposlujejo in da lahko
skupno napredujejo tudi v
težjih časih." 

Pri sosedih smo vedno lahko prvi
"Zveza bank želi postati pomembna regionalna banka v alpsko-jadranskem prostoru. Naša prednost je poznavanje jezikov in kultur sosednjih narodov,"
pravi Feliks Wieser, novi predsednik upravnega odbora Zveze Bank v Celovcu, osrednje denarne ustanove Slovencev na Koroškem.

Feliks Wieser je bil rojen v Celovcu
8. marca leta 1950. Ljudsko šolo je
obiskoval v domačem Slovenjem
Plajberku, gimnazijo pa v Celovcu.
V Ljubljani je študiral agronomijo
in ekonomijo. Po končanem študiju
se je vrnil na Koroško, kjer je bil
nekaj let tajnik Zveze slovenskih
organizacij na Koroškem, nato pa
ob redni zaposlitvi deset let njen
predsednik. Bil je tudi direktor 
tovarne celuloze Obir na Rebrci pri
Železni Kapli. Leta 1990 je ustanovil
svoje podjetje, ki ga skupaj s štirimi
družabniki vodi še danes. Glavna
dejavnost podjetja je celulozna, 
papirna in papirno predelovalna 
industrija ter obnovljivi viri energije. 

Feliks Wieser, predsednik upravnega odbora Zveze Bank v Celovcu
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Zavarovanje

Cveto Zaplotnik

Kako bi ocenili minulo zava-
rovalno leto?
"Minulo leto je bilo za zava-
rovalnico zaradi pojavljanja
neurij in s tem povezanega
izplačila odškodnin dokaj ne-
ugodno, vendar so bile ujme
pogostejše v vzhodni Slove-
niji kot na Gorenjskem. Kar
zadeva znesek zbrane zava-
rovalne premije, je bilo lan-
sko leto kljub začetku finanč-
ne in gospodarske krize še
vedno ugodno, saj smo dose-
gli načrtovane rasti, ki so bile
sicer dokaj optimistično po-
stavljene na začetku leta."

So ujme (poplave, toča, ve-
ter) v zadnjih letih vplivale
na boljšo zavarovanost pre-
moženja in na porast števila
zavarovancev?
"Marsikdo, ki doslej premo-
ženja ni imel zavarovanega,
se ob množičnih škodah od-
loči za sklenitev zavarovanja;
marsikdo, ki že ima sklenje-
no premoženje, pa želi še iz-
boljšati zavarovanje. Dogaja
se nam, da nas zavarovanci
sami pokličejo sredi zavaro-
valnega leta in nas prosijo za
preureditev zavarovanja, to je
za zvišanje zavarovalnih vsot

in za razširitev zavarovalni-
škega kritja. V zavarovalnici
smo se na množične škodne
dogodke že sredi lanskega
leta odzvali s ponudbo zava-
rovanja premoženja, ki zaje-
ma bistveno širši nabor jam-
stva in višine kritja in je za
zavarovance enostavnejše in
preglednejše."

Je nedavni potres v Italiji
"spomnil" zavarovance na
Gorenjskem, da se je vse to
zgodilo dokaj blizu? Kolikš-
na je zavarovanost pred po-
tresom?
"Veliko Gorenjcev se zaveda
tega rizika. Potresnih zava-
rovanj imamo že zdaj kar
precej, vseskozi jih tudi po-
nujamo, res pa je, da vsak
potres v naši bližini spodbu-
di razmišljanje o tovrstnih
zavarovanjih." 

Kako se finančna in gospo-
darska kriza odraža v zava-
rovalništvu? 
"Kriza zaenkrat zavarovalniš-
tva še ni zajela v takem obse-
gu kot nekatere druge dejav-
nosti, a če bo trajala dlje
časa, bodo tudi posledice
hujše. Gorenjci se kljub kri-
zi zavedajo pomena zavaro-
vanj in še naprej zavarujejo

hiše, stanovanja, avtomobi-
le, še naprej plačujejo tudi
življenjska zavarovanja. Ker
se je zmanjšala prodaja
osebnih vozil, je temu pri-
merno upadlo tudi število
novo sklenjenih kasko zava-
rovanj. Še večji upad beleži-
mo pri sklepanju novih na-
ložbenih življenjskih zava-
rovanj."

Dokler ne bo zaupanja v
vzajemne sklade, verjetno
tudi ne bo zaupanja v tovrst-
na zavarovanja ...
"V obdobju 2006 - 2008 so
bila klasična življenjska za-
varovanja nekako v senci na-
ložbenih življenjskih zava-
rovanj, vezanih na enote
premoženja vzajemnih skla-
dov. Kriza, ki je zmanjšala
vrednosti teh enot in posle-
dično tudi naložbenih zava-
rovanj, je prispevala k temu,
da bodo klasične oblike živ-
ljenjskih zavarovanj ponov-
no pridobile na pomenu.
Večje zanimanje za naložbe-
na zavarovanja pa lahko pri-
čakujemo šele po tem, ko se
bo okrepilo zaupanje na glo-
balnem finančnem trgu." 

Ali ljudje v krizi varčujejo pri
zavarovanju ali morda prav

zaradi krize oz. strahu pred
izgubami zavarujejo premo-
ženje še bolj, kot so ga prej?
"Zavarovanci so zdaj v času
krize veliko bolj, kot so bili v
času konjunkture, pozorni
na to, kaj dobijo za plačano
zavarovalno premijo." 

Gorenjci dobro zavarujemo
hišo, stanovanje, avto in dru-
go premoženje, pri življenj-
skih zavarovanjih pa še moč-
no capljamo za zavarovalni-
ško razvitimi deželami ...
"Razmere se tudi v Sloveniji
spreminjajo na boljše, zave-
danje o pomembnosti živ-
ljenjskega zavarovanja je vse
večje. Število sklenjenih za-
varovanj narašča, hkrati pa
se povečujeta tudi povprečna
zavarovalna vsota in zavaro-
valna doba. V zadnjem času
že niso več tako redka zava-
rovanja, ki so sklenjena za
več kot dvajset let. V Triglavu
smo lani že 31 odstotkov ce-
lotne premije zbrali z različ-
nimi oblikami življenjskih
zavarovanj, na Gorenjskem
je bil delež še večji, za pri-
merjavo pa naj povem, da je
bil še pred sedemnajstimi leti
v Triglavu ta delež le dvood-
stotni. V primerjavi z Nemči-
jo je delež še vedno nizek,

tam z življenjskimi zavaro-
vanji zberejo približno dve
tretjini celotne premije."

Kaj je po vašem mnenju raz-
log za tolikšen zaostanek?
"Pri nas je morda še preveč
uveljavljeno razmišljanje, da
bo država poskrbela za vse
naše težave - za šolanje otrok,
za zdravstveno varstvo, za fi-
nančno varno preživljanje
starosti ... Mlajši že razmiš-
ljajo drugače in se tudi dobro
zavedajo tega, da bodo več-
inoma sami morali poskrbeti
za vsa starostna obdobja."

Je razlog za zaostanek mor-
da tudi v zavarovalniški po-
nudbi?

"V Zavarovalnici Triglav se
poskušamo čim bolj prila-
goditi zavarovancem, zato
smo jim ob koncu lanskega
leta tudi ponudili investicij-
sko zavarovanje Fleks, ki za-
varovancu daje veliko svo-
bode. Zavarovancu ob skle-
nitvi zavarovanja ni treba
sprejeti odločitve o zavaro-
valni dobi, višino mesečne
premije lahko spreminja
med trajanjem zavarovanja,
sam izbira investicijske
sklade ... Da je bil to pravi
odgovor na krizo, dokazuje
že to, da je to v sedanjih raz-
merah edino zavarovanje,
ki se na področju življenj-
skih zavarovanj dokaj nor-
malno prodaja." 

Gorenjci se tudi v krizi zavedajo
pomena zavarovanja
Aleš Klement, direktor kranjske območne enote Zavarovalnice Triglav: "Ker se je v krizi zmanjšala prodaja osebnih vozil, je upadlo tudi število na novo
sklenjenih kasko zavarovanj. Še večji upad beležimo pri sklepanju novih naložbenih življenjskih zavarovanj."

Za vas že 60 let beležimo čas

www.gorenjskiglas.si

dnevno sveže novice    kažipoti     pisma bralcev     priloge     šport

Aleš Klement, direktor kranjske območne enote 
Zavarovalnice Triglav

DEJSTVA

Zavarovalnica Triglav v letu 2008 in primerjava z letom 2007 

Leto 2008 Leto 2007 Indeks
(v mil. EUR) (v mil. EUR) 2008/07

Obračunana kosm. (so)zavarovalna premija 753,9 708,2 106
Obračunani kosm. zneski škod 443,1 367,6 121
Stanje kosm. zavarovalno tehničnih rezervacij 1.683,6 1.627,9 103
Kapital 482,7 587,8 82
Dobiček po obdavčitvi 14,9 43,0 35

Kranj

Ponudba za neizkušene voznike

Vsak lastnik motornega vozila mora pred uporabo vozila v
prometu skleniti zavarovanje avtomobilske odgovornosti, iz
katerega krije škodo, ki jo nenamerno povzroči drugim
udeležencem v prometu. Če prometno nesrečo povzroči
neizkušeni voznik, ki ima vozniško dovoljenje manj kot tri
leta, zavarovalnica lahko uveljavlja delno povračilo iz-
plačane škode - regresa, ki običajno znaša do dvajset
odstotkov odškodnine. Lastnik vozila se lahko plačilu regre-
sa izogne z razširitvijo kritja avtomobilske odgovornosti in s
tem povezanim doplačilom. Če neizkušeni voznik vozi več
avtomobilov, je potrebno doplačilo za vse avtomobile.
Zavarovalnica Adriatic Slovenica je zato pred kratkim
neizkušenim voznikom, ki vozijo več avtomobilov, ponudila
zavarovanje Moja prva avto polica, ki ni vezano na vozilo,
ampak na voznika. Letna premija za ožjo obliko zavarovan-
ja, ki velja za vsa osebna vozila z zavarovanjem avtomo-
bilske odgovornosti pri zavarovalnici Adriatic Slovenica,
znaša 90 evrov, za širšo obliko zavarovanja, ki velja za vozi-
la z zavarovanjem avtomobilske odgovornosti pri katerikoli
zavarovalnici v Sloveniji, pa 135 evrov. C. Z.
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Lizing

Boštjan Bogataj

Kranj - V Sloveniji je več kot
30 podjetij, ki se ukvarjajo z
lizingom premičnin in ne-
premičnin. Po podatkih
Združenja lizinških podjetij
Slovenije ima Hypo leasing
največji tržni delež. Nas je
zanimalo,  ali imajo stranke
več težav pri plačevanju ob-
veznosti.
"Občutimo padec financira-
nja v deležu tovornih vozil,
na drugih segmentih ostaja
delež financiranja približno
enak v odvisnosti od padca
prometa," pravi Robert No-
grašek, vodja kranjske po-
slovne enote Hypo Leasing.
V zadnjih mesecih jim je
povprečno mesečno novo fi-
nanciranje upadlo za 20 do
30 odstotkov. Zaradi fi-
nančno-gospodarske krize in
posledično upada posla šte-
vilni gradbeniki in prevozni-
ki ne morejo odplačevati ob-
veznosti za gradbene stroje
in tovornjake, državljani težje
odplačujejo svoja vozila ...

Možnost moratorija 
Vračila in prevzemi pred-

meta lizinga so za Nograška
sestavni del lizinških po-
slov, v zadnjem času pa opa-
ža zmerno povečanje vrnje-
nih in odvzetih predmetov
lizinga. "Med njimi je naj-
več tovornih vozil, saj smo
bili v preteklosti na tem po-
dročju najmočneje priso-
tni," pojasni Robert Nogra-
šek. Kaj se zgodi, ko stranka
ne more več odplačevati me-
sečnih obrokov? "Obstaja
več možnosti reševanja lik-
vidnostnih težav. Najbolje
je, da se lizingojemalci že
pri predvidevanju likvid-
nostnih težav posvetujejo z
našimi strokovnjaki, kako bi
najhitreje in najceneje rešili
problem. Vsi lizingojemalci
imajo možnost za moratorij
ali reprogramiranje pogod-
be, podlaga so seveda realni
razlogi za takšno prošnjo,"
odgovarja Nograšek. 
Zaradi vračila ali zasega
predmeta lizinških pogodb
ima več dela tudi detektiv

Simon Mrak iz podjetja 1A
Agent iz Kranja. "Za pri-
hodnje mesece smo morali
v podjetju celo spremeniti
urnike dopusta," pravi in o
njegovih izkušnjah na po-
dročju zasega vozil pravi:
"Problem nastaja, ko lizin-
godajalci strankam najprej
zasežejo delovne stroje in
tovornjake, sedaj pa ne
vedo, kam z njimi. Zasebni-
ki zaradi zmanjšanja naro-
čil ne zmorejo plačevati me-
sečnih obveznosti, niti ni-
majo interesa plačevati, saj
je dela danes tako ali tako
manj in jih ne potrebujejo." 
Problem nastane, ko stranke
(redno) plačujejo le del ob-
veznosti, največkrat le za
luksuzno vozilo, zato v zad-
njih tednih prej kot druge
premičnine zasežejo osebno
vozilo. Mrak dodaja, da na
Gorenjskem ne opaža eks-
tremnega povišanja prime-
rov neplačevanja lizinških
obveznosti, zato pa je huje
na Dolenjskem. Razlog je
preprost: Revoz zaradi padca

prodaje vozil naroča manj
prevozov, prevozniki imajo
preveč tovornih vozil, ...

Kam z žičniško napravo?
Večje število vrnjenih ali za-
seženih premičnin lizinške
hiše prodajo ali oddajo na-
prej, kako pa ravnajo pri za-
segu velike nepremičnine ali
žičniške naprave? Nograšek
pravi, da je trg v takšnih pri-
merih ves svet: "Specifično
opremo tržimo na medna-
rodnih trgih. Pri nepremič-
ninah iščemo kupca ali na-
jemnika, ki bi ustrezala. Ne
poznam nepremičnin, ki bi
bile izjemno specifične in
zato netržne. Vse je odvisno
le od trenutne tržne cene."
Za zaseg se v Hypo leasingu
odločijo po oceni, da je pla-
čilna nesposobnost stranke
dolgoročna, običajno stranki
predlagajo predčasni zaklju-
ček financiranja, kar pome-
ni, da predmet financiranja
prodajo, iz kupnine pa do-
končno poplačajo obveznosti
lizingojemalca. 

Več vračil ali zasegov 
Število prošenj za moratorij ali reprogramiranje lizinških posojil se je v prvih treh mesecih leta
povečalo, nov naval lizinška podjetja pričakujejo v poletnih mesecih.

"Lizinška podjetja v zadnjih tednih prej kot tovorna
vozila ali gradbene stroje podjetniku zasežejo 
luksuzno vozilo. Temu se stranka seveda upira in
ga skriva," pravi Simon Mrak, detektiv.

"Če lizingojemalec z nami noče sodelovati,
sprožimo postopke za odvzem, predmet 
financiranja pa prodamo," pojasni Robert 
Nograšek, vodja kranjske enote Hypo leasing.

VBKS Leasing se bo 
preselil v nove prostore
VBKS Leasing se bo junija s sedanje lokacije v trgovskem centru Viktorija na Laborah
preselil v nove lastne prostore na Oldhamski cesti 9 v Kranju.

www.vbks-leasing.si

Oldhamska cesta 9
4000 Kranj

Tel.: 04/280-71-00
Fax: 04/280-71-05

Delovni čas:
od 8. do 16. ure,
od ponedeljka do petka 

VBKS Leasing je kot hčerinska druž-
ba Volksbank iz Borovelj v Sloveniji
navzoča od leta 1994. Najprej je
imela pet let pisarno na Bledu, v letu
1999 se je zaradi prevelike oddalje-
nosti od Kranja in Ljubljane kot po-
membnih podjetniških središč pre-
selila v trgovski center Viktorija na
Laborah pri Kranju, kjer posluje že
deseto leto. Ker jim razpoložljivi
prostori na tej lokaciji ne omogočajo
več nadaljnjega razvoja in širitve, so
se že pred leti odločili, da si uredijo
nove, večje prostore. Priložnost se
jim je ponudila v središču Kranja, na
Oldhamski cesti 9, kjer so obstoječo
stavbo povišali za eno nadstropje in
jo notranje preuredili ter k njej zgra-
dili še prizidek. V teh dneh dobivajo
stavba in prostori dokončno podo-
bo, prihodnji mesec se bodo že pre-
selili na novo lokacijo, kjer bodo bolj-
še delovne razmere za zaposlene pa
tudi za delo s strankami. 
VBKS Leasing pokriva z lokacije v
Kranju celotno Gorenjsko in širše
ljubljansko območje, pri tem pa
strankam, tako fizičnim kot pravnim
osebam, ponuja lizing kot način fi-
nanciranja nakupa osebnih in tovor-
nih vozil, investicijske opreme, stro-
jev, plovil in nepremičnin. "V petnaj-

stih letih smo postali na tem ob-
močju dobro poznani. Obseg pro-
meta se nam povečuje, število
strank narašča. Imamo veliko stal-
nih strank, ki cenijo našo poslov-
nost in strokovnost. Nekatere med
njimi so nam zveste že od vsega za-
četka," pravi Hermann Kelich, di-
rektor VBKS Leasing, in poudarja:
"Naše konkurenčne prednosti so
majhnost, prilagodljivost, prožnost
... Lizing za manj zahtevne, stan-
dardne zadeve odobrimo strankam
zelo hitro, najkasneje v 24 urah."
Ko je VBKS Leasing pred petnajsti-
mi leti začel poslovati na Gorenj-
skem, so se za tovrstni način finan-
ciranja odločali le podjetniki, v zad-
njih letih pa se je močno povečal
tudi delež fizičnih oseb, še zlasti za
financiranje nakupa osebnih vozil.
Letos podobno kot druge lizinške
hiše v Sloveniji občutijo posledice
svetovne finančne in gospodarske
krize. Negotovost, povezana s krizo,
vpliva na manjši obseg investicij,
predvsem pri podjetnikih. "Čeprav
so se tržne razmere zaostrile, lizing
še vedno ostaja ugoden način fi-
nanciranja nakupa premičnin in ne-
premičnin, trenutno so pogoji zara-
di nizke obrestne mere še celo

ugodnejši kot pred enim letom,"
pravi Martin Oraže, prokurist VBKS
Leasing, in poudarja, da je njihova
ponudba zelo konkurenčna drugim. 

Nova poslovna stavba VBKS Leasing na Oldhamski cesti 9 v Kranju
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Finančni trg, oglas

Tomaž Košak, direktor od-
delka za finančno stabilnost
v Banki Slovenije, je dejal, da
se je bančni sistem na šoke
finančne krize odzval tako, da
je povečeval zadolževanje pri
evrosistemu (to se je povečalo
z 0,2 na eno milijardo evrov
ob začetku letošnjega leta),
zmanjšal naložbe v tuje vred-
nostne papirje skoraj za eno
milijardo evrov in zaostril fi-
nančne standarde. Glavni
razlog za občutljivost sloven-
skih bank na vplive finančne
krize iz tujine je slaba struk-
turna likvidnost, to je visoka
vrzel med pokritjem posojil
nebančnemu sektorju z nji-

hovimi depoziti. V slovenskih
bankah je ta pokritost 62-
odstotna, medtem ko je v tu-
jih, ki so primerljive s sloven-
skimi, 75-odstotna. Težave z
zagotavljanjem finančnih vi-
rov se odražajo pri odplačeva-
nju obveznosti do tujih bank,
februarja letos so predstavlja-
le 15,2 milijarde evrov, od
tega 28 odstotkov zneska za-
pade v plačilo v roku enega
leta. Banke so samo od no-
vembra lani do letošnjega
marca poplačale 1,7 milijarde
evrov neto obveznosti do tu-
jih bank, posledice so se odra-
žale tudi pri zmanjševanju
kreditne ponudbe na doma-
čem trgu. Kako velike težave
imajo banke pri najemanju
dolgoročnih posojil v tujini,
kaže tudi podatek, da so v 
letošnjem prvem četrtletju
najele le za 0,3 milijarde ev-
rov novih posojil, v celem letu
2007 je bilo takšnih posojil
za sedem milijard in v lan-
skih prvih treh četrtletjih sko-
raj za pet milijard. 
Podjetja so se na zaostreno
ponudbo kreditov na doma-
čem trgu odzvala s prilagaja-
njem svojih obveznosti, po-
slabševanje njihove likvidno-
sti se kaže tudi v povečevanju

zamud pri odplačevanju po-
sojil. Delež podjetij, ki z za-
mudo nad devetdeset dni po-
ravnavajo svoje obveznosti do
bank, se je v zadnjem lan-
skem četrtletju povečal s 5 na
7,6 odstotka. K zmanjševanju
kreditne sposobnosti podjetij
je po Košakovem mnenju do-
datno prispevalo tudi poslab-
ševanje razmerja med dolžni-
škim in lastniškim kapita-
lom. To je povezano tudi s
procesom lastniške konsoli-
dacije v zadnjem obdobju, ko
je zadolženost podjetij naraš-
čala izjemno hitro, temu pa
ni sledilo povečevanje lastni-
škega kapitala. 
"Banke se v krizi na povečano
kreditno tveganje niso odzva-

le le s povečevanjem oslabitev
in rezervacij, ampak tudi z
drugimi ukrepi za obvladova-
nje tveganj. Tako so znižale
povprečno razmerje med vi-
šino posojila in vrednostjo za-
varovanja pri posojilih, ki so
zavarovana z zastavo nepre-
mičnin. Za 60 odstotkov po-
sojil, zavarovanih z vrednost-
nimi papirji, katerih vrednost
se je znižala, so pridobile do-
datna zavarovanja. Povečal se
je tudi delež zavarovanj z ne-
premičninami," je dejal To-
maž Košak in posebej opozo-
ril na nekatera "občutljiva"
posojila. To so posojila za pre-
vzeme podjetij v vrednosti 1,6
milijarde evrov, ki so še v letu
2007 dosegla zelo visoko, več
kot 100-odstotno rast, lani pa
se je njihova rast umirila in je
znašala le še 18 odstotkov. Ve-
lika je tudi izpostavljenost fi-
nančnih in nefinančnih hol-
dingov, vrednost posojil tem
podjetjem je lani dosegla tri
milijarde evrov, občutljivost
družb pa je povezana s pada-
njem tečajev na borzah. Ob-
čutljiva so tudi posojila tujini,
zlasti posojila, odobrena ko-
mitentom držav z območja
Balkana, ki znašajo 3,4 mili-
jarde evrov.

Premajhna ponudba
dolgoročnih posojil

�9.stran

Banke so se na spremenjene gospodarske razme-
re odzvale z zaostritvijo kreditnih standardov in
zmanjšanjem obsega kreditne ponudbe. Pri kre-
ditiranju podjetij so tudi v povprečju skrajšale
ročnost posojil, delež dolgoročnih posojil podjet-
jem je v zadnjem lanskem četrtletju znašal 44 od-
stotkov, v letu 2007 je bil 66-odstotni. 

Tomaž KošakBožo Jašovič

Ljubljana

Zagotovljen donos
Življenjska zavarovalnica NLB Vita je ponudbo življenjskih
zavarovanj obogatila z naložbenim življenjskim zavarova-
njem NLB Naložba Vita Multi, v okviru katerega se je mož-
no življenjsko zavarovati in hkrati vložiti denar v investicijski
sklad z najmanj 20-odstotnim donosom in 100-odstotno za-
ščito glavnice ob dospetju. Donos sklada je vezan na indeks
Dow Jones Euro Stoxx 50, ki ima zaradi trenutno zelo nizke
vrednosti velike možnosti za porast. Tovrstno zavarovanje je
možno skleniti za obdobje osem let in pol le še do 29. maja,
najmanjše vplačilo pa je tisoč evrov. C. Z.

Kranj

Večino dobička za oslabitve oz. rezervacije 
UniCredit Banka Slovenije je ob koncu letošnjega prvega če-
trtletja v primerjavi z enakim lanskim obdobjem imela sko-
raj za četrtino višjo bilančno vsoto, v enem letu jo je pove-
čala z 2,26 na 2,8 milijarde evrov. S poslovanjem je sicer
ustvarila 4,83 milijona evrov dobička, vendar ga je glede na
zaostrene razmere na trgu 3,93 milijona namenila za osla-
bitve oz. rezervacije, tako da je dobiček pred obdavčitvijo
znašal 0,9 milijona evrov. Naložbe v širjenje poslovne mre-
že že kažejo sadove, letos so samo v novih enotah pridobili
že več kot tisoč novih strank." C. Z.
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Gorenjska čebelica

Mateja Rant

Kranj - "Poslovalnica v Kra-
nju je ena najlepših v Slove-
niji. Izjemna je tudi njena lo-
kacija, saj je praktično v sre-
dišču mesta in lahko dostop-
na," je ob selitvi v nove pros-
tore poudaril predsednik
uprave Delavske hranilnice
Jože Stegne. Poslovalnica, v
kateri je osem zaposlenih, bo
odslej delovala na Koroški ce-
sti 19, kjer bodo strankam,
tako občanom kot podjetjem
in drugim pravnim osebam,
na voljo vse bančne storitve.
Za selitev so se odločili, je po-
jasnil Stegne, ker so imeli do-
slej najete prostore, ki so
predvideni za rušenje. V ure-
ditev novih prostorov so vloži-
li okrog štiristo tisoč evrov.
Na voljo imajo okrog štiristo
kvadratnih metrov površin,
pri čemer so za delo s stran-
kami namenili približno pol-
ovico tega prostora. Stran-
kam bodo nudili vse bančne

in druge finančne storitve, ki
so podprte tudi z elektron-
sko banko. "Najpomembne-
je pa je, da smo najugodnej-
ši na trgu, saj je ponudba
Delavske hranilnice name-
njena predvsem delavcem,"
je še dejal Stegne. Svoje sto-

ritve bodo obogatili tudi s
"ponudbo za dušo", kot so se
izrazili, saj so del novih pros-
torov namenili za razstave.
Prvi v njih razstavlja slikar
Leopold Strnad iz Sežane, ki
je tudi avtor logotipa Delav-
ske hranilnice. 

Delavska hranilnica odslej 
v lastnih prostorih

Kranjska podružnica Delavske hranilnice se je pred dnevi preselila v nove
poslovne prostore na Koroški cesti. 

Predsednik uprave Delavske
hranilnice Jože Stegne

Direktorica podružnice
Kranj Darja Bučan

H
U

D
O

B
IV

N
IK

 J
O

ŽE
, 

U
LI

C
A

G
O

R
E

N
JS

K
E

G
A

O
D

R
E

D
A 

8
, 

K
R

AN
J

Ana Hartman

Selo pri Žirovnici - "Lahko
bi rekla, da sem bila gostil-
niški otrok, saj je že moja
mama imela gostilno in
sem pravzaprav odraščala v
njej," se spominja Slavica
Jenko s Sela pri Žirovnici.
Tako ne čudi, da se je na go-
stinski šoli izučila za kuhari-
co. Gostinstvu je vseskozi
predana s srcem, zadnja leta
pa je glavna v kuhinji Go-
stišča Osvald, ki sta ga z zdaj
že pokojnim možem vzela v
najem leta 1991. Pred tem je
enajst let imela v najemu
bife Knafelj v Žirovnici.
Gostišče Osvald je v sedem-
desetih letih prejšnjega sto-

letja pet let imela v najemu
že njena mama, Slavica pa
je, kot pravi, že takrat kot
mlado dekle v tej gostilni ve-
liko pomagala in se navezala
nanjo: "V njej sem pustila
svojo dušo." O Gostišču Os-
vald, v katerem preživi dobr-
šen del svojega dneva, tako
pripoveduje z velikim ža-
rom v očeh. "Od nekdaj te-
žim k temu, da bi obdržala
pristen domač stil. Gre na-
mreč za gostilno z dolgolet-
no tradicijo, včasih je bil to
monden penzion, ki je imel
veliko večjo ponudbo kot
mi. Na jedilniku iz leta 1937
je razbrati, da so imeli vse
od a do ž: od zrezkov, bift-
kov do srne. Že v tistem

času so nudili ogrevano
sobo s toplo vodo," pripove-
duje Slavica.
Sama je, kot pravi, vedno
stremela k dobri, domači
kmečki hrani, ki jo je zato
uvrstila tudi na jedilnik Go-
stišča Osvald: "Kmečke jedi
so med obiskovalci še pose-
bej priljubljene pozimi; zelo
radi imajo kmečke pojedine,
pečenice, krvavice, pa tudi
gluhe štruklje ... Sicer pa
imamo prav vse od štruk-
ljev, ajdove kaše z jurčki in
bifteka do zrezkov z gobami
in rib." In kaj je njihova spe-
cialiteta? "Recimo ciganski
golaž, ki je serviran v cigan-
skem kotličku. Precej pri-
ljubljen je tudi med gosti,"
pove in doda, da je včasih
kar malo razočarana nad že-
ljami gostov. "Precej je ta-
kih, ki se odločajo za klasič-
ne menije, predvsem pečen-
ke ali dunajske zrezke, saj
vedo, da s tem ne morejo
zgrešiti, redkeje pa se odloča-
jo za tipične slovenske jedi ..."
Slavica, ki sicer izvira iz Dom-
žal, na Selo pa jo je pripeljala
ljubezen, danes v Gostišču Os-
vald zaposluje šest delavcev,
na prakso pa vzame tudi dija-
ke radovljiške gostinske šole.
Gostinske tradicije zaenkrat
ne nadaljujeta njena hčerka in
sin, morda pa jo bo nekoč ka-
teri od treh vnukov ...

Želi si, da bi se v prihodnje
z Društvom upokojencev
Žirovnica, ki je lastnik go-
stišča, uspela dogovoriti
vsaj za odkup spodnjega
nadstropja. "Če bi bila go-
stilna v moji lasti, bi jo
opremila v kmečkem stilu,
kakršnega je imela nekoč,
in ponudila resnično doma-

čo hrano. Gostilni bi vrnila
njeno staro dušo, hranim še
nekaj starih slik nekdanje
gostilne," je pojasnila Slavi-
ca. Nad gostilno je enajst
skromnih in cenovno ugod-
nih prenočišč, namenjenih
delavcem, ki si jih prav tako
želi odkupiti in jih prenovi-
ti v turistične sobe.

S srcem v gostinstvu
"Če poklica ne opravljaš s srcem, je povsem brez pomena," je prepričana Slavica Jenko, ki že vrsto let vodi Gostišče 
Osvald na Selu pri Žirovnici.

Kranj

Zbirateljski kovanci
V vseh enotah Deželne ban-
ke Slovenije bodo 1. junija
začeli prodajati zbirateljske
kovance, izdane ob stoletni-
ci prvega poleta z motornim
letalom na Slovenskem, in
zbirke evrskih kovancev za
leto 2009. V okviru zbiratelj-
skih kovancev bo na voljo
šest tisoč zlatnikov, osem ti-
soč srebrnikov in tristo tisoč
dvokovinskih kovancev po
tri evre. V prosti prodaji bo
tudi sto tisoč zbirk evrskih
kovancev za leto 2009, v ka-
teri bodo vse nominalne
vrednosti evro kovancev iz
letošnjega leta s slovensko
nacionalno stranjo in zbira-
teljski kovanec za tri evre,
izdan ob stoletnici prvega
poleta z motornim letalom.
Zlatnik z nominalno vred-
nostjo 100 evrov bo napro-
daj za 180 evrov, srebrnik
nominalne vrednosti 30 ev-
rov za 40 evrov, dvokovinski
trievrski kovanec pa po pro-
dajni ceni tri evre. Za zbirko
evrskih kovancev bo treba
odšteti 24 evrov. C. Z.

Ljubljana

Združenje zavarovalnih 
posrednikov
Zavarovalni posredniki so v
okviru Podjetniško-trgovske
zbornice pred kratkim usta-
novili Združenje zavaroval-
nih posrednikov Slovenije, ki
bo zastopalo svoje člane pri
sprejemanju zakonodaje in
pri pogajanju z drugimi in-
teresnimi skupinami na za-
varovalnem trgu, organizira-
lo izobraževanje in usposab-
ljanje, predstavljalo primere
dobre prakse in zagotavljalo
članstvu strokovne nasvete
in poslovne informacije. Za-
varovalni posredniki, ki so
se včlanili v združenje, so se
tudi zavezali k spoštovanju
kodeksa dobrih poslovnih
običajev v zavarovalnem po-
sredništvu. Kodeks naj bi po
eni strani prispeval k boljši
kakovosti storitev, po drugi
strani pa k večji zaščiti
strank, ki uporabljajo storit-
ve zavarovalnih posredni-
kov. Na ustanovnem zboru
so za predsednika združenja
izvolili Bojana Grabca. C. Z.

Kranj

Brezplačni seminar 
o iskanju zaposlitve
Zaposlitveni portal MojeDe-
lo.com bo v četrtek ob 10.
uri pripravil v prostorih Pla-
neta Tuša v Kranju brezplač-
ni seminar o uspešnem
iskanju zaposlitve. Udele-
ženci bodo zvedeli marsikaj
koristnega o tem, kako v
kriznih časih učinkovito
iskati zaposlitev, kaj deloda-
jalci hočejo slišati od iskal-
cev zaposlitve, kje iskati 80
odstotkov prostih delovnih
mest, ki niso nikoli javno
objavljena na zaposlitvenih
portalih ali v časopisih, kako
nastane novo delovno me-
sto in kako izvedeti zanj
pred drugimi iskalci zapo-
slitve, kako se predstaviti,
da bi pri delodajalcih vzbu-
dili zanimanje ... C. Z.

www.gorenjskiglas.si

Slavica, ki je tudi šefica kuhinje, je od nekdaj stremela 
k domači kmečki hrani.

Gostišču Osvald želi vrniti njegovo staro dušo. I Foto: Kaja Pogačar
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Mateja Rant

Bohinjska Bistrica - "Najprej
moramo zagotoviti sneg ter
prenočitvene kapacitete in
dodatne dejavnosti za goste,
potem pa bo prišla na vrsto
zamenjava starih in postavi-
tev novih žičniških naprav, v
okviru česar načrtujemo še
navezavo na smučišče Sori-
ška planina, če bo seveda in-
teres tudi na drugi strani," je
približno desetletno vizijo
razvoja smučarskega centra
Kobla, ki so jo pred časom
predstavili bohinjskim ob-
činskim svetnikom, na krat-
ko strnil direktor smučar-
skega centra Kobla Peter
Žnidar.

Razvoj bodo v prvi vrsti
usmerili v razširitev dejavno-
sti prek celega leta, in sicer z
obogatitvijo gostinske po-
nudbe, poskrbeli bodo tudi
za dodatne dejavnosti za go-
ste. Že do poletne sezone, je
napovedal Peter Žnidar,
bodo do konca uredili kole-
sarsko stezo. Ta čas priprav-

ljajo tudi dokumentacijo za
pridobitev gradbenega dovo-
ljenja za gradnjo hotelskega
objekta v vasi Ravne. "Raču-
namo, da bomo gradbeno
dovoljenje pridobili do jeseni
in bi v prihodnjem letu lahko
začeli izvajati naložbo," je
pojasnil Žnidar. Nadaljujejo
tudi posodabljanje zasneže-
vanja, pri čemer so del nalož-
be izpeljali že lani. V smu-
čarskem centru Kobla se za-
vedajo, da so si pri pripravi
programa razvoja zastavili
ambiciozne cilje. A Kobla si
po njihovem zasluži, da pri-
dobi nazaj mesto med pri-
ljubljenimi smučišči v Slove-
niji in širši okolici, kar je ne-
koč že bila. "Terminski plan
kot tudi prioritete gradenj
terjajo širšo razpravo, ki bo
vključevala tako prebivalce
na eni strani kot občino na
drugi strani, kjer se bodo ro-
dile tudi nove ideje za še bolj-
šo in pestrejšo ponudbo.
Skupaj Koblo lahko postavi-
mo nazaj na turistični zem-
ljevid," so prepričani.

Znova na turističnem
zemljevidu
V smučarskem centru Kobla so si zastavili 
ambiciozen načrt posodobitve smučišča in 
razširitve dejavnosti v okolici.Štefan Žargi

Ljubljana - Na Trgovinski
zbornici Slovenije (TZS) so v
petek predstavili rezultate an-
kete o vplivih mednarodne
gospodarske krize na poslova-
nje slovenskih trgovcev, na
katero je odgovorila dobra če-
trtina trgovcev. Na podlagi
ugotovitev iz ankete je upra-
vni odbor trgovinske zbornice
sprejel stališča do že sprejetih
vladnih protikriznih ukrepov
in predloge za nadaljnjo blaži-
tev posledic krize.

Tri četrtine trgovcev
manj proda

Odgovori slovenskih trgov-
cev kažejo, da je gospodarska
kriza zmanjšala prodajo v pr-
vem četrtletju v primerjavi z
enakim obdobjem lani kar
pri 72 odstotkih trgovskih
podjetij v povprečju za 2,9
odstotka (pri tem prodaja
naftnih derivatov zaradi svo-
je posebnosti gibanja cen ni
upoštevana), pri čemer pa so
med posameznimi trgovci
velike razlike. Najbolj je upa-
dla prodaja v trgovini na de-
belo, kjer je upad za 14 od-
stotkov, v tehnični trgovini,
trgovini s pohištvom in trgo-
vini z gradbenimi materiali
za skoraj petino, v trgovini z
motornimi vozili pa celo za
četrtino. Trgovci so se na te
razmere odzvali s povečani-
mi marketinškimi aktivnost-
mi ter akcijskimi popusti, pri
čemer ugotavljajo, da se je
povprečna vrednost košarice

v trgovini znižala za pet od-
stotkov. Kriza je bolj prizade-
la manjše trgovce, kjer je
upad prodaje več kot za dese-
tino. Zanimiv je tudi poda-
tek, da šestdeset odstotkov tr-
govcev, ki so odgovorili na
anketo, poroča, da števila za-
poslenih niso spreminjali,
vladne ukrepe pa jih uporab-
lja le devet odstotkov.

Z ukrepi vlade 
niso zadovoljni

Kot je poudaril predsednik
TZS Bojan Papič, je upravni
odbor te zbornice vladne
ukrepe ocenil kot nezados-
tne, saj da se vlada vse preveč
ukvarja s trenutnimi težava-
mi in reševanjem tistega, če-
sar se ne da rešiti. Kriza ne
bo kar minila, pač pa pome-
ni novo stvarnost, približno
enako ravni izpred treh ali
štirih let, s katere je treba

znova začeti. Večina proti-
kriznih ukrepov je namenje-
na ohranjanju socialnega
miru, pri čemer je nevarnost,
da postane vrednota nedelo
namesto dela, saj ju državni
ukrepi izenačujejo. Država
neuspešno oživlja podjetja,
ki jih tudi v času konjunktu-
re ni mogla rešiti, namesto
da bi podprla prestrukturira-
nje gospodarstva, čas je za
spremembe, za večanje kon-
kurenčnosti gospodarstva in
državnega aparata.

Potrebno je spodbujanje
potrošnje

Pomemben element po-
novne oživitve gospodarstva
je po mnenju TZS povečeva-
nje potrošnje, tako splošne
in državne, kot široke potroš-
nje državljanov. Splošna in
državna potrošnja predstav-
lja kar 34 odstotkov vseh pri-

hodkov slovenskega gospo-
darstva, državljanom pa je
treba olajšati nakupe zlasti
trajnejših dobrin. Pospešiti
je treba investiranje v držav-
no infrastrukturo, predlagajo
subvencioniranje obrestne
mere za nakup stanovanj,
opreme in obnove hiš, sub-
vencije za zamenjavo dotra-
janih motornih vozil, sub-
vencije za naložbe v izboljše-
vanje okolja, za nakupe sta-
novanj naj se oblikujejo po-
sebni stanovanjski skladi na
osnovi javno-zasebnega part-
nerstva.

Trošarine zmanjšale 
prodajo goriv

V TZS pa se zavzemajo
tudi za nekatere bolj sistem-
ske ukrepe. Pri določanju vi-
šine trošarin bi morali paziti,
da cena goriv ne bi bila višja
od cen v sosednjih državah,
saj je, kot je opozorila izvršna
direktorica TZS Mariča Lah,
samo podražitev plinskega
olja zmanjšala njegovo pro-
dajo tovornjakom v tranzitu
kar za 31 odstotkov. Poveča-
na prodaja cenejših goriv in
subvencije za nakup vozil bi
v proračun prinesla znatno
višje prihodke kot višje cene.
Povečati bi morali tudi osno-
ve za manjša podjetja za pla-
čilo DDV po plačani realiza-
ciji, za večjo zaščito upnikov
in večjo plačilno disciplino
uvesti zadolžnice (menice)
in povečati učinkovitost pri
pobiranju davkov, zlasti pri
delu na črno.

Trgovci za pomoč potrošnikom
V Trgovinski zbornici Slovenije predlagajo vladi, da v protikrizne ukrepe vključi tudi pospeševanje 
potrošnje.

Štefan Žargi

Ljubljana, Tržič - V četrtek so
bila dogajanja v tržiški tovar-
ni obutve Peko na dnevnem
redu kar dveh za Peko odlo-
čujočih organov. Kot smo že
poročali, so se odnosi v tej
družbi, katere več kot 80-
odstotna lastnica je država,
močno zapletli med upravo
in nadzornim svetom, saj
slednji predsednici uprave
Marti Gorjup Brejc očita ne-
upravičena izplačila in pre-
koračitev pooblastil, Brejčeva
pa nadzornemu svetu in zla-
sti njegovemu predsedniku
Zlatku Zupancu izsiljevanje,
zlorabo pooblastil in mo-
bing. Tako predsednica
uprave kot nadzorni svet so
vložili kazenske ovadbe.
Medtem ko nadzorni svet

trdi, da ima trdne dokaze v
obliki notarsko overjenih iz-
jav prič, Brejčeva obtožuje
Zupanca šikaniranja, izsilje-
vanja s sporazumom o pros-
tovoljnem odstopu s funkcije
s ciljem, da jo zasede sam. V
časniku Delo je bil celo ob-
javljen sum, da je v ozadju
spora še vedno aktualna želja
žirovske Alpine, da prevza-
me Peko.

Čeprav je bila seja nadzor-
nega sveta Peka po seji slo-
venske vlade, začnimo z
njo. Sporočili so, da so že
dan po izredni seji 12. maja,
kot je bilo dogovorjeno, vlo-
žili kazensko ovadbo, v četr-
tek pa ob prisotnosti Brejče-
ve obravnavo omenjenih kr-
šitev zaključili. Pričakova-
nja, da bodo Brejčevo razre-
šili, se niso uresničila, nad-

zorni svet je le izjavil, da pri-
čakujejo, da bodo organi
pregona opravili svojo nalo-
go. Sklenili so skupščini
družbe predlagati sklep o
uvedbi posebne revizije za
zadnjih pet let s poudarkom
na izplačilih vodstvenim in
vodilnim delavcem v matič-
ni in odvisnih družbah. Ta-
koj po prejemu revizijskega
poročila bo nadzorni svet
sklepal o morebitnem odpo-
klicu uprave. Vlada RS pa je
že pred tem na dopoldanski
seji sklenila zahtevati od
uprave Peka takojšen sklic
skupščine s predlogom za
odpoklic nadzornega sveta
in izvolitev novega ter ime-
novanje posebnega revizor-
ja za preveritev posameznih
poslov družbe v zadnjih le-
tih. Če zahteva ne bo uresni-

čena, bo vlada uveljavila svo-
je pravice prek sodišča.

Poročilo zaključimo še z
vestjo, da je nadzorni svet
obravnaval tudi revidirane
izkaze poslovanja za leto
2008, jih potrdil in naložil
upravi, da kar se da hitro pri-
pravi program ukrepov za
odvisne družbe, ki poslujejo
z izgubo. Obravnavani so
bili tudi rezultati poslovanja
za obdobje prvega trimeseč-
ja, ki sicer kažejo pozitiven
finančni izid, nekoliko pa
skrbi fizični in prihodkovni
upad proizvodnje in proda-
je. Upravi je bilo dano so-
glasje za nadaljevanje poga-
janj o ureditvi zemljiških
razmer z Občino Tržič, ven-
dar mora ta pred dokončno
odločitvijo pridobiti soglasje
nadzornega sveta.

V Peku naročena skupščina in revizija
Nadzorni svet Peka je sklenil predlagati skupščini revizijo, vlada pa tudi revizijo in odpoklic 
nadzornega sveta.

Mariča Lah in Bojan Papič

Cveto Zaplotnik

Ljubljana - V drugem svež-
nju informativnih izračunov
dohodnine za leto 2008, ki
jih je davčna uprava poslala
zavezancem 8. maja, je bilo
tudi 7036 izračunov, pri ka-
terih ni upoštevala olajšave
za vzdrževane družinske čla-
ne. Napačni izračun so preje-
li zavezanci, ki opravljajo de-
javnost in so olajšave za vzdr-
ževane člane uveljavljali v ob-
računu davka od dohodkov
iz dejavnosti. V davčni upra-
vi so se za napako že opravi-
čili, hkrati pa so se odločili,
da bodo zaplet najlažje in
najhitreje rešili, če bodo za-
vezanci podali ugovor zoper
(napačen) informativni izra-
čun dohodnine. Da bi jim to
olajšali, bodo vsi v tem tednu
prejeli že izpolnjeni ugovor.

Če se bodo z njim strinjali,
bo dovolj, da ga bodo le pod-
pisali in ga do 12. junija, ko
sicer poteče rok za vlaganje
ugovorov za drugi sveženj
informativnih izračunov,
osebno ali po pošti (s prilo-
ženo ovojnico) poslali na
pristojni davčni urad. Davč-
na uprava jim bo izdala od-
ločbe v drugi polovici junija
in jim nakazala morebitno
preveč plačano dohodnino
na transakcijski račun 30.
junija oz. isti dan, kot bi ga
v primeru, če do napake ne
bi prišlo. V primeru doplači-
la dohodnine bodo morali
poravnati znesek najkasneje
v tridesetih dneh po preje-
mu odločbe. Če so zavezan-
ci sami vložili ugovor še
pred prejetjem izpolnjenega
obrazca, velja že oddani
ugovor.

Prejeli bodo 
izpolnjene ugovore
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Cveto Zaplotnik

Predoslje - Na prireditvi, s
katero so se spominjali 19.
maja 1580, ko je nadvojvoda
Karl II. od tržaškega škofa
Coreta kupil posestvo Lipica
s kobilarno kraških konj, so
predstavili lipicanca v različ-
nih vlogah in podelili prizna-
nja zaslužnim organizaci-
jam - direktoratu za varno
hrano pri ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, javnemu gospo-
darskemu zavodu Brdo in
enoti konjeniške policije.

Kot je v pozdravnem nagovo-
ru dejal kmetijski minister
Milan Pogačnik, je lipicanec
po mednarodnih merilih
ogrožen, zato je za njegovo
ohranitev še toliko pomemb-
nejša vloga združenja rejcev
in Kobilarne Lipica. Združe-

nje šteje približno 150 rejcev,
ki skupno redijo 550 lipican-
skih konj, je dejal podpred-
sednik Rajko Fabbro in do-
dal, da je združenje pred tre-
mi leti pridobilo status pri-
znane rejske organizacije.

Obiskovalci so na Dnevu li-
picanca videli nastope konje-
niške policije in lipicanskih
vpreg združenja rejcev in po-
sestva Brda, program Kobi-
larne Lipica, utrinke iz Škof-
jeloškega pasijona in še mar-
sikaj drugega, poleg lipican-
cev pa tudi konje drugih pa-
sem - posavce, slovensko
hladnokrvno pasmo in haf-
lingerje. Vzrejna hiša Barba-
na iz Globokega pri Mošnjah
se je predstavila z dvema toč-
kama, naprej z lipicansko
dvovprego in s kočijo, v kateri
je, v družbi žene in sinov, za
vajeti držal lastnik Janez Pe-

ternel, nato pa še s spretnost-
no vožnjo med ovirami in
stožci, kjer je bil Janezov so-
voznik Rok Murnik z Brega
pri Žirovnici. Darja Peharc iz
Kovorja, ki je tudi tajnica
združenja, je predstavila rej-
sko kolekcijo - kobilo in njeno
žrebico, Rok Bernik in njegov
sin Roman iz Škofje Loke li-
picanko, vpreženo v angleški
voz na dveh kolesih ...

Dan lipicanca na Brdu
Združenje rejcev lipicanca Slovenije je v sodelovanju z javnim gospodarskim zavodom Brdo 
v nedeljo na hipodromu Brdo pripravilo tradicionalni Dan lipicanca.

Na svetu je približno šest
tisoč lipicancev, od tega
jih je v Sloveniji okrog
550 v zasebni reji in 358 v
Kobilarni Lipica.

Rajko Fabbro: ”Ni na-
ključje, da se je lipicanec
na evrskih kovancih zna-
šel skupaj s knežjim kam-
nom. Oba sta trdno zasi-
drana v zavesti slovenske-
ga naroda kot simbola dr-
žavnosti, samostojnosti,
svobode in lepote.”

Dvovprega iz vzrejne hiše Barbana / Foto: Tina Dokl Rok in Roman Bernik z lipicanko v angleškem vozu

Škofja Loka

Delavnici o dražgoških kruhkih in divji hrani

V okviru sedmega Tedna podeželja na Loškem od 1. do 7. ju-
nija bosta tudi dve delavnici. Društvo za razvoj podeželja Res-
je bo v ponedeljek, 1. junija, ob 9. uri pripravilo v Karlovskem
mlinu v Žirovskem Vrhu Sv. Antona delavnico peke in izdela-
ve dražgoških kruhkov. Udeleženci delavnice bodo pod vod-
stvom izkušenih pekaric izdelovalo polnozrnati in pirin kruh,
kvašene piškote, pirine kolačke in slano pecivo, zamesili pa
bodo tudi testo za dražgoške kruhke, jih oblikovali in okrasili,
možno pa si bo ogledati tudi mlin in trgovino z izdelki. Delav-
nica je brezplačna, prijave sprejemajo na telefonski številki
031/712 655. V torek, 2. junija, od 10. do 15. ure pa bo še de-
lavnica o spoznavanju in nabiranju divje hrane v naravi, ki jo
bo vodil Dario Cortese. Udeleženci se bodo zbrali na parkiriš-
ču pri pokopališču Lipica v Škofji Loki, prijave zbira do petka
Razvojna agencija Sora na telefonski številki 04/50 60 225,
kotizacija za delavnico pa je sedem evrov. C. Z.

Križe

O boleznih in škodljivcih na vrtninah

Kmetijsko svetovalna služba bo v okviru obveznega izobra-
ževanja za kmetijsko okoljska ukrepa integrirana pridelava
vrtnin in integrirana pridelava poljščin pripravila v četrtek
ob 10. uri na polju pred Križami ob cesti Kranj-Križe (odcep
sredi polja desno - Ljubov kozolec) izobraževanje o spozna-
vanju znakov napada pomembnejših škodljivcev in bolezni
na vrtninah in o novostih pri varstvu rastlin. Izobraževanje
bo vodila Ana Ogorelec, specialistka za zelenjadarstvo v
kmetijski svetovalni službi. Udeleženci naj prinesejo s sabo
identifikacijsko številko kmetije (MID), lahko pa tudi obole-
le in poškodovane rastline, da bi ugotovili vzroke poškodb
in možnosti za obvladovanje škodljivcev. Na izobraževanju
bo možno oddati tudi vzorce zemlje za N min test. C. Z.

Ljubljana

Čadoničeva bo še vodila veterinarsko upravo

Vlada je na četrtkovi seji ponovno imenovala dr. Vido Čado-
nič Špelič za generalno direktorico republiške veterinarske
uprave. To funkcijo opravlja že od leta 2004 dalje. C. Z.

SVET ZAVODA TEHNIŠKEGA ŠOLSKEGA CENTRA KRANJ,
KIDRIČEVA CESTA 55, 4000 KRANJ

razpisuje prosto delovno mesto

RAVNATELJA/RAVNATELJICE
VIŠJE STROKOVNE ŠOLE TŠC KRANJ.

Kandidati/kandidatke morajo za imenovanje na funkcijo ravna-
telja/ravnateljice VSŠ TŠC Kranj izpolnjevati splošne zakonske
pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja - ZOFVI uradno prečiščeno
besedilo (ZOFVI-UPB5), (Ur. l. RS, št. 36/08).

Kandidati/kandidatke morajo imeti pedagoške, vodstvene,
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje VSŠ.

Izbrani/a kandidat/kandidatka zavoda bo imenovan/a za pet-
letni mandat. 

Predvideni začetek dela za ravnatelje/ravnateljice VSŠ TŠC
Kranj bo 01. septembra 2009 oz. skladno s Sklepom Sveta 
zavoda.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev,
potrdilom iz kazenske evidence o nekaznovanju, ki ga izdaja 
Ministrstvo za pravosodje, kratkim življenjepisom, opisom dose-
danjega dela in programom vodenja VSŠ TŠC Kranj, naj kandi-
dati/kandidatke pošljejo v zaprti ovojnici s priporočeno pošiljko
z oznako "za razpis ravnatelja/ravnateljice Višje strokovne
šole Tehniškega šolskega centra Kranj" na naslov: Svet 
zavoda, Tehniški šolski center Kranj, Kidričeva cesta 55,
4000 Kranj, v roku 8 dni od dneva objave tega razpisa. 

Vloge bodo štete za pravočasne, če bodo oddane zadnji dan
roka do 24. ure s priporočeno pošiljko na pošto.
Prijavljeni/e kandidati/kandidatke bodo obveščeni o imenova-
nju v zakonitem roku.

P r o g r a m  f e s t i v a l a :

Ponedeljek, 1. 6. - ZAKLJUČNI KONCERT ORKESTROV 
GŠ Kranj (godalni, flavtistični, harmonikarski)

Torek, 2. 6. - ZAKLJUČNI KONCERT KOMORNIH SKUPIN GŠ Kranj
Sreda, 3. 6. - ZAKLJUČNI KONCERT SOLISTOV GŠ Kranj
Četrtek, 4. 6. - KONCERT NEKDANJIH UČENCEV - dijaki 
Petek, 5. 6. - KONCERT NEKDANJIH UČENCEV - študentje 

Vsi koncerti bodo ob 19.00 uri v atriju Pavšlerjeve hiše, v primeru slabega vremena pa v dvorani Glasbene šole Kranj (Trubarjev trg 3).
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Cveto Zaplotnik

Ljubljana - Vlada je na četr-
tkovi seji proučila problemati-
ko obdavčitve izravnalnih pla-
čil za območja z omejenimi
možnostmi za kmetijsko de-
javnost in pri tem odločila, da
bo minister za finance objavil
nov povprečen znesek sub-
vencij na hektar površine
kmetijskih in gozdnih zem-
ljišč za leto 2008, ki ne bo

vključeval plačil za težje pride-
lovalne razmere. Vlada je tudi
dala nalogo ministrstvu za fi-
nance, da v sodelovanju s
kmetijskim ministrstvom
čim prej pripravi spremembe
zakona o dohodnini in nov
zakon o ugotavljanju katastr-
skega dohodka, s katerimi bi
uredili obdavčevanje dohodka
iz osnovne kmetijske in goz-
darske dejavnosti ter ocenje-
vanje katastrskega dohodka.

Minister za finance Franc
Križanič je že marca letos ob-
javil povprečen znesek sub-
vencij za leto 2008, ki pred-
stavlja del davčne osnove za
obdavčitev dohodkov iz kme-
tijstva, pri tem pa je upošte-
val tudi 44,6 milijona evrov
plačil za težje pridelovalne
razmere. Takšnemu izraču-
nu so oporekali na kmetij-
skem ministrstvu pa tudi v
kmetijsko gozdarski zbornici

in v sindikatu kmetov, kjer
so dokazovali, da izravnalna
plačila sodijo med kmetijsko
okoljska plačila, ki so izvzeta
iz obdavčitve. Vlada se je s
tem strinjala, minister za fi-
nance bo objavil nov povpre-
čen znesek obdavčljivih sub-
vencij, na podlagi katerega se
bodo davčne obveznosti
predvsem hribovskih kme-
tov zmanjšale približno za
4,5 milijona evrov.

Spremenili obdavčljivi znesek subvencij
Vlada je iz obdavčitve izvzela plačila za hribovska in druga območja s težjimi pridelovalnimi razmerami.

Darja Peharc / Foto: Tina Dokl
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KUHARSKI RECEPTI
Za vas izbira Danica Dolenc

Pavla Kliner

Rimljani ribeza (Ribes)
niso poznali, prvič ga ome-
njajo šele srednjeveške buk-
ve v Nemčiji in Italiji. Plodo-
ve ribeza so sprva uživali po-
dobno kot grozdje. Da si s
tem osvežilnim grozdičjem
lahko utrjujejo tudi zdravje,
so spoznali šele v 17. stoletju.
Liste ribeza brez pecljev na-
biramo junija, plodove pa ju-
lija in avgusta. Pri listih mo-
ramo biti pazljivi, saj jih rada
napade rja. V tem primeru
so zdravju škodljivi, zato jih
nikar ne nabirajmo. Posveti-
mo se najprej črnemu (Ri-
bes nigrum), nato pa še rde-
čemu ribezu (Ribes ru-
brum). 

Črni ribez za dvig 
odpornosti 

Črno grozdičje, kot tudi
pravimo črnemu ribezu, je
bogato z eteričnim oljem, vi-
tamini A, B, zlasti pa vitami-
nom C. Njegovi listi in plodo-
vi pomagajo k dvigu odpor-
nosti in krepijo organizem.
Splošno znan je njihov po-
življajoč učinek na prebavo
in presnovo. Za listne popke
velja, da aktivirajo nadledvič-
ne žleze in pospešujejo na-
stajanje njenih hormonov.
Simon Ašič je menil, da jago-
de in sok blažijo ledvične bo-
lezni, čaj iz listov pa spodbu-
ja ledvice k delovanju in tako
vpliva na zdravljenje protina,
revme in ateroskleroze. Pre-
prečeval naj bi nastajanje pe-
ska in kamnov v mehurju ter
zdravil vse bolezni mehurja.
Obnese se tudi pri driskah,
migreni in hudemu kašlju.

Slednjega lajša tudi ribezov
sok, ki ga je v zimskih mese-
cih modro imeti v vsakem
gospodinjstvu, kjer imajo
majhne otroke. 

Nekaj ribezovih 
pripravkov 

Čaj iz listov pripravimo
kot zavretek: štiri žlice drob-
no narezanih svežih ali
zdrobljenih suhih listov zav-
remo v litru vode. Uživamo
po eno skodelico zjutraj na
tešče in pol ure pred večerjo.

Tak čaj bo poživil presnovo
in prebavo, krepil odpornost,
deloval poživljajoče na po-
čutje in vse, kar smo omeni-
li že zgoraj. Ribezov liker na-
redimo tako, da zrele jagode
stlačimo, dodamo liste po-
prove mete, zalijemo z žga-
njem, postavimo za osem
dni na sonce, odcedimo, do-
damo nekaj praženega slad-
korja in spravimo v stekleni-
ce. Požirek pred počitkom
naj bi odpravljal nespečnost.
Pri naslednjem pripravku
posušene jagode namočimo

čez noč v hladni vodi, zjutraj
tekočino odlijemo, jagode
poparimo, pokrijemo in pu-
stimo stati petnajst minut. V
naslednjem koraku obe te-
kočini zmešamo in dodamo
nekaj medu. Ta pijača velja
za učinkovito krepčilo in po-
živilo, dviga pa tudi odpor-
nost. Podoben napitek lahko
pripravimo tudi iz plodov
rdečega ribeza. 

Osvežujoči rdeči ribez
uravnava prebavo 

Jagode rdečega ribeza vse-
bujejo sadne kisline, pektin,
vitamin C, kalcijeve soli. Li-
sti rdečega grozdičja pa so
bogati z vitaminom C, rud-
ninskimi solmi in čreslovi-
nami. Liste posušimo in jih
uporabimo za osvežilne čaj-
ne mešanice. Samostojnega
čaja iz njih ne pripravljamo,
saj imajo listi preoster okus.
Citronska in jabolčna kislina
pomagata pri odpravljanju
zamaščenosti organizma.
Pektin spodbuja prebavo in
pripomore k zdravi želodčni
sluznici. Jagode med dru-
gim slovijo po tem, da pre-
prečujejo in blažijo črevesna
vnetja, čistijo kri, osvežujejo,
pomagajo pri nervoznih srč-
nih težavah, protinu, nalez-
ljivih boleznih. Učinkujejo
tudi pri odpravljanju strupov
iz telesa. Kdor trpi za po-
manjkanjem želodčne kisli-
ne, naj v poletnih mesecih,
ko ribez zori, uživa presni
rdeči ribez. Če imate pogo-
sto suha usta, vsak dan pojej-
te tri do pet žlic zrelih jagod.
Sveže zrele jagode rdečega
ribeza ali ribezov sok smejo
uživati tudi diabetiki. 

V R A K O V I H K L E Š Č A H

Marjeta Smolnikar

V žrelu prehlada

Osvežimo se z ribezom
Sveže ali posušene ribezove liste ali jagode poleti uporabimo za osvežilne in poživljajoče čajne 
mešanice. Iz jagod si pripravimo tudi osvežilni ribezov sok, dodajmo jih v sadne solate ali iz njih 
skuhajmo marmelado ...

Tedenski jedilnik

Nedelja - Kosilo: goveja juha z vlivanci, zrezki iz mletega
mesa na žaru, okisan krompir z mlado čebulo, paradižnik,
zelena paprika, kokosova torta z jagodami; Večerja: piščanč-
je rezine iz voka z zelenjavo, toast.
Ponedeljek - Kosilo: kremna juha iz bučk in čebule, popeče-
na govedina iz juhe, tržaški solatnik s krompirjem; Večerja:
ocvrte kruhove "šnite", bela kava.
Torek - Kosilo: kremna juha iz blitve, piščančji zrezki po pa-
riško, zeljnata solata s fižolom in drobnjakovo majonezno
polivko, kruh; Večerja: cvrtje iz bezgovih cvetov, bela kava.
Sreda - Kosilo: korenčkova juha s kosmiči, pečena svinjska
rebra (na žaru), ocvrt krompir, ledenka s koruzo in rukolo v
solati; Večerja: skutni namaz, zrnat kruh, kislo mleko.
Četrtek - Kosilo: zelenjavna enolončnica s koščki purana,
zeljnati zavitek z mletim mesom iz vlečenega testa (burek),
jagode; Večerja: ledenka s toplimi piščančjimi jetrci, koruz-
ni kruh.
Petek - Kosilo: kruhova juha z drobnjakom, pečene ribe,
krompir v koscih, glavnata solata s paradižnikom; Večerja:
jajčne omlete z blitvo, dišavnicami, mladi slani sir, lepinje,
jogurt.
Sobota - Kosilo: piknik z mešanim mesom na žaru, krompir-
jeva solata s kumaricami, ajvar, jajčevci z žara v marinadi, ru-
lada z bananami; Večerja: riževa solata z ostanki s piknika.

Zrezki iz zmletega mesa

Potrebujemo: 80 dag zelo drobno zmletega mladega govejega
mesa (lahko tudi mešamo s svinjino), 1 strok strtega česna, 1 jaj-
ce, 4 žlice drobtin iz en dan starega kruha, po ščepec zmlete ku-
mine in popra iz mlinčka, 4 sesekljane mlade čebulice, sol.
Vse sestavine dobro premešamo in pustimo stati na hlad-
nem vsaj dobro uro. Nato oblikujemo osem manjših zrez-
kov in jih spečemo na odprtem žaru ali pod žarom v pečici.

Kokosova torta z jagodami

Sestavljena je iz podlage iz krhkega testa, nadeva s koko-
som in obloge iz jagod ali kakšnega drugega sočnega sadja
ter preliva za torte.
Krhko testo na hitro gladko zgnetemo iz 1 (čajne) skodelice
moke, 2 žlic sladkorja, 6 dag nadrobljenega surovega mas-
la, 1 rumenjaka, 1 žlice vode in malo pecilnega praška. Testo
naj na hladnem počiva pol ure. Medtem za nadev penasto
umešamo 9 dag masla, 2 žlički naribane limonine lupine,
pol skodelice sladkorja in 2 rumenjaka ter dodamo še 2 žli-
ci limonovega soka, zvrhano skodelico kokosove moke in
sneg iz 2 beljakov. Krhko testo razvaljamo, in z njim pokri-
jemo dno tortnega modela, po njem razporedimo nadev in
pečemo približno pol ure. Pečeno in ohlajeno torto prelije-
mo s polovico preliva za sadne torte, ki ga pripravimo iz
kupljenega praška po navodilu na vrečki, po njem razpore-
dimo polovičke jagod (če so trde, jih prej nekaj časa sočimo
s sladkorjem) in prelijemo s preostalim prelivom.

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

Četrtek, 21. maja

V torek je bil za mano tudi
peti krog kemoterapije. Prenes-
la sem ga lahkotno in brezskrb-
no. Moje stanje duha in razu-
ma je namreč na ravni, ko se
za nobeno tuzemno prigodo
več ne sekiram. Žal. Dolgo sem
rabila, da sem prilezla do točke,
na kateri se človeku domala vse
drugo, razen ljubezni, zdravja
in življenja samega, fučka do
Benetk in naprej v neskončnost.

Namesto domov sem po tor-
kovi kemoterapiji zavila na-

ravnost k Miši, ki živi v hiši
pod Rožnikom, in odšli sva na
hitri sprehod po priljubljenem
ljubljanskem hribu. Vmes sva
si vzeli uro časa za telovadbo
in vadbo qui gong. 

Priznam. Nisem se počutila
ravno briljantno. Miša mi je
prigovarjala, češ da se niti ona
ne počuti dobro in da je pritisk
težak kot slon. Do njene razla-
ge naravnih okoliščin sem osta-
la nejeverna in včeraj se je iz-
kazalo, da zares ni bilo vse na
vremenu. Loteval se me je na-
mreč prehlad, ki je včeraj v
meni izbruhnil domala z vul-
kansko silo. Trenutno stojijo
stvari tako, da kreham, kaš-
ljam in tudi pljuvam, kot star
tobakar, kot so Staroslovenci

(ne tako zelo dolgo nazaj) rekli
zasvojencem s posušenimi zele-
nimi listi.

Ko sem prišla v torek z Rož-
nika, se nisem počutila dovolj
močno, da se usedem v avto in
se odpeljem v Premanturo,
kjer nameravam tri dni uži-
vati samost razbohotene po-
mladi. Tako sem se na morje
odpeljala šele včeraj proti pol-
dnevu. Ker sem se v avtu na-
pol skuhala, sem se odpeljala
mimo kampa naravnost na
Kamenjak. Tako rekoč narav-
nost v vodo. Plavala sem in se
hladila v morju, ki nima
manj kot dvajset in ne več kot
enaindvajset stopinj. Se pravi,
da je morje prav zdaj in prav
takšno, kot je zdaj, idealno za

osvežitev in rekreacijo. Uživa-
la sem, kot bi bila v devetih
nebesih. Zvečer sem pa imela,
deveta nebesa v nasprotni ob-
liki. Namreč: krehanje, kiha-
nje, pljuvanje in vse, kar spa-
da k vulkanskemu prehladu.
Kar me, se razume, niti malo
ne pretrese, da ne rečem pre-
plaši.

Ura je osem zjutraj. Sedim
pred počitniško prikolico v
kampu Tašalera v Premanturi
in opazujem morsko gladino.
Povsem nepremična, umirje-
na, je. Pomislim. Stanje moje-
ga duha je prav takšno kot
morska gladina, ki se razteza
pred menoj. Roko na srce. Lepo
ali grdo. Povedano po pravici,
stojijo stvari tako, da samo sebe

domala občudujem. Zahvala
za moje stanje pa gre, kako-
pak, povsem drugemu kot
meni sami. Ta Drugi je sila, ki
je nad menoj in nad nami vse-
mi in ima nasploh v rokah vse
niti stvarstva. Tudi nit mojega
življenja. In verjamem, da je to
meni v prid.

Ko mi je dovolj naslajanja
nad naravo in (Gospod mi
oprosti) nad samo seboj in ko
potegnem globoko v svoja plju-
ča eterična olja smole, ki je
prav v tem trenutku kapnila z
borovca na mojo roko, vza-
mem pot pod noge in odkora-
kam na Kamenjak. Na kopa-
nje. Se bo krehanje, pač, neko-
liko zavleklo.

(Se nadaljuje.)
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Junija nabiramo ribezove liste, julija in avgusta pa okusne
plodove.

Črni ribez pozivlja presnovo
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Solate lahko zaužijemo
kot glavne jedi ali pa kot pri-
logo drugim jedem. Pravza-
prav imamo pri pripravi so-
lat nešteto možnosti. 

Solata s šparglji, 
paradižniki in mozzarello

Za 4 osebe potrebujemo: 25
dag svežih špargljev, 1 glavo
kristalke ali ledenke, 2 para-
dižnika, 1 večji kos mozzarelle,
3 žlice oljčnega olja, 3 žlice 
belega vinskega kisa, 1 žlico 
sesekljane sveže bazilike, sol.

Šparglje olupite, narežite
na 3 centimetre dolge kose

in jih skuhajte v slanem kro-
pu ter ohladite. Solato očisti-
te in natrgajte ter stresite v
primerno posodo. Dodajte
na kocke narezano mozza-
rello, šparglje in začinite z
oljčnim oljem, kisom, bazili-
ko ter soljo, premešajte in ta-
koj postrezite.

Solata iz kuhanega zelja

Za 5 oseb potrebujemo: 1 kg
svežega belega ali rdečega zelja,
25 dag pora, 5 sardelnih filetov,
1 žličko gorčice, sveže stisnjen
sok ene limone, 2 stroka česna,
1 žličko sesekljanih kaper, 3 žli-
ce kisa, 3 žlice oljčnega olja, sol
in sveže mlet poper.

Zelje in por poljubno na-
režite in kuhajte v slanem
kropu nekaj minut. Odcedi-
te in ohladite. Medtem se-
sekljajte sardelne filete, če-
sen in kapre ter vse te sesta-
vine zmešajte z gorčico, li-
monovim sokom, kisom, olj-
čnim oljem, soljo in po-
prom. Preliv prelijte prek ku-
hanega zelja, dobro preme-
šajte in postrezite.

Rukola s pinjolami

Za 5 oseb potrebujemo: 60
dag rukole, 1 rezino opečenega
toasta, 5 žlic belega vinskega
kisa, 2 žlici vode, 10 dag pinjol,
5 žlic najboljšega oljčnega olja,
1 žlico sesekljanega peteršilja,
sol in sveže mlet poper.

Toast zdrobite v skodelico
in ga prelijte s kisom ter
vodo. Pinjole skupaj s peter-
šiljem čim bolj drobno zme-
ljite v mešalniku, dodajte na-
močen toast, vse skupaj
zmeljite v gladko zmes in
med mešanjem prilijte še
oljčno olje ter solite in popo-
prajte po okusu. Pripravlje-
no polivko prelijte preko
oprane rukole, zmešajte in
takoj postrezite.

Solate - paša za usta in oči

POMOŽNI GOSTINSKI DELAVEC
do 26.05.2009; POSLOVNI SISTEM
MERCATOR, d.d., OBRAT ZA PRIPRAVO
JEDI NAKLO, C. NA OKROGLO 3, NAKLO
DELAVEC BREZ POKLICA
POMIVALKA; do 27.05.2009; DAR TAR ALP,
d.o.o., KOROŠKA UL. 8, KRANJSKA GORA
VOZNIK C IN E KATEGORIJE V MEDNA-
RODNEM PROMETU; do 30.05.2009;
DEJAN KLARIĆ S.P., C. CIRILA TAVČARJA
8, JESENICE
PRIPRAVLJALEC IN PRODAJALEC KEBA-
BA (HITRA PREHRANA); do 21.06.2009;
OGREX, d.o.o., PODREČA 5, MAVČIČE
POMOČ V PROIZVODNJI; do
02.06.2009; PLEVNIK, d.o.o., POD-
SMREKA 24, 1356 DOBROVA
POMOŽNI DELAVEC
TOČAJKA, POMOČ V STREŽBI; do
26.05.2009; KOCJANČIČ SUZANA S.P. -
BAR DIMNICE, MARKOVŠČINA 1 C, 6242
MATERIJA
PERICA
do 03.06.2009; DOM UPOKOJENCEV
KRANJ, C. 1. MAJA 59, KRANJ
OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA
AVTOMEHANIK; do 08.06.2009; AVTO-
TRADE, d.o.o., SINJA GORICA 11, 1360
VRHNIKA
POMOČNIK DIETNEGA KUHARJA III; do
27.05.2009; DOM STAREJŠIH OBČANOV
PREDDVOR, POTOČE 2, PREDDVOR
NATAKAR- DELO POTEKA V BEGUNJAH;
do 27.05.2009; SKUPINA KARIERA,
d.o.o., DUNAJSKA C. 21, LJUBLJANA
VEDEŽEVALKA; do 14.06.2009; ANITA
MARIJA HROVAT GALIČ S.P., HORJUL-
SKA C. 38, 1356 DOBROVA
POMOŽNA ŠIVILJA
do 30.05.2009; MILENA BEDIČ S.P.,
MESTNI TRG 9, LJUBLJANA
VOZNIK CESTNIH MOTORNIH VOZIL
do 30.05.2009; MARJAN STOJKOVIĆ S.P.,
NOVA VAS PRI LESCAH 27, RADOVLJICA
NIŽJA POKLICNA IZOBRAZBA (DO 2 LET)
VARNOSTNIK - DELO V KRANJU, ŠKOFJI
LOKI, JESENICAH; do 07.06.2009; SKU-
PINA KARIERA, d.o.o., DUNAJSKA C. 21,
LJUBLJANA
MASER
do 04.06.2009; KALAPČIEV SUBAN
OLGA S.P. ACQUA RELAX, OBALA 77,
6320 PORTOROŽ 
NIŽJA POKLICNA IZOBRAZBA (DO 3 LET)
RECEPTOR III; do 27.05.2009; DOM STA-
REJŠIH OBČANOV PREDDVOR, POTO-
ČE 2, PREDDVOR
SLAŠČIČAR
do 07.06.2009; RESTAVRACIJA ARBO-
RETUM, d.o.o., VOLČJI POTOK 43 G,
1235 RADOMLJE
GOZDAR
do 25.06.2009; REGIUS, d.o.o., ZA-
GREBŠKA C. 20, 2000 MARIBOR

KLJUČAVNIČAR
do 02.06.2009; MAKOBO, d.o.o., ČEŠ-
NJICA 37, ŽELEZNIKI
do 06.06.2009; MKE, d.o.o., MAČKOVCI
27, 1230 DOMŽALE
do 02.06.2009; PLEVNIK, d.o.o., POD-
SMREKA 24, 1356 DOBROVA
STRUGAR
do 02.06.2009; MAKOBO, d.o.o., ČEŠ-
NJICA 37, ŽELEZNIKI
VARILEC
do 18.06.2009; MIRABELA, d.o.o., ZA-
GREBŠKA C. 20, 2000 MARIBOR
do 02.06.2009; PLEVNIK, d.o.o., POD-
SMREKA 24, 1356 DOBROVA
MONTER VODOVODNIH NAPRAV
do 03.06.2009; ZAPLOTNIK ANTON S.P.,
SEBENJE 26, KRIŽE
STROJNIK
do 05.06.2009; OSNOVNA ŠOLA JELA
JANEŽIČA, PODLUBNIK 1, ŠK. LOKA
OBRATOVNI ELEKTRIKAR
do 02.06.2009; PLEVNIK, d.o.o., POD-
SMREKA 24, 1356 DOBROVA
AVTOELEKTRIKAR
do 08.06.2009; AVTOTRADE, d.o.o., SI-
NJA GORICA 11, 1360 VRHNIKA
ŠIVILJA
do 10.06.2009; CIRILA ŠPENKO S.P.,
MOSTE 95 A, 1218 KOMENDA
FRIZER
do 07.06.2009; BOŠTJAN ŠINKOVEC
S.P., C. TALCEV 6 A, ŠK. LOKA
do 27.05.2009; FEN KREATIV, d.o.o., KI-
DRIČEVA C. 12, KRANJ
do 07.06.2009; MITJA, d.o.o., C. V MEST-
NI LOG 84, LJUBLJANA
do 04.06.2009; STUDIO MJ, d.o.o., LITIJ-
SKA C. 45, LJUBLJANA
DIMNIKAR
do 11.06.2009; REGIUS, d.o.o., ZA-
GREBŠKA C. 20, 2000 MARIBOR
VOZNIK
do 03.06.2009; GABER BERTONCELJ
S.P., NA TRATI 22, LESCE
SKLADIŠČNIK
do 30.05.2009; SVILANIT SVILA - IP,
d.o.o., KOVINARSKA C. 4, 1241 KAMNIK
PRODAJALEC
do 16.06.2009; AGENCIJA M SERVIS,
d.o.o., JURČKOVA C. 229, LJUBLJANA
do 11.06.2009; ALFAPET, d.o.o., LETALI-
ŠKA C. 29, LJUBLJANA
do 31.05.2009; HITEX, d.o.o., DOBJA
VAS 143, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM
do 09.06.2009; TREM K, d.o.o., RO-
ŠPOH - DEL 31, 2000 MARIBOR
KUHAR
do 27.05.2009; BIOTEHNIŠKI CENTER
NAKLO, STRAHINJ 99, NAKLO
do 27.05.2009; DOM STAREJŠIH OBČA-
NOV PREDDVOR, POTOČE 2, PREDDVOR
do 30.05.2009; DORA JUTOVEC S.P.,
SLAP 12, TRŽIČ
do 26.05.2009; POSLOVNI SISTEM
MERCATOR d.d. OBRAT ZA PRIPRAVO
JEDI NAKLO, C. NA OKROGLO 3, NAKLO
NATAKAR
do 30.05.2009; DORA JUTOVEC S.P.,
SLAP 12, TRŽIČ

do 06.06.2009; NJAM NJAM SLAŠČICE,
d.o.o., JURČKOVA C. 225, LJUBLJANA
do 06.06.2009; SUZANA DEBELJAK
S.P., REBR 29, BLED
do 07.06.2009; RESTAVRACIJA ARBO-
RETUM, d.o.o., VOLČJI POTOK 43 G,
1235 RADOMLJE
BOLNIČAR-NEGOVALEC
do 30.05.2009; OBALNI DOM UPOKO-
JENCEV KOPER, KROŽNA C. 5, 6000
KOPER
GOSPODINJA OSKRBNICA
do 01.06.2009; RIBČNEK, BLED, d.o.o.,
ŽELEŠKA C. 9, BLED
SREDNJA POKLICNA IZOBRAZBA
MONTER - MONTIRANJE DELILNIKOV,
TERMOSTATSKIH VENTILOV IN VODO-
MEROV PO STANOVANJIH; do
26.05.2009; AGENCIJA M SERVIS,
d.o.o., JURČKOVA C. 229, LJUBLJANA
KUHAR; do 03.06.2009; ERLAH, d.o.o.,
SREDNJA VAS 132, SREDNJA VAS V BO-
HINJU
NATAKAR; do 03.06.2009; ERLAH,
d.o.o., SREDNJA VAS 132, SREDNJA VAS
V BOHINJU
POMOČ V KUHINJI; do 27.05.2009; ER-
LAH, d.o.o., SREDNJA VAS 132, SRED-
NJA VAS V BOHINJU
POMOČ V STREŽBI; do 03.06.2009; ER-
LAH, d.o.o., SREDNJA VAS 132, SRED-
NJA VAS V BOHINJU
KOMERCIALIST; do 01.06.2009; I.C.C. -
DR. POHL, d.o.o., TRG ZMAGE 6, 9000
MURSKA SOBOTA
NATAKAR - DELOVNO MESTO V RADOV-
LJICI; do 03.06.2009; MAXICOM GO-
STINSTVO, d.o.o., PREČNA UL. 4 B,
LJUBLJANA
ŠIVILJA; do 07.06.2009; PAVLE LOGAR
S.P., HOTOVLJA 21, POLJANE NAD
ŠKOFJO LOKO
KMETIJSKI TEHNIK
do 05.06.2009; KMETIJSKA ZADRUGA
CERKLJE, Z.O.O., TRGOVINA MORAV-
ČE, VEGOVA UL. 7, 1251 MORAVČE
VETERINARSKI TEHNIK
do 29.05.2009; GOLOB, d.o.o., GLAVNI
TRG 7, 2366 MUTA
GOZDARSKI TEHNIK
do 30.05.2009; TRIGLAVSKI NARODNI
PARK, LJUBLJANSKA C. 27, BLED
LESARSKI TEHNIK
do 07.06.2009; JIB DESIGN, d.o.o., KR-
NICA 73 A, ZG. GORJE
STROJNI TEHNIK
do 09.06.2009; ELVEZ, d.o.o., UL. ANTO-
NA TOMŠIČA 35, 1294 VIŠNJA GORA
ELEKTROTEHNIK
do 06.06.2009; KREATA, d.o.o., GO-
RENJSKA C. 39, NAKLO
ELEKTROTEHNIK ELEKTRONIK
do 03.06.2009; LEA, d.o.o., FINŽGARJE-
VA UL. 1 A, LESCE
FARMACEVTSKI TEHNIK
do 02.06.2009; MANPOWER, D.O.O.,
KOROŠKA C. 14, KRANJ
GRADBENI TEHNIK
do 26.05.2009; MANPOWER, D.O.O.,
KOROŠKA C. 14, KRANJ

GASILSKI TEHNIK
do 30.05.2009; SAVA TIRES, d.o.o.,
ŠKOFJELOŠKA C. 6, KRANJ
EKONOMSKI TEHNIK
do 26.05.2009; CELJSKE MESNINE,
d.d., C. V TRNOVLJE 17, 3000 CELJE
do 27.05.2009; PRODUKCIJA PLUS,
d.o.o., KRANJČEVA UL. 26, LJUBLJANA
do 10.06.2009; SKUPINA KARIERA,
d.o.o., DUNAJSKA C. 21, LJUBLJANA
POLICIST
do 06.06.2009; OBČINA ŠK. LOKA, POL-
JANSKA C. 2, ŠK. LOKA
SREDNJA STROKOVNA ALI SPLOŠNA
IZOBRAZBA
ANIMATOR II; do 03.06.2009; CENTER
SLEPIH, SLABOVIDNIH IN STAREJŠIH
ŠK. LOKA, STARA LOKA 31, ŠK. LOKA
ADMINISTRATIVNA DELA V MEDNAROD-
NEM PROMETU/REFERENT; do
10.06.2009; FLORJAN KOSELJ S.P., PO-
TOKI 5 A, ŽIROVNICA
SVETOVALEC/TRŽNIK FINANČNO ZAVA-
ROVALNIH PRODUKTOV; do 27.07.2009;
KURATOR, d.o.o., STUDENEC 17, 1260
LJUBLJANA - POLJE
ZASTOPNIK II; do 15.06.2009; MERKUR
zavarovalnica d.d., DUNAJSKA C. 58,
LJUBLJANA
PROMOTOR - DELOVNO MESTO V
KRANJU; do 14.06.2009; NATON,
d.o.o., C. 24. JUNIJA 25, 1231 LJUB-
LJANA - ČRNUČE
KOMERCIALIST, MANAGER; do 27. 05.
2009; PRO-AQUA, d.o.o., PRUŠNIKO-
VA UL. 95, 1210 LJUBLJANA - ŠENTVID
ZAVAROVALNI ZASTOPNIK ZA GORENJ-
SKO; do 06.06.2009; SKUPINA KARIE-
RA, d.o.o., DUNAJSKA C. 21, LJUBLJANA
INŽ. GOZDARSTVA
do 02.06.2009; GOZDNO GOSPODAR-
STVO BLED, d.o.o., LJUBLJANSKA C. 19,
BLED
INŽ. STROJNIŠTVA
do 02.06.2009; PLEVNIK, d.o.o., POD-
SMREKA 24, 1356 DOBROVA
EKONOMIST ZA ANALIZE IN PLANIRANJE
do 01.06.2009; STUDIO MARGO, d.o.o.,
C. CENETA ŠTUPARJA 28 A, 1231 LJUB-
LJANA - ČRNUČE
VIŠJI UPRAVNI DELAVEC
do 05.06.2009; GLASBENA ŠOLA ŠK.
LOKA, PUŠTAL 21, ŠK. LOKA
LOGOPED
do 05.06.2009; OSNOVNA ŠOLA JELA
JANEŽIČA, PODLUBNIK 1, ŠK. LOKA
VIŠJA STROKOVNO IZOBRAZBA
VODJA GOSTINSTVA OZ. F&B MANA-
GER; do 27.05.2009; PREDENCE,
d.o.o., DVORSKA VAS 37 A, BEGUNJE
FINANČNO RAČUNOVODSKA IN KNJI-
GOVODSKA DELA; do 06.06.2009; SKU-
PINA KARIERA, d.o.o., DUNAJSKA C. 21,
LJUBLJANA
DIPL. INŽ. STROJNIŠTVA (VS)
do 09.06.2009; ELVEZ, d.o.o., UL. ANTO-
NA TOMŠIČA 35, 1294 VIŠNJA GORA
UNIV. DIPL. EKONOMIST
do 06.06.2009; AGENTA 36, d.o.o.,
STEGNE 27, LJUBLJANA

UNIV. DIPL. PRAVNIK
do 01.06.2009; FARME IHAN d.d., BREZ-
NIKOVA C. 89, 1230 DOMŽALE
do 27.05.2009; OBČINA BOHINJ, TRI-
GLAVSKA C. 35, BOHINJSKA BISTRICA
PROF. RAZREDNEGA POUKA
do 05.06.2009; OSNOVNA ŠOLA KRIŽE,
C. KOKRŠKEGA ODREDA 16, KRIŽE
PROF. GLASBE
do 05.06.2009; GLASBENA ŠOLA ŠK.
LOKA, PUŠTAL 21, ŠK. LOKA
PROF. ANGLEŠČINE
do 03.06.2009; BIOTEHNIŠKI CENTER
NAKLO, STRAHINJ 99, NAKLO
do 03.06.2009; OSNOVNA ŠOLA DR. JA-
NEZA MENCINGERJA, SAVSKA C. 10,
BOHINJSKA BISTRICA
PROF. UMETNOSTNE ZGODOVINE
do 03.06.2009; BIOTEHNIŠKI CENTER
NAKLO, STRAHINJ 99, NAKLO
PROF. GLASBENE VZGOJE
do 05.06.2009; OSNOVNA ŠOLA JELA
JANEŽIČA, PODLUBNIK 1, ŠK. LOKA
AKADEMSKI GLASBENIK PROF. ZA
KLAVIATURNE INSTRUMENTE
do 05.06.2009; GLASBENA ŠOLA ŠK.
LOKA, PUŠTAL 21, ŠK. LOKA
AKADEMSKI GLASBENIK PROF. ZA PI-
HALA IN TROBILA
do 05.06.2009; GLASBENA ŠOLA ŠK.
LOKA, PUŠTAL 21, ŠK. LOKA
PROF. TEHNIKE
do 05.06.2009; OSNOVNA ŠOLA JELA
JANEŽIČA, PODLUBNIK 1, ŠK. LOKA
PROF. KLAVIRJA
do 05.06.2009; GLASBENA ŠOLA MAR-
JANA KOZINE, JENKOVA UL. 1, 8000
NOVO MESTO
PROF. VIOLINE
do 05.06.2009; GLASBENA ŠOLA ŠK.
LOKA, PUŠTAL 21, ŠK. LOKA
PROF. KITARE
do 05.06.2009; GLASBENA ŠOLA ŠK.
LOKA, PUŠTAL 21, ŠK. LOKA
PROF. FLAVTE
do 05.06.2009; GLASBENA ŠOLA ŠK.
LOKA, PUŠTAL 21, ŠK. LOKA
PROF. KLARINETA
do 05.06.2009; GLASBENA ŠOLA ŠK.
LOKA, PUŠTAL 21, ŠK. LOKA
PROF. SAKSOFONA
do 05.06.2009; GLASBENA ŠOLA MAR-
JANA KOZINE, JENKOVA UL. 1, 8000
NOVO MESTO
PROF. TOLKAL
do 05.06.2009; GLASBENA ŠOLA ŠK.
LOKA, PUŠTAL 21, ŠK. LOKA
PROF. DEFEKTOLOGIJE
do 05.06.2009; OSNOVNA ŠOLA JELA
JANEŽIČA, PODLUBNIK 1, ŠK. LOKA
PROF. MATEMATIKE IN TEHNIKE
do 03.06.2009; OSNOVNA ŠOLA DR. JA-
NEZA MENCINGERJA, SAVSKA C. 10,
BOHINJSKA BISTRICA
UNIV. DIPL. MIKROBIOLOG
do 30.05.2009; BOLNIŠNICA GOLNIK,
GOLNIK 36, GOLNIK
AKADEMSKI GLASBENIK ZA KLAVIR IPD.
do 05.06.2009; GLASBENA ŠOLA ŠK.
LOKA, PUŠTAL 21, ŠK. LOKA

AKADEMSKI GLASBENIK PIANIST
do 03.06.2009; GLASBENA ŠOLA JE-
SENICE, C. FRANCETA PREŠERNA 48,
JESENICE
DR. MEDICINE
do 04.06.2009; OZG, ZD BLED, ZDRAV-
STVENI DOM BOHINJ, MLADINSKA C. 1,
BLED
do 04.06.2009; OZG, ZDRAVSTVENI
DOM JESENICE, C. MARŠALA TITA 78,
JESENICE
do 21.06.2009; OZG, ZDRAVSTVENI
DOM TRŽIČ, BLEJSKA C. 10, TRŽIČ
do 06.06.2009; ZZZS, MIKLOŠIČEVA C.
24, LJUBLJANA
do 06.06.2009; ZDRAVSTVENI DOM LEN-
DAVA, KIDRIČEVA UL. 34, 9220 LENDAVA
DR. DENTALNE MEDICINE
do 18.06.2009; OZG, ZDRAVSTVENI
DOM ŠK. LOKA, STARA C. 10, ŠK. LOKA
do 06.06.2009; ZZZS, MIKLOŠIČEVA C.
24, LJUBLJANA
DIPL. FIZIOTERAPEVT (VS)
do 27.05.2009; BOLNIŠNICA GOLNIK,
GOLNIK 36, GOLNIK
do 03.06.2009; DOM HMELINA, d.o.o.,
KOROŠKA C. 67 A, 2360 RADLJE OB
DRAVI
DR. MEDICINE SPECIALIST SPLOŠNE
MEDICINE
do 04.06.2009; OZG, ZD BLED, ZDRAV-
STVENI DOM BOHINJ, MLADINSKA C. 1,
BLED
DR. MEDICINE SPECIALIST PEDIATRIJE
do 21.06.2009; OZG, ZDRAVSTVENI
DOM RADOVLJICA, KOPALIŠKA C. 7, RA-
DOVLJICA
do 18.06.2009; OZG, ZDRAVSTVENI
DOM ŠK. LOKA, STARA C. 10, ŠK. LOKA
VISOKOŠOLSKA STROKOVNA IZO-
BRAZBA
VODJA SLUŽBE ČLANSTVA; do
27.05.2009; DINERS CLUB SLO, d.o.o.,
DUNAJSKA C. 129, LJUBLJANA
UNIVERZITETNA IZOBRAZBA
LOGOPED; do 14.06.2009; OZG,
ZDRAVSTVENI DOM ŠK. LOKA, STARA C.
10, ŠK. LOKA
DR. ZNANOSTI
RAZISKOVALEC; do 05.06.2009; IZOBRA-
ŽEVALNO RAZISKOVALNI INŠTITUT OZA-
RA, KOLODVORSKA UL. 7, LJUBLJANA

Prosta delovna mesta objavljamo po po-
datkih Zavoda RS za zaposlovanje. Zara-
di pomanjkanja prostora niso objavljena
vsa. Prav tako zaradi preglednosti objav
izpuščamo pogoje, 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: http://www.ess.gov.si;
- pri delodajalcih
Bralce opozarjamo, da so morebitne na-
pake pri objavi mogoče.

ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE
- PROSTA DELOVNA MESTA 
NA GORENJSKEM (m/ž)
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Iz raziskav izhaja, da je na
spletu iskanje informacij o
zdravju med pogostejšimi
vsebinami. Okoli tretjina upo-
rabnikov na spletu išče infor-
macije o poškodbah, bolezni
ali zdravljenju. Ob prvih zna-
kih bolezni se na internet obr-
ne povprečno 29 odstotkov
uporabnikov.  

Zdravstvene informacije
preko spleta v največji meri iš-
čejo akutno ali kronično obo-
leli, v starosti od 30 do 50 let,
vedno pogosteje pa tudi
zdravniki. Med najbolj obis-

kane spletne strani z zdrav-
stvenimi informacijami sodi
Vizita.si, ki je dostopna na 
naslovu http://vizita.si. Tu
najdete celo vrsto informacij 
o boleznih in zdravljenju 
teh bolezni, alergijah, zdra-
vem življenju, alternativnem
zdravljenju, pa tudi o spolno-
sti in pediatriji. Preko portala
imate dostop do Popovih
zdravnikov, kjer ekipo sestav-
ljajo ugledni strokovnjaki z
vseh področij medicinske
stroke. Prav tako je na voljo
forum, kjer si lahko z uporab-
niki izmenjate izkušnje in in-
formacije. Da pa je vsebina
lažje razumljiva, je na portalu
še vrsta video prispevkov, ki
na preprost in pregleden na-
čin obravnavajo določeno te-
matiko. Podobne vsebine so
vam na voljo tudi na spletni
strani http://www.ezdravje.
com. Veliko informacij o
zdravju lahko na internetu
najdete tudi preko iskalnikov. 

Na internetu ima svoje
spletne strani tudi velika ve-
čina društev in združenj, ki se
ukvarjajo s posamezno bolez-
nijo ali patologijo. Tam najde-
te mnogo bolj specifične in

natančne informacije, več pa
je tudi strokovnih napotkov.
Na teh straneh kar mrgoli 
nasvetov in priporočil.

Zdaj zdravila brez recepta,
prehranska dopolnila in koz-
metiko lahko kupujete tudi v
spletni lekarni. Najdete jo na
naslovu http://www.lekarnar.
com. Spletni način prodaje 
je enostaven, udoben in hi-
ter način naročanja zdravil. 
E-lekarna je dostopna 24 ur
na dan, na razpolago imate
vse potrebne informacije o
zdravilu, ki ga potrebujete,
tako da lahko doma v miru
preberete in se odločite za na-
kup. V ozadju deluje ekipa
strokovno usposobljenih lju-
di, ki lahko podaja prave od-
govore na vaša vprašanja. Na-
ročena zdravila in izdelke vam
dostavijo v Ljubljani v treh
urah s hitro pošto, drugje v
Sloveniji pa naslednji delovni
dan. Pravzaprav gre tu za kla-
sično e-nakupovanje, le da so
izdelki bolj specifični, način
plačila, dostave in nakupa pa
je praktično enak. Ko bo ob-
stojal še elektronski recept, pa
bo mogoče na teh mestih na-
ročati tudi zdravila na recept.

Robert Guštin

Računalnik  in jaz (148)

E-zdravje
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JANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, LANCOVO 91, 4240 
RADOVLJICA, TEL.: 04/53 15 249. Izleti: MADŽARSKE TOPLICE: 28 - 31.
5., 25. - 28. 6., 29. 6. - 4. 7.; TRST: 3. 6.; PELJEŠAC 10. 6. - 17. 6.; KOPAL-
NI BERNARDIN: 1. 6.; GARDALAND: 25. 6., 29. 6.

Obvestila o dogodkih objavljamo v rubriki glasov 
Kažipot brezplačno samo enkrat.

V knjižnicah za otroke
Jesenice - Jutri, v sredo, 27. maja, bo v jeseniški knjižnici
ustvarjalna delavnica Zabava od 16. do 17.30, v četrtek, 28.
maja, bo ura pravljic ob 17. uri, ob 18. uri pa prireditev Lepo
je biti bralec z žrebanjem nagrajencev knjižne uganke.

Slovenski Javornik - Danes, v torek, 26. maja, bodo v knjiž-
nici od 16. do 16.45 potekale družabne igre in žrebanje
uganke.

Bohinjska Bistrica - Pomladni del prireditev za otroke bodo
v knjižnici zaključili s klovnovsko animacijo, predstavo za
male in velike otroke Prof. Sfrčkljana, ki jo bo uprizorila klov-
nesa Eva Škofič Maurer jutri, v sredo, ob 17. uri.

Radovljica - Pomladni del prireditev za otroke bodo v knjiž-
nici zaključili s klovnovsko animacijo, predstavo za male in
velike otroke Prof. Sfrčkljana, ki jo bo uprizorila klovnesa
Eva Škofič Maurer v četrtek, 28. maja, ob 17. uri.

Poletje s klovnom
Radovljica - Z liričnim performansom po svojem romanu
Poletje s klovnom se bo v režiji Saše Rakef predstavila pisa-
teljica Nina Kokelj. Z avtorico se bo pogovarjala Božena Kol-
man Finžgar, prireditev pa bo danes, v torek, 26. maja, ob
19.30 v Knjižnici A. T. Linharta.

Pogovor z ministrom Igorjem Lukšičem
Radovljica - V Knjižnici A. T. Linharta se v četrtek, 28. maja,
ob 19.30 lahko udeležite pogovora z ministrom za šolstvo in
šport Igorjem Lukšičem.

Dan nakljanskih upokojencev
Naklo - Člani Društva upokojencev Naklo, ki je med najbolj
dejavnimi upokojenskimi društvi na Gorenjskem, se vsako
leto zberejo na tradicionalnem dnevu upokojencev pri Tr-
novcu v Zgornjih Dupljah. Letošnje srečanje bo v petek, 29.

PRIREDITVE

HALO - HALO GORENJSKI GLAS     
telefon: 04 201 42 00

Naročilo za objavo sprejemamo po telefonu 04/201-42-00, faksu 04/201-42-13 ali osebno na Bleiweisovi cesti 4, 
v Kranju oz. po pošti - do ponedeljka in četrtka do 11.00 ure! Cena oglasov in ponudb v rubriki: Izredno ugodna.

1. TEKMA FINALA DP V VATERPOLU

AVK TRIGLAV KRANJ : VK ROKAVA KOPER
Sobota, 30. maja, ob 19. uri

POB v Kranju

VABLJENI!
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maja. Začelo se bo ob 16. uri. Za dobro razpoloženje, hrano
in pijačo bo poskrbljeno. 

Likovni večer
Bled - Triglavski narodni park v okviru sredinega likovnega
večera v Info središču Triglavska roža na Bledu vabi na preda-
vanje Aleša Ogrina o zdravilni moči iz narave in odprtje slikar-
ske razstave Lucije Stramec v sredo, 27. maja, ob 19. uri.

Tradicionalni piknik
Škofja Loka - Društvo upokojencev Škofja Loka vabi na 2.
tradicionalni piknik DU, ki bo v petek, 19. junija, na baliniš-
ču BŠD Trata v Frankovem naselju (za OŠ Cvetka Golarja).
Zbor bo ob 11.30. Prijave najkasneje do petka, 12. junija, na
sedežu društva.

Petkovo popoldne v parku
Bohinj - Triglavski narodni park v petek, 29. maja, vabi na
poučno in zabavno delavnico Petkovo popoldne v parku
(PPP). Otroci in starši boste z Zelenim škratom raziskovali
sotesko Ribnice pri Srednji vasi v Bohinju, odkrivali drobne
živali v vodi in spoznavali različne cvetlice. Zborno mesto:
pred gostilno Pri Hrvatu v Srednji vasi v Bohinju ob 16. uri

Slavkov memorial 
Gozd Martuljek - V spomin na ponesrečenega člana Planin-
sko društvo Gozd Martuljk organizira že tradicionalno tek-
movanje v veleslalomu, ki bo na plazu pod Špikom v nede-
ljo, 31. maja. Začetek tekmovanja ob 10. uri. Prijave na dan
tekmovanja pri bivaku. V primeru slabega vremena in vseh
informacij pokličite Oblak Mateja, tel. GSM: 041/633 775.

Zeleni vir - Skradski vrh
Kranj - Planinsko društvo Kranj vabi v soboto, 30. maja, na turo
v Hrvaški Gorski Kotar. Tura je zahtevna, priporočljiva je čelada
ali vsaj trše pokrivalo in obutev z dobro profilirano gumo. Od-
hod posebnega avtobusa bo ob 6. uri izpred centra Mercator na
Primskovem. Prijavite se v pisarni društva do četrtka, 28. maja.

Na Struško
Tržič - Vodniški odsek Planinskega društva Tržič vabi v so-
boto, 6. junija, na Struško (1944 metrov). Odhod posebne-
ga avtobusa ob 7. uri izpred OŠ Tržič. Prijave in informacije
po tel. 5971 536 do zasedbe mest.

Naša zapravljena prihodnost
Bled - Društvo za varstvo okolja Bled Vabi na predavanje
Naša zapravljena prihodnost. O hormonskih motilcih in še

PREDAVANJA

IZLETI

marsičem bo razlagal neodvisni raziskovalec, publicist, pi-
satelj, ekolog, okoljevarstvenik Anton Komat. Predavanje
bo v četrtek, 28. maja, ob 18. uri v knjižnici na Bledu. 

O koristnih organizmih
Strahinj - Biotehniški center Naklo - Višja strokovna šola
vabi v četrtek, 28. maja, na brezplačno strokovno predava-
nje Olge Voglauer, ki bo predstavila, kako avstrijski kmetje
gojijo in uporabljajo koristne organizme. Predavanje bo v
predavalnici v 2. nadstropju ob 16. uri.

Društvo upokojencev Žabnica vabi
Žabnica - Društvo upokojencev Žabnica vabi na ogled
operete Planinska roža in sicer v nedeljo, 31. maja, ob 18.
uri na Trgu stare Save na Jesenicah. Odhod bo ob 16.15 iz-
pred vseh AP od Virmaš proti Kranju. Prijave po tel.:
040/345 243 oz. do zasedbe avtobusa. Družabno srečanje
- piknik bo v soboto, 13. junija, ob 15. uri na strelišču Crn-
grob. Prijavite se po tel.: 2311 932 Mara Pečnik, lahko pa
tudi pri vaših poverjenikih ali Anki Hafner na tel. 2311 057.
Čveka pohod bo v četrtek, 4. junija, v Udinboršt pri Kra-
nju. Zbor bo ob 9. uri pred Mercatorjem na Kokrici. Zara-
di rezervacije hrane v Brunarici na Kokrici se prijavite na
tel. 2311 932.

Pregledna razstava jeseniških likovnikov
Jesenice - V Razstavnem salonu Dolik bodo v petek, 29.
maja, ob 18. uri odprli pregledno razstavo likovnih del sli-
kark in slikarjev, članic in članov Likovne kluba DOLIK.

RAZSTAVE

OBVESTILA

Pravica graditi
Odgovor na članek z na-

slovom Gradbišče še same-
va, ki je bil objavljen v Go-
renjskem glasu 24. aprila
2009.

Podjetje Pinvest, d. o. o., kot
zemljiškoknjižni lastnik ne-
premičnine (in ne Erazem B.
Pintar) na Mrakovi ulici v
Kranju se je po vrsti časopis-
nih člankov, ki vsebujejo vrsto
nepravilnosti (neresnic), pri-
siljen odzvati na medijsko go-
njo določenih etažnih lastni-
kov stanovanj na Mrakovi 1 v
Kranju, saj ti v pomanjkanju
pravnih argumentov očitno
izrabljajo medijski prostor
kot obliko pritiska na delova-
nje državnih organov.
Dejstva:
- Podjetje Pinvest, d. o. o., je

zemljiškoknjižni lastnik ne-
premičnine;

- Ni stranka v upravnem po-
stopku izdaje gradbenega
dovoljenja;

- Investitor v konkretnem pri-
meru deluje v skladu z vse-
mi zakonskimi in podza-
konskimi predpisi in zgolj
uveljavlja pravico graditi, 

ki mu jo ti predpisi zagotav-
ljajo;

- Etažni lastniki so pridobili s
predlogom za obnovo po-
stopka zgolj pravico biti
stranka v konkretnem po-
stopku, kar pa seveda ne po-
meni tudi vpliva na sam pro-
jekt v okviru veljavnih predpi-
sov, kot bi to želeli nekateri;

- Predmetni blok ne stoji na
nepremičnini v lasti podjetja
Pinvest, d.o.o.;

- Nepremičnina v lasti podjetja
Pinvest, d. o. o., ne predstav-
lja in tudi ni funkcionalno
zemljišče v lasti etažnih last-
nikov bloka na Mrakovi 1;

- Zakon o vzpostavitvi etažne
lastnine ne posega v nepre-
mičnine, ki so v lasti tretjih
oseb, konkretno podjetja
Pinvest, d. o. o.;

- Mestna občina Kranj kot
upravljavec ceste, ki meji na
predmetno nepremičnino, je
podala tudi pisno soglasje k
celotnemu projektu, skladno
z določili PUP Kranj in
prav tako že imela status
stranke v predmetnem po-
stopku izdaje gradbenega
dovoljenja;

- Mestna občina Kranj je bila
pripravljena sodelovati kot
mediator v konkretnem spo-

ru, tudi lastnik nepremični-
ne je s konkretno ponudbo
etažnim lastnikom na Mra-
kovi 1 (ponudba za uporabo
zelenice ali za ev. kasnejši
najem ali nakup parkirnih
prostorov) izkazal voljo za
dobre sosedske odnose.
Iz vsega navedenega je tako

razvidno, da želijo nekateri
brez pravnih osnov preprečiti
legitimno pravico investitor-
jev graditi na omenjeni ne-
premičnini in zlorabljajo pro-
cesne pravice in bo tako last-
nik nepremičnine zaradi vsa-
kodnevne poslovne škode, ki
nastaja zaradi tovrstne zlora-
be pravic, prisiljen vložiti 
na pristojno sodišče tudi tož-
bo na plačilo odškodnine zo-
per predlagatelje obnove po-
stopka.

Pinvest, d. o. o.
Pravna služba

mali oglasi
04/201 42 47, 

e-pošta: malioglasi@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

Simon Šubic

Visoko - V Domu krajanov
Visoko je pred dnevi  v orga-
nizaciji KUD-a Valentina Ko-
kalja in Slovenskega društva
Carla Orffa potekalo 14. držav-
no srečanje Orffovih skupin.
Nastopilo je dvajset vrtčevskih,
osnovnošolskih, srednješol-
skih in župnijskih Orffovih
skupin iz vse Slovenije oziro-
ma prek tristo udeležencev.
"Srečanje je zgolj revijalnega
značaja, vseeno pa ga sprem-
lja tudi strokovna komisija, ki
v ocenah poda napotke men-

torjem za nadaljnje delo. Prav
zato kakovost Orffovih skupin
ves čas rase," je povedala Ber-
narda Rakar, predsednica Slo-
venskega društva Carla Orffa.
Med nastopajočimi sta bil tudi
gorenjski skupini - iz domače
OŠ Šenčur (mentor Dane Se-
lan) in Glasbenega ateljeja
Carla Orffa v Kamniku (men-
torica Bernarda Rakar), ki sta
se obe izkazali s prepričljivi-
ma nastopoma. Orffov kon-
cept glasbenega izobraževa-
nja je zanimiv, ker gre za sin-
tezo giba, poezije in glasbe na
temeljih ljudskega izročila. 

Srečanje Orffovih skupin

Na 14. državnem srečanju se je predstavilo dvajset 
Orffovih skupin. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj 

Višvaguru pri 
kranjskem županu

Kranj je bil minuli konec
tedna označen za prestolni-
co miru in joge. Naše mesto
je namreč obiskal sam Viš-
vaguru Mahamandalešvar
Paramhans Svami Mahenš-
varanando oz. Njegova sve-
tost, predsednik Svetovnega
mirovnega vrha in avtor si-
stema Joga v vsakdanjem
življenju. Obiskal je tudi
kranjskega župana, v pogo-
voru z njim pa izpostavil,
kako lepo in mirno je mesto
Kranj. Med drugimi je pogo-
vor v prostorih kranjske ob-
čine, kjer je potekal spre-
jem, tekel tudi o težavah z
drogo, s katerimi se sooča
kranjska mladina. "Obstaja
rešitev tudi za take ljudi. Z
jogo jim vdahnemo življenj-
sko motivacijo in s tem se
začne zdravljenje," je pove-
dal Višvaguru. Avtorja siste-
ma Joga v vsakdanjem živ-
ljenju je zanimalo predvsem
to, kako imamo v Kranju po-
skrbljeno za okolje in nara-
vo. Po sproščenem pogovo-
ru sta si Višvaguru in župan
izmenjala darili. K. D.



NEPREMIČNINE
STANOVANJA
ODDAM

SOBA, samskim osebam ali delavcem,
za začasno bivanje, v Stražišču pri Kra-
nju, cena 120 EUR/mes., ☎
070/868-617

9003116

ENOSOBNO stanovanje, kompletno
opremljeno, parkirni prostor, klet, v
centru Bleda ☎ 04/53-36-610,
031/449-712 9003139

DVOSOBNO opremljeno stanovanje z
balkonom v Bistrici pri Tržiču, ☎
031/235-440 9003236

DVOSOBNO stanovanje v okolici Kra-
nja, paru brez otrok ali samski osebi,
☎ 041/263-050

9003238

HIŠE
NAJAMEM

V OKOLICI Škofje Loke ali Kranja naj-
amem starejšo hišo, ☎ 040/265-283

9003136

POSESTI
PRODAM

PARCELO zazidljiva, 780 m2 na Miljah
pri Kranju, cena po dogovoru, ☎
041/257-471 9003125

POSLOVNI PROSTORI
ODDAM

ALI PRODAM poslovni prostor v cen-
tru Kranja, ☎ 051/470-839 9003240

PROSTOR za skladišče ali mirno obrt
v Kranju, velikost 200 m2, višina 3,20
m, ☎ 031/328-375 9003215

GARAŽE
ODDAM

GARAŽO, Škofja Loka - Groharjevo
naselje, 16 m2, ugodno, ☎ 070/828-
240 9003114

MOTORNA
VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

AUDI A6 1.8 T quatro, l. 98 1. last., iz-
redno dobro ohranjen, cena: 6.000,00
EUR, ☎ 040/295-722 9003194

CLIO 1.4 RTL, l. 98, 119.000 km no-
vejši model, kovinsko bordo rdeče
barve, redno servisiran pri pooblaš-
čenem servisu, opravljen veliki ser-
vis, cena: 2.300,00 EUR, ☎
031/391-912 9003212

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

GUME 235/60 - 16 col Bridgestone,
rabljene, cena 50 EUR, ☎ 041/758-
972

9003219

STROJI
IN ORODJA
KUPIM

MEŠALEC za beton, rabljen, ☎ 031/
671-991

9003216

GRADBENI
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

SUHIH hrastovih plohov 2 m3 in desk,
kuhinjsko mizo, 1 m3 jesen ploh, suh,
☎ 04/59-57-714, 031/313-988

9003189

KURIVO
PRODAM

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

9002721

DRVA, možnost plačila na obroke, me-
terska ali razžagana, možnost dostave,
☎ 040/338-719

9002717

DRVA mešana cepljena - 35 EUR, me-
šana razžagana - 45 EUR, najugodnej-
ša cena za lege, špirovce, plohe, de-
ske, ☎ 041/751-156

9003214

PRVOVRSTNA, suha, bukova drva,
možnost razreza in dostave, ☎
031/547-948

9002931

STANOVANJSKA
OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

POMIVALNO korito, novo, enojno in
enojno in pol, inox, 50% ceneje, ☎
041/676-600

9002681

RAZTEGLJIV kavč, 2 fotelja, omaro za
dnevno sobo, šivalni stroj Bagat, za
simbolno ceno, ☎ 041/492-950

9003230

OGREVANJE, 
HLAJENJE
OGREVANJE, solarni sistemi, toplotne
črpalke, plinske in vodovodne instala-
cije. Termoinstal Tomaž Česnik s.p.,
Krnica 11, Zg. Gorje, ☎ 041/893-
682

9003229

ŠPORT,
REKREACIJA
PRODAM

DEKLIŠKO kolo, 24” in dve otroški ko-
lesarski čeladi, ugodno, ☎ 031/329-
207

9003220

ROLARJE novejše št. 40, prodam, ☎
031/764-634

9003223

TURIZEM
NAJAMEM apartma v Barbarigi za 4
osebe od 27. 7. do 10. 8., ☎
041/737-160

9003210

ODDAM apartmaje in sobe v Metajni
na Pagu, hiša na sami plaži, primerno
za družine z otroki, ☎ 00385-98/
9230982

9002646

HOBI
KUPIM

STAR DENAR, srebrnike, zlatnike,
srebrnino, zlatnino in druge stvari, ☎
040/388-682 9003228

UMETNINE,
NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE 26 izdelkov na temo ta-
rot, www.mit-tapiserijetarot.si, ☎
031/379-880 9003197

TAPISERIJE 16 unikatnih izdelkov na
temo Kristusovega križevega pota, ☎
031/225-870 9003198

ŽIVALI
IN RASTLINE
PODARIM

UTO za večjega psa, ☎ 04/23-32-
007 9003242

KMETIJSTVO
KMETIJSKI STROJI
PRODAM

ČELNO, traktorsko, bobensko kosil-
nico SIP roto 250 F, ☎ 041/971-
508

9003146

KOSILNICO Vikon - 4 Diski - 165 cm,
hidravlični dvig in pajek SIP - 2 vretena,
☎ 031/426-238

9003235

OBRAČALNIK favorit SIP 180 rabljen
samo eno sezono, praktično nov, cena
400 EUR, ☎ 041/617-812

9003148

PUHALNIK Tajfun, za simbolično
ceno in telico simentalko staro 3 me-
sece, okolica Tržiča, ☎ 04/59-45-
143

9003241

PRIDELKI
PRODAM

KROMPIR jedilni in krmni, ☎ 041/
584-048

9003217

SENO iz kozolca, ☎ 041/935-596
9003218

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BIKCA simentalca in ČB bikca stara 7
dni in tračni obračalnik SIP - 220 cm,
☎ 04/59-63-635

9003224

ČB TELIČKO staro 10 dni, ☎ 04/23-
12-292

9003237

JAGENJČKE za zakol. Možna je tudi
zamenjava za kvadratne bale. Cerklje,
☎ 031/521-307 9003225

JAGNJETA in ovce, ☎ 041/406-955
9003226

JARKICE rjave, črne, grahaste, v za-
četku nesnosti, peteline štajerce, Hra-
še 5, Smlednik, ☎ 01/36-27-029

9003211

RJAVE jarkice in bele piščance za do-
pitanje, Stanonik, Log 9, Šk. Loka, ☎
041/694-285 9003157

TELIČKO simentalko, staro tri tedne,
☎ 04/25-36-070

9003209

TRI TEDNE starega bikca simentalca,
☎ 031/432-299 9003232

PODARIM

ENOLETNE kokoši, Spodnja Bela 1,
Preddvor, ☎ 04/25-51-307

9003234
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V poslovno stanovanjskem objektu
na Nazorjevi ulici v Kranju, bivši
Dom JLA, prodajamo novo, takoj
vseljivo 2 - sobno stanovanje v izme-
ri 61,50 m2 s pripadajočim parkirnim
mestom v parkirni hiši.

V poslovno stanovanjskem objektu
na Nazorjevi ulici v Kranju, bivši
Dom JLA, prodajamo novo, takoj
vseljivo 2+1 - sobno stanovanje v iz-
meri 76,35 m2 z dvema pripadajoči-
ma parkirnima mestoma v parkirni
hiši in s pripadajočo shrambo.

V poslovno stanovanjskem objektu
na Nazorjevi ulici 3 v Kranju, na me-
stu nekdanjega Doma JLA, prodaja-
mo poslovni prostor za pisarniško
dejavnost v skupni izmeri 93,90 m2.

Podrobnejše informacije vam bomo
z veseljem posredovali, če nas 
boste poklicali na telefonsko številko 
04 281 26 26.

Male oglase sprejemamo: za objavo 
v petek - v sredo do 13.30 in za
objavo v torek do petka do 14.00!
Delovni čas: od ponedeljka do četrt-
ka neprekinjeno od 8. do 19. ure,
petek od 8. do 16. ure, sobote,
nedelje in prazniki zaprto.

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

Stritarjeva ulica 7, 4000 Kranj
www.nepremicnine.gnd.si

e-naslov: info@gnd.si
tel: +386 4 281 39 04, 
fax: +386 4 281 39 07
gsm: +386 31 536 578

G
N

D
 d

.o
.o

.

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

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

d.
o.

o.

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

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

04/23-66-670

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

e-pošta: itd.nepremicnine@siol.net
www.itd-plus.si

www.gorenjskiglas.si

STANOVANJE PRODAMO
KRANJ - Huje, 2 SS, 64,4 m2, II/2 -
mansarda, obnovljena v funkcional-
no 3,5-sobno stan. predelana pod-
streha v l. 1989 do 2003, 104.990
EUR.
ŠKOFJA LOKA, mestno jedro, 2 SS,
72 m2, II/2 - mansarda, prostorno
stanovanje v starejši meščanski hiši.
Lani položen laminat, okna zamen-
jana l. 88. 86.000 EUR.
HIŠO PRODAMO
KRANJ - Zg. Bitnje, prostorna hiša v
2 etažah, površ. 195 m2 na zemljišču
414 m2 v III. gr. fazi. L. izg.2009.
165.000 EUR. Možna je izdelava do
V. faze oz. po dogovoru in zamenja-
va za stanovanje proti doplačilu.
ZEMLJIŠČE PRODAMO
TUPALIČE - Preddvor, 762 m2, sonč-
na lega z lepim razgledom, zemljišče
je v bregu 91.440 EUR oz. 120
EUR/m2. 
Ostale informacije najdete na 

www.a jp .s i

Iščete nov dom ali kupca za svojo 
nepremičnino? Oddajate ali najemate stanovan-

je, hišo ali poslovni prostor? Celovita rešitev 
na enem mestu. Za vas delamo

Aktivno - Jasno - Preudarno
AJP d.o.o. Kranj, Koroška
cesta 2, 4000 Kranj

gsm: 031/330 - 040, tel.: 04/20 28 223,
e-pošta: info@ajp.si

LOTO
Rezultati 41. kroga - 24. maja 2009

5, 8, 12, 18, 24, 26, 28 in 29

Lotko: 2 3 3 3 3 7
Loto PLUS: 2, 7, 10, 15, 19, 24, 34 in 9

Predvideni sklad 42. kroga za Sedmico: 380.000 EUR
Predvideni sklad 42. kroga za Lotka: 165.000 EUR
Predvideni sklad 42. kroga za PLUS: 410.000 EUR

Izžrebanci nagradne križanke Cvetličarne Pušeljc in otroške
trgovine Mavrica v Gorenji vasi, ki je bila objavljena v petek,
8. maja 2009:
1. nagrado: otroške kopalke prejme Alenka Plevel, Cerklje;
2. nagrado: spodnje perilo prejme Miro Stanonik, Poljane;
3. nagrado: žabice prejme Milka Šturm, Poljane.

Nagrade Gorenjskega glasa prejmejo: Zlatko Bobnar, Pred-
dvor; Mateja Repinc, Bled in Igor Rijavec, Srednja vas.
Vsem nagrajencem iskrene čestitke!

RADIO TRIGLAV JESENICE, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, JESENICE

Elektroinštalater m/ž (Bled) 
Zaposlimo elektroinštalaterja z najmanj triletno šolo, ki ima najmanj 3 leta delovnih
izkušenj na področju elektrotehnike. Od vas pričakujemo samostojnost, urejenost,
komunikativnost in poznavanje osnovnih računalniških okolij. Vestno delo bo
opaženo in nagrajeno. Ponujamo vam delo v mladem, inovativnem okolju, službeni
telefon in avtomobil ter ob uspešnem delu možnost napredovanja. PMT klima com-
merce, Bled, d. o. o., Pot na Lisice 8, 4260 Bled, prijave zbiramo do 20. 06. 2009.
Več na www.mojedelo.com.

Organizator animacije za delo z gosti (odrasli in otroci) m/ž
(Terme Snovik - Kamnik) 
V svoj kolektiv sprejmemo novega sodelavca organizatorja animacije m/ž za delo z
gosti (odrasli in otroci). Pričakujemo osebo, ki ima prijazen odnos do gostov in
sodelavcev, V. ali VI. stopnjo ustrezne izobrazbe, odgovorno in urejeno osebo z naj-
manj 1-letnimi izkušnjami na področju animacije, izkušnje pri delu z otroki (po
možnosti pedagoška izobrazba), opravljen izpit za vaditelja plavanja. Terme Snovik -
Kamnik, d. o. o., Molkova pot 5, 1240 Kamnik, prijave zbiramo do 20. 06. 2009.
Več na www.mojedelo.com.

Izkušeni natakar m/ž (Terme Snovik - Kamnik) 
Vaše delovne naloge bodo: samostojna strežba jedi in pijač, izdaja računov in
dnevnih obračunov zalog. Pričakujemo osebo z vsaj tremi leti delovnih izkušenj v
strežbi, prijazno in komunikativno osebo, odgovornost in samostojnost pri delu. Delo
za nedoločen čas s poskusno dobo. Terme Snovik - Kamnik, d. o. o., Molkova pot
5, 1240 Kamnik, prijave zbiramo do 20. 06. 2009. Več na www.mojedelo.com.

Terenski komercialist - za posamezne regije m/ž (Dolenjska, Gorenjska, Goriš-
ka, Notranjsko-kraška, Obalna, Osrednjeslovenska, Posavje) 
Od novega člana našega tima pričakujemo: najmanj srednješolsko izobrazbo
ekonomske ali druge ustrezne smeri, vsaj eno leto delovnih izkušenj na področju
trženja, prepričljivo komuniciranje in odlične pogajalske sposobnosti, prodornost, di-
namičnost, samoiniciativnost, sposobnost samostojnega dela in odločanja, veselje
do terenskega dela in dela z ljudmi. Slovenska knjiga, d. o. o., PC Pirs, Stegne 3,
1000 Ljubljana, prijave zbiramo do 19. 06. 2009. Več na www.mojedelo.com.

Samostojni natakar m/ž (Mošnje, Radovljica) 
V prestižni Restavraciji Podvin zaposlimo samostojnega natakarja z znanjem strežbe
"a la cart" jedi ter poznavanjem domačih in tujih vin. Zaželeno je znanje tujih 
jezikov (angl., nem. in ital.) in znanje uporabe blagajne in pos terminala. Nudimo:

redno zaposlitev, stimulativno plačilo, plačilo dodatnega izobraževanja (sommelier-
jev, itd.). Delovni teden traja od torka do nedelje (v izmenah). Maxicom, 
d. o. o., Prečna ulica 4b, 1000 Ljubljana, prijave zbiramo do 18. 06. 2009. Več na
www.mojedelo.com.

Regijski prodajni vodja m/ž (Škofja Loka) 
Iščemo vodje ekip skrbnikov ključnih strank v posamezni regiji. Poleg vodenja ekip
se od regijskih vodij pričakuje načrtovanje strategije tržnega razvoja regije in skrb za
razvoj novih kupcev ter novih prodajnih segmentov. Od kandidata/kandidatke
pričakujemo vsaj univerzitetno izobrazbo in večletne izkušnje na podobnem de-
lovnem mestu. Knauf Insulation, d. o. o., Trata 32, 4220 Škofja Loka, prijave zbi-
ramo do 31. 05. 2009. Več na www.mojedelo.com.

Skrbnik ključnih strank (prodaja OEM Evropa) m/ž (Škofja Loka) 
Iščemo nove sodelavce, ki bodo igrali aktivno vlogo v močni, mednarodno usmer-
jeni prodajni ekipi. Od vas pričakujemo univerzitetno izobrazbo, zaželeno tehnične,
naravoslovne ali ekonomske usmeritve in znanje najmanj dveh evropskih jezikov.
Zaželene so izkušnje s področja prodaje "business to business". Knauf Insulation,
d. o. o., Trata 32, 4220 Škofja Loka, prijave zbiramo do 17. 06. 2009. Več na
www.mojedelo.com.

Strokovni sodelavec m/ž (Gorenjska regija in Ljubljana) 
Od kandidatov pričakujemo: univerzitetno izobrazbo farmacevtske ali biomedicinske
smeri; najmanj dve leti delovnih izkušenj na enakem ali podobnem delovnem mes-
tu; aktivno znanje angleškega jezika; komunikativnost, zmožnost vzpostavljanja kon-
taktov, osredotočenost na stranke, kredibilnost ter občutek odgovornosti; vozniški
izpit kategorije B. GlaxoSmithKline, d. o. o., Knezov štradon 90, 1001 Ljubljana, pri-
jave zbiramo do 26. 05. 2009. Več na www.mojedelo.com.

Vodja marketinga OEM Evropa m/ž (Škofja Loka) 
Iščemo novega sodelavca, visoko motiviranega strokovnjaka z večletnimi izkušnjami
s področja marketinga in vodenja marketinških ekip. Delovno mesto zahteva
sposobnost učinkovitega delovanja tako na področju strateškega kot tudi taktičnega
marketinga. Oseba, ki jo iščemo, mora biti sposobna prevzeti odgovornost, da bo s
svojim marketinškim delovanjem doprinesla k rezultatom poslovanja. Knauf Insula-
tion, d. o. o., Trata 32, 4220 Škofja Loka, prijave zbiramo do 31. 05. 2009. Več na
www.mojedelo.com.

Izkušeni natakar in res dober kuhar m/ž (Hotel Bellevue Kranj (Šmarjetna gora)) 
Od kandidata pričakujemo vsaj 5 let delovnih izkušenj na delovnem mestu kuharja in
3 leta za natakarja. Samostojnost pri delu, natančnost, vestnost in poštenost, 
komunikativnost, veselje do dela v kuhinji in z ljudmi. V primeru bivanjskih težav, 
pomagamo pri razrešitvi - stanovanje. Hotel Bellevue, d. o. o., Šmarjetna gora 6,
4000 Kranj, prijave zbiramo do 16. 06. 2009. Več na www.mojedelo.com.

Sodelavec v službi kadrovske zadeve m/ž (Škofja Loka) 
Od vas pričakujemo VII. ali VI. stopnjo izobrazbe ekonomske smeri, dobro pozna-
vanje finančne, računovodske in davčne zakonodaje ter plačne politike, poznavanje
dela z računalnikom. Nudimo vam stimulativno plačilo, prijetno in stabilno delovno
okolje, odlične možnosti za strokovni in osebni razvoj. SGP Tehnik, d. d., 
Stara cesta 2, 4220 Škofja Loka, prijave zbiramo do 14. 06. 2009. Več na
www.mojedelo.com.

MOJE DELO, spletni marketing, d.o.o., Podutiška 92, 
1000 Ljubljana, Slovenija,  T: 01 51 35 700  
VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSLITVENIH OGLASOV (300 - 500) 
NA: www.mojedelo.com, info@mojedelo.com

naročnine  04/201 42 41, e-pošta: narocnine@g-glas.si, www.gorenjskiglas.si



OSTALO
PRODAM

KOČIJO, cena po dogovoru, ☎
041/608-571 9003221

POSLOVNI STIKI

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

DELO dobi dekle ali fant v strežbi, Klub
Kovač, Glavna c. 1, Naklo, ☎
031/339-003

9003163

ZAPOSLIM dekle za delo v strežbi, iz-
kušnje niso pogoj, ter dekle ali štu-
dentko za delo ob vikendih, Šipec Mo-
nika s.p., Velesovo 56a, Cerklje, ☎
040/330-060

9003207

ZAPOSLIM voznika C in E kat., vožnja
po Sloveniji, Agro mobil, d.o.o., Letali-
ška 37, Šenčur, ☎ 041/698-385

9003213

V PE KRANJ priučimo in zaposlimo te-
lefonista/ko, delo od ponedeljka do
petka od 8. do 14. ure, Fantom inter-
national, d.o.o., Ul. M. Grevenbroich
13, Celje, ☎ 051/435-145

9003222

ZA NEDOLOČEN čas zaposlimo za-
stopnike za terensko prodajo artiklov
za varovanje zdravja. Oglejte si
www.sinkopa.si, Sinkopa, d.o.o., Ži-
rovnica 87, Žirovnica, ☎ 041/793-
367

9002526

IŠČEMO komunikativno osebo, z
osnovnim računalniškim znanjem za
cca. 35 ur mesečno v popoldanskem
času, za pomoč pri prodaji in admini-
straciji, MKL Systems, d.o.o., Poslov-
na cona a 28, Šenčur, ☎ 04/25-16-
969

9003201

ČIŠČENJE bivalnih in poslovnih pros-
torov po ugodnih cenah. Čiščenje in
impregniranje nagrobnih spomenikov.
Čistilni servis HORUK, Andrej Štern,
s.p., Mandeljčeva pot 9, Kranj, ☎
064/108-196

9003231

IŠČEM vodja del pri izvajanju gradbe-
nih del in postavitvah lahkih kovinskih
konstrukcij (nadstreškov), MKL Sy-
stems, d.o.o., Poslovna cona a 28,
Šenčur, ☎ 04/25-16-969

9003202

IŠČEM

IŠČEM DELO na vrtu (košnja trave,
striženje žive meje), ☎ 041/608-843

9003233

IŠČEM DELO pospravljanje st. hiš ali
pomoč na vrtu, Kranj in Tržič z okolico,
☎ 031/227-726

9003145

STORITVE
NUDIM

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

9003047

ASFALTIRANJE, tlakovanje dvorišč,
dovoz. poti, parkirišč, polag. robnikov,
pralnih plošč, izd. betonskih in kamni-
tih škarp, Adrovic & Co, d.n.o., Jelov-
škova 10, Kamnik, ☎ 01/83-94-614,
041/680-751 9002772

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter,
s. p., Senično 7, Križe, tel.: 59-55-
170, 041/733-709; žaluzije, roloji, ro-
lete, lamelne zavese, plise zavese, ko-
marniki, markize, www.asteriks.net

9002718

BARVANJE fasad in napuščev, izdela-
va izolacijskih fasad, slikopleskarstvo,
Operis, d.o.o., C. ob ribniku 26, Mi-
klavž, ☎ 070/348-899 9003078

BELJENJE in glajenje sten, antiglivični
premazi, barvanje napuščev in fasad,
dekorativni ometi in opleski, Pavec Ivo
s.p., Podbrezje 179, Naklo, ☎
031/392-909

9002704

DELAMO vsa zidarska dela, notranje
omete in fasade z našim ali vašim ma-
terialom, Arjaniti, d.o.o., Žabnica 47,
Žabnica, ☎ 041/288-473, 041/878-
386

9002720

ELEKTRO-RAČUNALNIŠKE inštalaci-
je, popravilo industrijskih strojev, stre-
lovodi, ozvočenje, ☎ 041/542-452,
041/730-957 9003243

IZDELAVA finskih savn, M & V Vrtač-
nik in partner d.n.o., Šinkov Turn 23,
Vodice, ☎ 031/206-724 9003058

IZVAJAMO sanacije dimnikov, vrtanje,
zidava, montaža novih, popravila sta-
rih, nudimo dimne obloge, dimne
kape. Novak & Co, d.n.o., Ljubljanska
89, Domžale, ☎ 031/422-800

9002441

KROVSKA in kleparska dela, ugodno,
Marko Derlink s.p., Glavna cesta 12,
Naklo, ☎ 040/484-118 9003152

MIZARSKE storitve, po naročilu, kvali-
tetno, nudimo z vso notranjo opremo, z
izdano garancijo in možnostjo plačila
na obroke, Magnavel, d.o.o., Visoko
119, Visoko, ☎ 041/676-600 9002680

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., Ekslerjeva 6, Kamnik, ☎
01/83-15-057, 041/694-229 9002719

ZASEBNI STIKI
PODJETNIK z otrokom, bolno materjo
išče dekle, lahko brez službe, ki ima
iskrene namene po življenju v dvoje, ☎
041/959-192 9003062

ŽENITNA posredovalnica Zaupanje,
za vse starosti, brezplačno za dekleta,
☎ 031/836-378 9003061

RAZNO
PRODAM

PTIČJO kletko še lepo ohranjeno in
bojler 10 l, poceni, ☎ 04/25-11-978

9003239
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V 86. letu starosti nas je zapustila naša draga

Zvonka Črv
z Orehka pri Kranju

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja,
darovano cvetje in sveče. Posebej se zahvaljujemo sosedom in prijateljem iz ulice 

Pot za krajem za nesebično pomoč v težkih trenutkih.
Zahvaljujemo se tudi dr. Jerajevi in dr. Terčonu z Zdravstvene postaje Stražišče, 

dr. Ocvirkovi in njenim sodelavcem v Bolnišnici Golnik ter osebju v Centru starejših 
v Gornjem Gradu za vso skrb in nego. Za lepo opravljen pogrebni obred se 

zahvaljujemo gospodu župniku, pevcem in pogrebni službi ter vsem, ki ste jo
pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

V 95. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, oče, dedek, 
pradedek, tast in stric

Matevž Gazvoda
Iskrena zahvala sorodnikom, sovaščanom, prijateljem in znancem
za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče. Posebna zahvala 
dr. Kernovi, Zvezi borcev, prijatelju Marjanu za poslovne besede,
Elektru Kranj, pogrebni službi Navček, nosačem, pevcem, pra-
porščakom in trobentaču. Hvala vsem, ki ste se od njega poslovili in
ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči vsi njegovi

V 92. letu starosti nas je za vedno zapustil naš dragi oče, dedek,
pradedek, brat, stric, tast

Janez Kuhar
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, sodelavcem,
prijateljem in znancem za izraze sožalja, podarjeno cvetje,
sveče in maše ter spremstvo na njegovi zadnji poti. Hvala g.
župniku Zdravku Žagarju za opravljen pogrebni obred in obisk
prvih petkov, pogrebnemu zavodu iz Dvorij, pevcem iz
Komende in gasilcem iz Komende. Še posebej se zahvaljujemo
vsem, ki ste skrbeli zanj in ga negovali zadnje mesece njegove-
ga življenja: Silvi Bizjak, Zori Pibernik, Nevenki Hribar, Marti
Jerman. Vsem iskrena hvala.

Vsi njegovi
Maj 2009

Ob smrti drage mame, stare mame in sestre

Milke Demšar
1923-2009

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem,
sodelavcem in znancem, ki ste se od nje poslovili v tako velikem
številu. Iskrena hvala vsem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče
in svete maše. Posebej se zahvaljujemo gospodu župniku, bolniškemu
kaplanu, dr. Zamanovi, dr. Habjanu, patronažnima sestrama ge.
Francki in ge. Minki, negovalki ge. Mariji, ter pogrebni službi Akris.
Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat iskrena hvala.

Vsi njeni
Selca, 19. maja 2009

V SPOMIN

Silvo Grozl
26. maj 2002 nikoli se ne izbriše.

TVOJI

V 29. letu starosti nas je nepričakovano zapustil sin, brat, vnuk,
nečak, svak in bratranec

Simon Jeram
iz Dašnice

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijate-
ljem, sodelavcem in znancem za vso pomoč, izrečeno sožalje, da-
rove, sveče in cvetje. Zahvala tudi prijateljem plezalcem, ki so ga
nosili, g. kaplanu za lepo opravljen obred, pevcem, pogrebnemu
zavodu, gorski reševalni službi in vsem, ki ste ga v tako velikem
številu pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči vsi njegovi
Železniki, maj 2009

Kruto je bilo in nepričakovano,
kot rezilo noža je zarezalo v srce.
Ker čez noč od dragih si odšel v neznano,
v srcih bolečina in v očeh solze.

ZAHVALA

Zaznamovan je dan,
ki prezgodaj je prišel,
dan, ko še ni bil čas,
ko si odšel.

Zdaj bivaš vrh višave jasne,
kjer ni mraku, kjer ni noči,
tam sonce sreče ne ugasne,
resnice sonce ne stemni.

(S. Gregorčič)

Jaz nočem, da bi svet spoznal
skrivnosti moje in bolesti,
kako sem ljubil, kaj prestal,
prepuščam sodbo Bogu in vesti.

(Mihail J. Lermontov)

ZAHVALA

Mirno in spokojno si zaspal,
v večni sen od nas odpotoval.
Naj bo srečno tvoje potovanje
in pogosto vračaj se nam v sanje.

ZAHVALA

SPOROČILO O SMRTI

Svojo življenjsko pot je sklenila naša upokojena sodelavka iz Profilov

Jožefa Nartnik
rojena 1925

Od nje smo se poslovili v petek, 22. maja 2009, ob 16. uri na pokopališču v Podbrezjah.
Ohranili jo bomo v lepem spominu. 

Kolektiv Sava

GOTOVINSKI KREDITI DO 10
LET ZA VSE ZAPOSLENE,
TUDI ZA DOLOČEN ČAS, TER
UPOKOJENCE, do 50 % obr.,
obveznosti niso ovira. Tudi kre-
diti na osnovi vozila in leasingi.
Možnost odplačila na položni-
ce, pridemo tudi na dom. NU-
MERO UNO, Kukovec Robert
s.p., Mlinska 22, 2000 Maribor,
02/252-48-26, 041/750-560

mali oglasi
04/201 42 47, e-pošta: malioglasi@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

naročnine
04/201 42 41 

e-pošta: narocnine@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

ZAHVALA
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Anketa

vremenska napoved
Napoved za Gorenjsko

Danes bo sončno in vroče, lahko nastane kakšna vročinska
nevihta. V sredo bo oblačno in deževno, vmes bodo nevihte,
ohladilo se bo. V četrtek bo spremenljivo oblačno s plohami.
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Franc Sodja, Studor: 

"Med največjimi težavami
je črnograditeljstvo, prebi-
valci imamo težave tudi z
omejevanjem dostopov za
planšarijo. Po drugi strani
pa so planine (pre)polne
pohodnikov." 

Marjan Cesar, Stara Fužina: 

"Pogrešamo kakšno stro-
kovno službo, ki bi z nasveti
in idejami pomagala pri na-
črtovanju objektov. Name-
sto da nadzorniki pridejo,
ko je že narejeno, in napiše-
jo kazni."

Andreja Cerkovnik, 
Stara Fužina: 

"Največja težava je pri nas
dobiti službo. Tudi če jo iš-
češ zunaj domačega kraja,
recimo v Radovljici ali na Je-
senicah, ti pa nihče ni pri-
pravljen plačati prevoza."

Vilma Stanovnik

Kranj - "Že leta izvajamo
notranji nadzor naših šo-
ferjev in lep čas se ni zgodi-
lo, da bi kdo sedel za volan
pijan. Ker pa z našimi avto-
busi največ prevažamo
otroke, smo prepričani, da
je dobrodošel vsak dodaten
ukrep za njihovo varnost,"
je povedal Vili Čimžar ob
predstavitvi nove naprave,
ki so jih kot prvim v Slove-
niji vgradili trem Alpetou-
rovim avtobusom, ki vozijo
šolarje kranjskih osnovnih
šol. 

Gre namreč za tako ime-
novane naprave Dräger In-
terlock, ki so rezultat dolgo-
letnih izkušenj pri merje-
nju alkohola v izdihanem
zraku. V vozila so vgrajene
tako, da mora voznik ved-
no, preden zažene vozilo,
izdihniti zrak v napravo. Če
napiha več, kot je nastavlje-
no (pri nas imajo poklicni
vozniki že nekaj časa 0), se
vozilo ne vžge.

"Ko smo dobili predlog za
vgradnjo takšnih naprav,
smo bili sicer navdušeni
nad dejstvom, da bo šofer-
jem onemogočeno, da bi se-
dli v avtobus pod vplivom
alkohola. Hkrati smo imeli
pomisleke, da bi s tem oma-
jali zaupanje v korektno
delo voznikov. Toda pri Al-

petouru niso okrevali in so
se naši preventivni akciji
pridružili, kar dokazuje, da
svojim voznikom zaupajo,"
je ob predstavitvi prvega av-
tobusa s takšno napravo po-
vedal predsednik Sveta za
preventivo in vzgojo v cest-
nem prometu Kranj Ivan
Hočevar, predsednik repu-
bliškega SPV Bojan Žlen-
der pa je dodal, da je alko-

holizem v Sloveniji še ved-
no vzrok za okoli tretjino
prometnih nesreč (33 od-
stotkov), kar je nad evrop-
skim povprečjem (25 od-
stotkov). 

V nekaterih evropskih dr-
žavah je ta naprava že ob-
vezna za vsa vozila, ki vozi-
jo nevarne snovi in potnike.
Kot je povedala Majda Zo-
rec Karlovšek iz Združenja

za razvoj forenzične toksi-
kologije in drugih forenzič-
nih ved, naprava stane oko-
li 1400 evrov, toliko približ-
no pa stane tudi policijski
aparat, ki ga uporabljajo za
merjenje aklohola v izdiha-
nem zraku. Tri naprave In-
terlock, ki jih imajo vgraje-
ne Alpetourovi avtobusi,  so
v preizkušnjo dobili brez-
plačno.

Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo

Jože Hodnik, Stara Fužina: 

"Domačini pri gradnji nale-
timo na precej večje teža-
ve kot prišleki z dobrimi
zvezami. V naši vasi jim je z
nekaj novogradnjami uspe-
lo povsem pokvariti identi-
teto kraja." 

Maja Gašperin, Stara Fužina: 

"Mlade družine v Bohinju
nimajo nobenih možnosti
za gradnjo, stanovanj pa ni.
Novogradenj je nekaj, a no-
bene ni postavil domačin.
Razen tega te stavbe ne 
sodijo v to okolje."

Za volanom preverjeno trezni
V sodelovanjem s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu so se pri Alpetourju odločili,
da v tri avtobuse poskusno vgradijo naprave za merjenje alkohola v izdihanem zraku, ki lahko
povzročijo blokado vozila.

Šofer Alpetourovega avtobusa Izidor Parte je z zanimanjem preizkusil novo napravo za 
preizkus alkohola v izdihanem zraku.

Težava so 
črne gradnje
Mateja Rant

Prebivalci občin, ki živijo
znotraj Triglavskega narod-
nega parka, so minuli teden
na okoljskega ministra na-
slovili vrsto zahtev. Tako so
želeli opozoriti na številne
težave, s katerimi se sreču-
jejo pri življenju v parku.
Foto: Gorazd Kavčič

Novorojenčki

Minuli teden je na Gorenjskem na svet prijokalo 44 novih
prebivalcev, od tega v Kranju 31, na Jesenicah pa 13. V Kranju
se je rodilo 13 deklic in 18 dečkov. Najtežja je bila deklica, ki
je tehtala 4270 gramov, najlažjemu dečku je tehtnica pokazala
2490 gramov. Na Jesenicah se je rodilo 9 dečkov in 4 deklice.
Najtežji deček je tehtal 4310, najlažji pa 2500 gramov.

Kranjska Gora

Občina znižala neprofitne najemnine

Najemnine za občinska stanovanja bodo od v Kranjski Gori
od 1. julija dalje nižje za deset odstotkov, je sklenil kranjsko-
gorski občinski svet. Občina je doslej za svoja stanovanja
najemnikom tako kot večina drugih občin zaračunavala 
najemnino v višini 4,68 odstotka vrednostni stanovanja.
Glede na zaostrene gospodarske razmere, pa so se odločili,
da najemnine, kot dopušča uredba o metodologiji za obli-
kovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih, znižajo za 
deset odstotkov in tako pri obračunu upoštevajo faktor 4,21
odstotka od vrednosti stanovanja. M. A.

Kranj

Mladi gasilci s Primskovega rešili hišo

Prostovoljno gasilsko društvo Kranj Primskovo je nadvse po-
nosno na pet mladih članov društva, ki so s prisebnostjo, hi-
trim reagiranjem in strokovnim pristopom pred požarom re-
šili stanovanje in gospodarski objekt v strnjenem naselju ob
Jezerski cesti na Primskovem. V soboto, 16. maja zvečer je
namreč zagorela manjša brunarica, ki se drži stanovanjske
hiše in je le meter stran od skladišča sena. Plameni so v hipu
zajeli brunarico. Splet srečnih okoliščin je bil, da so bili fantje
Nejc Košnik, Alen Košnik, Anže Jerman, Miha Sušnik in Rok
Krt v tistem času v bližini gasilskega doma. V nekaj minutah
so na pomoč prihiteli tudi kranjski poklicni gasilci. S. K.

Kranj 

Srečanje ob evropskem dnevu sosesk

Krajevna skupnost Vodovodni stolp, Območno združenje
Rdečega križa Kranj, krajevna organizacija RK, osnovna šola
in vrtec Simona Jenka, vrtca Janina in Kekec ter Zavod za
šport Kranj so prireditelji srečanja sosedov na evropski dan
sosedov, danes, 26. maja. Na srečanje, ki se bo začelo ob 15.
uri na kranjskem stadionu, so povabili tudi evropske poslan-
ce in kandidate. Predstavili bodo himni praznika sosedov in
Rdečega križa Stopimo čez meje in Postoj, prijatelj moj, prire-
dili pa tudi tekmovanje v balinanju s ploščatimi balinčki. D. Ž.
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GLASBA NAMESTO
ŠTAFETE MLADOSTI

Sobotni koncert ob dnevu mladosti
so na Jesenicah poleg dobre glasbe
zaznamovale še pionirske rutke in
čepice. / Foto: Anka Bulovec

02

LJUDJE

KOCKA SE VRAČA
PO DELIH

Članice Študijskega krožka Barbe
Štembergar Zupan so pripravile pri-
jetno druženje ob zaključku krožka,
člani skupine Kocka pa se na sloven-
sko glasbeno sceno vračajo s samo-
stojnimi projekti. 

KULTURA

USTVARJALEC IN
ČASTILEC UMETNOSTI

Ob odprtju razstave del akademskega
slikarja Klavdija Tutte v Ljubljani je pri-
znani slovenski slikar prejel tudi najviš-
je stanovsko priznanje, nagrado Zveze
društev slovenskih likovnih umetni-
kov.
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ajprej sta s fun-
ky oziroma
drum and bass
reper toar jem
n a v d u š u j o č e

ogrevala člana zasedbe 2
Path, stara znanca slovenske
glasbene scene - basist Anže
Langus Petrović - Dagi in
bobnar Jure Rozman, nato
pa sta s tršim kitarskim zvo-
kom pospešili srčni utrip do-
kaj mladi in novi glasbeni
rock skupini iz okolice Jese-
nic - Na off in Chillout. S pre-
igravanjem pop in rock hitov
iz obdobja osemdesetih let je
za odličen žur poskrbela tudi
petčlanska zasedba The 80'
band, za zaključek pa je oder

na Čufarjevem trgu zasedla
še domača pank rock skupi-
na Angee, ki je s tujimi
uspešnicami in prav tako

svojo avtorsko glasbo izžela
še tiste zadnje atome moči,
sicer energije polne in zaba-
ve željne nekajstoglave mno-

žice. Manjkal ni niti slavnost-
ni nagovor maršala Tita, na-
menjen nadebudni mladini
v pionirskih rutkah in čepi-
cah - 'uniforma' je bila na do-
godku namreč zaželena. 

"Za prireditev Dan mlado-
sti, ki jo letošnje leto v sode-
lovanju z občino Jesenice
prirejamo prvič, k organiza-
ciji pa je veliko pripomogel
tudi kitarist skupine Angee
Staš Hrenić, smo se odločili
zaradi tistih lepih in dobrih
spominov iz starih jugoslo-
vanskih časov," je povedal
Samir Sula, glavni organiza-
tor dogodka, in dodal: "Na
mladih svet stoji, zato smo k
sodelovanju povabili mlade
glasbenike. Vsekakor želimo
dogodek prirejati tudi v pri-
hodnje."

GLASBA NAMESTO 
ŠTAFETE MLADOSTI
Sobotni koncert ob dnevu mladosti so na Jesenicah poleg dobre glasbe zaznamovale še pionirske
rutke in čepice.

Anka Bulovec

N

Domača pank rock skupina Angee / Foto: Anka Bulovec

Vedno za žur - The 80' band / Foto: Anka Bulovec Publiko je zelo razživela skupina Chillout. / Foto: Anka Bulovec

Pozdrav iz Kotla z glasbo za vse okuse

Na parkirišču pred Mladinskim centrom Kotlovnica v
Kamniku v teh dneh poteka že 4. festival Pozdrav iz Ko-
tla, ki se bo zaključil v soboto, 30. maja. "S festivalom
želimo spodbuditi sodelovanje kamniške mladine in za-
ključiti še eno uspešno sezono mladinskega centra.
Predstavili se bodo gledališki ustvarjalci, orkestri ter raz-
lični poklici, potekale bodo razne delavnice in okrogle
mize, na mednarodni bitki pa se bodo med seboj pome-
rili plesalci break dancea," je povedala Tjaša Petročnik iz
Kotlovnice. Od četrtka do sobote bo odprta mladinska
tržnica, rolkarji bodo odprli "sk8 park", pripravljajo pa
tudi glasbeno ponudbo za vse okuse - v četrtek bo ljubi-
telje metala zabavala skupina On parole Productions,
na petkovem rock koncertu bodo nastopili Mothers
Vibe, Deck Janiels, Nikki Louder, Obduction in Corks-
crew, festival pa bo z žurom v soboto zaključil popular-
ni raper Zlatko. Vsak festivalski dan bo potekal tudi pro-
gram za najmlajše. J. P.

S Černetom pri Avseniku

Na majskem srečanju v četrtek, 28. maja, ob 19. uri pri
Avseniku v Begunjah bo Franci Černe predstavil zanimi-
ve glasbenike in pevce: Polka punce, ki so edini ženski
narodnozabavni kvintet v Sloveniji, Fante izpod Rogle iz
Zreč in vokalno skupino Sestre Trobec-Žagar, ki jo vodi
Tamara Avsenik, soproga Slavka Avsenika mlajšega in
predstavlja Avsenikove skladbe v vokalni izvedbi. J. K.

ponedeljek, 1.
junija, bo v ljub-
ljanskih Križan-
kah ob 20.30 za-
nimiv koncert,

ki so ga poimenovali Elvis
meets Ray. Prisluhnili boste
glasbi kralja rock'n'rolla Elvi-
sa Presleyja in genija soula -
odličnega pianista in pevca
Raya Charlesa. 

V vlogi Elvisa se bo na to-
kratnem koncertu predstavil
naš legendarni pevec zabavne
glasbe Oto Pestner, v vlogo
Raya Charlesa pa se bo vživel
Uroš Perić, ki je postal znan
tako doma kot v tujini prav po
odličnih interpretacijah nje-

gove glasbe. Ota Pestnerja in
Uroša Perića bo na odru
spremljal Big Band RTV Slo-
venija pod umetniškim vod-

stvom Lojzeta Krajnčana, na
odru pa se jim bo kot poseb-
na gostja večera pridružila
hčerka slavnega Raya Charle-

sa - Sheila Raye Charles, ki je
decembra lani tudi izdala
knjigo - življenjepis svojega
očeta Raya Charlesa.

KO ELVIS SREČA RAYA
Alenka Brun

V

Obeta se zanimiv večer. Nastopili bodo Oto Pestner, Uroš Perić in Sheila Raye Charles.
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agrado Zveze dr-
uštev slovenskih
likovnih umetni-
kov, ki jo v druš-
tvu svojemu iz-

branemu članu v sodelovanju
s pokroviteljem Hypo Gro-
up Alpe Adria letos pode-
ljujejo že petič, so doslej pre-
jeli slikarja Jure Cihlar in
Oton Polak, kipar Metod 
Frlic, lani pa slikar Zmago Je-
raj, tudi letošnji Prešernov
nagrajenec. Tokrat so člani
društva med tremi predlaga-
nimi likovniki z večino glasov
izbrali akademskega slikarja,
mag. Klavdija Tutto. Primo-
rec, ki že skoraj dvajset let
živi in dela v Kranju, je eden
najbolj prepoznavnih sodo-
bnih slovenskih slikarjev in
grafikov, ki ga odlikujejo sa-
mosvoja in prepoznavna li-
kovna govorica, izjemna
ustvarjalna moč in prodo-
rnost ter velika želja po razis-
kovanju likovnega v vseh po-
menih besede. Za svoja dela
je doslej prejel že številne na-
grade doma in v tujini, naj
bodo to prve nagrade na
mednarodnih grafičnih in li-
kovnih bienalih v Ljubljani,
Barceloni, Seulu, Cadaque-
su, Ludzu, Beljaku ali pa na-
grade in priznanja, ki jih je
prejel za svoje neutrudno de-
lovanje na področju likovne
umetnosti v različnih okoljih
naše države. 

"Pogosto je slikarju najtež-
je pridobiti pozornost in pri-
znanje v domačem prostoru,
še posebej med kolegi, kjer
že tradicionalno vlada rival-
stvo. Po številnih nagradah v
mednarodnem prostoru in

doma mi zato nagrada druš-
tva, ki jo podeljujejo stanov-
ski kolegi, zato pomeni še to-
liko več," razmišlja Klavdij
Tutta, ki je v preteklem letu
ob praznovanju okroglega
življenjskega jubileja pripra-
vil obsežen razstavni projekt
najprej v Kranju, kasneje pa
tudi po nekaterih drugih
eminentnih razstaviščih po
Sloveniji. Tako likovni kritiki
kot stanovski kolegi pa so
mnenja, da mu je nagrado
poleg kvalitetnega likovnega
opusa prineslo tudi njegovo
prizadevanje in organizacij-
sko delovanje na področju li-
kovne dejavnosti pri nas. 

"Klavdij Tutta, slikar zrelih
let, je trenutno resnična po-
sebnost med slovenskimi so-
dobnimi umetniki, saj se ne
odlikuje samo kot eden naj-
bolj plodovitih in ustvarjalno
izrazito prepoznavnih, zani-

mivih umetnikov na Sloven-
skem, čigar samosvoje slikar-
stvo je prisotno že tri desetlet-
ja; neprecenljivo je tudi nje-
govo neumorno delovanje na
področju organiziranja in
propagiranja njegove lastne,
slovenske in sploh sodobne
likovne ustvarjalnosti," je o
avtorski kvaliteti in organiza-
cijski uspešnosti nagrajenca
povedal likovni kritik, dr.
Mirko Juteršek, ki ga je ob
njegovem zavzemanju za
promocijo in širjenje likovne
umetnosti pri nas ocenil za
sodobnega Jakopiča ali Male-
ša. "Seveda take primerjave
godijo. Je pa res, da sem se že
takoj po osamosvojitvi Slove-
nije začel povezovati s števil-
nimi ustvarjalci in sopotniki
umetnosti iz mednarodnega
prostora, hkrati pa sem te
kontakte omogočil tudi mno-
gim našim umetnikom.

Eden takih je bil tudi projekt
Slovenija odprta za umet-
nost, v okviru katerega je na-
stal bogat fond del uveljavlje-
nih domačih in tujih avto-
rjev. S temi deli smo opleme-
nitili likovne zbirke štirih slo-
venskih muzejev, ki so s tem
pridobile tudi na svoji vred-
nosti." Še posebej Kranjčani
Klavdija Tutto skupaj s so-
progo, prav tako uspešno sli-
karko Klementino Golijo po-
znajo kot neutrudna organi-
zatorja različnih likovnih do-
godkov v širšem okolju do-
mačega mesta. 

Klavdij Tutta se tokrat v ga-
leriji Hypo Group Alpe Adria
v Ljubljani predstavlja z deli,
ki so nastala v zadnjih štirih
letih, predvsem gre tu za ci-
kle Potovanje sonca, Medite-
ranske metamorfoze in nje-
govega najnovejšega Žubore-
nje barve. 
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KULTURA

USTVARJALEC IN ČASTILEC
UMETNOSTI
Ob odprtju razstave del akademskega slikarja Klavdija Tutte v galeriji poslovne stavbe Hypo Group
Alpe Adria v Ljubljani je priznani slovenski slikar prejel tudi najvišje stanovsko priznanje, nagrado
Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov.

Igor Kavčič

N

Trzin

Začela se je Trzinska pomlad

Z odprtjem fotografske razstave Kulturni spomeniki 
Trzina se je v Trzinu v soboto začel tradicionalni festival
Trzinska pomlad, ki ga organizirajo Občina Trzin, KUD
Franc Kotar Trzin in Turistično društvo Trzin. Odprtje
razstave je popestrila vokalna skupina Trio Quartet, 
sledila pa je še predstava Županova Micka v izvedbi 
domačega kulturnega društva. V sklopu festivala, ki bo
potekal vsako soboto vse do 3. julija, si bodo obiskoval-
ci lahko brezplačno ogledali dve otroški predstavi, tri
gledališke predstave za odraslo občinstvo, prisluhnili
štirim koncertom, obiskali literarno srečanje slovenskih
pesnikov ter mednarodni folklorni festival. Glasbeni del
festivala bo gotovo zaznamoval koncert etno skupine
Kontrabant 6. junija, organizatorji pa izpostavljajo tudi
srečanje lovskih pevskih zborov in rogistov, na katerem
bo nastopilo 120 glasbenikov. J. P. 

Tržič

Monografija o slikarju Jožetu Megliču 

V četrtek, 28. maja, ob 19. uri, bo v Tržiškem muzeju
predstavitev monografije o akademskem slikarju Jožetu
Megliču (1939-2006). O njegovem likovnem opusu in
nastajanju monografije o njem bo spregovoril umet-
nostni zgodovinar dr. Damir Globočnik, z glasbo pa bo
izid očetove monografije pospremila pianistka Urška
Meglič Sadiki. I. K.

Kranj

Del mene je narejen iz stekla

V četrtek, 28. maja, ob 20. uri, bo v Prešernovem gleda-
lišču v Kranju premiera celovečerne plesne predstave
Vite Osojnik & Mane z naslovom Del mene je narejen iz
stekla. Ponovitev bo naslednji dan, v petek, 29. maja, ob
isti uri na istem mestu. I. K.

Škofja Loka

Razstava Alenke Vidrgar

Jutri, v sredo, 27. maja ob 19. uri bo v Galeriji Ivana Gro-
harja odprtje kiparsko-ambientalne postavitve akadem-
ske kiparke Alenke Vidrgar z naslovom Uni - versus. I. K.

Akademski slikar Klavdij Tutta je predan tako lastnemu umetniškemu delovanju kot 
promoviranju slovenske likovne ustvarjalnosti doma in v svetu. / Foto: Igor Kavčič
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TELEVIZIJA

ova Kmetija ob-
ljublja polno
p r e s e n e č e n j .
Deset tednov
življenja sredi

popolne idile se bo iz tedna
v teden stopnjevalo do fina-
la, ko bomo končno dobili
novega zmagovalca resnič-
nostnega šova. 

Odpira se vprašanje, kdo
bo imel tisto, kar je potreb-
no za naziv zmagovalca, in
kdo bo skozi deset tednov
uspešno prestal vse izzive,
ki jih bo prinesla letošnja
Kmetija. Seveda se že po-

javljajo namigovanja, da se
Kmetija vrača na televizij-
ske ekrane zato, ker očitno
časi resničnostnih šovov
še niso minili, in če Pop

Tv želi konkurirati komer-
cialnim sorodnicam, je
nova Kmetija idealna, gle-
de na to, da je že letošnji
Veliki brat odpadel. Gleda-

nost Kmetije bi znala biti
enaka, če ne celo večja, pa
tudi finančno je Kmetija
verjetno manjši zalogaj od
resničnostnega šova Big
Brother.

Donald Rose, kreativni di-
rektor produkcije šova Kme-
tija, pravi: "Izpeljali smo že
dve izjemno uspešni sezoni
resničnostnega šova Kmeti-
ja in z vsako sezono za tek-
movalce pripravimo številne
preobrate, izzive in presene-
čenja. Tako bo tudi letos, ko
lahko gledalci in tekmovalci
pričakujejo Kmetijo, kot so
je vajeni - polno adrenalina,
napetih nalog in nepredvid-
ljivih situacij.''

JESENI SE VRAČA KMETIJA
Na Pop Tv jeseni prihaja nova sezona resničnostnega šova v naravi Kmetija. Gledalci bodo spet 
lahko spremljali talente na kmetiji, ki se bodo borili za bogato nagrado šova, petdeset tisoč evrov. 

Alenka Brun

NPetek ,  5 .  junija  2009 ,  ob 21 .  uri
Studenec pri  Domžal ah

Uspešnice Slovenskega okteta

Uspešnice Slovenskega okteta. Preveč jih je za en večer. Gotovo! Desetletja prepevanja zasedbe, ki 
se je s svojim zvenom vtisnila v spomin slehernega izmed ljubiteljev vokalne glasbe na Slovenskem 
(in pogosto tudi preko meja), so pustila sledi. Vodijo tudi na Studenec, kjer se bomo srečali z Mojcej, 
postali v Rutah in pozdravili Katrco. Večerni zvon bo vnesel mirnost ljudskega, Madžarski ples le-
poto klasičnega, Barkarola bo iskala čarno moč 
mesečne noči, Magister Bumbo pa prinese rum-
bo. Za vsakogar nekaj v enem samem večeru! 
Žlahtnost železnega repertoarja in svežina a lá 
Comedian Harmonists po oktetovsko. Pokazalo 
se bo, da je Slovenski oktet ponosen na preho-
jeno pot in, da se veseli izzivov, ki jih prinašajo 
sveže vsebine v njegovem bogatem programu. 
Večer, ki je pred nami, bo naslikal oboje! U r š k a  V i d i c ,  k l a v i r J u r e  S e š e k ,  m o d e r a t o r

Prodajna mesta za vstopnice:

- Vele, trafika, tel.: 01/721 83 71
- Ines Tours, tel.: 040/222 548, 

e-naslov: info@ines-tours.si
- Gostilna - Pub Rok, Krtina, 

tel.: 01/724 92 09
- Turistična agencija Komet, Zagorje, 

Cesta zmage 35-B, tel.: 03/563 32 70
- Gorenjski glas: 04/201 42 47

in dve uri pred prireditvijo 
v poletnem gledališču na Studencu.

Cena vstopnice: 
odrasli 12 EUR, otroci 6 EUR

NAKUP VSTOPNIC V PREDPRODAJI:
KD Miran Jarc, 
telefon: 051/616 171, 051/616 151
(vsakdan od 9. do 12. ure 
in od 16. do 19. ure)
na spletu
www.drustvo-miranjarc.si

INFORMACIJE IN NAKUP VSTOPNIC:
KD Slovenski oktet, 
telefon: 031/610 014,
E-naslov: info@slovenski-oktet.si

Medijski pokrovitelj:
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Z GORENJSKIM GLASOM NA IZLET 
V LUKO KOPER, sreda, 3. junija 2009

Ste se kdaj spraševali, kako obsežno je največje slovensko pristanišče in

koliko tovora se tam dnevno natovori in raztovori? Če vas zanimajo vse

podrobnosti, se nam pridružite v sredo, 3. junija, ko bomo vse to kar

sami preverili. Naše potovanje na morje se bo začelo na avtobusni

postaji Radovljica ob 6.15 zjutraj. Ob 6.45 se nam lahko pridružite na

avtobusni postaji pred hotelom Creina v Kranju, ob 7. uri pa na Prim-

skovem, na avtobusni postaji pred Mercatorjevim centrom. Prvi

polurni postanek bo na postajališču Ravbarkomanda. Ob 9.15 bomo

prispeli v Luko Koper. Voden ogled z avtobusom bo trajal približno eno

uro. Okoli pol enajstih nas bodo že pričakovali v restavraciji Emonec v

Kopru, kjer si bomo ogledali pražarno kave in se okrepčali s toplo ma-

lico, sledila bo degustacija kave. Ob 12. uri se bomo zapeljali v vas

Krkavče, ki je za obiskovalce zelo zanimiva vas. Prijazni domačin Pavle

nam bo razkazal znamenitosti vasi: kamniti steber iz obdobja Keltov,

znamenito sliko, baročno župnijsko cerkev in oljarno. Tam boste s

koščkom kruha pokusili najboljše oljčno olje, ki ga boste lahko tudi

kupili. Okoli 16. ure se bomo vrnili v Emonca na kosilo. Na poti proti

domu si bomo ob 17.30 v podjetju Vina Koper ogledali še vinsko klet z

degustacijo treh vrst vin. Prihod v Kranj je predviden okoli 19.30.

Pridružite se nam, preživeli bomo lep dan!

Cena vključuje: prevoz, ogled pražarne, toplo malico, degustacijo kave,

ogled oljarne, degustacijo olja, kosilo, ogled vinske kleti, degustacijo vin.Cena izleta: 35 EUR Prijave: 04 201 42 41

IZLETI
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naročanje: telefon: 04 201 42 41   
e-pošta: narocnine@g-glas.si
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Predstavljamo
vam kompost, 
ki je srce in duša
naravnega vrta, 
in visoke grede, ki
vse bolj osvajajo
sodobne vrtičkarje. 

95 strani
Cena: 16 EUR + poštnina

Naročnikom Gorenjskega glasa priznamo popust!

Nova knjiga za lep, naravi prijazen vrt 
vseh velikosti (lahko le vrtiček ob hiši).

Naročila sprejemamo 
po tel. št.: 04/201 42 41 
ali na: narocnine@g-glas.si. 
Knjigo lahko kupite tudi na sedežu Gorenjskega glasa, 
vsak dan od 8. do 19. ure, v petek do 16. ure.

❀
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FILM, KINO, MODA
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SUDOKU
Navodila: v kvadrate vpišite števila od 1 do 
9 tako, da se ne bo nobeno število ponovilo ne
v vrstici ne v koloni ne v enem izmed odebeljenih
devetih kvadratov.

Sestavila: Petra F.

KINO SPORED

Torek, 26. 5.
16.40, 19.00, 21.20
NOČ V MUZEJU 2
16.00, 18.30, 21.00 BRALEC
16.10   
POŠASTI PROTI NEZEMLJNOM 3D
(sinhronizirano)
18.10   CORALINE
20.10 PARIZ

Sreda, 27. 5.
16.40, 19.00, 21.20
NOČ V MUZEJU 2
16.00, 18.30, 21.00   BRALEC
16.10   
POŠASTI PROTI NEZEMLJNOM 3D
(sinhronizirano)
18.10   CORALINE
20.10 PARIZ

Četrtek, 28. 5.
16.10, 19.00, 21.50
ANGELI IN DEMONI
16.30, 18.30 ČIVAVA Z BEVERLY HILLSA
20.30 PARIZ
16.50, 19.10, 21.30 NOČ V MUZEJU 2

Petek, 29. 5.
16.10, 19.00, 21.50
ANGELI IN DEMONI
16.30, 18.30 ČIVAVA Z BEVERLY HILLSA
20.30, 23.10 PARIZ
16.50, 19.10, 21.30, 23.50
NOČ V MUZEJU 2

Sobota, 30. 5.
13.20, 16.10, 19.00, 21.50
ANGELI IN DEMONI
14.30, 16.30, 18.30
ČIVAV Z BEVERLY HILLSA
14.50 COROLINE
20.30, 23.10 PARIZ
16.50, 19.10, 21.30, 23.50
NOČ V MUZEJU 2

Nedelja, 31. 5.
13.20, 16.10, 19.00, 21.50
ANGELI IN DEMONI
14.30, 16.30, 18.30
ČIVAV Z BEVERLY HILLSA
14.50 COROLINE

20.30   PARIZ
16.50, 19.10, 21.30   NOČ V MUZEJU 2

Ponedeljek, 1. 6.
16.10, 19.00, 21.50
ANGELI IN DEMONI
16.30, 18.30
ČIVAVA Z BEVERLY HILLSA
20.30   PARIZ
16.50, 19.10, 21.30   NOČ V MUZEJU 2

Petek, 29. 5.
18.00    MARLEY IN JAZ
20.00    BRALEC

Sobota, 30. 5.
20.00    MARLEY IN JAZ

Nedelja, 31. 5.
20.00    BRALEC

Četrtek, 28. 5.
20.00   SABINA

Petek, 29. 5.
18.00   HITRI IN DRZNI 4
20.00   ANGELI IN DEMONI

Sobota, 30. 5.
18.00   ANGELI IN DEMONI 
20.30   HITRI IN DRZNI 4

Nedelja, 31. 5.
18.00   HITRI IN DRZNI 4
20.00   ANGELI IN DEMONI

Petek, 29. 5.
19.00   SRCE IZ ČRNILA

Sobota, 30. 5.
19.00    SRCE IZ ČRNILA

Zaradi konstantnega kršenja reda in
miru v kinodvorani, si uprava gledališča
pridržuje pravico do prepovedi vstopa
določenim obiskovalcem. Hvala za
razumevanje.

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo
pravico do spremembe sporeda.

KINO ŽELEZAR, JESENICE

LINHARTOVA DVORANA, RADOVLJICA

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER)

Rešitev

al McAffrey je iz-
kušen novinar v
Washingtonu, ki
se odločno loti
razpletanja skriv-

nosti na videz nepomemb-
nega umora. A izkaže se, da
nič ni tako preprosto. Celo
nasprotno, da je skrivnost za-
pletena in prepletena z naj-
višjimi političnimi vrhovi. 

V srcu igre se znajde uspe-
šen mlad in obetaven kon-
gresnik Stephen Collins, ki

je obenem predsednik od-
bora za nadzor nad pora-
bo proračunskih sredstev za
obrambo. Videti je, da nje-
gova zvezda svetlo žari 
na političnem nebu, dokler
njegova mlada pomočnica
ne umre in se sproži plaz
dogodkov, ki razkrijejo 
dolgo zatajevane resnice.
McAffrey, razpet med pri-
jateljstvo s Collinsom in 
novinarskim čutom, zabre-
de v zaroto, ki grozi, da bo
spodkopala same temelje
politične hierarhije. 

oletje bo letos, kar
se obuval tiče, zelo
barvito in razigra-
no. Barvna shema
in potiski na čevljih

se ujemajo s prihajajočo pa-
leto, torej so pisani, metalno
bleščeči in z različnimi poti-
ski cvetličnih vzorcev in
modnega kara. Zagotovo pa
so rože in rožice na vaših
čevljih tiste, ki jih lahko
označimo kot hit poletja.

Modni karo vzorec

Karo vzorec se je z oblačil
prenesel tudi na čevlje. Tre-
nutno zelo trendovski in pri-
kupen bo na vaših balerin-
kah ali čevljih s polno peto

dodal nagajivo igriv videz ur-
bane dame. 

Cvetlični vzorci

Obuti v cvetlice boste delo-
vali ljubko in romantično.
Najbolj prikladno pa je dej-
stvo, da jih lahko kombinira-
te z vsemi kosi garderobe,
zelo dobro se podajo k jean-
su in drugim stilom, le kom-
binacije cvetličnih čevljev z
oblačili, ki so v cvetličnih po-
tiskih, so lahko zelo nevarne
in jih odsvetujemo.

Debela platforma ali
polna peta

Udobni, modni, zanimivi
in sploh čudoviti so čevlji s
polno peto ali platformo. Z
veseljem jih nosimo in se ve-

selimo, da lahko tudi letos iz-
biramo med nešteto modeli,
barvami in vzorci. Zaprti, od-
prti, 'peep toe', s paščki, kaj
naj rečem, privoščite si jih in
uživajte v udobni hoji z vse-
mi prednostmi visoke pete. 

Sandali z ovratnikom

Trend, ki ga bomo videvali
vse pogosteje. Če še ne veste,
kaj so sandali z ovratnikom,
čisto preprosto, navadni san-
dali bolj ali manj odprti, ki
imajo v predelu gležnja
ovratnik. Ta pa lahko sega
višje do meč ali pa je pre-
prost nizek ovratnik. Višje,
ko sega, bolj morate paziti,
kako deluje v kombinaciji z
oblačili.

Gladiatorke

Za poletne potepe so kot
nalašč in izjemno primerne
tako imenovane gladiatorke.
Izbirate lahko med takšnimi
z veliko paščki ali le dvema
širšima, v vsakem primeru
velja modno in udobno. Bar-
ve gladiatork so običajno ne-
koliko naravnejše.

Barvito

Enobarvni čevlji so lahko
dolgočasni. Če ste takšnega
mnenja, se lahko veselite le-
tošnjih dvobarvnih in večbarv-
nih čevljev, ki jih lahko zasledi-
mo v vseh možnih odtenkih
barv, od najbolj kričečih, do
bolj umirjenih kombinacij iste
barve v različnih odtenkih. 

Rese na čevljih

Spet se je trend iz oblačil
prenesel tudi na čevlje. V na-
ravnih materialih in barvah,
kombinirane z jeansom ali
safari stilom lahko delujejo
zelo divje in zapeljivo.

Tania Mendillo

P

LEPOTNE SKRIVNOSTI

OBUTI V ROŽE, KARO 
IN ČEVLJE Z OVRATNIKI

DRŽAVNIŠKE IGRE
Režiser drame Zadnji škotski kralj sledi karieri
ambicioznega mladega politika Stephena, čigar
načrte o vzponu v državno elito zmoti brutalni
umor njegove pomočnice in ljubice.

mali oglasi
04/201 42 47, e-pošta: malioglasi@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si
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soboto je v več-
n a m e n s k e m
prostoru Gim-
nazije Kranj po-
tekalo tretje re-

gijsko tekmovanje otroških
in mladinskih pevskih zbo-
rov, ki ga je priredila škof-
jeloška izpostava javnega
sklada za kulturne dejavno-
sti. Udeležilo se ga je devet
zborov, ki so pred tem
uspešno nastopili na ob-
močnih srečanjih. Predsta-
vili so se z umetnimi pes-
mimi slovenskih skladate-
ljev, ljudskimi skladbami v
priredbi ali izvirni obliki
ter skladbami po lastnem
izboru. Po njihovih nasto-
pih je producent tekmova-
nja Janez Jocif ugotavljal,
da se kakovost otroških in
mladinskih pevskih zborov
dviguje: "Zborovodjem
smo hvaležni, da se trudijo
z mladimi pevci. Treba je
veliko napora, da ob vseh
aktivnostih, ki jih imajo
otroci, zbori sploh delujejo
in dosegajo dobre rezulta-
te. Stremimo k temu, da

mladinski zbori gojijo tudi
večglasno petje, kar je eden
od ciljev, ki naj bi jih dose-
gli z zborovskim prepeva-
njem na osnovnih šolah."

Tričlansko strokovno ko-
misijo v sestavi Danica Pi-
rečnik, Manja Gošnik in
Marko Vatovec je najbolj
navdušil Dekliški pevski
zbor Gimnazije Kranj pod
vodstvom Primoža Keršta-
nja, zato mu je dodelila naj-
višjo oceno tekmovanja
88,3 točke in zlato plaketo.
V kategoriji mladinskih
zborov je zlato plaketo pre-
jel zbor OŠ Matije Čopa
Kranj (zborovodkinja Dami-

jana Božič - Močnik), srebr-
no si je prislužil pevski zbor
OŠ Križe (zborovodkinja Si-
mona Kralj), bronasto pa
mladi pevci OŠ Železniki
(zborovodkinja Marjeta Na-
glič). OŠ Matije Čopa se je
dobro odrezala tudi v kate-
goriji otroških zborov, saj je
njen otroški zbor (zboro-
vodkinja Damijana Božič -
Močnik) osvojil zlato plake-
to, srebrno so si prislužili
zbori z OŠ Žirovnica (zbo-
rovodkinja Slavica Magdič),
OŠ Prebold (zborovodkinja
Bojana Hrovat) in Zvezdice
z OŠ Toneta Čufarja Jeseni-
ce (zborovodkinja Mojca

Čebulj), bronasto plaketo pa
mladi pevci podružnične
šole Lom pod Storžičem
(zborovodkinja Janja Me-
glič). Komisija je podelila še
priznanje za najboljšo iz-
vedbo slovenske ljudske
pesmi, in sicer otroškemu
zboru OŠ Prebold za sklad-
bo Ladislava Györeka Prek-
mursko gostüvanje, Primož
Kerštanj pa je prejel nagra-
do za najboljšo izbiro pro-
grama (Lucijan Marija Šker-
janc: Ave Maria, Ambrož
Čopi: Šče wtičace so snuwa-
le - ljudska iz Rezije, Step-
hen Hatfield: Las Amarillas
- mehiška ljudska).
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SUDOKU 
ZA
OTROKE

Navodilo za reševanje:
V mrežo uvrstite številke od 1 do 6. Upoštevajte:
1. V vsaki vrstici je vsaka številka vpisana le enkrat.
2. V vsakem stolpcu je vsaka številka vpisana le enkrat.
3. V vsakem pravokotniku s 3 x 2 polji je vsaka številka 

vpisana le enkrat.

Sestavila: Eva in Bine 

Rešitve:

Komisijo je najbolj navdušil Dekliški pevski zbor Gimnazije Kranj pod vodstvom Primoža
Kerštanja. / Foto: arhiv GG/Gorazd Kavčič

GIMNAZIJKE SO PELE 
NAJBOLJ UBRANO
Na regijskem tekmovanju se je predstavilo devet otroških in mladinskih pevskih zborov. Najvišjo
oceno je prejel Dekliški pevski zbor Gimnazije Kranj.

Ana Hartman

V

TISOČ UGANK ZA MALČKE
Franc Ankerst vam zastavlja naslednjo uganko:
Če padeš na nosek, to strašno boli,
zato tudi včasih prikaže se ... 
Do petka nam pošljite SMS z vsebino ug+rešitev+ime,
priimek in naslov na številko 031/691 111. Nekdo bo pre-
jel knjižno nagrado. Ime nagrajenca bomo objavili pri-
hodnji torek. Pravilna rešitev prejšnje uganke se glasi
pet prstov. Tokrat nismo prejeli pravilnega odgovora.

Založništvo in izobraževanje,
Gorenjska cesta 33 c, 
4240 Radovljica
tel.: 04 5320 200, 
faks: 04 5320 211
e-pošta: zalozba@didakta.si
www.didakta.si

Deklica na samotni gugalnici

Otroci se igrajo na igrišču, potem se
odpravijo na rojstni dan. Igriški škrat
Pij in deklica Gaja bi se jim rada pri-
družila, a ju drugi otroci ne opazijo.
Med njima se stke prijateljstvo in sku-
paj pripravita za otroke presenečenje
... Nežna in krhka pripoved o drugač-
nosti, prijateljstvu in sprejemanju.

Cena: 14,90 EUR, 
format: 23 cm x 21 cm 

Med pravilnimi odgovori bomo izžre-
bali tri nagrajence, med katere bomo
razdelili tri knjige, ki jih poklanja zalo-
žba Didakta. Rešitve križanke (geslo,
sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in
vpisano v kupon iz križanke) pošljite
na dopisnicah do 29. junija 2009 na
Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4,
4001 Kranj. Dopisnice lahko oddate
tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa
pred poslovno stavbo.

V Šenčurju je lepo

V Domu krajanov v Šenčurju je v petek potekala prireditev Pr'
nas v Šenčurju. Na njej so otroci iz Vrtca Šenčur s plesom,
petjem in igro pokazali, kaj so se v celoletnem projektu na-
učili o svojem kraju. Jeseni so se namreč odzvali vabilu Turi-
stične zveze Slovenije in se pridružili vseslovenskemu giba-
nju za promocijo turističnih vsebin in širjenja gostoljubne
zavesti med najmlajšimi. V sodelovanju z domačim turistič-
nim društvom so zato v zadnjih mesecih na različne načine
odkrivali, kaj vse ponuja Šenčur. Na sklepni prireditvi so pri-
kazali, kako je vitez Jurij postal zavetnik Šenčurja, razložili,
da je cesarica Marija Terezija s Šenčurjem tesno povezana
zaradi krompirja, ločevali so odpadke ter predstavili poleg
krompirja najbolj značilni šenčurski jedi: godlo in prato. Po
koncu prireditve so starše in ostale gledalce povabili še k
ogledu razstave njihovih izdelkov na temo Naš kraj, ob slo-
vesu pa so jim postregli s prato in krompirjem. S. Š.

Med pobiranjem krompirja je čas tudi za razmišljanje. 

Glasbena pravljica Tobija

Učenci in učiteljice iz Dražgoš smo 11. maja šli v Center
slepih in starejših. Zaigrali smo pravljico Tobija. Pri pravlji-
ci ima vsak svojo vlogo. Nekateri pojejo, nekateri pa igrajo.
Veliko ljudi je bilo na invalidskem vozičku. Pravljica nam je
dobro uspela. Poslušalcev je bilo okoli 50, bili so zelo zado-
voljni. Z glasbeno pravljico Tobija smo nato imeli še pet
predstav. Štiri so bile namenjene učencem centralne šole in
PŠ Selca, ena pa učencem šole Jela Janežiča.
Katja Nastran, 5. r, PŠ Dražgoše
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udijev najmanjši,
lahko se mu reče
tudi vstopni mo-
del, je že lani upih-

nil 12 svečk, v zadnje obdobje
avtomobilskega življenja pa
je druga generacija vstopila v
rahlo kozmetično in tehnič-
no osveženi podobi. Treba je
priznati, da se gube na trojki-
nem obrazu kljub letom še
ne poznajo, še zlasti velja to
za petvratno različico sport-
back, ki so jo spravili na ceste
šele potem, ko se je dobro
prijela trivratna. Zadnji koz-
metični posegi niso prinesli
velikih zunanjih sprememb,
ampak le uskladitev z najno-
vejšimi hišnimi smernicami.
To predvsem pomeni, da
ima A3 nove žaromete s teh-
nologijo svetlečih diod za
dnevne luči, ki se najdejo
tudi na rahlo preoblikovanih
zadnjih lučeh. Vse ostalo je

komaj vidno, oziroma opazi-
jo le pravi poznavalci, čeprav
se je na račun masivnejših
odbijačev avtomobil podalj-
šal za poltretji centimeter.
Tudi notranjost je ostala bolj
ali manj nespremenjena, to-
rej voznik lahko pričakuje
germansko redoljubno ureje-
ne merilnike, ki so jim neko-

liko popravili grafiko, kombi-
nacijo rdečkaste in sive osve-
tlitve, logično razporejena sti-
kala, in splošno ugodno ergo-
nomijo. V sportbacku je se-
veda na voljo nekoliko izdat-
nejši prtljažnik, ki brez podi-
ranja zadnje sedežne klopi
sprejme 370 litrov prtljage.
Vsaj glede manjšega dizel-
skega motorja je bolj ali manj
vse znano tudi pod motor-
nim pokrovom. Štirivaljnik z
1,9-litra gibne prostornine
ima za seboj že precej kilo-
metrine, ob zadnjih posodo-
bitvah turbodizelskih strojev,
ki so dobili neposredni
vbrizg po skupnem vodu, je
njegova tehnologija že neko-

liko za časom. Kljub temu
prijetno preseneti z nizko po-
rabo, zaradi katere so postan-
ki na bencinskih črpalkah
razveseljivo redki. Motorna
moč se na prednji kolesi pre-
naša preko šeststopenjskega
ročnega menjalnika, zato je
pri višji potovalni hitrosti
motornega hrupa več, kot se
spodobi za prestižno znam-
ko. K poglavju o dobrih voz-
nih lastnostih seveda že po
tradiciji sodi zanesljiva lega
na cesti.

Avtomobilsko življenje Au-
dija A3 je bilo torej dokaj dol-
go in bogato, za primeren
prestižni pedigre pa skrbi
njegova cena.
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AVTOMOBILIZEM

OSNOVNI TEHNIČNI PODATKI

GLOBOKIH OBRAZNIH GUB ŠE NI
Test: Audi A3 Sportback 1.9 TDI

Matjaž Gregorič

A

Gibna prostornina: 1896 ccm 
Največja moč pri v/min: 77 kW/105 KM 
Najvišja hitrost: 194 km/h
Poraba goriva po EU norm.: 5,8/ 3,8/ 5,4 l/100 km 
Maloprodajna cena: 42.224 EUR 
Uvoznik: Porsche Slovenija, Ljubljana

NA KRATKO

MAZDA: Japonska Mazda je
v sklopu projekta HyNor na
slavnostnem dogodku v
Oslu ob odprtju prvih vodi-
kovih črpalk predstavila
prvo prenovljeno Mazdo
RX-8 Hydrogen RE z rotacij-
skim motorjem na vodikov
pogon po evropskih specifi-
kacijah. Norveški državni
projekt vožnje na vodik je s
tem pomembno napredoval
pri izgradnji širše infrastruk-
ture na 580 kilometrov dolgi
poti od Osla do Stavangerja. 

ŠKODA: S tekočega traku v
Škodini tovarni v Kvasinyju
je pred kratkim zapeljal prvi
serijski Yeti, ki ga bodo za-
čeli prodajati sredi junija.
Yeti je pred kratkim opravil
zadnjo testno fazo pred
uvedbo na trg. Testirali so
vozila z bencinskim motor-
jem 1.8 TSI in dizelskim
motorjem 2.0 TDI v kombi-
naciji s štirikolesnim pogo-
nom. 

FORD: Izvršni direktor Su-
mmit motors Masahiro Taji-
ma je novi miss Universe
Mireli Korać uradno predal
ključe Fordove Fieste Titani-
um 1.4i. M. G.

koraj dve desetletji
Clio piše najpo-
membnejše po-
glavje zgodbe fran-

coskega Renaulta. V treh ge-
neracijskih podobah je osvo-
jil več kot 8,5 milijona kup-
cev in s tem postal tudi eden
najuspešnejših malih avto-
mobilov na stari celini. Zdaj
je prišel tudi čas za njegovo
kozmetično in tehnično po-
sodobitev, s katero ga želi
Renault ohraniti tam, kjer je
že ves čas, torej na samem
vrhu. Na zunanjosti so obli-
kovalci naredili nekaj kroja-
ških popravkov, ki Clia pri-
bližujejo podobi novega Me-
gana, hkrati pa je pridobil še
nekaj dodatnih milimetrov
zunanje dolžine. V evolutiv-
nem slogu je prenovljena
tudi armaturna plošča, v po-
tniški kabini pa so opazni
bolj kakovostni materiali ob-
log in sedežnih prevlek. 

Ob tri- in petvratni različi-
ci je bil prenove deležen tudi
kombijevski Clio Grandtour,
ki se ponaša z družinsko
prostornim 439-litrskim prt-
ljažnikom. Motorna paleta je
že znana, začenja jo 1,2-litrs-
ki bencinski štirivaljnik s 55
kilovati (75 KM), sledi mu
1,2-litrski stroj s turbinskim
polnilnikom in 74 kilovati
(101 KM), za njim se zvrsti
še 1,5-litrski turbodizel s tre-
mi različnimi zmogljivostmi
50, 36 ali 78 kilovatov (70,

86 ali 105 KM). Na novo v
Cliovo paleto prihaja športna
različica GT, ki ima v nosu
1,6-litrski bencinski štirivalj-
nik s 94 kilovati (128 KM), 
res pravi športnik pa je Clio
Renault Sport; mišičnjaka s
športno uglašenim podvoz-
jem poganja 2,0-litrski rohneči
bencinski štirivaljnik, ki razvije
147 kilovatov (203 KM).

Cene za novi Clio se zače-
njajo pri 8.990 evrih, a do
nadaljnjega se lahko od tega
odšteje še tisočak popusta. 

NA POTI MED LEGENDE
Renault je posodobil svoj najuspešnejši model Clio.

Matjaž Gregorič

S
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red časom je v naše
uredništvo priroma-
lo prijetno vabilo Bar-
be Štembergar Zu-
pan (večina jo pozna

predvsem po njenem lončar-
skem ateljeju, lončarskih in
keramičnih izdelkih), da pri-
pravljajo članice njenega Štu-
dijskega krožka zaključek
skupnega druženja v Domu
krajanov v Vogljah, naslovile
pa so ga Kako prepoznati pra-
vo kozmetiko za svoje zdravje.
Odločile so se namreč, da
bodo poučna in prijetna druže-
nja zaključile z žensko temo.
Kozmetičarka Katja Novak jih
je poučila o dnevnem in večer-
nem ličenju, njena mama
Cvetka pa je spregovorila o

prednostih naravne kozmeti-
ke. 

Nekatere udeleženke letoš-
njega Študijskega krožka so se
spoznale že lani na tečaju kera-
mike. Takrat so sprožile vpra-
šanja o naravni kozmetiki in o
vsem, kar nam ponujajo pro-
dajne police. Tema ja bila ob-
širna, pa vendar dovolj zanimi-
va, da je združila manjšo sku-
pino odraslih žensk (Cvetka in
Katja Novak, Irena Božič, Ro-
mana Oman, Erika Rozman,
Zdenka Zakojšek, Ifigenija Si-
monović, Zlata Bidovec, Tatja-
na Pušavec in mentorica krož-
ka, Barba Štembergar Zupan).
Ob zaključku so svoja spozna-
nja zapisale v knjižici z enakim
naslovom, kot so poimenovale
zaključno srečanje in podna-
slovom Uvod v naravno koz-
metiko. Glavne avtorice bese-

dila so že omenjene Cvetka,
Katja in Barba, knjižica pa pri-
naša zanimivo branje, polno
praktičnih in uporabnih na-
svetov, a še vedno dopušča
bralcu lastno odločitev.

Udeležili smo se tudi odprt-
ja novega frizerskega studia
Star Fashion v Radovljici, ki bo
poleg frizerskih storitev ponu-
jal tudi manikiro. Salon je že
deloval pod blagovno znamko
Elvir Style na Jesenicah, ven-
dar se je zaradi večjih potreb
preselil v Radovljico, mimo-
grede pa še spremenil ime.
Stranke Star Fashiona izhajajo
tudi iz vrst znanih Slovencev.
Med njimi najdemo športnika
Anžeta Kopitarja, pevko Ja-
dranko Juras, igralca in televi-
zijca Rada Muleja, pevko Mayo
P, člana skupine Kocka Peter-
nellya, gorenjski lepotici Dašo

Podržaj in Tanjo Trobec, ki sta
se odprtja tudi udeležili in do-
volili, da jima je šef salona - ki
je hkrati tudi glavni frizer - El-
vir Hadžič uredil pričeski. 

Smo pa med prisotnimi
povprašali managerja Emirja
Haskiča, kaj se dogaja s pri-
ljubljeno kranjskogorsko sku-
pino Kocka. Peternelliya lahko
spremljamo v pevskem triu v
Piramidi, Chorchyp sodeluje z
različnimi samostojnimi pev-
kami. 

Razložil nam je, da so se čla-
ni gorenjske hip hop skupine
Kocka odločili, da bodo v bliž-
nji prihodnosti ustvarili svoje
samostojne izdelke. Počasi in
kot prvi se na sceno vrača
Anže Kolenc - Sharks, ki bo s
svojo duhovitostjo že v teh
dneh predstavil svoj prvi sin-
gel Za POP...kul. 

DRUŽABNA KRONIKA

Novi idol je Kris Allen

Zmagovalec 8. sezone čez lužo priljub-
ljenega televizijskega pevskega tekmo-
vanja Ameriški idol je 23-letni študent iz
Arkansasa Kris Allen, ki si najbolj želi
spoštovanje, drugouvrščeni Adam Lam-
bert, ki je veljal za favorita, pa hrepeni po
zvezdništvu. "Edino, kar si zares želim,

je, da bi me v glasbeni industriji spoštovali. Če to pome-
ni, da bom prodajal albume ali dobival grammyje, ali pa
le, da bodo ljudje radi poslušali mojo glasbo, je to tisto,
kar si želim," je skromen novi ameriški idol.

Igralko našli mrtvo

Britansko igralko Lucy Gordon, ki je
nastopila v Spidermanu 3, so dva dni pred
29. rojstnim dnevom v njenem pariškem
stanovanju našli mrtvo. Mediji poročajo,
da se je obesila, policija pa je potrdila, da
je najverjetneje šlo za samomor. Obe-
tavno igralko, ki je nazadnje igrala v filmu

o francoskem pevcu Sergeu Gainsbourgu, v katerem je
upodobila njegovo ženo, igralko in pevko Jane Birkin, naj
bi prizadela nedavna smrt prijatelja, večer pred tragedijo
pa naj bi se sprla s fantom, ki jo je tudi našel mrtvo.

Okreva po hepatitisu

Italijanski modni oblikovalec Giorgio Ar-
mani je sporočil, da po okužbi s hepatiti-
som dobro okreva. "Hepatitis sem dobil
zaradi zastrupitve. Bolezen ni redka, a za-
hteva kar nekaj časa za popolno okrevan-
je," je obvestil javnost, potem ko se je v
zadnjih dneh veliko ugibalo o njegovem

zdravstvenem stanju. Skrbi so odveč, dodaja, tudi kar se
tiče posla, saj vse poteka kot običajno.

Ne bo se ločil

Oskarjevec Sean Penn, ki je aprila
vložil zahtevek za ločitev od so-
proge Robin Wright, si je že drugič
premislil in zaprosil sodišče, naj
postopek prekine. "Bila je arogant-
na napaka," njegove besede citira
New York Daily News. Zakonca, ki

sta poročena 13 let in imata dva otroka, sta se ločevala že
decembra 2007, po nekaj mesecih pa sta se pobotala.
Tokrat so pa vse skupaj povezovali s precej mlajšo kolegi-
co Natalie Portman, ki je govorice odločno zanikala.

KUD Mladi Svet iz Kranja je v soboto organiziral 
kulturno manifestacijo Dan mladosti, kjer sta vas na
vratih kulturnega doma na Primskovem z nasmehom
sprejeli pionirki Irena in Darja. / Foto: Tina Dokl

VRTIMO GLOBUSKOCKA SE VRAČA PO DELIH
Članice Študijskega krožka Barbe Štembergar Zupan so pripravile prijetno druženje ob zaključku
krožka, člani skupine Kocka pa se na slovensko glasbeno sceno vračajo s samostojnimi projekti.

Odprtja frizerskega salona sta se udeležila tudi trenutno 
najvidnejša člana Kocke Peternelly in Chorchyp. / Foto: Anka Bulovec

Pevka Maya P in pevec ter kitarist Dagi - Anže Langus 
Petrovič (Da phenomena). / Foto: Anka Bulovec

Kot se za zaključke spodobi, tudi tokrat ni manjkala torta. 
Barba Štembergar Zupan, Katja in Cvetka Novak./ Foto: Tina Dokl

Frizer in šef salona Elvir Hadžič in Emir Haskić / Foto: Anka 

Bulovec

Na frizerskem stolčku se je znašla tudi lepotica iz Medvod
Tanja Trobec./ Foto: Anka Bulovec

Kulturnica Ifigenija Zagoričnik Simonović je bila tokrat v vlogi
modela, kjer se je prepustila strokovnim rokam./ Foto: Tina Dokl

Alenka Brun
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