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Z novima žičnicama "pomladili" Voge 
v petek so na V o g l u t u d i u r a d n o p reda l i s m u č a r j e m nov i š t i r i sedežn i c i . 
Pogna l j i h je s ta ros ta b o h i n j s k e g a s m u č a n j a F rance Bučar. 

PETRA LOTRIČ 

Ukane - Novi štirisedežnici 
Sta nadomestili vlečnico Bru-
narica in dvosedežnico Križ, 
odstranili pa so tudi najsta-
rejšo enosedežnico Orlove 
glave, ki so jo zgradili že dav-
nega leta 1966. Tudi sicer je 
bila pred investicijo povpre-
čna starost naprav skupaj z 
nihalko dobrih 25 let, sedaj 
pa znaša slabih 18 let. 

"Po postavitvi velike nihal-
ke je to drugi najpomemb-
nejši korak k temu, da Vogel 
preraste v smučarsko središ-
če celo nadregionalnega po-
mena," je med drugim pove-

dal France Bučar, preden je s 
pritiskom na gumb predal 
novi napravi v uporabo. 

"Mnogo let je minilo, od-
kar je bila na smučišču po-
stavljena zadnja nova napra-
va. Opremljenost smučišča z 
napravami in stroji je bila do 
danes v povprečju najstarej-
ša med slovenskimi smučiš-
či," je v nagovoru povedal To-
maž Šumi, predsednik upra-
ve družbe Žičnice Vogel. Na-
povedal je, da se je s postavit-
vijo teh dveh novih naprav 
začel na Voglu nov investicij-
ski ciklus, s katerim naj bi se 
smučišče po opremljenosti 
približalo drugim smučar-

skim centrom - vsaj v Slove-
niji, če že ne v Evropi. 

Sama gradnja je potekala 
v skoraj ekstremnih razme-
rah. Največji zalogaj je bil 
transport več kot 2.500 ton 
materiala in opreme prek 
Žagarjevega grabna na grad-
bišče, le stebre žičnic in nji-
hove baterije so prepeljali in 
zmontirali s helikopterjem. 
Investicija, ki je vredna pet 
milijonov evrov, naj bi se po-
vrnila v desetih letih. 35 od-
stotkov denarja oz. 1,7 mili-
jona evrov so pridobili z ne-
povratnimi sredstvi iz evrop-
skih skladov, preostalo pa so 
krediti in lastna sredstva. Novi štirisedežnici sta hitri in udobni. /roto AnkaSuiovK 

Sklad prodaja stanovanja 
Repub l i šk i s t anovan j sk i sk lad je včera j začel s p r e j e m a t i v l o g e za n a k u p 3 6 4 
s tanovan j , o d ka te r ih j i h je 142 n a p r o d a j na S o t o č j u v K ran ju in 4 6 na 
Prešernov i cest i na j e s e n i c a h . 

CVETO ZAPLOTNIK 

Kranj, Jesenice - Cena stano-
vanj v Kranju je (skupaj z 
davkom na dodano vred-
nost) 1 .560 evrov za kva-
dratni meter, na Jesenicah 
pa 1 .400 evrov. 

Sklad bo sprejemal vloge 
do ponedeljka, 11. februarja, 
kupce bo izbral 27. marca, o 
izbiri pa bo vse obvestil naj-
kasneje do }. aprila. Stanova-
nja v Kranju naj bi kupcem 
izročili oktobra 2009 , na Je-
senicah pa avgusta 2009. 

Sklad bo pri izboru dal 
prednost mladim družinam, 
družinam, ki sicer niso mla-
de, mladim parom, invali-
dom, ljudem, ki se težko 
gibljejo, in varčevalcem v 
Nacionalni stanovanjski var-

Stanovanj v Kranju še graditi niso začeli, a jih že prodajajo. 

čevalni shemi, pri mladih 
družinah in mladih parih pa 
še posebej tistim, ki prvič re-
šujejo stanovanjski pro-
blem. Kupci bodo v desetih 

letih od nakupa stanovanje 
lahko prodali ali obremenili 
le na podlagi pisnega soglas-
ja sklada in v posebej določe-
nih primerih. 

Gorenjska Gremo gor. 
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: Kljub mrazu 
i na cigaretni opoj 

: Da kadilci pozimi pred vrati gostin-
; skih lokalov ne zmrzujejo, so mnogi 
i gostinci vložili zajetne kup2ke evrov 
; in morda tudi zato obdržali višino 
; dnevnega izkupička. Povečali so tera-
: se, nabavili grelnike in odejice, nata-
: karicam kupili brezrokavnike... 
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G O R E N j S K A 
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Šenčurjani bodo 
mirneje spali 

Civilna iniciativa krajanov SenCurja je, 
sodeč po obljubah pristojnih, uspela 
z večino zahtev za ublažitev hrupa, ki 
ga povzroča brniSko letališče. Popu-
stila je le pri zahtevi, da bi bilo letališ-
če zaprto za promet v nočnem času 
med 22. in 5. uro zjutraj. 

R E P O R T A Ž A 

Na Brdu le beli cvetovi 

Cvetličarji na Brdu za vsako po-
membno srečanje evropskih politi-
kov uporabijo drugo vrsto rož. ki pa 
morajo obvezno imeti bele cvetove. 
Na zadnjem ministrskem srečanju 
so, na primer, za cvetlično ureditev 
uporabili 1.500 amarilisov. 

1 6 

E K O N O M I J A 

Alpetour prevzel 
Kam-Bus 

Avtobusni linijski prevozniki v Slove-
niji se vse bolj povezujejo. Delniška 
družba Alpetour Potovalna agencija 
je postala večinska lastnica družbe 
Kam-Bus Kamnik, Skupina Alpetour 
pa s tem tretji največji avtobusni pre-
voznik v Sloveniji. 
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V R E M E 

Danes bo pretežno Jasno. Jutri 
booiMinoanara^iala. V noti 
na četrtek in v četrtek zjutraj 
bo oblačno s padavinanu. 
V četrtek se bo jasnih. 
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Jutri: pretdm oblačno 



POLITIKA da nica.zavrl@g-glas.si 

BRDO PRI KRANIU 

V Sloveniji generalni sekretar O Z N Ban Ki M u n 

Na povabilo predsednika slovenske vlade in predsednika 
Evropskega sveta janeža janie je bil na obisku v Sloveniji 
generalni sekretar Organizacije združenih narodov Ban Ki 
Mun. Z janezom )anšo se je srečal na Brdu, sestal pa se je 
tudi s predsednikom države Danilom Tilrkom, bivšim pred-
sednikom Milanom Kučanom in ministrom za zunanje za-
deve Dimitrijem Ruplom. Osrednja pozornost na pogovorih 
Janeza Janše in Ban Ki Muna je bila namenjena medseboj-
nemu sodelovanju v času slovenskega predsedovanja Svetu 
Evropske unije. Slednje je v tem času v prvi vrsti osredoto-
čeno na reševanje odprtih vprašanj 2 območja Zahodnega 
Balkana, kjer si, še posebej ko gre za občutljivo vprašanje 
prihodnosti Kosova, tako Evropska unija kot Organizacija 
združenih narodov delita odgovornost za stabilnost širše re-
gije. Premier Janez Janša in generalni sekretar Ban Ki Mun 
sta se doslej srečala že ob robu splošne razprave 62. zase-

f - te .Ji 
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danja Generalne skupščine OZN septembra lani v New Yor-
ku, tokratno srečanje pa je bil hkrati tudi prvi obisk general-
nega sekretarja osrednje mednarodne organizacije v samo-
stojni Sloveniji. Na sliki: Janez Janša in Ban Ki Mun, ob nji-
ma Urška Bačovnik in Ban Sun Tik. D. Ž. 

CROBLJE 

Zares tudi v osrednji Sloveniji 
Sredi minulega tedna so se v Grobljah pri Domžalah zbrali čla-
ni in simpatizerji stranke Zares, kar je bil po ustanovitvi inicia-
tivne skupine naslednji korak k ustanovitvi Osrednjeslovenske-
ga pokrajinskega odbora Zares. V kulturnem domu je zbrane 
nagovoril predsednik stranke Gregor Golobič. V tem delu Slo-
venije imajo evidentiranih že več kot sedemsto članov. J. P. 

urilo 
izžrebanemu naročniku časopisa 

Gorenjski Glas 

Knjigo prejme FRANC ZUPAN iz Podnarta. 

KOTIČEK ZA NAROČNIKE 

Podarjamo vstopnice 
za Avsenikov zlati abonma 
Naši cenjeni naročniki, ki radi poslušate Avsenikovo glasbo 
in bi se radi brezplačno udeležili celovečernega koncerta v 
Begunjah, vabljeni k sodelovanju! 
V restavraciji Avsenik v Begunjah se bo v sklopu abonmaja 
zvrstilo osem koncertov, posvečenih članom ansambla bra-
tov Avsenik iz obdobja najuspešnejšega dvojnega albuma 
Zlati zvoki, in zaključni koncert, posvečen hitu Na Golici. 
Peti koncert bo na sporedu v petek, 8. februarja, ob 20. uri. 
Gorenjski glas kot medijski sponzor podarja dvakrat dve 
vstopnici za koncert. Če bi se koncerta, ki bo posvečen Emi 
Prodnik, radi udeležili, odgovorite na nagradno vprašanje: S 
kom je pela v duetu: s Francem Korenom ali Danico Filiplič? 
Odgovore nam pošljite najkasneje do petka, 1. februarja, na 
naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4 , 4 0 0 0 Kranj ali po 
e-pošti na: narocnine@g-glas.si s pripisom "Za Avsenikov 
abonma". Izžrebali bomo dva para, katerih imena bodo ob-
javljena v torek, 5. februarja, vstopnice pa jim bomo poslali 
po pošti. Sodelujte in mogoče bo žreb prav vam namenil 
glasbeno obarvan večer v dvorani Pod Avsenikovo marelo! 

Župani znova o pokrajinah 
Ta t e d e n bo d r ž a v n i z b o r ob ravnava l pake t p o k r a j i n s k e z a k o n o d a j e . Pred t e m je m i n i s t e r za l oka lno 

s a m o u p r a v o Ivan Žagar z n o v a skl ical s lovenske ž u p a n e , p r i d r u ž i l pa se j i m je t u d i p r e d s e d n i k v lade 

Janez j anša . 

DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Ljubljana - Pokrajine potre-
bujemo, da bo prihodnji raz-
voj Slovenije hitrejši in ena-
komernejši, je na posvetu 
županov v petek dejal premi-
er Janez Janša. Če zakone iz-
glasujemo in pokrajine usta-
novimo, lahko sprejeto po-
zneje popravljamo. Če ne, ne 
bo česa popravljati in spet bo 
potrebnih več mandatov, da 
zberemo energijo in se spet 
lotimo razprave o pokraji-
nah. Spremembe bodo mož-
ne, je zatrdil predsednik vla-
de. Podobno se je namreč 
zgodilo že pri ustanavljanju 
občin, nove izkušnje smo 
sproti vgrajevali v normativo 
in spreminjali prvotne rešit-
ve. Sicer pa ne delamo nebe-
škega kraljestva, je dejal Ja-
nez Janša. Medtem ko je 
slednji menil, da se bo mo-
goče o vprašanjih, kakršni 
sta ime in sedež pokrajin, 
odločati v organih pokrajin, 
pa je minister za lokalno sa-
moupravo in regionalni raz-
voj Ivan Žagar dejal, da je za 
morebitne spremembe v 

Janko S. Stušek v imenu osmih županov vprašuje, zakaj ne 
bi bila mogoča 15. pokrajina. /Foto:Cor«dKav« 

predlagani zakonodaji odpr-
ta pot v parlamentu. Tam se 
ta teden začenja splošna raz-
prava, nato bo mogoče rešit-
ve glede pokrajin dopolnjeva-
ti z amandmaji. Sicer pa je 
vlada pri zakonodaji že upoš-
tevala tudi predloge iz javne 
razprave. Pojasnil je tudi. za-
kaj ravno 14 pokrajin, kajti 
temu številu nekatere občine 
nasprotujejo. Predlog je ute-
meljen na sedaj veljavnem 
sistemu 12 statističnih regij. 

Število 14 pa je zgornja meja, 
prek katere ni mogoče zaradi 
evropskih direktiv. 

Iz razprave županov je bilo 
poleg podpore pokrajinam 
slišati tudi kritike. Anton 
Tone Smolnikar, župan obči-
ne Kamnik, jim je sicer na-
klonjen, moti pa ga dejstvo, 
da bo sedež Kamniško-Za-
savske pokrajine v Domža-
lah, sedež pokrajinskega sve-
ta pa v Trbovljah. V občini 
podpirajo pokrajino do Litije, 

ne pa do Trbovelj, češ da ni-
majo veliko skupnega. Tako 
meni tudi župan Komende 
Tomaž Drolec, češ da večina 
njegovih občanov še ni bila v 
Trbovljah in najbrž tudi ne 
bi znala po vrsti našteti nase-
lij Zagorje, Trbovlje, Hrast-
nik. Janko S. Stiišek, župan 
Radovljice, pa se je oglasil v 
imenu osmih županov gor-
njih gorenjskih občin, ki pri-
čakujejo odgovor na svoje ar-
gumente, zakaj bi imeli od 
preostale Gorenjske ločeno 
pokrajino. Izrazito nenaklo-
njeni sta bili stališči Marjana 
Poljšaka iz Ajdovščine, ki 
meni, da je ključno vpraša-
nje Slovenije njeno gospo-
darstvo in ne pokrajine, in 
ljubljanskega podžupana Ja-
nija Modemdorferja, ki je 
dejal, da Ljubljana s pokraji-
nami izgublja. Ljubljana iz-
gublja, kjer je imela prej ko-
risti od centralizacije, je odvr-
nil predsednik vlade. Sicer 
pa tudi interes glavnega me-
sta ne more biti, da se čez de-
setletje zaduši v prometu, 
ker se vsi tokovi stekajo vanj. 
Te je treba preusmeriti. 

Z delom koalicije so zadovoljni 
DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Radovljica • Ob obletnici 
podpisa programsko-koali-
djske pogodbe, ki jo je v ob-
čini Radovljica podpisalo 
osem strank in list z župa-
nom Jankom S. Stuškom, so 
na novinarski konferenci 
ocenili njeno uspešnost. 

Podpisniki so bili: LDS, SD, 
SMS, Glas žensk Slovenije, 
SNS, DeSUS, AS (sedaj Za-
res), Obrtno-podjetniška lista 
in župan. S sodelovanjem so 
zadovoljni, je dejal Primož 
Jeglič (LDS), sicer podžupan, 
ki je pojasnil, kako so si raz-
delili naloge v odborih in 
organih občine, kjer je tretji-

na mest namenjena tudi 
opoziciji. Zadovoljstvo z de-
lovanjem koalicije je izrazil 
tudi župan Janko S. Stušek. 
Temelj njenega delovanja je 
uresničevanje razvojnega na-
črta do leta 2013, ki ga ravno 
sedaj dopolnjujejo in spre-
minjajo prioritete. Župan je 
podrobno nanizal, pri kate-

rih lanskih načrtih so bili 
uspešni in kaj bodo letošnje 
prednostne naloge. Lani jim 
je načrte prekrižalo septem-
brsko neurje, ki je naredilo 
veliko škode v Kropi. Za sa-
nacijo so porabili dvesto ti-
soč od odobrenih štiristo ti-
soč evrov, letos bodo še pre-
ostalo. Tudi drugi podžupan 
Jože Rebec (S D) je pohvalil 
dobro delovanje koalicije, za 
katero verjame, da se bo ob-
držala do konca mandata. 

Krajani podpirajo investicije 
MATEVŽ PINTAR 

Mojstrana - Mojstrana spada 
v občmo Kranjska Gora. To-
krat nas je zanimalo mnenje 
prebivalcev o nekaterih inve-
sticijskih projektih, ki so na-
črtovani za Mojstrano. 

Sodelujoči so si bili precej 
enotni pri vprašanjih obnove 

hotela Triglav v središču 
Mojstrane in gradnje novega 
turističnega objekta ter grad-
nje Slovenskega planinskega 
muzeja v Mojstrani. Obe in-
vesticiji podpira kar 90 od-
stotkov vprašanih in le 8 od-
stotkov jih je proti. Krajani 
torej podpirajo razvoj turiz-
ma in ohranjanje planinstva 

v kraju. 80 odstotkov anketi-
rancev podpira ureditev ne-
profitnih stanovanj v stari 
kovačnici, nasprotuje ji 14 
odstotkov sodelujočih. Ali 
Mojstrana potrebuje policij-
sko pisarno.' 47 odstotkov so-
delujočih meni, da je to po-
trebno, in 50 odstotkov jih 
meni, da Mojstrana policij-

ske pisarne ne potrebuje. 
Odziv poklicanih na naša 
vprašanja je bil zelo velik, sko-
raj 60 odstotkov sogovorni-
kov si je vzelo čas za naša 
vprašanja. Dobro polovico teh 
smo nagradili z našim časopi-
som in jim želimo prijetno 
branje. Vse, ki bi želeli preje-
mati časopis redno na dom in 
vas zanimajo ugodni naročni-
ški pogoji, pa vabimo, da nas 
poMčete v Klicni center sle-
pih na telefon 517-00-00. 

Ali menite, da Mojstrana potrebuje 
policijsko pisarno? 

Ali podpirate načrte s 
Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani? 

Da 
47% 

Nt 
50% 
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Kljub mrazu na cigaretni opoj 
So se Go ren j c i navad i l i na p r e p o v e d ka jenja v g o s t i n s k i h lokal ih? Sodeč po o d g o v o r i h kad i l cev da, 
gos t i nc i pa pos led i ce o p i s u j e j o p o z i t i v n o in n e g a t i v n o . 

B o J r j A N BOGATAJ 

Kranj - "Navadil sem, da gre 
h kavi tudi cigaret, in če mo-
ram zato na mraz, naj bo 
tako. Saj se napravim," pravi 
novinarski kolega Boštjan 
Fon, ki si razvade ne bo pustil 
vzeti in ga celo moti, da se ka-
jenju posveča toliko pozorno-
sti, saj je v Sloveniji veliko 
hujših problemov. "V New 
Yorku je prepovedano kaditi 
tako v lokalu kot pred njim, v 
Grčiji sem po dobrem obedu 
odšel na cigareto pred gostil-
no, pa je za menoj prihitel 
lasmik in me vprašal, če je 
bilo kaj narobe z jedjo, tudi v 
Italiji se kadi pred gostilnami. 
Zakon je postal dejstvo, moti 
le ob večerih, ko se družbe de-
lijo," je prepričan Fon. 

Da kadilci pred vrati loka-
lov ne zmrzujejo, so mnogi 
gostinci vložili zajetne kup-
čke evTov in morda zato tudi 
obdržali večino dnevnega iz-
kupička. "Povečali smo tera-
so, nabavili grelnike in odeji-
ce. Natakaricam smo kupili 
brezrokavnike in škornje, 
hkrati pa jim povečali tudi 
urno postavko, ker gredo v 
mraz," nam je povedala Pa-
tricija Štupar iz Lokala in do-
daja, da se morajo vsak dan 
prerekati z gosti, ki želijo ka-
diti v lokalu. Ce ne bi šli v in-
vesticijo, bi izgubili pred-
vsem jutranje goste, ki si ob 
kavici obvezno 'prismodijo' 
cigareto. "Razen tega, da 
moramo paziti na mraz, pa 

Kadilci so se delno sprijaznili s protikadilskim zakonom in za cigaretni dim zmrzujejo tudi 
na minus desetih stopinjah Celzija. / foio: cof»d K»fi£ 

je sedaj v notranjosti veliko 
boljši zrak, oči se mi ne sol-
zijo več in še pepelnikov ni 
treba menjati," o posledicah 
zakona pravi lastnica. 

Dijakinja, ki ni želela biti 
imenovana, in je pred vrati 
bara s prijateljico ravno pri-
žgala dgareto, je povedala, da 
je prepoved kajenja v lokalih 
dobra, saj obleke ne smrdijo 
in lažje vesti stopi pred star-
še. Tudi ona si ne predstavlja 
kave brez cigarete, zato s pri-
jateljicami izbira le tiste loka-
le, kjer imajo urejeno ogreva-
nje na prostem. "Mislim, da 
bi morali imeti v notranjosti 
lokalov prostor posebej za ka-
dilce in ne tako, kot je bilo 
prej, ko se je dim valil do 

vseh gostov. Trenutna uredi-
tev, ko morajo natakarji v 
mrazu, v kratkih rokavih na 
prosto, pa ni dobra, saj vem, 
da v teh dneh zelo oboleva-
jo," zatrjuje dijakinja. 

Grega Dolžan iz Klubara 
meni, da bi morali zakon le 
toliko spremeniti, da bi lah-
ko bolj prožno uredili kadil-
nico: "Mi imamo na voljo 
poseben prostor, lahko bi 
uredili tudi podtlak in pre-
zračevanje, vsem zakonskim 
normam pa bi težko ugodi-
li." Investicija v njihov "ogre-
van" vrt je bila velika, hkrati 
pa na mesec za elektriko do-
datno plačajo petsto evrov. 
"Če takšnega zakona ne bi 
poznali, bi imeli vsaj dvakrat 

več obiskovalcev," pravi Dol-
žan, ki se zaveda, da prej 
mnogi nekadilci niso radi 
zahajali v zakajen lokal. 

Gostinec, ki ni želel biti 
imenovan (v Kranju pogost 
pojav, saj naj bi se po vsaki ob-
javi v medijih pri njih oglasili 
inšpektorji) nam je zaupal za-
nimivo zgodbo, ko so ob 
enem od praznikov v njegov 
bar prišli trije opiti mišičnjaki 
in si prižgali cigareto. "Kaj naj 
naredim? Sam jih ven nisem 
upal vreči, če bi poklical poli-
cijo pa bi imel z njimi pro-
blem kdaj drugič, ko bi mi 
razbijali inventar. Hkrati bi 
moral plačati še kazen, ker naj 
bi jim dovolil kaditi," razlaga. 
To pa je že druga zgodba. 

Zamenjal je tudi odlično ocenjene 
Neka te r i nekdan j i nače ln i k i u p r a v n i h eno t , ki j i h m i n i s t e r G rego r V i r a n t n i z n o v a i m e n o v a l na ta 

po loža j , so zah teva l i n j egov o d s t o p . 

DANICA ZAVRL ŽL£BIR 

Kranj - Lani poleti se je izte-
kel štiriletni mandat vsem 
načelnikom in načelnicam 
upravnih enot v Sloveniji (ra-
zen osmim, imenovanim v 
vmesnem obdobju). Osem-
najstim je minister Gregor 
Virant podaljšal mandat, za 
druge pa sprožil postopke 
javnih natečajev. Skupina se-
daj že bivših načelnikov, ki 
jih minister Virant ni znova 
imenoval, mu očita, da so 
bila Virantova merila pri ka-
drovanju nejasna in nedore-
čena, pri izbiri pa naj bi se 
oziral tudi na politično pri-
padnost kandidatov. Mini-
ster Gregor Virant je vse 
očitke zavrnil, zatrdil, da ni 
nikogar odstavil, pač pa je po 
izteku njihovega mandata 
na nekatera mesta imenoval 
nove, "boljše ljudi, s čimer 

se nekateri težko sprijazni-
jo". Dejal je, da se je o ljudeh 
odločil na podlagi kvalitete 
kandidatov, upošteval je tudi 
kakovost dela upravne enote, 
medtem ko ga politična pri-
padnost kandidatov, ki je nji-
hova osebna stvar, po njego-
vih besedah ni zanimala. 

Med sedaj že nekdanjimi 
načelniki, ki jih minister Vi-
rant ni znova izbral za to na-
logo, je tudi Vitomir Pretnar, 
bivši načelnik upravne enote 
Jesenice. "Ne vemo, po kakš-
ni ministrovi presoji so bili 
nekateri načebiiki imenova-
ni, nekateri pa smo bili izlo-
čeni, merila za imenovanje 
so nejasna. Rezultati dela 
upravnih enot očitno niso 
štela, naša je bila vseskozi 
ocenjena odlično. Med prvi-
mi smo uvajali kakovostni 
sistem standardov ISO. zu-
nanji ocenjevalci so nam da-

Vitomir Pretnar / fo">: ursa PMcmei 

jali dobre ocene, delo upra-
vne enote je sledilo podjetni-
škemu duhu, veliko smo v 
času mojega mandata nare-
dili za dobro strank in zapo-
slenih," je povedal Vitomir 
Pretnar. Ministrova odloči-
tev je po njegovem mnenju 
krivična, češ da je pri tem 
obšel merila, ki jih je v javno-

sti ves čas zagovarjal. Pre-
tnar pritrjuje hidi temu, da 
so bile zamenjave politično 
motivirane. "Gregor Virant 
je namreč že pred leti na-
sprotoval temu, da bi me mi-
nister Rado Bohinc imeno-
val na mesto direktorja di-
rektorata za upravne zade-
ve," je dodal Pretnar, ki je že 
dolga leta član stranke SD. 
Sicer pa ostaja zaposlen na 
jeseniški upravni enoti, in si-
cer kot vodja oddelka za občo 
upravo in splošne zadeve. 

Vitomir Pretnar ni edini 
načelnik upravne enote na 
Gorenjskem, ki v novem 
mandatu ni bil ponovno 
imenovan. Druga je Irena 
Jan z upravne enote v Radov-
ljici, ki pa ministrove odločit-
ve, da na čelo radovljiške 
upravne enote imenuje dru-
go osebo, ni želela komenti-
rati. 

ŠENTVID 

Katoliška osnovna šola 

Škofijska klasična gimnazija, Jegličev dijaški dom in Glasbe-
na šola, ki delujejo v zavodu sv. Stanislava v Šentvidu, bodo 
na svečnico, v soboto, 2. februarja odprti za javnost. Vsi, ki 
jih zanima delovanje in urejenost največje izobraževalne 
ustanove slovenske katoliške Cerkve, bodo lahko spremljali 
pouk, spoznali zavodsko kapelo, knjižnico, atelje, računalni-
co in športno dvorano, poslušali koncert učenceVglasbene 
šole in sodelovali na vaji pevskih zborov ter se seznanili s 
pogoji vpisa na šolo. V dejavnost zavoda je vključenih veliko 
deklet in fantov iz Gorenjske. Obiskovalce čaka tudi okrepči-
lo. Sredi meseca pa so v atriju zavoda odprli razstavo del 
profesorja in akademskega slikarja Janeza Mežana, ki se je 
rodil leta 1897 na Spodnjem Brniku, umrl pa je leta 1972 na 
Ptuju. Veliko je slikal. Ohranjenih je okoli šest tisoč njegovih 
slik, grafik in risb. V rojstni fari je najbolj znana njegova fre-
ska sv. Martina z gosko v cerkvi v Šmartnem. Marca bodo 
začeli vpisovati v katoliško osnovno šolo, ki bo kot prva v 
Sloveniji začela delovati v prihodnjem šolskem letu. Imeno-
vala se bo po pokojnem nadškofu Alojziju Šuštarju. J. K. 

I J U B G A N A 

Odpovedana stavka tud i v zasebnem sektorju 

Potem ko so sindikati javnega sektorja v sredo parafirali 
sporazum z vlado o povišanju plač zaradi inflacije in o po-
stopnem odpravljanju plačnih nesorazmerij do leta 20 10 in 
odpovedali napovedano stavko 30. tega meseca, v četrtek 
pa na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije z Ministrstvom 
za promet dosegli sporazum o zahtevah avtoprevoznikov, ki 
so grozili z "nevšečnostmi" 25. januarja in 15. februarja, so 
se v petek s podpisom sporazuma na Gospodarski zbornici 
Slovenije uspešno končala pogajanja tudi med sindikati in 
delodajalci v zasebnem sektorju. Sprejeti kompromis zave-
zuje vse delodajalce v zasebnem sektorju, da s povečanjem 
vseh osnovnih plač pri februarskem izplačilu za mesec janu-
ar 2008 dosežejo skupno povišanje plač za leto 2007 v viši-
ni 4,7 odstotka, tistim, ki prejemajo minimalne plače, pa naj 
bi se plače povečale za 20 evrov bruto. S. Ž. 

KRAN) 

Davčna uprava poziva k vložitvi napovedi 
Republiška davčna uprava (Durs) je že pozvala zavezance, da 
najkasneje do 28. februarja vložijo napoved za odmero dohod-
nine od obresti na denarne depozite in od dobička, ki so ga 
lani ustvarili s prodajo vrednostnih papirjev in drugih lastni-
ških deležev ter investicijskih kuponov. Napoved za odmero 
dohodnine od obresti morajo vložiti vsi zavezanci, ki so lani 
dobili obresti od denarnih depozitov pri bankah in hranilnicah, 
izjema so le tisti, ki z obrestmi niso presegli tisoč evrov. C. Z. 
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BLED 

Ban Ki M u n občudoval lepote Bleda 

Minuli konec tedna so v Crand hotelu Toplice na Bledu 
gostili generalnega sekretarja Združenih narodov Ban Ki 
Muna. V spremstvu soproge in veččlanske delegacije je v 
petek zvečer prispel v Crand Hotel Toplice, kjer se je v 
soboto dopoldne sestal z zunanjim ministrom Dimitrijem 
Ruplom. Pred odhodom se je generalni sekretar vpisal v 
knjigo častnih gostov Crand Hotela Toplice, lomor je med 
drugim napisal; "Čudovita okolica Bleda z zasneženimi 
gorami je še polepšala bivanje pri vas." Kot so povedali pri 
Sava hotelih Bled, v času predsedovanja Slovenije Evropski 
uniji pričakujejo še več podobnih obiskov na najvišji ravnim, 
saj bodo pripravljali slovesne večerje, sprejeme in protoko-
larna srečanja. V. S. 

Generalni sekretar OZN Ban Ki Mun z vodjo hotela Toplice 
Petro Vengušt 

V turizmu so izkušnje pomembne 
Sode lovan je Bleda i n D u b r o v n i k a je vse pogos te j še , ma rs i ka j pa se en i in d r u g i l ahko nauč i j o na 
i z k u š n j a h t u d i v t u r i z m u . 

VILMA STANOVNIK 

Bled - "Zelo pomembno se 
mi zdi, da se tudi zaj>osleni v 
našem hotelu še v e i i o izob-
ražujejo, zato sem si tudi že-
lela, da dobijo nove izkušnje 
v tujini. To pa iz preprostega 
razloga, ker v Sloveniji ni do-
sti petzvezdičnih hotelov, 
kot je naš hotel Toplice. Tudi 
sama sem se izobraževala v 
tujini, in ko smo se odločali 
o tem, kam poslati uslužben-
ce, nam je bil v veliko pomoč 
Ivan Rudenjak, častni občan 
Bleda, ki nas je povezal s ho-
telom Hilton Imperial v Du-
brovniku. Ta hotel je približ-
no toliko star kot hotel Topli-
ce, po vojni so ga obnovili, 
kupil pa ga je Hilton, in to je 
sedaj zelo moderen hotel na 
obrobju mestnega obzidja v 
Dubrovniku. Z našim hote-
lom je zelo primerljiv," je po-
vedala vodja Grand hotela 
Toplice na Bledu Petra Ven-
gušt, ki se je dogovorila za 
sodelovanje med obema ho-
teloma, v mesecu novembru 
in decembru sta šla z Bleda v 

OBIŠČITE NAS 
NA NOVEM NASLOVU. 
Spoštovani kupci, s 4. februarjem selimo ponudbo 
Teletrgovine Kranj z ulice Mirka Vadnova 13 
v Mobitelov center na Koroški 27. 
Za vsakršne informacije o ponudbi pa nas lahko tudi 
pokličete; 04 201 50 00 ali 041 700 208. 

T e l e k o m ^ ^ 
Slovenije 

Kuhar Damir Kovačevič in natakar Matija Žarek nabirata izkušnje v hotelu Toplice na Bledu, 
Anže Černe (v sredini) pa se je dela v hotelirstvu učil v Dubrovniku. 

Dubrovnik Anže Černe in 
Aleš Čuden, sedaj pa sta na 
izmenjavi na Bledu Damir 
Kovačevič in Matija Žarek. 

Medtem ko se je Aleš Ču-
den v Hiltonu učil predvsem 
dela v strežbi, pa je veliko no-
vega znanja pridobil Radov-
Ijičan Anže Čeme, ki je z no-
vim letom v hotelu Toplice 

prevzel mesto vodja oddelka 
sob. "V Dubrovniku sem do-
bil veliko pozitivnih izku-
šenj, predvsem veliko upo-
rabnega znanja, od HUtono-
vih standardov naprej," pravi 
Aleš, podobno navdušena pa 
sta tudi Damir in Matija, ki v 
hotelu Toplice na Bledu tre-
nutno nabirata izkušnje za 

delo v domačem hotelu v 
Dubrovniku. "Med delom 
na Bledu in v Dubrovniku ni 
veliko razlik, je pa pri vas več 
starejših natakarjev, od kate-
rih se je moč marsikaj nauči-
ti. Vsi so ljubeznivi in Bled 
nama je všeč," pravita Matija 
in Damir, ki bosta na Bledu 
ostala še do sredi februarja. 

Znana proračuna za dve leti 
O b č i n a Nak lo p r i čaku je 
leto pa so t i načr t i zgo l j 

STOIAN SAJE 

Naklo - PO sprejemu osnut-
ka proračuna Občine Naklo 
za leto 2008 SO se prej na-
črtovani prihodki povečali 
za skoraj 1,45 milijona ev-
rov. Kot je ugotovil župan 
Janez Štular, so nekaj pri-
dobili na račun večje do-
hodnine in precej več s pro-
dajo nepremičnin. Upošte-
vati so morali tudi prihodek 
od prodaje enajstih bival-
nih enot v Domu starejših 
občanov Naklo, ki pa bo na-
menjen za poplačilo izvajal-
ca del. Glede na navedeno 
pričakujejo, da se bo letos 
nateklo v občinsko blagajno 
6.83S.291 evrov. Odhodkov 
načrtujejo za dobrih sedem 
milijonov, saj j im je ob 
koncu lanskega leta ostalo 

le tos prek 6 ,8 m i l i j ona evrov p r i h o d k o v , za p r i h o d n j e 
okv i rn i . 

na računu približno 284 ti-
soč evrov. 

Za vzdrževanje kanaliza-
cij in gradnje novega kanali-
zacijskega omrežja bodo 
namenili prek 1,3 milijona 
evrov, za vodovodno omrež-
je blizu 533 tisoč evrov, za 
vzdrževanje občinskih cest 
blizu 193 tisoč evrov, za 
gradnje cest 1 6 0 tisoč evrov, 
za evidence urejanja prosto-
ra in prostorske akte občine 
prek 149 tisoč evrov, blizu 
139 tisoč evrov za pokopali-
ško dejavnost in prek 656 
tisoč evrov za občinska 
zemljišča. Drugi denar bo 
večinoma namenjen za 
zdravstvo, otroško varstvo 
in šolstvo, kulturo in šport 
ter delovanje društev. Na 
predlog župana so med od-
hodke uvrstili nekatere 

nove izdatke; 15 tisoč evrov 
za menjavo peči za central-
no ogrevanje v Osnovni šoli 
Duplje, pet tisoč evrov za 
obnovo strehe na farni cer-
kvi v Naklem, dodatnih se-
demsto evrov za rekreativno 
dejavnost članov Društva 
upokojencev Naklo, tisoč 
evrov v kulturi za pomoč pri 
izdaji knjig dveh Podbreža-
nov in 8.300 evrov za var-
nostni načrt Občine Naklo. 

Proračun občine Naklo za 
leto 2 0 0 9 za zdaj upošteva 
le stalne prihodke. Zelo ver-
jetno je, da se jih bo nabra-
lo več od predvidenih 3,9 
milijona evrov. Med odhod-
ki so predvideli tudi deset ti-
soč evrov 2a gradnjo pločni-
ka med naseljema Naklo in 
Strahinj, kar je predlagal 
Peter Celar iz Strahinja. 

Arhitekturno urbanistična delavnica 
VILMA STANOVNIK 

Bled - Tako v občini Bled 
kot Gorje pripravljajo ob-
činski prostorski načrt, ki 
bo nadaljevanje strategije 
prostorskega razvoja. Gre 
za zadnjega med prostor-
skimi dokumenti, kjer je 

veliko podatkov že zbranih, 
konec novembra lani pa je 
v hotelu Krim na Bledu že 
potekal tudi prvi del arhi-
tekturno urbanistične de-
lavnice, ki je bil namenjen 
predvsem predstavitvi in 
analizi okolja ter proble-
mov in potencialov v obči-

nah Bled in Gorje. Ta teden 
bodo pripravili zaključni 
del delavnice, ki bo za obči-
no Bled v četrtek ob 18. uri 
potekal v prostorih hotela 
Krim, za občino Gorje pa v 
petek ob 18. uri v prostorih 
Gorjanskega doma v Zgor-
njih Gorjah. 
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Za cesto bodo rušili hlev 
s p o m o č j o 1,2 m i l i j o n a ev rov r azvo jne p o m o č i i z ev ropskega s t r u k t u r n e g a sk lada b o o b č i n a Šenču r 

o b n o v i l a v o d o v o d in g l a v n o p r o m e t n i c o v V o g l j a h . 

SIMON ŠUBIC 

Šenčur - Poročali smo že, da 
je Občina Šenčur na drugem 
javnem razpisu operativne-
ga programa krepitve razvoj-
nih potencialov za obdobje 
2007-2013 pridobila 1,2 mili-
jona evrov iz evropskega 
sklada za regionalni razvoj, 
ki jih namenja za obnovo vo-
dovodnega omrežja in ceste 
v Vogljah. Občini Šenčur 
tako iz tega naslova do leta 
2013 pripada še približno 
milijon evrov. Za katero in-
vesticijo jih bodo uporabili, 
se še niso odločili. 

Po besedah Aleša Puharja, 
vodje oddelka za prostorsko 
in komunalno dejavnost, 
bodo do septembra 2009 v 
vasi Voglje obnovili 3.320 
metrov dotrajanega vodovo-
da ter obnovili Vogljansko in 
Letališko cesto. Z obnovo vo-
dovoda bodo predvsem po-
pravili kakovost pitne vode 
in zmanjšali njeno izgubo, z 
obnovo ceste pa bodo odpra-
vili infirastruktume ovire, po-

višali prometno varnost v 
vasi in zagotovili boljši do-
stop do vseh pomembnih 
objektov, s čimer bodo spod-
budili k razvoju podjetništva, 
turizma in kmetijstva v vasi. 
"V ta namen je občina že od-
kupila gospodarsko poslopje 
ob vstopu v center vasi, kjer 
je sedaj zelo ozko prometno 
grlo. V sklopu ureditve ceste 
bo poskrbljeno tudi za ploč-
nik, odvodnjavanje in javno 
razsvetljavo. Delati naj bi pri-
čeli v aprilu," napoveduje 
Puhar. Predvidena cena in-
vesticije je skoraj 1,89 milijo-
na evrov, zato bo morala ob-
čina iz svojega proračuna 
primakniti približno 680 ti-
soč evrov. 

Še dodaten poldrugi mili-
jon evrov bo občina vložila v 
hkratno gradnjo omrežij fe-
kabie kanalizacije v Vogljah, 
ki pa ne bo delovalo vse do 
dograditve povezovalnega 
kanala Voglje-Voklo-Trboje 
in naprej do nove čistilne na-
prave v Smledniku. V ta pro-
jekt sodi še ureditev meteor-

Ozko prometno grlo med jerinovo in Seknetovo domačijo 
na Vogljanski cesti bodo odpravili z odstranitvijo jerinovega 
hleva, ki ga je občina že odkupila. / Foiorsimon Subic 

ne kanalizacije in vseh cest 
po vasi, Puhar pa dodaja, da 
bodo lasmiki oziroma uprav-
ljavci preostalih komunalnih 
vodov poskrbeli še za grad-
njo ali obnovo telekomuni-
kacijskega in optičnega 
omrežja, omrežja kabelske 
televizije in elektroomrežja. 

Na občini upajo, da bodo 
lastnilci zemljišč čim prej 

Šenčurjani 
bodo mirneje spali 
Civ i lna in ic ia t iva k ra janov Šenču r j a j e uspe la - vsa j t akšne so o b l j u b e 
p r i s t o j n i h - z v e č i n o svo j i h zah tev za ub laž i tev le ta lskega h rupa , p o p u s t i l a 
je le p r i p o p o l n e m z a p r t j u b rn iškega leta l išča v n o č n e m času . 

SIMON Š U B I C 

Šenčur - Drugi sestanek 
med krajani Šenčurja ter 
predstavniki ministrstva za 
promet in brniškega letališ-
ča o problematiki preko-
mernega letalskega hrupa 
zaradi nizkih preletov letal 
se je minuli četrtek končal 
z dogovorom. Predsednik 
civilne iniciative Branko 
Pajer je povedal, da je civil-
na iniciativa uspela z ve-
čino postavljenih zahtev, 
zato je z rezultati sestanka 
zelo zadovoljen. 

"Dogovorili smo se za kar 
nekaj bistvenih zadev: pre-
poved vzletov letal proti 
Šenčurju v nočnem času, 
vzpostavitev stalnega moni-
toringa letalskega hrupa že 
v letu 2 0 0 9 , izvedbo simu-
lacije protihrupne bariere 
ter sprejetje predpisa o hru-
pu in pristojbinah za nado-
meščanje posledic preko-
mernega hrupa. Uresniče-
ne SO torej praktično vse 
naše zahteve, razen prepo-
vedi poletov v nočnem 
času," je pojasnil Pajer in 

pristavil, da v civilni inicia-
tivi obl jubam verjamejo, 
ker so realne. 

"Letališče t)o v letu 2009 
skupaj s kontrolo letenja in 
ministrstvom za promet 
postavilo sistem spremlja-
nja hrupa. Ministrstvo bo 
še prej vzpostavilo regulati-
vo, na podlagi katere se 
bodo potem zbirala sred-
stva, ki bodo namenjena 
renti oškodovancem in za 
vzdrževanje monitoringa. 
Proučili bomo tudi, ali bi 
horizontalna naravna barie-
ra oziroma gozd na koncu 
piste proti vasi Šenčur do-
segel pravi efekt ali ne. Ce 
ga, bomo gozd tudi posadi-
li. Tretja uresničljiva zahte-
va je, da se šolski leti pono-
či ukinejo oziroma zmanj-
šajo na najmanjšo možno 
mero, procedure vzletanja 
letal pa bomo uredili tako, 
da bodo vzletala proti jugu 
in ne proti severu oziroma 
Šenčurju, seveda če bosta 
to omogočala vreme in 
prostost vzletne steze na le-
tališču," je o vsebini dogo-
vora spregovoril Z m a g o 

Skubir, predsednik uprave 
Aerodroma Ljubljana. 

Zahteva po popolnem za-
prtju Letališča Jožeta Pučni-
ka med 22. in 5. uro je bila 
pretirana in ji nismo mogli 
ugoditi, dodaja Skubir. "Za-
prtje letališča v nočnem 
času bi ne samo za nas, am-
pak tudi za Adrio Airways 
pomenilo precejšen izpad 
dohodka in predvsem ta-
kojšno zaustavitev določe-
nih investicij. Letališče pri-
hodnost gradi na povečanju 
letalskega prometa in mis-
lim, da nas pri tem razume-
jo tudi krajani, kakor tudi 
mi razumemo, da je letalski 
hrup vedno bolj moteč, zato 
moramo narediti vse, da ga 
zmanjšamo." 

Z dogovorom je zadovo-
ljen tudi šenčurski župan 
Miro Koželj: "Vsi akterji so 
pokazali veliko mero pri-
pravljenosti, da zagotovijo 
čim manjše vplive hrupa, ki 
se proizvaja na letališču, na 
okolico. Se posebej sem ve-
sel, ker bodo nekateri rezul-
tati vidni takoj, vsaj kar se 
tiče nočnih preletov." 

podpisali soglasja za uredi-
tev cest. "Pred začetkom 
del bomo v Vogljah organi-
zirali zbor krajanov, na ka-
terem bomo podrobno 
predstavili terminski plan 
in etapnost izvedbe gradbe-
nih del. Vaščane pa že se-
daj prosimo za sodelovanje 
in strpnost ob gradnji," je 
povedal Puhar. 

Parkirišče le za stanovalce 
MATEJA RANT 

Kranj - Brezplačnega parki-
ranja "pri Čebelici" ob vsto-
pu v mestno jedro bo po 
novem nepreklicno konec. 
Parkirišče so namreč na-
menili stanovalcem mest-
nega jedra, na kar ta čas 
opozarja zgolj prometna 
signalizacija. Predvidoma 
konec febmarja pa bodo po-
stavili tudi zapornice. 

"Parkirišče 'pri Čebelici', 
kjer je na voljo 85 parkirnih 
mest, je s prometno signali-
zacijo rezervirano za imet-
nike zelenih dovolilnic za 
vstop v območje za pešce, 
to pomeni stanovalce, ki 

imajo v območju za pešce 
Stalno ali začasno prebiva-
lišče," so pojasnili pri obči-
ni. Tako so prisluhnili 
stanovalcem mestnega je-
dra, ki se je že dobesedno 
dušilo v pločevini. Obenem 
se pri občini zavedajo tu-
di pomanjkanja parkirnih 
mest za obiskovalce mest-
nega jedra. Zato so na par-
kirišču na Hujah ob Liko-
zarjevi cesti predvideli 
gradnjo parkirne hiše. "Par-
kirno hišo, ki bo omilila 
težave z mimjočim prome-
tom, bomo po trenutnih 
razvojnih načrtih začeli 
graditi prihodnje leto," so 
še dodali pri občini. 

Imate res toliko Časa, 
da bi ga zapravljali takole? 

Tudi mi ne! 
Zato vas pri Berlitzu 
naučijo tujih jezikov 
samo posebej 
usposobljeni 
tuji učiteUI, in to 
V najkrajšem 
možnem časul 

Izkoristite promocijski popust 
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GORENJSKA 

Na dovoljenje 
v v I • 

se čakajo 
N a k u p o v a l n o s red išče Q l a n d i a že d v a meseca 

o b r a t u j e brez u p o r a b n e g a d o v o l j e n j a . Pr ičaku je jo 

ga v t e h d n e h . 

MATEJA RANT 

Kranj - Kupci se v Qlandio 
zgrinjajo že od 22. novem-
bra lani, čeprav naložbenik 
še ni pridobil uporabnega 
dovoljenja. Kot so potrdili 
tudi pri kranjski upravni 
enoti, je naložbenik prek po-
oblaščenca zanj sicer zapro-
sil že 2. novembra lani. Ob 
tehničnem pregledu objekta 
pa so ugotovili določene ne-
pravilnosti oziroma pomanj-
kljivosti, ki bi jih ndožbenik 
pred izdajo uporabnega do-
voljenja moral odpraviti in o 
tem obvestiti upravni organ. 
Pri Hypo Leasingu so nam 
zagotovili, da so to že storili. 

"Hypo Leasing je vso po-
trebno dokumentacijo za 
pridobitev uporabnega do-
voljenja za nakupovalni 
center Qlandia v Kranju 

vložil na upravno enoto 
Kranj. Pričakujemo, da 
bomo dovoljenje pridobili v 
prihodnjih dnevih," je po-
jasnil generalni direktor 
Hypo Leasinga Anton Ro-
mih. Načelnica upravne 
enote Kranj Olga Jambrek 
pa je razložila, da so 19. de-
cembra lani v skladu z dolo-
čili zakona o graditvi objek-
tov izdali o d l o ^ , ki investi-
torja obvezuje, da v roku 45 
dni od prejema odločbe od-
pravi pomanjkljivosti, ugo-
tovljene na tehničnem pre-
gledu, in o tem obvesti upra-
vni organ. "Po odpravi ugo-
tovljenih pomanjkljivosti in 
izjavi naložbenika, da so po-
manjkljivosti dejansko od-
pravili, bomo znova opravili 
tehnični pregled in odločili 
o zahtevi," je še dodala Olga 
Jambrek. 

KAMNIK 

Kamničani se boji jo za Vel iko planino 

Kamniški svetniki so se na zadnji seji seznanili z osnutkom 
uredbe o Regijskem parku Kamniško-Savinjske Alpe in pri-
pravljalcem dokumenta z Ministrstva za okolje in prostor 
podali vrsto pripomb, predvsem pa izrazili nekaj dvomov. 
Uredbo, ki je temelj za načrtovano ustanovitev regijskega 
parka, Kamničani sicer podpirajo, saj je občina že podpisa-
la nekaj dokumentov, ki izražajo pripravljenost na tovrstno 
sodelovanje z občinami jezersko, Luče, Preddvor In Solčava. 
Predlagano območje regijskega parka v občini Kamnik obse-
ga dolino Kamniške Bistrice ter Veliko planino, območje, na 
katerem živi dvajset ljudi, pa obsega 8i kvadratnih kilome-
trov. Park je razdeljen na tri varstvena območja, finančno bo 
zanj skrbelo ministrstvo, njegovo upravljanje pa bo urejeno 
s koncesijo. In prav to Kamničane najbolj skrbi. Bojijo se na-
mreč, da bo uredba negativno vplivala na turistični razvoj 
planine in da občina, ki za planino zdaj skrbi s svojim pod-
jetjem Velika planina - zaklad narave, ne bo imela več bese-
de. Do konca meseca se bodo z predlogom uredbe seznani-
le vse občine, nato pa bo besedilo dano na dvomesečno jav-
no razpravo. Na ministrstvu optimistično napovedujejo, da 
bo dokument sprejet že letos jeseni. J. P. 

K O M E N D A 

Komendčani sprejeli proračun 

Komendskl svetniki so na januarski seji brez težav sprejeli 
proračun za leto 2008, ki je visok kar dobrih sedemnajst mi-
lijonov evrov. Največjo postavko med odhodki predstavlja 
nakup zemljišč za drugo fazo poslovne cone, za kar je pred-
videnih skoraj pet milijonov evrov, a najprej bo treba sprejeti 
še lokacijski načrt za to območje, kar pa naj bi se zgodilo že 
na prihodnji seji. Med investicijami, ki zajemajo kar sedemde-
set odstotkov vseh odhodkov v letošnjem letu, je med večjimi 
treba omeniti obnovo kulturnega doma, ki bo stala dobrih 
osemsto tisoč evrov, in gradnjo prizidka k športni dvorani za 
sedemsto tisočakov. Sofinanciranje ceste Moste-Žeje bo obči-
no stalo pol milijona evrov, za gradnjo vrtca v Mostah pa je 
predvidenih 250 tisoč evrov. Z dobrimi tristo tisoč evri bo 
občina tudi letos podprla projekt Kakovostno staranje in med-
generacljsko sožitje. Kanalizacijo bodo začeli graditi na Gmaj-
nici In v severnem delu Most, v Suhadolah bodo obnovili 
vodovod, zgradili pa bodo tudi most čez Pšato. j. P. 

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

Tri leta za obnovo ceste 
v p o p l a v a h u n i č e n o r e g i o n a l n o ces to v D a v č o naj bi o b n o v i l i šele v t reh le t ih . 

ANA HAKTMAN 

Davča • V najboljšem prime-
ru je v septembrski ujmi 
uničeno regionalno cesto v 
Davčo možno obnoviti v treh 
letih, je povedal župan Že-
leznikov Mihael Prevc. Na 
ministrstvu za promet oziro-
ma direkciji za ceste ta čas 
pripravljajo projekt; obdelu-
jejo več razlific, med driigim 
tudi tako, ki predvideva 
umik ceste iz soteske Dav-
ščice, kar naj bi stalo 18 mi-
lijonov evrov. "Glede na ve-
lik fmančni zalogaj, obstaja 
velika verjetnost, da bomo 
cesto obnovili po obstoječi 
trasi, s tem da bo na določe-
nih delih zgrajena na po-
sebnih cestnih nosilcih. 

Obnova bo predvidoma sta-
la od osem do deset milijo-
nov evrov in prav s tem pro-
jektom bodo na ministr-
stvu za promet kandidirali 
za evropska solidarnostna 
sredstva," pravi Prevc. Do-
dal je, da ta čas z direkcijo 
za ceste iščejo rešitev, kako 
priti vsaj do začasne uredit-
ve te ceste: "Tako bomo že 
letos pristopili k celoviti re-
konstrukciji odseka od Dav-
škega mostu v dolžini 1,5 ki-
lometra. V nadaljevanju želi-
mo prevoznost regionalne 
ceste vzpostaviti do te mere, 
da bi bil omogočen tudi nor-
malnem prevoz z avtobusi." 
V sklopu sanacijskega pro-
grama bosta na lokalnih ce-
stah največji investiciji ure-

Z obnovo cest bo v Davči še veliko dela. 

ditev ceste od Podmejača do 
Vrhovčevega mostu v dolžini 
treh kilometrov, kar bo stalo 

dvesto tisoč evrov, in javne 
poti do Cemažarja, za kar bo 
potrebnih 150 tisoč evrov. 

Pomagali kranjski bolnišnici 
SUZANA P. KOVAČIČ 

Kranj - V Bolnišnici za gine- • 
kologijo in porodništvo (BGP) 
Kranj so imeli v lanskem letu 
nekaj večjih naložb v medicin-
sko opremo in bolnišnične 
prostore. S pomočjo donator-
jev so kupili najsodobnejši ul-
trazvočni aparat, to je bila tudi 
najdražja investicija, vredna 
skoraj dvesto tisoč evrov. Tele-
kom je porodnišnici podaril 
CTG aparat za spremljanje vi-
talnih funkdj novorojenčkov. 

Prejšnji teden se je direkto-
rica BGP Kranj Andreja Cer-
kvenik Škafar, dr. med, zahva-
lila še drugim donatoijem, ki 
so lani skupaj prispevali pri-
bližno 24 tisoč evrov, operacij-
ske luči so v bolnišnici kupili s 
pomočjo podjetja Šturm, za 
novo gjnekok^ko mizo je do-
nirala Unicredit banka Slove-
nije, Ljubljana, za kolposkop 
pa podjetje Plus Orbita Križe. 
Za posodobitev sob na porod-

Donatorji in osebje bolnišnice v družbi direktorice Andreje Cerkvenik Škafar, dr. med. / Foto: rma dou 

niškem oddelku so donacije 
prispevali SG Guzelj Škofja 
Loka, trgovina Biba, Mizarstvo 
Dovč Ljubljana, Blažič Ljublja-
na, GlaxoSmithKline Ljublja-

na in Ariel Ljubljana. V nakup 
aparatur je doniral Frizerski 
s i o n Balika Škofja Loka. Ška-
farjeva se je zahvalila tudi sli-
karju Petru Jovanoviču, ki je 

imel dobrodelno prodajno 
razstavo slik, od kupljenih 
slik pa so v BGP Kranj kupili 
posteljo za enoto intenzivne 
nege. 

Počedili so po cerkljanski občini 
SUZANA P. KOVAČIČ 

Cerklje - V soboto, 19. januar-
ja, je v občini Cerklje poteka-
la čistilna akcija na pobudo 
svetnika iz Liste za razvoj vasi 
pod Krvavcem Borisa Kožarja. 
Udeležencev je bilo 36, čistili 
so ^ p a n Franc Čebulj, svetni-
ki iz Uste za razvoj vasi pod Kr-
vavcem, svetniki SLS in LDS 
ter svetniki z Liste obrtnikov in 
podjetnikov. Prišli so tudi Člani 
Društva upokojencev Cerklje, 
Člani AMD, Društva obrtnikov 
in podjetnikov. Nogometnega 
kluba Velesovo in tudi dani 
Prostovoljnih gasilskih društev 

Cerklje in Zgornji Bmik Čiš-
čenje je poteMo od Pšenične 
Police do Zaloga, od meje z ob-
čino Komenda do Letališča Br-
nik in Vašce ter od Cerkelj do 
Zgornjega Brnika... Na terenu 
so bili slabe štiri ure, s smetmi 
pa so napolnili skoraj tri kon-
tejnerje. Med drugim so našli 
ostanke dnevne sobe, kos pr-
šuta in marihuano, ki so jo 
predali policistom. "Kljub 
temu je veliko nesnage v goz-
dovih še ostalo. Razmišljam o 
tem, da bi razpisal nagrado za 
tiste, ki bodo našli kršitelje, 
ki mečejo kosovne odpadke 
v naravo. Očitno bomo samo 

tako preprečili divja odlaga-
nja v naravo," je povedal žu-
pan Franc Čebulj in obenem 
napovedal še obsežnejšo spo-

mladansko čistilno akcijo in 
akcijo ozaveščanja občanov, 
kako učinkovito ločeno zbi-
rati odpadke. 
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NESREČE 

RADOVLJICA, ŠENČUR 

Potrebovali so pomoč gasilcev 

Minuli petek so kranjske gasilce napotili na prizorišča treh 
prometnih nesreč, kjer so potrebovali njihovo pomoč. V Mi-
šačah v občini Radovljica je voznik nekaj pred 17. uro zape-
ljal s ceste, tako da je njegovo vozilo obtičalo na bregu, na-
slonjeno na drevo. Kranjski gasilci so avtomobil z dvigalom 
dvignili in postavili na cestišče ter preprečili iztekanje teko-
čin iz vozila. Ob 18.30 se je prometna nesreča pripetila v bli-
žini viadukta Kokra na avtocesti Kranj-Ljubljana. Kranjski ga-
silci so odklopili akumulator in preprečili izlitje goriva iz av-
tomobila, policistom pa so pomagali tudi osvetliti kraj ne-
zgode. Uro kasneje je hudo počilo še na uvozu avtoceste 
Kranj vzhod v bližini Šenčurja. Iz vozil, ki sta trčili, so iztekle 
tekočine, zato so gasilci cesto posuli z vpojnim sredstvom. 
Odklopili so tudi akumulatorja in poskrbeli za dobro osvet-
ljenost kraja prometne nesreče. V soboto kmalu po polnoči 
pa so policisti zaprosili za pomoč prostovoljnih gasilcev iz 
Radovljice. Tam se je voznik zaletel v drevo in je obstajala 
nevarnost, da se bo drevo podrlo na cesto. Gasilci so ga 
zato razžagali in odstranili, pomagali pa so tudi pri nalaga-
nju razbitega avtomobila na vozilo vlečne službe. 

DEPALA VAS 

Padla s konja 

V soboto okoli 15.20 se je v bližini Konjeniškega kluba v 
Depali vasi huje ranila 20-letna Celjanka, ki je najverjetneje 
padla s konja. Podrobnejše okoliščine nezgode policisti še 
ugotavljajo. Prav zato prosijo voznika kros motorja zelene 
barve, ki je bil prvi pri ponesrečenki, in voznika osebnega 
avtomobila Toyota, ki je zaprosil bližnjega domačina, da 
pokliče reševalno vozilo, naj se oglasita na Policijski postaji 
Domžale ali pokličeta na številko 01/724-65-80 ali na številko 
113 in pomagata pri razjasnitvi okoliščin nesreče. 

KAMNIŠKO SEDLO 

Planinec zdrsnil sto metrov v globino 

Na poti med Kamniškim in Kokrškim sedlom se je v soboto 
dopoldne huje ranil planinec, ki je zdrsnil približno 
Sto metrov v globino. Planincu, ki se je ranil v glavo, rebra 
In ramena, so pomagali gorski reševalci iz Kamnika. S heli-
kopterjem so ga prepeljali v klinični center v Ljubljani. S. Š. 

KRANJ 

Kje bodo merili hitrost? 
Kranjski prometni policisti se bodo tudi ta teden z belim Re-
naultem Kangoo, v katerem je skrit radar, vozili po Gorenj-
skem. Danes bodo med 12. in 20. uro na območju Radovlji-
ce, jutri med 7. in 15. uro v Kranju, v četrtek med 14. in 22. 
uro v Škofji Loki, v petek med 12. in 20. uro spet v Radovlji-
ci, v soboto in nedeljo pa po vsej Gorenjski. S. Š. 

KRIMINAL 

RETEČE 

o d n e s e l za poltretj i tisočak predmetov 

Neznani storilec je v noči na nedeljo vlomil v stanovanjsko 
hišo v Retečah. S silo je odprl balkonska vrata in vstopil 
v notranjost. Med obračanjem vseh sob na glavo je našel 
in tudi vzel prenosni računalnik, digitalni fotoaparat in 
srebrnike. Gmotna škoda znaša okoli 2.500 evrov. 

JESENICE 

Vlomilec ni našel nič vrednega 

V soboto zvečer je nekdo vlomil v stanovanjsko hišo na Bre-
gu pri Žirovnici. Vanjo je vstopil skozi kletno okno, ki ga je 
prav nič nežno odprl. Čeprav je pregledal vse prostore, vred-
nejših predmetov ni našel, zato ni ničesar vzel. Kljub temu 
bodo policisti zoper neznanega storilca podali kazensko 
ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Kranju. 

DOMŽALE 

S cigaretami je preskrbljen 

V noči na ponedeljek je neznani storilec vlomil v trgovino na 
Viru pri Domžalah. Iz nje je nepridiprav odnesel cigarete, 
vredne približno tisoč evrov. S. Š. 

Ohranjajo spomin na vojno 
Pol i c i j sko v e t e r a n s k o d r u š t v o Sever - G o r e n j s k a ne povezu je s a m o svo j i h p r i p a d n i k o v , ki so b i l i 
ak t i vn i v v o j n i za S loven i j o , m e d s e vab i vse d ržav l j ane , ki že l i j o o h r a n i t i s p o m i n na v o j n e d o g o d k e . 

S I M O N Š U B I C 

Zgornji Brnik - Na brniškem 
letališču, eni najpomemb-
nejših tarč jugoslovanske 
vojske v osamosvojitveni voj-
ni leta 1991 , je bil v soboto 
občni zbor Policijskega vete-
ranskega društva Sever - Go-
renjska. Predsednik društva 
Stanislav Ficko priznava, da 
združenje Sever večina Slo-
vencev povezuje samo z de-
setdnevno vojno, vendar pa 
to povezuje vse aktivne in re-
zervne pripadnike nekdanje 
milice, M so sodelovali že pri 
preprečitvi mitinga resnice 
leta 1989 v Ljubljani, kasnej-
šem formiranju manevrske 
strukture narodne zaščite in 
v vojni za Slovenijo. 1. de-
cember, ko je bil leta 1989 
napovedan miting resnice v 
Ljubljani, je tudi dan združe-
nja Sever. 

"Gorenjski policisti oziro-
ma tedanji miličniki smo 
imeli sicer izkušnje s prepre-
čevanjem takšnih mitingov 
že od poletja 1989, ko smo v 
Kranju in drugod po Gorenj-
skem preprečevali mitinge 
Dragiše Marojevica, ki je te-
daj ustanovil Zvezo za obno-
vitev enakopravnosti obča-
nov," se spominja Ficko, 
med osamosvojitveno vojno 

Staraislav Ficko / Foto: cor̂ d kkm 

poveljnik vojne enote milice 
Postaje milice Kranj, sedaj 
pa višji policijski svetnik v 
vodstvu Generalne policijske 
uprave v Ljubljani. 

Tako kot v slovenskem 
združenju Sever tudi v go-
renjskem društvu skrbijo za 
ohranitev zgodovinskega 
spomina na vlogo sloven 
skih policistov v osamosvo 
jitvenih procesih. "Ne želi 
mo delitve na bolj ali man 
zaslužne, saj smo tedaj vsi 
skupaj delali. To velja tudi za 

vojno na Gorenjskem, kjer 
je bilo malo žrtev, kar je tudi 
posledica veliko pametnili in 
diplomatskih potez, ki so 
preprečile nepotrebno preli-
vanje krvi. Tiste dni smo se-
veda poleg modrosti imeli 
tudi precej sreče," pravi Fic-
ko. 

Najpomembnejših vojnih 
dogo<icov se vsako leto sku-
paj z Zvezo vojnih veteranov 
za Slovenijo spomnijo s slo-
vesnostmi ob znamenjih na 
mejnih prehodih Rateče, Ka-

ravanke, Jezersko Ln na leta-
lišču Brnik. "V programu 
dela v 2008 smo si zadali 
tudi organizacijo osrednje 
spominske slovesnosti druš-
tva, ki bo 27. junija na sede-
žu Policijske uprave Kranj. 
Tedaj bomo odkrili spomin-
sko znamenje dogodkom v 
letu 1 9 9 1 , saj sta v tem ob-
jektu delovali Republiška ko-
ordinacijska podskupina ter 
vojna enota milice U N Z 
Kranj. V prihodnosti nam 
ostane še postavitev spomin-
skega znamenja vojaškemu 
spopadu v Škofji Loki." 

Zgodovinski spomin v Se-
veru ohranjajo tudi z izdajo 
knjig. Publikacijo o vojnih in 
predvojnih dogodkih so iz-
dali v združenju Sever, dru-
go je izdalo notranje minis-
trstvo, sedaj pa v društvu Se-
ver - Gorenjska pripravljajo 
zbornik o vojnih dogodkih 
na Gorenjskem. "Zbornik, 
ki ga želimo izdati čim prej, 
bo v celoti temeljil na urad-
nih dokumentih," napove-
duje Ficko, kd v društvo vabi 
tudi nove člane, tako tiste, ki 
so sodelovali v vojnih proce-
sih kjerkoli v Sloveniji, kot 
tudi druge državljane. V go-
renjskem društvu je sicer 
352 Članov, samo lani so pri-
dobili 70 novih. 

Že k meni je prišla v modricah 
N a k r a n j s k e m s o d i š č u s o d i j o T rž i čanu , k i naj bi n e k d a n j i pa r t ne r i c i dva m e s e c a o m e j e v a l s v o b o d o 

g iban ja in nad n jo izvajal p s i h i č n o nas i l je . O b t o ž e n i prav i , da j e vse z r a s l o zgo l j v g lav i o š k o d o v a n k e . 

S I M O N Š U B I C 

Kranj • Na okrožnem sodiš-
ču v Kranju so v petek začeli 
soditi 36-lememu Zoranu 
Sodji iz Bistrice pri Tržiču, 
ker naj bi - tako navaja obtož-
nica - med 20. julijem in 13. 
septembrom lani svoji part-
nerici omejil svobodo giba-
nja, nad njo izvajal psihično 
nasilje z grožnjo, da jo bo 
ubil ali resneje ranil. Po na-
vedbah obtožbe, ki jo zasto-
pa okrožni državni tožilec Ja-
nez Palovšnik, jo je med 
drugim z likalnikom opekel 
po kolenih in po rokah pore-
zal z nožem. Tržičan, ki je 
bil zaradi podobnih dejanj 
že obsojen, na obtožbe odgo-
varja, da so plod domišljije. 

"Vse, kar je navedla, se je 
zgodilo v njeni glavi. Hotel 
sem ji le pomagati, jo rešiti 
pred nasilnim možem. K 
meni je že prišla vsa v modri-
cah. Svobode ji nisem nikdar 
omejeval hnela je dovolj pri-
ložnosti, da bi odšla, če bi .res 
počel vse, kar trdi," se je zago-
varjal pred sodnico Marjeto 

Dvornik. Sodja priznava, da 
se težko obvladuje, da ima za-
radi triinpoUetnega sodelova-
nja v hrvaški vojski in težkega 
otroštva psihične težave, ven-
dar nad partnerico ni nikdar 
dvignil roke. Da je bila z likal-
nikom opečena po kolenih, 
se ne spomni, po rokah pa se 
je po njegovih besedah pore-
zala, ko je hotela preprečiti, 
da bi storil samomor: "Imel 
sem vsega dovolj, ker se ni 
hotela zdraviti odvisnosti od 
uspavalnih tablet. Iz predala 
sem vzel največji in najdaljši 
nož in ga usmeril proti sebi. 
Tedaj je skočila name in se 
porezala." Razložil je tudi, da 
je bila po rokah potolčena, 
ker je v spanju rada mahala, 
zato je na njeno stran postelje 
postavil mizo, da ne bi padla. 
"Normalno je torej, da je bila 
potem potolčena po rokah." 

Sodni izvedenec psihiater 
Branko Brinšek. dr. med. 
spec. psih., ugotavlja, da se 
je obtoženi bal, da bi ga part-
nerica zapustila. Navedel je, 
da se Sodja v normalnih si-
tuacijah zna obvladovati, v 

Obtoženi Zoran Sodja sojenje spremlja iz zapora. 

kritičnih čustvenih situaci-
jah pa so bile njegove sposo-
bnosti obvladovanja bistveno 
zmanjšane. "Kljub temu je 
razumel posledice svojih de-
janj," je pojasnil psihiater. 

Zaslišali so tudi obtoženče-
vega strica, kd je povedal, da 
se je Zoran povsem spreme-
nil, ko se je vrnil iz hrvaške 
vojske. Čeprav njegove part-
nerice ni nikoli osebno spo-
znal, pa se je po priprtju ne-
čaka z njo po telefonu pogo-

varjal po več ur na teden. 
"Ves čas mi je razlagala, da 
ima Zorana rada in ji je žal, 
ker je v priporu. Zdi se mi, da 
je tudi ona boba. Oba bi se 
morala zdraviti," je povedal 
in sodišče prosil, naj Zoranu 
pripor spremeni v hišni pri-
por, saj da ne sodi v zapor. 

Sojenje se bo nadaljevalo 
prihodnji mesec, ko bo sod-
nemu senatu svojo različico 
zgodbe predstavila še nekda-
nja partnerica Zorana Sodje. 
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Plavali so in zobali fige 
Kran jsk i p lava ln i k lub T r i g lav je bi l konec t e d n a o r g a n i z a t o r dveh t e k m o v a n j za n a j m l a j š e p lava lce, 

na t r a d i c i o n a l n e m i o . t e k m o v a n j u D r . Fig pa se j i h je z b r a l o prek p e t s t o iz S loven i je in t u j i n e . 

VILMA STANOVNIK 

Kranj - Da je plavalnih tek-
movanj za najmlajše malo, 
mladi pa se radi družijo in 
merijo moči, je vsako leto 
znova dokaz kranjsko tek-
movanje, ki so ga v spomin 
na dr. Franceta Prešerna in 
slovenski kulturni praznik 
pri kranjskem Triglavu po-
imenovali Dr. Fig. Tudi letos 
je v soboto prišlo v Kranj 
prek petsto plavalnih nade-
budnežev iz Slovenije in tuji-
ne, ki šele začenjajo športno 
kariero, večina od njih pa sta-
rost meri še na prste rok. 
Med njimi so bile tudi mlade 
Gorenjke, članice domačega 
Triglava, ki so rade segle v 
košaro dr. Figa, ki je ob baze-
nu in na tribunah nosil do-
brote, med njimi zlasti pi-
škote in suhe fige, po katerih 
je slovel tudi dr. France Pre-
šeren, dr. Fig. 

" Raje kot fige sem vzela pi-
škote, bili pa so kar dobri. 
Plavam že dve leti, navdušila 
me je mami, sedaj pa mi je 
všeč, saj sem dobila tudi pre-
cej prijateljic. Tudi tekmova-
la sem že, danes sem plavala 
že hrbtno in prsno in sem 
kar zadovoljna. Plavanje mi 

Mlade plavalke so bile navdušene nad tekmovanjem in obiskom dr. Figa, ki je otrokom in 
obiskovalcem delil dobrote. / fou: rmi ooki 

je všeč in morda bom še dol-
go vztrajala," je povedala 
osemletna Tina Tavčar iz Tr-
žiča. Tudi desetletna Agata 
Zupin z Brega pri Komendi 
je bila navdušena nad dobro-
tami dr. Figa, tudi ona pa si 
želi postati dobra plavalka. 
"V klubu plavam že leto in 
pol, všeč mi je, danes pa sem 
tekmovala v delfinu, hrbtno, 
prsno, mešano in kravi, naj-
bolj všeč pa mi je prsno." je 

povedala Agata. "Plavam že 
dve leti, plavanje pa mi je 
všeč predvsem zato, ker ni 
velike možnosti poškodb. 
Občudujem Michaela Phelp-
sa, med dekleti pa Anjo Car-
man in tudi sama bi rada 
postala vrhunska plavalka," 
je povedala Zala Ravter iz 
Kranja. "Plavanje treniram 
eno leto, ta šport me res ve-
seli, dobila pa sem tudi pri-
jateljice. Tudi jaz bi bila 

rada uspešna plavalka, "je 
dodala devetletna Tina Pe-
čaver iz Škofje Loke, 

Seveda rezultati med naj-
mlajšimi niso najpomemb-
nejši, malce bolj pa so nanje 
že gledali dve leti starejši ka-
deti, ki so svoje moči merili v 
nedeljo na tekmi Povodni 
mož, ki so jo pri Triglavu pri-
pravili prav zaradi dejstva, da 
je za mlade tekmovalce pri 
nas malo tekmovanj. 

Jerman na zmagovalnem odru 
T r ž i č a n A n d r e j Je rman je m i n u l o s o b o t o prv ič v te j sezon i sta l na z m a g o -
v a l n e m o d r u t e k e m sve tovnega poka la , saj je v s m u k u v f r a n c o s k e m 
C h a m o n i x u osvo j i l t r e t j e m e s t o . 

VILMA STANOVNIK 

Tržič - Minuli konec tedna je 
francoski Chamonix gostil 
dve tekmi svetovnega pokala 
alpskih smučarjev, smuk in 
superkombinacijo. Za naj-
boljši rezultat naših smučar-
jev v tej sezoni in za prvo uvr-
stitev na zmagovalni oder je 
z odlično vožnjo na smuku 
poskrbel 29-letni Tržičan An-
drej Jerman. Potenn ko je bil 
lani v Garmisch-Partenkirch-
nu drugi in prvi, je bila to nje-
gova tretja uvrstitev na zma-
govalni oder na tekmah sve-
tovnega pokala. Jerman je bil 
sicer letos najviše uvrščen na 
peto mesto v smuku, četrto v 
superveleslomu in šesto v 
kombinaciji. Tržičan, ki je v 
smukaški razvrstitvi sveto-
vnega pokala sedaj na petem 
mestu, je tokrat zaostal le za 
27-letnim Američanom Mar-
com SuUivanom, ki je v svetov-
nem pokalu zmagal prvič ter 
za vodilnim v skupni smuka-
ški razvrstitvi, Švicarjem Didi-
erjem Cuchejem. Od naših 
sta v smuku nastopila še An-
drej Špom in Rok Perko. 

Tržičan Andrej Jerman je osvojil tretje mesto. ; FOTO TI« DOH 

Kranjskogorčan Špom je na 
koncu osvojil 29. mesto, Tr-
žičan Perko pa je bU štiride-
seti. 

V nedeljo je bila v Chamo-
nixu še tekma v superkombi-
naciji, skrajšanem smuku in 
slalomu. Zmagal je Ameri-
čan Bode Miller, naši pa so se 
odlično odrezali kot ekipa. 
Najboljši je bil Andrej Jer-
man, ki je osvojil 10. mesto 
(po smuku je bil tretji), 11. je 
bil Aleš Gorza, 15. Andrej 
Špom in 29. Rok Perko. Na-

slednja postaja najboljših alp-
skih smučarjev je Val d'Iseru, 
kjer bosta 2. in 3. febmarja 
smuk in superkombinadja. 

Alpske smučarke so konec 
tedna nastopale v nemškem 
Ofterschwagnu. V veleslalo-
mu je zmagala Italijanka De-
nise Karbon, 20. je bila Trna 
Maze, 25. pa Mateja Robnik. 
V slalomu je slavila Avstrij-
ska Mariles Schild, 19-letna 
Maruša Ferk z Blejske Do-
brave pa je osvojila 23. me-
sto. 

TEK NA SMUČEH 

KRANJ 

Fabjanova in 
Višnarjeva v Kanadi 
do novih točk 

Tekme svetovnega pokala v 
smučarskem teku v kanad-
skem Canmoreu so se kon-
čale s preizkušnjo v sprintu 
v prosti tehniki. Med dobit-
nice točk so se uvrstile vse 
tri Slovenke, ki so bile na 
startu. Petra Majdič je bila 
7., zelo dobro pa sta nasto-
pili tudi obe Corenjki: Ves-
na Fabjan je bila 11 . , Katja 
Višnar pa 14. DrugI naši 
smučarski tekači so imeli 
na Rogli 17. državno prven-
stvo. Na sobotni tekmi v 
klasični tehniki je presene-
čenje pripravil Boštjan 
Klavžar (Valkarton Loga-
tec), ki je na lo-kilometrski 
razdalji premagal reprezen-
tanta Nejca Brodarja (ŠD 
Tekač Škofja Loka). Slednji 
je bil najhitrejši na nedelj-
skem zasledovanju v prosti 
tehniki. Drugi je bil Domen 
Potočnik, tretji pa Matija 
Rimahazi (oba TSK Bled). 
Pri ženskah je obakrat zma-
gala Barbara Jezeršek (Mer-
kur Kranj), v soboto pred 
Anjo Eržen in Alenko Čeba-
šek (obe TSK Bled), v nede-
ljo pa pred ČebaSkovo in 
Saško Polanc (Planica). 
M. B. 

GORENJSKI SEMAFOR 

KOŠARKA 

Liga U r c Telemach, 17. krog: Zagorje KD FT: TCG Merca-
tor 105 : 97, Hopsi Polzela : Helios 6i : 88. Na lestvici vodi 
Helios z 31 točkami, TCG Mercator pa je na 6. mestu s 25 
točkami. Helios že danes ob 19. uri gosti Zagorje KD FT, 
TCG Mercator pa se bo v soboto ob 20. uri v domači dvo-
rani na Podnu v Ško^i Loki pomeril z ekipo Rogle Zreče. 1. 
ženska SKL, 13. krog: Triglav : ŽKD Ježica 51 : 62, City Cen-
ter : Odeja KED 50 : 93, Neso Ihke : HIT Kranjska Gora 60 
: 90, Domžalčanke so bile proste. Na lestvici vodi ekipa 
Merkurja Celja z 22 točkami, prav toliko točk ima HIT 
Kranjska Gora na 2. mestu. Odeja KED je z 20 točkami tret-
ja, Triglavanke so s 15 točkami osme, Domžalčanke pa s 
točko manj devete. V soboto Domžalčanke ob 18. uri gosti-
jo AjM, ekipa Hit Kranjska Gora se bo ob 18.30 pomerila z 
ekipo Konjic, v Škofji Loki pa bo ob 17.30 tekma med ekipa-
ma Odeje KED in Triglavom. 1. B moška SKL, i6. krog: Tri-
glav : Parklji 68 : 87, Tinex Medvode : Radenska Creativ 81 
: 74. Na lestvici s 30 točkami vodijo Parklji, Triglav na 13. 
mestu ima 20 točk, Tinex Medvode na 14. mestu pa 18 
točk. V soboto Triglav gostuje v Celju, Tinex pa v Litiji. V. S. 

ODBOJKA 

Srednjeevropska liga, 14. krog: ACH Volley : Kometa Ka-
posvar 3 : o ( 19 , 1 5 , 19 ) . V. S . 

NAMIZNI TENIS 

1. SNTL, članice: Vesna : Merkur 1 : 5. Ekipa Merkurjevk 
novo tekmo igra že jutri, 30. januarja, ob 17. uri, ko v do-
mači kranjski dvorani gosti ekipo Ilirije. V. S. 

KEGLJANJE 

Rezultati 1 1 . kroga v slovenskih ligah: 1 . A • ženske: Triglav 
: Konstruktor 6 : 2 (3118 : 3102), Adrla : Eta 7 : 1 (3300 : 
3225). Vodi Miroteks, 22 točk, 6. Eta, 9 točk, 10. Triglav, 4 
točke. 1 . B - ženske: Kočevje : Ljubelj 5 : 3 (3088 : 3075). 1. 
Miklavž, 19 točk, 4. Ljubelj, 13 točk. i . A - moški: Triglav : 
Konstruktor 1 : 7 (3284 : 3435), Interokno : Siliko 7 : 1 
(3493:3274). Vodi Konstruktor, 20 točk, 8. Triglav, 8 točk, 
9. Siliko, 5 točk. 1. B - moški: Iskra : Ljubelj 2 : 6 (3148 : 
3219), Hidro : KI Polet 5 : 3 (3356 : 3311). Vodi Ljubelj, 18 
točk, 2. KI Polet, 17, 5. Hidro, 13 točk. 2. liga • moški: Si-
mon Jenko : Gorica 3 : 5 (3373 : 3382), Jesenice : Calcit o : 
8 (3275:35S4). 1. Calcit, 18 točk, 8. Jesenice, 6 , 1 0 . Simon 
Jenko, 5 točk. 3. liga - moški: Triglav-2 : Delo 6 : 2 (3277 : 
3254), Slovan-2 : jesenice-2 3 : 5 (3106 : 3143), Coma : 
Adergas 5 : 3 (3311 : 3265), Kočevje : Ljubelj-2 7 : 1 (3352 : 
3202). Vodi Coma, 17 točk, 3. Ljubelj-2,13, 6. Trlglav-2,11, 
8. Jesenlce-2, 8, 9. Adergas, 7 točk. Gorenjska liga, 9. 
krog: Kranjska Gora : Ljubelj-3 7 : 1 (3244: 3031), Portorož 
: Triglav-3 6 : 2 (3235 : 3146), Železniki : KI Polet-2 7 : 1 
(3355 : 3246), Plavž : jesenlce-3 8 : o (3188 : 2987). Prvi, 
Železniki, 18 točk, 2. Kranjska Gora, 13, 3. Plavž, 12, 4. KI 
Polet, 9 točk. hA. F. 

TURNO SMUČANJE 

1. tekma v tekmovalnem turnem smučanju za Sk>venski po-
kal: 13. tekmovanje na Jezerskem in 11. memorial Luke Kar-
ničarja in Rada Markiča, člani: 1. Kuhar (GRS Jezersko) 
1:10:25, 2. A. Šenk (TTSo Jezersko) 1:10:46, 3. Soklič (K&K 
Trade Dynafit) 1:13:18,4. Zupančič (KGT Papež), 5. M. Šenk, 
6. T. Karničar (oba GRS Jezersko); mladinci: Ž. Karnlčar, 2. 
G. Karničar, 3. P. Šenk (vsi TTSo Jezersko); ženske: 1. Marin-
ko, 2. Karničar (TTSo jezersko), 3. Sever. M. B. 

TEK NA SMUČEH 

i6 . smučarski tek politikov, diplomatov in gospodarstve-
nikov: politiki in diplomati: 5 km; ženske nad 50 let: 1. 
Nordin (Švedsko veleposlaništvo), 2. Bobkova (Ruska fe-
deracija); do 50 let: 1. Tuulikki Jerančič (Finsko veleposla-
ništvo) - najboljši čas pri ženskah, 2. Jensen (Švedsko ve-
leposlaništvo), 3. Kajzer (MZZ); moški nad 50 let: 1. Drob-
nič, 2. Štebe (oba poslanca DZ RS), 3. Peterle (EU posla-
nec); do 50 let: 1. Sajovic (župan Občine Tržič in poslanec 
DZ RS), 2. Kajzer (MZZ), 3. Slabe (Ministrstvo za kmetij-
stvo); gospodarstveniki, ženske nad 50 let: 1. Rus (KLI Lo-
gatec), 2. Košak Arzenšek (Feniks), 3. Valjavec (Ljubljan-
ske mlekarne); do 50 leb 1. Herlec (Adriatic Slovenica), 2. 
Košak (zobozdravnica), 3. Homan (samostojna podjetni-
ca); moški nad 50 let i. Tuš (lastnik podjetja Tuš) - naj-
boljši čas pri moških, 2. Marot (Alpos, d. d.), 3. Mlinar 
(Kemofarmacija); do 50 let: 1. Osovnikar (ACRONI Jeseni-
ce), 2. Pogačnik (Gozdno gospodarstvo Bled), 3. Vrtač 
(Avtohiša Vrtač). M. B. 
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SKOKI 

KRANJ 

Za Pokal Cockta v Kranju 
Medtem ko so najboljši skakalci sveta v slabih vremenskih 
razmerah tekmovali na Poljskem (že te dni pa potujejo na 
tekme na Japonsko), pa so na kranjski skakalnici pripravili 
kar dve tekmi za pokal Cockta, ki bi sicer morali biti v Pla-
nici. V članski konkurenci je na prvi tekmi slavil Jure Šinko-
vec (Ilirija) pred Gorazdom Robnikom (Mislinja) in Primo-
žem Zupanom (Triglav), zmagovalec druge sobotne tekme 
pa je bil domačin Primož Zupan, ki je slavil pred Juretom 
Šinkovcem in Rokom Urbancem (Triglav). Med mladinci do 
20 let je na prvi tekmi zmagal Jurij Tepeš (Dolomiti), na 
drugi pa Mitja Mežnar (Tržič Trifix). V konkurenci mladin-
cev do 18 let je bil na prvi tekmi najboljši Matej Dobovšek 
(Triglav), na drugi pa Žiga MandI (Šmartno na Pohorju). 
Med mladinci do i6 let je na obeh tekmah zmagal Peter 
Prevc (Triglav). Dečki do 12 in do 13 let ter deklice do 15 let 
so v soboto popoldne skakali na 40-metrski skakalnici. 
Med deklicami do 15 let je zmagala Manja Pograjc (Zagor-
je) pred Špelo Rogelj (Costella Ilirija) in Gabi Robnik (Ljub-
no BTC), med dečki do 13 let Urh Kranjčan (Velenje) pred 
Aljažem Vodanom (Triglav) in Urhom Albrehtom (Tržič Tri-
fix), med dečki do 12 let pa Rok Setnikar (Costella Ilirija) 
pred Lukom Pintaričem (Tržič Trifix) in Cenetom Prevcem 
(Triglav). V. S. 

MAU NOGOMET 

RADOVLJICA 

Bacos zmagovalec po kazenskih strelih 

Prejšnji konec tedna so v Srednji šoli za gostinstvo in tu-
rizem v Radovljici odigrali turnir v malem nogometu, ki ga 
je osmič organizirala Športna zveza Radovljica. Letošnjega 
tekmovanja se je udeležilo 16 ekip, ki so igrale v štirih 
skupinah. Zmagovalci po posameznih skupinah so bile 
ekipe Kašarija team. Prva jakostna, ŠRD Bacos in Odpisani, 
ki so v nedeljo odigrali tudi polfinale in finale, Slavila je 
ekipa ŠRD Bacos, ki je v napetem srečanju po kazenskih 
strelih ugnala Prvo jakostno, ki je na koncu osvojila drugo 
mesto. Tretja je bila Kašarija team, četrti pa Odpisani. V. S. 

Rciclio Tri<|l<iy 
G o r e n j s k a 96 MHz 
R A D I O Z A R A D O V E D N E 

laRLNI 
objavlja razpis za prosto delovno mesto 

TRGOVSKEGA POTNIKA/CE 
Zahteva se: 
• 5. stopnja izobrazbe ekonomsko-komercialne smeri 
• izpit kategorije B 
• zaželene izkušnje na terenu 
.poznavanje računalniških programov Microsoft Word, Exell 

Pogodba se sklene za določen čas. 
Ponudbe naj kandidati pošljejo do 15. 2. 2008 na naslov: 
Karun d. o. o. KrattJ, Koroška c. 35, 4000 Kranj. 

LOKALNA NOVICA JE KRALJICA 

S P R E - V V V L ^ A . V A O ^ L C ^ U I C O 
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j L e c U ^ L c e A / / 
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Za Acroni nova napadalca 
v s o b o t o je na Jesenice p r ipo tova l kanadsk i napadalec Jarron Skalde, včeraj pa še Šved Hen r i k M a l s t o m . 

VILMA STANOVNIK 

Jesenice - Potem ko so hoke-
jisti Acronija Jesenic v ligi 
EBEL v četrtek zvečer na go-
stovanju v Celovcu izgubili z 
9 : 7, jih do konca drugega 
dela tekmovanja čakajo še tri 
tekme. Prvo bodo odigrali že 
danes zvečer v domači dvo-
rani Podmežakla, kjer bodo 
ob 19 . 15 gostili moštvo Li-
west Black Wings iz linza, 
če bodo urejeni vsi potrebni 
dokumenti, pa bosta za do-
mače moštvo prvič nastopila 
dva nova napadalca. V sobo-
to je namreč na Jesenice pri-
potoval 36-letni kanadski na-
padalec Jarrod Skalde. Ta 
ima v svoji hokejski zgodovi-
ni bogate izkušnje iz različ-
nih lig, odigral je 120 tekem 
v ligi NHL, kjer je nastopal 
za kar sedem različnih mo-
štev, nekaj izkušenj pa ima 
tudi že iz Švice in Švedske. Z 
včerajšnjim prihodom še 
enega novega igralca, šved-
skega krilnega napadalca, 
29-letnega Henrika Malm-
stroma, pa bodo železarji 
laže poskušali izpolniti za-
stavljeni cilj, uvrstitev v polfi-
nale lige EBEL 

Konec minulega tedna pa 
tekem v ligi EBEL ni bilo, saj 
so na Dunaju pripravili tako 
imenovano Ali Star tekmo. 
Na njej so se domači avstrij-
ski igralci pomerili proti tuj-
cem, ki igrajo v ligi EBEL, 

Zaredi tekme zvezdnikov so ostali hokejisti v ligi EBEL konec tedna počivali, v državnem 
prvenstvu pa se je ekipa Triglava (v modrih dresih) pred domačimi navijači izkazala proti 
ekipi Medveščaka./Foto:TinjDow 

tekmo pa so z 12 : 15 dobili 
tujci oziroma ekipa AH Star 
International, za katero je ig-
ralo tudi kar sedem Sloven-
cev in sicer Ivo Jan, Aleš 

Kranjc, Dejan Vari, Robert 
Kristan, Tomaž Razingar ter 
Marcel in David Rodman. Iz-
kazal se je zlasti Marcel Rod-
man, ki je bil izbran tudi za 

Z nedelje na ponedeljek ponoči so v Atlanti odigrali 
tradicionalno tekmo Ali Starš, velika čast pa je dolete-
la mladega Hrušičana Anžeta Kopitarja, sicer igralca 
ekipe Los Angeles Kings, ki je zaigral za ekipo zaho-
da. Zahodnjaki so sicer na tekmi izgubili 2 8 : 7 , Anže 
pa ni dosegel nobene točke. Najboljši strelec tekme je 
bil s tremi goli Rick Nash. 

najboljšega napadalca tek-
me. 

Pestro pa je bilo v soboto 
na tekmah domačega držav-
nega hokejskega prvenstva. 
V Kranju je ekipa Triglava 
gostila zagrebški Medveščak, 
številni gledalci pa so videli 
zanimivo tekmo, ki so jo do-
bili domačini 5 5 : 3 . Prav 
tako se je zmage veselila eki-
pa M K Bleda, ki je s 4 :3 pre-
magala Slavijo, Mladi Jeseni-
čani pa so bili z 1 : 6 boljši od 
Z M Olimpije. Na lestvici 
vodi ekipa Jesenice mladi. 

Lokostreld napolnili dvorano na Podnu 
N a t e k m i za s l ovensk i poka l je v Ško f j i Loki n a s t o p i l o p rek 230 lokos t re l cev iz S loven i je in t u j i ne . 

VILMA STANOVNIK 

Škofja Loka - Nova lokostrel-
ska sezona se je konec tedna 
pri nas začela s tekmo za slo-
venski pokal, 18 metrov 
FITA. Na njej je natopilo kar 
233 tekmovalcev iz Hrvaške, 
Avstrije in Slovenije, manj-
kalo je le nekaj naših najbolj-
ših lokostrelcev, ki so nasto-
pali v Franciji. Kot je ob kon-
a i povedal vodja tekmovanja 
Vlado Justin, je prišlo v Škof-
je Loko še več lokostrelcev, 
kot so jih pričakovali, saj so ti 
nastopali v kar štirih stilih in 
v vseh kategorijah. Rekord-
nega dosežka sicer ni bilo, 
nekateri rezultati najboljših 
pa so bili odlični že na začet-
ku nove sezone. 

V dolgem loku je med čla-
nicami zmagala Vanda Na-
tlačen (MINS Postojna), v 
golem loku Antonija Jakop 
(Žalec), v ukrivljenem loku 
Vanja Lukšič (Dolenjske To-
plice), v sestavljenem loku pa 

Tanja Zorman (Cekin). Med 
člani je bil v dolgem loku naj-
boljši Andrej Natlačen 
(MINS Postojna), v golem 
loku je slavil Marjan Podržaj 
(Šenčur), v ukrivljenem loku 
Andrej Zupan (Škofja Loka) 
in v sestavljenem loku Darko 
Uidl (Zagreb). 

Močna je bila zasedba go-
renjskih tekmovalcev v mlaj-
ših kategorijah. Tako je med 
mladinkami v ukrivljenem 
loku zmagala Petra Krt (Šen-
čur), v sestavljenem loku je 
med kadetinjami slavila Alja 
Janežič (Feniks Kranj), med 
kadeti je bil v golem loku naj-
boljši Adam Prestor (Feniks 
Kranj), v ukrivljenem loku je 
bU med kadeti najboljši Gre-
gor Rajh (Kamnik). Med deč-
ki je v ukrivljenem loku zma-
gal Klemen Štrajhar (Kam-
nik), v sestavljenem loku pa 
Žan Novak (Feniks Kranj). 
Med mlajšimi dečki je bil v 
golem loku zmagovalec 
Aljaž Pohar (Šenčur), v se-

v soboto so se lokostrelci prvič v novi sezoni pomerili v 
dvorani na Podnu. 

stavljenem loku pa Jakob Če-
ferin (Feniks Kranj). 

Med veterankami je v 
ukrivljenem loku zmagala 

Alenka Štrukelj (Škofja Lo-
ka), med veterani pa je bil v 
golem loku najboljši Drago-
tin Novak (Feniks Kranj). 

mailto:vilma.stanovnik@g-glas.si
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Mladost je njihova prednost 
M l a d e košarka r i ce T r ig lava v l e t ošn j i s e z o n i p rv ič n a s t o p a j o v e l i t n i s l ovensk i košarka rsk i l ig i . 

Čeprav i m a j o več p o r a z o v kot z m a g , pa s o dek le ta i n t rene r p rep r i čan i , d a ne b o več d o l g o t a k o . 

VILMA STAKOVNIK 

Kranj - Minulo soboto so 
kranjske košarkarice ekipe 
Triglava v domad dvorani na 
Planini gostile ekipo Ježice. 
Izkušenejše Ježičanke so 
bile seveda favoritinje, toda 
igralke Triglava so se jim do-
bro upirale vse do zadnje če-
trtine, ko so jim pošle moči 
in so jim ob razliki 51 : 6 2 
morale prepustiti zmago. To 
je bil deveti poraz Kranjčank 
v 1. ženski SKL v tej sezoni, 
kljub temu pa v garderobo 
niso odhajale nezadovoljne. 
"Današnja tekma je bila za 
nas pomembna preizkušnja, 
saj je ekipa Ježice že dolga 
leta naš rival v vseh kategori-
jah. Včasih so nas premago-
vale za štirideset točk in več, 
sedaj pa je razlika vedno 
manjša. Pri kadetinjah in 
mladinkah smo jih že začele 
premagovati, sedaj čakamo 
le še na prvo zmago med čla-
nicami in upam, da nam bo 
ta kmalu uspelo. Danes smo 
igrale zalo l^rbeno, na kon-
cu pa nam je žal zmanjkalo 
malo zbranosti in moči. To 
pa me ne skrbi, saj smo de-
kleta v naši ekipi res mlada in 
imamo še dosti časa za na-
predovanje," je po tekmi po-
vedala komaj 15-letna Tjaša 
Gortnar, ki pa se lahko po-
hvali z višino kar 184 centi-
metrov in z velikim veseljem 
do igranja košarke: "Kljub 
mladosti je zame in za vsa 
druga dekleta velik izziv igra^ 
ti v članski ligi, kjer se lahko 
merimo z veliko bolj izkuše-
nimi in močnejšimi igralka-
mi. Če dobro treniramo, ni 

ovire, da ne bi 2 leti premago-
vale tudi ekip, ki so sedaj naj-
boljše v Sloveniji," je še doda-
la Tjaša. 

Tudi uprava kranjskega 
košarkarskega kluba zadnja 
leta podpira napredovanje 
ženske eldpe, skrb nad dekle-
ti pa je pred letošnjo sezono 
prevzel nekdanji košarkar 
Grega Jeras, ki je imel do lani 
že tudi bogate izkušnje z vo-
denjem fantovskih ekip. "Ker 
pa so bila dekleta zelo dobra 
tako med kadetinjami kot 
mladinkami, smo se v klubu 
odločili, da v tej sezoni nasto-
pamo še v članski ligi. iz Slo-
vana smo dobili štiri mladin-
ke, dnige so naše mlade ko-
šarice in letošnji nastopi so 
za vse skupaj predvsem nabi-
ranje izkušenj. V začetku se-

^zone smo vse tekme izgub-
ljali, sedaj pa je vedno bolje, 
razlike so vse manjše, dekle-
ta postajajo vedno bolj po-
gimina. Tako je naš cilj, da 
tudi ob koncu sezone na 
članski lestvici premagamo 
dve, tri ekipe. Bolj pomemb-
ni pa so za nas še nastopi v 
mladinski ligi, kjer smo že v 
končnici najboljših štirih, 
med kadetinjami pa smo v 
tej sezoni še brez poraza," 
pravi trener Grega Jeras, ki 
so ga dekleta presenetila s 
svojim velikim navdušenjem 
nad igranjem. "Večina deklet 
ob koncu tedna nastopa kar 
za tri ekipe. Poleg tega treni-
ramo štirikrat na teden in za 
dekleta je to res naporno. 
Tako sem včasih kar prese-
nečen nad njihovo veliko za-
gnanostjo, morda se celo bolj 
navdušena kot fantje. Po-

ŠAH 

KRAN) 

O d p r t o šahovsko prvenstvo Corenj'ske 

V prostorih ŠK Stari Mayr Kranj v Kranju bo potekalo letošnje 
odprto člansko prvenstvo Gorenjske v pospešenem šahu. Igral-
ni dnevi so torek, 29. januar, 12. in 19. februar. Vteh dneh bodo 
igrana po tri kola. Organizator prireditve je §S Tomo Zupan, in-
formacije: Vid Gazvoda, GSM: 031/419-305. O. O. 

JESENICE 

Tri je naslovi Jeseničanom 

Na OŠ Prežihovega Voranca je bilo v soboto gorenjsko 
osnovnošolsko ekipno šahovsko prvenstvo. Pri dekletih so 
nastopile le tri ekipe, vse iz OŠ Prežihov Voranc. Prepričljivo 
je zmagala ekipa deklet do 15 let, ki je nastopila v postavi: 
Mojca Corenšek Krivec, Iva Cvetkovič Ramuš, Magdalena Žu-
nič in Eva Debeljak. Druga je bila prva ekipa OŠ Prežihov Vo-
ranc. Dekleta so tako zmagale v skupini do 12 let. Igrale so: 
Polona Hribar, Mateja Bojič in Katarina Žunič. Pri fantih do 12 
let je nastopalo pet ekip. Borba za prvo mesto je potekala 
med ekipa OŠ Prežihov Voranc i, OŠ Škof)a Loka Mesto in 
OŠ Bled. Gorenjski prvak je postala OŠ Prežihov Voranc 11/7, 
za katero so nastopali: Jaka Jerala, Domen Ravnik, David Mar-
janovič in Matic Kos. V skupini fantov do 15 let je zmagala eki-
pa OŠ Poljane. Nastopili so v postavi: Barbara Robba, Grega 
Krek, Maja Krek in Miran Šubic. Druga je bila OŠ Prežihov Vo-
ranc, tretja pa OŠ Stražišče. O. O. 

Kljub požrtvovalni igri so košarkarice Triglava (na sliki 
"v sendviču" v rumenem dresu Tjaša Cortnar) še morale 
priznati premoč Ježičank. /foto:TinjDoki 

membno se mi zdi tudi to, 
da so dobre prijateljice tudi 
takrat, ko niso na igrišču. Če 
bodo ostale skupaj še vsaj 
dve, tri leta, bodo postale res 
zrela ekipa. Trenutno pa pač 
igrajo tudi brez kakšnega 
koli plačila, zgolj iz veselja, 
nastopamo pa tudi proti pro-
fesionalnim ekipam, kot so 
Celje, Maribor, Kranjska 

Gora in druge," še dodaja tre-
ner Jeras. 

Košarkarice Triglava tre-
nutno s tremi zmagami in 
skupaj 15 točkami na lestvici 
enajstih ekip zasedajo osmo 
mesto, že to soboto pa jih 
čaka gorenjski derbi, saj se 
bodo ob 17.30 v dvorani na 
Podnu v Škofji Loki pomeri-
le z ekipo Odeje KED. 

BIATLON 

V A Š C A 

Brankovič-Likozarjeve ne bo v štafeti 

Prihodnji konec tedna se bo v Oestersundu na Švedskem za-
čelo svetovno prvenstvo v biatlonu. Kljub nekaterim ugiba-
njem, da bo tam v ženski štafeti morda znova nastopila tudi 
Tadeja Brankovič Ukozar, ki je zaradi poškodbe rame sezono 
sicer prekinila že po tekmah svetovnega pokala na Pokljuki, je 
sedaj odločeno, da Tadeje na svetovnem prvenstvu ne bo. 
"Pregled z magnetno resonanco je pokazal, da se rama dobro 
celi. V petek sem bila še pri zdravniku v Nemčiji, ki je bil zelo 
zadovoljen, saj ni pričakoval takšnega napredka. Nastop na 
svetovnem prvenstvu mi je kljub temu odsvetoval, saj bi zelo 
veliko tvegala in bi se stanje lahko poslabšalo, tako da sem se 
odločila, da na prvenstvo ne grem," je povedala biatlonka iz 
Vašce, zadovoljna, da gre z ramo na bolje. M. B. 

TEK 

KRANJ 

23. Bobekov Prešernov maraton 

o b letošnjem kulturnem prazniku, 8. februarju, bo potekal že 
23. Bobekov Prešernov maraton. Vse informacije o tekmova-
nju dobite na wvw.bobekov.maraton.si, kjer se je že mogoče 
prijaviti, prijave pa zbirajo tudi po telefonu 041/729 280. V. S. 

i GIBAJTE SE Z N A M I 
J A N E Z F E R L I C 

Slediti znanosti aH Intuiciji? 
Potem ko so se knjižne poli-

ce, spletne strani, forumi in 
strokovne revije že dodobra za-
polnile z najnovejšimi in ob-
sežnimi članki o izsledkih zna-
nosti o športnem treniranju, se 
včasih lahko vprašamo, ali 
nam vse to resnično koristi ali 
pa nam je lahJco tudi v napoto. 
Dejstvo je, da več ko se nauči-
mo, bolje je to za nas. Po dru-
gi strani pa nam lahko sledenje 
intuiciji oziroma našemu last-
nemu glasu ponudi več v naši 
športni vrednosti. Znanost se 
ponavadi opira na rezultate 
raziskav in teorije lahko ozna-
čimo za zanesljive, lahko pa 
tudi za malce manj zanesljive. 
In tiste malo manj zanesljive 
imajo le določeno stopnjo ver-

jetnosti. Zato se pri njih že po-
raja vprašanje, ali nam bodo 
popolnoma koristile ali pa Jih 
lahko uporabimo tudi napač-
no. Poglejmo nekaj primerov. 
Že desetletja velja dejstvo, da 
trening na atletski stezi lahko 
bistveno izboljša tekačevo hi-
trost in hitrostno vzdržljivost. 
Zagnan tekač začetnik se bo 
na podlagi tega izreka zagna-
no lotil intervalnih in tempo te-
kov po atletski stezi. Pametno 
hi bilo, da bi se pred tem poza-
nimal še o manj dobrih stra-
neh štadionskega teka. Trda 
podlaga lahko marsikoga pri-
pelje do neprijetnih poškodb 
podkolenskega dela noge, ki se 
lahko razvijejo tudi v kronične. 
Zato naj bo vodilo vsakemu 
športniku, da preden se poda v 
nov sistem oziroma nove meto-

de treniranja, naj si nabere in-
formacije, ki določeno metodo 
opisujejo tako z dobre kot s sla-
be strani. Za nobeno metodo 
ne moremo reči, da je stoodstot-
no dobra ter zgolj in za vsako-
gar koristna. Velja splošno na-
čelo, da naj bi raztezanje mišic 
in sklepov pred začetkom glav-
nega dela vadbe izboljševalo 
športnikovo sposobnost prila-
ganja naporov in da se zmanj-
šuje nevarnost nastanka po-
škodb. Določene raziskave pa 
so pokazale, da raztezanje 
nima nobene povezave s pre-
ventivo pred poškodbami. Ka-
tero pot sedaj sploh ubrati, ko 
pa imamo nasprotujoča si 
mnenja. Tukaj bo v veliki meri 
koristilo poznavanje sebe sa-
mega z vsemi dobrimi in slabi-
mi lastnostmi. Vedno sprem-
Ijajmo svoj športni razvoj in 
ga tudi ocenjujmo. Določene 
metode, ki nekomu koristijo, 
so za nekoga drugega lahko 
celo obremenjujoče. Točno pa 
moramo vedeti, kaj želimo. 
Ali je cilj preteči deset kilome-
trov v Štiridesetih minutah ali 
pa je tek zgolj za sprostitev. 
Za hitrih deset kilometrov bo 
treba že kar pošteno garati, 
kar pa ni nujno za sprostitve-
ni tek. Zato naj ima vsak tre-
ning svoj namen. Držati se 
samo tam nekje v nekem sred-
njem tempu, ne bo pomenilo 
nobenega bistvenega razvoja. 
Raziskave nam dajo znanje, 
ki pa ga moramo znati pravil-
no in preudarno (s pametjo) 
uporabiti. 

T R Ž I Č 

O b č n i zbor Športnega društva Gorenjski glas 

Pretekli petek smo se člani Športnega društva Gorenjski glas 
zbrali v Tržiču na prvem rednem občnem zboru. Športno 
društvo je nadgradnja rekreativne tekaške ekipe, ki je nastala 
aprila 2006. Pregledali smo delo, ki smo ga opravili v prete-
klem letu, in postavili cilje in smernice za tekoče leto. Preteklo 
leto je bilo zaznamovano predvsem s številnimi skupnimi ak-
cijami, katerih akterji smo bili seveda tekači In tekačice Go-
renjskega glasa, ki pa smo večino akcij izpeljali z našo učinko-
vito društveno navezo, s Klubom Trmastih iz Preddvora. 
Osrednji prireditvi sta bili Supermaratonski tek od Bohinja do 
Kranja ter 1. Tek Gorenjskega glasa. Vse to je bilo izpeljano v 
okviru praznovanja šestdesetletnice izhajanja časopisa Go-
renjski glas. Kot je poudaril Grega Flajnik, tehnični urednik na 
Gorenjskem glasu, je Športno društvo odlično dopolnilo Go-
renjskemu glasu. Za zdaj društvo temelji na tekaški rekreaciji 
in druženju, se pa v bodoče obetajo še dodatne aktivnosti. O 
vseh novostih vas bomo sproti obveščali. J. F. 
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Ič MOJ POGLED 
D A M J A N A Š M I D 

Učenje odgovornosti (3) 

C as je za en mali preiz-
kus odgovornosti otrok. 
Vzemimo tri enake ste-

klene posode, lahko kozarce. 
Na prvo posodo napišimo "kar 
bi moral narediti, pa nisem", 
na drugo "sem naredil, ker so 
mi rekli starši", na tretjo poso-
do pa napišemo "naredil sem, 
ker sem se sam spomnil". Po-
tem dajmo otroku vrečko jižola 
in mu povgmo navodila igre. 
Vsakič, ko otrok nekaj naredi 
ali pa ne, naj da en Jižolček v 
tisto posodo, kamor spada de-

janje. Tako bomo sčasoma vi-
deli in se z otrokom pogovorili 
o tem, katera posoda je najbolj 
polna. Ali rad pozablja, kar bi 
moral narediti? Potrebuje ved-
no nekima, da ga priganja? Ali 

je zadosti odgovoren, da stori 
sam, kar mora storiti? Če pre-
izkus vzamemo kot sproščeno 
igro za učenje, bodo otroci naj-
brž radi sodelovali. Kadar pa 
si odrasli privoščin^o preveč 
moraliziranja in pridiganja, 
pa ponavadi ni učinka. Preiz-
kus lahko dela več otrok in tako 
med seboj drug drugega spod-
bujajo, ko se polnijo lončki. No, 
starostno obdobje, pri katerem 
še uspeva ta način, je tja do pu-

bertete, potenc pa fižolčki ni-
tnajo nobenega učinka več. Da 
ne bi zgrešili bistva naloge, pa 

je pomembno, da otroci napiše-
jo ah narišejo, kar naj bi vsak 
dan storili. Brez spiska nalog 
in svojih odgovornosti lahko 
pride do manipulacije in fižol-
čki romajo že za vsako naj-
manjšo narejeno stvar v poso-
de. Na koncu ni potrebna no-
bena nagrada, dovolj je pohva-
la in da damo otrokovim deja-
njem velik pomen. Če pa ste že 
zagovorniki nagrad, potem se 
rajši odločite za nekaj doživ-
ljajskega kot pa za igrače ali 
predmete. Doživetja, kot so 
ogJed filma, jahanje, nočni po-
hod na hrib, zabava v piža 
mah ali kaj podobnega, osta 
nejo dalj časa in so ve^e moti 
vacijsko sredstvo kot stvari, ki 

jih itak slq ali prej dobijo ali 
kupijo sami. V mislih imejmo, 
da vzgajamo otroke za jutri in 
ne za danes. Pred nami so bo-
doči delavci, voditelji, mehani-
ki, zdravniki - kako jih bomo 
vzgojili? V ljudi, ki bodo odgo-
vaijali za sv<ya dejanja, ali v 
ijudi, ki se bodo zanašali na to, 
da bodo njihov delež odgovor-
nosti prevzeli dru^? 

Prisluhnite nam -
polepšali vani borno 
dan. 

TU ISTICNI 
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Boreč za srečo 
Boreč oz. bo raga (Bo rago o f f i c ina l i s ) je t i s ta m i l o s t l j i v a n e b e s n o m o d r a rož ica , o kater i so p red 
s to l e t j i zap isa l i , da b is t r i kr i , k rep i s rce in m o ž g a n e , p regan ja o t o ž n o s t in o b u p , m i r i srce te r navda ja 
ž a l o s t n e z v e d r o s t j o in r a d o s t j o . S o d o b n i k i d o d a j a j o , da u m i r j a kašel j , zb i ja v r o č i n o , p o s p e š u j e 
po ten je , i z l očan je seča ... 

PAVLA KLINER 

Boreč je dobra reč 

Rastlina, ki jo krasijo sinje 
modri cvetovi v obliki zvez-
de, ima svoje korenine v 
Mali Aziji. V srednjem veku 
je boreč zašel tudi v Evropo, 
kjer je pogosto krasil kmečke 
vrtove. Tudi naše, kjer ga tu 
in tam še vedno veselo ozre 
naše oko. Ko bi vedeli, da je 
izjemno dobra začimba ka-
kor tudi koristna zdravilna 
zel, bi ga Slovenci gojili še z 
večjim zanosom in pogoste-
je. Če ste si jo v tem trenutku 
zaželeli na svojem vrtičku in 
niste povsem prepričani, za 
katero rastiinico gre, povej-
mo, da ima votlo, mesnato in 
razvejano steblo, ki ga poraš-
čajo belkaste ščetinaste dlači-
ce. Tudi ovalni listi na pedjih 
so dlakavi. Diši zelo prijetao, 
tako po medu, zato ga rade 
obiskujejo čebele. Poleti na-
biramo sveže mlade lističe, 
cvetove ali celotno zel za su-
šenje. V kulinarične namene 
pa uporabimo le lističe, s cve-
tovi pa lahko okrasimo hlad-
ne jedi in osvežilne napitke. 

Za krepko srce 
in več znoja 

Stari Rimljani so boreč do-
dajali v solate. V srednjem 
veku je veljalo, da ustvarja 
zdravo kri. Svetovali so ga 
tudi proti srčni slabosti in 
bolnikom, ki jih je kuhala vi-
soka vročina ter so imeli 
blodnje. Prav v tem času je 

čislani Hieronimus Bock v 
svojem bogatem knjižnem 
delu predstavil petsto doma-
čih zeli in o boreču zapisal, 
da je milosdjiva rožica, ki naj 
jo dodajajo jedem in napit-
kom, saj krepi srce in mož-
gane, preganja otožnost in 
obup, miri srce ter navdajajo 
žalostne ljudi z vedrostjo in 
veseljem. Bistri pa tudi kri. 
Ljudsko zdravilstvo ga že od 
nekdaj prišteva k štirim zdra-
vilnim rastlinam, ki krepijo 
srce. Družno mu delajo še 
dišeča peria, dišeča vijolica in 
vrtnica. Boreč koristi zoper 
živčno slabost in živčni utrip 
ter deluje pomirjevalno. 
Ljudsko zdravilstvo verjame, 
da boreč iz telesa izloči vse 
strupene snovi, s tem, ko 
močno pospešuje potenje. 
Na to lastnost naj bi kazalo 
že njegovo ime, ki naj bi bilo 
izpeljanka arabske besede 

abo-rag, kar pomeni "oče 
znoja". Pravijo, da ta rastlina 
osvežuje in poživlja in tako 
bolniku prežene moreče in 
otožne misli. Ta se brž poču-
ti bolje ter začuti trdno za-
upanje, Čaj iz boreča naj bi 
ugodno deloval na jetra, ven-
dar, če z njim pretiravamo, 
jim lahko prej škodimo kot 
koristimo. Zdravil naj bi otr-
dela jetra. Vlažne obkladke 
so naše babice polagale na 
vnete oči, da so zmanjšale 
bolečine in ozdravile vnetje. 
Francoski zeliščar svetovne-
ga slovesa Maurice Messe-
gue v knjigi Zelišča za zdrav-
je pravi, da boreč deluje kot 
balzam za tiste, ki jih muči 
bronhitis, krči ali vnetje tre-
bušne mrene, pomaga pa 
tudi pri zastajanju krvi v 
organih ali pri revmatizmu. 
Svetuje ga tudi kot uspešno 
zdravilo zoper prehlad. 

Boreč za seč 

Novejša dognanja potrjuje-
jo, da boreč pospešujejo po-
tenje, izločanje seča, zbija 
vročino in 6sti kri ter, da de-
luje pomirjevalno, izboljšuje 
splošno počutje in krepi. 
Učinkovito lahko miri kašelj 
in blaži revmatične težave. 
Zunanje polagamo obkladke 
na vneto kožo in odrgnine. 
Pripravki boreča vplivajo tudi 
na nadledvične žleze in po-
spešujejo izločanje adrenali-
na. 

Poparek in kis 

Poparek pripravimo iz vse 
rastline ali zgolj iz listov. V li-
ter vode denemo slabo prgiš-
če zelišča in ga na hitro popa-
rimo. Pijemo tri skodelice 
čaja na dan, zlasti za pospe-
ševanje znojenja in pomiri-
tev. Za borečev kis potrebuje-
mo nekaj cvetočih vršičkov, 
ki jih denemo v steklenico z 
domačim jabolčnim kisom. 
Dobro zamašimo steklenico 
in jo postavimo na sonce za 
osem dni. Tako bomo prišli 
do cenjene začimbe, ki Ix) iz-
kazala tudi nekaj zdravilnih 
moči. Denimo, pri nečisti 
koži. Kis vtiramo v kožo in ga 
pijemo razredčenega z vodo. 
Če nam nagaja holesterol, 
zjutraj na tešče popijemo dve 
Žlici kisa, ki smo ga razredči-
li v kozarcu mlačne vode. 
Prhljaj bo morebiti izginil, če 
si bomo dvakrat na teden 
umili glavo s tem kisom, 
prav tako razredčenim z 
vodo. 

Ozdravljene podgane 29 v R A K O V I H K L E Š Č A H 

MARJETA SMOLNIKAS 

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

Četrtek, 14. junija 

Eno je gotovo: nobenega 
smisla nima, zatiskati si oči 
pred resnico. In resnica je, da 
imam poleg adenokarcinoma 
desnega zgornjega pljučnega 
režnja in adenokarcinoze 
plevre še tipno povečane bez-
gavke, da seje torej rak lotil 
tiidi mojih bezgavk, hvala 
bogu Je nedotaknjena ostala 
glava. Prihodnjo sredo oziro-
ma četrtek me na Golniku 
čaka prvi od napovedanih še-
stih ciklov kemoterapije s 
"koktajlom" Cisplatina in 

Gemcitabina. Vsekakor za-
upam sreči. Razen sreči, za-
upam tudi sebi ter uradnim 
in neuradnim zdravnikom in 
znanstvenikom; pri prof. dr. 
Branetu Kobalu, recimo, sem 
naročena v torek ob devetih 
zjutraj, pri Petru Papugi pa 
isti dan ob treh popoldan. 

Noben dogodek me ne pre-
vzame bolj, kot me prevzame 
naključje. Tokrat se mi zgodi 
naslednje. Sprehajam se po 
Rožniku in razmišljam, kaj 
in kako po kemoterapiji. Med 
razmišljanjem me po prenos-
nem telefonu pokliče Andrej, 
(ki Je, mimogrede, zaradi 
moje diagnoze še vedno čisto 
iz sebe) in mi ves navdušen 
pove, da je med staro šaro pri 
nekem znancu pravkar odkril 

napravo, ki je zelo verjetno 
eden prvih frekvenčnih gene-
ratorjev, ki ga Je med obema 
vojnama razvil Američan dr. 
Jlaymond Royal Rife. Da bi 
bilo naključje še večje, sva z 
Andrejem prav včeraj brskala 
po Internetu in našla o njem 
članek, objavljen v reviji Viva. 

Namreč. Leta iq20 je dr. 
Raymond RoYal Rife vzgojil 
kulturo virusa, za katero Je 
verjel, da povzroča raka. Vi-
rus je izoliral in ga vbrizgal 
štiristo podganam. Vse so 
zbolele za obliko raka, ki se 
navadno pojavlja pri ljudeh. 
Ko Je Rife opazoval viruse, je 
odkril, da odmirajo, če Jih iz-
postavi delovanju elektromag-
netnega polja z natanko dolo-
čeno frekvenco. Podgane je iz-

postavil frekvencam, o katerih 
Je domneval, da delujejo proti 
tej obliki raka, in vseh štiristo 

Je ozdravelo. 
Leta igji so na univerzi v 

Južni Kaliforniji izbrali šest-
najst bolnikov v zadnji, ter-
minalni fazi raka. Odbor za 
raziskave človeka Je odobril 
raziskavo. Pod nadzorom 
ekipe vrhunskih zdravnikov Je 
dr. Raymond Royal Rife 
opravil terapijo z elektromag-
netnimi pulzi. Po treh mese-
cih je komisija ugotovila štiri-
najst primerov popolne klinič-
ne ozdravitve. Pozneje so tudi 
ostala dva bolnika razglasili 
za klinično zdrava. Ampak. 
Rifeovega zmagoslavja je bilo 
tako rekoč čez noč konec. Ta-
kratni medicinski in farma-

cevtski lobi sta v njegovem izu-
mu videla grožnjo svojim veli-
kim dobičkom. Rifeovi zago-
vorniki so se obrnili proti nJe-
mu in v javnosti povsem iz-
ničili pomen njegovega dela. 
Njegov svetovno znani mikro-
skop so ukradli, uničili opre-
mo, njegovo kliniko v San Di-
cgu Je dvakrat zajel požar, 
Rifeovi rokopisi in delo so iz-
ginili z oblilja zemlje. Srečno 
naključje pa Je hotelo, da je 
nekaj zdravnikov in inženir-

jev rekonstruiralo Rifeov frek-
venčni aparat in dragoceno 
dediščino ohranilo pri življe-
nju. Leta 1^86 je knjiga 
Zdravljenje raka avtoija Bar-
ryja Lynesa Rifeovo tehnologi-

jo vnovič oživela. 
(Se nadaljuje.) 
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Kapre 
BORIS BERGANT 

Kapre so še ne odprti cvet-
ni popki sredozemskega 
plazečega se grmiča, ki ga 
uspešno gojijo tudi drugod s 
podobnim podnebjem. Naj-
bolj cenjene kapre prihajajo 
z juga Francije in so tem 
bolj cenjene, kolikor bolj 
drobne so. Kapre so sveže 
neužitne in užitne postane-
jo šele potem, ko jih pustijo 
en do dva dneva veneti in ko 
jih potem še vložijo v kis, 
slanico ali v suho sol. Naj-
boljše kapre vedno vložijo v 
suho sol, saj tako najbolje 
ohranijo svoj videz in pred-
vsem okus. Kupimo jih lah-
ko v vsaki bolje založeni tr-
govini, vsaj kar se tiče vlože-
nih v kis ali slanico, med-
tem ko se je potrebno za ti-
ste v soli malce bolj potrudi-
ti in poiskati kako specializi-
rano trgovinico. Tako ali 
drugače konzervirane kapre 
ostanejo uporabne dolgo 
časa, vendar morajo biti ves 
čas v isti slanici, soli ali kisu, 
ne smemo je niti menjavati 
niti dodajati. Jih je pa tako 
ali drugače konzervirane po-
trebno pred uporabo sprati 
pod tekočo vodo in dobro 
ožeti, najbolje pa jih je doda-
jati jedem proti koncu kuha-
nja, ker drugače za njimi 
ostane le še grenak priokus. 
Največkrat jih uporabljamo 
za takšne ali drugačne oma-
ke, ki jih postrežemo k ri-
bam, jagnjetini, perutnini in 
k testeninam, jih potresemo 
na solate in pice ter z njimi 
začinjamo namaze. Prav 
tako pa lahko kapre uživa-
mo tudi brez vsega drugega, 
podobno kot olive, ali kot 
prilogo k hladnemu mesu, 
dimi j enim ribam ali siru. 
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Namaz iz mladega 
ovčjega sira in kaper 

Potrebujemo: 20 dag mladega 
ovčjega sira, 10 dag masla, 
1 tnartjšo čebulo, 1 žlico kaper, 
1 žličko gorčice, sol in sveže 
mlet poper. 

Mlačno maslo zgnetite z 
ovčjim sirom, dodajte drob-
no sesekljano čebulo, drob-
no sesekljane kapre, gorči-
co, sol in poper. Vse skupaj 
zgnetite v mazavo zmes, jo 
postavite za nekaj časa v 
hladilnik in postrezite s 
svežim toastom ali s sve-
žim kruhom. 

Testenine z bučkami 
in kaprami 

Za 4 osebe potrebujemo: 40 
dag poljubnih testenin, 5 žlic 
oljčnega olja, 5 čisto majhnih 
bučk, 1 sesekljan strok česna, 
1 žlico kaper, 1 dl mesne juhe, 
0,5 dl sladke smetane, sol in 
sveže mlet poper. 

Testenine skuhajte v sla-
nem kropu. V večji posodi 
na oljčnem olju prepražite 

na kocke narezane bučke, 
dodajte sesekljan česen in 
kapre ter zalijte z mesno 
juho in sladko smetano. 
Začinite s soljo in poprom 
ter dobro prevrite. Prime-
šajte skuhane in odcejene 
testenine, dobro premešaj-
te, prevrite in postrezite z 
naribanim parmezanom. 
Lahko pa jih ponudite tudi 
kot prilogo k pečenemu 
mesu. 

File morskega lista 
s kaprami 

Za J oseb potrebujemo: 10 Ji-
lejev morskega lista s kožo, 2 
žlici kaper, 1 žlico sveže sesek-
ljanega peteršilja, oljčno olje 
in sol. 

Segrejte pečico na 2 0 0 
stopinj Celzija. Pekač po-
tresite s soljo in ga pokap-
Ijajte z oljčnim oljem. File-
je morskega lista s kož-
no stranjo navzdol naložite 
po pekaču, jih potresite s 
kaprami in s sesekl janim 
peteršUjem, malce posoUte 
ter pokapajte z ol jčnim 
oljem. Postavite v pečico. 

pedte deset minut ter takoj 
postrezite s pire krompir-
jem. 

Jagenjčkove zarebrnice 
z zelenim poprom in 
kaprami 

Za 4 osebe potrebujemo: 
16 jagenjčkovih zarebmic, 1 
žličko vloženega zelenega 
popra, J dag masla, 10 dag 
slanine, 1 majhno čebulo, 1 
žlico kaper, 1 dl suhega belega 
vina, 2 žlici svežega seseklja-
nega peteršilja in sol. 

Zarebrnice natrite s soljo 
in strtim zelenim poprom 
ter z obeh strani popecite 
na vročem maslu. Pečene 
zarebrnice zložite na toplo. 
Na preostalem maslu pre-
pražite na kocke narezano 
slanino in sesekljano čebu-
lo. Dodajte kapre, zalijte z 
vinom ter vse skupaj dušite 
1 0 minut. Dodajte popeče-
ne zarebrnice, po potrebi 
dosolite, potresite s sesek-
ljanim peteršiljem in duši-
te še nekaj minut. Postrezi-
te s testeninami aU s peče-
nim krompirjem. 

KUHARSKI RECEPTI 
ZA VAS IZBIRA DANICA DOLENC 

Tedenski jedilnik 
Nedelja - Kosilo: čebulna juha s sirom, svinjska ribica v 
mrežici, pire krompir, zelena solata s fižolom in rukolo, trdi 
flancati; Večerja: okisana žolča z bučnim oljem, kruh. 
Ponedeljek - Kosilo: segedin golaž, polenta, krofi; Večerja: 
krompirjeva solata s kranjsko klobaso ali hrenovko, kruh, 
bela kava. 
Torek - Kosilo: enolončnica s sladkim zeljem in svinjskim 
mesom, kvašeni flancati; Večerja: štrukelj s svežo slanino, 
solata iz kislega zelja z bučnim oljem. 
Sreda - Kosilo: fižolova juha z domačimi rezanci, polpeti 
iz mesnih ostankov, radič s krompirjem v solati; Večerja: 
koruzni žganci z ocvirki, mleko. 
Četrtek - Kosilo: porova kremna juha, pečena piščančja 
bedra, riž z grahom, rdeča pesa v solati; Večerja: enolončni-
ca iz kisle repe s svinjskimi kostmi In parkeljci, kruh. 
Petek - Kosilo: zelenjavna juha, ocvrte skuše, pretlačen 
krompir s sladkim zeljem po dalmatinsko, vanilijev puding 
s sadjem; Večerja: mlečni kruh z rozinami, sadni čaj 
Sobota - Kosilo: ričet s svinjsko kračo, kruhovi cmoki z 
ocvirki, solata iz svežega zelja s krompir jem; Večerja: 
čebulni kruh, jetrna pašteta, pivo ali bela kava. 

Krof) 
7 kg moke, 2 celi jajci, 8 rumenjakov, 12 dag masla, 12 dag 
sladkorja, 10 dag kvasa, pol kozarca ruma ali žganja, 7 kozarec 
vina, 3 dl mleka, vanilijo in naribano lupinico limone; 

Kakovost krofov je odvisna od bogastva sestavin in natanč-
nosti gospodinje pri pripravi. Krofe pripravljamo v toplem 
prostoru in vse sestavine morajo biti mlačne. Kvas najprej 
nadrobimo v mlačno mleko skupaj 2 žličko sladkorja. V skle-
di penasto stepemo maslo in sladkor, dodamo moko, vani-
lijo in l imonino luplnico ter dolijemo mleko, rum, vino in 
pripravljen kvas. 
Bistveno je, da maso zares dobro stepemo, saj je od tega 
odvisna rahlost krofov. Nato pust imo testo vzhajati na 
toplem. Vzhajano testo zvrnemo na pomokano desko in 
razvaijamo na pol prsta na debelo. Z modelčkom oblikuje-
mo iz njega kroge. Na sredo kroga damo žličko marmelade 
In ga pokrijemo z drugim krogcem testa, nato robove dobro 
stisnemo. Krofe obrežemo z majhnim obodom, pokrijemo 
in pustimo vzhajati. Ko so dobro vzhajani, jih ocvremo na 
vročem olju. 

Recept smo vzeli iz kuharske knjige Andreja Frica 
"O Martinu, moštu, goski in vinu". 

Jedi za zimske dni 1 0 K U H A R S K I R E C E P T I 

JANEZ ŠTRUKELJ 

Izdatna kmečka juha 
z zelenjavo 

Sestavine: 2 koruzna storža 
ali 6 dag s storžev oluščene 
koruze, 2 žlici oljčnega olja, 

"JO dag govejih križnih nase-
kanih kosti, 50 dag na kocke 
narezane govedine (pleče), 21 
vode, 1 lovorov list, nekaj zrn 
celega popra, 1 srenje debela 
in narezana čebula, 12 dag je-
šprenja, 2 na kocke narezana 
korenčka, 2 narezani stebelni 
zeleni, 1 na kocke narezana 
kolerabica, 2 olupljena in na 
kocke narezana paradižnika, 
12 dag graha. 

Priprava: V loncu segre-
jemo maščobo in na njej 
dobro prepražimo kosti in 
meso. Pril i jemo vodo in 
dodamo začimbe: natrti 
poper, sesekljano čebulo, 
lovor in solimo. V pokri-
tem loncu kuhamo 2 uri. 
Kosti vzamemo iz juhe in 
v lonec damo opran in od-
cejen ješprenj, lonec zno-
va pokri jemo in počasi 
kuhamo še 4 0 minut . V 
lonec damo še korenje, 
zelenOj krompir, kolerabo 
in paradižnik. Pokr i jemo 
in počasi k u h a m o še 30 
minut . Ko je zelenjava 

mehka, dodamo še grah in 
koruzna zrna in k u h a m o 
do mehkega. 

Zarebrnica z jabolki in 
krompirjem 

Sestavine: 1 kg krompiija, 4 
zarebrnice po 22 dag, 6 žlic 
maščobe, 3 srednje debeli če-
buli, 2 jabolki, sok \l2 limone, 
sol, poper, timijan. 

Priprava: Krompir opere-
m o in ga pristavimo v hlad-
ni, slani vodi. Po 15 minu-
tah ga odcedimo, ohladi-
mo, olupimo in narežemo 

na 5-6 m m debele rezine. 
Meso operemo in ga posu-
šimo v kuhinjski krpi. V 
ponvi se grejemo maščobo 
in na njej opečemo zarebr-
nice. Čebulo narežemo na 
kocke. Jabolka olupimo in 
narežemo na pr imerne 
krhlje in poškropimo z li-
monin im sokom. Čebulo 
dobro spražimo, dodamo 
krompir in jabolka. Po oku-
su začinimo. Pražimo ne-
kaj minut, dodamo še timi-
jan, kislo smetano, pome-
šamo s poprom in soljo. 
Dodamo mesu na ogretem 
krožniku. 

Jagodna ali borovničeva 
krema 

Sestavine: 1/2 kg borovnic 
ali jagod, 2 run^enjaka, 12 
dag sladkoija, 2 dl mleka, 2 
1/2 dag škrobne moke, vanilin 
sladkor, rum. 

Priprava: Borovnice ali ja-
gode pretlačimo, pomeša-
mo rumenjake in sladkor, 
dodamo mleko, vanilin 
sladkor, rum. Kremo kuha-
mo nad ognjem. Kuhano 
kremo nali jemo v kozarec 
in jo dobro ohladimo. Poleg 
ponudimo otroške piškote 
ali kakšno drugo pecivo. 

mailto:info@g-glas.si
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KRAN) 

Novosti pri osebnih poštnih znamkah 

Pošta Sloveni je je marca lani uvedla osebne požtne z n a m -
ke, p r i ka te r ih n a r o č n i k i l ahko s a m i i zbe re jo m o t i v za 
zr»amko. N o v o s t se je na t r gu d o b r o uvel javi la, d o konca 
lanskega leta so izdal i že več kot devets to mo t i vov tovrs t -
n i h znamk. To je bil t u d i razlog, da so pred dnevi še poeno-
stavi l i pos topek naročanja z n a m k prek in terneta in oboga-
t i l i p o n u d b o okv i r jev . M e d t e m ko je b i lo dosle j naročanje 
z n a m k prek in terneta m o ž n o le s p o m o č j o kval i f ic i ranega 
d ig i ta lnega po t rd i la , ods le j po t rd i lo ni več po t rebno. Večja 
je t ud i izbira okv i r jev , okv i r j ema v rumer j i in m o d r i barvi so 
doda l i še okv i r ja v zeleni in sivi barvi. Ze len i okvi r je na vo-
l jo za znamke z naz ivno v rednos t j o A (0,63 evra), s iv i pa z 
v rednos t j o C (0,83 evra). Pošta Sloveni je izdela z n a m k e v 
dveh tedn ih o d odda je naroči la , na jman jše naroč i lo z n a m -
ke z enak im m o t i v o m pa je s to z n a m k oz . pet pol p o dvaj-
set znamk na samolepi lnenr i pap i r ju . Za osebne z n a m k e se 
od loča jo tako občan i kot pod je t ja , ki že l i jo tako pros lav i t i 
poseben dogodek . Na jpogos te j š i so m o t i v i o t rok , h i šn i h 
l jub l jencev in l ogo t ipov pod je t i j ter n j i hov ih izdelkov al i sto-
r i tev. C . Z . 

KRANJ 

Gorenjske lekarne ob dnevu brez cigarete 
O b 31. j a n u a r j u - dnevu brez cigarete b o d o v Goren j sk ih 
lekarnah o rgan i z i r a l i a k t i vnos t i ozaveščan ja j a v n o s t i o 
škodl j ivost i c igaret in m o ž n o s t i h za opust i tev kajenja. Vsak 
udeleženec si b o lahko v lekarnah izmer i l ko l ič ino ogl j ikove-
ga m o n o k s i d a v i z d i h a n e m zraku , i z p o l n i l vp raša ln i k o 
zasvojenost i z n i ko t i nom in se s f a rmacev tom pogovor i l o 
r az l i čn i h n a č i n i h o p u s t i t v e kajenja. O b e n e m bo vsak 
udeleženec prejel brezplačne brošure o opust i tv i kajenja, v 
lekarnah b o d o s p o m o č j o f i lma t u d i n a z o r n o pr ikaza l i 
škod l j i vos t i kajenja. Ak t i vnos t i bodo potekale v torek, 29. 
januar ja , in v četrtek, 31. januar ja , po vnapre j do ločen ih urah 
(časovn i r a z p o r e d i so ob jav l j en i na sp le tn i s t ran i 
\vww.gorenjske- lekarne.si) . S . K. 

Priznanja za najlepše domove 
Na Veselem zimskem večeru so nagradili krajane Spodnjih in Zgornjih Dupelj ter Zadrage za 
urejenost hiš in vrtov. 

S TO J AN S A J E 

Zgornje Dupl je - Tradic io-

nalno prireditev Vesela jesen 
so lani preložili na zimski 
čas zaradi drugih kulturnih 
dogodkov. Tako je kulturno 
turistično društvo Pod Krivo 
jelko Duplje pripravilo Vese-
li zimski večer minulo sobo-
to. V dvorani gasilskega 
doma so razvedrili obisko-
valce ženski pevski zbor 
Dupljanke, moški pevski 
zbor KUD Triglav Duplje, 
harmonikarji Maruša Pros-
tor, Jure Kavčič, Žiga Jelar in 
Štefan Markič ter trije an-
sambli. Veseli so bili tudi 
krajani, katerim je društvo 
podelilo priznanja za ureje-
nost domov in drugih stavb. 

Eva in Mitja Majnik sta se 
priselila v Sf)odnje Duplje iz 
mesta. Novo hišo sta postavi-
la proč od glavne ceste. Če-
prav ni na vidnem mestu, 
sta skrbno uredila hišo in 
okolico. DruStvo ju je nagra-
dilo za izostren okus in vr-
hunsko izvedbo pri urejanju 

Nagrajenci Mojca Resman, Stane in Tatjana Klančnik, Franc Crahek, Eva in Mitja Majnik 
(od leve, manjka Stanislav Košnjek) ter predsednik Ivan Meglič 

doma. Tatjana in Stane 
Klančnik živita v hiši ob cesti 
proti središču Spodnjih Du-
pelj. Odločila sta se za teme-
ljito obnovo stavbe. Z upora-
bo sodobnih materialov sta ji 
vdahnila mladost. Ker je hiša 
tudi v okras vasi, sta si zaslu-
žila priznanje. Mojca in Bo-
jan Resman sta postavila 
hišo na nasprotni strani ce-
ste v Spodnjih Dupljah. 

Nova stavba ohranja znači-
len vaški stil s posameznimi 
stavbnimi elementi, čemur 
sledi urejenost vrta. To je 
opazila tudi ocenjevalna ko-
misija. Stanislav Košnjek 
prebiva v hiši tik ob cesti sko-
zi Zgornje Duplje. Čeprav je 
zadnja leta sam, ima vedno 
urejen vrt in cvetje na oknih 
hiše. ki sodi med starejše. 
Vseeno je za zgled urejenosti 

tudi mlajšim stavbam. Žup-
nik Franc Crahek je zaslu-
žen, da je dobrih dvesto let 
stara cerkev sv. Vida v Spod-
njih Dupljah ohranila prvot-
ni sijaj. Poskrbel je za obno-
vo notranjosti, ki so ji dali po-
seben pečat rezbarji in slilcar-
ji iz rodbine Gosar. Nato je 
obnovil še streho in fasado 
cerkve, ki jo občudujejo šte-
vilni popotniki. 
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Popoln pregled 
prostih delovnih mest 

na Gorenjskem 
Zavoda RS za zaposlovanje na 
www.gorenjskiglas.si 

Gorenjski Glas 

MoieDelo.com 
— ^ IZBERI PSiHODNOST 

MOJE DELO, spletni marketing, d.o.o. 
Proletarska 4 , 1 0 0 0 Ljubljana, Slovenija, T: 01 520 58 19 
VEČ INFORMACU IN ZAPOSUTVENIH OGUSOV (300 - 500) 
NA: www.moiedelo.com.info@mojedelo.com 

Komercialist za prodajo rezervnih delov m/ž (Kranj) 
Zaposlimo sodelavca za prodajo rezervnih delov lesr>oobde-
tovalnih strojev in opreme iz našega prodajnega programa. 
Poleg izobrazbenih mora Kandidat izpolnjevati še naslednje 
pogoje: vozniški izpit kategorije 6. znanje nemškega in hrva-
škega jezika, komunikativnost in smisel za prodajo. Kandi* 
datu zagotavljarrK) dodatno izpopolnjevanje v Nemčiji. Inter-
cet.d.o. o.. PoslovnaconaA24.4208 Šenčur, prijave zbi-
ramo do 8.2.2008. Več na www.moiedeio.com. 

Več sodelavcev za različna delovna mesta m/ž 
(Jesenice) 
Osebnostne lastnosti: od vas pričakujemo natančnost In 
samoiniciativnost. Nudimo vam stimulativen zaslužek, mož-
nost strokovnega razvoja in stalnega izobraževanja Delo-
vno razmene bomo sklenili za določen čas z možnostjo po-
daljšanja v nedoločen čas. Pričakujemo, da boste s svojim 
delom prispevali k uspehu družbe. Acroni, d. o. o., Cesta 
Borisa Kidriča 44.4270 Jesenice, prijave zbiramo do 3.2. 
2008. Več na www.mojedelo.com. 

Kuhar - picopek m/ž (Begunje na Gorenjskem) 
V PicerijI Plamenček iščemo kuhana - picopeka za pogod-
beno ali redno zaposlitev. Od kandidata pričakujemo vsaj 
eno leto delovnih izkušenj. Nudimo urejeno in prijetno delo-
vno okolje, s plačilom po dogovooj. Če imate veselje do prw 
prave hrane in si želite urejeno delovno klimo, se nam čim 
hitreje javile. Piceriia Plamenček Snežana Grilc s.p.. Begu-
nje na Gorenjskem 72, 4275 Begunje na Gorenjskem, pri-
jave zbiramo do 16. 2. 2008. Več na www.mojedelo.com. 

Strojni tehnik m/ž (Jesenice) 
Osebnostne lastnosti: od vas pričakujemo natančnost, sa-
moinKiativnost, komunikativnost. Nudimo vam stimulativen 
zaslužek, možnost strokovnega razvoja in stalnega izobra-
ževanja. Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas z 
možnostjo podaljšanja v nedoločen čas. Pričakujemo, da 
boste s svojim delom prispevali k uspehu družbe. Acroni. d. 
o. o.. Gesta Borisa Kidriča 44. 4270 Jesenice, prijave zbi-
ramo do 3. 2. 2008. Več na www.mojedeIo.com. 

Notranji vodja za iskanje kupcev (slovenski trg) 
in notranji prodajni vodja (hrvaški trg) m/ž 
(Slovenija. Hrvaška) 
Kandidat mora imeti: odlične komunikacijske sposobno-
sti (ustne in pisne); deluje v smeri doseganja ciliev preko 
pogajanj, skupinskega dela/sodelovanja, motivacije ter po-
stavljanja časovnih/delovnih prk)ritet; zmožnost dokaza ino-
valivnosti in dobre ocenjevanja/sposobnosti reševanja pro-
blemov pri odločanju; jeziki: obvezno za notranjega vodjo 
iskanja kupcev je obvezno odlično znanje slovenskega jezi-
ka. za vodjo prodaje pa odlično znanje hrvaškega jezika, za 
obe delovni mesti je obvezno aktivno znanje angleškega je-
zika; Outsourced Business Teleservices KFT., Maros u. 
20. I. em. 16.. 1122 Budapest. Hungary. prijave zbiramo 
do 20. 2. 2008. Več na www.mojedelo.com. 

Računovodja m/ž (Ljubljana) 
Mednarodna trg. družba vabi v svojo sredino računovodjo. 
ki bo skrbel za vsa operativna dela v računovodstvu. Od 
kandidata pričakujemo visoko ekonomsko izobr. in vsaj 2-3 
leta del. izkušenj. Nudimo delo v mladem, dinamičnem ko-
lektivu, stimulativen osebni dohodek, začetno zap. za dolo-
čen čas 1 teta s 3-inesečno poskusno dobo (nadomešča-
nje) z možnostjo podaljšanja v nedoločen čas. Everet Inter-
national. d. o. o.. Leskoškova cesta 9e. 1000 Ljubliana. 
prijave zbiramo do 3.2. 2008. Več na www.mo}edek).com. 

Monter / serviser lesnoobdelovalnih strojev m/ž 
(območje Slovenije in Hrvaške) 
Podjetje Intercel. d. o. o., zaposli monterja/serviserja les-
noobdelovalnih strojev. Od kandidatov pričakujemo izobra-
zbo strojne smeri, dve leti detovnih izkušenj, vozniški izpit 
kategorije B, znanje nemškega jezika in poznavanje osnov 
elektrotehnike. Ponujamo zanimivo in razgibano terensko 
delo pri montaži strojev in zagotavljamo dodatno izpopolnje-
vanje v Nemčiji, Intercet, d. o. o.. Poslovna cona A 24. 
4208 Šenčur, prijave zbiramo do 8. 2. 2008. Več na 
ww«.moiedelo.com. 

Strokovni sodelavec v marketingu m/ž 
(območje Slovenije in Hrvaške) 
Zadolženi boste za: izdelavo strategije oglaševanja, načrto-
vanje in izvajanje oglaševalskih akcij, izdelavo reklam, ogla-
sov. letakov, urejanje spletnih strani, sejme, pripravo pro-
mocijskega materiala, ipd. Intercet, d. o. o.. Poslovna cona 
A 24,4208 Ženčur. prijave zbiramo do 8.2.2008. Več na 
www.mojedelo.com. 

Komercialist na terenu m/ž (po Sloveniji) 
V internacionalnem podjetju z dolgoletnimi izkušnjami v pro-
izvodnji in prodaji gradbenih materiatov zaradi širitve obse-
ga postovanja potrebujemo novega sodelavca/sodelavko s 
srednješolsko ali visoko strokovno izobrazbo, znanjem 
nemškega ali angleškega jezika ter (zaželeno) z izkušnjami 
s prodajo gradbenih materialov. Ponujamo zanimivo in dina-
mično zaposlitev ob stimulativnem dohodku! Murexin. d. o. 
o.. Kolodvorska ulica 31/b. 2310 Slovenska Bistrica, priia-
ve zbiramo do 16.2.2Q08. Več na www.mojedelo com. 

Vodja novih projektov za območje Slovenije m/ž 
(Slovenija) 
Iščemo sodelavca z višjo izobrazbo in z izkušnjami pri pro-
daji oz. marketingu, prednost imajo tisti s področja oglaše-
vanja in raziskave trga. Pogoji so tudi slovenščina kot ma-
temi jezik ter tekoče znanje angleškega jezika. Prednost je 
poznavanje jezikov regije (hrvaški, bosanski, srbski), izvrst-
ne komunikacijske sposobnosti, sposobnosti povezati se s 
timom in pogajalske sposobnosti. Gemius SA. WolosKa 7 
Str.. 2675 Warsaw, prijave zbiramo do 22. 2. 2008. Več 
na www.mojedelo.com. 

Aparat 
za kavo 
• 2 vrčem iz legiranega jekla, 

ki ohranja kavo toplo do 4 ure 
• Odstranljiv nosilec filtra 
•Samodejni izklop, indikator 

nivoja vode in zaustavitev kapljanja 
•Moč 1000 W 
• Prostornina: ko$ 

do 10 skodelic 
(1 .251 kave) 

Od ponedeljka. 28.1.2008 

bjfipg^l Avtomat 
za peko kruha 

Enostavno upravljanje zaradi 
LCO zaslona, 12 programov 
Funkcija ohranjanja toplote 

^ ^ g j S • Različne stopnje zapečenosti: 
svetlo, srednje in temno 

^ ^ • Za 12 različnih vrst kruha 
; »Za do 1.250 g kruha 
i ' • Mere: pribl. 27 x 42 x 28 cm 
^ » M o č 8 5 0 W! 

kos 

bifioef^l Opekač kruha 
s 3 odprtinami 

< • Ohišje iz legiranega jekla • Z odstranljivim 
nastavkom za kruhke in podstavkom 
za drobtine • S funkcijo odmrzovanja 
in pogrevanja • Brezstopenjsko 
elektronsko uravnavanje, k o s 
sannodejni izklop 

Jabolka - rdeča 
• razred I 
• cena za 2-kg-mreža 

28.1.-30.1.2008 

Redkev 
• razred I 
• cena za kos 

Solata iedenka 
• razred I 
• cena za kos 

28.1. - 30.1.2008 

Zgodnje čebulice 
s poganjki 
• Narcise, Hijacinte, Krokus, 

Muscari, Tulipani 
• 0 10,5 cm 
• cena z ^ kos 

28.1.-30.1.2008 1.-30.1.2008 

Kantalupska melona 
• razred I 
• cena za kos 

^ Kuhinjske brisače 
dvoslojne 
2x50-Iistov 
€0.15/kos i M i ^ f ^ i • 

frotto 

28.1. • 30.1. 2008 ^ ^ ^ ^ ^ 

Izdelki so dotjavljivi samo v om^efuti Mičirran. V primeru, da bodo kljub sKrtjnemu naCrtovaniu zalog pri nepričakovano velikemu oovpraševaniu re prvi dan razprodam, centeno hupe« prosimo la ranimsvanie. Prodaia 
samo v kocinah, običainiti zs gospodinistva. Slike so simbolične. Vse cene veljajo la izdelke brez detorativniti etementov do razprodaje zalo^ Vse cene so v EUR s pripadajočim DDV. Za tiskarske napake ne odgovarjamo. 

28. 1 . - 3 0 . 1 . 2008 

Udi d.o.o. k.d. 

http://www.gorenjskiglas.si
mailto:ww.moiedelo.com.info@mojedelo.com
http://www.moiedeio.com
http://www.mojedelo.com
http://www.mojedelo.com
http://www.mojedeIo.com
http://www.mojedelo.com
http://www.mojedelo.com
http://www.mojedelo
http://www.mojedelo.com
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Takole so v četrtek pod vodstvom Marjana Česna ocvetličili 
veliko dvorano v kongresnem centru. / FOIO: T™ DOH 

Cvetličar Mario B«zenšek med pripravo aranžmaja/foto: T.« DOM 

Medvoški turizem 
na spletu 
T u r i s t i č n a zveza M e d v o d e i m a n o v o s p l e t n o 

s t r an www/ . tzm.s i . 

MAJA BERTONCELJ 

Medvode - Turistična zveza 
Medvode je bila ustanovlje-
na leta 2 0 0 1 in združuje 
osem turističnih društev, Id 
delujejo na območju občine 
Medvode. "Zveza skuša pro-
dreti na turistični trg v Slo-
veniji in tudi zunaj nje. Ko-
rak k temu je naša nova 
spletna stran www.tzm.si, 
ki je trenutno še v urejanju 
in načrtujemo, da bo do-
končana v februarju. Veliko 
podatkov je na spletni strani 
mogoče najti že sedaj, med 
njimi tudi nekatere podatke 
o turističnih društvih, ki so 
vključena v zvezo, o naših 
projektih ter seveda o doga-
janju v občini Medvode na-
sploh, vključno z informaci-
jami o vseh prireditvah. Ob-
iskovalec si lahko na strani 
pogleda tudi številne foto-
grafije," je o novosti poveda-

la Vanja Ločniškar, pred-
sednica Turistične zveze 
Medvod, ki se je pretekli te-
den predstavila na se jmu 
Turizem in prosti čas. 

"Naš slogan je Zelena 
vrata glavnega mesta, kar 
pomeni, da stavimo na 
našo zeleno okolico, na šte-
vilne možnosti pohodništva 
in kolesarjenja ter seveda 
na gostoljubnost. Zaveda-
mo pa se, da imamo pre-
malo prenočitvenih kapaci-
tet. Za sejem smo pripravili 
nove zgibanke za vsa turi-
stična društva, ki se bodo v 
teh dneh na naši stojnici 
javnosti tudi predstavila," 
še pojasnjuje Ločniškarje-
va. Kot pravi Boštjan Lu-
štrik, vodja Turističnega bi-
roja Medvode, se obiskoval-
ci v Biroju najpogosteje za-
nimajo prav za informacije 
o možnostih pohodništva v 
Polhograjskih dolomitih. 

89.8 91.1 96.3 

RADIO SORA 

Gorenjski prijatelj 

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

e-mail: infoSradio-sora.si 

Na Brdu le beli cvetovi 
Cvet l i ča r j i na B r d u za v s a k o p o m e m b n o s rečan je e v r o p s k i h po l i t i kov u p o r a b i j o d r u g o v rs to rož, ki 

pa m o r a j o o b v e z n o i m e t i be le cve tove . N a z a d n j e m m i n i s t r s k e m s rečan ju so na p r i m e r za c v e t l i č n o 

u red i t ev u p o r a b i l i 1.500 be l i h a m a r i l i s o v . 

ANAHARTMAN 

Brdo - Minuli četrtek smo na 
Brdu obiskali vrtnarijo, kjer 
so pripravljali cvetlično ure-
ditev za neformalno srečanje 
pravosodnili in notranjih mi-
nistrov Evropske unije. Kot 
je povedal Marjan Česen, 
vodja vrtnarije, v kateri dela 
petnajst vrtnarjev in cvetli-
čarjev, objekte ob večjih do-
godkih okrasijo vsakič z dru-
go vrsto rož. "Tokrat je glav-
ni povezovalni cvet amarilis, 
uporabili jih bomo 1.500. 
Največ jih bo v kongresnem 
centru, okrasili pa bomo tudi 
restavracijo Zois, grad in ho-
tel. Pred kratkim smo za cve-
tlično ureditev uporabili vrt-
nice, v prihodnje pa imamo 
za ministrska zasedanja v 
načrtu še uporabo tulipanov, 
narcis, gerber...," je pojasnil 
in dodal, da tudi v cvetličar-
stvu veljajo trendi, ki jim 
skušajo slediti. "Letos je to 
črno-bela kombinacija. Ker 

je v kongresnem centru po-
luštvo črno, dodajamo cveto-
ve v beli barvi." 

Po besedah vodje logistič-
nega centra Brdo Jane Be-
ravs Zavadlav se med pred-
sedovanjem vsaka država 
floristike loti po svoje: "Na 
f i n s k e m , denimo, kjer so 
esteti, minimalisti, bi sploh 
težko govorili o cvetlični 
ureditvi, ker so polagali tra-
vo. Gre za zgodbo vsake dr-
žave gostiteljice. Pri nas 
smo se odločili za takšno, 
kjer v korita z mahom in ve-
jicami, na katerih so pritrje-
ne epruvete z vodo, dodaja-
mo sezonsko cvetje. Tokrat 
smo uporabili amarilis." 

Cvetje za varnostno 
razdaljo 

Beli amarilisi, ki so v četr-
tek preplavili veliko dvora-
no v kongresnem centru, 
niso imeli le estetske vloge. 
Cvetlična ureditev je bila 

namreč predvidena tako, da 
so s 4 0 centimetrov široki-
mi koriti z mahom, vejica-
mi in amarilisi naredili tudi 
'obrobo' pred mizami, za 
katerimi so sedeli politiki. 
"Na ta način cvetje ustvari 
varnostno razdaljo. Na za-
četku plenarnih zasedanj, 
ko so fototermini, cvetlice 
tako ustavijo fotografe, da 
se ne približajo preveč poli-
tikom. Takšna je praksa pri 
protokolarnih dogodkih na 
najvišji ravni po vsem sve-
tu," je razložila Beravsova, 

Prostori vrtnarije na Brdu 
so zaradi predsedovanja pre-
cej okrnjeni. Uporabljajo lah-
ko le še en rastlinjak, saj so v 
drugem uredili kontrolno 
točko, na mestu dveh manj-
ših rastlinjakov pa je zraslo 
tiskovno središče. "Prej smo 
veliko lončnic in cvetja vzgo-
jili sami, zdaj pa za to nima-
mo več pogojev. Zaenkrat to 
ni problem, zahvaljujoč do-
brim dobaviteljem iz tujine. 

Res pa je, da je prostora pre-
cej manj in tako celo lončni-
ce nakupujemo iz tedna v te-
den, ker jih nimamo kam 
odložiti," je pojasnil Česen. 

Parkovno ureditev okoli 
novega kongresnega centra 
je zasnovala krajinska arhi-
tektka Ana Kučan, hči ne-
kdanjega predsednika Mila-
na Kučana, sicer pa se zuna-
nja ureditev na posestvu 
Brdo zaradi predsedovanja 
ni pretirano spremenila. Za-
gotovo pa bo vrtnarska ekipa 
imela precej več dela spo-
mladi. Na Brdu je namreč 
kar 30 hektarjev parkovnih 
površin, na leto posadijo 20 
tisoč enoletnic in opravijo 
okoli 30 košenj. "Poleg tega 
je treba obrezovati 17 .600 
kvadratnih metrov žive meje. 
Štiri kilometre je peščenih 
poti; treba jih je škropiti in 
obrezovati robove. Imamo še 
pet kilometrov asfaltnih poti, 
ki jih je tudi treba redno fisti-
ti," je še povedal Česen. 

Spet so smučali po starem 
Rovtar je , ki v s a k o z i m o razvese l j u je jo d o m a č i n e in ob i skova l ce s s m u č a n j e m p o s t a r e m , je le tos z i m a 

pus t i l a na ced i l u . V e n d a r se j i n i so da l i . 

DANICA ZAVRL Ž L E B I R 

Škofja Loka, Stari vrh - Dmš-
tvo Rovtarji iz Škofje Loke 
običaje smučanja po starem 
ohranja deset let. Medna-
rodno tekmovanje v smuča-
nju po starem pa je bilo to-
krat deveto po vrsti. Dose-
danje zime so j im bile kar 
naklonjene in tudi ob po-
manjkanju snega so se do-
bro znašli, na prizorišče 
pod loškim gradom so ga 
navozili posebej za to pri-
ložnost. Loka je pokala po 
šivih, domačini in obisko-
valci 30 drli na prizorišče in 
uživali ob podvigih smučar-
skih starodobnikov, tudi 
tekmovalcev je bilo veliko. 
Letos je za dva avtobusa av-
strijskih kolegov odpoveda-
lo sodelovanje, je povedal 
predsednik Rovtarjev Brane 
Tavčar, ravno zaradi vsako-
letnega vrveža v mestu kar 
malce razočaran, da so mo-
rali zaradi skope zime letos 
tekmovanje preseliti na 
smučišče Stari vrh. BHzu 
sto tekmovalcev iz ducata 
domačih klubov in somiš-
ljeniki iz treh avstrijskih, 
med katerimi je bila tudi 
svetovna prvakinja v smuča-
nju po starem Barbara 
Miiller, pa Rovtarjev ni pu-
stilo na cedilu. Na Cankar-
jevem trgu so j im vlili po-

gum domači godbeniki in 
folkloristi, nato so se "oldti-
merji" v sprevodu odpravili 
po Škofji Loki, pod gradom 
vstopili na avtobuse in se 
odpeljali na Stari vrh. 

Med tekmovalci je peščica 
obiskovalcev lahko videla 
vse generacije: dečke, dekli-
ce, ženske, moške, veterane, 
celo lovce in gozdarje ter vo-
jake z različnimi smučmi in 
opremo, slikovito oblečene 
in obute, različnih smučar-
skih slogov. Najstarejši tek-
movalec je bil 83-letni Jože 
Bešter iz Ovsiš pri Podnartu 
s smučmi, ki so bile leta 

1936 na olimpijskih igrah v 
Garmisch-Parttenkirchnu. 
"Petdeset let sem bil tudi 
smučarski učitelj," je pove-
dal veteran, ki je imel dolga 
leta shranjene očetove smu-
či. Oče je namreč služil v 
avstro-ogrski vojski in je na 
nekem tekmovanju za na-
grado dobil smučke. Sto let 
bi bile stare, a so jih Jožetu 
po neki predstavitvi staro-
dobne smučarske opreme v 
Kranjski Gori ukradli, še da-
nes obžaluje ljubitelj smu-
čanja po starem. Ta šport pa 
imajo radi tudi mladi. Na le-
senih smučeh tekmuje tudi 

vsa družina Kresevič iz 
Postojne. Letos le očka ni 
bilo, mamici Suzani pa sta 
se z lesenimi smučmi pri-
družila tudi otroka Denis in 
Tjaša, stara deset in osem 
let. Skoraj desetletje se v 
društvu Torbarji ukvarjajo s 
smučanjem po starem in 
se udeležuje vseh tekem, 
tudi loških. "Tudi zmagala 
sem že kdaj, ampak najpo-
membnejše je druženje, 
ki nam danes vsem tako 
manjka," je povedala tekmo-
valka, ki je s spodrecanim 
krilom uspešno prevozila 
progo na Grebljici. 

http://www.tzm.si
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Letos 105 kilometrov avtocest 
Leto 2 0 0 8 na j bi b i l o l e to zak l j učka g r a d n j e s l ovenskega av toces tnega kr iža, v e n d a r ne b o č i s to t a k o . 
Presekal i so g o r d i j s k i voze l šen tv i škega p redo ra . 

ŠTEFAN ŽARGI 

Ljubljana - V petek je minilo 
sto dni delovanja nove upra-
ve Družbe za avtoceste Repu-
blike Slovenije (DARS) in 
nova vodilna ekipa je v torek 
v skladu z dobro prakso sto-
pila pred novinarje s poroči-
lom o delu v tem začetnem 
obdobju. Predsednik uprave 
Tomislav Nemec je poudaril. 

mec pri reševanja gradnje, ki 
je praktično za polovico leta 
obstala. Z izvajalci so dosegli 
dogovor, da bo predor kot po-
vezava med gorenjsko avto-
cesto in zahodno ljubljansko 
obvoznico dokončan do za-
četka letošnje turistične se-
zone, torej do 30. junija. Ker 
vemo, da s tem težav z dosto-
pom Gorenjcev v Ljubljano v 
prometnih konicah ne bo ko-

li, da naročijo študijo o upra-
vičenosti gradnje odstavnih 
pasov na vseh avtocestnih 
odsekih v državi, kjer ti paso-
vi niso bili zgrajeni oziroma 
načrtovani. Dokler to ne bo 
popravljeno, pa so na DARS-
u v sodelovanju s polidsti, re-
ševalci, gasilci in drugimi 
pristojnimi pripravili opera-
tivni načrt intervencij v pri-
meru nesreče, k olajšanju za-

Nova uprava DARS-a (od leve): Aleš Hojs (vzdrževanje), dr. Žan Jan Oplotnik (finance), mag. 
Tomislav Nemec (predsednik), Boštjan Rigler (gradnje), mag. Alojz Ratajc (delavski direktor) 

da so si kot prednostne nalo-
ge zadali kakovost in trans-
parentnost poslovanja, 
usmerjenost k uporabni-
kom, zagotavljanje varnosti 
na avtocestah in motiviranje 
zaposlenih za dobro delo. 
Uvodoma je izpostavil tri 
ključne probleme, s katerimi 
so se največ ukvarjali: predor 
Šentvid, odstavni pasovi na 
avtocestah ter gladka cestišča 
v predorih. 

Presekali gordi jsk i vozel 
šentviškega predora 

"Najdražja je investicija, ki 
stoji in ne služi svojemu na-
menu," je kot načelno izho-
dišče omenil predsednik Ne-

nec, je morda za nas še po-
membnejši podatek, da vrta-
jo tudi predorske cevi za pri-
ključke na Celovško cesto, ki 
naj bi bili, kot smo slišali, na-
red eno leto pozneje, torej do 
30. junija 2009. Dela v pre-
dorih potekajo po načrtih. 

Odstavni pasovi 
rešujejo življenja 

Dve nedavni hudi nesreči 
na pomurskih cestah, kjer 
niso zgradili odstavnih pa-
sov, zaradi česar reševalci do 
ponesrečenih niso mogli 
pravočasno priti, sta bili tra-
gičen poduk o napaki, ki je 
bila s tako gradnjo storjena. 
Na DARS-u so se zato odloči-

gat pa naj bi pripomogle tudi 
elektronske obvestilne table 
sistema tako imenovane "pa-
metne ceste". Na vseh avto-
cestnih priključkih po Slove-
niji, kjer je možen dostop do 
avtoceste v napačno smer, 
bodo zaradi tragičnih posle-
dic take vožnje postavili do-
datne velike table z odprto 
dlanjo in besedo STOP. 

Sanacija vozišč 
v predorih spomladi 

Odločno so se lotili tudi 
zelo aktualnega tretjega pro-
blema - pregladkih cestišč v 
slovenskih predorih, zaradi 
katerih je hitrost vožnje, če-
prav je večina predorov stara 

predor / tunn«l AVSTRIJA/AUSTRIA 
. Karavanke 

Zeleno - že zgrajene avtoceste; svetlo zeleno - avtoceste, ki bodo končane 2008 

le nekaj let. ob dežju omeje-
na na 60 kilometrov na uro. 
Sanacija teh vozišč, s katero 
bodo povečali hrapavost in s 
tem tomost, naj bi se začela 
takoj spomladi, družbi DDC 
svetovanje in inženiring, ki 
je vršila inženirski nadzor, 
pa so naložili, da se s pogod-
benimi partnerji pri gradnji 
dogovori o delitvi stroškov. 
Na DARS-u so prepričani, 
da so plačali gradnjo, na ka-
tero ne bi smelo biti pri-
pomb, in če dogovora med 
partnerji ne bo, lx>do sicer za 
sanacijo denar založili in ga 
nato po sodni poti izterjali. 

Letos 105 kilometrov 
novih avtocest 

Ker je bilo leto 2008 pred-
videno kot zaključno leto 
gradnje slovenskega avto-
cestnega križa, je razumljivo, 
da bo prav letos gotovih naj-
več kilometrov avtocest - kar 
105 kilometrov. Do konca le-
tošnjega leta se bomo lahko 
po avtocesti peljali od Kopa 
do madžarske meje, sicer pa 
bo letos ostalo nedokončanih 
nekaj odsekov na dolenjski 
avtocesti, obvoz Maribora in 
krak proti Ptuju ter odseki 
avtoceste na Obali. V dodatni 
program sodijo navezave 
proti Hrvaški: Ptuj-Gruškov-
je, Postojna-Divača-JelSane, 
Koper-Dragonja in tretja raz-
vojna os Dravograd-Žalec. 
Gorenjska avtocesta bo skle-
njena predvidoma novembra 
z ii-kMometrskim odsekom 
med Vrbo in Peračico, re-
konstrukcija starega pasu 
Peračica-Podtabor po naj bi 
bila končana maja 2009. 

Avtoceste bomo 
odplačevali 20 let 

Celoten slovenski avtocest-
ni križ bo po ocenah DARS-
a vreden šest milijard evrov, 
pri čemer znaša aktualni 
dolg 3,4 milijarde evrov, za 
dokončanje pa bodo potre-
bovali še 1,1 milijarde evrov. 
Vloga DARS-a je bila trojna: 
agencijska, so pooblaščeni 
vzdrževalec in koncesionar 
za pobiranje cestaine. Prav 
cestnina je glavni vir gra-
denj, vzdrževanja in odplačil 
kreditov, saj država svojih 
obveznosti v zvezi s sofinan-
ciranjem ne izpolnjuje. Daje 
namreč le desetino sicer z 
zakonom predvidenega de-
narja. Ključnega pomena je 
zato vzpostavitev takšnega 
cestninskega sistema, ki bo 
zagotovil plačevanje vseh, ki 
se vozijo po avtocestah, hkra-
ti pa bo pravičen, glede na 
dejansko uporabo teh cest. 
Vse kredite za gradnjo avto-
cest naj bi odplačali v dvajse-
tih letih. 

Alpetour prevzel 
Kam-Bus 
z v s t o p o m Kam-Busa v S k u p i n o A l p e t o u r pos ta ja 

ta t r e t j i na jveč j i a v t o b u s n i p revozn ik v S loven i j i . 

ŠTEFAN ŽARGI 

Kranj - Iz Alpetourja Potoval-
ne agencije so nam sporočili, 
da je uprava v petek podpisa-
la pogodbo o stvarnem vlož-
ku v postopku povečanja 
osnovnega kapitala družbe, s 
čimer je dehiiška družba Al-
petour postala lastnik delni-
ške družbe Kam-Bus iz 
Kamnika. Dosedanji lastnik 
Kam-Busa, to je Modra linija 
holding, pa je v zamenjavo 
za delnice kamniškega pre-
voznika prejel novo izdane 
delnice Potovalne agencije in 
tako postal njen 22,5-odstot-
ni lastnik. 

Kot smo poročali tik pred 
novim letom, se avtobusni li-
nijski prevozniki v Sloveniji 
vse bolj povezujejo, saj neu-
radne napovedi kažejo, da 
bodo na Ministrstvu za pro-
met v bodoče (z letom 2009) 
podeljevali le eno koncesijo 
na določenem območju. Gre 
za strateško pomemben do-
godek v razvoju Alpetourja 
Potovalne agencije, ki s to ka-
pitalsko povezavo povečuje 
svoj tržni delež v slovenskem 
prostoru s 13,23 na 17,03 od-
stotka. Po številu prevoženih 
kilometrov v javnem linij-
skem prometu se Alpetour 
sedaj uvršča na tretje mesto, 
za skupino Veolio-Transport 
in Viator & Vektor. Skupina 
Alpetour Potovalna agencija 
je s prevzemom Kam-busa 
svoje prevozne kapacitete po-
večala za 39 v o z n ^ enot in v 
tem trenutku razpolaga z 
221 avtobusi, od katerih je 38 

visoko turističnili. Število za-
poslenili se je povečalo za 86 
in tako danes skupina Alpe-
tour zaposluje 472 delavcev. 

Prva dama največjega go-
renjskega avtobusnega pre-
voznika Ivanka Zupančič 
Gaber, direktorica Alpetour-
ja Potovalne agencije, nam je 
ob tem dejala, da je za upra-
vo Alpetourja okrepitev ma-
terialne osnove dela prav go-
tovo nov izziv in nova odgo-
vomost, kajti pogoji poslova-
nja na jjodročju javnih linij-
skih prevozov so izrazito ne-
jasni in sistemsko neustrez-
no podprti s strani države. Še 
zlasti velika odgovornost se 
postavlja pred vodstvo v le-
tošnjem letu, ko bo nadaljnja 
usoda, zlasti na področju de-
lovanja glavne dejavnosti, ki 
jo predstavlja prevoz potni-
kov v javnem linijskem pro-
metu, odvisna od zaključka 
javnega razpisa za podeEtev 
koncesije za novo koncesij-
sko obdobje. Kljub določe-
nim negotovostim vidijo 
nove priložnosti v tem, da 
bodo z enotnim nastopom 
na področju trženja zlasti ob-
časnih prevozov lažje uskla-
jevali razpoložljive kapacitete 
in v okviru stranskih dejav-
nosti beležili določene siner-
gijske učinke. Kapitalska po-
vezava sama po sebi ne zago-
tavlja boljših rezultatov, daje 
pa zaposlenim večje možno-
sti, da s kvalitetnim delom in 
prijaznim ter vamim oprav-
ljanjem prevoznih storitev 
prispevajo k spreminjanju 
potovahiih navad občanov. 

Gorenjski Glas ZavttsieOoUt bdežitno las 

mailto:stefan.zargi@g-gla5.si
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KRATKE NOVICE 

KRANJ 

Zbirne vloge med 5. marcem in 15. majem 

Vlada je na četrtkovi seji sprejela izvedbeno uredbo za uveljav-
ljanje neposrednih plačil, plačil za ukrepe kmetijsko okoljske-
ga programa, podpor za pridelavo semenskega krompirja in 
za druge letošnje ukrepe. Kot določa uredba, bodo kmetje in 
drugi upravičenci za uveljavitev plačil morali oddati zbirno vlo-
go med 5. marcem in 15. majem, tudi letos bo obvezen elek-
tronski vnos. Če imajo digitalno potrdilo, jo bodo lahko odda-
li sami, sicer pa bodo za vnos pooblastili kmetijskega sveto-
valca. Še pred začetkom vnosa zbirnih vlog bodo morali na 
upravni enoti urediti vse spremembe podatkov v registru kme-
tijskih gospodarstev. Postopek uveljavljanja plačil bo enak kot 
prejšnja leta, upravičenci bodo prejeli obrazec z nekaterimi že 
natisnjenimi podatki, karto kmetijskega gospodarstva, poda-
tke o površinah in navodila za izpolnjevanje vloge. C. Z. 

KRANJ 

Ministrstvo objavilo štiri nove javne razpise 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v pe-
tek objavilo še štiri nove javne razpise iz programa razvoja 
podeželja. Za zgodnje upokojevanje kmetov bo na voljo 8,16 
milijona evrov, za komasacije in poti do kmetijskih in gozd-
nih zemljišč na komasacijskem območju 5,1 milijona evrov, 
za ustanavljanje in delovanje skupin pridelovalcev, ki delu-
jejo na določenem območju ali pridelujejo ekološke ali za-
ščitene kmetijske pridelke, 850 tisoč evrov, ter za obvešča-
nje In pospeševanje prodaje izdelkov, ki so vključeni v she-
me kakovosti hrane, 1,45 milijona evrov. C. Z. 

TRŽIČ, ŠKOFJA LOKA 

O prehrani in gensko spremenjenih organizmih 

Kmetijska svetovalna služba vabi na predavanja o gensko 
spremenjenih organizmih in o prehrani govejih pitancev. 
Predavanja bodo danes, v torek, ob 9. uri v kulturnem domu 
v Poljanah in ob 15. uri v osnovni šoli v Gorenji vasi, jutri, v 
sredo, ob 9. in 15. uri v gasilskem domu na Trati pri Škofji 
Loki ter ob 16. uri v dvorani krajevne skupnosti v Lomu pod 
Storžičem. V Lomu bodo predstavili tudi vsebino pogodbe 
o ukrepih Kmetijsko okoljskega programa (KOP) ter vode-
nje evidenc. Za vse, ki so se vključili v SKOP ali KOP, so pre-
davanja del obveznega izobraževanja, to pa je pogoj za uve-
ljavljanje denarnih podpor. C. Z. 

BLED 

Predavanje o semenih 
Kmetijsko gozdarska zadruga Gozd Bled vabi v petek, i. fe-
bruarja, ob 10. uri v zadružno predavalnico na predavanje o 
semenskem krompirju, travnih mešanicah, semenih trave 
za vrtove in trate ter o nasvetih za pravilno setev. Predavala 
bosta Maja Vajs in Zvonko Glažar. C. Z. 

Večinoma pridelujejo le zase 
Tržna ponudba eko loško pr idelane hrane je na Goren jskem še ze lo skromna. Dve t re t j in i ekoloških 
kmetov jo pr idelu je zase ter za proda jo s o r o d n i k o m in znancem. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Strahinj - Združenje za eko-
loško kmetovanje Gorenjske 
je v petek pripravilo v Bioteh-
niškem centru Naklo redni 
letni občni zbor. Od 137 eko-
loških kmetov, ki so včlanje-
ni v združenje, se je zbora 
udeležilo 93 članov, pridru-
žili pa so se jim tudi gostje. 

kmet iz Hotemaž in pod-
predsednik Zveze združenj 
ekoloških kmetov Slovenije, 
in poudaril, da je glavna na-
loga zveze lobiranje za kori-
sti ekološkega kmetovanja. 
Tudi Frand Pavlin, svetova-
lec za živinorejo v Kmetijsko 
gozdarskem zavodu Kranj, je 
prepričan, da se bo za ekolo-
ško kmetovanje v prihodnje 

tržna ponudba ekološko pri-
delane hrane skromna, saj 
dve tretjini ekoloških kmetij 
prideluje hrano še vedno le 
za lastne potrebe ter za pro-
dajo sorodnikom in znan-
cem. Ekološki kmetje lahko 
prodajajo na tržnicah le pri-
delke, za prodajo izdelkov, 
narejenih iz ekoloških pri-
delkov, pa je pogoj, da je 

Lold. Letos bodo poskušali 
urediti prodajo mesa iz eko-
loške reje, zagotoviti še bolj-
še sodelovanje kmetov na do-
bro obiskanih ekoloških trž-
nicah in poskrbeti za spletno 
stran združenja. Še naprej se 
bodo izobraževali in sodelo-
vali na prireditvah, ki so po-
membne za promocijo eko-
loško pridelane hrane. 

Posebno priznanje je dobil jože Rozman z Nemškega Rovta. "Vsako leto nas je več," so ugotavljali ekološki kmetje. 

Tržiški župan in poslanec 
dižavnega zbora Borut Sajo-
vic je ugotavljal, da ima eko-
loško kmetovanje v Evropski 
uniji in tudi v Sloveniji lepo 
prihodnost. Gorenjska pa bi 
po njegovem mnenju mora-
la postati pokrajina brez gen-
sko spremenjenih organiz-
mov. Ker ekološko pridelano 
hrano kupujejo predvsem 
premožnejši ljudje, bi ekolo-
ški kmetje tudi sami morali 
bolje ceniti svoje delo in do-
bro blago tudi dobro zaraču-
nati. "Če bomo v Sloveniji 
dovolili gojenje gensko spre-
menjenih rastlin, bo to ko-
nec zgodbe o ekološkem 
kmetovanju," je opozarjal 
Primož Krišelj, ekološki 

Novoustanovljeni zbor ekološkega združenja je na ob-
čnem zboru prvič javno zapel ekološko himno, za ka-
tero je besedilo napisal Franc Petemelj in jo glasbeno 
priredil Janez Močnik. Himna med drugim poje: 
"Bomo eko kmetovali, zdravo hrano uživali... Bomo 
skupno se trudili, da Gorenjska čista bo." 

odločalo vse več kmetoval-
cev. Opozoril je, da se bodo 
nekatera prehodna obdobja, 
ki veljajo za ekološko kmeto-
vanje, končala in se jim bodo 
kmetje morali prilagoditi. 

Na tržnicah le pridelki 

Kot ugotavlja strokovni taj-
nik združenja in kmetijski 
svetovalec Franc Šolar, je 

kmetija za to registrirana. 
Za nakupe se zanimajo tudi 
veliki trgovci in trgovine z 
ekološkimi pridelki, vendar 
vsi zahtevajo, da so stvari 
formalno urejene. 

V okviru združenja deluje 
tudi ekoborza s predstavitvi-
jo ponudbe in povpraševanja 
svojih članov, lani sta na Go-
renjskem zaživeli še ekološki 
tržnici v Kranju in v Škofji 

Predsednik združenja Šte-
fan Dežman je na občnem 
zboru podelil tudi več pri-
znanj. Posebno priznanje je 
dobil Jože Rozman z Nem-
škega Rovta, član združenja 
od vsega začetka in nekaj 
časa tudi njegov predsednik 
ter gospodar kmetije, ki je za 
mohant prejela že veliko pri-
znanj na razstavi Dobrote 
slovenskih kmetij. Priznanje 
za prizadevno delo v lan-
skem letu in za uspeh na raz-
stavah kmečkih prehranskih 
dobrot so dobile Silva Potoč-
nik z Brezi j, Urška Šranc z 
Belce, Olga Povšnar iz Ko-
kre, Olga Tičar z Zgornjega 
Jezerskega in Irena Vrhunc s 
Podblice. 

lercator 
Poslovni sistem Mercator, d.d., Dunajska cesta 107. Ljubljana 

Obveščamo vas, da imamo možnost 
oddati v najem naslednji loical: 
1. Radovlj ica, C e s t a Staneta Žagar ja 1; 1 0 8 , 4 0 m^ 

- lokal za gost insko dejavnost 

Prosimo vas, da se nam v vlogi predstavite tudi s svojo 
dejavnostjo. 

V a b i m o vas , da p isne v l o g e na jkasne je d o t o r k a 0 5 . 0 2 . 2 0 0 8 

poš l je te na nas lov : 

Merca to r , d.d. . C e s t a na O k r o g l o 3 , 4 2 0 2 Nak lo , S e k t o r 
dopo ln i lne t r g o v s k e s tor i tve , z o z n a k o »za na jem lokala«. 

Merca to r , d.d. si pr idržuje prav ico, da ne izbere n o b e n e g a o d 
pri javl jenih kandidatov. 

Obvestila o višini dohodka 
Republiška davčna uprava (Durs) je v teh dneh začela poši l jat i k m e t o m 
obvest i la o v iš in i dohodka iz osnovne kmet i jske in gozdarske dejavnost i . 

CVETO ZAPLOTNIK 

Kranj - Medtem ko je lani to-
vrstno obvestilo (kot obvesti-
lo o višini katastrskega do-
hodka) prejelo več kot 5 } o ti-
soč zavezancev v Sloveniji, 
ga bo letos le okrog 260 ti-
soč. Obvestilo bodo dobili le 
zavezanci - člani gospodinj-
stva, katerega skupni katastr-
ski dohodek (KD) skupaj s 
povprečnim zneskom sub-
vencij znaša 200 evrov ali 
več oz. ima več kot štirideset 
naseljenih čebeljih panjev. 
Prav tako ga bodo prejeli za-
vezanci, ki so pokojninsko 
ali zdravstveno zavarovani 
kot kmetje, pa tudi tisti, ki 
jim je bila za lani odmerjena 

pristojbina za gozdne ceste 
ali nadomestilo za vzdrževa-
nje hidromelioracijskih si-
stemov. Vsi, ki ne izpolnjuje-
jo pogoja o višini katastrske-
ga dohodka ali o številu čebe-
ljih panjev, obvestila ne bodo 
prejeli, tem se dohodki iz 
osnovne kmetijske in goz-
darske dejavnosti tudi ne 
bodo vštevali v davčno osno-
vo za dohodnino-

Davčna uprava bo podatke 
iz obvestila upoštevala pri in-
formativnem izračunu do-
hodnine, ki ga bodo zavezan-
ci prejeli najkasneje do kon-
ca maja. Če potem informa-
tivnemu izračunu v petnaj-
stih dneh ne bodo ugovarjali, 
jim ne bo treba storiti ni-

česar in bo izračun avtomat-
sko postal odločba o odmeri 
dohodnine. V primeru, da se 
z izračunom ne bodo strinja-
li, bodo lahko podali ugovor 
na obrazcu, ki ga bo možno 
dobiti na davčnih uradih oz. 
izpostavah in bo objavljen 
tudi na spletiii strani Dursa. 
Če zavezanci informativnega 
izračuna sploh ne bodo pre-
jeli, a so imeli lani toliko ob-
davčljivih dohodkov, da bi 
morali vložiti napoved za od-
mero dohodnine, bodo mo-
rah to sami storiti najkasneje 
do 30. junija na obrazcu, ki 
ga lahko dobijo na davčnem 
uradu oz. izpostavi ali si ga 
natisnejo na spletai strani 
Dursa. 
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Pomemben mejnik za banke 
Banke že omogočajo svojim strankam prve storitve na enotnem območju plačil v evrih - SEPA. 

Slab začetek, dober konec 

CVETO ZAPLOTNIK 

Kranj - Včeraj so v vseh drža-
vah evro območja potekale 
slovesnosti, s katerimi so za-
znamovali pomemben mej-
nik pri uresničevanju eno-
tnega območja plačil v evrih -
SEPA. Osrednja evropska 
slovesnost je bila v Bruslju, 
osrednja slovenska pa v orga-
nizaciji Združenja bank Slo-
venije v Ljubljani. Banke, ki 
so pristopile k projektu 
SEPA, od včeraj omogočajo 
strankam pošiljanje in preje-
manje čezmejnih kreditnih 
plačil SEPA, še letos pa bo to 
možno tudi za domača plači-
la. Kreditno plačilo SEPA je 

zelo podobno dosedanjemu 
plačilnemu nalogu, razlika je 
le ta, da SEPA plačilo temelji 
na enakih standardih, po-
stopkih in pravilih, ki veljajo 
na celotnem območju SEPA. 
Eden od standardov je izved-
ba plačila najkasneje v treh 
delovnih dneh od datuma 
sprejema plačilnega naloga. 
Čezmejne plačilne naloge bo 
možno pošiljati le znotraj ob-
močja SEPA na banke, ki so 
se vstopile v SEPA. Če bo 
stranka želela poslati plačilo 
SEPA na banko, ki se ni 
vključila v SEPA, ji ga matič-
na banka ne bo zavrnila, am-
pak ga bo izvedla po doseda-
njih pravilih. 

KRANJ 

Začetek prodaje Vodnikovih kovancev 

V Deželni banki Slovenije so včeraj začeli prodajati zbiratelj-
ske kovance, izdane ob 250-letnici rojstva Valentina Vodnika. 
Za zlatnik bo treba odšteti 1 6 0 evrov, za srebrnik pa 40 evrov. 
V prosti prodaji bo le zelo omejena količina kovancev, saj so 
večino naročniki rezervirali pri Banki Slovenije. Vlada je že 
sklenila, da bodo zaradi velikega zanimanja izdali še 3 .000 
zlatnikov po l o o evrov in 3.000 srebrnikov po 30 evrov. C. Z. 

Vzpostavitev enotnega 
območja plačil v evrih 
SEPA bo prebivalstvu, go-
spodarskim družbam in 
drugim uporabnikom pla-
čilnih storitev omogočila, 
da bodo znotraj območja 
SEPA pošiljali in prejemali 
plačila v evrih pod enakimi 
pogoji ter z enakimi pravi-
cami in obveznostmi, pri 
tem pa ne bo pomembno, v 
kateri državi ima stranka 
transakcijski račun oz. prek 
katere banke opravlja plačil-
ni promet. Območje SEPA 
zajema vseh petnajst članic 
evro območja, preostalih 
dvanajst članic Evropske 
unije, tri članice Evropske-

CvEro ZAPLOTNIK 

ga ekonomskega prostora 
(Islandijo, Norveško, Liech-
tenstein), Švico ter devet 
"čezmorskih" ozemelj , ki 
so pod upravo držav Evrop-
ske unije. 

V Sloveniji poteka projekt 
vzpostavitve SEPA od spo-
mladi lanskega leta, pri tem 
pa banke tesno sodelujejo z 
Banko Slovenije in ministr-
stvom za finance ter z Ev-
ropskim svetom za plačila v 
Bruslju. Uvedba SEPA pla-
čil bo postopna, predvideno 
je, da bi do konca leta 2 0 1 0 
opustili večino sedanjih pla-
čilnih instrumentov in jih 
nadomestili s plačilnimi in-
strumenti SEPA. 

K A M N I K 

Pisa Ambient v stečajnem postopku 

Okrožno sodišče v Ljubljani je 18. januarja začelo stečajni 
postopek za družbo Pisa Ambient, trgovina, zastopanje in 
storitve, iz Kamnika. Za stečajnega upravitelja je imenovalo 
janeža Goloba iz Ljubljane. Dolžnike je pozvalo k poravnavi 
dolgov v stečajno maso, upnike pa k prijavi terjatev, za kar 
imajo dva meseca časa od oklica stečajnega postopka. 
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo 21 . aprila. C. Z . 

Kranj - Ko se je na Ljubljan-
ski borzi v ponedeljek Slo-
venski borzni indeks SBI 20 
znižal za štiri odstotke in v 
torek še za nadaljnjih šest 
odstotkov, s čimer je po sed-
mih mesecih spet zdrsnil 
pod mejo 10.000 točk, je le 
malokdo verjel, da se bo opo-
mogel že do konca tedna. A 
zgodilo se je prav to, SBI 20 
je bil v petek le še za poldru-
go točko nižji kot teden prej. 

Delnica 

Gorenje Velenje 
Intereuropa Koper 
Krka Novo mesto 
Luka Koper 
Meicator Ljubljana 
Petrol Ljubljana 
Telekom Slovenije 
Aerodrom Ljubljana 
Istrabenz Koper 
Nova KBM 
Pivovarna Laško 
Sava Kranj 
Žito 
ID KD 
ID Maksima 
N F D i 

indeks SBI TOP pa je že celo 
presegel raven prejšnjega 
tedna. Delničarji torej niso 
utrpeli tolikšnih izgub, kot je 
kazalo na začetku tedna. Te-
čaj delnice Krke, s katero je 
bilo minuli teden največ pro-
meta (32 milijonov evrov), je 
v petek znašal i i8 evrov in je 
bil kljub hudemu torkovemu 
padcu skoraj evro višji kot te-
den prej. Delnica Save je spet 
presegla mejo 600 evrov in 
je v enem tednu pridobila na 
vrednosti dobre tri odstotke. 

Enotni tečaj (v evrih) 
18. januar 25. januar 

38,80 38,82 

38.51 37.98 
117,10 118,03 
85,03 79,68 

309.38 313.94 
796,53 787.91 
338,53 345,84 
135,23 135.46 
99. 19 95.94 
38,98 38,47 
83,30 8547 

581,76 601,21 
291 ,08 281,65 

13.21 13.23 
14,76 14,10 

2,61 2 ,69 
Slovenski blue chip indeks SBI TOP 2.}20.g0 
Slovenski borzni indeks SBI20 10.452,69 10.451,^1 
Indeks investicijskih skladov PIX 6.739,72 6.673,87 

Zelena paprika 1 kg 

1 , 6 9 

Melone i kg 

S R A R 

1 , 2 9 1 0 , 6 9 
I N T E R S R A R 

Ponudba velja danes, 29.1.2008 cene so v EUR. Ponudba ne velja za pravne osebe in samostojne podjetnike. Možen je nakup samo v količinah, primernih za gospodinjstva. MnnniH.spar.si 

mailto:cveto.zaplotnik@g-glas.si
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K A M N I K 

Svetniki so se modernizirali 

Kamniški svetniki so na svoji zadnji seji v prenovljeni sejni 
dvorani minulo s redo prvič preizkusili nove g lasova lne 
naprave. Se jno dvorano so namreč opremili s s o d o b n o 
tehnologijo, ki vsakemu svetniku omogoča , da s posebno 
identifikaciojsko kartico govori in glasuje s svojega mesta, 
vrstni red govornikov in rezultati glasovanja pa se izpisuje-
jo na velikem zaslonu. Nova tehnologija žal ne o m o g o č a 
hitrega vplogleda v to, kako je glasoval kak posameznik, saj 
s e izpiše le skupno število glasov, navajanje na novost pa je 
svetnikom povzročalo malo težav. Po enournem privajanju 
je sledila ena najdaljših sej doslej, saj so o sedmih točkah 
dnevnega reda, med drugim tudi o proračunu za leto 2009, 
razpravljali kar deset ur. J. P. 

V I R 

Pripravljeni na pust 

Vir pri Domžalah, kjer bo letos potekal že 18. pustni karne-
val, je v soboto, 19. januarja, za naslednjih štirinajst dni že 
postal Pustna dežela, saj je župan občine Toni Dragar orga-
nizatorjem že simbolno predal ključ oblasti, s pustnimi še-
mami in kurenti pa so na križišču ob magistralki že postavi-
li Strička - maskoto organizatorjev, ki s o se na pustno doga-
janje začeli pripravljati že pred meseci. Tradicionalni pustni 
karneval se bo začel v nedeljo, 3. februarja, osemnajst se-
kund čez drugo uro, zabavni dogodki za stare in mlade pa 
s e bodo vrstili od sobote pa vse do pustnega torka. J . P. 

K R A N J S K A G O R A 

Cesta zaprta zaradi tekme smučarskih legend 

Iz družbe Agens so sporočili, da bo v Kranjski Gori zaradi 
javne prireditve Tekmovanje smučarskih legend za promet 
zaprta občinska cesta na odseku od križišča pri vzhodni 
strani Mercatorja do v z h o d n e strani priključka k hotelu 
Kompas. Cesta bo zaprta od sobote od sedmih zjutraj do 
nedelje do treh ponoči. Obvoz bo urejen, ob zapori bo tudi 
redarska služba. C. Z. 

KRAN) 

Pustno rajanje v Kranju 

Zavod za turizem Kranj za soboto, 2. februarja, napoveduje 
zanimiv in pester praznik pustnih šem. Ob io . uri s e bo za-
čel Sprevod, ki bo potekal od Poštne ulice po Glavnem trgu, 
Prešernovi ulici, Maistrovem trgu, Gregorčičevi ulici do kon-
ca Globusa . V sprevodu bodo sodeloval i Godba Mestne 
občine Kranj, skupine, ki bodo tekmovale na izboru za naj 
masko , pustna skupina Škoromati Iz Podgrada, pustna 
povorka iz šest ih občin s pustnimi vozovi (ŠD Voklo), 
pustne skupine otrok iz kranjskih vrtcev in ptujski Kurenti. 
Po končanem sprevodu ob n . 3 0 bo otroke na Glavnem trgu 
zabaval Čarovnik Grega, ob 12 . uri pa bo razglasitev naj 
pustne skupine in podelitev nagrad. Z a otroke se bo pro-
gram s Čarovnikom Gregom nadaljeval na kranjskem drsa-
lišču pred Prešernovim gledališčem. S . K. 

FRA.NŽIZNA SKUPINA fn 
S C O n t • 

• rARtNER)! _^rl5!c) 

SCONTO d.0.0. 
Mlakarjeva u. 
76, Šenčur 

Objavljamo prosto delovno mesto 

RAČUNOVODJA (m/ž) 
Za nedoločen čas s šestmesečnim poskusnim delom 

Pogoji: 
• Vil. stopnja strokovne izobrazbe ekonomske ali druge 
ustrezne smeri 

• najmanj 5 let delovnih izkušenj v računovodsWu in najmanj 
2 leti na mestu računovodja 

. dobro znanje računovodskih in davčnih predpisov 

.znanje angleškega ali nemškega jezika 

. prijaznost, komunikativnost in urejenost 

KNJIGOVODJA GLAVNE KNJIGE Cm/ži 
Za nedoločen čas s trimesečnim poskusnim delom 

Pogoji: 
> najmanj V. stopnja strokovne izobrazbe ekonomske ali 

druge ustrezne smeri 
. najmanj 2 leti delovnih izkušenj v računovodstvu 
. poznavanje računovodskih in davčnih predpisov 
• prijaznost, komunikativnost in urejenost 

Ponudbe s kratkim življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju 
pogojev pošljite na zgoraj navedeni naslov v 8 dneh po objavi. 

Dodatne informacije lahko dobite osebno ali po teL 0 4 / 2 7 9 1000. 

Šenčurju vladajo Godlarji 
S I M O N S U B I C 

Šenčur - Godlarj i so minuli 
četrtek prevzeli oblast v ob-
čini Šenčur . K sreči je vse 
potekalo po m i r n i poti. 
Častni odbor, k i sta ga vo-
dila p r i n c e s a in pr inc , je 
županu Miru Kožel ju pred-
lagal , na j si v z a m e oddih, 
kot m o ž n a kra ja za dopu-
stovanje pa so m u predla-
gal i Kosovo pol je ali Irak. 
Ž u p a n je n j ihovemu pred-
l o g u p r i s l u h n i l , zato je 
p r i n c e s i in p r i n c u izroči l 
občinski ključ, s imbol obla-
sti. Č e je verjeti obl jubam, 
se Š e n č u r j a n o m obeta za-
nimiv ih štirinajst dni. Novi 
oblastoiki so n a m r e č napo-
vedali , da bodo do svečnice 
o b č i n s k o b l a g a j n o izpraz-
ni l i , ves a lkohol popil i in 
pol ica je nab i l i . V m e s , na 

Šenčurskl župan je brez upiranja predal Codlarjem ključ In - oblast. 

pustno nedel jo ob 1 4 . uri , 
pa bodo sredi Šenčur ja pri-
pravi l i š e t rad ic iona lno 

p u s t n o povorko . Na nje j 
bodo sodelovale tudi pust-
ne maske , ki so bile nagra-

jene na sobotni godlarsk i 
predstavi v k r a j e v n e m 
d o m u v Šenčur ju . 

Pohod privabil množico planincev 
STOJAN SAJE 

Kriška gora - Mnogi željno 
čakajo z a d n j o j anuarsko 
nedeljo, ko Planinsko druš-
tvo Križe prireja zimski po-
h o d na Kr i ško goro. Na 
enaindvajsetem pohodu se 
je vpisalo v knj igo udeležbe 
533 planincev, od katerih 
j ih je bilo 27 na vseh poho-
dih, kar 7 2 pa prvič doslej. 
Kot je sporočila Ivana Va-
Ijavec iz PD Križe, se je pri 
koč i na 1 4 7 1 m e t r i h nad-
m o r s k e v i š ine ver jetno 

zbralo še enkrat več l judi . 
Prišli so iz vseh delov Slo-
venije, s Pr imorske z dve-
ma avtobusoma in iz Bele 
kra j ine z e n i m . Pohod ni 
bil prav n ič z imsk i , s a j je 
bilo s n e g a le za vzorec in 
celo na gori je pihal topel 
veter. K v e d r e m u razpolo-
ženju sta pr ipomogla tudi 
n a g r a d n a igra za p r š u t in 
bogat srečelov. D e n a r od 
prodanih srečk bo društvo 
namenilo za gradnjo čistil-
ne naprave ob zavetišču v 
Gozdu. 

Slovesno^ S konceFtom Shirlie^Ftbdeh bo v avli 
nove poslovne Btavbe Gorenjskega glasa na Bleivveisovi cesti 4 
vj l^J^detrtek, 31. januarja 2008, ob 17 uri. 

b 9 M mi 0- S T d ^ v E N IJ A 
'•• - B o g d a n K l a d n i k S h i r l i e R o d e n 

"-SIIVIPLV S L O V E N I A « ! 
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Petarde kot 
bombe 

Odgovor na članek pod 
gornjim naslovom objavljen 
v Gorenjskem glasu 4. janu-
arja 2008. 

Če zasledujemo v medna-
rodnem tisku in poslušamo 
medijska poročila, koliko 
gmotne škode in človeških 
življenj je terjalo praznovanje 
novega leta, potem se vsak ra-
zumen človek vpraša, ali je to 
bilo potrebno? Odhajajoče 
leto nam je prineslo veliko ža-
lostnih prizorov. Ali mislijo ti 
razsipneži, da se jih lahko v 
dveh urah petard pozabi? Že 
izkušnje nam povedo, da 
novo leto ne bo šlo na bolje. 
Ali ni to velika norost? Pa se 
ja ne razveselimo tistega, kar 
seje v starem letu zgodilo? 
Ali se ti razsipneži sploh za-
vedajo, kaj počenjajo z denar-

jem? Naj pogledajo malo 
okrog sebe in mislijo na svoje 
someščane, koliko je socialno 
ogroženih, in da hi jim nado-
mestilo za petarde veliko po-
menilo? Kje je naše soču^e do 
takih oseb? Mnogo se govori 
in javno prikazujejo čeki, kdo 

je kaj daroval, kar je senca ti-
stega, kar je nekdo v dveh 
urah v temni noči poslal v 
zrak. Kako žalostno je videti, 
da ti razsipneži niso več za-
dovoljni s petardami navad-
nih moči. Ne, zdaj morajo 
biti "bombe". Kje so tukaj od-
govorni organi za nadzor 
prodajalcev? Ali ste res že vsi 
tako globoko vpleteni v ta po-
hlepni dobiček? Koliko de-
narja gre za nepotrebne stva-
ri? Odprimo široko naše srce 
in pomagajmo potrebnim. Ne 
uporabljajmo toliko denarja 
za nepotrebne užitke za dve 
uri. 

Vedite, fsi razsipneži, da bo 
denarnica vse bolj prazna, in 
da tisti, ki jim je še debela, se 
jim hitro lahko izprazni. Po-
čakajte še malo in tudi vam se 
bo denarnica izpraznila. Ko 
ne boste mogli nasititi svojega 
želodca, potem boste pa potr-
kali na vrata someščana za 
košček suhega kruha. Naj se 

zavedamo, da je zemlja na 
robu uničenja, in da Človek na 

veliko propada, in mu ni več 
reUtve. 

Zato storimo našim someš-
čanom od tega, kar imamo, 
dobro! 

Ne uporabljajmo denarja za 
nepotrebne reči. Zavedajmo se, 
da vsi pridemo rw vrsto in da 
boš vesel vsake portwči. 

FRANC ROGELJ 

Ogorčen zaradi 
odnosa ALC 

Ob robu polemikam "o biti 
ali ne hiti za Alpski letalski 
center Lesce", bi rad opisal svo-
jo izkušnjo o njihovem poslo-
vanju z uporabniki njihovih 
storitev. 

V začetku lanskega decem-
bra sem dobil darilo v obliki 
darilnega bona Alpskega letal-
skega centra Lesce, s katerim so 
mi otroci podarili polurni pa-
noramski polet nad Bledom in 
njegovo okolico. Darila sem se 
zelo razveselil, saj sem si že 
dalj časa želd iz zraka foto-
grafirati Blejski grad in otok, 
pa tudi domačo hišo. Zato sem 
bil toliko bolj razočaran, ko 
sem ugotovil, da ALC, ki je po-
let dobil plačan vtuiprej, svojo 
uslugo ortrejuje rta dva meseca 
od dneva nakupa. Ker v času, 
ki so mi ga ponudniki "odredi-
li" zimska pokrajina ni najlep-
ša za fotografiranje, sem želeli 
polet prestaviti na mesec april 
ali maj. Prepričan sem bil, da 
s tem ne bo težav, saj je bil po-
let plačan vnaprej, sam pa sem 
bil pripravljen pristati na do-
govor o terminu, ki bo ugoden 
za use. Kot rečeno, mi v ALC 
Lesce niso bili pripravljeni 
ustreči, še toliko bolj pa sem bil 
ogorčen nad njihovim odno-
som do strank, saj so me grobo 
zavrnili, češ da je politika nji-
hovega podje^a pač taka in da 
lahko bon izkoristim do ozna-
čenega datuma, sicer bo veljav-
nost pač potekla. 

Ko sem nato vprašal, ali bi 
lahko počakali vsaj toliko, da 
bi zapadel sneg tudi v dolini, 
saj bi bile fotografije takrat vsaj 
nekoliko bolj zanimive, pa sem 
dobil odgovor, da v primeru 
snega na vzletni stezi njihov 
aerotaksi ne vozi. To sicer lah-

ko razumem, zdrava logika 
pa pove, da je v tem primeru 
nekaj hudo narobe s prodajno 
politiko podjetja, ki sredi zime 
prodaja časovno omgene bone. 
Prav tako mi ni jasno, zakaj se 
podjetju zdi na tako kratko ob-
dobje omejiti veljavnost vna-
prg in v celoti plačanih bonov. 
Ali bo po šestih mesecih za po-
let potrebno več goriva? Se 
bodo plače osebju povečale ali 
pa se bodo drastično spremeni-
li drugi pogoji za polet? 

Zaradi arogantnega odnosa 
in popolne nepripravljenosti 
za dogovor sem se zato o odlo-
čil, da ALC Lesce denar, ki so 
ga za moje darilo zbrali otroci, 
podje^u poklonim, saj mi eno-
stavno ni do poleta v takih po-
gojih. Direktorju centra pa se 
ob tem zahvaljujem za "razu-
mevanje" in mu pri taki politi-
ki vodenja centra želim "obilo" 
uspehov, predvsem pa kakšno 
hitro lekcijo o tem, kako poslo-
vati s strankami. 

M I R A N LAVRIČ, 

Bled 

Na Bledu 
namesto dveh 
ena sama 
obvoznica 

Predvidena trasa južne ob-
voznice je od vseh možnih va-
riant najslabša. Poteka v ne-
posredni bližini večjih naselij 
(alpski bloki, Dindol, jarše, 
Mlino), po najboljši zemlji, je 
najdaljša in kot taka naj-
dražja. 

Za voznike bo to mračnja-
ška cesta, saj bo večinoma po-
tekala pod zemljo in v usekih. 
Za okoliške prebivalce in nji-
hove goste pa zaradi bližine 
škodljiva, da ne rečem ubijal-
ska. Če hočemo problem Bleda 
z obvoznico rditi za daljše ob-
dobje, potem jo je treba speljati 

stran od naselij rut obrobje, da 
tako preprečimo nove proble-
me in zaplete, ki so lahko še 
veiji kot obstoječi. 

Ena od možnih variant je 
ena sama blejska obvoznica in 
to varianta, ki bi potekala od 
odcepa pri Žirovnici skozi Pi-
škovco, preko Blat, Sp. Gonj, 
do odcepa za Bohinj. S to vari-
anto odpadeta tako južna kot 
severna obvoznica in s tem vsi 
problemi s tem v zvezi. Poteka-
la bi pretežno po manjvredni 
nenaseljeni zemlji s priključki 
za Bled in Gorje, ki sta v nepo-
sredni bližini. Bila bi znatno 
krajša od obeh (S+j) ins tem 
tudi občutno cenejša. Za turi-
ste z zgornjega dela Gorenjske 
(jeseniškega} bi bila pot po tej 
varianti znatno krajša, ker bi 
odpadel ovinek od Žirovnice 
do Lesc in od Lesc do Bleda, za 
turiste s spodnjega (ljubljan-
skega) konca pa nič daljša. 
Turisti bi uživali v vožnji po 
lepi razredni panoramski ce-
sti, malo dvignjeni nad Ble-
dom, z lepim razredom na bi-
ser Gorenjske in gore, ki ga ob-
krožajo. 

Pomembno vprašanje je 
tudi dostop do Bleda. Logična 
rešitev bi bila odcepa na začet-
ku, ko se Bledu približujemo, 
in na koncu, ko ga zapušča-
mo. Če bo kljub navedenemu 
odločitev za južno obvoznico, 
občani Dindola kot tudi MU-
nega zahtevamo odmik trase 
od naselja, konkretno na Din-
dolu za trafo postajo, na 
obrobje pod Dobro goro, nad 
va^o Selo, ki bi jo tako zaščiti-
li pred padajočimi skalami. 
Trasa pa bi namesto usekov in 
predorov postala lepa pano-
ramska cesta z edinstvenim 
razredom na Savo Bohinjko 
in zastxežetu> trig^vsko pogorje. 

Zdaj, ko je zadeva še na pa-
pirju, je še čas za pravilno od-
ločitev. 

MARKO ZUPANC, 

Bled 

GG mali oglasi 
0 4 / 2 0 1 4 2 4 7 , e-pošta: malioglasi@g-glas.si 
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KRANJ 

Razstava Nominiranci 2008 

V petek, 1. februarja, ob 19. uri bo v Galeriji Prešernovih na-
grajencev odprtje razstave del letošnjih nominirancev za na-
grado Prešernovega sklada, akademskih slikarjev Sandija 
Červeka in Tadeja Pogačarja ter multimedijske umetnice 
Eme Kugler. Letos se je ekipa, ki pripravlja program Galeri-
je Prešernovih nagrajencev, v smeri večje prepoznavnosti 
odločila, da v času podelitve Prešernovih nagrad v razs-
tavnih prostorih predstavi nominirance za nagrado za 
likovno področje. Slavnostni govornik na odprtju razstave 
bo minister za kulturo dr. Vaško Simoniti. Razstava bo odpr-
ta do 22. februarja. I. K. 

HALO - HALO GORENJSKI GLAS 
telefon: 04 201 42 00 

Naročilo a objavo sprejemamo po tfiefonu 04/20M2-00, fikm 04/20M2-t3 ali os«bm) na 8lciweisovt en« 4, 
v Kranju oz. po poin - do pon«M|k4 m {etrtU <to 11.00 ure! Cena oglasov m pooudb v rubnlu: iTedno ugodna 

lANEZ ROZMAN S.P. • ROZMAN BUS, LANCOVO 91,4240 
RADOVLjICA, TEL: 04/5315 249. FAX: 04/53 04 230 
MADŽARSKE TOPLICE: PUSTOVANJE 31.1. - 3. 2. 2008, 3. 3. -
9. 3. 2008; TRST: 8. 2. 2008 

OBVESTILA O DOGODKIH OBTAVLJAMO v R U B R I K I GIASOV 
KAŽIPOT BREZPLAČNO SAMO ENKRAT. 

PRIREDITVE 

Literarni pogovori 
Kamnik - V Matični knjižnici Kamnik začenjajo s ciklom 
literarnih pogovorov, ki bodo prikazovali življenje knjig. 
Vodila jih bo Ana Duša iz KD Priden možic. Prvi pogovor s 
pisateljico Bredo Smolnikar bo jutri ob 79. uri v Matični 
knjižnici Kamnik. Poudarka pogovora bosta samozaložništ-
vo in cenzura v literaturi. 

Kranj v treh dneh 
Kranj - Osrednja knjižnica Kranj vabi na predstavitev knjige 
Kranj in 3 days, ki jo je izdala kranjska avtorica Petra Puhar 
Kejžar. V njej predstavlja zgodovino, znamenitosti in živ-
ljenje mesta Kranja. Na srečanju bo s sogovornico Natalijo 
Polenec, direktorico Zavoda za turizem Kranj, spregovorila o 
življenju in prireditvah v centru mesta Kranja. Predstavitev 
bo jutri ob 19.30 v avli Študijskega oddelka na Tavčarjevi 41. 

Upam si bit'... maškaral 
Jesenice - Iz Mladinskega centra jesenice vse otroke vabijo 
na veselo pustovanje v sobota, 2. februarja, ob 14. uri v 
Športno dvorano Podmežaklo. 

V knjižnicah za otroke 
jesenice - Ura pravljic bo v jeseniški knjižnici v četrtek, 31. janu-
arja, ob 17. uri, ustvarjalna delavnica Naslikajmo zimo pa jutri, v 
sredo, 30. januarja, 6d 16. do 17.50, delavnica Pripravimo pustne 
maske pa v petek, 1. febmarja, od 16. do 17.30. Pogovora o knji-
gah se lahko udeležite v četrtek, 31. januarja, ob i8. uri. 

Slovenski Javornik - V knjižnici na Slovenskem Javorniku bo 
ura pravljic danes, v torek, od i6 . do 16.45. 

Radovljica - Ura pravljic s pravljico Pod Babjim zobom se bo 
v radovljiški knjižnici začela v četrtek, 31. januarja, ob 17. uri. 

DAN 
31. januar je dan brez cigarete, zato so se Gorenjske lekarne ob pomoči 

farmacevtskega podjetja Pfizer odločile organizirati aktivnosti ozaveščanja 

javnosti o škodljivosti cigaret in možnostih za opustitev kajenja. 

gorenjske lekarne 

Vsak udeleženec si bo lahko v posamezni lekarniški 

enoti izmeril količino ogljikovega monoksida v izdihanem 

zraku, izpolnil vprašalnik o zasvojenosti z nikotinom in 

se s farmacevtom pogovoril o različnih načinih opustitve 

kajenja. Obenem bo vsak udeleženec prejel brezplačne 

brošure o opustitvi kajenja. 

Umik meritev In svetovanja v posameznih lekarnah: 
Torek, 29. januarja: 
1. 12 .00 - 14 .00 Gorenja vas, 14.30 - 1 6 . 0 0 Podlubnik, 17.00 - 19 .00 Žiri 
2 . 1 2 . 0 0 - 1 4 . 0 0 Lesce. 15 .00- 18 .00 Radovljica 
3 . 1 2 . 0 0 - 1 4 . 0 0 Žirovnica , 15.00-18.00Tržič 
4 . 1 2 . 0 0 - 1 4 . 0 0 Šenčur, 14 . 30- 16 .30 Cerklje, 17 .00-19.00 Preddvor 
5 . 1 2 . 0 0 - 1 4 . 0 0 Bohinjska Bistrica, 15 .00- 18 .00 Zlatorog Bled 

Četrtek, 31. januarja 
1 . 12 .00- 19 .00 Kranj 
2 . 1 2 . 0 0 - 1 4 . 0 0 Sfražišče, 15 .00- 18 .00 Škofja Loka 
3 . 1 2 . 0 0 - 1 4 . 0 0 Kranjska Gora, 15 .00- 18 .00 Jesenice 
4 . 1 2 . 0 0 - 1 4 . 0 0 Planina, 14 .30- 16 .30 Priitiskovo, 17.00-19.00 Planina II 

mailto:malioglasi@g-glas.si
http://www.gorenjskig
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IZLETI 

Na Peco 
Jesenice - Planinsko društvo Jesenice vabi 9. februarja na 
planinski izlet na Peco. Odhod bo ob 6. uri z zgornje posta-
je na Hrušici. Pot do koče ni zahtevna, proti vrhu Pece pa je, 
zato se boste za vzpon odločili pri koči. Priporočajo po-
hodne palice in dereze zaradi morebitnih neugodnih razmer 
na poti. Hoje je od 5 do 7 ur. Prijave z vplačili sprejemajo 
samo na upravi društva do četrtka, 6. februarja, do 18. ure. 

Po poti zdravja in prijateljstva 
Šenčur - Turistično društvo Šenčur organizira v petek, 8. feb-
ruarja, pohodniški izlet po delu "poti zdravja in prijateljstva 
Parenzana" (Izola-Šalet-Strunjan-Valeta-Portorož-Lucija-
Seča-Sečovlje. Skupne zmerne lahke hoje bo od 3 do 4 ure 
(tudi krajša varianta). Odhod avtobusa bo ob 7. uri izpred 
pošte Šenčur. Informacije in prijave zbira do srede, 6. febru-
arja, Franci Erzin, tel. 041/875-812. 

Tridnevno pustovanje v Izoli 
Kranj - Iz Društva upokojencev Kranj obveščajo, da imajo za 
tridnevno pustovanje v Hotelu Delfin v Izoli od i . do 4. feb-
ruarja še nekaj prostorih mest. 

Kovor-Brdo-Ljubno-Brezje-Kovor 
Kranj - Planinci kranjskih upokojencev vabijo na pohod na 
relaciji Kovor-Brdo-Ljubno-Brezje-Kovor in sicer v četrtek, 7. 
februarja. Hoje bo za 3 do 4 ure. Odhod posebnega avto-
busa izpred Creine bo ob 8. uri. Prijave z vplačili sprejemajo 
v pisarni društva do ponedeljka, 4. februarja. 

V Terme Rogaška 
Kranj - Društvo upokojencev Kranj vabi na kopalni izlet v 
Terme Rogaška in sicer v torek, 19. februarja. Odhod poseb-
nega avtobusa izpred Creine bo ob 7. uri. Prijave z vplačili 
sprejemajo v društveni pisarni do zasedbe mest v avtobusu. 

Smuk in pohod na Caletovec 
Bohinjska Bela - Turistično društvo Bohinjska Bela obvešča, 
da bo tradicionalni turni smuk in pohod na Caletovec v 
nedeljo, 3. februarja. Dodatne informacije bodo objavljene 
na strani www.bohinjskabela.si, lahko pa jih dobite tudi po 
tel.: 041/608 549. 

S P O R O Č I L O O S M R T I 

Svojo življenjsko pot je sklenila naša 
upokojena sodelavka 

M A R I J A O M A N 

Ohranili jo bomo v trajnem spominu 

Delavci Odeje, Škof ja Loka, d. d. 

O S M R T N I C A 

Srce ti v prsih nehalo je biti, 
ne čutiš bolečin več in nemira, 
od nas smo dovolili ti oditi, 
čeprav srce od žalosti nam hira. 

Ljuba Žerovc 

Tik pred svojim 60. rojstnim dnem nas je zapustila naša 
draga žena» mami in sestra 

JOŽICA Ž O R Ž 
roj. Smid, učiteljica v pokoju, 
iz Stražišča pri Kran ju . Pot v B i tn je 5 6 

Od n j e se b o m o poslovili jutri, v sredo, 30. januarja 2 0 0 8 , 
ob 15. uri na p o k o p a l i š č u v B i tn jah . Ž a r a bo o d 9 . u r e 
dalje n a t a m k a j š n j e m pokopališču. 

Ž a l u j o č i : m o ž S t a n e , s in Bor i s z Natašo , s in B o š t j a n z 
Mate jo , hči M o j c a z L u k o m ter ses t ra M a r i n k a in brat 
Franci z d r u ž i n a m a 

OBVESTILA 

Občni zbor 
Kranj - Letni občni zbor Planinskega društva Iskra Kranj bo v 
petek, 1. februarja, ob i8. uri v Restavraciji Reina v Savski loki 
v Kranju. 

KRČNE ŽILE, ODPRTE RANE? 
M̂U 2lUMIflMAM«<. or MID.. ImilA Cm« 67. 6000 koFf« 

05/640 02 33 

Loški muzej obvešča 
Škofja Loka - Loški muzej bo od danes znova odprt za 
obiskovalce od torka do nedelje nned lo. in 17. uro, v 
ponedeljkih je zaprto. Razstava slikarja Berka v galeriji Ivana 
Groharja je podaljšana do nedelje, io. februarja. 

PREDAVANJA 

Nikodemovi večeri 
Kranj • Župnijski urad Kranj vabi na Nikodemove večere, ki 
bodo potekali v prostorih župnišča Kranj - Center od 28. janu-
arja do 1. februarja. Osrednja tematika bo Dialog. Spored pre-
davanj: torek, 29. januarja, P. Tomaž Mikuš Dj: Kultura dialoga 
v Sloveniji; sreda, 30. januarja, mag. Branko Cestnik; Dialog v 
cerkvi; četrtek, 31. januarja, dr. jože Muhovič: Ustvarjalni dialog 
med vero in kulturo; petek, i . februarja: Meta in Rudi Tavčar: 
Dialog v partnerskem odnosu. Predavanja se bodo začenjala 
po večerni sveti maši, ob 19.30. 

RAZSTAVE 

Iz Zgodovine jeseniškega hokeja 
Kranjska Gora - Gornjesavski muzej Jesenice vabi na odprt-
je razstave Moč jeklenih Iz zgodovine jeseniškega hokeja, ki 
bo v petek, i . februarja, ob 17. uri v Liznjekovi domačiji, 
Borovška cesta 63 v Kranjski Gori. 

Z A P O P O L N P R E G L E D SI O G L E J T E 

W W W . G O R E N J S K I G L A S . S I / K A 2 I P O T 

LOTO 

Rezultati 8. kroga - 27. januarja 2008 

4 . 1 7 . 2 3 . 32 . 35. 38, 3 9 in 1 3 

8 5 0 5 5 7 

Predvideni sklad 9. kroga za Sedmico: 670.000 EUR 
Predvideni sklad 9. kroga za Lotka: 85.000 EUR 

ITD NEPREMIČNINE, d.0.0. 
MAISTROV TRG 7. 

i}000 KRANJ 
TEL: 04/23-8-M20. 

04/23-6 6-670 

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

e-poita: rtd.nepremičnine^siol.net 
www.itd*piu$.si 

AUI 

STANOVANjA: 
Jesenice • Bokalova: Trisobno stano-
vanje 72 m2, II l./IV, vsi priključki, ob-
novljeno 02, mirna sončna lokacija, 
opremljeno, vseljivo po dogovoru. 
Cena 100.000 EUR. 
Radovljica • Prešernova: Garsonjera 
17 m2, kletna, zelo lepa, popolnoma 
opremljena, vsi priključki, lakoj vse-
Ijiva. Cena 45.000 EUR. 
Kranj • Zlato polje: Dvosobno stano-
vanje 72 m2. VP/2, popolnoma ob-
novljeno 07 z novo opremo, vsi pri-
ključki, lastna CK, ZK urejena, takoj 
vseljivo, vredno ogleda. Cena 
uo.ooo EUR. 

Tržič • Deteljica: Trisobno stanovanje 
80 m2. II./IV, potrebno manjše ob-
nove, vsi priključki, vseljivo po dogo-
voru. Cena 107.000 EUR. 
HtSE 

Bled • Zgornje Gorje: V mirnem va-
$kem okolju prodamo stanovanjsko 
hiSo 150 mi stan. površine, parcela 
600 m2. vsi priključki, potrebna 
manjše obnove. Nakup je zelo dobra 
naložba. Vseljiva takoj. Cena 150.000 
EUR. 

gekkopro1ei<t 
nepremičnine 

Britof 79A, 4000 Kranj 
mfo-nep$tgckkopro]ckt.si 

wv/w.gckkopro)ekt.s} 

04 2341 999 
031 67 40 33 

PRODAMO STANOVANjA 
KRANJ - CENTER: trisobno duplex, 
96.25 m2, I. 2006 1. nadstropje in 
mansarda. Cena: 165.33142 EUR. 
KRAN) • KOKRICA: trisobno, v izmeri 
106,43 novogradnja I. 2007. 
mansarda. T-z priključek, dva balkona, 
vseljivo po dogovoru. Cena 169.550 
EUR. 
KRAN) - STTlAŽiSCE: triinpolsobno, 90 
m2. adaptirano 2001. vsi priključki, 
M/3. Ugodno 109.900 EUR. 
PRODAMO HiSO 
KRAN) - ZLATO POLjE: samostojna. 
181 m2. na parceli 461 m2,1.1950, pren-
ovljena 2000. Cena 259.900 EUR. 
MOŠNjE: dvodružinska 250 m2, na 
parceli 1015 m2,1.1974, garaža. Cena 
270.0C>0 EUR. 
PRODAMO Z E M g i S C A 
BLED • KORITNO: zazidljiva v izmeri 
700 m2, ravna, možna gradnja enos-
tanovanjske hiše. Cena 139.000 EUR. 
BLED: prodamo zazidljiv̂ i parceli, ob 
pasu zazidljivosti. v skupni izmeri 1728 
m2, ravna. Enkratna pribžnost za in-
vestitorje. Cena 300 EUR/inz. 
DODATNA PONUDBA NA: 

www.gekkoprojekt.s 

FESST, d. O. O., 
nepremičninska 
družba, 
Stritarjeva ulica 5, 
Kranj, 
Telefon: 236 73 73 
Fax: 2367370 
E-pošta: 
inro(g>fesst.si 
Internet: 
www.fesst.si ^ 

STANOVANjA PRODAMO: 
BLED: garsonjera, pritličje, 18.00 
m2.1. izgr. 2000, 50.000,00 EUR. 
KRAN)-)ezerska c : pritličje. 38.00 
m2,1. izgr. 1980, 75.000,00 EUR. 
KRAN)>Planlna: cnosobno, nadstr. 
4./4,39.79 mz. I. izgr. 1973.89.00,00 
EUR. 

TRŽiC-Kovorska: dvosobno, nadstr. 
3 / 4 . 55.48 m2 I. izgr. 1973. 
87.000,00 EUR. 
RADOVLjICA: trisobno. 375 nadstr., 
79.71 m2,1. izgr. 1964. 155.000,00 
EUR. 
SK0F)A LOKA: civosobno stanova-
nje, nadstr. 11./12. 61.32 mz, I. izgr. 
1978.110.000.00 EUR. 
POSLOVNI PROSTORI 
KRAN) . Z U T O POLJE: poslovni 
prostor (pisarna s sanitarijami) v iz-
meri 26,60 m2,1. nadstropje, obnov-
ljeno 1990, 64.000.00 EUR. 
HISA 
KRAN)-Huje: vrstna, 90 mz. 1. iz; 
gradnje 1957, vseljiva, 169.000,00 
EUR. 
TRSTENIK - ČACK^VLjE: novograd-
nja 2005. zemljišče 775 mi, bivalne 
površine 300 mz, 280.000,00 EUR. 
ŽIROVNICA-bližina: enostanovanj-
ska. zemljišče 621 mz. bivalne povr-
šine 320 m2, I. izgradnje 1986. 
380.000,00 EUR. 

www.fesst . s 
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nepremičnirie 

Ul. juleta GabrovSka 34.4000 Kranj 
email: info@ida-nepremicnine.si 

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

051/391100. fax: 04/2351 001 

STANOVANjA PRODAMO: 
KRAN), LEVSTIKOVA UUCA: 135,88 
m2. petsobno. I. 2006. prit., v viJa 
bloku v Kranju, atrij, trije parkirni 
prostori, novo, cena: 212.000 EUR. 
KRAN), VAyAVCEVA UUCA: 74 mi, 
trisobno, i. 1961,3. nad., v račun vza-
memo manjSe stanovanje, ni provi-
zije. cena: 114.000 EUR. 
KRAN), L)UBL)ANSKA CESTA: 36,1 
mi. trisobno. I. 1952, cena: 72.200 
EUR. 

HISE PRODAMO: 
STRAŽiSČE • KALVARljA: 216 ma. 
samostojna, zgrajena 1. 2006, 340 
mz zemljiiiča. III. gradbena faza, K 
(108 m2) +1 (108 m2) + M (108 m2). 
kupec ne plača provizije. V račun 
vzamemo tudi stanovanje, cena: 
169.500,00 EUR. 
SREDNjE BITN)E: 100 mi, 1/2 hi5e. 
I. 1960, 178 m2 zemljišča, cena 
115.000 EUR. 
KRAN), VISOKO: 180 mz, samostoj-
na. adaptirana I. 2007.230 m2 zem-
IjiSča. lahko tudi dvostanovanjska, v 
račun vzamemo stanovanje, parcelo, 
cena: 175.000 ELIR. 
PARCELE PRODAMO: 
KRIŽE PRI TRŽrCU: 1.361 mz, zazid-
ljiva, zazidljiva parcela z gradbenim 
dovoljenjem za enostanovanjsko 
hišo, cena: 100 EUR/mz. 
C A R A 2 E PRODAMO: 
COCALOVA UUCA: 12.50 mz. zgra-
jena 1.1977, cena: 11.500.00 EUR. 
KUPIMO: 
Kranj okolica kupimo kmetijsko zem-
ljišče. 
Kupimo zazidljivo parcelo 1200-
10.000 m2 v Kranju ali okolici in v 
Medvodah in okolici. 
Na območju Gorenjske kupimo sta-
novanja, hiie in parcele. Plačilo takoj. 
Za več informacij nas pokličite. 

www.ida-nepremični ne. s 

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

Male oglase sprejemamo: za objavo v 
petek - v sredo do 1 3 3 0 in za objavo v torek 
do petka do 14.00! Delovni čas: od ponedeljka 
do petka neprekinjeno od 8. - 1 9 . ure. 

NEPREMIČNINE 
STANOVANJA 
PRODAM 

DVOSOBNO stanovanje. Stražišče. v 
pritličju. Oai / 3 8 8 ^ 2 2 eooos« 

ODDAM 

OPREMLJENE sobe ali 1 / 2 hiše za 
spanje vaših delavcev. 8 041/670-
379 

8000&S6 

SOBO v Kranju, ženski osebi • študent-
ki. B 040/278-185 dooô n 

V LJUBNEM eno- in dvosobno stano-
vanje. opremljeno, samski osebi s 
p;«dplačilom, 8 040/389-518 

eooo&so 

DVOSOBNO Stanovanje, delno oprem-
ljeno. v stanovanjski hiši, Virmaše, Šk. 
Loka. cena po dogovoru. 8 031/277-
772 8000611 

NAJAMEM 

V KRANJU najamem 1- ali 2-sobno 
stanovanje^ predplačilo 6 mesecev. 8 
040/146-374 eoooses 

HIŠE 
PRODAM 

HIŠO Stražišče. 60 let, parcela 1000 
m2. cena 159.999 EUR. 8 040/200-
662 soooaoe 

SAMOSTOJNO poslovno stanovanjsko 
hišo 603 m2 na pan:eli 950 m2. kvalitetna 
gradnja, vzdizevana v Notranjih Goiioah. 
cena 650.000 EUR. 8 041/334-247. 
http://samo.moj. net/vader/in<Jex.html 

9000456 

I6KERN 
N E P R E M I Č N I N E 

Maistrov trg 12,4000 Kranj 
Tcf. 04/20213 53. 202 25 66 

CSM 051/320700. Email: infoig)k3-kern.$i 

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

8000S69 

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

ODDAM 

1 /2 NOVE HIŠE. opremljena, Siol TV. 
telefon, internet, poslovnežem, posad-
kam ali podobno, mimo okolje. 8 
04/25-55-345 

POSESTI 
PRODAM 

NJIVO 1 ha. Luže. 8 031/383-267 
8000612 

TRAVNIK 4500 m2. K.O. Vasca, 8 
041/628-290 eooo635 

KUPIM 

ZAZIDLJIVO zemljišče v Kranju ali 
okolici, do 2000 m2. 8 040/415-706 

eoooe«« 

NAJAMEM 

EKOLOŠKO čislo njfvo na Selškem. 8 
04/S10-16-74 

8000605 

POSLOVNI PROSTORI 
PRODAM 

STRAŽIŠČE pri Kranju, prodam po-
slovni prostor. 051/388-822 

MOTORNA 
VOZILA 
AVTOMOBILI 
PRODAM 

NISSAN PRIMERA GX 1.6, I. 97 cen-
tralno zaklepanje, klima, 8 041/375-
441 

6000244 

PEUGEOT 306 BREAK 1 .6 , I. 00, 
servisna knjiga, cena 3900 EUR. 
041/706-328 

http://www.bohinjskabela.si
http://www.gorenjskiglas.si/ka2ipot
http://www.gekkoprojekt.s
http://www.fesst.si
http://www.fesst.s
mailto:narocnine@g-glas.si
mailto:info@ida-nepremicnine.si
mailto:malioglasi@g-glas.si
http://samo.moj


MALI OGLASI, Z A H V A L E 23 

SEAT LEON 1.6. 16 V. I. 12/03 . 
13.600 km prva lastnica, nekarambolh 
ran, rdeče barve, z vso dodatno opre-
mo. « 041 /33-55-39 8000»23 

KUPIM 

OSEBNI AVTO od 1. 96 do I. 00, do-
bro ohranjen. « 040/666-806 

soooea? 

CUO črne barve, ohranjen. 1.04-06. 
« 0 4 0 / 5 5 1 - 3 5 0 800061« 

MOTORNA KOLESA 
KUPIM 

STAR MOPED Ponyexpres ali ležji star 
n^otor, lahko v nevoznem stanju, s 
041/681-058 800060? 

TEHNIKA 
PRODAM 

PANASONIC, digitalni, brezžični tele-
fon (staciorumi) z eno slušalko, I. 06. 
cena 10 EUR. 9 031/840-233 

STROJI 
IN ORODJA 
PRODAM 

STRUŽNICO za kovino Krusnik. cena 
500 EUR. « 040/381-170 Boooe?? 

GRADBENI 
MATERIAL 
GRADBENI MATERIAL 
KUPIM 

ODKUPUJEMO hlodovino hrasta, 
bukve, jesena ter smreke. » 04/51-
80-220, 041 /639-348 eoooei« 

KURIVO 
PRODAM 

Dlf̂ VA metrska aH razzagana, možnost 
dostave. « 04 1 /7 180 19 

7009B13 

SUHA, bukova In mešana drva, možen 
razrez in dostava. « 041/440-934 

8000604 

SUHA drva ,« 040/355-468 

SUHA bukova In mešana drva. mož-
nost razžaganja in dostave. 8 
031/676-235 eoooeao 

SUHA bukova drva. cena 40 EUR. S 
041/830-560 6000633 

SUHA, bukova drva. možnost razreza 
in dostave, cena 45 EUR. 9 
041/916-873 8000642 

STANOVANJSKA 
OPREMA 

GOSPODINJSKI 
APARATI 
PRODAM 

PRALNI Stroj in hladilnik Gorenje, « 
041/878-494 

B000601 

OGREVANJE, 
HLAJENJE 

PRODAM 

TERMOAKUMULACIJSKO peč 1 ,5 
KW. dostavim na dom. « 04/202-62-
44 6000618 

KUPIM 

KIPERBUS. « 04/233-23-84 8000626 

ŠPORT, 
REKREACIJA 
PRODAM 

SMUČARSKE čevlje Nordica. št. 40-
41. ugodno. 25 EUR. 9 0 3 1 / 3 2 5 -
3 2 6 8000631 

UMETNINE, 
NAKIT 
PRODAM 

DVA LEPA, starinska lestenca, ugod-
no. 9 040/625-314 80002io 

OBLAČILA 
PRODAM 

MEDICINSKI 
PRIPOMOČKI 
KOREKCIJSKA OCALA - okvir in ste-
kli z vašo dioptrijo • dobite na recept 
brez doplačila v optiki Saša Tržič in 
optiki Aleksandra Otandia Kranj, 9 
04/235-01-23 8000036 

ŽIVALI 
IN RASTLINE 
PRODAM 

RETRIEVER čml gladkodlaki prinašal-
ci. mladiči z rodovnikom, 9 04/595-
77-14 BOOtKis 

PODARIM 

ZLATEGA prinašaka. starega dve leti, 
dobrim, sočutnim lin skrbnim ljudem. 
» 0 5 1 / 2 1 3 - 1 4 4 S000834 

KMETIJSTVO 
KMETIJSKI STROJI 

PRODAM 

TROSILEC SIP in cistemo Creina, 9 
051/673-752 6000e40 

VZ ZGRABUALNIK SIP in pajek SIP 
na 6 vreten, 9 031 /491 -028 8000>639 

PRIDELKI 
PRODAM 

800 L rdečega vina (lahko manjše ko-
ličine). cena 1 EUR/I,- v Krškem. 9 
07/49-27-919. 051/81-35-51 8000264 

POCENITEV SLADKORJA. 

Agropromet Cerklje, 

telefon: 04/252 64 40 

KROMPIR za krmo, 9 031/360-546 
8000806 

ODLIČNO VINO. belo In rdeče, iz Go-
riških brd, nad 20 1 možna dostava. 9 
040/416-399 «oooeo9 

SENO. goveje, l>alirano v kockah, z 
dostavo. 9 031/276-930 

8000636 

V2REJNE ŽIVALI 
PRODAM 

BIKCA simentak:a, starega 4 mesece. 
» 0 4 0 / 1 8 6 - 1 4 1 0000628 

BIKCE ČB stare od 1 do 8 tednov. 9 
040/219-600 8000641 

BREJO kravo aH brejo telico. 9 
0 3 1 / 3 7 5 - 6 6 3 8000624 

DVA BIKCA ČB/RH, stara sedem dni. 
« 0 3 1 / 5 8 4 - 8 8 1 

800062S 

PRAŠIČE različno težke, možna do-
stava. 9 041/724-144 8000338 

PRAŠIČE težke od 120 do 160 kg. 
krmljene z domačo krmo, možna do-
stava ali zakol, cena 1.40 EUR/kg žive 
teže, 9 031/554-743 

8000476 

RH in ČB bikce, stare od 10 do 20 
dni, Goriče 24. 9 041/711-866 

RJAVE jarkice. v začetku nesnosti. 
Stanonik. Log 9. Škotja Loka, 9 
04/518-55-46.041/694-285 80004?8 

VEČ ČB bikcev, S 031/757-796 
6000636 

ZAJKLJE tudi breje in zajce za pleme. 
«040/492-766 aoooeu 

KUPIM 

BREJO telico simentalko aH mlado 
brejo kravo simentalko. 9 041/970-
7 " 7 0 8000607 

ZAPOSLITVE (m/ž) 
NUDIM 

DEKLE ali žensko za strežtjo v gostin-
skem lokalu, z izkušnjami, komunika-
tivno, urejeno zaposlimo po dogovoru, 
po možnosti iz okolice Tržiča, picerija 
Pod gradom. Koroška 26, Tržič. 9 
031/571-781 

ŽENSKE kape. barete. šale več vrst In 
barv, 9 04/531-52-04 eoooeos 

IŠČEM študentko za delo v šanku iz 
okolice Kranja za popoldansko delo, 
t»r Marina, Trg Davorina Jenka 3 . 9 
031/552-649 

8000S47 

PICERIJA Morena. Žirovnica 59a. Ži-
rovnica takoj zaposli plcopeka in dekle 
za pomoč v strežbi. « 041 /632-486 

8000462 

ZAPOSLIM dekle za pomoč v kuhinji. 
Gostilna Pri Slavki, Podbrezje 36, Na-
klo. 9 04/530-64-44 

8000637 

REDNO zaposlim voznika kombija za 
prevoz pijače in z znanjem upravljanja 
viličarja, Marco's, d.o.o., Zg. Bitnje 
245. Žabnica, 9 041/633-195 

REDNO ali honorarno zaposlimo ko-
mercialista in več trgovsMh potnikov, 
ABM marketing, Aten Berce s.p.. Zlato 
polje 2e. Kranj. 9 040/529-532 

V POSLOVNI enoti Kranj priučimo in 
zaposlimo z^topnika za tizenje medi-
cinskega aparata že dogovorjenim 
strankam na območju Gorenjske. Fan-
tom, d.o.o., UL M. Grevenbroich 13, 
Celje, 9 051/435-145 soooozi 

ZAPOSLIMO dekle aii žensko za delo 
v dnevnem baru. Ponudbe sprejema-
mo po pošti na: SEC, Janez Zoran 
s.p.. Zg. Upnica 28e. Kamna Gorica, 
ali tel.. « 0 3 1 / 3 8 7 - 3 6 8 

800O4SO 

AVTOSTEKLA JELOVČAN d.o.o., 
Žabnica 24, Žabnica. zaposli sedela^ 
ca, nabava, montaža avtostekel, izpit 8 
kat.. « 0 4 1 / 7 5 6 - 1 8 8 

8000290 

V REDNO delovno razmerje za nedo-
ločen čas sprejmemo čistilko za pol-
ovični de-lovnl čas. za pospravljanje po-
slovnih prostorov. Potočnik Alojz s.p., 
Hafnarjeva pot 19. Kranj, « 041/619-
463 6000620 

ZAPOSLIM strojnika na bagru, Ana 
Poklukar s.p., Struževo 9, Kranj, « 
041/418-616 

ZAPOSLIMO več delavcev za delo v 
skladišču, zaželeni so kovinarji, lesarji 
in vozniki z vsaj kat. C, lokacija Tržič, 
SOS inženiring, d.o.o.. Tržaška c. 2, 
Ljubljana 

6000307 

V REDNO delovno razmerje za nedo-
k>čen čas sprejmemo avtokleparja ali 
za priučitev na kleparskih delih na avto-
mobilih, Potočnik Alojz s.p., Hafnarje-
va pot 19, K ^ j . « 041/619-463 

8000621 

ZAPOSLIMO serviserja tehtalne in de-
likatesne opreme. Ponudbe do 31 . 1. 
08 na: Perko tehtnice, d.o.o.. Zalog 2, 
Golnik 80004» 

ZAPOSLIMO delavca za pomoč v pro-
izvodnji in barvanju lesenih ogr^. Mli-
nar. d.o.o., Sp. Bitnje 3 1 , Žabnica, « 
04/231-22-90 

8000610 

ZA DOLOČEN čas zaposlimo zobno 
asistentko na Bledu. Pogoj medicinska 
srednja izobrazba in opravljen strokov-
ni izpit, Renata Ambrožič Čop, dr. 
dent. med., Prešernova 52. Bled. « 
040/200-094, med 18. in 20. uro 

8000519 

POSLOVNE 
PRILOŽNOSTI 
UREJAMO najugodnejše kredite na hi-
poteko, OD ali pokojnino. Upoštevajo 
se tudi dodatek za malico, prevoz, 
otroški dodatek; tudi za dohodke pod 
350 EUR. Pianinšek k.d.. ŠinkovTum 
23, Vodice, « 031/206-352 

8000383 

KREDITI D O i o LET ZA VSE 
ZAP., TUDI ZA DOLOČEN 

ČAS, IN UPOKOJENCE 
do SO % obremenitve, stare 

obveznosti niso ovira. Krediti 
na osnovi vozila in leasingi. 

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

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

Maribor, telefon: 
02/252-48-26,041/750-560. 

STORITVE 
NUDIM 

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

8000437 

ASFALTIRANJE tlakovanje dvorišč, 
dovoz, poti, parkirišč, poteg, robnikov, 
pralnih plošč. izd. betonskih In kamni-
tih škarp. Adrovic & Co. d.n.o., Jelov-
škova 10. Kamnik. « 01/839-46-14. 
041/680-751 

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

8000002 

BELJENJE notranjih prost0fx)v, glaje 
nje sten in stropov, odstranjevanje ta-
pet. dekorativni ometi In opleski vam 
kvalitetno in ugodno nudi pleskarstvo 
Pavoc Ivan s.p.. Podbrozje 179. Na-
klo. « 031/39-29-09 

8000330 

FLORIJANI d.o.o., C. na Brdo 41, 
Kranj izvaja vsa gradbena deta od te-
meljev do strehe, ometi, ometi fasad 
rtd. « 041/557-871 

8000421 

GRADBENO PODJETJE KRANJ 
d.o.o. Zupanova 6. Šenčur izva>a vsa 
gradbena dela. notranje omete, vse vr-
ste fasad, adaptacije, novogradnje, tla-
kovanje dvorišč, kvalitetno, hitro in po-
ceni. 051/354-039 

8000427 

HIŠNI SERVIS Polaganje vseh vrst 
talnih oblog, adaptacije prostorov, 
montaža kuhinj in stavbnega pohištva. 
PhoeniK pod, Sajevic iztok s.p., Stra-
žiška 4, Kranj. « 040/832-651 , 
www.phoenixpod.sl 

BOOM13 

IZDELAVA finskih savn iz nordijske 
smreke po vaših željah in glede na vaš 
prostor, Pianinšek k.d.. Sinkov Turn 
2 3 , 1 2 1 7 Vodice, « 031/206-724 

8000&40 

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

6000622 

OBREZOVANJE in podiranje sadnega 
in okrasnega drevja ter odvoz ot>reza-
nega vejevja, Vincencij Šubk: s.p., Zg. 
Bitnje 141, Žabnica. « 051/413-373 

8000059 

G G naročnine 
0 4 / 2 0 1 4 2 4 1 , e-po§ta: narocnine^g-glas.si 
www.gorenjskiglds.si 

PREKRIVANJE STREH od 3 .5 
EUR/m2, Mari<o Deriink s.p.. Glavna 
cesta 12 , Naklo. « 040/484-118 

8000280 

PRENAVLJAMO HIŠE in stanovanja v 
Kranju in okolici - rezervirajte svoj ter-
min, Megamatrix, d.o.o., Staretova ul. 
39, Kranj. « 041/570-957 6OOOO19 

VAS OB BILANCI boH glava? Upošte-
vajte naš nasvet: ukrepajte pravočas-
no! V računovodskem serrtsu Pronet, 
d.o.o., C. talcev 39, Kranj bomo po-
skrbeli, da razlogov za glavobol nebo., 
« 04/2-800800, info@pronet-kr.si 

ŽALUZIJE. lamelne in pllse zavese, 
roloje, screen senčila, rolete izdelamo 
in montiramo, Rono senčita, d.o.o.. 
Mavsarjeva cesta 46, Notranje Gorice. 
« 01/365-12-47. 041/334-247 

RTV SERVIS Šinko Marko s.p., C. na 
Klanec 53, Kranj, pop. TV, vkjeo, ma-
lih gos. aparatov, « 04/233-11-99 

6000209 

ZASEBNI STIKI 
35.000 POSREDOVANJ. 11 .000 po-
znanstev v preteklem letu je karakteri-
stika ženitne posredovalnice 2^upanie 
za vse generacije, ki posreduje po 
vsej Slo. 03/57-26-319, 0 3 1 / 5 0 5 -
4 9 5 , 0 3 1 / 8 3 6 - 3 7 8 8O00004 

DEKLETA, brezplačno lahko spozr^te 
fante za iskrer^e. resne, trajne zveze iz 
vse države. 031 /836-378 eooooos 

vv \ v vv. p o g r e h n i k . C o n 1 

ZAHVALA 

Ob smrti naše drage m a m e 

M A R I J E S A G A D I N 
iz Kranja, Župančičeva 39 

se zahva l ju jemo v s e m , ki so n a m stali ob s t rani in izrazili sožal je . Posebej se zahvaljuje-
m o s o s e d o m , g. d e k a n u Zidar ju za lep pogrebni obred, p e v c e m Kranjskega kvinteta in 

pogrebni s lužbi K o m u n a l e Kranj . 

Žalujoči : d r u ž i n e Sagadin . V e n e . Marche l . )uvan, Shaker , T o m a ž i č , 
T o m a ž e v i č , J e n k o in Šte fane 

Prazen domjc in dvorišče. V S P O M I N 

naše oho zaman te išče. 
Solza, žalost, bolečina te zbudila ni, 
ostala Je praznina, ki hudo boli. 

Ostal je le spomin, edini cvet, ki ne ovene in edina luč sveta, ki ne ugasne. 

Danes. 2 9 . januar ja 2 0 0 8 , mineva žalostno leto, odkar je kruta 
usoda vzela tebe, dragi s in in brat 

A N D R E J B U H 
iz K r e m e n i k a 

Hvala v s e m , ki se ga spomin ja te in z lepimi m i s l i m i postojite o b 
n j e g o v e m p r e r a n e m grobu . 

Žalujoči: mami Andieja. ati Ivan, brata Gašper in Matej ter 
sestra Ema 

Vi, ki ste me ljubili, 
ne 0ejte na življenje, 
ki sem ga končal, 
temveč na to, ki ga začenjam. 

ZAHVALA 

Ob boleči izgubi na j inega dragega 

F R A N C A T O M C A 
s Trstenika 

se iskreno zahvaljujeva v s e m sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem, ki ste Čustvovali z n a m a , darovali cvetje in sveče, ter 
ga pospremili na njegovi zadnji poti. Posebej se zahvaljujeva He-
leni, M o j d , negova lnemu oddelku D o m a starejših občanov Kranj , 
dr. T e r a n o v i in o s t a l e m u z d r a v n i š k e m u o s e b j u iz Z D Kranj . 
Hvala p o g r e b n i s l u ž b i M e s t n e g a pokopališča K r a n j , p e v c e m 
Kranjskega Kvinteta za zapete žalostinke in P iha lnemu kvartetu. 
V s e m imenovanim in n e i m e n o v a n i m še enkrat i skrena hvala. 

Žalujoča žena in sin 
Kranj, 23. januarja 2008 

http://www.asteriks.net
http://www.phoenixpod.sl
http://www.gorenjskiglds.si
mailto:info@pronet-kr.si
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Smučanje 
na Voglu 
P E T R A L O T R I Č 

V petek so na smučišču 
Vogel slovesno pognali dve 
novi štirisedežnici. Smu-
čarjev je bilo za delovni 
dan na belih planjavah kar 
precej. Pet smučarjev smo 
vprašali, kaj menijo o Voglu 
in njegovih novih pridobit-
vah. 

1 r 

Matija Cospodarič, Logatec: 

"Na Voglu je zdaj kar dobro, 
ko imajo nove žičnice. Zdi 
se mi, da manjkajo nove na-
prave še na drugi strani, na 
progi Zadnji Vogel, kjer so 
stare. Sem pridem enkrat 
do dvakrat v sezoni." 

Ines Šifrar, Ljubljana: 

"Sem prvič na Voglu in šele 
četrtič v življenju na smuč-
kah. Tu mi je med sloven-
skimi smučišči, na katerih 
sem bila doslej, najbolj 
všeč. Manjkajo le še nove 
naprave na Zadnjem Voglu." 

Peter Suhadolnik, Ljubljana: 

"Zadnji čas je bil, da so za-
menjali tisto staro vlečnico. 
Prej je bilo, kot bi se vozil po 
muzeju. V Bohinju preživ-
ljamo dopust poleti in pozi-
mi, zato smo vsako sezono 
večkrat na Voglu." 

Suzana Crgič, Novo mesto: 

"Na Voglu sem prvič, odkar 
so nova nihalka in novi se-
dežnici. Je zelo fino. Vse 
hitreje poteka in je bolj pri-
jetno. Danes je škoda le, 
ker je vreme slabše, precej 
mrzlo in ni sonca." 

Sebastjan Skvača, Ljubljana: 

"Na Voglu sem dostikrat, 
ponavadi pridem za en dan. 
Novi štirisedežnici sta malo 
razbremenili gnečo, še ved-
no pa je to daleč od tistega, 
kar bi lahko bilo na Voglu. 
Pomembno je, da se razvija." 

Vse več bralcev na spletu 
Branost tiskanih dnevnikov pada, hkrati pa se krepijo spletne izdaje, ugotavlja Nacionalna 
raziskava branosti. 

ANA VoičjAK 

Najnovejši podatki Nacio-
nalne raziskave branosti 
(NRB) za leto 2007 , ki jo 
za Slovensko oglaševalsko 
zbornico izvaja družba Vali-
con, za tiskane mediji niso 
posebej spodbudni. Kot je na 
četrtkovi javni predstavitvi 
povedal direktor medijskih 
raziskav Valicona Andraž 
Zorko, je skupni doseg (bra-
nost) dnevnikov nižji za kar 
5,6 odstotka, glede na leto 
2006. Največ je izgubil čas-
nik Delo, branost m u je z 

1 1 ,6 padla na 9 ,9 odstotka, 
kar pomeni, da ima le še 168 
tisoč bralcev. 

Gorenjski glas je z dose-
gom 3,8 odstotka oziroma 
6 6 tisoč bralci, kar pomeni 
stabilno branost v primerjavi 
z letom poprej, najbolj bran 
regionalni časopis. Prehitel 
je celo Primorske novice, ki 
so bile vse doslej med pokra-
j ina prve, zdaj pa dosežejo le 
3,7 odstotka oziroma 63 tisoč 
bralcev. Branost je opazno 
padla tudi Dolenjskemu li-
stu, ki doseže le še 2,8 odstot-
ka oziroma 48 tisoč bralcev. 

Visoko branost dosegajo 
tudi Glasove priloge. Ločan-
ka je z 41 tisoč bralci prvič 
prehitela Kranjčanko, kd ima 
tisoč bralcev manj. Po poda-
tkih UE Škofja Loka na tem 
območju živi prav toliko pre-
bivalcev, okoli 41 tisoč, kar 
pomeni, da Ločanko poznajo 
vsi. Še vedno je priljubljena 
tudi priloga Moja Gorenjska, 
ki doseže 47 tisoč bralcev. 

Če se dnevniki, vsaj tisti v 
tiskani obliki, berejo manj, 
pa je raziskava pokazala več-
jo branost spletnih izdaj. Od-
govor "brali na intemetu" 

kot lokaciji branja se je v zad-
njem letu skoraj podvojil, 
zato ni presenetljivo, da so 
se domala vse spletne strani 
dnevnikov, ki j im branost 
pada, okrepile. Izjema je le 
Večer, ki m u je branost ti-
skane izdaje narasla, spletna 
pa padla. Negativen trend, ki 
ga dnevniki doživljajo v zad-
njih letih, se šele zdaj resnič-
no odraža v NRB, kar gre 
pripisati dejstvu, da ljudje 
spremembe braJskih navad 
zaznajo in o njih poročajo z 
zamikom, selitev bralcev na 
splet pojasnjuje Zorko. 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 

V torek bo pretežno jasno. V sredo bo oblačnost naraščala, 
krepil se bo jugozahodni veter. V noči na četrtek in v četrtek 
zjutraj bo oblačno s padavinami, snežilo bo do okoli 700 m 
nad morjem. V četrtek se bo jasnilo. 

Agenoja RS za okolfe , Urad za Meteorlogijo 

TOREK 

-5/7°C 

S R E D A 

-3/6°C 

ČETRTEK 

m ° c 
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K A M N I K 

Ministrstvo vztraja pri odprtju Tuhinjske doline 

Na občini Kamnik še vedno odločno nasprotujejo odločitvi 
Ministrstva za promet, ki je umaknilo dosedanjo prepoved 
tovornega prometa skozi Tuhinjsko dolino, saj so mnenja, 
da cesta, ki poteka skozi več strnjenih naselij in mimo treh 
šol, ni primerna za promet vozil, težjih od 7,5 tone. Z minis-
trom Radovanom Žerjavom sta se kmalu po novem letu po-
govarjala župan Tone Smolnikar in kamniški poslanec Rudi 
Veršnik, a do sprememb ni prišlo. Ministrstvo namreč vztra-
ja, da je pravilnik dober in da bodo razmere na cestah še na-
prej spremljali. Župan v primeru, da protest, ki so ga poleg 
občine izrekli tudi krajani, predstavniki policije in tamkajšnjih 
šol, ne bo uslišan, napoveduje pobudo za presojo ustavnosti 
in zakonitosti dveh pravilnikov ministrstva, j. P. 

KRANJ 

Pocenitev naftnih derivatov 

Danes so se znižale maloprodajne cene naftnih derivatov, 95-
oktanski motorni bencin se je pocenil za 3,2 centa, na 1,027 
evra za liter, 98-oktanski bencin tudi za 3,2 centa, na 1 ,044 
evra, dizelsko gorivo za 3,1 centa, na 1,024 svra, in kurilno olje 
za 2,8 centa, na 0,692 evra za liter. C. Z. 

J E Ž 

Koalicija ne smrdi več 

Ogorčeni bralec od nas zahteva pojasnilo, kaj je sedaj z Bla-
žem Kujundžičem, ki je pred kratkim prestopil v stranko 
LDS: je "super dober", kakor naj bi razbral iz našega časopi-
sa, ali "super pod nulo", kot je bilo zapisano v šaljivi rubriki 
drugega časopisa. Za stranko LDS (katere sporočilo smo 
povzeli), v katero je vstopil, potem ko je zapustil SDS in bil 
leto dni samostojni svetnik, je zagotovo super plus, saj za-
njo pomeni glas več v občinskem svetu. Hkrati pomeni tudi 
glas več tudi za županovo koalicijo, v kateri je ta stranka. 
Očitno se sedaj Kujundžiču koalicija ne zdi več tako smrdlji-
va, kot jo je označil lani, ko so se stranke leve opcije združi-
le z desnimi za podporo župana Igorja Drakslerja. 

Novorojenčki 

Minuli teden se je v obeh gorenjskih porodnišnicah rodilo 
40 novorojenčkov. V Kranju se je rodilo 12 dečkov in prav 
toliko deklic. Najtežji je bil deček, ki je tehtal 3.950 gramov. 
Na jesenicah je prvič zajokalo 9 deklic in 7 dečkov. Najtežja 
je bila deklica, ki je tehtala kar 4.080 gramov. 
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