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V priporu samo Tomaž Žibert 
v obsežni kriminalistični preiskavi zoper vodilne v največjih slovenskih 
gradbenih podjetjih so začasno pridržali tudi dva Kranjčana - Boruta 
Farčnika in Tomaža Žiberta. Slednjega so tudi priprli. 

S I M O N ŠUBIC 

Kranj - Po dvodnevni obsežni 
kriminalistični preiskavi su-
mov gospodarskega krimi-
nala v gradbenih podjetjih 
SCT, Vegrad in Primorje, v 
kateri je sodelovalo 162 kri-
minalistov in policistov, so v 
sredo zvečer pred preiskoval-
no sodnico Okrožnega sodiš-
ča v Ljubljani pripeljali se-
dem osumljenih oseb. Med 
njimi sta bila tudi Kranjčana 
• znani športni delavec in 
kranjski podjetnik Borut 
FarčnLk ter Tomaž Žibert. 
Slednji naj bi bil kot član raz-
pisne komisije javnega pod-

jetja Kontrole zračnega pole-
ta celo ključni akter domnev-
nih nečednosti v zvezi razpi-
som za gradnjo kontrolnega 
stolpa na Brniku in je tudi 
edini od osumljenih, zoper 
katerega je preiskovalna sod-
nica odredila pripor. 

Zaradi domnevne vplete-
nosti v korupcijo in gospo-
darski kriminal je sicer poli-
cija v torek začasno pridržala 
tudi predsednike uprav grad-
benih podjetij Ivana Zidarja 
(SCT). Dušana Čmigoja (Pri-
morje) in Hilde Tovšak (Ve-
grad), ter kočevskega podjet-
nika in še predlani kandidata 
SDS za župana občine Osil-

nica Srečka Gabriča, direk-
torja za inženiring v Vegra-
du Ivana Krofliča in Ivana 
Demšarja, komercialnega 
direktorja za visoke gradnje 
v SCT. Vse so na prostost iz-
pustili po zaslišanju pri pre-
iskovalni sodnici, le Čmigoja 
so iz 48-umega policijskega 
pridržanja izpustili že v to-
rek ob 23.45, ker se je kot dr-
žavni svetnik skliceval na 
imuniteto. O njej bo prav da-
nes na zahtevo tožilstva od-
ločala mandatno-imunitetna 
komisija, ki ji predseduje 
prav predsediiik uprave pri-
morske gradbene družbe. 

^ 3. stran Predsednik uprave SCT Ivan Zidar je med pridržanjem na policiji potreboval zdravniško pomoč. 

Minister Žerjav v Davči, Kropi in Bohinju 
Prometni minister Radovan Žerjav je včeraj obiskal območja, ki so jih lani najbolj prizadele poplave. 

ANAHARTMAN 

Železniki - Minister za pro-
met Radovan Žerjav in nje-
gova ekipa so se včeraj na 
Občini Železniki naprej se-
stali z županom Mihaelom 
Prevcem. Pogovarjala sta se 
predvsem o sanaciji regio-
nalne ceste skozi Davčo, ki jo 
je septembrska ujma najbolj 
prizadela. "Dogovorili smo 
se, da bomo denar, ki je bil 
namenjen za rekonstrukcijo 
ceste v zgomjem delu Davče, 
zdaj porabili za rekonstrukci-
jo ceste v spodnjem delu v 
dolžini 1.2 kilometra, ki se bo 
začela jeseni," je dejal Prevc 
in dodal, da se bo celovita re-
konstrukcija ceste skozi Dav-
čo predvidoma začela šele v 
treh letih. 

Župan Železnikov Mihael Prevc in prometni minister 
Radovan Žerjav 

Minister Žerjav je povedal, 
da za srednji, najbolj priza-
det del davške ceste ta čas iz-
delujejo hidrološko študijo 
in idejno zasnovo, ki naj bi 
bila končana do marca, iz-
vedbeni projekti pa do sredi-
ne leta. "Računamo tudi na 
sredstva iz evropskega soli-
darnostnega sklada in tako 
razmišljamo, da bi do jeseni 
tudi srednji del vsaj začasno 
poskušali sanirati," je dejal. 

Minister je obiskal še Kro-
po in Bohinj. Povedal je še, 
da za cesto med Bledom in 
Bohinjem v tem trenutku ni-
majo zagotovljenih prora-
čunskih sredstev: "Nevarnej-
še odseke ceste v Soteski bi 
lahko poskusili sanirati s 
sredstvi, ki so zagotovljena 
za vzdrževanje." 
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KRANJ 

Moteča "luknja" za Globusom 

Na skali so pred časom podrli staro stavbo, na njenem mestu 
pa zdaj zeva velika luknja. Na nas so se obrnili bralci, ki jih za-
nima, kako je lahko sploh prišlo do rušenja, saj območje sodi 
v zavarovano ožje mestno jedro. Slavko Panigaz, ki bo na tem 
prostoru zgradil nov poslovno stanovanjski objekt, pravi, da 
je pridobil vsa potrebna dovoljenja, kar so potrdili tudi na 
kranjskem zavodu za varstvo kulturne dediščine. M. R. 
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G O R E N J S K A 

Gimnazija tudi 
v Strahinju 
Pri Srednji Joli Biotehniškega centra 
Naklo v Strahinju bo začela jeseni kot 
prva na Gorenjskem delovati bioteh-
niška gimnazija. Poizvedovanje po 
gorenjskih osnovnih šolah je pokaza-
lo, da bo dovolj zanimanja za 6 o 
vpisnih mest. 
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K R O N I K A 

V Elanu gorel silos 
v sredo popoldne je zagorel silos ža-
govine ob lesni delavnici v tovarni 
Elan v Begunjah. Nad loo gasilcev iz 
okoliških krajev je z dvajsetimi vozili 
požar pogasilo v dobrih dveh urah. 
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R A Z G L E D I 

Vsak tretji bo zbolel, 
vsak četrti umrl 
N a Brdu je potekala mednarodna 
konferenca Kako zmanjšati breme 
raka. Na njej je sodelovalo okoli 250 
strokovnjakov iz Številnih evropskih 
držav. Ugotovili so, da je postal rak 
globalni problem. 

9 , 1 0 

Z A D N J A S T R A N 

Sto let Korošcove mame 
Julka Pegam iz Zabrekev v Selški do-
lini je minuli torek praznovala 100. 
rojstni dan. Na vprašanje župana Že-
leznikov Mihaela Prevca, kakšen je 
recept za dolgo življenje, je odgovo-
rila: "Ne smeš prej umreti!" 
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V R E M E 

Danes bo prehodno več 
oblačnosti, jidri in v neddjo pa 
bo pretežno jasno. Dokaj 
hladno bo, na v&ni 1500 m bo 
temperatumokdli-ioaopityC. 

-5/2°C 
jutri: pretežno jasno 
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POLITIKA danica.zavrl@g-glas.si 

KRANJ 

Prehrana tudi za dijake 

Decembra so koalicijski poslanci vložili v parlamentarni po-
stopek zakon o subvencioniranju dijaške prehrane. Kot po-
jasnjuje gorenjski poslanec SDS Bojan Homan, so jih k 
temu navedle ugotovitve iz raziskav, ki kažejo, da število sla-
bo hranjenih otrok narašča, da dijaki ne zajtrkujejo, izpušča-
je obroke, denar trošijo za nezdrave prigrizke in kavo, sicer 
pa tudi odgovarjajo, da bi se odločili za topli obrok, če bi 
imeli za kosilo več časa in ne le 10 ali 15 minut. Dijaško pre-
hrano bi uredili podobno kot študentsko, le brez bonov, ker 
bi bile izvajalke srednje šole. Doslej so bile subvencionirane 
prehrane deležni le socialno ogroženi dijaki, v SDS pa želijo 
z zakonom doseči, da bi ga bil deležen vsak dijak (v minu-
lem šolskem letu je bilo v Sloveniji 96 tisoč dijakov) za vsak 
dan prisotnosti pri pouku. Dodatnih deset obrokov bi pripa-
dalo učencem s posebnimi potrebami in otrokom padlih v 
vojni za Slovenijo. D. Ž. 

© NOTARKA 
Marija Murnik 

Sporočam, da bom z 18. februarjem 2008 notarsko 
pisarno z naslova Cesta Staneta Žagarja 3 7 v Kranju 
(Podjetniški center na Primskovem) 
preselila na Koroško cesto 2 1 v Kranju 
(nasproti restavracije Brioni, nova stavba, 
vtiod ob Bežkovi vili, kjer je tudi vhod v Davčno upravo 
in Novo Ljubljansko banko, d. d). 

Telefon: 0 4 / 2 3 5 9 000, Fax: 0 4 / 2 3 5 9 001 
Elektronska pošta: tajnistvo@nnumik.notarka.net 
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Knjigo prejme JOŽE MATJAŽ iz Rateč 

KOTIČEK ZA NAROČNIKE 

Novice iz domačih krajev 
Tokrat smo obiskali Franca in Albino Selak z Dolenje Dobra-
ve, ki sta na Gorenjski glas naročena že vse od izhajanja. "Le 
ob selitvi sva bila nekaj mesecev brez Glasa, potem pa sva 
ga spet naročila," nam pove Franc. Zanimivo je, da sta Se-
iakova poročena dlje, kot redno izhaja Gorenjski glas. 
"Ko se je pojavil gorenjski časopis, sva se takoj naročila, saj 
sva pričakovala domače novice," nam o razlogih za naročilo 
pove Albina, ki danes najprej pogleda za prispevki iz doma-
čih krajev, redno izrezuje kuharske recepte, zanima jo tudi 
ekononnija. "Čeprav se na delnice na razumem," smeje doda, 
Franc pa jo dopolni, da pregledata tudi oglase in osmrtnice 
ter zgodbe Milene Miklavčič. B. B. 

Franc in Albina Selak 

Opravičilo 

Zaradi okvare tiskarskega stroja je bila torkova številka Go-
renjskega glasa natisnjena na tiskarskem stroju, ki je name-
njen revijam. Zato so bile fotografije lepše, časopis je imel 
le en sveženj namesto štirih, izpadel pa je sudoku. Za nepri-
jetnosti se vam opravičujemo. Uredništvo 

Strankam denar iz proračuna 
Politične stranke naj bi letos iz državnega proračuna dobile 2,8 milijona evrov. Razdelitev denarja 
državnemu zboru predlaga pristojni odbor. 

DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Kranj - Po zakonu o politič-
nih Stranjah je eden od virov 
financiranja tudi državni 
proračun. Pravico do tega de-
narja imajo politične stranke 
v primeru, da so na volitvah v 
d ^ v n i zbor dobile najmanj 
odstotek glasov volivcev in so 
svoje kandidate kandidirale v 
najmanj treh četrtinah volil-
nih enot. Desetino denarja 
dobijo stranke v enakih dele-
žih, 9 0 odstotkov pa glede na 
volilne izide. Stranke pridejo 
v parlament, če dobijo štiri 
odstotke glasov volivcev, to-
rej so do sofinanciranja iz dr-
žavnega proračuna upraviče-
ne tudi stranke, ki j im na vo-
litvah ni uspel preboj v dr-
žavni zbor. 

Letos bodo političnim 
strankam razdelili 2,8 mili-
jona evrov, denar j im pripa-
da na podlagi izidov volitev 

Največ glasov je na volitvah 2004 dobila SDS, zato gre tej stranki tudi največ sredstev. 

leta 2004. Največji delež 
proračunskega denarja gre 
tako največji koalicijski 
stranki SDS, in sicer 6 6 ti-
soč evrov, drugi največji zne-
sek dobi L D S (52 tisoč ev-
rov), ki je bila po volitvah 
2004 še najmočnejša opozi-
cijska Stranka, sedaj pa ni 
več. Sedaj najmočnejša opo-

zicijska stranka S D bo zad-
nje leto pred volitvami pre-
jela 24 tisoč evrov, NSi 22 ti-
sočakov, SLS 17 tisočakov, 
SNS 16 tisoč, DeSUS pa 11 
tisoč evrov. Tudi tri zunaj-
parlamentame stranke, ki so 
na volitvah dobile odstotek 
glasov, dobijo proračunski 
denar, in sicer Aktivna Slo-

venija {8900 evrov), Slove-
nija je naša (8100 evrov) in 
Stranka mladih Slovenije 
(6900 evrov). 

Sicer pa stranke lahko fi-
nancirajo tudi lokalne skup-
nosti. Slednje iz svojega pro-
računa financirajo stranke, 
glede na volibi izid volitev v 
občinski svet. 

Trojka Eu z Rusijo 
DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Brdo pri Kranju - Predsednik 
sveta E U za splošne zadeve 
in zunanje odnose, slovenski 
zunanji minister Dimitrij 
Rupel je ta teden na Brdu vo-
dil sestanek trojke E U z Rusi-
jo na ravni zunanjih mini-
strov. S strani EU so delega-
cijo sestavljali še visoki pred-
stavnik za skupno zunanjo in 
varstveno politiko ter gene-
ralni sekretar sveta EU Javier 
Šolana, evropska komisarka 
za zunanje odnose in evrop-
sko sosedsko politiko Benita 
Ferrero Waldner in državni 
minister za evropske zadeve 

v zunanje, ministrstvu Fran-
cije (naslednje predsedujoče 
države) Jean-Pierre Jouvet. 
Rusko delegacijo je vodil 
tamkajšnji minister za zuna-
nje zadeve Sergej Lavrov. 
Največ pozornosti so name-
nili odnosom med Brusljem 
in Moskvo in izrazili upanje, 
da bo Evropska komisija 
kmalu dobila mandat za za-
četek pogajanj o partnerstvu 
z Rusijo. Skušali so zbližati 
tudi stališča do Kosova, ven-
dar so ostali na različnih bre-
govih. Ruski zunanji mini-
ster Sergej Lavrov je menil, 
da bo razglasitev neodvisno-
sti Kosova napaka. 

Od leve: Benita Ferrero VValdner, Dimitrij Rupel in Sergej 
Lavrov na Brdu / foio: i c t 

Odpravijo naj birokratske ovire 
DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Ljubljana - Gospodarska 
zbornica Slovenije je ta teden 
na novinarski konferenci, ki 
se je udeležil tudi minister 
Gregor Virant, poudarila nuj-
nost takojšnje odprave obvez-
nega poročanja o nameri 
sklenitve avtorske ali pod-
jemne pogodbe. Gre namreč 
za določilo pravilnika o prija-
vi in objavi prostega delovne-
ga mesta, posredovanju za-
poslitve in vsebini in načinu 
sporočanja podatkov zavodu 
za zaposlovanje, ki je začel 
veljati letos. Ta problem po-
sebej občutijo podjetja iz de-
javnosti tiska in medijev in 
nekateri drugi, ki so vezani 
na pogodbeno vključevanje 

sodelavcev za različne inte-
lektualne storitve. Praktične 
primere nepotrebnega poro-
čanja, ki za delodajalce po-
meni veliko birokratsko ovi-
ro, so predstavili predstavniki 
panožnih združenj, s podro-
čja knjigotrštva in založniš-
tva, jezikovnih centrov, pre-
vajalske sekcije, pa tudi druš-
tva slovenskih pisateljev in 
združenja radiodifuznih me-
dijev (slednjega je zastopal 
Marjan Potrata). Pravilnik 
povzroča številne težave pri 
sklepanju podjemnih in av-
torskih pogodb za intelektu-
alno delo ali duhovno stori-
tev, za katero avtorjev ni mo-
goče iskati prek zavodov za 
zaposlovanje. Nosilci tovrst-
nih intelektualnih storitev 

(novinarji, prevajalci) so zna-
ni kandidati z lastnim zna-
njem, pri tem pa gre za nuj-
nost prilagajanja povpraševa-
nju in zahtevnosti. Najavlja-
nje takšnih potreb zavodu za 
zaposlovanje je za delodajal-
ca nepotreben administrativ-
ni postopek. Od ministrstva 
za delo, družino in socialne 
zadeve sedaj zahtevajo od-
pravo obveznega poročanja o 
nameri sklenitve avtorske ali 
podjemne pogodbe. Minister 
Gregor Virant je menil, da ni 
razloga, da te ovire ne bi od-
pravili. Podobna praksa ne-
dopustnega birokratskega 
ravnanja se po njegovih bese-
dah kaže tudi pri zakonodaji 
s področja vamosti in zdravja 
pri delu. 

LJUBLJANA 

Svetniki o imuniteti 
Dušana Črnigoja 

Danes se bo sestala man-
datno-imunitetna komisija 
državnega sveta, ki bo ob-
ravnavala obvestilo o ne-
davnem odvzemu prostosti 
članu državnega sveta Du-
šanu Črnigoju. Slednji je 
tudi predsednik te komisi-
je, v kateri so poleg njega 
tudi podpredsednica in tri-
je člani. D. Ž. 

GG 
naročnine 

04/2014241 
e-pošta: narocnine@g-gias.si 
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V priporu samo Tomaž Žibert 
4 1. stran 

Kasneje mora odločitev 
komisije potrditi še državni 
svet. Med domnevnimi 
osumljenci se je za nekaj 
časa pojavilo tudi ime direk-
torja kranjskega Gradbinca 
Gip Zmaga Geršaka, vendar 
se te domneve kasneje niso 
potrdile. 

"Skupina tožilcev za pre-
gon organiziranega krimina-
la je 13. februarja ob 20. uri 
vložila zahtevo za preiskavo 
zoper osem oseb. Zoper šest 
oseb je podan sum storitve 
kaznivega dejanja neupravi-
čenega dajanja daril, pri 
dveh osebah pa kaznivega 
dejanja neupravičenega 
sprejemanja daril. Očitana 
dejanja so povezana z jav-
nim naročilom posodobitve 
kontrole zračnega prometa 
na Brniku," je na včerajšnji 
novinarski konferenci sporo-
čil Harij Furlan, vodja skupi-
ne tožilcev za pregon organi-
ziranega kriminala. Pojasnil 
je, da so se na odločitev o od-
pravi pripora za ostale osum-
ljene že pritožili, o priporu 
mora zato sedaj v 48 urah 

Z leve: Leon Keder, tiskovni predstavnik policije, Harij Furlan, vodja skupine tožilcev za 
pregon organiziranega kriminala, in direktor uprave kriminalistične policije Aleksander )evšek 

Borut Farčnik /Foio: Tin« Doki 

odločiti zunajobravnavni se-
nat ljubljanskega sodišča. 
"Ocenjujemo, da so zbrani 
dokazi trdni, in pričakuje-
mo, da bo sodišče v kratkem 
uvedlo preiskavo," je optimi-
stičen Furlan. Kot je še dejal, 
so v začetni fazi preiskovali 
sume več k a z n i i ^ dejanj, 
zaradi obsežnosti primera 
pa so zaenkrat preiskavo 
osredotočili le na nepravilno-
sti z javnim razpisom za 
gradnjo novega kontrolnega 
stolpa na letališču Jožeta 
Pučnika. 

Gre za skoraj 21 milijonov 
evrov vreden projekt posodo-
bitve kontrole zračnega pro-
meta na Brniku. Kot je razlo-
žil Srečko Janša, direktor jav-
nega podjetja Kontrola zrač-
nega projekta Slovenije, so se 
na razpis za izbiro izvajalca, 
ki so ga v sredo zaradi zad-
njih dogodkov že razveljavili, 
prijaviU Strabag, Vegrad, 
SCT skupaj s Primorjem, 
Gradiš Celje skupaj s podjet-
jem Mitrovič Dedinje iz Srbi-

je ter SGP Pomgrad skupaj s 
Kraškim zidarjem in mari-
borskim Konstruktorjem. 

Po neuradnih podatkih 
kriminalisti Tomaža Žiberta 
sumijo, da je kot član razpis-
ne komisije dvema ponudni-
koma (Primorju z S C T in 
Vegradu) omogočil zame-
njavo prvotne razpisne do-
kumentacije s popravljeno 
in jima zagotavljal, da jo bo 
strokovna komisija Kontrole 
zračnega prometa priporoči-
la za najugodnejšo. Pri tem 
naj bi poskušal zase pridobi-
ti protipravno premoženjsko 
korist in menda tudi ugod-
nosti za svojega svaka. V tej 
zgodbi naj bi kot posrednik 
med Žibertom ter Primor-
jem in SCT na drugi strani 
sodeloval tudi Borut Farčnik. 
Znanega podjetnika, ki je bil 
odgovoren za številne od-
mevne športne prireditve v 
Sloveniji, smo včeraj posku-
Sali priklicati, a je bil nedo-
segljiv. Njegov odvetnik An-
ton Šubic pa je potrdil, da so 
Farčnika osumili storitve 
kaznivega dejanja neupravi-
čenega sprejemanja daril, za 
kar je zagroženo do pet let 
zapora: "Gre le za sum in ne 
krivdo, kaj bo pokazala ob-
sežna preiskava, je še odprto 
vprašanje." Farčnik, ki so ga 
v sredo aretirali na brniškem 
letališču po prihodu s Šved-
skega, kjer je bil na biallon-
skem svetovnem prvenstvu, 
se brani z molkom. Njegov 
zagovornik ob tem dodaja, 
da je pri vseh osumljenih 
"skozi medijsko obdelavo že 
nastopila stigmatizacija in 
velika kolateralna škoda, več-
ja, kot pa je zagrožena ka-
zen". 

Kriminalisti in policisti so 
sicer v torek in sredo pod 
vodstvom skupine tožilcev 
za pregon organiziranega 
kriminala opravili 29 hišnih 
preiskav na bivališčih osum-
ljenih in na sedežih njihovih 
gospodarskih družb. "Aktiv-
nosti vseh sodelujočih kri-
minalistov in policistov so 
bile izvedene strokovno, za-

konito in učinkovito. Po-
memben razlog za zadovolj-
stvo je tudi ta, da podatki o 
kriminalistični obdelavi niso 
prišli v javnost, čeprav so z 
njo začeli že v začetku lan-
skega leta," je včeraj ocenil 
direktor uprave kriminali-
stične policije pri Generalni 
policijski upravi Aleksander 
Jevšek. Opravljene hišne pre-
iskave so bile po njegovem 
mnenju dobro načrtovane, 
po zaseženi dokumentaciji 
sodeč pa so bile tudi izvedene 
na pravih naslovih. Krimina-
listi so sodelovali tudi s stro-
kovnjaki iz drugih finančnih 
institucij in iz tujine, pri svo-
jem delu pa so na podlagi 
odredb tožilstva in sodišča iz-
vajali tudi prikrite ukrepe -
tajno opazovanje in nadzor 
elektronskih komunikacij. 
"Policija se na tej točki ne bo 
ustavila, na konkretni zadevi 
bo delalo večje število krimi-
nalistov, ki jih bo usmerjala 
skupina tožilcev za pregon 
organiziranega kriminala," je 
še napovedal Jevšek. 

V prihodnosti bo morda 
skupina tožilcev za pregon 

organiziranega kriminala 
zahtevala razširitev preiska-
ve tudi na druge sume kaz-
nivih dejanj. Neuradno se 
namreč govori še o sumih 
zlorabe položaja, podkupo-
vanja, kartelnega dogovarja-
nja, utaje davkov in podo-
bno. 

V prvih odzivih so zadnjo 
kriminalistično akcijo pove-
zali z vojno proti tajkunom, 
ki jo je pred meseci napove-
dal predsednik vlade Janez 
Janša. Premier podrobnosti 
preiskave ni želel natančneje 
komentirati, dejal pa je, da 
zaupa poUdji in tožilstvu, ki 
sta se po obdobju konsolida-
cije in izobraževanja sposo-
bna boriti z organiziranim 
kriminalom. Upa tudi, da bo 
preiskava "preventivno delo-
vala". 

Minister za promet Rado-
van Žerjav je direktorja jav-
nega podjetja Kontrola zrač-
nega prometa Srečka Janšo 
zaradi objektivne odgovor-
nosti že pozval k odstopu. 
Janša je odgovoril, da se ne 
počuti krivega, zadevo pa bo 
proučil. 

Javni razpis za gradnjo stometrskega kontrolnega stolpa na 
Bmiku (na sliki maketa stolpa) bodo ponovili. /FotoiT.K. 

Sejnine ali naložbe 
Po novem si lahko nagrado za udeležbo na seji 
izplačajo tudi člani svetov krajevnih skupnosti. 

M A T I J A RANT 

Kranj - Mestni svetniki so na 
zadnji seji sprejeli pravilnik 
o plačah in plačilili občin-
skim funkcionarjem ter na-
gradah članom svetov krajev-
nih skupnosti, članom delo-
vnih teles občinskega sveta 
in članom drugih občinskih 
organov. Župan je po novem 
uvrščen v plačni razred, gle-
de na število prebivalcev v 
občini. Sejnine pa si odslej 
lahko izplačujejo tudi člani 
svetov krajevnih skupnosti. 

"Pri pravilniku gre zgolj za 
uskladitev občinskih predpi-
sov z zakonodajo, sejnine ob-
činskih svetaikov ostajajo 
enake," je razložila vodja od-
delka za splošne zadeve Tat-
jana Hudobivnik. Pravilnik 
so tako spremenili le v delu, 
ki se nanaša na plačo župana 
in podžupana. Po zakonu o 
sistemu plač v javnem sek-
torju je plača župana določe-

na, glede na število prebival-
cev lokalne skupnosti. Glede 
na to je župan občine Kranj 
uvrščen v 55. plačni razred. 
Tatjana Hudobivnik je pojas-
nila, da bo županova plača 
kljub tej spremembi ostala 
približno na enaki ravni kot 
doslej. Ta čas znaša 3568 ev-
rov bmto. 

Po novem si nagrado za 
udeležbo na seji lahko izpla-
čajo tudi dani svetov krajev-
nih skupnosti, in sicer za naj-
več štiri seje na leto. Člani 
sveta krajevnih skupnosti 
lahko prejmejo največ 35 ev-
rov za udeležbo na seji, pred-
sednik pa 70 evrov. "Vsaka 
krajevna skupnost bo imela 
na voljo 1153 evrov na leto za 
sejnine. Nekateri se bodo od-
ločili, da si jih bodo izplačeva-
li, veliko pa jih je že vnaprej 
povedalo, da bodo ta denar 
namenili za druge zadeve v 
krajevni skupnosti," je še do-
dala Tatjana Hudobivnik. 

Danes in jutri informativni dnevi 
Podrobnejša pojasnila o vpisu in izobraževanju ter druge in-
formacije bo mogoče dobiti na informativnih dnevih. V 
srednjih šolah se bodo učencem posvetili v petek, 15. febru-
arja, ob 9. in 15. uri, ter v soboto, 16. februarja, ob 9. uri. 
Posamezne šole bodo informacije o posameznih programih 
posredovale ob drugih urah ali na drugI lokaciji, kot je šola, 
na kar so posebej opozorili v razpisu za vpis v srednješolske 
programe za prihodnje šolsko leto, ki so ga prejele vse os-
novne in srednje šole. V petek in soboto bodo informativne 
dneve pripravile tudi fakultete, tako da se bodo z informaci-
jami o prihodnjem študiju opremili tudi dijaki zaključnih let-
nikov. M. R. 
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UKANC 

Na Voglu zadovoljni z obiskom 

Na bohinjskem visokogorskem smučišču Vogel, ki je letos 
izboljšal svojo ponudbo z dvema novima štirisedežnicama, 
so odprte vse proge razen Žagarjevega grabna. Smuka se je 
začela šele 8. januarja^ smučišče pa je do torka že obiskalo 
35 tisoč ljubiteljev belih strmin. Za praznični konec tedna, ki 
je prinesel en prost dan več, pa je na Voglu smučalo osem 
tisoč ljudi. "Glede na snežne razmere in vreme, smo zelo 
zadovoljni z obiskom," je povedal predsednik uprave Žičnic 
Vogel Tomaž Šumi. P. L. 

MOJSTRANA 

Smučišče v Mojstrani deluje 

o d minule srede je možno smučati tudi na smučišču v 
Mojstrani. Prva dva dneva so pripravili le nočno smuko, od 
danes naprej pa smučišče obratuje od 9. do 16.30 in od 18. 
do 21. ure. Vlečnica je dolga okrog 650 metrov in v eni uri 
lahko prepelje okrog sedemsto smučarjev. Dnevna smučar-
ska vozovnica za odrasle stane 10 evrov, za otroke 8 evrov, 
možno pa je kupiti tudi dopoldansko, popoldansko in nočno 
karto. Kot je povedala Brigita Zajšek iz podjetja Zajšek, d. o. 
o., cen od lani niso dvignili. Smučišče je zasneženo z umet-
nim snegom, ki ga je tudi do pol metra, snežni topovi pa 
ves čas delajo, zato upajo, da bo smučišče lahko obratova-
lo vsaj do začetka marca, ko se končajo šolske zimske 
počitnice. U. P. 

BLED 

Partizanska cesta bo še naprej Partizanska 
Na zadnji seji blejskega občinskega sveta sta svetnika Franc 
Pretnar in Matjaž Berčon (oba SLS) predlagala, da naj bi 
sedanjo Partizansko cesto preimenovali z novim imenom 
Cesta v Zasip. Vzrok naj bi bilo dejstvo, da so tudi druge 
ulice na Bledu večina poimenovane po krajih, kamor vodijo 
{Ribenska, Mlinska, Rečiška, Cesta na Dobe ...), le Zasip 
nima svoje ceste, čeprav je (poleg Bleda) največje naselje v 
občini. Nove hišne oznake naj bi dobilo med 40 in 50 hiš, 
postaviti pa bi morali tudi nove obcestne table. Večina svet-
nikov se s preimenovanjem ni strinjalo, saj naj o tem ne bi 
povprašali tistih, ki živijo na Partizanski cesti, ime pa je 
uveljavljeno in ga ne bi bilo smiselno spreminjati. Tako bo 
Partizanska cesta na Bledu še naprej Partizanska. V. S. 

KRANJSKA GORA 

Od jutri vendarle dežurni zdravnik 

jutri, v soboto, popoldne bo v Kranjski Gori pričela delovati 
dežurna zdravstvena služba. Na potrebo po prisotnosti 
dežurnega zdravnika ob koncu tedna in ob praznikih v turi-
stični Kranjski Gori so nekateri opozarjali že dalj časa. Ob-
čina Kranjska Gora si je prizadevala, da bi delovanje dežurne 
službe delno financiralo tudi turistično gospodarstvo, a 
dogovarjanja niso obrodila sadov. Tako bo za zdaj dežurno 
službo financirala Občina iz proračuna, ki je za to v prora-
čunu zagotovila dobrih 25 tisoč evrov. Letno naj bi strošek 
delovanja znašal 48 tisoč evrov, zato na Občini Kranjska 
Gora po besedah župana jureta Žerjava še vedno pričakujejo 
sodelovanje turističnega gospodarstva. Dežurni zdravnik 
bo v zdravstvenem domu odslej prisoten ob sobotah od 
13. do 19. ure, ob nedeljah in praznikih pa od 7. do 19. ure. 
Kot poudarjajo na Občini Kranjska Gora, bo dežurna služba 
za zdaj delovala poskusno, v tem času pa bodo budno 
spremljali izvajanje. U. P. 
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Gimnazija tudi v Strahinju 
Srednja šola Biotehniškega centra Naklo bo imela edino biotehniško gimnazijo na Gorenjskem. 
Glede na zanimanje, pričakujejo zapolnitev vseh 60 vpisnih mest. 

STOJAN S A J E 

Strahinj - Šola s stoletno tra-
dicijo je dosegla velik razvoj. 
S prvotnega šolanja mlekar-
jev je izobraževanje razširila 
na živilstvo, kmetijstvo, hor-
tikulturo in varstvo narave. 
Doživela je več selitev, nazad-
nje predlani v Strahinj. Tam 
ima enoten šolski prostor 
skupaj s posestvom, kjer 
poteka večji del praktičnega 
pouka. Biotehniški center 
Naklo pa sodeluje tudi 2 
delovišči v drugih krajih, 
kjer imajo dijaki praktično 
usposabljanje ob delu. 

"Veliko izobraževalnih 
programov smo prenoviU. 
Doslej smo ponujali le po-
klicne in srednje strokovne 

ter tehnične programe. Nižji 
poklicni programi so mle-
kar, cvetličar, vrtnar, gospo-
dar na podeželju, pomočnik 
v biotehniki in oskrbi, pek in 
slaščičar. V štiriletnih pro-
gramih izobražujemo za po-
khca kmetijsko podjetniški 
tehnik in hortikultumi teh-
nik. Prihodnje šolsko leto bo 
spet možno izobraževanje v 
programu živilsko prehran-
sld tehnik in na novo v pro-
gjamu naravovarstveni teh-
nik. Zelo pa nas veseli, da 
bomo jeseni dobili prvo ge-
neracijo dijakov v biotehni-
ški gimnaziji! Smo edina 
šola na Gorenjskem, ki bo 
vpisovala v ta program. Med 
petletnimi pripravami nanj 
smo izvedli anketo po go-

renjskih osnovnih šolah. 
Glede na veliko zanimanje, 
pričakujemo, da bomo za-
polnili vseh šestdeset vpis-
nih mest v dveh o d d e l ^ . 
Prijave bomo zbirali do 25. 
marca. Na informativnih 
dneh ta petek in v soboto 
bomo obiskovalce seznanili 
s predmetnikom gimnazije, 
kjer bodo dijaki v tretjem let-
niku izbirali med biotehno-
logijo, mikrobiologijo in kme-
tijstvom. Po končani gimna-
ziji bodo lahko nadaljevali 
študij na vseh fakultetah, vi-
sokih ali višjih šolah," je po-
vedala Tadeja Fričovsky, sve-
tovalka za šolsko mladino. 

"Za naše gimnazijce bo 
zainteresirana zlasti Bioteh-
niška fakulteta. Ker so nam 

doslej učend osnovnih šol z 
najboljšim uspehom uhajali 
drugam, bomo z uvedbo bio-
tehniške gimnazije zajeli 
tudi ta del populacije mla-
dih. Pri izobraževanju bo po-
udarek na varstvu narave. To 
je še posebej pomembno v 
okolju, kjer je lonetijstvo naj-
bolj intenzivno. Posredno 
bomo tako na daljši rok vpli-
vali tudi na razvoj gorenjske-
ga podeželja," je poudaril 
Marijan Pogačnik, v. d. di-
rektorja Biotehniškega cen-
tra Naklo. Kot je dodala Mi-
lena Jerala, imajo pozitivne 
izkušnje tudi s prvo genera-
cijo v višješolskem progra-
mu upravljanje podeželja in 
krajine. V njej je 54 rednih 
in 29 izrednih študentov. 

Bohinjskega medveda so preselili 
PETRA L O T R I Č 

Ukanc - V ponedeljek je in-
tervencijska skupina za hi-
tro ukrepanje v primeru 
ogrožanja ljudi in premože-
nja po velikih zvereh, ki jo 
vodi Zavod za gozdove Slo-
venije, pri spodnji postaji ni-
halke na Vogel odovila pet 
let starega in 142 kilogra-
mov težkega medveda. Od-
lov je skupina izvedla v pri-
sotnosti veterinarja, ki je 
vseskozi spremljal potek od-
lova in nato tudi preselitve 
medvedjega samca. Kosma-
tinca so uspavali s puško za 
imobilizacijo, ga opremili z 
ovratnico za spremljanje s 
pomočjo globalnega satelit-
skega sistema in ga preselili 
na področje jelovo-bukovih 
gozdov visokega krasa, kjer 
je njegovo osrednje življenj-
sko območje. 

Medveda so prvič opazili 
že prejšnji ponedeljek, nato 
pa se je ves teden potikal po 
Ukancu. Medveda so med 
drugim opazovali iz nihal-
ke na Vogel, večkrat pa je 

/ • / 

• / ^ 

•i. • 

Stopinje v snegu kažejo, da je medved od hiše do hiše iskal hrano./FOIO. PEUA LOUIT 

bil opažen na cesti k Slapu 
Savici. Priče so povedale, 
da v prisotnosti človeka 
medved ni kazal strahu. 
Hodil je med počitniškimi 
hišami, kjer so še danes v 
snegu zamrznjene njegove 

velike stopinje, in v smet-
njakih brskal za hrano. 
Večkrat je obiskal smetnja-
ke pri spodnji postaji nihal-
ke, kjer so ga tudi ujeU. 

Bohinjci pa vedo pove-
dati, da se medved vsako leto 

v zgodnjih pomladanskih 
mesecih sprehodi prek smu-
čišča Kobla v smeri Soriške 
planine. Lani spomladi pa je 
bilo slišati tudi govorice, da 
se medved sprehaja v okolici 
izvira Bistrice. 

Sikajoči pogledi na tržnici 
Na mesečni tržnici na Bledu bodo jutri predstavili svet žab, kuščarjev in kač. 

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

Bled - Triglavski narodni 
park tudi letos vsako tretjo 
soboto v mesecu organizira 
Triglavske tržnice. Na njih 
svoje pridelke in izdelke pro-
dajajo kmetje z območja par-
ka in njegove okolice. Hkrati 
s Triglavsko tržnico vedno 
poteka tudi izobraževalno-

ustvarjalna delavnica, novost 
letošnje tržnice pa je, da bo-
ste - poleg nakupovanja in 
druženja - pridelovalce in 
njihove kraje lahko tudi po-
bližje spoznali. Ob vsaki trž-
nici bodo namreč pripravili 
pogovor z enim od pridelo-
valcev, predstavili bodo ob-
močje, od koder prihaja, in 
zanimive točke v njihovi 

okolici. Na februarski Tri-
glavski tržnici, ki bo pred 
info središčem Triglavska 
roža na Bledu jutri, v soboto, 
med 10. in 12. uro, bodo 
predstavili kmetijo Šlibar iz 
Kovorja pri Tržiču. Hkrati 
bodo predstavili hribe na ob-
močju občine Tržič ter mož-
nosti izletov, pohodov in obis-
kov naravnih in kulturnih 

znamenitosti na tem območ-
ju in povedali nekaj več o 
ekološkem kmetijstvu. 

Ob tržnici bo potekala tudi 
otroška delavnica z naslovom 
Sikajoči pogledi, regljajoče 
misli. Mladi bodo spoznavali 
zanimiv svet žab, kužčarjev 
in kač. Izobraževalno-ustvar-
jalno delavnico bosta vodili 
Članici Dništva za proučeva-
nje dvoživk in plazilcev Ana-
marija Žagar in Melita Vam-
berger. Zanimivo dogajanje 
bo popestreno z zmagovalni-
mi fotografijami natečaja iz 
leta 2007. 
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Športna hiša v zameno za bazen 
Splošno športno društvo Tržič želi dati letno kopališče v last Občini Tržič. V zameno pričakuje blizu 
334 tisoč evrov za obnovo športne dvorane, ki so jo zgradili Sokoli. 

S T O JAN S A J E 

Tržič - Nesporazume med 
vodstvoma Splošnega šport-
nega društva Tržič in Občine 
Tržič glede lastništva Letnega 
kopališča Tržič so po dolgih 
letih le rešili. Na seji 20. fe-
bruarja bo občinski svet obra-
vnaval predlog župana, da 
društvo prenese kopališče v 
last občini, slednja pa bo po-
magala obnoviti Sokolnico. 

"Že leta 2000 smo zaradi 
slabega poslovanja kopališča 
razmišljali o nujni spremem-
bi. Slabe kopalne sezone in 
vse večji stroški so bili krivi, da 
društvo ni zmoglo finančnih 
bremen. Občini smo ponudi-
li prevzem lastništva tega ob-
jekta. Prejšnji župan je trdil, 
da .so kopališče zgradili obča-
ni s samoprispevkom, občina 
pa ga je dala društvu. Obljubil 
je dva milijona tolarjev za po-
kritje izgube, a denarja ni bilo. 
Se pred sklepom prejšnjega 
občinskega sveta o prevzemu 
objektov občinskega pomena 
smo zahtevali prepis kopališ-

Zora Konič in Jože Klofutar pred tržiško Sokolnico, ki kliče po posodobitvi. 

ča v zemljiški knjigi na naše 
ime. Upravni odbor dništva 
ni želel, da bi zadevo urejali s 
prejšnjo oblastjo. S sedanjim 
županom smo se dogovorili, 
da bomo problem rešili. Za 
nas je pomembno, da nam je 
občina pripravljena pomagati 
pri obnovi Sokolnice. Po do-
govoru z našim društvom in 
Športno unijo Slovenije naj bi 
v bodočo Športno hišo vložila 

blizu 334 tisoč evrov," je pove-
dal Jože Klofutar, predsednik 
SŠD Tržič. Ob njem je najsta-
rejša članica tržiškega Sokola 
Zora Konič izrazila zadovolj-
stvo, da bo stavba dobila do 
stoletnice leta 2010 sodoben 
videz. 

"Urejeno Sokolnico potre-
bujemo, saj je stalno zasede-
na za razne športe in rekrea-
cijo. Vlaganje v stavbo je pa-

metno, saj bo občina njena 
solastnica. Tudi prvi predlog 
je dober za Tržič, saj je kopa-
lišče ocenjeno na več kot 1,3 
milijona evrov. Kot dobri go-
spodarji bomo zahtevali po-
večanje najemnine za gostin-
ski lokal. Razmišljamo tudi o 
gradnji manjšega zimskega 
bazena, če bo občina lastnica 
kopališča," je izjavil Borut Sa-
jovic, župan Občine Tržič. 

S P O D N J E DUPLJE 

DomaČi slikarji v graščini 

Ob kulturnem prazniku so odprli v galeriji Graščine Duplje 
razstavo likovnih ustvarjalcev iz občine Naklo. Njihovo 
ustvarjalnost je pohvalil predsednik kulturno turističnega 
društva Pod Krivo jelko Duplje Ivan Meglič. Povabil je prebi-
valce, naj si do 16. februarja ogledajo zanimiva dela. Z njimi 
se predstavljajo Franci Markovec iz Žej, Zdravko Purgar in 
Barbara Pogačnik iz Podbrezij, Mija Kramarič iz Naklega in 
Metka ter Matjaž Mauser iz Spodnjih Dupelj. S. S. 

N A K L O 

Kanalizacija za Krakovo 

Naselje Krakovo na severozahodu vasi Naklo je edino, kjer 
še nimajo javnega kanalizacijskega omrežja. Kot je povedal 
Ivan Fic iz uprave Občine Naklo, so zato letos namenili pri-
bližno 50 tisoč evrov za gradnjo 250 metrov dolgega kanali-
zacijskega voda. Letošnja mila zima je omogočila zgodnejši 
začetek del, ki naj bi jih zasebno podjetje iz Podbrezij opra-
vilo do konca februarja. Sprva se bodo na kanalizacijo pri-
ključili lastniki enajstih stanovanjskih hiš, nova napeljava pa 
bo služila še za bodoče gradnje. S. S. 

Orhideje s tremi 
cvetovi 
• višina 36-Š5 cm,, 

- ^ ^ k o t i 
www.iidl.si 

Ženska jakna 
• Velikosti: 44 do 50 
• Z veliko praktičnimi žepi 
• Zgornji del: 100% bombaž 
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GORENJSKA 

Ž e l e z n i k i 

Zaposlimo 
KOMERCIALISTA (m/ž) 
za prodajo na toranu: doma in v tujini 

Od kandidata pričakujemo 
•VI. stopnjo ekonomske ali tehnične smeri 
• tekoče ustno in pisno znanje nemškega ali angleškega jezika 
• izpit kategorije B 
• obvladovanje dela z računalnikom 

Sklenili bomo pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s 
4-mesečnim poskusnim delom. 

Pisne prijave z dokazili in življenjepisom sprejemamo do 27. 
februarja 2008 na naslov: NIKO, d. d., Železniki, Otoki 16,4228 
Železniki s pripisom: "Za razpis". 
O izbiri boste pisno obveščeni. 

V Z D R Ž E V A N J I 
DwBio stmInMinft stnjfff, jnzutinjgij /fjoviiK 
»min 3, m Kmi Iti.' M/?35 SS, 
hc 04/nS 44 BO. trni iihmm-ndramitJi 

razpisuje prosto delovno mesto 

POMOČNIK VODJE PROJEKTA (m/ž) 

Delovno rozmerje bomo sklenili za nedoločen čas s 
6^esečnim poskusnim delom. 

Pogoji: 
• V. stopnja strokovne usposobljenosti - strojni tehnik 

• zaželeno starost do 35 let 
- delo je terensko 
- zaželene delovne Izkušnje no področju strojništvo - ležajne 

tehnike in vzdrževanja 
• aktivno znanje tujega jezika (zaželena nemščino) 

- poznavanje programskih orodij Word, Exc8l, Aulo • CAD, 
Outlook Expres 

- opravljen vozniški Izpit kategorije B 
- alkohol je strogo izključen 

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v 8 
dneh po objavi razpisa no naslov: Tinex vzdrževanje d. o. o., 
Planina 3, 4 0 0 0 Kranj. 

HONTAZA.^ 
9 R 0 M 0 N T L I O B L I l I C t 

Pot k sejmišču 30, p. p. 57, 

1231 Ljubljana^rnuče 

Tel.: 01 /537«73 . fax: 01/5373-726, 

mobi: 031/524 391 

e^iošta: primoLkalan@impi)rcHnont.si 

Družba IMP PROMONT MONTAŽA, d. o. o., je vodilna družba 
na področju montaže infrastrukturnih in tehnoloških instalacij 
ter izvedbenega inženiringa v Sloveniji in Ima več kot 504etno 
tradicijo na svojem področju. 

Zaradi povečanega obsega dela v svoje vrste vabi večje 
število delavcev za delo na sedežu družbe in na terenu. 

Objavljamo naslednja delovna mesta (m/ž): 

MONTER VODOVODNIH / OGREVALNIH / 
PLINSKIH INSTALACIJ - VEČ DELOVNIH 
MEST 
Pogoji: 
• poklicna šola strojne stroke 
• lahko tudi delavec brez poklica z željo po učenju 

monterskih veščin 

Možnost delovnega mesta v Ljubljani, na Gorenjskem ali 
na Dolenjskem. 

VODILNI MONTER - VEČ DELOVNIH MEST 
Pogoji: 
• poklicna šola strojne stroke 
• 3 leta ustreznih delovnih izkušenj kot monter ali vodilni 

monter 
Možnost delovnega mesta v Ljubljani, na Gorenjskem ali 
na Dolenjskem. 

VARILEC - VEČ DELOVNIH MEST 
Pogoji: 
• znanje varjenja nerjavečih jekel po T1G postopku ali 
• znanje plamenskega varjenja ali 
• znanje elektroobločnega varjenja 

Možnost delovnega mesta v Ljubljani, na Gorenjskem ali 
na Dolenjskem. 

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s 
poskusnim delom. 

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev v 8 dr>eh pošljite na 
naslov: kadrovska služba. IMP PROMONTr MONTAŽ/^ d. o. o.. 
Pot k sejmišču 30. 1231 Ljubljana - Črnuče. 

VŽireh nova stanovanja 
Občina bo prihodnji mesec objavila ponudbo za prodajo zemljišč za gradnjo večstanovanjskih objektov. 

BOŠTJAN BOGATAJ 

Žiri - Okoljsko ministrstvo je 
sprejelo predlagano prostor-
sko strategijo občine Žiri, ki 
ga mora sedaj potrditi še ob-
činski svet "Prostorske načrte 
smo sicer peljali po starem za-
konu, kar pomeni le, da bomo 
morali v doglednem času 
sprejeti še nekaj aktov, vendar 
to ne bo ustavilo investitorjev," 
nam je povedala Ida Filii»č Pe-
čelln iz žirovske občinske 
uprave. 

S sprejetim dokumentom 
so dolgoročno določili na-
membnost zemljišč. To v prak-
si pomeni, da se bo lahko zače-
lo komunalno urejanje Gospo-
darske cone Žiti in s tem tudi 
gradnja industrijskih objektov, 
zemljišča za ta namen naj bi 
zadoščala do leta 2020. Indus-
trijske rabe zemljiSč s selitvijo 
M Sore na Dobračevi ni več, 
odslej je tu možna poslovno-
stanovanjska raba kot ob vsej 
regionalki. Razširjeno je tudi 
območje za javne programe, to 
je za programe športa in rekre-
acije ob Soii vse od cerkve do 
Ledinice (športna dvorana in 
igrišča), v Mršaku ostaja javni 
program z domom za starejše 
in bencinsko črpalko. 

Občina ima v lasti zemljišče ob jezerski ulici, kjer naj bi v kratkem začeli graditi nova 
stanovanja. / Foto: Coraid Km« 

"Vzdolž reke je veliko ob-
močij zelenih površin, ki so 
lahko kmetijske površine, 
vendar imata prednost šport 
in rekreacija v naravi. To je 
območje od Pustotnka do Le-
dinice in naprej ob Sori/ no-
vost pojasnjuje Filipič Pečeli-
nova. Za turizem in gostin-
sko dejavnost so namenili Br-
ckovo domačijo v Žirovskem 
Vrhu, ki jo ima v lasti občina. 
Mlade družine bodo zelo ve-

sele razširitve poselitvenih 
območij. Večja območja so 
predvidena za individualne 
objekte na Selu, ob Jezemid 
(proti Novi vasi) in na poboč-
ju v Plastuhovi giapL 

"Gradnja večstanovanjskih 
objektov je možna, kjer so 
takšni objekti že sedaj. Obči-
na ima dve zemljišči, na kate-
rih bi lahko gradili. Odločili 
smo se, da bomo investitor-
jem ponudili obe parceli s po-

gojem, da v najkrajšem času 
zgradijo nova stanovanja, 
pravi Frand Kranjc, v. d. di 
rektorja občinske uprave 
Pred desetletjem povpraševa 
nja po novih v Žireh stanova 
njih ni bilo, danes je slika 
povsem obrnjena. Razpis za 
prodajo zemljišč bo objavljen 
že prihodnji mesec, kar po-
meni, da bi lahko več deset 
novih stanovanj v Žireh dobi-
li že leta 2010. 

KAMNIK 

Znani so občinski nagrajenci 

Kamniški svetniki so na svoji zadnji seji potrdili predlog pre-
jemnikov letošnjih občinskih nagrad. Priznanja bo na občin-
skem prazniku konec marca prejelo sedem zaslužnih obča-
nov, čeprav se je na seji spet razvnela politična razprava o 
tem, da bi morala biti tovrstne pozornosti občine deležna še 
vsaj dva Kamničana. Naziva častnega občana letos ne bodo 
podelili, bosta pa zlato priznanje prejela Marjeta Humar za 
prispevek k demokratizaciji in ponovno oživitev Kamniške-
ga zbornika ter Stane Simšič za 24-letno vodenje kamniških 
upokojencev. Srebrno priznanje bo šlo v roke Rudolfu Vldi-
cu ter Barbari In janežu Stritarju, bronasta pa bodo podelili 
Dušanu Papežu, Stanislavi Završnik in Alojziju Kondi. j. P. 

ŠKOFJA LOKA 

Tekmovali za Cankarjevo priznanje 

Na matičnih šolah so 17. januarja potekala šolska, včeraj pa 
na 14 šolah po vsej državi tudi regijska tekmovanja v znanju 
slovenščine za Cankarjevo priznanje. Tekmovalo je 2010 
učencev in dijakov. Gostiteljica tekmovanja je bila na Gorenj-
skem osnovna šola Ivana Groharja iz Škofle Loke, kjer se je za 
ugledno priznanje iz znanja materinščine merilo 193 učencev 
in dijakov ter 61 spremljevalcev. Od tega je bilo 50 osmošol-
cev in 87 devetošolcev, drugi so bili srednješolci. D. Ž. 

MESTNA OBČINA KRANJ 
Oddelek za družbene zadeve 

OBVESTILO 
Obveščamo vas, da je župan Mestne občine Kranj s sklep>om 
št. 160-20/06-47/02 z dne 12. februarja 2008 razveljavil javni 
razpis za izvajanje javne zdravstvene službe na področju 
zobne in čeljustne ortopedije v Zobni polikliniki Kranj, ki je 
bil objavljen v Gorenjskem gJasu dne 25. maja 2007. 

Š K O F J A LOKA 

Koncert Grudnovih šmikel 

V nedeljo, 17. februarja, ob 19. uri bo v cerkvi sv. Jurija v Sta-
ri Loki koncert sakralne glasbe 20. stoletja in slovenskih 
ljudskih pesmi, ki ga bodo izvajale Grudnove šmikle pod 
taktirko Marjete Naglič. Ime vokalne skupine, nastale pred 
petimi leti v Selški dolini, nemara zveni robato, a ne gre za 
kak razbijaški metal bend, pravijo dekleta, ki svoje ime po-
jasnjujejo takole: "Nastale smo 6. decembra. December je 
gruden, torej, če smo decembrove, smo grudnove. Pa še Mi-
klavževe zraven. Sveti Miklavž oziroma šent Miklavž, oziro-
ma Šmiklavž (hm ... ne vem, če sem že kdaj koga slišala, da 
bi rekel Miklavžu Šmiklavž, no, bom vprašala mamo) ima 
ravno na ta dan god. In smo torej decembrove miklavžinje -
Grudnove šmikle." D. Ž. 

MEDVODE 

Po štirih letih višje cene v Vrtcu Medvode 

Medvoški svetniki so na torkovi seji potrdili predlagane viš-
je cene vzgojnovarstvenih programov Vrtca Medvode. Gre 
za prvo povečanje po januarju leta 2004, v povprečju pa 
bodo cene višje za deset odstotkov. Nova cena za prvo 
starostno obdobje bo 429,79 evra, kar pomeni povečanje za 
12,1 odstotka, za drugo starostno obdobje 294,58 evra (12,8-
odstotno povečanje), cena za kombinirani oddelek pa 
336,32 evrov (5,1-odstotno povečanje). Kot glavni razlog za 
višje cene so navedli plače zaposlenih, ki v strukturi cen na 
primer za prvo starostno skupino predstavljajo že prek 
85-odstotni delež. M. B. 

KRANJ 

V Tednu zdravja o vitaminih in mineralih 

V Tednu zdravja v lekarnah posebno pozornost namenjajo 
uporabi vitaminskih in mineralnih pripravkov. Predsednica 
Lekarniške zbornice Slovenije Andreja Čufar je povedala: "Za 
obiskovalce so v lekarnah pripravili informativno gradivo, ma-
gistri farmacije pa so jim na voljo tudi za strokovno svetovan-
je glede smiselnosti in pravilne uporabe vitaminsko-mineral-
nih pripravkov." Vse več strokovnjakov opozarja pred pretira-
no uporabo vitaminov in mineralov skozi daljše časovno ob-
dobje, saj lahko takšna raba ogroža zdravje ljudi. S. K. 
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Utrujeni prvak, razočarani as 
Slovenski skakalci so se v torek merili na državnem prvenstvu, prvak Robert Kranjec in podprvak 
Primož Peterka pa sta priznala, da so njune misli letele še dlje kot do doskočišča kranjske lepotice. 

VILMA STANOVNIK 

Kranj - "Že vso sezono so bili 
moji skoki na treningih pre-
cej dobri, vendar mi do pred 
kratkim na tekmah ni šlo. 
Sedaj sem zadovoljen, da 
sem dobil potrebno zaupa-
nje vase tudi na tekmah in 
dobre uvrstitve prihajajo dru-
ga za dnigo," je po nekaj od-
ličnih uvrstitvah na tekmah 
svetovnega pokala in zmagi 
na domačem državnem pr-
venstvu povedal Robert Kra-
njec, ki m u sicer ob precej 
spremenljivih razmerah v 
prvi seriji ni kazalo najbolje, 
na koncu pa je slovenski re-
korder v drugi seriji skočil 
kar 108,5 metra. "Zadnje tek-
me od japonske turneje na-
prej so bile kar utrudljive, 
zato si te dni pred svetovnim 
prvenstvom želim malce 
spočiti. Seveda sem zadovo-
ljen, da sem državni prvak, 
vendar termin prvenstva 
zame ni najbolj posrečen, saj 
bi pred novo potjo v Nemčijo 
raje počival," je priznal Ro-
bert Kranjec, ki je zmago na 
tekmi posvetil ženi za rojstni 
dan, že včeraj pa je z ekipo 
odpotoval na nove tekme ta 
konec tedna v Willingen, pri-
hodnji konec tedna pa bo v 
nemškem Oberstdorfu na-
stopil na svetovnem prven-
stvu v poletih. 

Na slov državnega prvaka si je na domači skakalnici v Kranju priboril Robert Kranjec, 
drugo mesto je osvojil Primož Peterka (oba Triglav Kranj), tretje pa Rok MandI (Šmartno 
na Pohorju). / fo»: corHd K>v<ia 

Tako kot Robi je za kratek 
čas domov te dni prišel tudi 
Primož Peterka, ki je v torek 
na domači skakalnici postal 
podprvak tako v posamični 
konkurenci kot skupaj z eki-
po Triglava (premagala jih je 
ekipa Costelle Ilirije), za ka-
tero sta poleg Robija in Pri-
moža skakala še Jure Bogataj 
in Rok Urbane. Toda Primož 

je bil tokrat bolj slabe volje, 
saj se je z družino znašel v 
neprijetni vlogi. Brez njego-
ve privolitve so namreč usta-
novili nekakšen sklad za zbi-
ranje pomoči Primožu Peter-
ki in to objavili v Slovenskih 
novicah. Tako je vsa Primo-
ževa družina (in celo trener-
ji) morala zadnje dni odgo-
varjati na številna neprijetna 

vprašanja, v posebni izjavi 
pa je Primož Peterka sporo-
čil, da trenutno potrebuje 
predvsem mir za priprave na 
nova tekmovanja, mir pa po-
trebuje tudi njegova druži-
na, saj je žena Renata prejš-
nji mesec v Kranju odprla 
nov frizerski salon, maja pa 
pričakujejo še enega družin-
skega člana. 

Smučarski upi za 33. Pokal Loka 
Predsednik države Danilo Tiirk bo danes zvečer na Mestnem trgu v Škofji Loki nagovoril blizu tristo 
smučarjev z vseh koncev sveta, ki bodo jutri in v nedeljo tekmovali na Starem vrhu. 

VILMA STANOVNIK 

Škofja Loka - Skofja Loka bo 
od danes do nedelje gostila 
mlade smučarje z vseh kon-
cev sveta, prvi med njimi pa 
so na Gorenjsko prišli že v za-
četku tedna in zadnje dni iz-
koristili za pripravo na jutriš-
nji slalom in nedeljski velesla-
lom, ki ju bodo zagnani orga-
nizatorji iz Smučarskega klu-
ba Alpetour pripravili na Sta-
rem vrhu. "Dela s pripravo 

proge je bilo kar precej, toda 
tekmovanje že nekaj časa ni 
več vprašljivo in vesel sem, da 
se obeta še ena lepa priredi-
tev," je včeraj povedal pred-
sednik SK Alpetour in vodja 
tekmovanja Janez Dekleva, 
tudi predsednik organizacij-
skega odbora Janez Poljanec 
pa je potrdil, da je Škofja Loka 
pripravljena na množico mla-
dih smučarjev starih med 
dvanajst in petnajst let, ki se 
bodo borili za posamične 

zmage v obeh disciplinah in 
skupno zmago, ki jo z lanske-
ga tekmovanja brani sloven-
ska otroška reprezentanca. 

Prireditev pa se v Škofji 
Loki začenja že danes, saj bo 
ob 19. uri uvodna slovesnost 
na Mestnem trgu, ki je name-
njena tako domačinom kot 
gostom, kd letos prihajajo iz 
kar 27 različnih dižav. Zbra-
ne bo med drugimi pozdravil 
predsednik države Tanilo 
Turk, ki bo tudi odprl priredi-

tev, za zabavo pa bodo poleg 
domačih šolarjev. Mestnega 
pihalnega orkestra in drugih 
nastopajočih poskrbele člani-
ce popularne skupine Foxy 
teens. Jutri bo na Starem 
vrhu tekmovanje v slalomu, 
ob 18. uri pa bo slovesna raz-
glasitev rezultatov na Mest-
nem trgu. V nedeljo bo še ve-
leslalomska tekma, kolajne in 
pokal zmagovalcem 33. Poka-
la pa bodo po njej podelil kar 
na smučišču. 

SANKANJE NA NARAVNIH PROGAH 

J E S E N I C E 

Mladi sankači uspešni na svetovnem prvenstvu 

Slovenska mladinska reprezentanca v sankanju na naravnih 
progah je uspešno nastopila na svetovnem prvenstvu v Latschu 
v Italiji. Najbolje se je odrezal član jeseniškega kluba Miha Me-
glič, ki je zasedel io. mesto. Matic Nemec (Podljubelj) je osvo-
jil 19. mesto, Luka Švab (Podljubelj) pa je zaradi poškodbe od-
stopil. Pri mladinkah je Nina Bučinel (Podljubelj) zasedla 11. 
mesto. Naslednji konec tedna, od četrtka do nedelje bo na So-
riški planini tekmovanje svetovnega pokala v sankanju, j. R. 

TURNO SMUČANJE 

KRANJ 

Šenk in Kuhar šesta v dvojicah v Italiji 

Slovenski tekmovalni turni smučarji Nejc Kuhar in Anže 
Šenk (Jezersko) ter Darko Kristane in Janez Velikanje 
(Kranj) so v nedeljo nastopili na preizkušnji dvojic v Italiji, 
na 25. tekmovanju Transcavallo. Nastopilo je n 8 dvojic, s 
i6,6 km dolgo progo s skupno 1910 m vzpona sta s časom 
2 uri 6 minut in 9 sekund najhitreje opravila Italijana Guido 
Giacomelli in Mirco Mezzanotte. Kuhar in Šenk sta bila 
odlična 6., Kristane in Velikanje pa 46. M. B. 

VABILA PRIREDITVE 

Košarkarski spored - V ligi UPC Telemach sta se že v torek 
pomerila Helios in T C C Mercator, Domžalčani pa so slavili s 
1 15: 63. V 1. SKL za ženske bo ekipa Domžal jutri ob 18. uri 
gostila Konjice, v Kranjski Gori se bosta istočasno pomerili do-
mača ekipa HIT-a in Triglav, ekipa Ideje KED pa gostuje pri 
Črnomeljčankah. V 1. B ligi za moške bo Triglav že danes ob 
19.30 gostil Radensko Creativ, Tinex Medvode pa jutri ob 19. 
uri Rudar Trbovlje. V. S. 

Rokometni spored - V 1. ligi za moške bo ekipa Knauf Insula-
tion jutri ob 20. uri gostila Prevent, v 1. ženski ligi pa Škofja 
Loka KSI gostuje pri Izoli. V 1. B moški ligi - zahod bo ekipa 
Dupelj Tržiča že danes ob 19. uri gostila ekipo Aleša Praznika, 
jutri ob 17. uri bo tekma Cerklje - Kranj, ob 20. uri pa Radovlji-
ca-AIples Železniki. V. S. 

Turnir v dvoranskem hokeju v Ško^i Loki - F6K InSport Škofja 
Loka je organizator 13. kola članskega državnega prvenstva v 
floorballu, ki bo jutri, v soboto, v športni dvorani na Podnu, 
Začel se bo ob 14. uri s tekmo FBK Ljubljana - Polycom Brlog, 
sledila bo tekma med ekipama Borovnice in Galaks Domelom 
Marmor, ob 17. uri pa se bo ekipa FBK InSporta Škofja Loka 
pomerila z ekipo FBK Žiri. Prosta je ekipa FBC Thunder Je-

Odbojkarski spored - V 1 . DOL za ženske so igralke LIP Bleda 
z gladko zmago v Prevaljah ohranile celo možnost, da same 
odločajo o obstanku v ligi, odločilna pa bo tekma jutri na R u -
ju. Prevalje : LIP Bled o : 3 (- 25, - 20, - 20). V 1 . DOL je jutri na 
sporedu gorenjski derbi, saj se bosta v ŠD Kamnik ob 20. uri 
pomerila Calcit Kamnik in Astec Triglav. V moški 2. DOL se 
bosta ob 19. uri v OŠ Žirovnica pomerila National Žirovnica in 
Termo Lubnik. Pri ženskah se bodo v ŠD Kamnik ob 17.30 
Kamničanke pomerile s Taborom. ŽOK Partizan Šk. Loka se 
bo ob 17. uri v domači dvorani pomeril z Galeb grop Roboti-
no. V 3. DOL igra pri moških doma le UKO Kropa. V OŠ Up-
nica se bo ob i8. uri pomeril z LOK Črnučami. Pri ženskah 
igrajo doma - Mladi Jesenice : Eurokabel Neptun (OŠ T. Čufar 
Jesenice ob 14.30), Triglav Kranj : Epic Postojna (ŠD Planina 
Kranj ob 17. uri) in Pizzeria Morena : Črnomelj (OŠ Žirovnica 
ob 17. uri). B. M. 

Tumo smučarsko tekmovanje na Voglu - Jutri bo na Voglu i. 
turno smučarsko tekmovanje Bohinj - Vogel 2008, sicer pa tret-
ja letošnja tekma slovenskega pokala v tekmovalnem turnem 
smučanju, ki bo štela tudi za državno prvenstvo posameznikov. 
Start bo ob 8.30 na spodnji postaji Žičnice Vogel. Več informa-
cij:. http://www/.starafuzina.si ali na GSM številki 041/495 963 
(Robi Mikelj), e-naslov: robi.mikelj@siol.net. V. S. 

Drugi ponedeljkov šahovski turnir Corenjke - ŠD Gorenjka 
Lesce bo v ponedeljek, i8. februarja, organizirala drugi letošnji 
rating turnir. Informacije: Janez Petrovič, GSM: 041/406 369 
ali elektronski naslov: ga.nota@siol.net. O. O. 

Yasmin Yasmin d.0.0. Kranj 
Hafnerjeva pot 10. 4000 Kranj 

Iščemo zanesljivega sodelavca za delovno mesto (m/ž) 

vzdrževalec oi^ektov, 

Delo je raznoliko, zafo od kandidalov pričakujemo 
prilagodljivosl ter delovno usposobljenost za omenjena deta. 
Želeli bi sodelavca z območja Kranja. 
Delo jc za nedoločen čas s trimesečnim poskusnim delom. 

Za opravljanje lastnega prevoza iz tujine, z našim tovornim 
vozilom, želimo pogodbenega sodelavca s svojo obrtno 
dejavnostjo s področja prevozov. 
Vozniške storitve bi potrebovali predvidoma štirikrat na 
mesec. 

Pisne vloge sprejemamo na naslov sedeža podje^a. 

Odbojka - Tekma devetnajstega k r ( ^ 
1. državne odbojkarske lige J """ 
v soboto, 16. februarja 2008, bo v Športni dvorani Kamnik ob 
20. uri tekma devetnajstega kroga odbojkarskega državnega pr-
venstva moških. Odbojkarji Astec Triglava se bodo pomerili z 
ekipo Calcit Kamnik. Vabimo čim več navijačev na še eno tekmo 
kranjskih odbojkarjev. 

http://www/.starafuzina.si
mailto:robi.mikelj@siol.net
mailto:ga.nota@siol.net
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KRIMINAL 

KRANJ 

Izginile ročne ure 

Neznani storilec je v noči na torek vlomil v trgovino z urami 
na Koroški cesti v Kranju, iz katere je odnesel večje število 
ročnih ur. Vlomilec je lastnika oškodoval za okoli dvajset ti-
soč evrov. 

M E D V O D E 

Vlomilca zanimale cigarete in denar 

V noči na ponedeljek je neznani storilec vlomil v gostinski 
lokal v okolici Medvod. Iz lokala je nepridiprav odnesel ciga-
rete in gotovino. Z vlomom in tatvino je lastnika oškodoval 
za okoli tisoč evrov. 

ŠKOFJA LOKA 

Goriva ni plačal 

V ponedeljek popoldne je neznani storilec na Mestnem trgu 
v Škofji Loki s parkiranega osebnega avtomobila snel regis-
trski tablici z oznako KR D8-620. Tablici je nato namestil na 
svoje vozilo in se z njim pripeljal na bližnji bencinski servis 
O M V , natočil gorivo in se odpeljal, ne da bi ga plačal. Poli-
cisti za nepridipravom še poizvedujejo. 

RADOVLJICA 

Tat na pokopališču 

Neznani storilec je v nedeljo ob 14. uri na parkirnem 
prostoru pred pokopališčem v Radovljici izkoristil krajšo 
odsotnost lastnice in vlomil v njen osebni avtomobil Suzu-
ki Ignis. Odnesel je žensko torbico z dokumenti, bančnima 
karticama, ključi stanovanja in denarnico s štiridesetimi 
evri gotovine. 

= LESCE 

Vlomi l v gradbeni 
zabojnik 

Neznani storilec je nekaj 
noči nazaj na gradbišču v 
Lescah vlonnil v gradbeni za-
bojnik in ukradel manjše 
udarno kladivo - zabijač, 
proizvajalca Wacker Diesel. 

LESCE 

Iz blagajne vzel denar 

V noči na sredi je nekdo vlo-
mil v poslovni prostor na 
Vodnikovi ulici v Lescah. Pri 
pregledu notranjosti je iz 
priročne blagajne vzel manj-
šo vsoto denarja. S. Š. 

ZolKHdtavsIvena ocdmaciia Utten Belehai 
Obnmio o prasMIkovBiiJn stituu 
Obveščamo vse svoje poslovne stranke In 
dnije iameresirane osebe, da je Zobozdrav 
sivena ordinacija Uiban Belebai, denl. 
med. Vreikova ulea 3. Krai«. davina števita 
8209338S. januaija 2008 začela postopek 
za preoblikovanje oz. prenos-imenovanega 
podielja v družbo z omejeno odgovomoslgo. ki 
se bo zaUjuCil piedvkloma do maria 2008. m 
sicef s sklepom ptisK̂ nega sodišCa o prenosu 
na novo dražbo z omejena odgovornostjo. 
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Popoln pregled 
prostih delovnih mest 

na Gorenjskem 
Zavoda RS za zaposlovanje na 

www.gorenjskiglas.si 

v Elanu gorel silos 
Požar na silosu žagovine v begunjskem Elanu so gasilci iz Begunj in okoliških 
krajev pogasili v dobrih dveh urah. 

S I M O N Š U B I C 

Begunje na Gorenjskem - V 
sredo okoli 15. ure je izbruh-
nil požar na silosu žagovine 
ob lesni delavnici v tovarni 
Elan v Begunjah na Gorenj-
skem. Gost dim, ki se je vil 
nad vasjo, je spominjal na 
uničujoči požar v bližnjem 
Seawayu aprila lani, vendar 
se bojazni k sreči niso ures-
ničili. Številni gasilci so na-
mreč ogenj lokalizirali v do-
brih dveh urah. 

Po prvih ugotovitvah naj 
bi v silosu, v katerem je na 
stotine kubičnih metrov les-
nega prahu, zagorelo zaradi 
samovžiga, uradno pa vzrok 
požara še ni znan. Policija 
poroča, da je po nestrokovni 
oceni zaradi požara nastalo 
za približno petdeset tisoč 
evrov škode, v Elanu pa oce-
njujejo, da je škode vsaj za 
250 tisoč evrov. Še več naj bi 
je nastalo zaradi izpada pro-
izvodnje - proizvo^ja lese-
nih sredic za smuči bo stekla 
v desetih dneh, v lesnem od-
delku proizvodnje plovil 
podjetja Elan Marine pa v 
dveh dneh. 

Regijski center za obveš-
čanje v Kranju so iz Elana o 
požaru obvestili ob 15.14. 
Tovarniškim gasilcem, ki so 
se z rdečim petelinom takoj 
začeli spopadati, so prihiteb 
na pomoč še prostovoljni 
gasilci iz Begunj, Radovljice, 
Lesc, Mošenj, Ljubnega ter 
z Bre-zij i n Bleda, ki so 

S požarom v Elanu se je borilo preko sto gasilcev. / fotoU'5> p««rnti 

ogenj pogasili v dobrih dveh 
urah. Kasneje so silos tudi 
izpraznili, čez noč pa so ga-
silci postavUi požarno stra-
žo. "Na srečo je bil v silosu ' 
prisoten sprinkler, to je na-
prava za samodejno gaše-
nje, ki je požar v njem v do-
bri meri sama pogasila, se-
veda pa brez vstopa gasilcev 
požara ni bilo mogoče do-
končno pogasiti. Večjo teža-
vo sta predstavljali odsese-
valna in transportna napra-
va, ki je razpotegnjena prak-
tično ob celem objektu, 
vstop vanjo je bil praktično 
nemogoč, zato je bilo požar 
treba gasiti od lopute do lo-
pute," je pojasnil poveljnik 
Gasilske zveze Občine Ra-
dovljica Janez Koselj. Skup-

no so bili na intervenciji 103 
gasilci z dvajsetimi vozili. 

Kriminalist ična komisija 
je pri preiskavi pogorišča 
ugotovila, da je zagorelo v 
ventilacijskih ceveh in silosu 
za zbiranje drobnega lesne-
ga prahu na zunanj i strani 
lesne delavnice, podjetja 
Elan I P Vzrok z a nastanek 
požara so včeraj še ugotavlja-
li. Po izjavah delavcev je do 
požara prišlo po eksploziji v 
delu odsesevalne naprave. 
"Najverjetneje je prišlo do 
prašne eksplozije, ki je tudi 
odprla nekaj loput, povzroči-
la pa je verjetno tudi razširi-
tev požara v silos, kjer je prav 
tako,iz vrha silosa odneslo 
nekaj zračnikov," je razmiš-
ljal Koselj. Vodja vzdrževa-

Rešili hišo pred ognjem 
URŠA PETERNEL 

Kranjska Gora - V nedeljo 
zvečer se je vnel dimnik v ku-
hinji stare, a pred leti povsem 
obnovljene domačije Žerjav 
v Kranjski Gori. Kot je pove-
dal gospodar Srečko Čeles-
nik, je zmanjkalo elektrike, 
zato je žena odšla v kuhinjo, 
kjer je opazila ogenj. "Tlelo je 
v stropu in če bi se ogenj raz-
širil, bi uničil celo hišo," je 
povedal Čelesnik. Poklicali 
so gasilce, ki so pridrveli v 
pičlih sedmih minutah. 
Ogenj j im je uspelo ukrotiti 
in rešiti preostale prostore v 
hiši. "Brez gasilcev Prosto-
voljnega gasilskega društva 
Kranjska Gora in policistov 
bi pogorela cela hiša, zato bi 
se j i m rad prisrčno zahvalil 
za vso pomoč in požrtvoval-
nost," je povedal Srečko Če-
lesnik. Škoda bi bila še pose-
bej velika, če bi zgorelo Zgor-
nje nadstropje, v kateri je 
urejena etnografska zbirka. Zagorelo je v kuhinji, gasilci in policisti pa so pravočasno 

pogasili ogenj, sicer bi zgorela vsa hiša. FOU: ANKA KUIOVK 

nja v Elanu Srečo Trdina je 
kasneje sporočil, da je do 
eksplozije prišlo zaradi zlo-
ma lopatice in posledično 
iskrenja enega od sesalnih 
delov ventilatorjev. 

"Hvala bogu, da ni prišlo 
do katastrofe, kakršna je bila 
v Seawayu. V Elanu se je po-
žama varnost v zadnjih letih 
kar popravila, še vedno pa 
menimo, da bi se dalo še bo-
lje poskrbeti za požarno var-
nost. Morda z vgradnjo no-
vejše gasilne tehnologije v 
obrate, zagotovo pa tudi z 
rednejšim inšpekcijskim 
nadzorom," je včeraj dejal 
Andrej Čufer ml. iz civUne 
iniciative, ki si prizadeva za 
odpravo škodljivih vplivov 
industrije v Begunjah. 

LAHOVČE 

Izginile alumini jaste 
plošče 

Pred dnevi je nekdo z dvo-
rišča podjetja v Lahovčah 
vzel tridesetih aluminijastih 
plošč, dimenzij 1,5 x 3 m. 
Gmotna škoda znaša tri 
tisoč evrov. S. Š. 

NESRECE 

BLED 

Zbil peško 

V ponedeljek ob 6. uri se je 
na Ljubljanski cesti na Bledu 
zgodila prometna nesreča, v 
kateri je hude rane utrpela 
22-letna peška. 43-letni Ble-
jec je peljal osebni avtomobil 
po Prešernovi cesti. V križiš-
ču z Ljubljansko cesto je za-
vil levo In pri tem spregledal 
22-letno Jeseničanko, ki je te-
daj prečkala vozišče po pre-
hodu za pešce. Zadel jo je z 
levim delom vozila, tako da 
je padla na pokrov motorja, 
nazadnje pa na vozišče. Za-
radi hudih ran so jo odpeljali 
v jeseniško bolnišnico. S. Š. 

mailto:simon.subic@g-glas.si
http://www.gorenjskiglas.si
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Slovenija je izbrala obvladovanje raka kot prednostno nalogo na zdravstvenem področju med svojim 
predsedovanjem Evropski uniji. Mednarodna konferenca Kako zmanjšati breme raka, ki je mintdi teden potekala 
na Brdu, je združila okoli 250 udeležencev iz evropskih držav. Napredek znanosti in razvoj tehnologij omogočata 
vse večji uspeh v obvladovanju te bolezni, rak ne pomeni več nujno smrti, kljub temu pa se število rakavih obolenj 
v evropskih državah povečuje. Rak je tako rekoč globalni problem. 

Vsak tret i EvroDe ec bo zbole 
vsa k ce 
DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Evropa predstavlja le osmi-
no svetovnega prebivalstva, 
ima pa skoraj četrtino vseh 
primerov raka: okoli 3,2 mili-
jona Evropejk in Evropejcev 
vsako leto na novo zboli za 
eno od oblik raka, okoli 1,7 
milijona jih izgubi boj s to 
boleznijo. Rak je drugi najpo-
membnejši vzrok smrti v raz-
vitih državah in ima s srčno-
žilnimi boleznimi mnoge 
skupne dejavnike tveganja. 
Podatki kažejo, da se kljub 
uspehom pri preprečevanju 
in zdravljenju število rakavih 
bolnikov v Evropi povečuje, 
med ženskami in moškimi. 
Zaradi staranja prebivalstva 
lahko v prihodnje pričakuje-
mo naraščanje števila obole-

lih, breme raka bo vse večje. 
Celovito obvladovanje te bo-
lezni je že sedaj velik izziv dr-
žavam, ki morajo zagotavljati 
socialno in zdravstveno var-
nost, v prihodnje bo ta naloga 
še zahtevnejša, je na konfe-
renci dejala gostiteljica sreča-
nja, slovenska ministrica za 
zdravje Zofija Mazej Kuko-
vič. Konferenca o raku, ki je 
predstavljala osrednji dogo-
dek slovenskega predsedova-
nja na področju zdravja, je 
združila predstavnike držav 
članic, Evropske komisije. 
Evropskega parlamenta, stro-
kovnjake s področja prouče-
vanja in obvladovanja raka iz 
strokovnih združenj in ne-
vladnih organizacij, ki so 
imeli priložnost izmenjati iz-
kušnje, informacije in dobre 

prakse v boju proti raku, iska-
li pa tudi možnosti za skup-
no, bolj učinkovito delovanje 
na ravni Evropske unije in na 
državnih ravneh. Slovenska 
ministrica za zdravje je ome-
nila skupen program Evropa 
proti raku, ki je občutno pri-
speval h krepitvi sodelovanja 
držav Članic. Žal so se dobre 
pobude, začete ob podpori 
tega programa, prekinile, 
nove (Lržave Evropske unije 
pa so lahko pozitivne izkuš-
nje tega programa izrabile 
zgolj omejeno. Eno od sporo-
čil evropske konference je 
bilo namenjeno tudi premeš-
čanju razlik, ki pri obvladova-
nju raka in preživetju bobii-
kov obstajajo med starimi in 
novimi državami Evropske 
unije. 

Bolniki z rakom nič več 
zapisani smrti 

V preteklosti je rak pome-
nil smrtno bolezen. Kot je 
na Brdu dejal evropski ko-
misar za zdravje Marcos Ky-
prianu, v jeziku njegove ma-
tere sploh niso uporabljali 
besede rak, pač pa se je go-
vorilo o "prekleti" ali "slabi" 
bolezni in prevladovalo je 
prepričanje, da je tisti, ki 
ima to bolezen, zapisan 
smrti. Danes ne le da o bo-
lezni govorimo, pač pa jo 
tudi učinkovito zdravimo, je 
dejal komisar. Kljub naraš-
čajočemu znanju s področja 
boja proti raku pa v Evropi 
še vedno veliko ljudi zboli in 
žal tudi umre za to bolezni-
jo, pri čemer bi lahko mno-

Kljub 
naraščajočemu 

znanju 
s področja boja 

proti raku pa 
v Evropi 

še vedno veliko 
ljudi zboli in 

žal tudi umre 
za to boleznijo, 

pri čemer bi 
lahko mnoge 

od rakov 
preprečili. Od leve: evropski poslanec Lojze Peterle, ministrica Zofija Mazej Kukovič in evropski komisar Marcos Kyprianu 

ge od rakov preprečili. Za 
uspešno obvladovanje bre-
mena raka je potreben celo-
vit pristop na vseh ravneh, 
od preprečevanja raJ<a, orga-
niziranega množičnega pre-
sejanja in zgodnjega odkri-
vanja, do učinkovitega 
zdravljenja, rehabilitacije in 
paliativne oskrbe do razis-
kav. Komisar je govoril o 
ukrepih Evropske komisije, 
ki je že leta 2003 izdala 
smernice za zgodnje odkri-
vanje nekaterih oblik raka, 
sedaj pa je pripravila že 
novo izdajo. Tudi pri izvaja-
nju priporočil Evropske ko-
misije med državami člani-
cami obstajajo razlike, ugo-
tavlja komisar. Sicer pa pre-
prečevanje raka ni zgolj 
stvar zdravstvene politike, 
pač pa družbe v celoti. V dr-
žavah bo zato treba sprejeti 
različne politike, usmerjene 
k boju zoper raka, tako deni-
mo politiko v zvezi z upora-
bo tobaka, politiko do zdrave 
pridelave i n predelave hra-
ne, okoljske politike ... Za-
hteve po strožji tobačni poli-
tiki so na konferenci na 
Brdu izrekli mnogi govorni-
ki. Podatki Evrobarometra 
kažejo, da je kar tretjina Ev-
ropejcev kadilcev, 650 tisoč 
jih zaradi te razvade vsako 
leto umre, nadaljnjih 80 ti-
soč jih umre zaradi "pasiv-
nega kajenja". Ena najpo-
membnejših nalog Evrop-
ske komisije je zato doseči 
cilj "Evropa brez tobaka". V 
dublinski konvenciji spreje-
ta celostna prepoved kajenja 
v vseh javnih zaprtih prosto-
rih se sedaj izvaja že v več 
evropskih državah, od lani 
tudi v Sloveniji, od letos de-
nimo v Nemčiji. 

^ 10. stran 



ZDRAVJE Razgledi 

Udeleženci konference iz vseh evropskih držav so poudarjali potrebo po partnerskem 
sodelovanju pri obvladovanju bremena raka. /Foto CorazdKncič 

Če bolezen 
dovolj zgodaj 

odkrijejo, 
je možnost 

preživetja večja, 
potem ko se 

bolezen 
že razširi, 

je zdravljenje 
manj 

učinkovito 
in možnost 

preživetja 
manjša. 
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Pomembna vloga 
pacientskih organizacij 

Na konferenci je bU tudi 
evropski poslanec Lojze Pe-
terle, ki sopredseduje skupini 
poslancev v evropskem par-
lamentu, ki se borijo zoper 
raka. Tudi sam ima izkušnjo 
s to boleznijo, ki jo je uspeš-
no premagal, zato m u je tudi 
blizu sporočilo konference, 
da se je treba povezati v boju 
proti tej bolezni. Skupaj lah-
ko naredimo več, je m e n i l 
Peterle in poudaril pomen 
povezanosti različnih politik 
v skrbi za zdravje državljanov 
Evrope. "Nobene države ne 
bi smelo biti, ki bi ne imela 
jasne strategije boja proti 
raku," je dejal evropski posla-
nec, ki je poudaril tudi po-
men mobilnosti bolnikov, ki 
jo zagovarjajo pacienti Ln ev-
ropsko sodišče, saj si nihče 
ne želi biti kaznovan ravno 
zato, ker živi v dižavi, kjer je 
oskrba v boju proti raku slab-
ša. Evropski komisar Kypria-
n u pa je o mobilnosti dejal, 
da bolniki seveda imajo mož-
nost izbirati, kje se bodo 
zdravili, vendar je zdravlje-
nje bolnikov z dolgotrajnimi 
boleznimi v tujini lahko zelo 
naporno. Bolj praktično je 
ostati v domačem okolju, 
kjer imajo podporo družine 
in prijateljev, ob tem pa bi si 
morali prizadevati za najbolj-
šo zdravstveno oskrbo v do-
mačem okolju, z ustanavlja-
njem referenčnih centrov, z 
izmenjavo dobrih praks, z 
gostovanjem tujih strokov-
njakov. 

Velik pomen v boju proti 
raku imajo različne organi-
zacije pacientov. Te obstajajo 
v 37 evropskih državah. Lynn 
Faulds Wood, ki vodi evrop-
sko koalicijo bolnikov z ra-
kom, je na konferenci govo-
rila o svoji izkušnji z bolezni-
jo, ki jo je doletela, ko si je 
ravno ustvarila družino. Te-
daj o raku ni vedela ničesar, 
delila je splošno prepričanje 
običajnih ljudi, ki so rak ena-
čili s smrtjo in brezupom. 
Med bojem z rakom črevesja 

je spoznala, da več kot tretji-
na obolelih preživi, po opera-
cij i in zdravljenju je tudi 
sama dobila upanje, da bo ne 
le preživela, pač pa tudi 
ozdravela in še naprej delala. 
Danes je njen 13-letni s in 
Nick srečen, da je mama 
živa. Poudarila je tudi po-
men pacientskih organizacij 
pri opozarjanju družbe na ta 
veliki zdravstveni problem. 

Razlike med revnimi in 
bogatimi 

Predstavnica evropskega 
urada Svetovne zdravstvene 
organizacije Nata Menadbe, 
ki primerja stanje boja proti 
raku v 54 državah članicah te 
organizacije, je kot še številni 
drugi govorci, opozorila na 
neenakost med državami. 
Kjer so zdravstveni sistemi 
manj razviti, države pa rev-
nejše, so težko kos visokim 
stroškom zdravljenja. Lju-
dem bi morali povsod omo-
gočiti enak dostop do zdrav-
ljenja raka, opozarja pa tudi 
na p o m e n izbire zdravega 
načina življenja, kajti pri-
marna preventiva je najpo-
membnejša strategija. Stro-
kovnjakinja pravi, da je Evro-
pa v zadnjih dveh desetletjih 
dosegla občuten napredek v 
boju proti raku, umrljivost je 
veliko manjša, skrb zbijajoča 
pa je njegova vse večja pojav-
nost, saj je pričakovati, da bo 
v prihodnje že vsak tretji Ev-
ropejec zbolel za rakom, vsak 
četrti bolnik pa bo umrl. Raz-
voj znanosti (do najnovejših 
spoznanj o človeškem geno-
mu), nove tehnologije, vse 
učinkovitejša zdravila pred-
stavljajo veliko upanje v boju 
z rakom, toda vse to tudi ve-
liko stane. 

Na konferenci so predsta-
vili tudi knjigo Odgovor na 
izziv raka v Evropi, med avto-
rji je tudi več strokovnjakov 
iz Slovenije. V njej med dru-
gim zasledimo, da so najpo-
gostejši rak na dojkah (320 
tisoč novih primerov letno), 
na prostati, na debelem čre-
vesju in danki (300 tisoč na 
novo odkritih vsako leto), na 
pl jučih (265 tisoč). Največ 

smrti je zaradi raka pljuč 
(236 tisoč letno), sledijo rak 
črevesja in danke. rak dojke 
in rak prostate. Geografsko 
gledano je največ primerov 
raka med m o š k i m i na Ma-
džarskem, visoka obolevnost 
je tudi v Belgiji, Franciji , 
Luksemburgu. Pri ženskah 
pa je največ raka na Dan-
skem in v Islandiji, visoka in-
cidenca je tudi v drugih 
skandinavskih državah. V 
teh državah so že pred pol-
drugim desedetjem uvedli 
množične presejalne progra-
me za zgodnje odkrivanje ti-

Vzroke je iskati v prepočas-
nem odkrivanju bolezni, za-
radi česar vse preveč bolni-
kov umre že v prvem letu po 
postavitvi diagnoze. Sloveni-
ja še vedno ni uvedla mno-
ž ičnih presejalnih progra-
mov, ki omogočajo zgodnje 
odkrivanje najpogostejših 
oblik raka, denimo raka na 
dojki ter na debelem črevesu 
in danki. Če bolezen dovolj 
zgodaj odkrijejo, je možnost 
preživetja večja, jK>tem ko se 
bolezen že razširi, je zdrav-
ljenje manj učinkovito in 
možnost preživetja manjša. 
V kratkem bodo začeli s pre-
sejalnimi programi glede 
raka na črevesju, ko bodo na 
testiranja vabili moške in 
ženske med 50. in 70. letom 
starosti, če bo potrebno, pa 
tudi na preglede črevesja. 
Prihodnje leto naj bi začeli 
tudi s programom zgodnjega 
odkrivanja raka na dojki. 
Ženske bodo vabili na ma-
mografijo, spodbujali pa jih 
tudi k samopregledovanju 
dojk. Naj še dodamo, da pri 
nas že peto leto poteka pro-
gram za zgodnejše odkriva-
nje raka na materničnem 
vratu. Žal izkušnje kažejo, da 
se mnogo žensk na brezplač-
ne preglede slabo odziva. Mi-

šanje, telesna neaktivnost. 
T u d i to je eno od sporočil 
konference o raku. 

Vložek v preventivo 
najboljša naložba 

Breme raka zaradi starajo-
če se družbe postaja vse več-
je, so si bili enotni sodelujoči 
na evropski konferenci in 
pritrjevah tudi potrebi po 
partnerskem delovanju pri 
obvladovanju tega bremena. 
Ministrica Zofija Mazej Ku-
kovič je poudarila, da mora 
biti delovanje predvsem 
usmerjeno v izboljševanje 
zdravja in doseganje večje ka-
kovosti življenja državljanov 
Evropske unije, saj le zdravi 
in ustvarjalni lahko prispeva-
jo k uspešnejšemu gospodar-
stvu. Pomembno za bokiike 
je tudi, da ko zbolijo za to 
hudo boleznijo, dobijo vso 
potrebno in najboljšo oskrbo 
ter podporo, ki jo potrebuje-
jo. "Ce bomo uspešno obvla-
dovali raka, ki bo v bližnji pri-
hodnosti morda celo največji 
javnozdravstveni izziv, bomo 
tudi v gospodarskem pogle-
du uspešnejši," je prepričana 
ministrica. Z a uspešno ob-
vladovanje raka dr&ve člani-
ce potrebujejo celovit nado-

Ministrica za zdravje Zofija Mazej Kukovič, gostiteljica evropske konference o raku 

stili rakov, ki jih ni mogoče 
preprečiti. V Sloveniji je 
pljučnega raka pri ženskah 
nekoliko več, po pojavnosti 
so na n . mestu v Evropi, mo-
ški z rakom debelega črevesa 
in danke so na 6. mestu. Po-
javnost vseh rakov v Sloveni-
ji sicer od leta 1 9 9 2 upada, 
pri nekaterih, denimo raku 
prostate in raku črevesja in 
danke pri moških ter pljuč-
nem raku pri ženskah, pa še 
narašča. Kar vzbuja skrb, je 
dejstvo, da zaradi razlik v 
razvitosti držav in nj ihovih 
zdravstvenih sistemov obsta-
jajo razlike tudi v zdravljenju 
raka in preživetju bolnikov. 

Letos presejalni program 
za raka na črevesju 

Glede obvladovanja raka je 
Slovenija v spodnji tretjini 
držav članic Evropske unije. 

nistrica Kukovičeva je na 
konferenci govorila o 70-
odstotni odzivnosti, ob tem 
pa se je incidenca raka na 
materničnem vratu zmanj -
šala za četrtino. T u gre za od-
ločitev državljank i n državlja-
nov samih, ali se bodo udele-
žil i ponujenih pregledov, 
meni evropski komisar Ky-
prianu, saj tudi v drugih dr-
žavah očimo obstaja enak 
problem. Ljudi pa je treba 
tudi ozavestiti, da bodo spre-
meni l i odnos do lastnega 
zdravja, pa naj gre pri tem za 
možnosti, da se udeležujejo 
brezplačnih pregledov s ci-
l jem zgodnjega odkrivanja 
raka (obstaja kar dvesto raz-
ličnih oblik te bolezni), ali za 
njihov zdrav življenjski slog, 
ko naj se izogibajo dejavni-
kom tveganja, kot so kajenje, 
pretirano pitje alkoholnih pi-
jač, debelost, nezdravo huj-

nalni načrt i n ustrezne po-
datke, ki jih zagotavljajo re-
gistri raka. Pomembno je 
tudi zgodnje odkrivanje 
raka, pri čemer lahko upravi-
čimo vložena sredstva in do-
sežemo cilje presejalnih pro-
gramov le z dobro organizi-
ranimi in upravljanimi pro-
grami, ki so povezani z regis-
tri prebivalstva, ustrezno od-
zivnostjo in stalnim sprem-
l janjem kakovosti. "Vsak 
evro, vložen v preventivo, je 
dolgoročno najboljša nalož-
ba. To moramo upoštevati 
vsakič ob sprejemanju tež-
kih odločitev o prednostnih 
nalogah v zdravstvu," je ob 
zaključku konference na 
Brdu poudarila ministrica in 
pozvala k povečanju podpo-
re neodvisnim znanstvenim 
raziskavam na področju 
raka ter povezovanju razis-
kav i n klinične prakse. 



POGOVOR Razgledi 

Hrvaško moramo obravnavati po enakih merilih kot druge države. Sosedstvo nima posebnega statusa, ko gre za 
državotvornost ali nacionalni interes. 

Slovenska popustljivost na južni nneji 
J J 4 

FRANE GOLJEVŠČEK IZ IZOLE, PREDSEDNIK CIVILNE DRUŽBE SLOVENIJE ZA MEJO v ISTRI 

JOŽE KOŠNJEK 

"Slovenski 
politiki doslej 

na naše 
predloge 

večinoma niso 
odgovarjali. 

Upam, da 
bo novi 

predsednik 
republike 

dr. Danilo Tiirk 
uslišal našo 

prošnjo za 
sprejem, saj 

želimo 
pomagati pri 

reševanju 
mejnega 

problema s 
Hrvaško," pravi 

Frane 
Goljevšček. 

Leta 2006 je Civilna družba 
Slovenije za pravično mejo 
v Istri, ustanovljena leta 
1 9 9 9 , izdala Celovito belo 
knjigo ali seznam doku-
mentov za določitev pravič-
ne državne meje med Slo-
venijo in Hrvaško v Istri in 
na morju. Zapisali ste, da je 
vaša knjiga kritika Bele 
knjige, ki jo je izdalo slo-
vensko zunanje ministrstvo 
in je zaradi številnih izpuš-
čenih argumentov v prid 
Slovenije za Vas žal 'črna 
knjiga' v škodo Slovenije. 
Ali ne zaupate slovenski ob-
lasti? 

"Slovencem so vedno veli-
ke sile risale meje, običajno v 
našo škodo. Sedaj si jih riše-
mo sami, vendar znova v 
svojo škodo. Samo enkrat, če 
odštejemo generala Maistra, 
ki se je sam boril za Koroško, 
vendar mu je takratna urad-
na slovenska politika prepre-
čila nadaljnje prodiranje in 
vztrajanje na zasedenem 
delu Koroške, se je slovenska 
politična garnitura pri dolo-
čanju meje resnično borila 
za nacionalno ozemlje. To je 
bilo po drugi svetovni vojni, 
ko je Jugoslavija poslala v Pa-
riz na pogajanja svojo naj-
boljšo ekipo, ki se je argu-
mentirano borila za vsako 
ped slovenske zemlje, ven-
dar smo zaradi poniglave 
igre Rusije izgubili tržaški 
Kras in Goriško. Ker je oblast 
samostojne Slovenije že leta 
1991 kazala znake popušča-
nja pri določanju meje s Hr-
vaško, posebej v Istri in na 
morju, smo ustanovili giba-
nje Civilna družba Slovenije 
za pravično mejo v Istri, da 
bi pomagali politikom in jim 
dvignili samozavest. Napisali 
smo peticijo, ki jo je podpisa-
lo nad 20 tisoč ljudi in smo 
jo poslali najodgovornejšim 
predstavnikom države. Pre-
pričani smo, da je dokazljivo, 
do kod v Istri seže slovensko 
ozemlje, ki ga Slovenija v no-
benem primeru ne sme žrt-
vovati. Naše gibanje teži k 
pravičnosti, miru in sožitju, 
brez želje po spreminjanju 
mednarodno priznanih 
meja, čeprav je bila njihova 
določitev za Slovence krivič-
na. Narodni interesi morajo 
prevladati nad političnimi, 
vendar se bojim, da sedaj ne 
bo tako." 

Meje stare občine Piran 

Kje bi morala potekati pra-
vična meja med Slovenijo 
in Hrvaško.' 

"Relativno pravična meja, 
ker se vsaka meja določa spo-
razumno, bi morala potekati 
nekje med južno mejo ne-
kdanje občine Piian in južno 
mejo Svobodnega tržaškega 
ozemlja na reki Mimi. Meja 
nekdanje piranske občine, ki 
je potekala po sredini savu-
drijskega polotoka in južno 
od Dragonje, je skrajna točka, 
do katere bi smela popustiti 
Slovenija. Ta meja je bila 
uradno zapisana in narisana. 
Priznale so jo vse oblasti 
vključno z italijansko in tudi 
jugoslovansko takoj po vojni. 
Tudi južna meja Svobodnega 
tržaškega ozemlja na Mimi, 
na katerem sta bila zaradi na-
rodnostne sestave prebivalcev 
uradna jezika le slovenščina 
in italijanščina, je bUa med-
narodno fjotrjena meja in ji 
takrat Hrvati niso nasprotova-
l i Te meje Svobodnega trža-
škega ozemlja (STO) na Mir-
ni še ni nihče preklical. Vojna 
momarica bivše Jugoslavije je 
še leta 1 9 9 0 imela svetilnik 
na polotoku Savudrija za last-
nino piranske občine! Samo 
državna meja na južnem 
robu nekdanje občine Piran 
zagotavlja celovitost Piranske-
ga zaliva in vključitev nekate-
rih zaselkov, ki si jih lasti Hr-
vaška, v slovensko državno 
ozemlje." 

Dogovor Kardelja 
in Bakariča 

Mnogi krivijo za sedanje 
probleme na južni meji Ed-
varda Kardelja in Vladimir-
ja Bakariča. 

"Nesreča z našo južno 
mejo se je začela, ko sta se te-
danja politika Vladimir Baka-
rič v imenu Hrvaške in Ed-
vard Kardelj v imenu Sloveni-
je dogovorila za mejo na reki 
Dragonji. Tretjino ozemlja 
občine Piran je takrat dobila 
občina Buje, katastrski občini 
Kaštel in Savudrija šta postali 
hrvaški, pojavil se je problem 
celovitosti Piranskega zaliva. 
Znana, vendar pogosto za-
molčana je petidja prebival-
cev Savudrije iz tistega časa, 
ki so hoteli nazaj pod občino 
Piran, vendar je njih in takrat-
nega predsednika piranske 
občinske skupščine Davorina 

Frane Goljevšček In član Civilne družbe Slovenije za mejo v Istri Radovan Hrast 

Ferligoja Edvard Kardelj od-
pravil z besedami, da mšijo 
enotnost med narodi Jugosla-
vije, v kateri sploh ne bo meja. 
Kardeljev protislovenski greh 
ni opravičilo za ravnanje kas-
nejših slovenskih politikov, 
tudi sedanjih, ki niso izkori-
stili priložnosti za vrnitev iz-
gubljenega ozemlja." 

Katerih priložnosti? 
"Kar nekaj jih je bilo. Naj-

lepša je bila leta 1991, ko se 
je Slovenija osamosvojila in 
je bila politično in vojaško 
močna, Hrvaška pa je bila v 
hudih škripcih. Del sloven-
ske politike je zahteval zava-
rovanje slovenskega ozemlja 
v Istri, del, ki je žal prevladal, 
pa je temu nasprotoval. Iz za-
nesljivih virov sem izvedel, 
da so nam celo Nemd pred-
lagali zasedbo dela Istre in 
nam zagotovili svojo zaščito. 
Ne trdim, da bi zasedeno 
ozemlje tudi obdržali, ven-
dar bi si izboljšali pogajalsko 
izhodišče. Tudi prekinitev 
gradnje mejnega prehoda na 
levem bregu Dragonje na za-
htevo Hrvaške je bila nepo-
pravljiva napaka. Umaknili 
smo se in verjeli Hrvatom, 
da tudi oni tam ne bodo gra-
dili, dokler ne bo dogovora o 
meji, vendar se to ni zgodilo. 
Hrvati so tam zgradili svoj 
mejni prehod in nas potisni-
li na desni breg. Če bi Slove-
nija takrat vztrajala pri grad-
nji in ne bi nasedla obljubam 
Hrvatov, bi se danes lahko 
pogovarjali o poteku meje pri 
kamnolomu nad Dragonjo." 

Vračanje h Kardelju 

Slovenija in Hrvaška po-
udarjata, da bi morali pri 
določanju državne meje 
upoštevati stanje 25. junija 
1991, ko sta se državi osa-
mosvojili. Je taka rešitev 
sprejemljiva? 

"Ni. Tako imenovane ad-
ministrativne meje med re-
publikami nekdanje Jugosla-
vije, tudi med Slovenijo in 
Hrvaško, so bile le politične 
meje v glavah politikov, ki 
niso bile potrjene v skupščini 
tedanje države. Zato nimajo 
mednarodne pravne veljave. 
Če bi jih uradno potrdili v 
zvezni skupščini, bi se že ta-
krat pojavila mednadonalna 
in medverska nasprotja ter 
zahteve po samostojnih dr-
žavah. Te nevarnosti se je ta-
kratna oblast zavedala in na-
donalne težje blažila s poli-
tičnimi mejami. Tudi sklice-
vanje na celovitost Piranske-
ga zaliva nima trdnih argu-
mentov, ki bi zdržali presojo 
sodišča. Nikjer ni zapisano, 
kje je meja Piranskega zali-
va. Zanimivo je, da slovenski 
predlogi za določitev meje v 
Istri in na morju, od Peterle-
tovega iz leta 1992, ki na sre-
čo ni bil sprejet, do Drnov-
škovega oziroma Račanove-
ga iz leta 2 0 0 2 upoštevajo 
Kardeljevo linijo na reki Dra-
gonji s to razliko, da je Peter-
le postavil tri zaselke ob Dra-
gonji na slovensko stran, Dr-
novšek in Račan pa sta jih 
vključila v hrvaško ozemlje. 
Njun sporazum je bil zapi-

san in ga lahko pri razsoja-
nju o meji mednarodno so-
dišče tudi upošteva, čeprav 
za Slovenijo ni dober, Z 
mejo na Dragonji dobivajo 
Hrvatje močan mednarodni 
pravni argument za sredin-
sko delitev Piranskega zali-
va. Tako je pravno, z doku-
menti najbolj podprta meja 
po južnem robu stare občine 
Piran, ki pravično in zgodo-
vinsko utemeljeno rešuje 
tako celovitost Piranskega 
zaliva kot slovenska naselja v 
Istri." 

Ali je določitev meje s Hr-
vaško res tako nujna ali je 
mogoče z njo počakati? 

"Zaradi upravičenega stra-
hu, da Slovenija na južni 
meji ne bo naredila novih 
neumnosti, je res najbolje 
počakati. Meja v Istri in na 
morju je ključno vprašanje 
južne meje. Hrvati vedo, da 
smo tu najbolj ranljivi. Mor-
da vedo naši sosedi tudi za 
dejanja nekaterih slovenskih 
politikov med osamosvojitvi-
jo, ki bi jih kompromitirala 
in ima zato naša politika zve-
zane roke. Slovend moramo 
glede južne meje nadonalno 
dozoreti in se dogovoriti, do 
kod bomo popuščali in kje je 
točka, s katere ni tunika. Pri 
pomembnih nacionalnih 
vprašanjih morajo naši poli-
tiki postaviti skrb za osebno 
slavo in prestiž na stran. Ni 
nam treba vedno iskati zašči-
te pri "velikih bratih'. Nekdaj 
sta bila to Dunaj in Beograd, 
danes pa je Bruselj." 



SMUČANJE Razgledi 

Tržičani radi ponosno pripomnimo, da brez tržiške tudi slovenske smučarije ne bi bilo! V veliki meri to drži, Tržič 
in tržiški smučarji razUčriih generacij so skozi zgodovino postavljali mejnike slovenske smučarije. 

V • V UDI e no etotrzisKesmucari e • • 

JANEZ KAVAR 

Za datum prve 
smučarske 

tekme v Tržiču 
velja 6. februar 

1927. Datum 
navaja več 

tržiških 
športnih 

kronistov, 
ohrardl pa se je 
tudi na medalji, 

ki jo je za 
nagrado prejel 

zmagovalec 
tekme Avgust 

Primožič. 

Tržiški smučarski klub je 
letos star častitljivih petino-
semdeset let V začetku letoš-
njega februarja je minilo 
enainosemdeset let od prve 
smučarske tekme v Tržiču. 
Sredi februarja bo preteklo 
osemdeset let od prve tekme 
v smuku na Zelenici, enega 
prvih uradno priznanih 
smučarskih tekmovanj pri 
nas. Deset let nazaj je Tržič 
slovesno proslavil svoj smu-
čarski jubilej. Deset let po-
zneje jubilejno leto tržiške 
smučarije skoraj neopazno 
polzi mimo nas ... 

Kot je v znameniti tržiški 
kroniki "Zgodovinski drobci 
župnije Tržič" leta 1936 zapi-
sal Viktor Kragl, je bil leta 
1923 ustanovljen "Športni 
klub v Tržiču" (SKT), pred-
hodnik današnjega Smučar-
skega kluba Tržič. Kragl na-
vaja, da se je v prvem trži-
škem športnem klubu "pr-
votno organizatorično vzga-
jalo smučarstvo", kasneje pa 
so se smučarski pridružile še 
druge sekdje, P n i predsed-
nik tržiškega S K T je postal 
Anton Jelene, sicer eden od 
dveh najbolj vnetih pobudni-
kov smučarskega športa v Tr-

žiču. Jelenca je pri predsedo-
vanju kluba, po Kraglovih 
navedbah, leta 1926 nasledil 
Anton Seljak, drugi od dveh 
najbolj vnetih prvih tržiških 
smučarskih zanesenjakov. 
Tako Jelene kot Seljak sta 
služila v avstro-ogrski vojski, 
kjer sta se seznanila s smu-
čanjem in tudi opravila voja-
ški smučarski inštruktorski 
izpit. Jelene je inštruktorski 
izpit opravljal leta 1913 v Ad-
montu v Avstriji, kjer se je v 
popolni vojaški smučarski 
opremi ponosno nastavil fo-
tografu. Beli krivčki ruševca 
na vojaški kapi Jelenčeve 
uniforme razkrivajo, da je Je-
lene služil v slovitem avstro-
ogrskem 2. gorskem strel-
skem polku, sicer najbolj slo-
venski enoti avstro-ogrske 
vojske. Letos tržiški smučar-
ski klub torej slavi svojih že 
85 častidjivih let! Nekateri 
slovenski športni zgodovi-
narji sicer nekoliko dvomijo 
o ustanovitvi tržiškega šport-
nega kluba v letu 1923. zgolj 
po (za zdaj) edinem pisnem 
viru v že omenjeni Kraglovi 
knjigi in po leto ali dve kas-
nejši registraciji kluba v ta-
kratno Jugoslovansko zim-
skošportno zvezo (JZSS). 
Vsekakor pa je bil SKT v ne-

Tržiški smukači 

kaj kasnejših letih že zelo de-
javen pri takratnem smučar-
skem športu v Tržiču, kamor 
sodi tudi organizacija prve 
smučarske tekme v Tržiču. 

Prva smučarska tekma 
v Tržiču 

Za datum prve smučarske 
tekme v Tržiču velja 6. febru-
ar 1927. Datum navaja več tr-
žiških športnih kronistov, 
ohranil pa se je tudi na me-

dalji, ki jo je za nagrado pre-
jel zmagovalec tekme Avgust 
Primožič. Pobudnik prve 
smučarske tekme v Tržiču je 
bil Anton Seljak, ki je tudi 
trasiral progo. Start tekme je 
bil na Pollakovem oziroma 
Cenovem travniku, to je na 
prostoru, kjer sedaj stoji trži-
ški zdravstveni dom. Proga 
je nato vodila skozi del mesta 
do Hofharce, klanca iz Trži-
ča proti Preski in Pristavi. Z 
vrha Hofharce je proga zavi-

la navkreber na grič Sv. Jože-
fa in naprej na Hraste, kjer je 
bilo še ne dolgo let nazaj pri-
ljubljeno tržiško smučišče. S 
Hrast se je proga spustila 
navzdol "za farovž" (župniš-
če), ter po sedanji Partizan-
ski in Cerkveni ulici, čez 
most čez Tržiško Bistrico na 
sedanji Trg Svobode, do cer-
kve sv. Andreja. Od tod jo je 
proga spet ubrala navkreber, 
proti Cimpru in naprej na 
Cegeljše. S Cegeljš je sledil 
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Iskanje po intemetu zna 
biti zelo naporna zadeva. 
Iskalni stroji, ki nam olajšajo 
tovrstno iskanje, so zelo upo-
rabni in koristni, če naj se v 
množici na milijone spletnih 
strani sploh le znajdemo. V 
Sloveniji je najbolj obiskan 
iskalnik Najdi.si, ki ga naj-
demo na spletnem naslovu 
http://www.najdi.si. S tem 
iskalnikom lahko iščemo po 
intemetu slovenskega spletne-
ga omrežja. Iskalnik poleg 
spletnih strani išče še slike, av-
dio in video datoteke ter elek-
tronske naslove, ponuja pa še 
novice in zemljevid, po kate-
rem lahko za vso Slovenijo po-
iščemo želeni naslov ali ulico. 

Iskane besede in pojmi so 
zelo raznoliki. Pravimo jim 
ključne besede. V letu 2007 Je 
bila najbolj iskana ključna be-
seda na iskalniku Najdi.si, 
igre. To potijuje, daje internet 
še vedno večinoma medij mla-

dih, željnih zabave in iger. 
Ključni besedi igre sledijo bese-
de z^ur, vreme, avto.net, email, 
GoogJe, boUta, seks, telefonski 
imenik in horoskop. Zanimi-
va kombinacija besed, ki od 
zabave vodi preko novic in 
nakupovanja vse do imenikov 
in srečanja s prihodnostjo. 

Najbolj iskana slovenska 
ženska v letu 2007 je bila 
PlaYbo^eva zajčica in vodite-
ljica Big Brotheija Nina Ose-
nar, kije naziv ohranila od 
lanskega leta. Sledita ji pevki 
Saša Lendero in Žana. Naj-
bolj iskan slovenski moški pa je 
Jan Plestenjak. Sledita mu 
pevca Lepi Dasa in Domen 
Kumer. Med glasbenicami, 
^asbeniki in ^asbenimi sku-
pinami je na prvem mestu 
Saša Lendero, pred Žano, na 
tretjem mestu po zaželenosti 
pa Je turbo folk skupina Ato-
mik Harmonik. Lepoti torej 
tudi na intemetu še zdaleč ni 

odklenkalo, veliko pa še vedno 
pomeni stas, medtem ko glas 
nekako sodi zraven, a Je v dru-
gem planu. 

Ce po ključnih besedah na 
iskalniku Najdi.si v letu 2007 
iščemo najbolj želene ženske 
iz sveta, tu najdemo Severino, 
Ceco in BritneY Spears, med 
moškimi pa so to Toše Pro 
eski, 50 Cent in Ronaldinho 
Več kol je afer, več Je interesa 
Glavno, da se govori, pa če 
prav slabo. 

Najbolj iskan med sloven 
skimi športniki in športnicami 
Je bil v letu 2007 maratonski 
plavalec Martin Strel, takoj 
za njim pa sta smučarka 
Tina Maze in ekstremni kole-
sar Jure Robič. Priljubljenost 
ekstremnih športov in športni-
kov je pogojena z mediji, 
ustrezna medijska pokritost 
prinaša tudi večje zanimanje 
ljudi in s tem sponzorjev. Prav 
zato je pojavljanje p medijih. 

torej tudi na intemetu, še 
kako zelo pomembno. 

Med igralci in igralkami so 
najbolj iskani Jurij Zmec, 
Matjaž Javšnik ter Tina Gore-
njak. Glavni zabavljači torej, 
saj taki vlečejo množice. Mno-
žice se valijo tudi na turistične 
destinacije. Tako so m^d naj-
bolj iskanimi na svetovnem 
spletu v letu 2007 Kranjska 
Gora, R<^a in Portorož. 

Med zgodovinskimi oseb-
nostmi še vedno tudi v letu 
2007 prevladuje največji slo-
venski pesnik France Preše-
ren. Sledita mu oče slovenske 
književnosti Primož Trubar 
ter pisatelj Ivan Cankar. Med 
politiki so bili v letu 200y naj-
bolj iskani tisti, ki imajo, ali 
pa bodo imeli največ politične 
moči. To so bivši predsednik 
države Janez Drnovšek, pre-
mier Janez Janša ter novo iz-
voljeni predsednik Danilo 
Tiirk. Trije najbolj iskani pre-

minuli državniki so Josip 
Broz Tito, Sadam Husein in 
Adolf Hitler. Statistika kaže 
na to, da se ljudje radi poisto-
vetimo z ekstremi, pa naj si 
bodo ti pozitivni ali negativni. 

Pri Najdi.si so zaznali velik 
porast iskanja naprav in poj-
mov s podroi^a tehnike. Naj-
več iskanj je usmerjenih na 
področje mobilne telefonije, 
računalnikov in računalniške 
opreme ter področje digitalnih 
fotoaparatov in kamer Obja-
vili so tudi lestvico najbolj 
iskanih blogov. Prvi je jona-
sov blog, drugi je blag 100 % 
Irony Free Blog, tretji pa Hu-
dov blog. 

Ste med tistimi, ki iščete 
najbolj iskane ključne besede? 
Če ne, potem že sodite med ti-
stih pet odstotkov ljudi, ki so 
nekaj posebnega. Biti poseben, 
pa vendarle ni vedno tako sla-
bo. V množici enakih vas 
bodo tako hitrge opazili. 

http://www.najdi.si
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spust na "Fabrko", danes del 
Tržiča - Ravne. Z Raven je 
spet sledil vzpon na Genovo 
Gubo in nato samo še spust 
čez Zali rovt navzdol na cilj-
no mesto na PoUakovem ozi-
roma Genovem travniku. 
Prijavnina za tekmo je bila 5 
dinarjev, za kar so tekmoval-
ci po tekmi dobili topel čaj v 
gostilni Pri Gašperlinu. Start 
tekme je bil ob dveh popol-
dne, zadnji tekmovalci pa so 
prišli na cilj že v mraku. Tek-
ma je v Tržiču zbudila do-
kajšnje zanimanje in marsi-
kateri posmeh starejših Trži-
čanov, med tržiško mladežjo 
pa novo zanimanje in veselje 
za smučarski šport. 

Po dokaj podrobno ohra-
njenem opisu proge si z da-
našnjimi topografskimi po-
magali lahko ustvarimo po-
drobno tehnično sliko proge 
in njenih tehničnih karakte-
ristikah. Proga je bila dolga 
10.400 metrov in je imela 
84 metrov absolutne višin-
ske razlike, relativne višin-
ske razlike pa kar 421 me-
trov. Start in dlj proge je bil 
na 520 metrih nadmorske 
višine, najnižja točka v 
vznožju Hofharce (516 me-
trov). najvišja pa na Gegelj-
šah (600 metrov). Najdaljši 
odsek proge je bil s Gimpra 
na Cegeljše (1900 metrov), 
najkrajši pa s Hrast "za fa-
rovž" (400 metrov). Če je 
dolžina proge upoštevanja 
vredna že ob številki čez de-
set kilometrov, pa je absolut-
na višinska razlika pod sto 
metrov kar malo zavajajoča. 
Tržičani dobro vemo, da je 
že sama Hofiiarca kar upoš-

tevanja vreden klanec, še 
bolj pa vzpon na grič Sv. Jo-
žefa, kakor tudi iz tržiškega 
mestnega jedra na Gegdjše 
in z Raven na Genovo Gubo. 
Po današnjih primerjavah je 
bila prva tržiška smučarska 
tekma še najbolj podobna 
sedanjim tekmam v teku na 
smučeh. S takratno dokaj 
preprosto smučarsko opre-
mo in tehniko, ki jo je opre-
ma dovoljevala, je bila proga 
tudi za današnja merila kar 
zahtevna. 

Zmagovalec prve smučar-
ske tekme v Tr^ču je bil Av-
gust Primožič - Gusteljnov. 
Drugo mesto je zasedel Juli-
us Shuss, Tirolec po rodu iz 
Innsbrucka, ki se je v Tržiču 
pri stricu mojstru Jodfu učil 
za krojača. Tretji pa je bil 
Viktor Indihar, grča, ki smo 
ga še pri njegovih dvainde-
vetdesetih letih v Tržiču sre-
čevali na kolesu. 

Drži, da je bila prva smu-
čarska tekma v samem Trži-
ču 6. februarja 1927, torej 
pred enainosemdesetimi 
leti. Borut Batagel, športni 
zgodovinar iz Gelja, pa je v 
arhivih Jugoslovanske zim-
skošportne zveze odkril raz-
pis za smučarsko tekmo leta 
1926 pri Sv. Ani (Ljubelj). 
Tekmo je razpisal SKT Tržič, 
ni pa naveden točen datum 
tekmovanja. Razpis za tek-
mo je predpisoval deset ele-
mentov, ki so jih morali tek-
movalci med tekmo izvesti 
oziroma demonstrirati: 
smuk v dolžini 100 metrov, 
snežni plug, lok, zaključen 
telemark, vezan "telemark", 
zaključena kristjanja, vezana 

kristjanja, zaključen prečni 
skok, vezan prečni skok in 
nato še poljuben smuk na 
dolžini 200 metrov. Očitno 
je šlo za tekmo v izvajanju 
smučarskih prvin, glede na 
začetke smučarskega športa 
v tižiškem koncu. Iz elemen-
tov tekmovanja je tudi raz-
vidno. da je bil "boter" tek-
movanja najverjetneje An-
ton Seljak, morda tudi An-
ton Jelene, saj gre za pedan-
ten vojaški pristop. Tako Se-
ljak kot Jelene sta bila voja-
ška smučarska inštruktorja. 

Prvi "Zeleniški smuk" 

Za prvo znano smučarsko 
tekmovanje na svetu velja 
tekma v Murmu v Švici leta 
1903, pripravil jo je "Kanda-
har Ski Club". Kot prvo pri-
znano smučarsko tekmova-
nje pri nas šteje slalom pri 
Geljski koči leta 1926. Tej 
tekmi je sledilo tekmovanje 
v smuku s Kredarice v 
Krmo, prvo 24. (ali 25.) apri-
la 1927, kasneje poznano kot 
"Triglavski smuk". Nasled-
nja uradno priznana tekma v 
smuku pri nas pa je bil že 
"Zeleniški smuk", za pokal, 
ki sta ga poklonila lastnika 
tržiške predilnice in tkalnice 
Glanzmann in Gassner, 19. 
februarja 1928. Letos bo to-
rej od prvega tekmovanja v 
smuku na Zelenici minilo 
osemdeset let! 

Prvi "Zeleniški smuk" je 
spet organiziral tržiSki smu-
čarski klub "SKT". Sprva 
bolj lokalno smučarsko tek-
movanje je kmalu postalo 
zelo množično in športno 

pomembno, s tekmovalci 
tudi zunaj Tržiča. Podro-
bnejši podatki o prvem tek-
movanju v smuku na Zele-
nici niso ohranjeni. Po ust-
nem viru (Avgust Primožič, 
5. junija 1988) naj bi bil 
zmagovalec Tržičan Rupret 
Sugg, drugo mesto pa naj bi 
zasedel Avgust Primožič. 
Čas zmagovalca naj bi bil 
okoli devet minut 

Nekatere podrobnosti o 
tekmah "Zeleniškega smu-
ka" so se ohranile v natanč-
nih zapiskih slovenske 
smučarske legende Girila 
Pračka z Jesenic. Reztiltate 
vseh tekem, na katerih je 
Praček nastopal, je vestno 
zapisoval. Tako je v Pračko-
vih zapiskih za "Zeleniški 
smuk" 18. februarja 1934 
najti rezultate: 1. Giril Pra-
ček (Jesenice) - 3.45.3; 2. 
Anton Tadel (Tržič) -
4.07.1; 3. Frenk Čarman 
(Tržič) - 4.15.0. V šestih le-
tih tekmovanj se je najbolj-
ši čas "Zeleniškega smuka" 
izboljšal za več kot pet mi-
nut. Drugouvrščeni Anton 
Tadel je po pripovedova-
njih slovel kot zelo neza-
upljiv do sodnikov, zato je 
vedno tekmoval s čez prsi 
pripeto lastno štoparico. 
Tretji, Frenk Čarman, je 
leto poprej (1933) postal 
prvi (jugoslovanski) prvak v 
slalomu na tekmovanju 
pod Jalovcem, ki je štelo za 
državno prvenstvo. 

Za trajno osvojitev pokala 
"Glanzmann-Gassner" na 
zeleniškem tekmovanju v 
smuku je bilo potrebno tri-
krat (zapored ali v presled-

kih) ekipno zmagati na tek-
movanju. V tridesetih letih 
prejšnjega stoletja sta bili 
pri nas najmočnejši smu-
čarski ekipi v Tržiču in na 
Jesenicah. Tekmovalci trži-
škega in jeseniškega kluba 
so si tudi izmenjaje delili 
zmage in pokal vse do leta 
1938, ko je bila 13. febmar-
ja na Zelenici odločilna tek-
ma za trajno osvojitev pre-
stižnega pokala. Na doma-
čem smučarskem terenu in 
snegu so se izkazali Tržiča-
ni in pokal "Zeleniškega 
smuka" osvojili v trajno 
last. Ciril Praček je vestno 
zapisal rezultate: 1. Hubert 
Stransky (Tržič) - 2.55.0; 2. 
Frenk Čarman (Tržič) -
2.56.1; 3. Ciril Praček (Jese-
nice) - 2.57.0. Za tržiško 
ekipo so leta 1938 na Zele-
nici nastopili: Frenk Čar-
man, Anton Tadel, Rihard 
Ankele, Edvard Stransky, 
Jože Ahačič, Zdenko Lavič-
ka, Hubert Stransky in An-
ton Babič. 

Smuk ima kot disciplina 
alpskega smučanja v Tržiču 
torej že kar globoke koreni-
ne, ki so jih po navedeni prvi 
generaciji uspešnih smuka-
čev kasneje krepili še mnogi 
tržiški smučarji, zlasti Janez 
Štefe. Krono na častitljivo 
preteklo tržiško smukaško 
zgodovino, ki se je začela z 
"Zeleniškim smukom" pred 
davnimi osemdesetimi leti, 
pa s svojimi uspehi postavlja 
sedanji tržišld smučarski 
šampijon Andrej Jerman. 

Vsff »liltc so II knjige "7s I« smučarskega 
5pom v Trjiiu*. avtoma )oJe Dekleva in Janej 
Kavar, izdal SK Tr2i< 1998. 

Anton jelene 

Anton Seljak 

Frenk Čarman 
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M M A NAGUČ 

Zadnjič smo videli, kako 
bi se bila ena od davnih go-

renjskih "botrinj" skorajda 
nesrečno končala. "No, te 
vrste slučaj - vsaj upamo 
tako - je bil seveda edini. 
Tem češče se je pa dogajalo, 
da so na botrinjah popivali 
čez mero ter si s tem kvarili 
zdravje in zapravljali težko 
prisluženi denar. A kakor 
sem že omenila, se je ta 
nelepa in škodljiva razvada 
zadnja leta skoro do cela 
odpravila. Danes opravijo 
botrinjo s par kozarci vina 
in še to le vsled pravde, 
katero smo podedovali po 
svojih dedih." 

Sicer pa smo še vedno pri 
krstu, kakršen je bil na 
Gorenjskem pred 1 9 0 0 . 
Navedimo še nekaj utrin-
kov. "Ako otrok pri krstu 
joka, je dobro znamenje, da 
bo zdrav, krepak, vesel in 

bo dolgo živel. Zato je 
umljivo, da botri kar nič ne 
skušajo tešiti malega kriča-
ča, češ: le zacvili le, se boš 
pa pozneje tem raje sme-
jal!" In še: "Tisti dan, ko je 
dete krščeno, pošljejo botri 
detetovi materi 'pogačo'. 
Pod imenom pogača je miš-
ljena velika štruca belega, 
na mleku umešenega kru-
ha, gotovo število jajec, ne-
kaj zrnate kave, cvrtja in 
ena kokoš ali petelin. Hišni 
očka pa priskrbi vederce 
vina, s katerim se potem 
krepi mlada mati. Ker pa 
Gorenjke na splošno niso 
udane vinu, zato otročnica 
vino pošteno deli s svojim 
možem." Tako je tudi prav 
in upam, da je v večini pri-
merov še danes podobno. 
"Osmi dan po porodu gre 
mati - ako je že dovolj krep-
ka seveda - z detetom v cer-

i — 
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Tako je Janez Krstnik krstil 
Jezusa Kristusa (na sliki 
Piera della Francesca, 1442). 

kev. Otroka ji nese babica. 
Tam prisostvuje sv. maši in 
ob užgani sveči prosi božje-
ga blagoslova sebi in otro-
ku." (Vir: Manica Koman, 
Na Gorenščem je fletno, 
1928). 

Tako je bilo torej nekoč. V 
20. stoletju pa so se tudi 
pri krstu zgodile velike 
spremembe. Povzame jih 
Slovenski etnološki leksi-
kon (SEL, izšel 2004), ki v 
geslu krst le-tega najprej 
opredeli kot "obred, pri ka-
terem otrok uradno dobi 
ime; zakrament, s katerim 
je posameznik sprejet v ver-
sko skupnost kristjanov". 
Sledi opis sprememb. 
"Otroka so h krstu do 2. sv. 
vojne nesli botri, straši niso 
bili zraven. V imenu kr-
ščenca - novorojenca odgo-
varjajo in se zaobljubijo 
botri, odrasel krščenec od-
govarja sam. Otroka so 
nekoč krstili prvi ali drugi 
dan po rojstvu, zadnja de-
setletja počakajo tudi več 
mesecev. V župnijah imajo 
radi skupinski krst več 
otrok med družinsko mašo. 

največkrat na določeno ne-
deljo v mesecu. Do 70. let 
20. stoletja so pri krstu 
imeli glavno vlogo botri, po-
zneje je ta prešla na starše, 
botri so sicer zaželeni kot 
priče, niso pa več nujno 
potrebni." 

Vloga botrov torej ni več 
glavna. Kaj pa botrinja.' SEL 
jo razlaga pod geslom 
"botrina". T o je "krstna 
gostija, Id jo priredijo takoj 
ali nekaj dni po krstu; ne-
kdaj je botrina izražala 
sprejem otroka v dmžbo in 
so se je udeležili tudi dmgi 
vaščani, zdaj je slavje dru-
žinsko". "Botrin(j)o pit" pa 
"so šli botri takoj po krstu v 
gostilno; šega je bila pred-
vsem tam, kjer je bila ferna 
cerkev oddaljena od vasi, 
živa je bila še v 19. stoletju". 
J a, je že tako: botri so še, 
botrinje pa ... 



USODE Razgledi 

Namesto pike na koncu 

Šundar na Zirovskem 

Hvala bogu je 
župnikov obisk 
koristil mami. 
Veliko bolje se 

je počutila. 
V nedeljo, ko 

so bili okoli nje 
zbrani obiski, 

nenadoma 
reče: "Mene 

pa vleče." Nato 
zapre oči in 

umre. 

M I L E N A MIKLAVČIČ 

Tako kot marsikje dru-
god je bilo tudi v Žireh naj-
več prepirov za domačimi 
stenami, zlasti tam, kjer sta 
si stali nasproti tašča in 
snaha. Marsikatera od sli-
šanih zgodb je bila kruta in 
še tako bogata domišljija ne 
bi mogla skovati nekaterih 
detajlov, zaradi katerih so 
trpeli tudi nedolžni - zlasti 
otroci. 

Pripovedovali so mi 
zgodbo o ženski, recimo ji 
Špela, ki se je v poznih 
dvajsetih letih omožila s 
fantom v najboljših letih. 
Takrat je še veljalo pravilo, 
da mora biti bodoča žena 
nedolžna, drugače "gotovo 
ni kaj prida". 

Zakon je bil že od same-
ga začetka bolj kot ne na 
majavih nogah, ker je on 
vse prerad pogledal v koza-
rec, kar je hkrati pomenilo, 
da je večere preživljal v go-
stilni, namesto da bi se grel 
pri sveže pečeni ženi. In 
ker še po letu dni ni bilo 
videti nobene najave tež-
ko pričakovanega potomca, 
je začela tašča stresati vse 
mogoče sume. Najprej po 
tihem, potem pa vedno bolj 
na glas. 

Špela, ki je že tako ali 
tako spoznala, da je šla iz-
pod dežja pod kap, ni imela 
moči, da bi se pred narašča-
jočo zlobo branila. Po drugi 
strani pa ni imela nikogar, 
ki bi ji ponudil toplo bese-
do. Od staršev ni mogla 
pričakovati kakšne pomoči, 
saj se ji je v zakon mudilo 
predvsem zato, da se je 
rešila njihovega večnega 
nerganja, nezadovoljstva in 
izkoriščanja pri delu na 
kmetiji, prijateljice so bile 
nezanesljive, nenazadnje je 
vedela, kako rade so oprav-
ljale druge, pa da nje ne bi! 

Približno v tistem času 
se je začela na široko pro-
pagirati tudi ginekološka 
preventiva za ženske. 

"Ko sem slučajno v 
Kmečkem glasu prebrala 
članek, sem se odločila, da 
grem na pregled. Naj stane, 
kolikor hoče, sem si rekla. 
Se danes se spomnim, kako 
me je bilo sram, celo noč ni-
sem spala in ko sem sedela 
v čakalnici, sem nekajkrat 
hotela vstati in zbežati • ka-
morkoli že. Hvala Bogu, da 
nisem, kajti zdravnica, ki 
me je pregledala, je bila zelo 
prijazna, potolažila me je in 
mi povedala, da je z menoj 
vse v redu. Ko sem se zače-

la jokati, me je poslala v so-
sednjo sobo, da sem prišla 
k sebi. Dala mi je le neke 
tablete, ker sem imela vnet-
je. Menda zato, ker je mož 
premalo pazil na čistočo. 
Nisem ji hotela povedati, 
da se pravzaprav ni nikoli 
umival, kvečjemu za velike 
praznike..." 

Obisk pri ginekologinji je 
Špeli dvignil samozavest in 
odslej se je tašči odločno 
postavila po robu. Tudi so-
progu je povedala, da je 
kriv on in njegovo pijanče-
vanje, čemur se je on prav 
po moško uprl z batinami, 
češ da bi bilo lahko "pol ži-
rovskih otrok njegovih" 
tako živahnega oneja ima. 

No, resnici na ljubo, ne-
kaj let kasneje se je res 
"izkazal", rodUa sta se dva 
otroka, temu veselemu dej-
stvu pa so botrovali žolčni 
kamni, zaradi katerih nekaj 
časa ni smel piti. 

Odločila sem se. da bom 
odnosom med taščo in sna-
ho letos posvetila malo več 
časa, kajti gradiva, ki se je 
že nabralo, je dovolj za celo 
knjigo. 

Včasih je težko verjeti, da 
je tudi ta, še nenapisana 
zgodovina naših prednikov, 
tako pisana in raznolika. 

tako polna sočnosti in ne-
dorečenosti. Na začetku 
sem bila prepričana, da 
bom največ pisala o prepi-
rih v zvezi z mejniki in po-
tmi. Pa potem ni bilo tako. 

Tudi pripovedovalci so se 
veliko bolj razživeli, ko je 
beseda stekla o ljubezni, 
strahovih, klevetah i n go-
stilniških peripetijah. 

Tam je bilo življenje! 
Mnogi so v svojem pripo-

vedovanju posegali tudi v 

sedanjost. Češ da Žirovci 
marsičesa nimamo ravno 
zato, ker se ne moremo ne-
hati prepirati. Pa je temu 
res? 

Pri raziskovanju korenin 
prepirov pa sem se na-
menoma izogibala med-
in povojnih časov. Kajti 
rane iz tega obdobja so 
še preveč sveže in nedore-
čene, da si - vsaj zaenkrat -
še ne bi drznila drezati 
vanje. 
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JOŽE KOŠNJEK 

Letos je januarja in febm-
arja pri Ogrisu ali po domače 
pri Miklavžu v Bilčovsu/Lud-
mannsdorfti na Koroškem še 
posebej slovesno in veselo. 
Oče Hanzi Ogris in mama 
Katarina, rojena Reichman, 
praznujeta 8o-letnico. V za-
konu. ki sta ga sklenila leta 
1955, so se jima rodili trije 
otrod: leta 1955 Katarina, leta 
1957 Ana in leta 1960 Hanzi. 
Miklavževa domačija je naj-
bolj znana zaradi izvrstne go-
stilne, za katero skrbita Han-
zi in njegova žena Elizabeta. 
Katarina se je predala kultur-
ni dejavnosti, še posebej fil-
mu, Ana, po poklicu učitelji-
ca, pa je sledila očetovemu 
zgledu in se je vključila v po-
litiko. V njej je napredovala 
kar visoko, saj je bila na listi 
socialdemokratske stranke 
Avstrije izvoljena v zvezni 
svet in je na njegovih sejah že 
govorila tudi slovensko. 

Miklavževa gostilna v Bilčovsu 

Oče Hanzi Ogris je med 
najbolj znanimi in spoštova-
nimi prebivalci Bilčovsa in 
tudi med najbolj znanimi 
Slovend na Koroškem. Nje-
gov oče Janko je prevzel Mi-
klavževo domačijo leta 1932. 
Bil je zaveden Slovenec, ki je 
v kraju spodbujal kulturno 
dejavnost. Nacisti so očeta 
Janka, ženo Ano in pet otrok 
izselili v Nemčijo. Leta 1945 

so se vrnili v izropan dom. 
Obnovili so ga in povečali, 
uredili gostilno in ga spreme-
nili v središče dogajanja v 
vasi. Obiskali so jo tudi neka-
teri znani slovenski in avstrij-
ski politiki, med njimi pred-
sedniki republike Avstrije in 
Slovenije Heinz Fischer, Mi-
lan Kučan in Janez Dmovšek. 

Hanzi Ogris se spominja, 
da so vladale do leta 1948, ko 

Katarina in Hanzi Ogris 

so se nacisti in nasprotniki 
Slovencev zaradi strahu, da 
bi jih zaprli, potuhnili, za Slo-
vence kar prijazne razmere. 
Potem se je začelo spremi-
njati na slabše. Protisloven-
sko razpoloženje se je krepilo 
in Hanzi je spoznal, da se 
morajo tudi Slovend vključiti 
v f)olitiko, tam iskati zavezni-
ke in tako braniti svoje pravi-
ce. Na listi Socialdemokrat-

ske stranke je bil izvoljen za 
poslanca deželnega zbora. 
To funkdjo je opravljal deset 
let. Dvajset let je bil župan 
Bilčovsa. Nasledila ga je 
prav tako socialistka Stefi 
Quantschnig. Hanzi je pono-
sen, da je bščovski župan že 
38 let sodalist. O n in njegovi 
sodelavci imajo največ za-
slug, da je v občini Bilčovs 
dvojezičnost nekaj običajne-
ga. V občini uspešno deluje 
Slovensko prosvetno društvo 
Bilka. Dejavni so mladi, obči-
na pa je zaradi urejenosti in 
skrbi za zdravo okolje dobila 
naziv "Zdrava občina". Za 
prihodnost so zelo pomemb-
ni rezultati ankete, ki jo je 
med mladimi izvedla občina. 
Nad 80 odstotkov jih je izjavi-
lo, da se v občini počutijo do-
bro. Od občine pričakujejo 
ureditev mladinskega centra 
ter boljšo avtobusno poveza-
vo s Celovcem. 



I Margarina, 
I Rama Classic nova, 
i 250 g 

redna cena € 0,83 j € a 4 i 
Kuhinjske brisače, 
Zewa Wisch&Weg 
design, 2/1 , F ^ v r l K a k ^ 

redna cena € 2,69 €1,39 
Gel za prhanje 
Palmolive, mlečni 
več vrst, 250 ml 

redna cena € 1,69 €1,18 

Oljčno olje, 
Carapelli, 

0,75 I 

redna cena < 6,55 €4,49 

SPAR piščančje meso 
brez kosti in kože, piščančji file 

In stegna brez kosti in kože, 
pakirano, 1 kg 

redna cena € 5,99 €4,59 
Jazonov hlebec, 
žito, 1 kg 

redna cena € 2,87 €1,73 
Kisla smetana. 
Ljubljanske mlekarne, 
'80 g ^ 

smetana 

redna cena « 0,74 €0,59 
Čokoladna tablica z rižem. 
Bali, 200 g 

redna cena € 1,75 €1,09 

Mineralna voda, 
Jamnica, 1,5 I 

redna cena € 0,49 €0,39 

Poižki Grande 
jajčni št. 27, 

žito, 500 g 

redna cena C 1,31 

€0,86 
Ponudba velja od 13. 02. do 19. 02. oz do prodaje zalog. S R A R ® Dobro zane! 
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VALENTINOVO Razgledi 

Mož, ki goduje 14. svečana, naj bi bil mogočni zavetnik zaljubljenih duš in ljubimcev. No, naši predniki s tem ne 
bi povsem soglašali. Sami so se po pomoč v ljubezenskih zadevah v glavnem obračali k sv. Antonu. Valentin pa je 
imel povsem druge naloge. 

Sv. Valentin, prvi spomladin 
PAVIA K U N E R 

Po starem 
kmečkem 
koledarju 

namreč prinese 
ključe do 
korenin, 

zato mu pravijo 
"prvi 

spomladin". 

č e torej pričakujete, da bo 
v tem prispevku govora pred-
vsem o zaljubljencih, srčkih 
in amorjevih puščicah, naj 
vas kar takoj razočaram. Ne 
bo čisto tako. Je že tako, da se 
na ta ljubezni dan bolj kot za-
ljubljenci, veselijo trgovci in 
bolj kot ljudje, ženijo ptički. 

Zdravko skrbi za zdravje 

Valentin, po naše tudi 
Zdravko, je ime več svetni-
kov v krščanski tradiciji. Po-
božna legenda pripoveduje, 
da je Valentin, ki goduje v 
teh dneh, živel konec 3. sto-
letja v mestecu Temi v Italiji, 
kjer se je kot mašnik in škof 
posvetil pokristjanjevanju 
poganov in skrbi za uboge. 
Pogumno je oznanjal vero v 
Jezusa in ni hotel priznati 
rimskih bogov. Cesar Klavdij 
ga je izročil v roke uradniku 
Asteriju, da bi ga spameto-
val. A zgodilo se je ravno na-
sprotao. Naš blaženi Anton 
M. Slomšek piše: "Asterij za-
roti sv. Valentina, naj m u 
prav pove, kdo je bil Jezus in 
kakšni so njegovi nauki. Va-
lentin začne učiti, da je Kri-
stusov nauk prava luč večne-
ga zveličanja, ki razsvetli vsa-
kega človeka, kateri veruje 
vanj, in da v žalostni temi ži-
vijo vsi nevemiki, ki ne spo-
znajo ne boga, ne Jezusa. 
Radovedno ga Asterij pov-

praša rekoč, 'Ali moreš ti 
slepcem dati pogled? Glej, 
imam slepo hčer, ozdravi mi 
jo!' Sv. Valentin jo da pripe-
ljati, poln živega zaupanja 
pogleda v nebo, moli - in ko 
bi trenU, izpregledala je. 
Asterij ukaže izpustite î se 
kristjane, ki so ve ječi in se 
da krstiti z vsemi svojimi do-
mačimi ljudmi. Ko cesar to 
zasliši, zboji se nevernega 
ljudstva, in zapove sv. Valen-
tinu, oblastniJai Asteriju in 
vsej njegovi žlahti glave od-
sekati." To naj bi se zgodilo 
14. svečana leta 269. Častilci 
sv. Valentina v zgodovini so 
bili številni. Prišteli so ga 
celo med štirinajstere po-
močnike v sili. Ime Valentin 
izhaja iz latinske besede va-
lens, kar pomeni močan ali 
zdrav, zato so svetnika imeli 
za priprošnjika zoper vse te-
lesne slabosti, kužna obole-
nja in bolečine v trebuhu. 

Ima ključe do srca... 

Ker je \ T n i l vid slepi dekli-
ci, katere družina se je zato 
dala krstiti in torej spoznala 
pravo vero, velja Valentin za 
zavetnika za zdrave oči in 
pravo spoznanje. Po neki 
drugi legendi je ozdravil bož-
jastnega dečka, zato drži 
svetniško roko nad božjastni-
mi bolniki. V svoje zavetje pa 
sprejema tudi otroke, mladi-
no, popotnike, romarje, če-
belarje in celo živino. Njegov 

god je navadno v predpustu, 
čeprav letos ni tako. Ta čas je 
bil od nekdaj namenjen sva-
tovanjem, zato so ga za svoje-
ga vzeli tudi zaročenci, novo-
poročenci in zaljubljenci. 
Tako je pridobil tudi ključe 
do srca. Naj ob tem opozo-
rim, da so se naši predniki v 
ljubezenskih zadevah obra-
čali predvsem na sv. Antona, 
ki goduje 13. junija. On je bil 
njihov glavni ljubezenski pa-
tron in pomočnik, k sv. Va-
lentinu pa so se zatekali le 
poredkoma. Sicer so ga do-
bro poznali že stoletja nazaj, 
vendar v drugačni vlogi. Bolj 
kot zaljubljenci so se k nje-
mu zatekali romarji in zlasti 
čebelarji, ker se njihove čebe-
le v tem času zbudijo iz zim-
skega spanja. 

In ključe do korenin 

Našemu ljudstvu je bil prvi 
znanilec pomladi, čeprav go-
duje tako rekoč še sredi zime. 
Po starem kmečkem koledar-
ju namreč prinese ključe do 
korenin, zato mu pravijo 
"prvi spomladin". Valentin 
"odklene" korenine in začne 
se delo na vrtovih, v sadovnja-
kih in vinogradih. Pravijo, da 
Valentin ureže prvo trto. Bli-
žajoča pomlad pa vabi tudi k 
ženitnini, takšni ali drugačni. 
Tako je veljalo, da se na ta 
dan ponekod na Štajerskem 
in Kranjskem ptički ženijo. 
Tisti, ki se še niso na vincen-

djevo, a ne želijo čakati do 
gregorjevega. Kdor želi videti 
ptičjo ženitev, mora bos do 
grmovja, čeravno je na ta dan 
včasih še sneg. 

Poromajmo na 
Limbarsko goro 

Po pripovedovanju pokoj-
ne babice je ba sv. Valentin 
zelo priljubljen med našimi 
prababicami. Priporočale so 
se mu v molitvi, priljubljena 
pa je bila zlasti božja pot na 
Limbarsko goro nad Morav-
čami, kjer stoji cerkev sv. Va-
lentina. Zavedna romarka je 
bila tudi moja prababica, ki 
se je v gruči številnih pobož-
nih častilcev sv. Valentina 
podala na božjo pot v upa-
nju, da ji Valentin nakloni 
zdravja. Slovenska legenda je 
sv. Valentinu kot brata pri-
družila sv. Peregrina. Razlog 
naj bi bil v tem, da ima sv. 
Peregrin v župnijski cerkvi 
na Brdu pri Lukovici, torej 
pod Limbarsko goro, poseb-
no kapelico z oltarjem. Mati-
ja Valjavec je zapisal legend-
no pesem o lakomni in ošab-
ni krčmarid, ki oba brata za-
vrne, ko jo prosita prenočiš-
ča. Zato jo zadene nesreča za 
nesrečo. Pesem je zelo dolga, 
zato le refren: "Pomagaj Bog, 
svet Valentin in njega brat, 
svet Peregrin!" Zdi se, da na 
valentinovo, poleg Valenti-
nov, Zdravkov, Tinčkov ter 
seveda vseh zaljubljencev. 

praznujejo predvsem trgov-
d, ki jim ta romantični praz-
nik navrže precej cvenka. Če 
bi ga želeli še več, pot pod 
noge in na Limbarsko goro k 
Valentinu po pomoč. A brez 
močne vere v tega svetega 
moža ne bo uspeha. Za 2^ed 
naj si vzamejo naše prababi-
ce. Na Limbarsko goro naj 
poromajo tudi tisti, ki jih da-
jejo oči, imajo trebušne teža-
ve, se ubadajo z z a i A m o ži-
vino, še zlasti pa tisti, ki želi-
jo, da bi njihova ljubezen tra-
jala večno. 

Junona, Valentinova 
predhodnica 

Korenine valentinovega, 
kakršnega poznamo danes 
in je k nam prišlo iz Ameri-
ke, segajo daleč nazaj, celo v 
čas, preden je sv. Valentin ži-
vel in z njim nimajo nič 
skupnega. V starem Rimu so 
14. februarja slavili praznik v 
čast boginje Junone, ki je ve-
ljala za zavetnico zakona in 
družine. Moški naj bi na ta 
dan ženam in družicam po-
klanjali rože. Veljalo pa je 
tudi, da se bo samsko dekle 
poročilo s tistim, ki ga bo L4. 
februarja prvega ugledalo 
njeno oko. 
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MARJETA SMOLNIKAR 

Novembra lani je vladni 
predsednik Janez Janša pred 
poslanci državrwga zbora in 
vso slovensko Javnos^o položil 
na govorniški oder svoje karte 
in samozavestno napovedal boj 
proti tako imenovanim tajku-
nom, se pravi, proti organizira-
nemu gospodarskemu krimina-
lu. Po torkovi spektakulami ak-
ciji slovenskih policistov, krimi-
nalistov in tožilcev je mogoče 
špekulirati z mislijo, da je imel 
predsednik vlade takrat v mis-
lih povsem konkretna imena in 
priimke: Ivana Zidatja, prvega 
moža ser, Dušana Čmigoja, 
prvega moža Primorja, Hildo 
Tovšak, prvo damo Vegrada 
(ki je med drugim v Rožni do-
lini v Ljubljani gradila vilo do-
r\edavnega predsednika uprave 

časopisne hiše Delo, kar tukaj 
navajam izključno kot zanimi-
vost ), in verjetno še ki^u. V pri-
meru. daje imel predsednik 
vlade novembra v državnem 
zboru, ko so poslanci razprav-
ljali o zaupnici vladi, v resnici v 
mislih aretirano trojko (plus še 
koga), potem bodisi Janez Jan-
ša vidi v prihodnost bodisi je 
bila akcijo organov pregona po-
litično motivirana. Če drži 
slednje, obstaja velika nevar-
nost, da se spektakel na koncu 
obrne proti tistemu, ki gaje na-
črtoval. Je pa res, da hodi vlad-
ni predsednik Janez Janša z 
aretacijo vodilnih slovenskih 
gradbincev (domnevno osum-
ljenih ut(ye davka, pranja de-
narja in podkupovanja) po os-
trem političnem robu že zato, 

t 

ker imajo začasno pridržani 
osumljenci mreže razpredene 
od Beogratia v eni pa tja do Va-
tikana v drugi smeri. 

Da ne bo pomote. Sem za to, 
da država oziroma organi pre-
gona stopijo na prste vsem, ki si 
roke maž^ s takšnimi in dru-
gačnimi, z organiziranimi in 
neorganiziranimi kriminalni-
mi posli. Po drugi strani pa dvo-
mim, da so Ivan Zidar, Dušan 
ČmigoJ in Hilda Tovšak vrh 
kriminalnega ledenika v deželi-
ci pod Alpami. Dgstvo namreč 
je, da je nekdanje družbeno pre-
moženje razgrabila precg širša 
skupina tajkunov, kot je začas-
no pridržana trojka, težko pa 
veijamem, da se bo pod taktirko 
Janeza Janše (ali kogar koli 
drugega) las skrivil še komu. 

Denimo, tistim, kisov času slo-
venskega osamosvajanja zaslu-
žili z orožjem. Kajpada, proti-
zakonito. 

Protikriminalna akcija, ki se 
je po besedah generalne držav-
ne tožilke Barbare Brezigar za-
čela pred rr^sed in v kateri so 
organi pregona uporabili inšti-
tut posebnih metod in sredstev, 
vrh pa je dosega v torkovih are-
tacijah, bo smiselna le, če bo, 
prvič, izpeljarui do konca, po-
meni, če se bo končala na sodiš-
ču, in drugič, če bodo na zatož-
no klop sedU vsi, ki so Mi v do-
mnevno kriminalne posle vple-
teni tako neposredno kot tudi 
posredno. Tako kot vss druge 
dogodke pa je tudi torkove are-
tacije treba gledati in razlagati 
V konkretnih družbenih in poli-

tičnih okoliščinah. Te pa so 
takšne, da Slovenija širši evrop-
ski politiCni entiteti (načrtno 
ali neruičrtno) predseduje prav 
v času, ko se na jugu nekdanje 
Jugoslavije osamosvaja prav 
tako nekdanja avtonomna po-
krajina Kosovo in Metohija, 
naša država pa naj bi to poli-
tično dganje priznala med pr-
vimi na svetu. Povedano dru-
gače, mogoče je, da vladni pred-
sednik Janez Janša in zunanji 
minister Dimitrij Rupd v teh 
konkretnih okoliščiruih (morda 
pa tudi v kontekstu letošnjih dr-
žavru)zborsiiih volitev) potre-
bujeta kost, za katero se bo jav-
nost brezglavo zapodila. Če gre 
zato, sta vladni predsednik in 
zunanji minister našla za jav-
nost pravo poslastico. 
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Lani izpustili milijone evrov 
Upravni odbor Gospodarske zbornice Slovenije opozarja, da država praktično onemogoča koriščenje 
evropskih sredstev. Ponavlja se jugoslovanska praksa. 

ŠTEFAN ŽARGI 

Ljubljana - V torek se je na 
Gospodarski zbornici Slove-
nije (GZS) na svoji peti redni 
seji sestal upravni odbor 
zbornice, pri čemer je bila 
kot osrednja tema načrtova-
na obravnava programa mi-
nistrstva za promet. Ker se je 
zaradi izrednih dogodkov v 
zvezi z največjimi slovenski-
mi gradbeniki minister Žer-
jav opravičil, so zbranim čla-
nom upravnega odbora pre-
ostale le druge teme predvi-
denega dnevnega reda. Tako 
so dobili informacijo o oceni 
poslovanja G Z S v preteklem 
letu, iz katere je bilo razvid-
no, da se je zbornica v letu 
preobrazbe srečevala s pre-
cejšnjimi finančnimi težava-
mi, saj je prostovoljno član-
stvo pomenilo velik upad čla-
nov in s tem članarine, zni-
žali so plače in radikalno za-
čeli zmanjševati število zapo-
slenih. Po formalnih eviden-
cah se je v pol leta število čla-
nov zmanjšalo za tretjino (z 
31 na 20 tisoč), ocenjujejo pa, 
da bo le polovica od preosta-
lih (n tisoč) ostala v članstvu. 
Pa še pri tem jih je le dobra 

Predsednik GZS Zdenko Pavček (desno) In generalni 
direktor G Z S Samo Hribar Mlllč 

polovica (6 tisoč) redno pla-
čevala članarino. Doslej so 
izbrisali 6.400 članov in vlo-
žili prek dva tisoč sodnih iz-
terjav. Kljub tem precej ža-
lostnim podatkom pa G Z S 
še izpolnjuje z zakonom do-
ločene kriterije reprezenta-
tivnosti. 

V odsotnosti prometnega 
ministra je tako postala sred-
nja tema razprave kohezijska 
politika Slovenije, h kateri je 

uvodno jasno, jedrnato in 
hkrati dovolj kritično obra-
zložitev podala Mateja Če-
pin. Opozorila je, da naša dr-
žava pri črpanju sredstev iz 
evropskili strukturnili skla-
dov p>ošteno zamuja, saj so 
bili operativni programi pri-
pravljeni z enoletno zamudo. 
V finančni perspektivi EU 
2007 do 2013 naj bi naša dr-
Žava iz treh skladov dobila 
4,2 milijarde evrov in samo 

lani smo zaradi nepripravlje-
nosti in odsotnosti večkrat 
obljubljenih razpisov minis-
trstva za gospodarstvo ne-
povratno izgubili šeststo mi-
lijonov evrov. Slaba organizi-
ranost, izredno centralizira-
ni in zapleteni birokratski 
postopki, pri čemer smo, kot 
smo slišali v precej burni 
razpravi, "bolj papeški od pa-
peža", delajo ogromno ško-
do in tega ne bo mogoče 
nadoknaditi. Ali kot je dejal 
predsednik G Z S Zdenko 
Pavček, "z večerjo ni mogoče 
nadoknaditi treh zamujenih 
dnevnih obrokov". Še bolj je 
bil oster generalni direktor 
G Z S Samo Hribar Milič, ki 
je dejal, da je sramota, da ne 
znamo izkoristiti bruseljske-
ga denarja in dodal: "Ponav-
lja se zgodba, ko Slovenci 
nismo znali izkoristiti skla-
dov v Jugoslaviji!" Upravni 
odbor je po razpravi vodstvu 
G Z S naložil, da problemati-
ko, ugotovitve in sklepe v 
zvezi s kohezijsko politUco v 
Sloveniji prenese v obravna-
vo na Svet Vlade RS za kon-
kurenčnost, na Državni svet 
in Odbor za gospodarstvo 
pri Državnem zbom. 

Podpora prenosu znanja 
Podjetje Domel iz Železnikov in žirovska Alpina sta družbi, kjer uspešno prenašajo znanje z univerze 
in inštitutov v svoj razvoj. 

ŠTEFAN ŽARGI 

Železniki, ŽIrl - V ponedeljek 
je ministrica za visoko šol-
stvo, znanost in tehnologijo 
Mojca Kucler Dolinar obis-
kala kar dve podjetji na Škof-
jeloškem, ki posebno pozor-
nost namenjata prenosu 
znanja v svojo dejavnost, dve 
gospodarski družbi, ki sta iz-
razito razvojno naravnani. 

Prvo je bilo podjetje Do-
mel iz Železnikov, kjer je so-
delovanje s fakultetama za 
strojništvo in elektrotehniko 
ter Inštitutom Jožef Štefan 
prispevalo k temu, da je s 
proizvodnjo sesalnih enot 
postalo vodilni tovrstni ev-
ropski proizvajalec. Na razpi-
su raziskovalno razvojnih 
projektov ministrstva za viso-
ko šolstvo, znanost in tehno-
logijo so v minulih dveh letih 
za razvoj in industrializacijo 
visoko učinkovitega sistema 
dovajanja zraka v gorivne ce-
lice prejeli skupno prek 190 
tisoč evrov. Tudi prek razpisa 
mladi raziskovalci iz gospo-
darstva se usposabljata dva 
mlada raziskovalca, katerih 
študij in pridobljeno znanje 

Ministrica Mojca Kucler Dolinar z vodilnimi na ogledu v Alpini 

ima dodano vrednost, saj je 
usmerjeno h konkretnih 
problemom in vprašanjem. 
Ministrica Kucler Dolinarje-
va je posebej pozdravila usta-
navljanje razvojnega centra 
za vodikove tehnologije, kar 
v svojem programu podpira 
tudi Evropska komisija. "Te-
matika alternativnih virov 
energije je zelo pomembna 
tudi za Slovenijo, kajti zave-
dati se je treba, da že uvaža-
mo več kot dvajset odstotkov 
električne energije. I n vsak 

nov alternativen in ekološko 
sprejemljivejši vir energije 
bo za našo prihodnost samo 
plus," je dodala ministrica. 

Drugi obisk je bil name-
njen tovarni obutve Alpina 
Žiri, katere razvojno razis-
kovalna skupina prav tako 
uspešno sodeluje z nekateri-
mi od slovenskih fakultet ter 
raziskovalnimi inštituti 
doma in na tujem. Kot vodil-
ni svetovni proizvajalec te-
kaških čevljev je prisotna 
tudi v tekmovalnem delu 

svetovnega pokala, kar jo ne-
prestano sili, da izboljšuje 
funkcionalne lastnosti obu-
tve, ki jih nato prenaša v red-
no ponudbo obutve. V sode-
lovanju s Inštitutom Jožef 
Štefan je v zadnjih letih raz-
vila več naprav, ki v laborato-
rijskih razmerah omogočajo 
simuliranje gibanja med te-
kom in smučanjem ter tako 
pripomorejo k izpopolnjeva-
nju funkcionalnih lastnosti 
obutve. Drug pomemben 
dosežek je nov 3D laserski 
merilnik stopal, razvit v so-
delovanju s Fakulteto za 
strojništvo v Ljubljani, in ob 
tem večvolumenska obutev, 
ki bosta v Alpininih proda-
jalnah predstavljena letos. 
Trenutno Alpina na podro-
čju razvoja in raziskav sode-
luje v dveh slovenskih in še-
stih evropskih projektih, pri 
č«mer je koordinatorka v 
dveh projektih Eureka. 
Uspešnost ne nazadnje po-
trjujejo tudi pridobljena 
sredstva, saj bodo iz Eureke 
v treh letih dobiU 6 6 tisoč 
evrov, na domačih razpisih 
pa so v preteklih dveh letih 
dobili še 54 tisoč evrov. 

KRATKE NOVICE 

K R A N J 

Izvolili nov nadzorni svet Iskraemeca 

Po dvakratni odpovedi (tudi zaradi zapletov z vizami novih 
egiptovskih lastnikov) se je v ponedeljek le sestala skupščina 
Iskraemeca, ki pa je bila zaključena v nekaj minutah. V na-
sprotju S pričakovanji, da bodo razpravljali o strategiji za pri-
hodnost Iskraemeca, so namreč izvolili le nov nadzorni svet, 
v katerem imajo predstavniki novega lastnika egiptovske 
družbe El Sewedy, ki je 98-odstotni lastnik Iskraemeca, šest 
članov, zaposleni V Iskraemecu pa tri člane. Kot nam je pove-
dal predsednik uprave Janko Šteharnik, naj bi bila strategija in 
poslovni načrt za letos pripravljena prihodnji teden in prvo 
sejo novega nadzornega sveta tako pričakujejo v približno de-
setih dneh. Tedaj bo tudi jasno, ali bo Šteharnik ostal na kr-
milu Iskraemeca. Š. Ž. 

jubilejno unrčeuanje 

5 , 5 0 % kvoto omejena 

prainujemo 15 let 

Sprejmite izziv! 

Delniška družba Merkur je največje trgovsko 
podjetje pri prodaji »naredi si sam«, 
elektrotehničnih, metalurških in profesionalnih 
tehničnih izdelkov na slovenskem trgu, našo 
blagovno znamko pa vse bolj razvijamo tudi 
na bližnjih tujih trgih. 
Ker naše podjetje raste, skupaj s smelimi 
poslovnimi načrti raste tudi število prostih 
delovnih mest. Vabimo vas, da sprejmete 
izziv in se prijavite na delovna mesta: 

1. SKLADIŠČNI MANIPULANTIn UPRAVLJALEC 
SKLADIŠČNE MEHANIZACIJE (m/ž): 
več delavcev v Skladiščno transportni dejavnosti 
v skladišču tehničnega blaga in skladišču črne 
metalurgije. 
Vaše delo bo obsegalo: 
Izbrani kandidati/ke bodo opravljali predvsem naloge 
prevzema, komlsioniranja, oddaje blaga in materiala, 
vnaSianja in kontrole podatkov ter upravljanja skladiSfne 
mehanizacije in transportiranja blaga. 
Pričakujemo: 

• najmanj KV izobrazbo tehnične oz. strojne smeri, 
• KV izobrazba tehnične, trgovske oz. druge 

ustrezne smeri, 
• poznavanje postopkov skladiščnega poslovanja, 
• 1 leto delovnih izkuiSenj pri navedenih delih, 
• pripravljenost na stalno Izobraževanje in usposabljanje. 

2. OPERATER CNC in REZALEC (m/ž): 
več delavcev za delo v Operativni proizvodnji. 
Vaše delo bo obsegalo: 
Izbrani kandidati/ke bodo opravljali delo na CNC 
rezkalnem stroju oz. naloge razreza, obdelave, 
izdelave in oblikovanja metalurških polizdelkov. 
Pričakujemo: 

• najmanj KV izobrazbo tehnične oz. strojne smeri, 
• poznavanje postopkov rszreza, obdelave, izdelave 

in oblikovanja metalurSkih polizdelkov, 
• 1 leto delovnih izkušenj pri navedenih delih, 
• zaželjen Izpit za upravljalca dvigal oz. izpit 

za voznika viličarja, 
• pripravljenost za stalno izobraževanje in usposabljanje. 

MERKUR 
SPREJMITE IZZIV in poSljite svojo vlogo in življenjepis z navedbo, 
na katero delovno mesto se prijavljate, do 23. februarja 2008 na 
naslov; MERKUR, d. d., Kadrovsko pravno področje^ Cesta na 
Okroglo 7, 4202 Naklo, ali na e-naslov: zaposlitev@merkur.si. 

mailto:zaposlitev@merkur.si
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KRANJ 

Odločbe in denar za hribovska območja 

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je v ponede-
ljek začela izdajati odločbe o plačilih za območja z omejeni-
mi možnostmi za kmetijsko dejavnost za lani, V ponedeljek 
je izdala pet tisoč odločb, skupno jih bo 49 tisoč, hkrati pa 
bo izplačala okrog 44 milijonov evrov denarja. Upravičenci 
lahko pričakujejo denar na svojih računih v treh do petih 
dneh od prejetja odločbe. C. Z. 

POLJANE 

Predavanje o negi gozda 

Društvo podeželske mladine Škofja Loka in kmetijska sveto-
valna služba vabita danes, v petek, ob 20. uri v zadružni 
dom v Poljanah na predavanje o negi gozda. Predaval bo 
Franc Miklavčič, izkušeni revirni gozdar in inštruktor krajev-
ne enote zavoda za gozdove. Na predavanje vabijo poleg 
članov društva tudi vse, ki jih ta tematika zanima. C. Z. 

GORENJA VAS 

O majskem hrošču, ki povzroča škodo 

v torek ob 15. uri bo v osnovni šoli v Gorenji vasi predava-
nje o majskem hrošču. Predavala bo Marija Kalan, specia-
listka za rastlinsko pridelavo v Kmetijsko gozdarskem zavo-
du Kranju. Hrošč se že več let zapored pojavlja na območju 
občine Gorenja vas-Poljane, se širi ob reki Sori in povzroča 
veliko škodo, zlasti na travnikih. C. Z. 

M O Š N J E 

Kako "oživiti" staro drevo 

V okviru obveznega izobraževanja za kmetijsko okoljske 
ukrepe (SKOP in KOP) bo v torek ob 15. uri v nasadu Resje 
prikaz oživitvene rezi in predstavitev oskrbe travniškega sa-
dovnjaka. Kako "oživiti" staro drevo, bo pokazala Tatjana 
Zupan, vodja sadovnjaka Resje. C. Z. 

Za javor skoraj tri tisoč evrov 
v Slovenj Gradcu je bila druga dražba kakovostnega lesa. Cene lesa, prodanega na dražbi, so tudi 
desetkrat višje kot pri običajni prodaji. 

CVETO Z A P L O T N I K 

Kranj - Na letališču v Slovenj 
Gradcu so v torek objavili 
uradne rezultate dražbe ka-
kovostne hlodovine, ki so jo 
pripravili društvo lastnikov 
gozdov iz Mislinjske doline, 
zveza lastnikov gozdov, kme-
tijsko gozdarska zbornica, 
mariborski kmetijsko goz-
darski zavod in zavod za goz-
dove. Dražba je bila uspešna, 
saj so prodali okoli 9 0 od-
stotkov hlodovine in pri tem 
dosegli rekordne cene. Naj-
višjo ceno je dosegel javor re-
braš - 2.913 evrov za kubični 
meter, tudi osem naslednjih 
najbolje prodanih lilodov je 
bilo javorjevih, deseto najviš-
jo ceno pa je dosegel hlod 
oreha - 1.335 evrov za "ku-
bik". Za najdražji hlod hrasta 
je kupec odštel 678 evrov za 
kubični meter, med hlodi 
iglavcev pa je bila najvišja 
cena 518 evrov za "kubik" 
smreke. V kmetijsko gozdar-
ski zbornici pojasnjujejo, da 

Na dražbi dosega les bistveno višje cene kot na običajnih 
prodajnih poteh. 

so visoke cene javorja, oreha 
in lirasta posledica trendov v 
lesni industriji, id pri izdela-
vi pohištva kombinira svetli 
in temni les - javor in oreh ali 
javor in hrast. Po visoko ka-
kovostaem lesu jesena ah 
bukve je med izdelovalci po-

hištva zaradi modnih smer-
nic bolj malo zanimanja, 
zato na dražbi hlodi teh dre-
vesnih vrst niso dosegli viso-
kih cen. 

Na lidtadji je letos enako 
kot lani sodelovala tudi skup-
nost Solastniki gozdov Pla-

ninca, ki gospodari s 340 
hektarji gozdov na območju 
Begunjščice. Kot je povedal 
gospodar skupnosti Janez 
Zupan iz Begunj, so na draž-
bo peljali osemnajst "kubi-
kov" hlodov, predvsem gor-
skega javorja ter še nekaj 

Za javor rebraš je značil-
no, da ima valovita lesna 
vlakna. Večje kose upo-
rabljajo za furnir v pohiš-
tvu visoko cenovnega 
razreda, krajše pa za iz-
delavo godal. Cena takš-
nega javorja se lahko raz-
likuje od navadnega tudi 
za več kot desetkrat. 

hruške in češnje. Prodali so 
dve tretjini lesa. Letos so raz-
liko od lani imeli slabši les, 
zato so tudi dosegli nižje 
cene. Še najbolje, za 250 ev-
rov, so prodali 0,9 "kubika" 
velik lilod gorskega javorja. 

www.inffonfi.si 
080 22 42 

. K B M I n f o n d 
Družba za upravljanje d.o.o. 

KBM lnfon<f. drulba za uprsvtjanie, d. 0. o.. Vit« tOalgherja 5, Maribor, upravlja osem vzajemnih skladov: uravnotežena 
vzajemna sklada Infond Hrast in Inrond Uravnoteiem ler delnt&ke vzajemne sklade (nfond Oelni$k<, Infond €urops. Infond 
PanAmerica, Infond Ufe, Infond Energv in Infond 8RIC. Naložba v vzajemni sklad je tvegana in n» jamči donosov. Nâ iSja 
vftopna pr(pv̂ ij9 ?a ln(qndov9 V29jflmne $klade je 3 %, Vrednosti 9nQt premoženja vzajemnih ̂ kf̂ dov l̂ hko vl9g9t9lji in vsi 

ozfroma oboje naročite po telefonu (02/229 20 80.080 22 42), lahko pa si ju ogledate tudi na naii spletni strani. Vsak vlagatelj 
ima pravico zahtevati prospekt ter zadnje objavljeno letno in polletno poročilo. 

Spremembe pri obdavčitvi 
Izravnalna plačila, ki so jih prejemali hribovski kmetje, po novem niso več 
obdavčena, obdavčitev neposrednih plačil pa je nižja za več kot četrtino. 

CVFTO ZAPLOTNIK 

Kranj - Davčno osnovo od 
dohodka iz kmetijske Ln goz-
darske dejavnosti predstavlja 
katastrski dohodek, povečan 
za povprečne subvencije. 
Ministrstvo za finance je 
prejšnji petek v uradnem li-
stu objavilo povprečni zne-
sek subvencij na hektar 
kmetijskih in gozdnih zem-
ljišč ter na panj za leto 2007, 
primerjava s prejšnjimi zne-
ski pa kaže, da je ministrstvo 
iz obdavčitve izvzelo izrav-
nalna plačila za hribovska 
območja in za druga območ-
ja z omejenimi možnostmi 
za kmetijsko dejavnost, ob-
davčitev neposrednih plačil 
pa v povprečju znižalo za 27 
odstotkov. Ministrstvo je pri 
tem upoštevalo predlog 

Primeijava pavšalnih zneskov subvencij na hektar 
Vrsta zemljišča Povprečni znesek subvencije 

po starem po novem 
Njiva 219,27 EUR/ha 160,07 EUR/ha 
Njiva na OMD* 27346 EUR/ha o 
Travnik, pašnik 82,81 EUR/ha 60,45 EUR/ha 
Travnik, pašnik na OMD 137,00 EUR/ha o 
Gozd 1,06 EUR/ha 1,06 EUR/ha 
Čebelnjak 7,32 EUR/panj 7,32 EUR/panj 
(OMD - območje z omejenimi možnosti za kmetijsko dejavnost) 

kmetijsko gozdarske zborni-
ce, da so izravnalna plačila 
okoljska plačila in da je tudi 
del neposrednih plačil na-
menjen pokrivanju stroškov, 
ki nastajajo z varovanjem 
okolja. V zbornici se bodo še 
naprej zavzemali za to, da bi 
plačila za ukrepe kmetijske 
politike in druge državne po-
moči povsem izvzeli iz ob-

L | U B L ) A N A 

Sodelovanje Mercatorja in Ljubljanskih mlekarn 

Upravi Mercatorja in Ljubljanskih mlekarn sta v sredo pod-
pisali dogovor o letošnjem medsebojnem sodelovanju. 
Ljubljanske mlekarne so drugi največji Mercatorjev dobavi-
telj, sicer pa njihov največji dobavitelj trajnega mleka ter na-
vadnih in sadnih jogurtov ter partner pri upravljanju z bla-
govnimi skupinami mleko, sladoledi, siri, maslo in skute. 
Mercator daje s prodajo izdelkov Ljubljanskih mlekarn pod-
poro domači proizvodnji, hkrati pa se odziva na želje po-
trošnikov, ki pri nakupih dajejo pomembno prednost doma-
čim izdelkom. C. Z. 

davčitve. Zahtevo utemelju-
jejo tudi s tem, da morajo 
kmetje za pridobitev nepo-
srednih plačil izpolnjevati 
zahteve navzkrižne skladno-
sti oz, standarde za varova-
nje okolja, varno hrano, 
zdravje in dobro počutje ži-
vali ter upoštevati načela do-
bre kmetijske in okoljske 
prakse. 

KRANJ 

Cene pridelkov 

Po podatkih državnega stati-
stičnega urada so se cene go-
veda v četrtem lanskem četrt-
letju v primerjavi s tretjim 
zvišale za 0,7 odstotka, perut-
nine za 11,3 odstotka in mleka 
za 12,8 odstotka. Prašiči so se 
pocenili za 6,i odstotka, konji 
za 3 odstotke ter drobnica za 
0,6 odstotka. C. Z. 

mailto:cveto.zaplotnik@g-glas.si
http://www.inffonfi.si
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H A L O - H A L O GORENJSKI GLAS 
telefon: 04 201 42 00 

Ndro6io a objjvo po if!<fonu 04/201-42-00, F̂ksu 04/201-42-13 jli (y»t>no na 8lftwelsovi cc&li 4, 
v Kunju u. po poSii - (io po<i«li<jlu in <<ttika Op 11.00 ui« Ctiu ogiaso« in ponudb v nibnki: î edno itgoilni. 
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CERKLJE, T E L : 0 4 / 2 5 28 3 0 0 

Nakupovalni izlet v Lenti 15. 3. 2008 

OBVESTILA O DOGODKIH OBJAVLJAMO V RUBRIKI GLASOV 
KAŽIPOT BREZPIAČNO SAMO ENKRAT. 

PRIREDITVE 

Dan godle 
Šenčur • Turistično društvo Šenčur vabi jutri na Dan godle. 
Codlo s krompirjem v oblicah boste lahko pokusili med 10. 
in 15. uro v klubski sobi Turističnega društva Šenčur (nad 
okrepčevalnico Alo Alo). 

IZLETI 

Na Učko 
Žirovnica - Društvo upokojencev Žirovnica vabi v torek, 19. feb-
ruarja, na planinski pohod na Učko na Hrvaškem. Hoje bo za 
okoli 4 ure. Odhod avtobusa bo ob 8. uri z avtobusne postaje 
Moste in bo ustavljal na vseh postajah do avtobusne postaje 

na Rodinah. Potrebna je planinska oprema in osebni doku-
ment. Informacije in prijave do ponedeljka po tel.: 5801 469 ali 
gsm 031/535 799 - Drago Kajdiž. 

Grad - Stiška vas 
Planinci - Planinci kranjskih upokojencev vabijo v četrtek, 21. 
februarja, na izlet na relaciji Grad-Stiška vas-postaja žičnice-
Grad. Predviden čas hoje je 3 do 4 ure. Odhod posebnega 
avtobusa bo ob 8. uri izpred Creine. Prijave sprejemajo v 
društveni pisarni do ponedeljka, 18. februarja, oz. do 
zasedbe mest v avtobusu. 

Med vrhpoljskimi vinogradi 
Šenčur - Turistično društvo Šenčur organizira v nedeljo, 24. 
februarja, pohod med vrhpoljskimi vinogradi v Vipavski 
dolini. Skupne zmerne hoje bo dobre 3 ure. Odhod avtobusa 
bo ob 7. uri izpred pošte Šenčur. Informacije in prijave zbi-
ra do petka, 22. februarja, Franci Erzin, tel. 041/875-812. 

OBVESTILA 

Občni zbor 
Duplje - Redni letni občni zbor Prostovoljnega gasilskega 
društva Duplje bo jutri, v soboto, i6. februarja, ob 19. uri v 
dvorani Gasilskega doma Duplje. 

Radovljica - Planinsko društvo Radovljica vabi na redni letni 
občni zbor, ki bo danes, v petek, 15. februarja, ob 18. uri v 
avli Osnovne šole A. T. Linharta v Radovljici. 

Meritve tlaka, holesterola in sladkorja 
Žirovnica • Društvo upokojencev in rdeči križ Žirovnica ob-
veščata, da bodo preventivne meritve krvnega tlaka, holes-
terola in sladkorja potekale v ponedeljek, 18. februarja, od 8. 
do 10. ure v Čopovi rojstni hiši v Žirovnici. Po možnosti ne 
zajtrkujte. 

PREDAVANJA 

Dojenje 
Škofja Loka - Mednarodna zveza za dojenje (LLLI) vabi na 
srečanje danes ob 16.30 v prostorih Zdravstvenega doma 
Ško^a Loka. Tema srečanja bo Zakaj je dojenje najboljše. In-
formacije - tel. 04/510 8001 (Irena). Osnovne informacije o do-
jenju so na voljo tudi na spletni strani: http://www.dojenje.net, 
zavihek Vprašanja. 

Mehika - poljub delfina 
Bled - V Knjižnici Blaža Kumerdeja na Bledu se bo danes ob 
19.30 začelo potopisno predavanje Andreje jernejčič z 
naslovom Mehika - poljub delfina. 

KONCERTI 

Koncert Aleksandra Mežka 
Ljubl jana - V koncertni dvorani Zavoda sv. Stanislava v 
Šentvidu se bo jutri ob 16. uri začel koncert Aleksandra 
Mežka. 

AVTO MOČNIK, d.0.0. 
Britof 162,4000 Kranj 
www.avtomocnlk.si 

© Q 
traasB 

Zorodi povečanega obsega poslovanja zaposlimo sodelavca za 
opravljonje del in nalog: 

1. AVTOMEHANIK-a 
- zaieljeno dve leti delovnih izkušenj 

2. PRODAJALEC-a 
• zoieljeno V. stopnjo komerciolne, ekonomske ali tehnične smeri 

Inlormocije po Iclelonu 04 281 77 04. 
Pisne ponudb>e sprejemomo no noslovu: 
AVTO MOČNIK,d.o.o.,KRANJ, Brilo) 162,4000 Kranj 

INTERSERVICE 
NOVO NA OBMOČJU TNC LESCE 

TEHNIČNI PREGLEDI REGISTRACIJE IN 
ZAVAROVANJA - VSE NA ENEM MESTU 

INTERSERVICE D.O.O., PE LESCE, HRAŠKA 
C.19, KJER VAS ČAKA PRUA2NA, HITRA tN 
CELOVfTA REŠITEV NA SODOBEN NAČIN 

PRI NAS LAHKO OPRAVITE VSE POSTOPKE ZA REGISTTtACUO IN VSA 
ZAVAROVANJA VSEH MOTORNIH ll«l PRIKLOPNIH VOZIL TEHNIČNE 

PREGLEDE PA LAHKO OPRAVITE ZA VSA MOTORNA KOLESA. 
OSEBNA VOZILA, TOVORNA VOZILA DO 3500 KG IN ZA TRAKTORJE. 

Tehnični pregledi, registracije in zavarovanja v objektu T.P.Z. Zupane d.o.o. 
leT. 04 5 9 7 12 42 , odprlo od 8. - 1 8 . , » b . 8 . - 1 2 . ure, 

e-mail; lesce^inters«rvic«.liubljana.si 
Inlsrservice d.o.o.^ 1000 Ljubljano, Leskoškovo I I , 01 5 8 6 33 40, 

solon avtomobilov SUBARU, 01 5 8 6 33 50 , 031 603 100 
www.inter$evice^jubljano.$i 

Rcidio Triolciv 
n>ikTrvlwJ>«k«.di>,o.Tn)T«laCuln>4.Jt<i«ilc<i t^ 

G o r e n j s k a 96 M H z 
R A D I O Z A R A D O V E D N E 

Prva dva meseca 
brez naročnine! * 

tijft pMraOen uuroMtfl tî M̂ MobAela M h4« oocrat6f>ov 
S ugntfgm htoonei GSM)«99.4 H. M̂oMlMm UMTS 72A% pnMrvttMMiSKMAfr 

fa0r«4o Mo&"jH CSMAIMTS za 34 moMcav m M AvoteM n« C«B Mfcei a en̂ oi pooaU«', Ponu«M v«̂  
avM. k>nimMw«strtec«pn«MM UMTS it I4/300&. Ouat»cerwinpciiO)vnauiMprcwiia lui 
w<Mr mcWW.»</ln«»iOrte»n»l 

W W W . M O B I T E L . S I 

Pločevinka vsebuje prenoani llS&modsm ali 
podatkovno PC kartica, ki omogoča hitrosti prenosa 
podatkov do 3.6 Mb/». Namestitev na prenosni ali 
namizni računalnik Je hitra In enostavna. Cena UÎ»TS 
naprav za prenos podatkov Je odvisna od izbire 
paketa (MInt. Makal, Mega In Olga). Ki se med 
seboj razlikujejo pc mesečni naročnini in vključeni 
količini brezplačnega prenosa podatkov 
(od O do 10 GB). 

* Ob nakupu USB-modema Option GlobeSurfec 
•Con 7.2 ali PCMCIA4<artlce Option OlobetraHsr 
GT MAX 7.2 Re8dy In sklenitvi naročniškega 
razmerja za 24 mesecev, prva dva meseca ne 
zaračunavamo mesečne naročnine. 

Akcija traja do odprodaje zalog. 

USB-Modem 
Option GlobeSuzfei ICon 7.2 

ojSi« 
P C M C i a - K a r t i c a 
OpHon Globetiottor GT MAX 7.2 Ready 

MobltelUMTS @ 

mailto:info@g-glas.si
http://www.dojenje.net
http://www.avtomocnlk.si
http://WWW.MOBITEL.SI
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RAZSTAVE 

Likovna dela Maje Kuhar in Jožeta Potokarja 
J e s e n i c e • V r a z s t a v n e m s a l o n u D o l i k b o d o d a n e s o b i 8 . u r i 

o d p r l i r a z s t a v o l i k o v n i h d e l s l i k a r k e M a j e K u h a r i n s l i k a r j a 

Jože ta P o t o k a r j a . 

PREDSTAVE 
t 

Medeni tedni na koruzi 
K o m e n d a - J u t r i o b i 8 . u r i b o I g r a l s k a s k u p i n a K U D M a t i j e 

V a l j a v c a P r e d d v o r v K u l t u r n e m d o m u z a i g r a l a k o m e d i j o s 2 7 

i g r a l c i M e d e n i t e d n i n a k o r u z i . 

Revček Andrejček 
P r e d d v o r - Č l a n i K u l t u r n e g a d r u š t v a D a v o r i n a J e n k a C e r k l j e , 

S e k c i j a P o d s t r a ž o , v a b i j u t r i , v s o b o t o , 1 6 . f e b r u a r j a , o b 

1 9 . 3 0 v P r e d d v o r n a p o n o v i t e v s t a r e l j u d s k e i g r e R e v č e k 

A n d r e j č e k . 

Marjeta in ljubimci 
G o r i č e - K D B r e z j e - S m e h T e a t e r - b o k o m e d i j o F r a n c a 

A n k e r s t a M a r j e t a i n l j u b i m c i u p r i z o r i l o v k u l t u r n e m d o m u 

2 8 . j u n i j a v G o r i č a h j u t r i , v s o b o t o , 1 6 . f e b r u a r j a , o b 1 9 . u r i . 

Učiteljica 
C e r k l j e - D r a m s k a s k u p i n a k u l t u r n o u m e t n i š k e g a d r u š t v a 

P o d l i p o A d e r g a s b o j u t r i v s o b o t o , 1 6 . f e b r u a r j a , o b 1 9 . 3 0 

g o s t o v a l a v K u l t u r n e m h r a m u I g n a c i j a B o r š t n i k a v C e r k l j a h z 

i g r o o l j u b e z n i i n m a t e r i n s t v u U č i t e l j i c a . I g r o b o d o v C e r k l j -

a h p o n o v i l i v n e d e l j o , 1 7 . f e b r u a r j a , o b i 8 . u r i . 

Zlati ključek 
K r a n j - V s k l o p u p e t k o v i h p r i r e d i t e v b o d a n e s , v p e t e k , 1 5 . 

f e b r u a r j a , o b 1 7 . 3 0 v K r i c a h k r a č a h p r e d s t a v a z a o t r o k e z 

n a s l o v o m Z l a t i k l j u č e k , k i j o i z v a j a P r a v l j i č n o g l e d a l i š č e 

G o s p o d i č n e B a z i l i k e . 

Z a P O P O L N P R E G L E D S I O G L E J T E 

W W W . C 0 R E N J S K I G L A S . S I / K A 2 I P 0 T 

O S M R T N I C A 

V 9 4 . letu je skleni l svojo ž ivl jenjsko pot 

LOVRENC Ž A G A R 

Slovo od njega bo danes, v petek, 15, februarja 2 0 0 8 , 
ob 16. ur i na pokopališču v Lescah. 

Žalujoči: žena Štefka, sin Lojze z ženo, hči Danica , 
vnuk i Marko , Petra, T i len , Vojka , Nika, pravnuki Ida, 

T o m . Janja ter ostalo sorodstvo 

O S M R T N I C A 

Če mc iščete, 

me iščite v svojih srcih. 

Če imam tam bivaliSče, 

bom vedno pri vas. 

V 8 9 . le tu nas je zapusti la naša draga m a m a , tašča, babica 
in prababica ter sestra i n teta 

KAROLINA BERTONCELJ 
roj. Oblak , z GodešiČa 7 8 pri Škof j i Lok i 

O d nje se b o m o poslovili jutr i , v soboto, 16. februar ja 2 0 0 8 , 
ob 14. u r i na pokopal išču v Retečah. N a dan pogreba bo 
žara na n j e n e m d o m u od 9 . ure dalje. 

Pogrešali jo b o m o vsi n jen i na jdraž j i 
GodeSič, Ljubljana, Preska, Golo Brdo, Zapoge, 
13. februarja 2 0 0 $ 

GG naročnine 
0 4 / 2 0 1 4 2 4 1 , e - p o š t a : n a r o c n i n e @ g - g l a s . s i 
w w w . g o r e n j s k i g l a s . s i 

Nagrajenci nagradne križanke Zuja, ki je bila objavljena v Gorenj-
skem glasu 25. januarja 2 0 0 8 , so: 1. nagrado: bon v vrednosti 30 EUR 
prejme: Marija Jelovšek, Utik 44,1217 Vodice; 2. nagrado: bon v vred-
nosti 2 0 EUR prejme: Urban Bajždj, Bled - Alpska 13, 4 2 6 0 Bled; 3. 
nagrado: bon v vrednosti 10 EUR prejme; Dare Eržen, Okroglo 28, 
4 2 0 2 Naklo. Nagrade Gorenjskega glasa prejmejo: Leon Fic, Trebija 
22 ,4224 Gorenja vas; jožica CaŠperŠič, Kropa 6 i , 4245 Kropa in Mar-
jana Fabjan, BI. Dobrava 112-8, 4273 Blejska Dobrava. 

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena 1. februarja 2 0 0 8 v 
Gorenjskem glasu, je bilo podjetje RO - T E H N O L O G I J A , iz Šenčur-
ja. Nagrajenci so: 1. nagrada: izposoja vibro ploŠČe za tri dni 
(vikend) - Valentin Kavčič, Jelendol 9, 4 2 9 0 Tržič; 2. nagrada: veli-
ki paket presenečenja - Helena Kavčič. DražgoSe 7 2 . 4 2 2 8 Železni-
ki; 3. nagrada: mali paket presenečenja - Gabrijela Remic, Pšenična 
Polica 29, 4 2 0 7 Cerklje. Nagrajencem prisrčno Čestitamo. 

i ^ l K D 
iavni Republtke S(ove>n<)c za kulturo« dejavnosti 

Območna izpostavd KRANJ, www.ckd-kfaf>i.t>kd.« 

SOBOTNA MATINEJA 
Gostuje: CtcigteJ Medvode 

KO KOZLIČEK 
GRE ODPRET 

Sobota, 16. februar 2008, ob 10. uri, 
v Prešernovem giedai i^u 

¥ >J(H1S4 
Cl̂ ^Sl Gorenjski Glas cooD/y£An 

LOTO 
Rezultat i 13 . kroga -

13. f e b r u a r j a 2 0 0 8 

4. 6. 7 . 1 7 . 23. 2 4 . 25 in 31 

Lotko: 0 0 6 8 0 6 

P r e d v i d e n i s k l a d 14- ^rog^ z a 

S e d m i c o : 1 . 750 .000 E U R 

P r e d v i d e n i s k l a d 1 4 . k r o g a z a 

Lotka: 2 5 0 . 0 0 0 E U R 

G K o t + I S ^ o ^ 
Mlinska ul. Maribor. PE Tržič. 

Ste Marie Aux Mineš 9/a 
Telefon: 592 j g 49.030/30 20 ti 

STANOVANJA PRODAMO 
KRAN) - ŠoHijevo naselje, gars., 31.22 
m2. III./3.1.i. 1968. vzdrževana, z balko-
na razgled na Šmarjetno goro. Cena: 
7 4 0 0 0 EUR. 
BLED • dvosobno. 40.9 mi, P/2, l.i. 
1925, obnovljeno 1.2005, atrij, samosto-
jen vhod, parkirišče. Cena: 105.0OO 
EUR. 
TRŽlC • Bistrica, Kovorska, dvos<^no. 
55̂ 48 m2, lil./4, U. 1973. obnovljeno. 
Cena: 87.000 EUR. 
TKŽiC • mestno jedro. 79 m2,1./2, ob-
rtovljeno v celoti 1.2000, lastna CK. ku-
hinja ostane opremljena, nizki obrato-
valni stroški, garaža + parkirni prostor, 
vseljivo julij-avgust 2008. Cena: 117.000 
EUR. 
HISE PRODAMO 
TRŽIC - Slap. stan. hiša • dvojček. 86 
mz, parccla 1.213 l.i. 1960, obnov 
Ijena v celoti od I. 2001 dalje, vredna 
ogleda. Cena: 194.000 EUR. 
ZG, BESNICA - stan. hiša. III. gr. feza, 
298 m2 biv. površine, parcela 1.075 ^ ^ 
je v celoti zazidljiva, U. 2007, gradbeno 
dovoljenje za dve hiši. Cena: 210.000 
EUR. 
PREDDVOR • dvostan. hiša, 2 x 60 m2, 
zg. nadstropje z ^ j e n o na novo 1.2001. 
spodnja etaža & n o obnovljena, gara-
ža. pare 657 mi, lepa lokacija. Cena: 
195.000 EUR. 
PARCELE PRODAMO 
LANCOVO - zazidljiva parcela, 676 m2, 
ravna, sončna. Cena: 110 EUR/m2. 
POOLiUBELJ - zazidljiva parcela, 631 
m2, ravna, pravokotne oblike, pod hri« 
bom, v urejenem naselju nov^ših hiš. 
Cena: 85 EUR/mz. 
VIKEND PRODAMO 
PODgUBEg • na poti za Kofce. bh/. vi-
kend. cca 100 m2 biv. povritne, pare 
999 rra. U. 1997, obn. I. 2006, vsi pri-
ključki. daljinsko vodeno ogrevanje. 
Cena: 150.000 EUR. 

w w w . e k o . h i s a . $ i 

K(KERN 
N E P R E M I Č N I N E 

Maistrov trg 12,4000 Kranj 
Tel. 04/20213 53.202 25 66 

GSM 051 /J20 700. Email: info^kj-kern.si 

POSLOVNI PROSTORI: 
Prodamo: 
KRAN): poslovni prostor (kozmetika, 
frizer, pedikura in pd.) v Izmeri 82 m2. v 
pritličju objekta, obnova leta 2004. 
parkirni prostori, za is2.oocJEUR. 
KRANJ: kava bar-bistro 52.16 m2. s pri-
padajočim skladiščem 12,10 m2 v 
pritličju objekta, v celoti obnovljeno 
2006, 30 sedežev znotrai In zunanja 
terasa 20 sedežev, prodajajo s celotno 
opremo za 170.000 EUR, možnost tudi 
najema. 
TRŽIČ: prostor za storitve 53 rm, pose-
bej hodnik In čakalnica, skupaj 93 m2. 
za 6S.ooo,oo EUR. 
HISE: 
Prodamo: 

V Goričah: večja stanovanjska hiša 
lahko tudi poslovno-stanovanjska. na 
parceli 683 m2. stan. površine 340 
m2. klet, pritličje in nadstropje, letnik 
1940. delno obnovljena, cena « 
1S5.OOO EUR. 
V KRAN|U, bitžina mesta • stan. hiša, 
uporabne površine 250 m2, klet. 
pritličje in nadstropje, v pritličju dva 
ločena vhoda {možnost poslovne de-
javnosti), v naastropju sunovanje, let-
nik 1955, obnovljena (streha, žlebovi, 
dimnik. CK peč), zemljišče 736 mz. 
cena » 375.000 EUR. 
BlTNjE: 30 iet stara hiša, ki ni podklete* 
na, Ima bčeno stanovanje v pritii^u in 
ločeno v nadstropju, skupna stan. 
površina je 262 m2 na parceli 1.719 mz, 
ob hiši stoji samostojen objekt dn^mi-
ca, cena - 250.000 EUR. 
DRULOVKA • stanovanjska hiša dvo-
jček, atrijska, lahko tudi dvodružinska, 
letnik 1991, parcela 375 ID2. cca. 140 
m2 v eni etaži (klet. pritličje in nad-
stropje). cena «270.000 EUR. 
TR21Č (Zvtrče): stan. hiia zgrajena do 3. 
gr. faze. stan. površine i$6 mz. letnik 
2006, 551 m2 zemljišča, možnost 
Izdelave na ključ, CK na plin, mirna 
lokacija, cena > 190.000 EUR. 
SKOFjA LOKA: nova stan. hiša dvo-
jček. zgrajena do 3. gr. faze. januar 
2008, stan. površine 191 m2, 295 m2 
zemljišča, možnost izdelave na ključ, 
CK na plin. mirna lokacija, cena > 
195.000 EUR. 

ZGORN|l BRNIK: dvostanovanjska 
hiša, klet, pritličje in nadstropje, zgra-
jena 1978, obnovljena 2006 (okna in 
vhodna vrata), 250 m2 stan. površine, 
zemljišče 3i6m2, cena « 210.000 
EUR. 
ZEMLJIŠČA: 
Prodana 
Goriče: stavb, parcela 99S m2, po 85 
EUR/m2. 
Drubvka: stavb, parcela 1186 m2, po 80 
EUR/m2. 
Besnid: stavb, parcela 689 m2 po 75 
EUR/mz. 
PodljubeJju: stavb, parcela 703 m2 po 
89 EUR/m2. 

Šenturška gora: več stavb, parcel, v 
Izmeri od 422-677 m2 po 70 EUR/m2. 
STANOVANjA: 
Prodamo: 
DOMŽALE: dvosobno, 68,29 " i2v 1./5, 
letnik 2005,193.000 EUR. 
KRANJ, Planina II: 1 C, 32 m2 v 2. nad. 
od 3, balkon, ločena kuhinja, letnik 81, 
cena - 69.500 EUR. 
KRANJ, Planina III: dvosobno. 65 m2 
v 1. nad., letnik 85. cena »105.000.00 
EUR. 
KRANJ, Planina I: dvosobno, 57 m2 v 
4- nad., balkon, nizek blok. letnik 75, 
cena - 103 .000 ,00 EUR. 
KRANJ, Vodovo<fni stolp: dvosobno, 
S4 m2 v 4. nad. od 4. letnik 63. obno-
va 2001, cena » 96.000 EUR. 
KRANJ (CirČe): dvosobno, 61 m2 v 
pritličju objelrta. obnova v letu 99 
(fasada, streha), z vrtom in nad-
streškom pred hišo, za 99.000 EUR. 

www . k 3 -kern .s 

n domplan 
dfuUtaza irtteniriog. nopremičnim. 
uftMnaem in energotiko, d.d. 

btometova 14 

M,t 04f/647^433 

w w w . d o m p l a n . s i 

Ugodna prodaja novih stanovanj v 
Struževem pri Kranju. 
Več podatkov na Internetu • http: / / 
agerx3ja.dompbn^ 
STANOVANJE PRODAMO 
Kranj, Planina II, dvosobno + kabinet, 
VI. nadstr., v izmeri 79.5 mz, I. Izgr. 
1982. dvigalo, vsi priključki, cena 
125.000,00 EUR <29.955.000.00 SIT), 
možnost vselitve september 2008. 
Kranj, Zlato p o ^ v mansardi objekta 
dve popolnoma na novo zgrajeni dvo-
sobni stanovanji v izmeri 61,00 mz, i. 
izgrad. objekta 1953, L izgradnje stano-
vanj 2008, CK na f^in, vsi priključki, tla-
ki paricet, cena 107.000.00 EUR. 
Kranj, Vodovodni stolp, trisobno v III. 
nadstr. Izmere 73,80 m2.1. izgr. 1965. 
obnovljeno 2005. kopalnica. WC. ceri-
tralna na plin, vselitev po dogovoru, 
cena 130.000.00 EUR. 
Kranj, Vodovodni stolp, dvosobno, IV. 
nadstr., v izmeri 52,90 mz, 1. izgr. 1965. 
lepo ohranjeno, centralna na plin, vseli-
tev po dogovonj. cena 97.000,00 EUR. 
Kranj, Zbto polmer trisobno, visoko pri-
tliž^e v izmeri 66.82 mz. delno obnovlje-
no v letih 2000 in 2003 (kopalnica in 
okna). I. izgr. 1961. CK, telefon, kabel, te-
lev., balkona ni. cena 114.755.00 EUR 
{27.5 mio SIT). 

Radov îca, proti Lescam, dvosobno. III. 
nadstr. v izmeri 50,21 m2.1. izgr. 1978, 
lepo ohranjeno, balkon, obrnjeno VZ, 
cena 96.000,00 EUR (23.005440,cx> 
SIT), možnost vselitve junij 2008. 
Tržič, bližina avtobusne postaje (cca. 
400 m), dvosobno v lil. nadstr. Izmere 
5440 mz, I. izgr. 1960, potrebno obno-
ve. centralne ni. balkon, dvigala ni. lega 
zelo sončna, cena 67.000.00 EUR. 
Tržič, mestno jedro, 3 dvosobna stano-
vanja v tri nadstropni hiši, velikosti od 
61 m2 • 83,oom2, leto Izgr. 1957, v celo-
ti prenovljena leta 2000 (tlaki, instalaci-
je. kopalnica, CK, telefon, dvigalo) bal-
kona ni, cena 1290 EUR/nn2 
(309.135,60 SlT/mz) za manjše stanov, 
in 1230 EUR (294.757.20 SIT) za ve^e 
stanov., vpisana v ZK, vseljiva takoj. 
HiSE - PRODAMO 
Kranj, Sp. Besnka, visokopritlična, tlori-
sa 120 m2 na parceli velikosti 549 rru, 
CK na olje, tel. garaža, dve parkirni me-
sti, sončna lega, hiša je lepo vzdrževa-
na, I. izgrad. 1981, cena 320.000,00 
EUR (76.684.800.00 Sl^n. 
Križe, Gorenjska, enonadstropna • dvo-
stanovanjska. tbrisa 75 m2 v vsaki eta-
ži na parceli velikosti 222 m2,1. Izgr. 
1936, popolnoma prenovljena od 1. 
2004-2006, CK na plin, tel., vse instala-
cije v vsaki etaži ločene, tri paricirišfa, 
cena 197.000,00 EUR (47.209.080,00 
SIT). 
POSLOVNI PROSTOR - oddamo v najem 
Kranj, Stražižče, pritličje v izmeri 132 
m2, primemo za pisarne ali podobno 
mimo dejavnost, samostojni vhod, viš-
ji stropov!, zagotovljena tri paridma me-
sta. I. izgr. 1937, delno obnovljeno I. 
2004. cena 720,00 EUR (172.540,80 
SIT) mesečno stroški. plaSlo po mož-
nosti za tri mesece naprej, možnost 
uporabe takoj. 
GARAŽA. PRODAMO 
Kranj, Planina II, v novem objektu na 
Ul. Tuga Vidmarja v podzemni garaži 
dve parkirni mesti, 1. izgr. Z007, cena za 
parkirno mesto 9,200,cx) EUR, 
PARCELA-PRODAMO 
JavomtškI Rovt nad Jesenicami v izmeri 
759 mz, na parceli elektrika in telefon, 
sončna, dostop z glavne ceste, geodet-
sko odmerjena. cek>tna zazidljiva, 6 km 
od avtoceste, cena 45.540,00 EUR 
(10.9 mio SIT). 
Srednja vas pri Bohinju v izmeri 929 
mz, sončna lega. 2/3 parcele je bolj str-
me. od Bohinja je c^aljeno 5 km, cena 
230.00 EUR/m2 (55.117.00 SIT/m2). 
Kranj - Stružw> proti NakJemu, v indu-
strijski coni. 6000 mz za poslovno-
proizvodni objekt, cena 145 EUR/mz + 
cca. 45 EUR/mz za komunalni prispevek. 
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NEPREMIČNINE 
STANOVANJA 
P R O D A M 

ENOSOBNO stanovanje z zaprtim bal-
konom. 41.7 m2 na Deteljici. « 
040/202-599 eoone« 

DVOSOBNO stanovanje. Strazišče. v 
pritličju. 051 /388-822 eoooor« 

DVOSOBNO stanovanje, Planina II. 69 
m2, visoko pritličje, sončna lega. lepo 
vzdrževano, cena: 130.000.00 EUR. 
»041 /371 -709 80010S5 

DVOSOBNO MANSARDNO STANO-
VANJE 3 / 3 Kranj Planina III. 64 m2. 
1986. 2K. vseljivo aprila 2008, cena: 
106.000,00 EUR. « 041/766-091 

800t040 

KUPIM 

MANJSE STANOVANJE do cca 50 
m2, lahko potrebno obnove. « 
040/512-919 800iW5 

O D D A M 

OPREMUENO sobo v Kranju, soupo-
rat>a sanitarij, samskemu moškemu. S 
04/232-50-59 BOOO»2® 

gekkoprojekt 
nepremičnine 

Britof 79K 4000 Kran] 
lr>fo-flep<S>gekkoprojekt5i 

www.getckoprojekt.s> 

04 2341 999 
031 67 40 33 

GARSONJERO v Kranju, najemnina 
300 EUR + stroški, vseljivo 1.4.2008. 
« 0 3 1 / 4 4 2 - 0 8 6 eootcm 

NAJAMEM 

STAREJŠI zakonski par išče v Kranju 
ali okolici 2 1 / 2 ali 3-sobno stanova-
nje, neopremljeno za daljše obdobje, 
«04 /23 -26 -830 eoooeea 

HIŠE 
PRODAM 

SAMOSTOJNO poslovno stanovanjsko 
heo 603 m2 na parceli 950 nn2, ksolitema 
gradnja, vzdrževana v Notranjih Goricah, 
cena 650.000 EUR. « 041/334-247. 
http://sanr(o.moj.net/vader/index.html 

aooo4se 

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

STANOVANJSKI DVOJČEK Škofja 
Loka. Hafnarjevo naselje. 031/210-
3 2 0 »000970 

STAREJŠO HIŠO na lepi lokaciji, 12 
km iz Kranja, smer Radovljica. « 
041/209-066 6001092 

V PODREČi prodam stanovanjsko no-
vogradnjo. 051/388-822 eoo<»7S 

KUPIM 

H i š o ali zemljišče v Kranju, 8 
031/879-532 800»w 

VIKENDI, APARTMAJI 
ODDAM 

APARTMA Terme Čatež, zimske počit-
nic©. za sedem dni. cena: 300,00 
EUR. 9 041/652-920 eooioii 

POSESTI 
PRODAM 

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

V NAKLEM prodam zazkiljrvo parcelo v 
izmeri 600 m2. « 040/988-977 

MOIOSO 

ZAZtDUlVA parcela. 500 m2 ali 1000 
m2. Bitnje, « 041 /640-949 aoooMS 

KUPIM 

KMETIJSKO ZEMUlŠČE ali kmetijo v 
občini Radovljica z okolico. 9 
031/727-035 800i074 

N A J A M E M 

TRAVNIK ALI NJIVO, relacija Cerklje. 
Šenčur, Brnik. « 040/190-509 

mailto:info@g-glas.si
http://WWW.C0RENJSKIGLAS.SI/KA2IP0T
mailto:narocnine@g-glas.si
http://www.gorenjskiglas.si
http://www.k3-kern.s
http://www.domplan.si
mailto:malioglasi@g-glas.si
http://www.getckoprojekt.s
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POSLOVNI PROSTORI 
PRODAM 

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

ODDAM 

PISARNIŠKE prostore na Koroški ce-
sti v Kranju. « 041/361-100 soooera 

V NAJEM oddam 140 m2 prostora za 
mimo obrt ali skladišče. « 059/027-
158 800 loe? 

GARAŽE 
KUPIM 

GARAŽO na Ravnah v Triiču. 9 
040/326-731 sociois 

ODDAM 

V STROGEM centru Kranja - za Kinom 
Center oddamo v mesečni zakup ure-
jena parkirna mesta, cena 50 EUR 
DDV. inf. na. 9 040/495-941 soooddt 

OSTALO 
PRODAM 

MANJŠO BRUNARICO, brez parcele, 
odvoz, notranje mere 3.6m x 3m, zu-
nanje mere 5m x 4,5 m. lepo ohranje-
na. z dvema oknoma s polkni. pred 
vhodom mini balkon z leseno ograjo, 
za prevoz poskrbite sami. 9 040/213-
1 5 4 800J0<7 

MOTORNA 
VOZILA 
AVTOMOBILI 
PRODAM 

ODKUP IN PRODAJA od I. 98 dalje, 
plačilo v GOTOVINI. Uredimo prenos 
lastništva. Adria avto. Partizanska 1. 
Škofja Loka (bivša vojašnica), 
www.adriaavto.com, 9 04/51-34-
148. 041/632-577. adria_avto®t-
2.net 6000788 

ODKUP. PRODAJA. PREPIS rabljenih 
vozil, gotovinsko pladik). Avto Kranj. d. 
o. o.. Kranj. Savska 34. Kranj. 04/20-
11-413, 041/707-145. 031/231-358 

FIAT Uno 1.1 lES. garaziran, lepo 
ohranjen, bele barve, letnik november 
1993, 9 031 /455-344 sootoeg 

LADA Niva. I. 98, 77.500 km, bela, 
kljuka, registrirana. 9 051/309022 

8001076 

NISSAN Almera 1.8, L 2002, 62.000 
km. redno senAsiran. garaziran. klima, 
«031/518-932 eooites 

NISSAN Almera 1.6 GX, I. 96. registri-
ran do 8.1.2009. odlično ohranjena, 
«041/546-593 soojiio 

OPEL Gorsa. 1. 02. 43.000 km. srebr-
ne ban/e. kot nova. 9 041/227-338 

8001008 

OPEL Ornega 200 CD. model 1998 z 
vso opremo. V 041/379-327 S001025 

PEUGEOT 206 SV. I. 03. 66.000 km 
1. lastntea, « 041 /509-591 8000774 

RENAULT Rve. I. 1993, 
26-10. 041/229-159 

04/252-
«00116$ 

RENAULT Mogane 1.5 DCI 100. I. 
04. 89.000 km. 5 vrat, kovinsko tem-
no moder. avt. klima. 9 051/212-791 

600I0S9 

RENAULT Megane 1.6. 1. 1998, 
104.000 kfn, kupljen 1999, cena: 
3.100.00 EUR. 9 041/203-458 

8001093 

SEAT Altea XL 1.9 TDI. I. 07. 7.000 
km, klima. ABS, v garanciji, možen kre-
dit na položnice, 9 04/236-73-40 

® o o a » 7 

SEAT Cordoba 1.6 GLX. I. 1996, vul-
kan^o rdeč. prvi lastnik, registriran do 
5/2008. 9 041/986-333 

SEAT Ibiza 1.9 TDI. 1. 2003. 100 KM, 
Z opremo Signo. avtomatska klima, alu 
platišča, 9 041/896-501 aooi04t 

VOLKSVVAGEN Golf II, I. 90. dizel, 
reg. do 30. 6. ter horizontalni mizarski 
vrtalnik. 9 031/316-548 zvečer 

800107S 

VOLKSWAGEN Golf, I. 89. dizel, reg 
15.3.2008. solidno ohranjen. 9 
041/260060 6001038 

MOTORNA KOLESA 
PRODAM 

MOTOR CAGIVA, I. 07, 7.600 km Ca-
nyon, 500 c.e., 29 KW, srebrn, servi-
siran. z opremo, kot nov. 9 031 /668-
4 6 3 8001127 

PRODAM 

GUME IN PLATIŠČA, jeklena za razne 
avte, rabljene in nove. cena po dogo-
voru. « 041/722-625 

8000841 

KOMPLET prtljažnik (prečki + 2x kolo 
2x smučI) za Hyundal Accent. I. 03, 

9 051/370-928 
8001107 

NOVE GUME 225/45/17 Eagle Goo-
dyear. 245/45/17 Dunlop Šport maxx 
In 225/40/18 Eagle Goodyear. 9 
040/352-095 8OO1007 

ORIGINAL prtljažnik za Renault Twrin-
go. «04/231-21-52 8oou34 

STREŠNE PREČKE za karavan izved-
be s sanmi, strešna nosilca za kolesa 
In 4 alu platišča. 9 040/640-856 

8001021 

STREŠNI KOVČEK Cargo3 228x 
48x32, 320 I. malo rabljen. 9 
041/366-311 6001077 

VETROBRANSKO steklo za Hondo 
Glvic. ugodno.« 041/224-971 

80010&8 

ZIMSKE GUME 165/70/14, lahko s 
platišči za Suzuki Ignis. vse novo - zelo 
ugodno, 9 041 /722-625 8000M2 

KUPIM 

MOTOR z menjalnikom za Golf 1.600. 
letnik 91. «040/296-753 

KARAMBOLIRANA 
VOZILA 
PRODAM 

POLO. letnik 1996, karamboliran 
spredaj. « 041/759-219 aooiu/ 

OSTALO 
KUPIM 

OSEBNI AVTO od letnika 1996 do 
1998. dobro ohranjen. « 040/666-
8 0 6 8001009 

TEHNIKA 
PRODAM 

PRENOSNI računalnik Lenovo. še v 
garanciji. « 041/358-065 

8001034 

BTV GRUNDIG 37 cm, slo navodila, 
b(t. daljinec, antena, brezhiben, star 5 
let. cena: 50.00 EUR, « 031/779-
649 8001020 

STROJI 
IN ORODJA 
PRODAM 

HUSOVARNO 266, malo rabljeno, v 
zek> dobrem stanju. Jože Odar. Stara 
Fužina 200, « 04/572-34-27 

INDUSTRIJSKI šivalni stroj Singer. 
skoraj nov, zelo ugodno, ter mizo In 6 
stolov za 80 EUR. « 04/594-50-78 

KVALITETNA OMELA za pometanje 
krušnih peči, negorljive, « 01/832-
31-07 Žnidar sooiois 

MANJŠI sekularzadrva. cena: 20.00 
EUR. « 04/232-31 -27 8ooio37 

ROČNO kosilnico Gorenje Muta, « 
040/201-364 8001024 

VARILNI aparat za aluminij, inox. ba-
ker. med.. « 031/366-536 8001137 

GRADBENI 
MATERIAL 
GRADBENI MATERIAL 
PRODAM 

2 M3 SUHIH smrekovih plohov. « 
041/233-150 0001038 

DESKE debeline 2 cm. 2,5 cm in 3 
cm iz kvalitetnega visokogorskega ma-
cesna. «041/731-021 8001090 

KRUŠNA PEČ. še nerabljena, rjave 
barve, modencl, vzorec malo poglot>-
Ijen in šamotno opeko za peč ter kro-
parske vezi črne barve, cena: 
1.160.00 EUR. « 041/344-102 

8001115 

LEGE "šotange" za polkrožna okna in 
oboke, ostanki od gradnje, ugodno 
prodam, « 041/548-288 Rorian 

8001072 

POCINKANO mrežo za ograjo, višina 
1.5 m. « 040/931 -350 aooioe? 

STREŠNO KRrriNO fok:. cena ugod-
na, «059/027-158 eooioea 

ZRAČNO suhe smrekove plohe, ugod-
no. « 031 /838-908 800ii4i 

AVTODELI IN OPREMA KUPIM 

MACESNOVE deske, suhe 25 mm. « 
01/361-23-54 8001089 

SUHE HRASTOVE, jesenove in ore-
hove plohe. « 040/298-413 Borut 

8001035 

KURIVO 
PRODAM 

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

8000631 

6 M suhih drv, možen razrez In dosta-
va. cena: 27.00 EUR. « 041/214-
5 0 0 6001017 

60 M3 suhih bukovih drv in mlado osli-
co. « 051 /313-732 cooi»»2 

BUKOVA in mešana drva. 9 
031/817-768 8001030 

DRVA suha, gabrova. cona 40 eur/m, 
«04/533-16-10 8001114 

RAZLIČNA drva in kostanjeve kole. « 
04/514-12-97. 051/392-628 

eooiosr 

SUHA bukova drva, cena 43 EUR za 
m3. « 041/901-579 eooioai 

SUHA bukova drva. možen razrez In 
prevoz, « 04/250-33-61. 040/127-
409 6001032 

SUHA drva listavcev po 30 EUR in 
hlevski gnoj po 10 EUR, « 031/554-
900 8001081 

SUHA bukova razžagana drva ter bu-
kove goli. « 031 /561 -707 flooiiit 

SUHA bukova in gabrova drva, « 
040/485-307 eooiMO 

SUHA bukova drva. cena: 45,00 
EUR. 9 040/685-321 sootis2 

SUHA bukova drva, « 04/595-71-69 
8001172 

SUHA BUKOVA drva. možen razrez in 
dostava, cena: 45.00 EUR. « 
04/250-36-35. 041/916-873 

8001179 

SUHA MEŠANA drva. možen razrez in 
dostava.« 041/368-998 

8001087 

STANOVANJSKA 
OPREMA 
POHIŠTVO 
PRODAM 

DVOSED s posteljo In dvema dodatni-
ma sedežema, fotelj z dvižnim stolom 
za noge, hladilnik, sobno luč In radio. 
«04/204-68-64 sooiosi 

KAVČ dvosed, raztegljiv, nov. 9 
041/999-965 « 0 0 1 0 : » 

PO ZELO UGODNI ceni prodam mo-
der dvosed, star eno leto, lahko se 
spremeni v ležtsče. « 041/762-906 

8001162 

POCENI prodam sedežno garnituro in 
starejši televizor Gorenje. « 04/204-
6 6 - 2 6 «00100? 

VITRINO 170 X 180. natur hrast, kot 
nova. « 031 /510-760 aooiu« 

PODARIM 

50 LET staro omaro - knjižni regal za 
dnevno sobo. 8 04/204-16-76 

8001071 

RAZTEGLJIV kavč s prevJeko, « 
040/855-682 6OO1O61 

GOSPODINJSKI 
APARATI 
PRODAM 

400 L HLADILNIK, 1/2 hladilnik. 1/2 
zmrzovalna omara, električni štedilnik, 
skoraj nova, rabljeno belo kuhinjo, « 
041/817-983 8001174 

PROSTOSTOJEČ ELEKTRIČNI šte-
dilnik Gorenje s steklokeramično ploš-
čo ler pomivalni stnDj Candy. « 
04/512-14-14. 041/506-274 aoonoa 

HLADILNIK, pralni in sušilni stroj, « 
041/878-494 «oon48 

PRALNO sušilni stroj Candy irt pralni 
Stroj Gorenje (12 programov), ugodno. 
«04/252-29-10 eooioaa 

STEKLOKERAMIČNO kuhalno ploš-
čo Gorenje, še v garanciji, 8 
040/387-237 0OO1161 

ŠTEDILNIK Candy-Trio z vgrajenim 
pomivalnim strojem, ugodno. 8 
04/533-80-18 

8001083 

ŠTEDILNIK Iskra. 3x plin. l x elektrika 
In jeklenka. « 04/574-41-08 po 19. 
ur i 800110? 

PODARIM 

PRALNI stroj Gorenje, star 6 let, v del-
ni okvari. « 031/753-125 

OGREVANJE, HlAJENJE 
PRODAM 

CISTERNO 4000 I, za kurilno olje. 
novo in obračalnik Vogelnot 2,20 širi-
ne, 8 041/650-937 8001073 

OSTALO 
PRODAM 

KOVINSKE stopnice, ograjo notranjo 
in zunanjo, rešetke - zaščitne in nad-
strešek. 8 040/845-860 doonss 

OKNA lesena, 8 040/899-919 
©001146 

RADIATORJE rabljene, cisterne za ku-
rilno olje 3001 In vratrta krila, lužen 
hrast. Jelovica. 15 kom, lepo ohranje-
ne, ugodno. 8 051/213-144 

8001181 

ZUNANJA VHODNA vrata hrast, cena 
50 EUR. plin. jeklenka za gospodinj-
stvo, cena 20 EUR. 8 041/858-320 

800114? 

GLASBILA 
PROPAM 

HARMONIKO Be Es As Železnik, na-
rejena po naročilu, z dodatki. 8 
04/515-55-90 800t0(» 

MEDICINSKI 
PRIPOMOČKI 
PRODAM 

TOALETNI WC. invalidski stol na kole-
sih. «040/258-428 8OOO816 

ŽIVALI 
IN RASTLINE 
PRODAM 

MLADA PSIČKA črna prinašalka z n> 
dovnikom še na voljo. « 04/595-77-
14,031/389-181 8001121 

PERZUSKl samček, star 10 mesecev, 
svetle barve, cena 80 EUR. « 
04/232-50-59 8000927 

10 MESECEV staro žrebičko ter smre-
kove plohe in deske. Kalan. Podreča 
33, «041/325-714 BOOOOT© 

PODARIM 

KUŽKE mešančke, 8 040/492-766 
8001098 

PSA MEŠANČKA med nemškim ov-
čarjem In šnavcerjem. 8 041/646-
9 0 1 8001163 

KMETIJSTVO 
KMETIJSKI STROJI 
PRODAM 

DVA STOLPNA SILOSA. 3.5 m pre-
mer. lesen In bikca križanca, starega 7 
dni. « 031/278-928 

8001004 

KMETIJSKE STROJE. 
565 

041/326-
8001118 

KOSILNICO BOS, 127 širine, dobro 
ohranieno. « 04/256-12-74 

POCENITEV SLADKORJA, 
MOKA TIP 500. UGODNO. 

Agropromet Cerklje, 
telefon: 04/252 64 40 

SEJALNICO za koruzo in ventilator 
Oros « sušenje sena, 8 041/962-
8 6 0 8001135 

TROSILEC za hlevski gnoj in cisterno 
2200 I. 8 041/894-455 80000W 

KUPIM 

SAMONAKLAOALKO SIP na 6 ali 9 
nožev. kosllnk:o BOS manjšo, za hribo-
vrt teren. 8 041/962-361 

8001138 

PRIDELKI 
PRODAM 

DOMAČE dolenjsko rdeče vino. 8 
041/519-579 8001043 

JEDILNI krompir. 8 041/532-258 
8000993 

JEDILNI krompir, beli In rdeči, možna 
dostava. 8 04/252-16-76. 031/687-
062 8001128 

KROMPIR blo 120 kg in domače žga-
nje. 5 EUR, Poljanska dolina, 8 
0 3 1 / 6 1 5 - 4 7 7 9001023 

KROMPIR za krmo. 8 041/347-243 
8001131 

KROMPIR krmni in jedilni, Žabnica 61. 
8 041/378-911 

8001133 

VEČJO količino sena, 8 041/606-
6 1 6 8001049 

SENO in silažne bale in kupim lesene 
stožnlke, 8 031/505-087 

B001I22 
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UNIVERZA NA PRIMORSKEM 
FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER 

razpisuje v Škof]i Loki 

1. letniJc \isokosolskega strokovnega 
Študijskega programa MANAGEMENT; 
kandidatom za univeratetni M j . ki zanj 
i7.poInjujejo vpisni pogoj, priporočamo, da se 
vpiSejo v visokošolski strokovni program, 
ker se bodo po zaključenem 2. letniku lahko 
prepisali na univerzitetni program. 
Vpis je možen tudi v 2. in 3. letnik -
pokličite in pošljemo vam informativno btošuro. 

INFORMATIVNI DAN 
bo v četrtek. 21. februarja, ob 17. uri 
v prostorih Ljudske univerze Škofja Loka, 
Partizanska I (bivša vojaSnica). 

Pred informativnim dnevom, ob 15. uri, sie 
vabljeni na brezplačni seminar z naslovom 
"Reforma visokega šolstva in trga dela". 
Potrebna je le predhodna najava udeležbe 
na seminaiju po telefonu ali elektronski 
pošti: Mare.Zvan@guest.ames.si 

Na informativnem dnevu bo možno dobili tudi 
informacije o podiplomskem Študiju. 
Vse programe izvajamo kot izredni Študij in 
so zato prilagojeni zaposlenim študentom. 

Informacije: 04/506-13-70,506-13-03 
www.rm-kp.si.www.Iu-skofjaloka.si 

SILAŽNE BALE. 031 /823-560 
8001128 

KVALITETNO žganje, hruškovo 4 
eur/l, slivovo 5 eur/t. kuhano na 54%, 
9 031/719-785 8001177 

12 SILAŽNIH bal odlične kakovosti. 9 
041/503-778 eooioi3 

BAURANO SENO in dvoosno prikoli-
co za prevoz živine Pongraz. « 
041/673-163 eooiow 

OREHOVA jedrca. 9 0 4 / 2 5 0 ^ 0 ^ 
6001157 

RDEČI JEDILNI krompir desire, cena: 
0.20 EUR. «04/259-15-29 

BMIOM 

UGODNO prodamo domača nešKrop-
Ijena jabolka Bobovec in jabolčni kis, 
9 04/257-16-07 eooiooi 

VEČJE KOLIČINE domačega žganja, 
kuhanega Iz neškropljenega sad|a, 9 
040/389-518 do0i09s 

VZREJNE ŽIVALI 
PRODAM 

10 DNI staro teličko simentalko, 9 
051/200-651 8OO1000 

14 DNI starega ČB bikca in simentalca 
težkega 150 kg, 9 041/855-753 

7 DNI starega ČB bikca ter domače 
žganje. 9 04/257-15-48. 040/800-
2 7 8 600)132 

BIKCA simentalca mesne pasme, tež-
kega 130 kg, « 031/751-382 8000900 

BIKCA simentalca. starega 10 dni in 
suhe smrekove plohe 50mm 30mm. 
« 0 3 1 / 4 3 2 - 3 0 5 6O01003 

BIKCA simentalca, težkega cca 250 
kg, « 04/580-00-71 fiooio^e 

BIKCA simentalca, težkega 240 kg, 
ekološka reja, a 031/790-601 

eooioee 

BIKCA simentalca, težkega cca. 200 
kg, za nadaljnjo rejo. « 041/350-188 

BiKCA simentalca. težkega 130 kg. « 
031/687-062 eoone-

BiKCA ČB. starega 14 dni ter beli In 
rdeči krompir. 9 04/253-15 07 

8001120 

BIKCE različne teže. 9 031/346-729 
6O0l0Q9 

ČB BIKCA, starega 10 dni. « 
041/347-510 8000999 

ČB BIKCA, starega 14 dni, 9 
041/426-826 soon?! 

ČB TELIČKO, staro 3 tedne. « 
04/533-31-96 eooioS4 

DVA BIKCA ČB LS in enega bikca ČB. 
»04/25602-24 eoonei 

DVA BIKCA, ČB in križan, stara 3 in 4 
mesece. « 04/204-31-28 eooitsj 

DVA ČB bikca, stara od 10 do 15 dni, 
«031/304-138 8001173 

DVE KRAVI s teleti, tri lelice. stare od 
1 do 3 leta ter deset brejih koz. « 
040/308-690 eoomz 

DVE TEUCI. ena prepuščena, druga 
stara 10 mesecev. 9 041/450-680 

Goonsa 

EKOLOŠKA KMETUA pnoda dve telici 
za zakol, stari dve leti, « 051/683-
556 eootos« 

JAGENJČKE mesnate, ugodno pro-
dajamo. Kmetija Princ. Hudo 1 (pri Ko-
vorju)Triič. « 041/747-623 

JAGNJETA za zakol. « 04/531-57-
79 eoonoi 

KOZLA sanske pasme, star 3 leta. 
Pavlovia Franc, cena: 50.00 EUR. « 
041/879-151 600»0W 

KUNCA (orjak), brejo samico in samca 
prodam. « 04/231-11-76 

sootioe 

MLADO jalovo kravo simentalko. ima 
še 8 I mleka ter cisterno za gnojevko 
2200 I. « 04/257-10-84 800t09i 

PET MESECEV stare zajce za nadalj-
njo rejo, « 041 /846-937 eoonM 

PRAŠIČE težke od 40 do 120 kg, 
možna dostava, cena 2, 20 EUR do 1. 
60 EUR za kg žive teže. 9 031/554-
743 8000969 

PRAŠIČE različno težke, pripeljem na 
dom, « 041/724-144 aoonso 

PRAŠIČE za nadaljnjo rejo. « 
04/259-56-00 eoonso 

PURANE stare 7 tednov za nadaljnjo 
rejo in t^ele piščance za doprtanje, « 
041/203-564 800ii43 

RJAVE jarkice, v začetku nesnosti. 
Stanonik, Log 9. Škofla Loka. « 
04/518-55-46, 041/694-285 

8000478 

RJAVE JARKICE v začetku nesnosti. 
Globočnik, Letališka ulica 14. Voglje. 
« 041/644-221 6001086 

SIMENTALKO visoko brejo in telico za 
zakol in 16 eolska platišča z gumami. 
«01/364-10-21 6001079 

SVINJO za zakol, težko 200 kg. « 
040/270^51 8000986 

ŠTIRI BREJE burske koze in kozla, « 
041/834-188 »001194 

TELICI simentalki, stari 1 leto in 14 
dni, « 040/310-943 sooiooe 

TELICO simentalko. staro 10 mese-
cev. « 04/533-82-31. 031/765-266 

8001066 

TELICO simentalKo, težKo 250 kg in 
dvobrazdni plug, dobro ohranjen. « 
04/252-24-89 sooius 

TEUČKO. staro 7 dni, « 04/572-35-
15 8001138 

TELIČKO simentalko, ČB bikca in bik-
ca sivca, « 01 /831-58-04 6001168 

ZAJCE za nadaljnjo rejo. stare 5 me-
secev. Nakk), « 051/304-012 popol-
dan 8001123 

ZAJKLJO z mladiči. 9 04/596-23-46 
6001022 

KUPIM 

BIKCA simentalca, starega 10 dni. « 
04/533-30-41 800to60 

KRAVO ali teličko cikaste pasme. « 
051/840-016 6001080 

PODARIM 

ENOLETNE kokoši, Sr>. Bela 1. « 
041/714-769 8001106 

/ 

http://www.adriaavto.com
mailto:Mare.Zvan@guest.ames.si
http://www.rm-kp.si.www.Iu-skofjaloka.si
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Univerza v Ljubljani 
Fakulteta za uprzro 

razpisuje v Škofji Loki 
izredni študij 
visokošolskega strokovnega 
študijskega programa Uprava. 

Vpisni pogoj: zaključni izpit v kateremkoli 
srednješolskem programu, 
poklicna matura ali matura. 

lofomiativni dan 

bo v petek, 29.2. 2008, ob 16. uri 
v predavalnici Osnovne šole Cvetka Golaija, 
Frankovo naselje 51. Škofja Loka. 

Informacije: 04/506 13 80 
www.lu-skoQaloka.si.www.fu.um-lj.si 

IŠČEM 

OSTALO 
PRODAM 

KOTEL za žganjeKuho, za Ht 
04/202-64-67 • eoonM 

SODOVE lesene, različnih volumnov, 
8 031/632-677 Booiore 

KUPIM 

MLEČNE KVOTE. « 040/399-778 
800>012 

ZAPOSLITVE (m/ž) 
NUDIM 

DEKLE z veseljem do dela v strežbi la-
koi zaposli gostinski lokal v Kranju. 
Snedic Matjaž s.p., Prešernova 16. 
Kranj. 9 04/202-56-90 6O01106 

DELO DOBI kuhar, natakar/lca in ku-
harski pomočnik. Klub Kovač. Glavna 
cosla 1. Naklo. « 031/339-003 

eooio»4 

PtANINSKO DRUŠTVO KRANJ 
K O K ^ 2 7 , 4 0 0 0 K r a n l 

IŠČEMO OSKRBNiŠKO EKIPO 
ZA POLETNO SEZONO 
iSČemo osebje za naše postojanke v 
poletni sezoni: Dom na Katišču, Dom 
na Ledinah In na Krvavcu. Delo v pos-
tojanki traja od 15. junija do 16. sep-
tembra. Za vsako od postojank vabi-
mo k sodelovanju par, ki obvlada 
kuhanje In s t r ^ . Za dom na Krvavcu 
išCemo eno osebo, vajeno kuhanja in 
strežbe. Pisno prijavo z osebnimi po-
datki in opisom dosedanjih izkušenj 
pošljite v 15 dneh na gornji naslov. 

IŠČEMO dekle ali fanta za pomoč v 
strežbi. Logar s.p., Hotemaže 3a, 
Preddvor. » 040/562-757 eoo\m 

IŠČEMO DEKLE za delo v simžbi, lalv 
ko tudi za nedoločen čas. Foštagič 
d.o.o.. Za Mosenikom 17, Tržič, » 
040/566-726 Sabina 

IŠČEMO OSEBO za delo v strežbi ob 
vikendih, pogoj: lasten prevoz. GTT 
Jošt d.o.o.. Sv. Jošt nad Kranjem 2. 
Kranj, « 031/889-329 eoooM2 

NATAKARJA/ICO zaposlimo redno ali 
študentsko dek>. urejen k)kal. dobro pb-
čtlo. Okrepčevalnica Stan, Zbiijska cesta 
8. Medvode.« 041/636-979 

SOOMM 

NUDIM delo dekletu v gostinskem lo-
kalu, delo je izmenično, nedelje in 
prazniki prosto, Helena Jereb s.p., 
Savlje 101. Ljubljana, 9 041/756-
367 doooftsr 

STEELTRANS d.o.o., 
C. železarjev 8, p.p. 117, 
4 2 7 0 Jesenice 

razpisuje prosto delovno mesto 
VOZNIK V NOTRANJEM 
IN MEDNARODNEM 
PROMETU (m/ž) 

Pogoji; 
vozni§ki izpit B, C. E kategorije 

Delovno razmerje bomo sklenili 
za dotočen čas 3 mesece, z mož-
nostjo podaBšanja za nodotocen 
čas. Poskusno deto 1 nnesec. 

Prijave s priloženimi dokazili o 
izpolnjevanju pogojev pošljite v 8 
dneh po objavi na gornji nastov. 

OSEBA za pomoč v kuhinji dobi delo v 
gostinskem, lokalu v Kranju, l-acus 
d.o.o., Grmičeva 1, Kranj, 9 
041/331-853 8001170 

PODJETJE BENZ, Glavna cesta 43, 
Naklo, išče natakarja/ico za delo v 
strežbi in pomočnico za deto v kuhinji, 
9 041/759-183. 040/213^40 

ZAPOSUM dekJe za delo v strežbi, iz-
kušnje niso potrebne, delo po dogovo-
nj ter dekle za delo od 2 do 3 x teden-
sko. Dobro plačilol. Bar Monika, Luže 
27. Visoko, 9 0 4 0 / 3 3 ^ 6 0 6ooo839 

ZAPOSLIMO dekle za pomoč v strež-
t)i. redno ali z vikende. Sirena pub, Ki-
dričeva 67, Ško^ Loka. « 041/719-
018 eootoro 

VOZNIKA KAMIONA za mednarodni 
transport zaposlim. C in E kategorija -
prevozi v EU. Zaje Transport. Valburga 
15, Smlednik, 9 041/622-6298O0ii6r 

ZAPOSLIM VOZNIKA E kategorije, 
prevozi po Evropi. Prevozništvo Ber-
toncelj Pavel s.p.. Na trati 22, Lesce, 
9 041/678-336 BOO1170 

ZAPOSUMO voznika kategorije C za 
prevoze znotraj EU. Kebler d.o.o., Pot 
za krajem 16. Kranj. 9 041/747-735 

8001053 

ZA NEDOLOČEN časzaposftmo zastopni-
ke za terensko prodaj artMo/za varo^en je 
z d r ^ . Og^avww.s lnk^s i , Sinkopa 
d.o.o., Žrovntea 87, Žnsvnica, « 
041/793C67 6000720 

ZAPOSUM zklarja in pomožnega de-
lavca, Mitutin Bijelič s.p., Struževo 28. 
Kranj, 9 041/711-842 8000726 

ZAPOSLIM delavca v krovstvu in kle-
parstvu. Primož Eržen s.p.. Praše 55. 
Mavčiče, 9 051 /308-942 8OOO8&4 

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 8000307 

POTREBUJEMO delavca za sestavo 
pohištva ter ostala mizarska dela. Ostr-
žek in Lavrič k.d., Skofieloska c. 44, 
Kranj, 9 041/792-700 8000©73 

ZAPOSLIM frizerko. Frizerski salon. 
Andreja Urbančič s.p., Dvorje 112, 
Cerklje. 9 031 /322-090 soooeM 

ZAPOSUM kovinarja za delo na CNC 
stružnih avtomatih. Roprej. d.o.o., Ho-
temaže 47 a. Preddvor. 9 041/672-
043 6000906 

AVTOMEHANIKE s prakso, v PE Lesce, 
redno zaposlimo. Vrtaa, d.o.o., Stričevo 
4, Kranj. 9 041 /614-722 8oon63 

REDNO ZAPOSUMO vrtnarje in de-
lavce na terenu. Pogoj: opravljen izprt 
kategorije B, za vrtnarja pa vrtnarska 
šola. Možnost nastanitve. Pismene 
prošnje na naslov Pro horto. d.o.o. 
Suhodolčanova 6. Lj eooiii? 

TAKOJ ZAPOSUM voznika motorne-
ga vozila z dvigalom. Opravljen izpit C 
in E kat. Zaželjena starost pod 30 let. 
Prednost osebe iz okolice Tržiča z iz-
kušnjami. Komac Franc s.p.. Podlju-
belj 16. Tržič. 9 041/811-483 aoouao 

ZAPOSUM FRIZERKO z izkušnjami. Fri-
zerski sak>n Cilka Saber s.p.. OkSiamske 
14. Kranj. • 0 4 1 / 3 3 f r ^ eoonfrt 

ZAPOSUM PARKETARJA, Pavlič. 
d.o.o., Zupanova ulica 7. Šenčur. 9 
041/644-423 sooneo 

ZAPOSLIMO 4 delavce za delo v 
gradbeništvu. Svatnar, d.o.o., Sidraž 
6. Cerklje, 9 04/252-13-24, 
041/897-021 8001100 

ZAPOSLIMO komercialista za delo v 
nabavi. Prijave: LE-TEHNIKA d.o.o., 
Šuceva 27, Kranj soone« 

INŠTRUKTOR MATEMATIKE išče deto; 
pomoč pri učer^. 9 040/381-295 

IŠČEM DELO za pomoč in nego sta-
rejših ali varstvo otroka na vašem 
domu. 9 051/256-605 eoonM 

HONORARNO delo v adminfstraciji -
knjiženje. Krek. Podlubnik 252, Sk. 
Loka. S 030/913-080 8ooto?8 

IŠČEM DELO kot varuška na svojem 
domu. 9 04/259-12-22 eooooi« 

IŠČEM DELO na vašem domu, čišče-
nje, tikanje, fel. Šenčur - Kranj - Pred-
dvor. 9 041 /813-203 eoooMi 

iŠČEM DELO pri vas doma, čiščenje, 
likanje, rel. Kranj - Naklo Duplje - Tr-
žič in okolja. 9 03l/227-7268ooo9«2 

IŠČEM DELO terenskega komercialh 
sta ali deto v kmečkem turizmu z mož-
nostjo bivanja. 9 051/810-480BOOIOI9 

IŠČEM KAKRŠNOKOU deto na svo-
jem domu. nudim prostor, prevoz, ra-
čun, « 051/605-303 000100̂  

MLAJŠA UPOKOJENKA sprejme štiri-
umo lažje nesedeče delo. blizu Ško^e 
Loke. 9 04/513-60-23 soonse 

OME MAN BAND išče delo, igranje s 
petjem na obletnk^ah, rojstnih dnevih, 
zabavah. 9 031/442-424 eooioss 

REFLEKSNA masaža stopal starejšim 
oziroma bolnim na vašem domu, 9 
041/589-821 8001027 

STORITVE 
NUDIM 

ADAPTACIJE, novogradnje od temelja 
do strehe. Notranje omete, fasade, 
kamnite škarpe. urejanje in tlakovanje 
dvorišč, z našim ali vašim nruileriatom, 
SGP Bytyqi d.n.o.. Struzevo 3a, Kranj, 
041/222-741 6000437 

ADAPTACIJE barvamo stanovanja, 
hiše, okna, vrata, fasade, napušče, ZH 
darska in izolacijska dela v Kranju in na 
Gorenjskem. Do 1.3. nudimo 10% po-
pust. Bojetu d.n.o.. Milana Majcna 
19a, g, 9 031/504-065 eooma 

ASTERfKS SENČILA Rozman Peter, s. 
p.. Senično 7. Križe, tel.: 5&-55-170. 
041/733-709; žahjzije. rotoji. rolete, la-
melne zavese, piise zavese, komamiki, 
markize, wvw/.asten'ks.net 0000778 

BELJENJE notranjih pnsstorov. glaje-
nje sten in stropov, odstranjevanje ta-
pet, dekorativni ometi in opleski vam 
kvalitetno in ugodno nudi pleskarstvo 
Pavec Ivan s.p.. Podbrezje 179, Na-
klo, 9 031 /39-29-09 8000330 

BYTYQI IN OSTALI. Gradbeništvo 
d.n.o.. Glavni trg 14. Kranj, izvaja vsa 
gradbena dela, novogradnje, adaptaci-
je, notranje omete, vse vrst fasad. 9 
04/202-81-20.041/760-614 woo8?o 

ČIŠČENJE: stekla, talnih oblog, taph 
sonm vse plastike, sedežne garniture, 
stropi itd, Dragan Kovačič s.p.. Čistilni 
servis. Zlato polje 3c. Kranj, 9 
040/795-571 eoooM4 

GRADBENIK ReXHO d.n.o. Adergas 
13. Cerklje, izvaja od temeljev do strehe, 
notranp onretJ, vse vrste fasad, kamnite 
škarpe, adaptac^. urejanje in Sakovanje 
chorišč, 041/589-996 rooadio 

GRADBENO PODJETJE KRANJ 
d.o.o. Zupanova 6, Šenčur izvaja vsa 
gradbena dela, notranje omete, vse vr-
ste fasad, adaptacije, novogradnje, tla-
kovanje dvorišč, kvalitetno, hKro In po-
ceni, 051/354-039 eooo4?7 

[ZDELAVA Irtskti savn iz nordtsKs smreke 
po vasil že(iah in glede na prostor, Pta* 
ninšekk.d.,ŠinkovTum23.1217 Vodice. 
«031/206-724 axo540 

IZDELAVA PODSTREŠNIH STANO-
VANJ pO sistemu Knauf. montaža 
strešnih oken Velux in polaganje lami-
natov. izd. brunaric In nadstreškov. 
Mesec Damjan s.p.. Jazbine 3, Polja-
ne. 9 041 /765-842 800O8O9 

IZDELliJEM FASADE, tudi na velikih 
objektih, opravljam zidarska dela in 
onr>ete. Seniki gradbeništvo. Gasilska c. 
37. Šenčur. 9 031/802-331 «»».93 

IZVAJAM vsa gradbena dela, notranje 
omete, fasade, adaptacije, tlakovanje 
dvorišča, ograje, kamnite škarpe in 
dimnike, kvalitetno, hitro in poceni. 
SGP Beni. Struževo 7. Kranj, 9 
041/561-838 eoootsz 

[ZVAJAM v€a sftopleskarska dela. izdela-
va fasad, polaganje vrst talnih oUog, 
Voicaišek Albin S.P.. Kidričeva 7. Jeseni-
ce. 9 04/586-3&35,041/873-706 

IZVAJAM vsa gmdbena dela, adaptacije, 
notranje on^ete vseh vrst, fasade, hftro in 
poceni. Adil Sopaj $.p.. Sr. Bitnje 31, Žab-
nfca. 9 041 /583009 aooioM 

KERAMIČARSKA DEU. celotna adapta-
c ^ kopalnic z vašim afi našim materialom. 
pos&kBJ krušnti peo. kaminov. štecSni-
kov. Git d.o.o.. Lom 5. Ttiič. « 04/592-
37-50.041/648-920 Boottae 

NAJEM komb) vozil s sedeži ali furgon, 
prevozi. Igor Konkolič s.p.. Triglavska 
ul. 12. Kranj. 9 041/697-492 8000075 

OBDELUJEM kamnte in betonske škarpe 
ter roetij. Azim Tafiaj s.p.. Zg. Bitr^ 101, 
Žabnica s 040/99S638 8001.16 

OBŽAGOVANJE In p o c ^ c ^ j B i ^ d o ^ 
nt) dreves AliošaŠvabs.p.,Spod^ Vetrno 
9, Kftže, 9 051/225^90 aooosn 

PRENAVUAMO HIŠE in stanovanja v 
Kranju in okolici - rezervirajte svoj ter-
min. Meganuitrix. d.o.o.. Staretova ul. 
39. Kranj.. 9 041/570-957 

RTV SERVIS Šinko Mari<o s.p.. C. na 
Klanec 53, Kranj. pop. TV. vkJeo. malih 
gos. aparatov. 8 04/233-11-99 0000200 

STROJNI OMETI, fasade in sptošna grad-
bena deta. Hitro, kvalitetno in konkurenčno. 
Zok). d.0.0.. Kaše ŝka cesta 538. LJublja-
na, «041/378-524 8001097 

VAS OB BILANCI boU glava? Upošteva}-
te naš nasvet: u k r e p i pravočasnol V ra-
čunovodskem servisu Pronet, d.o.o.. C. 
t a k ^ 39, Krar̂  bomo poskri)eii, da taz-
togov za glavobol ne bo., 9 04/2-800-
800. info®pronet-krsi 0000542 

VkJOSA d.o.o.. Tomšičeva ul. 40, Kranj, 
i zv^ vsa gradbena dela, adaptac^. vse 
vrste fasad, zunanje ureditve in notranje 
onr>ete.« 031/451-420 aoooeai 

ŽALUZUE. lamelf« in plise zavese, mio-
je. screen senčila, rolete izdelamo in 
montiramo, Rono senčfla, d.o.o., Mav-
sarjeva cesta 46. Notranje Gorice. 9 
01/365-12-47,041/334-247 BOOMSS 

IŠČEM 

IŠČEM žensko za pomoč v gosp(^inj-
stvu za starejšo osebo na območju Tr-
žiča (nabava, kuhanje idr.). 9 
041/767-360 soooazs 

IŠČEM DELAVCA za pomoč pri zele-
njavi. 9 041/548-545 eooii« 

IŠČEMO POMOČ za čiščenje prosto-
rov na Bledu. «040/295-717 60oti65 

POSLOVNE 
PRILOŽNOSTI 
UREJAMO najugodnejše kredrte r>a hi-
poteko, OD ali pokojnino. Upoštevajo 
se tudi dodatek za malico, prevoz, 
otroški dodatek; tudi za dohodke pod 
350 EUR, Planinšek k.d., ŠinkovTum 
23. Vodice, 9 031/206-352 80003« 

ZASEBNI STIKI 
35-LETNA samska punca želi spozna-
ti zvestega fanta, s katerim b> ustvarita 
družino, 9 031/836-378 8000;00 

35.000 POSREDOVANJ. 11.000 po-
znanstev v preteklem letu je karakteristika 
ženitrte posredovalnce Zaupanje za vse 
generacije, ki posreduje po vsej Sto. 
03/57-2&<319.031/505495.031/836-
378 

K R E D I T I D 0 1 0 L E T Z A V S E 
Z A P . , T U D I Z A D O L O Č E N 

Č A S , I N U P O K O J E N C E 
do 50 % obremenitve, stare 

obveznosti niso ovira. Krediti 
na osnovi vozila tn leasingi. 

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

N U M E R O U N O Robert 
Kukovec s.p., Mlinska ul. 22, 

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

36-LETNI obrtnik želi spoznati iskreno 
dekle od koderkoli za trajno razmerje, 
«041/229-649 80oo;ot 

40-LETNI preprosti kmečki fant bi rad 
spoznal dekle, 1 otrok ni ovira, da bi se 
preselila k meni, ne boste razočarane. 
«041/706-349 aootteo 

DEKLETA, brezplačno lahko spoznate 
fante za iskrene, resne, trajne zveze iz 
vse države. Q31 /836-378 

ŽELIM spoznati žensko, staro 43 let iz 
Gorenjske, žifra: POMIAD eooo®8® 

RAZNO 
PRODAM 

IZOBRAŽEVANJE 
NUDIM 

PLESNI TEČAJI za mladoporočence, 
organizirane skupine, posameznike in 
posamezne pare v BrItofu 316. pri Kra-
nju. Vabi vas STUDIO TANGO. « 
041/820^85 6000714 

w\v>v. pogrebnik.com 

CHOPER Vamaha 125 ccm, kot nov. 
traktorsko prikolico in ovce. « 
041/364-504 eoo«oio 

DVA MALO rabljena jogija in dvoja 
nova vrata. « 04/530-77-77 eooiote 

TOLARSKE STOTINE, redkost, za 
10.20 in 50 stotinov. bančnega sijaja, 
letnik 1992, cena 1 EUR. « 04/233-
15-93 8001042 

TORZUSKO os za pnkolco 750 kg. meso-
rezr^ 32 z motorjem, pomKalnl stipj. se-
kular. BTV. « 031 /201393 800)0» 

Z A H V A L A 

V 1 0 2 . letu s m o pospremili k večnemu počitku našo ljubo 
m a m o , sestro, teto, taščo, babico, prababico, praprababico in 
drago prijateljico 

A N O ŠKET 
roj. G a š p e r š i č 

I s k r e n o se zahva l ju jemo za vso naklonjenost in p o m o č ter za 
izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče, sorodnikom, prijate-
ljem in znancem. Komunali Kranj, pevskemu zboru Klas in 
g. župniku Bojanu Likarju za lepo opravljen pogrebni obred. 

Vsi njeni 
Stražišče pri Kranju, S. februarja 2 0 0 S 

Z A H V A L A 
Bolečina, ki nam v srcu tli. 
U v življenje več ne obudi. 
Slejkoprej zabriše čas vse bolečine, 
a spomin ostane, nikdar ne izgine. 
Hvala za vse, 
lepo je bilo s teboj. 

V 87. letu starosti nas je za vedno zapustila draga mama, babica, prababica, sestra 

ALOJZIJA JEREB 
iz F o r m 16, Žabnica 

iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, sodelavcem, prijateljem in znancem za 
izražena sožalja, podarjeno cvetje in sve^e. Posebna zahvala PGD Žabnica, pevcem, osebni 

zdravnid in gospodu župniku. Vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti^ še enkrat HVALA. 

Žalujoči sinovi z družinami 
F o r m e 1 6 , februarja 2 0 0 8 

Spet pomlad bo na tvoj vrt prišla 
in čakala bo, da prideš ti. 
sedla bo »a rosna tla 
in jokala, 
ker tebe ni. 

Z A H V A L A 

V 75. letu starosti nas je za vedno zapustila naša žena, mama, 
stara mama, sestia in tašča 

P AVLA OBLAK 
iz Golega V r h a 10 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijate-
ljem in znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče, 
svete maše. Hvala gospodu župniku za lepo opravljen pogrebni 
obred ter cerkvenemu pevskemu zboru. Hvala pogrebni službi 
Vrhove. Iskrena hvala osebju Kliničnega centra Ljubljana. 
Hvala vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili k večne-
mu počitku. 

Ž a l u j o č i : m o ž F r a n c , s i n Peter z d r u ž i n o , h č i M a r i j a z d r u ž i n o 

http://www.lu-skoQaloka.si.www.fu.um-lj.si
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Čas je tisti, Id bo oUažil bolečino sncn in zacdH rano. 
Nam pa bo ostal lep spomin nanj! 
Dragi Vinko: NASVIDENJE, 
nasvidenje nad zvezdami neha. 
Iger vsakdo izmed nas tam 
svoj poslednji dom ima. 

(Franci Smnicar) 

Z A H V A L A 

Ob smrti našega dragega 

VINCENCIJA ŠIFRARJA 
roj. 1935 

se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob 
strani in se od njega poslovili v tako velikem številu in ga spre-
mili na njegovi zadnji poti. 

Vs i njegovi žalujoči 
Škofja Loka, S. februarja 2 0 0 8 

O S M R T N I C A 

V globoki žalosti sporočamo, da nas je v 63. letu mnogo prezgo-
daj zapustila draga mama, stara mama, sestra, teta in tašča 

MARIJA BERIBAK 
roj. Špilek 

Od nje se bomo poslovili jutri, v soboto, 16. februarja 2008, 
ob 13. uri na kranjskem pokopališču. Žara bo na dan pogreba od 
9. ure dalje v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. 
Mama, hvala ti za vse, vedno boš z nami! 

Žalujoči: sinova Franci in Jani z družinama, hčerke Marjetka, 
Branka in Zdenka z družinami ter ostalo sorodstvo 

Tam bom doma, 
kjer najdem svoj mir, 
kjer s ptico v nebo 
nad vas polet im ... 

Z A H V A L A 

V 42. letu je od nas odšel naš dragi mož, oče, sin, brat, stric, 
zet in svak 

VIKTOR NASTRAN 
iz Češnjevka 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vašča-
nom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvet-
je, denarno pomoč, sveče, darovane svete maše ter spremstvo 
na njegovi zadnji poti. Hvala sodelavcem M I T A Domžale, Iskra-
emeca Kranj, Triglav konfekcije Kranj, Avtoličarstvu Ambrož 
Lahovče, hvala N K Velesovo, razredu O S Davorin Jenko Cer-
klje, 4. E G D razredu Ekonomske gimnazije Kranj. Posebej se 
zahvaljujemo g. župniku Stanetu Gradišku, nosačem, pevcem, 
trobentaču, praporščakom, zvonarjem in pogrebniku g. Jeriču 
za lepo opravljen pogrebni obred. 
Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat iskrena hvala. 

Žalujoti vsi njegovi 
Češnjevek, februar 2008 

Z A H V A L A 

Naše mame ni več med nami. Od nje smo se poslovili 
27. januarja 2008. 

MARIJA OMAN 
rojena Rupar v Bodovljah 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijate-
ljem, sodelavcem in znancem, ki ste jo pospremili na njeni 
zadnji poti, darovali cvetje in sveče ter nam izrekli sožalje. 
Posebna zahvala njenim sostanovalcem z Novega sveta 7, 
tovarni Odeja iz Škofje Loke in Oddelku za nevrologijo K C iz 
Ljubljane, kjer ^ e ji vzorno lajšali zadnje dni. Hvala tudi 
pogrebnemu zavodu, g. kaplanu in pevcem. Vsem imenovanim 
i n neimenovanim še enkrat iskrena hvala. 

Žalujoči: hčerki Mojca in Jana, sinova Peter in Bojan z 
družinami, sestra Nežka, brat Francelj in ostalo sorodstvo 

ZAHVALA 

Mirno in tiho, kakor je živela, je v 96. letu starosti v Bogu 
zaspala draga mama, stara mama, prababica, praprababica, 
sestra, tašča, teta in botra 

JOŽEFA KOKALJ 
roj. Meglič - p. d. Markovčeva mama 
z Brezi) pri T r i i č u 

Najtopleje se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vašča-
nom, prijateljem in znancem, ki so nam izkazali usma i n pisna 
sožalja, poklonili cvetje, sveče ter darovali za sv. maše i n nove 
orgle v župnijski cerkvi sv. Janeza Krsnika v Kovorju. Hvala 
vsem, ki ste ji lajšali bolečine v času njene bolezni, njenemu 
zdravniku dr. Iztoku Tomazinu in patronažni sestri ge. Cvetki. 
Hvala Komunalnemu podjetju Tržič, organistki Mateji Golorej, 
pevcem Zupan mlajšim iz Kovorja za lepo petje ob zadnjem slo-
vesu ter g. župniku Ladu Pečnilcu za lepo opravljen pogrebni 
obred. Še enkrat hvala vsem imenovanim in neimenovanim, ki 
ste jo imeli radi, jo spoštovali ter jo v tako velikem številu spre-
mil i na njeni zadnji poti. Bog vam vsem za vselej povrni! 

Žalujoči: sinova Vinko in Ivan z družinama, hčerki Mira in 
Jožica z družinama ter ostalo sorodstvo 
Brezje pri Tržiču, Naklo, Podhom, 31. januarja 2008 

V naših srcih ti naprej živiS, 
zato pot nas vodi tja, 
kjer ti v tiSini spil. 

Z A H V A L A 

Ob boleči izgubi drage mami, sestre i n tete 

MARIJE HUDOLIN 

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste jo imeli radi, ji nesebično 
pomagali, se od nje poslovili in jo pospremili na njeni zadnji poti. 

Vsi njeni 
Kranj, 7. februarja 2 0 0 8 

Z A H V A L A 

V 74. letu starosti nas je zapustila draga sestra, teta ... 

ANGELA DEBELJAK 
s Kokrice 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom, sorodnikom, prijate-
ljem in znancem za izrečeno sožalje, podarjene sveče, darove za 
maše i n cerkev. Hvala gospodu župniku za lepo opravljen 
poslovilni obred, pevcem za lepo zapete pesmi, praporščakom 
in pogrebni službi. Iskrena hvaJa vsem, ki ste zanjo molili in jo 
pospremili na njeni zadnji poti. 

Žalujoči vsi njeni 
Kokrica, 9. februarja 2008 

V S P O M I N 
Minilo bo leto bolečine in skrbi, 
kar tebe, draga mami, več ni. 
Spavaj, mami, mimo ti, 
saj tvoja duša nič več ne trpi. 

mamici, ženi, tašči, babici 

SILVI STOJANOVIČ 
rojeni Tratnik, 1 0 . 1 1 . 1 9 4 4 - 20. 2. 2 0 0 7 

Hvala vsem, ki se je spominjate, ohranjate v lepem spominu in obiskujete njen prerani 
tihi dom v Grižah pri Žalcu. 

Vsi njeni, ki jo zelo pogrešajo: hči Natalija z možem Pavletom in atijem Nikolo, vnuki 
Andreja, Nika, Lara, Domen, pravnuki Karin, Nick, Pascal 

Tvoj dom in vrt, 
tvoj rojstni kraj, valovi morja 
ob sončnem zahodu 
in vsi, ki smo ostali 
brez tebe, te neskončno 
pogrešamo in cenimo, 
kar si nam dala. 

V S P O M I N 

Včeraj, 14. februarja 2008, je minilo šesto žalostno leto, odkar 
nam je umrla naša draga žena in mama 

CVETKA ŽNIDAR 
roj. Kobe 

Zahvaljujemo se vsem, ki se je spominjate, obiskujete njen 
grob in sočustvujete z nami. 

Mož Maks, hči Narcisa in sin Boris 
Utik, 1 ; . februarja 2 0 0 8 

mailto:info@g-glas.si
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Stanovanja 
za mlade 
BOŠTJAN BOGATAJ 

S sprejetjem novega pros-
torskega plana bo v Žireh 
več zemljišč namenjenih 
tudi za stanovanja. Poleg 
individualnih gradenj je ne-
kaj prostora tudi za večsta-
novanjske objekte. Podpira-
te gradnjo blokov? 
Folo: Corud Kav£i< 

Jan Kužnik: 

"Sem 73 gradnjo novih sta-
novanj, vendar ne v blokih. 
Razlog je v tem, da bi se pri-
selilo v Žiri preveč tujcev. 
Sam ga ne bi kupil, saj grem 
študirat v Ljubljano. Potre-
bujemo tudi športni center." 

Ciril Trček: 

"Podpiram gradnjo novih 
stanovanj v Žireh, saj jih je 
predvsem za mlade prema-
lo. Upam, da bo tudi cena 
primerna mladim parom in 
okolju. Novogradnje mora-
jo biti prioriteta občine." 

Miša Pečelin: 

"V Žireh potrebujemo nova 
stanovanja, čeprav ga sama 
ne in ga tudi ne bom. Vem, 
da je veliko mladih, ki bi si 
želelo preseliti na svoje. 
Tudi iz Ljubljane. V Žireh 
imamo namreč mir." 

Luka Parcer: 

"Nisem iz Žirov in me niti 
zelo nizka cena stanovanj 
ne bi prepričala za selitev. 
Ne vem niti, če je v Žireh 
dovolj kvalitetnih delovnih 
mest. Ne verjamem pa, da 
bodo cene ugodnejše." 

Nuša Bozovičar: 

"Seveda podpiram gradnjo 
novih stanovanj, saj je to 
predvsem za mlade velik 
problem. Cena bi morala 
biti ugodna. V Žireh sicer 
potrebujemo tudi dom za 
starejše, obvoznico..." 

Sto let Korošcove Julke 
Minuli torek je bila julka Pegam iz Zabrekev v Selški dolini stara sto let. 

A N A H A R T M A N 

Zabrekve - Julka Pegam iz 
Zabrekev je bila v torek, ko 
je dopolnila sto let, dobro 
razpoložena. Prav nič ni 
skrivala velikega veselja do 
petja, ki ga ima že iz mla-
dosti, ko je rada zaigrala 
tudi na orglice. Še posebej 
se je razveselila obiska žu-
pana Železnikov Mihaela 
Prevca, ki m u je na vpraša-
nje, kakšen je recept, da do-
čakaš sto let, v šali odvrnila 
le: "Ne smeš prej umreta." 
Kljub častitljivi starosti 
nima večjih zdravstvenih 
težav. V veliko pomoč sta ji 
nečak Janez Pegam in nje-
gova žena Cilka, ki imata 
osem otrok, starih od 7 do 
31 let. Imata že šest vnukov, 
letos pa pričakujeta še tri. 
Nedvomno bo naraščaja ve-
sela tudi stoletna Julka, ki 
ima družbo zelo rada. 

Julka rada obuja spomine 
na dolgo življenjsko pot. 
Rodila se je pri Korošcu v 
Zabrekvah v kmečki druži-
ni s petimi otroki. V šolo v 
Selca so hodili peš, a je za-
radi obilice dela na kmetiji 
niso mogli obiskovati vsak 
dan, zato so jo kmalu opu-
stili. Pisati in brati se je 
tako naučila doma. Še do-
bro se spominja, kako stro-
gi so bili učitelji, pa tudi 
starši: "Ata je pobutal po 

Ob visokem jubileju je Julki Pegam v roko segel tudi župan Mihael Prevc. /FoiKAuHmman 

stropu ob šestih zjutraj in 
smo vstali. Dela je bilo na 
kmetiji vedno dovolj. Jedli 
smo žgance, mleko in 
krompir. Lačni nismo bili." 
Julka se ni nikoli poročila. 
Snubci so bili, a ni bilo 
časa, pa tudi tistega pravega 
ni bilo naokoli, pove in nato 
začne pripovedovati, kako 
so fantje včasih k oknom 
deklet pristavljali lestve. 
Vse življenje je delala na 

domači kmetiji, ki jo je pre-
vzel njen brat. Nečak Janez 
se spominja, kako dobra 
je bila do njih teta Julka, ki 
j i že 40 let družbo dela tudi 
Gorenjski glas, ki ga sicer 
v zadnjem času ne more 
več prebirati. 

Julka bo stoti rojstni dan 
v družinskem krogu sloves-
no praznovala v nedeljo, ko 
bosta v njeni hiši mašo da-
rovala selški župnik Dam-

jan Prošt in kapucin pater 
Robert. 

Naj ob tem dodamo, da je 
najstarejši občan Železni-
kov Tone Svoljšak sredi ja-
nuarja dopolnil 101. leto, 
prav tolikšno starost pa bo v 
začetku marca dočakala 
tudi Frančiška Čemažar, ki 
biva v domu starejših v Ce-
lju. V občini Železniki je si-
cer 19 starostnikov, starih 
čez 90 let. 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 

V petek bo prehodno več oblačnosti, v soboto in nedeljo pa 
bo pretežno jasno. Dokaj hladno bo, na višini 1500 m bo 
temperatura okoli - lo stopinj C. 

MUISUSOTKU/ 

PETEK 

-6/4°C 

SOBOTA 

-5/2°C 

Agencija RS z» okolje . Urad za Meieorlogijo 

NEDELJA 

-8/2°C 

KRAN) 

Valentinov koncert za varovance 

Varstveno delovni center Kranj je včeraj obiskal pevec Rok 
Kosmač In varovancem namenil valentInov koncert. Koncertu 
so prisluhnili varovanci iz enot v Tržiču, Škof)! Loki in Kranju, 
ki so bili nad Rokovim prepevanjem zelo navdušeni. S. K. 

KRAN) 

Županova obljuba o selitvi v Mestno hišo 

Damijan Perne je v predvolilnem času napovedal, da bo 
županovo pisarno preselil v Mestno hišo. Na ta način naj bi 
tudi sam pripomogel k bogatitvi dejavnosti v mestnem jedru 
Kranja. Županova pisarna je danes še vedno v občinski 
Stavbi. "Obljubo bom izpolnil," je povedal Damijan Perne 
pred kratkim. Ta obljuba pa se zdi nerazumna mestnemu 
svetniku Stanislavu Boštjančiču, ki je na seji mestnega sveta 
povedal: "Sedež občine je na Slovenskem trgu in ne v Mest-
ni hiši, zato je predlog protistatutaren." Župan je povedal, 
da bo sedež občine ostal tam, kjer je, le njegova pisarna bo 
drugje. O tem, ali bodo selili samo županovo pisarno, pa na 
občini pravijo, da je prezgodaj govoriti. Še pred načrtovano 
selitvijo pa bo treba obnoviti Mestno hišo. "Nekdanji župan 
Vitomir Gros je opozoril, da se Mestna hiša v delu, kjer je 
stolp z uro, že nagiba in da bo to treba popraviti," je povedal 
župan. V predlogu proračuna za leto 2008 je za obnovo 
zgornjega dela stavbe predvidenih sedemdeset tisoč evrov. 
Za rekonstrukcijo stavbe naj bi porabili petdeset tisoč evrov, 
dvajset tisoč evrov pa za opremo. S. K. 

R O K O M E T 
P R V E N S T V E N A 

RD K N A U F I N S U L A T I O I 
Športna dvorana Poden 
SOBOTA, 16.2.2008, ob 20. uri 
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