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Kosovo praznuje, Srbija protestira 
Slovenija ne bo spremenila politike do kosovskega vprašanja, priznanje 
nove države pa bo usklajevala v Evropski uniji. 

JOŽE KOŠNJEK 

Kranj - Dogodki, povezani z 
nedeljsko razglasitvijo ne-
odvisnosti Kosova, so bili 
pričakovani. Albanci, živeči 
na Kosovu in po svetu, so 
bučno slavili odločitev ko-
sovske skupščine za samo-
stojnost pokrajine in spre-
jem deklaracije o neodvis-
nosti, s katero so poslance 
seznanili predsednik pokra-
jine Fatmir Sejdiu, predsed-
nik parlamenta Jakup Kras-
niqi i n predsednik vlade 
I lasim Thaci. Sprejelo jo je 
109 poslancev, desetih srb-
skih poslancev pa ni bilo v 

dvorani. Deklaracija razgla-
ša Kosovo kot neodvisno, 
demokratično, suvereno, se-
kulamo in večetriično drža-
vo, v kateri bodo Srbom za-
gotovljene vse pravice. Vse 
tiste, ki so se izselili iz po-
krajine, so pozvali, naj se vr-
nejo. Predsednik vlade Tha-
ci je v nedeljo podpisal pis-
ma 92 državam, v katerih 
jih prosi za priznanje nove 
države. 

Srbija je sprejela sklep o 
neodvisnosti Kosova z ogor-
čenjem in protestom. Sku-
paj z največjo zaveznico Ru-
sijo je zahtevala sklic izred-
ne seje Varnostnega sveta 

Organizacije združenih na-
rodov, zunanji minister 
Vuk Jeremič pa je stališče 
njegove države pojasnjeval 
veleposlanikom tujih držav 
v Beogradu. Predsednik dr-
žave Boris Tadič in predsed-
nik vlade Vojislav Koštunica 
sta povedala, da so sklepi 
kosovske skupščine o neod-
visnosti nezakoniti, zato jih 
mora mednarodna skup-
nost odpraviti. Tudi nova 
misija Evropske unije, ki 
naj bi pomagala urejevati 
razmere v pokrajini, v njej 
nima kaj iskati. 

^ 3. stran 
Albanci, živeči v Sbveniji, so v nedeljo na ljubljanskih ulicah praznovali razglasitev 
neodvisnosti svoje domovine./FOTO: T. K. 

Lepo vreme vabi na smuko 
Sončno vreme kar vabi na gorenjska smučišča, ki bodo zaradi počitnic polna tudi v prihodnjih dneh. 

SIMON Š U B I C 

Kranj - Tudi zadnji konec 
tedna so bila smučišča ve-
činoma polna, smučarje pa 
je ponekod zeblo predvsem 
zaradi vetra. Gorenjska smu-
čišča bodo verjetno polna 
tudi v prihodnjih dneh, saj 
imajo ta teden počitnice ljub-
ljanski šolarji, prihodnji te-
den pa gorenjsld, Tato pre-
vidnost in strpnost med 
smuko ne bosta odveč. 

Policija opozarja, da se 
bodo med šolskimi počitni-
cami na smučanje podali 
tudi taki, ki le redko stopijo 
na smuči. Večkrat se zgodi, 
da taki uporabljajo staro, ne-
pregledano in neservisirano 
opremo, kar lahko hitro pov-
zroči neprijetnosti. "Staršem 

Gorenjski žičničarji zaradi počitnic pričakujejo povečan obisk. 

priporočamo, da otrokove in 
svoje smuči in vezi ter drugo 
smučarsko opremo pred 

smučanjem pregledajo in jo 
po potrebi nesejo na servis 
aLi pa si jo sposodijo. Tudi za-

četniki morajo namreč imeti 
dobro opremo," opozarja Ro-
bert Kralj s Policijske uprave 
Kranj. 

Med brezskrbnim predaja-
njem zimskim radostim pa 
je treba misliti tudi na priso-
tnost tatov na smučiščih, 
opozarja policija, ki na go-
renjskih smučiščih letno ob-
ravnava približno petsto tat-
vin smučarske opreme in na-
hrbtnikov. "Ko se smučarji 
odpravijo na okrepčilo, naj 
smuči postavijo na vidno 
mesto. Puščena oprema je 
vaba za tatove in prav v takih 
trenutkih izginja najboljša 
smučarska oprema." pravi 
Kralj. Tatovi se radi potikajo 
tudi po parkiriščih ob smu-
čiščih. O smučarskih nezgo-
dali pišemo tudi na 8. strani. 
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O letališču in novem direktorju 
CVETO Z^IPLOTNIK 

Radovljica - V radovljiški 
občini morajo do zgra^tve 
avtoceste zaradi varnosti 
cestnega in zračnega pro-
meta za!?ukati v7.1etno pri-
stajalno stezo na letališču v 
Lescah. Ob številnih zaple-
tih doslej še niso končali 
postopkov, potrebnih za za-
suk oz. posodobitev steze, 
vendar pa so že začeli po-
stopke za spremembo pros-
torskih dokumentov, na 
podlagi katerih bodo prido-
bili potrebna stavbna zem-
ljišča. Spremembe proslor-

skih dokumentov bodo do 
18. marca javno razgrnje-
ne, na jutrišnji seji bo o 
njih razpravljal tudi občin-
ski svet. Na seji bo tudi 
predlog za imenovanje no-
vega direktorja Alpskega le-
talskega centra Lesce, upra-
vni odbor ALC- ja predlaga 
za to Pavla Škofica iz Vr-
benj. Župan Janko S. Stu-
šek in direktor občinske 
uprave Boris Marčetič bo-
sta na jutrišnji novinarski 
konferenci predstavila ak-
tualne informacije o poso-
dobitvi letališke steze in 
pieselilvi družine Vovk. 
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GORENJSKA 

Panika, zlom, vne^e, 
viroza 
v soboto je začel v Kranjski Gori de-
lati dežurni zdravnik. Med vkendotn 
je sprejel ena;st bolnikov. Zdravnik 
Janko Kersnik je povedal, da so imeli 
bolniki težave s paniko, zlomom, 
vnetjem mehurja in virozo. 

KRONIKA 

Državni svetniki jutri 
o imuniteti 
Pa odločitvi izvenobravnavnega sena-
ts ljubljanskega sodiSča ostaja v pri-
paru samo Kranjčan Tomaž Žibert. O 
imuniteti državnega svetnika Dušana 
Črnigoja pa bo jutri odločal državni 
svet. 
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REPORTAŽA 

Gasilski veleslalom 
na Krvavcu 
Gasilci so dobri smučarji. To so do-
kazali tudi prostovoljni gasilci iz 
kranjske občine, ki so na Krvavcu tek-
movali v veleslalomu. Tekmovanje je 
vzorno organiziralo Prostovoljno ga-
silsko društvo Primskovo. Smučarje 
je obiskal tudi kranjski župan. 
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EKONOMIJA 

V IBI-ju zamenjali 
direktorja 
Kranjska tekstilna tovarna IBI ima 
nove lastnike. V petek je bila skupšči-
na delničarjev, na kateri so imenova-
li nov nadzorni svet, ki je razrešil do-
secanjega direktorja Matjaža Božiča. 
Lastniške spremembe povzročajo 
med delavci nemir in ogorčenje. 
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VREME 

V torek bo večimrm sončno, 
v sredo in četrtek pa pretdm 
oblačno, ponekod bo pihal 
jugczahodni veter. 
Jutra bodo manj hladna. 

•4/S'C 
Jutri: pretežno oblačno 
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POLITIKA danica.zai>rl(g)g-glas.si 

Proračun si bodo zapomnili 
DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Kranj - Č lani svetniške sku-
pine socialnih demokratov 
so prejšnji teden na novi-
narski konferenci vnovič 
kritično spregovorili o 
kranjskem proračunu. 
Osnutek je niestni svet ob-
ravnaval na seji 6. februarja, 
za 20. februar je sklicana 
naslednja seja, ko naj bi 
spregovorili o predlogu. Kot 
je povedal vodja svetniške 
skupine SD Aleksander 
Ravnikar, pa so svetniki že 
takoj naslednji dan po seji s 
pošto prejeli gradivo za sejo, 
vključno z zajetnim prora-
č u n s k i m gradivom. Kar je 
pri tem po m n e n j u svetni-
ške skupine SD narobe, je 
nedemokratičnost postop-
ka, saj v predlogu proračuna 
niso zajete pripombe, ki so 
jih svetniki (in ne le opozi-
cijski) dali na osnutek, niti 
opredelitve do pripomb, ki 
j ih navadno pripravi predla-

gatelj gradiva. To pa ni edini 
očitek letošnjemu proraču-
nu. Sprejemajo ga j)ozno i n 
s tem se ogroža realizacijo 
naložb, ustvarja možnost za 
trajno zadolženost občine in 
s tem preprečitev njenih 
razvojnih možnosti, pove-
čuje zaposlitev in s tem stro-
ški uprave, predlog proraču-
na davkoplačevalce obreme-
n j u j e z novo davščino, za-
megl juje sledljivost posa-
mezne porabe s prerazpore-
ditvijo i z preteklih let, v 
n j e m ni otipljivih ciljev in 
strategije razvoja mestne 
občine, je očitke na prora-
č u n nanizal svetnik Beno 
Fekonja. Nada Mthajlovič in 
Stane Boštjančič pa sta opo-
zorila na nespametno politi-
ko občine do gradnje šport-
n i h objektov, pri tem pa 
omenila gradnjo nove tribu-
ne ob pomožnem nogomet-
nem igrišču, namesto da bi 
obnovili staro ob atletskem 
stadionu. 

I g u B g A N A 

Janša ob razglasitvi neodvisnosti Kosova 

Predsednik slovenske vlade Janez Janša je ob razglasitvi ne-
odvisnosti Kosova dejal, da nI prišla nepričakovano, pač pa 
potem, ko so bile po dolgotrajnih pogajanjih izčrpane vse 
možnosti za dogovorno rešitev in ko je dozorelo spoznanje, 
da je trenutno stanje na Kosovu dolgoročno nevzdržno. 
"Odločitev kosovske skupščine ne spreminja temeljnih 
usmeritev slovenske politike do kosovskega vprašanja in od-
nosa do regije nasploh. Njen cilj ostajajo rešitve, ki bodo za-
gotovile stabilnost regije in čim večjo enotnost Evropske 
unije. Pri tem od vseh vpletenih strani pričakujemo preudar-
no ravnanje in izogibanje vsakršnemu nasilju." Slovenija kot 
predsedujoča Svetu EU ima pri iskanju takšnih rešitev po-
sebno odgovornost, svoje nadaljnje korake pa bo usklajeva-
la z evropskimi partnerji, je dejal Janša. "Vtem ključnem ob-
dobju je izrazitejša tudi skrb za več sto slovenskih vojakov 
in policistov, ki na Kosovu opravljajo pomembne in odgo-
vorne naloge. Izražamo jim vso podporo in zahvalo za nji-
hov prispevek k miru in stabilnosti regije." D. Ž. 

PREDSEDOVANJE EU 

BRDO 

Srečali se bodo obrambni ministri 
v četrtek in petek, 21. in 22. februarja, se bodo v okviru pred-
sedovanja EU na Brdu neformalno srečali ministri za 
obrambo. Obravnavali bodo operacije kriznega upravljanja, 
ki jih v okviru evropske obrambne in varnostne politike tre-
nutno izvaja Evropska unija. Največji poudarek bo na opera-
ciji EUFOR Althea v Bosni in Hercegovini ter novi vojaški 
premostitveni operaciji EU v Čadu in Srednjeafriški republi-
ki. Ministri bodo govorili tudi o doseženem napredku pri 
razvoju vojaškim zmogljivosti, o delu Evropske obrambne 
agencije ter o strateškem partnerstvu EU z drugimi organi-
zacijami. Čeprav gre za neformalno srečanje, bo pomemb-
no prispevalo k nadaljnji krepitvi evropske obrambne In var-
nostne politike, pripomoglo k usklajevanju stališč In mnenj 
držav članic Eu ter medsebojnemu sodelovanju z najpo-
membnejšimi dejavniki v Evropi in zunaj nje. D. Ž . 
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izžrebanemu naročniku časopisa 
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Knjigo prejme TOMAŽ BERGANT iz Selc. 

Gorenjski Zares vodi Velov 
Gorenjski pokrajinski odbor stranke Zares je v petek v Škofji Loki dobil svoje vodstvo. Predsednik je 
Igor Velov, podpredsednika pa Katja Calof in Darko Koren. 

DANICA Z A V R I ŽLEBIR 

Ško^a Loka - Pokrajinski od-
bori stranke Zares se usta-
navljajo po vsej Sloveniji, za-
čenja se tudi ustanavljanje 
lokalnih odborov. Ž e ta te-
den naj bi ga ustanovili v Tr-
žiču. Na seji pokrajinskega 
odbora za Gorenjsko, ki so se 
ga udeležili tudi predstavniki 
strankinega vrha Bogdan 
Biščak, Peter Cesnik in Pavel 
Gantar, so slednji predstavili 
delovanje stranke Zares na 
nacionalni ravni, ki se po be-
sedah Pavla Gantarja prebija 
v politično ospredje. Aktual-
ne ankete javnega mnenja ji 
kažejo tretje mesto ali pa si 
slednje deli. Stranka je zelo 
aktivna v parlamentu, kjer je 
bila tudi pobudnica za ne-
davno interpelacijo zoper 
ministra Dragutina Mateja. 
Komentirali so tudi odmev-
ne pripore vodihiih l judi iz 
gradbenih podjetij, gradnjo 
stometrskega stolpa na brni-
škem letališču in prizadeva-

O d leve: Darko Koren, Igor Velov in Katja Calof, vrh 
pokrajinskega odbora Zares na Gorenjskem 

nja zoper infladjo, ki je bila 
prejšnji teden predmet obra-
vnave na izredni seji držav-
nega zbora. 

Na volitvah so člani pokra-
jinskega odbora stranke Za-
res za predsednika izbrali 
Igorja Velova iz Kranja. V 
svoji predstavitvi je dejal, da 
je kombinacija mladosti (31 
let), izkušenj in znanja. Velov 
je v tem mandatu podžupan 

mestne občine Kranj, v prejš-
njem pa je ustanovil listo 
Mladi za razvoj Kranja in z 
njo prišel v mestni svet. V 
tem mandatu so z drugimi li-
stami mladih združili moči 
in za župana predlagali Da-
mijana Pemeta, ki je bil tudi 
izvoljen. Razlog, da se je 
vključil v stranko Zares (z li-
sto mladih jo druži celo 
oranžna barva), je dejstvo, da 

ne želi delovati zgolj lokalno. 
Ob izvolitvi je Igor Velov za 
Gorenjski glas povedal: "Na 
volitvah sem dobil veliko pod-
poro, kar pomeni veliko za-
upanje in prinaša tudi veliko 
o^ovomost. Kot predsednik 
gorenjskega odbora se bom 
trudil vzpostaviti stike z lokal-
nimi odbori, treba bo zgraditi 
trdno mrežo lokalnih odbo-
rov in prek njih priti do ljudi, 
ki j i m bomo predstavili politi-
ko naše stiaiike in jih prepri-
čali, da na parlamentarnih 
volitvah volijo z a nas." Na 
vprašanje, ali bom kandidiral 
na dižavnozborskdh volitvah, 
pa zatrjuje, da ne. Cilj stranke 
pa je, da na Gorenjskem dobi 
višji odstotek glasov kot na 
državni ravni. 

Člani pokrajinskega odbo-
ra so za podpredsednico iz-
volili Katjo G a l o f iz Škofje 
Loke, nekdanjo sindikalistko 
v poslovnem sistemu Merca-
tor, sedaj pa upokojenko, za 
podpredsednika pa Darka 
Korena, novinarja iz Tržiča. 

Odstranili bodo ostanke letalske nesreče 
DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Ljubljana - Na Korziki, kjer je 
bila 1981 tragična nesreča 
slovenskega letala, se je 
prejšnji teden mudila stro-
kovna skupina, ki jo je tja na-
potilo ministrstvo za obram-
bo. V skupini pod vodstvom 
predstavnikov Civilne zaSčite 

so bili strokovnjaki za gor-
sko, gasilsko, tehnično in le-
talsko reševanje ter predstav-
niki Slovenske vojske, Adrie 
Airways in Kompasa. Naloga 
skupine je, da v dogovom z 
lokalno oblastjo pregleda kraj 
nesreče, oceni tehnične i n 
druge rešitve za odstranitev 
letalskih razbitin in drugih 

ostankov nesreče ter pripravi 
načrt za ureditev kraja nesre-
če. Na podlagi ugotovitev in 
predlogov strokovne skupine 
bo v okviru Civilne zaščite s 
sodelovanjem Slovenske voj-
ske, zlasti vojaškega letalstva, 
v februarju in marcu priprav-
ljen podroben načrt za sana-
cijo kraja nesreče na gori San 

Pietro. Nato bo organizirana 
skupina reševalcev. Zagotov-
ljena bo tudi ustrezna opre-
ma in izvedene druge pripra-
ve, da bi se sanadja kraja ne-
sreče izvršila do sredine juni-
ja letos, sporočajo z ministr-
stva za obrambo. Načrt izved-
be bo predstavljen tudi fran-
coskim oblastem, izvedba pa 
bo potekala v soglasju s fran-
coskimi in lokalnimi oblast-
m i na Korziki. 

Želijo si dom za starejše občane 
MATEVŽ PINTAR 

Žiri - T u d i tokratno anketo 
smo izvajali v Poljanski doli-
ni, in sicer na območju Žirov. 
Ker so novembra vpeljali 14-
dnevni odvoz smeti, smo 
tamkajšnje prebivalce pov-
prašali, kako so zadovoljni s 
to novostjo. Občina Žiri si že 
dolgo prizadeva pridobiti 
koncesijo in zgraditi dom za 
starejše, zato nas je zanimalo, 
ali bo to za krajane pomemb-
na pridobitev. Stara šola ali 

Muzej Žir i bo do prihodnje-
ga leta obnovljen, ker vsebina 
še ni dokončna, smo sodelu-
joče vprašali, če bi morala biti 
v njem tudi knjižnica. 

Poklicali smo 8 2 0 prebival-
cev i n v anketi je sodeloval kar 
501 poklican. Z 14-dnevnim 
odvozom smeti je kar 77 od-
stotkov vprašanih zadovolj-
nih, 7 odstotkov vprašanih se 
bo na to novost še navadilo, 12 
odstotkov pa jih meni, da bi 
bilo bolje, če bi smeti še na-
prej odvažali tedensko. Naj-

bolj enotni so bili sodelujoči 
pri vprašanju, ali bo dom za 
starejše občane pomembna 
pridobitev za Žiri. Kar 95 od-
stotkov jih meni, da je dom za 
starejše občane nujno potre-
ben, le pet odstotkov vpraša-
nih pa meni, da obstajajo še 
bolj nujne stvari. Da bi v ob-
novljenem muzeju Ž i l i mo-
rala biti tudi knjižnica, meni 
kar 63 odstotkov poklicani, 31 
odstotkov se s tem ne strinja, 
6 odstotkov pa nam na to 
vprašanje n i znalo odgovoriti. 

Tudi tokrat se lepo zahvalju-
jemo vsem, ki so sodelovali z 
nami. Kar 2 6 9 sodelujočih v 
teh dneh prebira brezplačne 
izvode časopisa in jih bomo v 
teh dneh tudi znova poklicali 
za mnenje o časopisa Vse, ki 
bi želeli časopis redno dobiva-
ti na dom, vabimo, da nas po-
kličejo v Klicni center slepih in 
se nanj narofijo. Z a vse nove 
naročnike smo pripravili 
ugodne naročniške pogoje. 
Dosegljivi pa smo na številki 
04/517-00-00. 

v Žir«h s o novembra vp«t)ati l4-dn«vnt odvoz smeti . 
Ali ste zadovoljni z novostjo? 

Da. i4-dn«vno 
odvažanje 
pepelMma 
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Se naprej bi 
morai« odvažati 

Bre2 mnenja Nisem iz Žirov 3% 

Stara šola atl Muzej Žiri bo do prihodnjega teta obnovljen. ** 
Menite, da bi morala biti v n jem tudi knjižnica? » t a f S 
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Dolgo pričakovana odločitev 
Nedeljske razglasitve neodvisne države Kosovo so težko pričakovali tudi številni kosovski Albanci na 
Gorenjskem. 

BOŠTJAN BOGATAJ 

Kranj - Potem ko so poslanci 
kosovske skupščine na iz-
redni seji sprejeli deklaracijo 
o neodvisnosti, so se novice 
o samostojni državi razvese-
lili tudi številni kosovski Al-
banci na Gorenjskem. V ne-
deljskih večernih urah smo 
obiskali družino Kryeziou, ki 
živi v enem od blokovskih 
stanovanj na Planini. "Veseli 
smo odločitve kosovske 
skupščine, saj smo že dolgo 
pričakovali ta dan. Lahko re-
čem, da pri nas doma danes 
praznujemo, vendar m i m o 
in v družinskem krogu," 
nam je povedal glava druži-
ne Ramiz Kryeziou. 

V prihodnjih dneh ne pri-
čakuje nič posebnega. Dela-
ti bo treba naprej, tako kot 
do sedaj, pravi Ramiz, ki se 
uspešno ukvarja 2 gradbe-
ništvom in prodajo sadja, 
ter dodaja: "Zagotovo bo se-
daj lažje za vse nas. Vsesko-
zi smo povezani z družino 
na Kosovu, ki m i prav tako 
zagotavlja, da je vse v naj-
lepšem redu." V s e nedelj-
sko popoldne so tudi pred 
televizijskimi sprejemniki 
spremljah dogajanje na Ko-
sovu, kjer je bilo veliko 

Ramiz Kryeziou je vesel 
neodvisnosti Kosova, kdaj 
bo novo državo priznala 
Slovenija, pa se mu ne zdi 
pomembno. 

praznovanje. Na vprašanje, 
ali bi morala Slovenija pri-
znati Kosovo med prvimi, 
Kryeziou odgovori, da je to 
stvar politike. "Morda bo 
Slovenija m e d prvimi, mor-
da ne. T o ni pomembno, vsi 
bodo sčasoma ugotovili, da 
je priznanje nove države 
nujno, čas pa ni tako po-
memben," trezno odgovori 
R a m i z Kryeziou, ki se je 
nato podal na proslavo ne-
odvisnosti z d r u ž i n s k i m i 
prijatelji. 

Arsim Ahmetaj /Foto:corazdK>včid 

Sedaj bo vse lažje 

"Prek televizije smo 
spremljal i osamosvojitev, 
saj nismo mogli vsi domov. 
Veliko sorodnikov i n pri-
jateljev pa je bilo v nedeljo 
na Kosovu," nam je povedal 
Ars im Ahmelaj iz Frizrena, 
prodajalec zelenjave v kranj-
skem nebotičniku, ki bo 
odšel domov, takoj ko bo 
mogoče. V nedeljo popoldne 

so prodajalno za nekaj u r 
zaprl i in s prijatelji na 
kiatko praznovali. "Ne ver-
jamem, da bodo na Kosovu 
nemiri, vse nasilje, ki se je 
moralo zgoditi, se je že 
Zgodilo. Kosovska policija. 
Nato in U N M I K so vse or-
ganizirali , tako da ni bilo 
nobenih nemirov. T a k o 
s m o tudi hoteli," pojasnjuje 
A r s i m in si želi, da bi tako 
tudi ostalo. 

Kosovo praznuje, Srbija protestira 
i 1. stran 

Vodstvo države napovedu-
je za preprečitev neodvisno-
sti Kosova uporabo vseh pra-
vnih in političnih sredstev. 
Z a četrtek je napovedan v Be-
ogradu velik protestni shod. 
Srbska pravoslavna cerkev je 
sporočila, da je izvzetje Koso-
va iz Srbije "nasilje, značilno 
samo za obdobja okupacije 
in tiranij, kršitev božje in člo-
vekovih pravic". 

V nedeljo zvečer in ponoči 
v Beogradu in v nekaterih 
d m g i h mestih ni bilo mimo. 
Skupina srbskih vojnih vete-
ranov je skušala vdreti na 
Kosovo, kar j im je kosovska 
policija preprečila. Večino-
ma mladi pa so razbijali po 
Beogradu in po nekaterih 
drugih mestih. Protestniki 
so napadli in poškodovali 
ameriško, slovensko i n al-
bansko veleposlaništvo v Be-
ogradu, v Novem Sadu pa tr-
govsko središče Mercatorja. 
Slovenski zunanj i minister 
Dimitrij Rupel je zahteval od 
srbske vlade zaščito sloven-
skih predstavništev in oseb-
ja. V spopadih naj bi bilo po 
poročanju srbskih medijev 
poškodovanih okrog 50 de-
monstrantov i n policistov. 

Ali se bodo protesti nadalje-
vali ali ne, je še neznanka. 
Srbski voditelji so državljane 
pozvali k m i m i m in dosto-
janstvenim protestom. 

Slovenija usklajeno 
z Evropsko unijo 

Nekatere države, še pose-
bej Združene države Ameri -
ke, Velika Britanija, Nemči-
ja in Francija, napovedujejo 
takojšnje priznanje nove dr-
žave z okrog dvema milijo-
noma prebivalcev, od kate-
rih naj bi j ih bilo blizu 9 0 
odstotkov Albancev. V prete-
klosti je bilo napovedovano 
tudi hitro slovensko prizna-
nje, vendar po najnovejšem 
stališču slovenske vlade 
naša država ne bo hitela s 
priznanjem. Predsednik vla-
de Janez Janša je v nedeljo 
povedal, da bo naše prizna-
nje odvisno od stališča zu-
nanjih ministrov članic Ev-
ropske uni je , ki so včeraj 
pod predsedstvom našega 
ministra Rupla zasedali v 
B m s l j u . Dejal je, da vlada 
pred četrtkovo redno sejo o 
pr iznanju ne bo odločala. 
Naše priznanje nove države 
mora potrditi tudi državni 
zbor. Odločitev kosovske 

skupščine po Janševem 
m n e n j u ni nepričakovana, 
saj so bili pred tem neuspeš-
ni vsi poskusi sporazumne-
ga dogovora z Beogradom. 
"Od vseh strani pričakuje-
mo preudarno ravnanje," je 
povedal Janez Janša. "Odlo-
čitev kosovske skupščine ne 
spreminja temeljnih usme-
ritev slovenske politike do 
kosovskega vprašanja in od-
nosa do te regije nasploh." 
Ker so na Kosovu tudi slo-
venski vojaki in jjolicisti, je 
pomembna tudi skrb zanje. 

Burna zgodovina Kosova 

Pokrajina Kosovo (pred-
vsem Srbi jo še imenujejo 
Kosovo in Metohija) ima 
bumo zgodovino. Leta 1389, 
ko so Turki pri Gazimestanu 
v bl iž ini Prištine porazili 
Srbe, je prišla za 5 0 0 let pod 
turško vladavino. Po balkan-
skih vojnah leta 1 9 1 2 je po-
stala pokrajina del Srbije. 
Leta 1915 in 1 9 1 6 sta Kosovo 
okupirali vojski Avstro-
Ogrske in Bolgarije, leta 
1918 pa je začela v pokrajini 
gospodariti najprej Kraljevi-
na Srbov, Hrvatov in Sloven-
cev in nato Kraljevina Jugos-
lavija. Albanci so se upirali 

i n hoteli k Albaniji. Ubitih 
naj bi bilo 12 tisoč Albancev. 
Med drugo svetovno vojno je 
bilo Kosovo najprej del faši-
stične Albanije in Italije, ki 
so preganjali Srbe, leta 1943 
pa so prevzeli oblast Nemci. 
Leta 1944 je bilo Kosovo kot 
del Srbije priključeno k Ju-
goslaviji, ki m u je z ustavo 
leta 1974 dala veliko avtono-
mijo. Delež Albancev se je 
začel povečevati, delež Srbov 
pa zmanjševati. Leta 1981 so 
se začeli upori Albancev pro-
ti srbski oblasti. Srbija j im je 
leta 1 9 8 9 vzela avtonomijo. 
Albanci so leta 1 9 9 2 na refe-
rendumu glasovali za samo-
stojnost, leta 1995 pa ustano-
vili Osvobodilno vojsko Ko-
sova, ki se je začela boriti 
proti Srbom. Ker nasilja Sr-
bov ni bilo konec, je Nato 
marca 1 9 9 9 začel letalske 
napade na Jugoslavijo. Na-
p a i so bili junija ustavljeni 
i n uvedena mednarodna 
uprava. Pogajanja o neodvis-
nosti Kosova niso bUa uspeš-
na. Vodil jih je nekdanji fin-
ski predsednik Martti Ahti-
saari in predlagal "nadzoro-
vano neodvisnost". Nedelj-
ska razglasitev samostojno-
sti upošteva predvsem ta 
predlog. 

Malo zanimanja 
za skladova stanovanja 
Stanovanjski sklad RS je s ponudbo 364 
stanovanj prepričal zgolj 207 morebitnih kupcev. 
Kriva previsoka cena? 

BOŠTJAN BOGATAJ 

Kranj - V sklopu redne proda-
je Stanovanjskega sklada Re-
publike Slovenije se je v po-
nedeljek iztekel rok za odda-
jo vlog za nakup 364 stano-
vanj v Novem mestu, Postoj-
ni, Mariboru, Kranju in na 
Jesenicah. Sklad je do izteka 
roka prejel 207 vlog, na Go-
renjskem pa v Kranju 43 (od 
skupno 142 stanovanj) in 15 
na Jesenicah (od skupno 46 
stanovanj). Naj spomnimo, 
da se je v preteklih letih na 
podobne pozive sklada od-
zvalo tudi po več tisoč kupcev 
ali desetkrat več potencialnih 
kupcev od ponudbe. Izbor 
kupcev bo 27. marca, kandi-
dati pa bodo obveščeni 3. 
aprila. Takrat bodo na skla-
dovi spletni strani objavili 
seznam neprodanih stano-
vanj, ki j ih bodo po pogojih 
razpisa (brez prednostnih ka-
tegorij) prodajali od 7. aprila 
dalje. Odgovore na naša 

vprašanja o uspešnosti zbira-
nja vlog nam s Stanovanjske-
ga sklada RS do zaključka re-
dakcije niso posredovali. 

Na izredno visoke cene 
skladovih stanovanj zadnje-
ga razpisa smo v Gorenj-
skem glasu opozarjali že ob 
začetku zbiranja vlog, saj so 
celo višje od tržnih stano-
vanj. Za primerjavo smo vze-
li ponudbo v Kranju, kjer 
imajo stanovanja velike lože, 
ki h končni ceni pribijejo do-
datek več deset tisoč evrov. 
Največja stanovanja s po tri-
deset kvadratnih metrov veli-
k imi ložami stanejo v Kranju 
nekaj tisočakov manj kot 1 9 0 
tisoč evrov, na Jesenicah pa 
sklad ponuja stanovanje tudi 
za 177 tisoč evrov! Kot so po-
kazali rezultati zbiranja vlog, 
so to za mlade družine previ-
soke cene. Zelo zadovoljni 
pa so drugi ponudniki novo-
gradenj, Id j im gredo v zad-
n j e m času nova stanovanja 
kot za med. 

KRANJ 

Umetniška ustvarjalnica za starše 

V dnevnem centru za mlade in družine Škrlovec bodo vsako 
tretjo sredo v mesecu pripravili umetniško ustvarjalnico za 
starše. Prvič se jim boste lahko pridružili že jutri ob 18.30. 
"V sproščenem razpoloženju se bomo ob uporabi različnih 
likovnih materialov z odprtimi očmi poglabljali v lastni svet 
domišljije in tako na novo odkrivali svet okoli sebe," obljub-
ljajo v Škrlovcu. Delavnico bo vodila likovna pedagoginja 
Marija Perdih. M. R. 
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Črne točke Bleda 

Ozko cestišče iz centra Bleda proti Zasipu je najbolj nevarno 
za pešce, sive lase pa povzroča tudi voznikom, sploh 
na višku turistične sezone, saj se v tem predelu promet 
velikokrat popolnoma ustavi. Problem je praktično nerešljiv, 
zato sta na tem cestnem odseku potrebni predvsem 
strpnost in previdnost. 

Kjer se otroci pogosto zadržujejo, res ni pametno postavljati 
steklene 'hiše*. Avtobusnemu postajališču, ki stoji v 
neposredni bližini OŠ prof. dr. Josipa Plemlja, manjka že 
večina steklenih površin, saj jih mladi nadobudneži kot za 
šalo razbijajo, lesene tramove pa so se odločili iznakaziti z 
neokusnimi kracarijami. Smeti pa naj sploh ne omenjamo. 

Ta fotografija je nastala na brižini potoka Ledina pri naselju 
Dobe. Ob potoku in v njem je mogoče najti polivinil vseh 
vrst, odpadni gradbeni material, gospodinjske aparate, 
biološke odpadke ..., in ko so vremenske razmere 'idealne', 
še neznansko zaudarja. 

Hiša na najbolj prometnem križišču v centru Bleda ne 
kazi samo podobe kraja, ampak je tudi že zelo nevarna. 
Odpadajo strešniki ter omet - kam drugam - na cesto ... 

Panika, zlom, vnetje, viroze 
v soboto je v Kranjski Gori začel delati dežurni zdravnik. Skupaj je čez vikend imel enajst bolnikov. 

URŠA PETERNEL 

Kranjska Gora - V soboto je 
v Kranjski Gori začela delo-
vati dežurna zdravstvena 
služba, v okviru katere bo 
odslej v zdravstvenem domu 
prisoten zdravnik tudi ob so-
botah popoldne ter nedeljah 
in praznikih čez dan. Dežur-
no službo plačuje Občina 
Kranjska Gora iz proračuna. 
Prva dva dneva je bil dežurni 
zdravnik prof. di. Janko 
Kersnik. Kot je povedal, je v 
soboto popoldne imel štiri 
bolnike, v nedeljo čez dan pa 
devet, od tega enega na tere-
nu. Nekaj bolnikov je imelo 
virozo oziroma prehlad, 
eden vnetje mehurja, eden 
napad panike, eden zlom ... 
Povedal je tudi, da sta bila 
dva bolnika domačina, pre-
ostali pa turisti. Dela je bilo 
torej dokaj malo, kar pa je 
tudi pričakoval. "Že ko smo 
v preteklosti imeli sistem 
stalne pripravljenosti, sem 
imel morda ^ a k o drugo noč 
en primer," je povedal. S 
tega vidika je organiziranje 
dežurne službe precej drago 
in po Kersnikovem mnenju 
pomeni razmetavanje de-
narja in kadra. "Zagotavlja-
nje dežurne službe na vsa-

Prof. dr. Janko Kersnik je bil prek vikenda dežurni zdravnik. 1 FOIO: ANKA BUIOV« 

kem koraku je po mojem 
mnenju nepotrebno zaprav-
ljanje. Obenem je smešno, 
da dežurne službe v Kranjski 
Gori noče sofinancirati turi-
stično gospodarstvo, sploh 
glede na dejstvo, da so jo obis-
kovali predvsem turisti," je 
dejal. Po njegovem mnenju 
so v zdravstvu druge, bolj po-
membne potrebe, denimo 
boljša skrb za hudo bolne in 
kronične bolnike. In kako 

jim je uspelo zagotoviti do-
volj dežurnih zdravnikov 
za dežuranje ob sobotah 
popoldne, nedeljah in praz-
nikih? Kersnik pravi, da ima-
jo za zdaj pripravljen razpo-
red do konca aprila in dotlej 
dovolj zdravnikov, ki prihaja-
jo tudi iz drugih zdravstve-
nih domov. Gre pač za eko-
nomski interes zdravnikov, 
ki za eno uro dežuranja za-
služijo 25 evrov bruto, torej 

za enajstumo nedeljsko de-
žurstvo prejmejo 275 evrov 
bruto. Medicinska sestra za-
služi manj, in sicer 11 evrov 
bruto na uro. 

Dežurna zdravstvena služ-
ba v Kranjski Gori za zdaj 
deluje poskusno, na osnovi 
analize obiskov pa se bodo o 
njeni dolgoročni usodi odlo-
čili na Občini Kranjska Gora 
v dogovoru z Osnovnim 
zdravstvom Gorenjske. 

Ob gradnji hotela zagradili pločnik 
U R Š A PETERNEL 

Mojstrana - Podjetje Lokain-
vest je v središču Mojstrane 
pričelo graditi aparthotel, ki 
bo stal na mestu nekdanjega 
hotela Triglav. Gradbeni stro-
ji že brnijo, ob tem pa je mno-
ge domačine zmotilo, da je iz-
vajalec del z zaščitno ogrado 
zaprl pločnik ob glavni cesti 
skozi Mojstrano. Tako so peš-
ce "izrinili" na cesto, hoja po 
cesti pa je ob precej gostem 
prometu skozi kraj zelo ne-
varna. Domačini so z zaporo 
pločnika seznanili Občino 
Kranjska Gora in Policijsko 
postajo Kranjska Gora. Cesta 
je državna, zato je že ukrepal 
inšpektor za ceste Tadej Mar-
kič. Kot je povedal, so takoj 

Izvajalec je postavil gradbiščno ograjo na rob pločnika in pešce "izrinil" na prometno cesto. 

zavarovali nevaren odsek ter 
postavili ustrezno prometno 
signalizacijo, izvajiec pa bo 
zaporo pločnika moral od-

straniti. Obenem je inšpektor 
ugotovil, da izvajalec ni zgra-
d i dostopa z gradbišča na dr-
žavno cesto, zato m u je nalo-

žil, da to stori. Inšpektor je še 
povedal, da bo v okviru svojih 
pristojnosti nadaljeval posto-
pek v skladu z zakonom. 

VRBA NA KOROŠKEM 

Priznanje Jožetu Antoniču 

Nekdanjega župana občine Bled Jožeta Antoniča so konec 
januarja povabili na slovesno sejo občinskega sveta občine 
Vrba/Velden ob Vrbskem jezeru na Koroškem. Župan Vrbe 
Ferdinand Vovk mu je zaradi zaslug pri utrjevanju prijateljstva 
in sodelovanja med občinama Bled in Vrba, ki sta konec leta 
2004 podpisali tudi listino o prijateljstvu, izročil posebno pri-
znanje. Jože Antonič je tudi glasbenik. Za Bled in za Vrbo je na-
pisal in uglasbil pesem Mestece ob jezeru in jo izdal tudi v 
nemški izvedbi. Oba kraja namreč ležita ob jezerih. Na sliki: 
Jože Antonič (v sredini) z županom Vrbe Ferdinandom Vov-
kom (levo) in podžupanom Vrbe Helmutom Steinerjem. J. K. 
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Gradili bodo kanalizdcijo 
Občina Naklo bo februarja podpisala pogodbo za gradnjo drugega dela kanalizacije v Strahinju. 
Nanjo bodo priključili približno 70 hiš v vzhodnem in južnem delu vasi. 

STOJ AN SAJE 

Strahinj - Večji del naselja 
Strahinj je že predlansko 
poletje dobil novo fekalno 
i n meteorno kanalizacijo. 
Občina Naklo je obenem 
poskrbela za obnovo vodo-
voda, postavitev novih hi -
drantov, širitev javne raz-
svetljave, asfaltiranje cest 
i n ureditev središča vasi. Ž e 
takrat so napovedovali, da 
se bodo skušali č im prej lo-
titi tudi gradnje kanalizaci-

je v vzhodnem in j u ž n e m 
delu vasi. 

"Gre za del naselja proti 
Udin borštu in Cegelnici, 
kjer je približno 70 stanovanj-
skih hiš. Veliko časa smo po-
rabili za pridobivanje služno-
sti za gradnjo kanalizacijske-
ga omrežja po zasebnih zem-
ljiščih. Povsod nismo naleteli 
na razumevanje, zato je bilo 
precej dela s spreminjanjem 
trase in dopolnjevanjem pro-
jekta. Te stvari smo končno 
rešili in nato objavili razpis za 

izbiro izvajalca del. Najboljšo 
ponudbo je dalo Cestno pod-
jetje Kranj, ki je že gradilo 
prvi del kanalizacije v Strahi-
nju. Pogodbo z izvajalci 
bomo podpisali še ta mesec, 
dela pa se bodo začela predvi-
doma konec marca 2008. V 
dveh mesecih bodo zgradili 
2.300 metrov sekundarnega 
kanalizacijskega omrežja, ob-
novili vodovod, uredili ulice 
in asfaltirali ceste. Vrednost 
naložbe je ocenjena na 370 ti-
soč evrov. Ves denar zanjo je 

rezerviran v letošnjem prora-
čunu," je povedal Ivan Fic, re-
ferent za gradbene in komu-
nalne zadeve Občine Naklo. 

Občina je poskrbela, da 
bodo priklj^ična mesta na ka-
nalizacijo č im bUžja bodo-
čim uporabnikom. Priključi-
li se bodo lahko takoj po kon-
čanih delih ali najkasneje v 
šestih mesecih. Vas Strahinj 
bo tako dobila letos vso ko-
munalno opremo, dočakala 
pa bo tudi končno ureditev 
ulic. 

Slaba cesta ob poslovni coni 
v Hrastju že več let opozarjajo na (pre)ozko in dotrajano cesto mimo obrtno poslovne cone. 

MATEJA RANT 

H rastje - Predlog za obnovo 
te ceste so v krajevni skupno-
sti Hrastje zato podali že v 
času, ko so sodili še v šen-
čursko občino. Omenjeno 
cesto so namreč gradili za 
potrebe avtomobilskih pre-
vozov izpred štiridesetih let, 
v tem času pa je ob njej zras-
la tudi obrtno poslovna cona. 
Njena obnova bo po ocenah 
vredna okrog osemsto tisoč 
evrov. 

Tudi zaradi poslovne cone 
se je promet v zadnjih letih 
ob tej cesti precej povečal, 
obenem pa je ob njej zelo ve-
liko pešcev, saj skozi gozd 
vodijo številne sprehajalne 
poti. "Že dva avtomobila se 
komaj srečata, pa je treba še 
pešce in kolesarje prehiteva-

ti ...," je opozoril predsednik 
krajevne skupnosti Hrastje 
Dominik Ovniček in dodal, 
da je dobra prometna pove-
zava pomembna tudi zaradi 
razvoja obrtne cone, še po-
sebno proti brniški cesti, ka-
mor bi potem lahko pre-
usmerili tranzitni promet, ki 
bi se tako izognil naselju. 
Zato bo treba urediti tudi 
križišče z brniške ceste proti 
Hrastju, ki je zaradi velikih 
hitrosti na brniški cesti zelo 
nevarno. Kranjska občina je 
zato na tem mestu predlaga-
la gradnjo petkrakega krožiš-
ča. "Idejni projekt so izdelali 
že pred dvema letoma, zdaj 
pa je vse odvisno od direkci-
je za ceste," je ob tem dejal 
Dominik Ovniček. 

Obnovo ceste je občina 
uvrstila v osnutek proraču-

Na križišču z brniško cesto bodo po načrtih zgradili krožišče. 

na za prihodnji dve leti, v 
sklopu obnove cestišča na 
tem odseku pa naj bi ure-
dili tudi vodovod in kanali-
zacijo. "Ob cesti je predvi-
dena še ureditev kombini-

rane kolesarske steze in 
pešpoti, k i bosta ločeni s 
pasom zelenice. Za umirja-
nje prometa pa naj bi 
poskrbeli z otoki," je še 
dodal Ovniček. 

Plaketa za dobro sodelovanje 
MATEJA RANT 

Kranj - "Moje izkušnje sode-
lovanja z Občino Kranj so 
zelo pozitivne. Zato želimo 
izraziti neko priznanje in po-
hvalo," je ob podelitvi brona-
ste plakete poveljstva sil Slo-
venske vojske kranjski obči-
ni poudaril j)olkovnik Milan 
Obreza. Ob tem je vodstvo 
kranjske občine razveselil še 
z novico, da bi lahko že pri-
hodnje leto mladi športniki 
začeli vaditi v novi športni 
dvorani. 

Po besedah Milana Obreze 
dobro sodelovanje s kranjsko 
občino sega v leto 1992, ko 
so v kranjski vojašnid začeli 
usposabljati prve generacije 
nabornikov. "V vseh letih 
razvoja Slovenske vojske je 
sodelovanje z Mestno občino 

Kranj preseglo klasično me-
dinstitudonalno sodelovanje 
in preraslo v partnerski od-
nos, ki se danes odraža v šte-
vilnih skupnih projektih." 
Pri tem je ivUlan Obreza iz-
postavil skrb za okolje ter 
ohranjanje zgodovinske in 
vojaške tradicije. Dobro je 
razvito tudi sodelovanje na 
področju športa, posebno pri 
skrbi za vadbo mladih kranj-
skih športnikov. T e m bodo 
še boljše razmere zagotovili 
z gradnjo nove športne dvo-
rane, ki jo bodo dopoldne 
uporabljali za potrebe vojske, 
popoldne pa bo namenjena 
tudi drugim uporabnikom. 
"Načrti so pripravljeni, tako 
da bomo takoj po koncu 
predsedovanja Slovenije Ev-
ropski uniji postavili temelj-
ni kamen," je razložil Obre-

Polkovnik Milan Obreza In kranjski župan Damijan Perne 

za. Gradbena dela naj bi kon-
čali do konca leta, v prvi po-
lovici prihodnjega leta bodo 
dvorano opremili, tako da bi 
jo v drugi polovici leta že 
lahko začeli uporabljati. "V 

kletnih prostorih bo streliš-
če, v osrednjem delu pa dvo-
rana za košarko in rokomet s 
tribuno, v kateri se bo lahko 
odvijala tudi vadba borilnih 
veščin," je še dodal Obreza. 

Ortodonta še iščejo 
Ortodont Leon Herman, koncesionar na Zobni 
polikliniki Kranj, je svoj odhod napovedal že 
decembra 2006. Zamenjave do danes ni dobil. 

SUZANA P. KOVAČIČ 

Kranj - Specialist zobne in če-
ljustne ortopedije Leon Her-
man, ki ima sklenjeno kon-
cesijo za opravljanje javne 
zdravstvene dejavnosti na po-
dročju zobne in čeljustne or-
topedije z Zobno polikEniko 
(ZP) Kranj, odhaja iz tega de-
lovnega mesta v Kranju. Od-
šel bi že veliko prej, decem-
bra leta aoo6, a na Mestni 
občini Kranj kot ustanovite-
ljici Javnega zavoda Zdrav-
stveni dom Kranj še niso do-
bili zamenjave. Mendi Ko-
kot, predstavnica za odnose z 
javnostjo na kranjski občini, 
je povedala: "Leon Herman 
je decembra 2 0 0 6 sporočil, 
da bo prenehal opravljati or-
todontsko dejavnost na Z P 
Kranj. Januarja 2 0 0 7 smo 
ponudili vrnitev koncesije 
Osnovnemu zdravstvu Go-
renjske, a je niso vzeli, ker ni-
majo zaposlenega specialista 
zobne in čeljustne ortopedi-
je, ki bi lahko prevzel to delo. 
Zato smo maja 2007 izvedli 

javni razpis za prosto delo-
vno mesto." Na razpis sta se 
prijavila Maja Valant in druž-
ba Lineart, kot najbolj ustrez-
no kandidatko je strokovna 
komisija izbrala Valantovo, 
specialistko na področju če-
ljustne in zobne ortopedije. 
"Pri izbiri koncesicnarja je 
prišlo do postopkovnih zaple-
tov na podlagi pritožb enega 
od vlagateljev," je povedala 
Kokotova. Na postopek se je 
pritožila družba Lineart. "Za-
radi zapletov smo razpis raz-
veljavili in ga bomo ponovi-
li," je še povedala Kokotova. 

Leon H e r m a n je pokazal 
dobro voljo in v tem prehod-
nem času, dokler ne bodo 
dobili zamenjave, nujne pri-
mere še obravnava. Sicer pa 
na Zobni polikliniki Kranj 
delata poleg dr. Hermana še 
dva ortodonta. To pa je še 
vedno premalo, saj ti orto-
donti opravljajo dejavnost za 
območje Mestne občine 
Kranj, občin Cerklje, Jezer-
sko, Naklo, Preddvor, Šen-
čur in Tržič. 

BLED 

Zlati medalji za blejska kuharja 

Na tekmovanju v kulinarični artistiki, ki je bilo prejšnji teden 
v okviru tradicionalne slanikove pojedine v Crand hotelu 
Union v Ljubljani, sta blejski Crand Hotel Toplice zastopala 
vodja kuhinje Igor jagodic, sicer tudi član slovenske nacio-
nalne kuharske ekipe, ter njegov pomočnik Simon Berton-
celj. Z a razstavo sta pripravila dve plošči z izborom jedi, ki 
so bile zaradi atraktivne dekoracije in inovativnih kombinacij 
prava paša za oči. Na tekmovanju pa sta sodelovala tudi s 
krožniki kulinarično dovršenih predjedi in glavnih jedi. Pred-
stavila sta jedi, kot so škampov carpaccio s paradižnikovo te-
rino In vinaigrettom, nadevan kraljevi rak na beli polenti z 
zbrincem v družbi zelenjave ter žafrana in medaljon mečari-
ce s panceto na vročem kumaričnem želeju. Za izdelke sta 
prejela zlato medaljo. Jagodic pa tudi posebno priznanje kot 
najboljši v eni od štirih razpisanih kategorij. Na prireditvi je 
sodelovalo 25 kuharskih mojstrov iz vse Slovenije. V. S. 

R A Z V O J B A U n t 
ruvoj In prolzvodrtja 

ttrojnc oprame 

Zaradi povečanega obsega dela v proizvodnji strojne opreme 
vabimo k sodelovanju (tn/ž): 

'3 delovna mesta 
S T R O J N I K U U Č A V N I Č A R 
(varjenje s CO-, zaželene delovne izkušnje) 

1 delovno mesto 
T E H N O L O G - KONTROLOR 
(poznavanje strojništva, 3 leta delovnih izkušenj) 

2 delovni mesti R E Z K A L E C 

(3 leta delovnih izkušenj in poznavanje dokumentacije) 

1 delovno mesto 
V Z D R Ž E V A L E C O B J E K T O V 

1 delovno mesto 

ČISTILKA 

z izbranimi kandidati bomo sklenili delovno razmerje za določen 
čas z možnostjo prehoda v nedoločen čas. Vabimo vse. ki vas delo 
zanima, da pisno vlogo z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju 
pogojev pošljete do 10. marca 2008 na naslov: 
Razvoj Balant, d .0.0., Cesta na Okroglo S, 4 2 0 2 Naklo. 
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GOREN)A VAS-POLJANE 

Znani termini za odvoz kosovnih odpadkov 

Občina Gorenja vas-Poljane je objavila urnik odvoza kosov-
nih odpadkov v letu 2008. Po krajevnih skupnostih si bodo 
sledili vsak petek, začeli pa bodo ta petek, 22. februarja, z 
odvozom v KS Sovodenj. Sledila bo KS Trebija (29. februar), 
del KS Gorenja vas - naselje Hotavlje v smeri proti Leskovi-
ci, Volaki in Suši (7. marca), KS Lučine (14. marca), preosta-
li del KS Gorenja vas {4. aprila), KS javorje (n. aprila) in na-
zadnje KS Poljane (18. aprila). Kosovni odpadki morajo biti 
pripravljeni na običajnih mestih (ob poti) do 7. ure zjutraj na 
dan odvoza. Po občinskem odloku morajo biti večji kosovni 
odpadki razstavljeni na več kosov tako, da posamezen kos 
vsebuje pretežno eno ločeno frakcijo (les, kovina, plastika 
...) in ni pretežak ali previsok za ročno nakladanje na vozilo. 
Odvoz nevarnih odpadkov bo letos 17. maja, komunalne od-
padke pa bodo v primeru praznikov odvažali dan prej ali 
kasneje. B. B. 

§KOF)A LOKA 

Na izredni seji o rebalansu proračuna 
Za četrtek, 21. februarja, je sklicana izredna seja občinskega 
sveta v Škofji Loki. Na njej se bodo lotili rebalansa proraču-
na občine za leto 2008, obravnavali pa bodo tudi letni načrt 
pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
občine. Pred izredno sejo pa bodo nadaljevali v četrtek pre-
kinjeno redno sejo občinskega sveta, za katero so si pustili 
odločanje o ustanovitvi zavoda za kulturo in o pravilniku, ki 
bo urejal dodelitev enkratnega denarnega prispevka za no-
vorojenčke. D. Ž. 

ŠKOFJA LOKA 

Izbrali strokovni odbor za Škofjeloški pasijon 

Potem ko po uspelih uprizoritvah v letih 1999 in 2000 Loča-
nom več let ni uspelo obuditi Škofjeloškega pasijona, se pri-
hodnje leto vendarle znova obeta. Priprave so že stekle, na 
četrtkovi seji občinskega sveta pa so že imenovali tudi stro-
kovni odbor. V njem bodo sodelovali: Metod Benedik (pro-
fesor na teoloSki fakulteti), Marko Marin (upokojeni profe-
sor gledališke zgodovine), jože Faganel (gledališki in filmski 
lektor), Vanja KrHielj (oblikovalka oblačil). Tone Potočnik 
(zborovodja in orglavec), Tina Oblak (komunikologinja), 
Jure Miklavc (soavtor celostne podobe Škofjeloškega pasijo-
na), MIha Ješe (ekonomist) in Mojca Šifrer Bulovec (etnolo-
ginja in zgodovinarka). Njihova prva naloga je izbrati vodjo 
projekta in režiserja. Škofjeloški pasijon bodo Izvedli v veli-
konočnem času leta 2009, v njem naj bi sodelovalo prek ti-
soč ljudi, ki naj bi uprizarjali prizore iz Svetega pisma. Škof-
jeloški pasijon je delo kapucina patra Romulda Marušiča iz 
leta 1721. D. Ž. 

KAMNIK 

Svetniki so sprejeli proračun 

Kljub številnim pripombam in več urni razpravi pri prvem 
branju proračuna za leto 200S, se je tudi tokratna razprava 
raztegnila na štiri ure, saj so svetniki obravnavali kar 37 
amandmajev, od tega jih je 34 vložila opozicija s svetniki 
SDS in NSi, kjer so še vedno mnenja, da je proračun slab, 
saj predvideva bistveno manj prihodkov od lanskega leta. 
Občinska uprava na čelu z vodjo oddelka za finance Aloj-
zem Kolarjem je stcer poudarila, da so se prihodki od zadnje 
obravnave še povečali in da so upoštevali večino pripomb, 
podanih na zadnji seji, a so svetniki opozicije pri svojih 
amandmajih vztrajali. Uspešni so bili pri dveh: gradnja ploč-" 
nikov v Tuhinjski dolini in obnova kulturnega doma v Pod-
gorju. Proračun je težak približno 23 milijonov evrov, med 
večjimi investicijami prihodnjega leta pa je treba omeniti 
gradnjo novega mostu in povezovalne~česte na Perovem, 
projekt postavitve mamuta v naravni velikosti, prenovo no-
gometnega stadiona, začetek gradnje oz. prenove obeh 
mestnih šol, ureditev ceste do zdravilnega gaja vTunjicah in 
vrsto drugih investicij. J. P. 
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V Rakovniku nova stanovanja 
v Rakovniku pri Medvodah načrtujejo gradnjo 28 stanovanjskih dvojčkov. Zeleno luč mora dati 
medvoški občinski svet. Urbanistična rešitev bo javno razgrnjena v KS Sora. 

MAJA BERTONCELJ 

Medvode - Na območju ne-
kdanjega Golorjevega skla-
dišča med Soro i n Rakovni-
kom je predvideno novo sta-
novanjsko naselje z 28 dvo-
stanovanjskimi objekti, sku-
paj 56 stanovanj. Investitor 
je podjetje Iskra Prins, d. d., 
ki je za območje, veliko do-
brih 23 tisoč kvadratnih me-
trov konec lanskega leta Ob-
čini Medvode posredovalo 
predlog urbanistične rešitve, 
o katerem so na zadnji seji 
odločali medvoški občinski 
svetniki. 

Zemljišča so na območju, 
predvidenem za mešane de-
javnosti. Dovoljena je grad-
nja objektov za poslovno-
storitvene dejavnosti in turi-
zem ter stanovanjskih objek-
tov. Nekateri svetniki se zato 
ne strinjajo, da bo investitor 
gradil le stanovanja, saj ob-
močje na vhodu v Polhograj-
ce vidijo kot možnost za 
gradnjo turističnih kapacitet. 
Pripombe je bilo slišati tudi 
na račun predvidene moder-
nejše gradnje ter na do-
mnevno preveliko zgošče-
nost pozi^ve. Svetniki so se 
na koncu odločili za 15-

Na območju nekdanjega Colorjevega skladišča, na katerega je vse prej kot lep pogled, 
načrtujejo gradnjo stanovanjskih dvojčkov. 

dnevno javno razgrnitev 
predlagane urbanistične re-
šitve v KS Sora, nato pa se 
bodo na seji opredelUi do 
morebitnih pripomb s strani 
krajanov. Za investitorja to 
seveda pomeni podaljšanje 
postopka. Č i m prej namreč 
želijo začeti gradnjo. Pravijo, 
da bi ob pridobitvi gradbene-

ga dovoljenja do konca mar-
ca predajo objektov kupcem 
lahko zagotovili že do konca, 
letošnjega leta. I n kdo so po-
tencialni kupd? Kot je pove-
dala Marjana Novak, direkto-
rica Iskra Prins, d. d., so dlj-j 
na skupina mlade družinez 
otroki. Slišafi je bilo, da je 
predvidena cena dvojčka 

220 tisoč evrov. Novakova je 
na pripombe in pomisleke 
svetnikov med drugim deja-
la, da so se na ta projekt te-
meljito pripravili, se natanč-
no držali vsega, kar je zapisa-
no v odlokih in še, da bodo 
kot investitor spoštovali od-
ločitev olščinskega sveta, ki 
je seveda zavezujoča. 

Podvojili komunalni prispevek 
Škofjeloški občinski svetniki so v prvem branju ob številnih vprašanjih in pomislekih potrdili merila 
za odmerjanje komunalnega prispevka. 

DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Škofja Loka - Občinski svet 
je v četrtek na seji začel obra-
vnavo zaključnega računa 
občinskega proračuna za leto 
2 0 0 6 , vendar so svetniki 
ugotovili, da imajo na mizah 
napačno gradivo o nadzoru 
zaključnega račtma, o kate-
rem je poročal predsednik 
nadzornega odbora Marko 
Vraničar. Zaradi tega je žu-
pan Igor Draksler prekinil to 
točko dnevnega reda in jo 
bodo nadaljevali, ko bodo do-
kumenti usklajeni Po hitrem 
postopku so svetniki sprejeli 
odlok o podrobnem prostor-

skem načrtu Za Kamnitni-
kom. Na prejšnji obravnavi 
so namreč svetniki pripom-
nili, da je načrtovano naselje 
individualnih hiš brez otro-
škega igrišča. Ker so bile vse 
gradbene parcele že oddane 
investitorjem, so načrtovalci 
predlagali igrišče na drugi 
strani ceste, vendar je bilo to 
nesprejemljivo, po odpovedi 
dveh parcel pa so našli rešitev 
znotraj območja. 

Pri odloku o programu 
opremljanja in merilih za od-
mero komunalnega prispev-
ka gre za pomemben prispe-
vek občine, ki ga plačajo inve-
stitorji ob gradbenem dovo-

ljenju. Ker dosedanji odlok ni 
več primeren, saj ne upošteva 
vseh stroškov opremljanja, ga 
občina spreminja. Občina je 
po novem razdeljena na 
osem obračimskih območij, 
pri čemer prvo predstavlja 
mesto z najožjo okolico Škof^ 
je Loke, kjer je komimalna 
opremljenost s cestami, vo-
dovodom, kanalizacijo, pli-
nom in površinami za ravna-
nje z odpadki najboljša. Na 
nekaterih obračunskih ob-
močjih se bo komunalni pri-
spevek v primerjavi s seda-
njim domala podvojil. Obči-
ni bo to prineslo okoli pol 
milijona evrov letnega pri-

hodka, nekateri svetniki pa 
so imeli pomisleke, češ da 
bodo s tem najbolj obreme-
nili mlade prihodnje gradite-
lje. Za enodružinsko stano-
vanjsko hišo, veliko 200 kva-
dratnih metrov, na stavbnem 
zemljišču veUkosti 500 kva-
dratnim metrov bodo inve-
stitorji plačali od tri tisoč do 
deset tisoč evrov komunalne-
ga prispevka. Po dolgi raz-
pravi in številnih vprašanjih, 
s katerimi so si želeli svetni-
ki natanko razjasniti vsa me-
rila odmere komunalnega 
prispevka, so pritrdili, da je 
predlagani odlok primeren 
za nadaljnjo obravnavo. 

ŠKOFJA LOKA 

Zadnji pri novorojenčkih, prvi pri vrtcih 

Med vprašanji in pobudami svetnikov, ki jih vsakokrat 
uvrstijo na začetek zasedanja občinskega sveta, je Anton 
Peršin (SDS) predlagal, naj v Škofji Loki prvi uvedejo brez-
plačni vrtec za drugega in tretjega otroka. Če smo že pri 
uvedbi prispevka za novorojenčka zadnji, bodimo prvi vsaj 
pri vrtcu in tako pomagajmo k dvigu rodnosti, je dejal svet-
nik. Župan Igor Draksler je na to odgovoril, da takšen ukrep 
z zakonom pripravlja že vlada in da kaže počakati, da ne bo 
vse breme financiranja ostalo na občini. Že sedaj so stroš-
ki vrtcev najvišji, kar jih ima občina v svojem proračunu. 
D. Ž . 

ŠKOFJA LOKA 

Višje komunalne takse in najemnine 
Škofjeloški svetniki so pritrdili sklepu o povečanju vrednosti 
točke za izračun komunalnih taks za uporabo javnih površin 
za gostinstvo, trgovino in druge dejavnosti, parkiranje vozil in 
uporabo plakatnih mest. Komunalne takse, najemnine in za-
kupnine so povečali za delež inflacije (5,6 odstotka). Svetnik 
Franci Fehrin je pripomnil, da tudi takšne podražitve poveču-
jejo spiralo inflacije in vplivajo na socialni položaj ljudi, ne le 
podražitve kruha in mleka, župan Igor Draksler pa je na to de-
jal, da ne gre za visoke zneske in da je bolje, da jih sproti uskla-
jujejo, sicer ob večji podražitvi res nastopi problem. Dodal je 
Še, da vse to ne bo vplivalo na socialni položaj ljudi. D. Ž. 

mailto:info@radio-sora.si
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Nekateri so že odločeni 
Na srednjih šolah in fakultetah so bili v petek in soboto informativni dnevi. 

MATEJA RANT 

Kranj - Na srednjih šolah je 
minuli petek in soboto vladal 
še večji vrvež kot ponavadi. 
Šolske hodnike in učilnice so 
tokrat zavzeli tudi osnovno-
šolci, ki so pred vpisom v 
srednjo šolo iskali informacije 
o programih in dejavnostih, ki 
jih ponujajo posamezne šole. 
Tako so si lahko olajšali odlo-
čitev glede prihodnjega šola-
nja. Tokrat smo obiskali dve 
šoli, ki po koncu šolanja omo-
gočata pridobitev poklica. 

V srednji poklicni in stro-
kovni šoli Ekonomske šole 
Kranj je predstavitvi ravnate-
ljice Lidije Grmek Zupane 
prisluhnilo okrog sto učen-
cev. "Z obiskom smo zado-
voljni, saj jih je prišlo približ-
no toliko kot lani." Kot pravi, 
se namreč precej pozna 
upad generacij, a so za mla-
de poklici, za katere izobra-
žujejo na njihovi šoli, precej 
zanimivi. Njihovi programi 
so privlačni tudi zato, ker po 
eni strani omogočajo prido-
bitev poklica, po drugi pa di-

Sabina Avdič Tjaša Fejzič 

Uroš Čerin Andrej Spetič 

jakom na zapirajo vrat za na-
daljevanje izobraževanja. 

Nadvse zadovoljni z obis-
kom so bili tudi v Srednji 
strokovni in poklicni šoli 
Kranj. "Bilo je prav neverjet-
no, saj nas je obiskalo več kot 
šestdeset učencev. Lani jih je 
bilo recimo štirideset," ni 
skrival zadovoljstva ravnatelj 
Ivan Šambar. Veliko zanima-
nje je vladalo predvsem za 
program gradbenega tehni-
ka in keramičarja pečarja, pa 
tudi frizerja, manj pa za zi-
darje. 

Kako so bili zadovoljni s 
predstavitvijo šole in progra-
mov, smo vprašali tudi nekaj 
učencev: 

Sabina Avdič, Kranj: "Šolo 
so mi priporočili prijatelji, ki 
jo že obiskujejo. Danes sem 
izvedela vse, kar me je zani-
malo. Rada bi namreč še na-
daljevala šolanje. Zato izbi-
ram tudi med ekonomsko 
gimnazijo." 

Tjaša Fejzič, Kranj: "Zani-
ma me poklic ekonomskega 
tehnika. Programe sem si 
ogledala že na njihovi spletni 
strani. Skoraj so me že pre-
pričali, a bom kljub temu šla 
pogledat še na ekonomsko 
gimnazijo." 

Uroš Čerin, Železniki: 
"Odločil sem se za poklic zi-
darja, zato sem prišel pogle-
dat, kako je videti. To delo 
me namreč zelo veseli in 
sem že doma rad pomagal 
pri gradnji hiše." 

Andrej Spetič, Ilirska Bis-
trica: "Zanima me pokUc sli-
kopleskarja. Že doma na-
mreč pogosto j)omagam oče-
tu, ki ima obrt. Predstavitev 
se mi je zdela zelo v redu, 
zato sem se odločil, da se 
bom vpisal." 

Drevi kulturna prireditev 
SIMON ŠUBIC 

Cerklje - U N E S C O klub Cer-
klje vabi na prireditev, ki jo v 
mesecu kulture pripravlja ob 
dnevu matemega jezika in 
90. obletnici smrti Antona 
Kodra, literata 19. stoletja, ki 
je na lastno željo pokopan v 
Cerkljah na Gorenjskem. 

Prireditev Anton Koder 
Francetu Prešernu & Mate-
rinščina in esperanto bo v 
kulturnem hramu Ignacija 
Borštnika v Cerkljah danes, 
začetek pa bo ob 18. uri. V 
programu bodo sodelovali 
predsednik Združenja za es-
peranto Slovenije, strokovni 
prevajalec, terminolog To-

maž Longyka z učenci i n di-
jaki Unescovih osnovnih in 
srednjih šol gorenjskega ter 
ljubljanskega u6iega središ-
ča (OŠ Davorina Jenka, OŠ 
Poljane, Biotehniški center 
Naklo, S E G Š Ljubljana in 
Gimnazija Jesenice), člani 
Draštva Igrišče in U N E S C O 
klub Cerklje. 

GG 
naročnine 

04/2014241 
e-pošta: narocnine@g-glas.sl 

www.g0rcnjskigla5.si 

RODINE 

Bogatejša ponudba v )alnovi hiši 

Pred kratkim so v Jalnovi hiši na Rodinah ponudbo obo-
gatili z muzejsko vitrino, v kateri so na ogled kopije pred-
metov iz dva tisoč let stare kmetije, ki so jo na Rodinah 
arheologi odkrili pred 50 leti. Ogledati si je možno keramič-
na vrčka, čašo, krožnik, svetilko na olje, železen nož s 
koščenim ročajem ter bronasto zapestnico in sponki. Kot je 
povedal jalnov pranečak janež Mulej, ki oskrbuje pisatelje-
vo rojstno hišo, je že dolgo imel veliko željo, da bi kopije 
predmetov postavili na ogled v vasi, kjer so jih našli. 
A. H. 

Slike na avstrijskem ledu 
Učenci osnovne šole iz Preddvora so s slikami na ledu sodelovali na 
istoimenski prireditvi na avstrijskem jezeru Weissensee. 

DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Preddvor - Na avstrijskem je-
zeru Weissensee v kraju 
Techendorf je že petič zapored 
potekala prireditev z naslovom 
Slike na ledu. V projekt je 
vključenih že preko 80 šol iz 
17 evropskih držav, med njimi 
tudi osnovna šola Matije Va-
Ijavca iz Preddvora. "Namen 
projekta je, da se šole predsta-
vijo na kreativen način skozi 

umetniške, elektronsko po-
snete slike na poljubno izbran 
motiv, ki pa mora imeti kratko 
izraženo programska misel 
(moto). Vsi motivi, ki so jih po-
samezne šole izbrale same, so 
preneseni na plastifidrane pa-
noje v velikosti 2,5 x i m; ti pa-
noji so potem razvrščeni na za-
mrznjenem jezeru Weissen-
see. Turisti iz različnih držav, 
Id gostujejo v letoviš^ ob je-
zeru, si jih lahko ogledujejo, 

dokler je jezero zamrznjeno. 
Po koncu sezone organizator 
razstave te izdelke vrne šolam 
v trajno last. Zanimivost raz-
stave je tudi ta, da avstrijska 
pošta vse razstavljene izdelke z 
motivi gostujočih šol izda v ob-
liki poštnih razglednic, ki jih je 
možno neposredno s kraja pri-
reditve brezplačno odposlati 
kamorkoli v Evropi," je o prire-
ditvi povedal ravnatelj pred-
dvorske šole Marjan Peneš. 

Mladi preddvorski umetniki ob svojih slikah na ledu 

© OSO 2332 

Naj k boljši kakovosti življenja prispeva tudi 
izboljšano kurilno olje. Aditivirano kurilno olje 
O M V futurPlus stane prav toliko kot običajno 
ekstra lahko kurilno olje, vendar zagotavlja več 
toplote. Inovativne rešitve skupine OMV odslej 
tudi v vašem domu. Za naročilo pokličite na 
brezplačno telefonsko številko 080 2332, Več kot gibanje. O M V 
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NESREČE 

ŽELEZNIKI 

Pešec padel pod avto 

Policija poroča o prvi smrtni žrtvi na gorenjskih cestah 
letos. V soboto zvečer je namreč v Železnikih v prometni 
nesreči umrl 67-letni domačin. 42-letni voznik osebnega 
vozila iz okolice Železnikov se je ob i8. uri peljal po regio-
nalni cesti iz smeri podjetja Niko Železniki proti naselju 
Smoleva. Ko je že pripeljal mimo dvorišča stanovanjske hiše 
Na plavžu 1, je s parkirišča te hiše na popolnoma nepregled-
nem delu na cesto stopil 67-letni pešec, doma iz Železnikov. 
Pešec je pred tem izgubil ravnotežje in padel na vozišče, 
kjer ga je zadel voznik osebnega avtomobila. Zaradi hudih 
ran je na kraju nesreče umrl. Dežurna zdravnica je za pokoj-
nika odredila sanitarno obdukcijo na Inštitutu za sodno 
medicino Ljubljana. 

ŽELEZNIKI 

Avto zletel v jarek 

V Studenem pri Železnikih se je v soboto zvečer zgodila pro-
metna nesreča med voznikoma osebnih vozil. Po nesreči je 
ena oseba ostala ukleščena v zveriženi pločevini, zato so na 
pomoč priskočili loški policisti, ki so razsvetlili mesto nesre-
če in iz globokega jarka potegnili avtomobil. 

ZAPOCE 

Trčili v drog 

V petek okoli 16.40 se je na regionalni cesti v Zapogah zgo-
dila prometna nesreča, v kateri so tri osebe utrpele rane. 30-
letnik iz okolice Novega mesta je vozil osebni avtomobil 
Škoda Octavia po regionalni cesti iz smeri Vodic proti Zbi-
Ijam, V blagem desnem ovinku v Zapogah je zaradi neprila-
gojene hitrosti zapeljal desno izven vozišča in s prednjim 
delom vozila trčil v drog električne napeljave. Vozilo se je 
potem prevrnilo na streho in po nekaj metrih drsenja trčilo 
v stanovanjsko hišo. Voznik (nima ustreznega vozniškega 
dovoljenja) se je v prometni nesreči hudo ranil. Sopotnika, 
stara i 8 in 27 let, oba doma iz okolice Novega mesta, pa sta 
utrpela lažje rane. Vse tri so z rešev3lnimi vozili odpeljali v 
ljubljanski klinični center. 

HRUŠICA 

Prehitro v ovinek 

v četrtek ob 6.50 je v prometni nesreči na avtocesti izven 
Hrušice hude rane utrpel 44-letni voznik iz Sežane. Z oseb-
nim avtomobilom se je po avtocesti peljal iz smeri Lipe pro-
ti Hrušici. Na izvozu je zapeljal v desni nepregledni ovinek in 
prevozil polno črto, nato zapeljal na nasprotno smerno vo-
zišče in trčil v odbojno grajo. Od tam ga je odbilo v prednji 
del tovornega vozila, katerega je nasproti pravilno pripeljal 
57-letni domačin. V trčenju je Sežančan utrpel hude rabe, 
zato so ga reševalci odpeljali v jeseniško bolnišnico. S. S. 

Smučarskih nezgod več, 
kot jih prijavijo nadzorniki 
Policija ugotavlja, da nadzorniki na gorenjskih smučiščih ne prijavljajo vseh nezgod, 
pri katerih se smučarji huje ranijo. "Nadzorniki s tem kršijo zakon o varnosti na smučiščih," 
opozarjajo na Policijski upravi Kranj. 

SIMON Š U B I C 

Kranj - Uradni podatki, s ka-
terimi razpolaga Policijska 
uprava Kranj, kažejo, da na 
gorenjskih smučiščih v tej 
sezoni skorajda ni prišlo do 
resnih nezgod. Zadnja se je 
pripetila v nedeljo dopoldne, 
ko je 27-letna Madžarka 
m e d vožnjo z vlečnico na 
smučišču Vogel izgubila rav-
notežje, padla in nato drsela 
približno šestdeset metrov 
po pobočju, pri tem pa utr-
pela hude rane. Poleg nje so 
se v tej z i m i na gorenjskih 
smučiščih huje ranili samo 
še štirje smučarji , govorijo 
statistični podatki. Pa je res 
tako.> 

Uradni statistiki je težko 
verjeti, ugotavlja vodja gor-
ske policijske enote na P U 
Kranj Robert Kralj: "Resnih 
smučarskih nezgod je precej 
več, kot pa jih nadzorniki 
prijavijo policiji. S tem Jkršijo 
zakon o varnosti na snnučiš-
čih, ki od nadzornikov zahte-
va, da morajo policistom pri-
javiti vsako smučarsko ne-
zgodo s h u d i m i telesnimi 
poškodbami. A jih ne, saj 
smo po ovinkih izvedeli za 
marsikaterega smučarja, ki 
se je v tej sezoni že huje ra-
nil, a o tem nismo bili urad-
no obveščeni. Po drugi stra-
n i pa tudi podatki ministr-

stva za zdravje kažejo, da se 
število hospitalizacij zaradi 
poškodb na smučiščih pove-
čuje iz leta v leto." 

Zakaj nadzorniki ne pri-
javljajo hudih smučarskih 
nezgod? Odgovor je pre-
prost: zaposleni so pri uprav-
ljavcih smučišč, ti pa si poro-
čanja medijev o hudih ne-
zgodah ne želijo, ker meče 
slabo luč na njihova smučiš-
ča. Tej ugotovitvi prikimava 
tudi Kralj: "Lani smo zaradi 
neprijavljanja nezgod prekr-
škovnemu organu podali šti-
ri predloge zaradi neoprav-
Ijanja nadzomiške službe, za 
kar je zagrožena denarna ka-
zen. Od tedaj naprej je števi-
lo h u d i h telesnih poškodb 
na gorenjskih smučiščih 
skrivnostno upadlo." Zastav-
lja se vprašanje, kje potem 
zavarovalnice pri reševanju 
nezgodnih zahtevkov prido-
bijo ustrezne podatke o ne-
zgodah s hudimi ranami, saj 
bi zanje morale pridobiti po-
licijski zapisnik, ki pa ne ob-
staja. Kralj zato že napove-
duje skorajšnji nadzor nad 
delom smučarskih nadzor-
nikov: "Na podlagi doku-
mentacije, ki jo hrani pro-
metni inšpektorat, bomo 
ugotavljali, ali s m o bili ob-
veščeni o vseh nezgodah s 
hudimi telesnimi poškodba-

Ta in prihodnji teden so šolske počitnice, zato bo na smučiščih 
več otrok kot običajno. Policija opozarja, da je za otroke, sta-
re štirinajst let ali manj, uporaba čelade obvezna. Z a varnost 
otrok na smučiščih so sicer odgovorni njihovi spremljevalci. 

Med v e č j i m i nepravil-
nostmi, k i se dogajajo na 
s lovenskih s m u č i š č i h , je 
Kralj naštel tudi nedovolje-
ne vožnje upravljavca z mo-

tornimi s a n m i . "Vožnja z 
motornimi s a n m i je dovo-
l jena samo z a namene 
upravl janja smučišča, kar 
pa nekateri zlorabljajo." 

Državni svetniki jutri o imuniteti 
Tudi izvenobravnavni senat ljubljanskega sodišča je odločil, da zaradi preiskave gospodarskega 
kriminala v priporu ostaja samo Kranjčan Tomaž Žibert. Državni svet jutri o imuniteti Dušana Črnigoja. 

S I M O N S U B I C 

Kranj - Izvenobravnavni se-
nat ljubljanskega okrožne-
ga sodišča je v petek odlo-
čil, da od sedmih osumlje-
n i h v k r i m i n a l i s t i č n i pre-
iskavi domnevnega gospo-
darskega kr iminala v naj -
večjih s lovenskih gradbe-
n i h podjetjih enomesečni 
pripor velja samo za T o m a -
ža Žiberta. Sodniki so se 
tako odločil i pa v l o ž e n i h 
pritožbah skupine tožilcev 
za pregon organizirane-
ga kriminala in Sava Pečen-
ka, odvetnika priprtega Ž i -
berta. Slednj i naj bi igral 
kl jučno vlogo v nečedno-
stih pri javnem razpisu za 
gradnjo kontrolnega stolpa 
na B m i k u . 

O imuniteti osmega 
osumljenca, predsednika 
uprave ajdovskega Primorja 
Dušana Črnigoja bo državni 
svet odločal jutri, potem ko 
je raandatno-imunitetna ko-
misija odločila, da državnim 
svetnikom predlaga, naj se 
imimiteta ne vzpostavi. Po 
bestdah podpredsednice ko-
misije Lidije Jerkič se C m i -
goj v predkazenskem po-
stopku na imuniteto niti ni 
skliceval in je tudi ne name-
rava uveljaviti kasneje. Č m i -
goj zaradi preiskave, ki se 
vodi zoper njega, ne želi da-
jati izjav. 

Vodja skupine tožilcev za 
pregon organiziranega kri-
minala Harij Furlan je prejš-
nji teden razložil, da se Č m i -
goj sprva ni skliceval na imu-

Kljub precejšnjemu zanimanju novinarjev Dušan Črnigoj v 
petek ni dajal i z jav . / foto: t k 

niteto, kasneje pa se je. Poli-
cija je Črnigoja izpustila na 
prostost po navodilu tožil-
stva, ki je ocenilo, da imuni -

teta vamje državnega svetni-
ka tudi v predkazenskem in 
ne samo v kazenskem po-
stopku. 

mailto:simon.subic@g-glas.si
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Ula in Miha junaka Pokala Loka 
Mladi smučar kranjskega Triglava Miha Hrobat in domača Alpetourova tekmovalka Ula Hafner 
sta vse konkurente ugnala tako v sobotnem slalomu kot nedeljskem veleslalomu in največ 
pripomogla k skupni zmagi naše reprezentance na 33. Pokalu Loka. 

VILMA STANOVNIK 

Stari vrh - "Kaj naj rečem 
drugega, kot da sem presreč-
na. Dve zmagi v dveh dneh, 
ki sta še več vredni, ker sta 
m i uspeli na domačem smu-
čišču, sta res nekaj imenit-
nega. Proga je bila odlično 
pripravljena, vreme in raz-
položenje enkratno in sedaj 
še z več veselja odhajam na 
nove mednarodne tekme," 
je ob o d m za zmagovalce v 
nedeljo zgodaj popoldne pri-
povedovala nasmejana deve-
tošolka O Š Cvetka Golarja s 
Trate Ula Hafner, članica 
domačega smučarskega klu-
ba Alpetour, ki se je v 
zadnj ih triintridesetih letih 
uveljavil kot eden najboljših 
organizatorjev otroških tek-
movanj na svetu. T u d i letos 
je bila prireditev res odlična, 
vse od odprtja v petek zvečer 
na Mestnem trgu v Škofji 
Loki, ko je mlade smučarje 
in Ločane pozdravil tudi 
predsednik države Danilo 
Tiirk, pa vse do slovesnega 
zakl juAa v nedeljo na smu-
čišču Stari vrh, kjer so za 
tekmovalce pripravili res iz-
jemne razmere, ki se jih ne 
bi sramovali niti organiza-
torji največjih članskih tek-
movanj. 

"Res smo zelo zadovolji s 
33. Pokalom Loka, saj n a m 
je uspelo pripraviti izredno 
prireditev. Proge so bile od-
lično pripravljene, saj so 
moči združili naši člani SK 

Ula Hafner je bila z dvema zlatima kolajnama domača junakinja 33. Pokala Loka. / FOM T ,̂ D,M 

Alpetoura in delavci smučiš-
ča S T C Stari vrh, bilo je res 
čudovito vreme, za nameček 
pa se sedaj veselimo še ekip-
ne zmage Slovenije, kar je za 
nas, organizatorje, tudi lepa 
nagrada," je povedal pred-
sednik organizacijskega od-
bora 33. Pokala Loka Janez 
Poljanec, ki je v ciljnem pros-
toru sprejemal čestitke tako 
trenerjev kot vodij ekip mla-
dih smučarjev iz številnih tu-
j ih držav, ki so starovrških 
strminah nabirali prve med-
narodne tekmovalne izkuš-
nje in se veselili prvih zmag. 
Med najmlajšimi zmagoval-

ci letošnjega Pokala Loka je 
bil tudi Kranjčan Miha Hro-
bat, ki je sicer smučar že 
osem let, vendar pa sta tako 
slalomska kot veleslalomska 
zmaga m e d mlajš imi dečki 
zanj doslej največji uspeh. 
"Rad smučam, všeč m i je in 
vesel sem, ker m i je uspelo 
dvakrat zmagati. Proga je 
bila sicer težka, vendar do-
bra," je bil nasmejan Miha 
Hrobat, sedmošolec iz O Š 
Simona Jenka v Kranju, ki je 
iz Škofje Loke odnesel zlati 
kolajni v slalomu in velesla-
l o m u m e d mlajš imi dečki. 
Poleg Mihe Hrobata in Ule 

Hafner, ki je oba dneva zma-
gala v kategoriji starejših de-
klic, je kolajno za našo ekipio 
s tretjim mestom v slalomu 
m e d m l a j š i m i deklicami 
osvojila še Saša Brezovnik 
(Unior Celje), tudi drugi 
mladi slovenski smučarski 
upi (Eli Plut, Patricija Dvo-
rnik, Jaša Čebulj, Nika Kelc, 
V e n Florjančič, A n a Bucik, 
Leon Krek, Niels Hinter-
m a n n , Sergij Robič) pa so 
skupaj zbrali toliko t o ^ , da 
je naša reprezentanca osvoji-
la ekipno prvo mesto pred 
reprezentancama Avstrije in 
Italije. 

Poraz in zmaga Jeseničanov 
Potem ko so hokejisti Acroni Jesenic v petek z Linza prišli poraženi, so se na drugi tekmi četrtfinala 
lige EBEL v nedeljo v Podmažakli veselili zmage in izenačenja na i : 1. 

VILMA STANOVNIK 

Jesenice - V petek zvečer so 
ekipe v ligi E B E L odigrale 
prve četrtfinalne tekme. 
Medtem, ko so hokejisti Z M 
Olimpije v Celovcu prema-
gali eldpo KAC-a z 1:3 (0:1, 
0:1,1 :1), pa je ekipa Acronija 
Jesenic v Linzu morala pri-
znati premoč moštva livvest 
BW Linza. Jeseničani so se 
domačinom dobro upirali le 
v prvi tretjini in v prvem delu 
druge, v nadaljevanju pa pre-
jeli prepoceni gole i n na kon-
cu izgubili 5:2 (1:1, 2:0, 2:1). 
So se pa zato varovanci tre-
nerja Kima CoUinsa gostom 
z l i n z a bolje uprli v nedeljo 
v domači dvorani Podmeža-
kla. Povedali so sicer gostje 
prek Lukasa, nato pa je za 
Acroni izenačil Paul Healy, z 
rezultatom 1:1 pa se je konča-
la prva tretjina. Ž e na začet-

k u druge so gostje prek Se-
versona znova povedli, le 
malo kasneje pa je bil za Je-
seničane uspešen Derek Be-
ker. Z a veliko navdušenje na 
tribunah je nato poskrbel 
T o m i Hafner, ki je domače 
moštvo popeljal v vodstvo 3:2 
v 36. minuti, nato pa je bil 
uspešen še Jurij Goličič, ki je 
postavil končni rezviltat 4:2 
(1:1, 3:1, 0:0). 

V ostalih nedeljskih sreča-
n j i h je ekipa Z M Ol impi je 
doma 4:0 premagala K A C , 
ekipa Innsbrucka je doma 
1:4 izgubila z Vieimo Capi-
talsi, ekipa V S V pa v Beljalcu 
z enakim rezultatom z ekipo 
Red Buli Salzburga. Tako 
Ljubljančani kot Dunajčani 
tn Salzburžani za uvrstitev v 
četrtfinale potrebujejo le še 
fX) eno zmago, le ekipi Acro-
nija Jesenic oziroma Liwest 
B W iz Linza še po dve, saj 

Jeseniški hokejisti so se na domačem ledu znova izkazali 
kot borbena ekipa, kar daje upanje, da danes v Linzu lahko 
povedejo. / FOU: Tim Ookl 

moštva za uvrstitev v polfi-
nale igrajo na tri zmage. Pri-
ložnost za nove pa bo že da-

nes, ko ekipa Acroni Jesenic 
znova gostuje v Linzu, Z M 
Ol impi ja pa v Celovcu. 

GORENJSKI SEMAFOR 

BALINANJE 

Super liga - 3. krog: Lokateks Trata : Zabiče 14 : 8, Hrast : 
Planina Kranj i o : 12, Dragomer GUT&.PET : Luka Koper 
13 : 9, Krim : Zarja Balinček 14 : 8. Vrstni red: Lokateks 
Trata 9, Krim 8, Planina Kranj in Zabiče 6, Zarja Balinček 
in Dragomer CUT&.PET po 3, Luka Koper i, Hrast o. S. Š. 

KOŠARKA 

Liga UPC Telemach, i8. krog: Helios : T C G Mercator 115 : 
63. V sredo Helios gostuje pri Zlatorogu Laško, T C G Mer-
cator pa v soboto ob 20. uri gosti Krko, i , SKL za ženske; 
Domžale : Konjice 56 : 50, HIT Kranjska Gora : Triglav 107 
: 52, Črnomelj: Odeja KED 49 : 68. V soboto ob 17.30 bo v 
Škofji Loki gorenjski derbi med ekipama Odeje KED in HIT 
Kranjsko Goro, Domžalčanke gostujejo pri City Centru, eki-
pa Triglava pa že jutri, v sredo, ob 20.15 gosti Merkur Celje. 
1. B SKL r a moške: Triglav: Radenska Creativ 6 8 : 83, Tinex 
Medvode : Rudar Trbovlje 80 : 89. V soboto ob 19. uri Ti-
nex gosti Rogaško, Triglav pa gostuje pri Litiji. V. S. 

ROKOMET 

1. liga - moški: Knauf Insulation : Prevent 30 : 26; i . liga -
ženske: Škofja Loka K S I : Izola 26 : 2 3 ; 2. liga - zahod, mo-
ški: Dupl je : A. Praznik 33 : 29; Cerklje : Kranj 26 : 29; Ra-
dovljica : Alples 27 : 25. D. M. 

ODBOJKA 

D O L za moške: Calcit Kamnik: Astec Triglav 2 : 3 (• 21,22, 
21, - 24, - 1 2 ) . Salonit Anhovo {49) si je dokončno priigral 
prvo mesto po rednem delu, saj Calcit Kamnik zaostaja že 
za 9 točk, še dve manj pa ima tretjeuvrščeni Astec Triglav, i . 
D O L za ženske: Ž O K R u j : LIP Bled 3 : o (19,17, 9). Nova 
KBM Branik (55) ima šest točk naskoka pred Benediktom, 
tretji je Epic Sioving Vital {40). LIP Bled je na 7. mestu s i6 
točkami, Ž O K Ptuj in M Z G Grosuplje pa imata neulovljivih 
5 točk prednosti. Odbojkarice LIP Bleda bodo zadnje letoš-
nje srečanje v i . D O L odigrale v četrtek ob 18.15, ko se bodo 
v Gimnaziji Jesenice pomerile z Luko Koper. 2. D O L moški: 
National Žirovnica : Termo Lubnik 1 : 3 ( - 18, 22, - 21, - 25). 
SIP Šempeter (42), Termo Lubnik (36) in Fram (34) že ima-
jo zagotovljen nastop v play-offu, medtem ko National Ži-
rovnico čaka še težko delo v boju za obstanek, saj so Žirov-
ničani trenutno s 15 točkami na predzadnjem mestu. 2. 
D O L ženske: Calcit Kamnik: Tabor Ljubljana 0 : 3 ( - 1 5 , - 2 2 , 
- 22), Ž O K Partizan Šk. Loka : Galeb Grup Robotina o : 3 (-

22 , ' - 13 , - iS). Aliansa (37) ima v vodstvu 4 točke naskoka 
pred Taborom Ljubljana, Calcit Kamnik pa ima na 3. mestu 
Se točko manj. Ž O K Partizan Šk. Loka še vedno ostaja na 7. 
mestu z 18 točkami. 3. D O L moški: Salonit Anhovo II: Astec 
Triglav II 3 : o, UKO Kropa: LOK Črnuče 3 : o. MOK Kočev-
je je izgubil še eno točko, tako da je sedaj zaostanek UKO 
Krope le še 4 točke. Calcit Kamnik II ostaja na 4. mestu, 
Astec Triglav II pa je zdrsnil na 8. mesto. 3. D O L ženske: 
M Z G Grosuplje I I : Bled Adriatica.net 1 :3, Mladi Jesenice : 
Eurokabel Neptun o : 3, Triglav Kranj: Epic Postojna 3 : o, 
Pizzeria Morena: Črnomelj 1 : 3 . V vodstvu ostaja Piran (51) 
pred Lakolit Ankaranom (47). Triglav Kranj (37) je na 4. me-
stu, šesti je Bled Adriatica.net (34), 8. Pizzeria Morena (29) 
in 9. Mladi Jesenice (24). B. M. 

KEGLJANJE 

Rezultati 14. kroga v sfovenskih ligah: A - ženske: Brest: 
Triglav 7 : 1 (3331 : 3044), Konstruktor: Eta 2 : 6 (3159 : 
3237). Vodi Miroteks, 26 točk, 5. Eta, 11 točk, 10. Triglav 6 
točk. 1. B - ženske: Ljubelj : Miklavž 7 : i (3372 : 3143). 1. 
Miroteks-2, 23 točk, 3. Ljubelj, 17 točk. 2. liga: Medvode : 
Eta 2 : 6 (3046 : 3065). i . Eta, 2 0 točk, 5. Medvode 8 točk. 
1. A - moški: Siliko: Sinet 3 : 5 (3322:3331), Novolit: Triglav 
5 : 3 (3471 : 3430). Prvi Konstruktor, 26 točk, 7. Triglav, l o 
točk, 9. Siliko, 7 točk. 1 . B • moški: Ljubelj: Hidro 3 : 5 (3389 
: 3434), KI Polet: Iskra 6 : 2 (3422 : 3326). 1. Radenska, 22 
točk, 2. KI Polet, 21 točk, 3. Ljubelj, 20 točk, 4. Hidro, 19 
točk. 2. liga - moški: Jesenice : Gorica 5 : 3 (3394: 3334), Si-
mon Jenko : Pivka (preloženo, okvara kegljišča), Calcit : 
Adria 7 : 1 (3348 : 3198). Prvi Calcit, 24 točk, 8. Jesenice, 8 
točk, 9. Simon Jenko, 6 točk. 3. liga - moški: Ljubetj-2 : 
Coma 2 : 6 (3226 : 3309), Adergas : Kočevje 6 : 2 (3213 : 
3067), Jesenice-2 : Triglav-2 o : 8 (3201 : 3368). Prvi Coma, 
23 točk, 4. Triglav-2, 6. Ljubelj-2, oba po 15 točk, 8. Adergas, 
9 točk, 9. jesenice-2, 8 točk. Gorenjska liga, n . krog: 
Triglav-3 : Ljubelj-3 7 : 1 (2992 : 2859), Kranjska Gora : KI 
Polet-2 2 : 6 (3135 : 3199), Portorož : Jesenice-3 6 : 2 (3296 
: 3039), Železniki: Plavž, preloženo. Prvi Železniki, 20 točk, 
2. Kranjska Gora, 15 točk, 3. Plavž, 4. KI Polet-2 oba po 13 
točk. M. F. 
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TURNO SMUČANJE 

VOGEL 

Državni prvak Anže Šenk 

Tretja domača tekma tekmovalnih turnih smučarjev v 
letošnji sezoni je bilo sobotno posamično državno prvenst-
vo na Voglu. Naslov državnega prvaka je osvojil Anže Šenk, 
ki je bil za vsega devet sekund hitrejši od Nejca Kuharja, 
tretji pa je bil Tomaž Soklič. Državna prvakinja pri ženskah 
je jana Marinko, pri mladincih pa Žan Karničar. Na Voglu je 
bilo tekmovanje v turnem smučanju sploh prvič. Start je bil 
pri spodnji postaji žičnice Vogel, proga pa je potekala po 
Žagarjevem grabnu do zgornje postaje sedežnice Šija, sledil 
je spust do planine Zadnji Vogel, nato pa do cilja v bližini 
zgornje postaje gondole. Naslednja tekma za slovenski 
pokal v tekmovalnem turnem smučanju bo 23. februarja na 
Pokljuki. M. B. 

Na startu posamičnega državnega prvenstva je bilo 28 
tekmovalcev in ena tekmovalka./Foio corud Kave« 

BIATLON 

KRAN) 

Teja Cregorin naša najboljša 

V Čstersundu na Švedskem se je v nedeljo končalo svetovno 
prvenstvo v biatlonu, ki je bilo uspešno tudi za slovensko žen-
sko ekipo. Najvišja uvrstitev je uspela Ihanki Teji Cregorin, ki 
je bila 6. v posamični tekmi na 15 kilometrov. Dijana Ravnikar 
je bila io. v sprintu in 11. v zasledovanju, v tekmi s skupinskim 
startom se je Gregorinova uvrstila na 14. mesto, Ravnikarjeva 
pa na 25. Manj od pričakovanj so pokazali moški. Najvišja po-
samična uvrstitev je skromno 44. mesto Klemena Bauerja na 
zasledovalni tekmi. Ihanca so od višjih mest oddaljili slabi 
strelski nastopi. Najslabše streljanje je prikazal na tekmi me-
šanih štafet, ko je bila Slovenija (Ravnikar, Cregorin, Doki, Ba-
uer) vse do zadnjega streljanja v boju za bronasto medaljo. 
Po treh tekmovalkah v ženski štafeti so bile na mestih, ki pri-
našajo medalje, tudi Slovenke. Teja Cregorin, Andreja Mali in 
Dijana Grudiček so nastopile odlično in Ravnikarjeva je mla-
dinki Lili Drčar, ki je nastopila kot zadnja, predala na 2. me-
stu. Na koncu je Slovenija tekmo štafet končala na 12. mestu. 
Na tekmi moških štafet so bili Slovenci (Brvar, Doki, Bauer, 
Rupnik) 19. Svetovni pokal v biatlonu se bo 27. februarja na-
daljeval v Koreji. M. B. 

S tekem tudi z lepimi rezultati 
Klub borilnih veščin Tržič deluje že drugo leto, te dni pa se pripravljajo na organizacijo tekme 
gorenjskega pokala, na kateri pričakujejo prek sto tekmovalcev. 

POLONA PEGAN 

Tržič - Pred uradno re^strad-
jo je bil klub nekaj časa sekdja, 
njegov ustanovitelj, predsed-
nik in tudi glavni trener pa je 
Edin Alijagič. V klubu trenira 
približno 40 Članov, ki so raz-
deljeni v otroško, žensko in 
moško kategorijo. Ra2deljeni 
so na nove in stare dane, njiho-
vemu znanju pa so prilagojeni 
tudii treningi, ki se izvajajo pet-
krat na teden. Oani trenirajo 
tako semi kot tudi light in fijU 
contact, poleg tega pa imajo 
enkrat tedensko organizirano 
tudi samoobrambo, ki je na-
menjena predvsem ženskam. 
Nekateri dani se s kikboksom 
ukvarjajo le rekreativno, drugi, 
okoli deset jih je, pa se udele-
žujejo raznih državnih in 
mednarodnih tekmovanj. 
Trener Edin ob tem pravi: 
"Tekmovalna ekipa je zelo 
uspešna, saj smo z raznih 
tekmovanj vedno prišli z do-
brimi rezultati." V tekmoval-
ni skupini sta tudi dve dekle-
ti, Vanda Baloh in Maja Sta-
nojevič, ki že nizata lepe re-
zultate tako na državni kot 
tudi mednarodni ravni. Tudi 
Edin že vrsto let tekmuje, v 
letu 2006 je bil državni prvak 

V tržiškem klubu vadijo otroci, ženske in moški, nekateri med njimi pa dosegajo tudi že 
lepe tekmovalne rezultate. / FOM. corMd Kav« 

v light contactu v kategoriji do 
94 pa tudi v tujini je na-
bral že nekaj lepih uvrstitev. 
Nazadnje pa so vidnejše re-
zultate dosegli lanskega de-
cembra na mednarodnem 
turnirju v Kutini, ki se ga je 
udeležilo 120 klubov iz 20 dr-
žav. Osvojili so kar 4 medalje, 
od tega je Danijel Kovačevič 
izmed 32 tekmovalcev v svoji 
kategoriji zmagal in osvojil 
zlato medaljo. 

Edin v okviru kluba in s pK)-
močjo Kickbo)dng zveze Slove-
nije prireja tudi tekmovanja, 
naslednje bo na sporedu že 
23. februarja v športni dvorani 
Tržiških olimpijcev v Tržiču. 
Gorenjski pokal Slovenije Tr-
žič open se bo pričel ob 9. uri 
zjutraj z obveznim tehtanjem 
tekmovalcev, ob 10. uri pa se 
bodo začele same borbe. 'Tr-
žič open je odprto prvenstvo, 
saj sem povabil klube iz vse 

Slovenije, ne le z Gorenjske, 
tako da pričakujem tekmoval-
ce iz okoli 13 klubov," pojas-
njuje Edin. Tekmovanje bo v 
popoldanskem času popestre-
no tudi s spremljevalnim pro-
gramom, v katerem si boste 
lahko ogledali še druge boril-
ne veščine in različne plesne 
točke. Program bosta vodila 
in povezov^a Miki in Ranko, 
znana po svojem B&B sho-
wu, zato vsi vljudno vabljeni. 

PARASKI 

BOHINJSKA BISTRICA 

Matej Bečan slavil na Kobli 

Smučišče Kobla je tri dni gostilo tekmovalce iz Češke, 
Hrvaške in Slovenije, ki so se pomerili na odprtem 
slovenskem prvenstvu, ki je štel tudi za naslove državnih 
prvakov. Za naslov najboljše ekipe na sončni strani Alp sta 
se borili predvsem obe leški ekipi Elan in Flycom, na koncu 
pa so z veliko prednostjo slavili Elanovci. Bolj zanimiv je bil 
boj za posamični naslov, ki je zasluženo pripadel 27-letne-
mu Tržičanu Mateju Bečanu, ki je najbližjega zasledovalca 
Uroša Uleta premagal za deset centimetrov, zmago pa je 
dosegel po odličnih skokih, saj je po veleslalomu zaostajal 
za dva centimetra. Z. R. 

EUROSANK 08 
NAJatraktivnejši slalom v zgodovini slovenstva! 
V nedeljo, 24. februarja 2008 iomo na Pokljuki zopet pn{8 najbolj noremu, najbolj 

smešnemu in najbolj atraktivnemu slalomu v zgodovini stovenstva. To bo EUROSANK 08, ki omogoia izvirnim knealoijem in 
neustrašnim slakimistom prosto pot v svel domiSljije in gravilactjste ustvaiialnosti. 
Na poboju Športno-rekreacijskega centra Pokljuka na Rudnem po^ bo v sodelovanju s Tonetom Fomezz^am-Tofoni 2s 
p«li{ 2apomJ po<eK9iP tekmovanje atraktivnih dfseiih vozil. V vožnji skozi slakmskavraSca S8 bodo^omgitatip8, kl lahko 

<)o članov In tekmujejo v doma Izdelanem, f m t a z ^ obllkmaiem, drsei(eifTi'V 

DUM I DR » 

I N F O R M A C U E IN P R U A V E : Športno društvo Pokljuka, tel.: 04«791-920, fax: 04/2791-915, vww.bi3thlon.pokljuka.com 

SMUČARSKI SKOKI 

KRANJ 

Damjan odličen drugi 
v Willingenu 
Zadnja preizkušnja smučar-
jev skakalcev pred svetovnim 
prvenstvom v poletih, ki bo ta 
konec tedna v Obersdorfu, se 
je zaključila z zmago Norve-
žana Bjorna Einarja Rdmore-
na. Svetovni rekorder je v fi-
nalu tekme v Willingenu edi-
ni ugnal našega jerneja Dam-
jana. Damjan je z drugim 
mestom dosegel tudi svojo 
najboljšo uvrstitev na tekmah 
svetovnega pokala in najbolj-
šo uvrstitev naših skakalcev v 
letošnji sezoni. Žal se je skok 
v prvi seriji ponesrečil držav-
nem prvaku Robiju Kranjcu, 
ki se ni uvrstil v finale. V. S. 

ODBOJKA 

RADOVLJICA 

Dve zmagi blejskih odbojkarjev 

V srednjeevropski ligi je ekipa ACH Volleyja konec tedna od-
igrala kar dve tekmi. Najprej so gostovali v Bratislavi pri 
moštvu VKP Bratislava in zasluženo slavili kar z o : 3 (- n , -
21, - 16), čeprav so nastopili brez rahlo poškodovanega 
Brandona Taliaferra, ki niti ni dopotoval z ekipo na Slova-
ško, izmed preostale trinajsterice pa je trener Baltič tokrat 
namenil počitek jasminu Čuturiču. Zmagovalec srečanja 
niti za trenutek ni bil vprašljiv, največ točk v moštvu ACH 
Volley je prispeval Aljoša Orel (13). Drugo tekmo so nato 
blejski odbojkarji odigrali v Mariboru, kjer so se pomerili s 
Stavbarjem IGM in bili znova boljši kar z o : 3 (- 2i, - 20, -
12), čeprav so državni prvaki nastopili brez Američanov Tho-
masa in Taliaferra. Žal je slavje pokvarila poškodba Tineta 
Urnauta, ki si je v eni izmed akcij poškodoval gleženj. Nov 
obračun, ki bo hkrati tudi zadnji v rednem delu prvenstva, 
bo na sporedu ta četrtek, 21. februarja, ko bodo igralci ACH 
Volleyja v domači dvorani v Radovljici gostili moštvo OK Va-
raždin. Tekma se bo začela ob 19. uri. V. S. 

VATERPOLO 

KRANJ 

Ligaški del lige Alpe Adria se končuje 

V soboto sta bili odigrani še dve tekmi v ligaškem delu tek-
movanja Alpe Adria. Slovan Olimpija je morala priznati pre-
moč domačega moštva, ki pa si je s to zmago zagotovil 
nastop na finalu v Kranju od 7. do 9. marca. Rokava Koper 
je v domačem bazenu premagala trenutno vodečo Opatijo 
1981 in bo ligaški del končala kot najboljše slovensko mošt-
vo na tretjem mestu. Kranjčani so bili zaradi odsotnosti 
trenerja Aleša Komelja prosti in bodo danes igrali v Budim-
pešti, kjer jih čaka Uniqa UTE. Do konca morajo nato odi-
grati le še prestavljeno tekmo v domačem bazenu z 
Branikom iz Maribora.). M. 
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Najboljši sankači znova 
na Soriški planini 
Zagnani organizatorji iz Železnikov so ugodili prošnji Mednarodne sanka^ke zveze in bodo konec 
tedna pripravili kar dve tekmi svetovnega pokala v sankanju na naravnih progah. 

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

Železniki - Organizatorji te-
kem v sankanju na naravnih 
progah so se v tej z i m i po 
vsem svetu znašli v h u d i h 
zadregah, saj j i m je vreme 
ponagajalo tako v Rusij i kot 
na Poljskem, kjer niso ime-
li ne snega, ne p r i m e r n i h 
temperatur, da bi ga pripra-
vili. Tako so se vodilni mož-
je svetovnega sankaškega 
pokala prejšnji teden obmi -
li na priznane organizatorje 
sankaških prireditev v Že-
leznikih, ki so do sedaj pri-
pravili že tri tekme za sveto-
vni pokal (dvakrat v Dolenji 
vasi i n enkrat na Soriški 
planini) ter svetovno prven-
stvo na Soriški planini. 

"Letos poleti smo prvič 
pripravili tekmo za veliko 
nagrado Evrope na saneh s 
koleščki, zato pozimi n ismo 
nameravali prirejati večj ih 

sankaškili prireditev. A obr-
nilo se je drugače. Dve tek-
m i sta odpadli v Rusi j i in le 
eno so lahko nadomestili v 
Avstriji, ena bi morala biti 
konec tedna na Pol jskem, 
pa so jo znova odpovedali. 
T a k o so se vodilni možje 
svetovnega pokala na čelu s 
predsednikom Herbertom 
W u r t z e r j e m i n podpred-
s e d n i k o m W e r n e r j e m 
Kropschem obrnil i na nas 
i n nas tudi prepričali, da 
smo skovali načrt, kako v 
kratkem času narediti vse 
potrebno za pripravo tek-
movanja. T o bo ta konec 
tedna na Soriški planini," 
je v i m e n u organizacijske-
ga komiteja povedal Janez 
Ferlan. 

T a k o najboljše sankače 
na naravnih progah v Sel-
ški dol ini pričakujejo že v 
prihodnjih dneh, saj se bo v 
četrtek na Soriški planini ob 

Atraktivna sankaška proga na Soriški planini bo od četrtka 
do nedelje gostila najboljše tekmovalce sveta, ki se bodo 
pomerili kar na dveh tekmah svetovnega pokala. / fom: Tim ocu 

Po štirih tekmah letošnjega svetovnega pokala v san-

kanju na naravnih progah je med moškimi v vodstvu 

Italijan Patrick Pigneter, med ženskami vodi Rusinja 

Ekaterina Lavrentijeva, med dvosedi pa Italijana Flori-

an Clara in Patrick Pigneter. 

11. uri začel že prvi trening, 
uradno odprtje tekmovanja 
pa bo ob 15. uri. V petek bo 
na sporedu tekmovalni 
dan, ki se bo ob 9. lu-i začel 
z vožnjo dvosedov, ob 13. 
uri pa nadaljeval z vožnjo 
ženskih enosedov i n nato 
treningom m o š k i h enose-
dov. V soboto bo tekmoval-
ni spored potekal od 9. do 
15.30, prav tako tudi v nede-
ljo, ko se bo tekmovanje 
končalo predvidoma okoli 
15. ure z zakl jučno sloves-
nostjo in razglasitvijo zma-

govalcev zadnje tekme ter 
končnih zmagovalcev letoš-
njega svetovnega pokala v 
sankanju na naravnih pro-
gah. 

O d slovenskih tekmoval-
cev naj bi na Soriški planini 
nastopih Nina Bučinel med 
ž e n s k a m i ter Ž i g a Pagon, 
M i h a Megiič, L u k a Švab, 
Matic N e m e i n Jure Ra-
movš. Šesto prosto mesto 
bodo trenerji določiU po če-
trtkovem treningu, zanj pa 
se bosta potegovala Ž i g a 
Šolar i n Gašper Potočnik. 

Jure se veseli finala v Planici 
Po hudi poškodbi se je Kranjčan Jure Bogataj vrnil na tekme celinskega in svetovnega pokala v smu-
čarskih skokih, njegov trud pa je s štipendijo podprl velik športni navdušenec Uroš Clobočnik. 

VILMA STANOVNIK 

Grad pri Cerkljah - "Nesreča 
izpred leta in pol je pozablje-
na, po lanski sezoni, ko sem 
znova začel nastopati na tek-
m a h celinskega pokala, sem 
letos spet nastopil tudi na 
tekmah svetovnega pokala in 
do sedaj zbral 31 točk. Počasi 
se vračam med najboljše in 
že sedaj se veselim tekme 
pred domačimi navijači sre-
di marca v Planici," je minu-
li konec tedna pripovedoval 
22-letni Kranjčan Jure Boga-
ta], ki je prve točke svetovne-
ga pokala začel zbirati leta 
2005, ko je bil na svetovnem 
prvenstvu v Oberstdprfu 
tudi član ekipe, ki je domov 
prinesla bronasto kolajno. 

Jure, študent Fakultete za 
šport, se je pred kratkim raz-
veselil tudi sodelovanja z 
Urošem Globočnikom, ki je 
skupaj z ženo Sandro odprl 
apartmaje Paula v G r a d u 
pod Krvavcem. Uroš, k i je 

navdušen kolesar i n se je v 
osnovnošolskih letih preiz-
kušal tudi v smučarskih sko-
kih, je namreč sklenil, da bo 
njegov dom na široko odprt 
predvsem športnikom. 
"Oba z ženo sva navdušena 
športnika in ko sva sklenila, 
da začneva gradiri hišo, sva 
se odločila, da bo del pros-
tora namenjen tudi fitnesu, 
da bova imela savno i n 
vvellness. Veliko sva kolesa-
rila po tujini, kjer sva obču-
dovala majhne hotelčke in 
odločila sva se, da narediva 
tudi apartmaje, k i bodo v 
prvi vrsti namenjeni šport-
nikom. Tako sva ob hiši na-
redila še šest apartmajev s 
skupno 24 ležišči in najini 
prvi gostje so bil i skakalci, 
člani naše mlade reprezen-
tance, nato pa še turški ska-
kalci," pravi U r o š , ki je 
pred leti ustanovil tudi re-
kreativni kolesarski klub 
Babmi, ki ima sedaj prek 
dvesto članov. 

I ' 
i 

i 
Jure Bogataj in Uroš Clobočnik pred novimi apartmaji Paula 

"Poleg kolesarstva se nav-
dušujem tudi nad smučar-
skimi skoki, za sodelovanje z 
Juretom Bogatajem pa sem 
se odločil, ker se zavedam, 
da od športnikov ne moreš le 
jemati denarja, ko so gostje v 
naših apartmajih, ampak 
j im ga je treba tudi vračati. 

Jure je zagotovo eden per-
spektivnih skakalcev," raz-
mišlja Uroš Globočnik, ki se 
je odločil štipendirati Jureta 
Bogataja, Jure pa bo na svoji 
smučeh nosil nalepko z ime-
n o m apartmajev Paula. Do-
bili so ga po Uroševi in San-
drini prvorojenki. 

GIBAJTE SE Z NAMI 
MIROSLAV BRACO CVJETIČANIN Sk 

Začnimo kolesariti 

"Končno!" bi lahko zavpil. 
Končno smo dočakali, da bo v 
Gorenjskem glasu stalna ko-
lumna o kolesarstvu. 

S tehničnim urednikom sva 
se trdo pogajala z gospo direk-
torico. Lahko si predstavljate 
njeno prednost! Midva, nav-
dušena rekreativca, ljubitelja 
kolesarstva proti mogočni 
glavni urednici, ki o kolesar-
stvu ve toliko kot midva sku-
paj o klekljanju. In če sva že 
mislila, da bova po tem poga-

janju bolj preivicaha, kot če 
bi rinila bicikel na VrHi, smo 
našli skupen interes. Da, sku-
pen interes. V časopisu, ki iz-
haja že šestdeset let, v časopi-
su, ki je sodoben, verodosto-
jen, pozitivno naravnan, po-
litično uravnotežen ... in od 
današnjega dne tudi - napre-
den. Jasno, da bo napredoval, 
saj bo imel tole kolesarsko ko-
lumno, ki vas bo skušala pre-
pričati, da končno odvržete 
vse sume, ovire, neodločnost, 
zakaj ne bi sedli na bicikel in 
se zapeljali npr. v Žiri na 
kavo? 

V tej kolumni bom pisal o 
koksu, kolcsaijih, kolesarstvu 
in vsem, kar je povezano z 
naštetim. Direktorica je deja-
la, daje čas, da se tudi ona 
spravi v gibanje. Po njenih 
uspelih peš vzponih na Lub-
nik sem ji obljubil spraviti jo 
tja gor tudi s kolesom. Krohot 
iz njenega naslanjača mi je 
dal slišati, da to nebo lahko. 
Vendar smo kolesaiji trmasti 
in ta naša osnovna značilnost 
se pokaže takrat, ko je najtež-
je, sem si mislil. 

Značilnost Gorenjskega 
glasa je širok krog zvestih 
bralcev. Menda ga bere že 
vsak tretji Gorenjec, zato se 
bomo potrudili, da vam 
bomo na to temo posredovati 
vse tisto, kar ste od nekdaj ho-
teli zvedeti o kolesu in kole-
sarjenju, pa si niste upali 
vprašati ali niste nikjer pre-
brali. Skrajni čas je. da za-
čnemo. padcem temperatur 
navkljub. Kolesarska sezona 
se bliža in je ž e za ovinkom, 
bi se reklo, zato jo moramo 
dočakati pripravljeni tako, 
kot se spodobi za ljubitelje re-
kreiranja s kolesom. 

Zadnji dve leti vas je Janez 
Ferlic motiviral za tek. 
Upam, da vas bom jaz za ko-
lesarstvo. Prepričan sem, da 
ne bom imel težkega dela, ker 
Gorenjci slovimo po vsej Slo-
veniji z okolico vred kot ljud-

je, ki nam je ta šport ali obli-
ka rekreacije položena v zi-
belko. Kranj je kolesarska 
meka in Gorenjska ima naj-
lepše ceste in poti, po katerih 
pridejo kolesarit iz vse države. 
Janezu je uspelo vkup spravi-
ti tudi tekaško ekipo, ki se je 

predstavljala pod imenom 
Gorenjskega glasa. Ta ekipa 
danes šteje nekaj deset teka-
čev, ki so pripadni Gorenjski 
in njenemu naj časopisu. 
Težko je nekaj obljubiti vna-
prej, ampak obstaja vizija in 
upanje, da se bo tekaški ekipi 
pridružila še kolesarska. To 
bi bila pika na i tistemu inte-
resu, ki sem ga skupaj z teh-
ničnim urednikom in direkto-
rico našel prejšnji teden na 
"vročih" pogajanjih. Si pred-
stavljate kolesarsko ekipo, ob-
lečeno v barve in drese z napi-
som Gorenjski glas? Seveda si 
jo. Kdo pa bo kolesaril, če ne 
Gorenjci? 

Rekreativno kolesarstvo je 
po vsej Sloveniji v pravem 
razmahu. Upam pa si trditi 
ali samo ponoviti statistične 
ugotovitve strokovnjakov, da 
Gorenjska rahlo prednjači 
pred vsemi. Ne ve se točno, 
kaj je razlog, vendar mislim, 
da tokrat naša znamenita 
varčnost (npr. z bencinom) 
nima kake strašne povezave. 
Prej bi rekel, da nas že somo 
zgodovina in podzavest, iz 
katere črpamo in smo že sko-
raj prepričani, da smo Go-
renjci kolesarska "nacija", 
pripeljala do tega. Ste vedeli, 
da imamo najstarejšo kolesar-
sko dirko v Sloveniji ravno v 
Kranju? Lani je Kranjska 
dirka praznovala svojo štiri-
desetletnico! Ali ste vedeli, da 

je Vršič uvrščen v prvo tridese-
terico najznamenitejših kole-
sarskih klancev na svetu? Ali 
ste vedeli, da imamo najšte-
vilnejši "mladi rod" kolesar-

jev v Sloveniji? In ne nazad-
nje po anketi naše priznane 
športne revije je na Gorenj-
skem največ aktivnih kolesar-
skih družin? To pomeni, da 
je tako kot je bilo včasih smu-
čanje družinski šport, danes 
kolesarjenje. In to še ni vse. 
Ali ste vedeli, da ima samo še 
Ljubljana več kolesarskih 
prodajan? In če jih ima več, 
ne pomeni, da so tudi boljše. 
Gorenjski trgovci so znani po 
najboljši založenosti in naj-
kakovostnejši prodaji. Obsta-
ja tudi podatek, da so najlep-
še kolesarske prodajalne rav-
no na - Gorenjskem. 

Če vse skupaj združimo: 
kolesa, kolesaije, kolesarke, 
kolesarske poti, trgovce. Glas 
in seveda našo kolesarsko zgo-
dovino. sem prepričan, da bo 
rezultat te kolumne več kot 
upravičil sloves, ki so ga nam, 
Gorenjcem, pripeli. 

Delovni naslov kolumne 
pove vse: Gibajte se z nami 
ali še natančneje Kolesarite z 
nami. Se beremo na tej strani 
vsak torek. Potem pa upam, 
da se ne bomo samo brali, 
ampak tudi kolesarili. 
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MOJ POGLED 
D A M J A N A Š M I D M. 

Zakaj me ne poslušaš (2) 

P oslušanje je delo in od 
nas zahteva tako 
energijo kot čas. Naj-

bolj pogosta "motnja" pri po-
slušanju je prekinjanje sogo-
vornika. To počnemo bolj po-
gosto, kot si mislimo, le redki 
pa nas na to tudi opozorijo. 
Nenapisano pravilo pri po-
slušanju pravi, da lahko dru-
gega prekinemo le, kadar ne 
razumemo sporočila. Pa še 
pri tem je potrebno presojati, 
ali to naredimo takoj s kakš-
nim namigom ali pa vpraša-
nje prihranimo za kasneje. 
Sama vprašanja so pri poslu-
šanju bolj zaželena, kot si 
mislimo, saj prevečkrat skle-
pamo po svoje. To nam lahko 
pokaže neko zadevo v povsem 
"naši luči" in se lahko zelo 
razlikuje od tistega, kar nam 

je v resnici želel povedati so-
govornik. Enostavno vpraša-
nje pri razumevanju, hkrati 
pa sporočilo sogovorniku, da 
ga zares poslušamo, se glasi: 
"Če te prav razumem, se ti je 
zgodilo to in to ..." Slaba na-
vada je tudi, da zaključuje-
mo stavke namesto drugih, to 
se nam pogosto dogaja pred-
vsem pri otrocih in partner-

jih. Prepričani smo, da že 
tako ali tako vemo, kaj bodo 

povedali in naša hitrost je v 
takšnih primerih prej moteča 
kot zaželena. Pustimo vsake-
mu, da pove, kar misli in naj 
pove to na svoj način in s svo-
jo hitrostjo. Tudi pretirana 
čustva so nam bolj ali manj v 
napoto pri poslušanju, saj 
nam onemogočajo, da bi za-
devo videli zgolj razumsko. 
Še vedno velja, da so nam čus-
tva v pomoč, kadar jih upo-
rabljamo kot začimbe, ne pa 
kot glavno jed. Tudi pri po-
slušanju poznamo monopol. 
O njem govorimo takrat, ka-
dar nam nekdo govori o svo-

jem doživljanju, mi pa k 
temu venomer dodajamo svo-

je zgodbe in izkušnje in sploh 
ne pustimo, da bi sogovornik 
pripeljal svoje pripovedovanje 
do konca. Takrat se obnaša-
mo kot pravi monopolisti ... 
Pa še nekaj se nam rado do-
gaja. Kadar se pogovarjamo 
z ljudmi, ki nam niso ravno 
pri srcu, jih poslušamo pov-
sem drugače kot tiste, s kate-
rimi imamo dober odnos. Pri 
prvih razvijemo neko obram-
bno pozicijo in smo zelo po-
zorni na negativna sporočila 
in poslušamo s predsodki. Re-
zultat pa je ponavadi besedni 
dvoboj... 

Prisluhnite nam-
po lepšali vam bomo 
dan. 

'™"91,0 MHz 

l U ISTICNI 

uiuiui.potepuh.com 

Vresa godi ocem 
Kljub t emu da bo pomlad v deželo uradno vstopi la šele čez dober mesec, naše oči že boža pogled 
na pomladansko vreso oz. reso ali resje (Erica carnea). Le ven iz mesta m o r a m o , pa kaj h i t ro uzremo 
rast l in ico l jubkih rožnat ih cvetov, ki rase v preprogah po t ravnik ih in gozdov ih . Naberejo naj jo t is t i , 
ki j i h dajejo bolezni sečil, kožne bolezni , težave z očmi , prostato in še č im. 

PAVIA K U N E R 

Pomladanska ali jesenska 

Medtem ko je ljudsko 
zdravilstvo prepričano, da 
resa prinaša trdno zdravje, 
znanost te rastlinice še ni do 
konca raziskala in se o njej 
ne govori veliko. Kakorkoli, 
ljudje so prepričani, da je 
resje res koristno, zato ga 
radi nabirajo. In zdaj je pravi 
čas za to opravilo. Vsaj kar se 
pomladanske rese tiče. Pri 

nas namreč poleg nje, rase 
tudi jesenska resa (Calluna 
vulgaris), ki jo trgamo, kot 
pove že ime, v jeseni. V ljud-
skem zdravilstvu med njima 
ne delajo razlik in ju enako 
uporabljajo. Za obe dve ras-
tlinici, ki sta sestrični brusni-
ce in vednozelenega gornika, 
ljudstvo pozna kar nekaj 
imen, denimo žmovc, rdeči 
res, resica, rsje, vresek, mes-
no rdeči urez, rdeča grašica, 
kozja bradica ... Nabiramo 
cvetočo rastlino, ko so cveto-
vi še v popkih: lahko jo 

osmukamo ali porežemo 
cvetoče stebelne vršičke, jih 
povežemo v šopke in obesi-
mo na podstrešje. Tako se 
bodo odlično ohranili mese-
ce in mesece. Za čaje upora-
bimo rastlino v cvetju, svežo 
ali pa posušeno. Njene učin-
kovine, ki koristijo zdravju, 
so čreslova in citronska kisli-
na, rudninske snovi in eriko-
tin. V njej pa je še veliko ne-
odkritih učinkovin. 

Z a čiščenje krvi in proti 
revmi 

Že srednjeveški zeliščarji 
so vreso cenili in jo priporo-
čali pri boleznih vranice in 
pri kamnih. Svetovali so, naj 
si ljudje z njo čistijo kri, zdra-
vijo rahitis in želodčne krče. 
Cvetoče zelišče je hvalil Se-
bastian Kneipp in ga pripo-
ročal proti revmi, diatezi seč-
ne kisline in za čiščenje krvi. 
Švicarskemu župniku Kiin-
zleju se je zdela zelo močno 
sredstvo, zato je svetoval, da 
je bolje, če jo uporabimo v 
mešanici z žajbljem ali bri-
njem ali jo namočimo v rde-
čem vinu. 

Zdravi bolezni sečil 

Vresa je učinkovito zdravi-
lo proti boleznim, ki jih pov-
zroča prevelika količina seč-
ne kisline, bodisi zaradi tega, 
ker slabo delajo ledvice, ali 
pa so se že naredili ledvični 
kairmi in pesek, ali pa celo, 
da so načeti že sklepi. Ne de-
luje namreč zgolj diuretično 
in čistilno, pač pa pomaga 
tudi pri vseh vrstah bolezni 

sečil. Ljudsko zdravilstvo vre-
so-priporoča zlasti pri obole-
njih ledvic, vnetjih mehurja, 
kamnih, močenju postelje. 
Uživa tudi sloves učinkovite-
ga naravnega zdravila zoper 
revmatizem. Ker čisti kri, po-
maga proti ekcemom in kož-
nim izpuščajem, protinu in 
revmi. Simon Ašič piše, da 
se čaj iz rese izkaže, če z 
njim izmivamo vnete oči in 
proti bolečinam v očeh. Upo-
rabimo ga tudi za umivanje 
in obkladke pri kožnih bolez-
nih, išiasu. protinu in revmi. 
Pomagal bo tudi k trdnemu 
spancu in zdravil bolezni 
spolnih organov, zlasti pro-
state. 

Poparek, prevretek 
in kopel 

Z a različne tegobe sežemo 
po različnih pripravkih. Pre-
vretek nam bo služil proti bo-
leznim sečil, posebej še, če 
nam težave povzroča vnetje 
mehurja. V liter vode dene-
mo dobro prgišče cvetov in_ 
pustimo vreti 5 minut Spije-
mo do tri skodelice čaja na 

dan. Proti ledvičnim kam-
nom in za spodbujanje izlo-
čanja vode se odločimo za 
poparek s slabim prgiščem 
resja na liter vode. Spijemo 
dve skodelici čaja na dan. 
Prevretek, ki bo dobro del 
koži, pripravimo tako, da v 
pol litra mrzle vode vržemo 
pet ščepcev rese, počakamo 
do vretja in kuhamo še nekaj 
minut. S tem čajem se \mii-
vajmo, če hočemo odpraviti 
mozolje in rdeče lise. Zble-
dele bodo tudi pege. Rahlo 
uspavalno deluje poparek iz 
cvetov, ki smo ga osladili z 
medom. Tak čaj naj bi dobro 
del tudi pri boleznih spolnih 
organov, zlasti prostate. Se 
bolj bo zalegel, če resi doda-
mo še timijan in lipovo lubje. 
Pijemo ga teden dni vsak 
večer. Tisti, ki jih muči rev-
matizem, naj se "vržejo v 
resje". No, ne dobesedno. V 
kad z vodo vržejo šop resja 
oz. vlijejo nekaj litrov vresi-
nega prevretka in zdravilna 
kopel je pripravljena. Le še 
uležete se vanjo. To počnite 
tri tedne, če se le da, dvakrat 
na dan. 
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MARJETA SMOLNIKAR 

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

Petek, 15. junija 

Drži, energije mi ne manj-
ka, drži pa tudi, da sem na vi-
dez še najbolj podobna strašilu; 
pri sto petinsedemdesetih centi-
metrih tehtam komaj dobrih 
oseminpetdeset kilogramov, 
kožo imam uvelo in pepelnato, 
pod očmi kolobarje, ličnici sta 
zaokroženi z ^boko gubo, ko 
se sklonim, čutim v desnem 
pljučnem krilu pretakanje 
vode. Nobena šminka mi več 
ne pomaga. Pravzaprav sem z 
barvo na obrazu le še bolj straš-

ljiva. Toliko o mojem videzu, 
da si ne bi kdo zmotno pred-
stavljal, da me rak ni načel 
tudi od zunaj. 

Čeprav so noči še hladne, se 
z Andrgem ne pustiva prego-
voriti in spiva na zložljivih po-
steljah pod milim nebom. V 
spalni vreči mi je prijetno toplo. 
Zvezde se domala same od sebe 
sestavljajo v prepoznavne in 
fantazijske silhuete. Na misel 
mi prihajajo primeri, kijih 
Martin Kojc (naše gore list, na 
katerega je vplival Emile Coue, 
ki je, denimo, trdil, da v boju 
med domišljijo in voljo vedno 
zmaga domišljija) navaja v 
svoji knjigi Učbenik življenja. 

Recimo. V Clevelandu v 
Ameriki so nekemu na smrt 

obsojenemu kriminalcu razlo-
žili, da mu bodo prerezali žilo 
odvodnico in bo tako brez bole-
čin umrl. Zavezali so mu oči 
in ga položili na operacijsko 
mizo. Samo na videz so mu 
zarezali v vrat in podstavili 
pločevinasto posodo, v katero je 
slišno kapljala voda. Nesrečnik 
je menda po hitrem postopku 
umrl. Vzrok smrti: sugestija; 
napačna predstava in usodno 
sklepanje. 

Drug primer. Neki zdrav-
nik, ki je odšel na dopust, je 
svojemu namestniku v varstvo 
med drugim prepustil dva 
pljučna bolnika. Eden od obeh 
je bil zelo bolan in zanj je 
zdravnik predpisal zdravljenje 
v Davosu. Dogodilo pa seje, da 

je nadomestni zdravnik kolego-
va navodila zamešal in hudo 
bolnega zdravil po lažji meto-
di, tistega z la^o obliko bolez-
ni pa poslal na zdravljenje v 
Davos. Izid zmešnjave: na 
smrt bolnemu naj bi se zdrav-
stveno stanje vidno izboljšalo, 
bolnik z lažjimi bolezenskimi 
motnjami, pa naj bi hudo ozi-
roma resno zbolel. 

Se en primer. V bolnišnico 
naj bi pripeljali moža s hudi-
mi bolečinami v trebuhu. 
Vzrok bolečin: zobna proteza, 
ki naj bi Jo bil možakar po ne-
srečnem naključju pogoltnil. 
Zdravnik se je trudil in posku-
šal misel na pogoltnjeno prote-
zo nesrečniku zbiti iz giave. A, 
vse je bilo zaman. V trenutku. 

ko je trpeči izvedel, da so do-
mači našli protezo pod njegovo 
posteljo, pa je gospoda bolečina 
povsem minila. 

Na duhovnem stanju naj bi 
temeljila celo dovzetnost za 
okužbo. Napoleon, denimo, se 

Je upal dotakniti celo kužnega 
bolnika, češ kdor se ne boji, 
ukroti celo kugo. 

Po mnenju nekaterih, naj bi 
bili .posamezni telesni deli na 
stanje duha različno občutljivi. 
Tako naj bi prevelika sebičnost, 
lakomnost in zavist vplivali zla-
sti na jetra in vranico, sovraštvo 
in jeza pa na ledvica. Največ 
primerov raka, zlasti na prsih 
in na maternici, naj bi izviralo 
iz nenehnih skrbi ter strahu. 

(Se nadaljuje.) 
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Rižote 
BORIS BERGANT 

Ali iz riža lahko nastane 
kaj boljšega od rižote? "Ne-
eee!" zavpijejo Italijani. Prva 
oziroma mama vseh rižot 
naj bi bila rižota po milan-
sko. Po stari legendi je bese-
da rižota nastala iz stare la-
tinske fraze risus timus, s ka-
tero so milanski vojvode v 6. 
stoletju poimenovali rume-
no jed z rižetn, današnjo ri-
žoto po milansko. Legenda 
pravi tudi, da naj bi neki sli-
karski vajenec, ki ni mogel 
ničesar pobarvati brez žafra-
na, le-tega nasul tudi svoje-
mu šefu v riž na poroki. Ta 
riž pa je bil tako dober, da so 
kmalu o njem govorili po ce-
lem Milanu in tako naj bi na-
stala prva rižota. Za izdelavo 
dobre rižote pa je dobro 
upoštevati nekaj nasvetov: iz-
brati je potrebno ustrezno 
sorto riža, najboljše so Arbo-
rio, Camaroli in Vialone 
Nano; riža pred kuhanjem 
ne spiramo; uporabljamo 
posodo z dvojnim dnom, da 
se bo toplota enakomerno 
porazdelila po posodi; k stop-
ljenemu maslu dodajmo pol 
čajne žličke oljčnega olja za 
vsako osebo; čebulo prepra-
žimo le toliko, da postekleni; 
pri pripravi prave kremaste 
rižote je idealno razmerje 
med rižem in tekočino 1:3,5, 
zato je priročno, da stehtan 
riž stresemo v ustrezno veli-
ko skodelico. S skodelici po-
tem zlakka izmerimo ustrez-
no količino potrebne tekoči-
ne; jušno osnovo ali vodo v 
rižoto dodajamo postopoma 
in nato rižoto narahlo pre-
mešamo; riževa zmca mora-
jo biti kuhana al dente; rižo-
to po kuhanju pustimo kakš-
nih 10 minut počivati, tako 

da zmca dokončno nabrek-
nejo in da se vonjave in oku-
si sestavin temeljito preme-
šajo; rižoto ponudimo jed-
cem na toplih krožnikih; ri-
žote nikoli ne pripravljamo 
za zalogo in je nikoli ne po-
grevamo, saj postana rižota 
izgubi skoraj vse svoje last-
nosti. Najbolj znane rižote 
pa so: rižota po milansko, ri-
žota z m o r s k i sadeži, čma 
rižota, parmezanova rižota, 
rižota s pestom, rižota s para-
dižnikom, rižota z artičoka-
mi, rizi bizi, gozdarska rižo-
ta, rižota z rukolo, rižota z... 

Rižota s treviškim 
radičem 

Za 5 oseb potrebujemo: 1 ve^o 
čebulo, /fo dag podolgovatega 
tremškega radiča, 2 žlici oljčne-
ga olja, 30 dag riža za rižote, 
2 dl rdečega vina, 5 dl vode, 10 
dag sveže naribanega parme-
zana, 5 dag masla, sol in sveže 
mlet poper. 

Na oljčnem olju pražite se-
sekljano čebulo. Dodajte 
opran in-na trakove narezan 
radič. Vse skupaj pražite vsaj 
10 minut ter dodajte riž. Za-
lijte z vinom in pustite, da ga 
riž vpije. Znižajte tempera-
turo in postopoma dolivajte 
vodo, dokler je vse ne porabi-
te. Vmes večkrat premešajte. 
Ko postane rižota gosta in je 
riž kuhan al dente, primešaj-
te še nariban parmezan, 
maslo in solite ter popopraj-
te po okusu. Odstavite, pu-
stite stati nekaj minut in po-
strezite z naribanim sirom. 

Zelena rižota z 
gorgonzolo 

Za 4 osebe potrebujemo: 50 
dag svežih špinačnih ali blitvi-
nih listov, 1 čebulo, 1 strok čes-
na, 4 žlice oljčnega olja, 20 dag 
riža za rižote, 10 daggorgon-
zole, 5 dag masla, sol in sveže 
mlet poper. 

Špinačne ali blitvine liste 
dobro operite in jih oparite v 
slanem kropu ter odcedite. 
Na oljčnem olju posteklenite 
čebulo, dodajte riž in ga po-
pražite, da postekleni. Do-
dajte še strt česen in zalijte s 
4 d vode. Rižoto premešajte 
in pustite vreti 15 minut. Do-
dajte zmlete špinačne ali 
blitvine liste, solite in popo-
prajte po okusu ter kuhajte 
še nekaj minut ter po potre-
bi zalivajte z vodo. Nazadnje 
na rahlo vmešajte maslo in 
zdrobljeno gorgonzolo, pu-
stite stati nekaj minut ter po-
strezite. 

Rižota s škampi 
ali kožicami 

Za 4 osebe potrebujemo: 1 če-
bulo, 2 žlici oljčnega olja, 20 
dag riža za rižote, 1 paradiž-
nik, 20 dag škampovih repkov 
ali repkov kožic, 1 dl suhega 
belega vina, 4 dl zelenjavne 

juhe ali vode, 5 dag masla, j 
dag naribanega parmezana, 
sol, sveže mleti poper in 1 žlico 
svežega sesekljan^a peterSilja. 

Na oljčnem olju prepražite 
čebulo. Dodajte riž, ga poste-
klenite, primešajte na kocke 
narezan paradižnik, škam-
pove repke ter zalijte z vi-

nom. Premešajte, postopo-
ma zalivajte z juho in dušite 
dokler riž ne vpije vse tekoči-
ne. Primešajte peteršilj, 
maslo, parmezan in solite 
ter popoprajte po okusu. Od-
stavite, pustite stati nekaj 
minut in postrezite. 

Rižota z rukolo in 
pršutom 

Za 4 osebe potrebujenio: 1 maj-
hen por, 2 stroka česna, j šop-
ke rukole, 2 žlici masla, 20 dag 
riža za rižote, 0,5 I mesne 

juhe, 1 paradižnik, 10 dag pr-
šuta, sol in sveže mJet poper. 

V večji kožici razpustite 
polovico masla, na njem 
popražite očiščen in na koc-
kice narezan por ter sesek-
ljan česen. Dodajte riž in 
polovico oprane in drobno 
narezane rukole. Postopo-
ma prUivajte juho in občas-
no premešajte. Ko riž po-
stane že skoraj čisto me-
hak, dodajte opran in drob-
no narezan paradižnik in 
na rezance narezan pršut. 
Premešajte, še malo podu-
šite, solite po potrebi in pri-
mešajte še preostalo maslo 
ter rukolo. Odstavite, pusti-
te stati nekaj minut in postre-
zite z naribanim sirom. 

KUHARSKI RECEPTI 
ZA VAS IZBIRA DANICA DOLENC 

Tedenski jedilnik 

Nedelja - Kosilo: goveja juha z ribano kašo, piščančje prsi 
z žajbljem, radič s krompirjem, kolač z jabolki in kokosom; 
Večerja: endivija v solati s kislo smetano in kockicami roque-
forta ali gorgonzole, opražen kruh. 
Ponedeljek -Kosilo: špinačna juha z zlatimi kroglicami, praže-
na govedina iz juhe, pire krompir, kislo zelje v solati; Večerja: 
ržen kruh, jetrna pašteta, jogurt. 
Torek - Kosilo: kašnato zelje (sladko) s kranjsko klobaso, po-
pečene skutne palačinke, kompot; Večerja: ocvrti kalamari, 
krompirjeva solata s kislimi kumaricami in majonezo. 
Sreda - Kosilo: kremna juha iz bučk, zeleni široki rezanci z 
mesno omako, motovileč z jajcem in lečo; Večerja: ajdovi 
žganci z ocvirki, mleko. 
Četrtek - Kosilo: dušena kisla repa, krvavice, pražen krompir, 
sadna kupa; Večerja: cesarski praženec, kompot iz višenj. 
Petek - Kosilo: čebulna juha, zrezki morskega psa po pariško, 
peteršiljev krompir v koscih, zelena solata s sojo, drobno pe-
civo; Večerja: rateški krapi s skuto, kislo zelje z ocvirki. 
Sobota - Kosilo: sarme, pire krompir, ocvirkovka; Večerja: na-
rezek s sirom, dišavne kocke, sadni sok ali šato. 

Kolač z jabolki in kokosom 

Testo: 2 jajci, 2,5 dt sladkorja, 7,5 dl vode, 3 dl moke, 1 pecilni 
prašek, maslo in drobtine za pekač; 
Nadev: ^jabolk, 2 žlici masla, 1 dl sladkorja, 7 jajce, 7,5 dl koko-
sove moke, 2 zavitka vanilin sladkorja. 
Jajci penasto umešamo s sladkorjem. Dodamo vodo, moko 
in pecilni, da dobimo gladko testo. Pekač premažemo z 
maslom in tanko posujemo z drobtinami. Pečemo 20 minut 
pri 200 stopinjah Celzija. 
Medtem olupimo jabolka, jim odstranimo peške in nareže-
mo na lističe. Na hitro prekuhamo. Stopimo maslo in mu 
dodamo sladkor. Ohladimo. Vmešamo jajce, kokosovo 
moko in vanilin sladkor. Na pečeno testo naložimo preku-
hana jabolka in premažemo s kokosovo kremo. Položimo 
nazaj v pečico in pečemo še nekaj minut, da se kokosova 
krema zlato rumeno zapeče. 

Dišavne kocke 

2 jajci, 700 g sladkoija, 180 g zmletih mandljev, pol čajne žličke ci-
meta, pol Čajne žličke zmletih klinčkov, noževa konica naribanega 
muškatnega oreščka, 50 g čokolade za dekoracijo, ščepec soli. 
jajca zmešamo s sladkorjem, da dobimo penasto maso. Do-
damo začimbe in mandlje. Zlijemo v manjši pekač (približ-
no 15 X 20 cm). Pečemo 15 do 20 minut pri 160 stopinjah 
Celzija. Ko je pecivo ohlajeno, ga pokapljamo s stopljeno 
čokolado in narežemo na majhne kockice. 
Oba recepta smo vzeli iz zajetne knjige o sladicah "Diši po 
Božiču" znanega slovenskega kuharja Andreja Frica. 
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J A N I Z ŠTRUKELJ 

Jogurtova juha 

Sestavine: pol t goveje juhe, 
lahko iz kocke, 3 dl jogurta, 1 
žlica moke, 10 dag dolgozma-
tega riža, 2 jajci, sol, poper, 
nekaj sesekljanih metinih li-
stov, 2 žlici masla, sladka pa-
prika v prahu. 

Priprava: V loncu segreje-
mo mesno juho, vanjo za-
kuhamo riž in nazadnje še 
jogurt, zmešan z mehko 
moko in jajcem. Počasi ku-
hamo na majhni tempera-
turi. V ponvi na maslu pre-

pražimo metine liste in 
juho začinimo z mleto slad-
ko papriko. Juho po okusu 
še začinimo s soljo i n po-
prom. 

Polnjen svinjski zrezek 

Sestavine: 80 dag svinjskega 
stegna - rože, 4 palačinke, 3 
hrenovke, 4 dag kuhanega 
graha, sol, poper, peteršilj. 

Priprava: Narežemo ena-
ke zrezke, jih dobro potolče-
mo, popopramo, solimo. V 
palačinko zavijemo hrenov-

ko, jo položimo na sredino 
zrezka, dodamo grah in zre-
zek, ki ga tudi od znotraj so-
limo, zavijemo v mlado in 
prevežemo z vrvico. Zrezke 
pečemo v pečid tri četrt ure 
pri temperaturi 160 stopinj 
Celzija. Tik pred koncem 
povečamo temperaturo, da 
postane zrezek lepe zlato 
rumene barve. Med peče-
njem jih zalivamo z lastnim 
sokom, po potrebi prilijemo 
govejo juho ali vodo. Pečeno 
meso narežemo na rezine. 
Ponudimo jih s krompirjem 
ali kuhano zelenjavo. 

Kuhana in zapečena zele-
njava: 1 kg mešane zelenja-
ve očistimo, narežemo na 
rezance. Nekaj maščobe se-
grejemo in na njej poduši-
mo zelenjavo. Zelenjavo so-
limo, popramo in dodamo 
baziliko. Naložimo jo v og-
njevarno posodo, pomeša-
mo jo z naribanim sirom in 
Stepenim jajcem. V pečici 
jo lepo zapečemo. 

Dalmatinske fritule 

Sestavine: j o dag moke, 2 žli-
ci sladkorja, 4 dag olja ali 

margarine, 2 dag kvasa, 3 ru-
menjaki, 1 celo jajce, 10 dag 
rozin, sol, mleko po potrebi, 
rum, vanilin sladkor, limona, 
olje za cvrtje. 

Priprava: Pripravimo kva-
šeno testo, dodamo mu 
rozine. Pustimo ga vzhaja-
ti, da močno naraste. Fri-
tule, ki jih oblikujemo z 
žlico, cvremo v vročem olju, 
ki naj ne bo prevroče. 
Ko fritule zlato rumeno 
ocvremo, pečene in še tople 
potresemo s sladkorjem 
v prahu. 

mailto:info@g-glas.si
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PREJEU SMO 

Posledice 
odstranjene, 
ogroženost 
ostaja 

Župani Zgornje Gorenjske 

so na redni seji dne februar-

ja 2008 obravnavali potek od-

pravljanja posledic nedavnih 

poplav. 

Pozdravljajo prizadevanja 

vlade za pomoč prizadetim 

območjem po poplavah sep-

tembra 200J, hkrati pa se bo-

jijo, da bo uspeh pri odpravlja-

nju posledic zameglil po-

membntjšo nalogo, trajno va-

rovanje pred vodnimi ujmami. 

Ugotavljajo namreč, da so hu-

dourniške pregrade in druge 

vodne zgradbe slabo vzdrževa-

ne, da se v strugah nabira od-

padni material, zaznavajo 

krajo peska iz strug... skratka, 

probleme, ki ne bodo rešeni z 

enkratnim posredovanjem. 

Predvsem jih skrbi zelo slabo 

stanje pregrad; možna poruši-

tev nekaterih izmed njih bi 

lahko imela katastrofalne po-

sledice, primerljive tistim iz 

Loga pod Mangartom. Posle-

dica odločno premalo sredstev, 

ki jih država namenja zaščiti 

pred vodami, pa je še nadalj-

nje slabšanje stanja. 

Po drugi strani opažajo 

močne težnje po ohranjanju 

prvohitn^a okolja, karsex)dra-

ža v dobri zaščiti pred posegi v 

vodno telo; skratka, prevladuje 

vtis, da se država bolj ukvaija 

Z varovanjem voda pred ljud-

mi kot z zaščito ljudi pred 

vodo. 

Na vlado so zato župani na-

slovili pobudo za pripravo celo-

vitega koncepta upravljanja z 

vodami, ki bo opredelil bisti>ene 

elemente, to so nadzor, vzdrže-

vanje, opozorilni sistem, čišče-

nje, investicijsko vzdrževanje, 

investicijske gradnje ter odstra-

njevanje posledic. S to pobudo 

so podprli tudi Društvo vodar-

jev Slovence, ki je na ministr-

stvo za okolje in prostor poslalo 

obširneje utemeljeno pobudo 

za oblikovanje in jasno izvaja-

nje politike do voda. Pobuda 

vodatjev problem obravnava 

širše, saj hudournikov v okviru 

vodarske stroke ne obravnavajo 

ločeno od celotnega povodja, 

saj so ti le del problema poplav-

ne varnosti kot celote. Skupno 

tako vodarjem kot županom je 

tudi stališče, da marsikaterim 

katastrofalnim posledicam bo-

truje neodločen in nedorečen 

odnos do voda in do rabe pros-

tora v Sloveniji, oboji pogrešajo 

bolj sistemsko in dolgoročno 

naravnano urganje vodotokov, 

usmerjanje toka vode i n plavin 

ter razumno upravljanje vod-

nih ekosistemov nasploh. 

Župani pričakujejo bolj v 

preventivo kot v saruicijo 

usmerjeno politiko, ki bo dolgo-

ročno pomenila prihranek, 

predvsem pa zagotovilo, da ne 

bo prišlo do posledic, ki se jih ne 

da odpraviti z denarjem. 

S T E V O S Č A V N I Č A R 

Vtisi iz Vrbe 

Kot mno^ drugi sva se tudi 

z ženo odločila obiskati prosla-

vo kidtumega praznika v Pre-

šernovi Vrbi. Z avtom do Brez-

nice, potem pa peš v lepem 

sortčnem vremenu po poti čez 

polje proti Vrbi. Večkrat sem se 

ustavil in opazoval številne po-

hodnike, ki so prihajali peš iz 

vseh strani proti cerkvi sv. 

Marka. A moja narava je pač 

taka, da imam ob takih prilož-

nostih odprte oči in ušesa. Ko 

sem se sredi poti obrnil nazaj, 

sem bil skoraj do solz ganjen 

nad lepoto in pogledom na na-

ravo. Naselja od Žirovnice do 

Begunj, pripeta v podnožje Ka-

ravank, vmes pa visoko gori 

mala cerkvica sv. Lovrenca, 

desno znameniti Valvasorjev 
dom, na vrhu ^adko zasneže-

nega Stola pa Prešernova koča, 

kot da sam Prešeren g}eda v do-

lino. kako se zgrinjajo množice 

Slovenk in Slovencev v njegovo 

rojstno vas. 

Pod Karavankami se je rodi-
lo veliko slavnih mož, ki so ta 
kraj in celotno našo deželo po-
nesli v svet. Pisatelji in kultur-
niki, to je resnično pot kulturne 
dediščine. Brata Slavko in Vil-
ko Avsenik sta s svojo harmoni-
ko in pesmimi ponesla v svet 
ves ta raj pod Stolom od Stor-
žiča do Tri^va. Pred tem pa 
pisatelji in pesniki, kot so ja-
len, Finžffir in Prešeren, pa še 
mnogo dru^h. In prav del Pre-
šernove Zdravljiceje tudi mi5a 
protokolarna državna himna, 
kar je bilo na proslavi še pose-
bej poudarjeno. 

Ni naklju^e, da so to našo 
Deželo odkrili tudi naši sosedje 
in Evropgci in čakali, tako kot 
mi, da se osamosvojimo in se 
rešimo balkanskega okovja, fci 
nam je dolga leta kratilo pravi-
ce in nas držalo na distanci, da 
se nismo mogli svobodno razvi-

jati. Šele sedemnajst let je stara 
naša država v osrž^u Evrope, 
pa smo že dokazali svojo iden-
titeto. Samo v zadnjih nekaj le-
tih v mandatu sedanje vlade 
smo postali Člani Unije, Nata, 
sprejeli evro in končno sedaj 
predsedujemo celi Evropi. 

V nas so uprte oči cele Evro-
pe, tu gostimo visoke predstav-
nike, ki odločajo o sedanjosti in 
prihodnosti milijonov ljudi. 
Med njimi so ambasadorji tu-
rizma in gospodarstva. Brez 
dvoma si bodo našo deželo po-
drobneje ogfedali in svoje vtise 
ponesli v svet. Naša sveta dolž-

nost je, da jih ne razočaramo, 

temveč jim dokažemo, da smo 

še vedno enotni v pomembnih 

odločitvah in dobri gostitelji. 

In na koncu mi dovolite, da 

izrazim svoje mnenje o Prešer-

novi obletnici smrti, ki je naš 

državni kulturni praznik. V 

moji giavi se je porodila mi-

sel, zakaj praznujemo kulturni 

praznik na dan smrti našega 

poeta. Ko Človek umre, se knji-

ga življenja zapre, ko pa se 

rodi, se odpre in vanjo zapisuje 

vse tisto, kar je zapisoval tudi 

Prešeren. To moje spoznanje bi 

dal v premislek, da bi bil mor-

da primem^ši dan za prazno-

vanje 3. december, rojstni dan 

našega poeta. Če je moje raz-

mišljanje neumestno in nesmi-

selno, se pač opravičujem. 

CIRIL ZUPAN 

Nastop Pacnjeka 
na grobu 
dr. F. Prešerna 

N a Prešernov dan, 8. febru-

arja, sem bil med gledalci, ko je 

Pacnjek v ponoŠeni obleki in s 

prav takim cilindrom prikora-

cal pred spomenik na grobu dr. 

Franceta Prešerna. 

Pacnjek kot on. 

Toda! 

jaj toda. 

Na grobu, po mojem doje-

manju stvari, nima hudomuŠ-

než kaj iskati. Sploh pa ne ob 

taki priložnosti. 

Ce že delamo na Prešernovi 

poti in to v Kranju, potem naj 

bo Prdemov dan stvar ljudi, ki 

so strokovno nadzorovano spo-

sobni delo opraviti v zadovolj-

stvo domačinov in naŠih go-

stov, tudi pred osmim februar-

jem in po njem. 

VAŠ BRALEC BOŽO 

(naslov v uredništvu) 

Prešeren v Kranju 

Kulturni dan je bil v redu. 

Vendar je bil nastop in predsta-

va Prešerna, ki seje pripeljal s 

kočijo pogledat Kranj, preveč 

uraden, tog, političen. Prešeren 

je bil po naravi ljudski, druža-

ben, veseljak, ki seje z meščani 

pogovarjal o vsakdanjih tego-

bah najbrž bdj sproščeno in je 

najbrž razdrl kakšno pikro in 

zbadljivo na račun takratne 

oblasti. Med ljudi je vnašal 

družabnost, vedrgši pogfed na 

življenje kot ta naš Prešeren na 

kulturni petek, ko je prišel po-

gledat, kaj je novega v mestu, 

smrtno resen, mrtvaško bled in 

se odpeljal z županom. Toliko 

za prihodnjič, naj bo Prešeren 

prešeren in razigran in prinese 

več živahnosti in veselja v 

Kranj. 

JANEZ BEČAN 
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MojeDelo.com 
— - •^IZKKIKIHOONOST 

MOJE DELO, spletni marketing, d.o.o. 
Proletarska 4, 1000 Ljubljana, Slovenija. T: 01 520 58 19 
VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSLITVENIH O G U S O V ( 3 0 0 - 500) 
NA: www.moie<ieloxom.info@moiecielo.com 

Specialist trženjskega komuniciranja in odnosov z Jav> 
nostmi m/ž (Kranj) 
Od vas pričakujemo: univerzitetno izobrazbo ekonomske 
02. druge ustrezne družbosk>wne smeri; smer trženje/mar-
keting/tržno komunfciranje: odlično znanje ar>g!eškega je-
zika (govorno in pisno); najmanj pet let dekjvnih izku^nj na 
podobnih delih (marketing, komuniciranje, odnosi z jav-
nostmi"): zaželene so delovne izkušnje v mednarodnem 
podjetju. Veyance Technok>gies Europe, d. o. o.. Skofielo-
ška cesta 6. 4000 Kranj, prijave zbiramo do 8. 3. 2008. 
Več na www.mojedeto.com. 

Asistent referenta za nabavo blaga m/ž (Kranj) 
K sodelovanju vabimo kreativTH). dinamično, inovatrvno in 
fleksibilno osebo, ki je svoje znanje pripravljena izpopolnje-
vati in dopolnjevati. Od kandidatov pričakujemo V. ali VI. 
stopnjo izobrazbe, dobro znanje računalniških programov 
Corel Dr3w. Ilustrator, Photo Shop ali katerega od podo-
bnih programov, aktivno znanje angleščine, sposobnost 
timskega sodelovanja, občutek za estetiko in design. Abe-
na Trade, d. o. o., PE Savska cesta 34. 4000 Kranj, prija-
ve zbiramo do 24.2. 2008. Več na www.mojedeto.com. 

Senriser m/ž (Kranj In po terenu) 
Smo sistemski ponudnik IT in TK rešitev na področju tele-
komunikacij za 'corporate" segment. Delujemo na medna-
rodnem trgu: predvsem v Ruski federaciji, Kazahstanu. Bal-
kanu in v Sloveniji. Vizija družbe je ostati dolgoročno v sa-
mem svetovnem vrhu, v družbi prvih šestih podljetij na sve-
tu pri gradnji korpcKacijskih omrežij. Delujemo v skupini 
Iskratel Group. Več na: www.iskratel.com. tskrateling. d. o. 
o.. Ljubljanska cesta 24 a. 4000 Kranj, prijave zbiramo do 
24. 2. 2008. Več na www.mojedeto.com. 

Poslovodja v specializirani prodajalni v Kranju m/ž 
(Kranj) 
Od vas pričakujemo: strokovnost na svojem področju in ve-
selje do dela v prodajalni. V. stopnjo izobrazbe farmacevtski 
tehnik in opravljen strokovni izpit, zaželen opravljen posio-
vodski izpit, zaželeno znanje enega tujega jezika (anglešči-
na/nemščina). prijaznost in komunikativnost, računalniško 
pismenost In vsaj 3 leta delovnih izkušenj na podobnem po-
dročju. Steelplast, d. o. o., Otoče 32, 4244 Podnart, prija-
ve zbiramo do 27. 2. 2008. Več na www.moiedeto.com. 

Prodajni inženir m/ž (Kranj) 
Zahtevana znanja in sposobnosti ter delovne izkušnje: V), 
ali VII. stopnja izobrazbe elektrotehnične ali računalniške 
smeri, zaželeno osnovno poznavanje področja VolP in 
ISDN tehnobgij (Produktni vodja programa Ericsson), zaže-
leno osnovno poznavanje optičnih WDM tehnologij (Pro-
duktni vodja programa Transmode). smisel za trženje, po-
znavanje dela na računalniku, aktivno znanje angleškega je-
zika. Kron Telekom, d. o. o.. Koroška 20. 4000 Kranj, pri-
jave zbiramo do 28. 2. 2008. Več na www.mojedeto.com. 

Sodelavec na področju obračuna plač m/ž (Škofja 
Loka) 
Ponujamo vam samostojno in dinamično delo. Poleg stro-
kovnega izpopolnjevanja vam omogočamo odlične možno-
sti za vaš strokovni razvoj, ter stimulativno plačito za uspeš-
no in učinkovito opravljeno cieto. Postali l)oste sodelavec v 
timsko usmerjeni družbi. Od vas pričakujemo dokončano V 
ali VI. stopnjo ekonomske smeri. Pomembno je. da celovi-
to obvladate področje obračuna in izplačil plač, davkov. 
SGP Tehnik, d. d.. Stara cesta 2, 4220 Ško^ Loka, prija-
ve zbiramo do 27. 2. 2008. Več na www.moiedelo.com. 

Razvijalec programske opreme m/ž (Kranj) 
Od Vas pričakujemo: VI. ali VII. stopnjo izobrazbe (univ. 
dipl. inž. računalništva ali sorodne tehnične smenl, lahko 
tudi absoKrent. izkušnje z jezikoma SOL in PL/SOL. pozna-
vanje Oracle podatkovne baze, načrtovanje podatkovnih 
baz, izkušnje z enim od iezikov oziroma orodij: Del-
phi/Java/C-t-^^/Basic/Visual Studto, poznavanje objektne-
ga programiranja. Infonet Kranj, d. o. o.. Cesta talcev 39, 
4000 Kranj, prijave zbiramo do 28. 2. 2008. Več na 
\Mww. mojedelo. com. 

Specialist razvoja maloprodaje m/ž (Kranj) 
Potrebna znanja: visoka ali univerzitetna izobrazba družbo-
stovne ali tehnične smeri, delovne izkušnje s področja pro-
daje in marketinga, zaželene iz razvoja maloprodaje; znanje 
angleškega jezika, zaželeno tudi srbskega In hrvaškega je-
zika; znanje uporabe računalnika; dobre pogajalske, orga-
nizacijske in komunikacijske sposobnosti; timska naravna-
nost; veljavno vozniško dovoljenje B. Sava Tires, d. o. o., 
Škofjeloška 6, 4000 Kranj, prijave zbiramo do 29. 2. 
2008. Več na www.mojedeto.com. 

Pomočniki Izvršttelja m/ž (Kamnik) 
Želite biti del uspešnega kolektiva? Pisarr« izvršitelja Mari-
jana Hojs iz Kamnika sodi med večje pisarne z visokim 
ugledom na področju izvršilnih postopkov. Dodatno želimo 
okrepiti področje izvršbe na področju RS z zaposlitvijo no-
vih pomočnikov izvršitelja. Od novih sodelavcev pričakuje-
mo: urejenost, visoko motiviranost za zahtevno delo, z izra-
zitim čutom za delo z ljudmi, samostojnost,... Hojs Marijan 
- izvršitelj. Maistrova ulica 016.1241 Kamnik, prijave zbira* 
mo do 1 .3 . 2008. Več na www.moiedeto.com. 

Asistent za trženjsko komuniciranje m/ž (Kamnik) 
Pričakujemo: untveaitetno izobrazbo ustrezne smeri, 2 leti 
izkušenj na tem podn>čju. aktivno znanje računalniških pro-
gramov MS Offtoe, aktivno znanje slovenskega jezika, voz-
niški izpit kategorije B. komunikativrK>st in dinamičnost, prn 
pravijenost na timsko deto. IR Image. d. o. o., Medvedova 
25, 1241 Kamnik, prijave zbiramo do 2. 3. 2008. Več na 
www.mojedeto.com. 

mailto:info@g-glas.si
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MONTAŽNI DELAVEC 
alter. izobr.; LESARSKI OEl.. KOVINARSKI O a 
MIZAR, VARILEC: rok do: 19.2.08; GIVOS 
O.O.O.. GLAVNA C. 39, NAKLO 
OEUVEC BREZ POKUCA 
rok (to: 27.2.08; A6RC».1EHANIKA. 0 0 .HRAS 
JE 52 A. KRANJ 
aKer aobr. ELOKSER. ELEKTR. ELEKTRONI 
KEMIK, GALVANIZER; rok do 24.2.08; HOBO 
NICA. 0.0 O.. BRITOF 204. KRANJ 
rok do- 24.2.08; HRIBAR - BLESK KRANJ 
O.O.O..SAVSKAC. 34. KRANJ 
rok do: 20.2.08; JEKO IN, D.O.O.. C. »AARŠAU 
T1TA61.JES€NICE 
ŠK LOKA; rxjk do: 20.2.08; MANKOM, d.o.o 
POVŽETOVA UL 65. UUBLJANA 

LOKA, KRANJ; aiter izotv.: MIZAR. OBDE 
KOVIN, LESARSKI TEH,; rok do; 2.3.08; STE 
KlARSTVO IN ALU KONSTRUKCIJE MARJAN 
OMANOVIČ S.R. ŽLEBE 1 K. 1215 MEDVODE 
rok do: 20.2.08; T2 DŽEMAL D0MA2ET S.P.. C 
SVOBODE 3, BL£0 
POMOŽNI DELAVEC 
rok do: 2.3.08; BOŽO BOGOJEVlC^ELO S.P 
BLEJSKA C. 13. TRŽIČ 
rok do: 24.2.08: INTEC TTV. D.O.O. UUBUAN-
SKAC.24\ KRANJ 
OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA 
aH&t Izofaf,: NIŽJAPOKLIZOBR (D02LED:ro 
do: 20.2.08, AKRIL ERJAVEC, d.n.o., CANKAR 
JEVAUL 12.RAD0VUICA 
rok do: 16.3.08; ANDREJA POOPEČAN S.P.. U 
LOJZETA HROVATA 9. KRANJ 
rok do: 23,2.08; EGP LOKA. D O.. KIDRiC 
VAC.82.ŠK LOKA 
aJler. izobr; SREDNJA POKL. IZOBR.; rok d 
13.3.08; EPIGRAM ALENKA RAVNIK S.P. PlP 
NOVA C. 108. ŠENČUR 
rok do: 6.3.08; INES. O.O.O.. KRIŽNA GORA 
ŠK. LOKA 
rok do: 23.2.08: KRAŠOVEC GABRIJEL S.P 
PODUUBEU 149. TRŽIČ 
aSef. cobr.. SREDNJA POKL IZOSR.. SREDNJA 
STROK. AU SPL IZOBR; rok do: 20,2.08; MAN-
POVVER. O.O.O.. KOROŠKA C. 14. KRANJ 
rok do: 20.2.08; OSNOVNA ŠOU ŠK LOKA 
MESTO. ŠOLSKA UL ŠK. LOKA 
rok do: 13.3.08; PRB. D.O.O. SREDNJE O m i 
60. ŽA8NICA 
rok do. 20.2,08; PROSEN COM, D.O.O.. S 
DUPLJE 8. OUPUE 
rok do: 20.2.08. RASIM SUUKANOVIČ S,P. JA-
VORNIŠKJ ROVT 35 C. JESENJCE 
rok do: 28.2.08; S i J. 0,0.0,, SREDNJA VAS 
BEGUNJE 
TRŽIČ; rok do: 13.3.08; SOS INŽ.ING, 0.0.0 
TRŽAŠKA C. 2. UUBLJANA 
PfilPRAVUALEC GUMARSKIH POUZOELKOV 
rok do: 23.2.08; PGPTRŽJČ. D.O.O., C. STE MA-
RIEAUXMINES5,TRŽJČ 
LIČAR 
KRANJ; rok do: 28.3.08; MOLOS. D.O.O,. MOT 
NICA 9. TRZIN 
VARNOSTNIK 
after. ttobr.: OSNOVNOŠ COBR.; certrfi«: Var 
nostj\k. rok do: 6.3.08; aUS ORBITA. 0.0.0 
VRTNA UL 24. KRIŽE 

NATAKARSKI POMOČNIK 
rok do: 28.2.08; KAVČ»Č UDUA S.P. ŽIR». J08-
STOVAC. 25. Ž1R1 
rok do: 20.2.08; ROBISSEC. D.O.O.. C, FRAN-
CETA PREŠERNA 16.JESENCE 
NIŽJA POKUCNA IZOBRAZBA (DO 2 LET) 
alter. izobr.: NIŽJA POKL IZOBR. (00 3 LET); rok 
do: 25.2.08. AIREST, D.O.O., ZG, BRNIK 130 A, 
BRNIK-AERODROM 
STROJNI LIVAR 
after. izobr.: OBOEL. KOVIN; rok do: 2.3.08; LJ-
BER. D.O.O.. KOPAUŠKA Ut 15 A. ŠK. LOKA 
POŠTNI MANIPULANT 
rok do: 20.2.08; POŠTA KRANJ. ORAŽGOŠKA. 
UL 8, KRANJ 
rok do: 27.2,08; POŠTA KRANJ. ORAŽGOŠKA. 
UL 8. KRANJ 
MIZAR 
rok do: 26.2.08; ALFABETA, D.O.O.. SAVSKA 
LOKA 21. KRANJ 
rok do: 24,2,08; MIZARSTVO EDVARD BIZJAK 
S.P.. MAVČIČE 26, MAVČ»ČE 
rok do: 2.3.08: SGP TEHNIK. 0.0., STARA C. 2. 
ŠK. LOKA 
OBUKOVALEC KOVIN 
alter. izobr.: STROJNI MEH., STROJNI TEH.; rok 
do: 16.3.08; ISKRAMIS. 0,0.. UUBLJANSKAC. 
24 A. KRANJ 
alter. BObf: STROJNI TEH; rok do: 20,2.08; SAVA 
TIRES. O.OO. ŠKOFJELOŠKAC. 6. KRANJ 
STRUGAR 
fOk do: 26.2.08: ALFABETA. O.O.O.. SAVSKA 
LOKA 21. KRANJ 
alter izobr.. ORODJAR, rok do 26.2.08; LE-
TEHNIKA. D.O.O.. ŠUCEVA UL 27. KRANJ 
ORODJAR 
a«W izobr. KUUČAVNIČAR. OBLIK, KOVIN. Fl-
NOMEHANIK. STROJNI TEH,; rok do- 16 3.08: 
ISKRA MIS, D.O.. UUBUANSKA C. 24 A. KRANJ 
alt6<. iZDbr.: STROJNI TEH., rok do: 1.3.08. TCG 
UNITECH LTH - OL. O.O.O.. VINCARJE 2. ŠK. 
LOKA 
VARILEC 
rok do: 26,2.08; ALFABETA. D.O.O.. SAVSKA 
LOKA 21, KRANJ 
STROJNIK 
ait»r. izobr.: STROJNI MEH., ELEKTR. ENERGE-
T1K. ElfKTROMONTER. EL£KTROINŠTAUTER; 
rok do: 272,08; RTC KRVAVEC. D.O.. GRAD 76. 
CERKUE 
anor. izobr,: ELEKTROMEHANIK. rok do: 2.3.08: 
SGP TEHNIK. D.O.. STARA C. 2. ŠK. LOKA 
ELEKTRIKAR ENERGETIK 
aller izobr: SREDNJA POKL IZOBR; . rok do: 
16.3.08; ISKRA MIS. DO . LJUBLJANSKA C. 24 
A. KRANJ 
aller. izobr,: ELEKTROINŠTALATER, rok do: 
24.2.08; MARKO ZAPLOTNIK S,P. POD GRA-
DOM 5 A, TRŽIČ 
MEKATRONIK OPERATER 
aJtef. izobf.: ELEKTROTEHNIK ELEKTRONIK; rok 
do: 1,3.08; EGP. ŠK. LOKA. O.D.. KIDRIČEVA C. 
82. ŠK. LOKA 
STEKLAR 
rok do: 26.2.08; ALFABETA. D.O.O., SAVSKA 
LOKA 21. KRANJ 
SLIKOPLESKAR 
rok do: 20.2.08: ALFABETA. 0,0.0.. SAVSKA 
LOKA 21. KRANJ 
FRIZER 
alter izobr,: SREDNJA POKL. IZOBR.; rok do: 
24.2.08: ANDREJA URBANČIČ S P. DVORJE 
112, CERKUE 

rok do: 21.2.08. LENART PIRC S.P.. C. STANET 
ŽAGARJA 40. KRANJ 
KRANJ; rok do: 20.2.08: SOJER. O.O.O.. TRŽA-
ŠKA C, 116, LJUBLJANA 
TESAR 
rok do: 2.3.08; SGP TEHNIK, D,D,, STARA C. 
ŠK.LOKA 
ZIDAR 
alter. tzobr.: ZIDAR ZA ZID. IN OMET rok d 
24.2.08; MARKO ZAPLOTNIK S.P. POD GRA 
D0M5A.TRŽJČ 
rok do: 24.2.08; SGP TEHNIK. 0,0., STARAC. 
ŠK LOKA 
VOZNIK 
rok do: 20.2.08; ETIKETA. 0,0 INDUSTRIJSKA 
UL6. ŽIRI 
rok do: 2.3.08; SGP TEHNIK. 0.0 . STARA C. 
ŠK.LOKA 
certirikat- Voznik v cestnem promelu, rok do 
27.2.08; TOMAŽ STARE S.R. ŠPIKOVA UL. 
KRANJ 
PRODAJALEC 
aner. izobr.: SREDNJA POKL. IZOBR.. ,rok d 
6,3.08; AGENCUA M SERVIS. 0.0.0. SLOVE 
SKiTRG 8. KRANJ 
alter izobr: AVTOMEHANIK; rok do: 1.3.08 
AVTO MARKOVIČ, 0.0.0., POUANE 146. PO 
JANE NAD ŠK. LOKO 
KRANJ, rok do: 20.2.08: COSMO. 0.0.0.. PO 
TNAUL 16. BREZOVICA PRI UUBLIANI 
rOkdC»: ».3,08. IVANUŠA. 0,0-0. 10 
MAVČIČE 
alter. izobr: AVTOMEHANIK; rok do: 20.2.08 
MITJA HRIBAR S.P. FUŽINSKA C. 8. JESENIC 
aRer. izobr.: EKONOMSKI TEH ; rok do: 28.2.08 
ROZMAN JUUTA S.P. UUBUANSKA C. 4 
SLOVENSKA BISTRICA 
KUHAR 
rok do: 25.2.08, AIREST. D.O.O.. ZG. BRNIK 1 
A. 4210 BRNIK. AERODROht 
rok do: 23.2.08; GOSTILNA ANČKA MAGOlČ AN-
TON S.P.. DEUVSKAC. 18. ŠENČUR 
rok do: 6.3.08; INTERTRENO. O.O.O.. HOTEMA-
ŽE50. PREDDVOR 
rok do: 28.2.08; KAVČIČ UDUA S P. JOSSTOV 
C. 25. ŽIRI 
rok do: 20.2.08; OSNOVNA ŠOLA STANETA ŽA-
GARJA. UPNICA 12. KROPA 
rok do: 1 3,08; ŠMON HELLER K O.. UUBUAN-
SKAC. 15. BLED 
rok do 20.2.08; TAJO-TEAM, DO.O, AMBRO 
POD KRVAVCEM 31, CERKUE 
NATAKAR 
rok do: 20.2.08; AMBRUŠ VILKO S.P. MAVČIČE 
69. MAVČIČE 
rok do, 23.2.08; APRO COM. O O.O.. C, G 
RENJSKEGA ODREDA 15 A. 6L£0 
rok do: 6.3.08: INTERTRENO. 0,0.0.. HOTEMA-
ŽE 50, PREDDVOR 
rok do: 20.2.08; JOHAN ŠtPEC MONIKA S 
VELES0V056A, CERKUE 
alter izobr,- OSNOVNOŠ. IZOBR.; .rok 
16.3.08. KAVALAR. 0,00., RATEČE 45. RA 
ČE-PLANICA 
alter, uobr.: NATAK, POM.; rok do. 21.2.08; PIZ 
ZERUAGORENC MATEJA STARE-HRIBAR. S 
KOROŠKAC. 59. KRANJ 
rok do 20,2.08: TAJOTEAM. D.O.O.. AMBR 
POD KRVAVCEM 31. CERKUE 
rok do: 11.3,08; TRADICIJA AVSENIK. 0.0, 
BEGUNJE 21. BEGUNJE 

rok do: 2.3.08; TRGOVINA IN GOSTINSTVO 
GREGOR ZDRAVKA BLAŽIČ S.R. MOSTE 44. Žl-
ROVNCA 
SREDNJA POKUCNA IZOBRAZBA 
aHer izobr.: OSNOVf^OŠ. iZOBR ; rok do: 
20.2.08; ADECCO H.R.. D.O.O.. BRNČIČEVA 
UL 15 B. UUBUANA-ČRNU(5E 
rok do: 13.3,08: BOJAN PINTAR S.P, ČEŠNJK̂ A 
54. ŽELEZNIKI 
rokdo: 24,2.08; DAMJANA KRISTANC S.P.ŠOR-
LUEVAUL 12, KRANJ 
rok do: 25.2.08: DEJAN FRAWTAR S.P. C. STE 
MARtEAUXMlNES 15. TRŽIČ 
aller i£obr' OSNOVNOŠ. IZOBR,; rok do: 
23.2.08. EGP. ŠK, LOKA. O D.. KIDRIČEVA C. 
82. ŠK. LOKA 
rokdo: 13.3.08; GOSTIL̂ JA'PRI BAJOU*. JANKO 
RIBNIKAR S.P. SENIČNO 8. KRIŽE 
rok do; 20.2.08; HfTALPINEA. O.O.. BOROVŠKA 
C, 99, KRANJSKA GORA 
aRer. izobr.: KUUČAVNIČAR. OBUK. KOVIN. AV-
TOMEHANIK; rok do: 21.2.08; INTEC MKO. 
O.O.O.. UUBUANSKA C. 24 A. KRANJ 
altor. izobr.: SREDNJA STROK AU SPL IZOBR., 
rok de: 22.2.08: ISKRA PRC> KRANJ. 0,0.0. 
SAVSKA LOKA 4, KRANJ 
rok do: 20.2.08; MITJA HRIB/^ S.P, FUŽINSKA 

C. 8. JESENICE 
rok do: 20.2.08; NEW VORKER. D.O.O., C, 1 
MAJA 77. KRANJ 
atter, tzobr.: NIŽJA POKU, IZOBR. (DO 2 LET); rok 
do: 23.2.08: SftZA, O.O.O.. KOROŠKA C. 33. 
KRANJ 
cenirikai Voznik v cestnem prometu, rok do: 
20.2,08; STEELTRANS, D.O.O., C. ŽEL£ZAWEV 
8. JESENICE 
rok do: 23.2.08; TRIFK. O.O.O., C, NA L(5K0 2. 
TRŽIČ 
KMETUSKi TEHNIK 
alter. tzoV,: PRODAJALEC. VRTNARSKI TEH., rok 
do: 23.2,08. SEMENARNA UUBUANA. 0,0.. 
0(X£NJSKAC. 242. UUBUM^A 
LESARSKI TEHNIK 
aHer izobr.: INŽ. LESARSTVA; rok do: 11.3.08; 
0IMPEX LESNOOBOaOVALNI STROJI. 0.0.0. 
ZG. BHUJE 284. ŽABNICA 
alter, BObr,: MIZAR; rokdo: 22.2.08: MIHATOMA-
ŽEVIČ S.P. BREZNK:A64. ŽIROVNICA 
rok do: 20.2.08; SANING INTERNATIONAL. 
D.O.O.. UL MIRKA VADNOVA 1. KRANJ 
alter. izobr: INŽ. LESARSTVA; lOk do: 27.2.08: 
ŠENK TRADE. D.O.O., BRJTOF 23. KRANJ 
STROJNI TEHNIK 
rok do: 13.3.08; UBER. D.O.O.. KOPAUŠKA UL 
15 A ŠK.LOKA 
rok do: 27.2.08: T1NEX VZDRŽEVANJE. 0,0.0.. 
PLANINA 3, KRANJ 
ELEKTROTEHNIK ENERGETIK 
alter Izobr,: ELEKTROTEH.; rok do: 24.2.08; 
MARKO ZAPLOTNIK S.P., POD GRADOM 5 A. 
TRŽIČ 
ELEKTROTEHNIK 
altef. izobr,: INŽ. ELEKTROTEH., rok do: 25.2.08; 
KREATA. 0.0,0.. GORENJSKA C. 39, NAKLO 
ELEKTROTEHNIK ELEKTRONIK 
alter aobr.: ELEKTROTEHNIK: rok do: 13.3.08; 
AGENCUA M SERVIS. 0.0.0., SLOVENSKI TRG 
8. KRANJ 
rok do: 1t .3.08; DfMPEX l£SN(X)8DEL0VALNI 
STROJI. O.O.O.. ZG. BITNJE 284. ŽABNICA 
FARMACEVTSKI TEHNIK 
rok do: 23.2.08; MARUA AHAČIČ - LEKARNA V 
SUP6RN0VI. STARA C, 25 B. KRANJ 

GRADBENI TEHNIK 
rok do: 28 2 08. SGP TEHNIK 0.0, STARA C 2. 
ŠK LOKA 
TRGOVINSKI POSLOVODJA 
KRANJ; alter izobr- PRODAJALEC; rok do 
3,3.08; MAREX. D.O.O., GASILSKA C, 27. GRO-
SUPLJE 
GOSTINSKI TEHNIK 
aBer, izobf.: NATAKAR; rok do: 23.2.08; HOTEL 
JELOVICA BLED. O.O.O.. C. SVOBODE 8. BLED 
EKONOMSKI TEHNIK 
alter izobr, PRODAJALEC, rok do 20.2 08. 
PEKO, 0.0,. PE KRANJ, PREŠERNOVA UL 9. 
KRANJ 
alter. izobr.: KOMERC, TEH : rokdo: 13.3.08. 
PROMO - VIZUA. D.O.O., KRANJSKA C 4. RA-
DOVLJICA 
alter. izobr.: KOMERC. TEH., GJMN MATUR., rok 
do- 23.2.08; ZAVAROVALNICA TRIGLAV. D.D., 
BUIWE1$OVAC.20. KRANJ 
EKONOMSKO KOMERC. TEHNIK 
alter. izobr.: GIMN MATUR,; rokdo: 16.3.08; PRI-
MA ZASTOPSTVO. D.0,0.. PARTIZANSKA UL 
19, UUBUANA 
UPRAVNI TEHNIK 
alter izobr.: EKONOMSKI TEH.; rokdo: 23.2.08, 
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU. ZOISOVA UL 
2. KRANJ 
SREDNJA STROKOVNA ALI SPLOŠNA IZOBRA-
ZBA 
rok do: 3.3 08; AVTOŠOLA ING HUMAR, 
KRANJ. D.O.O, BLEIVVEISOVAC, 10. KRANJ 
rok do: 26.2.08; E-SOFT, O.O.O.. KAPUCINSKI 
TRG 8. ŠK. LOKA 
KRANJ, RAOOVUlCA: rok do: 20.2.08; SKB. 
O.O.. AJDOVŠČINA 4. UUBLJANA 
a«er Uobr.. VIŠJA STROK, IZOBR.; rok do 
24.2.0S: TOPLARNA ŽELEZNIKI. 0.0.0,, CEŠ-
NJICA54. ŽELEZNIKI 
alter, tzobr: SREDNJA POKL IZOBR.: rok do: 
19.2.08; VI-TA TANJA DŽAFEROVIČ StRK S.R. 
REJČEVA UL 3.5000 NOVA GORICA 
INŽ. GRADBENIŠTVA 
alter, izobr,: GRADBENI TEH., rok do: 28.2,08: 
SGP TEHNIK, O D,. STARAC. 2. ŠK. LOKA 
EKONOMIST ZA ANALIZE IN PLANIRANJE 
aner izobr,: EKONOMSKI TEH. ZA RAČUNOVOD-
STVO, rokdo: 24,2.08; ELAN. D.O.O. BEGUNJE 
t, BEGUNJE 
EKONOMIST ZA KOMERC. DEJ. 
aHer izobr.. DIPL EKONOMIST (VS), rok do 
25.2.08; LE-TEHNIKA. D.O.O.. ŠUCEVA UL 27. 
KRANJ 
KOMERCIAUST 
after izobr.: STROJNI TEH . ELEKTROTEH ; rok 
do- 12.4,08: SPG. D.O.O,. KIDRIČEVA C. 75, 
ŠK. LOKA 
VIŠJA STROK. IZOBRAZBA 
alter uobr,: VISOKOŠOLSKA STROK IZOBR,. 
UNIV. IZOBR.; rok cfo: 6.3.08; HIB. KRANJ. 
O.O.O., SAVSKA C. 22. KRANJ 
aler, izobr.: SREDNJA STROK. AU SPL IZOBR.. 
rok do: 29.2 08; KIK TEXT1UEN UND MON-
FOOO. D.O.O., RUSKA UL 6. MARIBOR 
DIPL INŽ. LABORATOflUSKE BIOMEOiCINE 
alter. tzobr.: UNIV. DiPL MIKROBIOLOG; rek do: 
25.2.08; SB JESENICE. C. MARŠALA TITA 112. 
JESENICE 
MAGISTER FARMACIJE 
rok do- 23.2,08; MARUA AHAČIČ - LEKARNA V 
SUPERNOVI, STARAC 256. KRANJ 

DIPL IN l GRADBENIŠTVA 
alter izobr.: INŽ GRADBENIŠTVA, rok do: 
28.2,08; SGP TEHNIK. 0.0.. STARA C. 2. ŠK. 
LOKA 
UNIV. DIPL EKONOMIST 

ŠK. LOKA, alter. izobr.: DIPL EKONOMIST; rok 
do: 28.2.08: AGENCUA M SERVIS. 0.0.0.. IGRI-
ŠKA UL 14. UUBUANA 
DIPL. EKONOMIST 
rokdo: 28.2.08; SGP TEHNIK. D.D.. STARAC. 2, 
ŠK.LOKA 
DIPL VARNOSTNI INŽ. 
alter, eobr:UNIV DIPL VARNOSTNI INŽ;rokdo: 
1,3.08; INVENT, 0.0.0,, TRB(XJE 125. KRANJ 
UNIV. DIPL PRAVNIK 
rok do: 23.2.08; OKROŽNO SODIŠČE V KRA-
NJU. ZOISOVA UL 2. KRANJ 
PROF. MATEMATIKE 
rokdo: 20,2.08; OSNOVNA ŠOLA JAKOBA ALIA-
ŽA. UL TONČKA OEŽMANA 1. KRANJ 
UNIV. DIPL. OBUKOVALEC 
aBer izobr. UNIV. DIPL INŽ. ARHITEKT.; rok do: 
20.2.08; SANING INTERNATIONAL D.O.O.. UL 
MIRKAVADNOVA I.KRANJ 
OR. MEDICINE 
38er. izobr.: DR. MED. SPEC. SPL MED.; rok do: 
16.3.08; OZG, ZD JESENICE. C, MARŠALA TTTA 
78, JESENICE 
ader. izobr.- OR. MED. SPEC. SPL MED,; rokdo: 
13.3,08: OZG. ZD KRANJ. GOSPOSVETSKA UL 
10, KRANJ 
Ofi. DENTALNE MEDICINE 
rok do: 21.2.08; OZG, ZOBNA POUKUNiKA 
KRANJ. GOSPOSVETSKA UL 8. KRANJ 
DIPL MEDICINSKA SESTRA 
alter, izobr.: DIPL. ZORAVSTVEMIK: rok do: 
27 2.08; BOLNIŠNICA GOLNIK - KOPA. GOLNIK 
36. GOLNIK 
tok dO 25.?.08; SB JESENICE. C. kiARŠAU 
TITA 112. JESENK̂ E 
DIPLOMIRANA BABICA 
rok do: 28 2.08; OZG. ZD ŠK. LOKA. STARA C. 
10. ŠK LOKA 
DR. MEDICINE SPEC. SPLOŠNE MEDICINE 
n>k dO. 16.3.08; OZG. ZD BLED. ZD BOHINJ. 
MLADINSKA C. 1.BL£D 
DR. MEDICINE SPEC. MEDICINE DEU, PRO-
META ŠPORTA 
alter. izobr.: DR. MEDICINE; rok do- 16,3.08; 
OZG. ZO JESENICE. C. MARŠALA TITA 78, JESE-
NICE 
OR. MEDICINE SPEC. PEOIATRUE 
rok do: 16.3.08; (5ŽG. ZD RADOVUlCA. KOPAU-
ŠKAC. 7,RM)0VUCA 
VISOKOŠOLSKA STROKOVNA IZOBRAZBA 
alter izobf.: VIŠJA STROK IZOBR.; rok do: 
1.3.08; INVENT O.O.O., TRBOJE 125, KRANJ 

Prosla delovna mesta obiavliamo po podatkih 
Zavoda RS za zaposlovanje. Zaradi pomanjka-
nja prostora niso objavljena vsa. Prav tako za-
radi preglednosti objav izpuščamo pogo]«. ki 
lih postavljajo delodajalci (delo za doloien 
čas, zahtevane delovne izkušnje, posebno zna-
nje In morebitne druge zahteve). Vsi navedeni 
in manjkajoči podatki so dostopni: 
- na oglasnih deskah območnih služb In uradov 
za delo zavoda; 

- na domači strani Zavoda RS 2a zaposlovanje: 
http://viAvw-.oss.gov.si; 

• pd delodajalcih 
Bralce opoz.arjamo. da so morebitne napake 
pri objavi mog^c. 

Volčje jabolko 
• Physalis • razred I 
• cena za 100-g-posodica 

Solata endivja Cvetne čebulice 
• v barvnem lončku 
• Narcise, Hijacinte, Krokus, 

Tulipani, Muscari 
• 0 12 cm 

Aluminijasta 
večnamenska 
lestev 
' 3 v 1: dvokraka lestev, 
Oder ali prislonilna lestev 
Protizdrsne stabilne noge, 
4 Zložljivi elementi s po 
3 rebrastimi, protizdrsnimi 
letvami • 6 nastavljivih 
varnostnih šarnirov 

• Enostaven sistem zlaganja 
'Višina: Oder pribl. 1 m 
' Dvokraka lestev pribl. 1,6 m 
' Celotna dolžina razstavljene 
lestve pribl. 3,6 m 

Lopata za sneg 
•Velikost: pribl. 71 x60cm 
• Iz robustne, na vremenske 

vplive odporne umetne snovi 
z jeklenim robom 

• Izjemno lahka 

Sprej za lase 
več vrst 
400-ml 
€ 2,50/1 

Paradižnik v grozdu 
• nepakirano 
• razred I 
• cena za kg 

Lopata za sneg 
iz aluminija 
• Dolžina ročaja pribl. 148 cm, 

širina lopate pribl. 50 cm 
• Z jeklenim robom 

mi 

18. 2. • 20. 2. 2008 

Liči 
• nepakirano 
• razred I 
• cena za kg 

18.2.-20.2.2008 

Mesni narezek 
iz svinjskega mesa 
340.g 
€ 2.94/kg 

18. 2. - 20. 2. 2008 ^ ^ J i ^ ^ ' 

Izdelki so dobavljivi samo v omejenih koliSinsh, V primeru, da botio kljub skrbnemu naCrtovanju zalog prt nepriCakovano velikemu povpraševanju fe prvi dan razprodam, cenjene kupce prosimo za razumevanje Prodaja 
samo v količinah, običajnih za gospodinjstva. Slike so simbolične. Vse cene veljajo za izdelke brez dekorativnih elementov do razprodaje zalog. Vse cene so v EUR s pripadajočim DDV Za tiskarske napake ne odgovariamo. Udi d.o.o. k.d. 
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Od leve: Robert Pelko, novi poveljnik PCD Primskovo, 
kranjski župan Damijan Perne, tekmovalka Nataša Kern in 
predsednik PCD Primskovo Bojan Košnik 

Zdaj gre zares. 

^mrni^mi 

C C ! > 

r M 
Uvrstitev društev, od leve: tre^ mesto PCD Suha (na sliki: Nejc 
Žumer), prvo mesto PCD Primskovo (bivši poveljnik Robert 
Jerman) in drugo mesto PCD Stražišče (Branko Rozman) 

Vaš dan za dan žena 
Odhod aviobusa: 
J e s m i c e : ŽP o!) 7.00: R a d o i r i j i c a : AP ob 7.20: 
K r a n j : AP 7.40: Š f c o f l a L o k « AP ob 8.00 . , V ^ * " ' 

Malo smo ga ;a vas naiadili mi. del pa je na vas, da si ga i nami potepSaia 5e same. 
Tokiai sff odpiavliamo proii Slaieiski. Veiielno io ie kai dobro po!namo. a ie vedno se najde bkien 
lanimiv in neodhil kotiiek. 

Odhod li Klanja. Po posianku l a kavico na Tr(^anah bomo pot nadaljevali pioli Slovenskim Konjicam. J 
Najpiej se bomo ustavili v Vimacskem cenuu Polcgek. ki je zaiadi ponudbe cksoiiJnih rastlin in iivali j 
vsiieino edei\ najbolj ranimivih v Slovenci. Po ogledu s« bomo odpeljali v Slovenske Konjiis. Pdjajno j 
srednjeveško in podeielski meslo je poldta i mtd skrlvtiosin« Konjiito g u o na eni suani. na drugi > 
pa ga objemajo soninJ ilati grt(i vinorodnih Škalc. Mesio. kaieiega prva pisna omemba sega v leio j 
1146 pod nalivom Counowii s Številnimi okoliškimi vasmi zaokrofa podolto doline ob reki Otavrnji. 1 
Po sprehodu p« mestnem jedru bomo iilei nadalievali i bol) 'lensko tematiko'. V dvorcu Trebnik rtas 
bo spira l grajski oskibnik ali grajska dekle, ki nem bosia ponudila leliSini (aj. ki se kuha v velitem 
koilu na odprtem ogr^iStu. Ca| bomo dodamo 'ratinili" 1 jaliSinim iganjem. leko imenovano pojoio 
navico . . Sledil bo ogled jelrifnega vrla, grajskega parka, ibnke siahh koiij in Zeliiine galerije 
lei predstavitvenega lilma. V nadaljevanju bo sledilo spoznavanje slovenskih isliSi: najprej nam 
bodo pritoali »delavo isliSinega skutnega namaza, ki ga bomo tudr pokusili. nato pa nas bodo 
seinanili t zdravilnimi učinki rasilrn m nem pokazali tudi nekai proizvodov: med njimi bo zeliični to. 
Sodelovali bomo pri izdelavi svetke iz Ceberiega voska, tekmovali v metanju podkev in zabqan{u 
^ebljev, na konrxi pa nas bo v kleti Čakala pokuSina vrhunskega vina. Po ogledu se bomo odpravili 
do Čebelarstva ŽvikarL kjer bomo spoznavali zdravilne uCinke medu in njegovih izdelkov. Sledilo 
bo pozno kosilo nato pa voinja proti domu, kamor je prihod predviden v veiemih urah. 

Seveda so na nai« dni2enje vab^eni ludi gospodje! 

34.00 aifl 
36.00 EUR Gorenjski Glas 

Cena vkljubije: prevoz s turističnim avtobusom z Gorenjske, ogled Vnnaiskega centra Polegek. 
lokalno vodenje po Slovenskih Konjicah, ogled in predsiaviiev Čebelarstva Žvikari. ogled in program 
v dvorcu Tiebnik: spoznavanje leliSCerstva. delavnica iz Čebeljega voska, degustacijo enega vzorca 
vina. zelišCni Caj. kosilo, vodenje izlete, oiganizacrio lei ddv. 

Opoml]« Pn9xibovnd«apttiiir>nij40pa(nkm.v rti tu tKCO ; Ah Pil uteton potcvjcip / 
idra. Ob crv« |B coitto pleftii 30 nlnstov o« KviJiiit]«. p 

Gasilski veleslalom na Krvavcu 
Prostovoljno gasilsko društvo Primskovo Kranj je organiziralo občinsko tekmovanje na Krvavcu. Med 
vratca se je pognalo skoraj petdeset tekmovalcev. 

S U Z A N A P . KOVAČIČ 

Kranj - Prostovoljno gasilsko 
društvo (PGD) Primskovo 
Kranj je organiziralo tekmo-
vanje v veleslalomu za pros-
tovoljna gasilska društva Ga-
silske zveze Mestne občine 
Kranj. Tekma je bila v nede-
ljo na Krvavcu, prijavilo se je 
47 tekmovalcev, od pionirk 
in pionirjev, mladink in mla-
dincev ter članic in članov. 
Sestavili so tudi deskarsko 
kategorijo. Progo so tekmo-
valci odpeljali samo enkrat, 
tako da "popravljanje" rezul-
tata v drugo ni bilo možno. 
Bolj kot pehanje za rezulta-
tom so starejši udeleženci 
poudarili druženje. "Zame 

je to predvsem rekreacija, 
sprostitev. Pridem vsako 
leto," je povedal Marjan Pu-
celj iz PGD Primskovo. Dar-
ja Pelko, soproga poveljnika 
PGD Primskovo, je bila nav-
dušena: "Letos sem tekmo-
vala prvič, proga je bila odlič-
na." "Že tradicionalno se 
udeležujem tega tekmova-
nja. Pridem tudi zaradi dru-
ženja, lepega vremena, sve-
žega zraka," je povedal Aleš 
Kern iz P G D Primskovo. 
Branko Rozman iz PGD 
Stražišče je še pred razglasit-
vijo rezultatov napovedal: 
"Zmaga je naša." Tako je 
tudi bOo, saj je Rozman do-
segel najboljši čas proge. 
"Vsa pohvala PGD Primsko-

vo za dobro organizacijo, 
upam pa, da bo naslednje 
leto udeležencev še več iz 
čim več društev," je še pove-
dal Rozman. 

Mlajši udeleženci tekmo-
vanja pa so zvesto sledili se-
kundam in stotinkam se-
kund. "Želel sem preizkusiti, 
kako hiter sem lahko. Mis-
lim, da mi je šlo dobro," je 
povedal Nejc Vehar iz PGD 
Primskovo. In kaj gasilci po-
rečejo na to, ali so hitreje na 
kraju požara ali na dlju vele-
slaloma? "Hitreje pridem do 
kraja požara kot s smučkami 
skozi cilj," je povedaJ Primož 
Štraus iz PGD Primskovo. 

"Tekmovanje smo letos 
organizirali že desetič; prvih 

osem let samo za PGD 
Primskovo, zadnji dve leti pa 
je to postalo občinsko tek-
movanje. Med ženskami je 
slavila Nina Košnik, med pi-
onirji Karin Košnik, med de-
skarji Janez Gabron, med 
mladinkami Anita Žgavec, 
med mladinci Anže Žgavec, 
med člani pa Branko Roz-
man. Društva so se uvrstila 
takole: pokal je šel v roke 
PGD Primskovo, drugo me-
sto je zasedlo PGD Stražišče, 
tretje pa PGD Suha. "Letos 
je bilo več udeležencev kot 
lani, glavna nagrada pa je vi-
kend vožnja z Land Cruiser-
jem, ki jo je prispevala Avto 
hiša Toyota Lovše," je pove-
dal organizator Mitja Zupan. 

Gasilska za spomin 

Tržičani še živijo za smučarijo 
športna zveza Tržič je v soboto pripravila prvenstvo v veleslalomu in smučarskih tekih na Zelenici. 

STOJAN SAJE 

Zelenica - Letos mineva pet-
inosemdeset let od ustano-
vitve Smučarskega kluba Tr-
žič. Začetek februarja je bila 
81-letnica prve smučarske 
tekme v Tržiču, sredi tega 
meseca pa 8o-letnica prve 
tekme v smuku na Zelenici. 
V duhu teh jubilejev je pote-
kalo odprto občinsko prven-
stvo v veleslalomu in smu-
čarskih tekih za leto 2008, ki 
ga je organizirala Športna 
zveza Tržič minulo soboto 
na Zelenici. 

"Naša tekmovanja imajo 
četrt stoletja tradidje. Šport-
ni duh nekdanjih smučarjev 
širimo med mlajše. Prven-
stev se lahko udeležijo tudi 
tekmovalci od drugod. Na 
Zelenici je letos tekmovala 
med več kot 60 udeleženci 
deseterica smučarjev iz dru-
gih krajev. V veleslalomu se 
je pomerilo 53 prijavljenih, 

od tega enajst žensk in dva-
najst otrok. Za tek na smu-
čeh po težki 2000-metrski 
progi se je odločilo osem 
udeležencev. Najboljši so do-
bili medalje in točke za Trži-
ške športne igre. Med letom 
pripravimo več kot }0 tek-
movanj v raznih športnih 
panogah," je povedala Biser-
ka Drinovec, sekretarka 
športne 2weze Tržič. 

Pri izvedbi tekem sta po-
magala Klub učiteljev in tre-
nerjev smučanja Tržič ter 
Športni klub Stotinka. 
Upravljavec žičnice Janez 
Šmid je poskrbel za prevoze, 
osebje v koči pa za postrež-
bo. Sončna sobota je bila kot 
nalašč za druženje ob športu 
in zabavi. Najbolj so se vese-
lili zmagovalci. V veleslalo-
mu so to bili pri moških do 
30 let Anže Hribar, do 4 0 let 
Niki Legat (Veseli Begunjča-
ni), do 50 let Robi Kralj 
(GRS Tržič), do 60 let Mar-

jan Kodorovič (Območna 
obrtna zbornica Tržič), do 
70 let Ludvik Soklič (DU Tr-
žič), nad 70 let Janez Ahačič 
(DU Tržič); pri dečkih Žan 
Zupan (KUTS Tižič), pri ka-
tegoriziranih mlajših dečkih 
Žan Kralj (SK Tržič), pri ka-
tegoriziranih starejših deč-
kih Rok Šmejic (SK Tržič); 
pri deklicah Živa Primožič 

(SK Tržič); pri ženskah do 
40 let Mateja Šmejic (SK Tr-
žič), pri ženskah nad 40 let 
Marica Gaberc Ravnik (DU 
Tržič). V smučarskem teku 
so zmagali Jani Železnikar 
(ŠD Kava!) pri moških do 50 
let, Ludvik Soklič (DU Tržič) 
pri moških nad 50 let in Va-
lerija Lovrec (Ministrstvo za 
obrambo) pri ženskah. 

V tekih je sodelovalo le osem tekmovalk in tekmovalcev. 

mailto:mfo@g-glas.si
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Jelovica bo gradila v Ukrajini 
v Jelovici so razvili tehnologijo za izdelavo energetsko varčnih montažnih hiš, primernih za vsa okolja. 

ŠTIFAN ŽARGI 

Škofja Loka - Iz škofjeloške 
Jelovice, kjer je bilo lani z 
lastniškim prerivanjem veli-
ko težav, je prišla dobra novi-
ca. "Hiše Jelovica od Kijeva 
do Dublina" sporočajo iz 
podjetja, ki se je prvo pri nas 
začelo ukvarjati s proizvod-
njo montažnih hiš. Na sej-
m u v Kijevu so namreč dobi-
li pomembno naročilo i n 
ocenjujejo, da so vstopili na 
zelo perspektiven trg. Pogo-
varjali smo se z direktorjem 
dr. Alešem Ekarjem. 

V Jelovici ste približno pol 
leta. Kako ocenjujete stanje.' 

"Lansko dogajanje je prav 
gotovo pustilo določene po-
sledice in potrebno bo kar 
resno delo, da bomo to stanje 
uredili. Zelo me veseli zato 
uspeh v Ukrajini, ki smo ga 
dosegli na segmentu proiz-
vodnje montažnih hiš." 

Z a kaj gre? 
"V Kijevu je bil v začetku 

decembra gradbeni sejem, 
na katerem je Jelovica s svoji-
m i montažnimi hišami po-
žela veliko zanimanja in do-
bila prvo pomembnejše na-
ročilo. V Jelovici veliko vlaga-
mo v najsodobnejše ukrep« 
za okolju prijazno gradnjo 
predvsem v smislu proizvod-
nje energetsko varčnih hiš. 
To n a m je že prineslo pri-
znanje Slovenskega ekolo-
škega sklada, ki je naše hiše 
uvrstil med objekte, katerih 
gradnjo bo podpiral, uspeh v 
Ukrajini pa potrjuje, da smo 
uspešni v razvoju tehnologi-
je, primerne za vsa okolja. 
Naše hiše so potrjeno trikrat 
energetsko bolj varčne kot 
hiše v klasični gradnji. Na 
s e j m u v Kijevu smo imeli 
svoj razstavni prostor poleg 

Dr. Aleš Ekar 

najbolj z n a n i h svetovnih 
proizvajalcev montažnih hiš 
in na doseženi uspeh sem 
prav ponosen." 

Z a potrebe pre<istavitve ste 
verjetno moral i postaviti 
tudi kakšno hišo. . . 

"Seveda, poleg predstavit-
ve tehnologije in podatkov o 
lastnostih smo v Kijevu že 
postavili tri hiše. Dobili smo 
že-tudi prvo po količini po-
membno naročilo (iz razlo-
gov konkurenčnosti o števil-
kah ne s m e m govoriti), pred-
vsem pa ocenjujem, da je to 
hitro se razvijajoč i n zato 
zelo perspektiven trg. Med 
že starimi blokovskimi nase-
lji in nadvse ekskluzivnimi 
vilami tam namreč še ni ni-
česar in prav za rastoč sred-
nji in višji sloj prebivalstva 
bo naša ponudba zanimiva. 

Ob tem je pomembno dvo-
je. Prvič so naše hiše izdela-
ne po že omenjenih sodo-
bnih tehnologijah, kjer je 
energetska varčnost danes 
vse bolj pomembna. Druga 
prednost pa je naša fleksibil-

nost, pri čemer so, sicer vsaj 
pri nas še precej prisotne 
predstave o tipskih hišah v 
Jelovici, preteklost. Hiše gra-
d i m o po načrtih kupca, pri 
čemer n a m same lahke lese-
ne konstrukcije omogočajo 
celo večje razpone in s tem še 
večjo prilagodljivost žel jam 
in zamisl im kupca oziroma 
njegovega projektanta." 

Pri montažnih hišah pa je 
pomembna sama montaža. 
Kako jo boste organizirali? 

"Montažo prvih hiš je vodi-
la naša ekipa ob pomoči de-
lavcev domačinov. Sicer pa 
smo že našli partnerja z iz-
k u š n j a m i pri tovrstnem 
delu, ki bo opravljal ta dela za 
nas, usposobib pa ga bomo 
pri nas. Z a montažo naših 
hiš smo namreč vzpostavili 
natančno določene standar-
de i n izvajalec si mora prido-
biti ustrezne certifikate o nji-
hovem izpohijevanju." 

Sicer pa Jelovica že nekaj let 
izvaža hiše po Evropi, pri 
čemer se je lani Ln predlani 

omenjala zlasti Nemči ja . 
Kako teče ta izvoz? 

"Jelovica letno izdela sko-
raj dvesto hiš in jih več kot 
6 0 odstotkov izvozi na za-
htevane mednarodne trge, 
kot so Švica, Nemčija, Av-
strija, Italija, Irska, Angli ja 
in Turčija. Res smo bili pri 
izvozu v Nemfijo v preteklih 
dveh letih uspešni, bojim pa 
se, da se tam že kažejo prvi 
znaki recesije, kar vpliva na 
naročila." 

Zanimanje za vaše hiše pa 
vas je že lani spodbudilo k 
povečevanju obrata za pro-
izvodnjo hiš v Preddvoru. 

"Da, obrat Jelovice v Pred-
dvoru smo že dogradili i n se 
opremlja, usposablja se ka-
der, kar vse bo pomembno 
povečalo naše zmogljivosti. 
Oziramo se celo tudi po dru-
gih lokacijah. Vendar o tem 
podrobneje še ne morem go-
voriti, saj za marec priprav-
l jamo poseben dogodek o 
tem. Z a kupce naših hiš smo 
v teh dneh pripraviH nekaj 
novih ugodnosti, že letos pa 
bomo pripravili predstavitev 
hiše nove generacije, s kate-
ro si obetamo novih in med-
narodnih uspehov." 

Uvodoma ste omenili, da je 
za Jelovico težko leto 2 0 0 7 . 
Bo poslovanje pozitivno? 

"Mi seveda zaključnega ra-
čuna za preteklo poslovno 
leto še nimamo, ocenjujemo 
pa, da bo pokazal p>ozitiven 
poslovni rezultat. Z a uredi-
tev stanja vlagamo veliko na-
porov in {»hval im lahko, da 
zelo dobro sodelujemo z no-
vimi lastniki. Vsi skupaj se 
zavedamo, da nam le vlaga-
nja v razvoj omogočajo višjo 
dodano vrednost, in prizade-
vamo si, da bi bolj razvili tudi 
trženje naših proizvodov." 

V IBI-ju zamenjali direktorja 
Novi nadzorniki kranjskega IBI-ja niso želeli sodelovati z dosedanjim direktorjem Matjažem Božičem. 

ŠTEFAN ŽARGI 

Kranj - V petek je bila v IBl- ju 
skupščina delničarjev, na ka-
teri so po velikih spremem-
bah v lastništvu imenovali 
nov nadzorni svet. Kot smo 
že poročali, je sedem nekda-
n j i h lastnikov skupaj s Slo-
vensko odškodninska družbo 
(SOD) po razpisu in dražbi 
sredi decembra 85 odstotkov 
tekstilne družbe I BI za 
skromne tri mil i jone evrov 
prodalo celjski Tkanini, ta pa 
je konec januarja I B I prepro-
dala n e z n a n e m u kranjske-
m u podjetju Smark. Ome-

njene lastniške spremembe 
so med delavci povzročile ve-
lik nemir i n ogorčenje, saj so 
preknjiženje delnic izvedli 
tako, da so obšli prevzemno 
zakonodajo, s čimer so ma-
l im delničarjem (večina med 
njimi so zaposleni in upoko-
jenci IBI-ja) onemogočili pro-
dajo delnic, novi.lastniki -
lastnica podjetja Smark Alen-
ka Verlič in posrednik pri 
omenjenih prodajah Boštjan 
Marovt pa so se stikom z de-
lavci i n celo upravo družbe 
dosledno izmikali. Celo več: 
na v petek sklicano skupšči-
no delničarjev mal ih dehii-

čarjev, ki imajo v lasti 15 od-
stotkov IBI-ja, sploh niso po-
vabili, zaradi česar bodo ti se-
veda veljavnost skupščine iz-
podbijali. Po besedah pred-
stavnice malih delničarjev 
Ane Muhi mali delničarji, ki 
so se skupščine udeležili sa-
moiniciativno, tudi ob tej pri-
ložnosti niso dobili nikakrš-
nih odgovorov o tem, kaj ve-
činski lastniki nameravajo z 
IBI-jem. Boštjan Marovt, ki je 
vodil skupščino, se je na vpra-
šanja o prihodnosti druž i« le 
smejal. 

Novi lastniki IBI - ja so v 
petek tako sami izglasovali 

zmanjšanje števila članov 
nadzornega sveta, v katerega 
so imenovali Matjaža Kože-
lja, Marka Laznika, Gregorja 
Pajiča in Nado Radetič, takoj 
po skupščini pa na konstitu-
tivni seji sveta za predsednika 
izvolili za predsednika Gre-
gorja Pajiča. Precejšnje pre-
senečenje je bila tudi odloči-
tev, da sporazumno razrešijo 
dosedanjega direktorja Mat-
jaža Božiča (IBI vodi od leta 
2002), ki bo to funkcijo 
opravljal še mesec dni. Kot je 
po seji Božič izjavil, so m u 
nadzorniki dali jasno vedeti, 
da z nj im ne želijo sodelovati. 

ŽELEZNIKI 

V D o m u Opremi razmišljajo o razširitvi 

Mizarsko podjetje Dom Oprema, d. o. o., Železniki, ki je bilo 
v septembrski vodni ujmi eno najhuje prizadetih podjetij, je v 
soboto pripravilo dan odprtih vrat, na katerem so pokazali, 
kako so sanirali posledice. Kot nam je povedal direktor te 
družbe z 20 zaposlenimi Štefen Lotrič, so utrpeli za štiristo ti-
soč evrov škode in dobili dvesto tisoč evrov državne pomoči. 
Odpravljanje posledic poplave pa ni bil edini vzrok za odprtje 
vrat, pač pa prikaz razvoja podjetja, ki ga je leta 2006 prevzela 
družba za izdelavo oblazinjenega pohištva l o m . V Dom opre-
mi namreč poleg izdelovanja pohištva po naročilu za privatne 
in javne prostore, pisarne in hotele serijsko izdelujejo klubske 
mizice, s čimer so našli sinergijske učinke s T o m o m , ki 
nastopa v prek tristo salonih po vsej Evropi. Družba Tom, d. 
d., ki je stoodstotni lastnik Dom Opreme, je v posodobitev 
vložila približno pol milijona evrov, s čimer so kupili sodobne 
stroje, obseg naročil pa že kaže potrebo po razširitvi pros-
torov, ki jih sicer nameravajo zaščititi s protipoplavnim 
zidom. Kljub nastali škodi in zastoju, ki so ga povzročile 
poplave, bodo lansko leto zaključili pozitivno, za razširitev 
proizvodnje pa nameravajo še dodatno zaposlovati. S. Ž. 

NAKLO 

N a Merkur v Srbiji ni pritiskov 

Po nedeljskih nemirih v Srbiji zaradi razglasitve neodvisno-
sti Kosova smo povprašali v nakelski Merkur, ali tudi pri njih 
občutijo kakšen pritisk, saj imajo v Beogradu in Novem 
sadu dva velika drobnoprodajna trgovska centra. Kot nam je 
povedal Rok Istenič, ki je v Merkurju pristojen za stike z jav-
nostjo, v njihovih centrih v nedeljo posebnosti niso opazili, 
le morda to, ker imajo centre odprte tudi v nedeljo, da je bil 
obisk nekoliko manjši. Manjši obisk to nedeljo pripisujejo 
hudemu mrazu in temu, da je bila večina Srbov pred televi-
zorji. V obeh centrih so sicer poostrili varnostne ukrepe, si-
cer pa tudi med zaposlenimi ne opažajo protestov ali pri-
pomb na račun Slovenije, kar je sicer slišati na protestih, ki 
so bili v obeh mestih. Še bolj pa to po Isteničevih besedah 
velja za prodajo na debelo, kjer se še dosledneje ločujejo po-
slovni odnosi in politika. Š. Ž. 

SVET ZAVODA Šole za strojništvo Škofja Loka 
Podlubnik 1b, 4 2 2 0 Ško(]a Loka 

Razpisuje delovno mesto 

R A V N A T E L J A / R A V N A T E L J I C E v iš je š o l e 

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja višje šole iz-
polnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, sklad-
no z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževat-
nja - ZOFVI (Ur. I. RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo). 

Za ravnatelja Višje šole za strojništvo je lahko imenovan, kdor 
ima veljavni naziv predavatelja višje šole, najmanj pet let izkušenj 
v vzgoji in izobraževanju ter ravnateljski izpit, ki pa ga lahko opra-
vi najkasneje v enem letu po prevzemu funkcije. Imeti mora pe-
dagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za 
uspešno vodenje zavoda. 

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo pet let. 

Predvideni začetek dela bo 1. 10. 2008. 

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (potr-
dila o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega 
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepo-
gojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo 
o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedo-
takljivost) in PROGFIAM VODENJA ZAVODA pošljite v osmih 
dneh po objavi razpisa na naslov: 

SVET ZAVODA Šole za strojništvo Škofja Loka, Podlubnik 1b, 
4 2 2 0 Škofja Loka, z oznako "Prijava za razpis za ravnatelja". 

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem 
roku. 

mailto:stefan.zargi@g-glas.si
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Noč znova kandidira 
za predsednika 
Boštjan Noč iz Žirovnice znova kandidira za 
predsednika Čebelarske zveze Slovenije. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Žirovnica - Ko je bU 1. febru-
arja občni zbor Čebelarske 
zveze Zgornje Gorenjske, 
njen predsednik Boštjan 
Noč, ki je hkrati tudi pred-
sednik Čebelarske zveze Slo-
venije, še ni želel razkriti, ali 
bo znova kandidiral za pred-
sednika osrednje slovenske 
čebelarske organizacije. Zdaj 
je odločitev že znana: Noč, k i 
je vodenje čebelarske zveze 
prevzel lani, po odstopu 
Franca Čebul j a, znova kandi-
dira za predsednika, skupšči-
na čebelarske zveze pa bo o 
tem odločala 8. marca. Če bo 
izvoljen, se bo kot predsed-
nik prizadeval za ohranitev 
kranjske čebele, za spre-
membo davčne zakonodaje 
in za to, da bi čebelarska zve-
za dolgoročno pridobila kon-
cesijo za opravljanje javne 
svetovalne službe v čebelar-
stvu in da bi čebelarstvu z 
novim zakonom o kmetij-
stvu priznali javni interes. 
Sola Antona Janše bi po No-
čevem mnenju morala dobi-
ti osrednjo vlogo pri izobra-
ževanju čebelarjev v Sloveni-

Boštjan Noč 

ji, s projektom e-šola pa naj 
bi spodbudili tudi mlajše. 
Ker so bolezni čebel velik 
problem, bodo poskušali pri-
praviti enotne programe 
zdravstvenega varstva čebel. 
V kratkem naj bi pridobili 
geografsko označbo za Slo-
venski med, želijo pa še iz-
boljšati gospodarjenje s čebe-
larskim centrom na Lukovid 
in spodbuditi razvoj čebelar-
skega turizma. 

Č E Š N ) I C A , Ž I R I 

Kmečke žene vabijo na predavanje o depresiji 

Društvo podeželskih žena Selške doline in Društvo kmečkih 
žena Žiri organizirata v sodelovanju s kmetijsko svetovalno 
službo predavanje o različnih oblikah depresije. Jutri, v sre-
do, ob 15.30 bo predavanje v zadružnem domu na Češnjici, 
v petek ob 15.30 pa še v zadružnem domu v Žireh. Dr. Aleš 
Kogoj iz Psihiatrične klinike v Ljubljani bo povedal, kako rav-
nati, ko nastopijo težave, na koga se obrniti in kako delova-
ti preventivno. C. Z. 

DON DK.jA.MtA Bkmuika 
BAJOOVUlCA 

Šercerjeva ulica 35 
4240 RADOVUlCA 
Telelon: 0 4 / 5 3 7 50 00 

VABI K SODELOVANJU 

1 . S O C I A L N I O S K R B O V A L E C / K A - 1 delavec 
2. K U H A R S K I P O M O Č N I K / C A - 1 delavec 
3. B O L N I Š K I S T R E Ž N I K / C A - 1 delavec 

Pogoji za zasedbo delovnih mest: 
Pod tč. 1/: bolničar ali pridobljena poklicna izobrazba 

po programu 2-letnega izobraževanja, vozniški izpit 
kategorije B 

Pod tč. 2 in 3 / : dokončana osnovna šola 

Za vsa delovna mesta je zahtevano tekoče znanje slovenskega 
jezika. , 

Od kandidatov pričakujemo, da so redoljubni, natančni, zanes-
ljivi, samostojni, samoiniciativni, prilagodljivi in sposobni spreje-
manja dodatnih obremenitev. 

Delovno razmerje z izbranimi kandidati bomo sklenili za določen 
čas, s polnim delovnim časom in poskusnim delom 1 mesec. 

Prijave z dokazili sprejemamo na naš naslov 8 dni po objavi. 

Za "kubik'' šeststo evrov 
Dvanajst lastnikov gozdov z območja Preddvora in Trstenika je z 19 hlodi sodelovalo na dražbi 
plemenitega lesa v avstrijskem Grossv/ilfersdorfu. Prodali so vse in za "kubik" povprečno iztržili 
šeststo evrov. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Trstenik - V Grossvvilfers-
doriu v bližini Gradca na av-
strijskem Štajerskem je bila 
tudi letos tradicionalna lidta-
ci ja visoko vrednega lesa. 
Dražba je bUa ob koncu ja-
nuarja, 5. februarja pa je bil 
še dan odprtih vrat, na kate-
rem so se obiskovalci sezna-
nili z rezultati licitacije. Le-
tos je 246 prodajalcev pripe-
ljalo na dražbo 1.039 Wodov 
dvajsetih različnih drevesnih 
vrst in skupne prostornine 
723 kubičnih metrov. Pri 
prodaji so dosegli povprečno 
ceno 408 evrov za "kubik", 

39 hlodov^ med katerimi so 
bili trije i z Slovenije, pa so 
presegli ceno tisoč evrov. 
Najvišjo ceno, 4.673 evrov za 
kubični meter, je dosegel 
gorski javor, pri tem pa se je 
za 4,2 metra dolg in 54 centi-
metrov debel hlod potegova-
lo deset kupcev. 

Na dražbi je z devetnajsti-
m i hlodi pretežno gorskega 
javorja, hruške in jesena 
skupne prostornine devet-
najst kubičnih metrov sode-
lovalo tudi dvanajst gorenj-
skih lastnikov gozdov, ve-
čina s širšega območja Pred-
dvora in Trstenika. Prodali 
so vse hlode in zanje skupno 

Andrej Perčič iz Babnega Vrta s sinom Ambrožem ob hlodu 
gorskega javorja 

Povprečne in najviše cene (v evrih za kubični meter) za nekatere 
drevesne vrste 
Drevesna vrsta Povprečna cena Najvišja cena 
Jablana 84 411 
Gorski javor 441 4.673 
Hruška 380 2.222 
Hrast 435 929 
Jesen 116 123 
Smreka 139 378 
Kostanj 203 203 
Češnja 284 9 9 9 
Macesen 269 616 
Črni oreh 1.669 3.078 
Domači oreh 818 3.115 
Brest 264 339 
SUva 257 1-555 

iztržili 11.409 evrov ali pov-
prečno okoli 6 0 0 evrov za 
"kubik". Trije hlodi so prese-
gli mejo 1.400 evrov. Aleš 
Košir s Trstenika je za hlod 
gorskega javorja prostornine 
1,23 kubičnega metra prejel 
1.758 evrov, Jože Sušnik s 
Spodnje Bele za gorski javor 
prostornine 1,37 kubičnega 
metra 1.971 evrov, Andrej 
Perčič iz Babnega vrta pa za 
hlod 1,84 "kubika" 2.644 
rov. Kmetje so za sodelova-
nje n a dražbi plačali nekaj 
več kot 16 evrov pristojbine 
za kubični' meter lesa, stro-

ške prevoza lesa pa so si raz-
delili glede na iztržek. Kot je 
povedal T o m a ž Polajnar, re-
vimi gozdar zavoda za goz-
dove v revirju Zaplata, ki je 
lastnikom z nasveti pomagal 
tudi pri izbiri kakovostnega 
drevja, so takšne dražbe 
spodbuda lastnikom gozdov 
za še boljše gospodarjenje z 
gozdovi, pri tem pa je še zla-
sti pomembno sporočilo, da 
je z dobro nego gozda mož-
no izboljšati kakovost lesa in 
da je les treba posekati v 
času njegove največje eko-
nomske vrednosti. 

Predstavili nove John Deere 
Kmetijsko gozdarska zadruga Sloga je v nedeljo predstavila nove modele 
traktorjev john Deere. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Šenčur - Kmetijsko gozdar-
ska zadruga Sloga Kranj, ki 
je od leta 2004 generalna za-
stopnica za kmetijske stroje 
John Deere, je v nedeljo v po-
slovni coni Avtoprevozništva 
Štempihar predstavila novo 
serijo traktorjev 6030 Stan-
dard, gozdarsko opremljeni 
traktor 6230 S T D ter tudi se-
riji traktorjev 7030 in 8030. 
Kot je povedal Jurij Gerbic iz 
Sloge, bo serija traktorjev 
6030 Standard, ki jo sestav-
ljajo traktorji od 83 do 163 
konjskih moči, nadomestila 
legendarno serijo 6020 SE. 
Novo serijo odlikujejo novi 
John Deere Power Tech mo-
torji s sistemom visokotlač-
nega skupnega voda in dve-
m a ventiloma na valj, preiz-
kušena sklopka i n menjal-
nik, ki omogoča elektronsko 
prestavljanje m e d obreme-
nitvijo in končno hitrost štiri-
deset kilometrov na uro. So-
dobnejša je tudi notranjost 
traktorja, armaturna plošča 
je nastavljiva po višini in na-

Med ogledom traktorjev John Deere /Foto Tm.ooki 

gibu, večja je izbira zračno 
vzmetenih sedežev ... Obis-
kovalci so si z zanimanjem 
ogledali tudi "gozdarski" 
John Deere 6230 Standard s 
95 konjskimi močmi, ki bo 
zamenjal gozdarsko izvedbo 
traktorja 6220 SE, ter trak-
torje serij 7030 Waterloo (od 
220 do 250 konjskih moči) 
in 8030 Waterloo (od 235 do 
300 konjskih moči), ki so 
primerni predvsem za večje 
poljedelce. Traktorji John 

Deere so primerni predvsem 
za srednje velike kmetije, za 
najtežja dela v gozdarstvu, za 
dela v komimalni dejavnosti 
in za izvajalce storitev. 

John Deere je največji iz-
delovalec kmetijske in grad-
bene mehanizacije na svetu. 
V proizvodnem programu 
ima traktorje od 55 do 550 
konjskih moči, balirke, trak-
torske nakladalce. žitne in si-
lažne kombajne, škropilnice, 
sejalnice, kosilnice... 

KRANJ 

Občutna podražitev 
žit, krmil in gnojil 

Po podatkih državnega sta-
tističnega urada so se cene 
izdelkov in storitev za teko-
čo porabo v kmetijstvu tudi 
v zadnjem lanskem četrtlet-
ju občutno zvišale, v primer-
javi z obdobjem juiij-sep-
tember so porasle za 8,3 od-
stotka. Cene krmil so se v 
povprečju zvišale za 15,1 od-
stotka, gnojil za 12,8 odstot-
ka, semen in sadik za 6,3 
odstotka, energije in maziv 
za 5,9 odstotka ... Krmila za 
perutnino so se v povprečju 
podražila z a 21 odstotkov, 
za govedo za 15,9 odstotka, 
za teleta za 12 odstotkov in 
za prašiče za 7,6 odstotka. 
Pri gnojilih so bile cene se-
stavljenih gnojil v povprečju 
višje za 21,3 odstotka. In kaj 
pokaže primerjava na letni 
ravni? Cene krmil so bile v 
zadnjem lanskem četrtletju 
v primerjavi z enakim pred-
lanskim obdobjem višje za 

44.7 odstotka, žit za 65,4 
odstotka, gnojil za 33 od-
stotkov, semen in sadik za 
17.8 odstotka, energije in 
maziv za 13,2 odstotka, cene 
izdelkov in storitev za vzdr-
ževanje opreme pa v pov-
prečju za 11,1 odstotka. C . Z. 
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Za sklade zahtevno leto 
v NLB Skladi ocenjujejo, da bo letošnje leto za upravljavce vzajemnih skladov zahtevnejše kot lansko. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Ljubljana - Družba N L B 
Skladi, ki upravlja trinajst 
vzajemnih skladov in eno in-
vesticijsko družbo (ID Mak-
sima), je lani ustvarila 2,33 
milijona evrov dobička pred 
obdavdtvijo oz. 7 1 odstotkov 
vet kot leto prej. Prodaja vza-
jeninih skladov je znašala 89 
milijonov evrov (neto) in se 
je v primerjavi z letom prej 
povečala za 121 odstotkov. 
Skupni obseg sredstev v skla-
dih je porasel za 39 odstot-
kov, na 4 2 6 milijonov evrov. 

Minulo leto je bilo leto re-
kordnih donosov, povprečni 
vzajemni sklad NLB Skladi je 
dosegel 11,2-odstotno donos-
nost, najvišjo, skoraj 73-
odstotno pa zaradi ugodnih 
razmer na slovenskem kapi-
talskem trgu Sklad sloven-
skih delnic. I n kaj pričakujejo 
letos? Kruno Abramovič, član 
uprave N L B Skladi, ocenjuje, 
da bodo nadpovprečne rezul-
tate dale delniške naložbe na 
visoko rastoče trge (s poudar-
kom na Latinski Ameriki) in 
na razvite evropske kapital-
ske trge, v finančni sektor 

BRITOF 

Tovarna olja G E A že zbira ponudbe 

Tovarna olja G E A iz Slovenske Bistrice je prejšnji teden ob-
javila javno zbiranje ponudb za nakup nepremičnin na loka-
ciji nekdanje Oljarice v Britofu. Lokacija obsega 25.755 kva-
dratnih metrov zemljišča, na' katerem so tudi industrijski 
objekti in infrastruktura za potrebe obrata za izdelavo ras-
tlinskega olja in delikatesnih izdelkov ter vodna elektrarna. 
Območje je trenutno razvrščeno v industrijsko cono, vendar 
bo možna tudi uporaba za druge namene. Prodajalec v ob-
javi za zbiranje ponudb nI navedel cene, ampak se bo o njej 
dogovoril na podlagi prispelih ponudb. C. Z. 

(zlasti zavarovalništvo) in ra-
čunalniški hardware ter pod-
povprečne rezultate naložbe 
na slovenski kapitalski trg, 
balkanske trge ter v avtomo-
bilsko industrijo, pri tem pa 
se zaveda tudi velike tvegano-
sti takšnih ocen. Prepričan je, 
da so naložbe v delnice na 
najpomembnejših kapital-
skih trgih za obdobje od pet 
do deset let dobra naložbena 
priložnost, še posebej v pri-
merjavi 2 bančnimi depoziti, 
obveznicami, nepremičnina-
m i i n kovinami. Letos bo v 
primerjavi z letom prej večji 

poudarek na kakovostnih ob-
vezniških naložbah, na borz-
no dogajanje pa bo pomemb-
no vplival tudi izid ameriških 
volitev. Kar zadeva vplačila v 
vzajemne sklade v Sloveniji, 
je po nap>ovedih predsednika 
uprave Roberta Kleindiensta 
zelo malo verjetno, da bi se 
ponovili lanski rekordni neto 
prilivi. Z a neprofesionalne 
vlagatelje je značilno, da se 
zaradi prevelikih pričakovanj 
odločajo za naložbe pred-
vsem po visokih rasteh teča-
jev, po borznih paddh pa se 
preveč ustrašijo tveganja. 

KRANJ 

Nov naložbeni certifikat 

Čstereichische Volksbanken-AC je izdala naložbeni certifikat 
Volksbank Agrar Garant, ki ga je v Sloveniji prejšnji ponede-
ljek začela tržiti Volksbank - Ljudska banka. Banka bo spreje-
mala vplačila najmanj tisoč evrov do n . marca. Vrednost cer-
tifikata bo odvisna od gibanja cen strateških prehranskih su-
rovin, kot so koruza, sladkor, pšenica in soja. Varčevanje je tri-
letno, banka pa zagotavlja varčevalcem loo-odstotno jamstvo 
glavnice ob zapadlosti in najmanj 70-odstotno udeležbo na 
dobičku. Vlagatelj lahko kadarkoli pred koncem varčevanja 
proda certifikat v eni od poslovalnic Volksbanke. C. Z. 

Padanje se nadaljuje 
CVETO 21APLOTNIK rov, na 555 evrov, Telekomova 

delnica se približuje meji 300 
Kranj - Na Ljubljanski borzi evrov, tokrat je izgubila na 
vrednostnih papirjev je tudi vrednosti tudi delnica Merca-
minuli teden "lomastil" med- torja. Delnica Nove KBM se je 
ved. V s i delniški indeksi i n celo malenkostno okrepila. 
tudi večina delnic so izgubili enako tudi Krka, vrednost del-
na vrednosti. Delnica Petrok nice Pivovarne Laško pa se je 
se je spustila že pod mejo 7 0 0 zaradi objavljene prevzemne 
evrov, enomi tečaj delnice ponudbe po ceni ? S8 evrov za 
Save se je znižal še za 20 ev- delnico zvišala. 

Delnica Enotni tečaj (v evrih) 
7. februar 15. februar 

Gorenje Velenje 37.91 37.91 
Intereuropa Koper 37,01 35.93 
Krka Novo mesto 106,87 107,13 
Luka Koper 75.04 73.11 
Mercator Ljubljana 324,80 316,17 
Petrol Ljubljana 731.58 689,21 
Telekom Slovenije 315.70 308,63 
Aerodrom Ljubljana 127,23 125,08 
Istrabenz Koper 95.76 9 2 , 2 2 
Nova KBM 37.62 37.84 
Pivovarna Laško 84.53 87,00 
Sava Kranj 575.71 555.23 
Žito 281,88 2-72,10 
Infond I D 1 6 ,89 6,68 
Infond I D 13,66 13.32 
I D K D 12.57 12,71 
I D Maksima 13.70 13.47 
N F D i 2,45 2.45 
Z v o n Ena I D 18.54 18,38 

Slovenski blue chip indeks SBI TOP 2.190,03 2.156,08 
Slovenski borzni indeks SBI20 9.769,86 
Indeks investicijskih skladov PIX 6.412,^8 6-333," 

C E N E P A D A J O 
*V vseh naših trgovinah najdete vsak dan veliko izbiro izdelkov po znižanih cenah. 

P I Z K A C E I U A 
r r - v -

6 % C E N E J E ' . ^ 

p o t i n . 

AIKKO 

A l p s k o m l e k o 
s pokrovčkom 
3.5% m.m.. 
Ljubljanske mlekarne, 1 I 

VSAKDAN 
NIZKA CENA 

SEDAJ 
V AKCIJI 0,80 

<12% CENEiE-

VSAK DAN 
NIZKA CENA 

SEDAJ I 9 £;c V AKCIJI I 

2 3 0 / 0 C E N E J E ' -

Tuna 
Insalatissime 
Rio Mare, 
veC okusov, 
2 x l e o g 

VSAK DAN 
NIZKA CENA 

SEDAJ I 0 0 V AKCIJI I 
Akcijska cena velja od 18.2. do 26.2.2008 
oziroma do prodaje zalog. C« N T . e B S V programu "VSAK DAN NIZKA CENA" najdete preko 900 izdelkov priznanih blagovnih 

znamk in jim zagotavljamo nespremenjeno ceno, od najkasneje 1.2. do najmanj 30.4.'08. 
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Ročna dela v Hotemažah 
šestnajst Hotemažanov je v domačem gasilskem domu razstavilo umetniška in ročna dela. 

SIMON ŠUBIC 

Hotemaže - V nedeljo so v 
gasilskem domu v Hotema-
žah zaprli razstavo umetni-
ških in ročnih del šestnajstih 
vaščanov, ki jo je pripravilo 
tamkajšnje Kulturno-umet-
niško društvo (KUD) Hoti-
mir. Razstava - odprta je bila 
od 10. do 17. februarja - je 
bila eden prvih njihovih pro-
jektov, saj so društvo ustano-
vili šele pred slabega pol leta. 
"Avgusta lani smo vaščani 

uspešno izpeljali predstavo 
Hotemaže skozi čas ob 800. 
obletnici prve omembe vasi, 
kar nam je dalo spodbudo za 
ustanovitev kulturnega dru-
štva," je pojasnila Silva Bu-
kovnik, članica društva. 

Razstava, ki naj bi postala 
tradicionalna, je bila postav-
ljena v sklopu Kulturnih 
dnevov v Hotemažah. Ti so 
se sicer pričeli že na kulturni 
praznik, ko so organizirali 
tradicionalni pohod vašča-
nov na Štefanjo goro, kjer so 

se velikanu Francetu Prešer-
nu poklonili s kratkim kul-
turnim programom. "Z raz-
stavo smo počastili 500-letni-
co rojstva Primoža Trubarja. 
Pri njeni pripravi je sodelo-
vala praktično vsa vas. Člani 
društva smo skupaj s šest-
najstimi razstavljavci poskr-
beli za postavitev del in kul-
tiuni program ob odprtju, 
drugi vaščani pa so poskrbeli 
za pogostitev na odprtju - pri-
nesli so od pečenega odojka 
do raznovrstnega peciva," je 

Razstava umetniških in ročnih del je pri Hotemažanih pritegnila veliko pozornosti. 

pojasnila Bukovnikova. Raz-
stava je med vaščani naletela 
na zelo dober sprejem, saj se 
je že prvi dan trlo obiskoval-
cev, dober pa je bil obisk tudi 
v naslednjih dneh. 

Večina vaščanov, ki si je 
razstavo ogledala, je bila pre-
senečena, koliko umetniške-
ga potenciala premore njiho-
va vas. Enako mero presene-
čenja so doživeli tudi člani 
društva, pripominja Bukov-
nikova: "Vedeli smo, da pet, 
šest vaščanov ljubiteljsko sli-
ka, kipari in rezlja, da pa ima-
mo toliko sovaščanov z umet-
niško žilico, ki kiparijo, slika-
jo, izdelujejo idrijske čipke, 
gobeline, lesene izdelke in 
podobno, pa si nismo pred-
stavljali. Kot smo izvedeli 
med razstavo, pa bi se šest-
najstim razstavljavcem lahko 
pridružil še kateri vaščan." 

V K U D - u Hotimir (po 
graščaku Hotimirju je vas 
dobila ime) se sedaj že pri-
pravljajo na bližnje gregorje-
vo, ko bodo v Hotemažah 
drugo leto zapored spuščali 
gregorčke. Lani je po Rapi 
(tudi Mlinščici) zaplulo pri-
bližno 70 ladjic, letos naj bi 
jih bilo še več, saj so se vašča-
ni povezali s šolama v Šen-
čurju in na Olševku ter vrt-
cem na Visokem. 

Zavod Ratitovec izboljšal poslovanje 
v Javnem zavodu Ratitovec še niso premostili vseh finančnih težav. Dolgovi so zdaj poravnani, 
do zamude pa prihaja pri sprotnem plačevanju računov. 

ANA HARTMAN 

Železniki - Poslovanje Javne-
ga zavoda Ratitovec, ki 
upravlja muzej, bazen in s 
športno dvorano v Železni-
kih, se počasi izboljšuje, je 
zagotovila direktorica Mag-
dalena Rejec, ki je septembra 
lani nastopila svoj mandat. 
Dolgovi so zdaj poravnani, 
pri plačevanju računov pa še 
vedno prihaja do dvoteden-
ske zamude, ki pa je še pred 
meseci znašala kar 4 0 dni. 
Ta čas še vedno odplačujejo 
tudi lanske zavarovalnine za 
objekte, poravnati morajo še 
tri obroke. 

Rejčeva je dodala, da bo 
poslovanje v letu 2007 očit-
no le boljše, kot ga je napove-
dovala realizacija v prvih de-
vetih mesecih lanskega leta, 
Id je pokazala primanjkljaj v 
višini 30 tisoč evrov: "De-
cember je bil nadpovprečno 
dober mesec. Zelo veliko je 
bilo obiska v bazenu in savni 
pa tudi v fitnesu." Poleg tega 
skušajo več prihodkov ustva-
riti z dodatnimi aktivnostmi 
v lokalih pri bazenu in v 
športni dvorani. Tako v bife-

ju pri bazenu mesečno prire-
jajo večere za mlade, na do-
ber odziv je naletelo pustova-
nje, razmišljajo pa tudi o 
organizaciji plesov za sred-
njo generacijo. 

Lokala sta še vedno glavna 
vira prihodkov zavoda. "Špo-
rtna dvorana se lahko vzdr-
žuje sama, že dalj časa pa 
vemo, da je bazen zelo potra-
ten," pove Rejčeva in doda, 
da skušajo 31 let star objekt 
sproti posodabljati, kolikor 
se da. Letos tako nameravajo 
pripraviti načrte za obnovo 
garderob, ki doslej še niso 
bile obnovljene. V bazenu so 
lani našteli deset tisoč indivi-
dualnih kopalcev, nad obis-
kom pa so bili še posebej 
presenečeni januarja, ko so 
zabeležili 1.400 kopalcev, 
kar je tristo več kot lani janu-
arja. V poplavah prizadeti 
muzej naj bi znova odprli 
aprila. 

Kljub trudu se v zavodu 
rdečih številk niso povsem 
otresli, zato upajo, da bo ob-
čina, ki je ustanoviteljica za-
voda, imela zanje več poslu-
ha kot novembra, ko so za 
pomoč zaprosili na osnovi 

Magdalena Rejec 

devetmesečne realizacije. 
Prošnjo je občina zavrnila z 
razlago, da bo primanjkljaj 
na koncu leta verjetno 
manjši, zato se bodo šele na 
osnovi celoletne realizacije 
poslovanja zavoda odločali 
o pomoči, če bo ta še vedno 
potrebna. Občina ni ugodi-
la niti prošnji, da v prora-
čun za leto 2008 uvrsti pla-
či za dva delavca v zavodu. 
"So nam pa obljubili, da bo 

občina pokrila vse načrtova-
ne investicije v tem letu. 
Znašale bodo nekaj čez 18 
tisoč evrov," je pojasnila 
Rejčeva. 

Stališče župana Mihaela 
Prevca je, da bi zavod moral 
poslovati s 'pozitivno ničlo' 
ob predpostavki, da občina 
skrbi za investicije v šport-
no dvorano, muzej in ba-
zen. Rejčeva odgovarja, da 
bo to zelo težka naloga. 

LJUB4ANA 

Četrtstoletni pogled Janeza Bogataja 

Jutri, v sredo, 20. februarja, ob i8. uri bo v Mali galeriji 
Cankarjevega doma odprtje fotografske razstave kranjskega 
fotografa Janeza Bogataja. Naslov razstave je Pogled s 1/4 
stoletno patino, avtor pa tokrat predstavlja predvsem portre-
te znanih kulturnikov in drugih javnih delavcev, ki so nasta-
li pred 25 in več leti, ko je Janez Bogataj deloval kot fotograf 
pri reviji Mladina. I. K. 

GG mali oglasi 
04/20142 47, e-pošta: mali0glasi@g-gla5.si 
www.gorenjskiglas.si 
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JANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, LANCOVO 91,4240 
RADOVLJICA, TEL: 04/53 249, FAX: 04/53 ®4 230 
MADŽARSKE TOPLICE: 3. 3 - 9. .3 ; 28. 2. - 2. 3.; 10. 4. - 13. 4; 
26. 4 . • 29. 4 ; BANOVCI: 5. 5. -8. 5. 

KULTURNO DRUŠTVO LOŠKI ODER, SPODNJI TRG 14,4220 
ŠKOFJA LOKA 
23. 02. ob 10. uri KRTEK ZLATKO, lutkovna predstava, gostuje 
Lutkovno gledališče FRU-FRU, SOBOTNA MATINEJA, za IZVEN 

OBVESTILA O DOGODKIH OBJAVLJAMO V R U B R I K I GLASOV 
KAŽIPOT BREZPLAČNO SAMO ENKRAT. 

PRIREDITVE 

v knjižnicah za otroke 
Škofja Loka - Ura pravljic s pravljico Hišni škrat se bo v škof-
jeloški knjižnici začela danes ob 17.30. 

Gorenja vas - V knjižnici se bo delavnica za spretne prste 
Zimski škrat za otroke, stare od 4 do 10 let, začela danes ob 
17. uri. 

Žiri - V žirovski knjižnici se bo ura pravljic začela jutri ob 17. 
uri. Na programu so video risanke in še kaj. 

Železniki - Pravljica Trije zajčki se bo v knjižnici začela jutri 
ob 17. uri. 

Trata - Delavnica za spretne prste za otroke stare od 4 do lo let. 
Zimski škrat se bo v knjižnici na Trati začela v četrtek ob 17. uri. 

Jesenice - Na otroškem oddelku knjižnice bb ura pravljic v 
četrtek ob 17. uri. Jutri, jutri, v sredo, bo ob i6. uri ustvarjal-
na delavnica Kazalka za knjigo, v petek pa ob 16. uri Izdelaj-
mo družabno igro. 

Slovenski Javornik - Ustvarjalna delavnica se bo začela 
danes ob 16. uri. 

Bohinjska Bistrica • V knjižnici se bo ustvarjalna delavnica z 
naslovom Divji mož z Dobrče, ki je primerna za otroke, ki so 
stari vsaj 4 leta, začela jutri ob 17. uri. 

Radovljica - V knjižnici se bo jutri ob 17. uri začela igrica z wal-
dorfskimi lutkami Kdo je napravil Vidku srajčico, v četrtek pa 
se bo ob 17. uri začela igrana predstava Prijateljica sova. Obe 
predstavi sta primerni za otroke, ki so stari vsaj 4 leta. 

Mladinski center jesenice vabi 
Jesenice - Mladinski center Jesenice v sodelovanju z os-
novno šolo Toneta Čufarja Jesenice, s Sektorjem kriminalis-
tične policije Policijske uprave Kranj in s Policijsko postajo 
Jesenice vabi vse starše v četrtek ob i6i uri na Osnovno šolo 
Toneta Čufarja na preventivno srečanje z naslovom Droge 
so. Ne zatiskajmo si oči! V petek bo ob 19. uri v dvorani 
Mladinskega centra Jesenice potopisno predavanje z 
Gašperjem Kokotom Indija te vsrka. 

Predstavitev bobnov in kitare 
Škofla Loka - Bobnarska/bass klinika s Klemenom Markljem in 
Matejem Sušnikom je naslov predstavitve in demonstracije 
osnov, funkcije bobnov oz. bass kitare v različnih glasbenih 
zvrsteh (ročk, funk, jazz, disko, metal, blues ...), predstavitev 
različne tehnike na bobnih (open handed playing, dvojni bas 
boben, tehnike igranja z nogami na vec pedal, neparni ritmi, 
ostinato, poliritmija ...) in na bass kitari (2, 3 prsti, slap, tapin-
gi, \"harmoniksi\" ...) bo v četrtek ob 20. uri pri Rdeči Ostrigi 
v Škofji Loki. Debata bo tudi o hitrosti, kreativnosti, inštru-
mentih v studiu, v živo, solistično, na koncu pa še jam session. 

mailto:mali0glasi@g-gla5.si
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Pogovor s Slavkom Preglom 
$ko<ja Loka - V Miheličevi galeriji v Kašči na Spodnjem trgu se 
bo jutri ob 19.30 začel pogovor s pisateljem, basnopiscem, 
založnikom in prejemnikom več literarnih nagrad Slavkom Pre-
glom. Z njim se bo pogovarjala Milena Miklavčič. 

IZLETI 

Letovanje v Izoli 
Žirovnica - Sekcija turistični izleti pri Društvu upokojencev 
Žirovnica obvešča svoje člane, da od 15. do 22. julija orga-
nizira sedemdnevno letovanje v Hotelu delfin v Izoli. Prijave 
in informacije sprejemajo vsak četrtek v društveni pisarni in 
po tel.: 580 13 04 ali na 041/765 426. 

Planina - Planinska gora 
Kranj - Pohodniki kranjskih upokojencev vabijo v četrtek, 28. 
februarja, na pohod na relaciji Planina - Planinska gora. Odhod 
avtobusa izpred Creine bo ob 7. uri. Predviden čas hoje je 4 ure 
z blagim vzponom. Prijave z vplačili sprejemajo v društveni pi-
sarni do ponedeljka, 25, februarja, do zasedbe mest v avtobusu, 

Na Malo Mojstrovko 
Kranj - Planinsko društvo Iskra Kranj vas vabi v soboto, 1. 
marca, na Malo Mojstrovko (planinska tura M-programa). 
Zahtevne hoje (zimske razmere) bo vsaj za pet ur in pol. 
Odhod z osebnimi avtomobili izpred hotela Creina bo ob 6. 
uri. Prijave in dodatne informacije: 0 4 0 / 2 0 61 64 Stanko 
sms prijave e-naslov: Stanko.dolensek@celzija.si, pisarna 
društva (nova lokacija), Iskratel, vhod na škofjeloški strani 
pri ambulanti, ob sredah med 17. in 18. uro. 

Na Vrsnik 
Šenčur - Pohodniška sekcija Društva upokojencev Šenčur 
vabi v soboto, 23. februarja, na pohod Žiri-Vrsnik-Ledine-
Žiri. Skupne hoje bo do 5 ur. Odhod s kombijem ali osebni-
mi avtomobili ob 8.30 iz Šenčurja. V primeru neugodnega 
vremena bo pohod preložen. Informacije po tel. št. 25 31 591. 

Zimski pohod na Arihovo peč 
Kranj - Planinsko društvo Kranj vabi svoje člane na tradi-
cionalni že 30. zimski pohod na Arihovo peč. Pohod bo v 

nedeljo, 2. marca. Odhod posebnega avtobusa bo izpred 
hotela Creina ob 7. uri. Skupne hoje bo približno 4 ure, 
odvisno od snežnih razmer in vremena. Prijavite se lahko do 
zasedbe mest v avtobusu. 

Med vrhpoljskimi vinogradi 
Vrhpolje - Vinarsko turistično društvo Vrhpolje vabi 24. feb-
ruarja na tradicionalni pohod med vrhpoljskimi vinogradi. 
Štart bo pred gasilskim domom v Vrhpolju od 7. do 12. ure. 
Čas pohoda bo 3 do 5 ur. Informacije: Branko Tomažič, tel.: 
0 4 1 / 7 0 7 534, kmetija.tomazic@siol.net. 

Pohod po okolici Kranja 
Kranj - Društvo diabetikov Kranj vabi na 2. letošnji lažji, 1- do 
1,5-urni pohod v okolico Kranja, ki bo jutri, v sredo, 20. feb-
ruarja, ob 16.30 z zbirnim mestom pred vhodom v Dia-
betični center v Kranju. Informacije in prijave v društvu po 
tel. 2 0 2 83 10 ali 031/485 4 9 0 (Ivan). 

OBVESTILA 

Smučišče v Mojstrani obratuje 
Mojstrana - S smučišča v Mojstrani obveščajo, da je 
smučišče začelo obratovati in sicer obratuje vsak dan od 9. 
do 16.30 in od 18. do 21. ure. 

Občni zbori 
Jesenice - Planinsko društvo Jesenice vabi na redni občni 
zbor, ki bo v petek, 22. februarja, ob 18. uri v Osnovni šoli 
Prežihovega Voranca na Jesenicah. 

Cerklje - Društvo upokojencev Cerklje vabi svoje člane in pri-
jatelje na redni letni občni zbor društva, ki bo v soboto, 23. 
februarja, ob 14. uri v Športni dvorani v Cerkljah. 

Računalnik v zrelih letih 
Kranj - Društvo upokojencev Kranj vabi na predstavitev z 
naslovom Računalnik v zrelih letih (kaj je računalnik, kaj vam 
nudi, kako se ga naučiti uporabljati), ki bo v petek, 22. febru-
arja, ob 16. uri v prostorih DU Kranj, Tomšičeva 4, Kranj. 

Športna vadba med počitnicami 
Orehek - Osnovna šola Orehek Kranj vabi učence od 4. do 9. 
razreda na organizirano športno vadbo med počitnicami 

(od 25. do 29 . februarja). Vadba nogometa, odbojke, 
košarke, rokometa, badmintona in namiznega tenisa bo 
potekala vsak dan od 9. do 13. ure. Za učence 4. in 5. razre-
da bodo organizirane elementarne igre (štafetne igre, med 
dvema ognjema ...). Prijave zbirajo v kabinetu športne vzgo-
je od srede, 20., do petka, 22 . februarja, od 8. do 13. ure. 

Brezplačna skakalna šola. 
Tržič - Nordijski smučarski klub Trifix Tržič organizira za 
dečke iz deklice, rojene med 1997 in 2001 , brezplačno 
skakalno šolo med zimskimi počitnicami (od 25. do 29. feb-
ruarja). Vpis bo 22. februarja ob 17. uri v skakalnem centru 
Sebenje, za dodatne informacije pa lahko pokličete 041/347 
472 ali 041 /749 505. 

Brezplačno plavanje med počitnicami 
Radovljica - V času počitnic, od ponedeljka, 25., do petka, 
29. februarja. Plavalni klub Žito Gorenjka Radovljica vabi 
osnovnošolce na brezplačno plavanje v Pokriti olimpijski 
bazen v Radovljico. 

Krvodajalska akcija 
Škofja Loka - V dvorani na Podnu bo krvodajalska akcija 
potekala 25., 26. in 27. februarja. 

Vabljeni pevci 
Preddvor - Občinska organizacija borcev za vrednote NOB 
Preddvor ustanavlja mešani pevski zbor, zato k sodelovanju 
vabi vse, ki imajo veselje do petja. Vaje bodo vsako sredo ob 
19. uri v prostorih Društva upokojencev Preddvor. Informa-
cije dobite po tel.: 031/621 814. 

Tečaji vzgoje in šolanja psov 
Škofla Loka - Kinološko društvo Ovčar Škofja loka vpisuje v 
tečaje vzgoje in šolanja psov. Vpis v tečaje bo v petek, 22. feb-
ruarja, ob 18. uri v prostoru Gasilske zveze Škofja Loka, Kidriče-
va 51 a. Začetek šolanja bo v ponedeljek, 25. februarja, ob 17.30 
na vadišČu v Crngrobu. Informacije po tel.: 031/375 280 - Rado. 

PREDAVANJA 

Tehnike za obvladovanje tesnobe 
Kranj - Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje vabi na predstavitev Tehnike za obvladovanje tes-

od 7. marca 2008 

Pomladni 
sveženj 

P O M L A D je £as za novosti in tudi letos 
smo za naše bralce pripravili novo 
brezplačno prilogo Gorenjskega glasa 
C C + 

» > branje za vso družino 

Za nsroenine poitlifite Z O l ^ i ^ l 

ali pišite fu narocnlne@g>glas.si 

Gorenjski Glas 

GG naročnine 
04/201 42 41, e-po5ta: narocnine@g-glas.si 
www.gorenjskiglas.si 

Rcidio Triolckv 
RtiioTfloM>i»'t;«tt<n«». d.0.0 . T»9Tonete Čuteap a. ^ ^ 

G o r e n j s k a 9 6 M H z 
R A D I O Z A R A D O V E D N E 

V središču Kranjske Gore 
prodamo novo stanovanje. 
7 0 m', 2 parkirni mesti v 
garaži, kamin. 
Cena: 3 2 2 . 0 0 0 , 0 0 EUR. 
Tel.: 0 4 1 / 6 4 3 ^ 1 6 

5 - D N E V N I PAKET 
že za ceno 222 EUR na osebo 

3 - D N E V N . P A K E T J . V H O T E L U S ' 
že za ceno 41.80 EUR na osebo 

Z A V S A K E G A Č L A N A D R U Ž I N E N E K A J : 

• ZA OTROKE: otroški klub, sola plavanja... 
• ZA MAMICE: razvajanje v centru zdravja in sprostrtve Corrium... 
• ZA OČKE: plavalni bazen, tenis dvorana... 

D R U Ž I N S K I BONUS ^ ^ 
otrod do 4 leta starosti in 1 otrok <k> 1 2 s t a r o s t i vsob) z dverna odraslirna 
BREZPLAČNO (bivanje In prehrana). 

INFORMACIJE: te l . : 0 2 5 2 0 27 2 0 / www. te rme- radenc i . s i 

mailto:info@g-glas.si
mailto:Stanko.dolensek@celzija.si
mailto:kmetija.tomazic@siol.net
mailto:narocnine@g-glas.si
http://www.gorenjskiglas.si
http://www.terme-radenci.si
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nobe, ki obsegajo dihalne vaje in progresivno mišično relak-
sacijo po Jacobsonu. Vodita: psihologinja Nataša Garantini, 
psihoterapevtka in psihologinja ter Saša Potočnik, delovna 
terapevtka {zaposleni v bolnišnici Begunje). Predstavitev bo 
danes ob i6. uri v prostorih društvene pisarne v Kranju, na 
Oldhamski 14 (pri Vodovodnem stolpu). Informacije po tel: 
04/201 17 20. 

Ptice pod Stolom 
Bled - V blejski knjižnici bo danes ob 17. uri pestro življenje 
ptic z območja Bleda in okolice s številnimi diapozitivi pred-
stavil ornitolog Boris Kozinc. 

KONCERTI 

Koncert pianista Ivana Ferčiča 
jesenice • Glasbena šola Jesenice vabi na koncert pianista 
Ivana Ferčiča. Koncert bo v četrtek ob i8. uri v dvorani Glas-
bene šole Jesenice. Vstop je prost. 

RAZSTAVE 

Slike Borisa Štera 
Tržič - Odprtje slikarske razstave Borisa Štera v galeriji Atrij 
Občine Tržič bo v četrtek ob 18. uri. 

Likovna dela Karla Kuharja 
Kranj-V Ateljeju PuhArt na Tavčarjevi lO bodo v petek ob 19. 
uri predstavili novejša likovna dela slikarja Karla Kuharja. Za 
uglašeno vzdušje bodo zapeli člani Kranjskega kvinteta. 

PREDSTAVE 

Trubar pred slovensko procesijo 
Radovljica - V počastitev 500. obletnice rojstva očeta 
slovenske knjige bo dramski igralec Anatol Štern danes ob 
19.30 uprizoril pridigo avtorja Matjaža Kmecla o Primožu 
Trubarju. 

Z A POPOLN PREGLED SI OGLEJTE 
WWW.GORENJSKICLAS.SI/KAZIPOT 

I 

GG mali oglasi 
04/201 42 47, e-pošta: maliogIasi@g-glas.si 
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OSMRTNICA 

Vsem, ki ste jo poznali, sporočamo, da je svojo 
življenjsko pot v 94. letu starosti sklenila naša ljuba 

M A R I J A ZALETEL 
iz Čirč, GregoriČeva ulica 22 

Pogreb drage pokojnice bo v družinskem krogu jutri, 
v sredo, 20. februarja 2008, ob 12. uri na Mestnem 

pokopališču v Kranju. Žara bo na dan pogreba od 9. ure 
dalje v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. 

Žalujoči: otroci Inka, Vera in Jože z družinami 
Kranj, Maribor, Ljubljana 

OSMRTNICA 

Sporočamo žalostno vest, da nas je nepričakovano 
zapustil naš dragi oče, dedi. brat in stric 

STANISLAV RUPAR 

s pogrebno mašo se bomo od njega poslovili jutri, 
v sredo, 20. februarja 2008, ob 14. uri na pokopališču 

v Stari Loki. Žara bo danes, v torek, 19, februarja 2008, 
od 14. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici. 

Namesto cvetja in sveč darujte za humanitarne 
namene po svoji izbiri. 

Žalujoči: sinova Matjaž z družino in Boštjan z ženo 
ter drugo sorodstvo 

Škofja Loka, 18. februarja 2008 

OSMRTNICA 

Umrl je 

F R A N C E PRIMOŽIČ 
upokojeni dolgoletni direktor ALC Lesce 

V letalstvu na Gorenjskem je pustil neizbrisen pečat. 
Hvala mu! 

ALC Lesce 

LOTO 
Rezultati 14. kroga 

- 17. februarja 2008 

4.5. 6.13, 2 1 . 3 0 , 3 8 i m 6 

Lotko: 
8 7 9 8 6 6 

Garantirani sklad 
15. kroga za Sedmico: 

100.000 EUR 

Predvideni sklad 15. kroga 
za Lotka: 280.000 EUR 

GG 
naročnine 

04/2014241 
e-pošta: n3r0cnine@g-glas.si 

www.gorenjskiglas.si 

^HIDn 
l U E P R C M I C N I n i E 

Agencija za promei z r^apremičninami 
Na skali 4. 4000 Kranj 

tel.: 04/2363 386. 2363 389. 
gsm: 041/860 938. 040/839 118 

PRODAM: 
Kraî , trisobno, VP, 1.6i, 66 m2. deino 
pren. 03, etažna plin, 116.000 EUR. 
Kranj, cfw)sobno. VP, 1.56, pren. 07 ,77 
ma, etažna plin, 122.000 EUR. 
Visoko, trisobno v hiši, M. t. 74. 75 
nnz-fiso nn2 vrt -f garaža Idet in 2 P, 
138.000 EUR. 
Nakio, stan. hiša, lahko 2 ločeni 
stanovanji ( 1 4 0 4 ^ mz), ločeni vhodi, I. 
30, prenov. I. 94, 220 nn2. parcela 423 
mi, 2 garaži. 270.000 EUR. 
Hctemaže, nezaz. par., 3000 mi, rav-
na, 55,00 EUR/mz. 
Mače. nezaz. pare, »tooo mz, delno v 
naklonu. 75,00 EUR/mz. 
Medno. zaz. pare za turistične objekte, 
4000 mz, ravna, sončna, priklj. ob 
parceli.190,00 EUR/mz 
Hrvaška Pag. iS apartmajev, novograd-
nja L 08, dva bbka po 9 stan., od 41 do 
90 m2,1700 EUR/mz. 
ODDAM 
Šk. Loka, posl. prost 100 do 160 mz, L 
07, več parkirišč, 6 EUR/mz + str. 
Za znane stranke KUPIM: 
Več 1* in 1,5 ss, 2 ss. stan. hišo Kranj -
bližina mesta, zazidljivo parcelo v okoli-
ci Kranja do 7CX5 mz in stanovanjsko 
hišo Kranj z okolk^. 
ODDAM 
Šk. Loka, postovni prostor 100 do i6o 
ms. prevzem jan. 08,1.07, več parkirišč, 
6 EUR/mzstr. 

wwv/ . t r i danepremicn ine- i j . s 

L O I V ^ 
n e p r e m i č n i n s k a ^ 

d r u ž b a ^ 
Zevnikova ul. n. Kranj. PE Stritarjeva ul 8., 

Kranj, tel.: 041/347 3Z3.04y236z 890 

S T A N O V A N | E P R O D A M O 

SKOFJA LOKA, Trata, mansardno pet-
sobno s kabinetom, dupleks (izde-
lano podstrešje). 122 m2. letnik 1991. 
adaptirano 2001, z dvema balkono-
ma. v 9, nad./9, CK, klima. CA7V ipd. 
Možna menjava za manjše stanovan-
je! Cena: 165.000,00 EUR. 
KRAN), Zoisova ulica, dvosobno, 
58,36 mz, 3. nad./4, )Z lega. balkon. 
CK plin. letnik 1970, vpisano v ZK. 
takoj vseljivo. Cena: 103.000.00 EUR. 
KRANJ, Zoisova ulica, dvosobno. 
50.10 ntz, v celoti adaptirano 2003,4. 
nad./4. JZ lega. večji balkon. CK plin, 
vseljivo po dogovoru. Cena: 
107.000.00 EUR. 

KRANJ^ Begunjska ulica, dvosobno. 
46,90 mi, adaptirano 2004. visoko 
pritličje/4, V lega, zaprt balkon, CK 
plin, takoj vseljivo. Cena: 107.000.00 
E U R . 

KRAN), Vodopivčeva ulica, dupleks 
štirisobno 78 mz -f 54 mz. 2. nad. z 
izdelano mansardo, v celoti adaptira-
no 2006, prazno, takoj vseljivo. Cena: 
135.000 EUR. 

e-pošta : l o m a n ^ v o l j a . n e t 

n FESSr, d. o. o., 
nepremičninska 
družba, 
Stritarjeva ulica 5, 
Kranj, 
Telefon: 256 73 73 
Fax: 2 3 6 7 3 7 0 
E-poŠta: 
info(g>fesstsi 
Internet: 
www.fesstsl 

STANOV^kNjA PRODAMO: 
BLED: garsonjera, pritličje, 18,00 
m2,1. izgr. zooo, 50.000,00 EUR. 
KRANJ • Jezerska .c: pritličje, 38,00 
mz. I. izgr. 1980,75.000,00 EUR. 
KRANJ • Planina: enosobno, nadstr. 
4-/4. 39.79 rnz, I. izgr. 1973, 
83.450.00 EUR. 
KRAN) • Planina 1: dvosobno. 63,10 
m2. 4-/7 nad., I. Izgr. 1978, 
105.000,00 EUR. 
SKOFJA LOKA: trisobno stanovanje 
dupleks v stanovanjski hiši, 73.05 
mz, I. Izgr. 1996,120.000,00 EUR. 
POSLOVNI PROSTORI 
KRANJ - ZLATO POLJE: poslovni 
prostor (pisarna s sanitarijami) v Iz-
meri 26,60 m2.1. nadstropje, obnov-
ljeno 1990, 64.000,00 EUR. 
HIŠA 
KRANJ • Huje: vrstna, 9 0 mz, zem-
ljišče 143 mz, garaža. I. izgr. 1957, 
169.000.00 EUR. 
TRSTENIK . ČADOVLJE: novograd-
nje 2005. zemljišče 775 m2. bivalne 
površine 300 mz, z8o.ooo,oo EUR. 

www.fe$$t.$ i 

gekkoprojekt 
nepremičnine 

Britof 79A, 4000 Kranj 
info-nep@9ekkopro}ektsi 

www.gekkopro)e)(t.$i 

04 2341 999 
031 67 40 33 

PRODAMO HIŠO 
PODBREZJE: samostojna, tloris 89 
mz. na parccli 538 mz, 1.1900. Cena 
80.000 EUR. 
KRANJ: vrstna, v izmeri 88,60 mz, 
zemljišče 141 mz, I. 1957. Cena 
169.000 EUR. 
DODATNA PONUDBA NA: 

www.gekkopro jek t .5 i 

nepremičnine 

Ul. Juleta GabrovŠka 34,4000 Kranj 
email: info@ida-nepremicnine.si 

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

051/391 100, fex: 04/2351 001 

STANOVANJA PRODAMa 
KRANJ. LEVSTIKOVA UUCA: 135.8« 
mz, petsobno, i. 2006, prit., v vila bk>ku 
v Kranju, atrij, tri/e parkirni prostori, 
novo, cena: 21Z.000 EUR. 
KRANJ, VALJAVČEVA UUCA: 74 mz. 
trisobno. 1.1961, 3. nad., v račun vza-
memo manjše stanovanje, ni provizi-
je, cena: 114.000 EUR. 
KRANJ, LJUBLJANSKA CESTA: 56,1 
mz, trisobno, I. 1952, cena: 7Z.200 
EUR. 
HIŠE PRODAMO: 
STRAŽlSCE - KALVARIJA: zi6 mz, sa-
mostojna. zgrajena I. Z006,340 mz 
zemljišča, III. gradbena faza, K(io8 
m2)+i(io8 m2)+M(io8 mz), kupec ne 
plača provizije. V račun vzamemo tudi 
stanovanje, cena: 169.500.00 EUR. 
SREDNJE BITNJE: 100 mz, 1 /2 hiše, I. 
1960. 178 mz zemljišča, cena 115.000 
EUR. 
KRAN), VISOKO: 180 m2. samostojna, 
adaptirana I. 2007,230 mz zemljišča, 
lahko tudi dvostanovanjska, v račun 
vzamemo stanovanje, parcelo, cena: 
175.000 EUR. • 
PARCELE PRODAMO: 
PODLJUBELJ: 1 .200 mz. zazidljiva, 
končna lega,cena: 60 EUR/mz. 
KRtŽE PRI TRŽICU: 1.361 mz, zazidlji-
va, zazidljiva parcela z gradbenim do-
voljenjem za enostanovanjsko hišo. 
cena: 100 EUR/mz. 
KUPIMO: 

Kranj okolica kupimo kmetijsko zem-
ljišče. 
Kupimo zazidljivo parcelo izoo-
10.000 mz v Kranju ali okolici in v 
Medvodah in okolici. 
Na OIMTIÔ U Gorenjske kupimo stano-
vanja, hiše in parček. PfaŠlo takoj. Za 
več infonmadj nas pokfičhe. 

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

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

Male oglase sprejemamo: za objavo 
v petek - v sredo do 13.30 In za objavo 
v torek do petka do 14.00! Delovni čas: 
od ponedeljka do petka neprekinjeno od 
8 . -19. ure. 

NEPREMIČNINE 
STANOVANJA 
PRODAM 

DVOSOBNO stanovanje. Strazišče, v 
pritličju. 061/388-822 eooo9n 

ŠTIRISOBNO popolnoma adaptirano 
stanovanje v izmeri 86 m2 na Cesti 1. 
maja 63. « 041 /733-823 aoono? 

ODDAM 

GARSONJERO v Kranju, najemnina 
300 EUR stroški, vseljivo t.4.08, 9 
031/442-086 e0O»2O& 

KsKERN 
N E P R E M I Č N I N E 

Maistrov trg 12,4000 Kranj 
Tet. 04/20213 53.202 2S 66 

GSM 051/520 700. Email: info^kj-kem.si 

ENOSOBNO. opremljeno stanovanje, 
39 m2. v Podlubntku Škofja Loka. 9 
041/632-577 . sooo®« 

NAJAMEM 

STAREJŠI zakonski par iž6e v Kranju 
aii okolici 2 1/2 ali 3-sobno stanova-
nje. neopremljeno za daljše obdobje, 
s 04/23-26-830 dooovee 

HIŠE 
PRODAM 

SAMOSTOJNO poskMK) stanovanjsko 
hišo 603 n^2 na parceli 960 m2, kvali-
tetna gradnja, vzdrževana v Notranji Go-
ricah, cena 650.000 EUR. 9 
041/334-247, http://samo.nioj.net/va-
der/index.html aootMsa 

STANOVANJSKI DVOJČEK v Pred-
dvoru, vselitev možna konec poletja 
2008. 051 /388-822 dooo074 

STANOVANJSKI DVOJČEK Škofja 
Loka, Hafnarjevo naselje, 031/210-
320 8000079 

V PO D REČI prodam stanovanjsko no-
vogradnjo, 051/388-822 8OOO075 

ITD NEPREMIČNINE, d.0.0. 
MAISTROV TRG 7, 

4000 KRANJ 
TEL: 04/23-8M20. 

04/23-66-670 
0 4 1 / 7 5 5 . 2 9 6 , 0 4 0 / 2 0 4 - 6 6 1 , 

0 4 1 / 9 0 « ^ 
e poSta: itd.n«premicnlne^$iol.net 

www.rtd-plus.si 

http://www.gorenjskiclas.si/kazipot
mailto:maliogIasi@g-glas.si
http://www.gorenjskigias.si
mailto:n3r0cnine@g-glas.si
http://www.gorenjskiglas.si
http://www.fesstsl
mailto:info@ida-nepremicnine.si
http://www.ida-nepremicnine.si
mailto:asi@g-glas.si
http://samo.nioj.net/va-
http://www.rtd-plus.si
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P O S E S T I 

PRODAM 

BREG ob Savi. zazidljivo parcelo. 513 
m2. izredna lokacija. « 031/461-822 

6001236 

PARCELO z gradbenim dovoljenjem, za 
gradnjo stanovanjskega dvoj^ . Nakio 
pci Kranju. 051 / 388^22 eoooô e 

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

6000995 

AU ODDAM travnik v Emeri 5500 m2 K,0. 
BabnI vrt. « 04/204-95-90 eooi2*5 

KUPIM 

ZEMLJIŠČE, obdelovalno površino -
travnik, vsaj 5000 m2 v okolici Radov-
ljica . Jesenice • Bled. « 051/37-27-
53 0OOn96 

P O S L O V N I P R O S T O R I 

PRODAM 

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

ODDAM 

V NOVI. postavni stavbi na Koroški ce-
sti 21. Kranj, oddamo v najem tri poslov-
ne prostore v skupni izmeri 64 m2. \rh 
formacije na. 9 041/517-191 aooî os 

V PODJETNIŠKEM centru na Prim-
skovem, Cesta Staneta Žagarja 37, 
Kranj, oddamo v najem dva poslovna 
prostora v skupni izmeri 71 m2. Infor-
macije r̂ a. « 041/517-191 eooizo? 

G A R A Ž E 

PRODAM 

GARAŽO na Zlatem polju, 9 04/23-
23-471 800 

GARAŽO na Planini I.. Vrečkova ulica. 
«041/914-048 8001246 

MOTORNA 
VOZILA 
AVTOMOBILI 

PRODAM 

AI/DIA4 1.3.1. 99. nikoli poškodovan, 
cena po dogovonj. «031/419-045 e 

0Qt2U 

FORD Escort 1.6. I. 95. 170.000 km 
kovinsko sive barve, bencin. « 
040/435-246 «ooi2?4 

TWINGO, I. 98 cena po dogovonj. « 
031/296-154 800122; 

VOLKSWAGEN Polo. 1. 1995, registri-
ran do 10/08. cena: 1.400.00 EUR. 
« 031/743-107 8001195. 

A V T O D E L I I N O P R E M A 

PRODAM 

KOMPLET prtljažnik (prečki + 2x kolo 
+ 2x smuči) za Hyun<ial Accent. I. 03. 
«051 /370 -928 «00110? 

NOVA alu platišča * nove gume za 
AudlA4. ugodno.« 041/356-128 

TEHNIKA 
PRODAM 

BTV 55 cm. slar 2 teti DVD player. star 
2 leti. avto radio star 2 leti, skupaj ali po-
samezno. «051/427-837 eoo>2io 

GRADBENI 
MATERIAL 
G R A D B E N I M A T E R I A L 

PRODAM 

SUH napušč več dimenzij, « 
041/603-247 8001213 

K U R I V O 

PRODAM 

DRVA metrska afi razžagana, možnost 
dostave. « 041/71d-019 eooo83i 

SUHA bukova drva. možnost razreza in 
dostave, udono. « 041/781-502 

80012)7 

SUHA bukova drva z možnostjo razre-
za in dostave. « 031/378-946 

8001240 

STANOVANJSKA 
OPREMA 
P O H I Š T V O 

PRODAM 

SPALNICO, slarej&a. masivna, lepo 
ohranjena. « 04/51-81-105. 
031/543-565 

8001239 

SPALNICO - 250 EUR odlično ohr^ 
njeno in usnjeno ko^o sedežrK) garnitu-
ro-100 EUR. «031/677-217 8001238 

G O S P O D I N J S K I 
A P A R A T I 

PRODAM 

ELEKTRIČNI štedilnik Gorenje s st&-
klokeramično ploščo ter pomivalni stroj 
Candy. « 04/512-14-14. 041/506-
274 800nod 

PRALNI stroj Candy, ozek 3,5 kg ter 
dvodelni hladilnik Gorenje. « 
041/878-494 8OO1215 

O G R E V A N J E , H L A J E N J E 

KUPIM 

TERMOAKUMUUCUSKO peči. moči 
1.25 do 1,5 KVVCerčačak. MK Kralje-
vo ali Elind Valjevo. « 041/776-684 

8001218 

HOBI 
KUPIM 

STAR denar, srebrnike, zlatnike, ko-
vance, bankovce In druge stvari. « 
040/388-682 800i240 

OTROŠKA 
OPREMA 
PRODAM 

PREVIJALNO mizo. zelo lepo ohranje-
no {2 predala in omarica). « 
041/252-768 eooisoj 

MEDICINSKI 
PRIPOMOČKI 
PRODAM 

TOALETNI WC. invalidski stol na kole-
sih. « 0 4 0 / 2 5 8 - 4 2 8 8O008>e 

ŽIVALI 
IN RASTLINE 
PRODAM 

PSIČKO črno prinašalko 2 rodovni-
kom. ^aro 8 tednov, « 031/389-181 

8001242 

KMETIJSTVO 
K M E T I J S K I S T R O J I 

PRODAM 

SEKULAR s koritom za žaganje dn/. « 
04/204-65-78,031/812-210 800i24i 

TRAKTOR Pasguali 990, frezo za 
zemljo, priklop na 4 vijake. « 
031/528-774 8001221 

TRAKTOR holder AG3, L 1970, motor 
zamenjan, novi. 1994. lepo ohranjen, 
brezhiben, reg. cena 3700 EUR. 9 
041/653-506 8001220 

TRAKTOR Paspuali 18 KM. I. 74. 1. 
lastnik, brezhiben, zelo ohranjen, cena 
1.100 EUR. « 041/653-506 8001230 

KUPIM 

MLIN šrotar za mletje koruze, ječme-
na. « 0 5 1 / 6 5 5 - 7 3 8 800i244 

TROSILEC in zadnji nakladalnik za 
hlevski gnoj. « 031/790-601 8001212 

P R I D E L K I 

PRODAM 

DOMAČO slivovko in sadjevec. « 
04/250-37-10 800123® 

KORUZO In ječmen v zrnju. « 
040/355-865 8001243 

POCENmEVSUDKORlA, 
MOKA TIP 500-UCODNO. 

Agropromet Cerklje, 
telefon: 04/252 64 40 

SENO, goveje, balirano v kockah, z 
dostavo. « 031 /276-930 sooi iw 

SUHO SADJE, krhlje. hruške, slive. « 
04/512-04-95 800i247 

TEPKOVO žganje. « 041/215-167 
800)232 

V Z R E J N E Ž I V A L I 

PRODAM 

BIKCA simentaica in teličko staro 10 
dni. « 04/25-22-689 

8001200 

BIKCA simentalca starega eno leto in 
teličko simentalko staro ^r i tedne. « 
031/360410 8001203 

BIKCA in teličko, stai^ 7 in 9 dni. 9 
031/850-370 8001204 

BIKCA simentalca, starega 2 meseca, 
«04 /57-23-129 800i248 

ČB BIKCA, starega en teden. « 
041/506-183 6001211 

DVA OVNA, stara 4 mesece za nadalj-
njo rejo ali zakol. « 031/875--886. 
041/532-323 800»22« 

DVE TEUa . ena prepuščena, doiga sta-
ra 10 mesecev, « 0 4 1 / 4 5 0 ^ 8 0 eoonsa 

MESO bikca, starega eno leto, « 
031/728-402 8001202 

PAŠNO telico, brejo dva meseca, be^ 
gijsko plavo. « 041/822-514 8001231 

RJAVE jarkice. v začetku nesnosti. 
Stanonik, Log 9. Škofja Loka. « 
04/518-5546,041/694-285 8000478 

RJAVE JARKICE v začetku nesnosti. 
Globočnik, Letališka ulica 14. Voglje. 
«041 /644 -221 8001088 

TELIČKO simentalko. staro 11 tednov, 
« 0 3 1 / 5 6 3 - 0 7 0 800121« 

KUPIM 

ČB TELICO. visoko brejo ali po telitvi, 
« 031/417-221 8001220 

TELICO CB, visoko brejo. « 
041/60&-703 8001228 

O S T A L O 

PRODAM 

KULTIVATOR za vrt, « 04/595-77-
8 6 8001209 

ZAPOSLITVE (m/ž) 
NUDIM 

DEKLE z veseljem do <iela v strežbi ta-
koj zaposli gostinski lokal v Kranju. 
Snedic Matjaž s.p., Prešernova 16. 
Kranj. « 04/202-56-90 SOOMOS 

PD Dovje-Mojstrana vabi k so-
delovanju za sezonsko delo v 
planinski postojanki Aljažev 
dom v Vratih naslednje delavce 
(nVž): kuhaija, natakarico, so-
barico, delavce za delo na re-
cepciji In pri prodaji spomin-
kov, delavce za pomoč v strež-
bi In kuhinji ter delavce za po-
biranje parkirnine na parkiriš-
ču pred zapornico v Vratih. 
Prijave pošljite v roku 15 dni 
na naslov: PD Dovje-Mojs-
trana. Savska ce«ta 4 2 8 1 
Mojstrana. 

DELO DOBI kuhar, natakar/ica in ku-
harski pomočnik. Klub Kovač. Glavna 
cesta 1, Naklo. » 031/33dH)036«)>o<H 

HONORARNO zaposlim dekle za delo 
v šanku. bar Jordan. Žiganja vas 52, 
Križe. « 040/516-024 80oi2oe 

IŠČEMO dekle ali fanta za pomoč v 
Strežbi. Logar s.p,, Hotemaže 3a, 
Preddvor. « 040/562-757 8001112 

Zaradi širjenja obsega naše 
dejavnosti zaposlimo: 

• MIZARJE 
•DELAVCE 

na področju predelave 
plastike (m/ž) 

Znanje nennščine je po-
trebno. Z vesel jem bomo 
sprejeli vašo prošnjo. 

JAKOPITSCH GesmbH 

A-9072 Ludmannsdorf/ 
Bilčovs, Muschkau 16 
tel. 0043 4228 2088 O 
of f ice@jakopl tsch.a t 

w r w w . j a k o p i t s c t i ^ 

IŠČEMO DEKLE za delo v strežbi, lah-
ko tudi 23 nedoločen čas. Foštaglč 
d.o.o.. Za Mošenikom 17. Tržič. « 
040/566-726 Sabina 8001191 

NUDIM delo dekletu v gostinskem lo-
kalu, delo ie izmenično, nedelje in 
prazniki prosto. Helena Jereb s.p.. 
Savlje 101. Ljubljana. » 041/756-
3 6 7 8000957 

ZAPOSLIMO dekle za pomoč v strež-
bi, redno ali z vikende. Sirena pub. Ki-
dričeva 67. Škofja Loka. « 041/719-
0 1 8 8001070 

VOZNIKA KAMIONA za mednarodni 
transport zaposlim. C in E kategorija -
prevozi v EU. Zaje Transport. Valburga 
15. Smlednik. « 041/622-529 

8001187 

Z A P O S L I M V O Z N I K A E kategorije, 
prevozi po Evropi. Prevozništvo Ber-
toncelj Pavel s.p.. Na trati 22. Lesce, 
« 041 /678-336 8001170 

KOMUNIKATIVNIM osebam nudimo 
delo v telefonskem studiu. M/Ž. Modi-
ta. d.0.0.. Šuceva 25. Krar)], « 
031/671-966 800122? 

V POSLOVNI enoti Kranj priučimo in 
zaposlimo zastopnika za trženje medi-
cinskega aparata že dogovorjenim 
strankam na olimočju Gorenjske. Fan-
tom, d.0.0., Ut. M. Grevenbroich 13. 
Celje, « 051/435-145 0000021 

ZA NEDOLOČEN čas zaposlimo za-
stopnike za terensko prodajo artildov za 
varovanje zdravje. Oglejte si www.s)nko-
pa.si, Sinkopa d.0.0.. Žirovnica 87, Ži-
rovnica. « 041 /793^67 «300720 

ZAPOSLIM zidarja in pomožnega de-
lavca, Milutin Bijelič s.p., Struževo 28, 
Kranj. « 041 /711 -842 eooo72s 

ZAPOSLIM ^lavca v krovstvu in kle-
parstvu. Primož Eržen s.p., Praše 55, 
Mavčiče. « 051/308-942 «001237 

ZAPOSLIM frizerko. Frizerjski salon. 
Andreja UrbančIč s.p.. Dvorje 112. 
Cerklje. « 031 /322-090 sooo864 

ZAPOSLIMO CNC rezkatea in orodjar-
ja. zaželeno poznavanje avtocada in 
znanje programiranja, Fomi. d.0.0., Ul. 
bratov Komel 66a. Ljubljana - Šentvid. 
« 0 4 1 / 5 3 8 - 0 6 5 600>250 

AVTOMEHANIKE s prakso, v PE Lesce, 
redno zaposlimo. Vita, d.0.0., Stmževo 
4, Kranj. « 041/614-722 eoon« 

RAČUNALNIŠKO PODJETJE MR2 
d.0.0.. Na Vrtači 3. Lesce, zaposii raču-
nalniška serviserja - administratooa. Irv 
fomnac^ dobrte na www.mr2.si, prošnje 
pošljite na zaposlitev<^r2.sl sooiiee 

REDNO ZAPOSUMO vrtnarje in delavce 
na terenu. Pogoj: opravfen iz^ kalegor^ 
8, za vrtnarja pa vrtnarska šola. Možnost 
nastanitve. Pismene prošnje na nastov Pto 
horto, d.0.0. SuhodoičarK^a 6. Lj eooinr 

TAKOJ ZAPOSLIM voznika motorne-
ga vozila 2 dvi^lom. Opravljen Izprt C 
in E kat. Zaželjena starost pod 30 let. 
Prednost osebe tz okolice Tržiča z iz-
kušnjami. Komac Franc s.p., Podlju-
belj 16, Tržič, « 041/811-483 

8001190 

ZAPOSLIM FRIZERKO z tzkušniami. 
Frizerski salon Cilka Satler. Oldham-
ska 14. Kranj. « 041/386-909 

8001104 

ZAPOSUMO komercialista za delo v 
nabavi. Prijave: LE-TEHNIKA d.0.0., 
Šuceva 27. Kranj 8ooiie8 

IŠČEM 

INŠTRUKCIJE ang. jezika za OŽ in SŠ 
in prevajanje iz/v ang. jezik. « 
031/323-235. Igor 

«001236 

ONE MAN BAND išče delo. igranje na 
obletnicah, ohcetih in drugiti zabavah. 
« 0 3 1 / 5 9 5 - 1 6 3 600>223 

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

8000383 

KREDITI DO lo LET ZA VSE 
ZAP., TUDI ZA DOLOČEN 

ČAS. IN UPOKO)ENCE 
do 50 % obremenitve, stare 

obveznosti niso ovira. Krediti 
na osnovi vozila in leasingi. 

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

NUMEfiO U N O Robert 
Kukovec s.p., M l i n s b uL 22, 

Maribor, telefbn: 
02/252-4«-26, 041/750-560. 

l.judsk» I tihcr/a 
Škofju l.oku 

l>'illlulMU». lu 
4220 Ški>Qal.oU 

let.: 04/506 I.) 00 
fa \ : 04/512 08 
niiv .̂lu-vkoOnlnka.« !̂ 

M 
M A N A G E M E N T 

U N I V E R Z A NA P R I M O R S K E M 
FAKULTETA Z A M A N A G E M E N T KOPER 

razpisuje v Škofji Loki 

1. leinik visokošolskega strokovnega 
Studijskega programa MANAGEMENT; 
kandidatom m univerzitetni iUudi). ki zanj 
izpolnjujejo vpisni pogoj, priporočamo, da sc 
vpišejo v visokošolski strokovni program, 
ker se bodo po zaključenem 2. letniku lahko 
prepisali na univereitemi program. 
Vpis je možen tudi v 2. in 3. letnik -
pokličite in pošljemo vam informativno bro.?uro. 

I N F O R M A T I V N I DAN 

bo v četrtek. 21. februaija, ob 17. uri 
v prostorih Ljudske univerze Ško^a Loka, 
P^izanska 1 (bivša vojašnica). 

Pred informativnim dnevom, ob 15, uri. ste 
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@gucst.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.fm-kp.si,www.lu-skofjaloka.si 

STORITVE 
NUDIM 

ADAPTACIJE, nov<^radnje od temelja 
do strehe. Notranje omete, fasade, 
kamn^e škarpe. urejanje In tlakovanje 
dvoriič, z našim ali vašim materialom. 
SGP Bytyqi d.n.o.. Struževo 3a, Kranj, 
041/222-741 800043? 

ADAPTACIJE barvamo stanovanja, 
hiše. okna. vrata, fasade, napušče. zi-
darska In izolacijska dela v Kranju In na 
Gorenjskem. Oo 1.3. nudimo 10% po-
pust. Bojetu d.n.o., K/lllana Majcna 
18a. L). 9 031/504-065 sooins 

ASTEflIKS SENČILA Rozman Peter, 
s. p.. Senično 7, Križe, tel.: 59-55-
170, 041/733-709; žaluzije. nslojl, ro-
lete. lamelne zavese, plise zavese, ko-
mamikj. markize, www.asteriks.nel 

«000778 

BELJENJE notranjih prostorov, gtajenje 
sten in stropov, odstrar̂ ê farte tapet, deko-
rativni ometi in opleski vam kvalitetno in 
ugodno nudi pleskarstvo Pavec Ivan s.p., 
Podt)fezie 179, NaWo, 9 031/39-2909 

6000330 

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 aoooe« 

FLORI JAN! d.o.o.. C. na Brdo 41. 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, ometi, ometi fasad 
itd. 9 041/557-871 8ooo<2i 

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, hitro in po-
ceni. 051/354-039 

8000427 

IZDELAVA fir^h savn iz nordijske smre-
ke po vaših žeTiah in glede na vaš prostor, 
Plar>insekk.d., ŠinkovTum 23. 1217 Vo-
dfce. « 031 /206-724 eooo5-o 

IZVAJAM vsa gradbena dela, notranje 
ometa, fasade, adaptacije, tlakovanje 
dvorišča, ograje, kamnite škarpe in 
dimnike, kvalitetno, hitro in poceni, 
SGP Beni. Struževo 7. Kranj. 9 
041/561-638 B000622 

IZVAJAM vsa slikopleskarsKa deia, izde-
lava tasad, polaganje vseh vr^ talnih ob-
tog. Volčanšek Albin s.p.. KkJričeva 7. Je-
senice. 9 04/586-36-36. 041/873-
7 0 6 8000667 

PREKRIVANJE STREH od 3,5 EUR/m2. 
možna dobata 30% Ger>ef9e k/teie. Mark) 
Oerlink s.p.. Glavna cesta 12. Nakk>. 9 
040/464-118 «00060? 

PRENAVUAMO HIŠE in stanovanja v 
Kranju in okolici - rezervirajte svoj ter-
min. Megamatrix, d.o.o., Staretova ul. 
35. Kranj.. 9 041/570-957 eooooea 

STROJNI OMETI, fasade In splošna 
gradbera dela. Hitro, kvafcletno in konki> 
renčno. Zoki. d.o.o.. Kašeljska cesta 
53a. Ljubljana. S 041/376^24 

TESNJENJE OKEN IN VRAT uvožena 
tesnila do 30 % prihranka pri ogreva-
nju. Prepiha in prahu ni več! Zmanjšan 
hrup, 10 let garancije. BE & MA. 
d.o.o., Ekslerjeva 6, Kamnik, 9 
01/83-15-057, 041/694-229 80oo6oa 

VUOSA (to.o., Tomšičeva ul. 40, Kranj, iz-
vaja vsa gradbena dela. adaptacij, vse vr-
ste fasad, zunanje ureditve in notranje ome-
te. 9 031/451-420 eoa»2i 

ŽALUZIJE, lamelne in pfee zavese. rok>' 
je. screen senčila, rolete izdelamo in 
montiramo. Rono senčila, d.o.o., Mav-
sarjeva cesta 46. Notranje Gorice, a 
01/365-12-47,041/334-247 80004S8 

IŠČEM 

ZA RAZVOZ kruha in za enostavna 
dela najamemo šoferja s svojim s.p.-
jem. Delo traja od 4. do 10. ure. 9 
031/395-545. Drago flooi226 

ZASEBNI STiKI 
d5-LETNA samska punca želi spozna-
ti zvestega fanta, s katerim bi ustvarila, 
družino. 9 031 /836-378 soooroo 

35.000 POSREDOVANJ. 11.000 po-
znanstev v preteklem letu je karakteri-
stika ženitne posredovalnice Zaupanje 
za vse generacije, ki posreduje po 
vsej Slo, 03/57-26-319, 031/505-
495,031/836-378 iooooo* 

36-LETNI obrtnik žeti spoznati iskreno 
dekle od koderkoli za trajno razmerje, 
«041 /229 -649 8000701 

DEKLETA, brezplačno lahko spozr\ate 
fante za iskrene, rosne, trajne zveze iz 
vse države. 031/836-378 aooooos 

ŽELIM spoznati žensko, staro 43 let iz 
Gorenjske, šifra: POMLAD 

ZAHVALA 

V 82. letu starosti nas je zapustil dragi oče 

JOŽE J A M N I K 
iz Dola pri Medvodah 

Iskreno se zahvaljujemo vsem. ki ste nam v času njegove 
bolezni pomagali, nam ob slovesu stali ob strani in z nami 
sočustvovali. 

Vsi njegovi 

mailto:info@g-glas.si
mailto:office@jakopltsch.at
http://www.mr2.si
mailto:Mare.Zvan@gucst.ames.si
http://www.lu-skofjaloka.si
http://www.asteriks.nel
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A N KETA 

V gradbeništvu se 
dogaja marsikaj 

SIMON ŠUBIC 

Kriminalistična preiskava 
zoper direktorje največjih 
slovenskih gradbenih podje-
tij je prejšnji teden požela 
največ medijske pozornosti. 
Spraševali smo vas, ali pri-
čakujete, da bo konec zgod-
be pisalo sodišče? 

Fou: Cotud Klvfii 

Stane Rozman: 

"Mislim, da se bo ta afera 
zaključila s sodnim proce-
som, večje vprašanje pa je, 
kdaj bo do njega prišlo. Po 
mojem ne prav hitro. Sicer 
pa se v gradbeništvu dogaja 
marsikaj nepoštenega." 

Blaže Stojanovski: 

"Ne verjamem, da bodo po-
stopek pripeljali so konca, 
torej do sojenja. Saj veste: 
roka roko umije. Verjamem 
pa, da se v gradbeništvu do-
gajajo nečednosti, saj je v 
igri veliko denarja." 

Andrej Vončina: 

"Če bo že prišlo do sojenja, 
bo prej preteklo kar nekaj let, 
saj so slovenska sodišča zelo 
počasna. Po mojem so ob-
tožbe o podkupovanju kar 
resnične in se take stvari v 
gradbeništvu res dogajajo." 

Ciril Lavrič: 

"Ali bo zadeva prišla na so-
dišče, je odvisno tudi od od-
ločitve vlade. Prav je, da so 
gradbenikom stopili na pr-
ste, saj se pri njih marsikaj 
dogaja. V nasprotnem pri-
meru bi bile ceste cenejše." 

Matija Rezar 

"Ali bodo direktorjem grad-
benih firm na koncu sodili, 
je odvisno od marsičesa, 
tudi od pozornosti medijev. 
O nepravilnostih v gradbe-
ništvu se marsikaj govori, a 
je vse očem skrito." 

Dobri bralci, še boljši pisci 
Osnovna šola Ivana Groharja v Škofji Loki je prejšnji teden gostila blizu dvesto učencev in dijakov, ki 
so se merili v znanju materinščine na regijskem tekmovanju za Cankarjevo priznanje. 

DANICA ZAVRI Ž U B I R 

Škofja Loka - Tekmovanje je 
letos nekoliko spremenje-
no, poteka na treh ravneh: 
šolski, regijski in državni, 
učenci pa pišejo samo razla-
galni spis, nič več testov, 
n a m je pojasnila vodja tek-
movanja, učiteljica Olga Ko-
plan. Da je prav Groharjeva 
šola gostiteljica tekmovanja, 
na katerem sodelujejo šole 
z območja Gorenjske, rav-
natelj Zlatko Košič pojas-
njuje: "Naša šola je bila do-
slej zelo uspešna na tekmo-
vanjih v materinščini, učen-
ci so dobili veliko priznanj 
in na osnovi teh dosežkov 
smo dobili tudi organizacijo 
regijskega tekmovanja." 

"Na tekmovanju gostimo 
19J učencev in dijakov ter 6 1 
spremljevalcev. O d tega je 
50 osmošolcev i n 87 deveto-
šolcev, drugi so srednješol-
ci," je povedala Olga Koplan. 
"Za tekmovanje, katerega 
tema je letos D r u g svet in 
svet drugega, so učenci in di-
jaki prebrali izbrana besedi-
la, glede na stopnjo šolanja. 
Tako so osmošold in deveto-
šolci prebrali knjigo Janje 
Vidmar Nimaš pojma. Dija-
ki poklicne šole, prvega in 
drugega letnika gimnazij in 
štiriletnih šol so prebrali 
knjigo Marka Kravosa Trst v 
žepu, dijaki tretjih in četrtih 

letnikov gimnazij in štirilet-
nih srednjih šol ter prvega in 
drugega letnika poklicno-
tehniškega izobraževanja so 
prebrali knjigo Aleša Steger-
ja Včasih je januar sredi po-
letja, vsi pa so morali preštu-
dirati še dodatno gradivo." 

Tekmovanje za Cankarje-
vo priznanje poteka že ena-
intridesetič, na regi jskih 
tekmovanjih sodeluje prek 
dva tisoč tekmovalcev, se-
d e m odstotkov najbol jš ih 
se bo udeležilo državnega. 
Pravzaprav niso tekmovalci 
v klasičnem pomenu te be-
sede, gre le za "dobre i n 
boljše bralce, dobre i n bolj-

še interprete", s m o slišali v 
Škofji Loki. Laura Erzar iz 
osnovne šole Davorina Jen-
ka v Cerkl jah je povedala, 
da je za tekmovanje prebra-
la tri knjige Janje Vidmar, , 
Princeska z napako. Prija-
telja i n N i m a š pojma. Iz -
m e d 2 2 tekmovalcev na šol-
s k e m tekmovanju jih je po-
leg Laure Se pet doseglo 
merila za regijsko, je pove-
dala njihova mentorica Da-
niela Močnik. Ž i g a Marti-
njak z Ekonomske gimna-
z i je Kranj pred tekmova-
n j e m ni kazal posebne tre-
m e . "Pisali s m o že v šoli, 
tudi današnji esej naj bi m i 

ne delal težav, naša mento-
rica Nives Kr ižnar nas je 
kar dobro pripravila na tek-
movanje," je povedal Žiga, 
ki upa, da se bo uvrstil tudi 
na državno. Dodaja še, da' 
bi m u dosežek z državnega 
tekmovanja povečal m o ž -
nosti za vpis na fakulteto i n 
za pridobitev štipendije. Z a 
sedaj ima že priznanje iz 
angleščine. I n kdaj bodo 
t e l o n o v a k i vedeli, al i so 
med tistimi 140, ki pojdejo 
na državno tekmovanje? 
Šele v začetku marca, kajti 
vsak spis morata prebrati i n 
oceniti dva ocenjevalca, 
včasih celo tretji. 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 

V torek bo večinoma sončno, v sredo in četrtek pa pretežno 
oblačno, ponekod bo pihal jugozahodni veter, jutra bodo 
manj hladna. 

Agcnciji RS za okolfe . Ur«l za Metrarlogijo 
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Marca v Planici 
znova tri tekme 
V I L M A S T A N O V N I K 

Planica - Čeprav je do letoš-
njega najve^ega slovenske-
ga športnega praznika, tek-
movanja v poletih v Planici, 

J e skoraj m e s e c dni, so 
organizatorji prepričani, da 
se obeta še ena uspešna pri-
reditev. "Malokrat s m o 
i m e l i tako zgodaj priprav-

J jenega dovolj snega za t ^ 
"nic«," kot ga- i m a m o fttoi.' 

Čeprav vreme v januarju n i 
bilo primerno z a zasneže-
vanje, pa smo zadnj ih štiri-
najst d n i dobro izkorist i l i 

. m r a z in letalnica bo pri-
pravljena vsaj tako dobro 
kot lani," je n a tiskovni 

konferenci povedal vodja 
skakalnice Iztok Pergarec. 
Tudi predsednik Organiza-
cijskega komiteja Drago 
Bahun je prepričan, da nas 
m e d 1}. i n 1 6 . m a r c e m v 
Planici čakajo dnevi užitkov 
v lepih poletih, saj bodo 
tudi letos na sporedu tri 
tekmovanja, v četrtek pa se 
bo prireditev začela z uradr 
n i m . treningom. Bolj.^a-. 
skrbljem pa so organizatoiv 
j i tekmovanj nad usodo Pla-
nice v prihodnjih letih, saj 
trenutno še nič ne kaže, da 
bi se v kratkem začela pre-
nova, čeprav Planica leta 
2 0 1 0 gosti svetovno prven-
stvo. 

Zahvala 

Iskreno se zahvaljujeva vsem, ki so v nedeljo, 10. februarja, 
v večernih urah na območju Srednjih Bitenj pomagali iskati 
pogrešane otroke. Zlasti bi se rada zahvalila hitremu odzivu 
P C D Bitnje, Stražišče in Žabnica, posebni policijski enoti 
Kranj, vodnikom iz enote za iskanje pogrešanih oseb, vod-
nikom službenih psov, vodnikom reševalnih psov, posadki 
policijskega helikopterja in vsem krajanom in prijateljem, ki 
so priskočili na pomoč. Ivan in Rosana Maje 

Novorojenčki 
Minuli teden je na Gorenjskem na svet prijokalo 39 prebi-
valcev, od tega v Kranju 22, na Jesenicah pa 17. V Kranju 
se je rodilo 14 dečkov in 8 deklic. Najlažja je bila deklica 
z 2.650 grami, najtežji deček pa je ob rojstvu tehtal 4,410 
gramov. N a jesenicah je prvič zajokalo i o dečkov, med 
njimi bratca, in 7 deklic. Najlažja je bila deklica, ki je tehtala 
2 .570 gramov, najtežjemu dečku pa so natehtaii 4 . 0 2 0 
gramov. 
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