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V nedeljo ugasnila tri mlada življenja 
v nedeljo je na smučišču na Starem vrhu umrla 
šestletna deklica, isti dan zvečer pa sta v prometni 
nesreči na Jesenicah umrla najstnika. 

S I M O N S U B I C 

Zapreval, Jesenice - Minula 
nedelja je bila zares tragična. 
Na smučišču Stari vrh je 
umrla šestletna deklica iz 
Zaprevala, na Jesenicah pa 
osemnajstletni voznik oseb-
nega vozila in leto mlajši so-
potnik, oba z Jesenic. 

Smrtno nezgodo na Sta-
rem vrhu je povzročil 31-letni 
voznik teptalnega stroja, Id 
ga bodo ovadili zaradi do-
mnevne povzročitve smrti iz 
malomarnosti. S teptalni-
kom se je pripeljal do vlečni-
ce, ki je malo pred tem ob-
stala. V trenutku, ko je zape-

ljal preko vlečne proge, pa so 
vlečnico znova pognali. Voz-
nik je poskušal situadjo reši-
ti z manevrom, vendar je pri 
tem nesrečno zadel šesdetno 
deklico, ki se je z materjo pe-
ljala na vlečnid. Zaradi hu-
dih ran je kljub hitri zdravni-
ški pomoči umrla na kraju 
nesreče. Mladi življenji je v 
nedeljo zvečer terjala tudi 
prometna nesreča na Jeseni-
cah. Osemnajstletni voznik 
osebnega vozila z Jesenic je 
trčil v drevo, od koder je avto-
mobil odbilo v bližnjo rečno 
strugo. Poleg voznika je v 
nesreči umrl leto mliajši so-
potnik. Več na 8. strani. V nesreči s teptalnim strojem je na Starem vrhu umrla šestletna deklica, ki je bila doma tik ob smučišču. /Foto:cora»iK»ek 

Čast partizanom in domačinom 
Srečanja v Dražgošah bodo še lepša, ko bo obnovljen spomenik, je dejal v nagovoru predstavnik 
Dražgošanov Marko Lotrič. Slavnostni govornik je bil predsednik državnega zbora Pavel Gantar. 

JOŽE KOŠNJEK 

Dražgoše - Okrog osem ti-
soč ljudi sc jc v nedeljo zbra-
lo v Dražgošah, kjer je bila 
osrednja slovesnost v počas-
titev 67-letruce dražgoške 
bitke. Po oceni organizator-
jev prireditve jih je bilo več 
le leta 2007. Množico obis-
kovalcev, Id so prišli v Draž-
goše v desetih organiziranih 
pohodih, z avtobusi in oseb-
nimi vozili, s kolesi in peš iz 
doline, je v imenu organiza-
torjev prireditve nagovoril 
Zdravko Krvina, v imenu 
Dražgošanov pa predsednik 
domačega gasilskega druš-
tva Marko Lotrič. Dejal je, 
da je Dražgošane še vedno 

groza, ko se spomnijo tiste 
krvave nedelje pred 67 leti. 
Naša vas je med prvimi tla-
kovala pot iz nacističnega 

jarma. Srečanja v Dražgo-
šah bodo še lepša, ko bo ob-
novljen spomenik," je dejal. 
Spomnil je, da številni poli-

tiki prihajajo v Dražgoše, 
vendar spomenik še naprej 
propada. 

• 2. stran 

Pavel Gantar govori na nedeljski svečanosti v Dražgošah. / Foto: corud Kavst 

Gorenjska CA 
Predsednik Ttirk v Kranju 
M A T J J A R A N T 

Kranj - Predsednik republi 
ke Danilo Tiirk se bo v četr 
tek mudil na obisku v mest-
ni občini Kranj. Najprej se 
bo srečal s predstavniki 
kranjske občine, ki mu 
bodo predstavili delovanje 
in projekte občine, nato pa 
si bo ogledal obnovljene 

rove pod starim Kranjem. V 
nadaljevanju bo sledil obisk 
zavetišča za brezdomce z 
razdelilnico hra ie in dnev-
nega centra za odvisnike na 
Sejmišču. Obisk bo končal v 
podjetju Iskratel, kjer mu 
bo vodstvo podjetja predsta-
vilo razvojne projekte, ogle-
dal pa si bo tudi tamkajšnjo 
proizvodnjo. 
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A K T U A L N O 

Sum korupcije 
na M rakovi 

poma gradnja na Mrakovi i v Kranju 
e sicer ustavi,ena, zaCela pa se )e ob-
nova postopka za izdajo gradbenega 
dovoljenja. Preiskujejo, ali je pri izda-
i dovoljenj šlo za korupcijo. 

G O R E N J S K A 

Deponija Draga 
še ni polna 

Na Malo Mežaklo so začeli dovažati 
smeti le iz občine Železniki, medtem 
ko jih občine Škofja Loka, Corenja 
vas-Poljane In Žiri za zdaj odlagajo v 
Logatcu. Kmalu naj bi vse občine od-
padke znova odvažale v Drago. 

E K O N O M I J A 

"Po značaju sem 
zmagovalka" 
Pogovarjali smo se s predsednico 
uprave tržiSkega Pekd Marlo Gorjup 
Brejc, ki pravi, da si bodo še naprej 
prizadevali za ugled blagovne znam-
ke Peko. Zavrača navedbe in kritike iz 
anonimnega pisma. 
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F I N A N C E 

Znani dohodninska 
lestvica in višina olajšav 

Pri dohodnini letos ne bo pomemb-
nejših novosli, zavezanci bodo ena-
ko kot lani najkasneje do 31. maja 
prejeli informativni izračun dohodni-
ne, ki bo ob izpolnitvi določenih po-
gojev postal dohodninska odločba. 
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V R E M E 

Danes bo še pretežno jasno. 
V sredo in četrtek bo oblačno. 
Občasno bo sneHo, 
ncgpozn^ v četrtek dopoldne 
bosn^etyeponMo. 

O •5/-3°C 
jutri: občasno bo snež^ 
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Predsednik organizacijskega odbora prii-editve Zdravko 
Krvina je izročil policistu Vukašinu Klisuri, ki odhaja v pokoj, 
posebno priznanje, ker je 26 let skrbel za varnost na 
prireditvi v Dražgošah. / Foto: Manii voHjak 

Dražgoški znanci, od leve: novinar Aleksander Lucu - Luc, 
partizan in pisec knjige o Golem otoku Radovan Hrast, 
prvoborec in znani bankir Niko Kavčič ter nekdanji 
predsednik državnega sveta Ivan Kristan. /Foio ManjivoUiik 

Predsednik vlade Borut Pahor je dal Jožetu Košnjeku 
posebno izjavo za Gorenjski glas, /Fo«>:M"'ii»voHi«v 

nrilo 
izžrebanemu naročniku časopisa 

Gorenjski Glas 

Knjigo prejme J O Ž E B O G A T A J iz Žirov. 

KOTIČEK ZA NAROČNIKE 

Hiša Zdravja GG 
z letošnjim januarjem začenjamo novo serijo mesečnih 
brezplačnih predavanj v okviru Hiše Zdravja CC. 
Okužba s spolno prenosljivimi virusi HPV je kriva za več kot 
90 odstotkov raka na materničnem vratu (RMV), za katerim 
samo v Evropi vsako leto zboli 50 tisoč žensk. Posebej ogro-
ža mlade, zato strokovnjaki priporočajo cepljenje. Razvili so 
dve vrsti cepiva, ki ju je Evropska agencija za zdravila odobri-
la septembra 2006 in 2007 ter sta na voljo tudi pri nas. Cilj-
na skupina za cepljenje so otroci in mladostniki v starosti od 
deset do 15 let oziroma ženske v starosti od i6 do 26 let. 
O tem, kakšne so posledice okužbe s HPV, kdaj in koga ce-
piti, kako varno in učinkovito je cepivo, kaj kažejo študije na 
tem področju, bo predavala prof. dr. Marjetka Uršič Vrščaj, 
ginekologinja onkologinja z Onkološkega inštituta v Ljublja-
ni. Predavanje bo v sredo, 21. januarja, ob 17. uri v sprejem-
ni dvorani Gorenjskega glasa (Bleivveisova ulica 4, Kranj). 
Predavanje, ki ga omogoča podjetje GlaxoSmithKline, je na-
menjeno vsem generacijam, še posebej pa vabimo najstni-
ke in njihove starše. 

Čast partizanom in domačinom 
i 1. stran 

Slavnostni govornik je bil 
predsednik državnega zbora 
Pavel Gantar. "Dražgoška 
bitka nam sporoča, da voja-
ška moč sama po sebi ni do-
volj, da bi lahko pokorila te-
meljna svobodoljubna hote-
nja ljudi. Četudi je bila cena 
za ta hotenja visoka in so jo 
morali z življenjem plačati 
borke in borci Cankarjevega 
bataljona ter ustreljeni 
Dražgošani, je bila vredna 
vsaka žrtev. V prvi vrsti na-
mreč? prav njim dolgujemo 
poklon, hvaležnost in spo-
min. Sporočilo dražgoške 
bitke je še daljnosežnejše. 
Tako kot tedaj tudi danes v 
vojaških obračunih najvišjo 
ceno plačuje civilno prebi-
valstvo, otroci in starejši, ker 

Janez Stanovnik med udeleženci nedeljske proslave 

Gostje pred spomenikom v Dražgošah / Foto: Marija voijjsk 

so se znašli na napačnem 
kraju in zato, ker se je nad 
njimi znesel ves bes in srd 
zavojevalcev, kadar jim ne 
uspejo njihove podrejevalne 
težnje. Lahkotnost ubijanja 
neoboroženih ljudi pomeni, 
da jih ubijalci obravnavajo 
kot nepotrebno motnjo, ki 
jo je treba odstraniti in uni-
čiti, da bi si naredili prostor 
za svoje nadčloveške, v res-
nici pa nečloveške cilje in 
streniljenja." 

Govornik Pavel Gantar je v 
pogledu na današnji čas po-
vedal, da je za nami osem-
najst let demokratičnega raz-
voja in da smo "kot družba in 
kot država v celoti na bolj-
šem, kot smo bili pred osem-
najstimi leti. Pa vendar, ali to 
velja za vse? Ali niso nekate-
ri dobili veliko in drugi izgu-
bili preveč? Je dosežena 
družbena blaginja dostopna 
za vse? Ne moremo mimo 
ugotovitve, da razlike v indi-
viduabii blaginji in družbeni 
blaginji niso le posledica raz-
lik v prizadevanjih in sposo-

bnostih, pač pa tudi razlik v 
privilegiranem dostopu do 
moči in vpliva, žal pogosto 
tudi zaradi zlorabe javnih 
položajev v zasebne koristi." 
Ko je govoril o finančni in 
gospodarski krizi ter odpuš-
čanju, je poudaril, "da novica 
o ukinjenem delovnem me-
stu ni le suhoparen statistič-
ni podatek, ampak se za 
njim skriva negotova usoda 
in tesnoba posameznika in 
družine, ki je ostala brez dela 
in zagotovljenega zaslužka. 
Tudi njim je treba zagotoviti 
dostojno življenje, predvsem 
pa jim povrniti občutek ko-
ristnosti in potrebnosti v 
družbi." 

V kulturnem programu, ki 
ga je povezoval Jože L<^ar, 
so sodelovali orkester Slo-
venske vojske. Partizanski 
pevski zbor, dramski igralec, 
dobitnik lanskega Borštniko-
vega prstana in partizan 
Aleksander Valič, pevci Nata-
ša Loborec, Anton Habjan in 
Andrej Fojkar ter harmoni-
kar Jernej Jemc. 

Borut Pahor, predsednik 
vlade: 

"V Dražgošah sem že dese-
to leto zapored. Tukajšnja 
prireditev je nekaj posebne-
ga zato, ker je prirediteljem 
uspelo ohraniti njeno tradi-
cijo pomembnega partizan-
skega praznika tudi v deli-
katnem začetku devetdese-
tih let. Organizator je znal 
poskrbeti za govornike, ka-
terih sporočila so bila rele-
vantna za vso slovensko po-
litiko in družbo. Če ne bi bilo 
tako hladno, bi letos prišel z 
menoj tudi moj sin." 

Blaž Kavčič, predsednik dr-
žavnega sveta: 

"Redno prihajam v Dražgo-
še. Slovenska nacija se je 2 
Dražgošami vrisala na zem-
ljevid zgodovine, saj je bila 
v Dražgošah prva pomemb-
na frontalna bitka med od-
porniki in Hitlerjevo koalici-
jo. Čeprav je bil dogodek 
tragičen, za kar je kriv oku-
pator, in je treba izreči vse 
spoštovanje žrtvam med 
partizani in civilisti, je bil iz-
redno pomemben za osvo-
boditev in kasnejšo osamo-
svojitev Slovenije." 

Karel Erjavec, minister za 
okolje in prostor. 

"Dražgoše so pomemben 
mejnik v slovenski vojaški 
zgodovini. Nacisti so tu po-
kazali, da so želeli z vsemi 
sredstvi uresničiti svojo ge-
nocidno politiko. Nekateri 
pravijo, da partizanski od-
por ni bil potreben in bi bilo 
bolje počakati, da bi drugi 
opravili delo, vendar prav 
Dražgoše dokazujejo, da je 
odpor prekrižal nacistične 
načrte. Spomin na dražgo-
ške dogodke utrjuje vredno-
te odpora." 

Aleksander Valič, dramski 
igralec in partizan: 

"Čez en mesec, io. februar-
ja, bom star 90 let, zato sem 
še posebej vesel, da sem 
lahko tukaj, v Dražgošah. 
Meni se zdi smiselno in ču-
dovito, da slovenski narod 
ne pozablja na to pomemb-
no bitko za svobodo. V mo-
jem življenju je boj za svobo-
do najpomembnejši. Imel 
sem neverjetno srečo, da 
sem že med vojno lahko 
prehodil to čudovito Gorenj-
sko in Slovenijo in da so me 
krogle zgrešile. Čudovito!" 
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Sum korupcije na Mrakovi 
Sporna gradnja na Mrakovi ^ v Kranju je sicer ustavljena, začela pa se je obnova postopka za izdajo 
gradbenega dovoljenja. 

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

Kranj - Na Mrakovi ulici v 
Kranju je že lani pomladi 
zavrelo zaradi načrtovane 
gradnje na zelenici ob stano-
vanjskem bloku Mrakova 1, 
kjer naj bi začeli graditi več 
vrstnih hiš, te pa naj bi bile 
postavljene tik ob oknih blo-
ka. Etav tako bi nove hiše še 
zmanjšale že sedaj prezase-
dene parkirne površine ob 
stanovanjskih blokih na Mla-
karjevi in Mrakovi ulid. Sta-
novalci, ki so za gradnjo izve-
deli šele, ko je investitor na 
golosek požagal nasad dre-
ves, so se gradnji takrat uprli 
in MO Kranj je kasneje že 
oporekala razlago svojega 
pristanka na gradbeno dovo-
ljenje, prav tako pa sta Uprav-
na enota Kranj, kasneje pa 
tudi Ministrsts'o za okolje in 
prostor priznali stanovalcem 
(vsaj) Mrakove 1, da so upra-
vičena stranka v postopku in 
zato zadržala izvajanje grad-
nje. Trenutno je gradnja 
ustavljena, investitorji pa so 
se pritožili na Ministrstvo za 
okolje in prostor. 

Ob raziskovanju, kako je 
sploh mogoče, da sta tako 
občina kot Upravna enota 
Kranj pristali na gradbeno 
dovoljenje, ki so jim ga po-
nudili investitorji, je Peter 

Stroji na Zelenici ob Mrakovi 1 že nekaj časa stojijo, stanovalci ugotavljajo, da se je začela 
udirati cesta, gradbeni stroji pa naj bi uničili tudi jašek na začetku nekdanjega zelenega 
pasu ob Mrakovi 1. /FotorTmooki 

Čolnar iz Mrakove 1 v začet-
ku novembra 2008 poslal 
prijavo suma korupcije Ko-
misiji za preprečevanje ko-
rupcije, ker do sredine de-
cembra ni prejel odgovora, 
pa je takrat komisiji znova 
poslal dopis, v katerem doda-
ja nova dejstva suma korup-
cije pri izdaji gradbenega do-
voljenja. Prav tako je sredi 
decembra odvetnica Jelka Sa-
jovic na Upravno enoto 
Kranj poslala vlogo, v kateri 
jih je obvestila, da je vložila 
predlog za določitev pripada-
jočega zemljišča za stano-
vanjsko stavbo Markova 1, 

23. decembra pa se je začela 
obnova postopka za izdajo 
gradbenega dovoljenja, pri 
čemer so, kot navajajo pri 
UE Kranj, kot stranke v po-
stopku vključeni predlagate-
lji obnove postopka, to pa so 
lastniki stanovanj sosednega 
bloka oziroma sosednih ne-
premičnin. 

Pri tem UE.Kranj ravna, . 
kot da gre za nadaljevanje pr-
votnega postopka, prizadeti 
stanovalci pa, po besedah ' 
Petra Čolnarja, menijo, da 
gre v resnici za nov posto-
pek. Kot pravi Peter Cobiar 
se je v postopek vključila Ko-

misija za preprečevanje ko-
rupcije, o čemer v UE Kranj 
nimajo podatka, pri Komisiji 
za preprečevanje korupcije 
pa odgovarjajo, da Čolnarje-
vo prijavo še analizirajo. Gre 
namreč za vprašanje, kako je 
prišlo do nakupa majhne ze-
lenice za gradnjo kar petih 
vrstnih stanovanjskih hiš na 
denadonalizirani parceli leta 
1997, Oziroma kako je kupec 
že takrat lahko vedel, da bo 
na njej dobil takšno gradbe-
no dovoljenje. Obnova po-
stopka še ni zaključena, UE 
Kranj naj bi jo nadaljevala 
16. januarja. 

Na cesti 41 tekstilk 
Tekstilno podjetje Sandy, ki je nadaljevalo proizvodnjo nekdanjih Gorenjskih 
oblačil na Slovenskem javorniku, je prenehalo s proizvodnjo. Brez dela je 
ostalo 41 delavk. 

U R Š A P E T E R N E L 

Slovenski Javornik • Konec 
decembra so v tekstilnem 
podjetju Sandy na Sloven-
skem Javorniku prenehali 
delati. Brez dela je tako osta-
lo 41 delavk (med zaposleni-
mi je bil le en moški), ki pri-
hajajo z Jesenic, Bohinja, 
Bleda, Lesc, Mojstrane ... 
Tako se je žalostno zaključila 
zgodba tega zasebnega tek-
stilnega podjetja, ki je kar ne-
kaj časa uspešno nadaljevalo 
proizvodnjo nekdanjih Go-
renjskih oblačil. Kot je pove-
dal lastnik in direktor podjet-
ja Sandy Andrej Šumi, pod-
jetje ne bo šlo ne v stečaj ne v 
likvidacijo, temveč obstaja 
naprej, ustavili so zgolj pro-
izvodnjo na lokaciji na Slo-
venskem Javorniku. Težave 
podjetja so se začele avgusta 
lani, potem ko je dotedanja 
vodja enote Monika Ažman 
skupaj z Vesno Hadžič usta-
novila svoje podjetje Sutura, 

ki je prevzelo okrog petdeset 
od skupno nekaj več kot sto 
zaposlenih, zvečine šivilj, ter 
začelo delati v novih prosto-
rih na Prešemovi cesti na Je-
senicah. Podjetje Sutura je 
prevzelo tudi glavna poslov-
na partnerja Hugo Boss in 
Strenesse, za katera šivajo 
oblačila najvišjega kakovost-
nega razreda, zlasti večeme 
in koktejl obleke. In medtem 
ko po besedah Monike Až-
man in Vesne Hadžič v no-
vem podjetju uspešno poslu-
jejo ter imajo dovolj naročil, 
se je podjetje Sandy začelo 
soočati s težavami. Enainšti-
rideset zaposlenih tri mesece 
ni prejemalo plač, je poveda-
la ena od delavk Suvada Gr-
vala z Jesenic. Konec sep-
tembra lani so tako prejeli 
avgustovsko plačo, oktobra 
niso dobili nič, sredi novem-
bra zajamčen dohodek, de-
cembra pa spet nič. Tako so 
se zaposleni znašli v hudi so-
cialni stiski, saj na koncu 

niso imeli denarja niti za 
bencin, da bi lahko prišli na 
delo. Zato so se povezali s 
sindikatom in prek njega 
uveljavUi izredno odpoved 
delovnega razmerja, ki je po 
zakonu o delovnih razmerjih 
mogoča, če delodajalec de-
lavcu trikrat zaporedoma ali 
v obdobju šestih mesecev ni 
izplačal plačila za delo ob za-
konsko oziroma pogodbeno 
dogovorjenem roku. Ob tem 
se zaposlene čudijo, kako je 
mogoče, da je bilo podjetje 
brez denarja za plače, saj so 
tudi zadnje mesece imeli 
ogromno dela. Lastnik in di-
rektor podjetja Sandy Andrej 
Šimii, ki smo ga vprašali o 
vzrokih za prenehanje proiz-
vodnje, pa je krivdo pripisal 
zaposlenim, saj naj bi "lepo 
število zaposlenih premalo 
prispevalo k dobremu poslo-
vanju". Izguba glavnih po-
slovnih partnerjev po njego-
vem ni bila vzrok za težave, 
saj naj bi jim v zadnjih mese-

cih uspelo pridobiti nove 
partnerje in dovolj naročil. 
Imeli pa so nekaj likvidnost-
nih težav, zaradi česar niso 
mogli izplačati plač. Ko so 
dobili izredne odpovedi ve-
čine zaposlenih, jim ni pre-
ostalo drugega, kol da proiz-
vodnjo ustavijo. In kaj se bo 
zgodilo s poslovnimi prosto-
ri na Slovenskem Javorniku.' 
Podjetje Sandy jih je kupilo 
na lizing, po Šumijevih bese-
dah pa še razmišljajo o raz-
UCiiili možiiosiih, ludi o pro-
daji. Šumi je ob tem zagoto-
vil, da bodo zdaj že bivšim 
zaposlenim vsekakor popla-
čali dolg iz naslova neizpla-
čanih plač, denar za to naj bi 
dobili s prodajo strojev in 
opreme. In koliko v povpre-
čju dolgujejo delavkam? Po 
besedah Suvade Grvala jim 
je lastnik dolžan tri cele plače 
ih razliko ene plače, odpra-
vnine, jubilejne nagrade ... 
"Plače, ki smo jih imeli, niso 
bile visoke, 2aiašale so od šti-
risto do šeststo evrov, a bile 
so redne. Zdaj smo ostali 
brez vsega ... Sama se bom 
sicer v nekaj mesecih upoko-
jila, skrbi pa me za ženske, ki 
so še mlade, nekatere imajo 
tudi po tri otroke in se pre-
življajo same ali pa je tudi 
mož na minimahii plači...," 
je dejala Suvada Grvala. 

Spremembe pri vdovski 
pokojnini 
Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije je sprejel več sklepov, ki so 
pomembni za uveljavljanje varstvenega dodatka 
in dela vdovske pokojnine. 

C V E T O Z A P L O T N I K 

Ljubljana - Svet zavoda je v 
petek sprejel sklepe o zgornji 
meji za izplačilo dela vdov-
ske pokojnine ter o dohod-
kovnem in premoženjskem 
cenzusu, ki sta pomembna 
za pridobitev pravice do var-
stvenega dodatka. 

Vdova oz. vdovec, ki ima 
pravico do vdovske ter tudi 
do lastne starostne ali inva-
lidske pokojnine, lahko sam 
izbere, katero pokojnino bo 
užival. Če je zanj ugodneje, 
lahko poleg starostne ali in-
validske pokojnine uveljavlja 
tudi 13 odstotkov zneska 
vdovske pokojnine po pokoj-
nem zavarovancu, vendar 
največ do 15 odstotkov pov-
prečne mesečne pokojnine, 
izplačane v preho^em kole-
darskem letu. Ob tem, ko je 
zavod lani izplačal povpre-
čno pokojnino v višini 555,92 
evra, je svet zavoda v petek 
sklenil, da del vdovske pokoj-
nine znaša od 1. januarja da-
lje največ 83,39 kar je 
22 centov manj od zneska, 
določenega ob novembrski 
uskladitvi pokojnin. Skupno 
izplačilo starostne ali inv^d-
ske pokojnine in dela vdov-
ske pokojne po zakonu ne 
sme presegati zneska sta-
rostne pokojnine za moške-
ga, odmerjene od najvišje 

osnove za štirideset let po-
kojninske dobe, in od 1. ja-
nuarja dalje znaša 1.655,68 
evra, kar je za 10,35 ^ ^ 
manj od zgornje meje, ki so 
jo določili pri novembrski 
uskladitvi pokojnin. 

Vdova oz. vdovec, Id ima 
pravico do vdovske ter 
tudi do lastne starostne ali 
invalidske pokojnine, lah-
ko sam izbere, katero po-
kojnino bo užival. 

Zakon o varstvenem do-
datku je določil, da so do to-
vrstnega dodatka upravičeni 
le tisti, ki ne presegajo dolo-
čenega dohodkovnega in 
premoženjskega cenzusa. 
Pri dohodkovnem cenzusu 
je mejni znesek 81,6 odstot-
ka najnižje pokojninske 
osnove in po petkovem skle-
pu sveta zavoda znaša 
422,20 evra dohodka meseč-
no oz. 5.066,40 evra letno 
na družinskega člana. Uživa-
lec pokojnine in njegovi dru-
žinski člani, s katerimi živi v 
skupnem gospodinjstvu, ne 
smejo imeti več kot 
23.684,78 evra premoženja, 
ta znesek je v primerjavi z 
lani višji za 5,7 odstotka, koli-
kor so minulo leto porasle 
cene življenjskih potrebščin. 

Gorenjski Glas 
O D G O V O R N A UREDNICA 

Marija VoKjak 

N A M E S T N I K A O D G O V O R N E U R E D N I C E 

Cveto Zaplotnik, Danica ZavH Žlebir 

U R E D N I Š T V O 

N O V I N A R ) ! - U R E D N I K I : 

BoSflan Bogataj, Alenka Hoin, Igor KaviSč, Suzana P. Kovafič, 

UtSa Petemel, Mateja Rant, Stojan Saje, Vilma Stancvnik, S imon Šubic, 

Cveto Zaptetnik, Danka Zavrl Ž leb r, Štefen Žargi; 

stalni sodelavd: 

Maijana Ahaf ič , M a a Bertoncelj, Ma^až Cregorič, A n a Hartman, Jože Košnjek, 

Milena MiHavčič, Miha Naglič, Jasna Paladin, Marjeta Smolnikar, Ana Vok^ak 

O B U K O V N A Z A S N O V A 

JEF riej Stritar, Tr idkd 

T E H N I Č N I UREDNIK 

Grega Flajnik 

FOTOGRAFIJA 

Tina Dok), Gorazd K a v « 

LEKTORICA 

Marjeta Vozlič 

V O D J A O G L A S N E G A TRŽENJA 

Mateja Žvižaj 

GORENJSKI GLAS (ISSN 0332-6666) jc registrirana blagovna in storitvena znamka pod 
St. 9771961 pri Uradu RS za intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, 
d.0.0.. <ranj / Direktorica: Marija Volejik / Naslov: Blet*eisova cesta 4.4000 Kranj / Til.: 
04/20142 00, hx: 04/2014213. e-mail: nfe^g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.: 04/201 
42 47 / Delovni čas: od ponedeljka do četrtka neprekinjeno od 8. do 19. ure, petek od 8. do 
16. ure, sobote, nedelje in prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in 
petkih, v nakladi i t .ooo izvodov / Redne priloge: Moja Gorenjska, Lctepis Gorenjska {en-
krat letno) in devet lokabih prilog / Tisk: SET. d.d.. Ljubljana / Naročnina: tel.: 04/301 42 41 / 
Cena izvoda: 1,35 EUR. letna naročnina: 140.40 EUR: Redni plačniki imajo 10 % popusta, pol-
letni 2C% popusta, letni 2$ % popusta; v cene je vračunsn DDV po stopnji 8,5 % ; naročn na 
se upoiteva od tekoče Številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka naslednjega 
obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku: oglasno trženje: td.: 04/ 201 42 48. 



GORENJSKA 

Pogačar pisal ministru 
A N A H A R T M A N 

Žirovnica - Žirovnišld župan 
Leopold Pogačar se želi čim 
prej srečati s prometnim mi-
nistrom Patrickom Vlačičem 
in direktorjem direkcije za 
ceste Gregorjem Fickom za-
radi zagotavljanja sredstev v 
državnih proračunih 2009 
in 2010 za rekonstrukcijo re-
gionalne ceste skozi Žirovni-
co. V prvi etapi so lani uredi-
li cesto s pločniki in avtobus-
nimi postajališči na devetsto-
metrskem odseku od Žirov-
nice do zdravstvene postaje 
na Selu. Pogačar v dopisu 
meni, da bi bilo smiselno le-
tos nadaljevati z drugo etapo 
ureditve ceste oz. gradnjo 
pločnika do osnovne šole in 
avtobusnih postajališč pred 
njo. Ministra je znova spom-
nil, da je regionalna cesta v 
slabem stanju, ogrožena je 
varnost pešcev, zlasti otrok, 
avtobusna postajališča so ne-
urejena, zato avtobusi ustav-
ljajo kar na vozišču. "Glede 

na stroške gradnje prve etape 
ugotavljamo, da znesek, za-
gotovljen v državnem prora-
čunu 2008, tudi če se po za-
ključnem računu prenese v 
proračun 2009, ne bo zado-
ščal za potrebe druge etape," 
opozarja Pogačar. Z minis-
trom in direktorjem direkcije 
za ceste se tako želi dogovo-
riti o terminskem planu na-
daljevanja gradnje in višine 
dodatno zagotovljenih sred-
stev: "Tako bomo z rebalan-
som letošnjega občinskega 
proračuna v februarju in 
s proračunom 2010 lahko 
prilagodili tudi višino naših 
sredstev." Na direkdji za ce-
ste so pojasnili, da bodo dela 
lahko nadaljevali, ko bodo 
pridobljena vsa zemljišča in 
ko bo zagotovljen denar: 
"Ureditev ceste skozi Žirov-
nico je kompleksen projekt, 
ki poleg cestne infrastruktu-
re posega tudi v komunalno 
infrastrukturo in zasebna 
zemljišča, ki jih je treba od-
kupiti (skupno 136 pogodb)." 

Černilca zamenjal Belehar 
Boris Černilec je odšel na Ministrstvo za šolstvo 
in šport. Šolo vodi Blaž Belehar. 

S T O J A N S A J E 

Naklo - Dosedanji ravnatelj 
Osnovne šole Naklo Boris 
Černilec iz Strahinja je po 
sklepu vlade RS 12. januarja 
postal vršilec dolžnosti gene-
ralnega direktorja Direktora-
ta za vrtce in osnovno šolstvo 
na Ministrtvu za šolstvo in 
šport. Svet šole ga je na pet-
kovi seji razrešil z mesta rav-
natelja. Potrdil je predlog, 
da bo vršilec dolžnosti ravna-
telja OS Naklo Blaž Belehar 
iz Vogelj, ki je bil enajsto leto 
profesor šporme vzgoje v 
šoU Naklo. 

"V Naklem sem začel dela-
ti 1. marca 1997, pol leta pred 
odprtjem tedanje osemletne 
šole. Sodeloval sem z gradbe-
niki in izdelovalci opreme pri 
povečavi šole ter skrbel za iz-
biro strokovnih delavcev. S 
kančkom sreče je šola dobila 
odličen kader, ki je na začet-
ku poučeval okrog 470 otrok. 
Danes imamo skoraj šeststo 
osnovnošolcev v centralni 
šoli in dveh podružnicah ter 
150 predšolskih otrok v dveh 
vrtcih, zato smo dogradili 
šolo in uredili športni park. 

Šolo Naklo so doslej trikrat 
razglasili za najlepšo v Slove-
niji. Uspešni smo bili tudi na 
strokovnem področju. Med 
prvimi smo uvedli devetletno 
šolanje in pri uvajanju pro-
grama pomagali drugim. 
Naši učitelji so prepoznavni v 
širšem prostom, učenci pa 
dosegajo odlične rezultate na 
tekmovanjih. Za uspehe je 
zaslužen celoten kolektiv, v 
katerem so sedaj 103 zaposle-
ni. Moj naslednik šolo po-
zna, zato verjamem, da jo bo 
dobro vodil. Pomembno je 
ohraniti prepoznavnost šole 
in njeno povezanost s krajem 
ob kulturnih, športnih in 
drugih dejavnostih," je pove-
dal Boris Černilec pred odho-
dom v Ljubljano. 

O novi službi je dejal, da 
mu bo velik izziv na znanem 
področju. Pričakuje korek-
tno sodelovanje med minis-
trstvom in ravnatelji osnov-
nih šol, zlasti pa razbremeni-
tev učiteljev z administraci-
jo. Na področju otroškega 
varstva bo skušal pomagati 
tudi domači občini, kd nujno 
potrebuje nov vrtec v Na-
klem. 

TRŽIČ 

Drsanje v okolici Tržiča 

V tržiški občini vabijo ljubitelje drsanja v tri kraje. Turistično 
društvo Podljubelj ima drsališče v kampu Tominčev slap, ki 
je odprto vsak dan, možno pa je tudi nočno drsanje. Imajo 
urejeno parkirišče, ob drsališču pa je brunarica, kjer tudi iz-
posojajo drsalke. Vsak dan od 17. do 21. ure je odprto osvet-
ljeno drsališče Graben v Visočah, parkirišče pa je na začet-
ku vasi. V Lomu pod Storžičem je vsak dan odprto drsališče 
za Njivco. Parkiranje je možno pri cerkvi v Lomu. S. S. 

Na srednjo šolo tudi v Avstrijo 
Kar nekaj učencev iz zgornjega dela Gorenjske se odloči za nadaljevanje šolanja na drugi strani Karavank. 

U R Š A P E T E R N E L 

jesenice - Na Osnovni šoli 
Toneta Cufarja so prejšnji 
petek popoldne pripravili po-
klicni sejem, na katerem se 
je predstavilo deset srednjih 
šol. Kot je povedala ravnate-
ljica Osnovne šole Toneta 
Čufarja Branka Ščap, na ta 
način vsako leto januarja 
skušajo devetošolcem poma-
gati pri sprejemanju ene naj-
pomembnejših odločitev v 
življenju • odločitve o izbiri 
srednješolskega programa. 
"Učencem in njihovim star-
šem z jeseniške, žirovniške 
in kranjskogorske občine na 
sejmu ponudimo možnost, 
da na enem mestu dobijo 
čim več informacij o sred-
njih šolah," je povedala Sča-
pova. Poleg sedmih gorenj-
skih srednjih šol in dveh 
ljubljanskih dijaških domov 
so se letos sejma udeležile 
tudi tri šole iz sosednje Av-
strije. Kar nekaj učencev z 
zgornje Gorenjske se na-
mreč odloči za nadaljevanje 
šolanje na šolah na drugi 
strani Karavank. Med njimi 
so Dvojezična zvezna trgov-
ska akademija iz Celovca, 
Privatna višja šola za gospo-
darske poklice St. Jakob in 
Višja tehniška šola iz Belja-
ka. Pogovarjali smo se z rav-

Za frizerja se je mogoče izšolati v Kranju, potek šolanja pa so predstavljali dijaki. 

nateljem Privatne višje šole 
za gospodarske poklice Šte-
fanom Schellanderjem. Kot 
je povedal, se pri njih šola 
kar okrog štirideset učencev 
iz Slovenije. "Z njimi smo 
kar zadovoljni, njihov us-
peh pa je takšen kot po dru-
gih šolah, od odličnega pa 
do malce slabšega...," je po-
vedal. Za dijake iz Slovenije 
je to enkratna priložnost, da 
se naučijo nemškega jezika, 
hkrati pa z medkulturno iz-
menjavo - vsi dijaki namreč 
bivajo skupaj v internatu -
pridobivajo tudi avstrijski 
dijaki, je dejal. Za slovenske 

učence, ki se odločijo za šo-
lanje pri njih, znanje nem-
ščine ni obvezno, saj na za-
četku šolskega leta zanje 
pripravijo intenziven tečaj 
nemščine, je še povedal rav-
natelj. Kot je zatrdil, si na 
dvojezičnih šolah na avstrij-
ski strani meje prizadevajo, 
da bi pridobili tudi čim več 
dijakov iz Slovenije, Za to si 
prizadevajo tudi na gorenj-
skih srednjih šolah. Prav 
vse, ki so se udeležile petko-
vega poklicnega sejma, so 
poskrbele za zanimive pred-
stavitve in- praktične prika-
ze. Tako so bodoči kuharji 

pekli palačinke, strojniki 
prikazovali robote, bodoči 
lesarji obdelovali les ... 
"Marsikateri učenec si na-
robe predstavlja, kakšen je 
kak poklic, na poklicnem 
sejmu pa si lahko vse ogle-
dajo, vprašajo, kar jih zani-
ma ...," je povedala Lena 
Vesna Špehar z Ekonom-
sko-storitvenega izobraže-
valnega centra Kranj o na-
menu tovrstnih predstavi-
tev. Kot je dodala, je tudi za 
srednje šole to odlična pri-
ložnost, da se predstavijo in 
približajo morebitaim no-
vim dijakom. 

Krajani Loma o razvoju vasi 
Tudi starejše prebivalce zanima razvoj, je potrdil pogovor s predsednikom KS Lom pod 
Storžičem in tržiškim županom. 

S T O J A N S A J E 

Lom pod Storžičem - Nedav-
no srečanje starejših kraja-
nov Loma so izkoristili za 
pogovor o problemih v kraju 
in načrtih za razvoj. Pred-
sednik KS Lom pod Storži-
čem Matej Slapar je izrazil 
hvaležnost vaščanom, ki so v 
preteklosti veliko naredili za 
napredek. PriporočO jim je, 
naj spodbujajo mlade k 
skupnemu delu in vključeva-
nju v društva. Povedal je, da 
so lani prekrili streho na 
domu krajanov v Lomu in 
uredili odvajanje vode. Ob-
novili so stoletno znamenje 
v vasi, letos pa jih čaka še po-
stavitev avtobusnih postaj. 
Od občine pričakujejo po-
moč pri ureditvi parkirišča 
in igrišča ob podružnični 
šoli. Sami so že zbrali okrog 
1250 evrov za nova igrala, 
kar je približno četrtina po-
trebne vsote denarja. Poskr-
beli bodo za ureditev zemlji-
škoknjižnih razmerij na ce-
sti Slap-Lom, odstranitev 
lipe sredi ceste v Lomu in re-

S starejšimi krajani Loma sta se pogovarjala Matej Slapar in Borut Sajovic. 

šitev zapleta zaradi zaporni-
ce na cesti pri kmetiji Pavšel. 
Kot je menil Milan Kaštrun 
iz zaselka Potarje, bi bilo do-
bro asfaltirati tudi maka-
damski odsek ceste do njiho-
ve vasi. 

Župan občine Tržič Bo-
rut Sajovic se je strinjal, da 
je vzdrževanje makadama 
drago. Žal imajo premalo 
denarja, da bi asfaltirali vse 
ceste. Obljubil je pomoč pri 

urejanju okolice šole in po-
pravilu odra v dvorani. Ob-
čina bo poskrbela, da bodo 
tudi gasilci v Lomu dobih 
nov avto. Pomagala bo kon-
čati postopek za vračilo vla-
ganj krajanov v gradnjo te-
lefonskega omrežja. Za raz-
voj turizma bi morali več 
narediti domačini sami, je 
menil župan. V Lomu in 
okolici je namreč veliko ne-
izkoriščenih možnosti. Pla-

ninski dom pod Storžičem 
je dobro obiskan, imajo pa 
le dve turistični kmetiji. 
Goste bi lahko povabili na 
ogled obnovljene cerkve v 
Lomu in jim ponudili do-
mače izdelke ob hišah, saj 
nimajo niti trgovine niti go-
stilne. Uredili bi lahko san-
kaško progo in parkirišča 
za vozila, kjer bi zaslužili 
nekaj vsaj s pobiranjem 
parkirnine. 
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Za zamudo bo kriva država 
Združenje občin Slovenije opozarja, da zaradi počasne izdaje smernic in soglasij s strani ministrstev 
veliko občin do konca leta ne bo moglo sprejeti prostorskih načrtov. 

SIMON SUBIC 

Šenčur - Z a zamude pri 
sprejemanju prostorskih na-
črtov niso krive obfine, tem-
več ministrstva, ki prepočasi 
izdajajo smernice oziroma 
soglasja k najpomembnej-
šim prostorskim aktom, ki 
jih morajo občine sprejeti do 
konca leta 2.009, i® ^ petek 
na prvi letošnji seji v ugoto-
vilo predsedstvo Združenja 
občin Slovenije (ZOS). Pred-
sedstvo je na seji, ki je tokrat 
potekala v Šenčurju, največ 
pozornosti namenilo prav 
problematiki prostorskega 
načrtovanja in razpršene 
gradnje, ki je za slovenske 
občine trenutno najbolj pe-
reča. Letos sicer mineva de-
set let od ustanovitve združe-
nja, kar bodo proslavili 2. fe-
bruarja na Brdu pri Kranju. 

Kot je pojasnil predsednik 
ZOS Robert Smrddj (župan 
Pivke), se pri sprejemanju 
občinskih prostorskih načr-
tov kažejo velike težave z 
upoštevanjem časovnih ro-
kov. "Postopki pridobivanja 
smernic in izdaje mnenj se 
namreč pri soglasjedajalcih 
zelo vlečejo, zato veijetno ve-
liko občin do konca leta ne 
bo uspelo sprejeti prostor-
skih načrtov. Brez njih pa v 

Po seji predsedstva Združenja občin Slovenije (z leve): predsednik združenja 
Robert Smrdelj in šenčurski župan Miro Koželj 

prihodnjem letu ne bodo 
možne nove gradnje oziro-
ma ne bo možno pridobiti 
nova gradbena dovoljenja," 
ugotavlja Smrdelj. Pri tem je 
opozoril, da je država zaradi 
poznega sprejemanja podza-
konskih aktov rok za izdelavo 
prostorskih načrtov enkrat že 
premaknila, župani pa si se-
daj ne želijo, da bi se zgodba 
ponovila. "Ni v našem inte-
resu, da se roki še podaljšuje-
jo, saj so potrebe po novih 
prostorskih planih v občinah 
velike," je opozoril. 

Predsedstvo ZOS zato mi-
nistrstvu za okolje in pros-

tor, kmetijskemu ministr-
stvu in ostalim soglasjeda-
jalcem predlaga, da se začas-
no kadrovsko okrepijo na 
področjih, ki izdajajo smer-
nice in mnenja, saj sicer ne 
bodo mogli zagotoviti dovolj 
hitre korespondence, da bi 
vse občine lahko pravočasno 
sprejele prostorske načrte. 
Smrdelj je še opozoril, da 
ima večina občin že oprav-
ljene javne razgrnitve in jav-
ne obravnave prostorskih 
načrtov in so že v fazi spre-
jemanj stališč in priprav 
predlogov, zato lahko pri-
stojna ministrstva spomladi 

pričakujejo ogromno dela z 
izdajo soglasij. 

V Šenčurju so župani 
spregovorili tudi o drugih 
aktualnih težavah, med dru-
gim so se s predstavniki mi-
nistrstva za okolje in prostor 
pogovarjali tudi o odlaganju 
komunalnih odpadkov po 1. 
juliju, financiranju in izvaja-
nju kohezijskih projektov 
gradnje kanalizacije, višini 
povprečnine za financiranje 
občin v letu 2 0 0 9 , podelje-
vanju dimnikarskih konce-
sij in o umeščanju objektov 
za izkoriščanje obnovljivih 
virov energije v prostor. 

Vselitev v dom najbrž marca 
Dom starejših občanov v Naklem je že pol leta pripravljen za vselitev. Včeraj so si ga ogledali delavci 
ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, ki bodo izdali dovoljenje. 

S T O J A N S A J E 

Naklo - Ob lanskem prazni-
ku občine Naklo konec juni-
ja so prerezali trak na vratih 
novega Doma starejših obča-
nov v Naklem. Takrat so ob-
ljubili, da bodo dom med po-
letjem opremili in ga naseli-
li septembra. Tudi poznejše 
napovedi, da bodo prvi sta-
novalci v domu decembra 
2008 ali januarja 2 0 0 9 , se 
niso uresničile. Glavni pro-
blem je izbira izvajalca, ki bo 
skrbel za varovance. 

"Prvotno smo predvideli, 
da bo oskrbo v domu izvajal 
Dom upokojencev Kranj. 
Zaplet je nastal zaradi visoke 
cene oskrbnega dne, ki je 
Občina Naklo ni mogla spre-
jeti. Zato smo iskali ugod-
nejšo ponudbo. Že lani smo 
se začeli dogovarjati z Do-
mom starejših v Preddvoru. 
Po nasvetih njihovega vod-
stva smo dom tudi opremili. 
Zataknilo se je zaradi edin-
stvene situacije v' našem 
domu, kjer je 33 postelj v ob-

činski lasti, 13 pa v zasebni. 
Po večkratnih pogovorih je 
prišlo do zbližanja mnenj. 
Občina Naklo je 8. januarja 
organizirala sestanek, na ka-
terem so sodelovali poleg 
nas in predstavnikov etažnih 
lastnikov direktorica doma 
iz Preddvora Andreja Valant 
in vodja finančne službe 
Francka Prezelj ter direktor 
Direktorata za sodalo Davor 
Dominkuš in svetovalec To-
maž Čebulj z Ministrstva za 

delo, družino in socialne za-
deve. Sprejeli smo več skle-
pov, ki bodo pospešili pripra-
ve na vselitev. Delavci stro-
kovnih služb ministrstva so 
za 12. januar obljubili pre-
gled doma v Naklem, po ka-
terem bodo izdali dovoljenje 
za odprtje. Dom starejših ob-
čanov Preddvor začenja zbi-
rati kader za izvajanje dejav-
nosti javne službe domske 
oskrbe, pripravil pa bo tudi 
predlog obračunavanja na-

jenmin doma v lasti Občine 
Naklo. Slednja bo sklenila 
podnajemniške pogodbe z 
zasebnimi lastniki sob. Za 
vselitev v dom je velik inte-
res, zato bi radi sprejeli prve 
stanovalce vsaj marca letos," 
je povedal Ivan M ^ č , pod-
župan Občine Naklo. Pojas-
nil je, da so opustili zamisel 
o ustanovitvi lastnega za-
voda, saj bo nove koncesije 
Gorenjska dobila šele do 
leta 201 1 . 

V strategiji 
tudi o podjetništvu 
S U Z A N A P . K O V A Č I Č 

Kranj - Konec prejšnjega 
tedna je v občinskih prosto-
rih potekala okrogla miza 
na temo Strategija trajnost-
nega razvoja Mestne občine 
Kranj 2008-2023, kateri 
so razpravljali predvsem o 
podjetništvu in ekonomski 
infrastrukturi. Glede na ak-
tualno temo, bi pričakovali 
večji odziv podjetnikov, saj 
se bo javna razprava zaklju-
čila že 15. januarja. 

Kranjski podžupan Stane 
Štraus je povedal, da so bile 
ekonomske razmere pred 
letom dni, ko so na občini 
začeli pripravljati strategijo, 
precej drugačne, kot so da-
nes, in da bo treba kakšna 
izhodišča tudi prilagoditi. 
Projektna skupina za podjet-
ništvo in ekonomsko infra-
strukturo je izpostavila ne-
kaj prioritet za hitrejši raz-
voj: komunalno opremljene 
površine v poslovnih conah, 
sanadjo degradiranih indus-

trijskih območij, razvoj pod-
jetniškega inkubatorja, e-
storitve za širokopasovno 
omrežje in gradnjo novih 
stanovanj. Boris Oblak, 
predsednik Krajevne skup-
nosti (KS) Bitnje, je povedal: 
"Zaradi gospodarske krize 
se morajo še posebej izbolj-
šati pogoji za delovanje ma-
lih in srednjih podjetij, pre-
več denarja se namenja za 
razvoj mesta Kranj in pre-
malo za razvoj podjetniš-
tva." Peter Zaletel, predsed-
nik KS Jošt, je povedal: "Ob-
čina bi podjetjem, ki ohra-
njajo delovna mesta, lahko 
neposredno pomagala z niž-
jimi dajatvami; na primer 
dajatve za mestna zemljišča 
so zelo visoke." Podžupan 
Stane Štraus je povedal, da 
je pri pripravi strategije so-
delovalo 140 ljudi in da bo 
po zaključku javne razprave, 
iz katere bodo poskušali 
upoštevati čim več predlo-
gov, na vrsti druga obravna-
va na mestnem svetu. 

KRATKE NOVICE 

KRANJ 

O pereči prometni infrastrukturi 

V prostorih Galerije Dali v Kranju se bo danes ob i8. uri za-
čela okrogla miza o žgoči temi, prometni infrastrukturi v 
Kranju. Pripravljajo jo društvo Odgovor, vabljeni pa so tako 
prebivalci kot obiskovalci mesta Kranj, ki se spopadajo z 
nevzdržnimi razmerami predvsem na področju cestne infra-
strukture, dostop do železniške infrastrukture pa je omejen. 
Na okrogli mizi bodo sodelovali direktor Arhitekt biroja Ob-
lak Ciril Oblak, v. d. direktorja Direkcije Republike Slovenije 
za ceste Gregor Ficko, predstojnik Prometnotehniškega in-
štituta Fakultete za gradbeništvo in geodezijo doc. dr. Mar-
jan Žura, direktor Avtošole Humar Emil Humar in direktor 
B&B izobraževanje in usposabljanje Brane Lotrič. Modera-
tor bo Gašper Kleč. Kot pravijo organizatorji, si želijo z okroglo 
mizo, kjer bo strokovnjakom mogoče postaviti tudi vprašanja 
(pričakujejo tudi udeležbo predstavnika MO Kranj), spodbudi-
ti dialog ter prispevati k nujnim in ustreznim rešitvam. V. S. 

" ^ ^ ^ o n a n a o s e b o ž e o d 

• neomejeno kopanje v vseh bazenih 
• otroci do 6. leta brezplačno bivanje 
• 10% popusta za upokojence 
• ugodni smučarski paketi na Golteh 

• zaradi velikega zanimanja še vedno: 
bioterapija po metodi Zdenka Domančiča 

Dohrodošliv Čudovit s i ^ zdravilnih 

termalnih vrelcev! 
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KRATKE NOVICE 

ŠKOF)A L O K A 

Stebrički pred vhodom v stari del Škofje Loke 

Za območje starega mestnega jedra Škofje Loke so pred ne-
davnim naredili potopne stebričke, ki varujejo mesto pred 
prekomernim motoriziranim prometom. Poleg stebričkov 
dostop nadzirajo tudi z video kamerami, brezkontaktnimi 
karticami, semaforjem in domofonom. Tako je omejen do-
stop vozil v staro mestno jedro, razen za uporabnike z do-
volilnicami in dovoljenji. Evidentira se vsak vstop in izstop 
iz mestnega jedra. Stroški ureditve so bili nekaj nad osem-
deset tisoč evrov, sistem pa so dokončali decembra lani. 
Imajo tudi 24-urni nadzorni center kontrole dostopa na 
Mestni trg in Blaževo ulico. StroSki nadzornega centra zna-
šajo 984 evrov na mesec, nam sporočajo z občine Škofja 
Loka. Sistem so decembra poskusno zagnali na Blaževi uli-
ci, s čimer so preprečiti nedovoljeno vožnjo čez Mestni trg 
oziroma ukinili bližnjico med Poljansko in Selško dolino. Z 
novim letom pa so vzpostavili celovit nadzor pristopa s po-
topnimi stebrički, domofonom in video nadzorom tudi na 
Mestnem trgu, in sicer pri Miholu. V dostavnem času od 6. 
do lo. ure dopoldne so stebrički na Mestnem trgu spuščeni 
in dostop za dostavna vozila je mogoč brez identifikacije pri 
stebričkih. Po tem času pa so stebrički dvignjeni in dostop 
je možen le z dovoljenjem občine. Doslej je občina izdala 
več kot 420 kartic in dovolilnic. Stanovalci so prevzeli in že 
uporabljajo okoli 290 kartic, okoli 50 kartic so prevzeli distri-
buterji, druge kartice pa so bile izdane za intervencije in vo-
zila gospodarskih javnih služb. D. Ž. 

C O D E Š I Č 

Na Godešiču urejeno drsališče 

Člani Športnega društva Kondor Godešič so na asfaltnem 
igrišču pri bifeju tudi letos pripravili ledeno ploskev. To je 
sedaj že skorajda tradicija, saj je drsališče na Godešiču že 
osmo leto. Prvič so letos na njem zadrsali 5. januarja. "Dr-
sališče je namenjeno vsem. Čez dan se na njem prosto drsa, 
od sedme ure zvečer pa igramo hokej. Drsališče je namreč 
osvetljeno. Upam, da se v prihodnjih dneh ne bo preveč oto-
plilo, da bo led zdržal vsaj še nekaj časa," je povedal jože 
Hafner, predsednik ŠD Kondor Godešič. Uporabnina za en-
kraten obisk znaša en evro na osebo, poravnate pa jo v bife-
ju ob drsališču. V ŠD Kondor vabijo vse navdušence za zim-
ske radosti, da na Godešiču preizkusite svoje znanje drsa-
nja. M. B. 

Drsališče na Godešiču je dobro obiskano. 

Deponija Draga še ni polna 
Po novem letu so na Malo Mežaklo začeli smeti dovažati le iz občine Železniki, medtem ko jih 
občine Škofja Loka, Gorenja vas-Poljane in Žiri za zdaj odlagajo v Logatcu. 

A N A H A R T M A N 

Škofja Loka - Čeprav je na 
deponijo Mala Mežakla po 
novem letu že možno odla-
gati odpadke iz občin na ob-
močju Upravne enote Škofja 
Loka, pa za zdaj tja dovažajo 
le odpadke iz občine Železni-
ki, medtem ko jih iz Škofje 
Loke, Gorenje vasi-Poljan in 
Žirov odlagajo na deponiji 
Ostri vrh v Logatcu. "V prete-
klosti smo že vozili odpadke 
v Logatec, in ker je bilo mož-
no hitro skleniti pogodbo, 
pogoji pa so bili znani, so se 
občine Škofja Loka, Gorenja 
vas-Poljane in Žiri odločile, 
da odpadke ponovno vozijo v 
Logatec, kjer je možnost od-
laganja še do 15. julija. K takš-
ni odločitvi je gotovo pripo-
mqgla tudi manjša oddalje-
nost V občini Železniki so se 
odločili, da začnejo odlagati 
odpadke na odlagališču Mala 
Mežakla že z novim letom," 
je pojasnil Janez Štalec, vodja 
ravnanja z odpadki na Loški 

komunali, ki je upravljavec 
odlagališča Draga, na katere-
ga so vse štiri občine doslej 
odlagale odpadke. 

V Drago je bil odvoz dovo-
ljen le do konca decembra, v 
skladu z Uredbo o odlaganju 
odpadkov na odlagališŠh pa 
naj bi tam v letu 2008 odlo-
žili še deset tisoč ton odpad-
kov. "Konec leta nam je osta-
lo prostora še približno za tri 
mesece oz. za dobrih dva ti-
soč ton," je razložil Štalec in 
dodal, da naj bi do konca 
meseca dobili odločbo Agen-
cije RS za okolje, po kateri 
bo v letošnjem letu v okviru 
sanadje deponije Draga (za-
prta mora biti do 15. julija) 
dovoljeno zapolniti še pre-
ostali prostor. V primeru 
pravočasno izdane odločbe 
Štalec pričakuje, da se bodo 
nato vse štiri občine, ki bodo 
sicer po operativnem progra-
mu ministrstva za okolje in 
prostor odpadke po 15. juliju 
odvažale na Malo Mežaklo, 
znova odločile za nekajme-

Agencija za okolje naj bi do konca meseca izdala odločbo, da 
je v Drago možno odložiti še dobrih dva tisoč ton odpadkov. 

sečno odlaganje v Dragi, saj 
je to najcenejše. 

"Ko bo odlagališče Draga 
zapolnjeno, bo na Mali Me-
žaldi naprej odlagala občina 
Železniki, pričela pa bo tudi 
Škofja Loka, odpadke iz ob-
čin Žiri in Gorenja vas-Pol-
jane pa bodo zaradi bližine 
najbrž vozili v Logatec," pri-
čakuje Aleksander Kuplje-
nik, direktor javnega komu-
nalnega podjetja }eko-in, ki 

upravlja odlagališče Mala 
Mežakla. V Jeko-inu načrtu-
jejo, da bo po tem scenariju 
do 15. julija na Malo Meža-
klo predvidoma odloženih 
380 ton smeti iz Železnikov 
(če bodo Železniki vozili ves 
čas na Malo Mežaklo, pa se-
demsto ton) in tisoč ton iz 
Škofje Loke, kar skupaj 
predstavlja enomesečno ko-
ličino odpadkov iz občin so-
lastnic tega odlagališča. 

Županov izlet na izredni seji 
Škofjeloški občinski svet je o ukrepih zoper župana Igorja Draksierja zaradi kršitve zakona o 
preprečevanju korupcije razpravljal na izredni seji. 

D A N I C A Z A V R L Ž L E B I R 

Škofla Loka - V Škofji Loki 
so za izlet svojega župana v 
Barcelono na povabilo Cest-
nega podjetja Kranj maja 
2007 vzeli čas. Kosova komi-
sija je občinski svet 11. de-
cembra lani obvestila o svoji 
ugotovitvi, da je župan 
Draksler s tem, ko se je ude-
ležil omenjenega izleta, 
sprejel darilo v vrednosti naj-
manj 709 evrov, kar presega 
vrednost dovoljenih daril po 
zakonu o preprečevanju ko-
rupcije. Komisija je od ob-
činskega sveta še zahtevala, 
da jo v 30 dneh obvestijo o 
ukrepih, ki so jih sprejeli zo-

per župana. Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja je (poleg skli-
ca izredne seje) predlagala 
kar sedem sklepov o ukre-
pih, od katerih so po poldru-
gi uri razprave potrdih le tri. 
Svetniki so bili soglasni pri 
dveh: da jim organi pregona 
posredujejo informacijo v 
zvezi z morebitno preiskavo 
o sumu županovega neupra-
vičenega sprejemanja daril 
od Cestnega podjetja Kranj 
in da nadzorni odbor občine 
temeljito prouči poslovanje 
občine s Cestnim podjetjem 
Kranj vključno z njihovimi 
podizvajalci v letih 2006 , 
2007 in 2008. Županova 

opozicija je podprla tudi 
sUep o tem, da odnos med 
občino in Cestnim podjet-
jem razišče tudi računsko 
sodišče, a so jih svetniki "ko-
aUdje" preglasovali, češ da s 
klicanjem računskega sodiš-
ča izkazujejo nezaupanje do 
občinskega nadzornega od-
bora. Svetniki so z večino 
glasov podprli tudi opozorilo 
županu, da v primeru poto-
vanja v Barcelono ni deloval 
v skladu z zakonom o pre-
prečevanju korupcije. Po 
mnenju koalidjskih svetni-
kov jim tega ne bi bilo treba 
sprejeti, češ da gre le za po-
navljanje ugotovitev protiko-
rupdjske komisije. Svetniki, 

ki v občinskem svetu veljajo 
za županovo opozicijo (An-
ton Peršin, Zorica Škorc, 
Dušan Krajnik), so bili zelo 
kritični do županovega deja-
nja, češ da meče slabo luč na 
dobro ime občine. Pričako-
vali so tudi pojasnilo o njego-
vem ravnanju, vendar župan 
Igor Draksler o tem ni govo-
ril. Mandatno-volilna komi-
sija je predlagala, naj organi 
občine sprejmejo načrt inte-
gritete (nekakšen etični ko-
deks ravnanja), vendar so 
pred sejo dobili pravno tol-
mačenje, da je Člen zakona o 
preprečevanju korupdje, ki 
takšen načrt predvideva, po 
ustavni odločbi razveljavljen. 

D A R I L O N A R O Č N I K O M V LETU 2 0 0 9 Plačniki letne naročnine lahko 
letos izbirate med šestimi darili. 
Ponudba velja do 5. marca 2009, 
če boste letno naročnino plačali 
na sedežu Gorenjskega glasa, 
Bleiweisova cesta 4, Kranj, vsak 
del avnik od 8. do 19. ure. Na začetku 
bo izbira največja, zato pohitite, 
saj ne moremo vedeti, za kateri 
izdelek se boste odločali. 

Gorenjski Glas 
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Kamnik bo praznova 
Ob 780-letnici prve omembe mesta Kamnik se bo zvrstila vrsta prireditev in dogodkov. 

J A S N A P A I A D I N 

Kamnik - Letos mineva 780 
let, odkar je Kamnik, ki se v 
pisnih virih prvič sicer ome-
nja že med letoma 1143 in 
1147, dobil mestne pravice in 
se tako uvršča med najstarej-
ša slovenska mesta, takoj za 
Ptuj. 

Visoko obletnico bodo v 
občini primemo proslavili, 
zato je župan Tone Smolni-
kar v ta namen že oktobra 
lani ustanovil poseben od-
bor, Id ga poleg njega sestav-
ljajo oba podžupana Brane 
Golubovič in Rudi Pfajfar, 
direktorica Agencije za turi-
zem ir. podjetništvo Andreja 
Eržen, vodja oddelka za 
družbene dejavnosti Liljana 
Juhart, predstavnik JSKD 
Tone Ftičar, direktorica 
kamniškega muzeja Zora 
Torkar in predsednik KD 
Priden možic Goran Završ-
nik. "Pripravili smo seznam 
prireditev, ki bodo potekale 
prek celega leta, zajele pa 
bodo vse generacije Kamni-
čanov. Zato odbor tudi se-
stavljajo predstavniki različ-

nih področij. V večini se 
bomo naslonili na tradicio-
nalne kamniške prireditve, 
ki jih bomo skušali tematsko 
obarvati, nekaj bo tudi novih 
dogodkov," je načrte pred-
stavila Andreja Eržen, ki bo 
tudi ena od avtoric monogra-
fije o Kamniku, ki bo predvi-
doma izšla do konca leta. 

Prireditve, s katerimi želi-
jo k praznovanju pritegniti 
čim več Kamničanov, se 
bodo zvrstile vsak mesec. 
Med prvimi bo že proslava 
ob kulturnem prazniku, 
marca bo imel poudarek na 
obletnico občinski praznik, 
aprila bodo v sodelovanju s 
kamniškimi osnovnimi šo-
lami pripravili kviz Kamnik 
- moje mesto. Maj bo v zna-
menju otro.škega Majinega 
festivala, na temo mestnih 
pravic bodo pripravili tudi 
junijske srednjeveške dne-
ve, prek poletja pestro doga-
janje obljubljajo na Glav-
nem trgu, septembra bodo 
na sporedu že 39. Dnevi na-
rodnih noš, novembra se bo 
Kamnik potegoval za držav-
no proslavo ob prazniku 

Andreja Eržen, direktorica Agencije za turizem in 
podjetništvo Kamnik in zgodovinarka, bo pri praznovanju 
780-letnice mesta Kamnika aktivno sodelovala. 

Rudolfa Maistra, posebno 
kulturno proslavo ob 780-
letnici pa bodo pripravili ok-
tobra. 

Občane in obiskovalce 
mesta bo na visok jubilej 
opominjal tudi transparent 
na Maistrovem mostu. 

Višje cene v 
medvoškem vrtcu 
Nove cene programov Vrtca Medvode so v 
povprečju višje za dobrih 14 odstotkov. Ta 
podražitev pa ne velja za starše, za katere so cene 
po odločitvi občinskega sveta v povprečju višje 
za sedem odstotkov, razliko pa bo krila občina. 

M A J A B E R T O N C E L J 

Medvode - Občinski svet ob-
čine Medvode je drugič v 
letu dni potrdil višje cene 
programov v Vrtcu Medvo-
de. Prvo povišanje je bilo 
sprejeto februarja 2008, 
drugo pa na seji 16. decem-
bra. Nove cene, v povprečju 
višje za 14,11 odstotka, so za-
čele veljati s 1. januarjem. 
Kot je bilo navedeno, so glav-
ni razlogi za povišanje cen 
višji stroški za plače zaposle-
nih po uvedbi plačne refor-
me v javnem sektorju in rast 
cen življenjskih potrebščin. 

Povišanje v povprečju v vi-
šini dobrih 14 odstotkov pa 
ne velja za starše otrok. Na 
predlog Odbora za družbene 
dejavnosti bodo cene progra-
mov za starše v povprečju 
višje za sedem odstotkov, 
razliko pa bo krila občina. 
"Odstotek podražitve se nam 
je zdel kar visok, zato predla-
gamo, da se odstotek poviša-
nja za starše prepolovi, za 

občino in za državo pa ostaja 
enak. Razliko do prvotno 
predlagane podražitve pa bo 
v tem primeru morala vrtcu 
kriti občina," je pojasnil Lju-
bo Jamnik, predsednik Od-
bora za družbene dejavnosti. 
Zaradi predlagane podražit-
ve bo po ocenah iz občinske-
ga proračuna za vrtec treba 
zagotoviti dodatnih 161 tisoč 
evrov, s predlogom, da starši 
krijejo le polovico povišanja, 
pa še 45 tisoč evrov več. Ob-
činski svet je predlog novih 
cen sprejel, vključno s pred-
laganim sklepom odbora za 
družbene dejavnosti. Polna 
cena za prvo starostno obdo-
bje po novem za občino in za 
državo (slednja plačuje ceno 
programa za drugega in vse 
naslednje otroke, ki so iz ene 
družine hkrati vključeni v vr-
tec) znaša 500.59 evra (za 
starše 465,09 evra), za drugo 
starostno obdobje 329,94 
evra (za starše 312,25 evra) in 
za kombinirani oddelek 
383,61 evra (359,96 evra). 
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Pomoč staršem 
JASNA P A I A D I N 

Kamnik - S sprejetjem občin-
skega proračuna za leto 
2009 so kamniški svetniki 
potrdili tudi vrsto socialnih 
programov in projektov, ki 
bodo v kriznem letu, ki se 
nam obeta, mnogim olajšali 
življenje. 

Najbolj se bodo šestdeset 
tisoč evrov v proračunu za-
gotovo razveselile mlade 
družine, saj bo občina letos 
staršem prvič podelila denar 
ob rojstvu otroka. Dobili naj 
bi od 150 do 180 evrov neto. 
Na napovedana odpuščanja 
in padec življenjskega stan-
darda so se na občini pripra-
vili tako, da so postavko za 

enkratne denarne pomoči z 
devet tisoč evrov povišali na 
35 tisoč evTOv. Za 32 tisoča-
kov je več tudi denarja za 
osnovno zdravstveno zavaro-
vanje, ki ga občina plačuje 
brezposelnim občanom; ta 
zdaj znaša 230 tisoč evrov. 
Kot je povedal podžupan 
Brane Golubovič, odgovoren 
za področje družbenih dejav-
nosti, bo občina sofinancira-
la tudi šolo v naravi in letova-
nje za najmlajše iz socialno 
ogroženih družin, tabor za 
nadarjene, vstopnice za Ar-
boretum in Terme Snovik, 
najmlajši smučarji pa bodo 
ob pomoči občine na Veliki 
planini vso zimo lahko smu-
čali brezplačno. 

KAMNIK 

Petrove jaslice navdušujejo 

Tudi letos se je ob Božiču dnevna soba v hiši na Vremšakovi 
2 v Kamniku spremenila v ogromne jaslice. Te zadnja leta z 
veliko ljubezni postavlja Peter Razpet, pri njem in Matei pa 
si obiskovalci te dni podajajo kljuko, jaslice, ki jih spremlja 
tudi Petrova pripoved in glasba, si je mogoče ogledati še do 
svečnice (2. februar), najavite pa se lahko po telefonu 
070/450 488 ali 041/312 698. V. S. 
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Gasilci dvakrat 
podvojili moči 
Minulo soboto so imeli kranjski gasilci toliko dela, 
da so na pomoč dvakrat poklicali dežurne 
sodelavce. Iz dima rešili nezavestnega Kranjčana. 

S I M O N Š U B I C 

Peračica, Kranj - V soboto 
okoli 12. ure so se poklicni 
gasUci iz Kranja najprej od-
pravili do viadukta Peračica, 
kjer je v naletu trčilo več vo-
zil. "Ko so se naši gasilci od-
pravili proti Peračici, vodja 
intervencije )ože Teran še ni 
vedel, da sploh ne gre za na-
vadno prometno nesrečo, 
kakor je bilo sprva sporoče-
no. V verižnem trčenju je 
bilo udeleženih več kot deset 
vozil, nekaj jih je bilo tudi v 
predoru, zato je obstajala ne-
varnost požara. Poleg požar-
nega zavarovanja kraja ne-
sreče so morali poskrbeti še 
za odklop vseh akumulator-
jev, cesto so posuli z vpoj-
nim sredstvom, v reševalna 
vozila pa so pomagali spravi-
ti tudi pet lažje poškodova-
nih oseb. Dela je bilo toliko, 
da so morali aktivirati še de-
žurne gasilce," je pojasnil 
strokovni vodja kranjskih ga-
silcev Matej Kejžar. 

Poltretjo uro kasneje so 
iste gasilce poklicali še na 
Zoisovo ulico v Kranju, kjer 
so v kletnih prostorih stano-
vanjskega bloka zagoreli od-
loženi predmeti. "Tudi tu 
nismo pričakovali, da bo 
moralo na intervenciji sode-

lovati toliko gasilcev. A zara-
di požara je nastalo veliko 
dima, ki se je razširil po 
stopnišču, od tam pa v sta-
novanja. Ker se za nekaj sta-
novalcev ni vedelo, kje so, so 
morali gasilci pregledati kar 
nekaj stanovanj, zato so zno-
va zaprosili za sodelovanje 
dežurnih kolegov," je razlo-
žil Kejžar. 

Pri pregledu stanovanj so 
tako v tretjem nadstropju na-
šli 60-letnega stanovalca, ki 
je vdihnil večjo količino 
dima in zato izgubil zavest. 
Gasilci so ga takoj odnesli iz 
zadimljenega stopnišča na 
svež zrak, kjer ga je prevzela 
ekipa nujne medicinske po-
moči iz Kranja. Kranjčana so 
nato odpeljali na urgenco 
Kliničnega centra v Ljublja-
ni, kjer je ostal na zdravlje-
nju. Njegovo življenje ni v 
nevarnosti. 

"Letos smo imeli že šest 
podvojenih intervencij, na 
leto pa se sicer zgodi približ-
no petdesetkrat, da moramo 
vpokbcati tudi dežume gasil-
ce. V eni izmeni namreč 
dela samo sedem gasilcev, 
kar je pogosto premalo, da bi 
z njimi pokrili dve interven-
ciji naenkrat," je pojasnil 
tehnični direktor kranjskih 
gasilcev Vojko Ariač. 

G 0 2 D - M A R T U 4 E K 

Prvo nočno iskanje s helikopterjem 

V soboto ob 18. uri so Operativno komunikacijski center 
Kranj obvestili, da se je na območju med Srednjim vrhom 
in Visokim vrhom nad Gozd-Martuljkom izgubil planinec. 
Ker je bilo njegovo življenje zaradi zelo nizkih temperatur in 
izpostavljenosti terena resno ogroženo, so takoj organizira-
li iskalno akcijo, v kateri so sodelovali gorski reševalci iz 
Kranjske Gore, policisti gorske enote In helikopter policije, 
ki je opremljen za nočno letenje in opazovanje. Tako so pla-
ninca zelo hitro našli. Policijski helikopterje nato na greben 
odložil dva reševalca, ki ju je posadka usmerjala proti 
najdenemu planincu. S helikopterja so usmerjali tudi reše-
valno ekipo, ki je po previsnih skalnih policah in snežnem 
žlebu nepoškodovanega, a podhlajenega planinca varno 
pripeljala v dolino. Policija poroča, da je bilo to prvi primer 
v Sloveniji, ko so pogrešano osebo s helikopterjem iskali v 
nočnem času. S. Š. 

T R Z I N 

Izteklo 26 kubičnih metrov goriva 

V soboto okoli 18. ure so iz podjetja Periteks v industrijski 
coni Trzin obvestili ljubljanski regijski center za obveščanje 
o izlitju kurilnega olja iz rezervoarja. Do izlitja je prišlo 
zaradi poškodovane cevi med cisterno in objektom, k sreči 
pa pod lokacijo izlitja ni vodnih virov, ki bi bili ogroženi. 
Iz cisterne naj bi po prvih podatkih izteklo okoli 26 kubičnih 
metrov goriva. Posredovali so gasilci Centra požarne varno-
sti Domžale, ki so zavarovali kraj do prihoda podjetja 
Kemis, pooblaščenega za odstranjevanje nevarnih snovi. 
Lastnik podjetja Periteks je poklical gradbeno podjetje, ki 
je z delovnim strojem opravilo izkop in odstranilo asfalt. 
Delavci Kemisa so takoj po opravljenem izkopu pričeli 
črpati kurilno olje. Do okoli i. ure zjutraj jim je uspelo izčr-
pati okoli sedem tisoč litrov izteklega olja. delo pa so nada-
ljevali tudi podnevi. S. Š. 

Tragedija na Starem vrhu 
Voznik teptalnega stroja za sneg je na smučišču Stari vrh do smrti povozil šestletno smučarko, ko je s 
teptalnikom prečkal linijo vlečnice. Ovadili ga bodo zaradi domnevne povzročitve smrti iz malomarnosti. 

S I M O N Š U B I C 

Stari vrh - Policisti bodo 31-
l e t n ^ voznika, kd je v nede-
ljo dopoldne na smučišču 
Stari vrh do smrti povozil 
šestletno deklico, kazensko 
ovadila zaradi suma storitve 
kaznivega dejanja povzročit-
ve smrti iz malomarnosti, je 
včeraj sporočil Andrej Za-
krajšek, tiskovni predstavnik 
Policijske uprave Kranj. Tra-
gična nesreča na Starem 
vrhu se je v nedeljo nekaj po 
11. uri godila, ko je voznik s 
snežnim teptalnikom pre-
čkal vlečnico, na kateri so bili 
smučarji, kar je v nasprotju s 
predpisi. 

Polidja poroča, da je 31-let-
ni delavec s teptalnim stro-
jem opravljal dela na smučiš-
ču. S teptalnikom se je pripe-
ljal do linije vlečnice Zapre-
val (krožniki), kjer se je usta-
vil. Že prej se je samodejno 
ustavila tudi sama vlečnica. 
"31-letnik je s strojem zape-
ljal prek linije vlečnice, če-
prav ta ni bila izpraznjena. V 
tem času pa je delavec na 
vlečnici to znova zagnal. Ko 
je delavec na teptalnem stro-
ju opazil, da je vlečnica spet 
začela delovati, je s strojem 
izvedel manever, vendar pa 
se je pri tem tako približal 
vlečnici, da je šestletno dekli-
co. ki je bila v tem času na 
vlečnici skupaj s svojo 
mamo, povleklo pod zadnji 
del teptalnega stroja. Ko je 
delavec to opazil, je stroj za-
ustavil in poskušal pomagati 
ranjenemu otroku." je pojas-
nil Zakrajšek. Kljub takojšnji 
zdravniški pomoči na kraju 

Tragična nesreča na Starem vrhu se je zgodila, ko je voznik s teptalnikom prečkal vlečnico. 

nesreče je deklica zaradi hu-
dih ran kmalu po nesreči 
umrla, medtem ko njene 
mame teptalnik ni ranil. Po-
licisti sumijo, da je bil voznik 
teptalnika v času nesreče al-
koholiziran, kar pa bodo po-
trdili ali ovrgli rezultati na-
daljnje preiskave, 

"Bil sem v bližini, ko se je 
zgodila nesreča, zato sem ta-
koj poklical ustrezne službe, 
iskali smo zdravnike, ki so 
morda na smučišču in priSli 
so trije, ter zdravstveni dom 
v Škofji Loki. Takoj sem tudi 
sporočil, da je deklica tako 
hudo ranjena, da je potreben 
helikopterski prevoz. Na ža-
lost ni preživela," je vidno 
pretresen razložil direktor 
STG Stari vrh Matej Dem-
šar. Novica o tragični nesrefi 
je vse domačine takoj ovila v 
čmo, saj je bila ponesrečena 
deklica doma v Zaprevalu, 

vasid sredi smučišča. Umrla 
je v neposredni bližini svoje-
ga doma. "To so naši sosed-
je, dobro se razumemo, tudi 
voznik teptalnika, ki pri nas 
dela že dvanajst let, in starši 
ponesrečene deklice se do-
bro poznajo," je povedal 
Demšar. 

Po mnenju prometnega in-
špektorja za žičniške naprave 
^ t k a Bahovca je 31-letni voz-
nik storil nedopustno deja-
nje, saj se teptalnik ne sme 
nikoli uporabljati na vlečnih 
poteh, če te delujejo, drugod 
na smučišču pa le izjemoma 
in še tedaj je treba uporabljati 
zvočno in svetlobno signali-
zadjo. Zakaj je 31-letni voznik 
s teptalnim strojem sredi 
smučarskega dne prečkal 
vlečno progo, ni znal poveda-
ti nihče. "To ni bilo načrtova-
no. Dogovorjeno je bilo, da bo 
teptalnik že pred 9. uro, ko 

vlečnica še ne obratuje, na de-
skarskem parku, ki je v bliži-
ni. Ne vem pa, zakaj je vlečni-
co prečkal šele ob 11. uri," se 
je spraševal Demšar. 

Novica o tragediji na Sta-
rem vrhu je med vračanjem 
s slovesnosti v Dražgošah 
dosegla tudi predsednika 
vlade Boruta Pahorja, ki se je 
zato ustavil v Zaprevalu in 
žalujoči družini osebno izre-
kel sožalje. 

Smučišča so konec tedna 
zahtevali še dve floveški živ-
ljenji. V soboto je na smučiš-
ču v Bad Kleinkirchheimu v 
Avstriji umrl 13-letni deček iz 
Iga pri Ljubljani, ki je trčil s 
prav tako trinajstletnim prija-
teljem. na Golteh pa se je v 
nedeljo zvečer smrtno po-
nesrečil 41-letni moški z ob-
močja Hočkega Pohorja, ki je 
med vožnjo z motornimi 
sanmi trčil v drevo. 

V trčenju umrla mlada Jeseničana 
v prometni nesreči na Jesenicah sta v nedeljo umrla domačina, stara sedemnajst in osemnajst let. 

S I M O N Š U B I C 

Jesenice - V nedeljo zvečer 
sta se na javni poti na Spod-
njem Plavžu na Jesenicah 
smrtno ponesrečila mlada 
Jeseničana, stara osemnajst 
in sedemnajst let. Polidja 
poroča, da je osemnajstletni 
Jeseničan ob 18.30 vozil 
osebni avtomobil po javni 
poti iz smeri Spodnjega 
Plavža proti Hrušid. V des-
nem preglednem ovinku je s 
prednjim desnim kolesom 
zapeljal na baiJdno in pri 
tem izgubil kontrolo nad vo-
zilom. Vozilo je pričelo boč-
no drseti proti desnemu 
robu vozišča, kjer je silovito 
trčilo v drevo. 

Po trčenju je vozilo odbilo 
po pobočju slepega rokava 

Save DoUnke, kjer se je obr-
nilo na streho in tako obsta-
lo v suhi rečni strugi. Osem-
najstlemi voznik in leto 
mlajši sopotnik, prav tako z 
območja Jesenic, sta po ne-
sreči ostala ukleščena v vozi-
lu. Iz zverižene pločevine so 
ju izrezali poklicni gasila z 
Jesenic Zaradi hudih ran sta 
umrla na kraju nesreče. 

V nedeljo se je na območ-
ju Jesenic pripetila še ena 
huda nesreča, v kateri je ena 
oseba utrpela hude rane, 
ena pa lažje. 45-letni Jeseni-
čan se je Z osebnim vozilom 
okoli 12. ure peljal po lokal-
ni cesti Jesenice-Planina 
pod Golico. V klancu nav-
zgor je v bližini odcepa za 
naselje Pejce zapeljal v des-
ni nepregledni ovinek. Tam 

Avtomobil mladih Jeseničanov je pristal v suhi rečni strugi. 

je zaradi neprilagojene hi-
trosti zapeljal proti levemu 
robu vozišča in čelno trčil v 
osebni avtomobil, ki ga je 
pravilno iz smeri Planine 
pod Golico proti Jesenicam 

vozila 28-letna voznica iz 
okolice Jesenic. Voznik je 
bil v nesreči huje ranjen, so-
voznica pa lažje, zato so re-
ševala oba odpeljali v jeseni-
ško bolnišnico. 
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Zmago so res potrebovali 
Košarkarji TCG Mercatorja, ki so v zadnjih krogih lige UPC z igrišča odhajali sklonjenih glav, 
so v soboto zvečer z zmago končno spet razveselili svoje navijače. 

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

Škofja Loka - Derbi začelja 
14. kroga košarkarske lige 
UPC je bU minulo soboto v 
škofjeloški dvorani Poden, 
kjer je domača ekipa TCG 
Mercatorja gostila Alpos 
Šentjur. Obe moštvi sta zma-
go potrebovali in si jo želeli, 
na koncu pa so se vendarle 
veselili domači navijači, saj 
so košarkarji TCG Mercator-
ja povsem nadigrali goste iz 
Šentjurja in slavili s 67 : 49 
( 9 : 1 7 , 1 9 : 9 , 1 9 : 1 0 , 2 0 : 1 3 ) . 

"Na začetku tekme je nad 
nami visel nekakšen meč, saj 
smo se zavedali, da srečanja 
preprosto ne smemo izgubi-
ti, pa tudi da je zadnje čase 
ekipa Alposa igrala zelo so-
lidno. To se je odrazilo v prvi 
četrtini, ko nam nikakor ni 
šlo. Ko pa se je v drugi četrti-
ni odprlo in je žoga našla pot 
v koš, pa je naenkrat postalo 
vse laže," je po tekmi povedal 
loški trener Matic Vidic, ki je 
po odhodu Krejiča in Buršiča 
v moštvo dobil pomembno 
okrepitev, 202 centimetra vi-
sokega Igorja Jokiča. "Jokič 
je igralec, ki je koristen v vsa-
ki ekipi, kar smo danes že 
lahko opazili, prav tako pa 
moram pohvaliti tudi nekate-
re druge na čelu s Tomažem 
Mezkom, Primožem Sko-
kom, Mensudom Julevičem, 
pa tudi drugi so se razigrali. 
Odlično so odigrali v obram-
bi in naša visoka zmaga je še 

V rumenem dresu TCG Mercatorja je s številko 17 zaigrala tudi nova okrepitev Ločanov, 
202 centimetra visoki Igor )oklč. / fom: Tina oon 

kako zaslužena," je dodal Vi-
dic, ki bo fante te dni priprav-
ljal na morebiten sobotni po-
dvig v gosteh pri Zlatorogu v 
Laškem. "Zagotovo bo gosto-
vanje v Laškem za nas težko, 
vse ekipe v tej sezoni tam vi-
soko izgubljajo. Toda borili 
se bomo po svojih najboljših 
močeh, ofitno so tudi Lašča-
ni ranljivi, saj so danes izgu-
bili v Kopru," je še dodal Ma-
tic Vidic. 

V ligi UPC, kjer s 24 točka-
mi vodi ekipa Zlatoroga La-
ško, Helios ima na 3. mestu 

23 točk, TCG Mercator pa na 
9. mestu 19 točk, je že med 
tednom ekipa Heliosa doma 
s 102 : 60 premagala Elek-
trotehno Esotech, jutri pa 
Domžalčane v ligi UPC čaka 
nov krog, saj gostujejo pri 
ekipi Hopsov na Polzeli. 

Konec tedna je bil na spo-
redu tudi prvi ponovoletni 
krog v 1. B ligi za moške. Ko-
šarkarji Triglav so doma s 73 
: 71 premagali ekipo Janč, eld-
pa Šenčiuia CP KR pa je go-
stovala pri vodilnih Parkljih 
in izgubila s 77 :69 . Triglava-

ni so sedaj s 25 točkami na 
lestvici na 5. mestu, Senčurja-
ni pa so na 6. mestu s 23 toč-
kami. 

Medtem ko bodo košarka-
rice ligaške obračune nadalje-
vale ta teden, pa so bile prve 
tekme po novem letu v 2. 
SKL za moške že minuli ko-
nec tedna. Ekipa Stražišča je s 
64 : 59 premagala ekipo Idri-
je 2000, ekipa Tinexa Med-
vod je z 9 7 : 6 7 premagala Je-
senice, ekipa Radovljice, ki je 
gostovala pri Splošni plovbi, 
pa je zmagala z 7 9 : 8 6 . 

Veselje in žalost 
ob Zlati lisici 
v soboto se je v štajerski prestolnici zmage 
na tekmi svetovnega pokala alpskih smučark 
veselila Tina Maze, zaradi kapi pa je umrl oče 
našega najboljšega smukača Andreja Jermana, 
6i-leti Tržičan Janez Jerman. 

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

Maribor - Jubilejno 45. tek-
movanje za Zlato lisico, ki so 
ga minuli konec tedna uspeš-
no pripravili na pohorskih 
strminah, bo v lepem spomi-
nu ostalo tudi našim smučar-
kam, zlasti 25-letni Korošici 
Trni Maze (SK Čma TAB), ki 
je na sobotni veleslalomski 
tekmi premagala prav vse 
konkurentke. Izkazali sta se 
tudi Mateja Robnik (SK Bra-
nik), ki je osvojila 14. mesto, 
in 20-letna Gorenjka z Blej-
ske Dobrave Maruša Ferk 
(DTV Blejska Dobrava), ki se 
je uvrstila na 15. mesto. 

Manj vzroka za dobro voljo 
so imeli navijači (skupaj se 
jih je v Mariboru konec ted-

na zbralo okoli 15 tisoč) in 
naša dekleta v nedeljo, ko se 
je na slalomski tekmi med 
dobitnice točk, na 21. mesto, 
uspelo uvrstiti le Maruši 
Ferk. Nedeljske slalomske 
zmage in skupne zmage na 
letošnji Zlati lisici se je vese-
lila Nemka Maria Riesch. 

Kljub veselju med navijad 
in organizatorji, ki so pripra-
vili še eno lepo prireditev, pa 
bodo imeli žalosten spomin 
na letošnjo Zlato lisico prija-
telji in družina Jerman iz Tr-
žiča, saj je med pospravlja-
njem RTV-opreme pri 61 le-
tih za kapjo umrl Janez Jer-
man, gorski reševalec in tudi 
oče našega najboljšega smu-
čarja v hitrih disciplinah An-
dreja Jermana. 

KRANJ 

Tekmovanje kranjskih osnovnošolcev 

Na pobudo Alpskega smučarskega kluba Triglav bodo 
osnovnošolci to soboto, 17. januarja, na Krvavcu znova tek-
movali na nekoč priljubljenem občinskem tekmovanju v 
veleslalomu. Poleg kranjskih šolarjev so na tekmovanje po-
vabljeni tudi šolarji iz občin, ki so bile nekdaj del občine 
Kranj, za vsako šolo, ki bo prijavila 20 ali več tekmovalcev pa 
bo organiziran tudi brezplačen avtobusni prevoz. Za tek-
movalce in spremljevalce bodo veljale posebne cene 
smučarskih kart (14 evrov), dodatne informacije pa dobite 
pri Tomažu Knificu oziroma po telefonu 041/676 934. V. S. 

VATERPOLO 

KRAN) 

V Kranju so igrali mladi 

Minuli konec tedna so tekmovanja začeli tudi vaterpolisti v 
Članski kategoriji. Začela sta se namreč liga Alpe Adria in 
člansko prvenstvo v prvem delu. Kranjska Kokra je bila v pr-
vem krogu prosta, v Ljubljani pa sta se odigrali dve tekmi. V 
prvi je Slovan gostil tržaški klub PN Trieste in doživel poraz 
z zadetkom razlike, v drugem srečanju pa je Slovan Olimpi-
ja premagala Žusterno iz Kopra. Kranjski Triglav je v prvem 
krogu lige Alpe Adria gostoval na Reki pri Primorju in ga 
premagal s 15 : 6. V Kranju pa je domači klub pripravil že 
drugI turnir Snežak za kategorijo do 16 let. Na turnirju so 
poleg dveh domačih ekip nastopile še dve ekipi beograjske-
ga Partizana, zagrebška Mladost in splitski Jadran. Domači 
igralci so lahko spoznali kvaliteto tako srbskega kot tudi hr-
vaškega vaterpola, vsi skupaj pa so ugotovili, da takih turnir-
jev primanjkuje, in se že dogovarjali za srečanja tako na Hr-
vaškem kot tudi v Srbiji. J. M. 

TELEMARK SMUČANJE 

Dober obet pred domačo tekmo 

V avstrijskem Raurisu je konec tedna potekala mednarodna 
tekma telemark smučarjev v disciplini šprint. Slovenska 
ekipa je med 60 tekmovafci iz petih držav nastopila izjem-
no: 17-letni Jan Lautar je osvojil drugo mesto, Luka Pintar je 
bil uvrščen na tretje, Tine Kolenc pa je prismučai na 6. 
mesto. Konec tedna bodo najboljši telemark smučarji tek-
movali na tekmi svetovnega pokala na Kobli. V. S. 

Hiša Zdravja 

IZBRANE 
ZDRAVSTVENE TEME 
OD A DO Ž 

Brezplačna predavanja v sprejemni dvorani 
Gorenjskega glasa (BEeiweisova cesta 4). 

Predstavitev zdravju koristnih izdelkov, brez-
plačne degustacije in diagnostični testi. 
Mini zdravstveni priročniki in DVD, spletno 
svetovanje o zdravju: hisazdravjaiš'g-glas,si 

Z virusi HPV (humanimi papiloma virusi) se vsaj enkrat v življenju okuži od 50 do 80 
odstotkov ljudi, posebej mladih. Čeprav okužba, ki je spolno prenosljiva, običajno 
mine brez vidnejših simptomov, so za ženske posledice lahko usodne. Razvije se 
rak na materničnem vratu, ki v Evropi vsako leto odnese okrog 25 tisoč življenj. 
Kako preprečiti okužbo s HPV in raka na materničnem vratu, boste izvedeli 
na brezplačnem predavanju prof. dr. Marjetke Uršič Vrščaj, ginekologinje 
onkologinje iz Onkološkega inštituta v Ljubljani. Predavanje, ki ga je omogočilo 
podjetje GlaxoSmithKline, h« v sredo, 21. januarja 2009, ob 17. uri v sprejem-
ni dvorani Gorenjskega glasa. Vabljeni! 

Na elektronskem naslovu hisazdravja@g-glas.si bo na vaša vprašanja o HPV in 
raku na materničnem vratu odgovarjal strokovnjak. 

Cla*oSirathKline Gorenjski Glas 

mailto:hisazdravja@g-glas.si
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S smučmi po 
planotah Slovenije 
V I L M A S T A N O V N I K 

Tržič - Zamisel za popotova-
nje po planotah Slovenije s 
tekaškimi smučmi se je že 
pred časom porodila Iztoku 
Kordišu, ki se je udeležil po-
dobne prireditve na Fin-
skem, prvič pa so jo sloven-
ski tekaški zanesenjaki pri-
pravili lansko zimo. "Lani se 
je teka po planotah Slovenije 
udeležilo sedemdeset teka-
čev, od tega tudi kar nekaj 
tujcev. Tudi letos je prijavlje-
nih že okoli šestdeset udele-
žencev, še več prijav pa priča-
kujemo te dni," je povedala 
Milena Kordež, nekdanja re-
prezentantka v teku na smu-
čeh, ki se je že lani vključila v 
pripravo prve takšne priredit-
ve pri nas, pri njej pa sodelu-
je tudi letos. 

Tek po planotah Slovenije 
pripravljajo SD Krplje, S D 
Lovrenc na Pohorju, SD Že-
lezničar, ŠD Atrans, SK Piv-
ka, S K Kovinoplastika Lož, 
TSK Idrija, ŠD Dražgoše in 
TD Bohinj. "Prireditev, ki 
smo jo poimenovali 330 kilo-
metrov po planotah Sloveni-

je se bo 14. februarja začela 
na Pohorju, drugi dan se 
bodo udeleženci preselili na 
Menino, tretji dan na Veliko 
planino, nato pa na Snežnik, 
v Trnovski Gozd, na Jelovico 
in popotovanje na smučeh 
sedmi dan zaključili na Po-
kljuki. Lani je bilo sicer nekaj 
težav s pomanjkanjem snega 
in sta bili na koncu dve etapi 
na Pokljuki, vendar je bil dlj 
dosežen, saj so udeleženci 
prepotovali Slovenijo od Po-
horja na vzhodnem delu do 
Snežnika na jugu, do Poklju-
ke na zahodu. Vsak je užival 
v teku v lastnem ritmu, če-
prav ima vsaka etapa tudi za-
htevnejše vzpone in spuste 
in je pot primerna le za teka-
če, ki imajo vsaj nekaj 
izkušenj," tudi pravi Milena 
Kordež in vabi, da si tekaški 
navdušenci več o tako ime-
novanem Countiy ski touru 
ogledajo na www.ppslo.com, 
prijaviti pa se je mogoče še 
do 25. januarja. Več informa-
cij dobijo pri Iztoku Kordišu 
po telefonu 041/456 895 
ali po pošti iztok.kordis® 
guest.ames.si. 

GORENJSKI SEMAFOR 

TEK NA SMUČEH 
Rogla - državno prvenstvo v šprintu štafet, ženske: 1. TSK 
Bled (Zupan, Razlnger) 23:02, 2. Valkarton Logatec (Mal-
nar, Sever Rus) + 0:31, Merkur Kranj (Klemenčič, Šolar) -t-
0:43; moški: i. Bled (Prosen, Poklukar) 26:13, 2. Valkarton 
Logatec (Tršan, Gorjanc) + 0:06, 3. Valkarton ^ (Peklaj, 
Rupnik) + 0:49. M. B. 

Reit iiti Winkel - evropski pokal OPA, dvojno zasledova-
nje, članice: 1. Rupil (Ita), 6. Benedičič + 0:19, n . Soklič + 
0:40; mladinke: 1. Buillet (Fra), 11. Eržen + 0:58; nnladin-
ci: 1. Dotzler (Nem), 4. Šimenc + 0:17, 8. Klavžar + v.oi, 
10. Potočnik + 1:20, 18. Rimahazi -i- 1:31; šprint, klasika, 
člani: 1. Scola (Ita), 29. Repanšek (Slo); članice: i. Smut-
na (Aut), 16. Benedičič, 24. Soklič (obe Slo); mladinke: 1. 
Locatelli (Fra), 9. Eržen, n . Čebašek; mladinci: 1. Schnet-
zer (Nem), 9. Klavžar, 13. Rimahazi (Slo). M. B. 

ROKOMET 
Z drugim delom prvenstva so prve začele rokometašice v 
1. ligi. Odigrale so 12 krog. Obe gorenjski ekipi sta izgubi-
li. Rezultata: Krka : Sava Kranj 3 6 : 2 7 (18: n); Škofja Loka 
KSI: Celeia Žalec 22 : 29 (9 :15). M. D. 

HOKEJ 
DP za člane, 27. krog: M K Bled : Jesenice mladi o : 6 (o : 
1, o : 3, o : 2),-Triglav: Alfa 1 9 : 1 (3 : o, 7 : 1 , 9 : o). Na le-
stvici vodi Medveščak s 73 točkami, Stavbar na 2. mestu 
ima 6i točk, Triglav na 3. mestu 56 točk, Jesenice mladi 
na 5. mestu 41 točk, M K Bled na 7. mestu pa 39 točk. V 
sredo Triglav gostuje pri Toji Olimpiji, MK Bled doma go-
stijo Mladost, Jesenice mladi pa gostujejo pri Alfi. V. S. 

DVORANSKI HOKEJ 
1. floorbali liga za moške, 14. krog: Zelenci Kranjska Gora 
: InSport Škofja Loka 8 : 6, Borovnica : Polycom Brlog 5 ; 
1, Galaks Železniki: Ljubljana 7: 6, ELROD Škofja Loka : 
Bogojina 1 9 : 2 , Mali princ Idrija : Žiri o : 13. Na lestvici 
vodi ekipa Zelenci Kranjska Gora z 22 točkami, druga je 
Borovnica z 21 točkami, Polycom Brlog in Insport sta 
zbrala na tretjem in četrtem mestu 19 točk, na petem me-
stu imajo Žiri 15 točk, Galaks iz Železnikov ima 14 točk, 
sledi Ljubljana lo točk, ELROD Škofja Loka 6 točk, Idrija 
4 točke in Bogojina brez točk. V. S. 

Na Švedskem se dobro počuti 
Rok Tičar je svoje življenje zapisal hokeju že pri štirih letih. Danes dvajsetletni Jeseničan je domačo 
rdečo barvo pred dvema sezonama zamenjal za skandinavski mraz. 

T I N A T O S I Č 

Jesenice - Rok Tičar je začel 
igrati hokej pred domačim 
blokom, naddjeval pa v ho-
kejski šoli jeseniškega kluba. 
Zanj ga je navdušil oče, ki je 
bil nekdaj hokejski vratar. To 
je tudi edina pozicija, v kate-
ri se Rok v svoji karieri ni 
preizkusil, prisega pa na ig-
ralno pozicijo centra. 

Igrate v tujini. Kako ste se 
odločili za ta korak? 

"Vedno sem se želel preiz-
kusiti v tujini. Prelomnica je 
bilo svetovno prvenstvo do 18 
let v Mariboru leta 2007, kjer 
me je videl agent iz Švedske. 
Navezala sva stike in poma-
gal mi je pri prestopu. Sedaj 
igram za klub Timra IK. Od-
ločitev za prestop ni bUa tež-
ka." 

Kakšna je vaša eldpa? Se do-
bro razumete med seboj? 

"Lani sva bila v ekipi dva 
tujca, trener, ki je bil Ameri-
čan, in jaz. Letos sem tujec 
samo jaz. V ekipi se dobro 
razumemo. Igramo švedsko 

Rok je edini tujec v svoji ekipi. / Foto: čn siav« 

super elite ligo do 20 let. Nis-
mo ravno pri vrhu, vendar še 
imamo možnost, da se uvr-
stimo med top osem ekip." 

Kako se razlikuje način igre 
in treninga na Švedskem in v 
Sloveniji? 

"Na Švedskem je že pred 
treningom cel potek napisan 
na listu. Pregledamo način 
vaj, pridemo na led, kjer se 

malo poigramo s ploščkom, 
nato se začne zares. Začne-
mo s prvimi tremi vajami, 
sledi raztezanje in potem 
tehnične priprave na tekme. 
Veliko je poudarka na drsa-
nju in vedno smo v gibanju. 
Ne hodimo nazaj k trenerju, 
ki bi risal na tablo in nam 
razlagal, kot je praksa v Slo-
veniji. Pri nas je več ali manj 
vse v teku. Sam način igre je 

malo hitrejši, veliko je takti-
ziranja, zato je treba biti ved-
no z glavo pri igri." 

Bi lahko izpostavili trenerja, 
ki je zaznamoval vašo hokej-
sko pot? 

"Težko bi izpostavil le ene-
ga. Menim, da vsak trener 
pusti nekaj svojega na igral-
cu. Poleg zdajšnjega trenerja 
na Švedskem Henrika Stiid-
ha sem imel še dva. Marjana 
Kožarja, pri katerem sem si 
zapomnil disciplino in trdo 
delo, ter Štefana Ščapa, s ka-
terim smo osvojili največ na-
slovov prvakov." 

Kje se vidite v prihodnosti? 
"To sezono sem zadnje 

leto mladinec. Trenutno te-
čejo pogovori, skavti so se za-
nimali zame tudi na prete-
klem svetovnem prvenstvu v 
Švid. Jaz se na Švedskem od-
lično počutim. Rad bi še na-
prej ostal v Timri, ampak o 
tem se še nismo konkretao 
pogovarjali. Ker mi bolj 
ustrezata hitrost iii tehnika, 
bi raje ostal v Evropi kot pa 
odšel čez lužo." 

NOGOMET 

KRAN) 

Kljub mrazu začeli priprave 

Minuli petek so v res zimskih razmerah začeli priprave na 
nadaljevanje sezone, ki so jih zasnovali vodja strokovnega 
dela Robert Mišja, trener Brane Pavlin in pomočnik za 
telesno pripravo Matjaž Polak, nogometaši kranjskega dru-
goligaša, Triglava Gorenjske. Čeprav je do prvega pom-
ladanskega kroga še skoraj dva meseca, pa se tretjeu-
vrščeno moštvo jesenskega dela že resno pripravlja na prve 
tekme. Tako bodo Triglavani v pripravljalnem obdobju odi-
grali vrsto tekem z našimi prvoligaškimi klubi In ekipo 
avstrijskega SAK-a. "Na ta način želimo preveriti sposob-
nosti ekipe, ki je pozimi ostala brez Janeza Resnika in Jake 
Jakopiča. Tečejo tudi pogovori z Olimpijo, ki želi našega 
reprezentanta do 20 let Danijela Marčeto, enega najboljših 
igralcev druge lige, ki pa bo na preizkušnjo odšel tudi v tuji-
no. Naš klub načrtuje podpis pogodb r nekaj nadarjenimi 
mladinci, priključil pa se nam bo še kak igralec, ki bo v Kran-
ju na preizkušnji," je povedal direktor kluba Miran Šubic in 
dodal: "Naš klub bo letos pozimi dobil tudi novo upravo, že 
zdaj pa lahko zatrdim, da smo dokaj dobro pripravljeni na 
soočanje s krizo tudi zaradi dolgoletne skromnosti in real-
nosti. Igralcem ne bomo krčili prejemkov, za uspeh pa jih 
bomo dodatno spodbudili." V. S. 

HOKEJ 

JESENICE 

Za Jeseničane točka na Dunaju 

Potem ko sta v petkovem 43. krogu lige EBEL slovenski ekipi 
ostali brez točk, saj so Acroni Jesenice doma s kar 2 : 5 izgu-
bili z ekipo Graz 99ers, Tilia Olimpija pa je bila v Celovcu s 4 
: 2 slabša od KAC-a, je bil boljši izkupiček naših-ekip v 44. 
krogu minulo nedeljo. Tilia Olimpija je namreč doma gostila 
AIbo Volan in z minimalno zmago 2 : 1 ohranila nekaj upanja 
za uvrstitev v nadaljevanje tekmovanja. Tudi Jeseničani so se 
na Dunaju izkazali, saj so po rednem delu igrali Izenačeno 4 
: 4, v podaljšku pa nato izgubili 5 : 4, a vendarle dobili novo 
točko. Na lestvici še vedno vodi KAC s 65 točkami, Acroni Je-
senice so 6, s 47 točkami, Tilia Olimpija pa je na 9. mestu s 
37 točkami. Že danes Acroni Jesenice gostujejo pri Albl Volan, 
Tilia Olimpija pa v Tivoliju gosti moštvo VSV Iz Beljaka. V. S. 

KRANJ 

Na ledu najmlajši hokejisti 

Hokejski klub Triglav Kranj je minulo nedeljo na domači 
ledeni ploskvi dvorane Zlato polje pripravil turnir hokejskih 
šol In malčkov. Te ekipe Igrajo hokej še po širini Igrišča, zato 
sta bili na ledu hkrati po dve tekmi, gledalci pa so uživali v 
borbenosti slovenskih hokejskih naraščajnikov, saj so se 
turnirja udeležile ekipe od Maribora do Jesenic, na koncu pa 
so bili zmagovalci prav vsi. V. S. 

mailto:vilma.stanovnik@g-gfas.si
http://www.ppslo.com
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Tekmic se ne boji več 
"Na j l epše bi bilo, če bi si prve stopničke pritekla na sve tovnem prvenstvu. M o ž n o je v s e , " pravi 
s m u č a r s k a tekačica V e s n a Fabjan, ki je v sprintu blizu najbol jš im. 

M A I A B E R T O N C E L J 

Rateče - Smučarska tekačica 
Vesna Fabjan se v sprintih v 
prosti tehniki v zadnjem 
času redno uvršča med naj-
boljših dvanajst. Najboljša 
uvrstitev 2}-letne Besničan-
ke v svetovnem pokalu je 5. 
mesto. Na letošnjem Tour 
de Skiju je bila v sprintih 
dvakrat deveta. Trenutno je v 
svetovnem pokalu v točkova-
nju sprintov na 12. mestu. 
Obiskali smo jo v Ratečah, 
kjer se je po Touru pretekli 
teden pripravljala na nada-
ljevanje sezone. 

To je bil vaš tretji Tour de 
Ski. Po čem se ga boste naj-
bolj zapomnili? 

"Ni bil kaj dosti drugačen 
kot prejšnja dva. Morda me 
je še najbolj skrbel zadnji 
vzpon na Alpe Cermis, pred-
vsem zaradi težav z želod-
cem, ki sem jih imela, poleg 
tega si po vseh tekmah pre-
cej utrujen. Veš, kaj te čaka, 
in začneš razmišljati o tem." 

Z rezultati ste verjetno zelo 
zadovoljni. 

"V sprintih sem računala 
na dve uvrstitvi med najbolj-
ših dvanajst in upala, da 
bom v skupni razvrstitvi viš-
je kot lani. Vse to mi je uspe-
lo. Veseli me, da je bil napre-
dek viden tudi ila razdalji, 
kjer sem bila blizu uvrstitvi 
na mesta s točkami." 

Finale v sprintu vam je dva-
krat ušel za las. )e bilo kaj ra-
zočaranja? 

"Tisti trenutek, ko vidiš, da 
ti je čisto malo zmanjkalo za 
napredovanje med najbolj-
ših šest. si malo razočaran. 
Vendar to so sprinti, ko odlo-
čajo desetinke, včasih tudi 
stotinke. Prihodnjič bodo 
morda meni v prid. Tekmic 
se ne bojim več. Vem, da 
lahko prav z vsemi enako-
vredno tekmujem." 

V zadnjih metrih ste nekoli-
ko is^bljali? 

Vesna Fabjan se v sprintu bliža najboljšim, tudi 
reprezentančni kolegici Petri Majdič. 

"V Novem mestu me je 
proti koncu res malo pobira-
lo, ne pa toliko kot v prete-
klih letih, ko sem imela že v 
četrtfinalu težave. Manjka 
mi morda še malenkost Po 
Touru sem pogledala video-
posnetke sprintov in analizi-
rala svoj tek. Vem, kje so bile 
napake in na kaj moram v 
prihodnje paziti. S starta, ki 
je sicer pomemben, sem se 
morda zapodila malce pre-
več brezglavo. Tudi v tehniki 
teka imam še rezerve." 

Starti so bili res odlični. Jih 
posebej trenirate? 

"Startom na treningih ni-
koli nisem posvečala večje 
pozornosti, jih pa nekaj na-
redim na ogrevanju pred 
tekmo. Sem eksplozivna in 
to izkoristim. Sicer pa na tre-
ningih treniramo vse, ko pa 
se bliža tekma v sprintu, na-
redimo več krajših interva-
lov." 

Vaši rezultati so odlični, a 
zelo v send Petre Majdič. 

"Se pozna, da je Petra 
spredaj in ti moji rezultati 
res ostanejo malo v senci. 
Logično je, da je ona ob vseh 

teh uspehih deležna več po-
zornosti. Dobro moram tre-
nirati naprej, se skušati Petri 
v sprintu še bolj približati ali 
jo celo premagati. Potem 
bodo tudi moji rezultati bolj 
odmevni. Je pa res, da tudi 
zato ne čutim pritiska javno-
sti. Najhujši pritisk tako 
nase delam kar sama." 

Koliko pa trenirate s Petro? 
"Skoraj nič. Petra z Iva-

nom Hudačem večinoma 
trenira na Rogli, mi, ki treni-
ramo pod vodstvom Vladi-
mirja Korolkeviča, pa v Pla-
nici. Za kakšen teden se sre-
čamo poleti, tudi na Dach-
steinu smo skupaj, a trenira-
mo posebej." 

Koliko so Petrini uspehi pri-
p o m c ^ k boljšim smučem 
tudi za vas? 

"Njeni rezultati so pripo-
mogli, da smo prišli do od-
ličnega servisa. Imamo tri 
serviserje, lani smo imeli 
celo štiri. Ni več tiste nervo-
že, pred tekmo se ne sprašu-
ješ, ali imaš dobro pripravlje-
ne smuči ali ne. Je pa res, da 
je Petra prva violina. Ima 
svojega serviserja, ki ji testira 

smuči, medtem ko jih mora-
mo mi večinoma testirati 
sami. Petra ima hitrejše 
smuči, za razred boljše od 
mene, kar se vidi tudi na tek-
mi. Kvaliteto smuči dobiš z 
rezultati." 

Časa za po5tek ni in čakajo 
vas že nove tekme. 

"Po Touru imam treninge 
prilagojene, kar pomeni en-
krat dnevno na smučeh, po-
poldne pa še lažji kros. i6. ja-
nuarja se začnejo tekme v Ka-
nadi, nato bom izpustila tek-
me v Estoniji ter se pripravila 
za nastope v Rusiji, Italiji in 
za svetovno prvenstvo." 

Želja pred sezono so bile 
stopničke. Bodo prišle na 
svetovnem prvenstvu? 

"Želja je še vedno, da to se-
zono enkrat stopim na stop-
ničke. Kje in kdaj bo to, mi je 
vseeno. Najlepše pa bi seve-
da bilo, če bi se to zgodilo na 
svetovnem prvenstvu, kjer 
bo sprint prav v prosti tehni-
ki. Možno je vse." 

V sprintu ste zraven, na raz-
dalji še ne. Kakšne so mož-
nosti? 

"Cilj v preizkušnjah na raz-
dalji je osvojitev točk sveto-
vnega pokala. Moj organizem 
in predispozidje niso takšne 
kot Petrine. Sem bolj eksplo-
zivna, manj pa vzdržljiva. Da 
se seveda tudi to še izboljšati, 
vendar za vrhunsko uvrstitev 
v teku na razdalji trenutno ne 
vidim možnosti. Morda pa' 
čez leta, kdo ve." 

Življenje ste posvetili teku 
na smučeh. Ostane časa še 
za kaj drugega? 

"Moraš si ga vzeti tudi za 
druge stvari, drugače bi bil s 
tekom preveč zasičen. Tega 
časa je sicer precej malo. ga 
pa skušam čim bolje izkori-
stiti, Rada igram kitaro, rada 
smučam. Nekaj prostega 
časa preživim tudi za raču-
nalnikom, tako da sem s pri-
jatelji v stiku vsaj prek elek-
tronskega medija." 

Tekma evropskega pokala na grbinah 
V L L M A S T A N O V N I K 

stari vrh - S četrtkovim urad-
nim treningom se bo v orga-
nizaciji ŠD Grbina na Sta-
rem vrhu začelo tiidnevno 
tekmovanje FIS in hkrati od-
prto državno prvenstvo v 
smučanju na grbinah. Naša 
glavna favoritka za visoko 
uvrstitev je Škofjeločanka 

Nina Bednarik, poleg nje pa 
bodo od naših nastopili še 
Nejc Ciglarič, Nejc Dimnik 
in Nejc German, prav tako pa 
se bodo z grbinami spopadli 
nekateri diugi Slovend, ki so 
sicer tekmovalo kariero že 
končali. Konec tedna je bilo 
prijavljenih tudi že 14 tujih 
ekip, približno 70 fantov in 
30 deklet. Vsi tekmovald in 

njihovi trenerji bodo nasta-
njeni na okoliških kmetijah, 
v koči Stari vrh in gostilni 
Blegoš, registradja tekmoval-
cev pa bo v sredo potekala v 
restavradji Grappa. Uradni 
trening bo v četrtek, v petek 
pa se bo začelo tekmovanje v 
smučanju po grbinah. V so-
boto bo na sporedu tekma ev-
ropskega pokala v disdplini 

paralelec grbine. V nedeljo 
bo še odprto državno prven-
stvo Slovenije, ki bo obenem 
tudi FIS tekma v disciplini 
grbine. "Ker bo tekmovanje 
prav gotovo atinktivno in ker 
je prijavljenih veliko tujih 
tekmovalcev, vas vabimo, da 
si ga ogledate tudi od blizu," 
v imenu slovenske ekipe pra-
vi Nina Bednarik. 

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

Skrbite za svoje kolo 
Tako, s prvo vožnjo smo pre-

izkusili novo kolo. Po končani 
vožnji vsak kolesar, ki ima rad 
svoje kolo, zanj tudi poskrbi 
tako, da se ho prihodnjič spet z 
užitkom usedel nanj. 

Opisal vam bom nekaj 
osnovnih opravil, ki jih pripo-
ročam po prvi vožnji. Kolo je 
novo in prve obremenitve lah-
ko zrahljajo vijake, zato pre-
den ga pospravite, poskrbite 
zanj, tako da ga najprej očisti-
te. Če ste se vozili 2go|; po suhi 
a^ltirani cesti, bo zadostova-
lo, da ga obrišete z mehko 
bombažno krpo, zraven pa 
pre§ejte vse spoje in preverite, 
ali so vijaki dovolj priviti. Na-
rahlo naoljite verigo in kolo po-
stavite v suh prostor po možno-
sti tako, da ga bo treba čim 
manj premikati in prestavljati 
takrat, koga ne homopotrebo-
vali, saj s tem preprečite, da se 
odrgne lak na okvirju kolesa. 
Če pa ste se vozili po slabem 
vremenu ali po blatni oziroma 
mokri cesti, bo dela nekoliko 
več, vendar ne odlašajte. 

V vedro pripravite toplo 
vodo in detergent, v razpršilko 
pa mešanico vode in razmaš-
čevalca. Kolo najprg poškropi-
mo s to mešanico. Pustimo, da 
učinkuje pet do deset minut, 
nato pa kolo operetno s spuž-
vo. Pazimo, da spužvo sproti 
izpiramo v vedru, da z uma-
zanijo ne spraskamo laka. 
Nato še speremo z vodo. Kolo 

je nato treba osušiti in obrisati 
z mehko krpo. Prav tako je tre-
ba znova naoljiti verigo in vse 
gibljive dele in vijake. Za veri-
go uporabimo olje za jino me-
haniko ali posebna razpršila 
za mazanje verig kolesa. Ne 
uporabljajte maziva za verige 
motorjev, saj so preveč lepljivi. 
Za drugo pa priporočam WD 
40 ali po^bno bolj viskozno 
mazivo, da prodre med spoje 
in preprečuje korozijo. Odveč-
no maščobo z verige in giblji-
vih delov odstranite s krpo, da 
se naslednjič ne boste umaza-
li. Ko kupite novo kolo, vam 
mora prodajalec ob kolesu pri-
ložiti tudi garancijski list. 
Skrbni prodajalci koles vam 
bodo svetovali, da se s kolesom 
vrnete po nekaj deset prevože-
nih kilometrih, da vam kolo, 
brezplačno seveda, znova na-
stavijo, Ponovna nastavitev je 
niyna, saj so vsa kolesa tovar-
niško sestavljena in nastavlje-
na na delovnem stojalu. Po 
nekaj kilometrih se pod vašo 
sile pletenice lahko potegnejo 
iz vijakov, zato vam mogoče 
menjalnika ne bosta delovala 
tako, kot bi morala, in zavore 

ne bodo vet varno prijemale. 
Razrahljajo se tudi napere, 
zato jih mora serviser znova 
"nacentrirati"... Po nekaj pre-
voženih kilometrih torg malo 
bolj natančno opazujte svoje 
kolo, da boste vedeli serviserju 
opisati spremembe, ki so na-
stali in vas motijo. 

Že po prvi vožnji vam pri-
poročam, da zabeležite tudi 
osnovne podatke o vožnji oz. 
treningu. Zapišite si relacijo in 
dolžino vožnje, povprečno hi-
trost, skratka, če ste si omislili 
kolesarski računalnik oz. po 
domače napisano števec, po-
tem si prepišite podatke z nje-
ga ter dopolnite z nekaj stavki 
opisa vašega počutja pred, 
med vožnjo in po njej oz. tre-
ningu. To vam bo koristilo pri 
spremljanju napredka, seveda 
če si boste to želeli. Prepričan 
pa sem, da vas bo že po nekaj 
vožnjah zelo zanimalo, ali se 
vam kaj pozna pri psiho-

fizični kondiciji in ali napre-
dujete, zato priporočam, da to 
delate od prvega treninga na-
prej, ker bodo za ras kasneje ti 
podatki še toliko bolj zanimivi. 
Zabeležite tudi morebitne te-
žave s kolesom in morebitno 
slabo poču^e na njem, saj bo-
ste tako na servisu lažje pojas-
nili težave in serviser bo lažje 
popravil nastavitev vaše pozi-
cije. 

Prekolesarili smo nekaj kilo-
metrov, zahtevnih ali ne, ven-
dar je vedno pomembno, da 
potem poskrbimo še za to, da 
se počasi ohladimo ter umiri-
mo. Naredite nekaj razteznih 
vaj, da preprečite boleče mišice 
naslednji dan. Po prvem tre-
ningu boste verjetno največ te-
žav imeli z ritnimi in hrbtni-
mi mišicami, vendar ne obup-
ajte. Za bolečo zadnjico ne kri-
vite sedeža, prav tako ne na-
stavitev krmila za bolečine v 
križu. Edino zdravih je tre-
ning, zato poskusite trenirati 
vsaj trikrat tedensko. Če pa se 
počutje na kolesu ne izboljša 
po šestih do desetih treningih, 
bo treba na kolesu opraviti 
kakšne spremembe. 

O tem pa prihodnjič. 
Ob koncu naj vas še malo 

zdražim z obvestilom, da ima 
Gorenjski gte že dve skupini, 
ki statično kolesarita ob sredah 
in petkih v športnem centru 
Vogu v Besnici! Klicaj doda-

jam zato, ker je nekoč nekdo 
rekel, da "spining" ni za Go-
renjce. Hec na stran. Vesel 
sem, da so rekreativni kolesar-
ski navdušenci ugotovili, daje 
kolesarjenje v dvorani prav 
tako odlična rekreacija. 

GG naročnine 
04/20142 41, c-po§ta: naroa1ine@g-9ias.si 
www.gorenjskiglas.si 

mailto:vilma.sUinovnik@g-gfas.si
mailto:naroa1ine@g-9ias.si
http://www.gorenjskiglas.si
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MOJ POGLED 
D A M J A N A Š M I D 

Družinski horosl<op 2009 -
za mame 

M alo za šalo in malo 
zares. Letošnje leto 
je preizkušnja za 

našo komunikacijo. Tako se 
bo tudi v družinah pokazab, 
kdo je glavni, močnejši in naj-
^nejši. Pa poglejmo bolj po-
drobno kaj letošnje leto obeta 
mamam. Za tiste večno za-
skrbljene mame bo že meseca 
marca prišla dobra novica -
nekdo vam bo zatrdil, da so 
vaši otroci pri tridesetih letih 
že lahko samostojni. Tako 
vsaj letos praznujte svoj mate-
rinski praznik brez slabe vesti 
in naj praznovanje traja tri 
dni. Še boljše bi bilo trideset 
dni, za vsa leta nazaj. Vmes 
si privoščite nekaj dobrega 
branja za dušo in kopel z vrt-
nicami v dvoje. Lahko tudi v 
domači banji, če imate dovolj 
veliko. Za branje vam svetuje-
mo roman Jej. moli, ljubi, 
odsvetujemo pa Cankarjevo 
Skodelico kave. Vse mame, 
rojene v znamenju Koz in 
Opic po kitajskem horoskopu, 
čaka težka odločitev. Zaradi 
vpliva Marsa bi morale takoj 
prenehati vzgajati svoje 
može, saj ste takšno licenco 
dobile le za otroke. Sicer bi se 

vam najkasneje meseca avgu-
sta lahko takšno vedenje maš-
čevalo, ko boste odšle same na 
dopust. Takrat ne bo nikogar, 
ki bi za vami vlačil torbe z 
brisačami, revijami in krema-
mi za hujšanje. Torej previd-
no do takrat - možje niso 
otroci. Kako kaže ljubezen? 
Nekoliko večjo bo za vse tiste, 
ki se razveselite svoje podobe v 
(^ledalu, prikrajšane pa boste 
vse mame, ki zanjo prosite, 
pogojujete ali kako drugače 
izsiljujete. Skrajni čas je, da 
se vzljubite takšne, kot ste, in 
da se nehate primerjati z ma-
mami, ki vam delajo konku-
renco na tv ekranih in v revi-

jah. Nasmejatie, urejene in z 
energetskimi napitki napoje-
ne se prisrčno smehljajo iz-
nad wc školjk, kjer pobijajo 
bacile pod robom. Nihče vam 
ne bo zameril, če tega ne boste 
počele nasmejane ali pa sploh 
ne boste počele. Tu pa je tudi 
že namig za vaše poslovno 
podrol^e. Osredotočite se na 
svoje delo in ne zapravljajte 
več časa za to, da opravljate 
delo namesto druph. Zdrav-
je? Bo. Če začnete ta trenutek 
skrbeti zase. 

Prisluhnite nam - T l l f i l C T I M I I ' 
polepšali vam bomo l U E i ' " • i 

dan p I l A D I O 

\jj ijjuj.potepvh.com 

Antibiotik aboriginov 
v Avstraliji je evkalipt tradicionalno zdravilo Aboriginov za vnetja in vročino in edini vir hrane za 
koale. Zaradi uživanja evkaliptovih listov simpatični medvedki nimajo težav s sinusi. Evkaliptovo olje 
in pastile lahko pri nas nabavimo v lekarni. Uspešno blažijo prehlad in kašelj . . . 

P A V L A K U N E R 

Evkalipt (Eucalyptus globu-
lus) so svoj čas v Avstraliji 
uporabljali kot zdravilo za 
vse. Ker ima zdravilni učinek 
pri prehladnih obolenjih in 
zaradi njegovih antibiotičnih 
lastnosti, so m u nadeli ime 
"vročinsko drevo". Domovi-
na evkalipta sta Avstralija in 
Tasmanija, dandanes pa ga 
najdemo skoraj v vseh medi-
teranskih deželah ter v Afiiki, 
Indiji, na Tahitiju in v Kali-
forniji. Evkaliptovo drevo je 
eno najvišjih dreves na svetu, 
saj lahko zraste tudi do l o o 
metrov. NajpomembnejŠa 
učinkovina evkalipta je eterič-
no olje, ki ga s parno destila-
cijo pridobivajo iz mladih li-
stov in popkov. Iz 50 kilogra-
mov listov dobijo liter olja. 

Eterično olje izjemnega 
vonja 

Evkaliptovo olje, ki je iz-
jemno prijetnega vonja, sodi 
med eterična olja z najmoč-
nejšim antiseptičnim delova-
njem. Dobro dene zlasti plju-
čem, saj razkužuje, zavira na-
stajanje sluzi, utekočinja go-
sto sluz in pospešuje njeno 
izločanje. Pomaga pri izkaš-
Ijevanju in koristi pri vnetju 
prsnega koša, tudi pri bron-
hitisu in pljučnici. Razredče-
no esendalno olje lahko vtira-
mo v prsni koš in sinuse. 
Tako ima toplotni učinek in 
blaži bolezni dihalnih poti ter 
odpira zamašene sinuse. Pri 

'astmi vtiramo evkaliptovo 
olje v prsni koš ali ga inhalira-
mo. Olajšalo bo sopenje in 
zasoplost. Evkalipt velja tudi 

za izjemno učinkovito sred-
stvo za preprečevanje katarja, 
gripe, angine in prehlada ter 
nalezljivih bolezni, kot so de-
nimo ošpice. Prijemo hladi, 
zato ga lahko uporabljamo 
tudi pri zbijanju povišane te-
lesne temperature. 

Kopel, inhalacija 
in vtiranje za zdravljenje 
prehlada 

Pri začetnem prehladu si 
pripravimo toplo kopel z ev-
kaUptom: zmešamo pet kap-
ljic evkaliptovega in pet kap-
ljic sivkinega olja ter malo 
medu in dodamo vodi za ko-
panje. Pri prehladu se obne-
se tudi, če deset kapljic evka-
liptovega olja nakapamo v 
vrelo vodo in inhaliramo. Pri 
vtiranju v prsni koš ali sinu-
se pet kapljic olja razredčimo 
z desetimi mililitri rastlin-
skega olja. 

Proti revmi in za masažo 

Če nas trga revma oziroma 
nas dajejo težave s togimi in 
bolečimi sklepi, namočimo 
obkladek v razredčeno evka-
liptovo olje in ga položimo 
na prizadeti sklep. Pomeša-
no z olivnim oljem se izred-

m 
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Iz evkaliptovih listov 
iztiskajo esencialno olje. 

Evkalipt je eno najvišjih dreves. 

no dobro obnese za masažo. 
Evkalipt se izkaže tudi pri 
zdravljenju ran, ki se slabo 
celijo, pri nečisti koži, aknah, 
prhljaju in raznih tvorih. De-
luje antimikrobno, spodbuja 
prekrvitev, krepi delovanje 
imunskega sistema in srca. 
Dobrodošel je tudi pri senč-
n e m nahodu, glavobolu in 
vnetju živcev. 

Pastile proti kašlju 

V lekarnah lahko kupimo 
različne proizvode z izvleč-
kom evkalipta, kot so pastile 
proti kašlju in vnetem grlu 
ali pastile za lajšanje težav s 
sinusi. Evkalipt je dodan tudi 
različnim sirupom proti kaš-

lju. V boju proti bronhitisu 
in za spiranje grla je koristen 
tudi evkaliptov poparek, a pri 
nas je težko priti do evkalip-
tovih listov. 

Opozorila 

Esencialno evkaliptovo olje 
smemo uživati samo pod 
strokovnim nadzorom. Pri 
notranji uporabi moramo 
biti zelo previdni, saj previso-
ki odmerki lahko vodijo do 
resnih zastrupitev s slabost-
jo, bruhanjem in drisko. Ev-
kaliptovega olja ne smemo 
uporabljati pri otrodh. mlaj-
ših od štirih let, saj lahko za-
radi draženja sluznice pride 
do dušečih krčev. 

Vse je relativno 79 v R A K O V I H K L E Š Č A H 

M A R J E T A S M O L N I K A R 

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

Nedelja, 4. avgust 

No, pa je prišlo, kar je mo-
ralo priti. Kot kup nesreče le-
žim v viseči mreži, napeti 
med dva borovca, in buljim v 
nič. Enako, kot sem to počela 
po prvem in po drugem dol-
gem kemoterapevtskem pose-
gu. Sem čisto na psu. Se pra-
vi, sem brez moči oziroma 
brez energije, brez humorja, 
celo brez besed oziroma brez 
kakršne koli želje po komuni-
ciranju z zunanjim in s svo-

jim notranjim, intimnim sve-
tom, sem kot težak negiben 
hlod, sem kot ožeta cunja, 
sem kot, ah, kaj pa vem, kaj 
bi še rekla, da bi čim slikovite-

je prikazala svoje trenutno 
stanje. 

Tako zelo na psu sem, da 
nimam niti toliko volje, da 
samo sebe prepričam, da ne 
smem bruhati. In bruham. 
Vsake pol ure in ne ^ede na 
to, ali še imam kaj spraviti iz 
sebe ali nič. 

Ker me domači takšne niso 
vajeni, so vidno zaskrbljeni. 
Po mojem se bojijo, da sem z 
eno nogo že čisto v onostran-
stvu, z drugo pa z mezincem 
na levi nogi. Ah, kar naj jih 
bo malo strah, zdaj že malce 

zlobno tuhtam. Potem posr-
kam zadnje kapljice volje in 

jim skušam dopovedati, da 
gre le za odziv na kemotera-
pijo, za trenutno stanje tele-
sa in delno tudi duha. Z vso 
odločnostjo pa jim zagoto-
vim, da me čisto zares čisto 
nič ne boli. In s tem jih vsaj 
malo potolažim. Pravzaprav 
mi je toplo pri srcu, če si 
smem privoščiti nekaj senti-
mentalne romantike, ko ču-
tim na sebi njihove tople po-
glede in veliko željo, da se 
čim preje spet postavim na 
noge, da se spet smejim, da 
ne rečem, da spet guncam 
ajhe in jih s tem prepričam, 
da v nobenem primeru in na 
noben način ne mislim 

umreti. Niti v bližnji niti i* 
manj bližnji prihodnosti, ne. 
Sami, žal, te vere vame ni-
majo. O tem, ali bi jo morali 
imeti, bom razmišljala pa ob 

• kateri drugi priložnosti. Tre-
nutno se mi ne ljubi. 

Zares. Življenje je lepo celo, 
ko takole brezvoljen ždiš v vi-
seli mreži in se ne obremenju-
ješ s čisto nobeno skrbjo. Prav-
zaprav se moram popraviti: 
nisem brezvoljna, pač pa 
brezskrbna. Kar je pa čisto 
nekaj drugega, a ne? Hm. 
Vse je relativno. Filozofsko 
vzeto se počutim odlično. 

Kako že pravi Louise L. 
J-lay v svoji knjigi Moč je 
tebi? Aha. "Življenje je vrsta 
prostorov z vrati, ki se odpira-

jo in zapirajo. Hodimo iz 
prostora v prostor in doživlja-
mo različna izkustva. Mnog} 
med nami si želijo zapreti ne-
katera vrata starih negativ-
nih vzorcev, starih ovir, situa-
cij, ki nam niso več koristne 
in v pomoč. Veliko nas je v 
procesu odpiranja novih vrat 
in odkrivanja čudovitih novih 
izkustev. /.../ Najpomembne-

je v življenju je, da se neneh-
no opominjate, da ste popol-
noma vami. Gre samo za 
spremembo. Zaupajte višje-
mu jazu, da vas bo vodil po 
poteh, ki so za vafo duhovno 
rast najboljše. Kot je nekoč de-

jal joseph Campbell: sledite 
svoji sreči." 

(Se nadaljuje.) 
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Brancin 
B O R I S B E R G A N T 

Branem ali luben je močna 
riba, s telesom vretenčaste 
oblike, pokritim z drobnimi 
luskami. Po hrbtu je svinče-
no sive, po trebuhu pa srebr-
no bele barve. Na koncu 
škržnega poklopca ima tem-
no pego in dve bodid. Zraste 
do enega metra v dolžino in 
lahko doseže celo več kot 10 
kilogramov. Je izrazita riba 
roparica, ki se prehranjuje 
predvsem z manjšimi riba-
mi, pa tudi raki in drobnimi 
nevretenčarji. Brancin živi v 
skoraj vseh evropskih mor-
jih, pa tudi v vzhodnem 
Adantiku. Je zelo prilagodlji-
va riba, ki je ne moti razlika v 
slanosti morja, zaradi česar 
se pogosto zadržuje v somor-
nici, najdemo pa ga lahko 
celo v izlivih rek. Prav zaradi 
velike prilagodljivosti brand-
na na veliko gojijo v ribogoj-
nicah, kjer v dveh letih prido-
bi gospodarsko težo med 25 
in 30 dekagrami. V naravi se 
brancin zadržuje predvsem 
ob obalah s peščenim in ob-
raslim dnom, čeprav ga naj-
demo tudi do globine sto 
metrov. V Jadranu največ 
brandnov ulovijo v istrskem 
območju. Lovijo ga vse leto, 
največ pa jeseni. Za gospo-
darski ribolov ga lovijo z 
mrežami, zelo priljubljen pa 
je tudi za športni ribolov s 
trnkom, parangalom, pano-
lo, harpuno ali puško. V na-
ših ribamicah lahko najpo-
gosteje kupimo sveže gojene 
in sveže jadranske brandne. 
Na voljo pa so tudi zamrznje-
ni gojeni ali divji, ki so najpo-
gosteje iz atlantskega ocea-
na. Najbolj cenjene so sveže 
divje ribe, kar pa se najbolj 
odrazi tudi pri ceni. Meso 
brandna spada v najvišji ka-

kovostni razred, saj je meh-
ko, belo in odličnega okusa. 
Pripravljajo ga največ kuha-
nega, lahko pa ga tudi ocvre-
mo ali spečemo na žaru. 

V soli pečen brancin 

Za 4 osebe potrebujemo: 1 
brandna, težkega 1 kg do 1,5 
kg, 2 kg grobe kuhinjske soli, 5 

jajčnih beljakov in svež žajbelj. 

Brandna očistite, do suhe-
ga obrišite in notranjost na-
trite z žajbljem. Sol zmešajte 
s stepenimi jajčnimi beljald. 
Na dno pekača nasujte plast 
soli, nanjo naložite brandna 
in ga popolnoma prekrijte s 
soljo. Pri tem pazite, da vam 
Čim manj soli pride v notra-
njost ribe. Pecite v na 190 
stopinj Celzija ogreti pečid 
eno uro in pol. Razbijte rjav 
solni plašč, ribo izvledte in 
jo dobro očistite vseh ostan-
kov soli ter takoj postrezite. 

Brandnov file na blitvi 

Za 4 osebe potrebujemo: 8 
brancinovih filejev, težkih po 
8-10 dag, 60 dag blitve. 3 žlice 

oljčnega olja, sol, 1 strok česna 
in 1 dl bdega suhega vina. 

Brandnove fileje solite in 
jih opedte na oljčnem olju. 
Preložite jih na krožnik ter 
na preostalem olju prepraži-
te oprano in narezano blitvo. 
Zalijte z vinom, solite po 
okusu, dodajte sesekljan če-
sen in dušite do mehkega. K 
blitvi vrnite brandnove fileje 
ter dobro prevrite. Na krož-
nike najprej naložite dušeno 
blitvo, nanjo naložite fileje, 
prelijte z omako, ki je nasta-
la med dušenjem in postre-
zite s pire ali kuhanim 
krompirjem. 

Brancinovi zvitki s tartufi 

Za 4 osebe potrebujemo: 80 
dag ali 8 brancinovih fil^ev, 4 
žlice ekstra deviškega oljčnega 
olja, 1 dl sladke smetane, 40 g 
belih ali črnih tartufov, ki 

jih lahko nadomestimo z eno 
žlico tartujate, in sol. 

Brandnove fileje temeljito 
očistite, jih posolite, zvijte v 
zvitke in spnite z zobotrebd. 
Zvitke pokončno položite v z 
oljčnim oljem naoljen pekač 
in jih pecite deset do pet-
najst minut v na 200 stopinj 
Celzija ogreti pečid. Pečene 
fileje zložite na krožnike, na 
preostalem olju pa rahlo po-

pražite polovico naribanih 
tartufov, zalijte s sladko sme-
tano, prevrite in omako 
prelijte preko brancinovih 
filejev. Čeznje na tanko na-
strgajte preostale tartufe in 
postrezite s kuhanim krom-
pirjem. 

Brandnov file v omaki 
iz rukole 

Za 4 ljubitelje rukole potrebu-
jemo: 4 brandnove jileje, težke 
po 18 dag, 2 žlid oljčnega dja, 
J mlade čebulice, 2 šopa ruko-
le, 1 strok česna, 5 žlic ribje 

juhe ali vode, 2 žlid pinjol, 1 
žlico limonovega soka in sol. 

Brandnove fileje solite ter 
jih na vročem olju z obeh 
strani opedte. Zložite jih na 
krožnik in postavite v na 70 
stopinj Celzija ogreto pečico. 
Na preostalem olju prepraži-
te pinjole, dodajte na kolo-
barje narezano čebulo in če-
sen ter pražite še nekaj mi-
nut. Dodajte še sesekljano 
rukolo in ribjo juho ter vse 
skupaj počasi dušite še nekaj 
minut. Tako pripravljeno 
omako zmiksajte v mikserju 
in jo začinite s soljo, poprom 
in limoninim sokom. Ribje 
fileje preložite na krožnike 
in jih prelijte z omako. Zra-
ven se zelo prileže kuhan 
slan krompir z rožmarinom. 

KUHARSKI RECEPTI 
Z A VAS IZBIRA DANICA DOLENC 

Tedenski jedilnik 

Nedelja - Kosilo: čebulna juha s toastom in sirom, goveji 
zrezki v gobovi omaki, pire krompir, rdeča pesa v solati, 
buhteljni; Večerja: širni narezek, oljke, kisle kumarice. 
Ponedeljek - Kosilo: polenta, telečja jetra v omaki, zeijnata 
solata s fižolom; Večerja: porova juha s krompirjem. 
Torek - Kosilo: fižolova juha z zdrobovimi cmočki, pečena 
piščančja bedra, dušeno kislo zelje; Večerja: zapečeni rezan-
ci (ali makaroni) s skuto in smetano, bela kava. 
Sreda - Kosilo: česnova juha z opraženimi kruhovimi kocka-
mi, mesni polpeti z ohrovtom, okisan krompir; Večerja: 
krvavice s kislim zeljem, kruh. 
Četrtek - Kosilo: goveja juha z vlivanci, puranovi zrezki po 
pariško, pražen krompir, radič z lečo; Večerja: okisana gove-
dina s čebulo, kruh, bela kava. 
Petek - Kosilo: ohrovtova kremna juha, postrvi po tržaško, 
krompir v koscih, mešana solata; Večetja: široki rezanci z oljč-
nim oljem in parmezanom, pečena paprika, bananino mleko. 
Sobota - Kosilo: ričet z zelenjavo, govedino in obranimi suhi-
mi rebri, krompirjeva solata, meso iz ričeta, pečena jabolka 
z orehi; Večerja: ocvirkovka, bela kava. 

Čebulna juha s toastom po francosko 
50 dag čebule, 1,5 / vroče juhe (lahko iz kocke), 1 strok česna, 5 
dag naribanega sira, 4 toasti, 1 dl vina, sol, poper, curr^. 
Čebulo drobno sesekljamo, poselimo in na olju prepražimo. 
Zalijemo z juho, dodamo strt česen in začimbe. Polijemo po 
popečenem toastu, na katerega smo potresli sir, in juho 
postavimo še za pol ure v razgreto pečico. 

Porova juha s krompirjem 
400 g pora, 40 g prekajene slanine, 400 g krompiija, 11 juhe, 1 
kranjska klobasa, 1 trikotnik topljenega sira. 
Slanino narežemo na kocke, jo popražimo in na njej 
popražimo narezan por. Dodamo na kocke narezano čebu-
lo in pražimo, da čebula zarumeni. Nato zalijemo z juho, 
dodamo na kocke narezan krompir, osolimo in kuhamo. S 
krompirjem kuhamo tudi klobaso. Skuhani juhi dodamo še 
sir, ki smo ga razmešali v nekaj žlicah vrele vode. 

Bananino mleko 
3 banane, sok polovice limone, pol litra mlečne osnove, sladkor, 
stepena smetana. 
Vse sestavine zmešamo v električnem mešalniku, razdelimo 
po kozarcih, dodamo smetano, potresemo s čokoladnimi 
drobtinicami in ponudimo. 
Mlečna osnova: 7 / mleka, 20 g škrobne moke (gustin). 
Škrobno moko razmešamo v majhni količini mleka. Preosta-
lo mleko zavremo in med mešanjem prilivamo razmešani 
škrob. Pustimo, da prevre, nato odstavimo in ohladimo 
ter dodamo jedi po receptu. Škrobno mleko dodajamo, da 
se pijača ne zasiri. 

Lahke jedi za zimske dni 

J A N E Z Š T R U K E L J 

Solata z olivami 

Sestavine: 4 žlice majoneze, 20 
dag mladega sira, 20 črnih 
oliv, 2 naribana korena, 2 sred-
nje velika paradižnika, nare-
zana na krhlje, 2 mladi čebuli, 
1 srednje velika blanširana ze-
lena - narezana na tanke re-
zance, 4 liste zelene solate, pol 
dl balzamičnega kisa, pol dl 
oljčnega olja, 4 tanki krispiji, 
sol, poper, mak) omake tabasko 
ali čilija, mali šopek drobnjaka 
in peteršilj za dekoradjo. 

Priprava: Majonezo, sesek-
ljano mlado čebulo, nareza-
no zeleno, sol, poper, olje, 
pekočo omako, k ^ in drobno 
narezan drobnjak zmešamo 
v skledi. Dodamo na kocke 
narezan sir in del naribanega 
korenja ter narahlo premeša-
mo. Serviramo na faožniku, 

5 8 
na katerega smo prej položili 
list oprane in osušene zelene 
solate in preostanek korenja, 
po solati zložimo črne olive 
in na krhlje narezan paradiž-
nik. Okrasimo s krispijevimi 
rezinami in vejicami peterši-
Ija ter listi zelene. 

Kremna juha 
iz brstičnega ohrovtova 

Sestavine: jo dag brstičnega 
ohrovtova, 20 dag krompirja, 1 
žlica margarine, 1 srednje vdi-
ka čebula, 2 stroka česna, sol, 
poper, mala vgica rožmarina, 
belo vino po okusu, 1,501 vode, 
4 rezine polnozmatega kruha. 

Priprava: Na maščobi pre-
pražimo sesekljano čebulo in 
česen, očiščen in opran bistič-
ni ohrovt ter olupljen in nare-
zan krompir. Nekaj ohrovto-

K U H A R S K I R E C E P T I 

vih brstičkov otrebimo in Hste 
narežemo na take rezance ter 
jih skuhamo posebej. Prepra-
žene sestavine zalijemo z 
vodo in vinom, solimo, popra-
mo, dodamo rožmarin in ku-
hamo do mehkega. Zelenjavo 
pretlačimo s paličnim mešal-
nikom, popravimo okus, do-
damo odcejene kuhane liste 
brstičkov in ponudimo s pope-
čenimi kruhovimi rezinami 

Zapečene telečje 
zarebrnice po domače 

Sestavine: 4 tdeije zarebrnice s 
kostjo, 4 rezine telesih ledvičk, 
8 rezin prekajene slanine, ^ja-
bolčne rezine brez koSčic, sol, 
poper, pol dl olja, 2 dl goveje 
juhe, timijan po okusu. 

Priprava: Zarebrnice začini-
mo z začimbami in opečemo 

na vročem olju z obeh strani. 
Pečene poberemo iz maščobe 
in jih postavimo nad soparo, 
da se ne ohladijo. Na preostali 
maščobi opečemo rezine led-
vičk, rezine slanine in rezine 
jabolk. Zalijemo z juho in za-
činimo. Zarebrnice vmemo v 
omako in jih še nekoliko po-
dušimo. Poleg ponudimo aj-
dove štruklje s skuto in pri-
memo sezonsko solato. 

Ajdovi štruklji s skuto 

Sestavine za ajdovo testo: 10 
dag ajdove moke, 8 dag bele 
namenske moke, rtudo kvasa, 1 
jcgce, malo o^a, vroča slomi voda. 

Priprava: Ajdovo moko ne-
koliko poparimo, vendar ne 
preveč, da preveč ne razred-
čimo testa. Dodamo razdrob-
ljen kvas, belo moko, olje, jaj-

ce in po potrebi še mlačno 
slano vodo. Iz sestavin nare-
dimo ne pretrdo testo, kd ga 
pustimo nekaj časa počivati. 

Sestavine za nadev: 30 dag 
skute, 6 dag margarine, j jaj-
ca, sol, poper. 

Priprava: Testo razvaljamo, 
ga pokapljamo z raztopljeno 
margarino in premažemo s 
stepenim jajcem. Preostalo 
margarino umešamo, doda-
mo nimenjaka in pretlačeno 
skuto. Iz beljakov stepemo 
sneg, ga solimo in rahlo pri-
mešamo k skuti. Nadev pre-
mažemo po testu in zvijemo v 
štnikelj. Zavijemo ga v pomaš-
čeno in z drobtinami potrese-
no alufolijo. Kuhamo ga v sla-
nem kropu 30 minut (odvisno 
od debeline štmldja). Kuha-
ne odvijemo in narežemo. 
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MojeDeloxom 
Izberi prihodnost 

MOJE DELO, spletni marketing, d.o.o. 
Podutiška 92,1000 Ljubljana, Slovenija, T: 01 51 35 700 
VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSLITVENIH OGUSOV (300 - 500) 
NA: wvm.m<?i?<<g|gr«?pm> info@mojedelo.com 

Direktor novih prodajnih programov m/ž (Trebnje, Ljubljana ali tujina) 
Pričakujemo ambiciozne ki uspešne prodajne menedzerje, ki imajo izkušnje v 
n^ednarodnem prostoru in poznajo Trimovo prodajr>o področje in razmere dr-
žav, v katerih bi detovaJi. Trimo. d. d.. Prijateljeva cesta 12. 8210 Trebnje, pri-
jave zbiramo do 07. 02. 2009. Več na www.mojedek).com. 

Vodja živinorejske proizvodnje m/ž (Šenčur) 
Pogoji in pričakovana znanja kandidata: najrrianj Vli. stopnja izobrazbe žfAno-
rejske ali veterinarske smeri, delovne izkušnje s področja živinorejske proiz-
vodnje, izpit kategorije B, lasten prevoz, poznavanje aktualne kmetijske politi-
ke. Detovno razmerie bomo sklenili za določen čas 12 mesecev s poskusno 
dobo, z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas. KŽK, kmetijstvo, d. o. o.. 
Kranjska cesta 29, 4208 Šenčur, prijave zbiramo do 08. 02. 2009. Več na 
wvAv.mojedek>.com. 

Prodajni inžervlr m/ž (Podnart) 
Vaše deto bo obsegato predstavitev in trženje energetskih verig Igus, obisko-
vanje strank po Sloveniji, predstavitev dejavnosti podjetja na sejmih, izdelavo 
prodajnih in marketinikih planov, anafeo trga in pripravo promoctjsk&ga mate-
riala. Kadiš, d. o. o., Koprska ulica 72.1000 Ljubljana, prijave zbiranrK) do 07. 
02. 2(X)9.Več nawww.mojedelo.com. 

Referent v ma/ketfngu m/2 (Podnart) 
Dek) bo obsegafo p̂ ripravo, katalogov, prospektov, mailir)gov, ponudb, sestav-
ljanje prodajnih besedil in organizacijo predstavitve dejavnosti podjetja. Kadiš, 
d. o. o.. Koprska ufica 72, 1000 Ljubljana, prijave zbiranro do 07. 02. 2009. 
Več na www.rT>ojedek>.com. 

Vodjo razvojne skupine m/ž (Ško^ Loka) 
Nudimo Vam razne tionitete. interna in ekstema izobraževanja ter stnskovno in 
osetjno rast v mednarodnem okolju. Od novega sodeiavca/sodeiavfce priča-
kujemo organizacijske in vodstvene sposobnosti, Vil. stopnjo Izobrazbe - smer 
strojništvo. 5 tet ustreznih delovnih izkušenj, dobro poznavanje programskega 
paketa M5 Office, aktivno znanje anglesk^a ali rwnškega j e ^ (prednost 
nemški jezik). INDRAMAT ELEKTROMOTORJI, d. o. o., REXROTH BOSCH 
GROUP. KkJričeva 81, 4220 Ško^a Loka, prijave zbiramo do 21. 01. 2009. 
Več na www.mpiedelo.com. 

Vodja poljedelske proizvodnje m/ž (Šenčur) 
Pogofi in pričakovana znanja kandklata: najmanj VIL stopnja izobrazbe kmetij-
ske smeri, dek}vne izkušnje s področja kmetijske prolzvodr\ie. izpit kategorije 
8, lasten prevoz, poznavanje aktualne kmetijske pdrtike: Dek>vno razmerje 
bomo sklenili za določen čas 12 mesecev s poskusno dobo, z možnostjo za-
poslitve za nedoločen čas. KŽK. kmetijstvo, d. o. o., Kranjska cesta 29.4208 
Šenčur, prijave zbiramo do 06. 02.2009. Več na www.moiedek).com. 

Kuhar In natakar z dušo in srcem m/ž (Hotel BeBevue Kranj) 
Od kandidata pričakujerr>o vsai 5 let detovnih izkušenj na detovnem nr»stu ku-
harja in 3 teta za natakaija. Sarnostojnost pri delu. natančnost, vestnost in poš-
tenost, komunikativnost, veselje do dela v kuhinji in z ljudmi. V primeru k>K^j-
skih težav, ponnagamo pri razrešitvi - stanovanje. Hotel Bellevue, d. o. o., 
Šmanetna gora 6, 4000 Kranj, prijave zbiramo do 22. 01. 2009. Več na 
www. mojedelo.com. 

Mehanik za tovorna vozila m / i (Jesenice) 
DelovrK) mesto mehanika za tovorna vozila obsega vzdrzevanje vozO in voznih 
sredstev v delavnici in v n^jšem obsegu vbližn^ okolici. Poleg tega skft>i za na-
bavo rezervnih dekiv, motornega olja ter dnigih mazv za vozda. Od kandkiatov 
pričakujemo sainoiniciatrvnost. koriun3<atrvnost in čut odgovorTK>sb za opravlja-
nje navedent> del. Steeftrans, d. o. o., Jesenice, Cesta železarjev 8, 4270 Je-
sence, prijave zbiramo do 10. 01.2009. Več na www.mojedeto.com. 

Upravljalec CNC stružnih avtomatov m/ž (Železniki) 
Podjetje hitro raste, kar naprej se dogaja nekaj novega, smo mlad kotektrv. Iš-
čemo upravljavca CNC stružnih avtomatov m/ž, deta se dve izmeni. Pričakuje-
mo V. stopnjo izobrazbe strojne smeri, vsaj 1 leto delovnih izkušenj, vsai nekaj 
znanja angleščine, pridnost in vestnost. Nudimo zaposlitev za nedoločen čas 
S poskusno dolDO 3 mesecev. Kemperte, d. o. o., (Dtoki 3,4228 Železniki, pri-
jave zbiramo do 06.02.2009. Več na www.mojedeto.com. 

Samostojni knjigovodja In računovodja m/ž (IJub^ana) 
K sodetovanju vabimo popolnoma samostojno knjigovodp in računovodje m/ž 
(v eni oselJi). Zažeteno najmanj 5 tet dek>vnlh izkušenj, pozravanje In redno 
Spremljanje zakonw. zažeteno zrwnie izdelave konsoTidirane bilance, izkušnje 
z revizorji. Primernega in resnega kandkiata zaposlimo za nedotočen čas, s 
poskusno dobo treh mesecev. Nudimo urejeno in dinamično detovno okolje In 
stimulativno piačBo. Ma)ucom, d. o. o.. Prečna ultoa 4b, 1000 Ljubljana, prija-
ve zbiramo do 06.02.2009. Ve^ na wvwv.moiedeto.com. 

Samostojni kuhar v prestižni restavraciji m/ž (Mošnje. Radovijtea) 
v prestižni Restavraciji Podvin zaposlimo samostojnega kuharja m/ž. Pričaku-
jemo: poznavanje priprave in kuhanje 'a la carf jedi nf>ednarodne kuhinje, res-
nost, poštenost in delavnost. Nudimo redno zaposittev }f\ deto v mladem kotek-
tfvu. Deto poteka izmensko od torka do nedelje. Dotxodošli so tudi kuharji ali 
kuharice z manj izkušenj, ki so odprti In pripravljeni na učenje z našimi kuhar-
ji. Maxtoom. d. o. o., Prečna ulica 4b. 1000 Uubljana. prijave zbiramo do 05. 
02. 2009. Več na www.mojedelo.com. 

Upokojenci Elektro Gorenjska 
na izletih 
CVETO ZAPLOTNIK 

Kranj - V Društvu upoko-
jencev Elektro Gorenjska so 
tudi zadnje tri mesece lan-
skega leta izkoristili za izle-
te. Septembra so bili na Po-
horju, za izhodišče so izbra-
li kočo Na Pesku, odtod so 
se povzpeli na 1517 metrov 
visoki vrh Kope. Z razgled-
nega stolpa so si ogledali re-
kreacijski center Rogla^ pot 
jih je vodila tudi do Lovren-
ških jezerc. Oktobra so se 
odpravili na Dolenjsko. Naj-
prej so si ogledali grad Oto-
čec in v Novem mestu Krkin 
obrat za izdelavo in pakira-
nje zdravil, nato so se z Ru-
dolfovim splavom spustili 
po Krki, za konec pa so se 
ustavili še na kmetiji odpr-
tih vrat v Šentjerneju. Zad-
nji lanski izlet je bil tako kot 

Upokojenci Elektro Gorenjska pred termoelektrarno Brestanica 

v preteklih letih v ne2:nano. 
Po postanku v tovarniški 
prodajalni Steklarne Hrast-

nik so si ogledali grad Raj-
henburg v Brestanici in Ter-
moelektrarno Brestanica, iz-

let pa so sklenili z martino-
vanjem na turistični kmetiji 
v Sremiču. 

Novorojenčki 
Minuli teden smo Gorenjci dobili 47 novih prebivalcev, od 
tega v Kranju 37, na Jesenicah pa 10. 
V Kranju se je rodilo i8 deklic in 19 dečkov. Najtežja deklica 
je tehtala kar 4770 gramov, najlažjemu dečku pa je tehtnica 
pokazala 2650 gramov. 
Na Jesenicah je prvič zajokalo 7 dečkov in 3 deklice. Najtež-
ji je bil deček, ki je ob rojstvu tehtal 3660 gramov, najlažje-
mu pa se je kazalec na tehtnici ustavil pri 2480 gramih. 

KAMNIK 

Razpis za kamniški spominek 

Agencija za razvoj turizma in podjetništva Kamnik je objavi-
la javni natečaj za izbiro turističnih spominkov občine Kam-
nik, s katero želijo dopolniti ponudbo spominkov, ki so jo 
doslej predstavljali večinoma majolike vseh velikosti, trniči 2 
Velike planine, kipec mamuta, kamen sreče in drugi spomin-
ski predmeti, ki jih prodajajo v kamniškem TiC-u. J. P. 

RADIJSKI SPOREDI 
Radio Kranj, 97,3 Mhz 
(www.radio-kranj.si/progrm.php) 
Že včeraj ste v programu, ne samo Radia Kranj, ampak tudi 
Radia Sora, Gorenc in Triglav, ob 15.30 lahko slišali skupno 
gorenjsko informativno oddajo Gorenjska gremo gor. Ideja je 
zorela že kar nekaj časa in včeraj nam jo je s skupnimi moč-
mi prvič uspelo realizirati. Oddaji boste lahko prisluhnili vsak 
dan od ponedeljka do petka ob 15.30. Tudi v današnje jutro ste 
se prebudili z Ano Jagodic in Igorjem Štefančičem. Dopoldan-
sko družbo vam bo delal Peter Šalamon, za njim pa bo mikro-
fon prevzela Polona Ramšak. Torkove popoldneve ima na ko-
ledarju rezervirane za vodenje programa Slavica Bučan. Ob 
17.15 boste lahko prisluhnili avtomobilistični oddaji, računal-
niškim novicam pa ob 18.15. Oddaja za upokojence Polepšaj-
mo si starost je na sporedu ob 19.30. V sredinem programu 
ne zamudite vsako polno uro informativnih oddaj. Mladinski 
tednik je na sporedu ob 19.30. V četrtkovi temi dopoldneva ob 
9.15 bomo govorili o začetku praznovanja 100. obletnice Glas-
bene šole Kranj. Petkovo popoldne bosta spet zaznamovala 
radijska lestvica in rubrika Pometamo po domači glasbeni 
sceni. Z vami v družbi bosta Katja Kozina in Igor Štefančič. Bi-
stre glavice vabimo pred radijske sprejemnike v soboto 9.15, 
ljubitelje planin pa k poslušanju radijskega nahrbtnika ob 
16.15. Pod tokratno radijsko razglednico se bo iz Tržiča, na-
tančneje iz Zvirč In Kovorja podpisal Peter Šalamon in sicer v 
nedeljo ob 13.30. 

Radio Sora, 91,1 Mhz 
{www.radio-sora.si) 
V današnji oddaji aktualno bomo predstavili delo Loškega mu-
zeja v lanskem letu in vas seznanili z načrti za letos, v Vrelcih 
zdravja in lepote po po! enajsti bomo tokrat med drugim spre-
govoriti o sladkorni bolezni. Popoldne bo sledil kulturni ocvi-
rek, zvečer pa vrtiljak stare glasbe. V sredo ob enajstih bomo v 
studiu gostili žirovskega župana Bojana Starmana, se v planin-
ski oddaji ob sedemnajstih ozrli na sobotno tekmovanje Mla-
dina in gore, zvečer pa pokukali v svet zabavne glasbe. V četr-
tek ob enajstih bomo reševali vprašanja in pobude, ob pol pet-
ih gostili strokovnjaka, tokrat bo to kozmetičarka, zvečer pa se 
prepustili zvokom harmonike. V petek ob enajstih bomo spre-
govorili o plesnem projektu Ženska, ob pol enih bomo izbirali 
naj-dogodek minulega tedna, popoldne pa se podali v rove ne-

kdanjih rudnikov. Sobotno popoldne bo športno obarvano, ne-
deljsko popoldne pa bo oblikovala Cvetka Vrhovec. 

Radio Potepuh, 91,0 Mhz (TELE-TV in SAT-TV) 
(www.potepuh.com) 
V tednu pred nami bomo v pogovornih oddajah gostili različ-
ne sogovornike - od direktorjev podjetij, županov, do turistič-
nih ponudnikov. Ne gre preslišati tudi rednih tedenskih oddaj 
- v torek opozarjamo na Skriti mikrofon ob 13. uri, na oddajo 
Moja dežela ob 14.10 in Babičine nasvete ob 15.10. V času, ko 
vrtovi in terase počivajo, več pozornosti namenjamo rastli-
nam v stanovanju in temu primerno bo obarvana tudi sredina 
oddaja Rože&Vrt ob 14.10. V četrtek ne zamudite nagajivega 
Mihca • oddaje Miha ga piha ob 13. uri, ob 14.10 pa se nam bo 
v oddaji Teme za vse dileme pridružil gost s Policijske posta-
je Bled. Petkova Moja dežela ob 14.10 vam bo morda dala na-
mig za izlet, ob i6 . io pa prisluhnite oddaji Živimo lepo s Sašo 
Einsiedler in njenim gostom. V soboto in nedeljo bodo pono-
vitve tedenskih oddaj, v ponedeljek pa naj izpostavimo Zdrav-
stveni kotiček ob 12.10 in oddajo Turistični podmladek ob 
14.10, ki jo bodo tokrat pripravili študentje Višje strokovne 
šole za gostinstvo in turizem Bled. 

Radio Ognjišče, 102,3,104,5 105,9 Mhz 
(www.ognjisce.si/napovednik/napovednik.htm) 
V torek ob 18.15 prisluhnite oddaji EU v živo - govorili bomo o 
schengenski meji. Ob 17. uri ne zamudite športne oddaje. V 
sredo ob 10.15 bomo s sestro Nikolino pripravljali kosilo, v od-
daji Pogovor o ob 17. url bo naš gost Lojze Peterle. Govorili 
bomo o aktualnih političnih zadevah. V petek ob 18.15 ne za-
mudite oddaje Spoznanje več, predsodek manj - gost bo dr. 
Drago Ocvirk, govoril bo o papeževi poslanici ob svetovnem 
dnevu miru. Ob 20.30 se bo odprta Mohorjeva skrinja, v kate-
ri bomo predstavili knjigo Jelke Pšajd: Luedi so gučali. V sobo-
to ob 18.15 prisluhnite oddaji Naš gost. nekaj več o sebi nam 
bo povedal Ivo Boscarol. V nedeljo ob 20.30 ne zamudite od-
daje Sakralna glasba - z mikrofoni bomo na Rakovniku, kjer 
smo posneli slavnostno mašo. Ponedeljek je dan za novo od-
dajo Radijsko okno ob 13.25, ob 20.30 bodite v družbi prijate-
ljev ognjišča, kjer vam bomo predstavili vsebine novih oddaj, 
v drugem delu pa govorili s šolskimi sestrami sv. Frančiška 
Asiškega. 

Radio Triglav^ 96,cx> Mhz 
(www.radiotriglav.si/spored/) 

mailto:info@mojedelo.com
http://www.mojedelo.com
http://www.mpiedelo.com
http://www.mojedeto.com
http://www.mojedeto.com
http://www.mojedelo.com
http://www.radio-kranj.si/progrm.php
http://www.radio-sora.si
http://www.potepuh.com
http://www.ognjisce.si/napovednik/napovednik.htm
http://www.radiotriglav.si/spored/


DEUVEC BREZ POKUCA 
do 22.01.09; OGREX, d.o.o., PO-
DRECA 5. MAVČIČE 
do 02.03.09; VOLENIK, d.o.o.. 
CELOVŠKA C. 170, UUBUANA 
OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA 
do 29.01.09; DACAR ANTON 
S.R. BREG OB SAVI 28. MAVČI-
ČE 
do 18.01.09; NATAŠA IVANUŠIČ 
S.R. PODBREZJE 127. NAKLO 
do 12.03.09; DRAGICA HORVAT 
S.R. NASEUE SLAVKA ČERNETA 
33. KRANJSKA GORA 
do 24.01.09; GROUP 4 SECURI-
COR, d.o.o.. STEGNE 21. UUB-
UANA 
do 17.01.09; JEKO - IN, d.o.o., C. 
MARŠALA THA 51. JESENICE 
do 12.02.09; MERKUR zavaroval-
nica d.d., DUNAJSKA C. 58. 
UUBUANA 
do 17.01.09; OSNOVNA ŠOLA 16. 
DECEMBRA. UL ALOJZA RABIČA 
7. MOJSTRANA 
do 14.01.09; OSNOVNA ŠOLA 
ŽIRI, JOBSTOVAC. 22. ŽIR! 
do 08.02.09; SKUPINA KARIERA, 
d.o.o.. DUNAJSKA C. 21. UUB-
LJANA 
do 02.03.09; VOLENIK, d.o.o., 
CELOVŠKA C. 170. UUBUANA 
VARNOSTNIK 
dO 29.01.09; BBR SECURITV. 
d.o.o.. LETALIŠKA C. 5. UUB-
UANA 
do 18.01.09; BBR SECURITV. 
d.o.o.. LETALIŠKA C. 5. UUB-
UANA 
NIŽJA POKLICNA IZOBRAZBA 
(DO 2 LED 
do 17.01.09; CENTER SLEPIH. 
SLABOVIDNIH IN STAREJŠIH. 
STARA LOKA 31, ŠK. LOKA 
do 28.01.09; HOTEL MALOGRAJ-
SKI DVOR. d.o.o., SLAMNIKAR-
SKAC. 18. 1230 DOMŽALE 
PISMONOŠA 
do 17.01.09; POŠTA SLOVENIJE. 
D.O.O., DRAŽGOŠKA UL 8. 
KRANJ 

NIŽJA POKLICNA IZOBRAZBA 
(DO 3 LET) 
do 29.01.09; BAR PLUS. d.o.o., 
LOKA 82. TRŽIČ 
do 08.02.09; SKUPINA KARIERA, 
d.o.o., DUNAJSKA C. 21. UUB-
UANA 
CVETUČAR 
dO 19.01.09: SAVA. KGZ 2 0.0. 
LESCE, ROŽNA DOUNA 50. LES-
CE 
MIZAR 
dO 19.01.09; ADECCO H.R.. 
d.o.O.,ZOISOVAUL1, KRANJ 
dO 18.01.09; ARCUSMEDICA. 
d.o.o., INDUSTRIJSKA C. 2 E. 
6310 IZOU 
KUUČAVNIČAR 
do 14.01.09; GRADBENO POD-
JETJE TRŽIČ, d.o.o., MLAKA 2. 
TRŽIČ 
OBUKOVALEC KOVIN 
do 13.02.09; BUHEKPO.SI. 
d.o.o., VEROVŠKOVA UL 60 A; 
UUBUANA 
STAVBNI KLEPAR 
do 17.01.09; ALPETOUR - POTO-
VALNA AGENCUA, O.D.. UL MIR-
KA VADNOVA 8. KRANJ 
VARILEC 
do 08.02.09; DARJA JAUŠOVEC 
S.R. SR GAJ PRI PRAGERSKEM 
30, 2331 PRAGERSKO 
ELEKTROINŠTALATER 
do 29.01.09; ZVONE KUŠAR 
S.R. KAJAKAŠKA C. 62. 1211 
UUBUANA-ŠMARTNO 
ELEKTROMEHANIK 
do 12.02.09; PETERKA BOJAN 
S.R. UL ANTONA SKOKA 20 A. 
1230 DOMŽALE 
Š M U A 
do 19.01.09; TRGODOM NO. 1. 
d.o.o., ZAPUŽE 10 B. BEGUNJE 
TAPETNIK 
do 31.01.09; TRGODOM NO. 1. 
d.o.o., ZAPUŽE 10 B. BEGUNJE 
F=RIZER 
do 18.01.09; SlAVtCAŠMID S.R, 
VIRLOG 21. ŠK. LOKA 
do 24.01.09; IRENA HOMAN S.R. 
BLAŽEVAUL 11, ŠK. LOKA 
do 29.01.09; LENART PIRC S R , 
C. STANETAŽAGARJA40. KRANJ 
dO 22.01.09; MITJA TAVČAR S.R. 
TOMŠIČEVA UL 8. 6210 SEŽANA 
dO 29.01.09; MITJA TAVČAR S.R, 
TOMŠIČEVA UL 8. 6210 SEŽANA 
dO 23,01.09; MITJA TAV(!;AR S.R. 

TOMŠIČEVA UL 8. 6210 SEŽANA 
do 12.03.09; DRAGICA HORVAT 
S.R. NASEUE SLAVKA ČERNETA 
33. KRANJSKA GORA 
do 08.02.09; SKUPINA KARIERA, 
d.o.o., DUNAJSKA C. 21, UUB-
UANA 
PRODAJALEC 
dO 17.01.09; ALPETOUR - POTA 
VALNA AGENCUA. D.D.. UL MIR-
KA VADNOVA 8. KRANJ 
do 17.01.09; ELKROJ, d.d., PRI-
HOVA56. 3331 NAZARJE 
dO 19.01.09; MANPOVVER, 
D.O.O.. KOROŠKA C. 14. KRANJ 
do 19.01.09; TRANS FEL1X. 
d.o.o., LESNO BRDO 17. 1360 
VRHNIKA 
KUHAR 
do 23.01.09; BOHINJ PARK HO-
TEL d.o.o.. TRIGLAVSKA C. 17, 
BOHINJSKA BISTRICA 
do 19.01.09; CŠOD. FRANKO-
PANSKA UL 9, UUBLJANA 
dO 14.01.09; CENTER STAREJ-
ŠIH MEDVODE. ZBIUSKA C. 15. 
1215 MEDVODE 
do 30.03.09; JOŽEF ČREŠNAR 
S.R. LEONOVA UL 18. 2310 
SLOVENSKA BISTRICA 
NATAKAR 
do 20.01.09; HOTEL SLON, d.d., 
SLOVENSKA C. 34, UUBUANA 
do 22.01.09; TAJO-TEAM, d.o.o., 
AMBROŽ POD KRVAVCEM 31. 
CERKUE 
SREDNJA POKLICNA IZOBRA-
ZBA 
do 14.01.09; SIMON KORAČiN 
SP.. TRATA 60. GORENJA VAS 
dO 21.01.09; GROUP 4 SECURI-
COR, d.o.o., STEGNE 21. UUB-
UANA 
do 24.01.09; GROUP 4 SECURk 
COR. d.o.o., STEGNE 21. UUB-
UANA 
do 28.01.09; HOTEL MALOGRAJ-
SKI DVOR. d.o.o., SLAMNIKAR-
SKAC. 18. 1230 DOMŽALE 
do 05.02.09; IVANUŠA, d.o.o.. 
MAVČIČE 102. MAVČIČE 
dO 29.01.09; LOGPAK, d.o.o., 
RUSKA UL 6, UUBUANA 
do 24.01.09; MANPOV^ER. 
D.O.O., DUNAJSKA C. 49, UUB-
UANA 
do 14.01.09; MESARSTVO BLAT-
NIK. d.o.o., SELSKAUL 46,1291 
ŠKOFUICA 

do 13.01.09; FRANC POZVEK 
S.R. C. ANDREJA BiTENCA 198, 
UUBUANA 
do 19.01.09; SAŠA FERFOUA 
S.R, DANE PRI SEŽANI 33. 6210 
SEŽANA 
do 08.02.09; DANILO UPAR S.R. 
LAHOVČE 77. CERKUE 
dO 19.01.09; RESURS, d.o.o.. 
PREŠERNOV TRG 9.8000 NOVO 
MESTO 
do 08.02.09; SKUPINA KARIERA, 
d.o.o.. DUNAJSKA C. 21. UUB-
LJANA 
LESARSKI TEHNIK 
do 16.01.09; MIHA TOMAŽEVIČ 
S.R, BREZNICA 64. ŽIROVNICA 
STROJNI TEHNIK 
do 23.01.09; BUSINESSMEN'S 
CUJB. d.o.o., CVETUČNAUL 24, 
3000 CEUE 
do 24.01.09; SlUKO. d.o.o., 
BREZJE PRI DOBROVI 10. 1356 
DOBROVA 
dO 14.01.09; SKUPINA KARIERA, 
d.o.o., DUNAJSKA C. 21. UUB-
LJANA 
TEKSTILNO KONFEKCIJSKI 
TEHNIK 
do 05.02.09; PART. d.o.o., DU-
NAJSKA C. m . UUBUANA 
GRADBENI DELOVODJA 
do 14.01.09; GRADBENO POD-
JETJE TRŽIČ, d.o.o., MLAKA 2, 
TRŽiČ 
PROMETNITEHNIK 
do 12.02.09; AM2S. D.D.. BLEI-
V\/EISOVAC. 36, KRANJ 
TRGOVINSKI POSLOVODJA 
do 03.02.09; SKUPINA KARIERA. 
d.0-0.. DUNAJSKA C. 21. UUB-
UANA 
GOSTINSKI TEHNIK 
do 24.01.09; MANPOWER. 
D.O.O.. DUNAJSKA C. 49, UUB-
UANA 
TEHNIK KUHARSTVA 
do 17.01.09; OSNOVNA ŠOLA SI-
MONA JENKA, UL )00a. DIVIZUE 
7A.KRANJ 
EKONOMSKI TEHNIK 
dO 17.01.09; BIOTEHNIŠKI CEN-
TER. STRAHINJ 99. NAKLO 
dO 28.01.09; HOTEL MALOGRAJ-
SKI DVOR. d.o.o.. SLAMNIKAR-
SKAC. 18, 1230 DOMŽALE 
do 16.01.09; LITOSTROJ JEKLO, 
d.o.o., UTOSTROJSKA C. 44. 
UUBUANA 

do 13.01.09; MATMAR-UNE, 
d.o.o., BRNČIČEVAUL 13. 1231 
UUBUANA-ČRNUČE 
do 18.01.09; PROMO - VIZIJA, 
d.o.o., KRANJSKA C. 4, RADOV-
UICA 
do 21.01.09; PSIHIATRIČNA BOL-
NIŠNICA. BEGUNJE 55. BEGU-
NJE 
KOMERCIAUST 
do 13.01.09; MATMAR-UNE, 
d.o.o., BRNČIČEVAUL 13, 1231 
UUBUANA-ČRNUČE 
ZDRAVSTVENI TEHNIK 
do 14.01.09; ZAVOD RR ŠK. 
LOKA. STARA C. 10, ŠK. LOKA 
TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE 
do 17.01.09; OZG, ZD KRANJ. 
GOSPOSVETSKAUL 10, KRANJ 
do 24.01.09; OZG. ZD TRŽIČ. 
BLEJSKA C. 10. TRŽIČ 
SREDNJA STROKOVNA ALI 
SPLOŠNA IZOBRAZBA 
do 23.01,09; UON STYLE d.o.o., 
STELETOVAC. 8. 1241 KAMNIK 
do 27.01.09; NEVTRON & COM-
PANV, d.o.o., SAMOVA UL. 25, 
UUBLJANA 
do 08.02.09; SKUPINA KARIERA, 
d.o.o., DUNAJSKA C. 21. UUB-
LJANA 
INŽ. STROJNIŠTVA 
do 24.01.09; MANPOV\^R. 
D.O.O., KOROŠKA C. 14. KRANJ 
INŽ. RAČUNALNIŠTVA 
do 27.01.09; FINPRO C. d.o.o., 
SLAMNIKARSKA C. 3, 1230 
DOMŽALE 
INŽ. GRADBENIŠTVA 
do 14.01.09; GRADBENO POD-
JETJE TRŽIČ, d.o.o., ML^KA 2. 
TRŽIČ 
EKONOMIST ZA DENARNI-
ŠTVO, FINANCE, RAČUNOVOD-
STVO 
do 24.01.09; PROR.I.S.K., d.o.o.. 
ERBEŽNIKOVA UL. 2. UUBUA-
NA 
EKONOMIST ZA KOMERCIALNO 
DEJAVNOST 
do 28.01.09; HOTEL MALOGRAJ-
SKI DVOR. d.o.o.. SLAMNIKAR-
SKA C. 18. 1230 DOMŽALE 
do 17.01.09; HUMER. d.o.o.. ZA-
SAVSKA C. 45 D, KRANJ 
DIPL INŽ. STROJNIŠTVA (VS) 
do 24.01.09; ENERGEN, d.o.o.. 
GERBIČEVA UL 98, UUBUANA 
UNIV DIPL INŽ. RAČUNALNI-

ŠTVA IN INFORMATIKE 
dO 18.01.09; BUSINESSMEN'S 
CLUB, d.o.o., CVETUČNA UL 24, 
3000 CEUE 
DIPL INŽ. GRADBENIŠTVA (VS) 
do 14.01.09; GRADBENO POD-
JETJE TRŽIČ, d.o.o., MLAKA 2. 
TRŽIČ 
PROF. ITALUANŠČINE 
do 1701.09; GRM NOVO MESTO. 
SEVNO 13. 8000 NOVO MESTO 
DR. MEDICINE 
do 15.01.09; OZG. ZD ŠK. LOKA. 
STARA C. 10, ŠK. LOKA 
do 29.01.09; OZG. ZD TRŽIČ. 
BLEJSKA C. 10. TRŽIČ 
DR. DENTALNE MEDICINE 
do 12.02.09; OZG. ZD ŠK. LOKA, 
STARA C. 10. ŠK. LOKA 
DIPL R2I0TERAPEVT (VS) 
do 21.01.09; DOM ZA STAREJŠE 
OBČANE, d.o.o.. KOROŠKA C. 
67 A. 2360 RADUE OB DRAVI 
DR. MEDICINE SPECIALIST 
SPLOŠNE MEDICINE 
do 15.01.09; OZG. ZD ŠK. LOKA, 
STARA C. 10, ŠK. LOKA 
do 20.01.09; ZZZS. OB SUHI 11 
B, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM 
DR. MEDICINE SPECIALIST PE-
DIATRUE 

do 05.02.09; OZG. ZD RADOV-
UICA, KOPAUŠKA C. 7," RADOV-
UICA 
NPK Voznik v cestnem prometu 
do 18.01.09; VFTRANS. d.o.o.. 
BLATNICA16. 1236 TRZIN 

Prosta delovna mesta objavlja-
mo po podatkih Zavoda RS za 
zaposlovanje. Zaradi pomanjka-
nja prostora niso objavljena vsa. 
Prav tako zaradi preglednosti 
objav izpuščamo pogoje, ki jih 
postavljajo delodajalci (delo za 
določen čas, zahtevane delovne 
izkušnje, posebno znanje in mo-
rebitne druge zahteve). Vsi nave-
deni in manjkajoči podatki so 
dostopni: 
na oglasnih deskah območnih 
služb in uradov za delo zavoda; 
na domaČi strani Zavoda RS za 
zaposlovanje: 
http://www.ess.90v.si; 
pri delodajalcih 
Bralce opozarjanno, da so more-
bitne napake pri objavi mogoče. 

Veliki dobrodelni 
koncert 

športna dvorana Medvode, 
pri OŠ Svetje 

24. januarja 2009 ob 19. uri 

PREDPRODAJA VSTOPNIC 

Gorenjski Glas 
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj 

CENA V S T O P N I C E J E 15 EUR 

http://www.ess.90v.si
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Na jezeru Črnava že drsajo 
M A T E J A R A N T 

Kranj - Na Komni so ljubi-
teljski meteorologi pred dne-
vi izmerili celo rekordnih 4 9 
stopinj pod ničlo, najnižja 
uradno izmerjena tempera-
tura pa je bila -23 stopinj na 
Rudnem polju na Pokljuki. 
Zaradi n i ^ temperatur pa 
so že zamrznila tudi nekate-
ra manjša jezera. 

Ledena ploskev na jezeru 
Cmava je bila včeraj debela 1 2 
centimetrov, tako da že nekaj 
dni privablja drsalce, pred-
vsem otroke. "Za domačine je 
znak, da je hoja in drsanje po 
ledu varno, ko led poči. No, to 
se je zgodilo," je razložil An-
drej Breznik iz hotela Bor. Ob 
tem morajo drsalci upoštevati, 
da drsajo na lastno odgovor-
nost, na kar opozarjajo table, 
za katere je poskrbela občina. 

Dvajset centimetrov globoko 
je zamrznilo tudi Planšarsko 
jezero na Zgornjem Jezer-
skem, je pojasnil lastnik Go-
stišča ob PlanSarskem jezeru 
Milan Milošič. Že približno 
dva tedna je mogoče drsati 
tudi na Čukovem bajerju v 
Bobovku. Se nekaj časa, če 
sploh, pa ne bo mogoče drsati 
na Blejskem in Bohinjskem 
ježem. Ob Blejskem jezeru je 
le kakšen meter od obale malo 
ledu, še toliko pa ga ni na Bo-
hinjskem jezeru. "Ponavadi 
mora vsaj dva dni snežiti, da 
se na površini nabere plast 
snega, potem pa mora biti 
zelo mraz, da jezero zamrz-
ne," je pojasnil Samo Garde-
ner iz Turizma Bohinj. Tudi 
na Šobčevem bajerju je zaen-
krat zgolj ledena mrena na 
enem delu, ki ni tako trdna, 
da bi vzdržala težo človeka. 

Knjiga "Gorenjska Vodnik" 
predstavlja Gorenjsko na 312 straneh. [ 
Vsebuje 2000 fotografij, 50 kvalKetnih zemljevidov 
in podrobnih opisov lepot gorenjske pokrajine 
v slovenščini in šestih svetovnih jezikih. 

Cena enega vodnika je 29 EUR + poštnina. 
Itoročnid Goreivriuga gtesa n n ^ 1 0 i > d s b ^ 

Naročanje: po telefonu i t 0 4 / 2 0 1 4 2 4 1 afi po 
» i n i l i : nancant@gfl iaui 
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Z razva in v ob ičje gora 
ste se odločili, da z novim letom začnete nabirati kondicijo za planinsko sezono, pa bi radi začeli bolj 
umirjeno? No, Stari grad nad Kamnikom je vsekakor en zelo lušten, kratek potep, s čudovitim 
razgledom. Vzpon na Krniško goro. 

J E L E N A J U S T I N 

Vzpon do Starega gradu 
nad Kamnikom ni zahteven, 
a kljub vsemu je potrebne 
nekaj vztrajnosti, saj je vsaka 
hoja v klanec naporna za ne-
pripravljenega. Vsekakor pa 
je tale današnji vzpon idea-
len za nekoga, ki se je odlo-
čil, da bo z novim letom 
spremenil svoje življenje in 
se začel več gibati. Začeti je 
pač potrebno postopoma, da 
se ne izgubi volja že na sa-
mem začetku. 

Težava vzpona je le parki-
ranje avtomobila, saj se 
markirana pot na Stari grad 
začne ob obvoznici, ki pelje 
v Tuhinjsko dolino. Najbo-
lje je, da avto pustite nekje v 
starem delu Kamnika, na 
kakšnem večjem parkirišču 
ob trgovskem centru. Preči-
te most čez Kamniško Bis-
trico, zavijete levo in kmalu 
vas tabla ob cesti usmeri 
desno v hrib. V spodnjem 
delu je celo nekaj lesenih 
stopnic, kasneje pa se pot v 
okljukih počasi dviguje. Pot 
je občasno kar strma, zato 
je idealna za popoldanske 
treninge nabiranja kondici-
je. Kmalu vas bo presenetila 
tabla med dvema dreveso-
ma z napisom Mlinčkov gaj. 
Nekaj korakov naprej bo na 
desni strani cela vrsta mlin-
čkov, preko katerih teče 
voda. No, v zimskih mese-
cih je kakšen vmes tudi za-
mrznjen, v drugih mesecih 
pa je tudi okolica privlačna, 
saj je polna cvetočih rož. 
MHnčkov gaj je popestren 
tudi s palčki, ki jim drušči-
no dela celo Sneguljčica. Le 
zakaj so jih postavili.' 

Vzpona do vrha, kjer vas 
pričakajo razvaline gradu, ni 
več veliko. Stari grad se je v 
srednjem veku imenoval 
Zgornji grad, ki se v pisnih 
virih omenja v začetloi 13. 
stoletju, vendar ko so ga v 
16 . stoletju opustili, je začel 
propadati. Prvi lastniki so 
bili bavarski grofje Andeški, 
ki so imeli sedež svoje pose-
sti v Kamniku. Stari grad je 
eden najstarejših gradov v 
Sloveniji. Na svoji domi-
nantni točki je omogočal An-
deškim nadzor nad dolino, 
predvsem nad prometnimi 
potmi. V drugi polovici 13. 
stoletja je grad postal last 
Ortenburžanov, od leta 1450 
pa je postal deželno knežji 
fevd in so ga dajali v najem. 
V 16 . Stoletju ga je močan 
potres močno poškodoval, 
kasneje pa še požar. Ostanek 
gradu je bil neuporaben in v 
toku zgodovine so ruševine 

le propadale, zato so danes 
slabo ohranjene. Ohranjene 
so razvaline nekdanjega got-
skega dela, delno tudi južno 
obzidje in pa strehe line. 

Razgled z vrha vas bo na-
gradil; celotna veriga Kam-
niško-Savinjskih Alp - Krva-
vec, Zvoh, Kočna, Grintovec, 
Skuta, Brana, Kamniško se-
dlo, Planjava itd; pod vami 
bo Kamnik, z lepo vidnimi 
Tunjicami in cerkvijo v Me-
kinjah; proti jugu pa Ljub-
ljanska kotlina. 

Na vrhu je Gostišče grof 
Andeš, kjer se boste lahko 
prijetno odžejali in tudi kaj 
okusnega pojedli, baje celo 
srednjeveško hrano. Upam 
le, da je Li. srednjeveška hra-
na brez krompiija, ki ga je v 
naših krajih uvedla šele Ma-
rija Terezija v 18. stoletju, ko 
je bil srednji vek že oddalje-
na preteklost. 

Najhitrejši bodo za vzpon 
potrebovali pičlih 1 0 minut, 
običajne hoje je približno 
pol ure, torej za vzpon in 
spust približno 1 ura. 

V teh zimskih dneh, kljub 
temu da na vzponu ni veliko 
snega, je potrebna previd-
nost, posebej pri sestopu, saj 
je pot shojena in mestoma 
poledenela. Torej pohodne 
palice in štirizobe derezice 
ne bodo odveč. Ob tej prilož-
nosti bi morda manj izkuše-
nim raje svetovala, da za vr-
nitev izberejo asfaltirano ce-
sto. Ne ne, z avtom se pa na 
vrh nikar ne pripeljite! 

Nadmorska višina: 584 m 
Višinska razlika: 207 m 
Trajanje: i ura 
Zahtevnost • 

Vhod v razvaline gradu 

Vzpetinica nad Kamnikom 

Veriga Kamniških Alp 

mailto:info@g-glas.si
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'To značaju sem zmagovalka" 
Predsednica uprave tržiškega Peka pravi, da si bodo še naprej prizadevali za ugled blagovne znamke Peko. 

Š T E F A N Ž A R G I 

Tržič - Prav na prelomu sta-
rega v novo leto so lastniki 
Peka - prek osemdeset od-
stotkov je to država, v nad-
zornem svetu imenovali 
Marto Gorjup Brejc za pred-
sednico uprave v tretji man-
dat, pri čemer ni šlo vse glad-
ko. Marto Gorjup Brejc smo 
povabili na pogovor. 

V javnosti veljate za mened-
žerko, Id ji je uspelo sanira-
ti Peko. Bili ste celo no mi-
nirani za Delovo osebnost 
leta. Kaj bi po dveh manda-
tih posebej poudarili ̂  

"Predvsem svoje prepriča-
nje, da je mogoče vsako fir-
mo, tudi če je v še tako veli-
kih težavah, postaviti na last-
ne noge. Mislim, da je to naj-
pomembnejši rezultat moje-
ga osemletnega dela, ki tudi 
največ šteje. Po značaju že-
lim biti zmagovalka in to 
sem dosegla." 

Prehodili ste pot od izgube 
do sicer skromnega dobič-
ka, še pomembneje pa je, 
da tudi do razvoja ... 

"Res je bila ob mojem na-
stopu precejšnja izguba in 
stanje je bilo treba najprej sta-
bilizirati. Veliko delo smo 
opravili za blagovno znamko -
za dvig ugleda in prepoznav-
nosti, tega pa ni brez ustrez-
nega produkta, ki je osnova. 
Samo dober izdelek, ki ga je 
treba neprestano izboljševati, 
prilagajati, mu dajati dodano 
vrednost, je ključ do ugledne 
blagovne znamke." 

S kakšnim programom ste 
nastopili tretji mandat.' 

"Glede na negotove raz-
mere, sem pripravila tri sce-
narije. Od "črnega", ko naj bi 
se recesija zaradi velikega 
upada kupne moči ljudi 
Peka bolj dotaknila, z vpraša-
njem kako preživeti do opti-
mističnega, ki je vsekakor 
pomemben za vse zaposle-
ne, ki morajo imeti ambici-
ozne cilje, za katere se mora-
mo vsi truditi, da jih doseže-
mo. V nobenem primeru pa 
ne bomo odstopili od nadalj-
nje diferenciacije izdelkov, 
od repozidonirarja izdelkov 
in nadaljnjega izboljševanja 
ugleda produktov in blago-
vne znamke. Najpomemb-
neje je, da sroo v vsakem pri-
meru pripravljeni." 

Ob izteku vašega drugega 
mandata se je izrazilo nekaj 
različnih p<^edov na vaš 
predlog o razširitvi uprave, kar 
bi vas razbremenilo. Zakaj? 

"Za upravo je pomembno, 
da je dobro uigrana ekipa, da 
ima iste cilje, da ima isto 
strategijo. Uprava, ki je raz-
glašena, vedno škoduje pod-

jetju in zaposlenim. Zakaj ni 
prišlo do razširitve uprave, bi 
morali vprašati lastnike. 
Osem let je bila vsa odgovor-
nost na mojih ramenih in se-
daj, ko je firma stabilizirana, 
sem videla priložnost, da to 
porazdelimo, predvsem pa, 
da z novimi člani dobimo 
tudi nove ideje, predloge za 
nove spremembe, za še bolj-
še delo." 

)e to vprašanje zaključeno? 
"Prepričana sem, da se 

bomo o tem še pc^ovarjali." 

Ob vašem izteku mandata 
se je pojavilo tudi anonim-
no pismo z nekaterimi očit-
ki, ki so očitno dali nekate-
rim misliti. Na izpostavlje-
nem položaju, kakršen je 
vaš, je normalno, da doživ-
ljate tudi kritike. Največ 
skrbi je vzbudil očitek o ve-
likih zalogah. Kaj je res? 

"Vsaka firma mora imeti 
zaloge, sanjsko bi bilo poslo-
vati brez njih. Znane so me-
todologije določanja optimal-
nih zalog in temu se pribli-
žujemo. Ker imamo lastno 

Marta Gorjup Brejc / FOIO: TIN> DOM 

Veljate za izjemno delovno. 
Kako vam uspe to obsežno 
delo usklajevati z zasebnim 
življenjem? 

"Ne predstavljam si uspeš-
nega dela brez tega, da se s 
temi nalogami ne poistove-
tiš, da nisi z dušo in srcem v 
samem podjetju. Za mene je 
to ključ do uspešnega vode-
nja firme. Imam srečo, da 
imam moža, ki me dejansko 
v vsej dolgoletni karieri pod-
pira, in otroke, ki so samo-
stojni, res da so sedaj starejši 
kot takrat, ko sem začela. 
Naše skupno življenje je 
skoncentriramo takrat, ko 
smo skupaj, takrat smo in-
tenzivni. Naše življenje je 
vseskozi, pri vsem, kar po-
čnemo, intenzivno." 

V Tižič se vozite iz Ijubljane? 
"Da. Vendar skušam tudi 

čas vožnje izkoristiti. Tele-
fonske konference so že kar 
redna praksa, vožnja pa je 
tudi sicer priložnost za raz-
mislek, načrte za prihodnji 
dan. Nova tehnologija, mo-
bilni telefoni so resnično v 
pomoč. 

Sicer pa priporočam vsa-
komur, da se, ne glede na de-
lovno mesto, poda za delom, 
na delo tudi v drugo okolje. 
Smo majhna državica z ved-
no boljšo prometao infra-
strukturo. Slovenci smo gle-
de tega zelo togi, v razvitih 
državah je normalno, da se 
iščejo priložnosti širše." 

prodajno mrežo, natančno 
spremljamo gibanje zalog, ki 
nam še omogočajo dobro za-
loženost s celotnim asorti-
mentom in vsemi velikostni-
mi številkami. Tudi primer-
jave s podobnim podjetjem 
kažejo, da smo celo boljši in 
stabio si prizadevamo za hi-
trejše obračanje zalog. Poda-
tki v anonimki so zavajajoči, 
pri nas je obrat prej kot v 
enem letu." 

Večkrat ste v pogovoru za 
Gorenjski glas omenjali 
nujnost posodobitve infor-
macijske tehnologije. V 
anonimnem pismu vam to 
očitajo. Zakaj? 

"Posodobitev informacij-
skega sistema smo načrtova-
li že ob finančnem načrtu 
pred prisilno poravnavo v 
letu 2001. Pošteno bi bilo, da 
se pove, da smo tedaj imeli 
računalnike 286, ki so teme-
ljili na programih DOS. Ker 
je bilo ob prehodu na evro 
obvezno dvojno označevanje 
cen, tega pa zastareli raču-
nalniški sistem ni omogočal, 
je bila zamenjava nujna. Za-
menjava informacijske teh-
nologije pa je vedno vezana 
tudi na spremembe v organi-
zaciji in procesih, kar pa za-
hteva tudi spremembo na-
vad, nekaterih paradigem, 
lahko rečem tudi spremem-
bo kulture v podjetju. Pri 
tem smo tudi po statistki 
uspešni, še zdaleč pa delo 

pri tem ni končano, to ostaja 
še velik izziv." 

Opozarjali so tudi na odha-
janje strokovnjakov... 

"Ko smo bili v krizi, prisil-
ni poravnavi, marsikdo ni 
verjel v uspešno sanadjo in 
povsem normalno je bilo, da 
so si nekateri poiskali druge 
možnosti. Število takih je 
bilo sicer, glede na celoto, 
povsem marginalno. Sedaj 
se je položaj obrnil. Ob teža-
vah drugih smo dobili mož-
nost zaposlovanja. Nekoč so 
se nas izogibali, danes smo 
postali tudi za zaposUtev za-
nimivi. Prav letos se bodo k 
nam vrnili nekateri, ki so nas 
v preteklosti zapustili. To je 
zame svojevrstna potrditev." 

Kaj pa očitki o izgubi v Srbi-
ji in BiH? 

"Podatki so povsem na-
pačni. Po desetih letih odso-
tnosti smo v letih 2001, 
2002 začeli znova graditi 
mrežo z zelo skromno izbiro 
blaga. Zavestno smo začeli 
počasi, zavedajoč se, da bo 
prodaja manjša. Morali smo 
spoznati potrebe, lokalni 
okus, prodaja in s tem pri-
hodki naraščajo." 

Kriza v gospodarstvu kot 
posledica finančne krize se 
zaostruje. Kako to občutite 
v Peku? 

"Lansko leto smo uspešno 
zaključili in tudi v novem po-
slovnem letu, ki se začenja, te 
krize še ne občutimo. Me-
nim, da je to tudi posledica 
tega, da smo tudi v konjunk-
turi razvijali dobre izdelke, 
povečevali ugled blagovne 
znamke in širili lastno prodaj-
no mrežo, zato nismo odvisni 
od trgovcev. Škarje in platno 
imamo v svojih rokah." 

Kakšni posebni načrti za le-
tos? 

"Še bomo skrbeli za pre-
senečenja ob predstavitvah 
novih kolekcij, še naprej 
bomo izdelovali unikatne 
kolekcije, kolekcije bodo še 
zahtevnejše in boljše. Po-
hvaliti moram svoje sode-
lavce, da jim je uspelo pre-
skočiti z industrijskega na-
čma na butični način. Pri iz-
delavi obutve je še vedno ve-
liko ročnega dela in ljudje 
lahko Še veliko vplivajo na 
kvaliteto izdelave. 2 e konec 
januarja bomo začeli inter-
netno prodajo na nemškem 
trgu, v drugi polovid leta na 
Hrvaškem, iščemo tudi pra-
vo intemetno trgovino na 
domačem trgu. 

V ponos in veselje mi je, 
da imamo že veliko pozna-
valcev, ki cenijo naše delo, to 
je potrditev našega dela. Po-
trudili se bomo, da bomo 
upravičili zaupanje." 

UUBUANA 

Zakon o delnem subvencioniranju delovnega 
časa pomanjkljiv 

Na Gospodarski zbornid Slovenije (GZS) so opozorili, da je 
predlog Zakona o delnem subvencioniranju delovnega časa, 
po katerem naj bi država delodajalcu, ki se odloči za 36-urni 
ali celo 32-urni delovnik, sofinancirala plače v višini 60 ozi-
roma 120 evrov na delavca, čeprav je kratek, pomanjkljiv in 
nedorečen. V predlogu zakona ni časovnega okvira veljavno-
sti, ni jasno, ali gre za subvencioniranje plač ali prispevkov, 
kdo je prejemnik subvencije in pravica do subvencije je 
omejena le na družbe z reprezentativnim sindikatom, če-
prav je namenjena ohranitvi delovnih mest in ne sindika-
tom. Zaradi nejasnih določb so možne različne interpretaci-
je, predvsem pa ni jasno, na kakšen način se bodo subven-
cije izplačevale oziroma kakšen postopek bo moral deloda-
jalec izvesti, preden bo prišel do subvencije. Odprava teh 
pomanjkljivosti bi zahtevala še nekaj časa, postopek za pri-
dobitev subvencije pa bi bil zapleten in drag. Zato na GZS 
predlagajo ponoven razmislek o začasnem znižanju pri-
spevne stopnje, kar bi zagotovilo neposreden in takojšen 
učinek. Š. Ž. 

MARIBOR 

Uvedli bodo pretovorne pošte 

Kot so sporočili iz Pošte Slovenije, se je v petek sestal nad-
zorni svet in obravnaval poslovne rezultate poslovanja v ob-
dobju januar-november 2008. Nadzorni svet je ugotovil, da 
poslovni prihodki preteklega obdobja predstavljajo šestod-
stotno rast v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta 
ter so skladni s poslovnimi načrti. Obravnavali so tudi osnu-
tek poslovnega načrta za leto 2009, ki ga bo dokončno spre-
jel nadzorni svet v novi sestavi. Aktivnosti za doseganje po-
slovnih ciljev Pošte Slovenije v letu 2009 bodo usmerjene v 
nadaljevanje in izvajanje projektov, definiranih v letu 2008 v 
sprejetem in potrjenem Strateškem razvojnem programu 
družbe za obdobje 2007-2015, ki bo dopolnjen in spreme-
njen v skladu s spremembami v notranjem in zunanjem 
okolju družbe ter novo strategijo Svetovne poštne zveze. V 
prihodnjem letu se bo Pošta Slovenije osredotočala na opti-
mizacijo poštnega omrežja, razvoj celovitih logističnih reši-
tev, razvoj in uvedbo paketnih pretovornih pošt, razvoj in 
uvedbo novih storitev, povečala pa bo tudi število ekološko 
sprejemljivejših vozil. Š. Ž. 
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RADENCI 

Slovenija dobila novo vinsko kraljico 

V petek so v Hotelu Radin v Radencih okronali trinajsto vin-
sko kraljico Slovenije. Lanska kraljica Svetlana Šareč je kro-
no v navzočnosti številnih gostov, med katerimi je bil tudi 
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Milan 
Pogačnik, predala Karolini Kobal iz Vrhpolja pri Vipavi. Ka-
rolina je absolventka Pedagoške fakultete v Ljubljani in je 
doma z vinogradniške kmetije, na kateri so lani ob hiši ure-
dili tudi manjši kamp. Za naslov letošnje vinske kraljice se 
je potegovalo sedem deklet, pri izboru pa so sodelovali Po-
murski sejem kot glavni organizator, pokrovitelji in doseda-
nje vinske kraljice. C. Z. 

Nova vinska kraljica Karolina Kobal 

BUKOVICA, ČEŠNJICA, H O T A V L ) E , Ž I R I 

o gnojenju, zavarovanju in ekološki pridelavi 

Škofjeloška kmetijska svetovalna služba bo v okviru obvez-
nega izobraževanja za kmetijsko okoljske ukrepe (KOP) pri-
pravila več predavanj o dobri kmetijski praksi pri gnojenju, 
o preusmeritvi kmetije v ekološko kmetovanje in o pomenu 
zavarovanja v kmetijstvu. Predavanja bodo jutri, v sredo, ob 
9. uri v zadružnem domu na Bukovici in ob 15. uri v kino 
dvorani na Češnjici ter v četrtek ob 9. uri v zadružnem domu 
na Hotavljah in ob 15. uri v kino dvorani DPD Svoboda v Ži-
reh. Predavali bodo sodelavci škofjeloške enote kmetijske 
svetovalne službe. C. Z. 

Č E Š N ) I C A 

Občni zbor in predavanje o paši drobnice 

Rejci drobnice iz občin Gorenja vas-Poljane, Škofja Loka, Že-
lezniki in Žiri, ki so včlanjeni v Društvo rejcev drobnice Škofla 
Loka, se bodo v soboto ob 10. uri zbrali v restavraciji Lušina na 
češnjici na osmem rednem občnem zboru društva. Obravna-
vali bodo poročila o lanskem delu in poslovanju ter letošnji 
program dela, seznanili pa se bodo tudi s poročilom in progra-
mom Zveze društev rejcev drobnice Slovenije. Za uvod v občni 
zbor bo Andrej Skibin iz Vremščice predaval o paši drobnice. 
Za udeležence iz Poljanske doline bo organiziran prevoz na 
občni zbor, prijave sprejemajo do vključno petka (od 7. do 9. 
ure) na telefonski številki 51 12 703 ali 50 50 327. C. Z. 

BORCI 
BREZ 

PRETEKiDSTI 

; • Cena 26 evrov, za naročnike 
- f ^ 2 0 % p o p u s t a - po5t.ina. 

" J 
Naročanje: 

telefonu 04/201 •42-41 ali 

Gorenjski Glas 

Rad v gozdu in na planini 
Na blejskem gozdnogospodarskem območju so lani za skrbnega gospodarja gozda izbrali Martina 
Zupanca iz bohinjske Srednje vasi. Čeprav je prejšnji torek dopolnil devetdeset let, tudi pri teh letih 
še vedno poprime za lažja gozdna dela in dela skodle. 

C V E T O Z A P L O T N I K 

V Bohinju skorajda ni veli-
kih kmetij. Kakšna je vaša? 

"Včasih je bila to srednje 
velika kmetija, zdaj je kajža. 
Vse zemlje je triindvajset 
hektarjev, od tega je okrog 
sedemnajst hektarjev gozda, 
drugo so pašniki in obdelo-
valna zemlja. Poleg gozdar-
stva je glavna dejavnost go-
vedoreja, v hlevu imamo šti-
ri repe." 

Živino poleti pasete na pla-
nini? 

"Poleti grem z živino za 
štiri mesece na Uskovnico. 
Tam pasem živino, oddajam 
apartma za šest oseb in se 
ukvarjam z zelišŠ." 

S čim na primer? 
"Izkoristiti hočem vse, kar 

raste okoli nas. Iz ribeza, ki 
sem ga zasadil, pripravljam 
ribezovo žganje. Olaog staje 
poskušam vzgojiti plemeni-
to moravsko jerebiko, ta se 
razlikuje od naše, in tudi iz 
nje delam žganje. Visoko-
gorski bezeg, ki raste samo-
dejno, uporabljam za urav-
navanje krvnega tlaka." 

So gozdovi v bližini doma? 
"Najbližji gozd je pol ure 

hoda od doma. Gozctoa po-
sest leži na platoju Lom pod 
Uskovnico in na planini Seh 
v revirju Zgornja dolina. Pre-
vladujejo mešani smrekovo 
bukovi gozdovi, vmes so tudi 
plemeniti listavci." 

Je ves gozd v strmini? 
"Gozd na Lomu je valovit, 

vendar so vmes kotanje, ki 
se iz zraka komaj kaj vidijo, 
spravilo lesa pa je težko. Šti-
ri hektarje gozda je varoval-
nega, tam sem doslej le štiri-
krat sekal drva in malenkost 
smreke." 

Če primerjate posek in 
spravilo lesa nekoč in da-
nes ... 

"Razlika je zelo velika. Ne-
kdaj smo za delo v gozdu 
uporabljali ročno žago, ce-
pin, voz, sani, konja, danes 
imamo motorno žago, trak-
tor, vitlo ... Delo v gozdu je 
tudi zelo nevarno, enkrat bi 
me kmalu ubilo, a sem imel 
veliko srečo in sem jo odne-
sel le s prebito ustnico." 

V gozdu ste delali že kot 
otrok... 

"Ko sem bil star šest let in 
enajst mesecev, mi je umrl 
ata, pri dvanajstih letih in de-
setih mesecih pa še mama. 
Formalno sem že pri trinaj-
stih letih in pol postal gospo-
dar, tudi zdaj, pri devetdese-

Martin Zupane je prejšnji torek dopolnil devetdeset let 

tih letih, sem še vedno go-
spodar. Kmetijo bo prevzel 
sin, potem pa kdo od vnu-
kov." 

Kdaj je bilo za gozd, gozdar-
stvo in za kmeta bolje - v so-
cializmu ali v kapitalizmu? 

"V nekaterih stvareh je bil 
socializem za kmeta boljši 
kot kapitalizem. V kapitaliz-
mu imajo perspektivo le veli-
ke kmetije, dejansko pa se 
posest še naprej drobi. Kme-
tije v Bohinju so že tako in 
tako majhne, vendar se še 
zmanjšujejo." 

Ali ni delitev solastniških 
deležev značilna tudi za 
agrarne skupnosti? 

"Deleži se nekdaj niso deli-
li, vezani so bili na kmetijo, z 
njimi so upravljali vsakokrat-
ni gospodarji kmetije. Po za-
konu o ponovni vzpostavitvi 
agrarnih skupnosti ter vrnit-
vi njihovega premoženja in 
pravic je za vse vmjeno pre-
moženje treba speljati dedni 
postopek, po katerem pa so 
do deleža upravičeni vsi de-
diči. Število solastnikov se je 
s tem bistveno povečalo." 

Kakšna je prihodnost majh-
nih bohinjskih kmetij? 

"Perspektiva je slaba. Vse 
več je praznih hlevov, zaraš-

čanje se nadaljuje. Na plani-
ni Uskovnica so bili nekdaj v 
višjem delu sami rovti, zdaj 
pa je na nekaterih mestih že 
tako zaraščeno, da se že tež-
ko prebiješ skozi. Tudi na 
domačem pašniku vidim, da 
bi se hitro zarasel, če ga ne bi 
sproti čistili." 

Da je gozd kmetova rezer-
va, se je izkazalo tudi ob ve-
likem požaru v Srednji vasi 
leta 1949. . . 

"Takrat smo obnovili do-
mačijo z dohodkom od pro-
danega lesa in z ugodnimi 
posojili. Pravi gospodar ima 
tudi danes gozd za nekakšno 
hranilnico, v katero poseže 
ob nesreči ali drugih izred-
nih dogodkih." 

Greste tudi pri teh letih še v 
gozd? 

"Seveda grem, vendar de-
lam le lažja dela. Ko, recimo, 
spravljamo les, jaz vozim 
traktor, sin pa privezuje hlo-
de. Še vedno pa delam sko-
dle." 

Le za domače potrebe ali 
tudi za prodajo? 

"SkodUe naredim iz vsega 
lesa, ki je za to primeren. 
Večino jih delam za dom, a 
če je priložnost, jih tudi pro-
dam. S skodlami imam po-

Martin še vedno dela "šinkine". 

krite strehe na stavbah na 
planini in na seniku." 

Ste jih veliko naredili do-
slej? 

"Dvajset tisoč zanesljivo!" 

Izkoristite vsako leto ves 
možni posek? 

"Sekamo le po potrebi oz. 
manj, kot bi lahko. Kjer je 
spravilo težavno in so veliki 
stroški, se ob sedanji odkup-
ni ceni lesa skorajda ne spla-
ča sekati." 

So vaši gozdovi dobro ohra-
njeni? 

"Ko sem postal gospodar, 
so bili gozdovi dobro zaraš-
čeni in take bom tudi prepu-
stil svojemu nasledniku. V 
teh letih sem tudi spoznal, 
da je sekanje "na luknjo" 
boljše za gozd kot redčenje 
posameznih dreves." 

Ali vam divjad povzroča kaj 
škode v gozdu? 

"Največ škode je na jelki, 
srnjad ji poščiplje vršičke, to 
pa otežuje rast in razvoj." 

Pred kratkim ste dobili pri-
znanje kot skrbni gospodar 
gozda. Kaj ]K>meni biti skr-
ben gospodar? 

"Gospodarjenje z gozdom 
ni le to, da posekaš in odpe-
lješ iz gozda najboljši les, 
ampak je še marsikaj druge-
ga. Najpomembnejše je, da 
zagotavljaš enakomerno rast, 
neguješ mlade sestoje in po 
poseku vzpostaviš gozdni 
red." 

Pravijo, da ste tudi dober 
poznavalec zakonov... 

"Poznam predvsem za-
kon, ki zadeva agrarne skup-
nosti. Težko razumem, da 
strokovne službe pri pripravi 
zakona o vnovični vzpostavit-
vi agrarnih skupnosti ter vr-
nitvi njihovega premoženja 
in pravic niso upoštevale na-
ših predlogov. Če bi v zakon 
zapisali, da se to premoženje 
vrača tako, kot je bilo odvze-
to, bi upravne enote prikraj-
šali za številne zsiitevne 
upravne postopke, sodišče 
pa bi razbremenili vseh ded-
nih postopkov." 

Veliko prisegate na doma-
ča, naravna zdravila... 

"Če sem prehlajen, jem 
kvas. In če bi me zgrabil rak, 
bi se tudi zdravil s kvasom. 
Za želodčne bolnike je odlič-
no zdravilo surovo kislo ze-
lje, drisko preganjam z žga-
njem, v katerem je namoče-
na encijanova korenina, za 
uravnavanje daka je dober 
plešec, za odvajanje vode je 
čaj iz "pokovcev"..." 
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Znani dohodninska lestvica 
in višina olajšav 
Pri dohodnini letos ne bo pomembnejših novosti, zavezanci bodo enako kot lani najkasneje do 31. 
maja prejeli informativni izračun dohodnine, ki bo ob izpolnitvi določenih pogojev postal 
dohodninska odločba. 

C V E T O Z A P L O T N I K 

Kranj - Vsi ne bodo prejeli in-
formativnega izračuna niti 
jim ne bo treba vložiti napo-
vedi, v to skupino sodijo za-
vezanci, ki lani niso presegli 
2 .959 ,60 evra obdavčljivih 
dohodkov, ter upokojenci, ki 
poleg pokojnine, od katere 
jim ni bila odtegnjena ali pla-
čana akontacija in pri akon-
taciji dohodnine niso uve-
ljavljali posebne olajšave za 
vzdrževane družinske dane, 
niso imeli več kot 80 evrov 
obdavčljivih dohodkov. Če 
zavezanci ne bodo prejeli in-
formativnega izračuna, a bi 
ga glede na doseženi obdav-
djivi dohodek morali, bodo 
najkasneje do 30. junija mo-
rali sami vložiti napoved. 

Zavezanci, ki so lani po-
sameznikom (fizičnim 
osebam) oddajali v naj-
em premično ali nepre-
mično premoženje, mo-
rajo najkasneje do 15. ja-
nuarja vložiti napoved za 
odmero akontacije do-
hodnine od tako ustvarje-
nega dohodka. Napoved 
morajo vložiti na predpi-
sanem obrazcu. 

Znani so že tudi lestvica za 
odmero dohodnine in višina 
olajšav. 

Pri izpolnjevanju vloge za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane 

2.183,76 evra, za drugega 
otioka 2.374,02, za tretjega 
oboka 3.959,52 evra. za četr-
tega 5.545,02 evra, za petega 
otroka 7.130,52 evra ..., za 
vsakega drugega vzdrževane-
ga družinskega Člana 
2.183,76 evra in za vzdrževa-
nega otroka, ki potrebuje po-
sebno nego in varstvo, 
7.912,70 evra. Letna olajšava 
za prostovoljno dodatno po-
kojninsko zavarovanje znaša 
do 2.526,23 evra. 

Vloga za olajšave 
do 31. januarja 

Zavezanci za dohodnino, 
ki med letom niso uveljavlja-
li posebne olajšave za vzdrže-

^ k e člane, ne bodo oddali 
vloge, bodo na dom prejeli 
napačen informativni izra-
čun dohodnine, brez. upošte-
vanja olajšave, in jo bodo po-
tem lahko uveljavljali le tako, 
da bodo ugovarjali informa-
tivnemu izračunu. Dohodni-
na jim bo v tem primeru od-
merjena šele jeseni. 

Na davčni upravi svetujejo 
zavezancem, da se o uveljav-
ljanju olajšave še pred odda-
jo vloge dogovorijo z družin-
skimi člani - zakonci, izven-
zakonskimi partnerji, otroci 
... V preteklem letu so na-
mreč številni zavezanci, ki so 
sicer oddali vlogo do konca 
januarja, še potlej spreminja-
li podatke o vzdr&vanih da-

Če znaša neto letna davčna osnova 
do 7.187,60 EUR 
nad 7.187,60 EUR do 14.375,20 EUR 
nad 14.375,20 

znaša dohodnina 
1 6 % 

1.150,02 EUR + 27 % nad 7.187,60 EUR 
3.090,67 EUR + 41 % nad 14.375,20 EUR 

Splošna olajšava odvisna 
od višine dohodka 

Višina splošne olajšave je 
odvisna od višine skupnega 
dohodka. Če je zavezanec 
lajii imel do 8.300 evrov do-
hodka, znaša splošna olajša-
va 4.959,60 evira, v primeru 
dohodka od 8.300 do 9 .600 
evTov je olajšava 3 .959,60 
evra, ob dohodku, višjem od 
9 . 6 0 0 evrov, pa znaša 
2.959,60 evra. Z a invalide s 
loo-odstotno telesno okvaro 
je letna olajšava 15.824,35 
evra, za zavezance po dopol-
njenem 65. letu starosti pa 
1.273,69 evra. Zavezanci, ki 
se izobražujejo in imajo sta-
tus dijaka ali študenta, lahko 
uveljavljajo 2 . 9 5 9 , 6 0 evra 
olajšave. Za prvega vzdrževa-
nega otroka je letna olajšava 

vane družinske Člane, in za-
vezanci, ki so olajšavo ;ned 
letom uveljavljali, pa želijo te 
podatke spremeniti, morajo 
do 31. januarja letos oddati 
vlogo za uveljavljanje tovrst-
ne olajšave. Če zavezana, ki 
med letom niso uveljavljali 
olajšave za vzdrževane dru-

nih, zato jim je davčni organ 
lahko odmeril dohodnino 
občutno pozneje, kot bi jo si-
cer. Obrazec vloge je na raz-
polago v davčnih uradih in 
izpostavah, možno pa si ga je 
natiiiiiiti tudi s spleUie strani 
davčne uprave. Podpisano 
vlogo je tireba oddati po pošti. 

Davčno pomembni datumi: 31. januar - rok za dostavo 
podatkov davčni upravi in davčnim zavezancem in rok 
za vložitev vloge za uveljavljanje olajšave za vzdrževane 
družinske člane, 28. februar - rok za vložitev napovedi 
za odmero dohodnine na obresti od denarnih depozi-
tov, od dobička od odsvojitve nednostnih papirjev in 
drugih deležev, investicijskih kuponov in izvedenih fi-
nančnih instrumentov, 31. maj - rok, do k a t e r ^ bodo 
zavezanci prejeli informativni izračun dohodnine, }o. 
jiuiij - rok za vložitev napovedi za odmero dohodnine. 

osebno ali preko sistema 
eDavld na spletni strani 
http://edavki.durs.sL Na 
davčni upravi pričakujejo 
okrog 180 tisoč vlog. 

Posredovanje podatkov 

31. januar je tudi datum, 
do katerega morajo zavezan-
ci za dajanje podatkov oz. iz-
plačevalci dohodkov poslati 
davčnemu organu po<ktke o 
izplačilih posameznim davč-
nim zavezancem in druge 
podatke. Bistvenih spre-
memb v primerjavi s prete-
klim letom ni, nekaj pa je 
vsebinskih in procesnih no-
vosti. Za razliko od lani je le-
tos treba poročati davčnemu 
organu tudi o zamenjavah 
investicijskih kuponov pod-
sklada za investicijske kupo-
ne drugih podskladov pri is-
tem krovnem skladu ter o 
odsvojitvi izvedenih finanč-
nih instrumentov. Kar zade-
va dohodnino, je podatke 
možno posredovati izključ-
no v elektronski obliki preko 
sistema eDavki, ne pa več na 
zgoščenkah in disketah ali 
celo v "papimi obliki" ter 
preko odprtega puitala 
eDavki. Lani je bilo pri po-
sredovanju teh podatkov kar 
precej napak, omenimo naj-
pogostejše: nepravilna viši-
na dohodkov, manjkajoči 
podatki o izplačanih dohod-
kih, zapisi brez davčnih šte-
vilk prejemnikov, navajanje 
naključne davčne številke ... 
Če zavezanec za dajanje po-
datkov teh ne posreduje 
davčnemu organu ali jih ne 
posreduje na predpisan na-
čin, je zagrožena kazen od 
1 . 6 0 0 do 25 .000 evrov, za 
odgovorno osebo od 400 do 
4 .000 evrov. 

Spodbuden začetek leta 
C V E T O Z A P L O T N I K 

Kranj - Začetek leta na Ljub-
ljanski borzi je bil spodbu-
den. Slovenski borzni indeks 
SBI 20 je bil v petek za 5,6 
odstotka višji kot zadnji trgo-
valni dan starega leta, indeks 
najpomembnejših delnic 
SBI TOP je porasel še malo 
bolj, za 6 odstotkov. Med del-
nicami (iz našega pregleda) 
je delnica Gorenja v primer-
javi s koncem lanskega leta 

pridobila 24,3 odstotka vred-
nosti, Luke Koper 20 ,6 od-
stotka, Aerodroma Ljubljana 
13,8 odstotka, Mercatorja 
13,2 odstotka, Zavarovalnice 
Trigbv 8,6 odstotka, Pozava-
ro\ralnice Sava 8,1 odstotka, 
Intereurope 7,6 odstotka ... 
Nekatere dehiice so se v za-
četku leta še pocenile: Aban-
ka za 7,2 odstotka, Istrabenz 
za 4,1 odstotka, Petrol in Pi-
vovarna Laško za 1,5 odstotka 
in Sava Kranj za 1,3 odstotka. 

Delnica Enotni tečaj (v evrih) 
9 . 1 . 2008 3 1 . 12 . 2008 9 . 1 . 2 0 0 9 

Gorenje Velenje 40,04 10,31 12,82 
Intereuropa Koper 39,18 8.73 9,40 
Kika Novo mesto 1 19,40 48,27 51 ,60 
Luka Koper 82,04 20,97 25,28 
Mercator Ljubljana 320,91 158,08 178,92 
Pebol Ljubljana 840,90 268,82 264,69 
Telekom Slovenije 379.14 1 18 ,60 
123,99 
Aerodrom Ljubljana 148,10 25,00 28,44 
Istrabenz Koper 102,08 23.54 22,57 
Pivovarna Laško 8 5 4 8 47.98 47.27 
Sava Kranj 607,91 253,21 249,90 
Nova KBM - 9.54 9.93 
Pozavarovalnica Sava - 1 1 4 5 12,38 
Zavarovalnica Triglav - 15,26 16,58 
Abanka - 62,78 58,23 
Žito 300,20 88,85 
I D K D 1 4 4 6 3,66 3.89 
N F D i 2,71 0,857 0 ,940 
Krona Senior 1 1 ,90 5.50 5,82 
Zvon Ena ID 20,50 - 6,41 

SBI 20 3.695,72 3.903,76 
SBI TOP 2.404,25 854,26 905,66 

ŽELEZNIKI 

Višje komunalne takse in stavbno nadomestilo 

s sklepom železnikarskega občinskega sveta se je vrednost 
točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč 
v občini Železniki za leto 2009 povišala za predvideno let-
no stopnjo inflacije (2,9 odstotka) in tako po novem znaša 
0,004310 evra. Prav tako so svetniki v višini predvidene in-
fladje povišali vrednost točke za izračun komunalnih taks, 
ki bo v tem letu znašala 0,04970 evra. A. H. 

Simbiotski človek 

Naročniki imajo 10% popusta 

Gorenjski Glas 
Naročanje po telefonu: 
04/201-42-41 ali po 
e-poSti: narocnine^g-glas.si 

http://edavki.durs.sL
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S hribov s sanmi 
številne gozdne ceste so v teh dneh pripravljene 
za sankanje. 

M A R J A N A A H A Č I Č 

Rateče - Mrzle in v višjih pre-
delih s s n ^ o m dokaj bogate 
zime se letos veselijo tudi san-
kaški navdušenci. Kar precej 
gozdnih cest so - predvsem ti-
sti, ki v planinskih kočah po-
nujaj o gostinsko ponudbo -
splužili in pripravili za hitre in 
zabavne spuste v dolino. Pri 
številnih si je sanke mogoče 
izposoditi, nekateri ponujajo 
tudi prevoze do izhodišč za 
sankanje, precej ljubiteljev 
tega naravi prijaznega športa 
pa se, opremljena s sankami, 
ki jih je mogoče kupiti v vseh 

Damir Dijak, ki že enajsto 
leto skrbi za tamkajšnjo go-
stinsko ponudbo. "Ob sonč-
nih koncih tedna k nam pride 
tudi do dvesto obiskovalcev, 
večina prav s sankami, zato 
smo takoj, ko je zapadel sneg, 
cesto splužili in jo pripravili 
za spust v dolino." Ko je malo 
pred božičem prišel pod Tro-
mejo, pripoveduje, je bilo tam 
več kot dva metra snega. Ta je 
zdaj na cesti zglajen in na ne-
katerih delih celo poledenel, 
tako da je pri spustu potrebna 
dokajšnja mera previdnosti. A 
ko bo spet zapadlo vsaj nekaj 
centimetrov svežega snega. 

Obilo užitkov ponujata tako hoja navkreber kot spust v dolino. 

športnih trgovinah, navkreber 
poda z lastnimi sankami in 
peš. Odlične rekreativne sani 
je mogoče dobiti tudi pri go-
renjskih zasebnih mojstrih iz-
delovanja sank, ki po večini 
prihajajo iz krajev z bogato 
sankaško tradidjo. 

Tudi pretekli konec tedna 
so se števibii podali po zasne-
ženih poteh in se nato z užit-
kom s sankami spustili v doli-
no. Pred planinskim domom 
Tromeja je bilo živahno kot že 
vso zimo, odkar je malo pred 
božičem zapadel sneg. "Pred-
vsem prihajajo družine z 
majhnimi otroki," je povedal 

bodo razmere za ljubitelje 
zimskih sprehodov v naravo 
in navdušence nad hitrimi 
spusti v dolino spet idealne. 
Za sankanje so na zgornjem 
Gorenjskem primerna tudi 
sankališča nad Dovjem - naj-
večji navdušenci se spustijo 
celo s skoraj tisoč sedemsto 
metrov visoke planine Dov-
ška Rožca - pa v Martuljku in 
z Zakamnika na Plavškem 
rovtu. Letos pa snega ni do-
volj, da bi se lahko spuščali po 
tradicionalnih sankališčih s 
Planince nad Drago in od Val-
vasorjevega doma proti Za-
vršnid. 

CODEŠIČ 

Koledniki prinesli dobre želje 

Po nekaterih župnijah še ohranjajo običaj, da po domovih 
hodijo koledniki, prinašajo mir, pogum in blagoslov. Tile na 
fotografiji so obiskovali domove v vasi Codešič, ki spada v 
župnijo Reteče. Sicer pa je poslanstvo kolednikov dvojno: v 
imenu župnika prinašajo pozdrave in dobre želje za novo 
leto, drugi namen pa je v geslu Naše veselje za srečo drugih. 
S tem prosijo za pomoč, za dar za uresničevanje projektov 
naših misijonarjev. M. B. 

Koledniki so obiskovali tudi domove na Codešiču. 

Zbilje obiskane tudi pozimi 
Ob Zbiljskem jezeru je veliko obiskovalcev tudi v zimskih mesecih. Na jezeru je trenutno okrog 
160 labodov in kar okrog 1200 rac. 

M A J A B E S T O N C E L J 

Zbilje - Ob lepem vremenu 
je ob koncih tednov v Zbiljah 
težko najti prosto parkirno 
mesto tudi v zimskih mese-
cih. "Obiskovala večinoma 
prihajajo na sprehode, vedno 
več I j u ^ pride gledat labode 
in račke, jih fotografirat. Z 
obiskom smo zadovoljni," je 
povedal Iztok Pipan, predse-
denik Turističnega društva 
Zbilje. 

Na Zbiljskem jezeru je po-
zimi še več vodnih ptic kot 
poleti. "Zbiljsko jezero ne za-
mrzne, nekaj ledu se je nare-
dilo le ob obali. Vodnega ras-
tiinja je tudi v teh mesecih 
dovolj, poleg tega vodne pti-
ce krmimo še s koitizo. Za 
obiskovalce jo imamo v vreč-
kah pripravljeno ob čolnarni. 
Je ne prodajamo, veseli pa 
smo prostovoljnih prispev-
kov. Veliko ljudi labode hra-
ni tudi s kruhom," pojasnju-
je Pipan. Kot pravi Uroš Ko-
šir, gospodar TD Zbilje, čez 
zimo za hranjenje vodnih 
ptic porabijo približno tono 
koruze, kar je dovolj za okrog 
1 6 0 labodov in kar okrog 

Labodi in race na Zbiljskenn jezeru so tudi v teh hladnih dneh s hrano dobro preskrbljeni 
V TD Zbilje jih hranijo s koruzo, obiskovalci tudi s kruhom. 

1 2 0 0 račk, katerim Zbiljsko 
jezero v teh mesecih pred-
stavlja dom. "Labodov 
okrog petnajst več kot poleti, 
rac pa kar za polovico več. Na 
jezero pridejo prezimit z za-
mrznjenih mlak, kjer ne do-
bijo dovolj hrane. Tukaj je 
hrane dovolj. Labodi in race 
so na Zbiljskem jezeru v do-

bri kondidji," je pojasnil Ko-
šir. 

Sicer pa se v TD Zbilje že 
pripravljajo tudi na poletno 
sezono. Obiskovalcem sku-
šajo vsako leto ponuditi kaj 
novega. Tako bo tudi letos. 
"Skupaj s KS Zbilje smo ku-
pili gumijaste plošče za otro-
ško igrišče, tako da bo sled-

nje od spomladi še bolj ure-
jeno. Zanj smo že za leto 
2 0 0 8 od Turistične zveze 
Medvode dobili priznanje za 
najbolje urejeno v občini 
Medvode. Poleg otroškega 
igiTšča so vedno bolj obiska-
na tudi tri igrišča za odbojko 
na mivld," je za konec dodal 
Pipan. 

V soju bakel in lune v gozd 
Osmi nočni pohod do Krive jelke v Udin borštu je privabil množico ljudi. Greli so se ob ognju, 
kuhanem krompirju, čaju in še kakšni močnejši pijači. 

S T O J A N S A J E 

Zgornje Duplje - Jasa v Udin 
borštu, kjer so se nekdaj zbi-
rali rokovnjači, je priljublje-
na izletniška točka prebival-
cev iz občine Naklo in sosed-
njih krajev. Množičen obisk 
doživlja dvakrat na leto. Kul-
turno turistično društvo Pod 
Krivo jelko Duplje organizira 
januarja nočni pohod, maja 
pa rokovnjaško srečanje in 
tek. Minulo soboto je pripra-
vilo že osmi nočni pohod, ki 
iz leta v leto privablja vse več 
ljudi. Večina se je zvečer po-
dala v stmjeni koloni izpred 
gasilskega doma v Zgornjih 
Dupljah. Zasneženo pot so 
osvetljevale številne bakle in 
polna luna, k hitri hoji pa je 
pohodnike priganjal oster 
mraz. 

Na cilju so se pogreli ob 
kresu, kuhanem krompirju 
in vročem čaju. Franc Ravni-
kar je povedal, da so skuhali 
sedemdes^et kilogramov bele-
ga krompirja, ki gre vselej v 
slast Njegova žena Micka in 
Martina Umnik sta zastonj 
delili čaj. Za žganje, kuhario 
vino in kruh z zaseko so mo-
rali obiskovalci seči malo v 
žep. Kot sta pojasnila Jurij in 

Na pohodu je bilo veliko mladih, kar je dober obet za prihodnost prireditve. 

Stanislava Hojan, člani 
društva radi postrežejo go-
stom na raznih prireditvah. 
Onadva sta v društvu od za-
četka in kljub visokim letom 
še vztrajata. Predsednik 
društva Ivan Meglič je po-
hvalil prizadevno "rokovnja-
ško dmšdno" in gasilce, ki 
skrbijo za varnost. Med 
slednjimi je bil tudi Andrej 
Toporš. Dejal je, da doslej 
niso imeli težav z ognjem. 
Ivan Meglič je bil navdušen 
nad množičnim obiskom. 

ki potrjuje zanimanje za nji-
hoveprireditve. 

Domačinka Vesna Balan-
tič in sinova Blaž ter Gašper 
so med udeležena pohoda iz 
Dupelj že več let. Tja prihaja-
ta z Golnika Luka in Irena 
Lombar, za katera je priredi-
tev tudi priložnost za sreča-
nje z znanci. Upokojenec 
Matjaž iz Žiganje vasi se je 
nočnega pohoda udeležil 
dvakrat, sam pa se peš odpra-
vi v Udin boršt vsako jutro. 
Poseben rekord ima Ani 

Markič iz Sebenj, ki je lani 
zbrala kar 270 obiskov Krive 
jelke. Kot je priznal njen 
mož Lojze, ima sam nekaj 
manj obiskov. Tokrat je pri-
peljal skupino petnajstih vaš-
čanov in sosedov iz Križev, v 
kateri so bili mladi in starej-
ši. Slednji so zaupali, da po-
grešajo župana Janeza Štu-
larja. Radi bi m u ponudili 
nekaj tržiške kačje sline in z 
nj im zapeli. Ob odhodu so 
veselo zavriskaU in se podali 
proti domovom. 
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Prozorni kristali jutra 
Milena Sušnik Falle iz Otoč piše pesmi, lani je izdala prvo pesniško zbirko Prozorni kristali jutra, 
letos načrtuje drugo. "Ko se zatopim v pisanje, ubežim od vsakdanjih skrbi," pravi. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Otoče - Temu, da je bil pisa-
telj Janez Jalen stric njenega 
starega očeta, ne pripisuje veli-
kega pomena, pesniški dar 
pripisuje življenjskim okoliš-
činam in značajskim lastno-
stim. "Sem edinka, odraščala 
sem pri stari mami in sem 
bila pogosto sama. Veliko sem 
brala pesmi. Hotela sem štu-
dirati psihologijo, a za to ni 
bUo možnosti. Vedno sem 
razmišljala, opazovala ljudi, se 
poglabljala vase..." 

Nekaj časa je pisala pesmi 
le zase, sčasoma jih je začela 
objavljati, se predstavljati jav-
nosti. Pri šestnajstih letih so ji 
prve pesmi objavili v Mladini, 
kasneje v Tribuni, Naših raz-
gledih, Sejalcu, biltenu Štirje 
letni časi, v Snovanjih, v zbor-
niku Molitveno srečanje, v re-
viji Mentor, na spletni strani 
Lucutio... V okvim literarnega 
natečaja revije Mentor se je tri-
krat uvrstila na sklepno držav-
no srečanje starejših pesnikov 
in pisateljev, lani iz Gorenjske 
skupaj z Mileno Miklavčič in 
Vido Gros. Sodeluje v društvu 
Lipa Domžale, se predstavlja 
na različnih prireditvah, poši-

Milena Sušnik Falle 

Ija pesmi na literarne natečaje. 
Poslala jih je tudi na razpis 
Mladika Trst, razglasitev izbo-
ra bo ob slovenskem kultur-
nem prazniku... 

Ko je bila še mlada, se je s 
Kocbekom dogovaiiala za iz-
dajo pesniške zbirice, a še da-
nes ji je žal, da je zamudila to 
priložnost Na novo priliko je 
čakala vse do lani, takrat je pri 
Mariborski literarni družbi iz-
šla njena prva pesniška zbirka 
z naslovom Prozorni kristali 
jutra. To je zbirka 48 čustve-
nih pesmi, njenih najboljših. 

Večina jih je iz mladih let, ne-
kaj tudi iz upokojenskih ča-
sov. 

"S pisanjem si krajšam čas, 
to je beg iz vsakdanjih skrbi. 
Po naravi sem bolj čustvena in 
občutljiva, svoja čustva preli-
vam na papir, v pesmi Kar na-
pišem, "stoji", napisano le red-
ko popravdjam. Pišem ponoči, 
ko je mir, tišina..." pravi Mile-
na, upokojena delavka kranj-
skega sodišča, in dodaja, da 
pripravlja že drugo pesniško 
zbirko, ki bo predvidoma izšla 
še letos. 

SMUČANJE JE 
M e m n i D R i i z i i i s K i 
ŠPORT. 

IzkoristKe čas posebnih ugodnosti, v katerem lahko sebi In svojim najbližjim 
privoščit« Izpolnitev težko pričakovanih iel ja ali skupnih aktivnost). V Uni&edrt Bank 
smo zalo za vas pripravili zimske gotovinske kredite v eviih, ki jih odkkuje i;90<3na obiesina 
rnera. Osabra in hilra o(xavnava bosta ornogočili. da boste ujei čas U90dn»> nakupov 
pnjelne SfTiuke. Pi3(xx)ba velja d015. feSfuafja 2009. 
Osvobodimo se dvomov: www.unicred(tbank.sl 

@mî UniCreditBank 

Lep je moj jesenski čas 

Lepje 
moj jesenski čas, 
ustavljen 
v srečanju 
s seboj, 
vzaznanju 
mehkobnega sijaja, 
položenega vame -
... iz dni... 
v sluh potopljene 
barve glasu, 
shranjenih koščkov 
misli in upov, 
blažene čutnosti, 
... ko je na mojem 
tvoj obraz gorel... 

Lepje 
moj jesenski čas, 
ranljivo krhek, 
samotno dremoten • 
... v teh dneh... 
raztrgano deljiv. 
Čudežno sijoč, 
vdihnjen trenutkov 
negovane preteklosti, 
dotaknjen besed 
^uhih v tišini molka, 
odmaknjen stvarstva; 
... pestovan ... 
v naroi^u nostalgije, 
za ure hladne zime -
za zapolnjeno vrzel ... 

Slovenec leta 2008 

Konec tedna bo v Litiji že tra-
dicionalna prireditev, na kate-
ri bo razglašen Slovenec leta 
2008. Najpopularnejšega slo-
venskega moškega bomo 
tako dobili v petek, 16. januar-
ja, ob 20. uri v litijski Športni 
dvorani. Za glasbeno in gle-
dališko popestritev bodo po-
skrbeli Adi Smolar, Alenka 
Godec, Alya, Marko Vozelj, 
Čuki, Nina Pušlar, Manca Iz-
majlova. Plesna skupina Ka-
zina, 5.moških.com (mono-
log Matjaža Javšnika), Skupi-
na Ave in drugi. A. B. 

HALO - HALO GORENJSKI GLAS 
telefon: 04 201 42 00 

Njrofil« M objsvo s(«ti<mamo po tHtfoiiu -42^». f)l«D ili oirtno TU 8lei«i»vi («li 4, 
v ilrinju ffi. po |»tn' do piinMtlilu 10 (trnka do 11.00 urH C«u ogino« in pw 

JANEZ ROZMAN S.P. • ROZMAN BUS, LANCOVO gi, 4240 
RADOVLJICA, TEL: 04/5315 249, FAX: 04/53 «4 ajo 
MADŽARSKE TOPUCE 29. 1. - 1. 2. 2009, PUSTOVANJE: 19. 2. -
22. 2. in 19. 3. - 22. 3.,TRST RAZPRODAJA 10. 2. 2009; 
BERNARDIN: 8.3. - n. 3.; KOPALNI IZLET BERNARDIN: i6. 2. 

KULTURNO DRUSTVO LOŠKI ODER ŠKOFJA LOKA, SPODNJI 
TRG 14, ŠKOFJA LOKA 
16. 1 . ob 19.30 uri Hristo Bojčev; ORKESTER TITANIK, komedija o 
iluzijah in iluzionizmu, režija: Matjaž Latin, gostuje SNG Nova Go-
rica, za abonma MODRI; 17. 1. ob 19.30 uri Hristo Bojčev: 
ORKESTER TITANIK, komedija o iluzijah in iluzionizmu, režija: 
Matjaž Latin, gostuje SNG Nova Gorica, za abonma RDEČI 

O S V E S T I L A O D O G O D K I H O B J A V L J A M O v R U B R I K I C L A S O V 

K A Ž I P O T B R E Z P L A Č N O S A M O ENKRAT. 

PRIREDITVE 

Z a otroke v knjižnicah 
Bohinjska Bistrica - V knjižnici se bo ustvarjalna delavnica za 
otroke Ko roža postane ježek začela jutri, v sredo, 14. janu-
arja, ob 17. uri. Primerna je za otroke, ki so stari vsaj 4 leta. 

Radovljica - Pravljici Moji prstki so stkali zapestnico bodo 
otroci v knjižnici lahko prisluhnili v četrtek, 15. januarja, ob 
17. uri. Otroci si bodo ob spremljanju pravljice lahko stkali 
pisane zapestnice. 

Bled • Pravljici Moji prstki so stkali zapestnico bodo otroci v 
knjižnici lahko prisluhnili v petek, 16. januarja, ob 17. uri. 
Otroci si bodo ob spremljanju pravljice lahko stkali pisane 
zapestnice. 

Ško^a Loka - Ura pravljic z ljudskimi pravljicami Zimske ra-
dosti se bo v škofjeloški knjižnici začela danes, v torek, 13. 
januarja, ob 17.30. 

Železniki - Ura pravljic z Zgodbo o medvedu se bo v knjižnici 
v Železnikih začela jutri, v sredo, 14. januarja, ob 17. uri. 

ŽIri - Delavnica za spretne prste Zinna je prišla se bo v 
knjižnici v Žireh začela jutri, v sredo, 14. januarja, ob 17. uri. 
Primerna je za otroke, ki so stari od 4 do 8 let. Za otroke od 
8 let starosti dalje se bo isti dan ob 18. uri začela delavnica 
Nakit iz fimo mase. 

Jesenice - Iz Občinske knjižnice Jesenice obveščajo, da bo jutri, 
v sredo, 14. januarja, ustvarjalna delavnica Čarobne hišice od 
i6. do 17.30; v četrtek, 15. januarja, bo ura pravljic ob 17. uri. 

Slovenski Javornik - Danes, v torek, 13. januarja, bo od 16. do 
16.45 ustvarjalna delavnica. 

Triglavska tržnica 
Bled - Triglavski narodni park vabi na Triglavsko tržnico v 
soboto, 17. januarja, med 10 . in 12. uro pred informacijskim 
središčem Triglavska roža na Bledu, Ljubljanska cesta 27. 
Na tržnici bo od 11. do 12. ure potekala tudi pravljična urica 
z Lucijo Grm, ustvarjalno-izobraževalna delavnica v okviru 
družinskega programa Brihta. 

ST, P E T E R S B U R G STATE BALLET ON ICE P R E D S T A V L J A : 

LABODJE JEZERO 
NA LEDU ^ 

LJUBUANA^-^^^^itf jUP t 
HALA TIVOLI 
PETEK, 23. JANUAR 2 0 0 ^ T * 
O b 2 0 h Prčdpcodaja vstopnic: 
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Dan godle in Codlarski pohod 
Šenčur - Turistično društvo Šenčur v soboto, 1 7 . januarja, 
vabi na Dan godle. Codlo s krompirjem v oblicah boste 
lahko pokusili med io. in 15. uro v klubski sobi Turističnega 
društva Šenčur (nad okrepčevalnico Alo Alo). Ob dnevu go-
dle TD Šenčur organizira tudi Codlarski pohod. Zmerne 
lahke hoje v okolici Šenčurja bo okoli 3 ure ( 1 2 kilometrov). 
Start pohoda bo ob lo. uri pred spomenikom krompirju v 
Šenčurju. Prijave za pohod zbira do petka, 1 6 . januarja, Fran-
ci Erzin, tel. 0 4 1 / 8 7 5 - 8 1 2 . 

Zlati dež ali kaj hoče moški 
Radovljica - V Knjižnici A. T. Linharta se bo danes, v torek, ob 
19.30 v okviru Torkovih večerov začela prireditev z naslovom 
Zlati dež ali kaj hoče moški. O romanu Zlati dež se bo z avtor-
jem Luko Novakom pogovarjala Alenka Bole Vrabec. 

PREDAVANJA 

Po majevskih poteh 
Bled - Maji in druga ljudstva so ustvarili nekaj izjemnih kul-
turnozgodovinskih spomenikov, ki jih bo skupaj s prvobitno 
naravo v sliki in besedi v Knjižnici Blaža Kumerdeja pred-
stavil Janez Pretnar v petek, 16. januarja, ob 1 9 . 3 0 . 

Indija v sliki in besedi 
Jesenice - Klub jeseniških študentov in Mladinski center Je-
senice petek, 1 6 . januarja, ob 1 9 . uri vabi v dvorani 
Mladinskega centra Jesenice na potopisno predavanje Indi-
ja v sliki in besedi. 

Spoznajte skrivnost svojega imena 
Kranj - Iz Osrednje knjižnice Kranj, Splošni oddelek v 
Delavskem domu, vabijo jutri, v sredo, 1 4 . januarja, ob 1 9 . 3 0 
na predavanje Spoznajte skrivnost svojega imena. Preda-
vatelja Breda in Lovro Mohorič bosta govorila o manj znanih 
dejavnikih, ki vplivajo na nas in naše življenje. Obiskovalcem 
bosta tudi analizirala njihova imena. Vstopnine ni. 

Dojenje 
Škofja Loka - Mednarodna zveza za dojenje (LLLI) vabi na 
srečanje v petek, 1 6 , januarja, ob 1 6 . 3 0 v prostorih Zdravstvene-
ga doma Škofja Loka. Tema srečanja bo: Zmote in resnice o do-
jenju. Informacije - tel. 0 4 / 5 1 0 8 0 0 1 (Irena) in 0 1 / 3 6 1 1 3 2 0 
(Andreja). Osnovne informacije o dojenju so na voljo tudi na 
spletni strani: http://www.dojenje.net, zavihek Vprašanja. 

Sonaravna pridelava hrane 
Radovljica - K D Sotočje in Župnija Radovljica vabita jutri, v 
sredo, 1 4 . januarja, ob 1 8 . 3 0 v Slomškovo dvorano v Župnij-
skem domu na predavanje prof. dr. Jožeta Osterca pod 
naslovom Sonaravna pridelava hrane. 

OBVESTILA 

Tečaj prve pomoči 
Kranj - Planinsko društvo Iskra Kranj vabi planince na tečaj 
prve pomoči. Tečaj bo v četrtek, 2 2 . januar/a, ob 1 8 . uri v pi-
sarni PD Iskra Kranj na Laborah (Iskratel, Ljubljanska 2 4 A , 

O S M R T N I C A 

Z bo leč ino v s r c u s p o r o č a m o , da n a s je zapust i l a n a š a 
draga žena, m a m i , babica in sestra 

ANICA VAJT 
N a zadnjo pot jo b o m o pospremi l i v četrtek, 15. j anuar ja 
2 0 0 9 . ob 1 4 . uri na pokopal i šču v Kranju . Ž a r a p o k o j n e bo 
na dan p o g r e b a od 9 . u r e dal je v t a m k a j š n j i p o s l o v i l n i 
vežici. 

Žalujoči: mož Darko, sin Miha, hd Andreja z družino in 
ostalo sorodstvo 
Golnik, Trboje, Kranj. 9. januarja 2 0 0 9 

stranski vhod pri škofjeloškem vratarju). Prijave in dodatne 
informacije: e-pošta bukovsek@gmail.com ali po tel. 

0 3 1 / 6 4 3 4 6 7 -

Zlet nekdanjih učencev Glasbene šole Kranj 
Kranj - Ob stoletnici šole vabijo nekdanje učence, da pridejo 
pogledat šolo na Trubarjevem trgu. Morda boste srečali 
vaše nekdanje učitelje, zaigrali na inštrumente ali pa vam 
bomo zaigrali učitelji. Srečanje bo v soboto, 17. januarja, od 
9. do 12. ure. 

KONCERTI 

Koncert Darje Švajger 
Komenda - Ustanova Petra Pavla Glavarja v sodelovanju s 
Kulturnim društvom Komenda vabi na koncert Darje Švaj-
ger, ki bo v petek, 16. januarja, ob 19.30 v Kulturnem domu 
Komenda. Po koncertu bo družabno srečanje. 

PREDSTAVE 

Douhtar pod mus 
Ško^a Loka - Iz Društva upokojencev Škofja Loka vabijo na 
ogled komedije Douhtar pod mus, ki jo bodo gledališčniki iz 
Nove Gorice uprizorili v Gledališču Toneta Čufarja na Je-
senicah 29. januarja. Prijave zbirajo na sedežu društva. 

LOTO 

Rezultati 3. kroga 

• 11. januarja 2009 

10 , 1 3 . 1 8 . 20. 27. 35. 36 in 14 

Lotko: 

6 9 6 1 0 8 

8 , 1 6 , 23, 27, 28, }o, 38 in 34 

Predvideni sklad 4. kroga za 

Sedmico: 1 8 0 . 0 0 0 EUR 

Rekordni sklad 4. kroga za 

Lotka: 1 . 3 0 0 . 0 0 0 EUR 

Garantirani dobitek PLUS: 

2 0 . 0 0 0 EUR 

FESST,d.o.o., 
nepremičninslu 
družba. 
Koroika c 2, Kranj, 
Telefon: 236 73 73 
Fax:23673 70 
E-poSta: 
info(g>fesstsi 
Internet: 
WWW.fiESSt.Si 

STANOVAN)A P R O D A M O 
KRANJ - Dnilovla, garsonjera, 36 m2, 
PR/1,1. izgr. 2004,85.000,00 EUR. 
KRAN) - Hrastje, enoinpolsobno, 47,30 
na, 1./4, L Izgr. 1964,70.000,00 EUR. 
KRAN) • Zoisava ulca, dvosobno, 51,30 
rm, 1./4.1. izgr. 1964,85.000,00 EUR. 
RADOV14K:A - trisobno stanovanje, 
74,55 trn, z uporabo vrta, PR/t, Lizgr. 
'959.127.000,00 EUR. 
H L ^ PRODAMO: 

KRAN) • Kbkrica, starejša hiša z zemljiš-
^ ^ 759 ni2, možna nadomestna g r ^ 
nja, 151.800,00 EUR. 
KRAN) • Visolco, samostojna stanovanj-
ska hiša 260 rm, I. izgr. 1987. zemljišče 
520 m2,326.000,00 EUR. 

ARuIVitii^iilli 

SREDNJEVEŠKE 
KOVNICE NA 

SLOVENSKEM 

L e n a p o s a m e z n e 

k- ge ;e 40 € 
- p o š t n r n a 

N a r o č r ' k : : m 3 { 0 

\ i - c i i - e Ti? 

- s - j c i . - s i c -c a s s-

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

Gorenjski Glas Za ras beležimo £as 

• V A 

Cena posamezne 

krijige je 4 0 € 

- poštnina 

Naročniki imajo 

1 0 % popusta 

Naročanje po 

telefonu 

0 4 / 2 0 1 •42-41 

ali po e-po5ti: 

narocnine@g-glas.si 

Prva izdaja kataloga Denar na Slovenskem 2 0 0 7 je bila zelo hitro 
razprodana. To potrjuje, da je med zbiralci in ljubitelji numizmatike 
izredno veliko zanimanja za tovrstno literaturo, kar nas je še 
dodatno spodbudilo k izdaji novega kataloga. Pri novi izdaji ne gre 
za ponatis starega kataloga, temveč za popolnoma nov koncept z 
obsežnimi dopolnitvami, ki celoviteje predstavljajo uporabo denarja 
na Slovenskem; novi katalog in je celostno precej bolj podoben 
nacionalnim katalogom drugih držav. 

Gorenjski Glas Za beleiimo las 

Mali oglasi 
tel.: 201 42 47 
fax: 2 0 1 4 2 1 3 
e-mall: malloglasi@g-glas.si 

Male oglase sprejemamo: za objavo 
v petek - v sredo do 13.30 in za 
objavo v torek do petka do 14.001 
Delovni čas: od ponedeljka do četrt-
ka neprekinjeno od 8. do 19. ure, 
petek od 8. do 16. ure, sobote, 
nedelje in prazniki zapito. 

NEPREMICHINE 
STANOVANJA 
ODDAM 

PRITUČNO stanovanje v starejši hiši 

68 m2. t r 04/57-43-294 9000155 

HIŠE 
PRODAM 
HAFNARJEVO NASEUE. prodamo 
polovico stanovanjskega dvojčKa, v 
051/388-822 moemi 

KsKERNi 
N E P R E M I Č N I N E 

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

GSM 051/320700, Email: iofeglkj-liem.si 

POSLOVNI PROSTORI 
ODDAM 

POSLOVNI prostor v centm Sk. Lok« 
za obrt ali trgovino, vel. 36 ni2. v 
040/243-362 eoooiu 

POSLOVNI prostor (bivša Planika) v 
pritličju 87 m2 za daljše obdotije, cena 
3 .5 EUR/m2, » 041/505^84 . Igor 

soooo«; 

MOTORNA 
VOZILA 
AVTODELI IN OPREMA 
PRODAM 

2 XENON žarnice (H7) z balasti, pri-
meni tudi za motocikle. cena po dogo-
voru, » 0 3 1 / 8 1 7 - 4 2 1 »oooisa 

J U R T A N 
JUR-TAN, nepremičnine, d. a o. 

PE Cankarjeva uHca 
(staro-mestno jedro), 

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

e-po$ta: info®jur-tan.si 

V POOREČI prodam stanovanjsko no-
vogradnjo. IT 051 /388-822 eooae48 

V STARI LOKlje v piipra/i gradhja stanooii. 
skB3aAoia(a.W051/38&«22 SOTMS 

VIRMASE - Sk. Loka prodamo stano-
vanjsko hišo ter dvojčka v gradnji, 
ugodno, tr 051/388-822 aoooesz 

VIKENDI, APARTMAJI 
PRODAM 

BIVALNI VIKEND v bližini Unarta. SI. 
Gorice, » 0 5 1 / 4 5 0 - 6 4 6 moona 

POSESTI 
PRODAM 

PARCELO z gradbenim dovoljenjem -
Skofia Loka, okolica. 051/388.822 

6008851 

I Stalev Praprotnik 10.4203 Naklo 
I PE Kranjika c«*U 29. 4302 Naklo 

izpušni sistemi in kalai>zalor|i 
amortizerji m vzmeti, hrtn servis 
avtooptika ter vse za podvozje 
(zavore, disiki) f i 
pnevmatike in platišča ^ ^ 

T: 04 26 76 052 

STROJI 
IN ORODJA 
PRODAM 

AGREGAT diesel 7 KW 2 2 0 380, 
Lamborghini motor, skoraj nov, O 
031/316-609 gooouj 

VIUCAR Indos 1 ,5 1 , diesel. 1.86, cena 
2.990 EUR, V 031/736-300 

GRADBENI 
MATERIAL 
GRADBENI MATERIAL 
PRODAM 

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

4000 KRAN) 
TEL: 04/25-81.120. 

04/23-66.670 
041/755-296, 040/204-661, 

041/900-009 
e-poita: Kd.nepremicninc^siol.net 

lUi 
www.itd-plus.si 

PUNTE in elemente za šolanje. V 
041/524-741 D000112 

SAMOSTOJNO, železno, elektro oma-
rico pri novogradnji h i š e , « 04/25-11-
2 4 7 »000132 

KURIVO 
PRODAM 

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

http://www.dojenje.net
mailto:bukovsek@gmail.com
http://WWW.fiESSt.Si
mailto:narocnine@g-glas.si
mailto:malloglasi@g-glas.si
http://www.itd-plus.si
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BUKOVE goli in drva. 9 051/202-
229 0OOO12« 

HRASTOVA drva. suha m DuKove d&-
ske. g 041/358-030 ooooias 

SUHA, mešana drva. t r 0 3 1 / 8 3 3 -
8 3 3 ooooožt 

SUHA. bukova, razžagana drva, O 
031/561«707 »000139 

SUHA drva, 9 051/884-923 9000164 

SUHE. btjkovn but̂ ira tu kmpcko peč. 
t r 04/25-6&^31. 04/25-6&^30 

Mooise 

STANOVANJSKA 
OPREMA 
POHIŠTVO 
P R O D A M 

KLUBSKO MIZO in govejo strojeno 
kožo, « 031/516-169 ©000104 

PODARIM 

RABUENO spalnico, tr 041/359-
1 0 3 9000145 

GOSPODINJSKI APARATI 
PRODAM 

PRALNI In susiln stroj Gorenje, o 
041/878-494 oooois? 

O G R C V A N J B , H I A J B M J C 

PRODAM 

ELEKTRIČNO termo peč. malo rablje-
no, ugodno. O 041/294-388 9000IS8 

RADIATORJA Gamox. električna, 
varčna 1000 W in 1500 W. rabljena 
eno sezono, tr 040/647-525 9000140 

VRTNA OPREMA 
PRODAM 

VRTNO garnituro v naravnem stilu, pri-
memo za kmečki pn^stor ali lovsko 
sobo. hruška, tr 051/649-793 9DO0120 

GLASBILA 
PRODAM 

ELEKTRIČNI kontrabas Arrov/ 2 etui-
jem. cena 600 EUR. tr 041/222-280 

»X>016S 

UMETNINE, 
NAKIT 
PRODAM 

PRODAM gobeline vseh vrst. tr 
051/275-438 9000129 

OBLAČILA 
JANEZ, KRIŽE, d.o.o. : Pnjdaja po-
hodne, športne in druge obutve na se-
dežu firme. Sebenje 42a. vsak 3etek 
od 14. do 18. ure. t r 031/665-822 

9000168 

PRODAM 

ŽENSKE barete, kape in šale. o 
04/53-15-204 9000143 

MEDICINSKI 
PRIPOMOČKI 
OKULISTIČNI pregledi in možnost 
breiptačnega okvirja ob očalih na re-
cept Optika Aleksandra. Olandia 
Kranj. tel. 04/235-01-23 in Optika 
Saša Tržič, t r 04/59-22-802 «00016 

ŽIVALI 
IN RASTLINE 
PODARIM 

DVE PSIČKI, mocanki, ctari O todnov. 
čmo îve barve, t r 041/771-3029000167 

DOBRIM ljudem podarimo 3 mesece 
starega mucka, prijazen, navajen čstoče 
in razgSsten. t r 04/25-17-090 9000005 

KMETIJSTVO 
KMETIJSKI STROJI 
PRODAM 

SEKULAR za žaganje drv in hoti pro-
gram. t r 04/20-46-578, 031 .'812-
2 1 0 E000tt4 

UNIVERZALNI min za mletje žit. krm-
nih rastlin in vej do 10 mm za kompost, 
tr 041/506-073 9M0t30 

KUPIM 

TRAKTOR Zetor in kiperprikolteo Toh-
nosiroj. t r 041 /680-684 «>00024 

TRAKTOR Ursus in IMT. t r 051/639-
7 7 7 9000025 

P R I D E L K I 

PRODAM 

BELI. jedilni krompir, pridelan brez 
škropiv. V 041 /242-375 «000157 

BRINOVE jagode, cena 1.90 EUR/kg, 
možna dostava, tr 041/928^11 

9300037 

REPO lahko tiidi olupljeno. t> 041 
/ 3 4 7 - 2 4 8 9000150 

KUPIM 

RUMENO In rdeče korenje, pri3llzno 
3QC kg. 9 041 /535-064 eoootai 

VZREJNE ŽIVALI 
PRODAM 

BELE PIŠČANCE brojier}e. težke 1 kg 
za radaljnjo rejo, 9 051/838-252 

9000013 

BIKCA, cikaste pasme, starega 14 
dnl.tr 031/757-485 S000121 

BIKCA simentalca, starega dva mese-
ca, tr 031 /821 -458 9000128 

BIKCA simentalca, starega 14 dni in 
teličko MmAntalko, ittflro 4 miv^e, 9 
04/25-31-352 toooui 

BIKCA simentalca, 260 - 300 kg in 
kravo v osmem mesecu brejosti ter ja-
love kravo sim.. tr 04/57-43-294 

soooise 

BIKCA simentalca, starega dva mese-
ca.tr 04/25-61-427 9000159 

ČB BIKCA, starega 10 dni. t r 
0 4 1 / 5 8 6 - 6 6 2 »OOOMZ 

ČB BIKCA, Starega 10 dni, t r 
040/355-865 <ooo»44 

DVE, smasti kozJ, tr 031/204-264, 
popoldan »00147 

DVE BREJI kravi pred drugo telitvijo in 
meialec za gnojevko, t r 04/59-21-
0 1 0 5000148 

JAGNJETA ekološke reje, t r 
0 4 1 / 8 2 1 - 3 5 8 «)00i54 

KOBILO in žrebeta in traktor Zetor. t r 
031/371-486 M00124 

KOBILO hafiinger. brejo, staro 7 let in 
žreblčko črni lipicanec - kasač, t r 
041/846-649 »00127 

KRAVO sinf)entalko s tretjim teletom, sta-
rim en mesec, v 04/57-25-133 wooiio 

TELICO, simentalko. brejo 8 mese-
cev.tr 04/20-11-434 tooois? 

TELIČKO rjavko, staro 14 dni, t r 
04/58-/6-1/8, 041/585-385 «000163 

VEČ bikcev, ČB in križane, stare od 10 
do 20 dni, 9 041/771 -302 coooiee 

KUPIM 

BIKCA, belgijsko plavi, starega do 20 
dni. IT 041/275-125 »000.17 

TELIČKA simentatea. starega do 14 
dni. « 04/2&>91-2d4 tooone 

OSTALO 
PRODAM 

LATE za kozolec, punte In drva, buko-
va ali mešana, možnost razreza in do-
stave, t r 04/51-88-144 »001S3 

POSLOVNI STIKI 

COTOVINSKI KREOm DO 10 
LET ZA VSE ZAPOSLENE. 
TUDI ZA DOLOČEN ČAS, TER 
UPOKOIENCE. do 50 % obr., 
obveznosti niso ovira. Tudi kre-
diti na osnovi vozila in leasingi. 
Možnost odplačila na položni-
ce, pridemo tudi na dom. NU-
MERO UNO, Kukovec Robert 

Mlinska 22,2000 Maribor, 
02/252-4a-26, 041/750-560 

ZAPOSLITVE (m/ž) 
NUDIM 

GOSTILNA Pri Vi^otju. Partizariska c 
17, Kranj zaposli kuharja/iC3, t r 
040/646-174. 040/435-070 tooooeo 

IŠČEM OSEBO za občasno nadomeš-
čanje za detov kk)sku - prodaja časopisov 
in cigaret. JakeTj in ostali d.n.o.. Eenedh 
kow1.Kranj.tr 070/868^17 »00033 

OSEBO za delo - občasno pomoč v 
dražbi zaposlimo takoj. Pizzerfja Sraka. 
Mošnje 41. Radovfjca. t r 031 /3C2-221 

9000007 

PIZZERUA Picanto, Sejmišče 1, Kranj 
zaposli picopeka z izkušnjami. iT 
031/437-816. Matej Mooost 

Redno zaposlimo več 
voznikov (m/ž) C in E 

katogorije v mednarodnem 
transportu. 

Zaposlimo osebo (m/ž) za 
dispozicijo V mednarodnem 
transportu s tekočim znanjem 

nemščine ter angleščine in 
osebo (m/ž) ta dlspozk:jio v 

mednarodnem transportu 
s tekočim znaniem 

italijanščine ter angleščine. 

Telefonska številka za 
kontakt: 041 6 9 1 - 7 8 4 , 

Proj Matevž d.o.o., 
Zbilje 4c, 1 2 1 5 Medvode 

REDNO ali honorarno zaposlimo dekle 
za delo vstreibi. Bar Novi svet. Šk. 
Loka. Tavema Petra. Poljanska c. 104. 
Gorenja vas. t r 041/482-368 »ooooi 

ZA REDNO in dobro plačilo zaposlimo 
vestnega in urejenega kuharja, Slavkov 
dom. Golo brdo 8. Medvode, t r 
01/36-11-242 9000002 

ZAPOSUMO dekte v strežbi, lahko šJu-
dertka. 2A, d.o.o.. Zg. Bitnje 32,Žabni-
ca, t r 041/751-166, po 18. uii sooous 

ZAPOSLIMO prodajalko za delov živil-
ski trgovini, možnost zaposlitve za ne-
določen čas. Pekama Zevnik, d.o.o., 
Ljubljanska c. 36a, Kran., t t 
03-/506-691 »000160 

DELO za sanKom dobi natakarica, sta-
rost od 25 do 35 let. nedelje proste, 
Bartolič Marija s.p.. Trg Davorina Jen-
ka 3, Cerklje, t r 031/552-6499oooi2& 

ZAPOSUMO redno več voznikov C in 
E kategorije v mednarodnem prometu. 
Proi Matevž d.o.c., Zbilje 4c. Medvo-
de, t r 041/691-784 9000106 

ZA NEDOLOČEN čas zapos&mo zastop-
nika 7» tBmn5U<o rvodajn »rtidov 7tt varo-
vale zdravja. Oglejte si v^.sinkopa.si, 
Sinkopa, d.o.o., Žirovnk̂ a 87, Žirpmica, 
t r 041/793^67 9006507 

ZAPOSUMO korrtercialista z izkušnja-
mi na področju trionja. Prodnjo podlji 
te na elektronski naslov adapsa@gma-
il.coml adapsa, Milan Nadtžar s.p., 
Šorlijeva ul. 22. Kranj 9000036 

ZAPOSUMO referenta prodaje, zahte-
vano znanje ang. iezika. izpit 8 kat. ter 
najmanj sredna izobrazba ekonomske 
ali Komercialne smeri. Humer, d.o.o., 
Zasavska 45 D. Kranj. 9 04/28-72-
0 0 0 » 0 0 0 5 3 

ZAPOSUMO osebo za dispozicijo v 
mednarodnem transportu z znanjem 
tek'>če nemščine in angleščine. Proj 
Matevž d.o.o.. Zbilje 4c, Medvode, t r 
04V691-784 9000106 

ZAPOSLIMO osebo za dispozicijo v 
mednarodnem transportu z znanjem 
tekoče italijanščine in angleščine. Proj 
Matevž d.o.o.. Zbilje 4c, Medvode, t r 
047691-784 M00110 

IŠČEMO avtokieparja, Avtotri, d.o.o., 
Rupa 38. Kranj, ir 04/20-19-380 

»000073 

SERVISERJA tovcmih vozil z izkušnjami 
âposRmo. Nudimo dobre d^ctme pogo-

je in možnost napredovanĵ  Zaže^ izpit 
C In E kat.. štempihar Slavko s.p., Po-
slosTiaconaA 12, Šenčur 9oooo7s 

ZAPOSUMO lesarskega tehnika In KV 
mizarja. Podjed Matjaž s.p., Britof 116, 
Kranj, t r 04/2041-642 »ooooss 

ZAPOSLIMO frizerja ali frizerko. Moj-
ca Avsec s.p.. Kranjska c. 2, Radovlji-
ca, t r 04/53-12-590 »000030 

IŠČEM 

IŠČEM kakršnokoli delo v SIo\'eniii z 
m(^osljo bivanja, star sem 46 let, t r 
040/888-630 aoooist 

STORITVE 
NUDIM 

ADAPTACUE ADAPTACUE, novograd-
nje od temelja do srehe. Notranje omete, 
fasade, kamnite škarpe. urejanje in tlako-
vanje dvorišč, z našim ali vašim rtateria-
lom. SGP d.n.o., Stružovo 3a. 
Kranj. 9 041 /222-741 sooe«? 

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter, 
s. p., Senično 7, Krize, tel.: 59-55-
170. 041/733-709: žaluzije, rooji, ro-
lete. lamelne zavese, piise zavese, ko-
mamiki, markize. \MWw.asteriks.net 

3008a54 

BELJENJE in glajenje notranjih pros-
torov, premazi oken in vrat. odstranje-
vanje tapet, dekcrativni omett In opij-
ski. antiglivični premazi Pavec Ivan 
s.p.. Podbrezje 179. Naklo, t r 
031/39-29-09 socmrs 

FLORIJANI. d.o.o., C. na Brdo 41. 
Kranj Izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, ometi, 
ometi fasad, kamnite škarpe, takova-
njedvorišč,tr 041/557-871 M00071 

IZDELAVA fin.<U(lh savn po naročilu M 
& V PJaninšek in partner, d.o.o.. Sin-
kov Tum 23, Vodice, 9 031 /206-724 

eooouB 

KrrANJE. brušenje, beljenje sten. po-
laganje laminato% in gotovih parketov. 
M & V Planinšek in partner, d.o.o., 
ŠtrkovTum 23, Vodtee, tr 03V206-
724 

»000148 

KOMPLETNA acaptacija stanovanj in 
kopalnic, vodovod, centralna, elektri-
ka, keramika, knauf, malarska dela. 
Kooalnica samo v 7 dneh! Jani in Met-
ka Rep d.n.o., Godešič 43 a. Šk. 
Loka. t r 041/757-109 

9000I62 

NOVOGRADNJE, adaptacije, tlakova-
nje dvorišč in ostale gradbene sloritve. 
tuai manjše. Odgovorno, kvalitetno In 
ugodno. Stanko Sarafimovs.p., R. Pa-
peža 6. Kranj, t r 041/478-536 

»000113 

TESNJENJE OKEN IN VRAT LMŠenates-
nla. do 30 % prihranka pri ogren̂ uiju. Pre-
p>)ainprahuniN«čtZmanfšanhao. 10 let 
garanc .̂ BE & f/A, d.o.o.. Eksierjeva 6. 
Kamnk, tr01/83-15O57.041/€94-229 

RAZNO 
PRODAM 

ZASEBNI STIKI 
ŽENITNA posredovalnica Zaupanje za 
vse, ki si želite trajnih razmerij, t r 
0 3 1 / 8 3 6 - 3 7 8 0000105 

ŽENSKE in dekfeta, stara do 46 tat lahto 
zastonj spoznate partnerja za skL|X)o življe-
rie, t r 041/22^649 90OO1O6 

w\ v w.pugn»bn i k xom 

10 KG plinske jeklenke in konje poni-
je, tr 031/635-755 

0000133 

KVAUTETNA omela za čiščenje dirrv 
nikov in peči tudi rostfraj, t r 01/83-
23-107 

90001^3 

ZAMENJAM 

RAZNE krznene izdelke, tople copate, 
prevleke za avtosedež zamenjam za 
večjo avtomobilsko prikolico ali razli-
čen les, t r 031/616-187 

SPOROČILO O SMRTI 

Svojo življenjsko pot je sklenil naš upokojeni sodelavec iz PCD • FiniŠ 

JOŽE POTREBUJEŠ 
rojen 1935 

Od njega smo se poslovili v soboto, 10. januarja 2009, ob 13. uri na pokopališču v Žabnid. 
Ohranili ga bomo v lepem spominu. 

KOLEKTI\'SAVATIRES 

SPOROČILO O SMRTI 

Svojo ž iv l jenjsko pot je skleni l naš upokojeni sodelavec iz S P & SP 

A N D R E J KAVČIČ 
rojen 1927 

Od njega smo se poslovili v soboto, 10. januarja 2009, ob 15. uri na pokopališču v Naklem. 
Ohranili ga bomo v lepem spominu. 

KOLEKTI\^SAVATIRES 

OSMRTNICA 

V 94. letu starosti je umrla 

MARIJA ZAPLOTNIK 
Toneva mama s Spodnje Bele 

Od nje se bomo poslovili jutri, v sredo, 14. januarja 2009, ob 14. uri na pokopališču 
v Preddvoru. Žara pokojnice bo od danes, torka, 13. januarja 2009, od 14. ure naprej 

v poslovilni vežid v Preddvoru. 

Vsi njeni 

Življenje gre na videz dalje, V S P O M I N 
a vsaka pot nas h grobu pelje, 
kjer so pokopane sar^e 
in grenka solza pade nanje. 

D^es, 13. januarja 2009, mmeva leto dm, odkar nas je 
prezgodaj zapustil 

JANEZ DOLINAR 
iz Stare Oselice 74 

Hvala vsem, ki se ga radi spominjate, obiskujete maše in mu 
prižigate sveče. 

Vsi nj^ovi 

ZAHVALA 

Ob boleči izgubi našega dragega očeta, deda, pradeda, brata, tasta 
in strica 

ŠTEFANA KURNIKA 
se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, znancem, pri-
jateljem in sodelavcem za izrečena sožalja, darovano cvetje, 
sveče in svete maše. Najlepša hvala dežurni ekipi ZD Kranj za 
njihov trud v zadnjih trenutkih, gospodu kanoniku Vinku 
Prestorju za lepo opravljeno sveto mašo in pogrebni obred, 
pevcem ter pogrebni službi Navček. Hvala vsem, ki ste ga 
pospremili na zadnji poti. Hvala tudi vsem tistim, ki vas nismo 
imenovali, pa ste nam v težkih trenutkih stali ob strani. 

Žalujoči vsi megovi 
Srednja vas, Žabnica, Cerklje, Križe m Škof)a Loka 
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A N K E T A 

Na dražgoških 
poteh 
J OŽE K O Š N J E K 

Tudi letos je bilo na dražgo-
ško prireditev organiziranih 
deset pohodov. Dva najtež-
ja, s Pasje ravni in iz Želez-
nikov, sta bila jubilejna. Po-
hodnike smo vprašali o po-
hodniških vtisih in dražgo-
ški prireditvi. 
Folo: Gotjzd Kjvi« 

Lojze Lotrič, Železniki: 

"Naš pohod iz Železnikov 
prek Ratitovca v Dražgoše 
je bil letos deseti, jubilejni. 
Pohod v mrzli svetli noči je 
bil res zimski. Lahko oblju-
bim, da bomo organizacijo 
teh pohodov nadaljevali." 

Franc Gornik, Ljubljana: 

"Tokrat sem bil petič na po-
hodu s Pasje ravni do Draž-
goš. Pohod je bil čudovit in 
dobro organiziran, vreme pa 
enkratno. Dražgoše, kjer naš 
partizanski zbor poje, mi tudi 
osebno veliko pomenijo." 

Vinko Hafner, Codešič: 

"To pot sem prehodil že 
enaintridesetič, saj smo leta 
1973 na pobudo Pavla Šegu-
le prvič krenili po njej in se 
nato v planinskem društvu 
odločili za redno organizaci-
jo. Letos je bilo izvrstno." 

Sabina Slovenc, Domžale: 

"Sem v skupini tabornikov, 
ki se je udeležila pohoda s 
Pasje ravni. Bilo je odlično, 
zato bomo prihodnje leto 
spet prišli. Taki pohodi so 
najboljši način združitve 
rekreacije in zgodovine." 

Maja Lušina, Dražgoše: 

"S prijateljico sva vstali ob 
petih in šli na Rastovko, kjer 
sva pohodnikom iz Železni-
kov postregli s toplim na-
pitkom. Lepo je, da se vsa-
ko leto januarja toliko ljudi 
sreča v naši vasi." 

Sneg, mraz in dobra volja 
s Pasje ravni je opolnoči v mrzlo in svetlo zimsko noč krenilo 439 pohodnikov, z Železnikov 
pa 182. Prvi so prehodili 38, drugi pa 25 kilometrov. 

J O Ž E K O Š N J E K 

Dražgoše - Pohodniki, ki so 
se v nedeljo dopoldne zbirali 
pred osnovno šolo v Dražgo-
šah, so bili navdušeni nad 
razmerami, v katerih so po-
tekali letošnji pohodi v Draž-
goše. Sneg, mraz, trden in 
zanesljiv korak, svetla noč 
zaradi polne lune in dobra 
volja so bili razlog za zado-
voljstvo. "Bila je polna luna 
in svetla noč, tako da baterij 
skoraj nismo potrebovali," je 
pripovedoval v Dražgošah 
predsednik Planinskega 
društva za Selško dolino Že-
lezniki Lojze Lotrič, ki je 
organizator 25 kilometrov 
dolgega nočnega pohoda iz 
Železnikov prek Ratitovca 
do Dražgoš. "Na letošnjem 
jubilejnem desetem pohodu 
nas je bilo 183 in le eden ni 
zmogel celotne poti. Na de-
setih pohodih nas je bilo že 
1300," je povedal. "Hoja ob 
polni luni, ki je razsvetljeva-
la noč, je bila na trenutke ro-
mantična," je v Dražgošah 
povedal predsednik Planin-
skega društva Škofja Loka 
lože Stanonik. Škofjeloško 
društvo je organiziralo letos 
že 30. pohod po poti Cankar-
jevega bataljona s Pasje rav-
ni do Dražgoš. Zahtevno, 
skoraj 40 kilometrov dolgo 
pot je zmoglo 439 pohodrii-
kov, skupno pa je v tridese-
tih letih šlo po tej poti že 

7300 pohodnikov. "Ker sem 
imel pred seboj prijatelja, ki 
je imel na nahrbtniku ter-
mometer iz hladilnika, na 
katerega smo vsake toliko 
časa pokukali, smo kar dva-
krat opazili število minus 19! 
Posebej pri Sori je bilo mrz-
lo. V koloni je bilo prijetno 
poslušati govor od koroške-
ga in dolenjskega do rezijan-
skega narečja, Id sem ga na 
letošnjem pohodu slišal pr-
vič. Prepričan sem, da bodo 
nekoč organizirani pohodi, 
na katere ne bomo hodili za-
radi slabih stvari iz preteklo-
sti, ampak zaradi dobrih. En-
kratno bi bilo, če bodo leta 
2042, ob stoletnici bitke, z 
nami tudi prijatelji z drugih 
držav," je razmišljal Boštjan 
Fon iz Radovljice, novinar 
Slovenskih novic. Letošnji 
pohod s Pasje ravni je imel 
svoje junake. Vinko Hafiier 
in Lojze Kovič sta bila na 
vseh dosedanjih pohodih, 
Manja Lušina iz Dražgoš pa 
je bila doslej najmlajša ude-
leženka pohoda. 

Vsak od desetih pohodov 
je zgodba zase. Iz Soteske v 
Bohinju je prek Rovtarice 
prišlo v Dražgoše tristo po-
hodnikov. Med njimi je 
bilo veliko Primorcev, ki so 
prišli do Soteske z vlakom, 
je povedal eden od organi-
zatorjev tega pohoda Janez 
Koselj. Okrog sto Tržičanov 
pa je prišlo v Dražgoše na 

i^f M l 
Manja Lušina z bratom 
Juretom in očetom Janezom. 
12-letna Manja je bila lani 
346-krat na Dražgoški gori. 

drugem pohodu, ki so ga 
začeli zjutraj v Bistrid pri 
Tržiču. Letošnjega so po-
imenovali po nedavno umr-
lem udeležencu bitke v 

Boštjan Fon iz Radovljice, 
novinar Slovenskih novic, je 
reden udeleženec pohodov 
v Dražgoše. / Fmo: Cora«! KtvtK 

Dražgošah Karlu Kravcar-
ju. Veliko pohodnikov je 
prišlo v Dražgoše iz Selc, 
Rudnega, Jamnika, Nemilj 
in Krope. 

Počitek po napornem pohodu / fo« Mitija vonjjk 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 

Danes bo še pretežno jasno, po nižinah bo zjutraj in 
dopoldne megla. V sredo in četrtek bo oblačno. Občasno bo 
snežilo, najpozneje v četrtek dopoldne bo sneženje ponehalo. 

Agencija RS u okolje, ijrid za meteorolog(|0 
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-12/ -3°C 
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Novoletni koncert 
Lions kluba 
Lions klub Škofja Loka bo 24. januarja, v športni 
dvorani v Medvodah organiziral dobrodelni koncert. 

K R I S H N A D Ž E U L O V I Č 

Novoletni koncert bo pred-
stavnikom Lions kluba Škof-
ja Loka omogočil, da bodo 
zbrali denar za pomoč štu-
dentom, dijakom in socialno 
ogroženim dnižinam v Škof-
ji Loki. "Pričakujemo približ-
no 1200 gostov, saj priprav-
ljamo resnično dobro prire-
ditev, na kateri bodo obisko-
valci brez dvoma uživali," je 
povedal predsednik Lions 
kluba Škofja Loka Miha Ješe. 
Obiskovalce bo tako v svet 
glasbe popeljala priznana 
slovenska glasbenica Alenka 
Gotar, ki bo ob spremljavi 
simfoničnega orkestra z 
Vrhnike predstavila dela sve-
tovno znanih skladateljev. 
"Zapela bo tudi odloniek iz 
znanega muzikala Moje pes-

mi, moje sanje, slišali pa 
bomo tudi Handlevo Alelu-
jo," je še povedal Miha Ješe. 
Lions klub Škofja Loka se 
z dobrodelnimi akcijami 
ukvarja že približno šest let 
Njihova bistvena dejavnost 
je izražena že z njihovim 
geslom Pomagamo, največ 
denarja pa namenijo slepim 
in šlabovidfeim. Klub šteje 35 
Članov, letošnje leto pa bo za 
nje prelomno, saj namerava 
jo ustanoviti tudi podmla 
dek, imenovan Leo klub 
Novoletni koncert, ki bo v so-
boto, 24. januarja, ob 19. uri 
v športni dvorani v Medvo-
dah, je tako le prikaz dela 
njihove dejavnosti, zato vabi-
jo vse, ki želijo pomagati 
ljudem v stiski, da se udele-
žijo nepozabnega večera ob 
dobri glasbi. 

Miha Ješe s plakatom za novoletni koncert / FOIO: RMA DOH 
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