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Kobid gostila najboljše 
telemark smučarje 
Na Kobli je potekal svetovni pokal v te lemark s m u č a n j u , na Starem vrhu pa 
evropski pokal v smučan ju po grbinah. 

M A J A BIRTONCELJ 

Bohinjska Bistrica, Stari vrh -
Bohinj sedaj že tradicionalno 
gosti tekme svetovnega po-
kala v telemark smučanju. 
Letošnje so bile zadnje pred 
svetovnim prvenstvom, ki bo 
ta teden potekalo v Kreisch-
bergu v Avstriji. Na smufiš-
ču na Kobli je nastopilo 98 
tekmovalcev iz šestnajstih 
držav. Pri ženskah je tako v 
sprintu kot v veleslalomu 
zmagala Švicarka Amelie 
Reymond, pri moških je bil v 
sprintu najhitrejši Francoz 

Philippe Lau, v veleslalomu 
pa Norvežan Eirik Rykhus. 
Najboljši Slovenec je bil Da-
vid Primožič, ki je obe tekmi 
končal na 6. mestu. "Dve še-
sti mesti sta dobra napoved 
za svetovno prvenstvo," je 
povedal tekmovalec iz Loma. 
Slovenijo bodo na sveto-
vnem prvenstvu zastopali isti 
tekmovalci kot na Kobli, Ur-
bane Simčič, direktor repre-
zentance, pa upa, da se bodo 
vrnili z medaljo. 

Druga velika mednarodna 
športna prireditev na Gorenj-
skem pa so bile tekme evrop-

skega pokala v smučanju po 
grbinah, ki so potekale na 
smučišču Stari vrh. Nastopilo 
je 78 tekmovalcev iz sedem-
najstih držav. Zmagovalca na 
prvi tekmi sta postala Rus 
Ivan Panfdoiv in Avstrijka 
Margarita Maibler, na drugi 
pa Italijan Matiz Giacomo in 
Nemka Constanza Kraus. 
Nina Bednarik je bila sedma 
in trinajsta. Tridnevni pro-
gram na Starem vrhu se je v 
nedeljo zaključil s tekmo FIS, 
ki je štela tudi za državno pr-
venstvo. Naslova sta osvojila 
Bednarikova in Nejc 

David Primožič je pred svetovnim prvenstvom na domači Kobli na obeh tekmah svetovnega 
pokala osvojil šesto mesto. /Foto:T,n.D<.n 

Slovenka bedi nad zdravjem Obame 
D a n e s bo prisegel novi ameriški predsednik Barack O b a m a , ob morebitnih zdravstvenih težavah pa 
bo posredovala Slovenka doc . dr. Mateja de Leonni Stanonik, dr. m e d . 

BOŠTTIAN BOGATAJ 

Washington - Danes bo pr-
vič v zgodovini Združenih 
držav Amerike za novega 
predsednika slovesno zapri-
segel Afroameričan Barack 
Obama. Ceremonije in šte-
vilna praznovanja potekajo 
že nekaj dni, priprave na ve-
ličasten dogodek so potekale 
več mesecev. Ameriški pred-
sedniki med številnimi po-
membneži po svetu v var-
nostnem smislu sodi med 
najbolj ogrožene, zato je v 
pripravljenosti tudi zdrav-
stveno osebje. 

Za zdravstveno oskrbo 
Bele hiše, Kongresa in Sena-
ta skrbi Bolnišnica George 

Washington v Washingtonu, 
v njej pa bo danes dežurna 
tudi doc. dr. Mateja de Leon-

ni Stanonik. Je edina redno 
zaposlena Slovenka v tej bol-
nišnici, ki je z Belo hišo po-

Dr. Mateja de Leonni 
Stanonik 

Barack Obama, novi 
ameriški predsednik 

vezana z rdečim telefonom, 
kjer ni treba vtipkati ali zavr-
teti številke, saj je telefonska 
linija odprta le za povezavo 
med bolnišnico in predsed-
nikom. "Na dan slovesne pri-
sege (inavguradje) bom edi-
na nevrologinja v bobišnid. 
Zavedam se odgovornosti, 
saj se v Washingtonu v teh 
dneh zelo bojijo morebitnih 
terorističnih napadov. Bog 
ne daj, da bi kdo želel škoditi 
izvoljenemu predsedniku, 
njegovi dnižini ali prijate-
ljem, kljub temu pa smo vsi 
v bolnišnici, še posebej pa 
oddelek nevrologi je, v pri-
pravljenosti," pojasnjuje di. 
de Leonni Stanonik. 

• 7. stran 

I POTROŠNIŠKI IN STANOVANJSKI 

Blejsko jezero med nominiranci 
MATEJA R A O T 

Bled - V skupini jezer v Evro-
pi je tudi Blejsko jezero med 
kandidati za sedem novih na-
ravnih čudes sveta. Kandida-
turo je razpisala švicarska ne-
profitna organizacija New 
Open World Corporation 
pred letom in pol. Doslej je 
nominiranih 261 kandidatov, 
ki jih je predlagalo 222 držav. 
Prvi krog glasovanja bo pote-
kal prek svetovnega spleta do 
7. julija. Komisija bo nato iz-
med 77 kandidatov z najviš-
jim številom glasov izbrala 21 
finalistov. Zmagovalce bodo 

izbrali v drugem krogu glaso-
vanja, ki bo končan do leta 
2011. V času izbora pa bodo 
dani komisije obiskali vseh 
21 finalistov, ki se bodo lahko 
tudi podrobneje predstavili 
svetu. Po besedah direktorice 
Tiuizma Bled Eve Štravs 
Podlogar so za kandidaturo 
izvedeli pred dnevi, v tem pa 
vidi predvsem veliko promo-
cijsko priložnost za Bled. 
"Pripravili bomo širšo akdjo 
tako doma kot pri naših po-
slovnih partnerjih v tujini, s 
katero smo se priporočili, da 
glasujejo za nas," je še dejala 
Eva Štravs Podlogar. 

CŽ 
S 

A K T U A L N O 

Voda namesto 
v steidenice 
še naprej v Savo 
Jeseniški župan Tomaž Tom Mencin-
ger je prejšnji teden napovedal, da se 
ba osemnajst lel trajajoča nesrečna 
zgodba s karavanško vodo • ta še na-
prej teče v Savo - v nekaj mesecih re-
šila, a so se stvari spet zapletle. ^ 

K R O N I K A 

Prepir končal z nožem 

Na Francariji v Preddvoru naj bi v če-
trtek zvečer 6i-letni Ivan Fortun med 
prepirom v prsni koš zabodel 38-let-
nega sina Roberta. Ranjeni Robert se 
zdravi v Kliničnem centru v Ljubljani 
in je zunaj smrtne nevarnosti. 

8 

E K O N O M I j A 

Priznanje Zlatku Kavčiču 

združenje Manager je priznanje za 
življettjsko delo na področju menedž-
menta podelilo Zlatku Kavčiču, dol-
goletrtemu predsedniku uprave Go-
renjske banke. Banka je pod njego-
vim vodstvom postala najboljša v 
Sloveniji in v širši regiji. 

17 

Z A D N J A 

Pri Šegregurju 
že sedemdeset let 
navijajo ure 
Urarstvo Šegregur iz Kranja praznu-
je visoko obletnico. Pred kratkim so 
se preselili nazaj na lokacijo poleg 
Gimnazije Kranj, na kateri je Drago 
Šegregur starejši odprl obrt pred 
sedmimi desetletji. "P,/^. 

V R E M E 

Danes in jutri bo oblačno 
z dajem, Id gi bo več na 
zahodu države. V četrtek bodo 
padavine odahek, mga 
snežen/a se ho spustila do nižin. 
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LJUBLJANA 

Začetek kampanje za volitve 
v Evropski parlament 

Volitve v Evropski parlament bodo v 27 državah članicah Ev-
ropske unije potekale med 4. in 7. junijem. "Ker je volilni 
dan v Sloveniji nedelja, lahko pričakujemo, da bo predsed-
nik države Danilo Ttirk volitve razpisal za 7. junij," so sporo-
čili iz Informacijske pisarne Evropskega parlamenta v Ljub-
ljani, ki je v Sloveniji pristojna za komunikacijsko in infor-
macijsko kampanjo, posvečeno volitvam v Evropski parla-
ment, ki se je s predstavitvijo volilnega logotipa začela vče-
raj. Svojih sedem predstavnikov bomo sicer slovenski držav-
ljani volili drugič. Na volitvah bo lahko sodelovalo več kot 
375 milijonov volivcev v 27 državah, ki bodo volili 736 evrop-
skih poslancev. M. R. 

J 7. junij 2009 

Evropske 
volitve 
TI ODLOČAŠ! 

Logotip evropskih volitev 

L j U B g A N A 

Zares proti trajnemu mandatu ravnateljev 

V stranki Zares so prepričani, da ta čas še ni dovolj preprič-
ljivih argumentov, da bi lahko podprli predlog o trajnem 
mandatu ravnateljev. Zato predlagajo široko strokovno jav-
no razpravo, v kateri bi lahko argumentirano soočili mnenja 
o problemih, na katere opozarjajo ravnatelji in ki terjajo 
spremembe, ko gre za postopke imenovanja in za trajanje 
mandata ravnateljev. Po njihovem bi bilo najprej smiselno 
proučiti postopke ob imenovanju ravnateljev in nato poiska-
ti najboljšo rešitev. "Če so postopki preveč zapleteni, bi jih 
bilo smiselno ustrezno spremeniti," je prepričan asistent za 
področje didaktike na filozofski fakulteti Damijan Štefane. 
Meni tudi, da trajni mandat ravnateljev političnih pritiskov 
na imenovanje ne zmanjšuje, ampak jih celo krepi. M. R. 

»rilo 
izžrebanemu naročniku časopisa 

Gorenjski Glas 
Knjigo prejme VALENTIN ARNEŽ iz Begunj. 

KOTIČEK ZA NAROČNIKE 

Hiša Zdravja GG 
z letošnjim januarjem začenjamo novo serijo mesečnih 
brezplačnih predavanj v okviru Hiše Zdravja CG. 
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 16 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. 

Zakon O TNP Strokovnjakom 
Cipra Slovenija v svojem pismu okoljskega ministra Karla Erjavca poziva, naj pripravo novega 
predloga zakona o TNP zaupa neodvisni strokovni instituciji. 

M A T E J A R A N T 

Kranj - Društvo za varstvo 
Alp Cipra Slovenija je v ime-
nu koalicije nevladnih orga-
nizacij za ohranitev Triglav-
skega narodnega parka na 
ministra za okolje in prostor 
Karla Erjavca naslovila pis-
mo, v katerem mu sporočajo, 
da zadnji predlog zakona o 
TNP ne ustreza zahtevam iz 
njihove spomenice za Tri-
glavski narodni park in ne 
upošteva rešitev, ki so jih 
predlagali v strokovnem 
osnutku zakona. Zato mu 
kot edino konstruktivno pot 
naprej pri pripravi novega 
zakona o TNP predlagajo, da 
pripravo zakonskega osnut-
ka zaupa neodvisni strokovni 
instituciji. 

Koalicija za Triglavski na-
rodni park, ki združuje 23 
nevladnih organizacij, je že 
pred štirimi leti predstavila 
spomenico za Triglavski na-
rodni park, s katero so izrazi-
li nasprotovanje takratnemu 
osnutku novega zakona o 
TNP in postavili zahteve ci-
vilne družbe glede novega 
zakona. Maja 2005 so na 
podlagi spomenice pripravili 

tudi osnutek zakona, ki naj 
bi predstavljal ustreznejšo 
podlago za novi zakon. Pred-
stavnika koalicije sta od mar-
ca 2006 sodelovala tudiv ko-
misiji, ki jo je ustanovil ne-
kdanji okoljsld ministre Ja-
nez Podobnik, da bi pripravi-
la predlog zakona, ki bi bil 
sprejemljiv za vse. "Januarja 
2008 smo po več kot polletni 
prekinitvi dela komisije pre-
jeli nov osnutek zakona o 
TNP, ki so ga pripravile služ-
be ministrstva in ga je mini-
ster Podobnik kljub naspro-
tovanju naše koalicije vložil v 
zakonodajno proceduro. Ta 
osnutek v prejšnjem sklicu 

državnega zbora ni bil obra-
vnavan, zaradi česar se z no-
vim sklicem zakonodajni 
proces začenja znova," je 
opozoril predsednik Cipre 
Slovenija Jemej Stritih. 

Zadnji predlog zakona o 
TNP, ob tem poudarja Stri-
tih, je zanje nesprejemljiv iz 
več razlogov. Po njihovem ne 
zagotavlja sodobnega celovi-
tega in učinkovitega uprav-
ljanja narodnega parka niti 
ne preprečuje vse bolj razšir-
jenih nedovoljenih posegov. 
Poleg tega, dodajajo, ne za-
gotavlja ustreznega sistema 
varstvenih območij ter ne od-
govarja na izziv prevladujo-

čega zasebnega lastništva 
zemljišč in ne vzpostavlja 
učinkovitega sistema uprav-
ljanja z dr^vnimi zemljišči 
in lastnino v parku. Ne zago-
tavlja, še menijo, ustreznih 
finančnih virov za programe 
trajnostnega razvoja v parku 
in njegovem vplivnem ob-
močju ter ne daje podpore 
celovitemu razvoju in var-
stvu biosfemega območja Ju-
lijske Alpe niti ne odgovarja 
na vprašanje, kako upravljati 
dele območij Natura 2000, 
ki segajo čez sedanje meje 
parka. Prepričani so tudi, da 
f)onuja individualne odpust-
ke posameznim bohinjskim 
črnim graditeljem znotraj 
parka, kar, pravi Stritih, 
predstavlja kršitev ustavnega 
načela enake obravnave pred 
zakonom. "Prebivalci parka 
nasploh pa sci še vedno zapo-
stavljeni in ne dobijo dovolj 
možnosti za razvoj lastnega 
gospodarstva ob ohranjanju 
narave, za kar imamo po sve-
tu in v Evropi vrsto primerov 
dobre prakse. V recesiji so 
taka delovna mesta še kako 
potrebna in bolj kakovostna 
kot zaposlitev v hotelih," še 
dodaja Stritih. 

Delovne knjižice ni več 
Od 1. januarja naprej ni več delovnih knjižic. Odslej bodo samo v elektronski 
obliki. Delovne knjižice ne poznajo v večini članic Evropske unije. 

D A N I C A Z A V R L Ž L E B I R 

Ljubljana - Kot določa novela 
zakona o delovnih razmer-
jih, upravne enote odslej ne 
bodo več izdajale delovnih 
knjižic. Po 1. januarju bomo 
obdobja vključenosti v soci-
alno zavarovanje izkazovali 
z izpisom ZPIZ. Delovna 
knjižica, ki je bila prej obve-
zen dokument delavca, sedaj 
to ni več, po noveli zakona, 
ki je začela veljati novembra 
lani, taiko ni več pravne pod-
lage za vpisovanje podatkov 
v delovno knjižico. Tako kot 

že veliko drugih dokumen-
tov se tudi ta spreminja v 
elektronsko obliko. Delovne 
knjižice sicer ostajajo javne 
listine in zaposleni jih bodo 
lahko uporabili v postopkih 
uresničevanja določenih 
pravic. Kaj to pomeni za za-
poslene? Zakon glede hram-
be delovnih knjižic za delav-
ce, ki so na dan 1. januar 
2009 zaposleni pri določe-
nem delodajalcu, ohranja 
podobno ureditev, kot velja 
sedaj, torej da delodajalci 
hranijo njihove delovne 
knjižice. V primeru prene-

hanja delovnega razmerja 
mora delodajalec delavcu vr-
niti delovno knjižico. Že 
pred prenehanjem delovne-
ga razmerja mu jo mora iz-
ročiti le v primeru, če dela-
vec sam tako zahteva. Na 
ministrstvu za delo, družino 
in socialne zadeve pravijo, 
da delovna knjižica, izdana 
do konca leta 2008, z vsemi 
vpisi tudi po 1. januarju 
ohranja naravo javne listine. 
Zato občanom svetujejo, naj 
jo hranijo tako kot druge jav-
ne listine; delovno knjižico z 
veljavnimi vpisi bodo lahko 

tako kot doslej predložili in 
uporabili v postopkih ures-
ničevanja določenih pravic. 
Po 1. januarju pa lahko de-
lavci obdobja vldjučenosti v 
sodalno zavarovanje na pod-
lagi delovnega razmerja v 
postopkih uresničevanja do-
ločenih pravic izkazujejo z 
izpisom o obdobjih zavaro-
vanja v Sloveniji po i . janu-
arju 2009. Izpis bodo lahko 
dobili na Zavodu za pokoj-
ninsko in invalidsko zavaro-
vanje Slovenije (ZPIZ), na 
njihovem spletnem naslovu 
http ://www.zpiz .s i /at t/ 
obrazci/obr325-oi- i .pdf . 
Iz izpisa bodo razvidna ob-
dobja zavarovanja od zad-
nje prijave v zavarovanje 
pred 1. januarjem 2009 . 
Obdobja zavarovanja pred 
tem bodo delavci lahko še 
naprej izkazovali z vpisi v 
delovni knjižici. 

Podpisali sporazum o sodelovanju 
M A T E J A R A N T 

Ljubljana - Vodje poslanskih 
skupin koalicijskih strank 
SD. Zares, DeSUS in LDS 
so v sredo podpisali spora-
zum o medsebojnem sode-
lovanju ter sodelovanju v 
vladi in državnem zboru. Po 
besedah vodje poslanske 

skupine SD Bojana Kontiča 
je sporazum nadgradnja do-
sedanjega dela, saj so koali-
cijski poslanci svoje poglede 
na različne zadeve že doslej 
dobro usklajevali. 

Po njegovih besedah bodo 
poslanci obveščeni tudi o 
kadrovskih zadevah, ki jih 
bodo na predlog vlade obra-

vnavali v državnem zboru, 
sporazum pa bo prispeval še 
k medsebojnemu obvešča-
nju in oblikovanju stališč 
med posameznimi poslan-
skimi skupinami. Po mne-
nju vodje poslanske skupi-
ne Zares Cvete Zalokar Ora-
žem je sporazimi tudi nad-
gradnja koalicijske pogod-

be. Posebej jo veseli, da so v 
skladu s sporazum vse koa-
licijske stranke enakoprav-
ne, ne glede na velikost po-
slanskih skupin. Kot meni 
vodja poslanske skupine 
LDS Borut Sajovic, pa bo 
tudi to prispevalo k temu, 
da bo koalicija zdržala ves 
mandat. 

mailto:danica.zavrl@g-gUis.si
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Voda namesto v steklenice 
še naprej v Savo 
Potem ko je jeseniški župan napovedal, da bodo zapleti s karavanško vodo v nekaj mesecih rešeni, 
so se stvari spet zapletle. 

U R Ž A P E T E R N E L 

lesenice - Jeseniški župan 
Tomaž Tom Mencinger je 
prejšnji teden napovedal, da 
bo osemnajst let trajajoča ne-
sre6ia zgodba s karavanško 
vodo - ta še naprej teče v Savo 
- v nekaj mesecih vendarle 
rešena. Občini Jesenice in 
Kranjska Gora sta že pred 
meseci ustanovili novo pod-
jetje Karavanška voda, ki je 
po Mencingerjevih besedah 
edino dobilo vodno dovolje-
nje za črpanje vode izpod Ka-
ravank, in to do leta 2020 . 
Kot je povedal župan, imajo 
že zagotovljeno zemljišče za 
gradnjo nove polnilnice na 
Hruški pod bivšim Elimom, 
prav tako se pogovarjajo s po-
tencialnimi strateškimi part-
nerji, ki naj bi speljali med 
trideset in petdeset milijoni 
evrov vredno naložbo grad-
nje nove polnilnice. V njej 
naj bi delo dobilo okrog pet-
deset ljudi. "Lokacijo ima-
mo, vodno dovoljenje ima-
mo, moramo pa dobiti le še 
zadnjo 'kljukico' na ministr-
stvu za okolje, saj vodno do-

Tomaž Tom Mencinger 

voljenje še ni pravnomočno," 
je dejal Tomaž Tom Mencin-
ger. Kot je še dodal, so roko 
ponudili tudi družbi Voda 
Juliana, ki je zadnja črpala 
vodo iz karavanškega vira, a 
naj ta ne bi pokazala interesa 
za sodelovanje. 

Na izjavo se je takoj odzva-
la Nevena Tea Gorjup, direk-
torica družbe Voda Juliana, 
ki je ostro zavrnila Mencin-
gerjevo navedbo, da nimajo 
interesa za sodelovanje pri 
uporabi vodnega vira. Medi-

Nevena Tea Gorjup 

jem je poslala obsežno doku-
mentacijo, kd dokazuje njiho-
va prizadevanja za pridobitev 
ustreznih dovoljenj za črpa-
nje karavanške vode. V druž-
bi trdijo, da njihove pravice 
izhajajo iz odločbe ustavnega 
sodišča in da prihaja do "ne-
utemeljenega zavlačevanja 
upravnih postopkov in pre-
prečevanja uresničevanja že 
pridobljenih koncesijskih 
pravic". V družbi Voda Julia-
na bodo zato storili vse, da 
bodo pridobili pogoje za de-

lovanje družbe, za polnjenje 
vode iz karavanškega vira pa 
imajo sklenjene tu^i že iz-
vozne posle, je še zatrdila 
Nevena Tea Gorjup. 

In kaj o vsem tem pravijo 
na ministrstvu za okolje - ne 
nazadnje je župan Mencin-
ger dejal, da so na ministr-
stvu dobro seznanjeni s celo-
tno zgodbo in je 'žogica' se-
daj na strani ministra Karla 
Erjavca? Iz njihove službe za 
odnose z javnostjo so nam 
sporočili, da "na ministrstvu 
poteka več upravnih postop-
kov, povezanih s podelitvijo 
vodne pravice za Juliano, v 
katerih je bilo vloženih več 
pritožb in drugih pravnih 
sredstev. Ker gre za kom-
pleksno pravno in strokovno 
vprašanje, bo ministrstvo po 
pridobitvi ustreznih strokov-
nih podlag in pravnih mnenj 
izdalo ustrezne akte". Kdaj 
bodo postopki končani, nam 
na ministrstvu niso mogli 
odgovoriti, vsekakor pa si bo 
ministrstvo prizadevalo za-
ključiti postopke v najkraj-
šem možnem roku, so nam 
še sporočili. 

Osnovnošolci se odločajo za srednje šole 
Takoj po novem letu so šolarji dobili v roke razpis za vpis v srednješolske programe za šolsko leto 
2 0 0 9 / 2 0 1 0 . Več kot 25 tisoč razpisanih mest za 19 tisoč učencev. 

D A N I C A Z A V R L Ž L E B I R 

Kranj - Osnovno šolo letos 
končuje 19 tisoč učencev, 
razpisanih mest na srednjih 
šolah pa je več kot 25 tisoč. 
Največ jih je v programih 
srednjih t e h n i š l ^ in stro-
kovnih šol, kar 9410 , in v 
programih splošnih in stro-
kovnih gimnazij (8815 mest), 
za srednje poklicno izobraže-
vanje je razpisanih 6 4 1 9 
mest, drugo pa za nižjž po-
klicno izobraževanje. Za po-
klicno izobraževanje je ved-
no razpisanih več mest, kot 
je potem vpisanih dijakov, 
ravno obratno pa velja za teh-
niške in strokovne srednje 
šole in gimnazije. Izobraže-
valnih možnosti pa je še več, 
saj šole ponujajo tudi nada-
ljevanje šolanja po progra-
mih poklicno-tehniškega iz-
obraževanja, za kar je razpi-
sanih 3180 mest. Mladim po 
končani srednji šoli pa omo-
gočajo tudi poklicni in matu-
ritetni tečaj. Kot zanimivost 
omenimo, da so v srednje-

šolsko ponudbo zajete tudi 
zasebne šole, ki so za prihod-
nje šolsko leto razpisale 541 
mest 

Kaj bo jeseni v srednjih šo-
lah novega? Večina" srednje-
šolskih programov je pre-
novljena in jih bodo jeseni 
začeli izvajati v prvih letni-
kih. Posodobljeni so tudi 
gimnazijski programi. Več 
šol pa ponuja tudi povsem 
nove programe. Z a Gorenj-

sko med novostmi letošnje-
ga razpisa najdemo troje: 
ekonomsko-trgovsko šolo v 
Ekonomsko-storitvenem izo-
braževalnem centru, športni 
oddelek v programu eko-
nomske gimnazije, ki se iz-
vaja kot poskus na Ekonom-
sko-storitvenem izobraževal-
nem centru Kranj in pro-
gram tehnik računalništva 
na Tehniškem šolskem cen-
tru Kranj. 

En pregled in dve 
plombi na leto 
Zobozdravniki svarijo pred slabšanjem 
zobozdravstvenega varstva bolnikov. Namesto 
i 6 o o odraslih na zobozdravnika naj bi bilo po 
novem 2424 odraslih na zobozdravnika. 

S U Z A N A P . K O V A Č I Č 

Ljubljana - Zavod za zdrav-
stveno zavarovanje Slovenije 
(ZZZS) predlaga spremem-
bo financiranja zobozdrav-
stvene dejavnosti po t. i. si-
stemu glavarine (glede na 
število opredeljenih oseb). 
"ZobozdravniSke organizaci-
je in zobozdravniki glavarin-
skemu modelu financiranja 
zobozdravstvene dejavnosti 
odločno nasprotujemo, saj 
žeUmo pacientom, tudi ti-
stim, katerih zobozdravstve-
no stanje je slabo, zagotoviti 
kakovostno in vamo zobo-
zdravniško oskrbo. Izkušnje 
držav Evropske unije, kjer so 
uvedli glavarinski sistem pla-
čevanja zobozdravstvenih 
storitev, kažejo, da je število 
brezzobega prebivalstva po 
šestdesetem letu starosti ob-
čutno večje v primerjavi z dr-
žavami, ki niso uvedle glava-
rinskega sistema," je sporo-
čila Sabina Markoli, predsed-
nica Odbora za zobozdrav-
stvo pri Zdravniški zbornici 
Slovenije. 

In kaj bi prinesel glavarin-
ski model v praksi? "Povpre-
čno število opredeljenih oseb 
na zobozdravnika je približ-
no 1800 odraslih na zobo-
zdravnika in 9 0 0 otrok na 

zobozdravnika. Za primerja-
vo: kakovostao in vamo stro-
kovno oskrbo je mogoče za-
gotoviti 1600 odraslim zava-
rovancem pri zmerni patolo-
giji. Z Z Z S želi po novem 1,6 
milijona odraslih razdeliti 
med 6 6 0 zobozdravnikov za 
odrasle, kar pomeni 2424 
odraslih na zobozdravnika. 
Glavarinski sistem bi tako 
vsakemu zobozdravniku 
prinesel povprečno 624 no-
vih neopredeljenih zavaro-
vancev, kar bi podaljšalo ča-
kalne dobe za 52 delovnih 
dni, zmanjšalo bi se tudi 
število storitev, ki jih zoboz-
dravnik v povprečju lahko 
naredi posamezniku - le še 
en pregled in eno do dve 
plombi na leto," je povedala 
Markolijeva. 

Zdravniška zbornica Slo-
venije zato poziva ministr-
stvo za zdravje in vlado, da 
ne popuščata ekonomskim 
interesom zavarovalruc, ki 
zagovarjajo glavarinski mo-
del, pač pa prisluhneta pobu-
dam za bolj učinkovito in ka-
kovostno zobozdravstveno 
varstvo. "Tudi sistematično 
zniževanje vrednosti zdrav-
niškega dela ni v prid kako-
vosti zobozdravstvenega var-
stva v Sloveniji," je še sporo-
fiila Sabina Markoli. 

Preden se bodo devetošold 
odločili, kje bodo nadaljevali 
šolanje, se bodo o možnostih 
šolanja poučili tudi na infor-
mativnem dnevu. Informa-
tivna dneva bodo šole organi-
zirale pred zimsldmi počitni-
cami, v petek in soboto, 13. in 
14. febmarja. Zatem bodo 
imeli nnladi še več kot mesec 
dni časa za odločitev, kajti 
srednje šole bodo sprejemale 
prijave do 23. marca. 
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Vroče teme 
na zimski seji 
Tržiški občinski svet se bo seznanil s poročilom 
o reviziji lanskega proračuna občine. Spet bo 
obravnaval prodajo letnega bazena v Tržiču. 

STOJAN S A J E 

Tržič - Kljub mrzlim zim-
skim dnem utegne biti četr-
tkova seja občinskega sveta v 
Tržiču spet vroča. Na dnev-
nem redu seje je sicer le 
osem točk, dve med njimi pa 
bosta verjetno sprožili obšir-
no razpravo s kritičnimi 
mnenji. Vodstvo občine bo 
objavilo poročilo o opravljeni 
notranji reviziji za leto 2008. 
Kot je dejal župan Borut Sa-
jovic, je bilo lansko poslova-
nje po več letih spet pozitiv-
no. Več skrbi zbuja poveča-
nje zadolženosti. Dolgovi za 
nazaj so bili tolikšni, da jih 
niso mogli sproti plačevati. 
Če bi to storili, bi ustavili že 
začete nujne naložbe. Želeli 
so dobiti realno sliko za reba-
lans proračuna, zato so na-
jeli za notranjo revizijo poob-
laščeno zunanjo družbo. Re-
vizorji so jim dali v poročilu 
tudi odgovor, koliko je obči-
na lahko aktivna pri nalož-

bah do leta 2012. Na seji de-
cembra so že obravnavali 
problem prodaje Letnega ko-
pališča Tržič, a niso sprejeli 
nobenih sklepov. Tokrat so 
na sejo povabili tudi pred-
stavnike Kranjske investicij-
ske družbe in Splošnega 
športnega društva Tržič. 
Med njima še ni prišlo do 
podpisa kupoprodajne po-
godbe za bazen. Kupec na-
mreč čaka na odločitev ob-
činskega sveta, ali se strinja s 
prodajo občinskih zemljišč 
ob bazenu in spremembo 
namembnosti območja za 
gradnjo trgovine. Zupan bo 
dal na seji pobudo, da Sploš-
no športno društvo nameni 
od kupnine za stari bazen 
150 tisoč evrov za gradnjo 
novega pokritega bazena in 
postane njegov solastnik. O 
lokadji tega športnega objek-
ta se bo občinski svet odločal 
pozneje na podlagi predlo-
gov, ki jih bodo pripravili 
strokovnjaki. 

R U D N O POGE 

Borci v tekaški smučini 

Po sobotnem patruljnem teku je v tekaško smučino pod 
vodstvom upokojenega polkovnika Janeza Lušine zapeljala 
tudi dobra desetina borcev NOB. Partizan in navdušeni 
smučar Janez Lušina s partizanskim Imenoma Mali, doma 
iz Dražgoš, je bil pobudnik za organizacijo patruljnega teka. 
V soboto sta bila z njim na Pokljuki tudi nečak Franci, ki 
že nekaj let skrbi, da je v Dražgošah vse pripravljeno na 
prireditev, in vnukinja Ana. Borci so pred odhodom s 
Pokljuke obiskali spomenik 79 padlim borkam in borcem III. 
Bataljona Prešernove brigade, ki so bili zaradi Izdaje pobiti 
na mestu, kjer stoji sedaj spomenik. O usodi bataljona sta 
govorila borec Prešernove brigade Ivo Miklavčič in partizan 
iz Bohinja Ivan Cerkovnik. Na sliki: borci pred začetkom 
teka na Pokljuki. J. K. 

STRAH IN) 

Predavanje o energetiki 

Biotehniški center Naklo začenja nov projekt SLOVENAKLO 
- Trajnostni razvoj kot izziv, ki obsega štiri dele. Prvi je 
namenjen krepitvi zavesti In izobraževanju na tem podro-
čju. Danes, 20. januarja, ob 17. uri bo gost lanski Vidmarjev 
nagrajenec Marijan Koželj. V predavalnici centra bo imel 
uvodno predavanje o pogledih na globalno energetiko. 
Nato bosta Drago Papler in prof. dr. Štefan Bojnec predsta-
vila rezultate raziskave Obnovljivi viri energije 2020: p kon-
kurenčnosti in virih energije. S. S. 

Hitre smučke in mirna roka 
Vojaške in policijske patrulje je v soboto na Pokljuki čakala prava zima: mrzla, sončna, z meter in pol 
visokim snegom. 

J O Ž E K O Š N J E K 

Pokljuka - Od leta 1971, ko je 
v Dražgošah v spomin na 
obletnico boja Cankarjevega 
bataljona z Nemci takratni 
republiški štab za teritorial-
no obrambo prvič organizi-
ral smučarski tek vojaških in 
policijskih patrulj, so polici-
sti in vojaki tekmovali v raz-
ličnih razmerah: v globokem 
snegu, v mrazu in sneženju, 
v odjugi, dežju in blatu. Po 
letu 1992, ko je bilo tekmo-
vanje zaradi vedno toplejših 
in kopnih zim prestavljeno 
na Rudno polje na Pokljiiko, 
je bilo težav s snegom in vre-
menom manj. Za sobotno 
38. tekmovanje pa so bile 
razmere izredne, saj so bile 
proge po skoraj meter in pol 
debeli snežni odeji izvrstne. 
Bilo je znosno mrzlo, vendar 
sončno. 

Kar 44 policijskih in voja-
ških smučarskih patrulj, 
med katerimi sta bili tudi pa-
trulji oboroženih sil Madžar-
ske in Švedske, je v soboto 
tekmovalo na Pokljuki. Mo-
ški so na terenskih smučeh 

Patrulja Poveljstva za podporo iz Kranja je bila najboljša med vojaškimi patruljami in druga 
v generalni uvrstitvi. Zanjo so tekli Janez Pretnar, Jože Poklukar, Bojan Kovič in Damjan 
Kromar. 

ševalnih čolnih. Naloge so 
zahtevale izvrstno telesno in 
psihično pripravljenost, zna-
nje in mimo roko pri strelja-
nju ter sodelovanje danov 
patrulj pri premagovanju 
ovir. Med člani patrulj so bili 
tudi nekateri znani športni-

Na sobotnem tekmovanju, ki je bila zadnja prireditev 
letošnjega praznovanja obletnice dražgoške bitke, so 
stopili v tekaško smučino tudi borci NOB, v tekmi ve-
teranov vojne za Slovenijo pa sta bila najhitrejša Robi 
Kerštajn (do 50 let) in Anton Perhaj (nad 50 let). 

tekli 10, ženske pa 5 kilome-
trov. Na progi s strmim 
vzponom in rievamim spu-
stom so vojaki, vojaMnje, po-
licistke in polidsti z maloka-
librskimi puškami streljali v 
tarče, se plazili pod ovirami, 
metali bombe, na nosilih no-
sili ranjence in jih vozili v re-

ki. Naša nekdanja najboljša 
biatlonca Andreja Koblar-
Grašič in Tomas Globočnik 
sta tekla v patrulji Poveljstva 
za podporo iz Kranja in v 
patmlji Policijske akademi-
je, svetovna prvakinja v pa-
dalstvu Irena Avbelj pa v 
zmagoviti ženski patrulji Po-

veljstva za doktrino, razvoj 
in izobraževanje. 

Med moškimi patruljami 
je bila predvsem zaradi odlič-
nega streljanja in natančnega 
metanje bombe v dlj najbolj-
ša patnilja speciahie enote 
Generalne policijske uprave 
iz Ljubljane, ki je bila najbolj-
ša tudi med policijskimi pa-
truljami. Generalno drugi in 
najboljši med vojaškimi pa-
truljami so bili vojaki Povelj-
stva za podporo iz Kranja Ja-
nez Pretnar, Jože Poklukar, 
B < ^ Kovič in Damjan Kro-
mar, tretji pa so bili Švedi, ki 
so za prihodnje tekmovanje 
napovedali boj za zmago. Pa-
trulja kranjske policijske 
uprave je bila generalno 16., 
samo med policijskimi patru-
ljami pa sedma. Med ženski-
mi patruljami je zmagalo Po-
veljstvo za doktrino, razvoj in 
izobraževanje pred patruljo 

Poveljstva za podporo iz Kra-
nja, za katero so tekmovali 
Andreja Koblar-Grašič, Mar-
jana Zivlakovič, Vesna Kri-
stane in Aleš Ropret Zelo do-
bro je tekmovala tudi ženska 
patrulja Policijske uprave, ki 
je bila med vsemi ženskimi 
patruljami osma. samo med 
policijskimi pa tretja. 

"Na današnji tekmi ni bilo 
poraženca. Vsi ste zmagoval-
ci. Naj vam ostane današnje 
tekmovanje v najlepšem 
spominu," je povedal na za-
ključku tekme predsednik 
njenega organizacijskega 
odbora, poveljnik Poveljstra 
za podporo iz Kranja polkov-
nik Andrej Osterman. Di-
rektor Policijske akademije 
Franc Kosmač pa je dejal, da 
je tekmovanje prikaz znanja 
in usposobljenosti ter pove-
zava zgodovinskega spomi-
na in izkušenj. 

Šola stoji na dobrih temeljih 
Tako ocenjuje Blaž Belehar, vršilec dolžnosti ravnatelja Osnovne šole Naklo. 
Doslej je bil učitelj športne vzgoje. 

STOJAN S A J E 

Nakk) - Prejšnji teden je od-
šel iz Osnovne šole Naklo 
dosedanji ravnatelj Boris 
Čemilec. Vodenje je prevzel 
Blaž Belehar, katerega je svet 
šole imenoval za vršilca dolž-
nosti ravnatelja. V pogovom 
za naše bralce je povedal ne-
kaj o sebi, svojem doseda-
njem delu in ciljih pri vode-
nju šole. 

"Izhajam iz Kranja. Živel 
sem na Kokrici in Planini. 
Nato smo naredili svojo hišo 
v Vogljah pri Šenčurju, kjer 
drugo leto prebivam z druž-
no. Sem profesor športne 

vzgoje. Sedem let sem bil 
kondicijski trener moške B 
reprezentance alpskih smu-
čarjev pri Smučarski zvezi 
Slovenije. Jeseni leta 1998 
sem se zaposlil v Osnovni 
šoli Naklo, kjer sem pouče-
val športno vzgojo. Ob delu 
končujem šolo za ravnatelja. 
Čeprav sem imel ambicije za 
to dolžnost, me je nenadna 
ponudba za vodenje šole v 
Naklem presenetila. Bil sem 
pred težko odločitvijo. Oce-
nil sem, da imam potrebne 
organizacijske sposobnosti. 
Zaupam v strokovni kader 
na šoli, ki mi je obljubil po-
moč. Glede na to sem po-

nudbo sprejel. Čakajo me 
novi izzivi, pri katerih bodo 
koristne dosedanje izkušnje. 
Naša šola stoji na dobrih te-
meljih. Zato nameravam na-
daljevati odlično zastavljeno 
delo. Sledil bom tudi novo-
stim in podprl spremembe, 
če bodo potrebne. Z župa-
nom Občine Naklo sva se že 
pogovarjala o nujnih nalož-
bah v šolske stavbe. Letos na-
črtujemo zamenjavo oken v 
podružnični šoli Podbrezje. 
Z denarjem, ki ga zbira šol-
ski sklad, bomo opremili 
otroško igrišče pri tej šoli z 
novimi igrali. Občina je že 
kupila zemljišče za nov vrtec 

Blaž Belehar, vršilec 
dolžnosti ravnatelja OŠ 
Naklo 

v Naklem. Ker je sedanji vr-
tec premajhen, bo nujna 
gradnja večjega," je povedal 
Blaž Belehar. Dejal je še, da 
je prišel na delovno mesto 
učitelja športne vzgoje v 
Osnovni šoli Naklo Matjaž 
Zupin Muzik iz Strahinja. 
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z izdelki do priznanja 
Iztok Ušaj iz Varstveno delovnega centra Kranj je prejel priznanje na področju socialnega varstva 
za učinkovito promocijo izdelkov, ki jih delajo njihovi varovanci. 

SUZANA P . KOVAČIČ 

Kranj - Iztok Ušaj, tehnolog v 
Varstveno delovnem centru 
(VDC) Kranj, je prejel prizna-
nje za dosežke na posamez-
nih področjih dela v zadnjih 
dveh letih v letu 2008, ki ga 
podeljuje ministrstvo za delo, 
družino in socialne zadeve. 
Ušaj je v VDC Kranj zapo-
slen od leta 2001, novembra 
leta 2007 je diplomiral na 
Višji strokovni šoli s področja 
podjetništva; prva leta je delal 
kot komercialist, po diplomi 
pa je v VDC Kranj zasedel 
delovno mesto tehnologa. V 
zadnjih dveh letih je prispe-
val k uspešnemu razvoju 
celotnega marketinga VDC 
Kranj in bil za svoja prizade-
vanja nagrajen s priznanjem 
ministrstva na predlog VDC 
Kranj ob podpori Mladinske 
knjige Trgovine in Društva 
Sožitje Kranj. 

"Do leta 2002 smo v VDC 
Kranj izvajali predvsem eno-
stavna kooperantska dela. 
Leta 2002 smo si zastavili 

zahteven dlj, da bomo dajali 
večji poudarek razvoju in iz-
delavi programa lastnih iz-
delkov, s tem naši varovanci 
pridobivajo tudi večji obču-
tek koristnosti, enakoprav-
nosti in si krepijo pozitivno 
saraopodobo. Razvili smo 
tehnološki proces, ki ga 
zmorejo naši varovanci, in 
na novo postavili prodajno 
mrežo. V teh letih smo po-
stali enakopraven partner 
drugim ponudnikom, če-
prav smo se morali za prido-
bitev zaupanja kupcev veliko 
bolj potruditi," je povedal Iz-
tok Ušaj, ki kot tehnolog v 
praksi uresničuje načela 
družbene kohezije, socialne 
in kulturne integracije ter 
ekonomske enakosti odra-
slih oseb z motnjo v razvoju. 

Največ izdelkov v njiho-
vem prodajnem programu 
je glinenih, nekaj je tudi 
izdelkov iz lesa, svile, stekla 
in papirne galanterije. "Iz 
prihodka, ki ga ustvarimo s 
prodajo izdelkov (približno 
osemdeset odstotkov tega 

Iztok Ušaj v trgovinici Varstveno delovnega centra Kranj 

denarja) in s kooperantskimi 
deli (približno dvajset odstot-
kov), varovancem izplačuje-
mo nagrade, financiramo 
dvig kakovosti njihovega bi-
vanja z obiskovanjem gleda-
liških in kino predstav, izleti 
in drugimi dejavnostmi, del 

denarja gre tudi za kritje ma-
terialnih stroškoVj" je pove-
dal Iztok Ušaj. Z izdelki so 
prisotni po vsej Sloveniji in 
še naprej iščejo nove prilož-
nosti, nedolgo nazaj so zače-
li razstavljati tudi v Kranjski 
hiši v središču Kranja. 

RADOVLJICA 

Tradicionalno srečanje z župniki 

Na občini Radovljica so nninuli petek pripravili tradicionalni 
ponovoietni sprejem za dekana radovljiške dekanije, župni-
ke in predstavnike redovnih skupnosti v občini. Župan Jan-
ko S. Stušek je uvodoma predstavil pomembnejše projekte, 
ki jih predvideva nov dveletni proračun. "Potreb je ogrom-
no, denar pa je vedno omejen," je za konec dejal župan. 
Lani je občina za sofinanciranje obnove portala na cerkvi sv. 
Petra v Radovljici prispevala 14 tisoč evrov, za obnovitvena 
dela na cerkvi v Ljubnem pa 3200 evrov. V občinskem pro-
računu za leto 2009 je za ureditev trga pred cerkvijo v Ra-
dovljici predvidenih 50 tisoč evrov. Kot je dejal dekan Franc 
Maček, je pomoč občine vedno dobrodošla, saj so investici-
je pogosto preveliko breme za župnike in majhno število 
vernikov: "V imenu vseh duhovnikov prosim, da bi še naprej 
imeli posluh za obnovo cerkvenih objektov, ki niso dragoce-
ni le za vernike, ampak za vse ljudi, saj gre za velike kultur-
ne spomenike." Ob tem je še dodal, da bi pomoč potrebo-
vali tudi pri nakupu novih orgel v leški cerkvi ter pri obnovi 
zvonika radovljiške cerkve in fasad na cerkvah v Begunjah in 
Ljubnem. A. H. 

OroČE 

Zaradi poledice cesta zaprta za promet 

Lokalna cesta Posavec-Podnart je v Otočah že več kot teden 
dni zaprta. Zaporo za ves promet je odredil občinski inšpek-
tor, ko je ugotovil, da huda poledenelost cestišča na dolžini 
petih metrov zelo ogroža prometno varnost. Gre za odsek 
ob železnici, ki ga že nekaj časa ob vsakem večjem deževju 
zalije voda, razmere pa so se zaostrile letošnjo jesen, ko sta 
v udor, ki je nastal na poplavljenem območju, na srečo brez 
posledic za zdravje padla dva okoliška fanta. Vzdrževalec 
Cestno podjetje Kranj, je cesto zaprl, stanje pa so si skupaj 
ogledali predstavniki Občine Radovljica in Slovenskih želez-
nic ter se dogovorili o načinu sanacije propusta pod cesto, 
ki bo omogočil normalen odtok meteornih in zalednih voda. 
Cestno podjetje Kranj bo začelo delati takoj, ko bo vreme to 
dopuščalo, in delo izvedlo v roku enega tedna. M. A. 

POPUST NA VSE ZE ZNIZANE KLE 
• J p 

ŽENSKE, MOŠKE IN OTROŠKE OBUTVE 
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Odslej bo bolj samostojna 
s predajo čeka za 15 tisoč evrov se je končala dobrodelna akcija za tetrapleginjo Martino Pavlovič. 

MATEJA R A N T 

Kranj - Po dobrem letu dni je 
kranjsko območno združe-
nje Rdečega križa končalo 
dobrodelno akcijo, v okviru 
katere so zbirali denar za te-
trapleginjo Martino Pavlo-
vič. Minuli petek so jih pre-
dali simboličen ček za 15 ti-
soč evrov. Z zbranim denar-
jem so ji omogočili nakup 
kombija, ki ji bo v prihodnje 
precej olajšal življenje, Mar-
tina Pavlovič pa ob tem upa, 
da ji bo morebiti omogočil 
celo zaposlitev. 

"Človek mora iti ven, med 
ljudi, in pri tem mi bo kombi 
v veliko pomoč," je bila vsem, 
ki so ji pomagali zbrati denar 
za nakup kombija, iskreno 
hvaležna Martina Pavlovič. 
Po tihem upa, da se bo mo-
goče zdaj lahko celo redno 
zaposlila. "Doslej sem bila 
namreč zelo omejena, saj 
sem morala za prevoz s kom-

Martinl Pavlovič so v petek izročili simboličen ček za 15 tisoč evrov za nakup kombija. 

bijem prositi razna društva. 
Zdaj mi bo vse to prihranje-
no, tako da se bom veliko laž-
je udeleževala številnih aktiv-
nosti po vsej Sloveniji." Ob 
tem ji je predsednik kranj-
skega združenja Rdečega kri-

ža Marjan Gantar zaželel, da 
bi srečno potovala po domo-
vini in bi ob tem našla veliko 
čudovitih motivov za svoje 
slike. Denar za kombi so si-
cer začeli zbirati decembra 
2007. "Želeli smo, da bi bilo 

njeno življenje bolj svobod-
no," je poudaril Marjan Gan-
tar. V dobrem letu jim je 
uspelo zbrati 13 tisoč evrov, 
preostanek za nakup kombi-
ja, vrednega 16 tisoč evrov, pa 
je Martina primaknila sama. 

Evropski teden boja proti raku materničnega vratu 
SUZANA P . K O V A 6 Č 

Ljubljana • Ob evropskem 
tednu boja proti raku mater-
ničnega vratu, ki letos pote-
ka med 19. in 23. januarjem. 
Društvo KALA dodatao po-
učuje ljudi, zlasti mlade, o 
nevarnostih ter posledicah 
okužbe z virusom HPV (hu-
mani virus papiloma) kot 

povzročiteljem raka mater-
ničnega vratu. V ta namen 
so pripravili informativni vi-
deo posnetek z mlado slo-
vensko igralko Ulo Furlan. 
"Upam, da bo video, v kate-
rem nastopam, vplival na 
mišljenje mladih, saj prav 
okužba, ki se mi zgodi da-
nes, lahko pomeni razvoj bo-
lezni že k ^ u v priho^o-

sti, lahko pa čez nekaj let ali 
desetletij. Za svoje prihodnje 
zdravje pa moramo mladi 
skrbeti že danes," je poveda-
la Ula Furlan. Posnetek je 
dostopen na www.kala.sL 

V Sloveniji strokovnjaki 
na leto operirajo prek dva ti-
soč primerov predrakavih 
sprememb na materničnem 
vratu. Prav tako vsako leto 

odkrijejo približno 150 novih 
primerov raka materničnega 
vratu, še vedno pa okrog 50 
žensk zaradi te bolezni tudi 
umre. Čeprav se v zadnjem 
času o virusu HPV govori 
več kot v preteklosti, je sploš-
na ozaveščenost prebivalstva 
o nevarnosti okužbe in pre-
prečevanju še vedno pre-
majhna. 

Želijo si urejen 
prostor za šport 
v Stražišču si želijo, da bi športniki prišli do 
urejenih prostorov, tudi na nedavni okrogli mizi 
pa se niso mogli dogovoriti, kakšne objekte res 
potrebujejo. 

K R I S T I N A D Ž E U L O V I Č 

Stražišče - Že na začetku 
druženja ob okrogli mizi, ki 
jo je pobudnik in hkrati pred-
sednik Zveze športnih dru-
štev Sava Kranj Slavko Cveta-
novič naslovil Pomen in vlo-
ga športnih objektov v Stra-
žišču, je bil sklicatelj razoča-
ran nad udeležbo. V Kultur-
nem domu v Stražišču nas je 
(vključno z novinarji) namreč 
sedelo le trinajst "Še posebej 
sem razočaran nad odso-
tnos^o predstavnikov krajev-
ne skupnosti, katerih naloga 
je, da zastopajo interese Stra-
šanov," je povedal Cvetano-
vid. Po njegovem mnenju je 
vloga in podpora krajevne 
skupnosti pri gradnji novega 
športno-rekreativnega objek-
ta v Stražišču še kako po-
membna. Park naj bi bil na-
mreč namenjen rekreativ-
nim in vrhunskim športni-
kom, pa tudi otrokom Osnov-
ne šole Stražišče. 

Rdeča nit okrogle mize je 
bila tudi v nadaljevanju po-
govora ideja o športnem par-
ku Stražišče, ki pa ne bi bil 
namenjen le članom šport-
nih društev, ki v Stražišču 
delujejo, ampak bi razbre-
menil tudi prezasedene 
športne objekte v Kranju. Po-

leg številnih drugih pridobi-
tev bi bilo v parku veliko no-
gometno i g ^ č e , tri igrišča 
za odbojko na mivki, sanita-
rije ter skupni prostori. Po 
izčrpni predstavitvi so neka-
teri obiskovalci okrogle mize 
idejo o novi dvorani označili 
za sanje in neuresničljivo vi-
zijo. Kljub pomislekom Cve-
tanoviča, da največjo težavo 
predstavlja pomanjkanje de-
narja, je direktor Zavoda za 
šport Kranj Branko Fartek 
pojasnil, da je bUo za ta pro-
jekt namenjenih že okoli 
dvesto tisoč evrov. Nekatere 
udeležence, med katerimi so 
bili predvsem predstavniki 
različnih klubov, pa je bolj 
zanimalo, kako lahko izkori-
stijo obstoječe objekte. "Po-
trebujemo pameten načrt, 
kaj pravzaprav potrebujemo, 
koliko in za koga. Raje poča-
kajmo še kakšno leto, kot pa 
da rinemo z glavo skozi zid," 
je povedal Ciril Jereb, pred-
stavnik rokometnega kluba. 

Kljub dolgim pregovarja-
njem so se udeleženci sreča-
nja na koncu le dogovorili in 
ustanovili so iniciativni odbor 
za gradnjo večnamenske dvo-
rane v Stražišču. Ta bo pripra-
vil srečanja tako s predstavni-
ki klubov kot tudi s predstav-
niki krajevne skupnosti. 

Prve poravnave že zunaj 
Občina Cerklje že pošilja pisne poravnave 
upravičencem do vračila vlaganj v telefonsko 
omrežje. Večina bo dobila vrnjenih od sedemsto 
do osemsto evrov. 

S I M O N Š U B I C 

Cerklje - Občina Cerklje je 
prejšnji teden prvim upravi-
čencem do vračila vlaganj v 
telekomunikacijsko omrežje 
že poslala pisne poravnave. 
"Pisne poravnave smo naj-
prej pripravih za šestdeset 
upravičencev iz nekdanje 
krajevne skupnosti Poženik, 
ta teden jih bomo začeli po-
šiljati tudi upravičencem iz 
nekdanjih krajevnih skupno-
sti Velesovo, Brnik in Za-
log," je pojasnil cerkljanski 
župan Franc Čebulj. 

Za omenjene krajevne 
skupnosti je državno pravo-
branilstvo občini že nakazalo 
dogovorjeni denar. Kot kažejo 
prvi izračuni, bo večina upra-
vičencev dobila vrnjenih od 
sedemsto do osemsto evrov, 
odvisno od višine njihovih vla-
ganj v gradnjo telefonskega 

omrežja v letih od 1984 do 
1986. Metod Kropar, ki na ob-
fini vodi postopke za vračilo 
\4aganj v gtadnjo telefonskega 
omrežja, priporoča vsem 
upravičencem, da prejete po-
godbe čim prej podpišejo in 
vmejo občini, saj bodo tako 
tudi najhitreje prejeli izplačila. 

"Poravnavi za nekdanji 
krajevni skupnosti Šentur-
ška Gora in Cerklje z držav-
nim pravobranilstvom še ni-
sta sklenjeni, saj ne razpola-
gamo z vso potrebno doku-
mentacijo. Nekdanje člane 
in predsednike gradbenih 
odborov smo zato že pozvali, 
naj sodelujejo pri terenskem 
pregledu in sodni cenitvi 
zgrajenih telefonskih omre-
žij v njihovih vaseh. Cenitve 
Se niso zaključene, vse je v 
rokah državnega pravobra-
nilstva in sodnega cenilca," 
je še pojasnil župan. 

http://www.kala.sL
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Izbrali pasijonske spominke 
Organizatorji Škofjeloškega pasijona so izbrali dvajset (v dopolnitev pa poslali še sedem) pasijonskih 
spominkov. Pasijon je vpisan v register kulturne dediščine. 

B O J I J A N BOGATAJ 

Škofla Loka - Vrednost Škof-
jeloškega pasijona, ki ga bodo 
na mestnih ulicah Škofje 
Loke uprizorili konec marca, 
je sredi decembra lani potrdi-
lo tudi ministrstvo za kulturo. 
Le dan po ustanovitvi registra 
žive kulturne dediščine je na-
mreč vanj pod zaporedno šte-
vilka ena vpisalo tudi Škofje-
loški pasijon. V njem tudi mi-
nistrica Majda Sirca prepo-
znava izvimost najstarejšega 
v celoti ohranjenega dram-
skega besedila v slovenskem 
jeziku (izvirni postno-ve-
likonočni čas, izvirni prostor -
mestao jedro Škofje Loke, 
procesijski tip predstave), z 
najstarejšo ohranjeno režij-
sko knjigo v Evropi in največ-
jo gledališko predstavo na 
prostem v Sloveniji. 

Organizatorji Škofjeloške-
ga pasijona 2009 so prejšnji 
teden predstavili tudi rezulta-
te javnega natečaja kakovost-

nih spominkov, ki bodo lah-
ko uporabljali zaščitni, pasi-
jonsH znak. Koordinatorka 
natečaja je bila Mojca Ferle, 
predsednik etnolog dr. Janez 
Bogataj, predstavil pa jih je 
oblikovalec Jure Miklavc. 
"Namen natečaja je bilo pri-
dobiti kvalitetne izdelke za 
čas prireditve, ki so v poveza-
vi s pasijonom ali časom, ko 
je bil prvič uprizorjen, ter 
tudi izdelke, ki predstavljajo 
kulturo Škofje Loke in okoli-
ce." Na natečaj je prispelo 42 
izdelkov, med katerimi je ko-
misija izbrala 20, sedmim so 
dali priporočilo za popravke, 
druge pa zavrnili. 

"S potrditvijo komisije bo 
ta nabor spominkov in izdel-
kov dobil možnost prodaje 
ob prizoriščih, poleg njih 
bodo na voljo le še knjige v 
povezavi s pasijonom, DVD 
s posnetkom prejšnje upri-
zoritve pasijona in pasijon-
ske odejice," je pojasnila 
vodja projekta Romana Bo-

Nekaj pasijonskih spominkov po izboru strokovne komisije 

hinc. Med izbranimi spo-
minki so pasijonske razgled-
nice, uporabni izdelki iz tka-
nin, svečniki, lesni pladnji, 
manjša freska, lesena veliko-
nočna jajca, loški kruhki in 
drugo. Večina avtorjev priha-
ja iz Škofje Loke, nekaj iz 

okolice pa tudi iz Ljubljane, 
Tržiča, Grosuplja. Režiser 
Borut Gartner zagotavlja, da 
priprave potekajo normalno 
in zastojev pri uprizoritvi 
procesije, kjer bo sodelovalo 
prek šeststo amaterskih ig-
ralcev, ni. 

KOMENDA 

Uspešni štipendisti 

Člani Ustanove Petra Pavla Glavarja iz Komende, ki že devet 
let s štipendijami in finančno pomočjo pomagajo nadarjen-
im učencem in dijakom ter socialno šibkim občanom, so 
pripravili tradicionalni dobrodelni koncert, na katerem so 
podelili priznanja dobrotnikom ter novo štipendijo. Doslej 
so podelili že 26 štipendij nadarjenim dijakom in študen-
tom, letos pa se je na razpis prijavila le Mojca Zmrzlikar. 
"Število štipendij je za tako majhno občino, kot je naša zelo 
veliko, vseeno pa bi si želeli, da bi se na nas obrnilo še več 
mladih," je ob podelitvi listine dijakinji 4. letnika v^ralfdorske 
gimnazije povedala predsednica komisije za podeljevanje 
štipendij Angelca Žerovnik. Štipendisti morajo v času fi-
nančne podpore opraviti 80 ur prostovoljnega dela, vsi pa 
veliko pomagajo različnim društvom, organizacijam In do-
godkom, ki jih pripravlja UPPG. Dijakom, ki ob njihovi po-
moči uspešno zaključijo šolanje, podelijo tudi popotno listi-
no - letos sta jo prejela Natalija Osolnik in Luka Žnidar. j. P. 

Slovenka bedi nad 
zdravjem Obame 

V I , 
r 

Dobrodelne dejavnosti UPPG, ki jo vodi dr. Marta CIraj, z 
znatnim deležem podpira Občina Komenda, polovico 
sredstev pa dobijo od dobrotnikov. 

WWW.CORENJSKIGLAS.SI 

Kloriranje ta čas 
minimalno 
Pitno vodo v Železnikih po poplavah še vedno 
stalno klorirajo, trenutno v minimalnih količinah. 

A N A H A R T M A N 

Železniki - Minuli mesec so 
zaradi vdora bakterij v javni 
vodovod Železniki pimo 
vodo morali klorirati inten-
zivneje kot običajno, zdaj pa 
že nekaj časa klor spet doda-
jajo v minimalnih količinah, 
zagotavljajo na občini. "Voda 
je zadnjih nekaj tednov bis-
tveno boljša kot prej, ko je 
smrdela po kloru in smo jo 
raje prekuhavali," se strinja 
tudi krajanka s Studenega, ki 
je decembra dejala, da med 
tuširanjem ne ve, ali je v ba-
zenu ali domači kopalnici. 
Župan Mihael Prevc je že te-
daj napovedal, da lahko tudi 
v prihodnje pride do inten-
zivnejšega kloriranja, saj ob-
nova vodovoda v Plenšaku še 
ni končana, pa tudi naravni 
filtri, ki so bili poškodovani v 
predlanskih poplavah, še 
niso očiščeni. 

Čeprav so bili občani Že-
leznikov konec leta zaskrb-
ljeni in so dvomili o kakovo-
sti pitne vode, pa je klorira-
nje najpogosteje uporabljeni 
postopek dezinfekcije vode, 
pojasnjuje Majda Pohar z 
Zavoda za zdravstveno var-
stvo Kranj. "V pimi vodi v 
Železnikih se občasno pojav-
ljajo bakterije, ki lahko ško-
dujejo zdravju. Med razlogi 
za mikrobiološko nesklad-
nost pitne vode je še posebej 
pomembna sestava in geolo-
gija tal. Tla na tem območju 
imajo lastnosti kraških tal, ki 
nimajo samoočiščevalnih 
sposobnosti, kot jih imajo 
talne plasti pri podtalnici. 
Zaradi razpok pride voda s 
površine zelo Wtro v stik s 
podzerrmo vodo. To se kaže 
v kaljenju in motaosti vode 
na viru v času močnejšega 
deževja ali taljenja snega ter 

v občasnem pojavljanju fe-
kalnih bakterij. Razlogi za 
pojav bakterij so tudi gradbe-
na dela v okolici vodovodnih 
objektov, starejši deli omrež-
ja, ki slabo tesnijo, razpoke 
in okvare na omrežju," je po-
jasnila Poharjeva. 

Pred distribucijo v omrež-
je tako vodo običajno dezin-
ficirajo 5 klorom. "Ta uniči 
bakterije in nekatere viruse, 
v običajnih koncentracijah 
pa ne unifi parazitov. Po za-
ključku reakcij mora voda 
obdržati nekaj prostega pre-
ostalega klora, njegova kon-
centracija v vodovodnem 
omrežju po opravljeni dezin-
fekciji naj znaša od o,} do 
0,5 mg/liter, lahko pa je tudi 
nižja, če glede na okoliščine 
upravljavec zagotavlja stalno 
mikrobiološko skladnost pit-
ne vode. Po stališču Sveto-
vne zdravstvene organizacije 
znaša izračimana zdravstve-
na smerna vrednost proste-
ga preostalega klora pet mili-
gramov na liter," je razložila 
Poharjeva in dodala, da pri 
uporabi kateregakoli klorove-
ga preparata za dezinfekcijo 
nastajajo tudi stranski pro-
dukti, ki so lahko škodljivi. 
"A v primeru kloriranja pime 
vode je najpomembnejše to, 
da dosežemo mikrobiološko 
ustrezno pitao vodo, da imi-
čimo mikroorganizme, ki so 
lahko zdravju škodljivi." 

Po besedah Saše Lazar z 
Občine Železniki vzdrževa-
lec vodovodnega omrežja te-
densko in ob vsaki menjavi 
plastenke hipoklorita izvaja 
meritve prostega klora v pitni 
vodi na šestih lokadjah: "Na 
njih so določene mejne vred-
nosti prostega klora; v zbiral-
nikih in zajetjih znašajo 0,1-
0,6 mg/l, na določenih hi-
drantih pa 0,2-0,5 "^Z^-" 

i 1. stran 

Za varnost že ves teden 
skrbi prek deset tisoč polici-
stov in članov Narodne gar-
de, v pripravljenosti je FBL 
Kljub zaupanju vseh, da so 
strožji varnosmi ukrepi do-
volj, pa se tudi v Univerzi-
tetni bolnišnici George 
Washington pripravljajo na 
morebitae intervencije. 
"Predstavljajte si, da bi iz 
kateregakoli razloga terori-
sti napadli z živčnimi stru-
pi, kar bi povzročilo mno-
žične zastrupitve. Takšno 
možnost smo nevrologi 
bolnišnice že večkrat preig-

rali," pravi edina Slovenka 
(iz Poljan) v washingtonski 
bolnišnici, ki verjame v no-
vega predsednika Obamo, 
saj 'v njem vidi tudi delček 
sebe'. Številni Američani so 
Baracka Obamo volili, ker 
prihaja iz rasno mešane 
družine, starša sta se ločila, 
oče je odšel nazaj v Kenijo, 
živel je z mamo samohra-
nilko, velik vpliv nanj so 
imeli stari starši. Daljšo re-
portažo o enem najpo-
membnejših dni v karieri 
doc. dr. Mateje de Leonni 
Stanonik, dr. med., bomo 
objavih v petkovih Razgle-
dih. 

Hiša Kulture GG 

KULTURNE TEME 

vsako tretjo sredo ob 19. uri 
v avli Gorenjskega glasa 

Na prvem letošnjem druženju bomo odprli razstavo "Poti, poti, potiSrečali 
se bomo v sredo, 21. januarja 2009, ob 19. uri. Večer bo posvečen novipopot-
niški knjigi avtorja Zdravka Kaltnekarja, profesorja, predavatelja, radovednega 
popotnika in avtorja Številnih leposlovnih knjig. Knjigo je z mojstrskimi 
ilustracijami opremil akademski slikar Zmago Puhar. Odprtje razstave originalnih 
ilustracij in pogovor z avtorjema bo vodila Petra Puhar Kejžar. 
Prijazno vabljeni. Gorenjski Gias 

http://WWW.CORENJSKIGLAS.SI
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NESREČE 

G O L I C E 

Usodno trčenje v Tuhinjski dolini 

V hudi prometni nesreči na regionalni cesti v Tuhinjski doli-
ni se je v nedeljo smrtno ponesrečil 68-letni moški. Policija 
poroča, da je 48-letni voznik iz okolice Domžal vozil osebno 
vozilo Renault Traffic iz smeri Ločice proti Kamniku. V kra-
ju Golice je v levem ovinku zapeljal na levo stran vozišča in 
trčil v nasproti vozeče vozilo Ford Mondeo, ki ga je vozil 45-
letni voznik iz Kamnika. Trčenje je bilo tako silovito, da je 
68-letni sopotnik na prednjem desnem sedežu Forda zaradi 
hudih ran umrl na kraju nesreče. Sopotnike v istem vozilu, 
stare 36,15 in n let, so zaradi hudih ran z reševalnimi vozi-
li odpeljali v ljubljanski klinični center. 

Kf?VAVEC 

Grd padec vinjenega smučarja 

V nedeljo dopoldne je med smuko na Krvavcu grdo padel 
štiridesetletni Tržičan. Policija poroča, da je padel med 
smučanjem po urejenem smučišču. Zaradi suma, da je 
smučal pod vplivom alkohola, so policisti odredili preskus 
z alkotestom, ki je pokazal 0,89 miligrama alkohola v litru 
izdihanega zraka, zato so mu izdali plačilni nalog. S. Š. 

M E N G E Š 

Nasilen do žene in hčerke 

Domžalski policisti so pred dnevi zaradi nasilnega ravnanja 
z družinskimi člani odvzeli prostost 44-letnemu moškemu iz 
okolice Mengša. Kot so sporočili s Policijske uprave Ljublja-
na, naj bi osumljeni že dlje časa izvajal psihično in fizično na-
silje nad svojo ženo in hčerko. Tako je bilo tudi 9. januarja 
popoldne, ko je znova obe žalil, razbijal inventar po stanova-
nju in večkrat nakazal, da bo ženo udaril, a se ji je uspelo iz-
makniti. Policisti so osumljenemu tega dne izrekli ukrep pre-
povedi približevanja, ki pa ga je kršil že isti dan zvečer, zato 
so ga nazadnje pridržali. 14. januarja kmalu po polnoči je 
Mengšan spet prišel do stanovanjske hiše in hote! vanjo na-
silno vstopiti, pri tem pa ves čas grozil ženi in hčerki, ki sta 
zato poklicali policiste. Do njihovega prihoda je nasilnež že 
odšel, vendar pa so ga policisti pol ure kasneje ustavili zara-
di kršitev cestno prometnih predpisov, zaradi vožnje pod 
vplivom alkohola pa so mu odredili tudi pridržanje. S. Š. 

POKLJUKA 

Kranjske policistke tretje 

Na sobotnem 38. mednarodnem tekmovanju policijskih in 
vojaških patrulj na Rudnem polju na Pokljuki je bila med 
policijskimi patruljami najboljša patrulja specialne enote 
generalne policijske uprave, ki je bila najboljša med vsemi 
patruljami, še posebej pa se je odlikovala v streljanju z malo-
kalibrsko puško. Na tekmi sta sodelovali tudi patrulji Polici-
jske uprave iz Kranja. Moška patrulja, v kateri so sodelovali 
Bojan Kos, Marko Kopaunik, Boris Piskemik in Izidor Kofler, 
je bila med trinajstimi policijskimi patruljami sedma, med 
vsemi 44 tekmujočimi patruljami pa 16. Dekleta so bile us-
pešnejše. Patrulja Policijske uprave Kranj, za katero so tekli 
Urša Robnik, Ines Nemec, Andraž Klemene (ženske patrulje 
so morale imeti v postavi enega moškega), Nina Sitar in Si-
mona Kutnjak, je bila med policijskimi patruljami tretja, med 
vsemi ženskinai patruljami pa osma. Med ženskimi policij-
skimi patruljami sta bili od Kranjčank boljši patrulji Policijske 
uprave Ljubljana in Policijske akademije. Kranjskim policis-
tom In policistkam je na Pokljuki za uspešen nastop čestital 
tudi direktor Policijske uprave Kranj )ože Mencin. J. K. 

Z a žensko patruljo Policijske uprave Kranj so tekli Urša 
Robnik, Ines Nemec, Andraž Klemene, Nina Sitar in Simona 
Kutnjak. 

Prepir končal z nožem 
N a Francariji v Preddvoru naj bi v četrtek zvečer 61-letni Ivan Fortun m e d prepirom v prsni koš 
zabodel 38-letnega s ina Roberta. Ranjeni Robert se zdravi v Kliničnem centru v Ljubljani in je zuna j 
s m r t n e nevarnosti . 

S I M O N Š U B I C 

Preddvor - Dežurna preisko-
valna sodnica Okrožnega so-
dišča v Kranju je po naših 
podatkih minuli petek za 61-
letnega Ivana Fortuna iz 
Preddvora, osumljenega po-
skusa uboja, odredila pripor. 
Preddvorčan je v četrtek zve-
čer domnevno z nožem za-
ijodel svojega 38-letnega 
sina Roberta, ki se sedaj 
zdravi v Kliničnem centru v 
Ljubljani in je zunaj smrtne 
nevarnosti. 

Policijska uprava Kranj 
poroča, da sta se minuli četr-
tek nekaj pred 20. uro v sta-
novanjski hiši na območju 
Preddvora sprla 61-letni oče 
in 38-letni sin. "Med prepi-
rom je oče z nožem v roki 
pristopil do svojega sina in 
ga zabodel v predel prsnega 
koša. Poškodovanemu je 
prvo p)omoč dala ekipa Nuj-
ne medicinske pomoči iz 
Zdravstvenega doma Kranj, 
nato pa so ga z reševalnim 
vozilom odpeljali v Urgent-
ni blok v Klinični center 
Ljubljana. 61-letnemu do-
mačinu so policisti odvzeli 

Na Francariji v Preddvoru se je v četrtek zvečer družinski prepir prelevil v poskus uboja. 

prostost in ga pridržali," piše 
v sporočilu kranjske policij-
ske uprave. 

Kot nam je uspelo izvede-
ti, naj bi se Ivan in sin Ro-
bert že prej večkrat spore-
kla. Prebivalci Francarije, 
predela Preddvora, kjer bi-
vajo Fortunovi, znajo pove-
dati. da so stalne prepire 

med očetom in sinom naj-
večkrat sprožile premo-
ženjske zadeve. Robert, ki 
je pred leti prestopil v skup-
nost hare krišna, naj bi oče-
tu večkrat sitnaril zaradi de-
narja. Uradnega pojasnila, 
kaj je v četrtek zvečer Ivana 
tako vrglo iz tira, da je šel z 
nožem nad sina, nismo 

prejeli, menda pa naj bi bil 
povod za zadnji prepir na-
pačno parkiran avtomobil 
na dvorišču pred hišo. K 
sreči je Robertova prijatelji-
ca takoj po dogodku pokli-
cala policijo, zato so reše-
valci prispeli še pravočasno 
in ranjenega Roberta ohra-
nili pri življenju. 

Tožilka in priča o plačah 
Odvetnik Milan Krstič je na so jenju bra toma O m a n iz Žabnice zaradi 
organizaci je prevoza slabih deset ih ki logramov heroina namignil , da se je 
tožilka Irena Kuzma pred obravnavo pogovar ja la s pričo o o b r a v n a v a n e m 
primeru. "Govori la sva o plačah," je pojasnil policist Boštjan Glavič . 

S I M O N Š U B I C 

Kranj - V petek so na Okrož-
nem sodišču v Kranju z za-
slišanjem prič nadaljevali 
sodni proces zoper 29-letne-
ga Mateja Omana, njegove-
ga 27-letnega brata Jureta 
(oba iz Žabnice) in 26-letne-
ga Albanca s srbskim držav-
ljanstvom Ardiana Cano, ki 
stanuje v Avstriji. Obtoženi 
so sodelovanja v hudodelski 
združbi, ki se je ukvarjala z 
organizirano trgovino s pre-
povedano drogo, s tem ko 
naj bi avgusta letos izpeljali 
prevoz slabih deset kilogra-
mov heroina s Kosova. 

Na prostor za priče je na 
predlog okrožne državne to-
žilke Irene Kuzme stopil ko-
ordinator policijske preiska-
ve Nejc Eržen s Policijske 
uprave Kranj. Pojasnil je, da 
so na sektorju kriminalistič-
ne polidje v Kranju v začetku 
lanskega leta začeli klasično 
zbirati obvestila o domnev-
nih nezakonitih poslih prvo-
obtoženega Mateja Omana, 

prikrite ukrepe (prisluškova-
nje telefonsldm pogovorom, 
opazovanje in snemanje) so 
na podlagi sodne odredbe 
pričeli izvajati konec marca, 
julija pa so jih razširili še na 
druge osebe, med njimi tudi 
na Abdyla Kukaja s Kosova. 
Kot je povedal, so v začetku 
avgusta ugotovili, da se pri-
pravlja prevoz večje količine 
droge s Kosova prek Sloveni-
je najverjetneje v Italijo. To 
se je dejansko zgodilo 27. av-
gusta, ko so policisti v za-
ključni akciji pridržali vse tri 
obdolžene, v avtomobilu 
Gane pa našli skoraj deset ki-
logramov heroina. "Konkret-
no ni bilo govora o drogi, 
vendar pa smo lahko sklepa-
li, da gre za drogo," je koordi-
nator policijske preiskave od-
govoril na vprašanje Omano-
vega zagovornika Milana Kr-
stiča, s kakšnim izrazom je 
bila v komunikaciji med ob-
toženim in Kukajem poime-
novana droga. 

Ozračje v veliki sodni dvo-
rani je za kratek čas razgre-

lo zaslišanje Boštjana Glavi-
ča s Policijske uprave Kranj, 
ki je sodeloval pri hišni pre-
iskavi avtomobila Ardiana 
Gane. Albančev zagovornik 
Peter Volgemut se je čudil, 
zakaj je Glavič na zapisniku 
o opravljeni preiskavi nave-
den samo kot prevajalec v 
nemški jezik, če pa je Glavič 
po lastnih besedah tudi ak-
tivno sodeloval pri preiska-
vi. Potem ko je Glavič na 
vprašanje, ali je videl, kdo je 
začel jemati pakete heroina 
iz avtomobilskega rezervo-
arja, odgovoril, da ne, po-
tem pa pojasnil, da je tudi 
sam iz rezervoarja vzel dva 
ali tri pakete, se je odvetnik 
Krstič razburil, da priča 
laže. "Policist laže na sodiš-
ču in to je možno samo na 
tem sodišču," je bil razbur-
jen odvetnik, prepričan, da 
je slišal Glaviča najprej reči, 
da sploh ne ve, kdo je vzel 
dvajset paketov heroina iz 
rezervoarja Canovega avto-
mobila. Zraven je omenil, 
da je videl pričo pred obra-

Vodja kranjskega tožilstva 
Irena Kuzma: s pričo 
Boštjanom Glavičem, 
zaposlenim v kabinetu 
direktorja PU Kranj, se je 
pogovarjala samo o novem 
sistemu plač v javnem 
sektorju. / fou: co,kj Ktvin 

vnavo nekaj minut govoriti 
s tožilko Kuzmovo. "Verjet-
no se nista pogovarjala o le-
pem vremenu," je namig-
nil, zaradi njegovih besed 
pa je tožilka odločno prote-
stirala. Glavič je potem le 
povedal, o čem sta govorila: 
"Pogovarjala sva se o no-
vem sistemu nagrajevanja v 
javnem sektorju." Ko je sod-
nica Andrijana Ahačič na 
koncu ugotovila, da Krstič 
ni pravilno razumel priče, 
je odvetnika opozorila, naj 
se v prihodnje takšnih pri-
pomb vzdrži. 
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S Koble na svetovno prvenstvo 
1 

Najboljši telemark smučar j i na svetu s o na Kobli tekmovali za točke svetovnega pokala. Kraljica 
Koble je z d v e m a z m a g a m a Švicarka Amel ie Reymond. David Primožič kot najboljši S lovenec dvakrat 
šest i . Pohvale organizator jem. 

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

Bohinjska Bistrica - Kobla je 
pretekli konec tedna gostila 
tekme svetovnega pokala v 
telemark smučanju, zadnje 
pred svetovnim prvenstvom, 
ki bo ta teden potekalo v Krei-
schbergu v Avstriji. 98 tek-
movalcev iz šestnajstih držav 
se je v soboto pomerilo v 
sprintu, v nedeljo pa še v ve-
leslalomu. V sprintu sta bila 
najboljša Francoz Philippe 

Lau in Švicarka Amelie Rey-
mond, v veleslalomu pa Nor-
vežan Eirik Rykhus in znova 
Reyraondova. Najboljši Slo-
venec David Primožič, za ka-
terega sta bili to sploh prvi 
tekmi v tej zimi, je bil oba-
krat šesti. 

Gamsu, kot kličejo Primo-
žiča, je odlično kazalo v 
sprintu, saj je po prvi vožnji 
vodiL "Prvi tek je bil dober, v 
drugem pa se mi je na žalost 
zgodilo nekaj, kar se mi ni že 

zelo dolgo. Zamudil sem 
skok, odrinil v prazno. Padla 
mi je koncentracija in v na-
daljevanju nisem več našel 
pravega ritma. Dve šesti me-
sti sta sicer še vedno dobra 
rezultata, vendar pa štejejo 
samo stopničke, zato sem ra-
zočaran," je povedal naš naj-
boljši smučar s prosto peto. 
Na domačih tleh so se Slo-
venci izkazali. V sprintu sta 
se med dobitnike točk uvrsti-
la še Jan Lavtar, ki je bil 19., 

Na zadnji tekmi v telemark smučanju pred svetovnim pnrenstvom sta slavila Švicarka Amelie 
Reymod in Norvežan Eirik Rykhus, ki sta bila na Kobli najboljša v veleslalomu. /Foio:Tir«ooki 

in Sergej Primožič na 30. 
mestu. V veleslalomu je bil 
Lavtar 22., Sergej Primožič 
26. in Šenčurjan Luka Pin-
tar, ki je imel ob progi veliko 
navijačev, 29. 

Tekmovalci so hvalili bo-
hinjske organizatorje, ki so 
progo odlično pripravili. Jure 
Sodja, generalni sekretar 
OK, je povedal: "Med ted-
nom je zapadlo 20 do 23 cen-
timetrov novega snega, ki 
nam je povzročil ogromno 
dela. Svetovni pokal v tele-
mark smučanju je letošnja 
največja mednarodna šport-
na prireditev v Bohinju. Ver-
jamemo, da bomo tekme go-
stili tudi prihodnja leta, in 
upamo, da bodo naše sanje 
šle naprej z olimpijskimi ig-
rami v Sloveniji leta 2018. 
Hkrati pa tudi, da bo tele-
mark smučanje postalo 
olimpijski šport ter postalo 
bolj priljubljeno." Telemark 
smučarji so s Koble odšli na 
svetovno prvenstvo. "V Av-
striji bodo nastopili isti tek-
movalci kot na KobU. Težko 
je govoriti o pričakovanjih. 
Prepričan sem, da imamo 
dva, tri tekmovalce, ki se lah-
ko pripeljejo med najboljših 
deset. Želim si, da bi domov 
prišli s kakšno medaljo," so 
bile besede Urbana Simdča, 
direktorja telemark repre-
zentance. 

Zadovoljen samo s stopničkami 
David Primožič ima daleč največ izkušenj in uspehov v s lovenski te lemark reprezentanci , 
ki bo ta teden nastopila na sve tovnem prvenstvu v Kreischbergu v Avstriji. 

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

Bohinjska Bistrica - "Sem 
voznik, postavljalec prog, ku-
har, skratka mama in ata. 
Fantje se od mene lahko veli-
ko naučijo, jaz pa od njih čr-
pam energijo, ki je prejšnja 
leta nisem našel," o svoji vlo-
gi kot daleč najstarejši član 
slovenske telemark repre-
zentance pravi 31-letni David 
Primožič. Tekmovalec iz 
Loma se s telemark smuča-
njem aktivno ukvarja deveto 
sezono. Ima osem zmag za 
svetovni pokal, osvojil je štiri 
medalje v skupnem seštevku 
svetovnega pokala, na sveto-
vnem prvenstvu leta 2003 je 
bil svetovni podprvak v vele-
slalomu in kombinaciji, kot 
vrh svoje kariere pa šteje na-
slov svetovnega prvaka v 
sprintu istega leta. 

Možnosti za medaljo ima 
tudi na letošnjem svetovnem 
prvenstvu, ki bo potekalo ta 
teden. Že jutri bo v Kreisch-

David Primožič ima s svetovnih prvenstev že tri medalje. 
Bo v svojo zbirko dodal novo? / FotoiTmi dou 

bergu v Avstriji na sporedu 
tekma v veleslalomu, v sobo-
to pa še v sprintu. "Možno je 
vse. Rezultati na Kobli so 
potdrili, da sem zraven. Ni-
koli nisem bil polovičar. Že 
vsa leta pravim, da štejejo le 
uvrstitve med najboljše tri. 
Ce sem četrti, kar je sicer še 
vedno vrhimski rezultat. 

sem razočaran," pojasnjuje 
Primožič, o ekipi pa dodaja: 
"Razpoloženje v ekipi je od-
lično. Ta ekipa je del odločit-
ve za nadaljevanje moje kari-
ere. Uživam kot že dolgo ne. 
Všeč mi je predvsem to, da 
se lahko v sekundi na smrt 
skregamo, že čez dve minuti 
pa smo največji prijatelji." 

Naš najboljši telemark 
smučar trenira bistveno 
manj kot je pred leti, saj mu 
ob službi za več treninga 
zmanjka časa. "Sposoben 
sem se zelo dobro peljati, je 
pa velika nevarnost, da mi ne 
uspeta obe vožnji, ker imam 
za seboj premalo kilometrov 
na smučeh," pojasni posledi-
ce pomanjkanja treninga. 
Start v letošnjo sezono je iz-
pustil tudi zaradi poškodbe. 
"Seznam, kaj vse me boli, je 
dolg. Zadnjo poškodbo sem 
dobil pri igranju nogometa. 
Igram za Moravče. Nastopa-
mo v drugi ljubljanski ligi. Iz 
tistega konca imam punco in 
tam imam veliko prijateljev," 
še pove. In nadaljevanje kari-
ere? "Zelo me mika tekmo-
vati. Veliko bo odvisno od 
moje socialne varnosti, torej 
od službe. Zaposlen sem v 
Mega centru, kjer mi za zdaj 
kar gredo na roke. Motivacije 
imam še dovolj," je dejal za 
konec. 

Ivek med najboljšimi 
M A J A B E R T O N C E L J 

Kranj - Na moškem šprintu 
za svetovni pokal v biatlonu v 
Ruhpoldingu je bil nasmeja-
nega obraza naš najboljši bi-
atlonec Janez Marič. Ivek, 
kot ga kličejo prijatelji, je 

ska tekačica iz Ribnega pri 
Bledu je nastopila na celin-
skem pokalu na Rogli, ki je 
bil generalka pred decembr-
skim svetovnim pokalom. 
Kot ediina Slovenka si je kar 
dvakrat pritekla stopničke. 
Druga je bila tako v prosti 

Janez Marič je blestel v Ruhpoldingu, njegova nečakinja 
Anja Eržen pa na Rogli./Feie:rmiocki 

pred osemnajst tisoč gledalci 
s 6. mestom dosegel svoj 
najboljši rezultat v zadnjih 
štirih letih in najboljšo slo-
vensko biatlonsko uvrstitev v 
tej zimi. "To je bil trenutno 
zame super nastop, še pose-
bej za mojo samozavest, ki je 
bila že pošteno načeta. Vedel 
sem, da zmorem," so bile Ise-
sede tekmovalca iz Stare Fu-
žine. Žal je nato na tekmi v 
zasledovanju znova grešil 
preveč in osvojil 27. mesto. 
Na obeh tekmah je zmagal 
Norvežan Ole Einar Bjoem-
dalen. Pretekli konec tedna 
je blestela tudi Maričeva ne-
čakinja Anja Eržen. Smučar-

tehniki v kategoriji mladink 
do 18 let kot tudi v klasični 
tehniki v skupni kategoriji 
mladink. Edino zmago za 
Slovenijo je v prosti tehniki 
pritekla Petra Majdič, prav 
tako v prosti tehniki je bila 
pri mladinkah do 20 let tret-
ja Alenka Čebašek. Odlično 
so tekli tudi mladi smučarski 
tekači, ki so nastopili na 26. 
pokalu Topolino v dolini Fi-
emme v Italiji. V konkurenci 
prek tisoč tekačev so dosegli 
štiri zmage, skupaj devet 
medalj. Najboljši sta bili tudi 
Anamarija Lampič (ŠD ŠRC 
Preska Medvode) in Nika Ra-
zinger (TSK Bled). 

SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE 
S K TRIGLAV KRANJ, ORGAN IZACDSKI KOMITE KRANJ 2 0 0 9 

FIS CELINSKI POKAL 2009 
v skokih in nordijski kombinaciji Kranj in Planica 

Program: 
Sotrota, 24. januaiia 2009, ob 9.00 uri skoki za nordijsko 
kombinacijo • Kranj 
• ob 12.00 uri solo skoki - Kranj 
• ob 1 S.OO uri teki za nordijsko kombinacijo - Planica 
Nedelja, 25. januarja 2009, ob 9.00 uri skoki za nordijsko 
kombinacijo - Kranj 
• ob 12.00 uri solo skoki - Kranj 
• ob 14.00 uri teki za nordijsko kombinacijo - Planica 

Nastopili bodo tekmovalci iz petnajslih držav. Vstopnine ni. 
Vabljeni! 

mailto:vilma.stanovmk@g-glas.si
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COREN)SKI SEMAFOR 

TELEMARK SMUČANJE 
Svetovni pokal na Kobli, sprint, moški: P. Lau, 2. C. Lau 
(oba Fra), 3. Knudsen (Nor), 6. D. Primožič, 19. I^vtar, 
30. S. Primožič, 33. Pintar, 48. Kolenc; ženske: i . Rey-
mond, 2. Meyer (obe ŠvI), 3. Knudsen (Nor); veleslalom, 
moški: 1 . Rykhus (Nor), 2. C. Lau (Fra), 3. Lindstroem 
(Šve), 6. D. Primožič, 22. Lavtar, 26. S. Primožič, 29. Pin-
tar, 38. Liska, 45. Kolenc; ženske: i . Reymond (Švi), 2. Ryk-
hus (Nor), 3. Meyer (Švi). M. B. 

SMUČANJE PROSTEGA SLOGA 
Evropski pokal na Starem vrhu v smučanju po grbinah, 
petek, moški: i. Panfilov (Rus), 2. Bedouet (Fra), 3. Ma-
tiz (Ita), 25. German, 26. Pogačar, 28. Dimnik, 35. Cigla-
rič, 49. Ladič (vsi Slo); ženske: 1. Marbler (Avt), 2. Perta-
kija, 3. Fedorova (obe Rus), 7. Bednarik (Slo); sobota, 
moški: i . Ciacomo (Italija), 2. Vaculik (Češka), 3. Yudin 
(Italija), 20. Dimnik, 23. Pogačar, 25. German, 38. Cigla-
rič, 39. Ladič, 47 . Vošnjak (vsi Slovenija); ženske: 
1. Kraus, 2. Grasemann (obe Nemčija), 3. Humphries 
(Avstrija), 13. Bednarik, 19. Mihelič (obe Slovenija); ne-
delja, tekma FIS, ki je štela z a OP, moški: 1 . Giacomo 
(Ita), 2. judin, 3. Panfilov (oba Rus), 13. Ciglarič, 20. Dim-
nik, 22. Pogačar, 23. German, 31. Jemec, 32. Ladič, 35. 
Vošnjak (vsi Slo); ženske: 1 . Pertakija (Rus), 2. Humphri-
es (Avs), 3. Pisarevskaja (Rus), 6. Bednarik, 17. Mihelič 
(obe Slo). M. B. 

ODBOJKA 
1. D O L Radenska Classic - moški: Astec Triglav : Galex-
Mir 3 : 1 (19, - 1 9 , 20 , 14 ) , Calcit Kamnik : Knauf Insulati-
on 3 : 1 (- 20, 21, i 6 , 1 9 ) . Dva kroga pred koncem druge-
ga dela je v vodstvu Ekipa Marchiol (34), pred Astecom 
Triglavom (29), tretji pa je MTB Maribor (23). Calcit Kam-
nik (16) je na 5. mestu, Knauf Insulation (4) pa na sed-
mem; 1. D O L Radenska Naturelle • ženske: Calcit Kamnik 
: Benedikt 3 : o ( i6 , 1 2 , 8); 2. D O L moški: Svit: UKO Kro-
pa i : 3 (23, - 1 9 , - 1 6 , - 20); 2. D O L ženske: jesenlce-Bled 
: Formis Bell 3 : o (14, 15, 17), ŽOK Partizan Šk. Loka : 
ŽOK Šentvid o : 3 (- 24, - 23, - 9); 3. D O L zahod moški: Sa-
lonit Anhovo I I : Astec Triglav 11 3 :o, Logatec : National 
Žirovnica 3: i , LOK Črnuče: Calcit Kamnik II o : 3; 3. D O L 
zahod 1 ženske: ŽOK Triglav Kranj: Hoiiday Autos Bled 1 
; 3, Mladi Jesenice : Pizzeria Morena 3 : 2. B. M. 

ROKOMET 
1.A rokometna liga za ženske: Škofja Loka KSI: Brežice 34 
: 18, Sava Kranj: Piran 24 : 27. M. B. 

KOŠARKA 
Liga U P C za moške: Zlatorog : TCG Mercator 88 : 62; i . 
SKL za ženske: Ježica : HIT Kranjska Gora 58 : 72. Konjice 
: Odeja KED 68 : 6i, Rogaška : Triglav 62 : 8i; B SKL: 
Rogla : Triglav o : 20, Šenčur CP Kranj: Rudar Trbovlje 75 
: 91; 2 . SKL za moške: Jesenice : Tolmin 81 : 58, Radovlji-
ca : Krka mladi 107 : 78, Pingvini Šmartno : Stražišče 77 : 
82, Idrija 2000 : Tinex Medvode 6 4 : 81. M. B. 

TEK NA SMUČEH 
4. Maraton Tamar (21 km), absolutno, moški: 1 . Rupnik 
59:57,2. Zupan + 25,3. Čeme -t- 51; ženske: i . Koželj 1:14:14, 
2. T. Perše + 1:22,1, 3. Šteblaj + 1:22,4; P® kat^orijah, mo-
ški, letnik 1979 in mlajši: 1. Zakrajšek, 2. Petrič, 3. U. Cvaj-
nar 1978-1969: 1 . Čeme, 2. Ropič, 3. Haložan; 1968-1959: 1 . 
Rupnik, 2. Zupan, 3. Zdovc; 1958-1949:1 . Wutte, 2. Cvajnar, 
3. B. Rupnik; letnik 1948 in starejši: 1. Oblak, 2. Remigio, 3. 
Konrad; ženske, letnik 1979 in mlajše: 1. Koželj, 2. Perše, 3. 
Kopavnik; 1978-1969: 1 . Šteblaj, 2. Mihevc, 3. Rupnik; 1968-
1959: 1 . Pintar, 2. Vakselj, 3. Bregar; letnik 1958 in starejše: 1. 
Finžgar. M. B. 

ŠAH 
Gorenjska kadetska liga (organizator Š D Corenjka Lesce, 
3. turnir, 7 krogov, 15 minut, 38 igralcev): 1 . Gal Drnovšek 
6,5,2. Vid Debeljak 6,3 . Rok Škrlep 5,4. Matevž Raspet 5, 
5. Liza Škrlep (vsi ŠS Tomo Zupan Kranj) 5, 6. Domen Jan 
(ŠP Corenjka Lesce) 5, 7. Mojca Gorenšek Krivec (ŠD Je-
senice) 5, 8. Filip Bergelj (ŠS Tomo Zupan Kranj) 4,5, 9. 
Matic Mikec 4 ,5 , 10 . Janja Gornik (oba ŠD Gorenjka Les-
ce) 4. S. O. 

DUATLON 
Zimski duatk>n Corjuše: absolutno: moški: 1. Močnik, 2. 
Zakrajšek, 3. Kalan; ženske: i . Pintar, 2. Osovnikar. M. B. 

Smučali po grbinah 
N a S t a r e m v r h u je p o t e k a l e v r o p s k i pokal v s m u č a n j u p o g r b i n a h . N a j b o l j š a S l o v e n k a j e bila 

d o m a č i n k a N i n a B e d n a r i k , tudi n o v a d r ž a v n a prvak in ja . 

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

Stari vrh - V organizaciji ŠD 
Grbina je na Starem vrhu 
potekalo tridnevno atraktiv-
no tekmovanje v smučanju 
po grbinah. V petek in sobo-
to so bile tekme za evropski 
pokal, v nedeljo pa še tekmo-
vanje FIS, ki je hkrati štelo za 
državno prvenstvo. Nastopi-
lo je 78 tekmovalcev iz se-
demnajstih držav. 

Zmagovalca na prvi tekmi 
za evropski pokal sta postala 
Rus Ivan Panfilov in Avstrijka 
Margarita Marbler, sicer zma-
govalka že petih tekem za sve-
tovni pokal, na drugi pa Itali-
jan Matiz Giacomo in Nemka 
Constanza Kraus. Edina Slo-
venka v finalu je bila v petek 
Nina Bednarik, kd je osvojila 
7. mesto, v soboto pa je bila s 
13. mestom za las ob finale. 
Nejc Dimnik je bil 20. Na ne-

ddjsld tekmi FIS je še drugo 
zmago v treh dneh tekmovanj 
na Starem vrhu zabeležil Itali-
jan Matiz, pri ženskah pa je 
bila najboljša Rusinja Maiila 
Pertakija. Državna prvaka sta 
postala Nina Bednarik (na 
tekmi 6.) in Nejc C i g ^ č , ki 
je končal kot 13. 

"Upala sem na še boljše 
uvrstitve, predvsem drugi 
dan, ko sem bila trinajsta. 
Konkurenca je bila tokrat kar 

močna in 2a kaj več sem bila 
prepočasna. Sem pa zelo za-
dovoljna s treningom, ki smo 
ga v zadnjih štirinajstih dneh 
opravili na Starem vrhu, kjer 
so nam zagotovili idealne po-
goje," je povedala 26-letna 
Škofjeločanka Nina Bednarik, 
ki je že včeraj odpotovala v Ka-
nado na tekme svetovnega 
pokala. Glavna tekma pa jo 
čaka 1. marca, ko bo na Japon-
skem svetovno prvenstvo. 

Ško^eločanka Nina Bednarik je bila edina Slovenka v 
finalu. / Foto: Cortzd K]w<ie 

Na evropskem pokalu v smučanju po grbinah je nastopilo 
78 tekmovalcev. / Foto: coiKd kjvjh 

Bole trenira na 
Kanarskih otokih 
M A J A B E S T O N C E L J 

Kranj - Med tistimi, Id se pri-
pravljajo na novo sezono, so 
kolesarji. Kanarski otoki so 
znana pripravljalna baza v 
zimskih mesecih. Tam je 
trenutno tudi veliko sloven-
skih kolesarjev, med njimi 
Gorenjec Grega Bole, ki bo 
v letošnji sezoni vozil v dre-
su italijanske ekipe Team 
Knauf - Amica Chips. Po-
godbo je podpisal za dve 
leti. "Decembra sem bil na 
Tenerifih, od 3. januarja pa 
sem na Gran Canarii. Prišel 
sem skupaj s K u m p o m in 
Bitencem. Treniram z Braj-
kovičem, Golčarjem, Gazvo-
do in Rakušem. Tukaj je 

tudi pol ekipe LPR ter Gi-
nanni (Diqigiovanni). Na 
dan treniramo približno od 
štiri do pet ur, kar pomeni, 
da prekolesarimo od 1 1 0 do 
150 kilometrov. S kolesom 
smo šli tudi že okoli otoka, 
torej naredili 1 9 0 kilome-
trov. Višinske razlike na tre-
ning je od 2500 do 4 0 0 0 
metrov," je sporočil kolesar 
iz Begunj, ki bo na Gran Ca-
narii še do 23. januarja, 26. 
januarja pa odpotuje v Itali-
jo na predstavitev ekipe in 
na skupne priprave. Na 
skupnih pripravah z ekipo 
Agzr v Franciji pa je trenut-
no Tadej Valjavec, ki je v za-
četku januarja treniral na 
Palmi de Mallorci. 

Grega Bole (desno) na Gran Canariji trenira tudi skupaj z 
Janijem Brajkovičem. / Foto: arhiv Grega Bolela 

HOKEJ 

JESENICE 

Pomembna zmaga jeseničanov 

V 47. krogu hokejske lige EBEL so se v nedeljo igralci Acroni-
ja Jesenic veselili zmage v Gradcu in po dobrem mesecu z go-
stovanja prinesli dve točki. Rezultat je bil 2 :3. Conrad Martin, 
Damjan Dervarič in Marcel Rodman so poskrbeli za tri zadet-
ke, glavna vloga pa je tokrat pripadla Gabru Glaviču, ki je 
obranil kar 46 strelov. Jeseničani na lestvici ostajajo na 6. me-
stu. Pomembne bodo tudi naslednje tekme. Že danes doma 
ob 19.15 igrajo z Albo. Po nedeljksem porazu s Celovcem pa 
je bržčas že jasno, da v končnici tekmovanja ne bo hokejistov 
Tilie Olimpije. Z vodilnim KAC-em so izgubili z 2 : 4 . M. B. 

VATERPOLO 

KRAN) 

Mladinci Triglava vse bližje osvojitvi naslova 

v mariborskem pristanu je bil v nedeljo odigran drugi turnir 
za državno vaterpolsko prvenstvo v kategoriji mladincev 
{U19). Po treh zmagah in enem neodločenem rezultatu je 
vodstvo na lestvici prevzel kranjski Triglav, ki je tekmo s Ko-
kro namesto v Mariboru odigral že v petek v kranjskem po-
kritem olimpijskem bazenu. Ker pa je ljubljanska Slovan 
Olimpija v Mariboru presenetila domači Branik, pa ta sedaj 
že zaostaja za Kranjčani, ki morajo odigrati le še tekmi z Ro-
kavo Koprom in Žusterno za tri točke, kar jim že zagotavlja 
nov uspeh in ubranitev naslova iz pretekle sezone. V sobo-
to pa je bila v kranjskem pokritem olimpijskem bazenu od-
igrana tudi tekma med Triglavom in ASV Wien v ligi Alpe 
Adria. Kranjčani so bili veliko boljši od avstrijskega pred-
stavnika in ga premagali z 12 : 6 (2 : 2, 5 : 3, 2 : 2 , 3 : o). Med 
strelce v domači vrsti so se vpisali: Mihelčič 3, A. Kalan 2, 
Pogačnik 2, Komatar 2, Murgič i, Anzeljc 1 in Grašič i. Od-
igran pa je bil tudi drugi krog v državnem članskem pn/en-
stvu - 1 . del. Kranjska Kokra je tokrat gostovala v Kopru pri 
Žusterni in doživela poraz (13 : 10), v naslednjem krogu, ki 
bo v soboto, 24. januarja, pa bo Kokra igrala doma v pokri-
tem olimpijskem bazenu ob 18, uri s PN Trieste iz Trsta. V 
soboto so bile na drugem turnirju kadetov za državno pr-
venstvo odigrane le tri tekme. Na vrhu tekmovalne lestvice 
je tesno, v vodstvu sta Kamnik in Triglav. J. M. 

mailto:vilma.stanovnik@g-glas.si
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Maraton Tamar z 
novima zmagovalcema 
Na četrtem Maratonu Tamar je nastopilo 124 smučarskih tekačev, kar je največ doslej. Prva zmaga 
v dolini pod Poncami za Marka Rupnika in Sašo Koželj. 

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

Rateče - "Vreme je odlično, 
proga zagotovo ena najlep-
ših, za nameček so mi tudi 
smuči danes dobre tekle," je 
v izteku letalnice v Planici 
pojasnjeval Marko Rupnik, 
zmagovalec sobotnega četr-
tega Maratona Tamar, ki je 
potekal v organizaciji PD 
Rateče-Planica in na kate-
rem je nastopilo 124 tekmo-
valcev, kar je največ doslej. 
"Z udeležbo smo zelo zado-
voljni. Proga je sicer zahtev-
na, a če vsak sledi svojemu 
tempu, ne bi smelo biti te-
žav," je povedal Dean Me-
zek, predsednik društva. 

Maraton Tamar je bil dru-
gi v letošnjem koledarju te-
kov za pokal SLOvenSKI 
maraton. Start 2 1 km dolge 
proge je bil v Planici, od ko-
der so se tekači najprej poda-
li proti Podkorenu, nato na-
zaj proti Ratečam, sledil je 
vzpon proti Planici ter na-
prej do planinskega doma v 
Tamarju. Za konec pa še 
spust do dlja v Planici. Zma-
govalec Marko Rupnik, re-
kreativec iz Črnega Vrha nad 
Idrijo, je bil edini, ki je za 
progo potreboval manj kot 
eno uro. Rupnik je nastopil 
na vseh dosedanjih štirih 
maratonih Tamar, letos pa 
zabeležil prvo zmago. "Vsa-
ko leto izlx)ljšujem uvrstitve. 
Skrivnost napredka je v tre-
ningu. V letošnji zimi sem 
bil na tekaških smučeh več 
kot dvajsetkrat. Tečem 
večinoma na Vojskem. Sicer 
pa se ukvarjam še s pleza-
njem in kolesarstvom," je 
dejal. Prednost pred zasledo-

Najhitrejši na Maratonu Tamar (z leve): Tine Zupan, Marko Rupnik, Rok Čeme / fou: Maji Benonciij 

vald si je pritekel prav v naj-
zahtevnejšem delu. "Na za-
četku vzpona iz Rateč proti 
Planici sem videl, da tekme-
cem smuči ne gredo. Šel 
sem mimo, tekel svoj tempo 
in nihče mi ni sledil. Pri spu-
stih pa tudi nimam težav," je 

še povedal. Drugi v dl ju je 
bil Tine Zupan, tretji pa Rok 
Čeme, ki je v ciljni ravnini 
ugnal Maxa Zdovca. 

Prva ženska v dl ju je bila 
Saša Koželj iz Slovenj Grad-
ca. "Šele letos sem začela ho-
diti na tekmovanja v teku na 

Na startu 2 1 km dolge proge je bilo 1 2 4 tekmovalcev. 
I Folo: Maja BertoiKcIj 

smučeh. V Logarski dolini 
sem bila tretja, danes sem 
prvič zmagala. Na tej progi 
prej še nikoli nisem tekla. 
Niti ni bila tako zahtevna," 
so bile prve besede po priho-
du v dlj Kozeljeve, sicer pro-
fesorice športne vzgoje, ki se 
poleg s tekom na smučeh 
ukvarja še s smučanjem 
in tenisom. Po sprintu v 
zadnjih metrih je bila druga 
mlada gorska kolesarka l i n a 
Perše, tretja pa Barbara Šte-
blaj. 

Pokal SLOvenSKI mara-
ton se bo nadaljeval 25. janu-
arja s smučarskim tekom 
Ribniške koče (20 km). Sle-
dili bodo še tek Osankarica 
(1. februar). Bloški teki (&. fe-
bruar), Trnovski maraton 
(15. februar). Vojsko (22. fe-
bruar), Maraton Rogla - Uni-
tur Rossi (7. marec) in za ko-
nec 22. marca še Pokljuški 
maraton AdriaticSlovenica. 

Športno druitvo Gorenjski 
glas prireja za naročnike 
Gorenjskega glasa brezplačni tečaj 
v smučarskem teku za začetnike. 

Tečaj pod vodstvom vaditelja teka 
na smučeh bo obsegal dva dneva 
vadbe na Pokljuki. Prvi termin bo 
v soboto, 31. januarja, drugi pa v 
soboto, 7. februarja 2009. Naučili se 
boste osnov klasične in drsalne tehnike 
ter se seznanili z mažami smuči. Prijavite 
se lahko na dopoldanski tečaj, ki bo obe 
soboti potekal od 9. do 12. ure ali na 
popoldanski tečaj od 13. do 16. ure. 

Organizirali bomo tudi prevoz na 
Pokljuko Izpred OS Gorje v Zgomjih 
Gorjah. Ce nimate ustrezne opreme 
za tek na smučeh, vam lahko 
priskrbimo tudi to. 

Pohitite s prijavo, saj je Število mest omejeno. Za prijavo in 
informacije pokličite Janeza Ferlica na telefon št.: 031/561-663 
ali mu pišite na: janez.ferlic@gmail.com. 
Izkoristite priložnost, da se naučite nekaj novega in preživite dva 
čudovita dneva na zasneženi Pokljuki! Gorenjski Glas 

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 

Hvaležne korekcije 
Po prvem treningu boste ver-

jetno imeli največ težav z rit-
nimi in hrbtnimi mišicami, 
vendar ne obupajte. Za bolečo 
zadnjico ne krivite sedeža niti 
nastavitev krmila za bolečine 
v križu. Edino zdravilo 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 
kaldne spremembe. 

In kakšne spremembe lahko 
naredimo? Če smo prevozili 
že dobrih sto kilometrov in se 
še vedno s kolesom ne počutite 
"kot eno", potem je jasno, da 
vam nekaj ne ustreza. Ne kri-
vite za to kolesa, proizvajalca, 
prodajalca, uvoznika ali kole-
sarskega športa nasploh. Ho-
čem reči, da ni vedno kolo kri-
vo, da se na njem ne počutite 
dobro. Mogoče ste "krivec" 
tudi sami? Tudi to se da rešiti. 
Na Gorenjskem glasu smo 
zato na primer organizirali 
kolesarsko vadbo, na katero so 
prihajali tudi začetniki, jaz 
kot izkušen kolesar in nekaj 
prijateljev, katerim izkušenj 
prav tako ne manjka, smo bili 
ravno pravi za razna vpraša-
nja §ede kolesa in za uvajanje 
v kolesarjenje. Torej kot prvo 
priporočam, da ugotovite, kaj 
vas na kolesu ali pri kolesaije-
nju najbolj moti, in se posvetu-

jete z osebo, ki ima na tem po-
dro^u izkušnje. Velikokrat se 
zgodi, da kolesar benti nad ne-
udobnostjo sedeža, bolečinami 
v hrbtu, križu ali kolenih, po-
tem pa i^otovimo, da ima pet 
centimetrov prenizko ruistav-
Ijen sedež ali tri centimetre 
predolgo toporišče, fajfo po do-
mače (to je tisto kar drži krmi-
lo, balanco). Nekatere bolijo 
noge pod koleni, pri gležnjih 
ali pač po vsaki vožnji doživ-
Ijajo pravi požar v mišicah. 
Potem ugotovimo, da nimajo 
pravilno nastavljene ploščice 
na čevljih ali pa spioh nimajo 
primerne obutve za npr. 50-
kilometrsko kolesarjenje. Ne-
kateri se ne znebijo bolečin v 
mednožju vse dokler jim ne re-
čemo, da se kolesarske hlače 
nosijo brez spodnjih hlač. Sko-
raj vsi začetniki pa se nasploš-
no vozijo narobe, kar pomeni, 
da na kolesu ne sedijo pravil-
rw. Največkrat se vsi vozijo z 
tmpol praznimi pnevmatika-
mi. Naslednja izmed osnovnih 
napak je pretežka prestava. 
Menjalnika na kolesu sta 
zato, da obračanje pedal prila-

godite tako, da gonite lahko-
tno, in ne zato, da ste videti, 
kot bi šli na tlako. Bodite po-
zorni in frekvenco zvišajte vsaj 
na 80-100 obratov v minuti. 
Prav tako pa posebno v klanec 
kombinirajte vožnjo nekaj 
časa sede in nekaj časa stoje. 
Dobra vaja za to je, da položaj 
menjate na vsakih deset obra-
tov, deset stoje in deset sede pri 
tem pa ne spreminjate jrekven-
ce pedaliranja. Danes ima 
vsako športno rekreativno kolo 
na razpolago veliko prestavnih 
razmerij, zato nima smisla 
obremenjevati se s pretežkimi 
prenosi, ki vam samo jemljejo 
voljo do kolesarjenja in nič 

Velikokrat se srečujemo tudi 
s težavo, ko nam "zaspi" dlan. 
Vzrok za to je njihova slaba 
prekrvitev. Pomagamo si lah-
ko na več ruičinov. Nosimo ko-
lesarske rokavice, ki so bolj 
podložene, najbolje z gelom, 
zamenjajmo ročaje na krmilu, 
ti naj bodo mehkgši, predvsem 
pa skušajmo čim večkrat me-
njati položaj rok. Pri kolesih z 
ravnim krmilom je rešitev 
montaža tako imenovanih ro-
gov, ki omogočajo vsaj dva 
položaja rok na krmilu. Pol-
ožaj rok menjajte tako, da ko 
se vozite sede, držite za krmi-
lo, ko pa se dvignete na peda-
le, se preprimite za rogove. S 
tem menjavanjem boste bi-
stveno bolje prekrvili dlani. 
Pri dirkalnih ukrivljenih kr-
milih eksperimentirajmo z vi-
šino prestavnozavomih ročic 
in z različno mehkimi trakovi 
za povijanje. Pri tej crsti kr-
mila imamo tudi več možno-
sti za držanje in to čim več iz-
koriščajte. 

Prav tako se nam težava z 
otopelostjo pojavi na stopalih. 
Velikokrat je vzrok premajhen 
ali preveč tesno zapet kolesar-
ski čevelj. Kolesarski čevlji 
imajo namesto vezalk navad-
no trakove ali zaponke, to pa 
za to, da med samo vožnjo re-
guliramo, kako močno ima-
mo zapete čevlje, 

Ob zmerni vožnji po rav-
nem cest^ večkrat popustite 
trakove, da se stopalo malo 
prekrvi, in spet zategnite pred 
vzponom, da boste imeli boljši 
izkoristek. 

Zelo dober trening za odpe-
njanje in zapenjanje pedal je 
spining zato s seboj prinesite 
svoje kolesarske čevlje, saj smo 
že kar nekaj koles opremili s 
pedali spd. 

G G mali oglasi 
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MOJ POGLED 
D A M J A N A Š M I D 

Družinski horoskop 2009 -
za očete 

T okrat smo v zvezde po-
gledali za očete. Spet 
malo za šalo in malo 

zares ... Letošnje leto je kot 
nalašč za vse očete, ki imate 
radi red in disciplino. Pri tem 
pa imejte v mislih dejstvo, da 
nihče ne mara ukazovanja, 
pridiganja in moraliziranja. 
Pri redu v družini je tako kot 
v prometu. Imamo pravila in 
imamo posledice. Vendarle je 
le-te mogoče uveljavljati le, če 
veste, kaj je vaša naloga. 
Otroci potrebujejo ljubeče, od-
govorne in odločne očete. Kar 
pa ne pomeni uveljavljanja 
moči. S silo boste dosegi bolj 
malo, čeprav vas bo Mars 
k temu večkrat spodbujal. 
Vse preveč ljudi še verjame 
v vzgojno moč klojute. Pa je 
uporaba sile le nemoč in po-
raz tistih, ki to uporabljajo. 
Zato bodite previdni, kadar 
ste jezni in razočarani nad 
obnašanjem vaših otrok. Mo-
goče boste pri vzgoji bolj 
uspešni v pomladnih mesecih, 
ko bo tudi komunikacija pri-

jaznfjša, do takrat pa vam bo 
v pomoč spretru)st dogovarja-
nja. Ne zanemarite vplivov 
lune in svojega lastnega zgle-

da na otroke. K delu jih boste 
hitreje pritegnili, če boste sku-
paj opravljali stvari, kijih 
je potrebno storiti v vašem 
domu. Tudi gospodinjska 
dela krepijo duha in naj vas 
moški ego ne ovira pri tem. 
Najmočnejši so tisti, ki znajo 
kontrolirati svoj ego. Poletni 
meseci bodo kot nalašč, da po-
kažete svoje kuharske sposo-
bnosti in nahranite svojo dru-
žino ter prijatelje. Potem pa si 
le privoščite skok s padalom 
ali nekaj adrenalinskega, kar 
vas bo spomnilo na divjega 
moškega v vas. Otroci vas 
bodo oboževali, saj ni lepšega 
kot imeti očeta, ki počne zani-
mive stvari, poleg tega pa zna 
speči najtanjše palačinke na 
svetu. Jeseni bo čas, da oče^e 
razmislite o svoji vlogi v dru-
žini, predvsem tisti, ki delate 
dvanajst ur na dan, vsak dan, 
večino dni c letu. Otroci zra-
stejo prehitro, da bi zamujali 
dragocene trenutke. Razvese-
lite jih in preživite z njimi več 
časa. Tudi njihove mame 
vam bodo hvaležne ... Ne po-
zabite, da z vzgojo otrok 
ustvarjate nov rod in svojo 
prihodnost. 

Prisluhnite nam -
polepšali vam bomo 
dan. 

MHz 
TU iSlICNI 

uiujuj.potepvh.com 

Čebula odžene vse 
Po čebuli naj bi ženske dobile svilnato polt, moškim pa naj bi se okrepila spolna moč ... Če jo le 
dobro prenašate ... jabolko na dan odžene zdravnika stran, čebula na dan pa stran odžene vse ... 
Kar seveda vključuje tudi - zdravnika in bolezni. V ljudski medicini uporabljajo čebulo kot preventivo 
pred prehladi in gripo. Čebulni sok z dodatkom medu zdravi vneto grlo in lajša kašelj. 

PAVIA K u n e r 

Česnova sestrična čebula 
(Allium cepa), simbol vital-
nih moških in lepih žensk, 
naj bi izvirala iz Afganistana 
ali Perzije. Visoko veljavo je 
uživala med Egipčani in Kal-
dejci. Grki, Rimljani in sred-
njeveški predniki so je poje-
dli velike količine. 

Surova čebula 
ni za občutljive želodce 

Čebula s severa naj bi bila 
bolj rezka in bolj zdravilna 
kot čebula iz južnih krajev. 
Čebula je ena najbolj učinko-
vitih naravnih zdravil, pose-
bej tedaj, ko želimo, da bi 
nam bila hrana zdravilo in 
zdravilo hrana. Priporočljivo 
je, da jo uživamo vsak dan. 
Le ljudje z občutljivim želod-
cem surovo čebulo težko pre-
našajo. Takšna lahko draži 
sluznico želodca, zato naj se 
je tisti, ki imajo poškodovano 
želodčno sluznico, ogibajo 
kot vampir česna. Kuhana 
čebula je lažje prebavljiva. A 
med kuho se izgubljajo ak-
tivne biološke snovi, čeravno 
ne povsem. Z dušenjem če-
bula prav tako izgublja aktiv-
ne in zdravilne učinkovine 
ter postaja težje prebavljiva 
in obremenilna za želodec. 
Zlasti težko prebavljiva pa je 
pečena čebula. 

Čebula na hitro 

Čebula je bogata z eterični-
mi olji, kd ji dajejo značilen 
oster okus. Poleg obilice vita-

minov, kot so A, Bi, Bz, C, E, 
K, H, P, vsebuje tudi minera-
le, predvsem kalij, kalcij in 
železo. Na splošno lahko re-
čemo, da spodbuja in uskla-
juje delovanje najrazličnej-
ših funkcij notranjih orga-
nov, tako želodca, črevesja, 
jeter, ledvic, pljuč, mehurja, 
srca, ožilja, trebušne slinav-
ke. Krepi, zavira infekcije, 
deluje diuretično, antibiotič-
no, antibakterijsko, antialer-
gično, lajša revmo, pospešu-
je izkašljevanje, pomaga pri 
bronhitisu, astmi, motnjah 
prebavil, ledvic in mehurja. 
Surova naj bi delovala še po-
sebej na sečila, kuhana na 
prebavila. Čebula, ki jo sku-
hamo v mleku, odpravlja tre-
bušne krče, vetrove in zgago. 
Čebulna kura se priporoča 
vsem, ki jih mučijo ledvični 
krči, ledvični kanmi in zasta-
janje urina. Že če se s polovi-
co čebulne glave podrgnemo 
po ledjih ali s p o ^ j e m delu 
trebuha, naj bi se iz organiz-
ma izločilo več seča. Ker vse-
buj e glukokinin, ki znižuje 
količino sladkorja v krvi, ko-
risti pri sladkorni bolezni. 
Pred leti so v čebuli odkrili 

Čebula odžene stran tudi zdravnika. 

Čebula je preventiva pred 
prehladi in gripo. 

snov, ki preprečuje strjeva-
nje krvi, zaradi česar jo vse 
bolj čislajo kot preprečevalko 
kardiovaskulamih bolezni. 
Zniževala naj bi previsok 
krvni tlak in preprečevala 
aterosklerozo. 

Čebulni sok z medom 

Pri okužbi dihal se močno 
obnese, če sesekljamo veliko 
čebulo in dodamo štiri žlice 
medu. Zmes naj stoji deset 
do dvanajst ur, nato precedi-
mo in pijemo po požirkih. 
Če tem sestavinam dodamo 
še nekaj kapljic limone, bo 
zdravilni pripravek še bolj 
koristil. Použijemo dve do 
pet žličk soka na dan. Ta sok 
zdravi vneto grlo, hripavost, 
lajša kašelj in suhi katar, po-
leg tega je odlično zdravilo 
za živce. Pražena na masti je 
učinkovit obkladek na prsi 
pri pljučnici. Vročo čebulo v 
l judskem zdravilstvu pola-

gajo na grlo pri angini in 
bronhitisu. 

Za ljubimce 

Ker čebula čisti kri, dobi-
jo po njej ženske svilnato 
polt. Čebulna kura naj bi 
tudi najbolj obupanim lju-
dem povrnila spolno slo in 
moč. Skrivnost nekaterih 
najbolj znanih ljubimcev 
naj bi se skrivala v čebuli: 
zvečer je treba jesti čebulno 
juho, ki naj bi bila uvertura 
v strastne noči. 

Za lepe 

Z a lepoto pomaga, če tri 
drobno nasekljane čebule 
počasi duSite z malo masti. 
Dobro premešajte, čez čas 
dodajte žlico medu, kozarec 
vode in skodelico mleka. Ko 
dobite gladko zmes, si z njo 
natrite gubice, rdečico ali 
celiilit. 

Pomembno je le tukaj in zdaj 8 0 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 raz-
ličnih želja, bolan eno samo: 
ozdraveti. Kdo je to misel prvi 
izrekei, ne vem, vsekakor drži. 

Nedelja, 4. avgusta 

Počasi, a gotovo prihajam k 
sebi. Z očmi zdaj obračam že 
tudi glavo. Tino prosim, naj 
mi prinese glavnik, ogledalo 
in šminko. Pač tako, malo za 
šalo malo za res. Popijem 
zvarek s pelinom, kar mi 
kmalu povzroči volčji tek. Ob 
sončnem zahodu sem že čisto 
pri sebi. Vsekakor pa toliko, 
da grem plavat. 

Po kopanju se počutim kot 
prerojena. Kot da nikdar ni 
bilo zoprnega soočenja z ra-

kom, da ne rečem s smrtjo, 
kot da nikdar ni bilo neskonč-
nih ur ležanja pod vislicami 
in okusa po kemikalijah v 
ustih, kot da nikdar nisem 
slišala krikov umirajočih, te 
bi ne bila del te igre tudi sa-
ma, ne bi mo^ dojeti, kako 
težko breme je človek sposo-
ben nositi. Ampak. Kako že 
pravi španski pregovor? Aha. 
Bog ni človeku natovoril nič 
več in nič manj, kot je sposo-
ben nositi. Že mogoče. Je pa 
res, da marsikdo bremena 
ne zmore in kloni. Podleže. 
Umre. No, ja. Ta JilozoJija 
mi ni kdo ve kako blizu, sploh 
pa ne pri srcu. 

Spomnim se neizmernega 
veselja in neznanskega olajša-

nja, ki me je spreletelo ob no-
vici, da mi je kemoterapija 
uničila vse zasevke v telesu. 
Vsi tako neizmerne sreče, žal, 
nimajo. Po drugi strani, o 
takšnem izidu kemoterapije 
nisem niti za hip podvomila. 
Od prvega trenutka sem bila 
stoodstotno prepričana, da mi 
ho kemoterapija uničila vse, 
kar je (bilo) v mojem telesu 
bolnega. Tisto, kar imam ne-
nehno pred očmi in o čemer 
nenehno razmišljam, je, kako 
naprej? Kako pozitivno sta-
nje ohraniti? Kako ga obdr-
žati prihodnjih trideset, štiri-
deset let, kolikor še namera-
vam živeti? 

Nekje globoko i* sebi čutim, 
daje mimo šele prvo dejanje. 

Da me glavnina spopada z 
življenjsko preizkušnjo, ki 
mi jo je usoda ruimenila, šele 
čaka. Tako, mimogrede, sem 
to slutnjo Andreju in Tini že 
večkrat omenila, a sta jo ved-
no - hote ali nehote, na videz 
ali zares - prezrla. In prav je 
tako. Noben^a smisla nima 
razmišljati o tem, kaj bo. Edi-
no, kar je pomembno, je tukaj 
in zdaj. Važna ni niti prete-
klost niti prihodnost. Edino 
kar šteje, je sedanjost, S tem, 
kaj bo jutri, se bom ukvarjala 

jutri. Enako velja za pojutriš-
njem in po pojutrišnjem in 
tako naprej v prihodnost. 

Kaj že pravi Florence Sco-
veli Shinn v knjigi Igra življe-
nja in kako jo igrati? Tole: 

"Človek ne more doseči miru 
in sreče, dokler popolnoma ne 
izkorenini strahu iz podzave-
sti. Strah je napačno usmerje-
na energija. Potrebno jo je 
preusmeriti ali preobraziti v 
Vero." 

Sicer pa je tako, da tukaj in 
zdaj uživam in smrtni greh 
hi bil, le hi to blaženost, to 
nirvano onečastila in oneče-
dila s črnino (in praznino) 
strahu, s temačnimi in mor-
bidnimi mislimi, za katere 
verjamem, da jih podpihuje 
sam Zlodej. Naj se s strahom 
spopada, kdor se hoče. Kar se 
mene in tega trenutka tiče, 
sem najbolj brezskrbno bitje 
rM svetu. In tako je tudi prav. 

(Se rtadaljuje.) 
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Skuša 
B O R I S B E R G A N T 

Skuša je riba s s lokim 
vretenastim telesom in 
močno razcepljenim re-
pom. Zanjo so značilne 
male plavutke ali resice na 
hrbtni in trebušni strani te-
lesa tiJc pred repno plavutjo. 
Po zgornji strani telesa je 
modro-zelene barve z zna-
či lnim tigrastim vzorcem, 
ki sega do pobočnice. Tre-
buh je srebrne barve, telo 
pa pokrivajo majhne luske. 
V Jadranu skuša zraste ne-
kako do 45 cm in lahko do-
seže do 1 kg, vendar je pov-
prečna velikost teh rib oko-
li 30 cm in teža od 25 do 50 
dekagramov. Skuša spada 
med modre ribe in je izra-
zit plenilec. Njena glavna 
hrana so saidele, zato jate 
skuš ponavadi tesno sledijo 
velikim jatam sardel in dru-
gih pelaških rib in jih ribiči 
ponavadi lovijo skupaj z 
njimi. Večino leta skuše 
tako preživijo v velikih ja-
tah tik pod površjem, v glo-
bine pa se spustijo le pozi-
mi v času drsti. Skuša je iz-
jemno pomembna gospo-
darska riba, lov nanjo pa je 
nujno vezan na lov sardel 
in inčunov. Skuše lovijo z 
velikimi krožnimi mreža-
mi, imenovanimi "plavari-
ce". Kot ostale modre ribe 
pa jo lovijo tudi z lučmi, saj 
se odziva na svetlobo in se 
ji rada približa. Skuše so v 
ribarnicah dokaj pogoste 
ribe, vendar pa se zaradi 
močnih fermentov, ki jih 
imajo v želodcu slabo obdr-
žijo in jih je treba hitro pri-
praviti. Zaradi lova v velikih 
jatah in hitrega propadanja 
jih pogosto konzervirajo. 
Po svoji vrednosti spadajo 
skuše nekako med prvo in 

drugorazredne ribe. Meso 
teh rib je okusno in temne 
barve, vsebuje pa veliko 
maščob, zato so skuše pri-
merne za peko na žaru ali v 
pečici, na Primorskem pa 
jih pogosto tudi marinirajo 
ali d o ^ j a j o v brodet. Pone-
kod, predvsem v Skandina-
viji skuše tudi sušijo in pre-
kadijo. 

Skušin namaz 

Potrebujemo: jo dag očiš-
čenega in kuhanega mesa 
skuš. 10 dag oljčnega olja, 
2 stroka česna, sol, sveže mlet 
poper in malo sladke sme-
tane. 

Skušinemu mesu odstra-
nite kosti in ga zmeljite v 
električnem mešalniku ter 
dodajte na ol jčnem olju 
rahlo popražen česen, sol, 
poper in malo sladke sme-
tane, da bo namaz bolj ma-
zav. Vse skupaj dobro zme-
ljite in ohladite. 

Skušin file s kaprami 

Za 5 oseb potrebujemo: 10 
skušinih Jilejev s kožo, 2 žlici 
kaper, 1 žlico sveže sesekljane-
ga peteršilja, oljčno olje in sol. 

Segrejte pečico na 2 0 0 
stopinj Celzija. Pekač po-
tresite s soljo in ga pokap-
Ijajte z oljčnim oljem. Sku-
šine fileje s kožno stranjo 
navzdol naložite po pekaču, 
jih potresite s kaprami in s 
sesekl janim peteršil jem, 
malce posolite ter pokapaj-
te z oljčnim oljem. Postavi-
te v pečico, pecite deset mi-
nut ter takoj postrezite. 

Z gobami polnjene skuše 

Za 4 osebe potrebujemo: 1 kg 
svežih skuš,. 40 dag gob (ši-
tak, jurčkov, bukovih ostri-
gaijev ...), 2 žlici oljčnega 
olja, 1 žlica drobtin, 1 strok 
česna, jajce, sol, sveže mlet 
poper in koruzno moko. 

Skušam odrežite glave, 
jih očistite, osušite in solite. 
Poljubne gobe narežite in 
jih prepražite na oljčnem 
olju. Solite in popoprajte 
ter stresite v posodo. Dodaj-
te drobtine, sesekljan česen 

in jajce. S tako pripravlje-
nim nadevom napolnite 
skuše, jih zataknite z zobo-
trebcem, povaljajte v koruz-
ni moki in jih z obeh strani 
specite na vročem olju. Pe-
čene naložite na krožnike, 
jih pokapajte z oljčnim ol-
jem in postrezite z blitvo in 
krompirjem. 

Skušin file 
v koromačevi omaki 

Za 5 oseh potrebujemo: 1 kg 
skušinih filejev, 10 dag masla, 
1 strt strok česna, 1 dl sladke 
smetane, 5 dag koromača, 1 
dl belega suhega vina, sol in 
sveže mlet poper. 

Skušine fileje solite ter 
popoprajte. Na stopljenem 
maslu jih z obeh strani po-
pecite. Dodajte strt česen, 
zalijte z belim vinom in do-
dajte še na zelo tanke trako-
ve narezan očiščen koro-
mač. Dušite nekaj minut, 
zalijte s sladko smetano in 
solite ter popoprajte po 
okusu. Omako dobro pre-
vrite. Skušine fileje poraz-
delite po krožnikih, jih pre-
lijte z nastalo omako in po-
strezite s kuhanim krom-
pirjem ali zelenjavo. 

KUHARSKI RECEPTI 
Z A V A S IZBIRA D A N I C A D O L E N C 

Tedenski jedilnik 

Nedelja - Kosilo: goveja juha z rezanci, telečje ali piščančje 
rezine z zelenjavo Iz voka ali ponve, pire krompir, rdeča 
pesa z gomoljno zeleno v solati, madžarski kolač; Večerja: 
sendviči s puranjo šunko in zeliščno skuto. 
Ponedeljek - Kosilo: usukani popraženi močnik, na čebuli 
popečena govedina iz juhe, solata iz svežega zelja in krom-
pirja z majonezo; Večerja: polenta s sirom, mleko. 
Torek - Kosilo: dušena kisla repa, krvavica, ajdovi žganci 
z ocvirki; Večerja: hrenovke, zeljnata solata s krompirjem, 
zrnat kruh. 
Sreda - Kosilo: fižolova juha z zdrobovimi cmočki, skutni 
štruklji, kompot; Večerja: ocvrti ribji fileti s tatarsko omako, 
radič s krompirjem. 
Četrtek - Kosilo: ohrovtova kremna juha z zdrobovimi 
žličniki, puran po dunajsko, pražen krompir, mešana solata; 
Večerja: mineštra iz kisle repe, kruh. 
Petek - Kosilo: paradižnikova juha s sirovimi tortelini, 
osličevi fileti po pariško, krompir v koscih, radič s fižolom 
in jajcem; Večerja: pečena jabolka, janeževe rezine, sadni 
čaj. 
Sobota - Kosilo: ragu juha s piščančjo drobovino, polpeti iz 
mletega mesa, kitajski ohrovt s krompirjem v solati; Večer-
ja: cvetača in brokoli s sirom, pečena paprika, toast. 

Madžarski kolač z medom 

250 g medu, 1^0 g sladkorja, 250 g moke, 100 g margarine, 
4 jajca, pecilni prašek, žlička ruma, žlička cimeta, nekaj 
klinčkov, orehi za okras. 

V posodi zmešamo med z margarino. Segrejemo, da se 
stopi. Dodamo moko, pecilni prašek in mešamo s kuhalni-
co. Ko se vse poveže, dodamo en po en rumenjak, rum, 
začimbe in na koncu sneg iz 3 beljakov. Pustimo testo poči-
vati nekaj ur. Zlljemo ga v model. Premažemo s snegom 
enega beljaka, ki nam je ostal. Potrosimo z narezanimi 
orehi in v segreti pečici pečemo 20 do 25 minut. 

Cvetača in brokoli s sirom 

Potrebujemo pol kilograma cvetače in brokolija, kozarček 
jogurta, 8 dag nastrganega trdega sira, žličko gorčičnih semen, 
dve zvrham žlici svežih drobtin iz črnega kruha, sol in poper. 

Zelenjavo kuhamo v slanem kropu, toda največ i o minut, da 
ne bo premehka. Cvetke odcedimo in stresemo v pomaščen 
pekač. Jogurt, sir, gorčična semena, sol in poper zmešamo 
in porazdelimo po cvetači in brokoliju, potresemo z drobti-

.naml In postavimo v pečico pod gornji grelec za toliko časa, 
da jed svetlo porjavi. 

Jedi za zimske dni 

J A N E Z Š T R U K E L J 

Pašteta iz ocvirkov 

Sestavine: 60 dag nemastnih 
ocvirkov, 1 jajci, j kisle kuma-
re, 1 žlička gorčice, sol, poper. 

Priprava: V mesoreznici 
dvakrat ali trikrat zmeljemo 
ocvirke, trdo kuhana jajca in 
kisle kumare. Dodamo gorfi-
co, sol, poper ter vse skupaj 
dobro premešamo. Če so 
ocvirki presuhi, dodamo še 2 
žlid majoneze. Pašteto deko-
rativno naložimo na krožnik. 
Toast kruh opečemo na ploš-
a štedilnika in še toplega po-
nudimo s pašteto ter čebulo. 

Ohrovtova juha malo 
drugače 

Sestavine: 0,60 kg ohrovta, 
I kostne juhe ali vode, 4 

dag margarine ali masla, j 
dag moke, 1 rumenjak, pol dl 
kisle smetane, kis ali sok limo-
ne, sol, poper. 

Priprava: V juho ali vodo 
damo kuhat narezan ohrovt. 
Ohrovt pretlafimo. Iz mar-
garine ali masla naredimo 
prežganje, dodamo pretlače-
ni ohrovt in zalijemo s teko-
čino, v kateri se je kuhal. 
Juho solimo, popramo in 
kuhamo približno tri Četrt 
ure. Pred serviranjem juho 
legiramo z rumenjakom in 
smetano.. Nazadnje jo še 
okisamo z limonovim so-
kom. Postrežemo jo s sve-
žim, na kocke narezanim 
kruhom. Če želimo, da bo 
juha izdatnejša, ji dodamo 
na kolobarje narezano hre-
novko. 

59 KUHARSKI RECEPTI 

Piščančje prsi v gobovi 
omaki 

Sestavine: 60 dag piičančjih 
prsi, 32 dag gob, 8 (feg čebule, 
25 dag drobnega paradižnika, 
pol dl oljčnega olja, 1 dl belega 
vina, 1 vejica sesekljanega 
peteršilja, sesekljana sveže 
bazilika, sol, poper. 

Priprava: Očiščene gobe 
operemo in narežemo na li-
stiče. Piščančje prsi nareže-
mo na enake kose in odstra-
nimo kožo, čebulo seseklja-
mo, opran paradižnik nare-
žemo na kolobarje. V ponvi 
segrejemo maščobo, dodamo 
sesekljano čebulo in jo pre-
pražimo, da postekleni. Do-
damo kose piščanca in ga ne-
koliko popečemo. Prilijemo 
vino, dodamo peteršilj, bazili-

ko, narezane paradižnike in 
gobe. Jed premešamo in po-
krito dušimo še 15 minut Tik 
pred koncem jo začinimo. 
Poleg ponudimo ajdovo kašo 
s porom in zeleno solato. 

Ajdova kaša s porom 

Sestavine: 25 dag ajdove fcoše, 1 
dl sezamovega olja, 20 dag 
pora, 2 dag česna, sol, poper. 

Priprava: Ajdovo kašo ope-
remo in skuhamo v vreli sla-
ni vodi. Kuhano kašo oplak-
nemo s toplo vodo. Česen se-
sekljamo. V ponvi segrejemo 
maščobo, dodamo česen in 
na kolobarje narezan ter do-
bro opran por. Začinimo in 
narahlo premešamo. Se toplo 
ponudimo k različnim mes-
nim in breamesnim jedem. 

Zdravilni kolač 

Sestavine: 20 dag bio margari-
ne, 10 dag rr\edu, j jajc, četrt I 
mleka, 50 dag moke, 2 žlici 
sode bikarbone, 1 zavitek vani-
Ijevega sladkoija, 15 dag slad-
korja. 

Priprava: Margarino pe-
nasto umešamo, dodamo 
med, in rumenjake in še 
naprej mešamo. Ko masa 
naraste, pri l i jemo mleko, 
dodamo moko s sodo bikar-' 
bono, vaniljev sladkor in trd 
sneg beljakov, v katerega 
smo vtepli preostali slad-
kor. Vse skupaj narahlo 
premešamo. Testo vlijemo 
v pomaščen rebrast pekač 
in ga v pečici pečemo pri 
180 stopinj Celzija. Pecivo 
lahko postrežemo h kavi. 
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Na tej strani začenjamo objavljati novo rubriko: 

Bralci komentirajo 
aktualne dogodke 
Dajemo priložnost vam, bralci, da za začetek 
napišete svoje mnenje na temo:. 

Kako varna so slovenska smučišča? 

Nekaj najbolj zanimivih komentarjev bomo objavili v Go-
renjskem glasu prihodnji torek, druge pa na spletni strani 
wvw/.gorenjskiglas.si. 
Komentar je lahko dolg največ deset tipkanih vrstic oziro-
ma sedemsto znakov. O b objavi b o m o napisali vaše ime 
in priimek ter kraj bivanja, v uredništvu pa potrebujemo še 
vaš naslov in telefonsko številko. 
Komentar pošljite do vključno petka, 23. januarja, na elek-
tronsko pošto: Suzana.kovaclc@g-glas.si, ali po pošti na 
naslov Gorenjski glas, Bleivveisova cesta 4, 4 0 0 0 Kranj, s 
pripisom Bralci komentirajo. 

BORCI 
BREZ 

PRETEKLOSTI 

Ekskluzivno na Gorenjskem glasu 
500 Strani obsegajoča knjiga, ki govori o življenju 
"vihamikaki ga je življenje premetavalo in utrdilo. 

Zelo zanimiva knjiga 
za Gorenjce, 
saj se največ dogaja prav 
v naših krajih. 

Prvi Slovenec, 

ki je bil dvakrat zaprt 

na Golem otoku. 

Ceno za bralce 
Gorenjskega glosa z 
20% popustom 
samo 

2 3 , 2 EUR 

poSlnlna 

KADOVAN tIBAST 

VIHARNIK 
NA VAZPOTJm ČASA 

Gorenjski Glas Za vas beležimo ios 

89.8 91.1 96.3 
Gorenjski prijatelj 

Radio Sora d . 0 . 0 . . 

Kapuc insk i t rg 4 , 4 2 2 0 Ško f j a Loka, 

tel.: 04/506 5 0 50, fax: 04 /506 50 60, 

e-mai l : in fo®radio-sora.s i 

RADIJSKI SPOREDI 
Radio Kranj. 97,3 Mhz 
(www.radio-kranj.si/progrm.php) 

Torek smo začeli s prvo gorenjsko informativno oddajo ob 9. 
uri, naslednja je na sporedu ob 14. in zadnja ob 18. uri. Ob tem 
pa bi vas radi opozorili na skupno gorenjsko informativno odd-
ajo ob 15.30, ki jo pripravljamo štiri radijske postaje s statusom 
posebnega pomena: Triglav, Gorenc, Sora in naSa radijska 
postaja. Začeli smo že prejšnji teden in sicer ste nam lahko 
prisluhnili od ponedeljka do petka. Tudi vtem tednu bomo vaši 
zvesti spremljevalci, zato nam prisluhnite ob 15.30. Ne zamu-
dite našega skupnega nočnega programa, ki ga s torka na sre-
do in s srede na četrtek pripravljamo kranjski radijci. Danes ob 
polnoči se bo Evi Premk Bogataj v studiu pridružita Romana 
Krajnčan, naslednjo noč pa bo po dolgem Času spet z vami 
Podokničar Franc Pestotnik in skupaj z njim boste lahko vaso-
vali vse do četrtkovih jutranjih ur. V petek ob 9.15 bo gost v 
studiu tržiŠki župan Borut Sajovic. V soboto ob 9.15 bodo na 
svoj račun prišle brihtne glavice, popoldne ob 16.15 pa ljubitelji 
planin. Še na sobotno versko oddajo Pot do luči ob 19.30 naj 
vas opozorimo in povabimo k poslušanju nedeljskega progra-
ma - ob 9.15 se nam bo predstavil ansambel Korenine, radijsko 
razglednico pa bo iz Jelendola in Dolžanove Soteske poslala 
Ana Jagodic ob 13.30. 

Radio Potepuh, 91,0 Mhz (TELE-TV in SAT-TV) 
{www.potepuh.com) 

V torek vas vabimo k poslušanju Skritega mikrofona ob 13. uri; 
oddaje Moja dežela ob 14 . 10 in Babičinih nasvetov ob 15.10. V 
sredini oddaji RoŽeStVrt ob 14.10 bomo več besed namenili pti-
cam in skrbi za njih. V četrtek ob 13. uri ne zamudite oddaje 
Miha ga pihne; v oddaji Teme za vse dileme ob 14. 10 pa bo 
tokrat z nami glasbeni gost. Izpostavimo naj tudi petkovo od-
dajo Moja dežela ob 14 . 10 in oddajo Živimo lepo ob i6. io. So-
bota in nedelja predstavljata čas za ponovitev tedenskih oddaj 
in dobro glasbo. V ponedeljek ne zamudite Zdravstvenega 
kotička ob 12. 10 in oddaje Turistični podmladek ob 14.10, ki jo 
bosta tokrat pripravila Jasmina in Sašo, dijaka Srednje 
gostinske in turistične šole iz Radovljice. 

Radio Sora, 91,1 Mhz 
(www.radio-sora.si) 

V današnji oddaji aktualno bomo predstavili delovanje škof-
jeloškega Lasa, ob pol enajstih pa bomo med drugim gostili 
vodjo žirovske skupine za samopomoč Bernardo Lukančič in 
glasovali za mojega zdravnika. Na torkovem glasbenem vrtil-
jaku vas bo tokrat spremljala Monika Tavčar, ki bo ob nekajte-
denski odsotnosti nadomestila Darka Kisovca. V sredo ob de-
vetih bomo preverili, kam z odpadki iz škofjeloških občin po za-
prtju Drage, ob enajstih pa v studiu pozdravili župana občine 

Gorenja vas-Poljane Milana Čadeža. Ob petih bomo prisluhnili 
oddaji za planince, po planetu glasbe pa nas bo tokrat vodila 
Andreja Čamernik. V Četrtek ob devetih bomo gostili oba 
medobčinska komunalna inšpektorja, ob enajstih reševali vaša 
vprašanja in pobude, zvečer se prepustili zvokom harmonike. V 
petek ob devetih vas bomo povabili na dobrodelni koncert, ki 
ga pripravljajo škofjeloški Lionsi, ob pol enih izbirali najod-
mevnejši dogodek minulega tedna, s popoldansko razglednico 
pa se podali v kino. Sobota bo zapisana športu, v nedeljo ob 
enajstih pa boste lahko prisluhnili kmetijski oddaji. Naj vas še 
spomnimo, da lahko tudi ta teden ob pol Štirih popoldne 
poslušate skupno informativno oddajo gorenjskih radijskih 
postaj • Gorenjska, gremo gor. Tokrat jo bomo pripravljali v 
uredništvu radia Sora. 

Radio Triglav, 96,00 Mhz 
(www.radiotriglav.si/spored/) 

Danes bomo po 13. uri v oddaji Jesen življenja govorili o upo-
kojevanju in pokojninah. Ob 16. uri bo na vrsti Razgled s Trigla-
va na občino Bohinj. Po 19. uri bomo spremljali hokejsko tek-
mo v ligi EBEL Jeseniški hokejisti bodo doma igrali z Albo. V 
sredo bomo po 8. uri govorili o zdravju, uro kasneje pa o hišnih 
ljubljenčkih. Razgled na občino Jesenice bo na vrsti ob i6. uri. 
V četrtek bomo 7. uri odkrivali Zaklade ljudske modrosti, po 9. 
uri bo na sporedu oddaja Triglavski zeleni vrtiček, malo po 13. 
uri bo naš program v znamenju kulture. Razgled s Triglava na 
občino Radovljica bo na vrsti ob 16 . uri, Zimzelene melodije z 
Dragom Arijanijem pa ob 19.30. V petek dopoldne boste lahko 
slišali serijo nasvetov, oddaja Doktor Petek se bo začela po 13. 
uri, ko bomo s pediatrom Francijem Krajnikom govorili o virus-
nih obolenjih pri otrocih. Razgled s Triglava na občino Bled bo 
na vrsti ob i6. uri. Po 19. uri bomo spremljali hokejsko tekmo 
med Salzburgom in Acronijem. Sobotno jutro bo od 8. do 10 . 
ure namenjeno otroškemu programu, nedeljsko pa po 11. uri 
malim oglasom. Osrednji nedeljski pogovor bo na vrsti malo 
po 13. uri. Po 18. uri pa bomo spremljali tekmo v hokejski ligi 
EBEL Acroni bo doma igral z ekipo iz Linza. 

Radio Ognjišče, 102,3, ^04,5 in 105,9 Mhz 
(www.ognjisce.si/napovednik/napovednik.htm) 

V torek bo ob 12.05 ^^ sporedu spomin na pesnika, pisatelja in 
prevajalca Tineta Debeljaka, v sredo ob 10.15 pa oddaja Kuhaj-
mo s sestro Nikolino. Pripravili bomo kokosovo potico in mes-
no juho. Ob 12.50 sledi kontaktna oddaja Izbor vaše pesmi ted-
na, ob 22. uri pa Glasba z znamko. V petek bo ob 13.30 kon-
taktna oddaja Za zdravje se je treba odloČiti; strokovnjakinja za 
prehrano Marija Merljak bo odgovarjala na vaša vprašanja. Ob 
18.15 bo oddaja Spoznanje več, predsodek manj • gost bo dr. 
Stane Granda, ki bo spregovoril o spravi v našem narodu. Ob 
20.30 bo na sporedu kviz. V soboto bodo na sporedu ob 21.15 
Misijonska obzorja - Madagaskar. V nedeljo ob 19. uri Graditelji 
slov-doma: dr. Niko Kuret, v ponedeljek ob 18.15 ^ ^ ^ zabavne 
glasbe, ob 20.30 pa oddaja za Prijatelje Radia Ognjišče. 

MojeDelo.com 
Izberi prihodnost 

MOJE DELO, spletni marketing, d.o.o. 
Podutiška 92.1000 Ljubljana, Slovenija, T: 01 51 35 700 
VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSLITVENIH OGLASOV (300 - 500) 
NA: www.moiedelo.com.info@moied8lo.com 

Terenski komercialist - za posamezne regije m/ž (Dolenjska. Gorenjska. 
Goriška. Notranjskotoška. Obalna. Osrednjeslovenska. Posstvje) 
Od novega čUina našega tima pričakujemo: najmanj srednješolsko izobrazbo 
ekonomske ali druge ustrezne smeri, vsaj eno leto delovnih izkušenj na podro-
čju trženja. prepnčOivo komuniciranje in odlične pogajalske sposobnosti, prodor-
nost. dinamičnost, sarr>oinlctativnost. sposobnost samostojnega dela in odločar 
nja, veselje do terenskega dela in dela z ljudmi. Slovenska k n ^ . d. o. o., PC 
Pirs. Stegne 3. 1000 Ljubljana, prijave zbiramo do 14. 02. 2009. Več na 
www.mojedelo.com. 

Diplomirane medicinske sestre, zdravstveni tehniki m/ž CKranj, Golnik) 
V s v ^ sredino vabimo 2 dip(. medrcinski sestri za dek> v ambuSantah ter dî ^ 
ddnsko sestro in 2 zd^avs^Ana tehnika zadek) na bolniških oddelkd). Lahko se 
prijavijo tudi pripravniki/ce. s katerimi bomo sklenBi dekMto razmerje za dok)čen 
čas pripravnisva. z možnostjo kasnejše zaposlitve za nedotočen čas. Poteg stro-
kovnih izzhfov in možnosti izpopolnjevanja nudimo del. razmerje za nedoločen 
čas. Bolntšnk^ Golnik. Klinični odd. za pljučne bolezni in alergijo,Golnik 36, 
4204 Golnik, prijave zbiramo do 28.01.2009. Več na www.moj^k).com. 

Vodja živinorejske proizvodnje m/i (Šenčur) 
Pogoji In pričakovana znanja kandidata: najmanj VII. stopnja Izobrazbe živino-
rejske ali veterinarske smeri. dek>vne izkušnje s področja živinorejske proiz-
vodnje, izpit kategorije 6. lasten prevoz, poznavanje aktualne kmetijske politi-
ke. Delovno razmerje bomo sklenili za dok>čen čas 12 mesecev s poskusno 
dobo. z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas. KŽK, kmetijstvo, d. o. o., 
Kranjska cesta 29. 4208 Ženčur. prijave zbiramo do 08. 02. 2009. Več na 
wwvw. mojedelo.com. 

ElektroinStalater m/ž (Bled) 
ZaposTimo etektroinstalatena z najmanj trtetno šolo, ki ima najmanj 3 leta dekv 
vnih izkušenj na področju elektrotehnike. Od vas pričakujemo samostojnost, 
urejenost, komunikativnost in poznavanje osnovnih računalniških okolij. Vestno 
delo bo opaženo in nagrajeno. Ponujamo vam delo v mladem, inovativnem oko-
lju. službeni teieifon in avtonnobli ter ob uspešnem delu možnost napredovanja. 
PMT KUMA COMMERCE, BLED. d. o. o.. Pot na Lisk« 8. 4260 Bted, prijave 
zbiramo do 04.02.2009. Več na www.mo^6delo.com. 

Strojni inženir ali univ. dipl. inženir fizike za dek> v razvoju m/ž (Kranj) 
Medse vabimo strojnega inženirja aR univ. dipl. inženirja fizike za ctek> v razvoju m/ž. 
Dek> obsega razvoj nov9n izdelkov, simulac^ htaditnih procesov, uvajanje novih 
tehnoloških procesov... Zaželene izkušnje z dek}m v razvoju, konstnjiranje, aktiv-
no znanje vsč^enega tujega jezika (angleščina ali nemščina). Mi vam ponujamo 
dolgoročen postavni odnos, redno plač«o. Lê ehnBta, d. o. o., Suceva 27.4000 
Kranj, prijave zbiramo do 05. 02.2009. Več na www.rTKiiedeto.com. 

Zastopnik za terensko prodajo izdelkov za osebno nego iz lastnega pro> 
dajnega programa m/ž (Radovljk^ * 
Podjetje Sinkopa, d. o. o., zaposli zastopnika za terensko prOdajO tzdell<Ov iz 
lastnega prodajnega programa. Nudimo zaposlitev za nedoločen čas. delo v do-
poldanskem času. proste vikende in nadpovprečen osebni dohodek. Sinkopa. 
d. o. o.. Žirwitoa 87.4274 Žrovntea, prijave zbiramo do 13.02.2009. Več na 
www.moiedelo.com. 

Sodelavec za montažo in vzdrževanje napajalnih sistemov m/ž (Bted) 
V podjetju Prompt, d. o. o., razpisujemo prosio delovno mesto montaža In vzdr-
ževanje napajalnih sistemov. Od kandidata pričakujemo: samoiniciativnost, za-
nesljivost. natančnost, odgovornost, sposobnost timskega dela, spretnost. Iz-
kušnje so želene, niso pa pogoj. Nudimo delo v ambtck>znenn kolekt̂ Aj, odpr-
tem za nove ideje, stimulativne in redne dohodke z bonusi. službeni telefon in 
avto. Deto se opravlja samostojno in kotektrvno po celi Sloveniji. Prompt, d. o. 
o.. Pot na lisice 4. 4260 Bled. prijave zbiramo do 10. 02. 2009. Več na 
www.mojedek).com. 

Komercialist - Tržnik (več sodelavcev) m/ž (Uubljana. Stovenija) 
Pričakujemo odtočnost, potno zavzetost in nepopustljivost pri trženju oglaševalski 
storitev. Poteg tega tudi kijalr^ do dekxjc|iak:a in uglajenost do kupcev. Nudimo 
polno vsebinsko sodelcf̂ anje redakc^. podporo pri togistiki in adremo. Tehnično: 
računalnik in telefon. i>xjatne ugodnosti (rnobi...) v skjaduz rezultati deta. PlačBo 
po stimulativni provteijski lestvk̂ . AS DUR, d. o. o.. Celovška 25. 1000 
Uubljana. pr̂ ave zbiramo do 08.02. 2009. Več na www.mojedek}.com. 

Samostojni natakar m/Ž (Mošnje, Radovljica) 
V prestižni Restavraciji Podvin zaposlimo samostojnega natakajja z znanjem 
strežbe "a la carf jedi ter poznavanjem domačih in tujih vin. Zaželeno je znanje 
tujih jezikov (angl., nem. in ital.) in znanje uporabe blagajne in posterminala. Nu-
dimo: redrKi zaposJrtev, stimulativno plačito, plačilo dodatnega izobraževanja 
(somrneBerjev, itd.). Dekjvni teden trs*̂  od torka do nedelje (v izmenah). Maxi-
com. d. o. o.. Prečna ulk» 4b. 1000 Ljut>ljana. prijave zbiramo do 05. 02. 
2009. Več nawww.mojedelo.com. 

Natakar m/ž (Kranjska Gora) 
Novi sodelavec bo zadolžen za: prevzem narc»a gostov, strežbo in obračunava-
nje storitev gostov, dekoriranje miz In prostorov, vzdrževanje potrebnih higien-
skih razmer. Manpower. d. o. o., PE Jesenice. Cesta Maršala Tita 8. 4270 Je-
sentee. prijave zbiramo do 08.02. 2009. Več na www.mojedelo.com. 

mailto:Suzana.kovaclc@g-glas.si
http://www.radio-kranj.si/progrm.php
http://www.potepuh.com
http://www.radio-sora.si
http://www.radiotriglav.si/spored/
http://www.ognjisce.si/napovednik/napovednik.htm
mailto:ww.moiedelo.com.info@moied8lo.com
http://www.mojedelo.com
http://www.rTKiiedeto.com
http://www.moiedelo.com
http://www.mojedelo.com
http://www.mojedelo.com


ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE 
-PROSTA DELOVNA MESTA 
NA GORENJSKEM (m/ž) 

GRADBENI DELAVEC 
do: 24.01.09: GRADBENIŠTVO KRVEZHJ 
OAMILS.P., C. fWNCETA PREŠEFtNA 5. JESE-
NICE 
DEUVECBREZPOKUCA 
GRADBENI DELAVEC: do 24.01.09; GRAD6E-
httŠTVO SABAHUDIN Ha£G S.R. UL BRATOV 
RUPAR 5. JESENICE 
DOSTAVUALfC KRUHA IN PEKOVSKEGA PE-
CVAPOTERENU: dO 22.01.09: OGREX. d.0,0.. 
POOREČAS.MAVClČE 
PFTIPRAVLJALFC. PRODAJALEC KEBABA ne-
dd . Č.. do 22.01.09: OGREX. d.o.o,. PODREČA 
5. MAVCICE 
DELAVEC; do 02.03.09; VOIENK. d.o.o.. CE-
LOVŠKA C. 170. UUBUANA 
POMOŽNI DEUVEC 
NATAKAR; do 15.02.09; TEHNOCAR. d.o.o.. 
BftODE 20. ŠK. LOKA 
OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA 
BARVAR: do 26.01.09; ADECCO H.R. d.o.o, . 
ZOJSOVAULI.KRAUJ 
VOZNIK TOVORNEGA VOZILA do 28.01.09; DA-
CAR ANTON S.R. BREG OB SAVI 28. 
POMOŽNA DELA V FRIZERSKEM SALONU: do 
12.03.09; DRftGICft HORVAT S.R. NAS. SLAV-
KA ČERNETA 33. KRANJSKA GORA 
VARNOSTNIK/RECEPTOR; do 24.01.09; GRO-
UP 4 SECURfCOR. d.o.O.. STEGNE 21. UUB-
LJANA 
ZASTOPNIK H; dO 12.02.09; MERKUR, d.d.. 
DUNAJSKA C. 58. LJUBLJANA 
ZASTOPNIK n; do 16.04.09; MERKUR, d.d.. 
DUNAJSKA C. 58. UUBLJANA 
ZASTOPNIK NA TERENU; do 08.02.09; SKUPV 
NA KARIERA, d.o.o., DUNAJSKA C. 21. UUS-
UANA 
VARNOSTNIK NA PREVOZIH; dO 08.02.09; 
SKUPINA KARIERA. d.O.O.. DUNAJSKA C. 21. 
LJUBLJANA 
PRIPRAVA IN PRODAJA HRANE IN PUAČE; do 
02.03.09; VOLf NIK. d.o.o.. CELOVŠKAC. 170. 
LJUBLJANA 
KAMNOLOMEC; dO 31.01.09; CESTNO POD-
JETJE KRANJ. d.d.. JEZERSKA C. 20. KRANJ 
POMOŽNI TEKSTILNO MEHANSKI DEUVEC, 
SOBARICA Ul; dO 24.01.09; JAVNI GOSPODAR-
SKI ZAVOD PROTOKOLARNE STORITVE RS. 
PREDOSUE 39. KRANJ 
VARNOSTNIK; do 29.01.09; BBR SECURfTV. 
d.o.o.. LETALIŠKA C. 5. UUBUANA 
NIŽJA POKUCNA IZOBRAZBA (DO 2 LET). 
SOBARICA: do 28,01.06; HOTEL MALOGRAJ-
SKI DVOR. d.o.o,. SLAMNIKARSKAC. 18. DOM-
ŽAIE 
POŠTNI MANIPULANT, PISMONOŠA; do 
24.01.09; POŠTA SLOVENUE. D.O.O. POŠTA 
SLOVENUE. d.o.o.. PE POŠTA 4101 KRANJ. 
DRAŽGOŠKAUL 8. KRANJ 
NCŽJA POKUCNA IZOBRAZBA (00 3 LET) 
POMOČ V STREŽBI; do 29.01.09; BAR PLUS. 
d.o.o.. LOKA 82. TRŽKi 

CEVARJI ZA DELO V NEMČUI; do 31.01.09; Ml-
RABEIA d.0.o., ZAGREBŠKA C. 20. MARIBOR 
SVETOVALCI NATERENU; do 08.02.09; SKUPI-
NA KARIERA, d.o.o.. DUNAJSKA C. 21. UUB-
LJANA 
MONTER ElEKTROINŠTALACLI; do 08.02.09; 
SKUPINA KARIERA, d.o.o.. DUNAJSKA C. 21. 
UUBLJANA 
PEK, ŽMLfC I.; after. do 24.01.09; ŽTTO, d.d.. 
ŠMARTTNSKAC. 154. UUBLJANA 
MESAR: do 15.02.09; SIMON KOOELJČ S.P.. 
STARA C. 47. LJUTOMER 
OBLIKOVALEC KOVIN 
DEUVEC NA CNC STROJIH; do 09.02.09; 
ADECCO H.R.. d.o.o., ZOISOVA UL 1. KRANJ 
MONTER SEJEMSKIH KONSTRUKCU; do 
13.02.09; BUHEXPO.SI. d.o.o.. VEROVŠKOVA 
UL60A. UUBLJANA 
KLEPAR; do 04.02.09; GRADBENO PODJETJE 
BOHINJ, D.D.. TRIGLAVSKA C. 8. BOHINJSKA 
BISTRICA 
VARILEC 
VARILEC. CEVAR; do 08.02.09; DARJA JAUŠO-
VEC S.R. SP. GAJ PRI PRAGERSKEM 30. PRA. 
GERSKO 
VARIUCI ELEKTRO-TIG (ARGON) ZA DELO V 
NEMČUI; do 31.01.09; MIRABELA. d.o.o., ZA-
GREBŠKA C. 20, MARIBOR 
AVTOMEHANIK; do 04.02.09; GRADBENO 
PODJETJE BOHINJ, D.D., TRIGLAVSKA C. 8, 
BOHINJSKA BISTRICA 
ELEKTROINŠTALATER: do 29.01.09; ZVONE 
KUŠAR S.P.. KAJAKAŠKA C. 52, UUBUANA • 
ŠMARTNO 
AVTOELEKTRIKAR; do 04.02.09; GRADBENO 
PODJETJE BOHINJ, D.D.. TRIGUVSKA C. 8, 
BOHINJSKA BISTRICA 
ELEKTROMEHANIK, SERVISER GOSTINSKE 
OPREME;.; do 12.02.09; PETERKA BOJAN 
S.P.. UL ANTOtlA SKOKA 20 A. DOMŽALE 
KAMNOSEK; do 28.01.09; KAMN(DSEŠTVO 
JURE LUSKOVEC lAMPREHT S.R. SREDNJA 
VASPftl$ENČUWU76.ŠEN(::UR 
TAPETNIK; do 31.01.09; TRGODOM NO. 1. 
d.o.o..ZAPUŽE108, BEGUNJE 
SUKOPLESKAR - PASADER; do 31.01.09; RE-
PINC KLEMEN S.R. MEVKUŽ 4, ZG. GORJE 
FRIZER 
dO 09.02.09; ADECCO H.R.. ZOISOVA UL 1, 
KRANJ 
do 19.02.09; TINA DREŠAR S.R. DONOVA C. 
2, MEDVODE 
do 25.01.09; Al£X KUDUZOVlC S.R, MUAVČE-
VAUL15.ŠK0FUiCA 
do 24.01.09; KORfTNIK IRENA HOMAN S.P.. 
BWŽEVAULnSK.LOKA 
do 29.01.09; LENART PIRC S.R. C. STANETA 
ŽAGARJA 40. KRANJ 
do 22.01.09; MITJA MrrJATAV(SAR S.R, TOMŠI-
ČEVA UL 8. SEŽANA 
do 12.03.09; DRAGICA HORVAT S.R. NAS. 
SUVKA ČERNETA 33, KRANJSKA GORA 
dO 08.02.09; -SKUPINA KARIERA, d.o.o.. DU-
NAJSKAC. 21. UUBUANA 
STROJNIK GRADBENE MEHANIZACIJE; do 
30.01.09; GRAD. d.d., GRAJSKA C. 44, BLED 
KUHAR 
do 09.02.09; ADECCO H.R., ZaSOVA UL 1, 
KRANJ 

VODJIA KUHINJE; dO 24.01.09; ALPE ADRIA TU-
RfZEM, d.O.O., RIBČEV WZ 46, BOHINJSKO 
JEZERO 
do 24.01.09; ALPE ADRIA TURIZEM, d.o.o., 
RIBČEV LAZ 45. BOHINJSKO JEZERO 
do 21.01.09; AVTOTRADE. d.o.o., Sir^ Gorica 
11. SINJAGORKA 11, VRHNIKA 
do 23.01.09; BOHINJ FWKHOTEL d.o.o., TRI-
GUVSKAC. 17, BOHIMSKABISTRJCA 
do 28.01.09; BOLHIŠNK̂ ^ ZA GINEKOLOGIJO 
W PORODNIŠTVO, KIDRIČEVA C. 38 A. KRANJ 
do 30.03,09; JOŽEF ČREŠNAR S.R. LEONOVA 
UL 18, SLOVENSKA BISTTVCA 
do 21.01.09; JAVNI GOSPODARSKI ZAVOD 
PROTOKOLARNE STORITVE RS. PREDOSUE 
39, KRANJ 

dO 24.01.09; TADEJ PRISTAVEC S.P.. BEGUNJ-
SKA C. 10. LESCE 
NATAKAR 
do 04.02.09; ADECCO H.R.. d.o.o.. ZOISOVA 
UL1, KRANJ 
VODJW STREŽBE; do 24.01.09; ALPE ADRIA 
TURIZEM, do.o.. RIBČEV LAZ 45. BOHIfiJSKO 
JEZERO 
do 24.01.09; ALPE ADRIA TURIZEM, d.o.o.. 
RIBČEV LAZ 45, BOHINJSKO JEZERO 
do 20.01.09; HOTEL SLON. d.d„ SLOVENSKA 
C. 34. UUBUANA 
dO 22.01.09: TAJOTEAM. d.o.o.. AMBROŽ 
POO KRVAVCEM 31, CERKUE 
BOLNIČAR-NEGOVALEC; do 24.01.09; ZAVOD 
SV. MARTINA ZA SOCIALNOVARSTVENO. 
ZDRAVSTVENO. VZGOJNO - EOBRAŽEVAliiO 
IN VZGOJNO - VARSTVENO DEJAVNOST. 
SREDNJA VAS 33, SREDNJA VAS V BOHINJU 
SREDNJA POKUCNA IZOBRAZBA 
VARNOSTNIK; do 21.01.09: GROUP 4 SECURI-
COR. d.o.o., STEGNE 21. LJUBLJANA 
NATAKAR; do 28.01.09; HCTO. MALOGRAJSKl 
DVOR, d.o.o.. SLAMNIKARSKA C. 18. DOMŽA-
LE 
PRODAJALEC: do 05.02.09; tVANUŠA. d.o.o.. 
mtHČl 102. MAVČIČE 
NATAKAR; do 19.02.09; DEJAN FRANTAR S.P.. 
C. STE MARIE AUX MINEŠ 15. TRŽIČ 
VARILCI PO POSTOPKU WK3 141.111 (ARA-
GON.ELEKTRO) - V NEMČUI; do 29.01.09; 
LOGPAK, d.o.o.. RUSKA UL 8. UUBUANA 
DEUVEC V STREŽBI HITRE PREHRANE; do 
24.01.09; MAWOWER. D.O.O.. DUNAJSKA C. 
49. UUBUANA 
EKSPEDITER; dO 31.01.09; MESARSTVO BUT-
NIK. d.o.o.. SELSKA UL 46, ŠKOFUCA 
KUHAR, do 28.01.09; PUN E. d.o.o., NA KRE-
SU 3, ŽELEZNIKI 
NATAKAR: dO 08.02.09; LiPAR DANILO UPAR 
S.P.. lAHOVČE 77, CERKLJE 
SVETOVALCI NATERENU: do 08.02.09; SKUPI-
NA KARIERA, d.o.o., DUNAJSKA C. 21, UUB-
UANA 
MONTER OGREVALNIH IN PREZRAČEVALNIH 
SISTEMOV; do 08.02.09; SKUPINA KARIERA, 
d.o.o.. DUNAJSKA C. 21. LJUBUANA 
ZAVAROVALNI ZASTOPNK: dO 08.02.09; SKU-
PtNA KARIERA, d.o.o.. DUNAJSKA C. 21. UUB-
UANA 
CVETIJČAR-ARANŽERKA; do 08.02.09; SKUPI-
NA KARIERA, d.o.o.. DUNAJSKA C. 21. UUB-
UANA 

PRODAJALEC; do 28.01.09; SPfiR SLOVENIJA. 
D.O.O, GRADNIKOVAC. 1 B. RADOVLJICA 
STROJNI TEHNIK 
SAMOSTOJNI KOMERCIALJST; do 23.01.09; 
BUSINESSMEWS CLUB d.o.o.. CVETUČNAUL 
24. CEUE 
CNC FREZALEC; do 30.01.09; FOMI. d.o.o., UL 
BRSTO/KOMa 66 A. UUBUANA - ŠENTVID 
VODJA IZMENE IN NASTAVUALEC STROJEV 
ZA BRIZGANJE GUMUASTIH IZDELKOV; do 
24.01.09; SlUKO. d.o.o. Brezje. BREZJE PR) 
DOBROV110. DOBROVA 
ELEKTROTEHNIK. SERVISER; do 3S.01,09: 
UUBUANSKE MLEKARNE d.d.. TOLSTOJEVA 
UL63. UUBUANA 
ELEKTROTEHNIK ELEKTRONIK, TEI#JIK KO-
MUNIKACUSKIH OMREŽIJ; do 31.01,09; TBJE-
KABEL d.o.o.. MOSTE 26 A, ŽIROVNICA 
TEKSTILNO KONFEKCUSKI TEHNIK, STROJ-
NA VEZIUA / ŠIVlUA; do 05.02.09; PART. 
d.o.o.. DUNAJSKAC. 111, UUBUANA 
GRADBENI TEHNIK, DaOVODJA; do 
24.01.09; JEKO - IN. d.o.o., C. MARŠAU THA 
51, PŠENICE 
PROMETNI TEHNIK, TEHNIK KONTROLOR; do 
12.02.09; AMZS. D.D.. PE KRANJ. BL£WVEISO-
VAC. 36. KRANJ 
TRGOVINSKI POSLOVODJA; do 03.02.09; 
SKUPINA KARIERA, d.o.o.. DUNAJSKA C. 21. 
UUBUANA 
GOSTINSKO TURISTIČNI TEHNIK, NATAKAR; 
do 21.01.09; ROBERT TROBEC S.P., PODPE-
ŠKA C. 1, BREZOVK̂ ^ PRI UUBUANI 
GOSTINSKI TEHNIK, VODJA ČMENE V RE-
STAVRACUI; do 24.01.09; MANPOVVER. DU-
NAJSKAC. 49. UUBUANA 
TEHNIK KUHARSTVA 
PROTOKOURNI KUHAR SPECIAUST II; do 
24.01,09: JAVNI GOSPODARSKI ZAVOD PRO-
TOKOURNE STORITVE RS. PREDOSUE 39. 
KRANJ 
TEHNIK PROTOKOURNE KUHINJE II; do 
21.01.09; JAVNI GOSPODARSKI ZAVOD PRO-
TOKOLARNE STORITVE RS. PREDOSUE 39. 
KRANJ 
EKONOMSKI TEHNIK 
RECEPTOR; do 28.01.09; H(5IEL MALOGRAJ-
SKJDVOR.d.o.o., SLAMNIKARSKAC. 18, DOM-
ŽALE 
RNANČNO RAČUNOVODSKI DEUVEC V; do 
21.01.09; PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGU-
NJE. BEGUNJE 55. BEGUNJE 
ZDRAVSTVENI TEHNIK; do 24.01.09; ZAVOD 
ZA VARSTVO IN REHABIinACUO PO POŠKOD-
BI GUVE KORAK. TURAUČE 45 A. PREDDVOR 
TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE 
do 28.01.09; BOLÎ IŠNICA GOLNIK, GOLî lK 
36. GOLNIK 
SREDNJI ZDRAVSTVEN« V URGENTNI DEJAV-
NOSTI; do 24.01.09; OZG OE ZD TRŽIČ. BLEJ-
SKAC. 10. TRŽIČ 
GIMNAZIJSKI MATURANT, STEVARP; dO 
21.01.09; AERODROM UUBUANA. D.D., ZG. 
BRNIK 130 A. BRNiK-AERODROM 
SREDNJA STROKOVNA AU SPLOŠNA IZOB-
RAZBA 
SAMOSTOJNI KOMERCIAUST; do 31.01.09; 
ČINI • Civilna inictativa za nadzor nad instiluciianii. 
KARDEUEVA PLOŠČAD 1, UUBUANA 

TEHNIČNI PREGLEDNIK; do 31.01.09; INTE-
GRALAVTO. d.o.o.. C. MARŠAUTrTA67, JESE-
NK)E 
PRODAJALEC; do 23.01.09; UON STYLE, 
d.o.o., STELETOVAC. 8. KAMNIK 
POSLOVODJA; do 23.01.09; UON STYLE, 
d.o.o.. STELETOVA C. 8.1241 KAMNIK 
ZASTOPNIK I; do 16.04.09; MERKUR, d.d., DU-
NAJSKA C. 58. UUBUANA 
VODJA ORGANIZACUE DOGODKOV; do 
27.01.09; NEVTRON & COMRANV. d.o.o., SA-
MOVAUL25, UUBUANA 
RAZVOJNI INŽ.AEHNIK; do 08.02.09; SKUPI-
NA KARIERA, d.o.o.. DUNAJSKA C. 21. UUB-
UANA 
IT INŽ.; do 08.02.09; SKUPINA KARIERA, 
d.o.o.. DUNAJSKA C. 21. UUBLJANA 
INl STROJNIŠTVA 
REFERENT ZA PRODAJO; do 24.01.09; MAN-
POVVER. D.O.O., KOROŠKA C. 14. KRANJ 
KOMERCIALJST: do 31.01.09; RESURS, d.o.o.. 
PREŠERNOV TRG 9. NOVO MESTO 
INl RAČUNALNIŠTVA, INFORMATIK • UREHC-
VALEČ BAZ; do 27.01.09; FINPRO C. d.o.o.. 
SUMNIKARSKA C. 3. DOMŽALE 
EKONOMIST ZA DENARNIŠTVO, FINANCE, 
RAČUNOVODSTVO, REFERENT ZA OBRAČUN 
PUČ; do 24.01.09; PROR.I.S.K., d.o.o., ER-
BEŽNtKOVA UL 2. UUBUANA 
EKONOMIST ZA KOMERCIALNO OEJAV-
NOST, VODJA MARKETINGA; <fo 28.01.09; HO-
TEL MALOGRAJSKI DVOR. d.o.o.. SLAMNIKAR-
SKAC. 18, DOMŽALE 
VIŠJA STROKOVNO IZOBRAZBA 
REFERENT MARKETINGA; do 24.01.09; ALPE 
ADRIA TURIZEM. D.OO.. RIBČEV LAZ 46. BO-
HINJSKO JEZERO 
KADROVNIK; do 03.02.09; LE-TEHNIKA. d.o.o.. 
ŠUCEVAUL 27. KRANJ 
KOMERCIAUST V NABAVI: do 25.01.09; LE-
TEHNIKA. do.o.. ŠUCEVA UL 27. KRANJ 
DIPL INl STROJNIŠTVA <VS), PRODAJNI 
INŽ.; do 24.01.09; ENERGEN. d.o.o.. GERB̂  
ČEVAUL 98. UUBUANA 
DIPL INl GRADBENIŠTVA (VS) • PROJEK-
TANT; do 04.02.09: ADECCO H.R.. ZOJSOVA 
UL I.KRANJ 
UNIV. DIPL EKONOMIST 
VODJA PRODAJE (KOMERCIAiLa; 6o 24.01.09; 
LAMEX S.R,O., POTOČNA 19. TLMAČE. REPU-
BUKA SLOVAŠKA PODRUŽNICA ZA INŽENI-
RING IN TRGOVINO STARŠE. ROŠNJA 16 A. 
2205 STARŠE 
IZVRŠNI DIREKTOR PODJETJA; do 24.01.09; 
UMEX S.R.O., POTOČNA 19 . TIWAČE, REPU-
SLIKA SLOVAŠKA PODRUŽNICA ZA INŽ.ING IN 
TRGOVINO STARŠE. ROŠMJA 16 A. 2205 
STARŠE 
DIPL EKONOMIST (VS), RAČUNOVODJA; do 
26.01.09; OBČINA JESENCE, C. ŽELEZARJEV 
6.JESEMCE 
DIPL V2G0JITEU PREDŠOLSKIH OTROK 
(VS).; do 24.01.09; OŠ IVANA TAVČARJA GO-
RENJA VAS. TRATA 40, GORENJA VAS 
PROF. PSIHOLOGUE: do 26.01.09; EURO 
ŠOU UUBUANA, Zarod za izobraževanie. sve-
tovanje in Ofganirac .̂ LJTOSTROJSKA C. 40, 
UUBUANA 

PROF. 8I0L0GUE IN GOSPODINJSTVA; do 
21.01.09; OŠ KOROŠKA BEU JESENICE. C. 
TALCEV 2. JESENK^ 
PROF. SPECIALNE IN REHA8IIJTACUSKE PE-
DAGOGIKE, SPECIAUJI PEDAGOG; do 
24.01.09; ZAVOD ZA VARSTVO IN REHABIUTA-
CUO PO POŠKODBI GUVE KORAK, TUFVUJČE 
45 A PREDDVOR 
DR. MEOK:INE 

do 15.02.09; OZG ZD BOHINJ. MUDMSKA C. 
I.BLED 
V URGEMTNI AMBULANTI; dO 15.02.09: ZD JE-
SENK̂ E. C. MARŠAU TITA 78. JESENICE 
dO 19.02.09; ZD JESENICE. C. MARŠALA TTTA 
78. JESENICE 
ZDRAVNIK PO SEKUNDARUU: do 29.01.09; ZD 
TRŽiČ, BLEJSKA C. 10. TRŽIČ 
DR. DENTALNE MEDICINE, ZOBOZDRAVNIK 
BREZ SPECIAUZACUE Z UCENCO; do 
12.02.09; ZD ŠK. LOKA. STARA C. 10, ŠK. 
LOKA 
DIPLOMIRANA MEDK̂ INSKA SESTRA (VS); do 
28.01.09: BOLNIŠNICA GOLNIK, GOLIJIK 36. 
GOLNIK 
DIPLFIZWTERAPEVT{VS) 
do 21.01.09: DOM ZA STAREJŠE OBČANE 
RADUE 08 DRAVI, d.o.o.. KOROŠKA C. 67 A. 
RADUE OB DRAVI 
FEIOTERAPEVT AU NEVR0F1ZI0TERAP£\̂ ; do 
24.01.09; VARSTVENO DELOVNI CENTER 
KRANJ. KIDRIČEVA C. 51. KRANJ 
DIPL DELOVNI TERAPEVT (VS) - DELO Z OSE-
BAMI S PSIHIČNO MOTNJO; do 21.01.09: PSt-
HlATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE, BEGUNJE 
55. BEGUNJE 
DR. MEDK̂ INE SPECIAUST SPLOŠNE MEDI-
CINE 
SPEC. DRUŽINSKE MEDICINE V ZD BLED; do 
15.02.09; ZD BOHIMJ. MLADINSKA C. 1. BLED 
NADZORNI ZDRAVNIK; do 20.01.09; ZAVOD ZA 
ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLO®^UE OE 
RAVNE NA KOROŠKEM. OB SUH111 B. RAVNE 
NA KOROŠKEM 
DR MEDKDINE SPEC^JST PEDiATRUE 
do 05.02.09; ZD RADOVUIGA. KORtOJŠKA C. 
7, RADOVLJICA 
ZDRAVNIK SPECIAUST V/VI; do 12,02.09; ZD 
ŠK. UDKA. STARA C. 10, ŠK. LOKA 
ZDRAVNIK SPECIAUST IV PPD3; do 15.02.09; 
ZD PTUJ, POTRČEVA C. 19 A. PTUJ 
UNIV. DIPL SOCIALNI PEDAGOG, VZGOJI-
TEU V STANOVANJSKI SKUPINI; do 21.01.09; 
VZGOJNI ZAVOD KRANJ, ŠEMPETERSKA UL 
3. KRANJ 
Prosta delovna mesta objavljamo po podatkih 
Zavoda RS za zaposlovanje. Zaradi pomanj-
kanja prostora niso objavljiena vsa. Prav tako 
zaradi preglednosti objav tzpu$eanx) po9oje. 
ki jih postavljajo delodajatel (delo za določen 
ias, zahtevane delovne tzkuinje, posebno 
znanje in morebitne druge zahteve). Vsi nave-
deni In mmjkajoei podaM so dostopni: 
•na oglasnih deskah območnih služb In ura-
dov za delo zavoda; 

- na domači strani Zavoda RS za zaposlova-
nje: http://www.ess.gov ;̂ 

•pridekKlajalcth 
Bralce opozarjanto, da so morebitne napake 
pri objavi mogoče. 

www.lidl.si 

Kredenca 
• Lepa kredenca v imitaciji bukve za dnevni 

prostor ali spalnico • Nastavljive police 
• Visoka odpornost proti praskam zaradi 

premaza iz melaminske smofe 
• Mere: pribl. 1 1 4 x 89 x 3 5 cm (Š x V x G) 

Zložljiva zaščitna stena 
za kopalno kad 
• ščiti kopalnico pred Škropljenjem pri 

kopanju in tuširanju • Enostavno zložljiva 
k steni • 3 zložljivi elementi, premični za 
180" • S tesnilom med zložljivimi elementi 
in na spodnjem robu • Lahka in enostavna 
montaža na levi ali desni strani, navodila so 
priložena • Vključno z izravnalnim profilom 
za neravne stene • Mere: pribl. 
1 2 5 X 1 4 0 cm 

kos 

litteiK: 50 (Jobavljivi samo v omejenih Kolî riah V primeru, da l>oda Miul» sl̂ Jbnemu nažtlovanju :aiog Ki neončakovano vê iKemu povpraševanju U pM d a r : ; -v , cenjene Kupce prosimo 2a rajumevanie 
Pfod3]3 samo v lioJfiinah. otjifainih la gospodmiŝ a. Sliitf so i>m\io\ cene veljalo a iztieiî  Dre/ dekoraiivniti elementov do razprodaie n\oi. V.v c«ne 50; EUR i Dnpada|oC»m DDV. Za lisKarŝ e napake ne od̂ ovariamo- Lidl d.o.o. k.d. 

http://www.lidl.si
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KRAN) 

Tečaj prve pomoči 

Planinsko društvo Iskra Kranj tudi letos organizira več izob-
raževanj za člane in udeležence izletov. Prvo srečanje, ki bo 
22, januarja ob 18. uri v pisarni društva na Laborah, bo name-
njeno obnovi znanja prve pomoči. Na tečaju, ki ga bo vodil 
Marko Marolt, bodo udeleženci spoznali razne vrste poškodb 
in nevarnih stanj. Poudarek bo na poškodbah, ki pogosteje 
nastajajo v gorah in na smučiščih pozimi. Naučili se bodo, 
kako lahko pomagajo sami, pa katera sredstva prve pomoči 
sodijo v planinski nahrbtnik. Vadili bodo oživljanje ponesre-
čenca, imobilizacijo zlomov, ustavljanje krvavitev, oskrbo 
podhlajene osebe in druge posege pri prvi pomoči. S. S. 

KROPA 

Smučarji v stari opremi za pokal Koledniki 

Klub Talesenih bo v soboto na travniku za gostilno pri Jar-
mu v Kropi pripravil že deseto tekmo smučarjev v stari opre-
mi za pokal Koledniki. Smučarji se bodo začeli zbirati na pri-
zorišču ob pol desetih dopoldne, ob desetih bo ob sprem-
ljavi Pihalne godbe Gorje pozdravni nagovor tekmovalcem 
in gledalcem, ob pol dvanajstih se bo začela tekma - najprej 
spust in nato še skoki za moške in ženske. Razglasitev 
rezultatov bo ob treh popoldne. Kot poudarja predsednik 
kluba Joža Eržen, imajo za zdaj še dovolj snega, pri tem pa 
upa, da jim dež ne bo naredil preveč škode na progi in da 
bodo prireditev lahko normalno izvedli. C. Z. 

Naroemj«: po tekfonu itM/201-42-41 
a0 po d. poiti: narooiim^g-fbsji mm 

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

Cena enega vodnika je 29 EUR •*• poštnina. 
Naročidd Gofsnjsi iega g lasa imfl f i I f t f ldi lBtRt p ^ ^ 

Naročanje: po telefonu š t 0 4 / 2 0 1 4 2 41 afi po 
»posti: narDeniBi@{ral8&sj 

Gorenjski Glas 

Z I M S K I P O T E P : B E L E PEČI ( 1 9 2 6 M) 

Pozimi lažje dosegljive 
Kakšen vrh je poleti skoraj nemogoče osvojiti, edino, če tvegaš od borovcev popraskane noge. 
Raziskovanje prehodov med gostoto podrasti in borovcev mi ni ravno v pretiran užitek, zato se je na 
današnji vrh najbolje odpraviti pozimi, ko je strmina dobro zalita s snegom. 

J E L E N A J U S H N 

Današnji potep bi bolj so-
dil v Planinski kotiček, a kaj, 
ko je vzpon na Bele peči nad 
Srednjim Vrhom poleti bolj 
težko dosegljiv, saj je prepre-
den s koreninami in tjorovd. 
Če tvegate popraskane noge 
in roke, potem bo še šlo, si-
cer pa bolj težko. Bi bil pa 
vsekakor izziv najti možne in 
dostojne prehode in prehodi-
ti zanimiv greben. Danes 
bomo torej osvojili Bele peči, 
1926 m visok hrib nad Sred-
njim Vrhom, v neposredni 
soseščini nam dobro znane-
ga Trupejevega Poldneva. 

Izhodišče vzpona je vas 
Srednji Vrh, do koder pripe-
lje asfaltirana, dva kilometra 
in pol dolga cesta. V teh zim-
skih dneh je cesta dobro 
splužena in vzdrževana. Pod 
vasjo je parkirišče. Po asfalti-
rani cesti se odpravimo skozi 
vas, kjer vas smerna tabla 
usmeri proti Trupejevemu 
poldnevu. Vrh, na katerega 
se odpravljamo, je povsem 
nepomemben, zato tudi ni 
nikjer nobene table in za ori-

entacijo bosta zadostovali dve 
tabli za Trupejevo Poldne. Ta 
del Karavank je tudi neozna-
čen in če sem iskrena, upam, 
da bo tako tudi ostalo. Ker 
nam je zima letos nasula kar 
nekaj snega, se po snežnem 
gozdnem kolovozu začnemo 
počasi vzpenjati. Hodimo ob 
potoku Jerman, ki je na ne-
katerih mestih zamrznjen in 
mraz je ustvaril zanimive le-
dene skulpture. Pot po t. i. 
Jermanovem grabnu poteka 
skoraj ves čas v send, zato je 
tudi precej mraz. Potok je ne-
kaj časa na naši desni, nekaj 
časa na levi strani. Po približ-
no uri hoje boste na svoji levi 
strani zagledali opuščene pa-
stirske stanove, ki jih je že 
močno načel zob časa. Pokri-
ti z belo odejo delujejo prav 
romantično. Čaka vas še 
vzpon do t. i. Železnice. V 
kopnih razmerah do Želez-
nice pripelje tudi i i kilome-
trov dolga cesta z mejnega 
prehoda Korensko sedlo, ce-
sta, ki jo odlikuje izjemna pa-
norama. Če se boste občasno 
obrnili nazaj, boste to6io ve-
deli, kdaj ste dosegli Železni-

co, saj se točno vidi, kje pote-
ka cesta, in tam, kjer se zdm-
žita Jermanov graben in Že-
leznica, je običajno poleti 
tudi parkirišče za tiste, ki se 
pripeljejo malo višje. 

Shojena gaz ali pa pot vas 
bo vodila naprej proti vzhodu. 
Železnica se kar vleče, pot se 
ves čas enakomerno vzpenja, 
večinoma skozi gozd. Šli te-
ste tudi mimo lovske koče, ki 
je na vaši levi strani. Zdi se 
m i da je vzpon proti sedlu, z 
izjemo končnega vzpona na 
vrh, še najbolj strm. Ko dose-
žete sedlo, je na vaši levi Tm-
pejevo Poldne, vi pa krenete 
desno. Ja, zagrizete v strmino 
s precejšnjim naklonom. Te-
žavnost je vsekakor odvisna 
od kvalitete snega, zato ne po-
zabite na dereze in cepin. Ob 
mojem vzponu je bil sneg 
skorjast, mestoma zelo trd, 
ne sicer poledenel, tako da je 
cepin kar prav prišel 

Vrh nudi fantastičen raz-
gled na Trupejevo in Maloško 
Poldne, Kresišče, Kepo, Dov-
ško Babo, Golico; proti jugu 
se odpre celotna Martuljkova 
skupina: Kukova Spica, Širo-

ka peč, Dovškd križ, Oltarji, 
Mala in Velika Ponca, Špik, 
Frdamane police, Rigljica, 
Rušica, Kurji vrh; Mojtrovke, 
Jalovec, Mangrt, Ba\^ki Grin-
tavec, Viš, Montaž; pogled 
proti Avstriji vam postreže 
celo z Velikim Klekom... 

Previdno se spustite nazaj 
do sedla in ker ste energije še 
polni, se povzpnite še na Tru-
pejevo Poldne. Nekaj previd-
nosti je potrebno na grebenu, 
ko prečite v levo do vrha, saj je 
veter naredil ogromne opasti. 
Tmpejevo Poldne in Bele ped 
sta lahko tudi prijetna tumo 
smučarska dlja. Smučanje z 
Belih peči je mestoma sicer 
zelo strmo, a če obvladate str-
mino, vam bo to le v užitek 

V teh zimskih razmerah je 
najbolje, da se nazaj vrnete 
po poti vzpona. Smučarski 
spust po Jermanovem grab-
nu nazaj do Srednjega Vrha 
verjetno res ni kdo ve kakšen 
užitek, je pa vsekakor hitreje 
kot če greste peš. 
Nadmorska višina: 1926 m 
Trajanje: 5 ur 
Višinska razlika: 1000 m 
Zahtevnost irkirkif 

Bele peči s Trupejevega Poldneva /Foio:T.t.j.zOTK Trupejevo Poldne, nam dobro znani vrh, z Belih Peči 

Pogled proti Kepi, Dovški Babi In Golici /Foiorjcienajustm 
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Priznanje Zlatku Kavčiču 
Zlatko Kavčič je legenda slovenskega bančništva, so zapisali v Združenju Manager v obrazložitvi 
priznanja za življenjsko delo na področju menedžmenta. 

ŠTEFAN Ž A R G I 

Ljubljana - V četrtek zvečer je 
bil poleg srečanja prek štiri-
sto slovenskih menedžerjev z 
novim predsednikom vlade 
osrednji dogodek januarske-
ga srečanja združenja vodil-
nih slovenskih gospodarstve-
nikov, Id letos praznuje že 
dvajset let delovanja, podeli-
tev priznanja za življenjsko 
delo na področju menedž-
menta. Priznanje so podelili 
dolgoletnemu predsedniku 
uprave Gorenjske banke 
Zlatku Kavčiču, pod vod-
stvom katerega je Gorenjska 
banka po domačih merili 
kvalitete poslovanja in donos-
nosti ter po tujih priznanjih 
postala najboljša banka v Slo-
veniji in Širši regiji. 

T e ž k o pričakujejo ukrepe 
države 

Za uvod v prvo letošnje sre-
čanje Združenja Manager je 
zbranim spregovoril pred-
sednik zdbiiženja Franjo B o 
binac, predsednik uprave 
Gorenja, ki je dejal, da me-
nedžerji obvladujejo strate-
ške in akdjske načrte, vendar 
je to kriza z nepredvidljivo 
strugo, ko se soočajo s po-
manjkanjem virov za financi-
ranje, previdnostjo potrošni-
kov, zaskrbljenostjo zaposle-
nih, strahom bančnikov, pe-
simizmom makroekonomi-
stov ter nezaupanjem medi-
jev in politikov. Pestijo jih zu-
nanje okoliščine, ravnanje 
držav, katerih tekmovalnost 
se krepi, nekatere se zapirajo, 
karte se mešajo na novo. Res-
no se je treba lotiti proble-

Ob podelitvi priznanja (z desne): Zlatko Kavčič, Borut 
Pahor in Franjo Bobinac 

mov likvidnosti, delovno-
pravne zakonodaje, davčne 
zakonodaje, administrativ-
nih ovir in povezovanja viso-
kega znanja z gospodar-
stvom. Težko pričakujejo 
ukrepe vlade, katerih doze 
morajo biti močnejše in pri-
hajati hitreje. Združenje Ma-
nager si je v svojo vizijo zapi-
salo dlj, da se do leta 2020 
naša država uvrsti med deset 
najuspešnejših evropskih go-
spodarstev. "Drznimo si biti 
drzni!" je končal Bobinac. 

Z a s o d e l o v a n j e 
in z a u p a n j e 

Zbranim menedžerjem je 
nato spregovoril predsednik 
slovenske vlade Borut Pahor, 
ki je dejal, da če vlečemo 
vzporednice z letom 1991 , 
lahko ugotovimo, da je bilo 
največ odvisno, kako bomo 
presegli krizo, prav od vodil-
nih. Skupna vizija in sinergi-

ja je pred 18 leti pripeljala 
Slovenijo iz dežele v državo, 
iz države v državo, ki je vodi-
la Evropsko unijo, državo, ki 
je že dosegla povprečno ev-
ropsko razvitost. V kriznem 
letu 2 0 0 9 je najbolj bistveno 
zaupanje, da ljudje verjame-
jo, da vse, kar v politiki po-
čnejo, delajo v skupno dobro, 
da ravnajo v dobri veri. Ena-
ko pomembno je, da vodilni 
v gospodarstvu ustvarijo za-
upanje med svojimi sodelav-
ci, med zaposlenimi. To je 
kriza, ki 30 je ustvarilo pred-
vsem nezaupanje, zato je 
prav zaupanje najpomemb-
nejša vrednota na poti iz nje. 
Politiki in menedžment mo-
rajo sodelovati, v krizi iskati 
skupne odgovore in rešitve, 
napraviti načrt, ki bo med za-
poslenimi in pri ljudeh 
ustvaril zaupanje in vero, da 
krizo lahko premagamo in 
postanemo boljši, da sežemo 
v vrh razvitega sveta. "Sanje 

nam niso le dovoljene, sanje 
so nam nujno potrebne, za-
upam, da jih imate!" je za-
ključil Pahor. 

Priznanje legendi 
s l o v e n s k e g a b a n č n i š t v a 

Po sklepu upravnega odbo-
ra Združenja Manager so 
nato Zlatku Kavčiču, dolgolet-
nemu predsedniku uprave 
Gorenjske banke, podelili pri-
znanje za ži^djenjsko delo na 
področju menedžmenta. Go-
renjski banki je bil zvest kar 
28 let in zadnjih i8 let jo je vo-
dil kot predsednik uprave. Bil 
je gonilna sila samostojne 
Gorenjske banke, ki se je leta 
1 9 9 6 izločila iz sistema Ljub-
ljanske banke. Angleška insti-
tucija Finance Central Europe 
je šest let zapored razglasila 
Gorenjsko banko za najboljšo 
banko v Sloveniji, Zlatka Kav-
čiča pa prav tolikokrat za ban-
kirja leta. 

V zahvalo za prejeto pri-
znanje je Zlatko Kavčič dejal: 
"Če je kdo, ki razume zaupa-
nje, ki je bilo danes večkrat 
omenjano, potem bi moral 
biti to prav gotovo bankir. Na 
zaupanju sloni krog med 
ljudmi - varčevalci, ki ban-
kam zaupajo denar, ter ban-
kami in posojilojemalci. Prav 
tu pa se je v teh kriznih časih 
najbolj zataknilo. Našli 
bomo pot tudi iz tega, saj 
znamo, hočemo, delamo. Še 
pomembnejši od znanja in 
zaupanja pa je notranji mir, 
samozaupanje, samozavest 
in odločenost. Želim vsem, 
da bi imeli tega dovolj in da 
bi bilo med vami čim več 
zmagovalcev." 

V krizi ne bi odšel v pokoj 
ŠTEFAN Ž A R G I 

Pred zaključkom srečanja 
v družabnem druženju je 
sledil še pogovor z nagrajen-
cem, ki ga povzemamo: 

Ko ste v začetku 90. let pre-
vzeli vodenje Gorenjske 
banke, se je prav tako govo-
rilo o krizi, dolgovih, sana-
ciji. Gorenjsko banko ste 
pripeljali na prvo mesto po 
donosnosti na sončni strani 
Alp. Kaj ste delali, napravili, 
da ste bili uspešnejši od 
drugih? 

"Prvi prispevek je bil zago-
tovo pomoč države. Po mno-
gih elaboratih, ki smo jih ta-
krat pripravili za različna 
podjetja, uporabili obvezni-
ce, devizne in driige hranil-
ne vloge. Izkoristili smo več 

priložnosti, kot je uspelo 
drugim." 

Znani ste kot deloholik. Ali 
je naporno voditi banko čez 
dan, ponoči pa pisati sana-
cijske elaborate? 

"To delo je prav gotovo na-
porno, sicer tudi ne bi bilo 
dobro plačano. Sicer pa je 
vedno tako, da tisti, ki ne živi 
s svojo službo, s svojimi cilji 
ves dan in noč, ne more biti 
uspešen." 

Uspelo vam je, da je postala 
Gorenjska banka ena naj-
učinkovitejših. Menda ste 
bili celo tako ostri, da ste v 
ekonomatu banke prepove-
dali izdajati svinčnike brez 
vašega dovoljenja ... 

"Šlo je za simbolno deja-
nje. Premišljeval sem, kako 

naj prepričam zaposlene o 
tem, da je treba biti raciona-
len, da je treba varčevati. 
Kljub začudenju nekaterih o 
tem, s čim se ukvarjam, lah-
ko rečem, da je bila ta simbo-
lična gesta učinkovita, da so 
ljudje razumeli." 

Lani ste se upokojili. Vam 
je morda žal, da zamujate 
to razburljivo in odločujoče 
obdobje, ali pa ste se mu iz-
ognili? 

"Morda mi nekateri ne 
bodo verjeli Če bi se odločal 
o odhodu v pokoj ob tako 
razplamteli krizi, kot je se-
daj, bi se verjetno odločil, da 
v pokoj ne grem. Takrat, ko 
sem se odločal, je namreč ka-
zalo veliko bolje. Kriza se na-
mreč še nikoli ni poglobila 
tako hitro. Še maja smo na-

jemali kredite v tujini brez 
večjih problemov. Žal mi je. 
odšel sem v zasluženi pokoj, 
izpolnil sem vse potrebne 
pogoje, in želim vam, da bi 
č im prej presegli sedanje 
probleme." 

Tudi vi ste danes omenili 
zaupanje, na katerem teme-
lji poslovanje bank, in da je 
prev nezaupanje bistvo se-
danje krize. Koliko časa bo 
po vašem ttmenju treba, da 
se zaupanje zopet pridobi? 

"To je vprašanje za mili-
jon dolarjev. Ko sem danes 
poslušal iskrive misli obeh 
predsednikov, sem utrdil 
svoje prepričanje, da ne le da 
denar v banko prihaja na 
osnovi zaupanja, da se iz 
banke posoja na osnovi za-
upanja, pač pa da batika ni 
prazna škatla, ampak je tudi 
sama napolnjena z zaupa-
njem. Vsem hvala, želim, da 
bi ga bili deležni v čim večji 

Jubilej Aerodroma Ljubljana 
Pred 45 leti se je na letališču na Brniku začel 
reden letalski promet. 

ŠTEFAN Ž A R G I 

Ljubljana - V četrtek zvečer 
so na slavnostni prireditvi na 
Gospodarskem razstavišču v 
Ljubljani praznovali 45. ob-
letnico obstoja Aerodroma 
Ljubljana, ki upravlja Letališ-
če Jožeta Pučnika Ljubljana 
na Brniku. Prvo letalo tipa 
DC 6B slovenskega prevoz-
nika Adria Aviopromet (da-
nes Adria Airways) je na leta-
lišču pristalo 24. decembra 
1963, reden letalski promet 
pa se je začel 9. januarja na-
slednje leto. V 45 letih so na 
letališču oskrbeli 28.603.914 
potnikov, zabeležili 739.723 
premikov letal in 336.281 ton 
tovora. Na prireditvi so se 
spomnili zgodovinsko najpo-
membnejših mejnikov iz 
življenja letališča, večjih in-
firastruktumih razširitev, voj-
ne za Slovenijo, ki ni obšla 
letališča, lastninskega preob-
likovanja Aerodroma Ljub-
ljana in vstopa Slovenije v 
EU. V znak spoštovanja in 
zahvale za prispevek k uspeš-
nemu razvoju so podelili 

tudi priznanja trem nekda-
nj im direktorjem letališča 
Francu Severju, Juriju Štir-
nu in Vinku Možetu. 

Slavnostni govorec na pri-
reditvi je bil minister za pro-
met Patrick Vlačič, ki je po-
udaril velik pomen prometne 
infrastrukture kot osnove za 
gospodarski razvoj. Zaradi 
ugodne geostrateške lege, bli-
žine avtoceste, načrtovane že-
lezniške proge njegov razvoj 
predstavlja nacionalni izziv, je 
menil Vlačič. O razvoju leta-
lišča je spregovoril tudi seda-
nji predsednik uprave Zmago 
Skobir, ki je dejal, da je vizija 
letališča, da se razvije v vodil-
no letališče v regiji. Med 
ključne razvojne projekte raz-
vrščajo razširitev letališke 
ploščadi, gradnjo novega po-
tniškega terminala, prestavi-
tev obletališke ceste, gradnjo 
poslovno-logističnega centra 
in železnice do letališča ter 
multimodalnega logističnega 
središča za Jugovzhodno Ev-
ropo. Do leta 2020 namerava-
jo v razvoj vložiti 120 milijo-
nov evrov. 

UUBgANA 

O družbeni odgovornosti v času krize 

Trgovinska zbornica Slovenije in Zbornica za odnose z jav-
nostmi, ki sta tudi ustanoviteljici skupne Sekcije za tržno ko-
municiranje in odnose z javnostmi, organizirali prvi Forum in 
oicroglo mizo z osrednjo temo družbene odgovornosti podje-
tij v času krize. Na dogodku, ki se ga je udeležilo okrog sto 
predstavnikov slovenskih podjetij, so spregovorili ugledni 
strokovnjaki s področja komuniciranja in družbene odgovor-
nosti podjetij, med njimi dr. Danica Purg iz lEDC-Poslovne 
šole Bled in Rok Istenič iz Merkurja. Osnovna ugotovitev da-
našnjega dogodka je, da se podjetja sama odločajo, ali bodo 
družbeno odgovorna ali ne, dejstvo pa je, da sta dobro in od-
govorno poslovanje povezana v vseh razmerah, v času krize 
pa je takšno delovanje še toliko bolj potrebno. S. Ž. 

LJUBLJANA 

Pomoč obrtnikom in podjetnikom pri iskanju 
delavcev iz BiH 

Na Obrtno-podjetniškI zbornici Slovenije (OZS) so pretekli 
torek podpisali memorandum o sodelovanju z Agencijo za 
zaposlovanje Bosne in Hercegovine. Memorandum bo pri-
pomogel k boljšemu in uspešnejšemu iskanju kvalitetnega 
kadra za slovenske obrtnike in podjetnike. Predsednik upra-
vnega odbora OZS Štefan Pavlinjek je poudaril, da so delav-
ci iz Bosne zelo priljubljeni pri naših obrtnikih, saj so ve-
činoma dobro usposobljeni in zanesljivi. Informacije o na-
boru delavcev v BiH so nujno potrebne zlasti na področju 
gradbeništva, kovinarske in lesne stroke. "Slovenski obrtni-
ki in podjetniki raje zaposlujemo delavce iz BiH.kot pa iz 
bolj oddaljenih držav, saj smo nekaj časa živeli v isti državi 
in se že pregovorno z njimi dobro razumemo." Š. Ž. 

Vzduslo sft izbotjiui« TROMEJA 
www.3laondereck.at 

z veOavno smučarsko karto 
dobtte popust v toplicah 

Crlebmstherme VVamibad« Boljak. 

Smv$«r9k9 kart* s popustom pri: SKIPASS TRAVEL Kranjska Gora 
apartmaji VItranc. tel. 04-582 10 00 In na avtocesti pred karavanškim 
predorom, pri O S - u , tel. 04 -586 1531, www.skipasstravel.sl 

mailto:n.zargi@g-glas.si
http://www.3laondereck.at
http://www.skipasstravel.sl
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KRAN) 

Slovenija na Zelenem tednu v Berlinu 

Slovenija se v organizaciji ministrstva za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano tudi letos v Berlinu udeležuje sejma Zeleni 
teden (Criine Woche), ki je eden najpomembnejših sejem-
skih, strokovnih in političnih dogodkov s področja kmetij-
stva in živilske industrije v Evropski uniji. Obiskovalci lahko 
na slovenskem razstavnem prostoru preizkušajo in kupuje-
jo nnesne izdelke in vina, predvsem iz severovzhodnega dela 
Slovenije. Za kulinarično vinarski del je poskrbela skupina 
Panvita. Poleg izdelkov blagovne znamke Diši po Prekmur-
ju, ki vključujejo tudi izdelke podjetja Kodila, se z živili pred-
stavljajo tudi tovarna olja Gea iz Slovenske Bistrice, Eta 
Kamnik in MIR, z možnostmi za preživljanje počitnic v Slo-
veniji pa Slovenska turistična organizacija in Sava hotels & 
Resorts. Na slovesnosti ob odprtju sejma je bil tudi sloven-
ski kmetijski minister dr. Milan Pogačnik, ki se je udeležil še 
prvega berlinskega vrha kmetijskih ministrov, na katerem so 
razpravljali o zagotavljanju prehranske varnosti. C. Z. 

KRANJ 

Zaščitili nove kmetijske pridelke in živila 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je zaščiti-
lo tri nove kmetijske pridelke oz. živila. Zaščiteno geografsko 
označbo sta pridobili Vipavska panceta in Vipavska salama, 
zaščiteno označbo porekla pa namizne oljke Slovenske Istre. 
Ministrstvo je doslej zaščitilo že 31 kmetijskih pridelkov oz. 
živil. Z označbo porekla je zaščitilo Nanoški sir, Tolminc, 
Mohant, Bovški sir. Prekmursko šunko, Ekstra deviško olj-
čno olje Slovenske Istre, Kočevski gozdni med. Kraški med, 
Kraško jagnjetino. Kraški ovčji sir. Piransko sol in namizne 
oljke Slovenske Istre, z geografsko označbo Kraški pršut, 
Zgornjesavinjski želodec, Šebreljski želodec. Štajersko prek-
mursko bučno olje, Prieško tiinko, jajca izpod Kamniških 
planin. Vipavski pršut, Kraški zašink, Kraško panceto, Vipav-
ski zašinek. Ptujski luk. Kranjsko klobaso, Vipavsko panceto 
in Vipavsko salamo, z zajamčeno tradicionalno posebnostjo 
pa Idrijske žlikrofe. Prekmursko gibanico. Belokranjsko po-
gačo, Belokranjsko povitico in Prosto povitico. C. Z. 

G O R N J A R A D G O N A 

Tudi letos sejma Lov in Agra 

Na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni bodo letos pripravi-
li štiri sejme. Od 31. marca do 4. aprila bo mednarodni sejem 
gradbeništva in gradbenih materialov - Megra, od 17. do 19. 
aprila mednarodni sejem lovstva, ribištva, turizma in aktiv-
nosti v naravi - Lov, od 29. avgusta do 5. septembra medna-
rodni kmetijsko živilski sejem • Agra in od 24. do 26. septem-
bra mednarodni sejem znanja, tehnike in sredstev za obram-
bo, civilno zaščito in gasilstvo - Sobra. V okviru kmetijsko ži-
vilskega sejma bodo mednarodna ocenjevanja mesa in mes-
nih izdelkov, mleka in mlečnih izdelkov, sadnih sokov, brez-
alkoholnih pijač in embaliranih vod, vin ter kmetijske meha-
nizacije in opreme. C. Z. 

P o g A N E , G O R E N J A VAS 

O gnojenju, zavarovanju in ekološki pridelavi 

Škofjeloška kmetijska svetovalna služba bo v okviru obvez-
nega izobraževanja za kmetijsko okoljske ukrepe (KOP) pri-
pravila v četrtek predavanji o dobri kmetijski praksi pri gno-
jenju, o preusmeritvi kmetije v ekološko kmetovanje in o po-
menu zavarovanja v kmetijstvu. Predavanji bosta ob 9. uri v 
kulturnem domu v Poljanah in ob 15. uri v osnovni šoli v Go-
renji vasi. Predavali bodo sodelavci škofjeloške enote kme-
tijske svetovalne službe. C. Z. 

Olajšava za lanska vlaganja 
Kmetje, ki so lani vlagali v osnovno kmetijsko in gozdarsko dejavnost, lahko uveljavljajo olajšavo pri 
dohodnini. Vlogo morajo vložiti do 31. januarja. 

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

Kranj - Kot navajajo v davčni 
upravi, so do olajšave upravi-
čeni vsi, ki so lani v okviru 
kmečkega gospodinjstva ali 
agrarne skupnosti vlagali v 
osnovna sredstva in opremo, 
potrebno za opravljanje 
osnovne kmetijske in goz-
darske dejavnosti. Za osnov-
no dejavnost se šteje pridela-
va, ki je v celoti ali pretežno 
vezana na uporabo kmetij-
skih in gozdnih zemljišč (ra-
zen pridelave sadik, okras-
nih rastlin in intenzivnega 
vrtnarstva), pa tudi čebelar-
stvo in pridelava vina iz last-
nega pridelka grozdja. Olaj-
šavo je možno uveljavljati za 
investicije v traktorje, pluge, 
brane, mulčerje, valjarje, &e-
ze, sejabiike, sadilnike, škro-
pUnike, trosilnike, kombaj-
ne, kosilnice, obračalnike za 
seno, nakladalce in druge 
traktorske priključke, mok-
ne stroje, hladilnike za mle-
ko, dsteme, sode, krmilnike 
in napajalnike za živino v 
hlevih in na pašnikih, mo-
torne žage, hidravlična dvi-
gala, vitle, delovno orodje in 
drugo opremo, gozdne vla-
ke, ceste, namakalne napra-
ve, sadovnjake, plemensko 
in delovno živino (razen ti-
ste, ki se pita)... Olajšave pa 
ni možno uveljavljati za na-
kup zemljišč, za nakup ali 
gradnjo stavb, za nakup mo-
tornih vozil (z izjemo trak-

Olajšavo je možno uveljavljati tudi za nakup traktorja. 

torjev in druge kmetijske in 
gozdarske mehanizacije) ter 
za vlaganja v mlečne kvote in 
licence za uporabo računal-
niških programov. Olajšavo 
je možno uveljavljati tudi za 
naložbe, za katere je del de-
narja zagotovila občina, drža-
va ali Evropska unija, vendar 
je v tem primeru treba od 
zneska vlaganj odšteti nepov-
ratna sredstva. 

Kmetje, ki so lani v okviru 
kmečkega gospodinjstva ali 
agrarne skupnosti vlagali v 
osnovna sredstva in opremo, 
lahko uveljavljajo olajšavo za 
to do 31. januarja. Če bodo 
vlogo oddali v predpisanem 
roku, jim bo davčna uprava 
upoštevala olajšavo že pri in-
formativnem izračunu do-
hodnine, ki ga bodo prejeli 

KRANJ 

Pocenitev gnojil in goriv, podražitev elektrike 

Po podatkih državnega statističnega urada so bile cene iz-
delkov in storitev za kmetijsko pridelavo in za naložbe v 
kmetijstvu novembra lani za 3,7 odstotka nižje kot oktobra 
in za 8,3 odstotka višje kot novembra predlani. Cene gnojil 
so se novembra v primerjavi z oktobrom v povprečju zniža-
le za 14,3 odstotka, pri tem pa so se enostavna gnojila v pov-
prečju pocenila za 20,1 odstotka, sestavfjena pa za 9,7 od-
stotka. V skupini energija in maziva so se goriva v povpre-
čju pocenila za 13,2 odstotka, maziva so se podražila za 5,2 
odstotka, električna energija pa za 4,2 odstotka. Cene se-
men, krmil, sredstev za varstvo rastlin in veterinarskih stori-
tev se novembra niso spremenile. C. Z. 

Olajšave ni možno uve-
ljavljati za vlaganja v letu 
2007. 21akon o dohodnini 
v prehodnih določbah jas-
no določa, da jo upravi-
čenci prvič lahko uveljav-
ljajo pri odmeri dohodni-
ne za leto 2008. 

do konca maja in ki bo pod 
določenimi pogoji postal do-
hodninska odločba. V prime-
ru, da vloge ne bodo oddali 
do konca januarja, olajšavo 
za vlaganja pa bi kljub temu 
želeli uveljavljati, bodo to 
lahko storili le z ugovorom 
zoper informativni izračun 
dohodnine. 

Vlogo vloži eden od članov 
gospodinjstva, običajno je to 

gospodar. Za izpolnitev vlo-
ge potrebuje predvsem oseb-
ne podatke in podatke o vla-
ganju oz. nakupu - račune, 
odločbe o morebitnem sofi-
nanciranju naložbe... Račun 
mora biti na ime člana go-
spodinjstva ali oz. agrarne 
skupnosti. 

In kolikšna je olajšava.^ 
Olajšava znižuje davčno 
osnovo od dohodka iz osnov-
ne kmetijske in gozdarske 
dejavnosti v višini 30 odstot-
kov vrednosti naložbe, ven-
dar največ do višine davčne 
osnove. Ce je znesek vlaganj 
tako velik, da olajšava prese-
ga davčno osnovo in je ni 
možno izkoristiti v enem 
letu, neizkoriščeni del olajša-
ve zmanjšuje davčno osnovo 
še v naslednjih petih letih. 

KRANJ 

Posumili na slinavko in parkljevko 

Na eni od kmetij v bližini Ajdovščine so v petek zjutraj po-
sumili, da s kravami na pašniku v bližini hiše nekaj ni v redu. 
Krave so ležale, pri prežvekovanju pa so imele krvavo slino. 
Veterinar je pri dveh živalih posumil na slinavko in parkljev-
ko, popoldne so o tem obvestili državno središče za nadzor 
bolezni, ki je odredilo zaporo dvorišča in osamitev živali. Ko 
so na Nacionalnem veterinarskem inštitutu s preiskavami 
ovrgli sum na navzočnost virusa slinavke in parkljevke, je 
veterinarska uprava ukinila vse ukrepe na kmetiji. V Sloveni-
ji so živali nazadnje zbolele za slinavko in parkljevko leta 
1968. Bolezen ni nevarna za ljudi, vendar pa se hitro širi in 
povzroča veliko gospodarsko škodo. C. Z . 

DARILO NAROČNIKOM V LETU 2009 

Kuharska knjiga 

Plačniki letne naročnine lahko 
letos izbirate med petimi darili. 
Ponudba velja do 5. marca 2009, 
če boste letno naročnino plačali 
na sedežu Gorenjskega glasa, 
Bleiwelsova cesta 4, Kranj, od 
ponedeljka do četrtka od 8. do 19. ure 
ali v petek od 8. do 16 ure. 
Na začetku bo izbira največja, zato 
pohitite, saj ne moremo vedeti, 
za kateri izdelek se boste odločali. 

Gorenjski Glas 

t t 
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Activa vse bolj priljubljena 
Obseg prometa s plačilnimi karticami Activa se povečuje, prav tako tudi število izdanih debetnih kartic. 

CVETO Z A P L O T N I K 

Kranj - Banke, članice siste-
ma Activa, ki je največji kar-
tični sistem v Sloveniji, so 
sklenile nagradno akcijo 
Moja Activa z nakupi dobiva, 
s katero so želele spodbuditi 
uporabo kartic Activa tudi pri 
plačevanju blaga in storitev 
nižjih vrednosti. Za uvrstitev 
v žrebanje za pet privlačnih 

Sistem Activa p o l ^ med-
narodnih pametnih kartic 
Activa MasterCard, Activa 
Maestro, Activa Visa in 
Activa Visa Electron izdaja 
tudi mednarodno poslov-
no pametno kartico Visa 
Business Electron in do-
mačo kartico Activa. 

nagrad, avtomobilov Citroen 
C3 Exclusive, je bilo treba iz-
polniti obrazec z datumi in 
zneski petnajstih nakupov, 
opravljenih s katerokoli kar-
tico iz sistema Activa. Na žre-
banju v Kopru so imeli srečo 

Na slovesnosti ob podelitvi nagrad izžrebanim imetnikom plačilnih kartic Activa 

komitenti iz Nove KBM, 
Banke Celje in Banke Koper, 
poleg teh bank pa so v sistem 
Activa vključene še Gorenj-
ska banka, Hranilnica Lon, 
BKS Bank, Deželna banka 
Slovenije, Hranilnica Vipa-
va, Poštna banka Slovenije, 
Probanka, Raififeisen banka 
in Volksbank. 

Na podelitvi nagrad so 
predstavili tudi rezultate naj-

novejše raziskave plačilnih 
kartic v Sloveniji. Raziskava 
je pokazala, da sta se lani v 
primerjavi z letom prej pove-
čala obseg in delež prometa s 
plačilnimi karticami Activa, 
delež transakcij tako v siste-
mu Activa kot pri ostalih 
bankah v Sloveniji pa je ostal 
na enaki ravni. V okviru si-
stema Activa je izdanih več 
kot milijonov plačilnih kar-

Dobiček za dodatni kapital 
CVETO Z A P L O T N I K 

Ljubljana - Svet Banke Slo-
venije se je na seji prejšnji 
torek seznanil s trenutnimi 
finančnimi in gospodarski-
mi gibanji ter z ekonomski-
mi odnosi s tujino, obravna-
val pa je tudi redno meseč-
no poročilo o poslovanju 
bank, še zlasti njihovo kapi-
talsko ustreznost. Pri tem je 
ugotovil, da visoka kreditna 
aktivnost bank v preteklosti 
povečuje verjetnost kredit-
nega tveganja v obdobju re-

cesije, zato bodo banke v 
prihodnje morale posebno 
pozornost nameniti vpraša-
nju, kako zagotavljati dodat-
ni kapital. V preteklosti so 
bile pomemben vir za pove-
čanje temeljnega kapitala 
rezerve in zadržani dobički. 
Ker ta vir glede na napovedi 
o zniževanju dobičkov po-
staja negotov, bodo banke 
morale poskrbeti za druge 
razpolo^jive vire, po oceni 
Banke Slovenije pa bi za po-
večanje temeljnega kapitala 
morale uporabiti čim več 

KRANJ 

Istrabenz se pogaja z bankami upnicami 

Nadzoml svet holdinške družbe Istrabenz se je na petkovi seji 
seznanil s finančnim stanjem družbe in postopki ža dolgorpč-
no finančno konsolidacijo družbe, V okviru teh postopkov že 
od decembra potekajo pogovori z bankami, upnicami holdin-
ga in odvisnih družb, trajali bodo do marca, ko bodo znane 
rešitve in ukrepi. Po oceni uprave in nadzornega sveta odpro-
daja dela strateških in portfeljskih naložb po cenah, ki so tre-
nutno najnižje v zadnjih letih, ne bi bila smotrna in ne v inte-
resu delničarjev in bank upnic. Trenutno neugodno razmerje 
med kapitalom in dolgom družbe je posledica gibanj na kapi-
talskih trgih, ki so močno znižale vrednost nekaterih naložb 
holdinga in tudi kapitala družbe. C. Z. 

KRANJ 

Dobiček za rezerve 

Nadzorni svet Factor banke je na seji v sredo sprejel poslovni 
načrt banke za obdobje 2009-2011, obravnaval pa je tudi poli-
tiko delitve dobička za leto 2008. Sklenil je, da bodo 60 odstot-
kov lanskega dobička razporedili v rezerve banke, za ostalih 40 
odstotkov dobička pa bodo priporočili skupščini delničarjev, 
da ga prav tako nameni za rezerve. C. Z. 

dobička iz lanskega poslov-
nega leta. 

Svet Banke Slovenije je z 
namenom sprotnega in po-
drobnega spremljanja obse-
ga in kakovosti kreditne ak-
tivnosti bank in hranilnic v 
razmerah finančne krize 
spremenil sklep o ocenjeva-
nju izgub iz kreditaega tve-
ganja, sklenil pa je tudi, da 
bo ob loo-letnid rojstva sli-
karja Zorana Mušiča dal 12. 
februarja v obtok in prodajo 
zbiratelj ske zlatnike in sre-
brnike. 

ŽELEZNIKI 

Delnice Nika z borze 

Delničarji družbe Niko Že-
lezniki so na četrtkovi skup-
ščini izglasovali sklep o 
umiku delnic Nika z borzne-
ga trga Ljubljanske borze. 
Na skupščini so bili navzoči 
predstavniki 99,763 odstot-
ka kapitala oz. 35.790 del-
nic, umik so podprli Imetni-
ki 35.552 delnic, proti pa je 
bilo trinajst delničarjev s 
skupno 238 delnicami. 
Vsem, ki so nasprotovali 
sprejetju sklepa o umiku 
delnic z borznega trga, 
družba ponuja za njihove 
delnice denarno odpravnino 
v znesku 368 evrov za delni-
co. Kot je znano, je več kot 
87-odstotna lastnica Nika 
dunajska družba Ring Inter-
national Holding AC. C. Z. 

tic, med različnimi vrstami 
kartic se je zvišal delež debet-
nih kartic s takojšnjim "trga-
njem" plačila z računa. Imet-
niki kartic iz sistema Activa 
so lani med vsemi za plačilo 
največkrat uporabili kartico 
Activa MasterCard, okrepil 
se je tudi tržni delež kartice 
Activa Visa Electron, tako po-
slovne kot tiste, namenjene 
občanom. 

Brez občutnih sprememb 
CVETO Z A P L O T N I K 

Kranj - Minuli teden se na 
Ljubljanski borzi ni zgodilo 
nič pomembnega. Slovenski 
borzni indeks SBI 20 se je 
znižal za dobrih petnajst 
točk oz. za 0,4 odstotka, in-
deks najpomembnejših del-
nic SBI TOP pa se je zvišal 
za eno točko oz. za 0,1 od-
stotka. Nekatere delnice (iz 
našega pregleda) so se poce-
nile, druge podražile. Delni-
ca Petrola je pridobila na 

Delnica 

Gorenje Velenje 
Intereuropa Koper 
Krka Novo mesto 
Luka Koper 
Mercator Ljubljana 
Petrol Ljubljana 
Telekom Slovenije 
Aerodrom Ljubljana 
Istrabenz Koper 
Sava Kranj 
Nova KBM 
Pozavarovalnica Sava 
Zavarovalnica Triglav 
Abanka 
IDKD 
NFDi 
SBI 20 
SBI TOP 

varovalnice Sava 4,1 odstot-
ka, Krke 3,7 odstotka, Aban-
ke 3 odstotke, Intereurope 
Koper 2,3 odstotka in Zava-
rovalnice Triglav 1,5 odstot-
ka. Delnica Mercatorja se je 
pocenila za 6,7 odstotka. Go-
renja za 4,1 odstotka. Nove 
KBM za 3,2 odstotka, Save 
Kranj za 3 odstotke. Aerodro-
ma Ljubljana za 2,8 odstot-
ka, Luke Koper 1,9 odstotka 
in Pivovarne Laško 1,6 od-
stotka. Tečaj delnic Isti-abenz 
in Telekoma sta se spreme-

Poza- nila le malenkostno. 

Enotni tečaj (v evrih) 
16 . 1 . 2008 9 . 1 . 2009 i6. J. 2009 

40,04 12,82 12.30 
39,10 9 4 0 9,62 
118,53 51,60 53.49 
86,75 25,28 24,81 
310,15 178,92 166,97 

83448 264,69 275.50 
362,09 123,99 124,00 
145,60 28,44 27,65 
102,92 22,57 22,59 
601,78 249,90 242,49 

39.35 9.93 9,61 
- 12,38 12,89 
- 16,58 16,83 
- 58.23 60,00 

14,01 3.89 3.89 
2,67 0,940 0.934 

10.754,07 3.903,76 3.888,27 
2.^82.64 905,66 ^06,67 

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 VSTOPNICE J E 1 5 EUR 

mailto:cveto.zapbtnik@g-0as.si
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KAMNIK 

Drsališče zaprlo svoja vrata 

Drsališče na kamniškem Glavnem trgu, ki je zadnji mesec 
in pol privabilo izredno veliko ljubiteljev drsanja iz Kamni-
ka, Domžal, Ljubljane, Škofje Loke, Kranja in drugih mest, 
so v začetku tedna že začeli pospravljati Kljub lepi zimi in 
velikem odzivu so lanske izkušnje pokazale, da obisk v 
drugi polovici januarja in kasneje ni več tako velik. Kot je 
na zaključni prireditvi poudaril župan Tone Smolnikar, se 
je odločitev o nakupu drsališča lansko leto pokazala za 
zelo dobro, direktorica Agencije za turizem in podjetništvo 
Andreja Eržen pa je povedala, da so izposodili približno 
dva tisoč drsalk, kar pomeni, da se je na Glavnem trgu 
drsalo približno pet tisoč drsalcev. Drsališče, ob katerem 
so poskrbeli za glasbo, izposojo drsalk in kuhano vino, 
je dodobra poživilo zimsko dogajanje v mestnem 
središču, zato organizatorji obljubljajo, da ga bodo na 
prvo adventno nedeljo - tokrat še nekoliko večje - postavili 
tudi letos. J. P. 

TRŽIČ 

Obnovili oporni zid 

V naselju Loka pri Tržiču je bil oporni zid pod občinsko 
cesto povsem dotrajan. Ker se je nagnil, je bila varnost 
prometa in pešcev na tem odseku ogrožena. Cesta je bila 
več let le delno prevozna, grozila pa je nevarnost porušitve 
zidu. Zato se je Občina Tržič lani odločila za obnovo 
opornega zidu. Delavci Cestnega podjetja Kranj so se no-
vembra lotili del in decembra končali 40 metrov dolg ter 
približno dva metra visok oporni zid. Ko bo mraz popustil, 
bodo na zid namestili ograjo in asfaltirali občinsko cesto. 
Vrednost del ocenjujejo na dobrih 64 tisoč evrov, ki jih 
bodo zagotovili iz proračunske postavke za investicijsko 
vzdrževanje lokalnih cest. Tržiški župan Borut Sajovic je 
izrazil zadovoljstvo, da so kljub uresničevanju številnih 
obsežnih projektov našli denar tudi za to nujno naložbo. 
Obenem se je zahvalil lastnikoma zemljišč za sodelovan-
je, vsem krajanom pa za potrpežljivost med deli. S. S. 

Trzinska občina praznuje 
desetletnico 
Na decembrski seji so sprejeli proračuna za leti 2009 in 2010 , zastavljeni projekti pa zalitevajo 
tudi evropski, državni in zasebni denar. 

JASNA P A I A D I N 

Trzin - Ob desetem rojstnem 
dnevu ol)čine Trzin, ki ga 
bodo občani na prireditvi 
praznovali še v januarju, ob-
čina pa je ob tej priložnosti 
posnela tudi film o kraju, je 
župan Tone Peršak že ko-
nec decembra predstavil do-
sedanje dosežke in načrte, 
ki jih bodo skušali uresniči-
ti s sprejetim dveletnim pro-
računom. 

"Ko smo se Trzinci leta 
1998 na referendumu odlo-
čili, da se odcepimo od obči-
ne Domžale, smo bili fi-
nančno razmeroma uspeš-
ni, a nismo imeli nobene 
strategije. Kot prioritete 
smo si zastavili dvig kakovo-
sti življenja, ureditev pro-
meta in gradnjo infrastruk-
ture za družbene dejavno-
sti," je glavne projekte 

N a š otrok 
Praktični priročnik za starše 

Cena knjige: 

2 9 € + poštnina 

Cena knjige 
s popustom: 

14,50 € 
< poštnina 

Za naročnike 
Gorenjskega 
glasa, ki imajo 
otroka ali 
vnuka 
rojenega 
v letu 2008 , 
50 % popusta. 

zadnjih desetih let na ti-
skovni konferenci ob jubile-
ju povzel župan. Večino jim 
je uspelo uresničiti - Trzin 
je v teh letih dobil prizidek k 
osnovni šoli, telovadnico, 
otroška igrišča, športni sta-
dion, Center Ivana Hribarja 
z ambulanto, knjižnico in 
večnamensko dvorano, po-
večan vrtec, prenovljeno ko-
munalno infrastrukturo in 
številne druge pridobitve, ki 
to eno najmanjših, a najbo-
gatejših občin z manj kot tri 
tisoč prebivalci uvrščajo 
med najbolj uspešne. "Zelo 
sem ponosen, da nam je v 
teh letih uspelo zelo veliko 
narediti na področju inte-
gracije Trzina, saj je druš-
tveno in družabno življenje 
bogato kot še nikoli doslej, 
društev je kar štirikrat več 
kot pred samostojno občino 
in Trzinci smo v zadnjih le-

tih med seboj zelo poveza-
ni," je še poudaril župan in 
predstavil glavne načrte, ki 
se odražajo tudi v proraču-
nih za leti 2009 in 2010. 

Približno 3,8 milijona ev-
rov na leto bo premalo za ve-
like načrte, zato na občini 
računajo na sredstva iz ko-
hezijskih skladov in sklada 
za regionalni razvoj ter na 
javno-zasebna partnerstva. 
Eden večjih zalogajev, ki se 
ga bodo z državo lotili že 
spomladi, bo temeljita pre-
nova Mengeške ceste. Sku-
paj s preostalimi občinami 
se bodo v prihodnjih petih 
letih morali lotiti moderni-
zacije centralne čistilne na-
prave v Študi, 750 tisoč ev-
rov je namenjenih obnovi 
vodovodne napeljave od 
Mengeškega polja do Trzi-
na, prenove je potrebna ne-
kdanja mala čistilna napra-

Župan Tone Peršak 

va, projekt zase je temeljita 
prenova Jefačnikove doma-
čije, gradnja KUD-a ter 
doma za zaščito in reševa-
nje, ki bo nadomesti] sedanji 
gasilski dom. 

Staro društvo vodijo mladi 
Gasilsko društvo Tržič deluje že 126 let. Lani so varčevali, zato bodo jubilej 
proslavili letos ob prevzemu novega avta. 

STOIAN S A J E 

Tržič - Prostovoljno gasilsko 
društvo Tržič spada med sta-
rejše. Ustanovili so ga leta 
1883. "Lani nismo praznovali 
125-letnice, organizirali pa smo 
dve veselid za druge. Zbrani 
denar smo nameipli za pod-
vozje novega gasi lsk^ vozila, 
ki smo ga prevzeli junija. Obči-
na Tržič je dala za 91.200 ev-
rov vreden avto 54 tisočakov, 
dništvo pa preostalo vsoto. 
Slabše gre pri zbiranju denarja 
za nadgradnjo vozila. Dve pod-
je^i sta prispevali dvesto evrov, 
417 evrov KS. Tižič in 1669 ev-
rov KS Ravne, Zaradi varčeva-
nja bo slavje letos ob prevzemu 

novega vo2ala," je dejal Marico 
Mirt, ki je lani prevzel predsed-
niško dolžnost Vsem se je za-
hvalil za složnost pri raznih de-
lih Gregor Golmajer je skrbel 
za obnovo električne napeljave 
v sušilnem stolpu. V domu 
bodo nujne tudi druge posodo-
bitve, kar pa bo odvisno od de-
narja. Žal je za vedno odšel 
Rajko KaliSnik, ki je bil dolgo 
gonilna sila v društvu. Veseli so 
petih novih članov. Sedaj je 
vseh 76, od tega 32 operativnih 
gasilcev. Kot je naštel novi po-
veljnik Stefen Stublar, so imeli 
29 društvenih vaj in dve zdru-
ženi vaji, sodelovali so pri pri-
kazu gasilske tehnike v Tržiču, 
veliko časa pa so namenili za 

izobraževanja, preventivne 
pregjede in nakup novega avta. 
Opravili so 23 intervencij, od 
tega deset pri požarih. Pohvalil 
je gasilce, ki so septembra reši-
li občanko iz hladne reke. 

Na občnem zbom so se za-
hvalili najbolj zaslužnim. Pla-
keto gasilskega veterana je do-
bil Miro Marjan Vihovnik Ga-
silska zveza Tržič je podelila 
tudi značke za dolgoletoo delo. 
Gabrijel Hladnik je med gasil-
ci že 60 let, Leon Bahun 40 let, 
Marjan Tqporiš mlajši, 20 let, 
10 let pa Srečo Švegelj in Aldc-
sander Toporiš. Priznanja za 
delo v gasilski službi sta prejela 
Marjan Toporiš mlajši in Gre-
ga Golmajer. r 

Gabrijel Hladnik (desno) je med gasilci že 60 let, za kar sta mu čestitala Matjaž Potočnik 
Iz C Z Tržič (levo) In Marko Mirt 
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Zelenica je zakon za Tržičane 
Letošnjo zimo so na Zelenici odlične razmere za smuko. Med tednom je tam največ domačinov, 
ki so zvesti gostje. 

S T O J A K SAJE 

Ljubelj - Po dveh slabih zi-
mah je letos tudi na smučiš-
61 Zelenica dovolj snega. Na 
plazu pod ostenji Begunjšči-
ce šo namerili okrog tri me-
tre in ponekod celo več zbite-
ga snega, kar zagotavlja od-
lično smuko. Direktor druž-
be RTC Zelenica Janez Smid 
je povedal, da so smučišče 
odprli 20. decembra. Sneg 
SO redno teptali, zato predvi-
devajo trajanje letošnje smu-
čarske sezone do začetka 
maja. 

Na progi pod sedežnicama 
so poleti odstranili večje ska-
le, ruševje in grmičje ter 
zravnali teren in zasejali tra-
vo ob vlečnici Triangel. 
Opravili so tudi vzdrževanje 
žičnic. Redno obratujejo vse 
naprave - obe sedežnid in tri 
vlečnice zgoraj. V koči na Vr-
tati dobijo obiskovalci hrano 
in pijačo, v planinskem 
domu na Zelenid pa za zdaj 
le pijačo. Že med prazniki 
jih je presenetil izjemen 
obisk smučišča. V dneh ob 
koncu tedna naštejejo okrog 
štiristo smučarjev na dan. 
Zaradi prostranosti prog na 
njih ni drena, kar prispeva k 

Smučar Janez Perko in reševalec Tone Kralj - Tržičana, ki sta zvesta Zelenici. 

večji varnosti obiskovalcev. 
Gorski reševalec Tone Kralj 
iz Tržiča, ki na Zelenici 
opravlja dežurstvo že 38 let, 
je pohvalil disciplino smu-
čarjev. Letos je pomagal le 
deskarju, ki je zapeljal izven 
smučišča in si zlomil nogo. 
Delavd smučišča pa niso za-
dovoljni s turnimi smučarji, 
ki se peš vzpenjajo med 
obratovanjem žičnic, ali se 
vračajo v dolino ponoči po 

končanem urejanju prog. Na 
Zelenid je vse več obiskoval-
cev od drugod. Ob delavni-
kih je največ domačinov iz 
Tržiča in okolice. O tem smo 
se prepričali v torek, ko je 
sonce zvabilo iz doline kar 
nekaj ljudi. Med njimi je bil 
tudi Ludvik Soklič, ki je oce-
nil, da je Zelenica zakon za 
Tržičane. On je tam začel 
smučati leta 1955, ko še ni 
bilo žičnic. Še sedaj je rad na 

alpskih in turnih smučeh. 
Od vseh smučišč najbolj ceni 
domače 81-letni upokojenec 
Janez Perko iz Tržiča. V mla-
dosti je bil tekmovalec, po-
zneje pa rekreativni smučar. 
Kot sta dejala veliko mlajša 
Barbara in Primož Hladnik 
iz Bistrice, je smučišče Zele-
nica odlično urejeno. Če je 
dovolj naravnega snega, je 
smuka užitek. Zato bi mora-
li smučišče ohraniti. 

Spanov vrh brez novih vlaganj 
Na Občini Jesenice so se odločili, da bodo zaradi recesije in podnebnih sprememb ustavili projekt 
posodobitve smučišča v Španovem vrhu. 

U R Š A P E I T R N E L 

Jesenice - Na edinem jeseni-
škem smučišču Spanov vrh 
imajo v teh dneh pravo smu-
čarsko pravljico. Snega je do-
volj in obe enosedežnid obra-
tujeta, gneče pa zlasti med 
tednom ni. Kot je povedal Zo-
ran Kramar, direktor Zavoda 
za šport Jesenice, med ted-
nom prihajajo zlasti učend v 
okviru športnih dni, s poseb-
nimi akdjami skušajo priva-
biti upokojence... Ob koncih 
tedna in med šolskimi počit-
nicami bodo za najmlajše za-
gnali tudi prenosno vlečnico 
in poskrbeli za smučarski vr-
tec. Cene smučarskih vozov-
nic so zelo ugodne, saj mora-
jo odrasli za celodnevno smu-
ko odšteti le trinajst evrov, za 
poldnevno pa deset Na Špa-
novem vrhu so po vojni imeli 
prvo vlečnico v tedanji Jugos-
laviji, sedežnico pa so postavi-
li leta 1964. Pred petimi leti 
so smučišče posodobili in še 
pred dvema letoma so na Ob-
čini Jesenice načrtovali, da 
bodo uredili tudi sistem do-
datnega zasneževanja ter 
zgradili novo vlečnico. Zdaj 

Smučišče Spanov vrh nad Jesenicami - obratovati je pričelo že 20. decembra, sezona pa 
naj bi trajala vse do 20. marca. 

pa so si premislili in s spre-
membami letošnjega o b ^ -
skega proračuna so že zago-
tovljenih 29 tisoč evrov pre-
razporedili za druge namene. 
Kot je pojasnil župan Tomaž 
Tom Mencinger, investidje v 
Španovem vrhu ne bodo na-
daljevali zaradi recesije in 
podnebnih sprememb. Tako 
so projekte posodobitve smu-
čišča ustavili, v prihodnje pa 
bodo na njem opravljali le 
redna vzdrževalna dela. S tem 

se mnogi ljubitelji smučanja 
ne strinjajo, pa tudi Zoran 
Kramar meni, da je škoda, da 
investidje v dodatno zasneže-
vanje ne bodo izvedli do kon-
ca. "S tem bi omogočili vsako-
letno obratovanje od decem-
bra do marca, saj so glede na 
nadmorsko višino temperatu-
re dovolj nizke, da bi bila izde-
lava imietnega snega mož-
na," je dejal Kramar. Poleg 
tega bi bila zelo dobrodošla 
nova vlečnica Blažun od par-

kirišča do polovice pobočja 
Črnega vrha, ki bi jo uporab-
ljali predvsem mlajši smučar-
j i Žal pa so vsi projekti odvis-
ni od občinskega proračuna, v 
katerem imajo trenutno pred-
nost številne druge velike in-
vesticije. Kljub temu Zoran 
Kramar upa, da bodo v pri-
hodnosti vendarle našli denar 
tudi za posodobitev smučišča 
Španov vrh, tako da bo edino 
jeseniško smučišče še bolj za-
živelo. 

PREJEU SMO 

Nevestni vozniki 
želim, da ta moj prispevek 

objavite v rubriki pisma bral-
cev. Morda se bo nekomu le 
malo premaknilo-na levi stra-
ni prsnega koSa. 

Bilo je 29. decembra 2008 
okrog 11. ure dopoldne. Na-
menila sem se v trgovino 
Spar, ki mi je najbližja. S 
Šerceijeve ulice sem prečkala 
dovozno cesto za Radovljico 
na prehodu za pešce. Potem 
tudi preko drugega prehoda 
na cesti, ki vodi do osnovne 
šole. Od tam naprej pa so po-
ložene plošče^ da prideš do 
parkirnega prostora. Ta do-
hod je bil zaparkiran z veli-
kim dolgim tovornjakom, 
tako da je preprečeval dohod 
na parkirni prostor in potreb-
no ga je bilo obiti po vsej dol-
žini. 

V trgovini sem se nedvo-
mno pomudila pol ure, saj je 
bil čas predprazničnih naku-
pov in polno ljudi. Po oprav-
ljenem sem malo pogledala 
reklame in izlete ter potova-
nja pri turistični agenciji, po-
tem pa Se knjige, ki so bile 
razstavljene pred Mladinsko 
knjigo. Tako, da sem se giba-
la ob stavbi in ne po sredini 
parkirnega prostora z name-
nom, da se vrnem po isti poti, 
kot sem prišla. Ampak tisti to-
vornjak je bil še vedno parki-
ran na istem mestu. Ker sem 
bila operirana na kolku, ho-
dim z bergfo, sploh zdaj, ko so 
poti poledenele. No koncu 
Sparove stavbe je malo umak-
njena kavama. Od tam, 
predvidevam, se je pripeljal z 
vzvratno vožnjo, ne da bi se 
prepričal, kaj je na njegovi 
'trasi'. Pravzaprav ga nisem 

na začetku niti opazila, am-
pak njegova hitrost je bila 
prej kot primerna. Nekaj me-
trov od mene sta stala dva 
mladeniča in se pogovarjala. 
Ne vem, ali sta videla nastalo 
situacijo, ampak sta na hitro 
skočila do avta in s tem pre-
prečila. da bi ta gospod nare-
dil iz mene škatlo lego kock. 
Hvala! 

V tem šoku nisem bila 
prisebna, da bi si o^edala re-
gistracijo, vendar sem registri-
rala le to, daje bil daljši oseb-
ni avto 5 Thubvim prtljažni-
kom na strehi in radovljiški-
mi registrskimi tablicami. 

Gospod ni izstopil iz avta 
in se ni opravičil, temveč je 
potem pot nadaljeval. 

Pravijo, da ni dobro, če pre-
mišljuješ o tem, kaj bi lahko 
bilo, če je bilo srečno naključ-

je za mene, da se ni zgodilo 
nič tragičnega razen tega, da 
moje srce ves dan ni delovalo 
normalno. 

Zdaj pa bi rada samo odgo-
vore na naslednja vprašanja: 
kje so redarji v takih dneh? 
Kaj je tam počel tovornjak 
(imel je tuje registrske tablice) 
in oviral normalno pot do tr-
govine? Ne nazadnje, kaj se 
dogaja v^avi tako nevestnega 
voznika? Ali sem ga s tem 
vsaj malo "prisilila" k razmiš-
ljanju o neodgovorni vožnji? 

Še enkrat iskrena hvala ti-
stima dvema mladeničema, 
ki sta mogoče tudi le prekinila 
svoj pogovor in s tem omogoči-
la, da sem prihod novega leta 
pričakala ^ma in ne na ki-
rurškem oddelku bolnišnice 
Jesenice. 

J o i A N D A GRČE, 

Radovljica 

AJbili I ^ - n l k 

SREDNJEVEŠKE 
KOVNICE NA 

SLOVENSKEM 

Cena posamezne 

knjige je 4 0 € 

-H poštnina 

Maročniki imajo 

i o 9 o popusta 

1 ^^ 

Naročanje po 

telefonu 

04/201-42-41 

ali po e-pošti: 

narocnine'@g-glas.si 1 ^^ 
Ljubitelj rimske in srednjeveške numizmatike ter častni predsednik 
Numizmatičnega druStva Slovenije, Kranjčan Albin Pogačnik je 
ponovno dal v tisk svoj katalog Srednjeveške kovnice na Slovenskem. 

, 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 (Gutenvertjin Ljubljana. Denar so 
kovali pri nas z dovoljenjem cesarja tujerodni fevdalci, ki so denar 
rabili za trgovino z Ogrsko-Hrvaško in drugimi vzhodnimi 
deielami. O tem obširno v katalogu. 

Gorenjski O a s Za vas beležimo čas 
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HALO - HALO GORENJSKI GLAS 
telefon: 04 201 42 00 

NaioClo u objOTO s|Hfi»n«m PO lelefonu M/20M2-(I0, hksu M/Ml-42-13 ili o«l)M na Bleiw<isovi cMti t. 
yK»iiiu()z.|Npoili'il<isii>iini(litoin{«nkailoI1.(IOuit<CBa oglasov inpofluiltivnibnliiiMnoû ni. 

)ANEZ ROZMAN S.P. • ROZMAN BUS, LANCOVO 91,4240 
RADOVLJICA, TEL: 0 4 / 5 3 1 5 249, FAJfc 04/53 04 230 

MADŽARSKE TOPLICE 29. i . - 1 . 2 . 2009, PUSTOVANJE: 19. 2 . -

22 . 2 . in 19 . 3. - 22 . 3.;TRST RAZPRODAJA io . 2 . 2 0 0 9 ; 

BERNARDIN: 8. 3. - n . 3.; KOPALNI IZLET BERNARDIN: 16.2. 

KULTURNO DRUŠTVO LOŠKI ODER, SPODNJI TRC 14> 4^20 
ŠKOF|A LOKA 
2 4 . 1 . o b 10 . uri PRAVLJICA O ZLATI ROŽI, glasbeno-luticovna pred-

stava, gostuje G lasbeno gledal išče Melite Osojnik, S O B O T N A 

MATINEJA, za IZVEN 

OBVESTILA O DOGODKIH OBJAVLJAMO V RUBRIKI GLASOV 

KAŽIPOT BREZPLAČNO SAMO ENKRAT. 

PRIREDITVE 

Skupaj se imamo fletno 
Komenda - Kulturno-zabavna prireditev (koncert treh občin 
DU iz Cerkelj, Vodic in Komende) Skupaj se imamo fletno s 
proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku bo v soboto, 
24. januarja, ob 19. uri v dvorani DOM Komenda. Nastopili 
bodo: učenci OŠ Komenda-Moste, člani DU Cerklje na Go-
renjskem in člani DU Iz Vodic. 

Po sledeh gorenjskega ljudskega izročila 
Kranj • Iz Društva upokojencev Kranj vabijo na večer s prof. 
Dušico Kunaver s temo Po sledeh gorenjskega ljudskega iz-
ročila. Prireditev bo v petek, 23. januarja, ob 17. uri v dvora-
nici Društva upokojencev na Tomšičevi 4. 

Pogovor s Štefko Drolc 
Škofja Loka - V Kašči na Spodnjem trgu bo v okviru priredi-
tev Sredin večer jutri, v sredo, 21 . januarja, ob 19. uri pogo-
vor s Štefko Drolc, ki ga bo vodila Milena Miklavčič. 

IZLETI 

Po cvičkov! gazi 
Šenčur - Turistično društvo Šenčur v soboto, 31. januarja, 
vabi na pohod Po cvičkovi gazi na Trško goro. Skupne zmer-
ne lahke hoje bo okoli 4 ure. Odhod avtobusa bo ob 7. uri iz-
pred pošte Šenčur. Informacije in prijave zbira do četrtka, 
29. januarja, Franci Erzin, tel. 041/875-812. 

O S M R T N I C A 

V 73. letu nas je zapustila draga 

D I N A V O N Č I N A 
upokojenka Alpine, 

dolgoletna tajnica Društva upokojencev Žiri , 
predsednica M e P Z Srebrni (g)las 

Od nje se b o m o poslovili v četrtek, 22. januarja 2 0 0 9 , 
ob 15. uri na pokopališču Dobračeva. Zara bo v mrliški 

vežici v sredo od 13. ure. 

Njeni: m o ž Franc, sinova Branko in Iztok ter hčerka 
Olga z družinami, sestre in brat 

Žir i , 18. januarja 2 0 0 9 

O S M R T N I C A 

Sporočamo žalostno vest, da je umrla naša draga 

MARIJA LIKAR 

Pogreb pokojnice bo v četrtek, 22 . januarja 2 0 0 9 , 
ob 16 . uri na pokopališču v Lipici pri Skoi^i Loki, 

sv. maša bo ob 15. uri na Suhi pri Škof j i Loki. 
Zara bo na dan pogreba od 9 . ure dalje v tamkajšnji 

mrliški vež id . 

Vsi n jeni 

OBVESTILA 

Krvodajalska akcija 
Kranj - Rdeči križ Kranj obvešča, da bo razpored odhodov av-
tobusov v Ljubljano na Zavod za transfuzijsko medicino: po-
nedeljek, 26. januarja: 6.00 - KO RK Preddvor - AP Preddvor; 
7.00 - KO RK Žabnica - AP Žabnica; 8.30 - KO RK Primskovo 
- AP Gorenje, Dom krajanov Primskovo, AP Klanec; Torek, 27. 
januarja: 6.00 - KO RK Kokrica - AP Kokrica; 7.00 - KO RK 
Bratov Smuk, pred KS Bratov Smuk, Likozarjeva 29; 8.30 - KO 
RK Zalog - vse AP Zalog; lo .oo - KO RK Center - AP pred ho-
telom Creina Kranj; 10.05 • KO RK Huje - pred KS Huje, Ce-
sta 1. maja 5; 10.15 " K ® Bitnje - vse AP Bitnje; sreda, 28. 
januarja: 7.00 - KO RK Predoslje - AP Predoslje; 8.00 - TŠC 
Kranj - parkirišče pred športno dvorano Zlato polje; 9.30 -
TŠC Kranj - parkirišče pred športno dvorano Zlato polje; četr-
tek, 29. januarja: 6.00 - KO RK Olševek Hotemaže - AP Olše-
vek, Hotemaže; 7 .00 - KO RK Planina - pred KS Planina, Ce-
sta 1. maja 5; 8.00 - Gimnazija Kranj - AP pred hotelom Crei-
na; 9.30 - Gimnazija Kranj - AP pred hotelom Creina Kranj. 

PREDAVANJA 

Nikodemovi večeri 
Kranj - Župnija Kranj - Center vabi na Nikodemove večere od 26. 
do 30. januarja 2009. Skupni naslov vseh večerov je Mladost -
priložnost ali grožnja, sicer pa je spored naslednji: ponedisljek, 
26. januarja: Ej, vi, jaz sem vreden! (dr. Karel Cržan); torek, 27. 
januarja: Mladost - priložnost ali grožnja? (Matej Cepin); sreda, 
28. januarja: Osebna celostna rast (p. mag. Silvo Šinkovec DJ); 
četrtek, 29. januarja: Cerkev mi nima kaj dati (Vlado Pečnik); 
petek, 30. januarja: Kultura Cerkve - kultura mladih (mag. Bran-
ko Cestnik). Predavanja se bodo začenjala ob 19.30, potekala pa 
bodo v dvorani župnišča na Tavčarjevi ulici 43. 

Celostna prehrana 
Radovljica - V knjižnici se bo danes, v torek, 20. januarja, ob 
19.30 v okviru prireditev pod naslovom Torkovi večeri zače-
lo predavanje z naslovom Štirideinost narave in človeka ter 
pojem celostne prehrane. Predavala bo Meta Vrhunc. 

RAZSTAVE 

življenje Slovencev v povojnih begunskih taboriščih 
Šenčur - Odprtje razstave arhivskih fotografij o življenju Slo-
vencev v povojnih begunskih taboriščih na Koroškem bo da-
nes, v torek, 20. januarja, ob 19. uri v Muzeju Šenčur. 

Razstavljajo članice Fotografskega kluba Jesenice 
jesenic« - V FotogalerijI Jesenice (Trg Toneta Čufarja 4, Jese-
nice) je do 18. februarja na ogled fotografska razstava članic 
Fotografskega društva Jesenice. 

PREDSTAVE 

Partnerski odnosi 
Predoslje, Jesenice - Komedijo Partnerski odnosi v izvedbi 
Prešernovega gledališča Kranj (avtor Tone Partljič - režija 
Vinko Moderndorfer) si lahko ogledate v Kulturnem domu 
Predoslje v soboto, 24. januarja, ob 19.30, v Gledališču To-
neta Čufarja na Jesenicah pa v četrtek, 22. januarja, ob 19.30, 
ter v petek, 23. januarja, ob 20. uri. 

Sponzor nagradne križanke objavljene v Gorenjskem gla-
su 31. decembra 2 0 0 8 je bilo podjetje D O V R T E L iz Kranja: 
1. nagrada: čiščenje kurilne naprave z meritvami - Slavka 
Muliner, Škofja Loka; 2. nagrada: čiščenje kurilne naprave 
- Zdenka Kalan, Kranj; 3. nagrada: Karin Schauer, Golnik. 
Tri nagrade Gorenjskega glasa prejmejo Slavka Novak, 
Škofja Loka; Jelka Šolar, Vodice, in Matija Petrovič. 

Sponzor nagradne križanke objavljene v Gorenjskem glasu 
23. decembra 2008 je bilo Cestno podje^e iz Kranja. 1. na-
grada svečnik: Lojze Homar, Kamnik; 2. nahrbtnik: Marjana 
Štiblar, Vodice; 3. reklamna majica: Zdenka Kalan, Kranj.Tri 
nagrade Gorenjskega glasa prejmejo: Vika Zadnikar, Škofla 
Loka; Tone Križnar, Kranj, in Matija Petrič, Tržič. 

Rcidio Triolar 
TtaTiii^fiMM I grupr ^ ^ 

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

Cena p o s a m e z n e 

knjige je 4 0 € 

+ poštnina 

Naročniki imajo 

1 0 % popusta 

Naročanje po 

telefonu 

04/201-42-41 

ali po e-pošti: 

Prva Izdaja kataloga Denar na Slovenskem 2007 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, temvei 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 vas beležimo las 

LOTO 

Rezultati 5. kroga 

- \8. januarja 2 0 0 9 

1, 8 . 1 2 , 1 4 , 16, 17, 35 in 29 

Lotko: 2 1 2 6 1 7 

Loto PLUS: 4 , 1 3 , 1 6 , 20, 24. 

Predvideni sklad 6. kroga za 

Sedmico: 350.000 EUR 

Rekordni sklad 6. kroga za 

Lotka: 1 .520.000 EUR 

Garantirani dobitek PLUS: 

Mali oglasi 
tel.: 201 42 4 7 -
fax :201 4 2 1 3 
e-mail: malioglasi@g-glas.si 

M a l e o g l a s e sprejemamo: za objavo 
v petek - v sredo do 13.30 in za 
objavo v torek do petka do 14.00! 
Delovni tas: od ponedeljka do cetit-. 
ka neprekinjeno od 8. do 19. ure, 
petek od 8. do 16. ure, sobote, 
nedelje in prazniki zaprto. 

NEPREMIČNINE 

STANOVANJA 
PRODAM 

GARSONJERO v Škofjl Loki. Grohar-
jevo naselje, n 040/747-489 

KRANJ - Planina II, 1.5 SS. 53 m2, 
2/8, svetlo, delno opremljeno, ZK ure-
jeno. » 041/682-608 

««»»» 

NAJAMEM 

GARSONJERO ali enosot)no sta-
novanje med Kranjem In Ljubljano, 
»041/331-374 

60003S9 

MLADA DRUŽINA Išio najemnlško 
stanovanje (cca. 3 ss) v okolici Kranja 
ali Preddvora. Najraje nadstropje v 
hiši. « 031/714-215 

Internet 
www.fesst.sj 

STANOVANJA PRODAMO 
KRANJ - Dnilovka, garsonjera, 36 na, 
PR/i., I. izgr. 2004, %ooo,oo EUR. 
KRANJ - Planina I, garsonjera. 26,63 
RRA, 4/7, L izgr. 1978,59.900,00 EUR. 
KRANJ • Hias^ enoinpolsobno, 47,30 
na, 1./4,1. izgr. 1964,70.000,00 EUR. 
KRANJ - Zoisova uEca, dvosobno, ̂ ,30 
IRA, 1./4, L izgr. 1964, 85.000,00 EUR. 
RACX}VLJICA - trisobno stanovanje, 
74,55 ne z uporabo vrta, PR/I, I. izgr. 
1959,127.000,00 EUR. 
HiSEPRODAMa 
KRANJ - Kolaka, starejSa hiSa z zemljiš-
čem 759 mz, možna nadomestna grad-
nja, 151.800,00 EUR. 

POSLOVNI PROSTORI 

ALI ODDAM poslovni prostor v centnj 
Kranja, Tt 051/470^39 

9000020 

ODDAM 

V KAMNIKU oddam manjši gostinski 
tokal, šifra: UGODNO 

»000324 

ITD NEPREMIČNINE, d.0.0. 
MAISTROV TRC 7, 

4000 KRANj 
TEL: 04/23.81-120, 

04/23-66-670 
041/755-296. 040/204-661, 

041/90<V009 
e-poSta: itd.nepremicnine^stol.rKt 

wnww.ttd-p(us.si 

l U i 

POSLOVNI prostor (bivša Planika) v 
pritFižiu 87 mZ za daljie obdobje, cena 
3,5 EUR/m2. » 041/605-084, Igor 

Dooooez 

GARAŽE 
PBODAM 

GARAŽO v GogalovI ulici na Planini.« 
041 /240-310 8000322 

J U R T A N 

JUR-TAN, nepremUnine, d. o. o. 
PE Cankarjeva ulica 03 
(staro-mestno jedro), 

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

e-pošta: info®jur-tan.si 

mailto:info@g-glas.si
mailto:malioglasi@g-glas.si
http://www.fesst.sj


MALI OGLASI, ZAHVALE 23 

K(KERN 
N E P R E M I Č N I N E 

Maistrov trg y2, 4000 Kranj 
Td. 04/20213 53,202 2S 66 

GSM 051/320 700. Email: >nfo(^lgl(«m.si 

HOBI 
KUPIM 

MOTORNA 
VOZILA 
AVTOMOBILI 
PRODAM 

MERCEOES C 180 T Kompresor. I. 
10/08, 2.500 km z vso možno opre-
mo. « 041 /515-867 0000318 

MOTORNA KOLESA 
KUPIM 

PONY EXPRES alt star moped Tomos, 
bN©vr)GM3znem sJarw. t r 041/681-058 

0 B r * t 6 v Pnptb\f>»k 1 0 . 4 2 0 3 N a k t o 
P E K r a n j s k « o t t U 2 3 . 4 2 0 2 N a k l o 

izpušni sisiem> m kaiahzatorji 
amortizerji in vzmeti, hitri servis 
avlooptika ter vse za podvozje 
(zavore, dtsiki) f v 
pnevmank« in platišča 

T: 04 26 76 052 www39QftnHMl 

STROJI 
iN ORODJA 
PRODAM 

ABKANT krivimi stroj, dolžir« krivljenja 
1.25 cm. moč 25 ton. t r 041/515-
9 5 5 0 0 0 0 3 2 3 

GRADBENI 
MATERIAL 
GRADBENI Mi 
PRODAM 

REZAN LES za ostrešje, zidarstvo in 
mizarstvo, t r 0 3 1 / 3 4 3 - 1 6 1 «OOOJ?5 

STAVBNO POHIŠTVO 
PRODAM 

VRATNA krila, iverka 75x200. 85 
x200. IT 041 /555-626 9000315 

KURIVO 
PRODAM 

DRVA metrska ali razžagana. možna 
dostava.tr 041/718-019 

STANOVANJSKA 
OPREMA 
POHIŠTVO 
PRODAM 

KLUBSKO MIZO in govejo strojeno 
kožo. t r 031/516.169 9000i04 

STAR denar. sret>mik©. zlatnike, s f ^ 
bmino. zlatnino in druge stvari, t r 
040/388-682 8000;US 

OBLAČILA IN 
OBUTEV 
JANEZ, KRIŽE, dx>.o.: Prodata pohodne, 
športne in druge obutve na sedežu firme, 
Sebenje 42a. vsak petek od 14. do 16. 
ure. t r 031/665^22 «00335 

MEDICINSKI 
PRIPOMOČKI 
OKULISTIČNI pregledi in možnost 
brezplačnega okvirja ob očalih na re-
cept Optika -Aleksandra. Olandia 
Kranj. tet. 04/235-01-23 in Optika 
Saša Tržič, t r 04/59-22-802 9000016 

KMETIJSTVO 
KMETIJSKI STROJI 
PRODAM 

MANJŠO prikolico za manjši traktor, 
t r 031/528-774 «ooo3i7 

SEKULAR za žaganje drv in hobi pro-
gram. t r 04/20-46-578. 031/812-
210 oooo3ie 

KUPIM 

TRAKTOR Zetor in kiperprikolico 
Tehnostroj. t r 041/680-684 

9 0 0 0 0 2 4 

TRAKTOR Ursus h IMT, r t 051/639-
777 000002S 

PRIDELKI 
PRODAM 

SENO in otavo v oglatih balah. Ljubno 
145. t r 031/309-747 

oooom 

SILAŽNE bale prodam aH zamenjam 
za brejo tefico. t r 04/25-21-504 

KUPIM 

KRMNO peso in kolerabo, podzemno, 
t r 04/53-31-593 9000330 

VZREJNE ŽIVALI 
PRODAM 

BIKCA simentatea. starega 10 dni. t r 
041/873-497 sooosza 

CB BIKCA, starega 10 dni. Gorice 19, 
« 031/230413 

BIKCA simentalca, starega 13 dni In 
bikca RH. starega 8 dni. t r 031/879-
9 6 7 9 0 0 0 3 3 2 

BIKCA, cikaste pasme, starega 2,5 
meseca, tr 041/335-962 

9 0 0 0 3 4 S 

ČB BIKCA, t r 031/235-118 »000310 

ČB BIKCA, starega 10 dni, t r 
041/209-677 eooo3i4 

ČB BIKCA, starega 14 dni. t r 
031/278-928 9000337 

ČB BIKCA, starega 3 tedne in teličko, 
staro 14 dni. t r 031/85CK370 9000343 

KRAVO, tretjič brejo, v 9. mesecu, 
pasme RH. teličko limuzin, staro 4 
mesece in bikca RH, starega 3 tedne, 
t r 031/523-728 ooooin 

PRAŠIČA, težkega 120 kg, domača 
krma. cena 1.90 EUR/kg, Trtx)je 30, 
t r 0 3 1 / 5 3 0 0 7 5 

TELICO simentalko. staro 14 dni. tr 
04/25-03-101 fl0002u 

TELIČKO LS. staro 10 dni, tr 
041/822-585 fiooo342 

ZAJCE za pleme, t r 040/267-108 
9 0 0 0 3 4 0 

OSTALO 
KUPIM 

KLETKE za kokoši, t r 051/684-167 
9 0 0 0 3 1 3 

POSLVONI STIKI 

GOTOVINSKI KREDm DO lo 
L E T Z A V S E Z A P O S L E N E , 

T U D I Z A D O L O Č E N Č A S . T E R 

UPOKOJENCE, do 50 % obr, 
obveznosti niso ovira. Tudi kre-
diti na osnovi vozita in leasingi. 
Možnost odplačila na položni-
ce, pridemo tudi na dom. N U -

M E R O U N O , Kukovec Robert 
Mlinska 2 2 , 2 0 0 0 Maribor, 

0 2 / 2 5 2 - 4 8 - 2 6 , 0 4 1 / 7 5 0 - 5 6 0 

ZAPOSLITVE (m/ž) 
NUDIM 

GOSTILNA Pri Viktorju, Partizanska c 
17. Kranj zaposli kuharja/ico in kuhin-
jsko pomočnico, tr 040/646-174, 
040/435-070 eoooooo 

IŠČEMO prijetno dekle za delo v kava 
baru. delo je dvoizmensko. v 
Stražisču, Jakelj in odtali d.ri.o.. 
Benedikova 1. Kranj. I t 031/764-
3 9 9 9 0 0 0 3 4 « 

PICERIJA Tonač. Grad 15, Cerklje za-
posli delovca za razvoz hrane, tr 
040/419-472 »00029« 

PI2ZERUA Pk^to , Sejmišče 1. Kranj 
zaposli picopeka z izkušnjami, t r 
031/437-816. Matej 9000081 

ZAPOSLIMO dekle v strežbi, lahko 
študentka. 2A, d.o.o.. Zg. Bitnje 32. 
Žabnica, 9 041/751-166. po 18. uri 

ZAPOSLIMO natakarja z izkušnjami. 
Gostilna Rekar. Zasavska c. 13, Kranj, 
t r 041/789-892 900033» 

ZAPOSLIMO kmetijskega tehnika ali 
prodajalca m/ž za delo v kmetijski tr-
govini za določen čas. Korotan. d.o.o., 
Struževo 20. Kranj, tr 04/23-68-710 

9 0 0 0 3 4 4 

Z A H V A L A 

Za en pogfed bi marsikdo storil vse, 
samo za en po^d nedolžnih nje oči, 
ki sama toplina in radost iz njih žari, 
za en pogled, da bi ganilo me. 

Za en dotik blede kože njenih rok, 
samo za en dotik, ki ogrel bi mi srce, 
da po licih bi pritekle mi solze, 
da zaslišala bi svoj 'ga srca pok. 

A en dotik, en pogled je zdaj zbledel, 
iščem ga a najti ga ne znam. 
v grob zdaj z njo bo pokopan, 
a spomin v mojem srcu vedno bo živel. 

Ob b o l e d izgubi n a š e drage m a m e , stare m a m e , sestre in tete 

A N I C E KOREN 
roj. K n e 

s e i s k r e n o z a h v a l j u j e m o s o r o d n i k o m , s o s e d o m , z n a n c e m in 
pri jatel jem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete 
maSe . Naj lepša hvala gospodu J a n e z u J e n k u z a lepo opravl jeno 
sveto m a š o in pogrebni obred, p e v c e m za lepo petje ter pogreb-
ni s lužbi Navček. Hvala v s e m . tudi tistim, ki v a s n i s m o imeno-
vali , in tistim, ki s te jo pospremi l i na n jeni zadnj i poti. 

Žalujoči : m o ž Vi l i , hčerke Dar inka , Fani , V i l m a . Anica 
z d r u ž i n a m i in ostal i 
Tat inec 

R e d n o zaposl imo v e č 
' v o z n i k o v ( m / ž ) C In E 

k a t e g o r i j e v mednarodnem 
transportu. 

Zaposl imo o s e b o ( m / ž ) z a 

d i s p o z t e l j o v m e d n a r o d n e m 

t r a n s p o r t u s tekočim znanjem 
nemščine ter angleščine in 

o s e b o ( m / ž ) z a d i s p o z i c i j o v 
n > e d n a r o d n e m t r a n s p o r t u 

s tekočim znanjem 
italijanščine ter anglešč ine . 

Telefonska številka za 
kontakt : 0 4 1 6 9 1 - 7 8 4 , 

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

l iČEM 

VOZNIK C. E kat. iz Kranja išče delo, 
t r 040/607-095 90003n 

IŠČEM DELO kot inštruktor matem-
atike. t r 040/267-108 9000341 

IŠČEM delo na vašem domu, čiščen-
je. okolica Radovljice, tr 040/559-
7 0 5 9 0 0 0 3 2 8 

STORITVE 
NUDIM 

ZAPOSLIMO avtoWiehnika za nedo-
ločen čas. v pooblaščenem Fordovem 
servisu. Brelih. d.o.o.. Suha 29. Škof-
ja Loka, i r 031/302-405. 031/506-
7 9 9 9 0 0 0 3 2 5 

TELEFONSKI studio išče pridne za 
deCo na telefonu, izkušene telefonistke 
zaželene. Baldrijan. d.o.o., Ul. M. Vad-
nova 19. Kranj. 0590/41-575, « 
040/415-556 

9 0 0 0 3 0 8 

ZAPOSLIMO referenta prodaje, zahte-
vano znanje ang. jezika, izpit B kat. ter 
najmanj sredna izobrazba ekonomske 
ali komercialne smeri. Humer, d.o.o., 
Zasavska 45 D. Kranj. « 04/28-72-
0 0 0 9 0 0 0 3 2 7 

JURČIČ Co., d.o.o. zaposli disponen-
ta v logistiki (m/ž) za področje mednar-
odne špedicije. Pisne prijave do 
31.1.2009, Jurčič &Co., d.o.o., 
Poslovna cona A45, Šenčur, tr 
041/642-672 

9 0 0 0 2 7 2 

KADROVNIKA in komercialista v 
nabavi zaposlimo. Prijave z dokazili: 
LE-TEHNIKA, d.o.o., Šuceva 27, 
Kranj 

0 0 0 0 3 3 4 

AVTOSTEKU Jelovčan, d.o.o.. Žab-
n\ca 24. zaposlim sodelavca v avtore-
montnl dejavnosti, montaža avtostekel. 
« 041/756-188 

9 0 0 0 2 3 7 

IŠČEMO avtokleparfa, Avtotri, d.o.o., 
Rupa 38, Kranj, t r 04/20-19-380 

9 0 0 0 0 7 3 

JURČIČ Co.. d.o.o. zaposli avtome-
hanika in avtokleparja • vzdrževalca 
tovornih vozil. Pisne prijave do 
31.1.2009. Jurčič &Co.. d.o.o., 
Poslovna cona A45, Šenčur. « 
041/642-672 0000273 

v v v \ w . p o ^ r c l M u k . c o m 

ADAPTACIJE ADAPTACIJE, novo-
gradnje od temelja do strehe. Notranje 
omete, fasade, kamnite škarpe, u r^ 
janje in tlakovanje dvorišč, z našim ali 
vašim materialom. SGP Bytyqi d.n.o.. 
Struževo 3a. Kranj, t r 041/222-741 

S008742 

ADAPTACIJE, novogradnje, fasade, 
škarpe, dvorišča - vsa zidarska dela in 
popravila vam izdelamo mojstri s 25-
letno tradteijo. Grating M, d.o.o.. Ces-
ta na Brdo 85, Ljubljana, tr 01/25-
64-566. 031 / 356^01 

0 0 0 0 3 4 7 

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter, 
s. p.. Senično 7, Križe, tel.: 59-55-
170.041/733-709: žaluzije. roloji, ro-
lete. lamelne zavese, plise zavese, ko-
mamiki. markize, www.asteriks.net 

6 0 0 6 8 5 4 

BELJENJE in glajenje notranjih pros-
torov. premazi oken in vrat. odstranje-
vanje tapet, dekorativni ometi in oples-
ki. antiglivični premazi Pavec Ivan s.p., 
Podbrezje 179, Naklo, tr 031/39-29-
0 9 6 0 0 8 6 7 5 

ELEKTRO instalacije v novogradnjah, 
adaptacije napeljav, vzdrževalna dela, 
senris oljnih gorilnikov in meritve 
dimnih emisij. ELETEH, Marko Snedic 
s.p., Mlaka 7, Tržič, tr 031/243-169 

0 0 0 0 3 0 5 

FLORIJANI. d.o.o., C. na Brdo 41, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od 
temeljev do strehe, adaptacije, ometi, 
ometi fasad. I<amnite škarpe, tlakovan-
je dvorišč. t r 041/557-871 

9 0 0 0 0 7 « 

GRADBENO PODJETJE KRANJ, 
d.o.o. Zupanova 6. Šenčur izvaja vsa 
gradbena dela, notranje omete, vse 
vrste fasad, adaptacije, novogradnje, 
tlakovanje dvorišč, kvalitetno, hitro in 
poceni, tr 051/354-039 

9 0 0 0 3 0 9 

(ZDELAVA finskih savn po naročilu M 
& V Planinšek in partner, d.o.o.. 
ŠinkovTum 23. Vodice, t r 031/206-
724 9000140 

KrrANJE. brušenje, beljenje sten. po-
laganje laminatov in gotovih parketov. 
M & V Planinšek In partner, d.o.o.. 
Šinkov Tum 23. Vodtee. t r 031/206-
7 2 4 9 0 0 0 1 4 6 

KOMPLETNA adaptacija stanovanj in 
kopalnic, vodovod, centralna, elektri-
ka, keramika, knauf, malarska dela-
Kopalnica samo v 7 dneh! Jani in Met-
ka Rep d.n.o.. Godežič 43 a. Šk. 
Loka, « 041 /757-109 ooooiez 

OD TEMEUEV do strehe, notranje 
omete, vse vrste fasad, škarpe ter 
tlakovanje dvorišč, kvalitetno, hitro In 
poceni. Arbaj, d.o.o., Zg. Bela 24. 
Preddvor, tr 041/241-149 

9 0 0 0 1 7 0 

TESNJENJE OKEN IN VRAT uvožena 
tesnila, do 30 % prihranka pri ogrevan-
ju. Prepiha in prahu ni več! Zmanjšan 
hrup. 10 let garancije. BE & MA. 
d.o.o.. Ekslerjeva 6. Kamnik. ® 
01/83-15057. 041/694-229 

ZASEBNI STIKI 
ŽENITNA posredovalnica Zaupanje za 
vse. ki si želite trajnih razmerij, tr 
031/836-378 

ŽENSKE in dekleta, stara do 46 let 
lahko zastonj spoznate partnerja za 
skupno življenje, t r 041/229-649 

9 0 0 0 1 0 6 

OBVESTILA 
PLESNA šola Urška Kranj vpisuje za-
četnike in dobre plesalce, Inf na. tr 
041/611-000 9 0 0 0 3 0 2 

RAZNO 
PRODAM 

CISTERNO za kurilno olje 2000 I . 
novo. nerabljeno, pločevinasto, tr 
041/515-861 

0 0 0 0 3 3 6 

LESENE A lestve. dol1-4 m (3-12 kli-
nov). Zbilje 22, Medvode, t r 
041/981-210 dooo280 

GG naročnine 
04/201 42 4 1 , e;po§ta: naro(3iine@g-glas.si 
wviw.gorenjskigIas.si 

O S M R T N I C A 

V s e m , ki ste j o poznal i , sporočamo, da je svojo ž iv l jenjsko pot v 
74 . letu starosti sklenila n a š a draga žena, m a m i in babi 

MARTINA U R B A N C 
roj. Antolič 

Od nje se b o m o poslovili v d r u ž i n s k e m krogu jutri, v sredo, 2 1 . 
januarja 2 0 0 9 , ob 12 . uri na M e s t n e m pokopal išču v Kranju . Na 
dan p o g r e b a bo žara od 7- u r e da l je v p o s l o v i l n i v e ž i c i n a 
tamkajšn jem pokopal išču. 

Žalujoči : m o ž Lado, hčerki Tat jana in Nataša z d r u ž i n a m a ter 
ostalo sorodstvo 
Pr imskovo, 1 6 . januar ja 2 0 0 9 

Z A H V A L A 

Ob prerani in boleči izgubi m o ž a , očeta in brata 

BORISA PIVKA 
se zahva l ju jemo z n a n c e m , pri jatel jem, sorodnikom, s o s e d o m , 
sodelavcem P iakt ikuma, M a r m o r j a Hotavl je , T a v e m i Petra in 
Bož ičn iku za iz rečena soža l j a , p o d a r j e n o cvetje in sveče . Še 
posebna zahvala lovcem L D G o r e n j a vas in sosednj ih lovskih 
d r u ž i n ter k i n o l o g o m za Častni m i m o h o d , zahva la g r e tudi 
Lovskemu p e v s k e m u zboru iz S k o f l e Loke in rogistom ter go-
vornikoma Mat jažu Č e p i n u in Jur i ju K i m i r u za ganlj ive besede 
slovesa. Z a h v a l j u j e m o s e tudi zdravn icama Nadji Subic i n Ireni 
Oblak BiČek, g o s p o d u d u h o v n i k u za podar jeno sveto m a š o in 
pogreb . H v a l a v s e m , ki s te n a m stal i o b s t rani in g a v tako 
ve l ikem števi lu pospremi l i n a zadnj i poti. 

Žalujoči : ž e n a Fani , hči U r š k a , s in J a n e z i n sestri 
Hotavlje, Dupl je , Kran j 

http://www.asteriks.net
mailto:3iine@g-glas.si
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A N K E T A 

Zimski užitki na 
tekaških smučeh 
M A J A B E R T O N C I L J 

Tek na smučeh je rekreacija, 
s katero se ukvarja veliko 
ljudi. Zakaj, smo spraševali 
rekreativce v Planici, kjer so 
proge zelo dobro urejene, 
tekačev pa predvsem ob 
koncih tednov ne manjka. 

Marko Bečan: 

"Tek na smučeh je rekreacija, 
kjer razgibaš celo telo. Na 
smučeh tečem zadnjih šest 
let, v letošnji zimi sem tekel 
okrog dvajsetkrat. Tek na 
smučeh je najboljši šport za 
nabiranje kondicije pozimi." 

Barbara Šteblaj: 

"Tek na smučeh je najboljša 
rekreacija, se najbolje razgi-
baš. Tečem že vrsto let. Če 
mi čas dopušča, grem na te-
kaške smuči trikrat tedensko. 
Tečem večinoma na Pokljuki, 
v Tamarju, Ratečah." 

Marko Starman: 

"Na smučeh tečem občas-
no. Je dobra rekreacija za 
celo telo, poleg tega mi je 
všeč, ker je v naravi. Danes 
sem tukaj s prijatelji. Eden 
se uči in je mislil, da je lažje, 
da se samo malo poganjaš." 

Tina Perše: 

"Tek na smučeh mi je všeč, 
s tem športom se ukvarjam 
že od malega. Rada sem v 
naravi. Treniram gorsko ko-
lesarstvo in tek na smučeh 
je dober za nabiranje kondi-
cije v zimskih mesecih." 

Zdravko Mitrič: 

"Na smučeh tečem občas-
rio, letos sem tekel sedem-
krat. Predstavlja mi dopol-
nilni trening čez zimo. Ta 
šport mi je všeč, sploh če je 
lepo vreme. Se sprostiš, 
opazuješ naravo, hribe." 

Pri Šegregurju že 
sedemdeset let navijajo ure 
Urarstvo Šegregur v Kranju praznuje visoko obletnico obrti. Pred kratkim so se preselili nazaj na 
lokacijo poleg Gimnazije Kranj, na kateri je Drago Šegregur starejši odprl obrt pred sedmimi desetletji. 

SUZANA P . KOVAČIČ 

Kranj - Prvič so vrata Urar-
stva Šegregur v Kranju od-
prli leta 1938, začetnik je 
bil urarski mojster Drago 
Šegregur starejši na lokaci-
ji ob Gimnaziji Kranj, kjer 
danes stoji t. i. trojček. Leta 
1973 je obrt prevzel njegov 
sin Drago, ki je končal 
Srednjo urarsko šolo v Ce-
lju, kasneje se je izšolal še 
za ekonomista. Z njim smo 
se tudi pogovarjali. "Če se 
spreminja tehnologija izde-
lave ur, če se spreminjajo 
dizajni, pa je nekaj ostalo 
enako vse do danes: švicar-
ske ure so še vedno najbolj-
še. Tudi mobilni telefoni, ki 
kažejo čas, niso nadomesti-
li ur, pri moških pa so ure v 
glavnem edini modni doda-
tek," je povedal. 

"Prvo uro mi je podaril 
oče, ko sem bil še v osnov-
nošolskih klopeh. Bila je 
klasična, na kazalce, za na-
viti. Saj drugih toliko let na-
zaj sploh ni bilo. Danes je 
klasika le še za ljubitelje," je 
povedal Drago, ki je mojster 
popravljanja vseh vrst ur. 
Večkrat se je udeležil sped-

Drago Šegregur / Foto: rinj oon 

aliziranega sejma v Baslu v 
Švici, na katerem predstavi-
jo modne trende v urarstvu. 
"Prednost urarjev oziroma 
našega znanja je v tem, da 
stranki, če nam zaupa, zna-
mo svetovati izbiro ure, gle-
de na kakovost in ceno," je 
povedal sogovornik. 

Pred kratkim so se prese-
lili nazaj na lokacijo, na.ka-

teri so začeli urarsko obrt 
pred sedmimi desetletji. 
"Res je. Obrt je začel oče v 
eni od hiš ob Gimnaziji 
Kranj, a so te podrli in ure-
dili parkirišče. Obrt smo 
preselili nekaj deset metrov 
stran, kjer domuje tudi Tu-
ristično društvo Kranj. Ob 
Gimnaziji so v tem času 
zgradili nov kompleks, t. i. 

trojček, nam pa se je ponu-
dila priložnost, da se prese-
limo nazaj, tja, kjer smo za-
čeli pred sedemdesetimi 
leti," je še povedal sogovor-
nik. Pri delu mu občasno 
že pomaga hčerka Nina, 
Drago pa si želi, da bi se 
družinska tradicija nadalje-
vala tudi v naslednjih rodo-
vih Šegregurjevih. 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 

Danes in jutri bo oblačno z dežjem, ki ga bo več na zahodu 
države. Meja sneženja bo na 1000 m nadmorske višine. 
V četrtek bodo padavine oslabele, meja sneženja se bo 
s p u s t i l a d o n i ž i n . Agmclja RS h okolji. Urjd M metrerolegijo 
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Sedway spet 
med najboljšimi 
Na sejmu v Diisseldorfu so načrtovalci Seavi^ayja 
dobili kar tri priznanja za barke leta. 

ŠTEFAN Ž A R G I 

DUsseIdorf - Na največjem 
evropskem sejmu navtike v 
nemškem Dusseldorfii, ki 
je odprl vrata v nedeljo, 
so načrtovalci slovenskega 
podjetja Seaway bratov Ja-
kopin z Zgoše pri Begunjah 
prejeli kar tri priznanja plo-
vila leta in tako svojo zbirko 
tovrstnih priznanj povečali 
na kar 30. Kot nam je pove-
dal Japec Jakopin neposred-
no iz Dusseldorfa, so letos 
prejeli omenjena priznanja 
v treh od šestih razredov 
motornih jaht: za Bavario 
30 HT (razred do 30 čev-
ljev), Marex 370 (razred do 
40 čevljev) in Windy 44 
(razred do 50 čevljev). Prvo 
izdelujejo v Nemčiji, pre-

ostali dve pa na Norveškem. 
Projektanti Seawayja pa so 
na sejmu v Diisseldorfu 
vzbudili veliko zanimanja 
tudi z desetmetrskim mo-
tornim plovilom Greenline 
33, ki ga izmenično poga-
njata dizelski in električni 
motor - imenovan paralelni 
hibrid. Vest o tem izjem-
nem ekološkem projektu je 
bil tudi po zaslugi Volks-
wagna, ki je prispeval dizel-
ski motor, objavljena v vseh 
važnejših evropskih medi-
jih. Japec Jakopin je ob tem 
izrazil veliko veselje, da se 
izredni delež slovenskih 
načrtovalcev in izdelovalcev 
plovil še naprej krepi in da 
bosta s tem zagotovljeni 
delo in lepa prihodnost v tej 
panogi. 

Mladoporočenci 

V Kranju sta se 14. januarja 2009 poročila Primož Umek in 
Barbara Prestar. Mladoporočencema čestitamo in jima po-
darjamo polletno naročnino na Gorenjski glas. 

Novorojenčki 

Minuli teden je na Gorenjskem na svet prijokalo 34 prebival-
cev. V Kranju se je rodilo i6 deklic in 13 dečkov. Najtežja de-
klica je tehtala 4180 gramov, najlažja pa 2420 gramov. Na 
Jesenicah so prvič zajokali 2 dečka in 3 deklice. Najtežja je 
bila deklica s 4280 grami, najlažjemu dečku pa je tehtnica 
pokazala 3190 gramov. 

RADIO KRANJ d.0.0. 
Stritatjeva ul. 6. KRANJ 

TELEFON: 
<04) 2 8 1 - 2 2 2 0 nuvuoM« 
(04 ) 2 8 1 - 2 2 2 1 t«cu>= 

( 0 4 ) 2 0 2 2 - 2 2 2 Komu 
( 0 5 1 ) 3 0 3 - 5 0 5 KOOMUOM 

( 0 4 ) 2 S 1 - 2 2 S 5 umuoj« 
( 0 4 ) 2 8 1 - 2 2 2 9 <k2W* 

E p u i l a : 
r a d l o k r a n j ^ a d l o - k r a n j . s l 

www.raclio-kranj.si 

mailto:info@g-glas.si
http://www.raclio-kranj.si

