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Na cesto novi in novi delavci 
Odpuščanja na o b m o č j u Jesenic se kar vrst i jo, zdaj sta na vrst i pod je t j i ITC 
Hrušica in Vogt Electronic Blejska Dobrava. 

U R U PETERNEL 

Jesenice - Konec februarja bo 
na zavod za zaposlovanje pri-
šlo novih 47 delavcev, in sicer 
iz podjetja ITC s Hrušica. V 
podjetju izdelujejo sestavne 
dele za notranjo avtomobil-
sko opremo, v celoti pa so bili 
vezani na nemškega partner-
ja, ki je zaradi recesije odpo-
vedal vse pogodbe, je povedal 
direktor podjetja ITC Franc 
Čeme. Tako bodo delali le še 
do konca februarja, nato pa 
proizvodnjo ustavili in na za-
vod bo šlo vseh 47 zaposle-
nih, zvečine žensk. 

Druga slaba novica prihaja 
iz podjetja Vogt Electronic 2 
Blejske Dobrave, kjer naj bi 
brez dela ostalo 55 zaposle-
nih, prav tako pretežno 
žensk. V podjetju, ki se 
ukvarja s proizvodnjo in trže-
njem elementov za elektro-
niko, so se naročila zmanjša-
la kar za 45 odstotkov, zaradi 
česar ne bodo podaljšali po-
godb za določen čas, s čimer 
bodo število zaposlenih 
zmanjšali za štirideset od-
stotkov, je povedal direktor 
podjetja Janez Ločniškar. 
Tudi podjetje Vogt v celoti 
dela za avtomobilsko indus-

trijo, recesija pa je očitno 
najprej udarila prav po tej 
panogi. 

Po ustavitvi proizvodnje v 
podjetju Sandy s Slovenske-
ga Javornika, kjer je konec 
decembra brez dela ostato 41 
delavk, torej prihaja nov val 
odpuščanja v jeseniški obči-
ni. Tako se število brezposel-
nih na območju jeseniškega 
urada za delo iz dneva v dan 
povečuje. Po zadnjih lu-ad-
nih podatkih je bilo konec 
decembra na tem območju 
brez dela 768 ljudi. 

4. stran 

Domel na 36-urni delovnik 
Domel , ki zaposlu je 830 domač inov , s p r i hodn j im t e d n o m prehaja na 
36-urni tedenski delovnik. 

BOŠTJAN BOGATAJ 

Železniki • Za štiri ure krajši 
tedenski delovnik, ki v praksi 
pomeni za desetino nižje 
plače in prazno tovarno vsak 
drugi petek, 15 odstotkov 
nižje plače zaposlenih po 
individualnih pogodbah in 
minimalno plačo 650 evrov 
bruto, so rezultati včerajšnje-
ga dogovora med vodstvom 
podjetja in sindikati. 

"Sprejeli smo še nekaj dru-
gih ukrepov za zmanjševanje 
stroškov in zalog, kot je od-
daja vseh naročil upravi, 
ustavitev vseh investicij, po-
daljševanje plačilnih rokov 
dobaviteljem, ne bo več po-
daljševanja pogodb delav-
cem, zaposlenim za določen 
čas," pojasnjuje Jožica Rejec, 
predsednica uprave. 

Dogovor s sindikati je bil 
zaključen včeraj nekaj minut 
pred 12. uro, ki razumejo sti-
sko podjetja, saj so zaposleni 
v večini tudi solastniki pod-
jetja. S ponovno vzpostavitvi-

jo polnega, 40-umega delo-
vnika bodo plače uskladili z 
zahtevami sindikatov. Kdaj 
se bo to zgodilo, pa Rejčeva 
ne želi ugibati. 

• 3. stran 
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V podjetju ITC na Hrušici bodo delali le $e do konca februarja, nato gre vseh 47 delavcev 
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A K T U A L N O 

Menjava na vrhu jelovice 

s prehodom na enotirni sistem 
upravljanja je vodenje Jelovice pre-
vzel Gregor Benfina, dosedanji pred-
sednik nadzornega sveta, ki zaenkrat 
ne napoveduje odpuščanja in skraj-
ševanja delovnega časa. Dosedanji 
direktor Alei Ekar bo v Jelovici vodil 
prodajo. 

G O R E N J S K A 

Tržiško "morje" vse bolj 

daleč 

občinski svet je odločitev o usodi let-
nega kopalgča odložil do konca mar-
ca. Podžupan Jure Megl:č je županu 
očital dogcvore na skrivaj. Kranjska 
investicijska družba je potrdila inte-
res, da bi na lokaciji kopališča zgradili 
trgovino Hofer. 

K R O N I K A 

V Bohinju vlak povozil 

moškega 

v petek je na cestnem prehodu čez 
železniško progo v Logu v Bohinju 
vlak do snrti povozil jz-letnika iz 
okolice Vodic. S prijateljem sc jc vra-
čal z riboloira v Savi Bohinjki, hodil je 
po progi, 1 tistem trenutku pa je z 
Bleda pripeljal vlak. g 

D R U Ž A B N A K R O N I K A 

Slovenka leta je 

N e ž a Maurer 

Tokratna prireditev Slovenka leta ni 
zadostila samo nečimrnosti sloven-
skega okusa, temveč potešila tudi la-
koto intelektualcev in okronala 78-
letno Nežo Maurer • pesnico, pisate-
ljico, novinarko, urednico in pedago-

.inio. 

V R E M E 

Danes bo tudi po nižinah v 
javnem snežilo. Jutri popoldne 
bo sneženje večinoma 
ponehalo. V četrtek bo pretežno 
oblačno in večinoma suho. 
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jutri: pretežno oblačno 
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R A D O V g j C A 

Ob jubileju razstava o pohodu 

"Fotografije nam obujajo spomine na znane obraze in na-
por, ki se odraža na njih, ter na mnogo utrujenih in ožulje-
nih nog, a obenem tudi spomin na prijateljstvo in tovari-
štvo," je ob odprtju fotografslce razstave i o let pohoda 
Ankaran-Triglav v Domu veteranov poudaril radovljiški žu-
pan in podpredsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo 
Janko S. Stušek. Na razstavi so predstavili fotografije, ki so 
nastale v desetih letih spominskega pohoda na Triglav, ki ga 
vsako leto v juliju pripravijo Združenje borcev za vrednote 

NOB, Zveza veteranov vojne za Slovenijo in Zveza sloven-
skih častnikov. Že desetkrat pa so se v okviru te prireditve 
podali na pot tudi udeleženci, ki svoj pohod na Triglav za-
čno nekaj dni prej v Ankaranu. Pobudnik in vodja pohoda je 
Lado Ličen, predsednik pokrajinskega odbora veteranov voj-
ne za Slovenijo Južna Primorska in hkrati predsednik ob-
močnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Slovenska 
Istra, ki je tudi pripravil razstavo. M. R. 

BLED 

NSi o evropskih volitvah in financah 
Funkcionarji NSi so se v soboto na Bledu zbrali na letnem 
posvetu stranke. Njihov največji projekt v prvi polovici leta 
bodo po besedah predsednice NSi Ljudmile Novak volitve v 
evropski parlament. "Trenutno poteka evidentiranje kandi-
datov za sestavo liste, ki jo bomo verjetno potrdili v začetku 
februarja," je pojasnila Ljudmila Novak in dodala, da naj bi 
po dogovoru v stranki znova kandidirala tudi ona in Lojze 
Peterle. Zagotovila je še, da bo lista sestavljena uravnoteže-
no po spolu in, kolikor se bo dalo, tudi po regijski pokrito-
sti. Ljudmila Novak je spregovorila še o finančnih razmerah 
v stranki, saj so imeli z volilno kampanjo za lanske parla-
mentarne volitve veliko stroškov. Zato so morali najeti celo 
posojilo, ki so ga v večji meri že odplačali, preostalo vrzel pa 
naj bi poskušali zapolniti tudi s pomočjo občinskih odbo-
rov, je še dodala Ljudmila Novak. M. R. 

fmrilo 
^izžrebanemu naročniku časopisa 

Gorenjski Glas 

! Knjigo prejme BRITA SODJA z Blejske Dobrave. 

KOTIČEK ZA NAROČNIKE 

Gorenjski glas podarja vstopnice! 

v nedeljo, 15. februarja, ob i8. uri bo v Hali Komunalnega cen-
tra Domžale koncert Tanje Zaje Zupan. Nastop citrarke bodo 
popestrili naslednji gostje: Štajerskih 7, Vili Resnik, Vlado Ka-
lember, Ansambel Sredenšek, Daniei Popovič, Jure Sešek, Nu-
ška DraŠček, Luka Sešek, Ajda Stina Turek, Skupina Energija in 
Godalni orkester GŠ Domžale - Anastasia Strings. Gorenjski 
glas podarja pet vstopnic za koncert. Odgovorite na nagradno 
vprašanje: "Koliko gostov bo nastopilo na koncertu?" Dopisni-
ce s pravilnimi odgovori in svojimi podatki pošljite na naslov: 
Gorenjski glas, Blelweisova cesta 4, 4000 Kranj, ali e-naslov: 
narocnine@g-glas.si. Med odgovori, ki bodo prispeli najkas-
neje do ponedeljka, 2. flsbruarja, bomo izžrebali pet srečnežev, 
ki bodo prejeli po eno vstopnico. Imena nagrajencev bodo ob-
javljena 3. februarja v Gorenjskem glasu, vstopnice bodo pre-
jeli po pošti. Vstopnice za koncert po ceni 14 EUR lahko kupi-
te tudi na blagajni Gorenjskega glasa od ponedeljka do četrtka 
od 8. do 19. ure, v petek pa od 8. do 16. ure. 

Sejnine naj bi znižali 
za polovico 
Po priporoči lu vlade naj bi nadzornikom v družbah v državni lasti in javnih zavodih sejnine znižali za 
polovico, do konca prihodnjega leta naj bi se odpovedali tud i nagradam. 

M A T E J A R A K I 

Kranj - Z namenom omeje-
vanja učinkov finančne krize 
je vlada minuli teden predla-
gala znižanje sejnin članom 
nadzornih svetov in zuna-
njim članom upravnih odbo-
rov v javnih podjetjih in dru-
gih gospodarskih družbah, 
Id so v celoti ali delno v dr-
žavni lasti. Do konca prihod-
njega leta naj bi se po pripo-
ročilu vlade odpovedali tudi 
nagradam iz naslova dobička 
družbe. Po novem naj bi 
tako za sejnine članom nad-
zornih svetov izplačali od 75 
evrov bruto na sejo za mikro 
družbe do 275 evrov za velike 
družbe oziroma predsedni-
kom nadzornih svetov od 
97,50 evra bruto na sejo za 
mikro družbe do 357,50 evra 
za velike družbe. 

Vlada je obenem sprejela 
tudi priporočila glede plač, 
nagrad in odpravnin Članom 

in predsednikom uprav 
družb v delni ali celotni lasti 
države. Po besedah ministra 
za gospodarstvo Mateja La-
hovnika so plače uprav veza-
li na povprečno plačo v de-

dročju telekomunikacij. Naj-
višja osnovna bruto plača v 
energetiki pa naj bi znašala 
med 5200 evri za srednje 
družbe do največ 7800 ev-
rov za velike družbe. Nagra-

Vlada je minuli teden ministrstvu za finance naložila, da 
pripravi ustrezna gradiva in postopke, da se v Novi Ljub-
ljanski banki in Novi Kreditni banki Maribor opravi re-
vizija poslovanja, ki bo raziskala izpostavljenost bank za-
radi kreditiranja menedžerskih prevzemov in izpolnje-
vanje p<^ojev za dodelitev nagrad članom uprav. Tako 
naj bi ugotovili odgovornost uprav in nadzornih svetov 
za morebitne nepravilnosti in napačne odločitve. 

javnosti in velikost družbe. 
Po okvirnih izračunih naj bi 
se tako najvišja možna 
osnovna bruto plača v veli-
kih gospodarskih družbah 
gibala med sedem tisoč ev-
rov na področju usnjarske 
industrije oziroma 11.700 
evrov v zavarovalništvu do 
največ 12.500 evrov na po-

da za uspešnost poslovanja 
pa v nobenem primeru ne bi 
smela preseči dveh osnov-
nih bruto plač, vezana pa bi 
bila na pozitivno poslovanje 
in preseganje zastavljenih 
poslovnih ciljev družbe. "V 
primeru kriznega menedž-
menta ali v drugih utemelje-
nih razmerah je sicer mož-

no odstopanje od teh vred-
nosti, vendar po predhod-
nem pozitivnem mnenju 
ministra, pristojnega za po-
dročje, na katerem deluje 
gospodarska družba," so že 
zapisali v sklepu vlade. Od-
pravnine pa so po novem 
omejene na največ šestkrat-
nik povprečne mesečne pla-
če posameznika, do nje pa je 
upravičen le v primeru, če 
družbo zapusti in je razre-
šen iz nekrivdnih razlogov. 

Na podlagi tega naj bi 
predstavniki države v nad-
zornih svetih predlagali 
uskladitev že sklenjenih po-
godb najkasneje v roku ene-
ga meseca, če do tega ne bi 
prišlo v nadaljnjih dveh me-
secih, pa naj bi o tem obvesti-
li vlado. Lahovnik je ob tem 
prepričan, da so takšne plače 
še vedno stimulativne in 
odražajo običajno poslovno 
kulturo in družbene norme v 
Sloveniji. 

ŽELEZNIKI 

Leopold Nastran novi občinski svetnik 
Občinski svetniki v Železnikih so na zadnji seji potrdili man-
dat novemu članu občinskega sveta Leopoldu Nastranu 
(SD), ki bo na podlagi rezultatov zadnjih volitev za preosta-
nek mandatne dobe zamenjal Franca Žaberla. "Najprej se 
bom poskušal dobro seznaniti z delom občinskega sveta, v 
prihodnje pa bom verjetno aktivneje sodeloval na področjih, 
ki jih bolj obvladam: šolstvo, šport, kultura in okolje," je po 
seji občinskega sveta povedal Nastran, sicer športni peda-
gog na Osnovni šoli Železniki. A. H. 

L j u s g A N A 

Partnerstvo pri premagovanju krize 
Jutri naj bi se prvič srečali predsedniki parlamentarnih 
strank, da bi se pogovorili o obliki sodelovanja pri načrto-
vanju ukrepov za soočenje z gospodarsko krizo. Ob tem 
predsednik vlade Borut Pahor upa, da mu bo k sodelovanju 
uspelo pritegniti vse parlamentarne stranke, naziv tega so-
delovanja pa ni pomemben. Minuli ponedeljek se je na-
mreč že sestal s predsednikom SDS Janezom Janšo, s kate-
rim sta se pogovarjala o Janševem predlogu partnerstva za 
razvoj. M. R. 

Kranjčani o rovih in rel(reaciji 
Veliko Kranjčanov še ni obiskalo rovov pod mestom, za z imsko rekreacijo 
pa j ih več meni, da imajo dovolj pokrit ih prostorov. 

M A T E V Ž P I N T A R 

Dve vprašanji smo v to-
kratni ai^eti zastavili prebi-
valcem Kranja. Zanimalo 
nas je, ali so že obiskaU 
kranjske rove. Vprašali smo 

jih tudi, ali menijo, da Kranj 
ponuja dovolj možnosti za 
zimsko rekreacijo v pokritih 
objektih. 

Kranjske rove je doslej 
obiskala le dobra četrtina so-
delujočih v naši anketi, slabe 

tri četrtine pa kranjskih ro-
vov še niso obiskale. 41 od-
stotkov meni, da Kranj ponu-
ja dovolj možnosti za zimsko 
rekreacijo v pokritih objek-
tih, 39 odstotkov meni, da je 
ponudbe premalo, sedem 

odstotkov je ostalo neodloče-
nih in 13 odstotkov nam na 
vprašanje ni znalo odgovori-
ti, saj se ne rekreirajo. 

V zahvalo za sodelovanje 
smo vsem, ki ste našo po-
nudbo sprejeli, pošiljali brez-
plačne izvode Gorenjskega 
glasa. V prihodnjih dneh vas 
ponovno pokličemo, da vas 
povprašamo še po vašem 
mnenju o časopisu. V Klicni 
center slepih na številko 
04/517 00 00 nas lahko po-
kličete tudi sami. 

Ali menite, da Kranj ponuja 
dovolj možnosti za zimsko 
rekreacijo v pokritih objektih? 

Da 
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Menjava na vrhu Jelovice 
z novo organiz i ranost jo na čelu škof jeloške Jelovice odslej Gregor Benčina. Ne pr ičakuje odpuščan j 
in skrajševanje delovnega časa ni t i prodaje hčer inskih d ružb. 

BOSTTAN B O G A T A J 

Škofja Loka - Skupščina Jelo-
vice je lanskega decembra 
sprejela sklep o prehodu na 
enotirni sistem upravljanja. 
Tridanski upravni odbor po 
novem vodi Gregor Benčina, 
dosedanji predsednik nad-
zornega sveta in tudi večin-
ski lastnik Jelovice. Doseda-
nji direktor Aleš Ekar bo pre-
vzel vodenje prodajnih aktiv-
nosti. Družba je v lanskem 
letu s skoraj štiristo zaposle-
nimi ustvarila 25 milijonov 
evrov prihodkov od prodaje. 
Na naše vprašanje, ali poslo-
vanje uprave Aleša Ekarja ni 
izpolnila pričakovanj lastni-
kov, Benčina odgovarja, da 
so si zastavili veliko dljev v 
smeri posodobitve poslova-
nja: "Izpeljan je bil del speci-
alizacije na proizvodnem 
delu, po dvajsetih letih se je 
začelo uvajanje informacij-
skega sistema, narejeni so 
bili prvi koraki radonalizad-
je. Nikakor pa z rezultati v 
letu 2008 zaradi začetka go-
spodarske krize ne moremo 
biti zadovoljni." 

V novo organiziranost Je-
lovica vstopa tudi z dvema 
hčerinskiina družbama, kar 
bi lahko razumeli tudi kot 
prvi korak do njihove lažje 

Cr^or Benčina 

prodaje. "Za prodajo dela 
družbe ustanovitev hčerin-
skih družb ni potrebna," pra-
vi predsednik upravnega od-
bora in nadaljuje: "Jelovica 
ima širok proizvodni in pro-
dajni program ter veliko šte-
vilo prodajnih kanalov, kar 
zahteva jasne razmejitve v 
poslovanju. Z ustanovitvijo 
hčerinskih družb smo nare-
dili to, kar so v Jelovici priča-
kovali več let" Skupino Jelo-
vica sestavljajo matična druž-
ba, ki se ukvarja s proizvod-
njo in veleprodajo prodajo 
oken in viat, hčerinska druž-
ba Jelovica Trgovina s 15 ma-

loprodajnimi mesti po Slove-
niji in hčerinska družba Jelo-
vica Hiše s proizvodnjo 
montažnih hiš. 

Lani je Jelovica prodala de-
javnost proizvodnje vrat, zato 
so bili lanski prihodki nekoli-
ko nižji kot leta 2007, konč-
nega rezultata še ne poznajo. 
Gregor Benčina pričakuje 
pozitiven rezultat, vendar ne-
koliko nižji kot leto prej. 
"Vse zahtevnejše razmere na 
trgu od nas zahtevajo višjo 
kvaliteto, cenejšo proizvod-
njo in krajše dobavne roke, 
zato smo na začetku leta za-
čeli uresničevati projekt pre-

nove procesov. Pri tem nam 
pomaga uveljavljeni mene-
džer Robert Ličen," pojas-
njuje Benčina, nadaljnjo ra-
cionalizacijo pa si obeta od 
uporabe novega informacij-
skega sistema, optimizacije 
proizvodnih poti, optimalne 
izrabe prostora ter nadaljeva-
nja zmanjševanja režije. 

Le na račun slednjega (in 
rednih upokojitev) naj bi se 
letos zmanjševalo število za-
poslenih, odgovarja Benčina 
na našo vprašanje o zmanj-
ševanju števila zaposlenih. 
Jelovica je v začetku leta 
2008 imela 530 zaposlenih, 
danes jih nima niti štiristo. 
"Napovedi so zaradi krize ne-
hvaležne, poslovanje v okvi-
ru poslovn^a načrta pome-
nijo ohranjanje današnje rav-
ni, v primeru zmanjševanja 
načrta pa bo manj tudi zapo-
slenih," pojasnjuje Benčina, 
ki tudi skrajševanja delovne-
ga časa ali drugih ukrepov ne 
izključuje, vendar danes niso 
predvideni, ter zaključi: 
"Gledano z optimističnimi 
očmi, imamo produkte, ki so 
v času krize pravi, saj naša 
okna, vrata in hiše zagotav-
ljajo nižjo porabo energije, 
ekološko prijaznost in so v 
primerjavi s tujimi proizvodi 
tudi cenejši." 

Domel na 36-urni delovnik 
^ 1. s t r a n 

Domel se je tokrat že 
drugič v dveh letih znašel 
na hudi preizkušnji. Naj-
prej po poplavi septembra 
2007, ko so izpeljali vrsto 
ukrepov za zmanjševanje 
stroškov, tokrat pa še zara-
di posledic svetovne gospo-

darske krize. "Danes se so-
očamo, odvisno od proiz-
vodnih programov, z 20-
do 30-odstotnimi zmanjša-
nji naročil. Prva prelomni-
ca je bila ob prehodu v 
novo leto, drugo pričakuje-
mo sredi februarja, ko upa-
mo na zajetaejša naročila," 
pravi Jožica Rejec. 

Tako kot sami zahtevajo 
prilagodljivost svojih dobavi-
teljev, enako zahtevajo nji-
hovi kupci. Zaradi manjših 
naročil so bili zaposleni že 
januarja dva dni na dopustu. 
"Razlog so tudi zaloge, ki jih 
moramo zmanjšati. Tudi 
zato bomo sredi februarja 
koristili štiri dni kolektivne-

ga dopusta, ki smo ga pre-
nesli iz julija," pojasnjuje 
predsednica uprave, ki skozi 
vse obdobje krize pričakuje 
veliko prilagajanja, usklaje-
vanja in dogovarjanja. Re-
zultati lanskega poslovanja 
še niso znani, vendar naj bi 
Domel posloval s pozitivno 
ničlo. 

Globus bomo šteli v letih 
v sredo se bodo mestn i svetniki seznani l i z in formac i jo o pro jektu nove 
Osrednje knj ižnice Kranj, ki b i že mora la bit i , a je še ni. 

S U Z A N A P . K O V A Č I Č 

Kranj - Aktivnosti v zvezi z 
Osrednjo knjižnico Kranj, ki 
bo dobila nove prostore v ne-
kdanjem Globusu, tečejo že 
od leta 2005, in če bi šlo vse 
po načrtih, bi morala danes 
že služiti svojemu namenu. 
Namesto tega imamo sredi 
Kranja na pol podrto spome-
niško zaščiteno stavbo, pro-
dajalec knjižničnih prostorov 
IC Dom {s partnerjema Glo-
bus Trgovino in Primorjem) 

ter kupec teh prostorov 
Mestna občina Kranj (v ime-
nu občine vodstvo občinske 
uprave) pa drug na drugega 
valita krivdo za nastalo situa-
cijo. V tem trenutku so na 
občini projekti za izvedbo, na 
katere morajo prodajalcu od-
govoriti do 29. januarja. Že 
to sredo pa se bodo mestni 
svetniki na seji seznanili z 
informacijo o stanju projek-
ta. Kot je znano, projekt nove 
knjižnice občino stane 6,5 
milijona evrov, od tega je do-

bre štiri milijone občina že 
nakazala, septembra pa je 
plačilo petega delnega obro-
ka kupnine v višini 1,1 mili-
jon evrov zavrnila. "Če se za-
mikajo roki, se zamikajo tudi 
plačila. Ravnali smo kot do-
ber gospodar. Če so za štiri 
milijone naredili le to, kar je, 
potem me skrbi, koliko de-
narja bodo še potrebovali za 
dokončanje projekta. Očitno 
nekdo želi odvrniti pozor-
nost od problema," je pove-
dal podžupan Igor Valov. Di-

rektor I č Doma Ivan Marjek 
na očitke ne pristaja: "Pro-
jekte smo pripravili v pogod-
benih rokih, to je znotraj sto 
dni, na občini pa bi morali 
dokumentacijo pregledati in 
potrditi v 30 dneh; za to so 
potrebovali več kot 240 dni. 
Med pripravo projektne do-
kumentacije so spreminjali 
in dopolnjevali svoje zahteve, 
to pa zahteva tudi ustrezen 
čas in ustrezno vrednotenje, 
kar bomo opredeliti v poseb-
nem dodatku (spremenjena 
fasada, instalacije, drugačna 
razporeditev prostorov, ma-
teriali višjega standarda)." 
Igor Velov je povedal, da naj 
bi po najbolj optimističnih 
napovedih knjižnico predali 
svojemu namenu februarja 
2010. 

Branost upada 
Nacionalna raziskava branost i (NRB) za leto 
2008, ki so jo predstavi l i v petek, ugotavlja, da 
branost v Slovenij i upada. 

D I N A K A V Č I Č 

Kaj je NRB? 

Nacionalna raziskava bra-
nosti raziskuje bralne nava-
de prebivalstva posamezne 
drŽave in se izvaja v skoraj 
vseh evropskih državah. 
NRB v Sloveniji proučuje 
bralne navade Slovencev, ka-
tere časopise in revije pozna-
jo, katere berejo in kako po-
gosto jih berejo. V raziskavi 
letno sodeluje okrog osem ti-
soč ljudi iz vse Slovenije, an-
ketiranci pa so izbrani na-
ključno. Velik problem izva-
janja raziskave vedno bolj 
postaja nepripravljenost na 
sodelovanje v anketi, čeprav 
zna biti tudi to prav zabavno, 
le nekaj časa vzame. 

O padcu branosti 

Nacionalna raziskava bra-
nosti se v tej obliki izvaja že 
tretje leto, podatki se zbirajo 
v prvem in drugem polletju. 
V obdobju za leto 2008 so 
zaznali občutnejši padec bra-
nosti glede na preteklo mer-
jeno obdobje. Prvič se je zgo-
dilo, da v Sloveniji ni več ti-
skane edidje, katere eno iz-
dajo bi v povprečju bralo več 
kot štiristo tisoč ljudi. Kar 22 
merjenih edidj ima statistič-
no značilno nižji doseg, pr-
vič pa se je tudi zgodilo, da 
niti ena edicija ni dosegla 

statistično značilne rasti bra-
nosti. Edicije, ki dosegajo 
nižjo branost, prihajajo iz 
različnih skupin, zato jih ne 
moremo uvrstiti na en tip ti-
skanih edidj. Eden od razlo-
gov je, da je precejšen odsto-
tek vprašanih, kje berejo ča-
sopis, navedlo internet. 

Na vrhu rii sprememb 

Na lestvid najbolj branih 
tiskanih edicij na prvih petih 
mestih ni prišl<j do spre-
memb. Najbolj branio^jajO 
Pilot, Nedeljski dnevnik (obe 
edidji sta dosegli popokioma 
enak doseg, to je 388 tisoč 
bralcev). Vikend, Žumal in 
Slovenske novice. 

Gorenjski glas 
na drugem mestu 

Ker se raziskava izvaja gle-
de na pogosmost izhajanja, 
je Gorenjski glas med več-
dnevniki obdržal drugo me-
sto, takoj za Salomonovim 
oglasnikom. Tako kot vse 
e i d j e je tudi Gorenjski glas 
zabeležil nekoliko nižji do-
seg enega izida, a razlika s 
preteklim obdobjem ni veli-
ka. Doseg enega izida Go-
renjskega glasa je 52 tisoč 
bralcev. Na lestvico so se uvr-
stile tudi naše brezplačne 
priloge Kranjčanka, Ločanka 
in Moja Gorenjska, ki je med 
njimi z dosegom štirideset ti-
soč najbolj brana. 
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Na cesto novi in 
novi delavci 
i 1. s t ran 

Upoštevajoč delavce iz 
podjetij Sandy, ITC, Vogt, 
Elan (na jeseniški zavod se 
bo prijavilo 35 Elanovih de-
lavcev) ter še nekaterih 
manjših podjetij, pa naj bi 
število brezposelnih v nekaj 
tednih preseglo število 925. 
Še junija lani je bilo na tem 
območju brez dela 607 
oseb, torej lahko izračuna-
mo, da se bo število brezpo-
selnih povečalo za več kot 
petdeset odstotkov! Posle-
dično se tudi socialna stiska 
ljudi na Jesenicah porablja, 
ugotavljajo na Centni za so-
cialno delo Jesenice. Kot je 
povedal direktor centra 
Božo Pogačar, se od novem-
bra lani nanje obrača vse 
več posameznikov, Id so se 
znašli v hudih sodabiih te-
žavah zaradi izgube zapo 
slitve. Zato so na centru, ki 
pokriva občine Jesenice, 
Kranjska Gora in Žirovnica 
v sodelovanju z občinami že 
pripravili strategijo reševa 
nja največjih socialnih stisk 
Občina Jeseiuce je tako odo 
brila 15 tisoč evrov dodatne 
ga denarja za občinske sod 
alne pomoči in dodatnih pet 
tisoč evrov za regresirano 
prehrano za najbolj social-
no ogrožene učence v šolah, 
je povedala vodja oddelka za 
družbene dejavnosti na Ob-

čini Jesenice Tea Višnar. 
Kot je dodala, imajo posa-
mezniki, ki izgubijo delo, 
tudi pravico do uveljavljanja 
znižanega plačila vrtca. Ob 
tem je Višnarjeva poudarila, 
da občina socialno pomoč v 
primeru izgube zaposlitve 
dodeljuje individualno, na 
osnovi ugotovitve socialne-
ga stanja. "Ne gre za pavšal-
no pomoč, ampak za vsake-
ga prosilca posebej ugotav-
ljamo socialno stanje in 
upoštevamo odlok o social-
nih pomočeh," je poudarila 
Višnarjeva. 

Vse več prosilcev za po-
moč imajo tudi na jeseni-
škem Rdečem križu in Kari-
tas, kjer jim skušajo poma-
gati z živilskimi paketi in z 
oblačili. Ljudje nimajo de-
narja niti za plačilo polož-
nic, kar je po besedah Lojz-
ke Ravnik s Karitas trenut-
no eden največjih proble-
mov. Zato jim skušajo po-
magati z enkratnimi denar-
nimi pomočmi za plačilo 
položnic. Da bi prosilcem 
najbolj prav prišla denarna 
pomoč, ugotavljajo tudi na 
jeseniškem Rdečem križu. 
Žal jim lahko pomagajo 
predvsem z živilskimi pake-
ti in seznam ljudi v knjigi 
prosilcev zanje se po bese-
dah strokovne delavke Rine 
Beravs Zor podaljšuje iz 
dneva v dan. 

KRANJ 

Omejili obiske v porodnišnici 
Z a r a d i p o v e č a n e g a š tev i la o b o l e l i h za g r i p o in d r u g i m i 

o k u ž b a m i d iha l so s k o n c e m pre jšn jega t e d n a ome j i l i ob i ske 

v Bo ln i šn i c i za g i neko log i j o in p o r o d n i š t v o Kranj . N o v o r o -

j enčkov , m a m i c in d r u g i h pac ien tk naj ne o b i s k u j e j o b o l n e 

osebe, zaže leno je, da p r ide na o b i s k s a m o e n zdrav ob isko -

valec naenkrat , pa še t o za kratek čas. S. K. 

Naročniki 
imajo 2 0 % 
popusta. 

Naročanje po telefonu: 
04/201-42-41 ali po 
e-pošti: narocnine@g-gl3s.si 

Novi snežni pridobitvi 
v Kranjski Gori 
Kranjskogorski ž ičničar j i so za gradnjo št i r isedežnice Kekec in razširitev smučišča 
nameni l i 5,2 mi l i jona evrov. 

MARJANA AHAČIČ 

Kranjska Gora - Potem ko je 
že januarja lani v Kranjski 
Gori nova štirisedežnica Ke-
kec nadomestila 45 let staro 
napravo, so kranjskogorski 
žičničarji v soboto investicijo 
zaključili še s slovesnim od-
prtjem novega snežnega 
parka in sankaške proge. 

Snežni park na smučišču 
Kekec je edini v Sloveniji, 
ki omogoča tudi nočno de-
skanje in smučanje. Upo-
rabljali ga bodo tako de-
skarji na snegu kot smučar-
ji, ki želijo okusiti večjo 
mero adrenalina in ne le vi-
jugati po urejenem terenu. 
Namenjen je tako začetni-
kom kot bolj izkušenim de-
skarjem na snegu ter smu-
čarjem prostega sloga, ki 
bodo lahko uživali na drs-
nih objektih, kot so 15 me-
trov dolgi RoUercoaster box 
ter devetmetrski Fiat rail 
double pipe. Na snežnem 
parku sta tudi dva nekoliko 
večja skoka, ki sta primerna 
tudi za izvedbo tekmovanj 
v prostem slogu na visoki 
ravni, tako v kategoriji de-
skanja kot tudi smučanja 

Z novo sedežnico Kekec so se na vrh smučarske in sankaške proge prvi zapeljali 
kranjskogorski župan Jure Žerjav, dolgoletni direktor RTC Žičnice Kranjska Gora Vid Čeme 
In tehnični vodja kranjskogorskih žičničarjev Roman Sllvnlk. /Fou AniuBuiov«: 

prostega sloga. "Park se 
lahko primerja z drugimi 
parki v Evropi, saj je izjem-
no kvalitetno zgrajen," po-
udarja Klavdija Gomboc z 
RTC Žičnice Kranjska 
Gora. Približno kilometer 
dolga razsvedjena sankaška 
proga tako obratuje v večer-

nih urah, a le ob koncih 
tedna. 

RTC Žičnice Kranjska Gora 
so nekaj več kot dvajset od-
stotkov denarja za investicijo 
zagotovila iz lastnih sredstev, 
za del investicije so najeli 
bančna posojila, 35 odstotkov 
sredstev pa so pridobili iz Ev-

ropskega sklada za regional-
ni razvoj. Sobotno prireditev 
pa so kranjskogorski žični-
čarji izkoristili še za to, da so 
zaznamovali nekaj okroglih 
obletnic: 60 let prve vlečnice 
Preseka in 50 let postavitve 
prvih sedežnic, Vitranc 1 m 
Vitranc 2, v Kranjski Gori. 

Taleseni spet tekmovali v Kropi 
Na star ih smučeh so se na poboč ju pod vasjo pomer i l i domač in i in obiskovalci iz Slovenije in tu j ine. 

MARJANA AHAČIČ 

Kropa - Ce je pobočje za go-
stilno Jarm v Kropi vsaj malo 
pobeljeno, domači klub Ta-
lesenih vsako drugo soboto v 
januarju pripravi tekmo 
smučanja po starem. Prvič 
so jo organizirali pred trinaj-
stimi leti, ko se je tam zbrala 
le peščica največjih navdu-
šencev nad starimi "dilca-
mi", zdaj jih je iz leta v leto 
več. Letos so se pomerili že 
desetič - v spustu za pokal 
Koledniki ter v skokih za 
svinjsko glavo. "Skakalnica 
je majhna, takšna za skoke, 
dolge največ pet "rajžlnov". 
Povprečni skoki pa so tri do 
štiri "rajžlne" dolgi. Seveda 
je dolžina skokov vsako leto 
drugačna, saj tudi rajžl, kot 
pri nas pravimo naključno 
odsekani veji, ni vedno ena-
ko dolg," smeje pojasnjuje 
predsednik "talesenih" Jože 
Eržen. "Sodniška komisija 
ocenjuje skladnost opreme, 
slog in rezultat, pri čemer je 
pomemben tudi čas. Upoš-

tevajo najboljše kostume 
znotraj posameznih skupin -
na primer lovce, gozdarje. 
Smučanje, še posebno pa 
tekmovanje s smučmi brez 
robnikov je dokaj zahtevno, 
pomembna je telesna pri-
pravljenost, sicer se rado 
zgodi, da gredo smud dru-
gam kot smučar, oboje pa na 
koncu obleži na snegu. Tako 
je prireditev tudi precej za-
bavna." 

Kropa je bila še nekaj dni 
pred tekmovanjem vsa za-
snežena, a je dež v petek sko-
raj ves sneg jx)bral. "Odvisni 
smo od naravnega snega -
tako smo ga, kar ga je bilo, 
za progo pobrali po Kropi in 
upali, da se bo vse dobro 
končalo," se je preteklo sobo-
to, ko so se domačini spet 
zbudili v pobeljeno vas, za-
dovoljen oziral naokrog Er-
žen. "Kjer je trma, je tudi 
energija in Kroparji smo 
znani po obojem," je dodala 
predsednica domačega turi-
stičnega društva Metka Kav-
čič. 'Tmd talesenih, gasil-

Povprečen skok je dolg tri do štiri "rajžlje". / FOK.: ANKJ BUI«« 

cev, vseh drugih članov dru-
gih društev pa žena, ki so ves 
teden pekle dobrote, je da-
nes poplačan." 

Tekme se udeležilo 55 
tekmovalcev iz društev iz 
vse Slovenije: bližnji Rov-
tarji iz Škofje Loke, ker 
bodo na starih smučeh tek-

movali že ta konec tedna; 
pa Grče iz Kamnika, plan-
šarji z VeUke planine, Tor-
barji iz Postojne, Gora iz 
Predmeje in Otlice nad Aj-
dovščino, Kanin iz Bovca in 
mnogo posamičnih smu-
čarjev, tokrat prvič tudi iz 
sosednje Italije Avstrije. 

mailto:narocnine@g-gl3s.si
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Tržiško 'morje' vse bolj daleč I J J ^ ^ S 
Odloči tev o usodi Letnega kopališča Tržič in idej i za z imsk i bazen je občinski svet odloži l d o konca 
marca. Podžupan ju re Megl ič je županu očital dogovore na skrivaj. 

STOJAM S A J E 

Tržič - Naša napoved, da bo 
zimska seja tržiškega ob-
činskega sveta vroča, se je 
22. januarja potrdila. Kar 
štiri uie je trajala obravnava 
prodaje letnega kopališča. 
Končala se je brez spreje-
ma sklepov, ki jih je predla-
gal župan Borut Sajovic. 
Podžupan Jure Meglič je 
opozoril, da lahko sprejme-
jo le informacijo o lastni-
štvu kopališča, drugi sklepi 
pa bi bili nični. Spomnil je 
na lanski sklep občinskega 
sveta, da bo Splošno šport-
no društvo Tržič preneslo 
lastništvo kopališča na ob-
čino, Id bo dala društvu 333 
tisoč evrov za obnovo So-
kolnice. Svetniki nato niso 
odločali, kaj bo z bazenom. 
Dogovori o prodaji kopališ-
ča so potekali na skrivaj, je 
očital Meglič županu. Za-
gotovil je, da Socialni de-
mokrati ne bodo podprli 
prodaje kopališča, dokler 
ne bo trdne garancije za 
nov bazen. 

Pred tem zapletom so 
imeli besedo gostje in ob-
činski svetniki. Nevenka 
Pergar iz Kranjske investi-
cijske družbe je potrdila in-
teres, da bi v Tržiču zgradi-
li trgovino Hofer. Lokacija 
kopališča je zanje primer-

Clede bazena sta stala na nasprotnih bregovih celo župan in podžupan Tržiča. 

na, zato so kot edini kupec 
na licitaciji plačali 50 tisoč 
evrov kavcije. Ob podpisu 
pogodbe bi plačali SŠD Tr-
žič ostanek do 607 tisoč ev-
rov, od občine bi odkupili 
zemljišča okrog kopališča 
in pomagali pri gradnji po-
kritega bazena. Resnost po-
nudbe so izkazali, ker so že 
plačali pripravo idejne za-
snove za bazen v Križah. 
Slednja ideja je sprožila val 
nasprotovanj v KS Bistrica. 
Ivan Kapel je menil, da oni 
potrebujejo kopališče, ki so 

ga nekdaj imenovali tržiško 
'morje'. Nezaslišano se mu 
zdi, da so ga posamezniki 
vzeli za svojega, pa da ga 
prodajajo. Zanje je lokacija 
bazena v Križah nespre-
jemljiva, je poudarila pred-
sednica KS Bistrica in svet-
nica tržiške SDS Vida Raz-
tresen. Napovedala je ukre-
pe - tudi zahtevo za referen-
dum, če jih župan ne bo 
upošteval. Proti prodaji ko-
pališča se je izreldo še več 
drugih svetaikov. Jože Ku-
helj iz LDS je bil odločen. 

da ne bo podpiral župano-
vih skrivalnic glede novega 
bazena. Kot je dejal Borut 
Sajovic, za zdaj le sanjajo o 
njem, odločitev pa prepuš-
ča občinskemu svetu. Po 
posvetu s svetniškimi sku-
pinami je predlagal, da pro-
sijo kupca za odlog odločit-
ve do 31. marca. V tednu 
dni bodo imenovali delo-
vno skupino, ki bo predla-
gala najboljše rešitve. Ko je 
to sprejela Pergarjeva, je 
občinski svet potrdil župa-
nov predlog. 

Sporna meja na Jelovici 
Deset ino območ ja občine Radovlj ica je država leta 1995 pripisala občini 
Bohinj. Za reševanja spora naj ne bi bil pr is to jen nihče. 

M A R J A N A A H A Č I Č 

Radovljica - "Opozarjamo 
javnost, da je problem 
meje, s katerim se ukvarja 
Slovenija, aktualen tudi 
znotraj njenih meja," je na 
nedavni novinarski konfe-
renci na desetletje neuspeš-
nega dogovarjanja o meji 
na Jelovici opozoril radov-
ljiški župan Janko S. Stu-
šek. 

Zakon o ustanavljanju 
občin je namreč leta 1995 
nekdanjo veliko občino Ra-
dovljica razdelil, glede na 
meje naseUj. In ker ima pet 
gozdarskih hiš na Jelovici, 
ki sicer sodijo v katastrsko 
občino Lancovo, hišne šte-
vilke Nemškega Rovta, je 
območje ob delitvi avtoma-
tično pripadlo Bohinjcem. 
"V teh objektih nikoli ni 
bilo stalnih prebivalcev. 
Meja med občinama je tako 
posledica poimenovanja 
naselij v šestdesetih letih, 
po katerem gozdarski cen-

Od desne: župan Janko S. Stuiek, odvetnik Stanislav Repovž 
in vodja oddelka za splošne dejavnosti Nana Jauk 

ter Martinček spada pod 
naselje Nemški Rovt. Tja je 
bil uvrščen zaradi banalne-
ga dejstva, da so z državni-
mi gozdovi v okviru teda-
njega GG Bled gospodarili 
iz Bohinja," pojasnjuje ra-
dovljiški župan in dodaja, 
da je večina gozdov na spo-
rnem 12,5 kvadratoega kilo-
metra velikem območju v 
lasti države, planine tega 

območja pa so bile stoletja 
v lasti vasi pod Jelovico. 

Občina Radovljica se je 
tako že pred desetletjem 
skušala dogovoriti z občino 
Bohinj, da se meja spreme-
ni v korist Radovljice, a do-
govor, kot pravi župan Stu-
šek, doslej ni bil mogoč. 
Zato je leta 2001 na dr&v-
ni zbor naslovil prošnjo za 
proučitev spremembe ob-

činske meje in začetek po-
stopka, a je ta ugotovil, da 
za zadevo ni pristojen, in jo 
oddal v reševanje ministr-
stvu za c4colje in prostor. To 
je zadevo posredovalo geo-
detski upravi, ki je ugotovi-
la - da se morata o meji do-
govoriti občini, in Radovlji-
čane napotila na upravno 
sodišče. A to je ugotovilo, 
da zadeva ne spada v sodno 
pristojnost, kar je potrdilo 
tudi vrhovno sodišče. 
Zgodba se je še enkrat za-
vela in novembra lani so 
Radovljičani dobili še drugi 
odgovor ministrstva za oko-
lje in prostor, da morata ob-
čini spremembo urediti 
sporazumno in hkrati. "Do-
sedanje dogajanje kaže, da 
v primem, ko spoiazimina 
ureditev spremembe občin-
ske meje ni mogoča, si-
stemska rešitev problema 
ne obstaja. Globoko smo 
prepričani, da je nastala ad-
ministrativna krivica, ki je 
zdaj administrativno nereš-
ljiva," je razočaran župan 
Stušek, ki rešitev problema 
vidi le še v pobudi za spre-
membo zakona o določanju 
meja občin ali celo opozori-
lu mednarodni skupnosti, 
da v naši državi ni organa, 
ki bi rešil primer meje med 
dvema občinama. 

Kako uskladit i varovanje narave in tur izem, 
je bil naslov pogovora, ki ga je Triglavski narodni 
park pr ipravi l na se jmu Tur izem in prost i čas. 

M A T E J A R A N T 

Ljubljana • "Osnovni dlj par-
kov je ohraniti naravne zna-
menitosti v izvirnem stanju 
za uživanje in zadovoljstvo 
ljudi," je na okrogli mizi, ki jo 
je v okviru sejma Turizem in 
prosti čas pripravil Triglavski 
narodni park, bistvo naravi 
prijaznega turizma v parkih 
strnil vodja informacijskega 
središča TNP Dom Trenta 
Marko Pretner. Prav ohranje-
na narava in kulturna dediš-
čina, je še dodal, sta namreč 
glavni magnet za turiste. 

"Pred dvema letoma so 
predstavili raziskavo, v kateri 
so zajeli obiskovalce, ki so v 
Slovenijo prišli za daljši čas. 
Ti so kot glavni razlog obiska 
izpostavili naravo, kulturno 
dediščino, domače jedi ... 
Prav to jim lahko ponudijo 
zavarovana območja," je pre-
pričan Marko Pretner. Prav 
tako je turizem, še dodaja, v 
vseh temeljnih aktih zavaro-
vanih območij eden osnov-
nih ciljev. Kljub temu obsta-
jajo zelo različni pogledi na 
turizem znotraj zavarovanih 
območij, je opozoril. "Med-
tem ko se naravovarstveniki 
bojijo obiska, imamo na dru-
gi strani turistično gospodar-
stvo, ki se zaveda pomena tu-
rizma in se boji omejitev v 
zavarovanih območjih." Med 

naravi prijazne oblike turiz-
ma po njegovem sodi doživ-
ljanje in raziskovanje parka, 
predvsem v spremstvu vod-
nikov, kar po njegovem omo-
goča tudi veliko možnosti za 
zaposlovanje domačinov. 
"Vodniki so žive informacij-
ske točke." Naravi prijazno je 
tudi pohodništvo in opazova-
nje živali. Seveda pa to ne po-
meni, je še dodal, obiska ka-
darkoli in kjerkoli. "Zadnja 
leta poletna sezona tudi v vi-
sokogorju ni več omejena 
zgolj na julij in avgust, am-
pak se začne aprila, maja in 
traja do oktobra, sezona obis-
kov pa se ne neha niti pozi-
mi." Ce se morajo pozimi ži-
vali umikati človeku, je opo-
zoril Pretner, pa lahko izgu-
bijo tudi do dvestokrat več 
energije kot poleti. 

Množične prireditve, ki za 
sabo potegnejo tudi helikop-
terske lete in glasno ozvoče-
nje, motoriziran promet, 
množične rekreacijske prire-
ditve in f)odobno pa po pre-
pričanju Marka Pretaerja ne 
sodijo v park, saj preveč po-
segajo v naravno okolje. Ob 
tem je Mirjam Žerjav iz LT O 
Kranjska Gora opozorila, da 
bi bilo včasih dovolj že, če bi 
spoštovali zakonodajo. "Mo-
torne sani recimo so prepo-
vedane z zakonom, a jih sre-
čujemo vsepovsod." 

JESENICE 

Sedmošoiec zbolel za gnojnim meningitisom 

V Bolnišnici Jesenice zdravijo sedmošolca, ki je zbolel za 
gnojnim meningitisom. "V naši bolnišnici je to drugi primer 
v relativno kratkem času. Fanta so pravočasno pripeljali v 
bolnišnico, smo ga izolirali in je v dobrem kliničnem stanju. 
Bolezen zdravimo z antibiotiki, zdravljenje pa je dolgotrajno. 
Obvestili smo epidemiološko službo in vsi. ki so bili v ožjem 
stisku s fantom, so že dobili zaščito. V začetni fazi, ko pride 
do izbruha bolezni, je bolezen precej nalezljiva, ampak samo 
v tesnem kontaktu z obolelim. V Sloveniji je približno dvajset 
primerov gnojnega meningitisa na leto," je povedal Peter 
Najdenov, dr. med., predstojnik otroškega oddelka v Bolni-

, šnici Jesenice. Meningitis je bolezen, ki se lahko začne po-
polnoma neznačilno in se lahko v kratkem času, tudi v nekaj 
urah, zelo poslabša. Običajno se začne z vročino, mrzlico, 
glavobolom, bolnike moti svetloba, pojavi se slabost, bruha-
nje, otrplost tilnika, pojavijo se izpuščaj in tudi motnje zave-
sti že nekaj ur po začetku bolezni. Lahko se pojavijo tudi krči. 
Pomembno je, da gremo takoj k zdravniku! S. K. 

Prešernovo gledališče Kranj 

pogodbeno zaposli 

ŠEPETALCA/KO 
Delovni čas je deljen in poteka v dopoldanskem in večemenfi 
terminu. Od kandidata(ke) pričakujemo \/Sjy V. .sJopnjo l7oht5J7be 
družboslovne smeri, dobro poznavanje slovenskega jezika, 
artikuliran govor, komunikativnost in fleksibilnost. 
Pisne prijave z opisom dosedanjih delovnih izkušenj pošljite 
priporočeno po pošB nj^kasnejo do 6. februaija 2009, na naslov; 
Prešernovo gledališče Kranj, Glavni trg 6, 4000 Kranj, s pripisom 
"prijava ra razpis". Za dodatne informacije laliko pokličete vsak 
delawnik na telefon 04/280 49 1 1 / 1 8 . 
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KRANJ 

Na razstavi sveč tudi bogenšikelci 

V knjigarni Ognjišče v Kranju so v četrtek odprli razstavo sveč 
Eme jerman Zupančič iz Radomelj. "Njeno delo bi lahko raz-
delili na dva dela: na krašenje In oblikovanje sveč ter na 
ustvarjanje podob iz voska. Pri obeh izhaja predvsem iz na-
rave, kjer išče svetlobe in sence. Emino ustvarjanje odlikuje-
ta občutek za skladnost barv in grafičnih elementov ter fili-
granska natančnost, s katero so izdelani drobni detajli sveč," 
je avtorico predstavil radijski voditelj Matjaž Merfjak. Na raz-
stavi je veliko sveč s cerkvenimi motivi, zanimive so tudi zvi-
te sveče ali "bogenšikelci", ki so jih izdelovale dolenjske sve-
čarske in medičarske delavnice. "Vsaka moja sveča ima sre-
čo, ker je dvakrat rojena: ko jo ustvarim in ko jo ljudje hoče-
jo imeti za svojo," je povedala Ema Jerman Zupančič. Razsta-
va bo na ogled do svečenice, to je do drugega februarja. S. K. 

Ema Jerman Zupančič v družbi citrarke Vide Učakar. 

BLED 

Sezono začeli z zamudo 

Smučarskih užitkov se je zdaj mogoče naužiti tudi na 
smučišču Straža. Čeprav so sprva načrtovali, da bodo prve 
smučarje sprejeli že med božično novoletnimi prazniki, pa 
se je zaradi okvare na sedežnici to zgodilo šele pred dvema 
tednoma. Zamenjati so morali namreč reduktor elektromo-
torja, v kar so vložili dobrih petdeset tisoč evrov. Vodja tu-
ristične infrastrukture na smučišču Straža Bojan Žerovec je 
kljub temu optimističen, saj upa, da jim bo izgubo uspelo 
nadoknaditi med zimskimi počitnicami. "Ta čas je na 
smučišču trideset centimetrov kompaktnega snega, tako da 
smučišče obratuje normalno po urniku." Ob sobotah in 
nedeljah je mogoče smučati od 9. do 16. ure, tudi ob petkih 
pa je mogoča še nočna smuka od 17. do 20.30. M. R. 

RADOMgE 

Akademija ob 40-letnici kluba Mavrica 

Člani Foto kino in video kluba Mavrica iz Radomelj so v so-
boto s posebno Mavričino akademijo praznovali 40. oblet-
nico obstoja in delovanja. Kot društvo so organizirani že od 
leta 1969 dalje, v raznolikih klubskih dejavnostih pa združu-
jejo približno šestdeset ljubiteljev fotografije in filma iz ob-
čin Domžale, Kamnik, Mengeš in tudi iz Ljubljane. Doslej so 
se izkazali tudi kot zelo dobri organizatorji, saj so pripravili 
številne domače in mednarodne razstave in filmske dogod-
ke, pohvalijo pa se lahko tudi 2 številnimi visokimi nagrada-
mi in priznanji. Še posebej je dragocena njihova filmska kro-
nika iz domačih krajev, ki beleži čas, ki ga ni več. Dogodki 
ob 40-letnici, na katerih bodo prikazali svoje delo v tem ob-
dobju, se bodo vrstili vse do septembra. J. P. 

Zbornik o medvojnem Šenčurju 
v novem zborniku Šenčursko območje med nemško okupacijo in narodnoosvobodi ln im bojem je 
objavljenih 25 prispevkov devetnajstih piscev, od katerih j ih enajst ni več med živimi. 

S I M O N Š U B I C 

Šenčur - Krajevni organiza-
ciji Zveze borcev za vrednote 
NOB Šenčur in Visoko sta 
izdali zbornik Šenčvursko ob-
močje med nemško okupa-
cijo in narodnoosvobodil-
nim bojem (NOB). "Zbornik 
Šenčtirsko območje med 
nemško okupadjo in narod-
noosvobodilnim bojem po-
skuša popolneje prikazati 
najbolj usodno obdobje ob-
stoja in boja prebivalstva teh 
krajev ter ga tako oteti poza-
bi. Zapisano je zanesljiv do-
kaz, česa je sposoben za 
ohranitev še tako majhen 
narod, če je v boju in trplje-
nju enoten in složen, zapisa-
no pa je tudi skromno pri-
znanje predanosti in zvesto-
bi mnogih rodoljubov, ki v 
svojem boju niso klonili niti 
pred smrtjo," je ob njegovi 
predstavitvi v Domu kraja-
nov v Šenčurju dejal Franc 
Štefe - Miško, član odbora za 
izdajo zbornika, v katerem 
so sodelovali še Franc Kižan 
(predsednik), Emil Leon 
Sekne, Jože Bohinc in Ciril 
Sitar. 

V zborniku, ki je brezpla-
čen, sodeluje devetnajst pis-
cev, uporabljenih je nad se-
demsto različnih virov, ob-
javljenih 190 fotografij in 
dokumentov, v njem je nave-
denih 1250 imen, objavljene 
pa so tudi edine partizanske 

Člani odbora za izdajo zbornika (z leve): Franc Stefe - Miško, Ciril Sitar, Emil Leon Sekne in 
Franc Kržan (predsednik), manjka Jože Bohinc. 

pesmi s tega območja - do-
mačinke. Opisane so tudi 
vse žrtve vojne in NOB z ob-
močja občine Šenčur, ki jih 
je bilo 184 ali skoraj pet od-
stotkov prebivalstva. Objav-
ljeni so tudi popobiejši poda-
tki o talcih, ustreljenih v 
Šenčurju, in o žrtvah v so-
sednji občini Cerklje. 

Uvodoma zbornik opisuje 
socialno-politične razmere 
in gibanja pred drugo sveto-
vno vojno, nato pa podrobno 
prikazuje dogodke med 

nemško okupadjo na seda-
njem območju občine Šen-
čur, deloma pa tudi Cerkelj -
od nasilja, ki ga je izvajal 
okupator in izseljevanja do-
mačinov do začetka NOB na 
tem območju, vmesnega za-
tišja, končnega množičnega 
razmaha narodnoosvobodil-
nega gibanja in tudi delova-
nja domobrancev od srede 
leta 1944 naprej. "Vsa med-
vojna dogajanja in NOB na 
tem območju še niso bila po-
drobno opisana, zato so šir-

šemu prebivalstvu manj 
znana. Kako naj potem tudi 
današnja generacija, ki ni 
doživljala grozot vojne, izve 
in ocenjuje tedanja dogaja-
nja," še pravi Štefe in dodaja, 
da si z izdanim zbornikom 
ne lastijo zaslug za dokonč-
no ocenitev vseh medvojnih 
dogajanj, prepričani pa so, 
da je objavljeno gradivo po-
memben prispevek k boljše-
mu in vsestranskemu po-
znavanju in razumevanju 
polpretekle zgodovine. 

Gostili smo popotnika in slikarja 
Pogovor z Zdravkom Kaltnekarjem in Zmagom Puharjem ob predstavitvi knjige Poti, poti, poti ... v 
Hiši kulture v Gorenjskem glasu. 

S U Z A N A P . K O V A Č I Č 

Kranj - Sredin večer v večna-
menskem prostoru Gorenj-
skega glasa je bil namenjen 
prestavitvi nove popotniške 
knjige Poti, poti, poti ... avtor-
ja Zdravka Kaltnekarja, pro-
fesorja, predavatelja, popo-
tnika in avtorja številnih stro-
kovnih in leposlovnih knjig. 
Knjigo je z risbami s tušem 
mojstrsko opremil akadem-
ski slikar Zmago Puhar. Od-
prtje razstave originalnih 
risb in pogovor z avtorjema 
je vodila Petra Puhar Kejžar. 

Obema avtorjema je sku-
pen humor, obema so skup-
na potovanja, le da Zdravko 
Kaltnekar potuje več, Zmago 
Puhar pa vsaj za zdaj malce 
manj. Odlično sta se ujela 
tudi pri projektu Poti, poti, 
poti... "Risbe Zmaga Puhar-
ja v knjigi so take, kot sem si 
jih želel in kot bi jih jaz nari-

sal, če bi seveda znal risati," 
je povedal Kaltnekar, ki je v 
knjigi opisal šestinpetdeset 
svojih poti po svetu; od New 
Yorka do Pekinga... To ni tu-
ristični vodnik, ki nas vodi 
od enega kraja do drugega, 
ampak, kot je povedala Kej-
žarjeva, gre za impresije, 
vsebina knjige in risbe, na 
katerih so upodobljene zna-
menitosti krajev, mest, po-
krajine, pa človeka kar posr-
kajo vase. In komaj so javno-
sti predstavili knjigo Poti, 
poti, poti... že smo izvedeli, 
da Zdravko Kaltnekar snuje 
nove načrte. "Doma imam 
še veliko videoposnetkov, 
urejenih v filme in dopolnje-
ne s teksti in izvirno glasbo 
iz krajev, koder sem hodil. 
Imam torej dovolj snovi za 
novo knjigo. Letos pa me vle-
če k norveškim flordom, vse 
do Nordkapa," je povedal. 
Želi si še v Mehiko, vendar 

Od leve: Zmago Puhar, Petra Puhar Kejžar in Zdravko 
Kaltnekar / FOTO: TIM DOH 

je, kot pravi, na svetu preveč 
lepot, da bi človek lahko prav 
vse obhodil. "A vselej se 
bom - tako kot do zdaj - z ve-
seljem zavedal, da sem nekje 
doma, da sem doma tu, kjer 
je bog tako bogato delil lepo-
to...," je povedal avtor knjige. 
Malce v šali, malce zares pa 
je Zmago Puhar dejal, da 

zdaj, ko se je v vse te sveto-
vne znamenitosti poglobil in 
jih narisal, jih mora pa še vi-
deti. Morda prav v družbi 
Zdravka Kaltnekarja. 

V Hiši kulture v Gorenj-
skem glasu bomo predvido-
ma enkrat na mesec priprav-
ljali dogodke z različnih po-
dročij kulturnega ustvarjanja. 

mailto:info@g-glas.si
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V Železnikih sprejeli proračun 
Dodaten denar so nameni l i za rekonstrukci jo dražgoške šole, obnovo cerkve v Selcih, delovanje 
nadomestne ambulante , LTO Blegoš, uredi tev športnega parka Dašnica in novih prostorov knj ižnice. 

ANAHAKTMAN 

Železniki - Občinski svetniki 
v Železnikih so na zadnji 
seji potrdili letošnji prora-
čun. Odhodki bodo znašali 
18,3 milijona evrov, prihodki 
tri milijone manj, razliko pa 
bodo pokrili s presežki iz 
preteklih let in zadolževa-
njem v višini milijon evrov. 
Kot je povedal župan Mihael 
Prevc, proračun ni bistveno 
drugačen od osnutka, ki so 
ga obravnavali decembra. 
"Pri pripravi proračima za 
drugo obravnavo smo skuša-
li upoštevati čim več želja 
svetnikov iz prve obravna-
ve," je dodal Prevc. 

V prihodnje bo po župa-
novih besedah več denarja 
treba nameniti za investicije 
v šolstvo, a bo na drtJgi stra-
ni treba osiromašiti nekatere 
druge projekte. V predlogu 
proračuna so tako dodatno 
zagotovili 25 tisoč evrov za 
pripravo projektne doku-
mentacije za rekonstrukcijo 
šole in gradnjo telovadnice v 
Dražgošah, za pomoč pri 
plačilu računov lanske obno-
ve cerkve v Selcih pa so na-
menili dvajset tisoč evrov. 
"Več denarja - sedaj dobrih 
17 tisoč evrov - bo na voljo za 
Lokalno turistično organiza-
cijo Blegoš. Dodatne stroške 
bo zahtevalo delovanje nado-

Novo dvigalo 
v Di jaškem d o m u v Škofj i Loki so zgradi l i novo 
osebno dvigalo za potrebe Vrtca Škofja Loka. 

B0Š17AN BOGATAJ 

Škofla Loka - V tem šolskem 
letu v škofjeloških vrtcih be-
ležijo izjemno povečan vpis, 
saj so starši vpisali za več kot 
sto otrok kot leto prej. Obči-
na večji interes za vpis pripi-
suje novi zakonodaji na po-
dročju predšolskega varstva, 
po katerem so starši oprošče-
ni oskrbnine za drugega in 
vsakega nadaljnjega otroka. 
Dodatiii prostor za nove od-
delke so našli v prvem in 
drugem nadstropju Dijaške-
ga doma Škofja Loka, kjer so 
preuredili nekdanje dijaške 
sobe in odprli šest novih od-
delkov Vrtca Škofja Loka. V 
domu danes deluje 13 oddel-
kov predšolskega varstva, saj 
jih sedem delovalo že prej. 

"Vrtd so običajno urejeni 
v pritličju, morda tudi v pr-
vem nadstropju. Novi oddel-
ki vrtca in igralnice za naj-
mlajše pa so v drugem nad-
stropju. Dijaški dom ni bil 
zgrajen za potrebe vrtca, zato 
smo se odločili za dvigalo, 
saj hoja po stopnicah s tako 

velikim številom tako majh-
nih otrok ni mačji kašelj," 
odločitev pojasnjuje Alojz 
Bogataj iz občinske uprave. 
Investicija ni namenjena le 
kratkoročnemu reševanju 
problema, saj kljub načrtom 
po obnovi vrtca Najdihojca 
in novi enoti vrtca v nekdanji 
vojaSnid, ne gre le za začas-
no rešitev. 

"V tem šolskem letu nis-
mo zavrnili nobenega otro-
ka, zadnji oddelek smo odpr-
li v začetku januarja, vendar 
nas velika rodnost na Škofje-
loškem sili v odpiranje novih 
oddelkov. Na drug način var-
stva ne bi mogli zagotoviti," 
še pravi Bogataj. V dijaškem 
domu stanovalci sedaj bivajo 
le v tretjem in četrtem nad-
stropju, brez malih sosedov 
pa bi bil dom na pol prazen. 
Vsi skupaj bodo lahko upo-
rabljali dvigalo, za katerega 
je Občina Škofja Loka odšte-
la skoraj 95 tisoč evrov, s 
skoraj 70 tisoč evii pa so pla-
čali še stroške nove opreme 
za igralnice, zbornico in gar-
derobe. 

Lojze Demšar 

mestne ambulante - 20 tisoč 
evrov, približno tolikšen 
znesek pa bomo namenili 
tudi za ureditev dodatnih 

prostorov v naši izpostavi 
knjižnice. Več sredstev bo 
namenjenih tudi za dokon-
čanje športnega parka Daš-
nica," je razložil Prevc. 

Svetnik Lojze Demšar 
(SDS) je vložil amandmaja, 
po katerih bi dobrih tri tisoč 
evrov zagotovili za postavitev 
opozorilnih tabel Otroci na 
cesti na Rudnem, tisoč evrov 
pa za pripravo idejne skice 
za podzemne garaže med 
stopnicami na Kresu, a nje-
govih predlogov občinski 
svetniki niso večinsko pod-
prli. So pa na koncu z enaj-
stimi glasovi za in dvema 
proti pod streho spravili le-
tošnji proračun. 

IjUBUANA 

Gorenjci na sejmu Turizem in prosti čas 

Občine Naklo, Radovljica in Tržič ter Srednja gostinska in Tu-
ristična šola Radovljica in Biotehnični center Naklo so se pre-
tekli konec tedna skupaj predstavili na sejmu Turizem in pro-
sti čas na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Pod skup-
nim naslovom Med Savo in Karavankami so predstavili narav-
ne in kulturne znamenitosti ter turistično ponudbo območja. 
S predstavitvami turistične ponudbe so na sejmu sodelovale 
tudi nekatere druge gorenjske občine, med drugim Kranjska 
Gora in Bohinj, posebej živahno pa je bilo na razstavnem 
prostoru, kjer so se skupaj predstavili kraji iz Lipniške doline; 
tako so ga v petek s starimi smučarskimi rekviziti predstavili 
Ta leseni, pokazali so, kako v Kamni Gorici še vedno pokajo z 
možnarji ter ponujali "moško vodo". Kulturno društvo Naša 
Slovenija s sedežem v Kropi je prvič podelilo priznanja, s ka-
terimi želijo nagraditi prizadevanja za ohranjanje in uveljavlja-
nje slovenske kulturne in naravne dediščine. M. A. 

KRAN) 

Življenje brez cigarete 
Ob 31. januarju - dnevu brez cigarete bodo v Gorenjskih le-
karnah ozaveščali javnost o škodljivosti cigaret in možno-
stih za opustitev kajenja. Aktivnosti bodo potekale ta četrtek 
in petek v njihovih lekarnah po Gorenjskem, Časovni razpo-
red po krajih in urah si lahko ogledate na spletni strani 
wwv/.gorenjske-lekarne.si. S. K. 

Novo dvigalo v oddelkih Vrtca ŠkoQa Loka v dijaškem 
domu je občino stalo skoraj 95 tisoč evrov. 
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Povezani smo brezmejno, 
s skrbno izbranimi mobiteli. 

Sagem 
My231X Foraver 

Samsung 
SGH-I700 
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Povezanost med prijatelji ne pozna meja. Vsepovsod kjer že ste, lahko svoj trenutek delite s svojinni 
najblligiml. In kot najboljši prijatelji, vas tudi MotJitelovo odlifno In zanesljivo omrege ne bo pustilo 
na cedilu. Poleg zanesljivega omrežja vam brezmejno povezanost omogočajo tudi skrbno izbrani 
mobiteli. Na primer priročni Sagem z vzdržljivo baterijo za samo 1 EUR in zanesljivi Samsung, ob 
katerem vas čaka še darilo - merilec krvnega t lakal 

MariUe krvnega tlaka 
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Najmočnejše vezi so tiste, 
kijih ne vidimo. 
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KRIMINAL 

MEDVODE 

Zidali bodo 

Neznani storilci so pred kratkim vlomili v priročno skladišče 
v okolici Medvod, v katerem so se oskrbeli z različnim grad-
benim orodjem. Podjetje so oškodovali za okoli pet tisoč 
evrov. Policisti že pišejo kazensko ovadbo zoper neznanega 
storilca. 

KRANJSKA GORA 

Srečo iskal s ponarejenim denarjem 

V Kranjski Gori so znova odkrili ponarejen bankovec, tokrat 
za sto evrov. Neznani storilec ga je tudi tokrat unovčil v 
igralnici. Ponarejen stotak s serijsko številko S03729436512 
je pri štetju dnevnega izkupička odkrila blagajničarka. 
Policisti bodo po pridobljeni ekspertizi iz Banke Slovenije 
podali kazensko ovadbo na pristojno tožilstvo. 

SMLEDNIK, MEDVODE 

Izpraznili registrski blagajni 

Neznani storilci so pred časom v objemu noči iz trgovine v 
okolici Smlednika odnesli predal registrske blagajne in go-
tovir^o. Lastnika so s tem oškodovali za okoli tristo evrov. 
Tudi iz nekega podjetja v Medvodah so nepridipravi odnes-
li predal registrske blagajne in gotovino. V tem primeru je 
nastalo za tisoč evrov $kode. S. 

KRANJ 

Dogovor o skupnem usposabljanju gasilcev 

Gostje iz makedonske občine Kočani, ki bodo v skladu s 
podpisano listino s Kranjem sodelovali na področju zaščite 
in reševanja, so v soboto v družbi podžupana Igorja Velova 
obiskali tudi poklicne gasilce iz Kranja, ki so jim pokazali 
svoje delovne prostore In opremo ter jih seznanili s poseb-
nostmi svojega dela. Kot je povedal Matej Kejžar, strokovni 
vodja Javnega zavoda Gasilsko reševalne službe Kranj, so 
makedonskim gostom poklonili tudi dve plinotesnl obleki, 
ki se uporabljata za posredovanje ob razlitjih nevarnih sno-
vi. Dogovorili so se tudi za skupno izobraževanje oziroma 
medsebojno izmenjavo gasilcev. Že letos bo tako nekaj ga-
silcev iz Makedonije prišlo na usposabljanje v Kranj. S. Š. 

vo«;.P''V' vi rtu., 

Gorenjski Glas | 

Vlak povozil moškega 
Med vračanjem z r ibolova prot i av tomobi lu , park i ranem ob železniški progi v Logu v Bohinju, 
je v 52-letnika iz okol ice Vod ic trč i l potn išk i vlak. 

S I M O N S U B I C 

Log v Bohinju - V petek oko-
li 17.30 je na cestnem preho-
du čez železniško progo v 
Logu v Bohinju vlak do smr-
ti povozil 52-letnega moške-
ga iz okolice Vodic, ki je za-
radi hudih ran umrl na kraju 
nesreče, so sporočili s Poli-
cijske uprave Kranj. 

Kot poroča policija, se je 
52-letnik v petek zjutraj s 
prijateljema pripeljal v Log 
v Bohinju. Avtomobil so 
parkirali v bližini cestnega 
prehoda čez železniško pro-
go, zavarovanega s promet-
nim znakom Stop in An-
drejevim križem, in odšli 
na ribolov v Savo Bohinjko. 
Okoli 17.20 so se vračali 

proti vozilu, tako da je 52-
letnik s prijateljem hodil po 
levem, njun prijatelj pa po 
desnem rečnem bregu. Ko 
sta 52-letnik in prijatelj pri-
šla približno 150 metrov 
pred prehod čez železniško 
progo, sta se z brega povz-
pela do železniških tirov in 
hodila po železniški progi 
proti vozilu. Hodila sta na 
tolikšni razdalji, da sta se Se 
pogovarjala. Ko je prijatelj 
prišel do vozila in pričel od-
lagati ribiško opremo, je 52-
letni Vodičan še zmeraj ho-
dil po progi. V tem trenutku 
je iz smeri Bleda proti Bohi-
nju pripeljal potniški vlak, 
ki je Vodičana zadel tako 
hudo, da je zaradi hudih 
ran imirl na kraju nesreče. 

Smrtne nesreče v železniškem prometu so na Gorenjskem 
ze lo redke . / FOM: Conzil Kavtit 

Na Bledu ropala mlada domačina 
Blejski pol ic ist i so prijeli mladeniča, stara 1 7 in 21 let, ki naj bi prejšnj i teden na Bledu oropala 
moškega. Loški pol ic ist i so preiskali nekaj v l omov in domnevn ih poneverb. 

S I M O N S U B I C 

Bled, Sko^a Loka - Policisti 
z Bleda so hitro stopili na pr-
ste mladeničema, ki sta mi-
nuli torek domnevno oropa-
la moškega na terasi gostin-
skega lokala na Bledu. Gre 
za domačina, stara 17 in 21 
let, so sporočili s Policijske 
uprave Kranj. 

Poročali smo že, da sta 
neznana storilca v torek 
okoli druge ure zjutraj na 
terasi gostinskega lokala na 
Bledu nekemu moškemu 
nasilno odvzela denarnico, 
v kateri je bilo poleg oseb-
nih dokumentov še osem-

sto evrov. Oškodovanec je 
policistom napadalca precej 
podrobno opisal kot mlajša 
moška, stara okoli dvajset 
let, od katerih je bil eden vi-
sok 180 do 185 centimetrov, 
suhe postave, zelo kratkih 
svetlo rjavih ali svetlih las, 
oblečen pa je bil v temnejšo 
jakno, segajočo čez pas, in 
kavbojke. Drugi je bil pri-
bližno pet centimetrov 
manjši, srednje dolgih tem-
nejših las, oblečen pa v dalj-
šo temno jakno in kavbojke. 
Govorila sta slovensko, med 
napadom pa sta oškodovan-
cu ošabno razkrila, da sta 
domačina z Bleda. 

Možem postave je očitno 
opis storilcev zadostoval, 
pomagali pa so si najbrž 
tudi z drugimi podatki, da 
so hitro prišli na sled mla-
dima Blejcema. Kot so še 
sporočili s kranjske policij-
ske uprave, naj bi si osum-
ljenca ukradeni denar že 
razdelila, del denarja pa sta 
shranila pri sedemnajstlet-
nemu prijatelju. Denar so 
policisti zasegli in vrnili 
oškodovancu, zoper vse tri 
mladeniče pa so sestavili 
kazensko ovadbo. 

O uspehu poročajo tudi 
loški policisti, saj so napisa-
U več kazenskih ovadb zo-

per 21-letnega Škofjeloča-
na, ki ga utemeljeno sumi-
jo, da je v drugi polovici de-
cembra in v prvih dneh ja-
nuarja trikrat vlomil v go-
stinski lokal v domačem 
kraju. Z bančno kartico, ki 
jo je vzel pri enem od vlo-
mov, je kasneje dvignil tudi 
nekaj gotovine. 

Več kazenskih tožb bo 
doletelo tudi 45-letnega Tr-
žičana, ki ga loški policisti 
sumijo, da je storil več po-
neverb. Tržičan naj bi na-
mreč plačila za storitve 
spravljal v svoj žep in jih ni 
odvajal podjetju, v katerem 
je bil zaposlen. 

KRANJ 

V Sloveniji več vinjenih voznikov, 
kot je evropsko povprečje 

Pred božičnimi prazniki je pod vplivom alkohola vozil skoraj 
poldrug odstotek voznikov, je pokazalo usklajeno preverjan-
je psihofizičnega stanja voznikov po vsej Evropi, tudi v 
Sloveniji. Evropska zveza prometnih policij je med 8. in 14. 
decembrom organizirala mednarodno usklajeno policijsko 
akcijo, ki je hkrati potekala v 24 evropskih državah. Policisti 
so v tem času preverili psihofizično stanje kar 1.009.926 
voznikov, od katerih jih je 14.185 oziroma 1,4 odstotka vozi-
lo pod vplivom alkohola, 939 pa pod vplivom mamil ali psl-
hoaktivnih zdravil. Slovenski vozniki smo se odrezali še 
slabše. Prometni policisti so namreč v tem tednu kontroli-
rali 4.373 voznikov, med njimi pa jih je kar 170 oziroma 3,9 
odstotka vozilo pod vplivom alkohola. Letos so evropski 
policisti preverili doslej rekordno število voznikov. Po 
besedah predsednika Tispola Wolg%anga Blindenbacherja 
je milijon preverjenih voznikov izvrsten dosežek, ki odraža 
skupno prizadevanje evropskih prometnih policij, da bi 
postale evropske ceste varnejše za vse uporabnike. Po dru-
gi strani pa po njegovem zbuja skrb, da je še vedno toliko 
ljudi pripravljenih tvegati, ko vozijo pod vplivom alkohola in 
s tem ogrožajo ne le lastno varnost, ampak tudi varnost 
drugih udeležencev v cestnem prometu. S. Š. 

DOMŽALE 

Zagorelo v bližini kamina 

Prejšnji teden je v zgodnjih jutranjih urah izbruhnil požarna 
podstrešju stanovanjske hiše v Domžalah. Pogasili so ga ga-
silci Centra požarne varnosti Domžale ter prostovoljnih dru-
štev Domžale in Stob-Depala vas. Po prvih ugotovitvah je 
najbrž zagorelo v bližini kamina, ogenj pa se je kasneje raz-
širil na vse prostore. Točen vzrok požara še nI znan, po ne-
strokovni oceni pa je nastalo za okoli štirideset tisoč evrov 
gmotne škode. 

KRANJ 

V nedeljo dvakrat klicani 

Kranjski gasilci so v nedeljo morali dvakrat posredovati za-
radi požara. Kmalu po 4. uri se je po stopnišču večstano-
vanjskega objekta na Zoisovi ulici v Kranju začelo kaditi in 
smrdeti po zažgani hrani. Gasilci v stanovanje v prvem nad-
stropju vstopili skozi okno, odstavili smodečo hrano s šte-
dilnika ter prezračili stanovanje in stopnišče. Okoli 14. ure 
pa je v kurilnici stanovanjske hiše v Voklem zagorela izola-
cija na kombiniranem grelniku za vodo. Poleg kranjskih ga-
silcev so posredovali še prostovoljni gasilci iz Voklega in 
Šenčurja ter požar pogasili, nato pa prezračili prostore in 
ožgane predmete odnesli na prosto. S. Š. 
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Prevc navdušil v Kranju 
Domači junak dveh tekem celinskega pokala v smučarsk ih skokih v Kranju je Peter Prevc, ki je z 
d rug im in ena js t im m e s t o m dosegel rezultata kariere. Skakalec iz Dolenje vasi je bil s šestnajs t imi 
leti med mla jš im i na t ekm i . 

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

Kranj - Na skakalnici v Kra-
nju sta v organizaciji SK Tri-
glav Kranj v soboto in nede-
ljo potekali tekmi celinskega 
pokala v smučarskih skokih. 
V konkurenci 65 skakalcev je 
prvi dan zmagal Nemec Juli-
an Musiol pred Čehom On-
diejem Va6iIikom in Slo-
vencem Žigo Mandlom 
(SSK Šmartno na Pohorju), 
drugi dan pa Poljak Rafal 
Sliz pred Petrom Prevcem 
(SK Triglav Kranj) in Primo-
žem Pikiom (SSK Ljubno 
BTC). 

Na domafi skakalnici je z 
odličnimi nastopi presenetil 
mladi Peter Prevc. Že v sobo-
to je z 11. mestom dosegel re-
zultat kariere, v nedeljo pa se 
je z drugim mestom povzpel 
celo na stophičke. Zanj sta 
bila to šele tretji in četrti na-
stop na tekmah celinskega 
pokala. "Zelo sem zadovoljen 
s prikazaniici skoki in upam, 
da mi bo uspelo formo še 
d'/igniti. Ti rezultati so dobra 
motivacija za naprej. Predvi-
devam, da sem si zagotovil 
nastop na mladinskem sveto-
vnem prvenstvu, ki bo moje 
prvo," je bil vesel Peter Prevc, 
skakalec iz Dolenje vasi, ki bo 

Peter Prevc je v nedeljo z 2. mestom dosegel uspeh kariere. / fom: ĉ rud 

20. septembra dopolnil šele 
sedenmajst let in je bil med 
mlajšimi na tekmL Še enkrat 
je letos dokazal, da je eden 
največjih slovenskih skakal-
nih upov, s čimer pa se, kot 
pravi, ne obremenjuje: "O 
tem ne razmišljam. Moj dlj 
je le narediti čim več dobrih 
skokov." Med skakalci kranj-
skega kluba se je v soboto v 
deseterico uvrstil tudi Rok 
Urbane. Po prvi seriji je bil 

drugi, končal pa je na 5. me-
stu. "Pričakoval sem dva do-
bra skoka. Prvi se mi je posre-
čil, z drugim pa ne morem 
biti zadovoljen, ker sem spo-
soben skočiti veliko bolje," je 
povedal tekmovalec iz Bohi-
nja ter dodal: "Moj dlj je vrni-
tev na tekme svetovnega po-
kala, tudi uvrstitev na sveto-
vno prvenstvo." 

Organizatorji iz S K Tri-
glav Kranj so sicer skakalni-

co kljub visokim tempera-
turam v zadnjih dneh do-
bro pripravili. "Težav_ ni 
bilo, saj smo imeli priprav-
ljenega dovolj umetnega 
snega. Gostiti celinski po-
kal je za Kranj velik, dogo-
dek, pomemben tudi z vidi-
ka pridobitve organizacije 
tekme svetovnega pokala," 
je bil zadovoljen Jože Javor-
nik, predsednik SK Triglav 
Kranj. 

Oranič junak med kombinatorci 
Tržičan Mi t ja Oran ič je na dveh domač ih tekmah celinskega pokala v nordi jsk i kombinac i j i dosegel 
zmago in d rugo mesto. Konec tedna bo nastopi l na tekmah svetovnega pokala. 

MAJA BESTONCELJ 

Planica - Slovenija je v soor-
ganizadji S K Triglav Kranj 
in ŠD ŠRC Preska Medvode 
pretekli konec tedna gostila 
dve tekmi celinskega pokala v 
nordijski kombinadji. Skold 
so potekali v Kranju, teki pa 
v Planid. Oba dneva sta 
zmagi ostali doma. V soboto 
je bil v konkurend 45 kom-
binatorcev najboljši Mitja 
Oranič (NSK Trifix Tržič), v 
nedeljo pa Marjan Jelenko 
(S.SK Velenje). Oranič je bil 
drugi. Uspeh Slovencev je s 
četrtim in petim mestom 
dopolnil še Gašper Berlot 
(SSK Velenje). 

"Za mano je odličen ko-
nec tedna. Pričakoval sem 
vsaj eno uvrstitev med naj-
boljše tri, dosegel pa svojo 
prvo člansko zmago in dru-
go mesto. Tekma doma je 
bila zame dodaten motiv," 
je bil z nastopi zadovoljen 
Mitja Oranič ter dodal: "V 
soboto sem imel v zadnjem 
krogu že toliko prednosti, 
da sem lahko kar zahteven 

Mitja Oranič je v Planici imel dovolj razlogov za veselje. 
Dosegel je svojo prvo člansko zmago. / fo«: miji BenonMii 

spust nekaj pred ciljem zvo-
zil z rezervo. Zmaga kljub 
na koncu majhni prednosti 
ni bila ogrožena. Na driigi 
tekmi sem poskusil prehite-
ti Jelenka, a ni šlo." Oranič 
je kariero pri šestih letih za-
čel kot skakalec, zadnjih 
osem let pa je nordijski 
kombinatorec. Na tekmah 
svetovnega pokala ima tri 
uvrstitve na mesta s točka-
mi, ki jih je lani dobil za 26. 
mesto, letos pa za 22. in 30. 
mesto. Nove tekme v sveto-
vnem pokalu ga čakajo ta 
konec tedna v Frandji, glav-
ni cilj sezone pa bo svetovno 
prvenstvo v Liberecu, kjer si 
želi ene uvrstitve do 20. me-
sta. Tržičan ima z 22 leti 
največ izkušenj v mladi slo-
venski ekipi. Kot pravi, bo v 
karavani nordijskih kombi-
natorcev vsaj še do olimpij-
skih iger v Vancouvru. "Van-
couver je glavni dlj moje ka-
riere. Po olimpijskih igrah 
pa bom videl, kako naprej. 
Veliko bo odvisno tudi od 
socialnega statusa," je še po-
vedal. 

V Škofji Loki prek 
dvesto šahistov 
VLLMA STANOTOIK 

Škoija Loka • V nedeljo so se 
šahisti in šahistke zbrali že 
na 4. turnirju v spomin pre-
zgo^j umrle škofjeloške ša-
histke Karmen Orel. Ob spo-
minu na Karmen so letos 
obujali .spomine tudi na nje-
nega očeta Oskarja, prav tako 
šahista, ki je umrl na prvi le-
tošnji dan. "Oskarju sem ob-
ljubila, da bo turnir v spomin 
najine hčerke Karmen pote-
kal, tudi ko njega ne bo več, 
zato sem prevzela orgariza-
djo. Zadovoljna sem, ker ša-
histi radi prihajajo v Škofjo 

Loko, saj se jih je letos znova 
zbralo prek dvesto iz petih 
držav, med njimi trije vele-
mojstri in velemojstrica," je 
ob turnirju povedala Simona 
Orel, na njem pa je nastopil 
tudi Anže Orel, Karmenin 
brat in Oskarjev sin, ter v ab-
solutni konkurenci osvojil 
63. mesto. Zmagal je Robert 
Markeš (Srbija) pred Jure-
tom Škobemetom, Geoi^m 
Mohrom, Luko Leničem, 
Matejem Šebenikom in 
Boštjanom Markunom (vsi 
Slovenija), vsi pa so zbrali po 
7,5 točke. Med dekleti je bila 
najboljša Ana Srebmič. 

V spomin na olimpijko Karmen Orel so nastopili tudi 
domači loški šahisti, med njimi tudi Anže Orel. 

HOKEJ NA LEDU 

JESENICE 

jeseničani v četrtek proti Olimpiji 
Bliža se konec rednega dela tekmovanja v hokejski ligi 
EBEL. Hokejisti Acronija Jesenic so v petek v Salzburgu 
osvojili točko, v nedeljo pa v 50. krogu na domačem ledu z 
2 : 4 Izgubili z LInzem In ostajajo 6. na lestvici. Danes go-
stujejo pri ekipi VSV, v četrtek pa se na Jesenicah z začet-
kom ob i8. url obeta 410. večni derbi med Jesenicami In Ti-
llo Olimpijo. M. B. 

jeseničani sov nedeljo izgubili z LInzem. /Fotc:rm>c>oi[i 

Z veHavno smiiearsko karto 
dobita popust v toplicah 

>>Ertebnisth«rm« Warmba<i« B«l)ak. 

Smučarska kari« s popustom pri: SKIPASS TRAVEL Kranjska Qora 
apartmaji Vltranc, tel. 04-582 10 00 In na avlocestl pred karavanškim 
predorom, p r i - J ' - ' i -n tel. 0 4 - 5 8 6 1531. www.sklpasstravel.sl g j g i ^ 

mailto:vilma.stamvnik@g-gfas.si
http://www.sklpasstravel.sl
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CORENjSKI SEMAFOR 

TEK NA SMUČEH 

DP v teku na smučeh, posamično v prosti tehniki, čiani ab-
solutno {10 km): 1. Brodar (ŠD Tekač) 22:22:2, 2. Potočnik 
(TSK OCP Grad Bled) + 43,6 -i. med juniorji, 3. Klavžar 
(TSK Valkarton Logatec) + 49,9,4. Rimahazi (Bled) + 53,6, 
5. Tršan (Logatec) + 1:23,7 - 1 . med sL mladinci, 6. Šimenc 
(Logatec) +1:39,8; ml. mladinci (7,5 km): Učakar 17:56,7, 
2. Svenšek (oba TSK OCP Grad Bled) + 16,1; članice abso-
lutno (5 km): 1. Benedičič (TSK Merkur Kranj) 11:53,1,2. Če-
bašek + 32,8,3. Eržen +54,1 • 1. med st. mladinkami, 4. Ra-
zinger (vse TSK OGP Grad Bled) - 1 , med ml. mladinkami 
+ 59.7. 5- Molk (Valkarton Logatec) + 1:27,5, 6- ^olar (TSK 
Merkur Kranj) + 1:29,3; zasledovalno (klasika), člani abso-
lutno (15 km): 1. Brodar (Tekač) 33:28,5, 2. Klavžar (Valkar-
ton) + 58,6 - 1 . med juniorji, 3. Potočnik (Bled) + 1:08,2, 4. 
Rupnik (Valkarton) + 3:53,5, 5- Ščuk (Merkur) + 4:20,5, 6. 
Poklukar (Bled) + 4:44,2; st mladinci (10 km): 1. Tršan (Val-
karton) 23:04,3, 2. Prosen (Bled) + 39,8; ml. mladinci (7,5 
km): 1. Praznik (jub Dol) 18:28, 2. Učakar + 494, 3. Sven-
šek (oba Bled) -i- i:i6,i; članice absolutno (7,5 km): i. Bene-
dičič (Merkur Kranj) 19:39,8, 2. Eržen + 40,9 - 1. med st. 
mladinkami, 3. Čebašek (obe Bled) 1:09,7,4- ^olar (Mer-
kur Kranj) + 2:30,3; ml. mladinke g km): 1. Razinger (Bled) 
13:53,3, 2. Molk (Valkarton) +1:24,8,3. Einfelt (ŠRC Preska 
Medvode) + 1143,5. M. B. 

HOKEJ NA LEDU 

Državno prvenstvo: M K Bled : Triglav 4 : 2, Slavija : Mla-
di Jesenice o : 4. jutri Jeseničani doma igrajo s Triglavom, 
hokejisti Bleda pa prav tako doma s Tojo Olimpijo; žen-
ske: 13. kolo avstrijskega državnega prvenstva: H K Mer-
kur Triglav : Neuberg Highlanders 4 : 3, strelke: Pagon 
(2), Hafner in Kraner (1). Hokejistke Triglava ostajajo 
brez poraza v ligi DEBL M. B. 

KOŠARKA 

Košarkarski spored - Liga UPC (16. krog): TCC Mercator: 
Luka Koper 77:78. V17. krogu Domžalčani že v jutri gostu-
jejo v Šentjurju; i . SKL za ženske (13. krog): Triglav : ŽKK 
Konjice 78 :44, AJM : HIT Kranjska Gora 70 : 64; i . B SKL 
za možke: Litija : Šenčur CP KR 79 :70, Triglav : Gradišče 
69 :71; 2. SKL za moške: Stražišče: Plama Pur 74:76, Kol-
pa Črnomelj: Radovljica 83 : 91, Splošna plovba Piran : Je-
senice 64 : 86, Tolmin : Tinex Medvode 75: 77. M. B. 

ODBOJKA 

Rezultati gorenjskih llgašev: 1. DOL Radenska Classic -
moški: MOK Krka : Astec Triglav 3 : o (26,19, 23), Ekipa 
Marchiol: Calcit Kamnik 1 : 3 (24, - 26, - 23, -18), Knauf 
Insulatlon : MTB Maribor o : 3 (- 25, - 22, -19); i. DOL Ra-
denska Naturelle - ženske: Odbojkarice Calcita Kamnika 
so si z zmago v Grosupljem z o : 3 (- 22, - 14 , - 16) že za-
gotovili prvo mesto tudi za tretji del prvenstva; 2. DOL 
moški: Odbojkarji UKO Krope so vse bližje nepričakova-
nemu napredovanju v 1. DOL Tokrat so zanesljivo ugna-
li MOK Kočevje 5 3 : 0 (17,17, 23); 2. DOL ženske: ŽOK 
Partizan Šk. Loka: Prevalje o : 3 (- 21, -18, -15), ŽOK Šent-
vid : Jesenice-Bled 3 : o (23,15,17); B. M. 

VATERPOLO 

Državno prvenstvo • 1. del: Kokra : PN Trieste 10 : 1 0 (1 : 
3 , 3 : 3 , 1 : 4 , 5 : o), strelci: Kadivec 4, Džalo 3, Štirn, Smo-
lej in Margetič po 1. J. M. 

KEGLJANJE 

Rezultati 11. kroga v slovenskih ligah: 1. A - ženske: Mirp-
teks : Eta 8 : o (3348 :3098); 1. B - ženske: Eta-z: Šoštanj 2 
: 6 (3024: 3082), Triglav : Trebnje 5 : 3 (3126 : 3067), Lju-
belj : Slovenj Gradec 7 : 1 (3290:3144; 2. liga - ženske: Med-
vode : Kočevje 2 : 6 (2949:3041); 1. A - moški: Konstruktor 
: Siliko 7 : 1 (3444: 3146), Triglav : Interokno 5 : 3 (3278 : 
3250). Prvi Konstruktor, 22 točk, 3. Triglav, 13 točk, 10. Sili-
ko, 6 točk. 1. B - moški: Ljubelj: Korotan 6 : 2 (3557: 3457), 
Hidro: Calcit 6 :2 (3392 :3316), Rudar: KI Polet 5 : 3 (3282 
: 3234). Prvi Calcit, 18 točk, 3. Ljubelj, 14 točk, 5. KI Polet, 6. 
Hidro, oba po 10 točk. 2. liga - moški: Coma : Jesenice 2 : 
6 (3304 : 3414). 1. Pivka, 16 točk, 4. Jesenice, 12 točk, 8. 
Coma, 8 točk. 3. liga - moški: Kočevje : Simon Jenko 6 : 2 
(3343 : 3268), Ljubelj-2 : Adergas 6 : 2 (3258 : 3173), Calclt-
2 : Slovan-2 4 : 4 (3159 :3173), Proteus-2 : Jesenice-2 7 : i 
(3300: 3074), Triglav-2: Taborska jama 2 : 6 (3182:3248); 
Gorenjska liga-11 krog: Bela krajina : Plavž 6 : 2 (3233 : 
3128), Ljubelj-3: Železniki 7 : i (3240:3084), lzola-2: Kranj-
ska Gora 2 : 6 (3072:3202), Jesenice-3 : Portorož 1,5 : 6,5 
(2964:3047), KI Polet-2 : Triglav-3 5 : 3 (3135: 3124). M. F. 

Brodar ostaja optimist 
Maja Benedičič in Nejc Brodar sta postala dvakratna državna prvaka v teku na smučeh. 

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

Planica - V organizaciji TSK 
Merkur Kranj je v Planid po-
tekalo posamično državno 
prvenstvo na razdalji v teku 
na smučeh. V soboto je bila 
tekma v prosti tehniki, v ne-
deljo pa še zasledovanje v kla-
sični tehniki. V soboto so na 
tekmi za Pokal Cockta tek-
movali tudi tekači v mlajših 
kategorijah. Oba dneva so bili 
v absolutni razvrstitvi na 
Stopničkah isti tekmovalci. 
Pri ženskah Maja Benedičič 
(TSK Merkur Kranj), Anja 
Eržen in Alenka Čebašek 
(obe TSK OGP Grad Bled), 
pri moških pa Nejc Brodar 
(ŠD Tekač Škofja Loka), Do-
men Potočnik (TSK OGP 
Grad Bled) in Boštjan Klav-
žar (Valkarton Logatec). 

Dvakratna državna prvaka 
sta postala Benedičičeva, ki 

Anja Eržen, Maja Benedičič in Alenka Čebašek so bile najboljše tri pri ženskah. 

Nejc Brodar je zadovoljen s 
svojim tekom na DP. 

si je s tem pritekla lepo dari-
lo za 27. rojstni dan, ki ga 
praznuje danes, in Brodar. 
"To sta dve novi zvezdici, ki 
mi pomenita vrnitev po tež-
ki poškodbi glave. Zelo sem 
vesela, da napredujem. Sre-
di februarja je v načrtu vrni-
tev na tekme svetovnega po-
kala in videli bomo, ali so še 
možnosti za nastop na sve-
tovnem prvenstvu. Do takrat 
bom še naprej trenirala sku-
paj z mladinsko reprezen-
tanco pod vodsvom Lunde-
ma," je povedala Kranjčanka 
Maja Benedičič, ki si je v 
prosti tehniki pritekla dobre 
pol minute prednosti pred 
Čebaškovo, zasledovalno 
tekmo pa je končala 40 se-
kund pred Erženovo. 

"Naslov državnega prvaka 
je le naslov državnega prva-

ka. Z veseljem sem prišel, 
izkoristil prvenstvo pred-
vsem za dober trening. Moji 
načrti so veliko višji kot zma-
govati doma. Z nastopi sem 
zadovoljen. V klasiki sem po 
dolgem času pokazal lep, do-
ber tek. So pa še pomanjklji-
vosti, ki jih bo treba odpravi-
ti. V mislih imam ohranja-
nje vzdržljivostne moči, ki 
ne pride iz mene. Treba je 
prebiti to blokado, malo v 
glavi, malo v organizmu," je 
bil dveh naslovov vesel Nejc 
Brodar. V soboto je imel 43 
sekund prednosti pred Po-
točnikom, po klasiki pa sla-
bo minuto pred Klavžarjem. 
Sicer pa tekač iz Škofje Loke 
V letošnji zimi ne dosega pri-
čakovanih rezultatov. "Po 
Tour de Skiju je bilo vse tako 
rekoč na robu propada, ven-

dar sem dal glavo pokonci in 
s konstantnim treningom 
počasi prihajam nazaj. Po 
novem letu sem odkril nov 
sistem pristopa do interval-
nih treningov. Delam daljše 
intervale z manj ponovitva-
mi. Še vedno jeihioj cilj uvr-
stitev na svetovno prvenstvo 
in tam doseči vrhunski re-
zultat," ostaja optimist Bro-
dar, na vprašanje, kaj gre 
narobe, da rezultatov ni, pa 
dodaja: "Zelo težko je reči, 
kaj gre narobe. Narobe gre 
že zadnja tri leta. Verja-
mem. da dobro in pravilno 
treniramo. Treba je biti 
vztajen in počakati, da se 
odpre." Brodar se bo sedaj 
pripravljal doma. Upa, da 
mu bodo snežne razmere še 
naprej omogočale trening 
na Jelovid. 

SANKANJE 

PLANINA POD G O L I C O 

Pagon zmagovalec Savskih jam 

Organizatorji Interkonti-
nentalnega pokala v san-
kanju na naravnih progah 
v Savskih jamah so v nede-
ljo imeli kar nekaj razlogov 
za veselje. Po obilici težav 
z vremenom jim je progo 
uspelo odlično pripraviti. 
Tekmovanje je bilo dvakrat 
jubilejno. Dvajset let že 
uspešno organizirajo to 
mednarodno pokalno tek-
movanje. Ekipno šteje tudi 
za pokal mesta Jesenice in 
je bilo letos že 50. po vrsti. 
Za dodatno veselo vzdušje 
pa so poskrbeli gorenjski 
tekmovalci iz dveh klubov. 
Najbolj se je zmage med člani veselil 22-letni reprezentant 
Žiga Pagon (SK Podljubelj), ki je po zmagi povedal: "Na pro-
gi najprej nisem imel najboljšega občutka za dobro vožnjo, 
tako da sem bil seveda izredno vesel, ko sem na cilju videl re-
zultat. To je dober obet za moje nadaljnje nastope, predvsem 
na svetovnem prvenstvu." Drugi slovenski tekmovalec pri čla-
nih Miha Meglič (SK Jesenice) je bil osmi. Uspeh je dopolni-
la Nina Bučinel, ki je zmagala pri starejših mladinkah, Luka 
Bernik je bil pri mlajših dečkih drugI, Luka Švab (vsi trije so 
Člani SK Podljubelj) pa pri starejših mladincih tretji. Ekipno je 
50. jubilejni pokal osvojila avstrijska reprezentanca, slovenska 
je bila v postavi Pagon, Švab in Meglič tretja. J. R. 

JESENICE 

žiga Pagon, zmagovalec 
pri članih 

4 

ODBOJKA 

KRANJ 

A C H Voiley z aktualnimi prvaki 

Znani so pari osmine finala v letošnji odbojkarski ligi prva-
kov. Žreb je določil, da se bodo odbojkarji ACH Volleyja po-
merili z lanskim zmagovalcem, rusko ekipo Zenita Iz Kaza-
na. Prva tekma bo odigrana 12. februarja ob 20.15 v dvora-
ni Tivoli, povratna pa tri tedne kasneje v Kazanu. "Gre za 
moštvo aktualnih evropskih pn/akov, sestavljeno iz kopice 
odličnih ruskih odbojkarjev ter z dvema ključnima Igralce-
ma iz moštva olimpijskih prvakov Iz ZDA, ki predstavlja 
atraktivnega, a težko premagljivega nasprotnika," je pove-
dal Predsednik ACH Volley Rasto Oderiap. Slovenski držav-
ni prvaki nadaljujejo tudi nastope v srednjeevropski ligi, 
kjer so po dvanajstih tekmah kot vodilni na lestvici še brez 
poraza. V soboto so doma z rezultatom 3 : 1 premagali 
ekipo HypoTlrol Iz Innsbrucka in se še bolj utrdili na vrhu 
lestvice. M. B. 

TELEMARK SMUČANJE 

KRANJ 

Primožič tik za medaljo 

v soboto se je v Kreischbergu končalo svetovno prvenstvo v 
telemark smučanju. Slovenski tekmovalci so osvojili tri sre-
brne medalje. Vse tri je v mladinski konkurenci zbral Jan 
Lavtar. Po uspehu v veleslalomu je bil v soboto drugi še v 
sprintu, srebrno medaljo pa je osvojil tudi v kombinaciji. 
Najboljšo člansko uvrstitev je s 4. mestom v sprintu 
dosegel David Primožič. M. B. 
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Začetek na Jezerskem 
v soboto se bo s t e k m o na Jezerskem začel Slovenski pokal v t ekmova lnem tu rnem smučan ju . 
Skupno z m a g o bo brani l Nejc Kuhar, ki je dobro pr ipravl jenost pokazal že na tekmah v tu j in i . 

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

Kranj - V koledarju letošnje-
ga Slovenskega pokala v tek-
movalnem turnem smuča-
nju je pet tekem. Prva bo 31. 
januarja potekala na Jezer-
skem, proga bo speljana v 
Komatevri, 7. februarja bo 
preizkušnja v Bohinju, 14. 
februarja na Pokljuki (držav-
no prvenstvo, pari), 15. mar-
ca na Okrešlju, zaldjuček pa 
bo 21. marca na Krvavcu s 
tekmo, ki bo štela za državno 
prvenstvo med posamezni-
ki. Skupno zmago v pokalu 
bo branil Nejc Kuhar, ki je 
bil v lanskem "troboju" na 
koncu boljši od Tomaža So-
kliča in Anžeta ŠerJka. 

"Za mano so štirje meseci 
priprav. Od ^oktobra treni-
ram na tumi|> smučeh. Prve 
treninge na «negu sem na-
redil na ledeniku Moelltal. 
Pripravljen sem dobro in za 
zdaj vse poteka po željah. 
Upam, da bo zdravje zdrža-
lo do konca sezone, v kateri 
je moj glavni cilj evropsko 
prvenstvo, ki bo konec fe-
bruarja v Italiji. Na tekmi 
vertical race si želim med 
dvajseterico. Na tekmah za 

Kar nekaj turnih smučarjev je pretekli teden nastopilo na nočnem sprintu pod Joštom 
(z leve: Žan Karničar, Marjan Zupančič, Matjaž Mikloša, Nejc Kuhar, Tomaž Soklič, 
Gašper Karničar). / fmo: c«nz<i Ka»ii! 

svetovni pokal ciljam na uvr-
stitve med dobitnike točk, 
na prvi v tej zimi sem bil 
26., seveda pa si dobrih na-
stopov želim tudi na doma-
čih tekmah," je povedal Nejc 
Kuhar. Tekmovalec iz Kokre 
je dobro pripravljenost v tej 
zimi pokazal že na tekmah v 
tujini. Prvo je imel sredi de-
cembra. "Za seboj imam že 

kar nekaj tekem v tujini. Od-
ličen nastop mi je 16. janu-
arja uspel na Mountain At-
tacku v Saalbachu, kjer sem 
bil četrti. Svoj lanski čas 
sem izboljšal kar za 11 mi-
nut Gre za eno najmuožič-
nejših tekem na svetj, zago-
tovo pa največjo in najbolj 
odmevno v Avstriji in daleč 
naokoli. Nastopilo je 750 

tekmovalcev iz osmih držav, 
med njimi tudi 17 Sloven-
cev. Ko sem pred šestimi leti 
prvič nastopil na tej tekmi, 
sem si zadal, da bom nekoč 
tudi jaz stal na stopničkah. 
Seveda so bile takrat to le 
skrite želje, ki pa so letos 
skoraj postale resničnost," 
je z nastopi v letošnji zimi 
zadovoljen Kuhar. 

Razglasili najboljše alpiniste 
Priznanja PZS za najbol jše a lp in ist ične dosežke v letu 2008 so prejel i Andre j Grmovšek, 
T ina Di Batista in Luka Lindič. 

S T O J A N S A J E 

Ljubljana - Najbolj uspešne 
alpiniste v Sloveniji izbirajo 
vrsto let Samo lani je razgla-
sitev odpadla, je povedal na-
čelnik Komisije za alpini-
zem pri Planinski zvezi Slo-
venije Andrej Štremfelj. 
Lansko alpinistično sezono 
je ocenil kot ne najboljšo. 
Vzponov je bilo veliko, ven-
dar nobenega posebej vr-
hunskega. Uspehe odprav so 
preprečile razmere in jih za-
senčile nesreče. Smrtno sta 
se ponesrečila Pavle Kozjek 
in Andrej Valič, ki so se ju 
spomnili na torkovi sloves-
nosti. Kot je mladim pripo-
ročil starosta alpinistov Tone 
Škarja, naj pazijo nase, po-
slušajo izkušene in pravo-
časno odnehajo. Zahvalil se 
jim je za prispevek v našem 
alpinizmu in jim čestital za 
dokaj dobre dosežke. Tudi 
predsednik PZS Ftanc Ekar 
je menil, da so uspehi boljši 
od opisa v skromnem poro-
čilu. Vsem je čestital zanje, 
najboljšim pa skupaj s 
Štremfljem podelil prizna-
nja in cepine. 

Najboljši v alpinizmu: Luka Lindič, Tina Di Batista in Andrej Grmovšek (z leve) 

Najuspešnejši alpinist je 
Andrej Grmovšek iz Maribo-
ra. Uspehom v športnem 
plezanju je zadnja leta dodal 
zahtevne smeri v stenah. 
Lani jc prosto ponoNil Drujev 
Severni ozebnik, opravil od-
lične proste vzpone v Dolo-
mitih in prosti ponovitvi tež-
kih smeri na Grenlandiji. 
Priznanji za posebne dosež-
ke sta prejela Rok Blagus in 
Tomaž )akof2ič iz Ljubljane. 

V izboru so bili še Aleš Če-
sen iz AO Kranj, Marko Pre-
zelj in Matej Kladnik iz AO 
Kamnik ter Dejan Miškovič 
iz Ljubljane. Med ženskami 
je najboljša članica AO Ljub-
Ijana-matica Tina Di Batista 
iz Reteč. Prosto preplezani 
Severni ozebnik v Druju, 
prva ponovitev težke smeri 
na Aljaski in več izjemno 
težkih vzponov dokazuje nje-
no kvaliteto. "Prva priznanja 

so bila zame spodbuda. Se-
daj jih ne štejem, želim pa si 
dobrih partnerk v plezanju. 
Letos grem z Moniko Kam-
bič proti Aljaski," je povedala 
Tina. Najbolj perspektiven 
alpinist je postal 20-letni 
Luka Lindič iz Celja. Prizna-
nji za posebne dosežke sta 
dobila Luka Lindič iz Celja in 
Urban Novak iz Kamnika. V 
izboru je bil tudi Ambrož 
Bajde iz AO Kamnik. 

GIBAJTE S E Z N A M I 
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Korekcije na kolesu 
v prošnji SeviM sem opozar-

jal na morebitne napake, kijih 
zaradi neizkušenosti delate 
med kolesarjenjem. Napisal 
sem nekaj nasvetov, kako to 
popraviti ali odpraviti. Zdaj je 
na vrsti še vaše kolo. Na kaj 
moramo še paziti, da nam ho 
kolo v veselje in da nam bo dol-
gi služilo? 

Najprej ne smemo pozabiti 
na prvi servis, ki ga v pooblaš-
čenem servisu opravijo brez-
plačno. V večini primerov vam 
bodo, jasno po predhodni naj-
avi, to opravili takoj, tako da 
kolesa ne bo treba pi^ti v ser-
visu. Kot sem že pisal, je pa-
metno, da ste si morebitne na-
pake. pomanjkljivosti ali svoje 
nme želje zapisali. Tako boste 
serviseiju težave lažje pojasni-
li, kaj vse je treba postoriti, če-
prav je s kolesom vse v redu? 

Serviser bo preveril vse vijake 
s ključem "moment", ker se 
rado zgodi, da se kateri zrah-
lja, odvije. Glavni krivec so vi-
bracije, možen vzrok pa je tudi 
HoveŠki faktor. Vijaki naj bodo 
zaviti z močjo najmanj 5 Nm. 
Preveriti in nacentriratije tre-
ba obe kolesi. Zaradi obreme-
nitve lahko popustijo napere, 
zato jihje treba zategniti in na 
novo centrirati. Priporočljivo je 
tudi, da naročite serviseiju, naj 
mm v tuljavke da lepilo proti 
odvijanju, saj s tem preprečite 
razcentriranje koles. To se do-
gaja skoraj vsem novim kole-
som, zato ne dvomite o kako-
vosti obročnikov ali naper. 
Lahko se zgodi, da vas menjal-
nika ne "ubogfita" več. Nc pre-
stavljata natančno ali pa nista 
zanesljiva. Treba ju je preveriti 
in na novo nastaviti. Zaradi 
obremenitve se požirka, "bov-
den" pletenice, posede, zato 
menjavanje prestav ni več na-
tančno, potrebno je krajšanje 
pletenice in nova nastavitev. 
Zavore, posebno pri hidravlič-
nih se pogosto podaljša hod ro-
čice, nastavimo po želji. Pripo-
ročljivo je, da naj bi zavora pri-

jela takrat, ko stisnemo tre^ino 
hoda ročice. Zdo pogosto se pri 
hidravličnih diskastih zavorah 
T^odi, da disk drsa ob zavorne 
ploščice, kar sl^mo kot rahlo 
cin^nje. Serviser vam jih bo 
spet nastavil na sredino in s 
tem ta zvok odpravil. 

Veliko vprašanj je tudi s a'i-
Ijenjem zavor pri zaviranju. V 

veliki večini v navodilih za 
uporabo to dopuščajo, vendar 
vam bo dober serviser to znal 
odpraviti, te ne drugače z me-
njavo zavornih ploščic za meh-
kejšo izvedbo, vendar s tem 
bistveno skrajšate njihovo živ-
ljenjsko dobo. Pri "V" ali obi-
čajnih zavorah na specialnih 
cestnih kolesihrje tako kot pri 
menjalniku treba skrajšati ple-
tenico in zavore na novo na-
staviti. Hod ročice naj bo ena 
tre^ina. Preveriti je treba viši-
no zavornih oblog, saj lahko 
poškodujejo jhšč, če so se za-
radi obremenitve premaknile. 
Krmilni ležaj se zaradi obre-
menitve prav tako pogosto 
zrahlja oziroma nastane zrač-
nost, ki jo je treba odpraviti. 
Blažilci pri gorskih kolesih? 
Preveriti je treba nivo olja in 
zračni tlak, tega je treba kon-
trolirati tudi v pnevmatikah, 
saj se velikokrat zgodi, da se vo-
zimo na premalo "napumpa-
nih" pnevmatikah. 

Te stvari vam bo vsak izku-
šen serviser opravil sam, saj je 
to tudi v interesu pooblaščene-
ga servisa. Na druge napake 
pa jih morate opozoriti sami, 
saj se te opazijo najpogosteje 
šele pri vožnji in takrat servi-
serja seveda ni zraven. Ena 
najpogostgših napak na kole-
su, ki pase v delavnici ne opa-
zi, je pokanje, katerega izvor 
vam je neznan. To je za servi-
serja ena najzahtevngših na-
log. Ne samo odpravljanje na-
pake, ampak njena diagnosti-
ka, saj se ponavadi opazi ozi-
roma sliši šele pod določeno 
obremenitvijo. Zato bo v veliko 
pomoč, če že sami poskušate 
locirati napako. Zapomnite si 
kdaj čutite ali slišite surdjivo 
cin^nje ali pokanje. Se to do-
gaja med vožnjo v klanec ali po 
ravnini, med voinjo sede ali 
na pedalih. Verjamem, da bo-
ste s tem serviseiju olajšali delo. 
Če vam v pr^em poizkusu ne 
odpravijo napake, ne bodite 

jezni na servisetja, ker je to res-
nično in velikokrat težko odkri-
ti. 

Kolo, preden ga prevzamete, 
vedno preizkusite, saj boste s 
tem prihranili vsaj pot, čeže ne 
nepotrebno slabo voljo. 

Naslednjič bom pisal, kaj 
storiti, če se ob nakupu niste 
pravilno odločili glede tipa ko-
lesa. 

ALPSKO SMUČANJE 

Jerman sedmi v Kitzbiihelu 
Zmagovalec znamenitega smuka v Kitzbiihelu je Švicar Di-
dier Defago. Najboljši Slovenec Andrej Jerman je osvojil 
odlično 7. mesto. Tržičan je bil poleg tega na petkovem su-
perveleslalomu deveti in s tem potrdil dobro formo pred 
nadaljevanjem sezone z vrhuncem na svetovnem prven-
stvu. M. B. 



12 NASVETI info@g-glas.si 

TČ MOJ POGLED 
D A M J A N A Š M I D M 

Družinski horoskop 2009 -
za otroke 

T okrat zadnjič o horo-
skopu. Spet bolj za 
šalo, kot zares. Saj se-

daj najbrž že veste, da ni-
mam pojma o horoskopu in 
da sem le zmešala nasvete z 
značilnimi stavki iz horosko-
pa. Pri tem sem najboljše na-
povedi prihranila za otroke. 
Kot vsako leto je tudi to leto 
naklonjeno otrokom. Zato ga 
v čim ve^i meri izkoristite za 
vse, kar naj bi otroci pač poče-
li. Naj igra ostane vaše kralje-
stvo in rMj tega kraljestva ne 
ogrožajo ambicije vaših star-
šev. Naj ho leto polno lepih 
dogodivščin, ne glede na letni 
čas. Ne čakajte na prijatelje, 
ampak raje izkoristite vsako 
priložnost, da spoznate nove. 
To se najbrž ne ho zgodilo 
pred televizorjem ali pri tip-
kanju po računalniški tipkov-
nici, razen če ste v puberteti 
in računate na spletne pove-
zave, ki obrodijo sadove. Ven-
dar previdno pri uporabi 
spletnih strani - niso vsi prin-
ci na intemetnih straneh res 
princi, veliko je vmes prav gr-
dih žab, ki pa se ne spremeni-
jo niti s poljubom. Zimski čas 

naj bo namenjen tudi kakšni 
poučni knjigi o ne-vami upo-
rabi intemeta in takoj jutri 
lahko v knjižnici vzamete 
knjigo Dragi Zaza, v kateri 
dekle opisuje, kaj se zgodi, če 
... Da boste najstniki lažje 
uživali pomlad, se vam spla-
ča še malo stisniti zobe in se 
potruditi pri učenju. Tistim, 
ki boste imeli v rcdovalnici 
pozitivne ocene, se obeta več 
prostega časa in zaljubljenih 
pogledov kot ostalim, ki boste 
namesto tega gledali v učbeni-
ke. Nikar si ne pokvarite pole-
tja s popravnimi izpiti. Sploh 
velja to za vse fante, rojene v 
znamenju bika ir. dvojčka. 
Redno učenje se bo obrestova-
lo tudi dekletom v znamenju 
kozoroga in leva. Sicer pa vse 
mlade čaka nekaj več dogo-
divščin v poletnem času, ko bo 
čas za aktivne počitnice in 
sveže zaljubljenosti. Na to, da 
bodo počitnice še bolj razbur-
ljive, lahko vplivate sami -
vsak dar. vrzite v hranilnik en 
evro. Ne skrbite, kje ga boste 
dobili - še vedno vam je uspe-
lo, če ste se nečesa lotili z vsem 
srcem. To je leto za pogumne. 

Prisluhnite nam -
polepšali vam bomo 
dan. 

TU iSTiCNI 
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Puščavska lilija navdušuje 
i 

Skromna puščavska rastlina aloe vera oz. aloja je prava uspešnica. Razstruplja in čisti telo, obnavlja 
življenjske moči, krepi imunski sistem, zdravi obolenja želodca in črevesja, pomaga pri vnetjih, vlaži 
in ohranja mladostno kožo. Njen sok najdemo v številnih kozmetičnih linijah. 

P A V I A K U N E R 

Aloj je čez tristo 

Aloja (Aloe barbadensis), 
rastlina s 3500-letno zgodo-
vino, je doma v Aftiki, zato jo 
nekateri imenujejo puščav-
ska lilija. Sorodne vrste naj-
demo tudi v Mediteranu, 
Aziji, v Srednji in Južni 
Ameriki. Po,svetu je znanih 
kar 324 različnih vrst aloje, a 
le redke imajo dovolj močno 
izražene zdravilne in lepotil-
ne lastnosti Najbolj učinko-
viti med vsemi alojami naj bi 
bili Aloe barbadensis Miller 
in Aloe arborescens. Puščav-
ska lilija obožuje vroče in 
sulio podnebje in sovraži 
mraz. Že temperatura okrog 
5 stopinj Celzija je zanjo lah-
ko usodna. Srednjeevropske 
zmrzali preživi le v rastlinja-
kih ali na okenski polid. 

Bleščeča in grenka 

Ime aloja izvira iz arabske-
ga izraza alloeh, ki pomeni 

bleščeč in grenak. Nanaša se 
na površino listov in okus 
soka. Lupalika, lopolka ali le-
potka pa so alojo poimenova-
li naši predniki. 

Navdušila že Kleopatro 

Za zdravljenje mnogih bo-
lezni so jo uporabljali že 
Egipčani, Kitajci in Maji. Iz 
mesnatih listov so pridoMvali 
zdravilni gel in ga na različne 
načine uporabljali v ljud-
skem zdravilstvu. Kleopatra 
je poleg medicinskih kakovo-
sti zaupala tudi njenim lepo-
tilnim učinkom. Sveži listni 
gel so ji dodajali v kopel, v 
prah posušen gel pa je nje-
nim očem dajal poseben iz-
raz. Egipčanski duhovniki so 
jo uporabljali pri balzamira-
nju - od tod izhaja tudi eno iz-
med njenih imen - rastlina 
nesmrtnosti. Verjeli so, da 
sok aloje naredi vojake neran-
ljive. Veliki navdušenci nad 
alojo so bili tudi Nefretete, 
Aleksander Veliki in Neron. 
Zadnja leta aloja spet doživlja 

Puščavska lilija je rastlina lepote in zdravja. 

Aloja zdravi kožne bolezni. 

pravi preporod. Znanstveniki 
so namreč odkrili, da se v nje-
nih listih skriva več kot sto 
šestdeset dragocenih snovi, 
med dmgim pomembni vita-
mini, minerali in endmi, ki 
dobro denejo organizmu. 

Za zdravo kožo 

Svež gcl žc tisočletja upo-
rabljajo za celjenje ran, ope-
klin, kožnih bolezni in za 
kozmetične pripravke. Eks-
trakt aloje uspešno odpravlja 
aknavost. Sestavine ne seže-
jo le v gornje plasti kože, 
temveč skozi sedem kožnih 
plasti v podkožje. Koža po-
stane bolj prožna, omilijo se 
rdečica, srbečica, zgladijo 
gubice. Vlaži kožo in pospe-
šuje njeno obnovo. Pospešu-
je zdravljenje vseh vrst ope-
klin, tudi zaradi obsevanja. 

Preprečuje okužbe 

Dandanes lahko alojo 
uporabljamo tudi za pre-
prečevanje notranjih vnetij, 
umirjanje vzdraženega čre-
vesja, odpravljanje zaprtja, 
ledvičnih obolenj, za po-
mirjanje ter za krepitev 
imunskega sistema. Alojo 
vse bolj omenjajo tudi kot 
naravno zdravilo proti hole-
sterolu, sladkorni bolezni, 
okužbi s kandido, celo kot 
zdravilo proti raku. Za no-
tranjo uporabo je primeren 
sok, ki ga pridobivajo iz list-
ne sredice. Uporabljamo le 
najboljše izdelke. Sok pre-
prečuje glivične okužbe, de-
luje blagodejno na črevesno 
floro, izboljšuje prebavo, 
krepi presnovo, pomaga 
imunskemu sistemu, pre-
prečuje okužbe. 

Čarovnija svetlobe 8 1 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 
izrekel, ne vem, vsekakor drži. 

Nedelja, 4. avgust 

Na morje se spušča poletni 
mrak. Ležim v viseči mreži in 
se kratkočasim z mislimi Lo-
uise L. Hay. Berem: "Po^jte 
gfoboko v središče svojega srca 
in odkriite drobno pikico ža-
reče barvne svetlobe. Tako ču-
dovite barve, je. To je središče 
vaše ljubezni in zdravilne 
energije. Opazujte svetlobo, 
kako začne utripati in se z 
utripanjem širi, dokler vam 
ne napolni srca. Glejte jo, 
kako potuje čez vaše telo od 
vrha §ave do prstov na rokah 

in nogah. Žarite in jo izžare-
vate. To je vaša ljubezen in 
zdravilna energija. Naj vse 
vaše telo vibrira z njo. Lahko 
si rečete, z vsakim vdihom 
sem bolj in bolj zdrav. 

Čutite, kako svetloba od-
stranjuje bolezen iz vašega te- • 
lesa in omogoča, da se vanj 
povrne zdravje. Naj zažari 
na vse strani in se dotika lju-
di okrog vas. Naj se vaša 
zdravilna energija dotakne 
vsakogar, o katerem veste, da 

jo potrebuje. Kolikšno pred-
nost imate, ko svojo ljubezen 
in svetlobo nudite tistim, ki 
potrebujejo zdravljenje. Naj 
vaša svetloba poleti v bolnišni-
ce in domove za stare in siro-
tišnice in zapore, bolnišnice 
za duševno bolne in druge 

ustanove, kjer vlada brezup. 
Naj nosi upanje in razsvetlje-
nje in mir. 

Stopi naj v vsak dom v me-
stu, kjer živite in kjer vladata 
bolečina in trpljenje. Naj vaSa 
ljubezen in svetloba in zdra-
vilna energija prinašajo uteho 
vsem, ki jo potrebujejo. Naj 
stopijo v cerkve in omehčajo 
srca ljudi, ki v njih službujejo, 
tako da bodo res delovali z 
brezpogojno ljubeznijo. Naj 
čudovita svetloba, ki izhaja iz 
vašega srca, stopi v vladne pa-
lače, prinašajoč razsvetljenje 
in sporočilo resnice. Naj poleti 
v vsa glavna mesta k vsem vla-
dam. Izberite si mesto na pla-
netu, ki bi ga radi pomagali 
ozdraviti. Osrediščite svojo 
svetlobo nanj. Lahko je zelo 

daleč ali tik za vogalom. Osre-
diščite nanj svojo ljubezen in 
svetlobo in zdravilno energije 
in ^jte, kako se uravnoteži in 
postaja harmonična. Glejte 
ga, kako celo postaja. Vsak 
dan si vzemite nekaj minut in 
mu pošiljajte svojo ljubezen, 
svetlobo in zdravilno energijo. 
Ljudje smo. Otroci smo. Svet 
smo. Prihodnost smo. Kar od-
dajamo, se nam pomnožene 
vrača. Tako naj bo." 

Stopim vase in se opazu-
jem. Na kateri stopnji duhov-
nega razvoja pravzaprav 
sem? Koliko svetlobe je v 
meni? Je v meni toliko zdra-
vilne svetlobe, da jo lahko se-
vam v prostor zmaj sebe? 
Žal je tako, da ni v meni do-
volj svetlobe niti za lastne po-

trebe. Za zdaj svetloba v meni 
utripa: se prižge in se spel 
ugasne. Strah, ki me vsake to-
liko časa popade, ugasne v 
meni zdravilno svetlobo. Ja. 
Še vedno sem negotova. Šc 
vedno si ne zaupam. Čeprav 
mi je kemoterapija uničila vse 
bolne celice v telesu, ostaja ne-
kje globoko v moji podzavesti 
tema, ki seji reče strah. Nc 
vem, kako, ampak doseči mo-
ram, da svetloba v meni ne bo 
več utripala. Da bo svetloba 
v meni prižgana noč in dan. 
Priznam. Kljub medicinske-
mu uspehu sem še vedno 
zmederva, prestrašena in ne-
gotova. Najvišje dobro, bodi 
milosten z menoj in me obda-
ri z vero vase. 

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

Ovčica je riba podolgova-
tega, ovalnega telesa s po-
daljšanim prednjim delom 
glave in odebeljenimi 
ustnicami. Telo je sivo sre-
brne barve z značilnimi 
prečnimi temno rjavimi 
progami, ki so bolj vidne 
na hrbtu. Od vseh rib iz 
družine šparov je še naj-
bolj podobna sorodnemu 
zobatcu. Zraste do 45 cen-
timetrov in doseže do 2 ki-
lograma teže, najpogostejši 
pa so primerki dolžine do 
25 centimetrov. Velike ov-
čice postanejo temnejše 
obarvane in spremenijo 
spol. Ovčice živijo v manj-
ših jatah na peščenem ali 
muljastem dnu blizu obal, 
kjer se hranijo z različnimi 
talnimi nevretenčarji, rakci 
in drugimi drobnimi žival-
cami na morskem dnu. 
Kljub temu da je ovčica 
riba plitvin, se lahko zadr-
žuje do 100 metrov globo-
ko. Značilno za ovčico je, 
da pri hranjenju pogosto 
vtakne celo glavo v pesek. 
V Jadranu so najbolj pogo-
ste ob zahodni obali Istre, 
predvsem v Tarskem zali-
vu in Umskem kanalu. 
Večje samice živijo samo-
tarsko življenje na večjih 
globinah. Lovijo jo podnevi 
in ponoči s trnki, s podvod-
no puško, pa tudi s paran-
galom in panolo. Je zelo 
okusna in cenjena riba, ki 
pa ima poseben, za nekate-
re ljudi neprivlačen vonj. 
Njihovo belo in mehko 
meso pripravljamo na vse 
načine, najpogosteje pa jih 
pečemo. Večje ribe ponava-
di filiramo in pečemo v 
maslu ali v pergamentnem 
papirju. 

Nabodalo sardel, ovčice 
in škampov 

Za 4 osebe potrebujemo: jo 
dag svežih sardd, 30 dagfilga 
ovčice, 30 dag Škampovih rep-
kov, 5 dag tanko narezane 
pancete, sol, sveže stisnjen sok 
polovice limone in 6 žlic ekstra 
deviškega oljčnega oija. 

Sardde očistite. Sle ovčice 
narežite na rezine in vsako 
ovijte v rezino slanine. Sar-
dele škampe in ovčico izme-
nično nabadajte na naboda-
lo ali rožmarinovo vejico, so-
lite ter pokapljajte z oljčnim 
oljem in limoninim sokom 
ter spedte na žaru. 

Ovčica s krompirjem 
in zelenjavo v pečici 

Za 5 oseb potrebujemo: 5 ov-
čic, težkih 25-30 ^g, 50 dag 
krompirja, 20 dag bučk, 1 če-
bulo, 1 rdečo papriko, 40 dag 
paradižnika, 3 stroke česna, 1 
dl ekstra deviškega oljčnega 
olja, 1 d! vode, 1 žliso svežega 

- • •'V'" . 

sesekljanega peteršilja, sol in 
sveže mlet poper. 

Opran krompir olupite in 
narežite na kolobarje ter ga 
stresite v pekač. Dodajte 
oprane in na kolobarje nare-
zane bučke, na trakove nare-
zano čebulo in na kocke na-
rezano papriko ter paradiž-
nik. Čez vse naložite očišče-
ne ovčice ter začinite s sesek-
ljanim česnom, soljo in po-
prom. Prelijte z oljčnim ol-
jem, enakomerno porazdeli-
te po pekaču in postavite v 
na 190 stopinj Celzija ogreto 
pečico in pecite eno uro. 
Vmes enkrat prelijte z vodo. 
Po eni uri vzemite iz pečice, 
potresite s sesekljanim pet-
eršiljem ter takoj postrezite. 

Ovčica v limonini omaki 

Za 4 osebe potrebujemo: 1 li-
mono, 4 ovčice, težke okrog jo 
dag, 2 žlici oljčnega olja, i dl 
suhega belega vina, 3 žlice 
masla, sel in sveže mJet poper. 

Limono oščetkajte pod 
vročo tekočo vodo in jo čisto 
na tanko olupite. Lupino na 
drobno sesekljajte in iz limo-
ne iztisnite sok. Ovčice oči-
stite, solite in popoprajte ter 

jih na oljčnem olju z vsake 
strani pecite deset minut. 
Preložite jih na ogret krož-
nik in jih postavite na toplo. 
V ponev vlijte vino in limo-
nin sok ter povrite na polovi-
co. Dodajte maslo in limoni-
no lupinico, solite in odstavi-
te. Ko se maslo razpusti, do-
bro premešajte in omako 
prelijte preko rib. 

File ovčice z olivami 

Za 4 osebe potrebujemo: 80 
dagjilgev ovčice, 1 rdečo papri-
ko, 1 bučko, 2 stroka česna, 1 dl 
belega vina, 10 dag na rezine 
narezanih izkoščičenih oliv, 1 
žličko balzamičnega kisa, 10 
dag sirafita, sol in sveže mlet 
poper. 

Papriko in bučko operite 
in narežite na tanke rezine 
ter popražite na vročem olju. 
V drugi ponvi z obeh strani 
spedte tudi fileje ovčice, ki 
ste jih prej solili in popopra-
li. Prepraženi papriki in buč-
ki dodajte česen, zalijte z be-
lim vinom, dodajte olive in 
balzamični kis ter zdušite do 
mehkega. Na krožnik nalo-
žite zduženo zelenjavo, po-
sujte s sirom feta in po vrhu 
naložite fileje ovdce. 

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

Tedenski jedilnik 

Nedelja - Kosilo: goveja juha s fritati, svinjski zrezki po 
dunajsko, dušen riž z grahom, zeljnata solata s fižolom, 
kokosovo pecivo; Večerja: mesni ali sirov burek, jogurt. 
Ponedeljek - Kosilo: dušeno kislo zelje, pečenice, koruzni 
žganci z ocvirki; Večerja: govedina iz juhe v solati, čebulni 
kruh, bela kava. 
Torek - Kosilo: ohrovtova kremna juha s kislo smetano, 
pečena piščančja bedra, radič s krompirjem v solati; Večerja: 
krompirjevi kroketi s sirom, mešana solata. 
Sreda - Kosilo: piščančja obara, rižev narastek z jabolki, sad-
ni sok; Večerja: Ocvrta jajca ra slanini, zeljnata solata z 
naribanim korenjem in majonezo, čebulni kruh. 
Četrtek - Kosilo: prežganka z jajcem in kumino, pražena 
mlada goveja jetra s čebulo, radič z vročim krompirjem in 
ocvirki; Večerja: široki rezanci z orehi, kakav, drobno pecivo. 
Petek - Kosilo: grahova kremna juha, ocvrte skuše, stoičen 
krompir s sladkim zeljem (po dalmatinsko) in oljčnim 
oljem, trdi flancati; Večerja: zrnat kruh, jetrna pašteta, bela 
kava. 
Sobota - Kosilo: goveja juha z vlivanci, kuhana suha rebrca, 
krompirjeva solata, janeževe rezine; Večerja: mesni sir, 
kitajsko zelje z drobtinicami, francoska štruca. 

Kokosovo pecivo 

Potrebujemo: i večje kiselkasto jabolko, i jogurtov lonček 
sladkorja, 1 lonček olja, 1 lonček kokosove moke, j lončka bele 
moke, pecilni prašek, 2 jajci, cimet in limonino lupinico. 
Jabolko olupimo, očistimo, narežemo in zmeljemo v multi-
praktiku, nato pa dodamo vse ostale sestavine. Pri tem ru-
menjake ločimo od beljakov in sneg iz beljakov vmešamo 
čisto na koncu. Pripravljeno testo zlijemo v pomaščen in z 
moko potresen pekač ter pečemo pri 180 stopinjah Celzija 
približno 40 minut. 

Krompirjevi kroketi s sirom 

Kroketi: so dag krompirja, 1 rumenjak, sol, gustin. 
Krompir olupimo, skuhamo v slani vodi, odcedimo in dobro 
pretlačimo. Ko je nekoliko ohlajen, mu primešamo še ru-
menjak in z rokami oblikujemo manjše kroglice, v katere za-
vijemo še manjšo žličko sirovega nadeva. Kroglice zdaj po-
valjamo v gustinu in v vročem olju zlato rumeno ocvremo. 
Nadev: 5 dag naribanega sira, 1 naribano trdo kuhano jajce, 7 
žlica kisle smetane, majoneze ali skute, sol, poper, peteišilj 

Kitajsko zelje z drobtinicami 

Manjšo glavo kitajskega zelja očistimo uvelih zunanjih listov, 
jo na hitro oplaknemo in prečno narežemo na štiri dele. Damo 
jih v slano vodo in kuhamo približno pet minut, odcedimo in 
zabelimo z na maslu ali olju prepraženimi orobtinicami. 

Jedi za zimske dni 60 K U H A R S K I R E C E P T I 

J A N E Z Š T R U K E L J 

Fina domača tlačenka -
žolča s čebulo, 
bučnim oljem in 
kuhanimi jajci 

Sestavine: 1 kg svinjske glave 
z ušesi, pol kg telei^ih nog, pol 
kg svinjskih parkljev, pol kg 
svinjskega plečeta, po želji še 
nekaj prekajenega svinjskega 
mesa, 2 žlici kisa, sol, poper, z 
korenčka, malo gomolja zele-
ne, 1 korenina peteršilja, 1 
srednje velika čebula, nekaj 
strokov česna, lovorov list, 
malo pimenta, majaron in ti-
mijan po okusu. 

Marinada: 1 dl bučnega olja, 
2 dl razredčenega kisa, gorči-
ca, sol, poper o okusu, 2 sred-
nje debeli čebuli, zelen peter-
šilj, 2 trdo kuhani jajci. 

Priprava: Meso, razen ple-
četa, razsekamo na manjše 
kose in ga damo kuhat. Ko 
že nekaj časa vre, dodamo 
kis, začimbe in dišave ter 
poljubno narezano zelenja-
vo in svinjsko meso. Ko jc 
meso pravilno kuhano, 

. juho odcedimo v drugo po-
sodo in jo postavimo na 
hladno. Maščobno plast na 
ohlajeni juhi odstranimo in 
juho znova nekoliko segre-
jemo, da postane tekoča. 
Meso oberemo od kosti, 
pleče pa narežemo na rezi-
ne. Meso zložimo v stekle-
no ali porcelanasto posodo, 
vmes damo poljubno nare-
zano zelenjavo na lističe na-
rezana jajca: Nalijemo toli-
ko juhe, da je meso pokrito, 
in denemo na hladno, da 

žolča želira. Dobro strjeno 
zvrnemo na krožnik, jo pol-
jubno narežemo na porcije 
in prelijemo s pripravljeno 
marinado. 
Marinado ali dresing nare-
dimo iz olja, kisa, gorčice, 
soli, popra, sesekljanega ze-
lenega peteršilja in na listi-
če narezane čebule. Jed 
okrasimo še s trdo kuhani-
mi jajci. 

Goveja juha z mesnim 
zavitkom 

Sestavine: 1 kg govejih kosti, 
60 dag govfjega plečeta, i , j I 
vode, 8 dagjušne zelenjave 
(korenje, zelena, peteršiljeva 
korenina, listi ohrovta, stržen 
svežega zelja, košček pora), 
sol, poper v zrnju, muškatni 

orešček, nMlo žafrana, drob-
njak ali peteršilj. 

Mesni zavitek - testo: 20 dag 
namenske moke, nekaj kapljic 
olja, sol, mlačna okisana 
voda. 

Nadev: 20 dag kuhanega 
mesa, 3 dag maščobe, 4 dag če-
bule, majaron, timijan, lovo-
rov list, sol, poper, peteršilj, 6 
dag maščobe za pokapljanje. 

Priprava: Kosti damo kuhat 
v hladno vodo, ko zavre, do-
damo še oprano meso. Po 
krajšem kuhanju dodamo 
očiščeno zelenjavo, čebulo 
popečemo na plošči štedil-
nika. Juha naj se kuha kakš-
ni dve uri, nato jo precedi-
mo skozi gosto cedilo. 

damo na krožnik, vložimo 
vanjo pečen mesni zavitek 
in jo potresemo s seseklja-
nim peteršiljem ali nareza-
nim drobnjakom. 

Priprava testa: Z a m c s i m o 
vlečeno testo. Ko je spočito, 
ga po dolgem na tanko raz-
vlečemo. Testo naj bo širine 
25 centimetrov. Tretjino te-
sta potresemo s pripravlje-
nim nadevom, dve tretjini 
pa namažemo z raztopljeno 
maščobo. Zvijemo, zavitek 
damo na pomaščen pekač 
in ga spečemo. Vročega na-
režemo. 

Priprava nadeva: Meso zme-
ljemo, mu dodamo prepra-
ženo čebulo in začimbe. 
Vse dobro zmešamo. 
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Koncert Lions 
kluba uspešen 
Kot vsako leto so tudi letos predstavniki Lions 
kluba Škofja Loka organizirali dobrodelni koncert 
v medvoški športni dvorani, na katerem so 
nastopili priznani glasbeniki. 

K R I S T I N A D Ž E U I O V I Č 

Medvode - Letošnji koncert 
je potekal v znamenju klasič-
nih glasbenih del, ki so jih iz-
vajali Simfonični orkester z 
Vrhnike in mešana pevska 

šen. "Pričakujem, da bomo 
vsi dobili nekaj lepega in da 
bomo zadovoljni, saj bomo s 
tem pomagali svoj im soob-
čanom," je povedal predsed-
nik kluba. Izkupiček koncer-
ta bodo namreč nameni l i 
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zbora Mavrica iz Vrhnike ter 
Svoboda iz Šoštanja. Za pra-
vo poslastico je poskrbela 
priznana slovenska glasbeni-
ca in zmagovalka Eme 2 0 0 7 
Alenka Gotar. "Lions klub 
Škofja Loka vsako leto orga-
nizira dobrodelni koncert, 
katerega izkupiček gre v hu-
manitame namene. Koncert 
organizirajo z znanimi pevci, 
ki občinstvo pritegnejo, in 
tudi letos je tako," je povedal 
Janez Bohorič, predsednik 
uprave Save, iii član Lions 
kluba Škof ja Loka, ki je po 
koncertu pohitel v Cankarjev 
dom na obletnico prvega slo-
venskega Lions kluba, kate-
rega soustanovitelj je bil tudi 
sam. Organizatorji so priča-
kovali približne i i o o ljudi in 
niso se ušteli, saj so bile tri-
bune medvoške dvorane pol-
ne. Tudi Miha Ješe je bil nad 
zasedenostjo dvorane navdu-

študentom in dijakom iz so-
cialno c^oženih družin. Obis-
kovalci koncerta so lahko pri-
sluhnili delu znanega ruske-
ga skladatelja Čajkovskega 
Labodje jezero, Handlovi 
Afcluji in utrinkom iz znane-
ga muzikala Moje pesmi , 
moje sanje. Solistki Alenki 
Gotar je bilo na koncertu 
všeč. "Misl im, da je Marko 
Fabiani eden največjih moj-
strov sploh in počaščena 
sem, da sem z nj im delala.'" 
Čeprav je imela Alenka Go-
tar m a n j š e težave z zdrav-
jem, pa so bili prisotni nad 
njeno izvedbo navdušeni . 
Tudi dirigent Marko Fabiani 
je koncert označil kot popoln 
uspeh. "Občinstvo je bilo ču-
dovito, bOi so navdušeni," je 
povedal dirigent l i o n s klub 
Škofja Loka v roku leta in pol 
napoveduje nov koncert, ki 
bo tudi dobrodelen. 

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

V torek vas bosta v nov dan popeljala Ana Jagodic in Igor Štefan-
či£. Prvi gorenjski informativni oddaji boste lahko prisluhnili ob 
g. uri, naslednja je na sporedu ob u . uri in zadnja ob 18. uri. Ob 
tenn pa bi vas radi opozorili na skupno gorenjsko informativno 
oddajo ob 15.30, ki jo pripravljamo 5tiri radijske postaje s statu-
som posebnega pomena: Triglav, Gorenc, Sora in naša radijska 
postaja. Prisluhnete ji lahko vsak dan, od ponedeljka do petka. V 
sredo ob 16.15 ne zamudite redne mesečne oddaje Varujmo 
zdravje, ki jo pripravlja in vodi Renata Škrjanc. V četrtek se nam 
bo ob 9.15 v studiu pridružil kranjski župan s sodelavci. Ob 20. 
uri pa bomo, ker je zadnji četrtek v mesecu, spet vasovali s pod-
okničarjem Francem Pestotnikom. V petkovi dopoldanski temi 
ob 9.15 boste lahko sodelovali v kontaktno svetovalni oddaji, ki 
nam jo pomaga oblikovati veterinarka Zlata Čop. 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 opo7orimo in povabimo k posluSanju tudi nedelj-
skega programa. 

Radio Sora, 91,1 Mhz 
(w»nv.radio-sora.si) 

V torkovi oddaji aktualno bomo predstavili delovanje škofjeloške-
ga Lasa, ob pol enajstih pa bomo med drugim gostili vodjo žirov-
ske skupine za samopomoč Berna'do Lukanfič in glasovali za 
mojega zdravnika. Na torkovem glasbenem vrtiljaku vas bo to-
krat spremljala Monika Tavčar, ki bo ob nekajtedenski odsotnosti 
nadomestila Darka Kisovca. V sredo ob devetih bomo preverili, 
kam z odpadki iz škofjeloških občin po zaprtju Drage, ob enajstih 
pa bomo 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 četr-
tek ob devetih bomo gostili oba medobčinska komunalna inšpek-
torja, ob enajstih bomo reševali vaša vprašanja In pobude, zvečer 
pa se prepustili zvokom harmonike. V petek ob devetih vas bomo 
povabili na dobrodelni koncert, ki ga pripravljajo škofjeloški Lion-
si, ob pol enih bomo izbirali najodmevnejši 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 šticih popoldne poslušate skupno informativno oddajo go-
renjskih radijskih postaj - Gorenjska, gremo gor. Tokrat jo bomo 
pripravljali v uredništvu Radia Sora. 

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

Del programa smo namenili predstavitvam informativnih dnevov 
po izobraževalnih ustanovah, ne gre pa zanemariti tudi rednih te-
denskih oddaj. V torek ob 13. uri ne zamudite Skritega mikrofona, 
ob 14.10 oddaje Moja dežela in ob 15.10 Babičinih nasvetov. Kot 
smo obljubili v eni prejšnjih oddaj, bomo v sredini oddaji 
Rože&Vrt ob 14.10 več besed namenili sobnim rastlinam, ki nam 

v zimskih dneh lepšajo stanovanja - sučnikom. V četrtek ob 13. uri 
ne zamudite, kako ga Miha pihne, da ima vsaka tema svojo dile-
mo, pa izveste ob 14.10, ko se nam bo v oddaji Teme za vse dile-
me pridružil zanimiv gost. V petkovi oddaji Moja dežela ob 14.10 
znova dobite namig za izlet, ob 16.10 pa ne preslišite oddaje Ži-
vimo lepo. Sobota in nedelja - čas za dobro glasbo in ponovitve 
tedenskih oddaj, v ponedeljek pa naj opozorimo na Zdravstveni 
kotiček ob 12.10 In oddajo Turistični podmlacek ob 14.10, ki jo 
bodo tokrat pripravili študentje Višje strokovne šole za gostinstvo 
in turizem Bled. 

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

V torek In sredo bomo obiskali občino Kranjska Gora. SliSali boste 
utrinke iz kulturnega, turističnega in gospodarskega življenja ob-
čine. Pripravili bomo tudi redne oddaje. V torek po 14. uri bomo 
prebrali ponudbo prostih delovnih mest. Uro kasneje bomo pred-
stavili Ekonomsko gimnazijo in srednjo šolo Radovljica. Ob 16. uri 
bo na vrsti 'Razgled s Triglava na občino Bohinj'. Po 19. uri bomo 
spremljali hokejsko tekmo v ligi EBEL jeseniški hokejisti bodo go-
stovali v Beljaku. V sredo boste po 8. uri lahko slišali nasvet psiho-
loginje. Po 13. uri vas bomo povabili k sodelovanju v oddaji 'Glas 
ljudstva', v kateri bomo tokrat govorili o odnosih med Slovenijo in 
Hrvaško. 'Razgled na obJino Jesenice' bo na vrsti ob 16. uri Po 19. 
uri vas bomo prepustili večeru z Bracom Korenom. V četrtek 
bomo 7. uri odkrivali 'Zaklade ljudske modrosti'. Po 9. uri bo na 
sporedu oddaja 'Triglavski zeleni vrtiček'. Ob malo po 13. uri do 15. 
ure bo naš program v znamenju kulture. Razgled s Triglava na ob-
čino Radovljica bo na vrsti ob 16. uri. Po 18. u'i bomo spremljali 
hokejsko tekmo v ligi EBEL, Acroni bo na večnem derbiju gostil 
Olimpijo. V petek dopoldne boste lahko slišali serijo nasvetov 
(planinskega, davčnega in looi nasvet). Oddaja 'Doktor Petek' se 
bo začela po 13. uri, 'Razgled s Triglava na občino Bled bo na vrsti 
ob i6. uri'. Sobotno jutro bo od 8. do 10. ure namenjeno otroške-
mu programu. Motorci bodo v naš program prihrumeli malo po 
15. uri. Minute za ljubitelje resne glasbe bodo na vrsti malo po 19. 
uri, oddaja 'Duhovni razgledi' pa ob 19. uri in 45 minut. V nedeljo 
bomo po 11. uri bomo sprejemali male oglase. Osrednji nedeljski 
pogovor bo na vrsti malo po 13. uri. Po 18. uri pa bomo spremlja-
li tekmo v hokejski ligi EBEL. 

Radio Ognjišče, 102,3,104,5 
(www.ognjisce.si/napovednik/napovednik.htm) 

V torek ob 13.25 prisluhnite oddaji o osteoporozi, natančneje, za-
kaj je pomembno omenjeno bolezen odkriti. Ob 17. uri ne zamu-
dite športne oddaje. V sredo ob 10.15 bomo s sestro Nikolino pri-
pravljali preproste jedi, ob 17. uri bomo v pogovoru o razpravlja-
li o subvencioniranju delovnega časa. Moja zgodba se bo začela 
ob 19. uri: saomnili se bomo dvajsetletnice ustanovitve Sloven-
slce demokratične zveze; gost oddaje bo dr. Rajko Pirnat. V nede-
ljo ob 19. bomo oddajo Graditelji slovenskega doma posvetili 
Matiji Majarju Ziljskemu. Ob 20.30 pa smo pripravili posnetek 
srečanja otroških cerkvcnih zborov na Rakovniku. V ponedeljek 
ob 13.25 poglejte skozi Radijsko okno in videli boste, kako ustvar-
jamo praznični program, ob 20.30 ne zamudite oddaje za prijate-
lje Radia Ognjišče. 

MojeDelo.com 
Izberi prihodnost 

MOJE DELO, s p l e t n i m a r k e t i n g , d .o .o . 
Podut iška 9 2 . 1 0 0 0 Ljubljana, Slovenija, T: 01 51 35 700 
VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSLITVENIH OGLASOV (300 - 500) 
NA: www.mo:edelo.com.lnto@moJedelo.com 

Vodja žMnoreJske proizvodnje m/ž (Šenčur) 
Pogoji In pričakovana znanja Kandidata: najmanj VII. stopija izobrazbe živinorej-
ske ali veterinatste smeti, dalovne izkušnje s področja žMnorejske proevodnje, 
izpit kategorije B, lasten prevoz, poznavanje aktualne k r n e t i poHike. Detovno 
razmerje tx)mo sklenili za določen čas 12 mesecev s poskusno dotm, z možnost-
jo zaposlitve za nedotočen ias. KŽK, kmetijstvo, d. o. o.. Kranjska cesta 29, 
4208 Šenčur, prijave ztiiratro do 08. 02.2009. Več na www.mojedeto.com. 

Strojni Inženir ali univ. dipl. Inženir fizike za delo v razvoju m/l (Kranj) 
Medse vabimo strojnega Inženirja ali unIv. dipl. Inženirla fizIKe za delo v raz-
voju m/i. Delo obsega razvoj novili izdelkov, simulacijo tiiadilnih procesov, 
uvajanje novici tehnološkiii procesov ... Zaželene Izkušije z delom v razvoju, 
konstruiranje, aktivno znanje vsaj enega tujega Jezika (angleščina ali nemšči-
na). Mi vam ponujamo dolgoročen poslovni odnos, redno plačilo. Le-tehni-
ka, d. o. o,, Sucova 27, 4000 Kranj, p r i ^ zbiramo do 00. 02. 2009. Več 
na www.mojedek).com. 

Rnomehanilc z Izkušnjam^ m/ž (Kianj) 
Medse vatsimo novega sodelavca za delovno mesto Rnometianik z izkušnjami 
m/ž. Potrebna znanja in Ekušnje: končana IV. stopnja etpjno smori (flromoha-
nik, strugar), zaželene detovne izkušnje. Ml vam ponujamo dolgoročen poskivni 
odnos, redne plačilo, prijeten koiekliv. Le^ehnlka, d. o. o., Šuceva 27, 4000 
Kranl. prijave zbiramo do 06.02. 2009. Več na wvvw.mojedeto.com. 

ElektrolnMalater m/ž (Blod) 
Zaposlimo eiektroinštalateiia z najmanj trSetno šoto. ki ima najmanj 3 leta delo-
vnih Izkušenj na področju elektrotehnike. Od vas pi1ča<ujemo samostojnost, 
u r n o s t , komunikativnost h poznavanje osnovnih računalniških okolij Vestno 
delo bo opaženo in nagrajeno. Ponujamo vam deto v mladem, inovativnam oko-
lju, služb«nl t«lafon In avtomobil ter ob uspašnem delu možnoet napredovanja. 
PMT KUMA COMMERCE, BLED, d. o. o.. Pot na Listoe 8 ,4260 Bled, prijave 
zbiramo do 04. 02. 2009. Več na vvww.moledeto.com. 

Tehnični sodelavec v pisarni (Medvode) 
Pričakovanja od naših .sodelavcev SiO visoka: strokovno.«;!. komunlkfltivno.<rt. 
organiziranost, zmožnost teamskega dela, resnost pri delu, zanesljivost, pro-

dajna naravnanost. Če ste po izobrazbi gradl>eni inženir, z znanjem angleške-
ga in hrvaškega jezika, obvladate ACAD n MS Office ter želite delovati v 
mednarodnem podjetju, potem postanite del našega tina! Hauraton, d. o. 
o., Zbiijska cesta'4, 1215 Medvode, prijave zbiramo do 22. 02. 2009. Več 
na wiNW.mojedsto.com. 

Obračunovalec plač m/ž (Kianj) 
Takoj zaposlimo izkušenega strokovnjaka na področju obračuna plač. AJpetour 
Potovalna agenc^, d. d., Mlrt<a Vadnova 8, 4000 Kranj, prijave zbiramo do 21. 
02. 2009. Več na www.mojedelo.com. 

Avtollčar m/ž (Kranj) 
Ponujamo nove Izzive kadrom na področju vzdrževanja gospodarskih vozil v naši 
Celovni enoti vzdrževanje. Takoj zaposlimo avtoličarje. Od kandkiatov pričakuje-
mo: pokitona izobrazila avtollčar, zaželeno csnovno znanje MS office, vczniški 
izpit kategorije B. Alpetour I^Sovaina agencija, d. d.. Mirka Vadnova 8, 4000 
Kranj, prijave zbiiamo do Z l . 02. 2009. Več na www.mojedeto.com. 

Avtokiepar m/ž(KtanjT 
Ponujamo nove izzive kadrom na področju vzdrževanja gospodarskih vozilv naši 
Detovnl enoti vzdrževanje. TaK<̂  zaposlimo avtokieparje. 0<J kandkiatov pričaku-
jemo: poklicna feobrazba avtokiepar, vozniški izpit kategorije 6. Alpetour Potoval-
na agencija, d. d., Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj, prijave zbiramo do 21. 02. 
2009. Več na v/ww.mojedelo.com. 

Avtomehanik m/ž (Kranj) 
Ponujamo nove izzive kadrom na področju vidiievuiija aoisi*xlai skil i voiil v i iu^ 
(Detovnl enoti vzdrževanje. Pričakujemo: pokltona izobraztra avtometianlk, pasiv-
no znanje nemškega jezika, zaželeno osnovno znanje MS otftoe, voznišid izpit 
kategorije B. Alpetour Potovalna agencija, d. d., Mlri<a Vadnova 8, 4000 Kranj, 
prijave zbiiamo do 21. 02. 2009. Več na wv/w.mojedeto.com. 

Stimulativno nagrajeni natakar (več oseb) m/ž (Kamnlit) 
Pričakujemo: urejenost in komunikatovnost, delovne navade in željo po napre-
dovanju in stimulativnem plačilu. Izkušnje v strežbi niso pogc^ za zaposlitev. Nu-
dmo vam osnovno plačo in stimulativen dodatek, zaposlitev za daljše obdobje z 
različnimi možnootmi zaposiitvo, možnost prilagoditve detovnega časa, možnost 
bivanja. Vat>ljeni torej v kotektr/, ki skrtii za znan in prijeten dnevni tokaJ z vrtom. 
Atrium, d. o. o., Perovo 25, 1241 Kamnik, prijave zbiramo do 20. 02. 2009. 
Več na www.mojedeto.com. 

Sorvieer fotokopirnih etrojev m/£ (Kranj) 
Iščemo serviserja fotokopirnih strojev, tele(al<s In multifunkcjjskih naprav. Pogo-
ji izobrazba smeri elektrotehrika ali mehanotronlka, vozniški izpit kategortje B, 
poznavanje okolja MS VVindov«, znanje angleškega jezika. Prednost imajo kan-
ddati z delovnimi izkušnjami na področju sernsiranja tbtokooime tehnike. Bilban 
Kranj, d o. o , Trg Prešernova Brigade 8. 4000 Kranj, prijave zbiramo do 18. 
02. 2009. Več na www.mojedelo.com. 

http://www.potepuh.com
http://www.radiotriglav.si/spored/
http://www.ognjisce.si/napovednik/napovednik.htm
mailto:edelo.com.lnto@moJedelo.com
http://www.mojedeto.com
http://www.mojedelo.com
http://www.mojedeto.com
http://www.mojedeto.com
http://www.mojedelo.com


ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE 
- PROSTA DELOVNA MESTA 

NA GORENJSKEM (m/ž) 

DELAVEC BREZ POKLICA 
SOBARICA/ČISTILKA: do 28.1.09; HIT 
ALPiNEA. d.d.. BOROVSKA C. 99, 
KRANJSKA GORA 
POMOŽNI GRADBENI DELAVEC; do 
1.2.09: FETAH KRASNIOI S.R. PARTI-
ZANSKA C. t . BLED 
GOSTINSKI DELAVEC; do 2.3.09; VO-
LENIK, d.o.o.. CELOVŠKA C. 170. 
UUBUANA 
POMOŽNI DELAVEC 
NATAKAR; do 15.2.09; TEHNOCAR. 
d.o.o.. BROOE 20. ŠK.LOKA 
OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA 
VOZNIK TOVORNEGA VOZILA; do 
29.1.09; DACAR ANTON S.P.. BREG 
OB SAVI 28. MAVČIČE 
POMOŽNA DELA V FS; do 12.3.09; 
DRAGICA HORVAT S.P.. NAS. SLAVKA 
ČERNBA33. KR. GORA 
ZASTOPNIK II; do 12.2.09; MERKUR, 
d.d.. DUNAJSKA C. 58. UUBLJANA 
ZASTOPNIK II; do 16.4.09; MERKUR, 
d.d., DUNAJSKA C. 58. UUBLJANA 
ZASTOPNIK NA TERENU; do 8.2.09; 
SKUPINA KARIERA, d.o.o.. DUNAJSKA 
C. 21. UUBUANA 
PRIPRAVA IN PROD. HRANE IN PIJA-
ČE; do 2.3.09; VOLENIK, d.o.o.. CE-
LOVŠKA C. 170. UUBUANA 
KAMNOLOMEC 
do 31.1.09; CESTNO PODJETJE 
KRANJ. d.d.. JEZERSKA C. 20. KRANJ 
VARNOSTNhK 
do 29.1.09; BBRSECURfTV. d.o.o., LE-
TAUŠKAC. 5. UUBLJANA 
NIŽJA POKUCNA IZOBRAZBA (DO 2 
LET) 
SOBARICA; do 28.1.09; HOTEL MALO-
GRAJSKI DVOR. d.o.o.. SLAMNIKAR-
SKAC. 18,1230 DOMŽALE 
NIŽJA POKUCNA IZOBRAZBA (DO 3 
LET) 
ŽERJAVOVODJA; do 4.2.09; ACRONI. 
d.o.o.. C. BORISA KIDRIČA 44. JESE-
NICE 
POMOČ V STREŽBI: do 29.1.09; BAR 
PLUS, d.o.o.. LOKA 82. TRŽIČ 
CEVARJI NEMČUA; do 31.1.09; MIRA-
BELA. d.o.o.. ZAGREBŠKA C. 20. 
2000 MARIBOR 
SVETOVALCI NA TERENU; do 8.2.09; 
SKUPINA KARIERA, d.o.o.. DUNAJSKA 
C. 21. UUBUANA 
MONTER ELEKTROINŠTALACU; do 
8.2.09; SKUPINA KARIERA, d.o.o., DU-
NAJSKA C. 21. UUBLJANA 

do 9.2.09; ADEC(X) H.R.. d.o.o., ZOI-
SOVA UL I.KRANJ 
SLAŠČIČAR KONDITOR 
do 9.2.09; ADECCO H.R.. d.o.o., ZOI-
SOVA UL 1, KRANJ 
MESAR 
do 15.2.09; SIMON KODEUČ S.R. 
STARA C. 47, 9240 UUTOMER 
MIZAR 
do 13.2.09; FRANC POZVEK S.R, C. 
ANDREJA BfTENCA 198, UUBLJANA 
OBUKOVALEC KOVIN 
do 9.2.09; ADECCO H.R.. d.o.o., ZOI-
SOVAUL I.KRANJ 
do 13.2.09; BUHEXPO.SI. d.o.o., VE-
ROVŠKOVAUL 60 A. UUBLJANA 
do 28.1.09; LOGAR TRADE. d.o.o.. PO-
SLOVNA CONA A 41. ŠENČUR 
ORODJAR 
do 9.2.09; URŠKA JEREB S.R. BRODE 
1. ŠK. LOKA 
KLEPAR 
do 4.2.09; GRADBENO PODJETJE BO-
HINJ. D.D., TRIGLAVSKA C. 8. BOHINJ-
SKA BISTRICA 
VARILEC 
dO 8.2.09: DARJA JAUŠOVEC S.R. SP. 
GAJ PRt PRAGERSKEM 30. 2331 PRA-
GERSKO 
do 31-1.09; MIRABELA. d.o.o.. ZA-
GREBŠKA C. 20. 2000 MARIBOR 
dO 26.2.09; SUKA. d.o.o.. ŠIKOLE 64 
A 2331 PRAGERSKO 
MEHANIK INDUSTRklSKlH STROJEV 
IN NAPRAV 
do 6.2.09; SENSUM, d.o.o., TEHNO-
LOŠKI PARK 21, UUBLJANA 
AVTOMEHANIK 
dO 4.2.09; GRADBENO PODJETJE BO-
HINJ, D.D., TRIGUVSKAC. 8, BOHINJ-
SKA BISTRICA 
MONTER TK OMREŽJA 
do 28.1.09; SREČKO DODIG S.P., 
VODNIKOVO NASEUE 7, UUBUANA 
ELEKTR01NŠTAUTER 
do 29.1.09; ZVONE KUŠAR S.R, KAJA-
KAŠKA C. 52. 1211 UUBUANA -
ŠMARTNO 
AVTOEL£KTRIKAR 
dO 4.2.09; GRADBENO PODJETJE BO-
HINJ, D.D., TRIGLAVSKA C. 8. BOHINJ-
SKA BISTRICA 
ELEKTROMEHANIK 
do 12.2.09; PETERKA BOJAN S.P. UL 
ANTONA SKOKA 20 A. 1230 DOMŽALE 
KAMNOSEK 
do 28.1.09; JURE LUSKOVEC LAM-
PREHT S.R. SREDNJA VAS PRI ŠEN-
ČURJU 76. ŠENČUR 
TAPETNIK 
do 26.2.09; MACRO STANDARD. 
d.o.o.. PREŠERNOVAC. 1. UUBUANA 
do 31.1.09; TRGODOM NO. 1. d.o.o.. 
ZAPUŽE10 B. BEGUNJE 

SUKOPLESKAR 
do 31.1.09; REPINC KLEMEN S.R. 
MEVKUŽ4.2G.G0RJE 
FRIZER 
do 9.2.09; ADECCO H.R.. d.o.o., Z0^ 
SOVAUL 1, KRANJ 
do 19.2.09; TINA DREŠAR S.P.. DONO-
VAC. 2.1215MEDV(X)E 
do 29.1.09; LENART RRC S.P., C. STA-
NETAŽAGARJA40. KRANJ 
do 29.1.09; MITJA TAVČAR S.R. TOM-
ŠIČEVA UL 8, 6210 SEŽANA 
do 15.2.09; MITJA TAVČAR S.R. TOM-
ŠIČEVA UL 8, 6210 SEŽANA 
do 12.3.09; DRAGICA HORVAT S.P.. 
NASEUE SLAVKA ČERNETA 33. 
KRANJSKA GORA 
do 8.2.09; SKUPINA KARIERA, d.o.o., 
DUNAJSKA C. 21. UUBUANA 
GRADBENIK 
dO 7.2.09; MAPRI. d.o.o.. MAU LOČNIK 
5. 131 1 -mRJAK 
ZIDAR 
do 6.2.09; GRAD. d.d.. GRAJSKA C. 
44. BLED 
STROJNIK GRADBENE MEHANIZACUE 
do 30.1.09; GRAD. d.d.. GRAJSKA C. 
44. BLED 
PRODAJALEC 
do 31.1.09; BANCA. d.o.o.. TAVČARJE-
VA UL 31. KRANJ 
KUHAR 
do 9.2.09; ADECCO H.R.. d.o.o.. Z0^ 
SOVAUL I.KRANJ 
do 28.1.09; BOmiŠNICA ZA GINEKO-
LOGUO IN PORODNIŠTVO. KIDRIČE-
VA C. 38 A. KRANJ 
do 30.3.09; JOŽEF ČREŠNAR S.R. LE-
ONOVA UL 18, 2310 SLOVENSKA BI-
STRICA 
NATAKAR 
do 4.2.09; ADECCO H.R., d.o.o., ZOI-
SOVA UL I.KRANJ 
BOLNiČAR-NEGOVALEC 
do 31.1.09; DOM PETRA UZARJA, RO-
ČEVNICA 58; TRŽIČ 
do 31.1.09; DOM STAREJŠIH OBČA-
NOV, POTOČE 2, PREDDVOR 
SREDNJA POKUCNA IZOBRAZBA 
PRODAJALEC; do 24.3.09; DOOP 
CAR. d.o.o., KAJAKAŠKA C. 40 A. 1211 
UUBUANA-ŠMARTNO 
PRODAJALEC; do 2.2.09; ETIS, d.o.o.. 
TRŽAŠKA C. 333, UUBUANA 
NATAKAR: dO 28.1.09; HOTEL MALO-
GRAJSKI DVOR. d.0.0.. SLAMNIKAR-
SKAC. 18. 1230 DOMŽALE 
PRODAJALEC; dO 5.2.09; IVANUŠA. 
d.o.o., MAVČIČE 102, MAVČIČE 
NATAKAR; dO 19.2.09; DEJAN FRAN-
TAR S.R. C. STE MARIE AUX MINEŠ 
15, TRŽIČ 
VARILCI PO POSTOPKU WIG NEMČUA; 
•do 29.1.09; LOGPAK, d.o.o.. RUSKA 
UL 6. UUBLJANA 

EKSPEDITER; do 31.1.09; MESAR-
STVO BLATNIK, d.o.o., SELSKAUL 46*. 
1291 ŠKOFUICA 
KUHAR; do 28.1.09; PLAN E, d.o.o., NA 
KRESU 3, ŽELEZNIKI 
NATAKAR; do 8.2.09; DANILO UPAR 
S.R, LAHOVČE 77. CERKUE 
SVETOVALCI NA TERENU; do 8.2.09; 
SKUPINA KARIERA, d.o.o.. DUNAJSKA 
C. 21. UUBUANA 
MONTER OGREV. IN PREZRAČ. SISTE-
MOV; do 8.2.09; SKUPINA KARIERA. 
d.0.0.. DUNAJSKA C. 21, UUBUANA 
ZAVAROVALNI ZASTOPNIK; do 8.2.09; 
SKUPINA KARIERA, d-o.o.. DUNAJSKA 
C. 21. UUBUANA 
CVETUČAR-ARANŽER; do 8.2.09; 
SKUPINA KARIERA, d.o.o., DUNAJSKA 
C. 21, UUBUANA 
KUHAR; do 2.2.09; SKUPINA KARIE-
RA. d.o.o., DUNAJSKA C. 21. UUB-
UANA 
PRODAJALEC: do 28.1.09; SPAR 
d.o.o., GRADNIKOVA C. 1 B, RADOV-
UICA 
UPRAVUALEC AVTODVIGAU; do 
4.2.09; STEELTRANS. d.o.o., C. ŽELE-
ZARJEV8. JESENICE 
LESARSKI TEHNIK 
do 9.2.09; ADECCO H.R., d.o.o., ZOI-
SOVA UL 1. KRANJ 
STROJNI TEHNIK 
do30.1.09: FOMI. d.o.o.. UL BRATOV 
KOMEL 66 A. 1210 UUBUANA -
ŠENTVID 
do 28.1.09; LOGARTRADE, d.o.o.. PO-
SLOVNA CONA A 41, ŠENČUR 
ELEKTROTEHNIK 
do 31.1.09; UUBUANSKE MLEKAR-
NE. d.d.. TOLSTOJEVA UL 63. UUB^ 
UANA 
RAČUNALNIŠKI TEHNIK 
do 11.2.09; ATRIBUT, d.o.o.. SLOVEN-
ČEVA UL 95. UUBUANA 
KEMUSKI TEHNIK 
dO 4.2.09; ACRONI. d.o.o.. C. BORISA 
KIDRIČA 44, JESENICE 
TEKSTILNO KONFEKCIJSKI TEHNIK 
dO 5.2.09; PART. d.o.O., DUNAJSKA C. 
111, UUBUANA 
GRADBENI TEHNIK 
do 17.2.09; GRAD. d.d.. GRAJSKA C. 
44. BLED 
dO 2.2.09; SKUPINA KARIERA, d.0.0., 
DUNAJSKA C. 21, UUBUANA 
PROMETNITEHNIK 
dO 12.2.09; AMD, d.d., AMZS, D.D.. 
BLEIVVEISOVAC. 36. KRANJ 
TRGOVINSKI POSLOVODJA 
dO 3.2.09; SKUPINA KARIERA d.0.0., 
DUNAJSKA C. 21. UUBUANA 
EKONOMSKI TEHNIK 
do 31.1.09; ALPETOUR - POTOVALNA 
AGENCUA. D.D.. UL MIRKA VADNOVA 
8, KRANJ 

do 28.1.09; HOTEL MALOGRAJSKI 
DVOR. d.o.o., SLAMNIKARSKA C. 18. 
1230 DOMŽALE 
KOMERCIAUST 
do 31.1.09; SINKOPA. d.o.o.. ŽIROVNI-
CA 87. ŽIROVNICA 
TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE 
do 6.2.09; BOLNIŠNICA GOLNIK. 
GOUJIK36.GOLIJIK 
SREDNJA STROKOVNA AU SPLOŠ-
NA IZOBRAZBA 
SAMOSTOJNI KOMERCIAUST; do 
31.1.09; CINI. KARDEUEVA PLOŠČAD 
1, UUBUANA 
KOMERCIAUST; do 24.3.09; DOOP 
CAR. d.o.o.. KAJAKAŠKA C. 40 A. 1211 
UUBLJANA-ŠMARTNO 
ZAVAROVALNI SVETOVALEC; do 
7.2.09; GRAVVE. d.d., KOMENSKEGA 
U L 4 . UUBLJANA 
INŠPEKTOR IGRALNEGA SALONA; dO 
4.2.09; HFTLARDC. d.d., BOROVŠKAC. 
99. KRANJSKA GORA 
TEHNIČNI PREGLEDNIK; do 31.1.09; 
INTEGRAL AVTO. d.o.o.. C. MARŠAiA 
TrTA67. JESENICE 
KOMERCIAUST IN SERVISER; dO 
28.1.09; MATMAR-UNE, d.o.o., BRNČl-
ČEVAUL 13. 1231 UUBUANA-ČR-
NUČE 
ZASTOPNIK I; do 16.4.09; MERKUR za-
varovalnica, d.d.. DUNAJSKA C. 58. 
UUBUANA 
VODJA ORG. DOGODKOV; do 27.1.09; 
NEVTRON & COMPANV. d.o.o.. . SA-
MOVAUL 25. UUBLJANA 
KOMERCIAUST; do 22.2.09; OUICK 
INŽINIRING. d.o.o.. PREDMOST 22, 
POLJANE NAD ŠK. LOKO 
RAZVOJNI INŽ.; do 8.2.09; SKUPINA 
KARIERA, d.o.o., DUNAJSKA C. 21, 
UUBUANA 
IT INŽ.; do 8.2.09; SKUPINA KARIERA, 
d.o.o., DUNAJSKA C. 21, UUBLJANA 
SVETOVALEC KAPITALSKIH NALOŽB; 
do 22.2.09; ZM PROVIDUS. d.o.o.. ŽE-
LEZNIKOVA U L 4, 2000 MARIBOR 
I N l STROJNIŠTVA 
do 31.1.09; RESURS, d.o.o., PREŠER-
NOV TRG 9. 8000 NOVO MESTO 
INŽ. RAČUNALNIŠTVA 
do 27.1.09; FINPRO C. d.o.o.. SLAMNI-
KARSKA C. 3.1230 DOMŽALE 
INŽ. GRADBENIŠTVA 
do 7.2.09; DEMIT. d.o.o.. SR REČICA 
77. 3270 LAŠKO 

EKONOMIST ZA KOMERCIALNO DE-
JAVNOST 
dO 28.1.09; HOTEL MALOGRAJSKI 
DVOR. d.o.o., SLAMNIKARSKA C. 18. 
1230 DOMŽALE 
VIŠJA STROKOVNO IZOBRAZBA 
KADROVNIK; do 3.2.09; LE-TEHNIKA, 
d.o.o.. ŠUCEVA UL 27. KRANJ 

dO 72.09; ALPDOM. d.d.. CANKARJE-
VA UL I.RADOVUICA 
UNIV. DIPL INŽ. ELEKTROTEHNIKE 
do 6.2.09; SENSUM. d.o.o.. TEHNO-
UDŠKI PARK 21. UUBUANA 
DIPL INŽ. GRADBENIŠTVA (VS) 
dO 4.2.09; ADECCO H.R.. d.o.o.. ZOI-
SOVAUL 1. KRANJ 
AKADEMSKI GLASBENIK KLARINE-
TIST 
do 28.1.09; GLASBENA ŠOLA KRANJ. 
POŠTMAUL 3. KRANJ 
DR. MEDICINE 
do 15.2.09; OZG. ZD BLED. ZD BO-
HINJ. MLADINSKA C. 1. BLED 
do 15.2.09; OZG. ZD JESENICE. C. 
MARŠALA TITA 78. JESENICE 
do 19.2.09; OZG. ZD JESENICE. C. 
MARŠALA TTTA 78. JESENICE 
do 29.1.09; OZG. ZD TRŽIČ. BLEJSKA 
C. 10. TRŽIČ 
DR DENTALNE MEDICINE 
do 12.2.09; OZG. ZD ŠK. LOKA. STARA 
C. 10. ŠK. LOKA 
DIPLOMIRANA MEDICJNSKA SESTRA 
(VS) 
do 28.1.09; BOLNIŠNICA GOLNIK. 
GOLNIK 36. GOLNIK 
DR. MEDICINE SPECIAUST SPLOŠ-
NE MEDrciNE 
do 15.2.09; OZG, ZD BLED. ZD BO-
HINJ. MU\DINSKAC. l .BLED 
DR. MEDICINE SPECIALIST PEDIA-
TRUE 
do 5.2.09; OZG. ZD RADOVUICA. KO-
PAUŠKAC. 7. RADOVUICA 
do 12.2.09; OZG. ZDŠK. LOKA. STARA 
C. 10. ŠK. LOKA 
do 15.2.09; ZD PTUJ. POTRČEVA C. 19 
A 2250 PTUJ 
UNIVERZITETNA IZOBRAZBA 
STROK. SODEUVEC ZA INFRASTRUK-
TURO; do 31.1.09; ISKRA MEHANIZMI, 
d.d.. UPNICA 8. KROPA 

Prosta delovna mesta objavljamo po 
podatkih Zavoda RS za zaposIovan]e. 
Zaradi pomanjkanja prostora niso ob-
javljena vsa. Prav tako zaradi pregled-
nosti objav izpuščamo pogoje, ki Jih 
postavljajo delodajalci (dek> za dolo-
čen čas, zahtevane delovne Izkušnje, 
posebno znanje in n>orebttne druge 
zahteve). Vsi navedeni In manjkajoči 
podatki 80 dostopni: 
- na oglasnih deskah območnih služb 
In uradov za delo zavoda; 

• na domači strani Zavoda RS za za* 
poslovanje: http://www.ess.gov.8i; 

-prf detodajak^h 
Brale« opozarjamo, da so morebitne 
napake pri objavi mogoče. 

www.lidl.si 

Omarica z ogledali 
• Omarica s 3 vrati, z osvetljavo 

(žarnice niso priložene) 
• S 6 poličkami, 4 nastavljive 
• Mere: pribl. 5 1 x 14 x 60 cm 

Kronograf z usnjenim 
pasom 
• Stilen kronograf s kaKovostnim 

usnjenim pasom 
• Funkcija štoparice 1/10-sekund 

sekunde in minute 
• Natančen prikaz Časa zaradi 

kvarčnega mehanizma 
• S prikazom datuma 

AKCIJA! Udlgya p^>nudbasvežega mesa. 

9 Goveje meso za juho 
700-g 
lkg = 
€4.70 

i S b Puranji zrezki 
• iz puranjih prsi 
• 500-g 
• l k g = 

€5.98 

j—g] Topljeni sir 
v lističih 
več vrst 
200-g 
1 kg = e 3.15 

I C U M : > \ ) A U 

VSE ZA POPOLNI TOAST PO VAŠEM OKUSU! 

C 3 Toast šunka [@jggJ Ameriški toast 
' • več vrst * več vrst 

• 150-R - 750-g 
• 1 kg ^ C 5 . 2 7 M | H M • 1 kg C .77 

^ ; f . • . j 

LIDLOVA 
K ^ V O S T 

26. 1. • 28. 1 2009 
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Bralci komentirate aktualne dogodke 

Kako varna so 
slovenska smučišča? 
"Vzdrževanje slovenskih smučišč je na zglednem nivoju, 
čez to nimam pripomb. Problem je v nekaterih smučarjih, ki 
se ne držijo reda, ki popijejo preveč alkohola. Med smučar-
ji so tudi taki, ki precenjujejo svoje znanje, in tudi "divjaki", 
ki mislijo, da je celo smučišče njihovo in ne.upoštevajo, da 
so na progi tudi smučarji z manj znanja. Redarje imamo, a 
kaj, ko ne morejo kaj dosti narediti. Kar poglejte, koliko je 
nesreč na cestah in koliko kazni se napiše, pa ni pravega 
učinka." MATJAŽ BOGATA) IZ BRITOFA 

"Za varnost na slovenskih smučiščih je - v primerjavi s tuji-
mi smučišči - dobro poskrjbljeno. Večji problem je v kulturi 
smučarjev, saj gre pogosto za neznanje in (pre)velike hitro-
sti. Še vedno premalo smučarjev uporablja čelado." 

MITJA ZUPAN IZ KRANJA 

Tudi ta teden dajemo priložnost vam, bralci, da 
napišete svoje mnenje na temo: 

So plače zdravnikov 
(pre)visoke? 
Nekaj najbolj zanimivih komentarjev bomo objavili v 
torkovi številki časopisa, druge pa na spletni strani 
www.gorenjskiglas.si. 

Komentar je lahko dolg največ deset tipkanih vrstic oziroma 
sedemsto znakov. Ob objavi bomo napisali vaše ime in,pri-
imek ter kraj bivanja, v uredništvu pa potrebujemo še vaš 
naslov in telefonsko številko. 

Komentar pošljite do vključno petka, 30. januarja, na elek-
tronsko pošto: suzana.kovacic(g>g-gla$,si, ali po pošti na na-
slov Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj. 

Knjiga "Gorenjska Vodnik" j 
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. 
N a r o č n f l d G o r e n i s k s g a g h s a i n ^ I D f l d s t o t M - p o p u ^ 

N a r o č a l ^ po taiefomi i t 0 4 / 2 0 1 4 2 41 a i po 
>po i lC MIOUBI>@0 g l l l . l l 

Gorenjski Glas 

Z I M S K I P O T E P : S U ^ V N I K ( 1 0 2 8 M ) 

S tisočaka na morje 
Današnj i potep je vzpon na zadnj i t isočak na Slovenski p laninski pot i . Vzpon na vrh je čudov i t v vseh 
letnih časih, morda še na jmanj polet i , ko je zelo vroče. Če boste na vrhu počakal i na sončni zahod, 
vas ognjena krogla ne bo razočarala. 

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

Slavniško pogorje z vrhom 
Slavnik je tisti zadnji greben 
pred Kraškim robom, ki s 
svojo nadmorsko višino 
nudi čudovit razgled. A da bi 
ta razgled doživeli, se je na 
Slavnik potrebno povzpeti. 
Nanj vodi množica markira-
nih poti: iz Hrpelj, iz Prešni-
ce, iz Podgorja, iz Bača. Mi 
se bomo danes nanj odpravi-
li po krožni poti iz Podgorja. 

Z avtoceste zavijete v Kozi-
ni in se po stari cesti peljete 
proti Kopru. Po približno os-
mih kilometrih pri odcepu 
za Socerb levo zavije cesta v 
Podgorje. Parkiramo nekje v 
vasi, a bodite uvidevni do 
prijaznih domačinov in ne 
puščajte svojih jeklenih ko-
njičkov kar tako nekje sredi 
vasi. Iz Podgorja na Slavnik 
vodita dve poti; položna in 
strma, vendar ima tudi po-
ložna en odcep, ki jo naredi 
rahlo strmejšo. Na vrh se 
bomo odpravili po položni 
poti, spustili pa po strmejši, 
čeprav bi bilo bolje morda 
obratno. Vendar ker v vasi 
strma pot ni označena, niti 
sama tistega popoldneva ni-
sem videla, po kateri poti 
bom prišla na vrh. Sredi vasi 
je lipa. Greste mimo lipe, dr-
žite se desno, ko boste celo 
videli eno ali dve markaciji. 
Pot v spodnjem delu vodi 
desno, skoraj naravnost, 
nato pa vas možic usmeri 
levo skozi gozd navzgor. Ho-
dite v okljukih, markadj ni, 
le občasno so možici, ki so 
dobri prijatelji in pokazatelji, 
da ste na pravi poti A čeprav 
jih ne bi bilo, bi vas pot pri-
peljala na vrh. Hodite po 
redkem gozdu, in ko doseže-
ta travnato planoto in zapu-
stite gozd, se tudi odpre prvi 
pogled na morje. Stopite na 
prostrano travnato vršno sle-
me, na vaši desni strani pa je 
lovska opazovalnica. Na levi 
strani zagledate Tumovo 
kočo na Slavniku, TV oddaj-

Vrh Slavnika 

Greben Slavnika, ki je pomladi poln različnega cvetja. 

tiik in postojanka obalnih ra-
dioamaterjev. Široki ra^edi 
na vse stvari vas bodo pripe-
ljali do makadamske ceste, 
po kateri dosežete vrh. 

Spomladi in poleti so ti 
travniki prava zakladnica rož, 
v jesenskih in zimskih dneh 
pa je podoba bolj klavrna. 

Koča na Slavniku je po-
imenovana po dr. Henriku 
Tumi (1858-1935), sloven-
skem alpinistu, planinskem 
mislecu, politiku, narodnem 
buditelju. Svečano je bila od-
prta leta 1957, med leti 1988 

Sončni zahod ... 

in 1994 pa so jo temeljito 
prenovili. Koča je trenutno 
odprta ob sobotah, nedeljah 
in praznikih. 

Razgled s Slavnika je čudo-
vit na severovzhodu seže vse 
tja do Kamniških Alp; še prej 
vidimo Nanos, Vremščico, 
Matarsko Podolje; vidijo se 
notranjski Javomiki, Trojica 
in Snežnik; na jugu je Gorski 
Kotar z Risnjakom; daleč na 
obzorju je Kvamerski zaliv in 
Učka, spredaj pa hriboviti 
svet Čičarije. Na zahodu nam 
pogled zaplava po morski 
gladini Umaga, Pirana, Ko-
pra, Trsta, Tržiča, če je vreme 
dovolj jasno, vidimo celo Be-
netke. Od zahoda proti seve-
ru v daljavi zremo v Dolomi-
te, Karnijske in Ziljske Alpe, 
Julijce, Karavanke; spredaj je 
mogočen Tmovski gozd, ter 
gričevje med Vipavsko doli-
no in Trsteljem. 

Ura je bUa že pozna, zato 
sem čakala še sončni zahod 
na Slavniku. To vam iz srca 
priporočam! Ognjena krogla 
je potonila v morje in zasve-
tila na drugi strani sveta, kjer 
so se ljudje, nekje tam daleč, 
začeli prebujati v nov dan. 

Nebo se je obarvalo rdeče, 
oranžno, vijolično. Kako ču-
dovita je narava! 

V Podgorje se vrnete po 
strmi poti. Markadj praktič-
no ni, se pa da slutiti, Ige je 
pot, saj običajno trume po-
hodnikov prihajajo navzgor. 
Tik pod domom je smerokaz 
in tudi pot, ki se spušča v 
gozdno grapo, se dobro vidi. 
Greste kar po tej grapi nav-
zdol in če slučajno izgubite 
markacije, naj vas ne zagrabi 
panika. Prišli boste v dolino. 
Vmes boste enkrat prečili 
makadamsko cesto, šli celo 
par korakov po njej, potem 
pa pot zopet zavije v gozd in 
se strmo spušča. Nazaj v vas 
pridete z leve strani in pred 
seboj imate le še tiste kora-
ke, ki vas ločijo od jeklenega 
konjička. Če se niste okrep-
čali v Tumovi koči na Slavni-
ku, se pa dajte s čim tipič-
nim v gostilni v Podgorju. 
Morda bi poskusili fiiže z 
jurčki; prepričana sem, da 
vam bodo teknili. 
Nadmorska višina: 1028 m 
Višinska razlika: 500 m 
Trajanje: 2 uri 30 minut 
Zahtevnost i r i r k i r k 

mailto:info@g-glas.si
http://www.gorenjskiglas.si
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Reševanje likvidnosti in razvoja 
Osrednji namen pripravljenih ukrepov ministrstva za gospodarstvo je reševanje likvidnosti in 
razvojnih aktivnosti v podjetjih. Razpise poenostavljajo. 

Š T E F A N Ž A R G I 

Ljubljana - V petek so na mi-
nistrstvu za gospodarstvo skli-
cali novinarsko konferenco, 
na kateri so predstavili letoš-
nji program dela in predvsem 
ukrepe, s katerimi želijo po-
magati gospodarstvu v vse 
bolj zaostreni gospodarski 
krizi. 

Za 286 milijonov 
spodbud 

Minister Matej Lahovnik je 
zato na prvo mesto postavil 
ukrepe v direktoratu za pod-
jetništvo in konkurenčnost, 
kjer so odločili, da za spod-
bujanje podjetništva in kon-
kurenčnosti v letu 2009 na-
menijo 216 milijonov evrov 
ter tudi 70 milijonov evrov, 
sicer predvidenih v letih 
2014 in 2015 za likvidnostno 
pomoč gosfHjdarstvu. Drugi 
ukrep je dokapitalizadja Slo-
venskega podjetniškega skla-
da in banke SID. V prvem 
primeru se je za deset milijo-
nov evrov povečal rezervni 
sklad, dokapitalizadja banke 
SID pa bo prav tako omogo-
čala dodatne možnosti kredi-
tiranje malih in srednjih 
podjetij, predstavlja pa tudi 
pritisk na poslovne banke v 
smislu obnavljanja kreditov 
ter podeljevanje novih inve-
stidjskih kreditov. Dokapita-
lizadja banke SID bo izvede-
na v višini petsto milijonov 
evrov, saj je v celoti uspela na 
trgu s ponudbo svojih obvez-
nic. Če se bodo likvidnostne 
razmere še bolj zaostrile, kot 
je sedaj ocenjeno, se priprav-
ljajo tudi scenariji ukrepanja 
v teh primerih. Možno je na 
primer, da Banka Slovenije 
svoje depozite premesti iz tu-
jih bank v domače. 

Sprejete že davčne 
olajšave 

Ključno je tudi, da so bUe 
sprejete investidjske olajšave 
za vlaganja v opremo in ne-
opredmetena dolgoročna 
sredstva - to je pomembno 
razbremenjevanje podjetij, 
znižane pa so bile tudi akon-
tadje davka na dohodek pra-
vnih oseb, saj je bil dobiček 
lani zaradi konjunkture vi-
sok. Ta ukrep predstavlja po 
oceni razbremenitev podjetij 
za petdeset milijonov evrov. 

Priprave na vstop 
vOECD 

Na področju ekonomskih 
odnosov s tujino je ključni 
projekt vključevanje Sloveni-
je v OECD (Organizadja za 
ekonomsko sodelovanje in 
razvoj). Pristopna pogajanja 
so se že pričela; pričakujejo 

Minister Matej Lahovnik in državna sekretarka Darja Radič 

da bodo precej zahtevna in 
intenzivna. Zelo zahtevno bo 
vprašanje, kjer pričakujejo 
največ pripomb zaradi slabe 
dosedanje prakse v Sloveniji, 
o korporadjskem upravlja-
nju družb, zlasti tistih v dr-
žavni lasti. Pri tem utegneta 
biti pomembna projekta Ka-
drovsko akreditadjski svet in 
kodeks upravljanja družb. 
Ne samo za vključevanje v 
OECD, pač pa tudi za izbolj-
šanje naše prakse. 

Novi bloki elektrarn 
in Južni tok 

Na področju energetike so 
pomembni ukrepi za pospe-
šitev pomembnih projektov, 
kot so šesti blok šoštanjske 
termoelektrarne, drugi blok 
nuklearne elektrame v Kr-
škem, pri čemer je treba čim 
prej rešiti vprašanje skladiš-
čenja nizko in srednje radio-
aktivnih odpadkov kot pogoj 
za priprave na drugi blok. Na 
energetskem področju so po-
sebnega pomena tudi poga-
janja za plinovod Južni tok, 
kjer se poskušajo zbližati sta-
lišča naše države, naših nad-
onahiih strateških energet-
skih interesov ter interesov 
Gasproma in ruske države. 

Vsaka vlada spreminja 
upravo 

Na področju notranjega 
trga so pomembni ukrepi 2a 
uveljavitev evropskih direk-
tiv, kot vsako leto pa bo tudi 
letos potrebna dopolnitev 
Zakona o gospodarskih 
družbah, pri čemer bo ključ-
na sprememba pri nagraje-
vanju članov nadzornih sve-
tov, saj je sedaj mogoče vzeti 
denar za nagrajevanje tudi iz 
dobička družb, po mnenju 
ministrstva pa je to povsem 
neprimerno, vsebinsko ne-
smiselno. Nagrajevali naj bi 
v obliki sejnin ali s pavšalom. 

Pripravlja se tudi reorgani-
zacija državne uprave, ki 
predvideva tudi reorganizad-

jo ministrstev. Predlagana je 
selitev področja elektronskih 
komunikadj, razen proble-
matike upravljanja družb, 
kot sta Telekom in Pošta Slo-
venije, iz ministrstva za go-
spodarstvo v ministrstvo za 
visoko šolstvo, 2:nanost in 
tehnologijo ter področje go-
spodarske diplomadje na zu-
nanje ministrstvo. Cilj je, do-
biti natančen pregled nad za-
stopstvi v tujini, odpraviti 
podvajanje z združitvijo za-
stopstev države na enem me-
stu. Popravili naj bi tudi na-
pako, ko je bil sektor za učin-
kovito porabo energije kar 
n e l ^ o pozabljen na Ministr-
stvu za okolje in prostor, tako 
da ga bodo selili nazaj na Mi-
nistrstvo za gospodarstvo. 
Sektor tako praktično ni delo-
val, čeprav bi lahko zanj pri-
dobili precej denarja od EU. 

Enostavnejši razpisi 

O operativnem delu in 
ukrepih na ministrstvu za 
gospodarstvo je nato sprego-
vorila državna sekretarka 
Darja Radič in poudarila, da 
delajo na treh področjih: za 
ohranjanje razvojnih aktiv-
nosti v podjetjih, izboljševa-
nje likvidnosti za mala in 
srednja podjetja ter poeno-
stavitev postopkov in izbolj-
šanje pogojev pri prijavah na 
razpise. 

Konkretni dosežki: že ob 
koncu leta so za že objavljen 
razpis sredstev za nakup 
nove tehnološke opreme za 
mala in srednja podjetja 
sredstva povečali z deset na 
26 milijonov evrov, kar bo 
omogočilo financiranje po-
večanega števila projektov. 
Prijave so pokazale, da je ve-
liko projektov dobro priprav-
ljenih, zato bo zelo dobro po-
večanje števila projektov s sto 
na prek dvesto. Nov poeno-
stavljeni razpis bo priprav-
ljen sredi februarja. Manj bo 
dokumentadje, postopki 
bodo hitrejši, investitorjem 
ne bo treba čakati na odobri-

tev, pač pa bodo lahko začeli 
izvajati investidjo že po od-
daji prijave. 

Drug pomemben razpis 
bo za garancije za zavarova-
nje bančnih kreditov malih 
in srednjih podjetij tudi z 
možnostjo pridobitev sub-
vendje za znižanje obrestne 
mere, pri čemer je denarja 
več (do 80 odstotkov). Novo 
je tudi, da velja pomoč poleg 
pri kreditih za investidje tudi 
za kredite za obratna sred-
stva. Vse je usklajeno tudi z 
bankami, vključno banko 
SID. Tretji razpis, ki je bolj 
namenjen srednjim in veli-
kim podjetjem, je za sredstva 
sovlaganj v razvojne investi-
djske projekte, kjer podjetja 
sodelujejo z razvojno razis-
kovalnimi organizacijami. 
Tudi tu so poenostavili po-
stopke in zmanjšali zahtev-
nost meril, s katerimi se ti 
projekti ocenjujejo. Namesto 
birokratskih zahtev naj bi 
prevladala kakovost, poslov-
na uspešnost projekta. Odpi-
ra se tudi sklad tveganega ka-
pitala, v katerega bo država 
vložila 35 milijonov evrov. za 
najbolj inovativne, tehnolo-
ško zahtevne in seveda tudi 
tvegane projekte. 

Menedžerske plače 
bodo znižali 

Pretežni del razprave mi-
nistra za gospodarstvo Mate-
ja Lahovnika pa je bil na pet-
kovi novinarski konferenci 
namenjen temu, kako naj bi 
priporočila o znižanju plač 
menedžerjev v podjetjih, kjer 
je lastnik država, uveljavili v 
praksi. Minister je bi odločen 
in jasen: prek članov nadzor-
nih svetov, kd so očitno doslej 
delovali premalo odgovorno, 
da so dopustili tako ekscesno 
nagrajevanje. Kjer priporočil 
ne bodo upoštevali, bo treba 
člane nadzornih svetov tudi 
zaradi tega zamenjati, enako 
pa velja tudi za same mene-
džerje. Priporočila so jasna: 
osnova za izračun dopustnih 
menedžerskih plač so pov-
prečne plače v panogi, pom-
nožene s tri za mala podjetja, 
s štiri za srednja in s pet za 
velika podjetja, nagrajevanje 
poslovne uspešnosti pa je 
omejeno na največ dve do-
datni plači. Kljub drugačni 
praksi v mnogih razvitih za-
hodnih državah in ZDA (kjer 
so ti faktorji celo 10 in več), 
so uporabili skandinavski 
model, kjer so razmerja bolj 
socialno občutljiva, posebno 
razumna in primerna pa so 
taka razmerja v času krize. 
"Deset tisoč evrov mesečne 
plače je Se vedno veliko in 
upam, da bodo šefi uprav s 
tem znali preživeti!" je dejal 
minister. 

Skimar še brez uprave 
Nadzorni svet Skimarja še ni imenoval novega 
predsednika uprave, ki naj bi prevzel delo 
1. februarja. 

Š T E F A N Ž A R G I 

Begunje - V petek se je na se 
dežu podjetja Skimar, krov 
ne družbe Elanovih družb, 
na svoji drugi seji sestal novi 
nadzorni svet in v nasprotju s 
pričakovanji še ni imenoval 
novega predsednika uprave, 
čeprav dosedanji viSilec dolž-
nosti predsednika uprave 
Ivan Štrlekar s koncem janu-
arja nepreklicno odhaja. Kot 
je po seji izjavil predsednik 
nadzornega sveta Stojan Ni-
količ, je nadzorni svet izbral 
tri kandidate, za katere meni, 
da so sposobni za vodenje 
Skimarja, in ga pooblastil, da 
z njimi opravi razgovore in 
izbere najprimernejšega. Po-
membno je, da so vsi trije 
pripravljeni prevzeti vodenje 
s 1. februarjem. O imenih ni 
želel govoriti, neuradno pa se 
je izvedelo, da sta med kandi-
dati Robert Ferko in Robert 
Bratuša, tretji pa ostaja ne-
znan. " S kandidati bom opra-
vil končna pogajanja in nato 
s izbranim podpisal pogod-
bo," je izjavil Nikolič. Ime naj 
bi bilo znano že danes. 

Na petkovi seji pa so nad-
zornih razpravljali tudi o 
opravljanju pravnih poslov, 
pri čemer sta soddovala tudi 
odvetnika Daniel Planinšec 
in Rajko Vrečar. Nadzornike 
je zanimalo opravljeno delo 
in kako se bo izteklo 90 
pravd, ki jih ima Skimar od-
prte. Ob tem je Nikolič tudi 
povedal, da Skimar zaradi 

S t o j a n Nikolič/Foto;CoriidKav<i£ 

zaostrene likvidnostne situa-
cije odvetnikoma dolguje 
plačilo za tri mesece in da če 
tega ne bo poravnal, bosta 
odvetniški pisarni sprožili iz-
vršbo. Ni pa mogel oceniti, 
kdaj se bo začela izredna re-
vizija poslovanja v zadnjih 
petih letih, za katero se je 
nadzorni svet odločil na prvi 
seji. Včeraj je potekel rok za 
oddajo ponudb revizijskih 
hiš, o izbom pa mora odloča-
ti skupščina družbe. 

Nadzorni svet se je sezna-
nil tudi s poslovnim načrtom 
dosedanje uprave, ki naj bi 
bil tudi osnova za delo nove 
uprave. V ponedeljek naj bi 
tudi stekla proizvodnja v nav-
tičnem delu Skimarja - v 
Elan Marine, kjer je po od-
puščanju od skupno dvesto 
delavcev 160 na prisilnem 
dopustu. V celotoem Ski-
marju je delo obdržalo nekaj 
več kot šeststo ljudi. 

OBČINA ŽIDOVNICA 
Breznica 3, 4274 Žirovnica 

tel.: 04/5809 100. fax: 04/5809 109 
e-pošta: obcina@zirovnica.si 

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list 
RS, št. 33/07) Občina Žirovnica obvešča, da bo 

JAVNA RAZGRNITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV 
PROSTORSKO UREDITVENIH POGOJEV 

ZA PODEŽEUE V OBČINI JESENICE 
ZA OBČINO ŽIROVNICA 

od ponedeljka, 9. februarja 2009, do torka, 10, ma rca 2009, vsak 
delavnik od 8.00 do 12.00 ure, v sredah pa tudi od 15.00 do 17.00 
ure, na oglasni deski Občine Žirovnica, Breznica 3, Žirovnica. 

Javna obravnava k Spremembam In dopolnitvam prostorsko ure-
ditvenih pogojev za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovni-
ca bo potekala v Čopovi hiši v Žirovnici v ponedeljek, 9. marca 
2009 , z začetkom o b 18.00 uri. 

Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorsko ureditve-
nih pogojev za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica 
(sprememb grafike ni) si lahko ogledate tudi na spletnem nastovu 
Občine Žirovnica: 
http:/ /www.zirovnica.si/podrocie.aspx 

Pripombe in predtogi k osnutku sprememb in dopolnitev prostorsko 
ureditvenih pogojev za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirov-
ntea se lahko v času javne razgrnitve podajo pisno v knjigo pripomb ali 
ustno na javni obravnavi, lahko se pošljejo po pošti na Občino Žirovni-
ca, Breznk» 3 aH po elektronski pošti na naslov: obclna@zirovnlca.si. 

Zadnji rok za oddajo pripomb in predlogov na Občino Žirovnica je 
11. marca 2009 do 12.00 ure. 

Leopold Pogačar 
ŽUPAN 

mailto:obcina@zirovnica.si
http://www.zirovnica.si/podrocie.aspx
mailto:obclna@zirovnlca.si
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KRANJ 

Zbirajo prijave za razstavo na Ptuju 

Kmetijske svetovalke že zbirajo prijave za sodelovanje na ju-
bilejni, dvajseti razstavi In ocenjevanju prehranskih izdelkov 
Dobrote slovenskih kmetij, ki bo od 22, do 25. maja v Mino-
ritskem samostanu na Ptuju. Vsi, ki bi želeli sodelovati na 
razstavi z mlečnimi, krušnimi in mesnimi izdelki, domačim 
oljem, kisom, sokovi, žganjem, suhim sadjem, vinom, sad-
nim vinom, marmelado, kompotom ali konzervirano zelenja-
vo, naj se oglasijo pri kmetijskih svetovalkah Vanji Bajd Fre-
llh v Škofji Loki (tel. št. 511 27 oi), Mileni Črv v Kranju {234 
24 n) in Ani Beden v Lescah (535 36 17), kjer bodo dobili vse 
potrebne informacije o razpisu in se prijavili po elektronski 
poti. Zadnji rok za prijavo je i6. februar (do 12. ure), prispe-
vek za ocenjevanje pa znaša dvajset evrov za izdelek. C. Z. 

KRAN) 

Tretja licitacija vrednejšega lesa 

Pri skladišču tovarne Nova oprema v Slovenj Gradcu poteka 
tretja,licitacija vrednejšega lesa v Sloveniji. Kupci si bodo les 
lahko ogledovali še do i. februarja, dan kasneje bo odpiranje 
ponudb, rezultatih Jicitacije bodo znani 12. februarja, takrat 
pa bo tudi dan odprtih vrat. Na licitaciji je možno doseči bolj-
šo ceno kot pri redni prodaji, lani je tako lastnik za 5,6 metra 
dolg hlod gorskega javorja s premerom 56 centimetrov dobil 
4.310 evrov oz. 2.913 evrov za kubični meter. C. Z. 

ŠKOFJA LOKA, POMANE 

Predavanji o prehrani in zeliščih 

Društvi podeželskih žena Lubnik in Blegoš bosta v sodelo-
vanju s škofjeloško kmetijsko svetovalno službo pripravili v 
sredo dve zanimivi predavanji. Ekologinja prehrane Maura 
Arh bo ob devetih dopoldne v prostorih KGZ Škofja Loka na 
Trati predavala o tem, kakšno hrano jemo danes in kaj skri-
vajo razne akcije v trgovini, ob pol štirih popoldne pa v za-
družnih prostorih v Poljanah še o tem, katera zelišča ne 
smejo manjkati v kuhinji, da bo hrana naše zdravilo. C. Z. 

ŠKOFJA LOKA 

O gnojenju, zavarovanju in ekološki pridelavi 

Škofjeloška enota kmetijske svetovalne službe bo v okviru 
obveznega izobraževanja za ukrepe Kmetijsko okoljskega 
programa (KOP) pripravila v četrtek ob 9. in 15. url v gasil-
skem domu na Trati predavanje o dobri kmetijski praksi pri 
gnojenju, o preusmeritvi kmetije v ekološko pridelavo In o 
pomenu zavarovanja v kmetijstvu. Predavala bosta kmetij-
ska svetovalca Majda Luznar in Franc Šolar. C. Z. 

^ T f i' . i-r^ I 
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Zaskrbljeni pridelovalci koruze 
čas za nabavo koruznega semena in za setev se vse bolj približuje, država pa se še ni odločila, ali bo 
še naprej veljala prepoved uporabe nekaterih fitofarmacevtskih sredstev in kemično obdelanega semena. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Rodica - "Kaj bomo sejali, če 
ne bomo smeli oz. mogli se-
jati koruze?" je bil naslov po-
govora, ki ga je Govedorej-
sko poslovno združenje sku-
paj s Kmetijsko gozdarsko 
zbornico Slovenije v sredo 
pripravilo na Ro<iici. V Slo-
veniji je vse več koruznega 
hrošča, njegovo širjenje pa je 

obdelanega semena ali talne-
ga insekticida. Po oceni do-
baviteljev semena je bilo v 
Sloveniji v zadnjih letih ke-
mično obdelanega približno 
60 odstotkov semena koru-
ze, od tega 20 odstotkov z in-
sektiddom, ki je od lanskega 
maja prepovedan. Če se bo 
prepoved nadaljevala, se 
bodo pridelovalci koruze s to-
vrstnim semenom verjetno 

vsakršni uporabi FES, bi bile 
škode lahko tako hude, da bi 
bili pridelovalci zaradi škod-
ljivcev ob ves pridelek." V 
kmetijstvu je treba zmanjšati 
tveganje za okolje na naj-
manjšo možno mero, je de-
jal Branko Ravnik, generalni 
direktor direktorata za kme-
tijstvo na ministrstvu za 
kmetijstvo, in dodal, da na 
ministrstvu potekajo aktiv-

m . 

Zoran Čergan / foto: onud kivj« Ciril Smrkolj Simon GrmovSek 

možno najbolje preprečevati 
s kolobarjenjem Ln z upra-
bo kemično obdelanega (tre-
tiranega) semena. Ko so lani 
v enem primeru čebele pogi-
nile tudi zaradi pripravkov, s 
katerimi je bilo obdelano ko-
ruzno seme. je ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano prepovedalo pro-
met in uporabo fitofarma-
cevtskih sredstev (FFS) 
poncho, cruiser in gaucho 
ter promet semen, obdela-
nih z aktivnimi snovmi kloti-
niadin, imidakloprid in tia-
metoksam. Prepoved še ved-
no velja, setev se vse bolj pri-
bližuje, seme pa še čaka na 
dodelavo... 

Kot je povedal Zotan Čer-
gan iz Kmetijskega inštituta 
Slovenije, je eden od ukre-
pov za preprečevanje širje-
nja koruznega hrošča tudi 
triletni kolobar, pri katerem 
se koruza lahko prideluje na 
istem zemljišču le dvakrat v 
treh zaporednih letih, vsakič 
v kombinaciji z uporabo in-
sekticidov proti odraslim ko-
ruznim hrošiem, kemično 

oskrbovali v sosednjih drža-
vah ali bodo za zatiranje tal-
nih škodljivcev prisiljeni 
uporabljati granulirane in-
sekticide, kar je v primerjavi 
z uporabo tretiranega seme-
na okolju manj prijazen teh-
nološki ukrep. 

"Interes fitofarmacevtske 
industrije je, da ob uporabi 
FFS pri pridelavi hrane vse 
čebele preživijo in da pride-
lovalci hrane lahko normal-
no kmetujejo in pridelajo za-
dostne količine vame Ln ka-
kovostne hrane," je dejal 
Marko Babnik, predsednik 
Gospodarskega interesnega 
združenja fitofarmadje Slo-
venije, in poudaril: "Če bi se 
pri pridelavi koruze odrekli 

nosti v dveh smer. "Eno je re-
gistradja FFS glede na ugo-
tovljena nova spoznanja in 
tveganja, drugo so ukrepi, s 
katerimi bi ob setvi prepreči-
U prašenje v okolje. V tem 
delu je pomem"bno, da se 
okrepi dobra praksa pri upo-
rabi kemično tretiranega se-
mena in nadzor nad to prak-
so, se preveri ustreznost se-
jalnih naprav in se usposobi 
uporabnike FFS." 

Lani je bilo v Sloveniji več 
pomorov čebel, v Domžalah 
je bil razlog za pomor setev 
tretiranega semena koruze, 
pri kateri je prašenje onesna-
žilo sosednje polje medonos-
ne oljne ogrščice. Kot je ob 
tem dejala Katarina Groznik, 

direktorica fitosanitame 
uprave, je treba sprejeti ukre-
pe za zmanjšanje prašenja 
ob setvi kemično obdelanega 
semena. Prašenje je odvisno 
tudi od tehnike sejanja - pri 
uporabi avtomatske sejalnice 
je bistveno večje kot pri me-
hanski. Kmetijsko gozdarska 
zbornica Slovenije se po be-
sedah predsednika Cirila 
Smrkolja zavzema za odpra-

Minister za kmetijstvo dr. Milan Pc^čnik je pojasnil, da 
glede nadaljnje prepovedi uporabe spornih FFS še čaka-
jo na določene informacije z n e m š k ^ ministrstva. Ker 
je prepovedanim FFS v času prepovedi potekla registra-' 
dja, je ministrstvo predlagalo komisiji za registracijo 
FFS zgolj izjemno dovoljenje za njihovo uporabo, mini-
ster pa se bo o tem odločil najkasneje do konca januarja 
oz. v začetku februarja. 

Vlado Auguštln 

vo prepovedi uporabe FFS in 
za pripravo pravilnika o upo-
rabi tretiranega semena. Ča-
kanje na nemško raziskavo 
ni smiselno, ministrstvo naj 
čim prej sprejme odločitev in 
predstavi pravilnik. Simon 
Grmovšek, predstavnik GIZ 
semenarstva Slovenije, je de-
jal, da semenarji ne bodo 
mogli zagotoviti dovolj treti-
ranega semena, če ministr-
stvo v kratkem ne bo sprejelo 
odločitve. Semenarji potre-
bujejo za tretiranje 30 ton se-
mena tri dni, z vsemi drugi-
mi postopki pa deset dni. 
Vlado Auguštin iz Čebelar-
ske zveze Slovenije, je dejal, 
da so čebele zelo občutljive 
na večino insektiddov. Širje-
nje koruznega hrošča je 
možno preprečevati tudi s 
sejanjem kemično obdelane-
ga semena, je dejal Auguštin 
in opozoril, da so neonikotio-
nidi za čebele še posebej 
strupeni, saj že pri zelo 
majhnih koncentracijah de-
lujejo moteče na njihov žični 
sistem in zmanjšujejo vzlet-
no aktivnost 

Razpis za nasade in prevzemnike kmetij 
CVETO ZAPLOTNIK 

Kranj - Ministrstvo za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano 
je v petek v okviru Programa 
razvoja podeželja za obdobje 
2007-2013 objavilo javno raz-
pisa za naložbe na področju 
sadjarstva, vinogradništva in 
hmeljarstva in za naložbe 
mladih prevzemnikov kme-
tij. V o k \ ^ razpisa za trajne 
nasade bo kmetijskim gospo-

darstvom na voljo osem mili-
jonov evrov za naložbe v ure-
ditev sadovnjakov in dreves-
nic sadnega drevja, za nakup 
in postavitev mreže proti toči, 
za naložbe v obnovo objektov 
in opreme za skladiščenje in 
pripravo svežega sadja za trg 
ter za neposredno prodajo na 
kmetiji, za nakup kmetijske 
mehanizadje za lastne potre-
be in za opravljanje storitev, 
za nakup zemljišč, ureditev 

namakalnih sistemov in za 
naložbe v obnovljive vire za 
potrebe na kmetiji. Pri razpi-
su za naložbe, ki jih bodo 
mladi prevzemniki kmetij iz-
vedli v prvih petih letih od do-
delitve pomoči, je predvide-
nih dvanajst milijonov evrov 
za naložbe v hleve, v ureditev 
trajnih nasadov, nakup in po-
stavitev rastlinjakov, nakup 
kmetijske mehanizacije in 
zemljišč, ureditev pašnikov... 

Pri obeh razpisih 1» tri četrti-
ne denarja zagotovila Evrop-
ska unija. 

Ministrstvo pa je v petek 
opolnoči zaprlo razpis za na-
ložbe v predelavo in trženje 
kmetijskih in gozdarskih 
proizvodov. Za to se je odlo-
čilo, ker shema za dodeljeva-
nje regionalnih državnih po-
moči od 31. decembra naprej 
ni več skladna z uredbo Ev-
ropske komisije. 
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Varčevalni načrt Vip plus 100 
C V E T O Z A P L O T N I K 

Kranj - Družba za upravlja-
nje KD Skladi je v scKlelova-
nju z družbo Concorde Pre-
moženjsko svetovanje iz 
Šenčurja pripravila varčeval-
ni načrt Vip plus loo, ki vla-
gateljem omogoča dolgoroč-
no varčevanje z rednimi 
vplačili v podsklade KD Krov-
nega sklada in še nekatere 
ugodnosti. "Varčevalni načrt 

je namenjen vsem, ki se za-
vedajo pomena varčevanja za 
prihodnost (šolanje otrok, 
nakup stanovanja, pokojnina 
...) in želijo z rednimi vplafi-
li oplemenititi sredstva v 
skladih," pravi Bojan Pravi-
ca, solastnik in ustanovitelj 
družbe Concorde PS, ki eks-
kluzivno trži varčevalni načrt 
Vip plus IGO. Z rednimi me-
sečnimi vplačili se zmanjšu-
je tudi tveganje za vstop na 

D h N A R 

M ' 

Cena posamezne 
knjige je 4 0 € 
+ poštnina 
Naročniki imajo 
10% popusta 

Naročanje po 
telefonu 
0 4 / 2 0 1 - 4 2 - 4 1 

ali po e-poSti: 

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, temveč za popolnoma nov koncept z 
obsežnimi dopolnitvami, ki celoviteje predstavljajo uporabo denarja 
na Slovenskem; novi katalog in je celostno precej bolj podoben 
nacionalnim katalogom drugih držav. 

G o r e n j s k i G l a s Za vas beležim las 

trg vrednostnih papirjev v 
napačnem trenutku. Dag 
Kralj, predsednik uprave KD 
Skladi, pa ob tem opozarja še 
na priložnost, ki se kaže v fi-
nančni krizi: "Vlagatelji ima-
jo priložnost za nakup kako-
vostnih delnic po nizkih ce-
nah in tako za dobro dolgo-
ročno naložbo." 

Varčevalni načrt omogoča 
vlagateljem še nekatere 
ugodnosti. V času vplačil 

lahko kadarkoli kupijo prej 
prodane enote premoženja 
skladov brez dodatnih 
vstopnih stroškov, po vplači-
lu celotnega zneska, določe-
nega v varčevalnem načrtu, 
so upravičeni do povračila 
vstopnih stroškov, privarče-
vani denar pa lahko enkrat 
na leto prenesejo v drug var-
čevalni načrt kateregakoli 
podsklada KD Krovnega 
sklada. 

K R A N ) 

Letos naj bi zbrali 268 milijonov evrov premije 

"Lani smo v Zavarovalnici Maribor delali dobro. Ocenjuje-
mo, da smo zbrali za 252 milijonov evrov premije, kar je 7,5 
odstotka več kot predlani. Naše zavarovance je lani prizade-
lo več neurij, zato smo vse napore vložili v reševanje škod-
nih zahtevkov, ki jih je bilo samo zaradi neurij več kot 15 ti-
soč," je po seji nadzornega sveta povedal predsednik upra-
ve Drago Čotar in razkril tudi letošnje poslovne načrte. Za 
letos načrtujejo, da bodo zbrali 268 milijonov evrov premi-
je, kar je v primerjavi z lani 6,7 odstotka več, in da bodo sku-
paj z doživetji življenjskih zavarovanj izplačali za 165 milijo-
nov evrov škode. C. Z. 

L J U B G A N A 

Pazljivo s telefoniranjem v tujino 

Na spletu kroži svarilno pismo pred javljanjem na zgrešene 
klice iz tujine, ki naj bi uporabnike tudi drago stali. "Gre za 
poskus spodbujanja uporabnikov, da pokličejo na določeno 
številko v tujini; po zvonjenju se lahko sliši avtomatski od-
zivnik s pozivom, naj odtipka osebno geslo za vstop v kle-
petalno ali drugo družabno omrežje, se predvaja reklamno 
sporočilo ali pa je v slušalki tišina. Klic se obračunava kot 
običajen klic po tarifi za mednarodni promet (in ne več), 
uporabniki pa praviloma hitro ugotovijo, da so klicali nekaj 
neobičajnega in prekinejo klic. Svetujemo, da odgovarjajo le 
na neodgovorjene mednarodne klice z njim.znanih številk," 
je sporočil Simon Šketa iz Mobitela. S. K. 

Medved na borzi 
C V E T O Z A P I O T N I K 

Kranj - Če sodimo po borz-
nih indeksih, je minuli teden 
po Ljubljanski borzi lomastil 
medved. Slovenski borzni 
indeks SBI 20 se je znižal za 
33 točk ali za 0,86 odstotka, 
indeks nai j pomembnejših 
delnic SBI TOP je zgubil na 
vrednosti dobre pol odstotka. 
Delnica Abanke se je poceni-

la za 6,6 odstotka, Istraben-
za za 4,6 odstotka, Luke Ko-
per in Mercatorja za 4,1 od-
stotka, Pozavarovalnice Sava 
za 2,4 odstotka, Petrola in 
Gorenja za 2 odstotka, Aero-
droma Ljubljana za 1,4 od-
stotka ... Med bolj redkimi 
debiicami, ki so se podražile, 
je delnica Save pridobila na 
vrednosti 4,4 odstotka, delni-
ca Krke pa 0,6 odstotka. 

23.1. 2008 i6.1 .2009 23.1.2009 
Gorenje Velenje }8.75 12,30 12,06 
Intereuropa Koper 36,61 9,62 9.55 
Krka Novo mesto 112,92 53.49 53.81 
Luka Koper 76,70 24,81 23,80 
Mercator Ljubljana . 300,20 166,97 160,18 
Petrol Ljubljana 725.56 275.50 270,05 
Telekom Slovenije 329,68 124,00 123.54 
Aerodrom Ljubljana 123,44 27,65 27,27 
Istrabenz Koper 88.73 22,59 21.55 
Sava Kranj 552.40 242.49 253,16 
Nova KBM 37.58 9,61 9.53 
Pozavarovalnica Sava - 12,89 12,58 
Zavarovalnica Triglav - 16,83 16,63 
Abanka - 60,00 56,04 
IDKD 12,73 3.89 3.78 
NFDi 2.53 0,934 0,926 
Krona Setuor 10,70 5.73 5.62 
Zvon Ena ID 18,58 6.55 6,57 
SBI 20 9.941,19 3.888,27 3.855.00 
SBI TOP 2.216,54 goG.Gj 901,79 

K R A N I 

Davčno inšpekcijski nadzor pri zobozdravnikih 

Davčna uprava je začela z davčno inšpekcijskimi nadzori pri 
zobozdravnikih. Najprej bo z nenapovedanimi obiski v ordi-
nacijah preverila izdajanje računov za opravljene storitve in 
pridobila potrebne davčne informacije, glede na ugotovitve 
pa bo potlej preverila pravilnost in pravočasnost plačevanja 
davčnih obveznosti. Zobozdravniki lahko izkoristijo mož-
nost samoprljave, vendar samo do vročitve sklepa o začet-
ku postopka davčno inšpekcijskega nadzora. C. Z. 

AJbin 

SREDNIEVESKE 
KOVNICE NA 

SLOVENSKEM 

Cena posamezne 
knjige je 4 0 € 
-t- poštnina 
Naročniki imajo 
10% popusta 

f^^3ročar;<! po 
te le for j 

ali po e-poi!': 

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 
V njem opisuje izdelke vseh enajstih srednjeveških kovnic, ki so 
delovale koncem 12. in v prvi polovici 13. stoletja na območju 
današnje Slovenije. Opisanih je 362 srebrnikov iz kovnic Kamnik, 
Slovenj Gradec, Ptuj, Celje, Brežice, Brestanica, Kostanjevica, 
Čatež, Sv. Križ, Otok pri Dobravi (Gutenvert)in Ljubljana. Denar so 
kovali pri nas z dovoljenjem cesarja tujerodni fevdalci, ki so denar 
rabili za trgovino z Ogrsko-Hrvaško in drugimi vzhodnimi 
deželami. O tem obširno v katalogu. 

Gorenjski Glas Za vas beležimo čas 
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Upokojenci spet 
nastopili skupaj 
č lan i D U Komenda, Cerklje in Vodice so 
pripravi l i že 4. skupn i ku l tu rn i dogodek Skupaj 
se i m a m o fletno. 

JASNA P A L A D I N 

Komenda - Skupni projekt 
upokojencev sosednjih dru-
štev se je pred štirimi leti za-
čel na pobudo Članov iz DU 
Cerklje, letošnji program, ki 
so ga po nastopih v Cerkljah 
in Vodicah minuli petek 
predstavili še v kulturnem 
domu v Komendi, pa je poka-
zal, da jim gre skupno nasto-
panje vsako leto bolje od rok. 

"Prvo leto smo pripravili 
program v manjšem obsegu, 
saj smo le Komendčani ime-
li nekaj več izkušenj z nasto-
panjem, nato pa so tudi člani 
iz Vodic in Cerkelj vsako leto 
dodali kaj novega, tako da so 
zdaj naši nastopi res kako-
vostni. Pred dvema letoma 
smo k sodelovanju povabili 
tudi DU Šmartno-Tacen, a je 
sodelovanje z njimi zamrlo," 
je dosedanjo pot projekta 
Skupaj se imamo fletno pri-
kazal predsednik DU Ko-
menda in eden glavnih po-
budnikov in organizatorjev 
Janez Kimovec. Lansko leto 
so k sodelovanju povabili 
tudi mlade plesalce iz ko-
mendske otroške folklorne 

skupine Avrikelj, saj želijo 
skupaj z učend osnovnih šol 
okrepiti medgeneradjsko so-
delovanje. Sicer pa so se pred 
polno dvorano kulturnega 
doma, Id sprejme več kot 
dvesto obiskovalcev, pod tak-
tirko režiserja prireditve Val-
terja Horvata predstavili še 
člani Folklorne skupine Str-
mol in dramska skupina DU 
Cerklje, Vokalna skupina 
Ropotavčki s pevsko skupino 
iz Vodic in Dramska skupina 
Lajnar iz DU Bukovica-
Šinkov Tum ter mešani pev-
ski zbor, folklorna skupina 
in Ansambel DU Komenda. 

Na prireditvi je sodelovalo 
kar 50 nastopajočih iz Ko-
mende, 24 iz Cerkelj in 30 iz 
Vodic. "Prireditev je zelo 
lepo uspela, zelo smo zado-
voljni tudi z obiskom, kar 
nam veliko pomeni, saj v 
projekt vsi skupaj vložimo 
veliko truda in organizadje," 
je še povedal Janez Kimovec 
in dodal, da si želijo program 
za prihodnje leto še dopolni-
ti. Z letošnjim programov se 
bodo predstavili še enkrat - v 
petek, 13. februarja v dvorani 
kulturnega doma v Utiku. 

POKgUKA 

Pod Vrševnikom smučajo 

Viševnik nad Rudnim poljem na Pokljuki in smučišče v nje-
govem vznožju, za katerega skrbijo vojaki iz Vadbenega cen-
tra na Pokljuki, sta pozimi, še posebej, če snežna odeja pre-
sega poldrugi meter, kot je to letos, pravi kraj za uživanje v 
naravi. Branko Zupan in Janez Kristan, pripadnika Slovenske 
vojske iz vadbenega centra na Pokljuki, sta povedala, da se 
konec tedna peš ali s turnimi smučmi povzpne na Viševnik 
od 50 do 100 ljudi. Dobro obiskano je tudi smučišče z dve-
ma vlečnicama: Viševnikom II in VIševnikom I. Vlečnica Vi-
ševnik I, ki je bila zaradi snežnega plazu sredi šestdesetih 
let zelo poškodovana in leta 1969 obnovljena, prepelje na 
uro 850 smučarjev, novejša vlečnica Viševnik 11, ki je bila po-
stavljena leta 1984, pa ima urno zmogljivost looo smučar-
jev. Smučišče pod Viševnikom je še posebej primerno za 
manj zahtevne smučarje in za otroke. Pod smučiščem je 
tudi okrepčevalnica. Tudi cena vozovnice je nizka. Dnevna 
znaša le 12,5 evra. Vlečnici obratujeta letos neprekinjeno od 
lanskega 19. decembra dalje. J. K. 

Smučišče pod Viševnikom. 

vse vec 
V komendsk i knj ižnic i so predstavi l i zbi rate l js tvo, ki je p o m e m b n o za ohranjanje kul turne dediščine. 

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

Komenda - "V naši knjižnid 
smo se že pred časom vpra-
šali, kako bi obiskovalcem 
predstavili Komendo še z 
diilgega, bolj domoznanske-
ga zornega kota in tema zbi-
rateljstva se je zdela kot na-
lašč za to," je v uvodu sreča-
nja Bogastvo Komende v ust-
nem izročila povedala direk-
torica Matične knjižnice 
Kamnik, ki ima enoto tudi v 
Komendii, Breda Podbrežnik 
Vukmir. ^ . 

Z zbiratdfstvom se ukvarja 
vse več ljudi, tako mladih kot 
starih. V to je prepričana tudi 
Jožica Uršič, ki je skupaj s 
petimi učenkami 8. razreda 
komendske šole pripravila 
raziskovalno nalogo o starih 
razglednicah. Dragoceno 
gradivo iz prve polovice 20. 
stoletja so učenke s svojo 
mentorico dobile pri ko-
mendskem zbiratelju Janezu 
Lončarju s Podboršta. Ta se 
je z zbirateljstvom, ki je - kot' 
v smehu priznava sam - po-
stalo Že njegova odvisnost, 
srečal šele pred slabim deset-
letjem, a kljub temu je njego-
va zbirka ena večjih in tudi v 
stroki bolj priznanih pri nas. 
"Začelo se je tako, da sem 
nesrečen opazoval, kako so 
nekje zažgali staro mlatilni-
co, in takrat sem začutil, da 

Največja komendska zbiratelja sta gotovo Vinko Plevel in Janez Lončar. 

bi te stvari rad ohranil. Pred-
mete sem začel kupovati, 
kmalu so mi jih začeli nositi 
tudi sokrajani in prijatelji in 
moja zbirka se je hitro večala. 
Čeprav sem se najprej zani-
mal le za kmečke stroje in 
orodje, se je pri meni kmalu 
znašlo veliko starih predme-
tov z vseh področij. Danes 
imam tako že devet mlatilnic, 
na desetine motorjev, posod, 
šivalnih strojev, radijskih 
sprejemnikov, smuči in mno-
go drugih stvari," je povedal 
Janez Lončar, Id je na predlog 
etnologa Janeza Bogataja po-
snel tudi koledar starih pred-
metov, ki je visoko nagrado 
prejel celo v daljni Japonski. 

Lončar, ki ob pomoči stroke 
svoje predmete zelo rad tudi 
restavrira, prav v teh dneh ob-
navlja staro lončarsko peč, 
njegova velika želja pa je, da 
bi svojo bogato zbirko lahko 
pregledno uredil in postavil 
na ogled obiskovalcem. 

Izjemno zbirko doma hra-
ni tudi Vinko Plevel, ki je vse 
od osamosvojitve naSe drža-
ve strasten ljubitelj in zbira-
lec slovenskih znamk, tele-
fonskih kartic, žigov in vse-
ga, kar je povezano s pošto. 
"Zbrane imam vse slovenske 
znamke in žige od osamo-
svojitve naprej. Poseben čar 
za nas filateliste pa je, ko se 
kje odpre nova pošta in ta-

krat za nič na svetu ne smem 
manjkati tam," je povedal 
Vinko Plevel, ki je nekaj let v 
samozaložbi izdajal tudi ča-
sopis Zbiralec. 

Kako pomembni so zaseb-
ni zbiratelji za stroko ter 
kako lahko in morajo zbira-
telji svoje zbirke urediti še 
bolj strokovno in pregledno, 
je poudarila direktorica Me-
dobčinskega muzeja Kam-
nik Zora Torkar. Kamniški 
muzej je v sodelovanju s Slo-
venskim etaološkim druš-
tvom pred štirimi leti zaseb-
ne zbirke s svojega področja 
z namenom pregleda in sve-
tovanja tudi popisal v poseb-
ni raziskavi. 

Lekarna Deteljica spet prva 
V izboru najbol jše slovenske lekarne je že drug ič zmagal kolekt iv lekarne Detel j ica iz Bistrice pri 
Trž iču. Lastnica Mer i Rozman-Logar si prizadeva za uvajanje novost i . 

S T O J A N S A J E 

Bistrica pri Tržiču - Leta 1993 
so dobili prvo zasebno lekar-
no v občini Tržič, ki je bila 
šele osma v Sloveniji Dva za-
poslena v lekarni Deteljica 
sta imela dovolj dela, saj so 
tedaj prihajali v Tržič in Bi-
strico številni obiskovalci. 
Kmalu so dobili še eno delav-
ko. Leta 2004 so se preselili v 
večji prostor, ki so ga na novo 
opremili. Lani se je kolektiv 
povečal na šest zaposlenih. 

"V lekarni Deteljica delajo 
poleg mene magistrici far-
tnadje Marta Lukanc in Si-
mona Struna ter farmacevt-
ske tehnice lidija Ravnik, So-
nja Božičič in Tanja Meglič. 
Skupaj smo bile na četrtkovi 
slovesnosti v Ljubljani, kjer 
so drugič razglasili najboljše 
lekarne v Sloveniji. Že prvič 
je zmagala naša Idcama, zato 
smo z velikim veseljem spre-
jele novico o ponovni osvojit-
vi prvega mesta. Zahvalju-
jem se uredništvu priloge 
Dnevnika Moje zdravje, ki 

Urednica Sanja Švajger in kolektiv Lekarne Deteljica: Tanja Meglič, MarU Lukanc, Sonja 
B«žičič, Meri Rozman Logar, Lidija Ravnik ter Simona Struna (od leve). 

organizira akdjo Naj lekarna, 
pa vsem, ki so glasovali za 
nas. To je lepo priznanje za 
ves kolektiv, kateremu veliko 
pomeni zadovoljstvo strank. 
Časi so se spremenili, zato je 
tudi na Detelj id manj obis-
kovalcev. Vložiti moramo še 
več truda in delati bolje, da se 
vračajo k nam. Vsak mesec 
imamo več promocij novih 
izdelkov. Z nasveti pomaga-

mo, da so ljudje bolje obveš-
čeni o pravilni uporabi zdra-
vil in drugih medicinskih iz-
delkov. Prisluhnili smo po-
budi vodstva tržiškega doma 
starejših za pripravo osebnih 
paketov z zdravili. Ti omogo-
čajo starejšim osebam pravil-
no in vamo jemanje zdravil 
po navodilu zdravnika. Tega 
najbrž še ne dela nobena 
druga lekarna. Pri nas se za-

vedamo, da je ob pravem na-
svetu za stranke pomembna 
tudi prijaznost Doseženo ra-
ven kakovosti dela bomo 
skušali ohraniti in še naprej 
slediti novostim. Sama se po-
vezujem tudi z lastniki za-
sebnih lekarn v Sloveniji. 
Skupaj skušamo reševati raz-
ne probleme," je povedala 
Meri Rozman-Lt^ar, lastnica 
lekarne Deteljica. 
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Najdaljšo brado 
ima Medvoščan 
Borisu Pr imožiču so na devetem srečanju 
bradačev izmer i l i najdal jšo brado, do lgo kar 
48 cent imetrov. Naziv najdal jša brada je osvoj i l 
že četrtič. 

MAJA BERTONCEIJ 

Medvode - V Mokronogu je 
bilo v organizaciji tamkajš-
njega Turističnega društva 
deveto srečanje bradačev. 
Svoje negovane brade je na 
ogled postavilo dvajset mož. 
Najdaljšo brado so že četrtič 
izmerili Borisu Primožiču 
iz Medvod, ki se je kot bra-
dač letos prvič predstavil z 
likom dedka Mraza. Njego-
va brada je merila kar 48 
centimetrov, največ na tem 
tekmovanju doslej. "Verjet-
no je bila med letom tudi že 
daljša, a je treba brado nego-
vati tako kot lase, torej ob-

časno tudi odstriči kakšen 
centimeter. Prihodnje leto 
bo tekmovanje bradačev ju-
bilejno deseto in organiza-
torjem sem dejal, da se vno-
vič srečamo," je povedal Bo-
ris Primožič, ki si ga znanci 
brez brade zagotovo ne 
predstavljajo. Sicer pa je ko-
misija in tudi občiMtvo na 
srečanju za mistra brade iz-
brala Antona Grabnarja, naj-
maljši tekmovalec z urejeno 
poraščeno brado je bil 17-let-
ni Matjaž Kavšek, v novi 
kategoriji naj lika pa je bil v 
škotskem kiltu najprepričlji-
vejši Janez Kvatemik - Kam-
niški. 

Brada Borisa Primožiča je dolga kar 48 centimetrov. 
/ Fcto; Arhiv Borisa Primo2i<a 

HALO - HALO GORENJSKI GLAS 
telefon: 04 201 42 00 

Njro<ilo a objavo spitjmamo po THtfonu 04/!01-<2-00, faksu M;MMM3 ali osrtno na Kfivutisovi ttiii t. 
v toju 01 po po« - ito pontiMjla In (tirrta (to 11 .M urrt Cma ogUso« in ponudb»retHili: 

JANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, LANCOVO 91,4240 
RADOVMIOV, TEL: 04/5315 249. FAX: 04/53 04 230 
MADŽARSKETOPUCE 29.1. -1.2.2009, PUSTOVANJE: 19.2. - 22. 
2. in 19. 3. - 22. 3.; TRST to. 2. 2009; BERNARDIN: 8. 3. - n. 3.; 
KOPALNI IZLET BERNARDIN: 16.2.; MEDŽICORJE: 8.5. • 10. 

OBVESTILA O DOGODKIH OBJAVLJAMO v RUBRIKI CLASOV 

KAŽIPOT BREZPLAČNO SAMO ENKRAT. 

PRIREDITVE 

Festival joge 
Ljubljana - 31. januarja bo ob 20-letnici delovanja Društva 
joga vvsakdanjem življenju Ljubljana v prostorih društva na 
Selanovi 16 v Savljah potekal festival, ki vključuje pred-
stavitev različnih tehnik in vidikov joge ter dobrodelni 
srečelov, čigar izkupiček bo namenjen društvu Beli obroč in 
izobraževalnemu centru v revnem predelu indijske zvezne 
države Radžastan. 

Za otroke v knjižnicah 
Bohinjska Bistrica • V knjižnici se bo pravljična ura za otroke 
s pravljico Ptice, ptice, ptice začela jutri, v sredo, 28. januar-
ja, ob 17. uri. 

Žiri • V knjižnici se bodo igralne urice angleščina za najmlaj-
še začele jutri, v sredo, 28. januarja, ob 17. uri, ob 18. uri pa 
se bodo začele igralne urice angleščine za že malo starejše. 

Ško^a Loka - V knjižnici se bo ura pravljic začela danes, v 
torek, 27. januarja, ob 17.30. Tokrat je na sporedu pravljica 
Kako so živali dobile repe. Delavnica za spretne prste Zima 
je prišla ..., ki je primerna za otroke v starosti od 4 do 10 let, 
se bo v knjižnici začela v četrtek, 29. januarja, ob 17.30. 

Jesenice - Jutri, v sredo, 28. januarja, bo ustvarjalna delavni-
ca Prav posebna lutka od 16. do 17.30, v četrtek, 29. januar-
ja, bo ura pravljic ob 17. uri, pogovori o knjigah pa ob 18. uri. 

Slovenski Javomik - V Knjižnici Javornik • Koroška Bela bo 
danes, v torek, 27. januarja, od 16. do 16.45 ustvarjalna 
delavnica. 

Sredin večer 
Ško^a Loka - V KaščI na Spodnjem trgu se bo jutri, v sredo, 
ob 19. uri v okviru prireditev Sredin večer začela predstavitev 
z naslovom Domače in umetnostne obrti na Loškem, ki bo 
potekala v sodelovanju z Obrtno zbornico Škofja Loka. 

Druženje ob kulturnem prazniku 
Žabnica - Društvo upokojencev Žabnica vabi na druženje ob 
kulturnem prazniku, ko bo Nika predstavila 8oo-kilometrsko 
pešačenje po Jakobovi poti s francoskih Pirenejev do 
španskega Santiaga de Compostela, in sicer v soboto, 7. feb-
ruarja, ob 15. uri v Kulturnem domu v Žabnici. Prijave spre-
jema Jerica Kraševec na tel. 5132 841 in 040/345 243 v petek, 
30. januarja, med 13. in 15. uro. 

Podelitev priznanj in razstava 
Jesenice - Podelitev priznanj Učimo se za življenje in odprt-
je razstave digitalnih fotografij fotokrožka Osnovne šole Ko-
roška Bela bo v četrtek, 29. januarja, ob 18. uri v dvorani 
Mladinskega centra Jesenice. 

Ob i50-letnici šole 
Križe - Iz Osnovne šole Križe vabijo v četrtek, 29. januarja, 
od 16.30 do 17.30 na delavnice izdelave starih igrač, ki bodo 
potekale ob 150-letnici šole. 

IZLETI 

v Vrbo, Zalakaros in na pustovanje 
Naklo - Pohodniška sekcija pri Društvu upokojencev Naklo 
vabi 8. februarja, ob kulturnem prazniku, v Vrbo. Zbirno 
mesto bo ob 11.30 pred kulturnim domom v Podbrezjah. 12. 
februarja društvo organizira izlet v Zalakaros, 24. februarja 
pa na pustovanje v Draži vasi. Prostih je le še nekaj mest, 
zato pohitite s prijavami. Vsa pojasnila dobite pri pover-
jenicah. 

Na pustovanje 
žabnica - Društvo upokojencev Žabnica vabi na veselo pus-
tovanje v nedeljo, 22. februarja, v gostilni Jane Studenec. 
Odhod bo ob 13. uri izpred vseh avtobusnih postaj od Kran-
ja proti Trati. Vpisovanje in vplačila: torek, 3. februarja, med 
13. in 15. uro do zasedbe dveh avtobusov po tel.: 2311 932 
Mara Pečnik. Rok plačila je do 12. februarja. 

Po cvičkovi gazi 
Kranj - Planinsko društvo Kranj vabi ljubitelje pohodništva 
in narave na tradicionalni pohod Po cvičkovi gazi. Pohod bo 
v soboto, 31. januarja. Odhod izpred centra Mercator na 
Primskovem ob 7.30. Hoje bo približno za 4 do 5 ur, trasa 
pohoda pa poteka od Otočca preko Trške gore in Turna 
nazaj v Otočec. Prijavite se lahko v društveni pisarni na Ko-
roški cesti 27, do četrtka, 29. januarja, ali po telefonu 04/23 
67 850, 

Pohod na Caletovec 
Bohinjska Beta - TD Bohinjska Bela organizira v nedeljo, 1. 
februarja, 13. pohod na Caletovec, 1265 m visok vrh nad Bo-

hinjsko Belo. Odhod bo ob 8.30 z Bohinjske Bele. Vse 
nadaljnje informacije o poteku poti in snežnih razmerah 
bodo objavljene na strani www.bohinjskabela.si. V primeru 
ugodnih snežnih razmer bo možen tudi turni smuk in 
sankanje. Startnine ni. 

OBVESTILA 

Občni zbor 
Bistrica pri Tržiču - Upravni odbor PCD Bistrica pri Tržiču 
obvešča, da bo občni zbor v soboto, 31. januarja, ob 19. 
uri v dvorani gasilskega doma v Bistrici pri Tržiču. 

PREDAVANJA 

Ohranimo slovenski kozolec 
Bled - O slovenskih kozolcih bo v Knjižnici Blaža Kumerdeja 
v četrtek, 29. januarja, ob i8. uri predaval Slavko Mežek, 
pobudnik in vodja projekta Slovenski kozolec, predsednik 
gibanja za ohranjanje in uveljavljanje slovenske kulturne in 
naravne dediščine Naša Slovenija. 

O nezvestobi 
Radovljica - O pojavu nezvestobe, njenih vzrokih, vrstah, 
posledicah ter načinih, kako jo lahko razumemo, bo v 
radovljiški knjižnici danes, v torek, ob 19.30 govorila av-
torica knjige mag. Veronika Seles, strokovnjakinja na po-
dročju družinske in zakonske terapije. 

PREDSTAVE 

Vesela smrt 
Naklo - Gledališka skupina Eve Kuhar pri Kulturnem 
društvu Dobrava Naklo vabi v soboto, 31. januarja, ob 19. 
uri na premiero komedije Nikolaja Evreinova Vesela smrt, 
ki bo v dvorani Janeza Filipiča v Naklem. Predstava je 
posvečena dolgoletnemu članu društva profesorju Pavlu 
Verbiču. 

Ob slovenskem kul turnem prazniku vas Gorenjski glas vabi 
na literarno-glasbeni recital 

Z UMETNIŠKO BESEDO PROTI VO|NI 
ob 90. obletnici konca 1. svetovne vojne. 

Recital bo v četrtek, 5. f^ruarja 2009, ob 19. uri 
v avli Gorenjskega glasa. 

Izbrane odlomke bosta prebirala Tanja Jenko in Marko Črtalič, 
prisluhnil i b o m o pevskemu d ru i t vu Zasavski fantje pod vod-
stvom Katarine Žebovec. Spored je sestavila in ga bo povezo-
vala Marjeta Žebovec, avtorica serije knj ig Slovenski književniki. 

V l judno vabljeni! 

http://www.bohinjskabela.si
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TEHNIŠKI 
ŠOLSKI CENTER 
KRANjr*'^ 

Svet zavoda Tehniški žolsid center Kranj, 
Kidričeva cesta 5 5 , 4 0 0 0 Kranj 
razpisuje prosta delovna mesta: 

1. DIREKTORJA/DIREKTORICE TŠC KRAN) 

2. RAVNATELJA/RAVNATELjICE STROKOVNE 
IN POKLICNE ŠOLE TŠC KRANJ, 

3. RAVNATELJA/RAVNATELJICE STROKOVNE 
GIMNAZIJE TŠC KRANJ, 

4. RAVNATELJA/RAVNATELJICE VIŠJE 
STROKOVNE ŠOLE TŠC KRANJ. 

Kandidati/kandidatke morajo za inrienovanje na funkci jo 
direktorja/direktorice in ravnatelja/ravnateljice OE TŠC Kranj 
izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, 
skladno z Zakonom o organizacij i in f inanciranju vzgoje 
in izobraževanja • ZOFVI uradno prečiščeno besedilo (20FVI-
UPB5), (Ur. I. RS, št. 36/08). 

Kandidati/kandidatke morajo imeti pedagoške, vodstvene, orga-
nizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. 

izbrani/a kandidat/kandidatka zavoda bo imenovan/a za 
mandatno dobo 5 let. 

K točki 1: 
Predvideni začetek dela za direktorja/direktorico bo o i . avgu-
sta 2009 oz. skladno s sklepom Sveta zavoda. 
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, po-
trdilom iz kazenske evidence o nekaznovanju, ki ga izdaja Mi-
nistrstvo za pravosodje, kratkim življenjepisom, opisom dose-
danjega dela in programom vodenja Tehniškega šolskega cen-
tra Kranj, naj kandidati/kandidatke pošljejo v zaprti ovojnici s 
priporočeno pošiljko z oznako "za razpis direktorja/direktorice 
Tehniškega šolskega centra Kranj" na naslov: SVET ZAVODA, 
TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER KRANj, KIDRIČEVA CESTA SSi 
4000 KRANJ, v roku 15 dni od dneva objave tega razpisa. 

K točkam od 2 do 4: 
Predvideni začetek dela za ravnatelje/ravnateljice OE TŠC Kranj 
bo o i . septembra 2009 oz. skladno s Sklepom Sveta zavoda. 
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, 
potrdilom iz kazenske evidence o nekaznovanju, ki ga izdaja 
Ministrstvo za pravosodje, kratkim življenjepisom, opisom 
dosedanjega dela in programom vodenja OE TŠC Kranj, naj 
kandidati/kandidatke pošljejo v zaprti ovojnici s priporočeno 
pošiljko z oznako "za razpis ravnatelja/ravnateljice (Strokovne 
in poklicne šole/Strokovne gimnazije/Višje strokovne šole) 
Tehniškega šolskega centra Kranj" na naslov: SVET ZAVODA, 
TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER KRAN|» KIDRIČEVA CESTA 55, 
4000 KRANJ, v roku 15 dni od dneva objave tega razpisa. 

Vloge bodo štete za pravočasne, če bodo oddane zadnji dan 
roka do 24. ure s priporočeno pošiljko na pošto. 
Prijavljeni/e kandidati/kandidatke bodo obveščeni o imenova-
nju v zakonitem roku. 

® 

R o d i o Tri9l<iy 
G o r e n j s k a 96 MHz 
R A D I O Z A R A D O V E D N E 

Ekskluzivno na Gorenjskem glasu 
5 0 0 strani obsegajoča knjiga, ki govori o življenju 

"uihamika", ki 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. 

Cena za brafce 
Gorenjskega g/oso z 
zo% popustom 
samo 

2 3 , 2 EUR 
•t poSinina 

Gorenjski Glas 

ViMrCOn<NtMU*«l 

KADOVAN HKAST 

V I H A R N I K 
NA RAZPOTJIH ČASA 

Zn uas beležimo čas 

89.8 91.1 96.3 

RADIO SORA 
Gorenjski prijatelj 

Radio Sora d.o.o.. 

Kapucinski ti^ 4, 

4220 Škofja Loka, 

tel.: 04/506 50 50, 

fax: 04/506 50 60, 

e-mail: info@radi(«ora.si 

LOTO 

Rezultati 7. kroga 
• 25. j a n u a r j a 2 0 0 9 

1 2 . 1 7 , i 8 . 22, 33. 38, 39 in 3 

Lotko: 
7 8 6 4 0 4 

Loto PLUS: 

1 . 2 , 4 . 22 . 3 1 . 3 6 , 3 9 ' " 3 4 

Garantirani sklad 8. kroga 
za Sedmico: 1 0 0 . 0 0 0 EUR 

Rekordni sklad 8. kroga 

za Lotka: 1 . 8 5 0 . 0 0 0 EUR 

Garantirani dobitek PLUS: 
2 0 . 0 0 0 EUR 

Mali oglasi 
tel: 201 42 47 
fax: 201 4213 
e-mail: malioglasi@g-glas.si 

Male oglase sprejemamo: za objavo 
v petek - v sredo do 13.30 in za 
objavo v torek do petka do 14.00! 
Delovni ^ s : od ponedeljka do četrt-
ka neprekinjeno od 8. do 19. ure, 
petek od 8. do 16. ure, sobote, 
nedelje in prazniki zaprto. 

NEPREMIČNINE 
STANOVANJA 
PRODAM 

SORLUEVA ul, 3 SS, 76 m2, I. 68. 
3 . /3 nad., baOcon, vsi priključki, oena 
122.000 EUR. « 041/744-709 

9 0 0 0 4 6 0 

NAJAMEM 

UPOKOJENKA i ^ e enosobno stano-
vanje. t r 040/757-792 

0000476 

DVOSOBNO stanovanje. Cerklje z 
okoHco. 9 041/©97-294 

9 0 0 0 4 8 9 

HIŠE 
PRODAM 

HAFNARJEVO NASEUE, prodamo 
polovico stanovanjskega dvojčka, t r 
051/388-822 

J U R T A N 

)UR-TAN, nefKsmičnine, d. o. o. 
PE Cankarjeva ulka 03 
(staro-mestno jedro), 

4000 Kranj, tel.: 04/236-92-Y4. 
mobi: 041/451-857 

e-po$ta: info@>jur-tan.st 

www.jur-tan.s 

ITD NEPREMIČNINE, d.0.0. 
MAISTROV TRG 7. 

4000 KRANJ 
TEL: O4/23-Si-»20, 

04/23-66-670 
041/755-296. 040/204.661, 

041/90<H>09 
e-poSta: Kd.nepreniicnirie^siol.net 

www.itd«plus.si 

l U J 

HIŠO 300 m2. parcela 1460 m2, Te-
netiie, t r 051/693-979, 041/880-
8 0 0 9000478 

NOVOZGRAJENO, enodružinsko hišo 
v HI. gr. fazi.l cena 159.900 EUR. t r 
041/521X353 90004«e 

ORMOŽ - Sv. Tomaž, na hribu, med vi-
nogradi, z razgledom prodam novejšo 
hišo, 158 m2 površine, parcela po že-
lji, t r 040/341-120 0000494 

K t K E R N 
N E P R E M I Č N I N E 

Maistrov trg 12.4000 Kranj 
Tel. 04/20213 53.202 25 66 

GSM 051/320 700, Email: in4M3>k3-kem.si 

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

« 0 0 0 3 6 0 

V STARI LOKI je v pripravi gradnja sta-
novanjskega dvojčka, t r 051/388-
8 2 2 9000361 

VIRMAdE - Šk. Loka prodamo stano-
vanjsko hišo ter dvojčka v gradnji, 
ugodno, t r 051/388-822 

90003S3 

POSESTI 
PRODAM 

ZAZIDLJIVO parcelo, ravno, sončno, 
Bitnje, t r 041/640-949 

9000458 

TRAVNIK k.o. Lahovče - Vopovtje, t r 
041/743-299 oooo4t7 

MOTORNA 
VOZILA 
AVTOMOBILI 
PRODAM 

FIAT Uno 60. I. 90 ugodno, t r 
041/5894D59 90004&s 

PEUGEOT 206, I. 03 lepo ohranjen, 
cena po dogovoru, t r 041/426-826 

9000486 

0 BrAtov P<«pro in ik 10 . 4 3 0 2 Nak lo 
PE Kftnjaka e«itt 92.4903 Naklo 

• izpušni sistemi m katalizatorji 
• amorlizerji in vzmeti, hrtri servis 
• avtooptika ter vse za podvoz|e 
(zavore, disiki) f s-

. pnevmatike in platišča 

I T: 04 2S 76 062 vvvS^gartaMi 

GOLF V TDI 1.9 TRENDUNE. 1. 04. 
85.000 km 1. lastnik, garažiran, ugod-
no. t r 041/824-280 

9000456 

PASSAT karavan 1.9 turbo diesel. I. 
93. bete barve, normalno vozen, 9 
041/227-338 

^ 9000474 

AVTOPELI IN OPREMA 
PRODAM 
NOVA. 14 eolska, jeklena platišča za 
Clio. t r 041/858-149 90oo«/2 

STROJI 
IN ORODJA 
PRODAM 

ROČNO črpalko za prečrpavanje nafte 
in dia iz soda. O 041/858-149 

9000473 

SESALEC za žagovino in oblanje. t r 
0 4 / 5 1 - 4 7 - 2 9 4 9000487 

GRADBENI 
MATERIAL 
GRADBENI MATERIAL 
PRODAM 

REZAN LES za ostrešje, zidarstvo In 
mizarstvo, t r 031/343-161 

9000175 

SUHA. jelševa drva. n 031/619-629 
9 0 0 0 4 9 0 

STANOVANJSKA 
OPREMA 
POHIŠTVO 
PRODAM 

FRANCOSKO posteljo 200x160, t r 
041/278-113 9000488 

GOSPODINJSKI 
APARATI 
PRODAM 

PRALNI In sušilni stroj Gorenje, t r 
0 4 1 / 8 7 8 - 4 9 4 9000484 

HOBI 
KUPIM 

MIZARSKI ponk. omare, skrinje in 
ostale starinske predmete, t r 
031/878-351 8006863 

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

9 0 0 0 0 1 6 

KMETIJSTVO 
KMETIJSKI STROJI 
PRODAM 

MLIN šrotar in mešalec za gnojevko. 
9 04/59-21-010 

9000471 

NAKLADALEC traktorski, zadnji, hi-
dravlični. t r 031 /79e-569 

9 0 0 0 4 0 6 

TRAKTOR Lamborghini Hp 674-70 N 
kross. I. 96, 3600 ur, t r 041/942-
0 1 5 9 0 0 0 4 8 4 

TROSILEC hlevskega gnoja SIP, gor-
ski, novejši, na dva pokončna valja, t r 
0 4 1 / 9 7 0 - 7 8 2 9000407 

KUPIM 

FREZO za zemljo T.V. ali Pasquali< pri-
klop na 4 vijake, lahko tudi v okvari, t r 
041/677-605 

9 0 0 0 4 8 3 

PRIDELKI 
PRODAM 

DOMAČA, neškropljena jabolka, več 
sort. t r 04/25-31-237, 040 /841-
2 8 1 0 0 0 0 4 6 7 

SENO. govejo, balirano v kocke z do-
stavo, t r 031/276-930 

9 0 0 0 4 6 6 

VZREJNE ŽIVALI 
PRODAM 

KURIVO 

4 BIKCE, stare 7 do 20 dni ČB in LS. 
t r 04/25-60-223. 031/840-266 

9000479 

ČB BIKCE. Stare 14 dni, t r 031/230-
413 

BIKCA simentalca, starega 2 meseca, 
t r 04/25-91-209 

90004S7 

BIKCA simentalca, težkega 160 kg, t r 
0 4 1 / 3 5 0 - 1 8 8 900046? 

BIKCA, križanec sim./cik.. starega 20 
dni. i r 04/57-20-203 

9 0 0 0 4 7 0 

ČB BIKCA, starega 20 dni, tr 
031/255-194 

9 0 0 0 4 9 1 

KOBILO posavko, brejo 7 mesecev in 
triletno žrebico, t r 05/38-45-749 

9 0 0 0 3 4 0 

KOKOSi rjave, vsak delavnik od 8. -
11. ure, sreda od 8. -17. ure in sobota 
od 8. -13 . ure. Perutninarstvo G^per -
lin, Moste 99 pri Komendi, t r 01/83-
4 3 - 5 8 6 9000367 

MESO mladega bika. cena 5 EUR/kg. 
Žlebir. Dvorje 100. Cerklje. 9 
041/242-375 

9 0 0 0 4 8 5 

TELIČKO simentalko. staro en teden, 
t r 04/58-76-178. 041/585-385 

9 0 0 0 4 9 3 

PRODAM KUPIM 

DRVA metrska ali razžagana. možna BIKCA aH teličko težkega od 150 do 
dostava, rt 041/718-019 400 kg. t r 051/855-027 

9000418 

SUHA. rnešana. okrogla, metrska drva 
v okolici Gorenje vasi. 9 04/51-91-
868 9onf>477 

BIKCE, simentalce star od enega do 
štirih tednov, t r 051/304-368 

9 0 0 0 4 6 0 

V 

BIKCA simentalca do 10 dni starega, 
pajek 4 vretenskega, t r 031/378-946 

9000475 

ZAPOSLITVE (m/ž) 
NUDIM 

BAR Zlata krila Trboje zaposli dekle za 
delo v strežbi. MIlan Smolej s.p., Vele-
sovska c. 63. Šenčur, t r 041/503-
2 2 2 9000365 

DELO DOBI kuhar, plcopek Grega 
Herlec s.p.. Planina 3 , Kranj, t r 
040/607-487. Grega 90oo4d3 

ZA PRODAJO na sejmih Iščemo nove 
sodelavce.TPC Murgle. C. v Mestni 
log 55, Ljubljana, 9 0 4 0 / 1 6 3 ^ 0 8 

900039& 

ZAPOSUMO avtomehnika za nedolo-
čen čas. v pooblaščenem Fordovem 
sen/isu. Brelih. d.o.o.. Suha 29. Skol-
ja Loka. t r 031/302-405, 031/506-
799 90003J5 

V PE KRANJ priučimo in' zaposlimo te-
lefonista/ko, delo od ponedeljka do 
petka od 8. do 15. ure. Fantom Inter-
national, d.o.o., Ul, M. Grevenbrorch 
13. Celje, t r 051/435-145 

9000461 

ZA NEDOLOČEN čas zap^ l imo za-
stopnike za terensko prodajo artiklov 
za varovanje zdravja. Oglejte si 
wvvw.slnkopa.si, Sinkopa. d.o.o.. Ži-
rovnica 87. Žirovnica, t r 041/793-
367 

9000354 

ZALOŽBA Nova revija, d.o.o.. Cankar-
jeva 10 b. Ljubljana, vabi ksodek>vanju 
zastopnike za prodajo uspešne knjižne 
zbirke pravijte. Delo je na terenu ali v 
telefonskem studiu. Dodatne Int.. t r 
031/532-862 

9000480 

IŠČEMO avtokleparja. Avtotri, d.o.o.. 
Rupa 38, Kranj, 9 04/20-19-380 

9000073 

liČEM 

IŠČEM DELO kot maseri<a za klasično 
terapevtsko masažo, t r 031/451-
809, Barbara 9ooo43t 

IŠČEM DELO na vašem domu, čišče-
nje stanovanjskih hiš, Kranj z okolk^o. 
Tržič z okolico, t r 031/227-726 

9000368 

REDNO ali honorarno delo kot CNC 
strugar ali kakršnokoli dek> v tovarni, 
gradbeništvu ali na svojem domu. sem 
resea In zanesljiv. « 041 /347-272 

9000459 

POSLOVNI STIKI 

GOTOVINSKI KREDITI DO 1 0 
LET ZA VSE ZAPOSLENE, 
TUDI ZA DOLOČEN ČAS, TER 
UPOKO)ENCE, do 50 % obr., 
obvezrK>sti niso ovira. Tudi kre-
diti na osnovi vozila in teasingi. 
Možnost odplačila na položni-
ce, pridemo tudi na dom. NU-
MERO UNO, Kukovec Robert 
s,p,, Mlinska 22,2000 Maribor, 
02/252-48-26,041/750-560 

STORITVE 
NUDIM 

ADAPTACIJE ADAPTACUE. novo-
gradnje od temelja do strehe. Notranje 
omete, fasade, kamnite škarpe. ureja-
nje in tlakovanje dvorišč, z našim aH va-
šim materialom. SGP Bytyqi d.n.o.. 
Stnjževo 3a. Kranj, t r 041/222-741 

8006742 

ADAPTACIJE, novogradnje, fasade, 
škarpe. dvorišča - vsa zidarska dela in 
popravila vam izdelamo mojstri s 25-
letno tradicijo. Grating M, d.o.o.. Ce-
sta na Brdo 85. Ljub^ana. t r 01/25-
64-566. 0 3 1 / 3 5 6 ^ 0 1 

9000347 

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, marioze, Virww.asteriks.net 

8008854 

FLORIJANI, d.o.o.. C. na Brdo 41. 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, ometi, 
ometi fasad, kamnite škarpe. tlakova-
njedvortšč. t r 041/557-871 

9000071 

GRADBENO PODJETJE KRANJ, 
d.o.o. Zupanova 6, Šenčur tzvaja vsa 
gradbena dela, notranje omete, vse vr-
ste fasad, adaptaciie, novogradnje, tla-
kovanje dvorih, kvalitetno, hitro in po-
ceni, t r 051/354-039 9000309 

IZDELAVA finskih savn po naročilu M 
& V Planinšek In partner, d.o.o.. Širv 
kov Tum 23. Vodice, t r 031 /206-724 

9000149 

mailto:malioglasi@g-glas.si
http://www.jur-tan.s


MALI OGLASI, ZAHVALE 23 

KITANJE. brušenje, beljenje sten, po-
laganje laminatov In gotovih pait<etov. 
M&VP(aninšekin partner, d.o.o.. Sin-
kov Tum 23, Vodice, t r 031/206-724 

eoooue 

KOMPLETNA adaptacija stanovanj in 
kopalnic, vodovod, centralna, elektri-
ka, keramika, knauf, malarska dela. 
Kopalnk;a samo v 7 dnetil Jani In Met-
ka Rep d.n.o., Godešič 43 a, Šk. 
Loka, t r 041/757-109 tiooo.»2 

OD TEMEUEV do strehe, notranje 
omete, vse vrste fasad, škarpe ter tla-
kovanje dvorišč, kvalitetno, hitna in po-
ceni. Artaj, d.o.o., Zg. Bela 24, Pred-
dvor,« 041/241-149 

9000170 

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

IZOBRAŽEVANJE RAZNO 
I M E M PRODAM 

ISČEM UČITEUA trobente, t t ELEKTRIČNI kompresor, ugodno in 
0 3 1 / 3 6 0 ^ 3 6 8 0 0 0 « i otroški vozKekz lojtercami, t r 04/25-

31-502 
9000482 

ZASEBNI STIKI 
ŽENrrNA posredovalnica Zaupanje za 
vse, ki si želite trajnih razmerij, i r 
031 /83M78 

8000105 

ŽENSKE In dekleta, stara do 46 let 
lahko zastonj spoznate partnerja za 
skupno življenje, IT 041/229-649 

Boooioe 

LESENE A lestve, dol 1-4 m (3-12 kli-
nov), Zbilje 22, Medvode. « 
041/981-210 

9000280 

DRSALKE, moške. št. 40, cena 30 
EUR. Po 14. url. « 070/860011 

WWW.CORENJSKICLAS.SI 

OSMRTNICA 

Svojo življenjsko pot je sklenil naš sodelavec 

HERMAN ČAS AR 

Ohranili ga bomo v lepem spominu. 

Sodelavke in sodelavci Elektra Gorenjska, d. d. 

OSMRTNICA 
Ko pristopili ste k meni, 
slišal sem uaš gte, 
trudne sem oči odprl, 
in se hvaležno v vas zazrl... 

Z bolečino sporočamo žalostno vest, da je umrl spoštovani 

IVAN ARTAČ 
upokojeni vodja obratovanja 

Od njega se bomo poslovili jutri, v sredo, 28. januarja 2009, ob 10. uri, 
žara bo od 8. ure dalje v mrliški vežici na pokopališču Vič v Ljubljani. 

Ohranili ga bomo v naših srcih kot iskrenega in toplega sodelavca. 

Sodelavd GORENJSKIH ELEKTRARN, d. o. o., Kranj 

ZAHVALA 

V 84. letu starosti nas je zapustila naša draga sestra in teta 

IVANKA STRUPI 
z Rupe 7 pri Kranju 

Od nje smo se poslovili 9. januarja 2009 na kranjskem 
pokopališču. Zahvaljujemo se vsem sorodrukom, sosedom, pri-
jateljem in znancem za darovano cvetje in sveče ter izrečena 
sožalja. Se posebej se zahvaljujemo vsem, ki ste namesto cvetja 
darovali za cerkev na Zlatem polju. Zahvaljujemo se tudi g. žup-
niku Mitju Štimu za lepo opravljen pogrebni obred ter pevcem 
iz Britofa za zapete žalostinke. 

Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat iskrena zahvala. 

Vsi njeni 

ZAHVALA 

V 97. letu starosti nas je zapustil naš dragi ata, stari ata, praded, 
tast in brat 

FRANC ZUPANC 
p. d. Murnov Francelj iz Podblice 

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
znancem, nosačem za izrečena sožalja, darovano cvetje in 
sveče. Najlepša hvala tudi sodelavcem iz Alplesa in DSV Trans-
port, škofjeloškemu Lovskemu pevskemu zboru, pevcem iz 
Podnarta, trobilnemu triu, gospodu župniku iz Selc in pogreb-
ni službi Navček. Še posebej pa se zahvaljujemo sosedoma 
Tončki in Janezu za vso pomoč. 

Žalujoči: sinovi Marjan, Frand in Andrej z družinami 
Podblica, januar 2009 

ZAHVALA 

Ko bolečina je prevelika, 
se tudi solza posuii; 
le srce nemo kliče, 
zakaj tebe med nami več ni? 

Ob boleči izgubi naSe žene, mamice in babi 

MARTINE URBANC 
s Primskovega 

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, Paličarjem, znancem ter 
zaposlenim AC - Mobila in Europlakata za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. 

Hvala Francetu za izrečene tople besede in misli. 
Vsem imenovanim in neimenovanim, ki ste se tako lepo poslovili od nje, še enkrat iskrena hvala. 

ŽaJujod vsi njeni 
Primskovo, 21. januarja 2009 

V SPOMIN 

Srce molči in pričakuje, 
a ni stopinje od nikjer, 
zamisli se, po nečem žaluje 
ves dolgi, samski mi večer. 

(Mum) 

Minilo je deseto leto od usodnega dne. ko je mnogo prezgodaj 
prestopila prag večnosti naša zlata mami 

ALBINA SREBERNJAK 
čeprav Tvoje mesto v hiši ostaja prazno, si v naših srdh, mislih 
in besedah vedno z nami. Hvala vsem, ki obiskujete njen grob, 
prižigate sveče in ji p>oklanjate lepe misli. 

Nikoli te ne bomo pozabili: hči Albina z Ivanom, vnukinja 
Tatjana z družino 

In ko zaprem oči, 
ne čutim več nobenih bolečin, 
le spomin v svojih dragih zapustim. 

ZAHVALA 

V 85. letu starosti nas je zapustila naša draga mama, stara 
mama, prababica, sestra, teta in tašča 

FRANČIŠKA SAJEVIC 
p. d. Zalokarjeva mama z Luž 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijate-
ljem, nosačem, znancem, skupnosti Vera in Luč, vaškim moliv-
cem 'Marijo nosijo' ter Frančiškovi skupini za izrečena sožalja, 
sveče, mohtve in darove za svete maše. Zahvala gre tudi 
ge. Miheli Hudobivnik za pomoč v poslovilni vežid. Zahvaljuje-
mo se tudi gospodu župniku Urbanu Kokalju in bogosloven 
Juretu za lepo opravljen pogrebni obred, pevcem iz Predoselj 
ter pogrebni službi Navček. 
Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat iskrena hvala. 

Žalujoči vsi njeni 
Luže, 17. januarja 2009 

Cilj je izpolnjen, pot je dokončana 
in konec upov je in hrepenenja 
in konec zmot, bolesti in trpljenja. 

ZAHVALA 

V 62. letu starosti nas je mnogo prezgodaj zapustil dragi mož, 
oče, stari oče, brat, stric, zet in svak 

FRANC VILFAN 
iz Stražišča 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosrfom 
in znancem, ki so nam v teh težkih trenutkih stali ob strani, s sti-
skom rok sočustvovali z nami, darovali cvetje in sveče ter ga v tako 
velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti. Posebna zahva-
la lovcem LD Sorško polje za častno spremstvo, gasilskemu 
društvu Žabnica in Bitnje, bivšim sodelavcem LTH iz Škofje 
Loke, Orodjarstvu Plestenjak Marko, sodelavcem Iskratela, košar-
karskemu Hubu Sava in Društvu gorenjskih košarkarskih sodni-
kov. Zahvaljujemo se tudi g. Francu Šetini za ganljive besede slo-
vesa, g. župniku za pogrebni obred in sveto mašo ter pevcem za 
lepo petje. Iskrena hvala tudi vsem neimenovanim. 

Vsi nj^ovi 

http://WWW.CORENJSKICLAS.SI
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A N K E T A 

Pozimi V gore 
STOJAN SAJE 

Planinsko društvo Križe je 
organiziralo minulo nedeljo 
22. zimski TRI M pohod na 
Kriško goro, ki je bil tudi to-
krat dobro obiskan. Nekaj 
udeležencev smo vprašali, 
kaj menijo o množičnih pla-
ninskih prireditvah in hoji v 
gore pozimi. 

Mitja Stanjko, Kranj: 

"Planinec sem od rane mla-
dosti. Zame letni čas ni ovi-
ra za obisk gora. Zadnja leta 
se udeležujem tudi zimske-
ga pohoda na Kriško goro. 
Take pohode bi morala ime-
ti še druga društva." 

Peter Peternelj, Kranj: 

"Pozimi so gore v snegu še 
lepše. Res pa je hoja bolj za-
htevna. Letos sem prvič na 
tem pohodu, a ne zaradi 
značke. S prijateljem se 
bova vzpela na vrh, kjer 
množica ne bo moteča." 

Bojan Ocepek, Ljubljana: 

"Na zimskem pohodu sem 
bil štirikrat. Pozimi je nujna 
primerna oprema, da je 
hoja varna. Meni je všeč 
druženje ljudi v gorah. Ko-
mur to ne ustreza, pač ne 
gre na tako prireditev." 

Maja Štefe, Ljubljana: 

"Vsak teden sem v hribih. Z 
družbo sem prišla na Kriško 
goro, tokrat že petič pozimi. 
Pot je bila spolzka, vendar 
dobro zavarovana. Žal neka-
teri ne upoštevajo navodil 
za opremo." 

Ema in Rado Cale, Naklo: 

"Sem eden planincev, ki so 
pogosto na Kriški gori. Lani 
sem naštel 54 vzponov. 
Zame je to trinajsti zimski 
pohod, za Emo pa četrti. 
Rada hodiva v hribe, pozimi 
bolj previdno." 

Politiki in diplomati tekli 
Kot vsako leto sta t ud i letos Tur is t ično druš tvo Trž ič in Špor tno druš tvo Strelica na Pokljuki 
organizirala že 17. t rad ic ionaln i smučarsk i tek pol i t ikov, d ip lomatov in gospodarstvenikov. 

KRISTINA DŽEULOVIČ 

Vsi udeleženci teka so bili 
razvrščeni v štiri kategorije: 
moški do 50 let, moški nad 
30 let, ženske do 50 let in 
ženske nad 50 let. Čeprav je 
bila udeležba bistveno manj-
ša kot prejšnja leta, je bilo na 
Pokljuki videti kar nekaj zna-
nih slovenskih imen. Med 
njimi se je znašel tudi seda-
nji minister za šolstvo in 
šport Igor Lukšič, ki je zase-
del skupno 10. mesto: "Sem 
rekreativen tekač in se mi zdi 
prav, da minister za šport 
podpre tako prireditev." Tudi 
sam je pokomentiral letošnjo 
slabo udeležbo. "Kljub slabi 
udeležbi sem vesel, da sem 
tu srečal kar nekaj kolegov iz 
vseh krogov in je to super 
priložnost, da se tudi kaj po-
menimo," je še povedal. Med 
udeleženci teka smo srečali 
tudi Erwaiia Fouereja, amba-
sadorja Evropske unije. "Po-
kljuka je čudovita. Teka na 
smučeh se udeležim vsako 
leto, od tekme pa pričaku-
jem, da jo bom končal na 
obeh nogah. Zelo pomemb-
no je tudi sporočilo takih tek-
movanj, saj poudarjajo, da je 
šport izredno pomemben," 
je še dodal. Med znanimi 
imeni smo srečali še Mirka 
Tuša, ki je kljub zmagam 
prejšnjih let. letos zasedel 
drugo mesto v svoji kategori-

ji. Za 15 sekund ga ja namreč 
premagal Rado Marot, pred-
stavnik Alposa. Med udele-
ženci smo videli tudi evrop-
skega poslanca Lojzeta Peter-
leta, zunanjega ministra Sa-
muela Žbogarja ter številne 
druge. V kategoriji politikov 
in diplomatov, ženske nad in 
do 50 let, sta zmago odnesli 
dve predstavnici ruske fede-
racije, v isti kategoriji moških 
pa sta slavila Janez Drobnič, 
nekdanji poslanec državne-
ga zbora, in tržiškd župan 
Borut Sajovic. Po uradnem 
tekmovalnem delu sta sledila 
še slavnostna podelitev pri-
znanj in druženje. Lojze Peterle in Erwan Fouere / Foto: Tin> oom 

Minister Igor Lukšič in tržiški župan Borut Sajovic (v ospredju) se pripravljata na tekmo. 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 
v torek bo oblačno z občasnimi padavinami, tudi po nižinah 
bo v glavnem snežilo. V sredo dopoldne bo sneženje oslabelo 
in popoldne večinoma ponehalo. V četrtek bo pretežno 
oblačno in večinoma suho. Agencija RS za okolje. Urad za meteorolo ĵo 
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Sanacijski program že pripravljen 

Plaz v Srednji vasi, ki je decembra porušil hišo družine Bre-
mec, bodo v kratkem začeli sanirati. "Sanacijski program 
naj bi že do konca tedna pripravilo vodnogospodarsko pod-
jetje iz Kranja po naročilu ministrstva za okolje in prostor. 
Na osnovi tega naj bi takoj začeli sanacijo," je minuli teden 
po sestanku s pristojnimi pri ministrstvu razložil podžupan 
Anton Urh. Kdaj točno naj bi se začela sanacija, ni vedel na-
povedati, zatrdil pa je, da zelo kmalu. "Izkazalo se je na-
mreč, da plaz ni tako 'nedolžen', kot je sprva kazalo. Včeraj 
se je namreč po pobočju skotalila še velika skala." Ocenju-
je, da bo verjetno treba vložiti Še precej dela in tudi denarja, 
da bo ta brežina zares varna. Že doslej so za intervencijsko 
odpravo posledic plazu odšteli preko sto tisoč evrov, kar jim 
bo država povrnila. Anton Urh je še dejal, da bodo dokonč-
no poročilo o tem, ali je na mestu nekdanje hiše družine 
Bremec še varno graditi, podali geologi in geomehaniki, ki 
ta čas raziskujejo celotno pobočje, da bi ugotovili, ali obsta-
ja nevarnost plazenja še na drugih mestih. M. R. 

KRAN) 

Vzajemna bo 1. marca zvišala premijo 

Vzajemna zdravstvena zavarovalnica bo 1. marca za 9,6 
odstotka zvišala premijo dopolnilnega zdravstvenega 
zavarovanja. Premija za zavarovance z najvišjim zakonsko 
dovoljenim triodstotnim popustom se bo zvišala z 21,10 
na 23,12 evra, za zavarovance brez popusta pa z 21,75 
na 23,84 evra. Kot pojasnjujejo v Vzajemni, je razlog za 
podražitev povečanje stroškov za zdravstvene storitve. C. Z. 

KRAN) 

Podražitev naftnih derivatov 

Maloprodajne cene naftnih derivatov so se danes zvišale. 
95-oktanski motorni bencin se je podražil za 3,5 centa, na 
0,941 evra za liter, 98-oktanski bencin za 3,6 centa, na 0,955 
evra, dizelsko gorivo za pol centa, na 0,948 evra. In kurilno 
olje za 0,8 centa, na 0,538 evra za liter. C. Z. 

Novorojenčki 

Minuli teden je na Gorenjskem na svet prijokalo 54 novih 
prebivalcev. V Kranju se je rodilo 20 deklic in 15 dečkov. Naj-
lažja je bila deklica, ki je tehtala 2510 gramov, najtežji pa je 
bil deček s 4170 grami. Na Jesenicah se je rodilo 8 dečkov in 
11 deklic. Najtežji je bil deček s 3720 grami, najlažji deklici 
pa je tehtnica pokazala 2280 gramov. 
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