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Tržičani slavili Jermanovo zmago 
v Tržiču so bučno slavili smukaško zmago domačina Andreja Jermana, 
v soboto zvečer pa se je pred občino z njim veselilo nad tisoč ljudi. 

JOŽE KOŠNJEK 

Tržič - Po dvajsetih letih so 
Tržičani znova slavili svojega 
smučarskega junaka. Leta 
1987 je Bojan Križaj dosegel 
zadnjo od svojih osmih 
zmag v svetovnem pokalu in 
tržiški konec je bU takrat na 
nogah. V petek in še posebej 
v soboto zvečer se je zgodba 
fjonovila. Andrej Jerman je v 
petek kot prvi Slovenec zma-
gal na tekmi svetovnega po-
kala v smuku v Garmisch-
Partenkirchnu in s tem po-
stavil na glavo prepričanje, 
da smo Slovenci lahko naj-
boljši le v slalomu. Tržič je 
bO znova na nogah. Nad ti-

soč ljudi je v soboto pozno v 
noč pred občinsko stavbo 
vztrajalo in čakalo na svojega 
junaka. Sprejem, ki so ga ob 
pomoči občine priredili trži-
ški smučarski navdušenci 
pod vodstvom Žareta Štruk-
lja, jfe bil nepozaben: z doma-
čo godbo na pihala, z ansam-
blom Vaška godba in števil-
nimi govorci, ki so želeli na-
govoriti novega slovenskega 
športnega junaka, ki je vsaj 
za trenutek pregnal temne 
oblake na slovenskem alp-
skosmučarskem nebu. 

Ko so ga prijatelji z ramen 
spustili na oder, se je prese-
nečen in ganjen zahvaljeval 
za sprejem. O smuku, ki ga 

je s svojimi uspehi znova po-
stavil med žive, je dejal; "Slo-
venija je edina, ki v smuča-
nju bolj podpira slalom kot 
pa smuk, ki je najbolj per-
spektivna smučarska pano-
ga. Smučarja ne sme biti 
strah. Sam sem bil že petkrat 
hudo poškodovan, vendar 
sem vztrajal. Prepričan sem, 
da je p>oškodba lahko le ovira 
na poti do uspeha, ne pa raz-
log za obup. Tudi življenje se 
zaradi ene ovire ne sme usta-
viti. Uživam v hitrosti, v sko-
kih. Čeprav mi gre letos do-
bro, česa takega, kar se je 
zgodilo včeraj in danes, ni-
sem pričakoval." 

^ 7. stran 

T: t, -

Andrej Jerman med navdušenimi Tržičani / FOIO: TMJ DOH 

Pojedli smo jih že devet milijonov 
v slaščičarski delavnici hotela Park na Bledu že več kot pol stoletja slovijo po originalnih kremnih 
rezinah, minulo soboto pa so izdelali že devetmilijonto. 

VILMA STANOVNIK 

Bled - Da je "kremšnita" res 
neločljivo povezana s turi-
stično ponudbo Bleda, smo 
se znova prepričali minulo 
soboto, ko se je na terasi pred 
kavarno Park kar trlo obisko-
valcev, ki so skupaj s slašči-
čarji želeli proslaviti dan, ko 
so spekli (kasneje pa seveda 
pojedli) devetimilijonto in še 
kakšno več. "Pred dobrima 
dvema tednoma mi je eden 
od Slovencev, ki živijo v 
Bruslju, dejal, da si v dneh 
domotožja v mislih predstav-
lja, kako gre na Bled na 
"kremšnito". To najbolje po-
nazori, kako veliko vrednost 
ima kremna rezina v naših 
predstavah o Bledu. Ta pri-

ljubljena sladica, izdelana iz 
najbolj preprostih sestavin, 
kot so moka, jajca, mleko, 
smetana in sladkor, je posta-

la nezamenljiv simbol blej-
ske kulinarike. Že več kot 
petdeset let jo po original-
nem receptu pripravljajo 

Blejska kremna rezina že več kot pol stoletja gre v slast 
mladim in starejšim. 

slaš6čarji hotela Park in po-
nosni smo, da smo prav mi 
lahko njen skrbnik," je na 
priložnostnem druženju po-
vedala direktorica G&P Ho-
telov Bled Lidija Doki in do-
dala, da v skupini Sava hoteli 
Bled sicer ves čas skrbijo za 
napredek in razvoj, hkrati pa 
znajo ohranjati tradidjo, del 
katere je seveda tudi kremna 
rezina. 

V hotelu Park namreč iz-
delujejo kremne rezine že 
vse od leta 1953, na leto pa jih 
izdelajo okoli 240 tisoč. Od 
leta 2005 imajo prenovljeno 
in povečano slaščičarsko de-
lavnico, kjer vsak dan ob pe-
tih zjutraj začnejo pripravlja-
ti sveže kremne rezine. 

^ 3. stran 
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Cesto na stebre, 
ne na nasip 
DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Suha - Civilna iniciativa s 15 
podpisniki s Suhe in Sorške 
ceste v Škofji Loki znova 
opozarja na več problemov, 
ki bodo nastali z gradnjo 
škofjeloške obvoznice skozi 
naselji. Trdijo, da bo promet 
bolj zadušen kot sproščen, 
saj se na kratki razdalji tri-
stotih metrov sedaj pojavlja-
jo tri križišča. Že pred ča-

som so predlagali tudi, da bi 
morala biti poljanska obvoz-
nica na cesto Škofja Loka-
Jeprca priključena s krožiš-
čem in ne s semaforizira-
nim križiščem, sredi vasi pa 
se jim zdi nesmiselna reši-
tev s krožiščem. Krajani se 
zavzemajo, da bi obvoznica 
skozi vas Suho potekala na 
stebrih in ne po nasipu. 

^ 3. stran 
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Koprčan kupil Planinko 
na jezerskem 

Zadnji lastnik hotela Planinka na Je-
zerskem je bil Mercator. Sredi januar-
ja ga je prodal koprskemu hotelirju 
Samu VodiSku, ki ima v Kopru hotel 
Bio. Novi lastnik se s projektanti in 
arhitekti že dogovarja za obnovo. 

Š P O R T 

Sašovi uspehi 
magnet za mlade 

)udo klub je eden najstarejših šport-
nih kolektivov v Žireh. Zadnja leta se 
zaradi uspešnega judoista, domačina 
Saša jereba, mladi znova navdušuje-
jo za ta šport Za mlajše kategorije je 
kdaj že težko zagotoviti prostor za 
vadbo in trenerje. 
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E K O N O M I J A 

Unitech z rekordnimi 
rezultati 

v škofleloškem TCC Unitech LTH 50 
zelo zadovoljni z lanskim poslova-
njem. Prodaja slovenskega dela je 
bila za 35 odstotkov veija. Zaradi 
prostorske stiske in problemov zara-
di nje želijo čim prej začeti graditi na 
Trati. 
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Z A D N J A S T R A N 

Karel Luzar 
tritisoči novi naročnik 

Gorenjski glas uspešno dobiva nove 
naročnike. Pred dnevi smo v Medvo-
dah, kjer se še štejejo za Gorenjce, 
dobili tritisočega. To je Karel Luzar, 
ki smo ga včeraj obiskali in ga nagra-
dili. 
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V R E M E 

Danes Tgutraj bo pnxg'jasno, 
v nižinah nu^gla. 
Čez dan bo zmerno chlačno. 
Jutri bo ddno jasno. 
V četrti bo podobno vreme. 

jutri: ddno jasno 
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Kacin ni več predsednik 
D A N I C A Z A V R L Ž I E B I R 

Kranj - Na zboru članov 
Mestnega odbora LDS Kranj 
so izvolili novo vodstvo. Do-
sedanjega predsednika Jelka 
Kacina je zamenjal Andrej 
Dolenc. Za podpredsednico 
odbora je bila izvoljena Na-
taša Robežnik, za podpred-
sednika pa ponovno Stane 
Štraus, za sekretarko Polona 
Radiševič, dosedanja pred-
sednica podmladka. Zaradi 
povečanja števila članstva so 
spremenili pravila organizi-
ranosti in ustanovili nov or-
gan, svet stranke. Za pred-
sednika sveta je bil izvoljen 
Alojz Potočnik, dolgoletni 
vodja svetaiške skupine LDS 
v Svetu Mestne občine 
Kranj. Cilj novega vodstva je 
izboljšanje delovanja stran-
ke, boljše obveščanje in pri-
dobivanje novih članov. V 
Mestni občini Kranj si bo 
novo vodstvo prizadevalo za 
izvedbo 21 projektov iz svo-
jega programa Kranj 2020. 
Med najpomembnejšimi so 
izgradnja severne obvozni-
ce, avtocestnega priključka 

Andrej Dolenc 

Kranj sever, razširitev obsto-
ječe vzhodne vpadnice od 
Delavskega mostu mimo 
krožišča pri Mercator Cen-
tru Primskovo, do novega 
avtocestnega priključka 
Kranj sever ter mreže kole-
sarskih poti. Prizadevali si 
bodo tudi za izgradnjo 
poslovno-obrtne cone, inten-
zivnejšo gradnjo novih in ce-
novno bolj dostopnih stano-
vanj, oživitev mestnega je-
dra, hitrejšo gradnjo komu-
nalne infrastrukture na po-
deželju in ustanovitev Go-
renjske univerze. 

RADOVLJICA 

S D S za dogovor z županom 

Na seji izvršilnega odbora SDS v Radovljici so prejšnji teden 
sklenili, da pristopijo k programskemu sodelovanju z župa-
nom pri določenih projektih občine v prihodnje. Predsednik 
izvršilnega odbora te stranke Zvone Prežel) nam je povedal, 
da želijo z županom skleniti dogovor zlasti o tistih projektih, 
ki se skladajo s programom njihove stranke, in jih je ta nava-
jala tudi v predvolilnem programu. "V preteklih obdobjih, ko 
smo bili konstruktivna in ne le kritična opozicija, smo prišli 
do spoznanja, da je na lokalni ravni smiselno sklepati kom-
promise glede zadev, ki so v korist občanov. Teh projektov je 
kar nekaj, v občini predstavljajo skupno vrednost okoli mili-
jon evrov. Če bodo naši predlogi sprejeti v predlogu proraču-
na za leti 2007 in 2008, bomo ta dogovor podpisali. Stvar je 
še odprta, sledijo pogajanja," pravi Zvone Prezelj. Časa za 
pogajanja ni več prav veliko, saj je proračunska seja občin-
skega sveta že jutri, 28. februarja. D. Ž. 

IjUBgANA 

Koncesije dimnikarjem in za ravnanje 

z izrabljenimi vozili 

Vlada je prejšnji teden znova sklepala o izbiri koncesionar-
jev za izvajanje dimnikarske javne službe v posameznih ob-
činah. Izdala je devet odločb, med njimi tudi občini Žiri, za 
katero se je odločila, da izda odločbo za opravljanje dimni-
karske službe Dimnikarstvu Samo Pavlič s Kojskega, prijavo 
Dimka iz Škofje Loke pa je zavrglo. Izbrala je tudi koncesio-
narje za opravljanje javne službe ravnanja z izrabljenimi 
motornimi vozili. Na drugem koncesijskem območju, ka-
mor sodijo tudi upravne enote Kranj, Škofja Loka, Radovlji-
ca, Jesenice in Tržič, je za to nalogo izbrala podjetje Avto-
transporti Kastelec iz Grosupljega. V Kamniku, ki sodi k pr-
vemu koncesijskemu območju, je koncesijo dobilo podjetje 
Karbon čistilne tehnologije iz Velenja. Koncesije je vlada po-
delila za pet let. D. Ž. 

B darilo 
izžrebanemu naročniku časopisa 

Gorenjski Glas 

Knjigo prejme JOŽICA ROZMAN iz Smlednika. 

Novi izstopi iz LDS 
Izstopi iz LDS se nadaljujejo. Potem ko je pred kongresom stranke iz nje izstopil njen nekdanji 
podpredsednik Matej Lahovnik, po njem pa Milan M. CvikI in Slavko Gaber, je prejšnji teden stranko 
in poslansko skupino v parlamentu zapustilo še nekaj članov. 

D A N I C A Z A V R L Ž L E B I R 

Ljubljana • Iz LDS in poslan-
ske skupine so odšli še Pavel 
Gantar, Davorin Terčon in 
Alojz Posedel. Ti napovedu-
jejo, da bodo skupaj z Mate-
jem Lahovnikom, ki sedaj 
deluje v parlamentu kot ne-
odvisni poslanec, ustanovili 
poslansko skupino neveza-
nih poslancev. Predsednik 
strarike Jelko Kacin je odsto-
pe omenjenih poslancev pri-
čakoval, saj niso sodelovali 
pri pripravi programskih do-
kumentov stranke, nekate-
rih pa ni bilo niti na nedavni 
kongres LDS. Kako odhod iz 
stranke komentira dr. Pavel 
Gantar, po rodu z Gorenj-
skega, ki je bil v prejšnji vla-
di tudi na ministrskem po-
ložaju.^ 

Gantar se ne strinja 
s stilom vodenja LDS 

"Odločitev za odhod iz 
LDS in poslanske skupine 
ni bila hipna, ampak sem jo 
sprejel (in tako tudi moji ko-
legi) po dolgem premisleku. 
Dejstvo je, da se ne strinjam 
z usmeritvijo stranke, kakrš-
na je danes, predvsem pa ne 
z načinom in stilom vodenja 
politike. Namesto da bi se 
po porazu leta 2004 resno 
vprašali, zakaj smo zgubili, 
kaj se je zgodilo, da stranka 

Milan M. CvikI in Pavel Gantar sta izsopila iz LDS, Gantar pa 
tudi iz poslanske skupine. 1 F«O:ASA 

ni več sposobna pritegniti 
volivk in volivcev, smo se v 
LDS zapletli v medsebojna 
obračunavanja, kadrovska 
prerivanja. Sam sem se po-
skušal držati stran od teh 

sporov in tudi nisem javno 
nastopal proti vodstvu, če-
prav sem na strankarskih 
srečanjih pogosto povedal 
svoje mnenje, da je treba v 
LDS povezati različnost, ne 

pa izključevati," je svoj od-
stop pojasnil poslanec Pavel 
Gantar. Na vprašanje, ali 
ostaja liberalec oziroma ali 
se njegova opozicijska drža 
zaradi izstopa iz LDS kaj 
spreminja, pa odgovarja: 
"Zaradi izstopa nisem čez 
noč spremenil svojega poli-
tičnega prepričanja, ostajam 
liberalni demokrat, torej li-
beralec, tudi sicer imate v 
Sloveniji veliko ljudi, ki se 
imajo za liberalce, pa se ne 
povezujejo z LDS. Opozicij-
ska drža se ne bo spreminja-
la, v novem poslanskem klu-
bu pričakujemo konkretno 
in tvorno sodelovanje s po-
slanci LDS." 

Ali nastaja nova stranka 

Bodo poslanci, ki so izsto-
pili iz LDS in sedaj načrtuje-
jo nastanek posebne poslan-
ske skupine v državnem 
zboru, osnovali novo stran-
ko.' Pavel Gantar pravi: "Iz-
stop iz LDS in novi .poslan-
ski klub še ne pomenita 
nove stranke, čeprav je "ne-
kaj v zraku", mislim, da to 
novo ne bo izraslo iz starih 
političnih struktur, če pa 
bomo imeli priložnost, da 
sodelujemo pri nastajanju 
nove, sredinske politične 
opcije, ki si bo znala zastavi-
ti prava vprašanja, bomo to z 
veseljem počeli." 

Pod Šmarno goro je potrebno parkirišče 
M A T E V Ž P I N T A R 

Medvode - Ob lepih dnevih 
se pod vznožjem Šmarne 
gore kar gnete jeklenih ko-
njičkov, ki so parkirani na 
vseh možnih neparkiriščih. 
Zato nas je zanimalo, kaj o 
tem menite domačini. 
Vprašali smo vas, kakšno je 
vaše mnenje glede nujnosti 
parkirišča ob vznožju 
Šmarne gore v Pirničah. 
Prejeli smo kar 676 odgo-
vorov in od tega vas je kar 

92 odstotkov odgovorilo, da 
je parkirišče potrebno, ozi-
roma vas skoraj dve tretjini 
menita, da je to nujno, pre-
ostali pa, da je zaželeno. Ti-
ste, ki ste dejali, da je parki-
rišče potrebno, smo povpra-
šali še, kdo menite, da bi 
moral to urediti, ali je to ob-
čina ali lastnik gostilne na 
Šmarni gori? Dobra polovi-
ca je odgovorila, da je to 
stvar občine, tretjina, da je 
to stvar tako občine kot tudi 
lastnika gostilne, da je to 

stvar lastnika gostilne, pa 
menijo le štirje odstotki so-
delujočih. 

Drugo vprašanje se je gla-
silo, ali menite, da občina 
Medvode potrebuje obrmo 
cono. Po mnenju dveh tret-
jin vprašanih jo potrebuje, 
petine da ne, preostali pa ni-
ste imeli mnenja o tem. 

V prejšnjem tednu smo 
tako, kot smo napovedali, 
pridobili 3.000. novega na-
ročnika. Srečni naročnik je 
gospod Karel Luzar iz Med-

vod, ki mu čestitamo tud 
mi. Hkrati pa k naročilu po 
vabimo tudi vse druge bral 
ce, da se sedaj po zelo ugod 
nih pogojih naročite na ča 
sopis Gorenjski glas. Kako 
ugodno ponudbo imamo za 
nove naročnike, pa izveste, 
če nas pokličete v Klicni cen-
ter slepih na telefon 04/517-
00-00. 

Naslednjo anketo smo iz-
vedli na območju Brezij. Re-
zultati odgovorov bodo ob-
javljeni prihodnji torek. 

Menite, da Medvode potrebujejo obrtno cono? 

NE 
s o % 

DA 
67% 

N -689 

Bi bilo v Pirničah potrebno urediti parkirišče, 
ki bi ga uporabljali pohodnilci na Šmarno goro? 

da. nujno 
63% 

N-676 
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Pojedli smo jih že devet milijonov 
^ 1. stran 

Kremne rezine še danes 
delajo po receptu tedanjega 
vodje skščičarske delavnice 
Ištvana Lukaševiča. Ta je 
najprej zamesil dobro mas-
leno testo, ga sedemkrat pre-
pogiiil in pustil počivati do 
naslednjega jutra, ko ga je 
spekel in ohladil. In najbolj-
ših sestavin je naredil fino 
jajčno kremo, jo med meša-
njem pustil vreti natanko se-
dem minut in še vroči dodal 
sneg trdo stepenih beljakov 
ter rumeno maso prevrnil 
na pečeno ploščo. Ko se je 
krema popolnoma ohladila, 
je nanjo visoko naložil stepe-
no sladko smetano in jo pre-
kril še z drugo plastjo masle-
nega testa. Vse skupaj je raz-
košno potresel z mletim va-
nUjinim sladkorjem in ploš-
čo razrezal na 35 kosov veli-
kosti sedemkrat sedem cen-
timetrov. 

Kako nastaja kremna rezi-
na, so si v soboto lahko ogle-
dali tudi obiskovalci, najbolj 

radovedni pa so bili otrod iz 
turističnega krožka domače 
Osnovne šole prof. dr. Josipa 
Plemlja, ki so se - ob pomoči 
vodje slaščičarske delavnice 
v hotelu Park Betke Sodja ter 
igralk Alenke Tetičkovič in 
Darja Varge - naučili, kako 
se naredi in razreže prava 
blejska kremna rezina. Otro-
ci so kremne rezine nato od-
nesli tudi v dom ostarelih dr. 
Janka Benedika v Radovljico, 
dr^ba G&P Hoteli Bled pa 
je prispevala še dodatnih 130 
kremnih rezin, tako da so 
lahko obdarili vseh dvesto 
stanovalcev doma. 

Prav tako vesela pa je bila 
darila Angela Kocijančič iz 
Podhoma, ki je bUa ena od 
srečnih izžrebank prilož-
nostne nagradne igre, za da-
rilo pa je dobila kar osemde-
set kremnih rezin, saj ji je 
oblečeni in obuti toliko po-
kazala tehtnica. "Imam dosti 
sorodnikov in z veseljem 
bomo pojedli vse "kremšni-
te", ki jih res obožujem," je 
navdušeno povedala Angela. 

Sreča pri žrebanju (in nato tehtnica) je Angeli Kocijančič iz 
Podhoma prinesla kar 80 kremnih rezin. 

Betka Sodja: 

"Kremne rezine me je v slaš-
čičarski delavnici hotela 
Park naučila izdelovati moja 
šefica Angelca Zupan. Sedaj 
pač mi učimo mlade, žal pa 
je zanimanja za ta poklic 
malo. Sicer pa največ 
"kremšnit" naredimo, kadar 
je lepo vreme in ko je jezero 
zamrznjeno." 

Branka Tome: 

"Kremšnite na Bledu so zelo 
dobre in so moja najljubša 
slaščica že od malega. Če-
prav tudi sama naredim kar 
okusne, pa niso takšne kot 
jih naredijo tu. Je pa res, da 
so tudi po blejskih lokalih 
različnega okusa in da mo-
ram vedno, ko pridem iz 
Kranja, tudi na kremšito." 

Peter Fajftir: 

"Kremšnita je moja najljub-
ša slaščica že od mladih let. 
Včasih je zelo dobre pekla 
tudi mama, ki je kuharica, 
sedaj pa si jih z družino na-
vadno privoščimo konec 
tedna, ko gremo na sprehod 
okoli jezera in je postanek, 
ko pojemo kremšnito, po-
stal nekakšen ritual." 

Rebeka Salberger: 

"Kremšnite imam raje kot 
druge slaščice, saj se mi zdi-
jo najboljše. Sama jih še ne 
znam narediti, rada pa bi se 
naučila. Sedaj jih včasih na-
redi mami, dobre se mi zdi-
jo v Lovcu in Parku, pa tudi 
drugje. Danes sem jih po-
magala narediti, z veseljem 
pa sem jih tudi poskusila." 

Cesto na stebre, ne na nasip 
i 1. stran 

Nasip bi predstavljal viso-
ke stroške prestavitve infra-
strukture v vasi, nekateri last-
niki zemljišč bodo pri tem 
utrpeli veliko škode, poleg 
tega pa jih skrbi tudi pretok 
vode v primeru visokih voda. 
Sora je že večkrat pokazala 
svojo moč, najhuje je bilo ob 
poplavah leta 1991 , vendar 
tedaj še ni bUo nobenih nasi-
pov. Pojavlja se tudi prob-
lem, ker poljanska obvoznica 
predstavlja tudi navezavo na 
četrto razvojno os slovenske-
ga cesmega omrežja, kar naj 
bi občutno zgostilo promet 
skozi naselje. 

Župan Igor Draksler ob 
teh pobudah pravi, da je bila 
trasa škofjeloške obvoznice v 
prostor umeščena z lokacij-
skim načrtom, skladno z za-
konom so bili izvedeni vsi po-

stopki, vsako morebitno pre-
mikanje trase pa bi pomenilo 
ustavitev projekta in preloži-
tev za nadaljnje desetletje. Ce 
bi želeli cesto speljati po via-
duktu, kakor predlagajo do-
mačini, bi to pomenilo od-

mik od trase in s tem od loka-
cijskega načrta. Tu najbrž s 
krajani ne bodo prišli skupaj, 
možno pa se je pogovarjati o 
tem, kako bodo postavljena 
krožišča in križišča, vendar o 
podrobnostih župan Igor 

Zala Kemperle, Janez Radelj in Jože Hartman (od leve proti 
desni) Iz Civilne Iniciative pojasnjujejo svoje pomisleke 
v zvezi s škofleloško obvoznico. / fom: corjzd K>v<ij 

Draksler ni bil pripravljen go-
voriti, dokler skupaj s pred-
stavniki države ne prisluhne 
krajanom. V desetih dneh 
naj bi se o tem pogovorili na 
skupnem sestaiJcu. O nevar-
nosti poplav, ki jih omenjajo 
zlasti prebivalci Sorške ceste 
zaradi nasutja zemljišča, za-
gotavlja, da so bile ob ume-
stitvi lokacijskega načrta na-
rejene tudi vse potrebne štu-
dije poplavne varnosti. Odveč 
naj bi bila tudi bojazen, da se 
bo promet zaradi navezave 
obvoznice na četrto razvojno 
os na tem območju zgostil, 
češ da je bil pi-omet za pove-
čano četrto razvojno os že 
upoštevan v osnovni analizi. 

Pred skupnim sestankom 
z občinskimi veljaki in pred-
stavniki države so predstav-
niki dvilne inidative, ki sicer 
trdijo, da ne nasprotujejo ob-
voznid, na občini zaprosili 
za uradno veljavno doku-
mentadjo, da se bodo lahko 
pripravili, na kar pa z občine 
še ni bilo odziva. 

Dimnikarji v 
ustavni presoji 
Država ne more predpisati, kdo in kolikokrat bo 
čistil dimnike, meni Kranjčan Anton Kristan. 

S I M O N Š U B I C 

Kranj - Ustavno sodišče je 
konec januarja prejelo pobu-
do Antona Kristana iz Kranja 
o ustavni presoji Zakona o 
varstvu okolja ter pripadajo-
čih pravilnikov in uredb, s 
katerimi je urejena dimni-
karska služba. "Z zakonom 
in drugimi predpisi je bil iz-
veden grob poseg v zaseb-
nost posameznika, kar je v 
nasprotju z ustavo, ki dovo-
ljuje poseg v zasebno lastni-
no samo s privolitvijo lastni-
ka. Država tako lahko predpi-
še najvišje vrednosti emisij v 
dimnikih, ne more pa pred-
pisati, kako se bodo čistili, 
servisirali in kolikokrat na 
leto, kdo bo izvajalcu in za 
kakšno ceno. Država torej ne 
more dajati koncesij na za-
sebni lastnini, ampak le na 
lastnini države," razlaga Kri-
stan, javnosti znan kot pred-
sednik Združenja žrtev oku-
patorjev 1941-1945 Kranj. 

Interes vsakega lastnika je, 
da so vse njegove naprave 
vedno pravilno vzdrževane 
in da pravilno delujejo, z na-
vedenim zakonom in predpi-
si pa se ta možnost in pravi-
ca lastnikom jemlje, je pre-
pričan Kristan. "Nikakor ni 
sprejemljivo, da tretja oseba 
ali institudja odreja opravila, 
ki jih sam ne potrebujem, in 

Anton Kristan 

to na moj račun. Bodo mor-
da že jutri določili koncesio-
narja tudi za vzdrževanje vo-
dovodnih pip?" se sprašuje. 

Po njegovem mnenju se-
danja zakonodaja omogoča, 
da je lahko dimnikar že sko-
raj vsakdo, ne glede na stro-
kovno znanje. "Novodobne 
dimnikarie, sam jim pravim 
konfekcijski dimnikarji, za-
nima samo še, koliko bodo 
pokasirali, pa čeprav nič ne 
naredijo. In grozijo vsako-
mur, Id jih ne spusti v svoje 
stanovanje. Država naj po-
pravi svoje predpise in stvari 
postavi na pravo mesto, do-
tlej pa pozivam k državljan-
ski nepokorščini oziroma da 
dimnikarje spustimo v sta-
novanje samo, ko jih sami 
naročimo," p)Oziva Kristan. 

Gorenjski Glas 
ODGOVORNA UREDNICA 

Marija VoKjak 

NAMESTNIKA ODGOVORNE UREDNICE 
Jože Ko5njek, Cveto Zaplotnik 

UREDNIŠTVO 
NOVINARJI - UREDNIKI: 

Boštjan Bogataj, Alenka Brun, Igor Kavči«, Jože Košnjek, Suzana P. Kovači«, 
UtJa Petemd, Mateja Rant, Stojan Saje, Vilma Stanovnik, Cveto Zaptotnik, 

Danka Zavrl Žlebir, Štefan Žargi; 
stalni sodelavci: 

Maja Beitoncdj, Matjaž Cregorič, Milena Miklavčič, Miha Nagli«, 
jasna Paladin, Marjeta Smolnikar, Simon Šubfc, Igor Žerjav 

OBLIKOVNA ZASNOVA 
Jemej Stritar, Tricikel 

TtHNlČNI UREDNIK 
Ctega Flajnik 

FOTOGRAFIJA 
Tina Doki, Gorazd Kavči«, Gorazd Šinik 

LEKTORICA 
Marjeta Vozi« 

VODJA OGtASNEGA TRŽENJA 
Mateja Žvižaj 

CORENjSKt GLAS je registrirana blagovna in storitvena znamka pod St. 977196» pri 
Uradu RS za intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas. d.0.0.. Kranj / 
Direktorica: Marija VolCjak j Naslov: Zoisova 1.4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00. fax; 04/201 
42 13. e-mail: info^g.glas.si: mali oglasi in osmrtnice: tel.: 04/201 42 47 (sprejem na 
avtomatskem odzivniku 24 ur dnevno): uradne ure: vsak delovni dan od 7. do 15. ure / 
Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 22.000 izvodov / Redne 
priloge: Moja Gorenjska, Letopis Gorenjska (enkrat letno) in devet lokalnih prilog / Tisk: 
Snr. d.d., Ljubljana / Naročnina: tet.: 04/201 42 41 / Cena izvoda: 1.21 EUR / 290 SIT. letna 
naročnina: 127.05 EUR / 30.446,25 srT: Cene v SIT so preračunane po tečaju zamenjave 
1 EUR je 239. 640 SIT. Redni plačniki imajo 20 % popust«, polletni 20% popusu. letni 25 % 
popusta: v cene je vračunan DDV po stopnji 8.5 % : naročnina se upoSteva od 
tekofe številke č^opisa ijo pisnega preklica, ki velja od začetka naslednjega obračunskega 
obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/ 201 42 48. 



GORENJSKA 

KRATKE NOVICE 

Z G O R N J E GORJE 

Ni bilo ohceti, pa so vlekli ploh 

Gorjanski fantje so na pustni torek spet oživili star ljudski 
običaj in vlekli ploh. Letošnja kar 30 metrov visoka smreka za 
ploh je bila posekana v Spodnjih Lazah, odkoder se od lan-
skega pusta ni poročilo nobeno dekle. Ploh, ki so ga z dvema 
konjema privlekli v Zgornje Gorje, so fantje ponudili na draž-
bi. Po dveh urah licitacije je bil najuspešnejši dražitelj občin-
ski svetnik Milan Klinar, ki je za ploh v izmeri 2,5 kubičnega 
metra odštel kar 350 evrov, vrh smreke pa je bil prodan gor-
janskemu županu Petru Torkarju (na sliki odpira denarnico), 
ki je zanj ponudil 40 evrov. Po končani dražbi so z župano-
vo pomočjo ploh razžagali na štiri metre dolge konce. Nato 
so se neporočeni fantje pomerili še v dvigovanju ploha. Naj-
močnejši je bil predsednik pašne skupnosti Davorin Rozman 
z Viševnice, ki je za zmago prejel denarno nagrado. A. B. 

ŽIROVNICA 

Višje cene komunalnih storitev 

Občinski svet Žirovnica je potrdil spremembe cen komunal-
nih storitev, ki bodo začele veljati prvega marca. Povprečna 
cena za zbiranje, čiščenje in distribucijo vode bo znašala 
0,3135 evra na kubični meter, cena se za gospodinjstva po-
veča za 8,34 odstotka oziroma na 0,2976 evra na kubični 
meter. Povprečna cena ravnanja z odplakami se bo dvignila 
na 0,1790 evra na kubični meter, kar za gospodinjstva po-
meni povišanje za 6,33 odstotka oziroma na 0,1328 evra za 
kubični meter. Povprečna cena ravnanja z odplakami bo po 
novem 0,2256 evra na kubični meter. Cena se bo za gospo-
dinjstva povečala za 10,95 odstotka oziroma na 0,1927 evra 
na kubični meter. Jeseniško podjetje Jeko-ln je dvig cen 
predlagalo zaradi višjih stroškov. A. H. 

M O Š N J E 

Pobuda za arheološki antični park 

Rok Cašperšič z Mišač je dal radovljiškemu županu Janku S. 
Stušku pobudo, da bi v Mošnjah uredili arheološki antični 
park. Občini predlaga, da bi z odlokom zaščitila zemljišče, 
kjer so ostanki še neizkopane antične naselbine, ga odkupi-
la, pripravila programa arheološkega izkopavanja ter z ure-
ditvijo arheološkega parka zavarovala Izkopanine ter zago-
tovila dostop obiskovalcem. Kot je zapisal v pobudo, arheo-
logi že izkopavajo v Mošnjah na trasi avtoceste antično na-
selbino, vendar bodo najdene ruševine verjetno že spomla-
di prekrili in bodo ostale le fotografije, izrisani tlorisi in 
drobni predmeti. Ker precejšen del nekdanje naselitve osta-
ja zunaj trase avtoceste, na koncu mošenjskega polja pri 
znamenju, kjer so dobro vidni nenaravni grički oz. ostanki 
porušenih stavb, bi na tem mestu lahko nadaljevali izkopa-
vanja in uredili arheološki antični park. Lokacija še nerazis-
kanega dela antične naselbine je lahko dostopna in je na tra-
si kolesarske poti ter blizu razširjene gozdne učne poti In tu-
rističnih krajev. Na občini bodo pobudo proučili. C. Z. 

BLED 

DomaČe goste štejejo na prste 

Počitniški februar na Bled ne privablja veliko slovenskih go-
stov, ki bi prebivali v hotelih, je pa zato te dni na Bledu več 
dnevnih obiskovalcev. Tako so sredi prejšnjega tedna Slo-
vence v hotelih na Bledu lahko prešteli na prste obeh rok 
(lol), med sicer 750 gosti pa je bilo največ Angležev, ki jim 
po številu sledijo Irci, Belgijci, Nemci in Italijani. "Precej 
gostov z Bleda dnevno odhaja na smučanje na Vogel in Kr-
vavec, smučišča pa lahko obiščejo z eno karto, ski passom 
julijske Alpe. Te dni je gostov na Bledu približno toliko 
kot lani, po napovedih hotelirjev pa bo podobno tudi v tem 
tednu počitnic," pravi Diana Šebat iz Turizma Bled. V. S. 

Predsednik Drnovšek na Jesenicah 
Predsednik države je v Kosovi graščini podpisoval svoje knjige. 

U R Š A P E T E R N E L 

Jesenice - Prejšnji četrtek 
zvečer je Jesenice obiskal 
predsednik države Janez 
Drnovšek. V Kosovi grašči-
ni je podpisoval svoje tri 
knjige, ki so izšle lani ozi-
roma letos. Zanimanje Je-
seničanov za dogodek je 
bilo precejšnje, udeležilo se 
ga je prek petdeset ljudi, ki 
se jim je predsednik podpi-
sal v knjigo in z njimi spre-
govoril nekaj besed. "Zelo 
vas spoštujem," je dejala 
ena od udeleženk. "Veliko 
zdravja vam želim!" je za-
želel drugi, nakar je pred-
sednik odgovoril: "Tudi 
vam! Jaz sem z njim kar za-
dovoljen!" Sicer pa je pred-
sednik Drnovšek povedal, 
da se na Jesenicah dobro 
počuti: "Zdi se mi, da je 
bilo danes v tem prostoru 
veliko pozitivne energije, 

kar je najpomembnejše. Če 
je energija pozitivna, lahko 
marsikaj naredimo." Dodal 

je, da je s svojimi knjigami 
želel predvsem pomagati 
ljudem in jim pokazati, da 

s pozitivno energijo lahko 
premagamo tudi najhujše 
življenjske preizkuSnje. 

Pomisleki o novi dvorani 
Pred preureditvijo dvorane nekdanjega kina v Tržiču se kulturni ustvarjalci 
sprašujejo, komu bo prostor namenjen. 

S T O J A N S A J E 

Tržič - Nekdanji Cankarjev 
dom v Tržiču, ki je znan tudi 
kot mestni kino, na zunaj 
kaže lepo podobo. Za to je 
zaslužna Občina Tržič, je ob 
torkovem ogledu stavbe ugo-
tovil vodja urada za urejanje 
prostora Izidor Jerala. Za ob-
novo strehe, novo stavbno 
pohištvo in fasado ter pri-
ključek na plinovod so odšte-
li prek petsto tisoč evrov, je 
povedal predstavnikom kul-
turnih skupin in izpostave 
sklada za kulturne dejavno-
sti v Tržiču. Amaterske igral-
ce, godbenike, folklorne ple-
salce in druge pa je bolj zani-
malo, kako bodo uredili no-
tranjost. 

Tržič je ena od petih go-
renjskih občin, ki sodeluje v 

mednarodnem projektu Se-
jem bil je živ, je zbrane sez-
nanila Mateja Malovrh iz ob-
činske uprave. Letos načrtu-
je obnovo dvorane v bodo-
čem Kulturnem centru Tr-
žič. Občina bo plačala okrog 
250 tisoč evrov za gradbena 
dela. Za obrtniška dela in 
opremo pričakuje 233 tisoč 
evrov iz Evrope, sama pa bo 
morala dati blizu 35 tisoč ev-
rov. Pred dvorano z balko-
nom, kjer bo do dvesto sede-
žev, je predviden prostor za 
seminarje, posvete, okrogle 
mize in druga srečanja 
manjših skupin. Nov vhod 
bo mogoče izdelati šele po 
odkupu zasebnega gostin-
skega lokala, prostore za kul-
turne organizacije pa po iz-
selitvi stanovalcev. Novo 
dvorano bi radi odprli do sre-

dine leta 2008, so izvedeli 
kulturniki. Ob ogledu razde-
jane notranjosti jih je arhi-
tekt Vasja Repinc seznanil z 
zamislimi za prenovo. Naj-
dalj so se zadržali na odru, 

kjer so se ustvarjalci spraše-
vali, kdo bo sploh na njem 
nastopal zaradi problematič-
nih dostopov in majhnosti 
dvigala. Ugotavljali so še, da 
bi potrebovali več prostora 
za garderobe. Boris Kuburič 
je izrazil pričakovanje, da bo 
nova dvorana ponudila kul-
turnikom vsaj to, kar so že 
imeli. Predstavniki občine so 
zagotovili, da bodo njihove 
pripombe upoštevali v okvi-
ru možnosti. 

Tržišklm kulturnikom ni vseeno, kakšen bo kulturni center. 

Častni občan bo Boris Bregant 
Plakete občine bodo prejeli Miha Mazzini, Tone Konobelj in Željko jakelič. 

U R Š A P E T E R N E L 

Jesenice - Jeseniški občinski 
svetniki so na seji minuli če-
trtek potrdili dobitnike letoš-
njih občinskih priznanj. Ob 
občinskem prazniku konec 
marca bo naziv častnega ob-
čana Jesenic prejel dolgolet-
ni župan in zdajšnji podžu-
pan Boris Bregant. Plakete 
občine pa bodo prejeli Miha 

Mazzini, Tone Konobelj in 
Željko Jakelič. 

Na seji so se občinski svet-
niki seznanili tudi s projek-
tom ureditve območja Stara 
Sava, kjer so Ruardova graš-
čina, Kasarna z glasbeno 
šolo, Korenova hiša, cerkev 
Marijinega vnebovzetja, 
ostanki plavža, kolperna, 
mlin in zunanje površine, ki 
povezujejo te objekte. Kot je 

povedal podžupan Boris 
Bregant, je v dolgoročnih 
načrtih predvidena ureditev 
ožjega in širšega območja 
Stare Save s ciljem ohranit-
ve kulturne in tehniške de-
diščine in ureditve novega 
mestnega jedra. Doslej so v 
obnovo vložili že skoraj dva 
milijona evrov, letos bodo še 
1,1 milijona, od tega del iz 
naslova nepovratnih sred-

stev. Za dokončno ureditev 
bi potrebovali še prek deset 
milijonov evrov, upajo pa, 
da bo projekt zaključen v 
petih do desetih letih. "Stara 
Sava je velik biser in hkrati 
veliko breme in ta mandat 
bo prekratek za zaključitev 
projekta, nekaj dela bomo 
pustili tudi za naslednji 
mandat," je ob tem dejal Bo-
ris Bregant. 

Na seji so pofrdili tudi po-
višanje cen zbiranja, čiščenja 
in distribucije vode in ravna-
nja z odplakami; za štiričlan-
sko družino se bodo zneski 
na položnicah v povprečju 
povišali za 0,96 evra. 
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Koprčan kupil hotel 
Planinka na Jezerskem 
Hotel Planinka na jezerskem je bil januarja prodan koprskemu hotelirju Samu Vodišku. 

DANICA ZAVRL Ž L E B I R 

jezersko - Hotel Planinka je 
bil doslej v lasti poslovnega 
sistema Mercator, ki je že 
pred časom razpisal proda-
jo, sredi letošnjega januarja 
pa je hotel že menjal lastni-
ka. Kupil ga je lastnik kopr-
skega hotela Bio Samo Vo-
dišek. Na Jezerskem so z 
velikih rdečih Mercatorje-
vih tabel že odstranjeni 
znaki nekdanjega lastniš-
tva, novi lastnik pa se sedaj 
še dogovarja s projektanti 
in arhitekti o obnovi. "Do-
gradili bomo še dvajset sob 
in veliko dvorano ter obnovi-
li prostore, v katere se za-
dnjih dvajset let ni veliko vla-
galo. Sicer pa bo Planinka 
ostal družinski hotel, ki se za 
goste tudi v cenovnem smis-
lu ne bo veliko spremenil," 
je o načrtih novega lastnika 
povedala njegova žena Anita 
Vodišek. Za nakup so se od-
ločili, ker je bila cena ugod-
na, ob obisku Jezerskega pa 
so bili naravnost šokirani 
nad lepoto tega bisera med 

gorami. V hotelu Bio v Ko-
pru Vodišek razvija poslovni 
turizem, na Jezerskem so 
možnosti širše, kot goste želi 
ohraniti tudi skupine, ki v 
hotel že sedaj prihajajo zara-
di zdravega življenja in spro-
stitve. Razmišlja tudi o mož-

nosti, da bi svojim gostom 
fKjnudili paket Koper-Jezer-
sko, med novimi obiskovalci 
pa računa zlasti na turiste iz 
Nizozemske in Velike Brita-
nije. Pričakuje, da bo hotel v 
prihodnjih dveh mesecih ob-
novljen. Novi lastnik ne iz-

gublja časa: ko smo v petek 
želeli z njim govoriti o pri-
dobljeni lastnini in je potem 
našo radovednost potešila 
njegova žena Anita, je bil 
na turističnem sejmu v 
Milanu, kamor je nesel tudi 
prospekte Jezerskega. 

Hotel Planinka je že v rokah lastnika Iz Kopra, bivša Mercatorjeva tabla pa je že prazna. 

Film o osvojenih sedmih vrhovih 
DANICA 21AVRL ŽLEBIR 

Jezersko - V petek zvečer je 
Davo Kamičar na domačem 
Jezerskem premiemo pred-
stavil film Smučanje s sed-
mih vrhov. Avtor filma Bošt-
jan Vire je prikazal edinstven 
dosežek tega ekstremnega al-
pinista in smučarja, ki se je 
za smučanje s sedmih vrhov 
vseh kontinentov odločil leta 
2000 in podvig zaokrožil no-
vembra lani. Prvi na svetu se 
je povzpel na vse najvišje 
gore sedmih kontinentov in 
z njih neprekinjeno smučal. 
Osvojil je Everest (Azija), 
Aconcaguo (Južna Amerika), 
McKinley (Severna Ameri-

ka), Klimandžaro (Afrika), El-
brus (Rusija - Evropa), Kosd-
uzscko (Avstralija) in nazad-
nje še Vinson (Antarktika). 
Prijeten večer so glasbeno 
poživili Jodl Ekspres s kralji-
co jodlanja Brigjto in koroški 
kantavtor Milan Kamnik, 
med gosti pa je bil tudi ne-
kdanji predsednik države Mi-
lan Kučan. V filmu, ki ga je 
posvetil pred desetletjem v 
gorah umrlima bratu Luku 
Kamičarju in prijatelju Radu 
Markiču, je Davo napovedal, 
da je njegov naslednji izziv 
vrnitev med osemtisočake. 
Pred njim je odločitev o smu-
čanju z drugega najvišjega 
vrha sveta, K 2. 

Prvo predstavitev filma Smučanje s sedmih vrhov 
si je prišel ogledat tudi nekdanji predsednik države 
Milan Kučan. 

Tekmovali so jezerski in kapelski športniki 
DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Železna Kapla - Na smučiš-
ču Peca na avstrijski strani 
je konec tedna merilo svoje 
moči 97 tekmovalcev, smu-
čarjev iz sosednjih občin 
Železna Kapla-Bela in Je-
zersko. Špormo srečanje je 
že tradicionalno, staro toli-
ko kot občina Jezersko, nje-
gove korenine pa segajo v 

šestdeseta leta, ko sta na Je-
zerskem Andrej Karničar 
(nekdanji oskrbnik Češke 
koče) in v Železni Kapli 
Eberhart Klaura začela red-
ne izmenjave športnikov in 
smučarske dvoboje. Sedaj 
to nadaljuje mlajša genera-
cija, organizatorki sta obe 
občini in njuni športni klu-
bi. Smučarskega tekmova-
nja na Peci se je udeležilo 

53 udeležencev z Jezerske-
ga (od tega 22 otrok do 14 
let, ki pridno trenirajo v 
tamkajšnjem športnem 
društvu) in 44 iz Železne 
Kaple, kot najuspešnejša 
tekmovalca pa sta se znova 
izkazala Davo Karničar z 
Jezerskega, ki je bil absolut-
ni zmagovalec v moški kon-
kurenci, in Manuela Karni-
čar z Obirskega, 16-letna 

članica avstrijske smučar-
ske reprezentance, ki je po 
doseženem času poleg tek-
movalk ugnala tudi vse mo-
ške tekmovalce. 
Medalje in pokale sta zma-
govalkam in zmagovalcem 
v vseh kategorijah pode-
lila župana obeh občin, 
Dieter Haller iz Železne 
Kaple in Milan Kocjan z 
Jezerskega. 

Kdo bo poznal Kranj 
Ali bo Mestna občina Kranj dovolj prepoznavna v 
času predsedovanja Slovenije Evropski uniji? 

S U Z A N A P . KOVAČIČ 

Kranj - Pred kratkim se je, 
drugič v tem mandatu, se-
stala Komisija za sodelova-
nje Mestne občine Kranj 
(MOK) ob predsedovanju 
Slovenije Evropski uniji 
(EU), ki ji predseduje Irena 
Oman. Že na prvem sestan-
ku so se dogovorili, da bo 
glavni koordinator dogod-
kov v občini v času predse-
dovanja Slovenije EU Za-
vod za turizem Kranj, da je 
treba izbrati nekaj najbolj-
ših prireditev in jih tudi fi-
nančno podpreti ter izbrati 
slogan, ki bo promoviral 
MOK. 

Obeh sestankov se je ude-
ležila direktorica Zavoda za 
turizem Kranj Natalija Po-
lenec, ki je predstavila na-
bor prireditev in dogodkov. 
Nov je idejni projekt Barve 
Evropske unije v Kranju, ko 
naj bi vsak teden predstavi-
li eno od držav članic EU 
skozi različne dogodke. Po-
lenčeva je izpostavila še 
ureditev kranjskih rovov in 
oživitev kanjona Kokre ter 
poudarila pomen obstoje-
čih kultumo-etnoloških pri-
reditev (Prešernov semenj. 
Pustno rajanje, Teden slo-
venske drame. Teden mla-
dih, Festival Camiola, Kole-
sarjenje prek meja ...). Fi-
nančne ocene vrednosti 
projekta Barve Evropske 
unije v Kranju na zavodu še 
nimajo, ker računajo na so-

delovanje in pomoč vele-
poslaništev držav članic 
EU. "CUj projekta je prepo-
znavnost Kranja v okviru 
Slovenije in sosednjih dr-
žav ter ozaveščanje doma-
čih ponudnikov (gostincev, 
turističnih delavcev ...) o 
tem, kar Kranj ima," je po-
vedala Polenčeva. 

Nekaj kritičnih besed je 
bilo slišati na račun še ved-
no slabe promocije občine 
na letališču Brnik in slabe 
povezave med letališčem in 
Kranjem. "Kar sem danes 
slišal, je program za razvoj 
mesta Kranja. Kam pa ste 
umestili primestne krajev-
ne skupnosti, Id imajo med 
drugim veliko naravnih le-
pot.'" je bil kritičen pred-
sednik Krajevne skupnosti 
Predoslje Danilo Šenk. 
Vodji projektov HIT Barba-
ri Cunčar se zdi ključna 
promocija kulturne dedišči-
ne, ki jo ima občina v izobi-
lju. Podpredsednik Komisi-
je za sodelovanje MOK ob 
predsedovanju Slovenije 
EU Robert Bauman je pred-
lagal organizacijo Svetovne-
ga novinarskega prvenstva 
v kolesarjenju. Jana Beravs 
Zavadlav iz Javnega gospo-
darskega zavoda Protoko-
larne storitve Brdo pa je 
opozorila, da naj v občini 
pohitijo s promocijo zani-
mivih vsebin, ki bodo tujce, 
ki bodo nastanjeni v Ljub-
ljani in na Bledu, zadržale v 
kranjski občini. 

SiPIET 
SIMER d.o.o. Ipavčeva 22, Celje 

PE Ljubljana, Brnčičeva 7 
PE Koper, Ferrarska 17 
Zastopnik Jesenice 
GSM 041 756 750 

Zastopnik Škofja Loka 
GSM 041 768 225 

Brisoleji 

\ l l r. ProtMomna vrata 

< Notranja senčila i 

ALU okna, vrata 

Zunanja senčila 
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Praznik turizma na 
Sovodnju 
Turistično društvo Sovodenj in številne sekcije 
letos praznujejo 35 let delovanja. 

BOSTJAN BOGATAJ 

Sovodenj - Ob jubileju so so-
vodenj ski turistični delavci 
pripravili pester kulturni 
program, kjer so poleg dela v 
turističnem društvu (najbolj 
znani prireditvi sta prva etno-
grafska prireditev v Sloveniji 
Praznik koscev in Srečanje Ja-
nezov), predstavili še Folklor-
na skupina Sovodenj, kvartet 
Kiehovci, turistični podmla-
dek pri podružnični šoli Sovo-
denj in pevke Grabljice. "Fe-

konca. "Če bomo znali tudi v 
prihodnje pustiti skrbi doma, 
si vzeti čas za razne aktivnosti 
in bomo vključevali mlade, 
bomo lahko naredili še več in 
postali še prepoznavnejši," 
dodaja Podobnik. V imenu 
občine Gorenja vas-Poljane je 
župan Milan Čadež povedal, 
da si je nedeljski čas vzel za 
družino, vendar mu ni žaJ 
zadnje, ki jo je z ženo preživel 
na Sovodnju: "Turistična de-
javnost je za te kraje zelo po-
membna, saj znate širiti do-

Legendarna harmonikarka Juika Bogataj je nastopila s 
folklorno skupino. 

bruarja 1972 smo ustanovili 
turistično društvo, da bi zače-
li spodbujati razvoj turizma 
in turističnih kmetij na na-
šem območju. Ob pogledu 
nazaj lahko vidimo, da naš 
vloženi čas ni bil zaman," je 
povedal predsednik društva 
Edo Podobnik. 

Ves ta čas so skrbeli za 
ohranjanje domačih plesov, 
običajev, petja, daleč naokoli 
so širili dober glas o vaseh in 
območju s sovodenjskega 

ber glas daleč naokoli." Ob 
prazniku je Turistično druš-
tvo Sovodenj podelilo prizna-
nja svojim sekcijam: folklorni 
skupini ob 25-letnid, Članom 
kvarteta Krehovd in turistič-
nemu podmladku ob dese-
tletnici in pevkam Grabljicam 
ob peti obletnici delovanja. 
Gorenjska turistična zveza je 
za uspešno delo pri razvoju in 
prispevku k turizmu na Go-
renjskem podelila priznanje 
TD Sovodenj. 

Župnija zahteva najemnino 
župnija je lastnica nogometnega igrišča in starega pokopališča, zato zahteva denarno nadomestilo 
za uporabo zemljišč. Župan je najemnine označil za oderuške. 
JASNA PAIADIN 

Moravče - Župnija Moravče 
je Nogometnemu klubu Ter-
mit Moravče in Obfini Mo-
ravče poslala dve pismi, v ka-
terih kot lastnica zemljišča, 
na katerem je urejeno nogo-
metno igrišče, in starega dela 
pokopališča zahteva najemni-
no - c^ nogometašev 3398 ev-
rov mesečno, od občine pa 
3100 evrov letno. "Občina je 
nogometno igrišče zgradila 
leta 1998, ko je bilo zemljišče 
že v denadonalizadjskem po-
stopku. Zgradili so ga z ob-
činskim denarjem, čeprav ob-
čina nikoli ni bila lastnica 
zemljišča. Pred štirimi leti je 
župnija dobila odločbo o last-
ništvu in takrat smo že začeli 
opozarjati na ta problem. V 
vseh teh letih ni nihče reagi-
ral, zato je zdaj skrajni čas," je 
povedala odvetnica Mateja 
Maček, ki zastopa župnijski 
urad Moravče, in dodala, da 
župnija ni proti nogometu: 
"Nezaslišano pa je, da občina 
zatrjuje, da mora zdaj župni-
ja poskrbeti za rekreacijo 
mladih. Gre za zavestno izsi-
ljevanje in izigravanje župa-
na, ki je v medijih že izrdkel 
mnogo neresnic, z izgovo-
rom, da so občani hkrati tudi 
župljani. Igrišče naj bo na ob-
činskem zemljišču ali pa naj 
plačajo najemnino. Skrajni 
čas je, da se lastnik začne ob-
našati kot lastnik. Podobno je 
s pokopališčem, ki ga trži ob-
čina, čeprav ni njeno. Če ho-
čejo vojno, naj jo imajo - nis-
mo je začeli mi!" je še pove-
dala Mačkova. Tudi župnik 
Viktorja Primožič se ne stri-

Staro moravško pokopališče je v lasti župnije, zanj pa skrbi občina. 

nja, da je stvar na takšen na-
čin prišla v medije, saj je pre-
pričan, da bi se za rešitev lah-
ko dogovorili lepše. Svoje vi-
denje zgodbe ima tudi župan 
Martin Rebolj. "O tem, da je 
župnija lastnica obeh zem-
ljišč, ni nobenega dvoma, a 
najemnina je oderuška. No-
gomemi klub v enem letu 
dobi polovico manj sredstev, 
kot jih zdaj župnija zahteva 
za najemnino. Ko se je igriš-
če začelo graditi, je bilo zem-
ljišče v lasti Kmetijske zadru-
ge Domžale in verjetno še ni 
bUo v denadonalizacijskem 
postopku. Na tako najemni-
no ne moremo pristati, zato 
bomo poiskali drugo lokacijo, 
a najprej moramo sprejeti 
prostorski red, ki je v nastaja-
nju," pravi župan, ki se ne 
strinja tudi z najemnino za 
staro pokopališče. "Proučiti 

moramo zakonske podlage, 
ker je upravljanje pokopališča 
gospodMska javna služba in 
dolžnost občine. Tudi višina 
najemnine se mi zdi milo re-
čeno čudna. Po prejetju naj-
emnin občanov za grobove in 
po vseh stroških vzdrfevanja 
je občini lansko leto ostalo do-
brih 300 evrov denarja." 

Kdo bo po novem služil na 
račun pokojnikov in kje bodo 
lahko Moravčani brcali žogo, 
bo znano po petkovem se-
stanku, ki ga je sklical župan. 

Nogometaši bodo lahko 
trenirali 

Napovedani petkov sesta-
nek župana Martina Rebolja, 
moravškega župnika Viktor-
jem Primožiča in njegove od-
vetnice Mateje Maček ter 
predsednika nogometnega 

kluba Petia Janežiča je bil na 
željo župana prestavljen, saj 
si žeU interese občine tudi žu-
pan zastopati s pomočjo svoje 
odvetnice Tatjane Markelj, ki 
ji je že predal posle. Župan je 
narrrreč prepričan, da župnija 
za nogometno igrišče in po-
kopališče, ki sta urejena na 
cerkvenih zemljiščih, občini 
ne more zaračunavati, sploh 
pa ne tako visoke najemnine. 
Čeprav je župnija kot končni 
rok postavila 1. marec, se jim 
je le uspelo dogovoriti za nov 
sestanek, ki bo 5. marca. So 
se pa z župnijo neuradno že 
dogovorili nogometaši. Kot 
nam je povedal predsednik 
nogometnega kluba, so se do 
konca sezone dogovorili za 
brezplačen najem igrišča. 
Kako pa bo naprej, bodo po-
kazali nadaljnji pogovori z 
občino. 
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Ve^i dd zapisa in podatkov 
za to pošlje je prispeval župnik 
Jakob Kralj, preostalo drugi do-
mači pisci. 

Novoosd^ župnija je nastala 
iz žirovske in cerkljanske. Lastne-
ga vikarja je imela že leta 1762. 
To je bil Gašper Dežela. Od ta-
krat obstajajo cerkvene matice, 
kjer sta zapisana prvi krst in po-
greb, poroka leto kasneje. Vseh 
rednih župnikov, ki so do sedaj 
skrbeli za župnijo in v n/g bivali, 
je 22. Od dn^odjih je prihajalo 
šest. Od leta 1945 do 1975 je bila 
župmja pod soupravo Stare Ose-
lice. 

Cerkev je stok že leta 1647. Zi-
dam je v navadnem kranjdcem 

z obokanim stropom. Ka-
menje zanjo so najveijetneje do-
bili v Cerkljanskem Vrhu. V cer-
kvi je pet cHarjev, §avnije kam-
nit. Ta in cerkev sta bila posveče-
na šele leta 1S77. Od takrat na-
prgje župnijska. Posvečena je sv. 

Janezu Nqx>muku. Štirje stran-
ski olta^i so delo domačega moj-
stra Antona Zajca s Sovodnja. 
Od prvotno postavljenih starih 
orgel z desetimi registri so med 
prvo vojno pobrali vse cinaste piš-
čali Pe^eje bilo dolgo spremljano 
s harmonijem. Z^mji dd zvoni-
ka seje okoli leta 1800 podri. Zvo-
nove jim je uspelo odstraniti. Ob 
nastopu noveffi župnika so kupi-
li nove zvonove. Najve^ je tehtal 
1771 kg, drugi okoli 1200 kg in 
najmanj^ 493 Med prvo sve-
tovno vojno so vzeli dva zvona in 

ju pretopili za topove. Nove je 
1930 blagoslovil ljubljanski po-
možni škof Gregorij Rožman. 
Leta 1995 so kupili še en zvon, te-
žak 1 0 3 0 O b r e d posvečenjaje 
vodil takratni yubljanski pomož-
ni Skof Alojz Uran. 

Ko je leta 1873 zgorda sosedrya 
hiša, seje vnda še streha na cer-
kvi. CgBfy so pravočasno p<^isi-
li, dotrajane skodle pa leta 1900 

zamenjali s pločevino. Potres je 
leta iSgj toliko poškodoval cer-
kev, da so jo morali utrditi z že-
leznimi vezmi Usti leta 1976;« 
bil tako močan, da je zazvonil 
zvon v zvoniku. Preuredili so 
tudi notranjost cerkve. Na mestu 
sedanj^a župniščaje stalo tudi 
prvotru), ve^e. Svqe domovanje, 
mežnarijo,je imd tudi mežnar. 

Župnik Alojzij Tome je I j. av-
gusta 192S ustanovil prosvetno 
društvo. Na pustno nedeljo v letu 
1930 so igrah burko Davek na 
samce. Društvo je v tem letu pri-
pravljalo tudi knjižnico. Leta 
1932 je prišel nov župnik. Na ve-
liko noč so uprizorili igro Za križ 
in svobodo. 

Takoj je začel pripravljati 
gradnjo prosvetnega doma. 10. 
julija so igrali igro Dve nevesti. 
Novi dom je služil svojemu na-
menu do začetka druge svetovne 
vojne. Na ob»io§u župnije je po-
stavljenih tudi sedem kapelic in 

SfSiS^kS 

Nova Oselica, v ozadju Podjelovo Brdo in Blegoš 

pet križev, ki so bolj ali manj 
vzdrževani. Postavljeni so v ^ 
min na tragične d<^odke, kapdi-
ce večinoma po zaobljubi ali za 
procesije. Ob cerkvi je pokopališče 
s poslovilno vežico. V letih 1958 
do ig6o so uredili obzidje poko-
pališča, leta j pa postavili gro-
bove v vrste. Pri bogoslužju in na 

prireditvafi prq>evata odrasli cer-
kveni mešani pevski zbor ali otro-
Ski mešani pevski zbor. 

Župnik Matija Čibej je leta 
1822 ustanovil šolo. Otrod so jo 
obiskovali enkrat, po letu i88y 
dvakrat, po 1899 trikrat, po letu 
1915 štirikrat na teden. Leta 1925 

je prenehcda delovati. 
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Trzicani slavili 
Jermanovo zmago 
i 1 . stran 

Med igranjem tržiške him-
ne Mi smo pa Tržičani, ko je 
pihalni godbi pritegnilo tudi 
občinstvo, se je moral Andrej 
povzpeli na visoko postavlje-
ni zmagovalni oder in poka-
zati odličji iz Garmisch Par-
tenkircha. Drug za drugim 

je dejal oče )anko, znan trži-
ški gorski reševalec v petek 
zvečer, ko je v družbi prijate-
ljev slavil sinovo zmago. V so-
boto je lahko praznovanje le 
še nadaljeval. Mama Ana, 
znana atletinja v veteranskih 
kategorijah, je v petek v živo 
spremljala sinovo zmago. 
"Včeraj sem bila pravi čas na 

bori za visoko mesto v sve-
tovnem pokalu. To je nepoj 
mljivo! Kapo dol pred Džeri 
jem. Vsi, ki se ukvarjamo 
smučanjem, znamo cenit 
tak uspeh in vemo, kaj po 
meni." 

Borut Sajovic, tržiški žu 
pan: "Andrej je zmagal v kra 
Ijevski smučarski disciplini 

Jermanova družina od desne: mama Ana, sinova Izidor in Andrej in oče janko / FOIO: TMA D«U 

so mu čestitali Milana Perko, 
mama njegovega sotekmo-
valca v smuku, tudi Tržičana 
Roka Parka, tržiški župan 
Borut Sajovic, predsednica 
krajevne skupnosti Bistrica 
Vida Raztresen, predsednik 
Smučarskega kluba Tržič Ja-
nez Dovžan, kjer je Andrej 
pod vodstvom Pavla Grašiča 
zorel v tekmovalca, predsed-
nik tržiške športne zveze Bo-
ris Tomazin, predstavnik mi-
nistrstva za šolstvo in šport 
Nace Polajnar, njegov povelj-
nik v športni enoti Slovenske 
vojske poročnik Miran Sta-
novnik, ki ga je potolažil, da 
mu je služba v vojski zago-
tovljena, njegov nekdanji so-
tekmovalec Peter Pen in 
predstavnik Smučarske zve-
ze Slovenije Tone Ribnikar 
in seveda najmlajši tržiški 
smučarji. 

Nad sinovim uspehom sta 
bila navdušena starša Ana in 
Janko Jerman. "Prepričan 
sem bil, da mora Andreju en-
krat uspeti, vendar ne mo-
rem verjeti, da je danes zma-
gal. Od sreče bi skoraj umrl," 

pravem mestu," je povedala v 
soboto zvečer. "Podoživljala 
sem vsa leta, vse dobre in sla-
be trenutke, do Andrejevega 
uspeha. Od otroštva naprej se 
ni spremenil. Bil je priden, 
izredno priden. Tudi deset ta-
kih otrok bi imel človek!" 

O Andreju in njegovem 
uspehu so povedali: 

Izidor Jerman, Andrejev 
starejši brat "Do 26 leta sem 
tudi sam smučal. Andrejev 
uspeh je neverjeten zaradi 
številnih poškodb in težav z 
zdravjem. Z neverjetno voljo, 
pogosto tudi brez denarja, je 
treniral in vztrajal. Sedaj se 
mu trud vrača. Prav nič ni 
škoda, da je bil na svetovnem 
prvenstvu slabši. Na tekmi 
svetovnega pokala, kjer na-
stopa več najboljših, je poka-
zal, da je lahko najboljši." 

Bojan Križaj, nekdanji alp-
ski smučar: "Nisem pričako-
val, da bo v Tržiču moj na-
slednik pri takih slavjih An-
drej. Zmaga v smuku je bila 
utopija, saj nimamo pogojev 
za vadbo hitrih disciplin, še 
posebej smuka. Andrej se 

zato imamo sedaj v Tržiču 
kralja. Imamo kraljevsko, 
celo bogovsko publiko. Bravo 
Tržičanke in Tržičani! An-
dreju sem podaril sliko zma-
ge Davida nad Goljatom, ki 
po svoje simbolizira njegovo 
zmago." 

Urška Rabič, smučarka: 
"Vsi moramo biti ponosni, 
še posebej na Gorenjskem, 
da imamo tako dobrega 
smučarja. Ker tudi sama tek-
mujem v hitrih disciplinah, 
sem dobila zaradi Andrejeve-
ga uspeha še več volje. Vztra-
jala bom, da bi tudi meni en-
krat uspelo kaj takega. Moje 
misli pogosto odtavajo k 
temu velikemu cilju." 

Izidor Jerman 

Bojan Križaj 

Borut Sajovic 

Urška Rabič 

Dva milijona rente letno 
Komendski svetniki so pooblastili župana, da 
lahko nadaljuje dogovore o gradnji gorenjske 
predelovalnice odpadkov v Suhadolah. 

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

Komenda - "To je gotovo eno 
najbolj primernih mest za 
ravnanje s komunalnimi od-
padki," je suhadolsko jamo, 
kjer je že vrsto let Publicuso-
vo odlagališče enertnih od-
padkov, na zadnji seji opisal 
župan Tomaž Drolec, ko je 
moral nekatere občinske 
svetnike spet pošteno prepri-
čevati, zakaj je projekt iz-
gradnje Regijskega centra za 
mehansko in biološko obde-
lavo odpadkov (M BO) za ob-
čino Komenda lepa prilož-
nost. "V suhadolski jami bi v 
sodobno urejenem obratu 
komunalne odpadke sortirali 
in predelovali, tistih 30 od-
stotkov odpadkov, ki jih bo 
ostalo, pa bomo vozili na 
Malo Mežaklo, saj smo z ob-
činami Jesenice, Kranjska 
Gora in Žirovnica že dogo-
vorjeni. Upoštevati bomo 
morali vrsto zahtevnih ev-
ropskih predpisov in zares se 
nam ni treba ničesar bati -
bojimo se lahko le visokih 
cen, če se tega ne bomo loti-
li," je župan posvaril svetnike 
in pojasnil, da bi se občinski 
proračun samo na račim tak-
se vsako leto odebelil za dva 
do tri milijone evrov, odvis-
no, koliko občin bo pristopi-
lo k projektu, deležni pa 
bodo tudi 30 odstotkov za-
služka od uporabe odlagališ-
ča. Svetniki se sicer dobro za-
vedajo, da bo imela Komen-
da čez dve leti, ko bo odlaga-
lišče na Barju za obljubljan-
ske občine zaprlo svoja vrata, 
težave s smetmi, saj bi mora-
li odlagališče še najti, zneski 
na položnicah pa bi krepko 
poskočili. Prav tako vsi pri-
znavajo, da je stanje, kakršno 
je v suhadolski jami sedaj, 
veliko manj primemo in 

Tomaž Drolec želi občane 
prepričati, da izgradnja 
regijskega centra ne bo 
prinesla nič slabega. 

okolju škodljivo, kot pa bo 
potem, a veliko občanov, kot 
je bilo razbrati tudi z zbora 
krajanov v Mostah, ni tega 
mnenja. Občina in svetaiki 
so namreč na mizo dobili 
protesten dopis Odbora za 
ohranitev kvalitete podežel-
skega bivalnega okolja, v ka-
terem je nekaj občanov zapi-
salo, da je izbrana lokacija 
neprimerna zaradi vodovar-
stvenega območja, nepred-
vidljivih ekoloških posledic, 
prizadetosti kmetijske funk-
cije in grobega posega v 
prostor in da ne verjamejo 
županu. Oglasili so se tudi 
okoljevarstveniki od drugod. 
V torek se bo na to temo v 
Kamniku sestal odbor za za-
ščito Kamniško-mengeškega 
polja. Svetniki so se strinjali, 
da si občani zaslužijo več od-
govorov, zato naj občina 
organizira še več posvetov in 
še kakšen ogled tovrstnih 
obratov v tujini. Župan, ki bo 
nadaljeval pogovore z go-
renjskimi župani, pa je dejal, 
da bodo, če se jim v občini ne 
bo uspelo dogovoriti, pripra-
vili referendum. 

Andrej z nekdanjim sotekmovalcem Petrom Penom 
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N E S R E Č E 

TRŽIČ 

Stopil na spolzko korenino 

V petek okoli 21. ure se je pri sestopu s Kriške gore poško-
doval 63-letni planinec iz Naklega. Na kraj so odšli gorski re-
ševalci iz Tržiča, ki so Naklanca prinesli do Gozda, od tam 
naprej pa so ga z reševalnim vozilom odpeljali v Zdravstve-
ni dom Tržič in na koncu v bolnišnico na Jesenicah. Plani-
nec je pri sestopu stopil na korenino, zato mu je spodrsni-
lo. Pri padcu si je poškodoval koleno. 

ZGORNJE JEZERSKO 

Hlod stisnil nogo 

Minuli četrtek se je v gozdu na Zgornjem Jezerskem pones-
rečil 59-letni domačin, ki je skupaj s sokrajanom podiral 
smreke ob regionalni cesti proti mejnemu prehodu. Ko sta 
podrla smreko in sta z motornima žagama začela hlod 
žagati na krajše dele, se je hlod premaknil in 59-letniku 
pritisnil nogo ob drugi hlod. Reševalci so poškodovanega 
delavca prenesli do helikopterja nujne medicinske pomoči, 
s katerim so ga nato odpeljali na urgenco v Klinični center 
Ljubljana. S. Š. 

KRIMINAL 

KRANJ 

Tat na kolesu 

Pred dnevi je neznani storilec na ulici Juleta Gabrovška v 
Kranju 71-letni občanki ukradel torbico. Ko je hodila po uli-
ci, je s kolesom pripeljal za njo in ji Iz roke iztrgal torbico, 
nato pa odpeljal proti Planini. Oškodovanka je imela v torbi-
ci dokumente in manjšo vsoto denarja, tat pa ji je povzročil 
za okoli sto evrov gmotne škode. 

NAKLO 

Vlomilci v Naklem 

Neznani storilec je konec tedna izkoristil odsotnost lastni-
kov in vlomil v stanovanjsko hišo v Cvetlični ulici v Naklem. 
Odnesel je plazmatski tv-sprejemnik Gericom, vreden pri-
bližno 1.500 evrov. Iz stanovanjske hiše na Grogovi ulici pa 
je neznani vlomilec v soboto zvečer odnesel digitalno kame-
ro, digitalni fotoaparat, več zlatnikov in denar. Lastnika je 
oškodoval za približno 4.500 evrov. 

MLAKA PRI KRANJU 

Vzel zlatnino 

V soboto popoldne je neznan i storilec vlomil v stanovanjsko 
hišo na Štefetovi ulici na Mlaki pri Kranju. Po pregledu pros-
torov jo je v neznano popihal z zlatnino, vredno 600 evrov. 

KRANJ 

Vlomil v avto 

V noči na soboto je neznani storilec vlomil v osebni avtomo-
bil Peugeot 206, ki je bil parkiran na parkirnem prostoru na 
Partizanski cesti v Kranju. Iz vozila je vzel avtoradlo Sony. 
Lastniku je povzročil za približno sto evrov škode. 

ŠKOFJA LOKA 

Našla le drobiž 

Neznana storilca, ki sta v noči na nedeljo vlomila v Pungar-
tu in Retnjah, si nista kaj prida opomogla. Tat, ki je nepo-
vabljen vstopil v gostinski lokal v Pungartu, je namreč v 
dveh denarnicah našel vsega 20 evrov, vlomilec v poslovne 
prostore v Retnjah pa je Iz kovinske kasete za denar vzel 40 
evrov gotovine. 

M E N G E Š 

Kradel je plohe 

Domžalski policisti so pred kratkim napisali kazensko ovad-
bo zoper Ljubljančana, ki je bil zasačen pri kraji lesa. Polici-
sti so ga prijeli potem, ko jih je oškodovanec poklical, da mu 
neznanec krade plohe ob lokalni cesti Mengeš-Dobeno. 
Ljubljančan je Imel ob prihodu policistov na tovornem vozi-
lu naloženih že precej plohov, ki so jih seveda zasegli in vr-
nili lastniku. S. Š. 

Pod Šmarno goro premalo 
parkirišč za pohodnike 
Priljubljeni izhodišči za na Šmarno goro sta Vikrče in Pirniče, kjer pa urejenih parkirišč ni, zato 
pohodniki parkirajo kar ob cesti. 

M A J A BEKTONCELI 

Spodnje Pirniče • Šmarna 
gora je priljubljena izletni-
ška točka, na fcitero vodijo 
številne poti, ob vznožju pa 
razen v Tacnu, ki spada pod 
Mestno občino Ljubljana 
(MOL), drugih parkirišč ni. 
Največ težav je v Sp. Pimi-
čah in na Vikrčah, kjer voz-
niki vozila parkirajo kar ob 
cesti. Seveda gre za nepra-
vilno parkiranje, posledično 
pa pohodnika ob vrnitvi za 
vetrobranskim steklom lah-
ko pozdravi obvestilo polici-
je s položnico. Policisti že 
dalj časa opozarjajo na ne-
prestane težave in Občino 
Medvode pozivajo k reševa-
nju problema z novim par-
kiriščem. Na občini se pro-
blema zavedajo, vendar gle-
de na predlog načrta razvoj-
nih programov občine Med-
vode za obdobje 2007-2011 
rešitve v kratkem še ni pri-
čakovati. Za parkirišče 
Šmarna gora naj bi namreč 
prva sredstva namenili šele 
leta 2009. 

Vsakodnevni prizor pod Šmarno goro: parkirani avtomobili na obeh straneh ceste. 

Da bi pod Šmarno goro 
vendarle bilo dovolj parki-
rišč, se zelo zavzema najem-
nik gostibe na Srnami gori 
Miha Ledinek: "Problem 
parkirnih prostorov ni samo 
v Pimičah, temveč je tudi v 
Tacnu, v Šmartnu, v Zavrhu. 

O problematiki smo se sku-
paj s TD Šmarna gora že več-
krat pogovarjali z MOL, pa 
tudi z Občino Medvode, a 
vedno naletimo na gluha 
ušesa. Mislim pa, da nisem 
jaz tisti, ki bi moral poskrbe-
ti za ta parkirišča. To bi mo-

rala biti naloga občin, ki gra-
vitirata na Šmamo goro. Za-
vedati bi se morali, da je 
Šmarna gora trim kabinet v 
naravi, kamor pride veliko 
mladih, in vsi bi morali biti 
zadovoljni in veseli, da se 
mladi rekreirajo." 

Najprej so zagorela drva 
v soboto zgodaj zjutraj sta v Višelnici zgorela drvarnica in ostrešje gospodarskega objekta. 
Na Jesenicah je zagorelo v kuhinji, ker se je zasmodila pica. 

S I M O N Š U B I C 

Višelnica - V zadnjih dneh 
so bili najbolj dejavni gasilci 
v zgornjem delu Gorenjske. 
Najbolj so se morali potrudi-
ti prostovoljni gasilci iz Gorij 
in Podhoma, ki so v soboto 
okoli 2. ure zjutraj morali 
posredovati v Višelnici pri 
Zgomjih Gorjah. Tam je po-
žar izbruhnil v drvarnici, ki 
stoji med stanovanjsko hišo 
in gospodarskim poslopjem 
domafije. 

Po poročanju policije je v 
drvarnici zgorelo okoli tri 
kubične metre drv, ogenj 
pa se je od tam razširil še 
na ostrešje gospodarskega 
objekta, v katerem je last-
nik sušil deske in hranil 
drva. Rdeči petelin je pov-
zročil za približno 10.500 
evrov gmotne škode. Vzro-
ka požara še niso ugotovili. 

Dve uri kasneje so blej-
ske gasilce poslali na Cesto 
svobode na Bledu, kjer je 
nasproti avtobusne postaje 
v vrtu gorel manjši kup 
dračja in listja. Ogenj so ga-

V Višelnici pri Gorjah sta zgorela skladovnica drv in ostrešje. 

silci brez večjih naprezanj 
pogasili. 

V petek dopoldne pa so 
prostovoljne gasilce iz Kranj-
ske Gore in Mojstrane ter 
poklicne gasilce z Jesenic na-
potili v Mojstrano, kjer se je 
močno kadilo izpod strehe 
stanovanjske hiše. Gasilci so 
ugotovili, da je bila dimniška 

odprtina zamašena in brez 
vratc, zato so poklicali dim-
nikarja, ki je dimnik odmašil 
in očistil. 

V četrtek pozno popoldne 
so jeseniški poklicni gasilci 
posredovali zaradi požara v 
enem od stanovanjskih blo-
kov. Tam je 31-letni občan v 
pečid peke! pico. Hrana se je 

vžgala in zanetila ogenj, ki se 
je razširil še na druge dele 
kuhinjske opreme. S hitro 
intervencijo so požar gasilci 
pogasili, kljub temu pa je na-
stalo za približno 8.350 evrov 
škode. Polidja bo Jeseničana 
ovadila zaradi suma storitve 
kaznivega dejanja povzročit-
ve splošne nevamosti. 

mailto:simon.subic@g-glas.si
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Zmagi za hitri Aljo in Nino 
Mlada smučarka kranjskega Triglava Alja Šubic in še mlajša tekmovalka Zagorja Nina Žnidar sta 
junakinji 32. Pokala Loka, ki so ga prav po njuni zaslugi osvojili mladi slovenski smučarski upi. 

VILMA STANOVNIK 

Škofja Loka, Soriška planina 
- Tridnevno druženje blizu 
250 mladih smučarjev z raz-
ličnih koncev sveta se je v 
petek zvečer začelo s sloves-
nim odprtjem sredi Mestne-
ga trga v Skofji Loki, v nede-
ljo popoldne pa končalo z 
raz^asitvijo ekipnih zmago-
valcev 32. Pokala Loka na So-
riški planini. Drugič zapo-
vrstjo so to postali mladi slo-
venski fantje in dekleta, ki so 
tudi letos z vrstniki tekmova-
li v dveh starostnih kategori-
jah: letnik 1994 in 1995 
(otroci 1) ter letnik 1 9 9 2 in 
1993 (otroci II). 

Ker je bilo na Starem vrhu 
premalo snega, so se organi-
zatorji iz SK Alpetoura odlo-
čili, da tekmovanje letos pri-
pravijo na Soriški planini, 
kjer so tako v soboto kot v 
nedeljo postavili slalomski 
progi. Na obeh se je v mlajši 
kategoriji deklet najbolje 
znašla Nina Žnidar (ZAG), v 
starejši kategoriji pa je tekmi-
ce obakrat premagala Kranj-
čanka Alja Šubic, Id se je sku-
paj s prijatelji veselila tako ko-
lajn kot bogatih daril, ki so jih 
s pomočjo sponzorjev pripra-
vili loški organizatorji. "Na 
Pokalu Loka sem nastopala 
tudi že kot mlajša deklica in 
lani, vendar mi tako dobro 
kot letos še ni šlo. Moj naj-
boljši rezultat do sedaj je bilo 
8. mesto na Pokalu Pinocdo 
v Italiji. Danes sem vesela, da 

Mlada Kranjčanka Alja Šubic je oba dneva Pokala Loka slavila v močni konkurenci 
starejših deklic. / FOW T™« DOU 

sem se izkazala prav na do-
mačem tekmovanju, kjer je 
še posebno lepo nastopati, saj 
sem imela tudi veliko navija-
čev. Smučam že osem let in 
upam, da bom tudi v prihod-
njih letih še vztrajala, čeprav 
je to za dekleta res naporen 
šport. Ker pa so rezultati do-
bri, ker smo tako v klubu kot 
v reprezentanci dobri prijate-
lji, pa je vse lažje," je nasme-
jana povedala 14-letna Alja, si-
cer učenka 9. razreda Osnov-
ne šole Jakoba Aljaža iz Kra-
nja. 

Poleg Nine in Alje je po so-
botni tekmi od slovenskih 
tekmovalcev kolajno za 3. me-
sto med starejšimi dečki do-
bil še Tadej Lenardič (BLE), 

med mlajšimi dečki pa Sergij 
Robič (NOV). V nedeljo je 
bila med starejšimi deklicami 
tretja Anja Oman (KRG), 
med starejšimi dečki pa je 
zmagal Mišel Žerak (BRM) 
pred Žanom Kranjcem 
(NOV). 

Tudi drugi naši smučarski 
naraščajniki so se večinoma v 
mednarodni družbi vrstnikov 
dobro znašli, le domačinka 
Ula Hafeer je imela na tekmi 
veliko smolo, saj je obakrat 
odstopila. So se pa zato svojih 
prvih mednarodnih uspehov 
in druženja s prijatelji razve-
selili nekateri tuji tekmoval-
ci. "Čeprav sem doma ob 
morju, na Grobniku pri 
Reki, sem se pred petimi leti 

navdušil za smučanje. Malo 
po zaslugi uspehov Ivice in 
Janice Kostelic', pa tudi ker 
sta starša želela, da se na-
učim smučati. Bilo pa mi je 
tako všeč, da sem začel treni-
rati in sedaj mi gre vedno bo-
lje," je povedal Sebastijan Bri-
govič, ki je v soboto dobil sre-
brno, v nedeljo pa bronasto 
kolajno med starejšimi dečki. 
In morda bodo prav Sebasti-
jan, Alja, Tadej, Segej, Nina, 
pa Johannes, Alexander in še 
kdo čez leta zmagovali na tek-
mah svetovnega pokala, sve-
tovnih prvenstvih in olimpij-
skih igrah. Tako kot so to že 
mnogi smučarji, ki so na 
zmagovalnem odru prvič sta-
li prav na Pokalu Loka. 

Denar za vse finaliste Pokala Vitranc 
Te dni organizatorjem 46. Pokala Vitranc skrbi povzročajo le visoke temperature, kljub temu pa so 
prepričani, da jim bo konec tedna uspelo pripraviti še eno odmevno smučarsko prireditev, ki jo bosta 
pospremili tudi zabava in tekma smučarskih legend. 

VILMA STANOVNIK 

Kranjska Gora - "Draž letoš-
njega 46. Pokala Vitranc je za-
gotovo, da bo spet organiziran 
v marčevskem terminu, tako 
kot je bilo to pred 46 leti, ko je 
Mednarodna smučarska zveza 
temu prizorišču prvič zaupala 
izvedbo velike tekme. Dodatna 
draž je. da bo na sporedu po 
svetovnem prvenstvu, ko bodo 
najboljši skušali potrditi rezul-
tate s Švedske, vsi "osmoljend" 
pa bodo skušali dokazati, da še 
vedno sodijo v svetovni vrh," je 
na tradidonalni tiskovni konfe-
rend pred sobotno veleslalom-
sko in nedeljsko sialomsko tek-
mo povedal izvršni pod-
predsednik OK Pokala Vitranc 
Simon Oblak in dodal, da iz-
vedba tekmovanja ne bi bila 
mogoča brez zvestih sponzor-
jev. pa tudi dobrih lastnikov 
žičnic in številnih domačih lju-

biteljev smučanja, kd svojim 
ddom pripomorejo, da je oiga-
nizadja tekme vedno na visoki 
ravni. Tako mora OK Pokala 
VitrarK za izvedbo tekmovanja 
zagotoviti okoli 1,15 milijona 
evrov, ki jih pokrije s prodajo 
televizijskih pravic in marke-
tinškim delom doma in v tuji-
n i Kranjska Gora je tudi edino 
tekmovališče, kjer oba dneva 
denarne nagrade dobijo vsi 
tekmovald, ki se uvrstijo od 1. 
do 30. mesta. Največ seveda 
pobereta zmagovalca (po 40 ti-
soč švicarskih fiankov), skupni 
nagradi sklad pa znaša 225 ti-
soč švicarskih fiankov. 

Te dni je OK Pokal Vitianc 
že prejel prijave ekip, ki jih 
bodo - kljub počitniškem času-
lahko nastanili v Kranjski Gori, 
največ težav pa imajo s pripra-
vo proge, ki so jo sicer začeli 
urejati že v začetku prejšnjega 
tedna, po besedah generabiega 
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Jure Košir je na tekmo povabil smučarske legende. 

sekretarja Sredca Medvena pa 
bodo naredi vse, da bo kljub 
odjugi in padavinam v zadnjih 
dneh dobro pripravljena. 

Tudi spremljevalni program 
naj bi bil letos nekaj posebne-
ga. Zanj bo poskrbel predvsem 
Mojstiančan Jure Košir, ki bo v 
soboto zvečer v Kranjski Gori 

zbral nekdanje tekmovalce, le-
gende alpskega smučanja. Na 
prireditvi HiT Ski legends 
bodo nastopili Albeito Tomba, 
Lasse Kjus, Luc Alphand, Finn 
Christer Jagge, Paul Frommelt, 
Tomas Sykora in drugi, za za-
bavo pa bodo na koncertu skr-
beli Neisha in Siddharta. 

GORENJSKI SEMAFOR 

ALPSKO SMUČANJE 
Rezultati 32. Pokala Loka: sobota, slalom, starejše deklice: 
1. Alja Šubic (SLO), 2. Frida Svedberg (SWE), 3. Simona 
HosI (GER)... 6. Maja Knez, 11. Anja Oman, 17. Nina Sot-
iar, 22. Naja Babnik, 24. Brina Becner, 26. Tjaša 
Mencinger, 32. Klaudlja Potočnik (vse SLO); sUrejši deč-
ki: 1. Johannes Strolz (AUT), 2. Sebastijan Brigovič 
(CRO), 3. Tadej Lenadrič (SLO)... 5. Mišel Žerak, n . Žan 
Kranjec, 12. Rok Opara, 14. Jan Breznik, 21. Aleš Pire, 22. 
Leon Krek, 23. Matic MasterI (vsi SLO); mlajše deklice: i. 
Nina Žnidar (SLO), 2. Theresa Schv^alger (AUT), 3. Mar-
lene Shmotz (GER) ... 5. Saška Rovšnlk, 6. Eli Plut, 8. Saša 
Brezovnik, 2i. Petra Potočnik, 30. Teja Lotrič (vse SLO); 
mlajši dečki: i. Alexsander Gander (AUT), 2. Jimmy van 
Henverden (NED), 3. Sergij RobIč (SLO) ... 10. Jan Taslč, 
n . Filip Todorovič, 12. Jakob Špik, 19. Luka Krek (vsi 
SLO). Nedelja, slalom, starejše deklice: 1. Alja Šubic, 2. 
Andrea Pomberger (AUT), 3. Anja Oman (SLO)... 7. Nina 
Sotlar, 8. Maja Knez, 14. Brina Becner, 15. Naja Babnik, 
24. Špela Tolar, 34. Klaudlja Potočnik (vse SLO); sUrejši 
dečki: i. Mišel Žerak, 2. Žan Kranjec (oba SLO), 3. Sebas-
tlan Brigovič (CRO) ... 8. Rok Opara, 14. Martin Čater, 25. 
Matic MasterI, 28. Leon Krek, 29. Tadej Lenardič (vsi 
SLO); mlajše deklice: 1. Nina Žnidar (SLO), 2. Marlene 
Shmotz, 3. Patrlzia Dorsch (obe GER)... 7. Eli Plut, 16. Pe-
tra Potočnik, 30. Eva Klemenčič (vse SLO); mlajši dečki: 
1. Ivan MIhelčič (CRO), Justus Kuukka (FIN), 3. Jlmmy 
van Herv/erden (NED)... 5. Jakob Špik, 6. Filip Todorovič, 
20. Andraž Plevanc (vsi SLO). V. S. 

ODBOJKA 
Rezultati gorenjskih ligašev: 1. DOL za moške: Calcit Kam-
nik : AstecTriglav 2 :3 (19, - 20, -14,14, -13). Zelo pomem-
bna tekma (predvsem za Astec Triglav) je bila ta vikend 
tudi v Novem mestu, kjer je Krka premagala Logatec s 3 : 
0. Krog pred koncem rednega dela je najpomembnejše v 
moški prvi ligi že odločeno. Vodilni Salonit (48) Ima 8 točk 
naskoka pred Galex-Mlrom. Calcit Kamnik (30) bo ne glede 
na rezultat zadnje tekme zasedel 5. mesto, mesto nižje pa 
bo Astec Triglav (24). Iz lige se bosta poslovila Logatec In 
Fužinar Metal Ravne. 1. D O L za ženske: Sloving Vital: Je-
senice Bled 3 : o (19,14, 21), Luka Koper: Brollne Kamnik 
3 : o (20, 21, 12). Vodilni ekipi HIT Nova Gorica (62) in 
Sloving VItal (50) sta medsebojno tekmo zadnjega kroga 
že odigrala. V zadnjem krogu se bo odločalo le še o ob-
stanku, za kar pa mora Brollne Kamnik (15) doma ugnati 
tretjeuvrščeni Benedikt Kamničanke se tudi v tem primeru 
ne rešijo 7. mesta, če ŽOK Šentvid doma premaga Luko 
Koper. Jeseničanke bodo prvenstvo končale na 8. mestu. 2. 
D O L rhoški: Termo Lubnik : TAB Mežica 3 : 2 (- 24,18,19, 
- 23, n) , SIP Šempeter: Telemach Žirovnica 3 :1 (25, 21, -
20, 21). Vodilna Olimpija (35) si je praktično že zagotovila 
nastop v "finalni ligi" četverice. Odbojkarji Termo Lubnika 
(28) so trenutni Izven tega kroga ekip, vendar Imajo do 
konca prvenstva dokaj ugoden razpored. Trenutno šestou-
vrščenl Telemach Žirovnica (23) Ima le še teoretične 
možnosti za nastop v zaključni ligi. 2. D O L ženske: ŽOK 
Partizan Šk. Loka : Magro-MZG Grosuplje 1 : 3 (- 22, -17, 
29, - 21). MTD ŽOK (48) je vse bližje prvi ligi, saj je obdržal 
prednost 5 točk pred PrevaljamI In 6 točk pred Magro-MZG 
Grosupljem. ŽOK Partizan Šk. Loka je s 25 točkami zdrsnil 
na 7. mesto. 3. D O L moški: Kamnik II : VC Portorož 2 : 3, 
UKO Kropa : Logatec II 3 : o. Salonit Anhovo II : Astec 
Triglav II o : 3. Vodilni VC Portorož (41) je povečal naskok 
pred Kamnikom II na 7 točk. UKO Kropa (30) in Astec 
Triglav M (25) ostajata na 5. oziroma 6. mestu. 3. D O L 
ženske: Solkan : Bled 3 : o, Črnomelj: Pizzeria Morena 3 : 
1, Bohinj: Triglav Kranj 1: 3, Piran : Triglav Kranj 3: o. Ta-
bor Ljubljana : Bohinj 3 :1 , Pizzeria Morena : Kostak-El-
mont3: o, Bled: Črnomelj o : 3. V vodstvu ostaja HIT Nova 
Gorica II (42) pred Taborom Ljubljana (41). Na 7. mestu je 
Pizzeria Morena (24), osmi je Triglav Kranj (23), enajsti 
Bled (s) in dvanajsti Bohinj (1). B. M. 

HOKEJ 
Državno prvenstvo, člani: AcronI: Alfa i : 3, ZM Olimpija 
: BR Slavlja 5 : 2, Alfa : ZM Olimpija 1 : 6, BR Slavija : 
AcronI 5 : 3. Na lestvici po štirih krogih vodi ekipa ZM 
Olimplje s 17 točkami, druga je ekipa BR Slavije s 13 
točkami, tretji AcronI Jesenice z 12 točkami In četrta Alfa 
s 4 točkami. Danes ekipa AconI Jesenic ob 18.30 gostuje 
pri ZM Olimpljl, v Zalogu pa se bosta ob 19. uri pomerili 
ekipi BR Slavije in Alfe. V. S. 

EKL, i8. krog: HK MK Bled : VST Adler Wild Austria 13 : 4 
(6:3, 3: o, 4:1). T. T. 
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GORENJSKI SEMATOR 

ROKOMET 
Rezultati gorenjskih ligašev: 1. liga - ženske: Ško^a Loka KSI 
: Zagorje 30 : 30; i. B liga - moški: Pekarna Grosuplje : Ter-
mo 25:29; 2. liga : moški od i-8: Kranj: Grča Kočevje 36:23; 
Črnomelj: AIples 26 : 26; 2. liga: moški - od 9 do 15: Arcont 
Radgona : Cerklje 39:27; Radovljica: Pomurje 24:32. M. D. 

KOŠARKA 
Liga NLB, 22. kolo: Union Olimpija : Helios 59 : 64. Ne 
lestvici vodi Partizan z 39 točkami, Helios na 8. mestu 
ima 33 točk. V nedeljo ob 14. uri Helios gosti Bosno. 
Liga UPC Telemach, i8. koloB Loka kava TCG : Misel Pos-
tojnska jama 88 : 80, Triglav : Alpos Šentjur 55 : 82, He-
lios : Krka 89 : 68. Ne lestvici vodi Helios s 35 točkami, 
Loka kava TCG na petem mestu ima 29 točk, Triglav na 
n. mestu pa 20 točk. 
1. SKL za ženskeB Neso Ihke : Odeja 50 :75, Hit Kranjska 
Gora : KED Panter Ilirija 76 : 75, Domžale : AJM 48 : 63. 
Marca bodo prvenstvo v skupini za naslov prvakinj nada-
ljevale ekipe Hit Kranjske Gore, KED Panter Ilirije, AJM, 
Ježice in Domžal, za uvrstitev od 7. do 12. mesta pa se 
bodo pomerile ekipe Odeje, Kozmetike Afrodite, Konjic 
Special Ribiča, Črnomlja in Neso Ihke. V. S. 

BALINANJE 
SUPER LIGA S C H W A R Z M A N N , 4. krog: Hrast: Lokateks 
Trata 6 : i6, Planina Kranj: Luka Koper 6:16, Jadran Izola 
: Krim Pekarna Vrhnika 7:15, Zarja Balinček : Zabiče i8:4. 
Vrstni red: Zarja Balinček, Luka Koper in Krim Pekarna 
Vrhnika po 9, Lokateks Trata, Zabiče in Planina Kranj po 6, 
Hrast 3, Jadran Izola o. Tekme 5. kroga (sobota ob 15.00) -
Lokateks Trata : Planina Kranj, Luka Koper: Zarja Balinček, 
Zabiče: Jadran Izola, Krim Pekarna Vrhnika: Hrast. S. 1 

HOKEJ 

JESENICE 

Jeseničani pripravljajo maščevanje 

V avstrijski ligi EBEL so minuli petek hokejisti Acronija Jesenic 
gostovali na Dunaju in po presenetljivem preobratu, ko so do-
mači vodili že s 3 : o, na koncu slavili proti ekipi Vienna Capi-
tals s 4 : 3 (o : 3, 3 : o, 1 : o). Žal pa našim prvakom podoben 
preobrat ni uspel v nedeljo zvečer, ko so v polni domači dvo-
rani gostili moštvo Pasut VSV iz Beljaka. Po težavah z vratarji 
(Seamus Kotyk se je že poslovil od Jesenic, Hočevar je bil po-
škodovan, Glavič pa bolan) je imel trener Matjaž Kopitar proti 
Beljačanom na razpolago vse igralce, v ekipi pa je zaigral tudi 
Tomaž Vnuk. Vendar pa naši zmagovalnega niza tokrat niso 
nadaljevali, saj so avstrijski prvaki povedli s 3 : o, Jeseničani so 
izenačili na 3 : 3, na koncu pa izgubili s 3 : 4 (o : i, o : 1, 3 : 2). 
Na lestvici še naprej vodi ekipa Red Buli Salzburga s 53 točka-
mi, druga je s 50 točkami ekipa Pasut VSV, tretji s 45 točkami 
Liwest Linz, četrti pa so Jeseničani, ki imajo 41 točk, točko več 
kot na petem mestu ekipa Vienne Capitals. Danes Acroni Jese-
nice čaka že nova tekma, ker pa odhajajo na gostovanje v Be-
ljak, se že pripravljajo na maščevanje za nedeljski poraz. Sre-
čanje v Beljaku se bo začelo ob 19.15. V. S. 

KOLESARSTVO 

KRAN) 

Savčani sezono začeli v Italiji 

Kranjska Sava je bila edina slovenska kolesarska ekipa, ki je 
v soboto nastopila na dirki Coppa San Geo (1.2), ki je 
potekala v okolici Gardskega jezera v Italiji. Zmaga je s 
Hrvojem Miholjevičem (Loborika, lani je vozil pri Perutnini) 
odšla na Hrvaško, dobro pa so dirkali tudi Savčani. Na za-
četku dirke je s še dvema kolesarjema pobegnil Gašper 
Svab. Ujeti so bili šele po 110 kilometrih. Selekcija se je 
potem naredila v zadnjem vzponu. Na koncu je bil najvišje, 
na 12. mestu, Werner Faltheiner, Avstrijec, ki je v Savo prišel 
pred letošnjo sezono. Vlado Kerkez je bil 21., Grega Bole 23., 
nekaj mest za njima pa sta dirko končala tudi Massimo De-
marin in Kristjan Koren. M. B. 

Valjavec začel na stopničkah 

Na 53. etapni kolesarski dirki po Andaluziji v Španiji (Ruta Ci-
clista del Sol) se je s 3. mestom izkazal Slovenec Tadej Valjavec 
(Lampre Fondital). Za zmagovalcem Špancem Oscarjem 
Freirejem (Rabobank) je zaostal za vsega dve sekundi. M. B. 

Matic želi biti še hitrejši 
Škofjeloški šprinter Matic Osovnikar na evropsko dvoransko prvenstvo, ki bo konec tega tedna 
v Birminghamu, odhaja prepričan, da je znova sposoben seči po kolajni. 

VLLMA STANOVKIK 

Ljubljana - "Za menoj je naj-
uspešnejša sezona, ko sem na 
evropskem prvenstvu v teku na 
sto metrov osvojil bronasto ko-
lajno in s časom 10,14 postavil 
tudi nov slovenski rekord Ven-
dar pa sem tak, da se z doseže-
nim ne zadovoljim, pač pa na-
prej treniram z namenom, da 
bi bil še boljši, da bi tekel še hi-
treje. Tako sem tudi priprave 
na novo sezono začel z mislijo, 
da rezultate še lahko popravim, 
da na sto metrov lahko tečem 
tudi pod desetimi sekundami 
To bi bil res sanjski rezultat in 
že danes sem radoveden, ali mi 
ga bo uspelo doseči. Vendar 
verjamem vase in vesel sem, da 
tudi drugi verjamejo vame," je 
ob podpisu sponzorske pogod-
be s Hypo Group Alpe Adria 
prejšnji teden poudaril Matic 
Osovnikar, škofjeloški atlet, ki 
je z odličnimi rezultati v 
zadnjih letih dobil naziv najhi-
trejšega Slovenca, v zadnjem 

Osebni sponzor n a j h i t r e j š a Slovenca Matica Osovnikarja je postala Hypo Group Alpe Adria, 
Ško^eločan pa je ob podpisu pogodbe segel v roke generalnem direktorju Hypo Leasing Anto-
nu Romihu In članu uprave Hypo Alpe-Adria-Bank Urbanu Golobu. / FOU>. c<»UD IMI« 

letu pa je postal tudi najboljši 
slovenski športnik. 

"Za novo sezono sem trdo 
treniral, s trenerjem sva iska-
la, kje so še možnosti za bolj 

Atletska zveza Slovenije je prejšnji teden podpisala 
pogodbo s tako imenovano vrhunsko selekcijo. Med 
izbranci kraljice športov so Brigita Langerholc, Jolan-
da Čeplak, Merlene Ottey, Marija Šestak, Helena Ja-
vomik . Matic Osovnikar, Jan Ž u m e r , Rožle Prezelj , 
Miro Vodovnik in Primož Kozmus. Denar za vrhun-
sko sekcijo je nameni lo ajdovsko Primorje, vsak tek-
movalec in tekmovalka pa bo prejel po 5000 evrov. 

intenziven trening. Popravila 
sva še nekaj malenkosti, ko-
nec januarja sem začel s tek-
mami in že na mitingu v 
Ljubljani s časom 6,70 na 60 
metrov izpolnil normo za ev-
ropsko dvoransko prvenstvo. 
Kasneje sem se na mitingih 
malce lovil in na mitingu v 
Diisseldorfu dosegel rezultat 
6,66, kar je moj najboljši le-
tošnji rezultat. Ugotovil pa 
sem tudi, da to še ni moj 
maksimum in da lahko te-
čem še hitreje," pravi Matic, 
ki je znan po tem, da je najhi-
trejši na najpomembnejših 
tekmovanjih. "Po lanski me-

dalji na evropskem prvenstvu 
na prostem preprosto nisem 
pomislil, da si ne bi za cilj po-
stavil medalje tudi na evrop-
skem prvenstvu v dvorani," še 
dodaja Matic, ki bo zagotovo 
prvo ime naše reprezentance 
na bližnjem evropskem pr-
venstvu v Birmingamu, ka-
mor slovenski atleti potujejo 
že jutri. Med njimi se bosta za 
nastop v finalu zagotovo bori-
la še dva gorenjska atleta: 
škofjeloška dolgoprogašica 
Brigita Langerholc, ki bo na-
stopila v teku na 800 metrov, 
in Kranjčan Rožle Prezelj v 
skoku v višino. 

Najmlajši risi spet doma 
Slovenska hokejska reprezentanca U94 je uspešno nastopila na neuradnem svetovnem prvenstvu 
v Kanadi, prejšnji teden pa so fantje srečno prispeli domov. 

VILMA STANOVNIK 

Brnik - Kar pošteno so bili 
pred prihodom na brniško le-
tališče že nestrpni starši in 
prijatelji naše najmlajše ho-
kejske reprezentance, ki je v 
začetku tega meseca odpoto-
vala na neuradno svetovno pr-
venstvo, tako imenovani Que-
bec International Pee - Wee 
HockeyTouxnament. Nestrp-
ni zato, ker je letalo zamujalo 
že več ur (megla na letališču), 
pa tudi zato, ker je vse zani-
malo, s kakšnimi vtisi se fant-
je, večinoma stari komaj 12 ali 
13 let, vračajo iz dežele hokeja. 
O rezultatih, zmagah in pora-
zih so marsikaj že izvedeli, 
bolj jih je zanimalo, kako je 
bilo igrati hokej prek Atlanti-
ka, na turnirju, kjer je še ne 
dolgo tega prve gole čez lužo 
zabijal tudi naš hokejski as 
Anže Kopitar. 

"Tri tekme smo izgubili, 
štiri zmagali. Trener je bil za-

Domači so komaj čakali najmlajše slovenske rise, med 
njimi je bil tudi jeseniški branilec Nejc Kožar. 

dovoljen z nami, čeprav so 
nas na glavni tekmi, ki smo jo 
izgubili z 1: 2, sodniki malce 
ogoljufali. Vendar smo se 
imeli dobro, marsikaj smo vi-
deli in se naučili, tudi pri dru-
žinah, kjer smo prebivali, so 
nas lepo sprejeli," je povedal 
13-letni Jaka Podrekar iz Moj-
strane, ki hokej pri jeseni-

škem Acroniju igra že deveto 
leto, in dodal, da upa, da bo 
imel še kdaj priložnost igrati 
hokej v Kanadi. Podobnih 
misli so bili tudi njegovi soig-
ralci, ki si čez leta želijo posta-
ti tudi slovenski članski hokej-
ski reprezentanti. V Kanadi 
so za Slovenijo nastopali: vra-
tarja Tomaž Trelc in Jakob 

Rajšp, branilci Vladimir Mo-
jovič, Jurij Repe, Mihael Po-
točnik, Blaž Škrjanec, Matic 
Brgant, Nejc Kožar in napa-
dalci Klemen Drozg. Blaž 
Knez, Luka Petelin, Aljaž 
Uduč, Jaka Podrekar, Anže 
Bemik, Anže Torok, Tadej 
Snoj, Vid Jazbec, Robi Stemi-
ša in Matic Zupane. 
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Sašovi uspehi so magnet 
čeprav je žirovski judo klub eden najstarejših športnih kolektivov v kraju, pa mlade zadnja leta za 
judo znova navdušujejo predvsem uspehi Saša jereba. 

V I L M A STANOVNIK 

Žiri - "Naš klub ima v kraju že 
kar dolgo tradicijo, saj so se 
leta 1956 zbrali prvi navdu-
šenci za judo, tri leta kasneje 
pa so ustanovili svoj klub. 
Med njimi je bil tudi Anton 
Mlakar, ki je v klubu še vedno 
aktiven, pa tudi nekateri dru-
gi, ki so bili za tiste čase zelo 
napredni. Drugih športov ni 
bilo veliko in zato je bil judo 
zelo popularen, žirovski judo-
isti pa so dosegali lepe rezulta-
te tudi na državni ravni bivše 
Jugoslavije. Med njimi je bila 
v ženski konkurenci tudi Ton-
čka Krvina, ki je bila c^o dru-
ga na državnem prvenstvu," 
pravi sedanji predsednik Judo 
kluba Alpina Žiri Tomaž Mk-
kar, ki je tudi sam več kot dvaj-
set let treniral judo. 

V zadnjih letih se je navdu-
šenje za judo v Žireh spet zelo 
povečalo, veliko seveda tudi 
po zaslugi uspehov državnega 
reprezentanta in olimpijca 
Saša Jereba. Tako imajo v 
mlajših kat^orijah celo teža-
ve, kako zagotoviti prostor ozi-
roma trenerje vsem mladim, 
čeprav so v klubu zanimanja 
za ta šport zelo veselL Trenut-
no imajo v klubu kar štiri tre-

Petnajstletni Andraž Jereb, mlajši brat Saša Jereba, je prejšnji teden postal slovenski prvak med 
kadeti, minuli petek pa je uspešno nastopil v domači telovadnici v Žireh. / fo« poIo« Mi>k.t 

nerje, med njimi je licenčni 
Milan Jereb. Vseh članov klu-
ba je okoli šestdeset, od tega je 
blizu trideset mladih, ki na-
stopajo tudi na različnih tek-
movanjih. "Eden najuspeš-
nejših je v kadetski kategoriji 
Andraž Jereb, mlajši brat Saša 
Jereba, ki je prejšnji teden po-
stal državni prvak in se trenut-
no pripravlja na kvalifikacije 
za evropsko prvenstvo kade-

tov. Poleg njega je med naj-
boljšimi slovenskimi mladin-
ci Janez Bogataj, ki je bil de-
cembra drugi na mednarod-
nem pokalu Nagaoka, med 
najmlajšimi pa je med dekleti 
zelo perspektivna Manca 
Sadi, med fanti pa tudi Matic 
Jezeršek, Jakob Potočnik, 
Mark Žakelj in še nekateri," je 
ob petkovem ekipnem pokal-
nem tekmovanju za mlajše 

kategorije v Žireh povedal To-
maž Mlakar, ki se je na koncu 
skupaj s tekmovalci veselil 
uspeha domače ekipe, ki je 
zmagala pred ekipo Jesenic in 
Olimpije. V klubu trenutno še 
nimajo članske ekipe, ki bi na-
stopala v državni ligi, vendar 
pa fentje trenirajo in v prihod-
nji sezoni v žirovskem klubu 
računajo tudi na nastope 
svojih članov. 

NOGOMET 

KRANJ 

Veterani ugnali trenerje 

Na pobudo direktorja ND Triglav 2000 Mirana Šubica so 
se pred začetkom pomladanskega dela v slovenskih ligah 
na kranjski umetni zelenici pomerili veterani kranjskih no-
gometnih klubov proti trenerjem Triglava. V prvi tekmi 
take vrste po dolgih letih so med veterani nastopili tudi 
Matjaž Florjančič, Filip Murnik, Franci Ahčin in Martin Je-
raj, nastopilo pa je tudi i8 trenerjev Triglava. Veterani so 
bili boljši 53:0, druženje se je končalo v prijateljskem kle-
petu. V. S. 

KARATE 

VELENJE 

Trije novi državni prvaki iz Kranja 

Prejšnji teden so se na državnem prvenstvu v karateju v 
športni dvorani v Velenju pomerili tekmovalci iz 35 klubov, 
članov Karate zveze Slovenije. Člani Karate kluba Kranj so 
osvojili tri naslove državnega prvaka in bili z osmimi 
medaljami spet najuspešnejši klub prvenstva. Med člani-
cami je v kategoriji do 53 kg spet slavila Iva Peternel (KK 
Kranj), ki je v finalu prepričljivo z 8 : o premagala Tino Mli-
narič (KK Partizan Ljutomer). V kategoriji do 60 kg sta se 
do finala prebili dve članici kranjskega kluba Teja $avor in 
Bojana Dujovič. Ker se tekmovalki odlično poznata, se je 
boj najprej končal neodločeno, v podaljšku pa je odločilno 
prednost dosegla Teja Šavor in osvojila drugi naslov za 
Kranj. Bronasto medaljo je v tej kategoriji osvojila Lejla 
Ašanin (KK Shotokan Kranj). Vse tri kranjske tekmovalke 
so nastopile tudi v absolutni kategoriji. Tokrat jih je pre-
senetila Špela Muha (Zmaj Ljubljana), ki je osvojila naslov 
prvakinje, Teja Šavor je bila druga, Iva Peternel in Bojana 
Dujovič pa sta si delili tretje mesto. Pri članih je bil v kate-
goriji do 80 kg nepremagljiv Matjaž Končina (KK Kranj). 
Matjaž pa je nastopil tudi v absolutni kategoriji in šele v fi-
nalu doživel poraz proti mlademu Omerju Tabakoviču 
(Tiger Velenje) in se moral zadovoljiti s srebrno medaljo. 
V. S. 

TENIS 

Nekdanji odlični napadalec Andrej Jerina in mladi trener 
Erik Sedej 1 F«O: T™ DOU 

DOMŽALE 

Zmaga Rebolove v Domžalah 

Na odprtem prvenstvu Domžal v članski kategoriji sta si 
zmagi priigrala Triglavanka Klavdija Rebol, ki je v finalu ug-
nala Mariborčanko Tino Potisk, in Tomislav Ternar (Branik 
Maribor), v finalu uspešnejši od prvopostavljenega igralca 
turnirja Gregorja Repine. B. M. 

I GIBAJTE SE Z NAMI 
J A N E Z FERLIC 

Pet razvojnih faz tekača 
Razvoj v pravega tekača tek-

movalca je daljši proces, ki za-
hteva postopno napredovanje, 
spreminjanje sistema trenirjga 
in prilagajanje obremenitvam, 
kd se praviloma stopnjujejo. Ni 
pa nujno, da se vsak razvije v 
d o b r ^ tekača, saj nekomu 
lahkoten tek povsem zadosti 
potrebe po gibanju in tako osta-
ne na nekoliko nižji razvojni 
fezi, a je vseeno lahko piav tako 
zadovoljen kot dober tekač, at-
let, ki nastopa na tekmovanjih. 

Prva feza - začetnik 
Vsak začetek je težak in po-

dobno je tudi, ko se popoln za-
četnik poda na cesto ali stezo, 
da opravi prve tekaške korake. 
Sicer pa se kmalu pojavijo prvi 
pozitivni učinki, kot je npr. iz-
guba odvečne telesne teže, 
spreminjane oblike telesa in 
zadovoljstvo po opravljenem 
naporu. Pri začetnildh je mno-
gokrat problem, ko se tekafi s 
preveliko vnemo zaženejo v 
trening in to lahko pripelje do 
fioškodb ali celo do prekinitve 
vadbe in izgubo motivacije, 
zato morajo biti prvi tekaški ko-
raki namenjeni sproščenemu 
in lahkotnemu tdoi po občut-
k a 

Druga faza • jogging tekač 
Verjetno najbolj prijetna ob-

lika teka je t L jogging, ki po-
meni lahkoten in neprekinjen 
tek preprosto za sprostitev in 
uživanje. Za te tekače je značil-
no, da so sposobni vsakodnev-
ne vadbe in jim ta pomeni že 
vsakdanjo nujnost. To pa zgolj 
zaradi tega, ker je tek prosto 
planiran, ker je to zabava, daje 
občutek svobode in sreče. Tre-
nerji tukaj še ne nastopajo, pač 
pa so koristni nasveti somišlje-
nikov oz. sotekačev. Ti tekafi, 
kd zavzemajo največji del teka-
ške populacije, se že udeležuje-
jo rekreativnih tekem z name-
nom druženja, spoznavanja 
novih krajev in ljudi 

Tretja faza - tekmovalec 
Ko je sodelovanje na tek-

movanjih glavni dlj in spod-

buda za tekača, se ta prelevi v 
tekmovalca. Po naravi imajo 
ti tekači v sebi precej pozitiv-
ne tekmovalne naravnanosti 
in želje po nastopih na tek-
movanjih. Telo se na tej raz-
vojni fazi že dobro razvije v 
vitko atletsko postavo z razvi-
timi mišičnimi skupinami, 
odvečnih kilogramov ni več. 
Na tej stopnji je treba paziti, 
da je sistem treninga vsaj 
malo načrtovan in usklajen z 
obdobji počivanja oz. regene-
racije. Nemalokrat so ti tekafi 
zaradi prevelikega obsega tre-
ninga že žrtve pretrenirano-
sti, pojavi pa se lahko tudi sin-
drom kronične utrujenosti. 

Četrta faza - atlet 
Stopnja, kjer tekač da vse 

od sebe. Poleg skrbno načrto-
vanega treninga tekač išče po-
moč tudi v sodobnih meto-
dali treninga, ki niso vezane 
zgolj na tekaško vadbo, po-
membno vlogo igrajo fiziote-
rapevti, maserji in trenerji. 
Tek postane umetniško delo, 
kjer se potrpežljivo sestavlja 
mozaik uspeha. Tekmovanja 
so zelo pomembna in tekač 
že pose^ po visokih uvrstit-
vah in želi še napredovati k 
zastavljenim ciljem. Trening 
sestavljajo dolgotrajni teki, 
ponavljalni teki, treningi nav-
kreber in obisk telovadnice. 

Peta faza - pravi tekač 
Tek pomeni preživetje in 

službo. Tekač uporablja naj-
modernejše metode treninga s 
pomočjo strokovnega štaba 
strokovnjakov, ki jih ima na vo-
ljo. Reprezentančni dres mora 
biti del opreme. Ker sta obseg 
in intenzivnost treninga na naj-
višji možni ravni, je črta do po-
škodbe zdo tanka, zato je po-
trebna skrajna previdnost pri 
načrtovanju treninga. Po-
membno \4ogo igta tudi urav-
notežena prehrana z dovolj 
hranilnimi snovmi, dodajajo 
pa se še prehranski dodatki za 
zadosten vnos hranilnih snovi. 
Rezultati na tekmovanjih so iz-
jemni in zmagovalni oder je 
skoraj vedno na dosega 

Kako boste napredovali v tekaški vrednosti, je vaša odloči-
tev. Višje ko greste, več bo treba vložiti časa in truda. Pozi-
tivnih učinkov pa je na vsaki stopnji veliko. Dokler je spro-
ščeno in brez prisile, gre tudi zanesljivo. / fom. »otic Bregu 

mailto:vilma.stanovnik@g-glas.si
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Ič MOJ POGLED 
D A M J A N A Š M I D 

Nadarjeni otroci (3) 
Da ne smemo in ne moremo 

nadarjenih otrok prepuščati 
naklju^u, pove dejstvo, da je 
njihovo izobraževanje obra-
vnavano tudi v Zakonu o 
osnovni šoli. Njihovo odkriva-
nje poteka preko treh različnih 
stopenj. Najprej je na vrsti evi-
dentiranje učencev, ki bi lahko 
bili nadaijeni. O tem odloča 
učni uspeh, rezultati na regij-
skih in državnih tekmovanjih, 
dosežki pri interesnih dejavno-
stih, učiteljevo mnenje o otro-
kovem napredku ter mnenje 
šolske svetovalne službe. Na tej 
stopnji poteka zgolj opazova-
nje otroka in beleženje njego-
vega napredka, niso pa vklju-
čeni različni testi in druge oce-
njevalne metode. Do testiranja 
pride šele v fazi identifikacije, 
ki zajema bolj pohabljeno ob-
ravnavo učencev, ki naj bi bili 
nadarjeni. Učitelji podajo oce-
no. ki se nanaša na razume-
vanje in pomnjenje snovi, na 
razmišljanje in sklepanje, na 
ustvarjalnost, motivacijo, in-
terese, sposobnosti vodenja, na 
telesno gibalne sposobnosti ter 
no izjemne dosežke na posa-
meznih področjih. Otroci reši-

jo še test inteligentnosti ter test 
sposobnosti in ustvarjalnosti. 
Nadarjenost se oceni na pod-
lagi vseh teh rezultatov in po-
datkov. Evidentiranje poteka v 
prvi triadi izobraževanja, 
prav tako se že takrat seznani 
starše in pridobi njihovo mne-
nje. Testiranja pa potekajo šele 
p drugi ali tretji triadi. Ko so 
nadarjeni otroci enkrat identi-
ficirani in je pridobljeno mne-
nje s strani staršev, se začne 
njihova obravnava. Zanje se 
pripravi individualiziran pro-
gram, ki zajema različne me-
tode dela. Še posebej naj bi 
upoštevali otroku lasten tempo 
razvoja, razvijanje višjih mi-
selnih procesov, učenje mora 
biti fkksibilno in odprto. Po-
membno je, da otroka s tem ne 
odtujimo od vrstnikov, da mu 
hkrati z razvijanjem njegove 
nadarjenosti nudimo zadosti 
čustvene podpore in varnosti 
in da nimajo intelektualni iz-
zivi prednosti pred razvija-
njem njegove celotrte osebrujsti. 
To vse pa zahteva dobre pro-
grame, usposobljene kadre in 
veliko prilagajanja v šolskem 
sistemu. 

Prisluhnite nam-
polepšali vam bomo 
dan. 

91,0 MHz 
TU ISTICNI 

uiuiui.potepuh.com 

Dušica za dušo in dihala 
Pripravki iz materine dušice (Thymus serpyllum) lahko olajšajo različne tegobe od prehlada, bronhitisa, 
pljučnice prek prebavnih težav in krčev do nespečnosti in težav z ledvicami in mehurjem. Čaj iz 
dušice si lahko privoščite tudi kar tako, za dušo. Dobro bo del tudi ranjeni duši alkoholikov. 

P A V I A K L I N E R 

Zrasla je iz solz 
lepe Helene 

Ta srčkana, drobcena, pla-
zeča se rastlina ima nešteto 
domačih imen, med drugim 
ji rečemo babja dušica, bukvi-
ca, duša, dušek, materinka, 
mačešica, poljski timijan, 
prežilka. Naj jo imenujemo 
tako ali drugače, zanjo sta 
značilna vonj in okus, ki ju, 
kadar jo spoznamo, ne'more-
mo več zgrešiti. Moja babica 
je bila velika poznavalka in 
ljubiteljica te zeli in tudi 
zame ni čajčka na svetu, ki bi 
ga imela raje od tiste iz babje 
dušice. Poglejmo v skrivnost-
ne začetke škrlatne rožice. 
Antična zgodba pripoveduje, 
da se je lepa Helena nekega 
večera jokala na trojanskem 
zidu. Njene soLdce so padale 
na peščeno pobočje pod ob-
zidjem. Naslednje jutro so na 
tistem mestu zrasli prelepi 
grmički. Mimo je prišel ju-
nak z grdo rano na prsih in si 
nanjo pritisnil pest cvetov z 
bližnjega grmička. Rana se je 
v hipu zacelila. Stari Germani 
so materino dušico posvetili 
boginji Freyi, po pokristjanje-
nju pa je postala Marijina zel. 

Obolenja dihal 
so v njeni domeni 

Dandanes je materina du-
šica najbolj znana po tem, da 
je močan antiseptik, ki s svo-

jo aromo mimogrede pomo-
ri raznovrstne bacile. Kar 
najbolje pa vpliva tudi na di-
hala, zdravi prehlad, bronhi-
tis, pljučnico. Eterično olje, 
ki ga vsebuje, mehča sluz in 
pospešuje njeno izločanje iz 
dihalnih organov. Razkrijmo 
še druge zdravilne odlike, ki 
jih ima dušica precej. 

Prijateljica želodca 
in prebavil 

Priznani francoski naravni 
zdravilec Maurice Messegue 
je prepričan, da je materina 
dušica zvesta prijateljica že-
lodca in prebavil. Zelo dobro 
se obnese po mastnih jedeh, 
ki jih z njeno pomočjo lažje 
prebavimo. Dobre kuharice 
jo uporabljajo tudi v omakah, 
solatah in juhah, saj vedo, da 
gre ljubezen skozi želodec. 
Učinkovito blaži vsakršne 
krče, od oslovskega do običaj-
nega kašlja, pa razbijanja 
srca, želodčne krče, astmo in 
nespečnost. Je tudi diuretik, 
zato pomaga pri težavah z 
ledvicami in mehurjem, pro-

tinu in revmatizmu. Priporo-
ča se tudi epileptikom in sla-
bokrvnim otrokom. Krepčil-
no deluje pri vsakršni oslabe-
losti organov, posebej še pri 
slabostih živčevja, kot so de-
presije, hipohondrija, apatija, 
in krvnega obtoka, kar se 
kaže v vrtoglavici, migreni in 
šumenju v ušesih. 

Pripravkek iz materine 
dušice za alkoholike 

Ker materina dušica zdravi 
zunaj in znotraj, tako kožo 
kot celo telo, čiščenje "od 
znotraj" pa odvaja strupe sko-
zi jetra, je 2animiv ljudski re-
cept za zdravljenje alkoholi-
kov. Štiri zvrhane jušne žlice 
so preliU z merico vroče, a ne 
vrele vode ter jo pustili stati 
pol ure. Nato so zvarek prece-
dili in daU pijancu vsake četrt 
ure izdaten požirek tega čaja. 
Posledice so bile huda driska, 
močno uriniranje, slabost, 
bruhanje in potenje, Id mu je 
sledila neutolažljiva želja, ki 
jo je pijanec lahko potešil le s 
studenčnico. Že res, da se je 

ob prvi priložnosti spet napil, 
a ko je skrbna roka postopek 
"zdravljenja" večkrat ponovi-
la, je vsak vinski bratec postal 
zmernejši pri uživanju rujne-
ga vinca. 

Poparek za zdravje 
ali kar tako 

Poparek iz materine dušice 
ponavadi pripravimo tako, da 
vzamemo zvrhano žlico zeli 
in jo poparimo s pol litra vre-
le vode, takoj pokrijemo in 
pustimo, da se čaj nekoliko 
ohladi, nato ga precedimo. 
Popijemo tri do štiri skodeli-
ce tega čaja dnevno. Poparek 
v tej obliki lahko uporabimo 
pri bolezenskih tegobah ali 
pa kar tako • za družabno pit-
je čaja. Pri prehladu ali teža-
vah s kašljem ga lahko osladi-
mo z medom, za lajšanje te-
žav z želodcem pa vedno pij-
mo grenek čaj! Poparek bo 
okusnejši, če materini dušici 
dodamo slez (Althaea offici-
nalis), trpotec {Plantago lanu-
olata) in janež {Pimpinella 
anisum). Z domačimi čaji in 
mešanicami, kot je ta, lahko 
krepimo zdravje, razvajamo 
naše najbližje ali pa prijetno 
presenetimo goste. Proti te-
žavam z jetri sezimo po po-
parku iz ščepca dušice in 
ščepca sladkega janeža na 
skodelico vode. Pri glavobolu 
si pomagajmo z dišečo blazi-
nico iz materine dušice, ki jo 
položimo na glavo. Po dušici 
lahko sežete mirne duše, saj 
ni škodljiva! 

Vodmat 4 T A M , K j E R S O N C E V Z H A J A 

E D V A R D SVETEK 

J. del 

Vodmat (v starih zapiskih 
Udrnat) je zelo staro naselje 
in je ime dobilo po vodi, saj je 
tu v neposredni bližini tekla 
Ljubljanica in ljudje so imeli 
dosti opravka z njo, zato so 
kraju dali ime po njej. Prebi-
valci Vodmata delijo naselje 
na stari in novi Vodmat. Sta-
nje tisti del, ki leži ob Zalo-
ški cesti, med dolenjsko želez-
nico in vse tja do cerkve sv. 
Petra. Na Vodmatu leži celo-
ten kompleks bolnišnic. Že 
nekaj let po prvi svetovni voj-
ni so predel zemljišč vzhodno 
od dolenjske železnice raz-
parcelirali v smeri sever-jug v 
ulice in jih namenili indivi-
dualni stanovanjski gradnji z 
znamenitimi vodmatskimi 
ohišnicami. Sega vse od do-
lenjske železnice do Pokopali-
ške ulice in se imenuje Novi 
Vodmat. 

Vodmat je izključno delav-
sko naselje brez vsake industri-
je, danes pa je tu veliko obrtni-
ških servisov in delavnic. Ljud-
je so prav ta kraj pogostokrat 
zamenjavali z Mostami, mis-
leč, da so Moste tam, kjer je bil 
nekdaj sedež občine Moste -
Polje, čeprav ta vas leži kar kak 
kilometer proti Zalogu. 

Nekoč so bili kmetje z Vod-
mata (starega dela) pogosto 

furmani pri prevozu tovorov, 
ki so iz Ljubljane šli po današ-
nji Šmartinski cesti v Šentja-
kob in dalje na Štajersko. Niso 
pa bili udeleženi pri tovorjenju 
iz Zaloga v Ljubljano. Ob spe-
Ijavi dolenjske železnic« je pro-
ga ta Vodmat prepolovila in 
kasneje vplivala tudi na njego-
vo upravno ureditev ter na veli-
ke pozidave, ki so se v starem 
delu širile predvsem kot osred-

nji bolnišnični del Ljubljane. 
Tudi kompleks vojaških bolniš-
nic je ležal tu. 

Vodmat se v najzgodnejši 
dobi omenja v zvezi z ljub-
ljanskimi Spanheimi in nji-
hovimi daritvami župniji 
Šentpeter, ustanovljeni leta 
ii6i. Ta vas je bila prva vas 
vzhodno od tega verskega sre-
dišča in zato naravni del go-
spostva, ki je izviralo od te cer-
kve. Po ustanovitvi ljubljanske 
škofije leta 1461 pa se že tudi 
tu pojavijo škofijske posesti. 
Leta 1496 urbar izkazuje po-
sest ljubljanskega vicedoma 
(posest Mesta) in njihov dvo-
rec. Okoli leta ijoo ima tu 

največje posesti škofija, ljub-
ljanska komenda, vicedom in 
cerkev sv. Petra. V tem času se 

je na tem prostoru uveljavila 
ljubljanska škofija in marsi-
katero posest odvzela cerkvi sv. 
Petra. Ta je z ustanovitvijo 
ljubljanske škofije hitro tuiza-
dovala in to se je poznalo tudi 
pri zemljiškemu lasthištvu. 
Tako se leta 1517 tu omenja le 
ena njihova huba. večja škofij-
ska posest pa leta 1539. Takrat 
se na Vodmatu omenjajo tudi 
posesti nekaterih ljubljanskih 
meščanov. Ves čas 15., 16., in 
17. stoletja, pa tudi še kasneje, 
so tukajšnje posesti v najveiji 
meri cerkvene. 

Cena icnjige Tam, kjer sonce vzhaja z 20% popustom je 
i},35 EUR (3.200 Srr). Prodaja na Gorenjskem glasu, Zoisova i, 
Kranj, po telefonu 04/201 42 41 od 7. do 15. ure ali po e-pošti: 
narocnine@g-glas.si. 

Gorenjski Glas 

mailto:narocnine@g-glas.si
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Fižo 
BORIS B E R G A N T 

Za fižol bi marsikdo rekel, 
da je to preprosta, nezahtev-
na in vsakdanja zelenjava. 
Domovina te prastare rastli-
ne je Srednja oziroma Južna 
Amerika. V Mehiki so ga je-
dli že pred več kot 9000 leti, 
v Evropo pa je prišel v 16. 
stoletju. Zrnje fižola je lahko 
različnih oblik ter bele, ru-
mene, rdeče, rjave, črne bar-
ve in v vseh mogočih proga-
stih kombinacijah omenje-
nih barv, pa morda še kakš-
ne povrhu. Zrnje fižola sicer 
slovi kot težja, "vetrovna" 
hrana, vendar samovoljni 
napuh, ki mu ga pripisuje-
mo, ni povsem upravičen. S 
jx)zomejšo pripravo se temu 
lahko izognemo in spreme-
nimo fižol v ustvarjalno hra-
no. Fižol pred kuhanjem na-
močimo, vodo, v kateri se je 
namakal, odlijemo in tudi 
med kuhanjem vodo nekaj-
krat zamenjamo, lahko pa 
dodamo tudi začimbe, ki do-
bro vplivajo na prebavo (lo-
vorov list, koper, ingver ali 
kumino), da se izognemo 
prebavnirr težavam. Seveda 
to početje ni nujno za vse 
sorte fižola, predvsem ne za 
novejše. Od bolj eksotičnih 
vrst fižola sta pri nas v proda-
ji zmerno pogosta fižola 
mung in adzuki, Id se skoraj 
vedno zamenjujeta za rdečo 
in zeleno sojo, druge vrste 
pa so redkeje prodajana do-
brina. Pri nakupu naj bo zr-
nje lepo napeto, kakršne koli 
barve in oblike je že, brez 
zlomljenih delov. Kakovost 

se najlepše razgali, ko ga na-
močimo: takrat se fižol slab-
še kakovosti ne napne ena-
komerno, pokaže temne in 
plesnive dele ter še kako dru-
gače da vedeti, naj naslednjič 
kupimo kaj boljšega. Hrani-
mo ga v dobro zaprtih kozar-
cih, kjer se lahko ohrani leta 
dolgo. Fižol lahko pripravi-
mo kot prilogo, solato, ali sa-
mostojno jed, lahko v eno-
lončnici s testeninami in ze-
lenjavo. 

Testeninska solata 
s fižolom, mozzarelo 
in slanino 

Za 4 osebe potrebujemo: 25 
dag najljubših testenin, 40 dag 
kuhanega jižola, 20 dag mo-
zzarek, 10 dag mesnate slani-
ne, 4 žlice kisle smetane, j žli-
ce pehtranovega kisa, 3 žlice 
vode, 2 žlici sesekljane rukole, 
sol in sveže mlet poper. 

Svoje najljubše testenine 
skuhajte v slanem kropu, jih 
odcedite in ohladite. Slanino 
narežite na trakove ter jo na 
ponvi prepražite, da postane 
hrustljava. Ohlajenim teste-
ninam dodajte kuhan fižol. 

mozzarelo ter prepraženo 
slanino. Začinite s kislo 
smetano, kisom, vodo, ruko-
lo, soljo in poprom, dobro 
premešajte ter postrezite. 
Solato lahko shranite tudi za 
dan ali dva v hladilniku. 

Fižol z jurčki 

Za 3 osebe potrebujemo: 0,5 kg 
kuhanja belega Jižola, 20 dag 

jurčkov ali kakšnih drugih 
gob, 1 čebulo, 2 žlici olja sol, 
poper, peteršilj, 3 stroke česna 
in 1 dl sladke smetane. 

Na olju prepražite čebulo, 
toliko, da porumeni. Dodajte 
narezane jurčke, malo po-
pražite in začinite s soljo, po-
prom, peteršiljem in čes-
nom. Dodajte še kuhan fižol 
in sladko smetano, dušite še 
nekaj minut in postrezite. 

Piščančji ragu s fižolom 
in kožicami 

Za J oseb potrebujemo: 1 kg 
piščani^ega Jileja brez kosti, 1 
sesekljano čebulo, 3 žlice mas-
la, 30 dag kuhanja belega Ji-
žola, 1 žličko moke, 1 dl suhe-
ga belega vina, 1 dl kokošje 

juhe, 15 dag izluščenih kožic, 
0,5 dl sladke smetane, sol, 1 
žličko sesekljanega kopra. 

Piščančji file narežite na 
manjše kose ter ga solite. V 
kožici razpustite maslo in na 
njem prepražite sesekljano 
čebulo, da postekleni. Dodaj-
te kose piščanca, jih prepra-
žite, pomokajte ter zalijte z 
vinom in juho. Pokrijte in 
dušite 10 minut. Dodajte ko-
žice, fižol in sladko smetano 
ter dušite še 10 minut. Po 
potrebi solite, posujte s se-
sekljanim koprom ter takoj 
postrezite. 

Namaz iz fižola 
in kaper 

Potrebujemo: 20 dag kuhane-
ga belega Jižola, 2 žlici kaper, 1 
žlico sveže sesekljanega peterši-
Ija, 3 žlice najboljšega oljčnega 
olja, 1 žlico limoninega soka, 
sol in sveže mlet poper. 

Vse sestavine skupaj spi-
rirajte v električnem mešal-
niku, solite in popoprajte 
po okusu ter postrezite s 
toastom in svežo oprano 
rukolo. 

m 
ZELENO IN CVETOCE 
I C O R P A V L I Č 

Bergenija 
Vsak sončen dan izvabi 

kak nov cvet iz zaspane zim-
ske zemlje. Počasi se je nara-
va začela prebujati in tudi če-
bele že obiskujejo prve cve-
tove. 

Danes vam predstavljam 
bergenijo, rožo, ki je še pred 
leti krasila skoraj vsak slo-
venski dom. Na cvetličnih 
gredah ali na škarpah je ime-
la dovolj prostora za svoje 
mesnate in velike živo zele-
ne liste, ki so zimzeleni. K 
nam so jo prinesli iz sibir-
skih predelov, doma je iz Hi-
malaje, zato ni občutljiva na 
mraz, saj ji naše podnebje 
zelo ustreza. Je trajnica, ki 
ima debelo koreniko, iz kate-
re poženejo številni listi. V 
tem času že poganjajo stor-
žu podobni previsni poganj-

ki roza do rdeče barve, na ka-
terem so nanizani popki, ki 
se bodo v nekaj tednih raz-
cveteli in čudovito zadišali. 
Bergenija cveti od marca do 
maja. Zelo dobro uspeva na 
sončnih straneh hiš, na škar-
pah, saj ima rada visoke tem-
perature, pa tudi redno vla-
go. Če je posajena v dobro 
zemljo, ima še večje liste in 
cvetove in potrebuje veliko 
prostora, saj se tudi hitro 
razrašča. Presajamo jo v je-
seni, najbolj ji ustrezajo 
obrobki gredic, kjer prostor 
ni omejen, pa tudi po skal-
njakih bo lepo uspevala, če 
ima družbo rastlin, ki bodo 
lepo in istočasno cvetele. 
Rastlina zraste do 20 cm vi-
soko in poznamo tudi kri-
žance, ki imajo večje cvetove 

še drugih rdečih odtenkov, 
listi pa jeseni dobijo tudi rja-
ve in rdečkaste tone. Lahko 
so tudi rdeče obrobljeni in 
pozneje čez zimo kakšen 
tudi odmre, zato jih spomla-
di porežemo, da m l a i lažje 
odženejo. Bergenija je ena 
redkih rastlin, ki ni primer-
na za rezanje, nikjer je ne vi-
dimo v šopkih, je pa nekaj 
posebnega, če je posajena na 
mestih, kjer na hitro želimo 
zapolniti večje površine. 

Prihaja marec in prva dela 
na vrtu so se že začela. Travo 
dobro pregrabimo in prezra-
čimo. Okrasnim travam po-

režemo suhe ostanke listov 
10 cm nad demi. Proti kon-
cu meseca jo tudi dobro po-
gnojimo. Pregledamo in po-
pravimo poti, škarpe, zidove 
in ograje. Uredimo gredice s 
trajnicami in odstranimo vse 
odmrle dele rastlin in odstra-
nimo zastirke. Obrezujemo 
in obstrižemo grmovnice, ko 
pa cvetni popki nabreknejo, 
ne obrezujemo več. V vod-
nem vrtu očistimo ribnik. 
Odstranimo odmrle rastline. 
Vrtnicam odstranimo zim-
sko zaščito in jih obrežemo. 
Pognojimo trajnice, okrasno 
drevje in grmovje. 

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

Tedenski jedilnik 
Nedelja • Kosilo: zdrobova juha z brokolijem, ciganske bržo-
le, pire krompir, zeljnata solata s fižolom, pita Iz suhih sliv; 
Večerja: hrenovke na žaru, krompirjeva solata, čebulni kruh. 
Ponedeljek - Kosilo: česnova juha s kruhovimi ocvrtki, široki 
rezanci z mletim mesom, rdeča pesa v solati; Večerja: duše-
na kisla repa, krvavice, kruh, bela kava. 
Torek - Kosilo: fižolova juha po italijansko, njoki, svinjska 
pečenka v naravni omaki, mešana solata; Večerja: krompir-
jeva kaša z ocvirki, mleko. 
Sreda - Kosilo: sarme s kislim zeljem, pire krompir, puding 
s sadjem; Večerja: juha z ovsenimi kosmiči In brstičnim 
ohrovtom, črn kruh, jetrna pašteta, kakav. 
Četrtek - Kosilo: rižota s telečjim mesom in zelenjavo, rdeča 
pesa v solati, pomaranče; Večerja: topil kruhki, kisle kuma-
rice in vložene pečene paprike, sadna kupa s kivijem. 
Petek - Kosilo: krepka mlečna juha, v pečici pečene sardele, 
krompir v koscih, radič s koruzo, sadje; Večerja: ocvrte kru-
hove "šnite", bela kava. 
Sobota - Kosilo: krompirjeva juha z brstičnim ohrovtom, 
mesni svaljki, porova omaka, mešana solata; Večerja: duše-
no zelje s slanino, kuhane kranjske klobase, kruh. 

Ciganske bržole 
Za 4 osebe potrebujemo: 70 dag govejih bržol, 2 žlici olja, nekaj 
rezin prekajene slanine, 1 večjo čebulo, 1 krompir, 2 paradižni-
ka, 1 žlico moke, čisto juho ali vodo. 
Bržole potolčemo, solimo in na vročem olju po obeh stra-
neh na hitro popečemo. Preložimo jih v drugo posodo, na 
olje pa damo na kocke zrezano slanino in sesekljano čebu-
lo ter pražimo, da zarumenita. Dodamo še na listke narezan 
krompir in olupljena, razpolovljena paradižnika. Dodamo 
opečene bržole, in pokrite dušimo do mehkega. Vmes prili-
vamo juho ali vodo. Mehke bržole damo v ogreto servirno 
posodo, omako potresemo z malce moke, zalijemo, dobro 
prevremo, pretlačimo, polijemo po bržolah in ponudimo. 

Pita iz suhih sliv 
Testo: 30 dag moke, 14 dag surovega masla ali margarine, 1 jaj-
ce, sol, 3 žlice vina, 3 žlice smetane in malo pecilnega praška; 
Nadev: pol kg suhih, izkoščičenih sliv, 20 dag rozin in nekaj žlic 
sladkorja ali medu, 1 rumenjak. 
Maščobo nadrobimo v moko, ki smo jo skupaj s pecilnim 
praškom presejali, dodamo sol, jajce, vino in smetano ter 
na hitro zamesimo gladko testo; eno uro naj počiva na hlad-
nem. Dve tretjini testa razvaljamo v velikosti pekača, ga 
položimo v namaščen pekač, pokrijemo z nadevom, iz 
preostalega testa pa naredimo dolg svaljek In z njim v 
obliki mreže obložimo nadev. Tako pripravljeno pito prema-
žemo s stepenim rumenjakom in spečemo. Nadev: slive 
in rozine namočimo v vodi čez noč, nato jih z malo vode do 
mehkega zdušimo in po okusu sladkamo. 

d : V 
Loka IV, M a M I V pragnml, d a a 
K^MCimid «9 «. 4220 Skal)« Uika 
T«L:0«51299M 

' V drtovtto iioHiwjt z i določw čss 

l i R g ^ 
(pMplMl i ogiMiM9i pcMton (mft) 

• Vt tetrazte ustrezne smeri 

.V Otfct pfOQfwn8ldh ocodj 
^ 

•: .r^^UjUBiBM^ jPBMnlfJiven, SOTOstofsn, z razvio ^jfco^ 

IVEC v MARKETINGU (mO) 

ril drugi pilnNina visoka IzDtiratt)« 
ta, FDV ai (kugo), zatafma (Spin 

<tolomlzkuiii»vin«te«ngu 
nCumMikti orodl (Vford, EXDII,».) 

sflnoslo^ 2 razvAo •tanGMko 

M bo ridarib za dototen ČM, t poUuvriM 

ne iQQnp nnicML 

mailto:info@g-glas.si


1 4 ZAPOSLOVANJE info@g-^as.si 

KRATKE NOVICE 

KRANJ 

Največ delovnih dovoljenj za gradbenike 

Kvota delovnih dovoljenj za zaposlitev tujcev, ki jo vsako 
leto določi država, je letos enaka lanski. Obsega 18.500 de-
lovnih dovoljenj, od tega 13.500 za zaposlitve, 3500 za nove, 
ostale za podaljševanje že veljavnih dovoljenj. 2700 je dovo-
ljenj za sezonska dela v gradbeništvu, 220 za sezonska dela 
v kmetijstvu, loo za napotene (nameščene) delavce, looo 
kot rezervna kvota in 80 dovoljenj za usposabljanje oz. indi-
vidualne pogodbe. Miha Šepec, vodja službe za zaposlova-
nje tujcev pri Zavodu RS za zaposlovanje, pojasnjuje: pri 
osebnih delovnih dovoljenjih se preverja obstoj dovoljenja 
za stalno prebivanje, registracija samostojnega podjetnika 
ali osebne gospodarske družbe, status ožjega družinskega 
člana ali potomca slovenskih izseljencev, status begunca ali 
prosilca za azil. Če je izpolnjen vsaj eden od pogojev, se do-
voljenje izda, pri tem pa ni potrebno upoštevati stanja izko-
riščenosti kvote. Pri dovoljenjih za zaposlitev se preverja: 
stanje na trgu dela in ali so na zavodu prijavljeni ustrezni 
domači kandidati, delodajalca (če ni bil kaznovan, Če ni od-
puščal delavcev, če ni prejemal sredstev državnih pomoči), 
tujca (če ima ustrezno izobrazbo, potrebno za ponujeno de-
lovno mesto), izkoriščenost kvote delovnih dovoljenj. Dovo-
ljenje se izda, če so izpolnjeni vsi pogoji. D. Ž. 

KRANJ 

Skora j četrtina o d v e č n i h d e l a v c e v 

Po podatkih območne službe zavoda za zaposlovanje v 
Kranju je bilo decembra lani med 4724 brezposelnimi 2690 
(ali skoraj 57 odstotkov) brezposelnih žensk, 15 odstotkov 
iskalcev prve zaposlitve, 15 odstotkov mladih do 26 let, 37 
odstotkov dolgotrajno brezposelnih, 19 odstotkov starih 
med 40 in 50 let, kar 38 odstotkov pa starejših od 50 let. 
Med brezposelnimi je bilo tudi 1099 ali nekaj nad 23 
odstotkov stečajnikov ali presežnih delavcev. D. Ž. 

Javno delo je le za leto dni 
v javnih delih je letos manj zaposlitev kot prejšnje leto. Lani je bilo v 171 programov vključenih 313 
brezposelnih, letos 104 programi na Gorenjskem zajemajo 164 ljudi. 

D A N I C A Z A V R L Ž L E B I R 

Kranj - Na voljo je manj 
denarja, zato tudi manj pro-
gramov, pove direktorica 
kranjske območne enote Re-
publiškega zavoda za za-
poslovanje Lučka Žižek. Po-
leg tega se spreminja tudi de-
lovna obveznost ljudi, ki so 
vključeni v javna dela: letos je 
30-uma, lani je znašala 40 ur 
tedensko. Razpisi za javna 
dela so v novembru, do kon-
ca leta sprejemajo kandida-
ture in z delom zelo hitijo, 
ker se praviloma januarja 
veČina javnih del že začne iz-
vajati. V različnih društvih, 
ki kandidirajo za javna dela, 
so zato ravno ob koncu leta 
najbolj na trnih, ker ne vedo, 
ali bodo njihovim prošnjam 
ustregli. Letos so bili neka-
teri tudi zelo razočarani, ker 
so izpadli in jim javnih del 
niso odobrili. 

Ljudi, ki jih potrebujejo za 
pomoč pri izvajanju svojih 
programov, dobijo z zavoda 
za zaposlovanje za eno leto. 

Komaj se dobro usposobijo, 
že se njihovo sodelovanje 
konča. V raznih invalidskih 
institucijah so jim poleg red-
no zaposlenih "javni delavci" 
v veliko pomoč. Če bi jih 
želeli redno zaposliti, pa bi 
morali zaposlitev zelo tehtno 
utemeljiti pri svojih fi-
nancerjih. Da takšna praksa 
ni prav pogosta, pritrjuje tudi 
Lučka Žižek: potem ko 
konča program javnih del, se 
zaposli kaka petina ljudi. Ker 
je pretežni delež javnih 
delavcev vključen v javni sek-
tor, kjer novih delovnih mest 
ni in je zaposlovanje mogoče 
le, če se delovno mesto 
izprazni denimo z upoko-
jitvijo, možnosti niso prav 
velike. "Javna dela, katerih 
naročniki so občine, izvajalci 
pa razne institucije od šol, 
domov za starejše občane, 
muzeji, knjižnice in tudi ko-
munalne dejavnosti, so za 
nezaposlene dober način 
vzdrževanja delovne kondid-
je. Mlajšim so dobrodošel 
način pridobivanja izkušenj, 

Pri delu z invalidi so javni delavci v veliko pomoč. 

za dolgotrajno brezposelne 
pa možnost vnovične prido-
bitve delovnih navad," pravi 
Lučka Žižek in dodaja, da so 
z vključevanjem v javna dela 
zmanjšali dolgotrajno brez-
poselnost pri starejših od 50 
let, ki imajo manjše možnos-
ti, da se zaposlijo. 

Ena takih je tudi Darinka, 
ki je brez zaposlitve od leta 
1991 , ko je propadel Tek-
stilindus. Kot javna delavka 
je delala v begunskem centru 
in v različnih društvih, ki 
skrbijo za ljudi s posebnimi 
potrebami. Pri enem takih 
izvajalcev je tudi sedaj. Vmes 

je občasno dobivala tudi za-
poslitve za krajše obdobje, a 
nikjer niso želeli trajneje za-
posliti starejše delavke s 
srednjo tekstilno šolo. Tudi v 
javnih delih sociaba varnost 
ne traja dlje od enega leta. 
"Najtežja je negotovost, saj 
javno delo dobiš le za eno 
leto, morda ti za leto še po-
daljšajo, potem pa si znova 
na trgu, kjer zate kot za stare-
jšega delavca ni zanimanja. 
Do upokojitve pa je tudi še 
več let," pove Darinka, ki si je 
pri delu z invalidi pridobila 
veliko dragocenih socialnih 
veščin. 

ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE 
•PROSTA DELOVNA MESTA 

NA GORENJSKEM (m/ž) 

DELAVEC BREZ POKUCA 
ttk 40 09 03.07 A&UZ. D.0.0. 2G C08flAVA 5. 
KAMNA GOnCA 
JESE^XE RCKDO 020307. CISTOCA. 0 0 0 LJUB-
UA.SSKA12F, T23ETT̂ Z)N 
iok<)6 270207.DONDCM D 0.0. TROtNOVA POT 3. 
8330MeTWA 
n>K«to 060307.JEK04N DOO.C M TtaSt Jesence 
FT* OA: 2E 02.07. OGRBC DOO. PD(W» 5, MAVCLC8 
((A <]o 24 03 07: OUCK INZMAING. D.0.0 . Pf̂ O-
MOST22,POUAWeNAI>SKLOKO 
(Ck dO 02.03.07. STM<0 JATtC S P. C TAVCAFUA 1 
JESENCE 
rok &> 2702.07: ŠINKOVEC MAT&Vk S P. KOPtCSJA 
55.S»tL0«A 
POMOŽM DELAVEC 
nkdo 27 02 07 AiflffPOSSFLV DOO.VR8?W635. 
RADOVUCA 
n*dO 04 03.07 îG.DOO.SAVSKAie.faiVU 
fokdo. 27 02.07. CCCONSULDNGCEKTERDNO. 
SUCeVA2S, KftVU 
ftfid) 0203.07 K£>/AČ£V̂ SIAM<OSP.JEl£NOOL 
H).TRŽ)Č 
rek do 02 03 07 N&M.SÎ iAPEČ̂ IK K-D.POCeREZ-
JE 128 mio 
rokdo 17.03.07, NOVAK RANCSP.KOnCEVA 26. 

LCKA 
n* dO 2t U3.07. POOPECANAM)REJAS P. L HflOVK-
TA9.KRÂ U 
OSNOVNOŠOLSKA IZOSRAZBA 
ROKDO 06 03 07. BLAGOIČO MICOVSP. KOLOD-
VORSKA 7. KAMJ 
rek do 02.03.07. Ŵ̂>OWEP. DOO.. KOROŠKA 14. 
KRAXi 
rcA do M 03 07. OŠ jOSPA VA.NOOTA. KOROŠKA 12. 
KRGOFLA 
rokdo 280207 9MX0V)C MUKAhtED S P. POT rM 
PWRf«l0 TRŽJC 
OeOELOVAUCLESA 
lOk dO 02 03 07 JELOViCA. 00.. UÔ fTAŽNE HiŠE 
HRfii.PREOOVOfi 
rok do 27.0207 JELOi/CA DO OeRAT PP£CX)VOR. 
HRB1 PREGOVOR 

do 02 03 07. JELOVICA D D. KRVČM 58, U)k& 
tik dO 030307.0SMIČR06£PTSP.B£Gin;SKAdt. 
TRŽIČ 
l>tiSKAR;rcltdQ 280307.PLESKAR.DaO.TREftJA 
4 GORENiAVAS 
KUKARSKi POMOČNIK: rok do: 0703 07; KRVIŠAR 
MOJCA S P. TRGOVSKA 28. MCWSTRWA 
LESAR: rok dO 27.02.07. JELOVICA. D O . 06RAT PRED-
DVOR. }, PRE[X3VCR 
POŠTNI MANtPULAMT: rok do 06 0107. POŠTA KRANJ. 
WAZG0ŠKA8.WWiJ 
NIŽJA POKL ZOBR (DO 3 LED: do 06 03 07, LUZ-
NARFRfNCSP PtfVTAfDEVA»2.KRftNJ 
VRTNAR;njkdo 02 03 07 2aVAUU8LiWA 000. 
SAM0VA9.UUeutNA 
SLAŠČIČAR: rok dO 09 03.07. REm. 0.0.. SAVSKA 
LOKAI.KRATU 
MIZAR 
rokdo 020307. JELOV?CA. 00 MONTAŽNE WSE. 
me« PREDDVOR 
rokflo 270207. JELOVJCA 00.. OBRAT GOREfiiA 
VAS. SESTRVfiKA «AS 20. GORENJA VAS 
rek <90.02.03.07. JclWCK O O. Kidr̂ fs« &8. Šk Loks 
rekdo 02 03 07: SEA V/ME. O 0.0. KROW 22. KROPA 
KUUČAVmČAR; rok do. 06.0a07. MUROVEC MiRAN 
SP.KMJŠKA20.KAAN} 
OBLIKOVALEC KOVW 
rek <Jo 02.0307; SKRA MS. O.O.. Ijub̂ v̂ka 24 A. Kun 
rekdo 2702 07.N>(0,OO.OTON16.2aiZ!«<l 
MONTER VODOVODNIH NAPRAV; rok do 06.03 2007. 
JG2 BRDO PROTCKOl/mC STOROVE RS. PRE-
OOSUE30.KRA.HJ 

STROJNIK 
rt* <ta 02.03.07; LE TEHMKA. OaO.. Succsa 27. Kran 
n* do 06.03 07: SAX KONSTVAJKCIJE. O.O.O.. LJUB-
LJANSKA 24 A. KRANJ 
AVTOMEKAMK 
rokoo 02 0107: PROJ MATEVŽ. PEW08.ŠK UOKA 
rok do 24 03 07. QIJ»CK IN2R«RSNG. D.O.O.. PRED-
MOST22POUWEWDSKLO«0 
rek do: 2702.07, STEEimANS. 0.0.0.. C 2aEZAflJEV 
8.JESE>fCE 
ELEKTROMONTEft 
rek do 270207: GRAOSNEC QP. O 0.0, NA20RJEVA 
I.KRANJ 
rok dO 06.0307. HOIIXNGSILOV£NSKE2EI£ZNKX. 
0.0.0. SEKCUA ZA EE LAJeuVM-NAOZORNiŠTNO Ei 
JESENtCE.C M TITA7.JES£r4CE 
80R BISTRICA: rok do. 02 03,07. MERCATOR. O O. 
0tJ»A3$KA107.LmjANA 
AVTOELEKTRIKAR: rok do: 02.03 07: PROJ MATEVŽ. 
PEVN08.ŠK LOKA 
FRIZEF̂  ti* do. 07 03.07-HOetVAT ORA&CA S P, NAS 
SČERN6TA33.KRGORA 
ZIDAR 
rt* do: 2803 07. CESTNO P00J6TJE. O.D.. JEZERSKA 
20. KRANJ 
R*dO 03 03 07; SUAJLOViCMLmtEO S P. POTNA 

tO, TRŽIČ 
POUGALEC PODOV IN TLAKOV; rok do 27.02.07 
OLCA. 0.0.0. SMl£Cf4SKA 138. KRANJ 
0«MNtKAR:rokdo 10.03,07: RAUTERPRW02S.R. 
ULPOOGOZOOM29. BOH. BISTRICA 
VOZN« AVTOMEHANIK: fok do: 27,02 07; JOVANCMČ 
CRAGOSP. PARTIZANSKA 48, KRAHI 
VOZMK; f*do-, 24.03,07; FRAKEU TADEJ SP„ STllC€-
N024.ŽE1EZNIKI 
PRODAJALEC 
R* (to 06.03 07. A6RCMEHANKA. 0.0. Hasle UA Km 
rckdo: 09.03.07; GACHO. D.0.0. FM«t«4. PoM 
KRANJ, rok do- 08 03,07; UC KARANTAM̂ AMSeJT]. 
D.0.0. TOPNtŠKAS. UUBLMSA 
KRANJ, rek do: 02 03 07; PLANET OBUTEV. O 0,0. 
MKLOŠtČEVAI.aOOOCEUE 
KUHAR 
rok do 24.03 07: ERŽENANOfiEJASP.SPLUŠA 18. 
SELCA 
rtfcdo l3O107:GOLO6MARUASPJ>i«n«i0l7.Selca 
rok do. 17.0307; NOČ TATJANA. ŽIROMCA 10. 
žnomcA 
rckdo M0307; OŠ JOSPA VANOOTA KOROŠKA J2. 
KR GORA 
rok do. 24.03.07: ROBERT BERMK S P, Č£Š̂UCA 8. 
ŽELEZNIKI 
NATAKAR 
((*da 09 03.07. &NL o.ao. U Cracv 8. Jasence 
rok do 24.03.07. ERŽEN MOPEJf>. S P, SP LUŠA 16. 
SELCA 
t* do 06 03.07. OSTERC FRANC S P, Akska 76. iMCe 
rok do: 24.0107. ROBERT BERNK S P, ČEŠNjK> 8. 
ŽEUEZMKI 
ADMINISTRATOR: rok do 02 03.07. OZG KRANJ. ZD 
KRANJ. GOSPOSVETSKA10. KRANJ 
BOLMČAR-NEGOVALEC; fOk do 27 02 07; CSO ŠK 
LOKA. MRTCANSKA1 D. ŠK. LOKA 
SREDNJA POKLICNA IZOBRAZBA 
rok do: 27.02X>7; ALBAIROSS FU. 00 O. VRBNJE 35. 
RADOVUCA 
TRŽJČ. rokdo 07.03 07: ECP. 000 MOTNJCA 11. 
1236 TRZIN 
nM do 02.03.07; KARA. D.0.0, SAVSKA 34. KRANJ 
STROJNI TEHNIK 
K* dO 06 0107. OEI%M< OTON S P. Sorika 29. Št. Uta 
rok do 06.0307; JGZ BROO PROTOKOlARNE 
STOflfT̂  RS, PRED0SU6 39. KRANJ 
rok do. 02.03.07. MANPOVVER. D O.O., Konsiki U. Kf*i 
rt* do; 24 03.07: TOMAŽiČ DAVOR SR, NA KALU 12. 
NAKLO 
ElEKTROTEKMK ELEKTRONK 
rok dO' 27.02.07; I S S. 0.0.0 . KOROŠKA S3C, KRANJ 
rek do 06.03.07: ONKS. O.O.. SR PIAVŽ6. JESENJCE 
ELEKTROTER RAČUNALNIŠTVA: rok do: 03 03.07. 
KAVČIČ MHAELA S P. GREGOflČJČEVA 27. Ž« 

RAČUNALNtŠKI TEHNIK; tok do: 03.03.07: KAVČIČ 
MBHAEIAS P. GREGOR6ČEVA27. Žn 
FARMACEVTSKI TEHNIK; n* do: 28 02 07. HlADMK. 
D.0.0 . STARA C. 17. ŠK. LOKA 
TRGOVINSKI POSLOVOOJA; KRAMI, rok d) 02 03 07; 
RAfCT oeinEv. O.O.O., mklô ČEVA I. cajE 
EKONOMSKI TEHNK 
rak do 24.0107; ADnAT)CSLÔ MCA. 0.0. KCRČE-
VA2.KRANI 
rok do 04 0307: TRGOOOM NO. 1.0.00.ZA^M 
B.̂ GUNJE 
n* do 02.03.07. TRKiLAVSK) NAROOM PARK. UUB-
UANSKA27.BLEO 
EKONOMSKi TEHNIK ZA RAČUNOVODSTVO; rek dO". 
03.03.07; KAŜ  M»WEIAS P, (kegorč̂  27.2r 
ZDRAVSTVENI TEHNK; rok do: 10,0107; OZG KRANJ, 
ZOŠK LOKA.STARAC 10.̂  LOtOk 
GIMNAZIJSKI MATURANTA n* do: 10 03 07: G8CRAU 
ZAVM̂ AINKX O O. KRŽIČEVA 3. UUBUANA 
SREDNJA STROK. AU SPL IZOBRAZBA 
fcfcdo.24.03 07.EMCA.D.O.O.ZO DOBRAVA4,KAhV 
NAGCf9CA 
rok do: 24 03 07; OUICK IKŽMfliNG. D.O.O.. PREO-
MOST 22, POUÂ C NAOŠK LOKO 
KRANJ. K» do: 07.03 07. SlOVENK> ZlVUENlE. O 0., 
CELOVŠKA 206. UUBUANA 
RAČUNOVODJA ZA MANJŠE DRUŽBE. SAM. POOJCT. 
NIKE IN ZAVODE: rok dO. 2V03.07; SONJA. 0.0.0 . 
.MMOMM.aiO 
UNIV. DIPL INl STROJNIŠTVA; rok do 02.0307; 
CSKRAMEHANGMI.00..UPMCA8 KROf* 
UNIV. DIPi. EKONOMIST: rok do: 06.03.07. ASANKA 
VWA. 0.0. C M. TITA39. JESENICE 
DIPL EKONOMIST; VOOCE: tok do: 04 03.07. 
PRÔ 'ENT. D.O.O.. BRNČICEVA 9 A. UieUANA 
UNIV. DIPL INl ARHITEKTURE: rek do: 1003.07. 
APP. ATELJE ZA PROSTORSKO PROJEKT JESEMCE. 
D.O.O.. POD GOZDOM 2. JESEMCE 
DA. MEDICINE 
BUD, rok do. 10.03.07. OZG KPANJ, ZD Bl£0, ZD 
BOHINJ. MLADINSKA 1.Bl£D 
BOHINJ, rok do 28 02.07: OZG KRANJ, ZD BLEO. 
ZD BOHHI, MLADINSKA 1.6l£D 
rok do 17.03.07; OZG KRANJ. ZD KRAM, GOSPOSVET. 
SKA10. KRANJ 
DR. DENTALNE MEOK̂ INE; rok do: 10 0307; OZG 
KRATU. ZD TRŽ)Č, 81EJSKA10. TT^ 
DIPL MEDICINSKA SESTRA: rok do 06 0307; 
BOLMŠNCA GOLNIK. KLRflČNI 000 ZA PLJUČNE 
60l£ZMM/l£RGUO.GClNiK36 GOLMK 
DIPL RZ?OTEAAPEVT: rek do 03 03.07: BOOIŠ̂<CA 
GOINIK. KUMČNI ODO ZA PLJUČNE BOIEM IN 
ALER6U0.00U4K 36. GOIMK 
DR. MEOK̂INE SPEC. SPL MED.: rok dO 28 02 07; OZG 
KRANJ. ZD ŠK. LOKA. STARAC. 10, ŠK. LOKA 
DR MEDIONE SPEC PEDtATRUE 
rok do: 17.03 07; OZG KRANJ. ZO Bl£0, ZD BOHINJ, 
MLADINSKA 1. BLEO 
rek da 1701A7; OZG KRANJ. ZD RAOÔ UCA. KORA-
LjŠKA7.RAD0VL])CA 
rok do: 28.02.07; OZG KRAKI, ZD ŠK LOKA. STARA C, 
10. ŠK LOKA 
DIPL SOCULM DELAVEC: JESENK̂ : rok do 
OS.03.07; OZARASLCN0«W. L̂ biarcka 9. Matof 
VISOKOŠOLSKA STROKOVNA IZOBRAZBA; rek do: 
06 03 07;OeČ«ASK tOKA.ft*a'ttk42.ŠK LOKA 

pTMb dolo«na tneeta otffî arr« pc pod^ ZMda RS 
za 2apetiwan{e Zyack ponanikar̂  oroeiora rtso 
otifStDena vsa. Prav t*o zarsct preglednosti Otifu 
epui6ano pogĉ . M ̂  post*^ dtMijek' (deto 
za dok>icn ia. aHMDe dekane okuirie. posebr« 
znar̂  m morebee «uge zaNev«) ^ rmeden in 
mvî iodi podtfš so dostopi 
• ttt ogiasnl) desk«h obtočni) fllužb m undov a delo 
ESMKia: 
• na doma6 stran 2»oda RS za uooslosonie: 
http7/«>MW.MS.9cwji: 
• pfldctodsjiicih 
Br^ opozanamo. da so morebbie napake pn cbfavt 
mogoče 
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Avtomehanik m/ž (Ljubljana) 
Pričakuiefno: vs^ III. stopnjo usJre^ne pokJicne smeri, 6 
mesecev delovnih izkušenj na področju diagnosticiranja in 
popravil okvar na voziiih. znanje uporabe PC-ja In program-
skih orodij, zaželerto znanje angleškega jeaka, vo2T)'iški iz-
pit kategorije B, nalančrK»st. vestnost, sposot>nost preso-
je In odločitve. Summit Avto, daižba za uvoz In prodaijo av-
tomobilov, d.0.0., Flajšmanova 3.1000 Ljubljana, prijave 
zbiramo do 9. 3. 2007. 

Inženir programskih aplikacij m/ž (Frtesach pri Grad-
cu (Avstrija)) 
Tehnična izobrazba ali zaključena srednja tehnična šota. vv 
soka motiviranost, operativna prizadevnost in veselje do 
deta z ljudmi, znanje in izkušnje s programiranjem C/C+*. 
UNtX/Windows in bazami podatkov (Oracle. IntbmfioO. Nu-
dimo: raznoliko dek>, osebnostni razvoj v okolju, ki ponuja 
mnoge czzK«, možnost razvoja kariere. Sak>mon Automath 
on GmbH, FriesachstraSe 15,8114 Friesach. prijave zbira-
mo do 14. 3. 2007. 

Upravljavec strojev v proizvodnji m/ž (Mengeš) 
K sodetovanju vabimo več sodelavcev: zaposlimo 6 oseb 
za vodenje in nadzor procesnih finlj v proizvodnji. Dek> po-
teka tudi ponoči ter ob sobotah in nedeljah. Pričakujemo: 
IV. stopnja izobrazbe tehnične smeri, osnovna računalniška 
znanja. Nudimo zaposlitev za nedok>čen čas. dinamično 
delo. strokovno izpopolnjevanje ter stimulatNen zaslužek z 
možnostjo napredovanja. Filc, d. d. Mengeš, ^ovenska 
cesta 40. 1234 Mengeš, prijave zbiramo do 15. 3. 2007. 

Avtoličar - finlšer m/ž (Radovljica) 
iščemo samostojno osebo z izkušnjami pri podot>nih del̂  
oz. s sfAošritn avtotičarskimi izkušnjami. Dek> bo obsegalo 
pripravo izdelkov iz Kompozitnih nrtateriakTv. ki yh je potrebno 
pripravni do barvanja, nato pa izvesti nanos barve. Pričakuje-
mo lil. stopnjo izobrazbe ustrezne smeri in vsaj 5 let dek)vnii 
izkušenj. Kancfidata zaposlimo za nedok>čen čas, polni de-
lavrvk. s 3 meseci poskusnega deta. Remec Design, Lanco-
vo 6. 4240 Radovljica, prijave zbiramo do 16. 3. 2007. 

Avtomehanik m/ž (Lesce) 
Zaradi povečanega obsega dela želimo naš uspešen ko-
lektiv dopolniti z novim sodelavcem. Če imate vsaj lil. stop-
njo poklicne izobrazbe, znanje uporabe računalnika in pro-
gramskih orodij, vozniški izpit kategorije 6. ste natančni, 
vestni In sposot>ni trškega dela. vas v^mo. da se nam 
pridr\jžite. Zaželene so dekivne izkušnje m znanje nemške-
ga jezika. Ažn«n. d. o. o.. Lesce. Tržaška 1.4248 Lesce, 
prijave zbiramo do 17. 3. 2007. 

Avtoelektričar m/ž (Lesce) 
Zaradi povečanega obsega dela želimo naš uspešen ko-
lektiv dopolniti z novim sodelavcem. Če imate vsaj III. stop-
njo poklicne izobrazbe, znanje uporaJae računalnika In pro-
gramskih orodij, vozniški izpit kategorije B, ste natančni, 
vestni in sposobni timskega dela. vas vabimo, da se nam 
pridoizžte. Zaželene so delovne izkušnje in znanje nemške-
ga jezika. Ažman. d. o. o.. Lesce, Tržaška 1,4248 Lesce, 
prijave zbiramo do 17. 3. 2007. 

Cvetličar m/ž (Lesce) 
Za dek> v cvetličarni iščemo urejenega in komunikativnega 
kandidata/kandklatko. zaželene so izkušnje na tem podro-
čju, zaželena izobrazba cvetličar ali aranžer. Delo se 
opravlja v Lescah v Mercator centru, gre pa za deto v več 
izmenah (dopoldan/popoldan). Nudimo vam zaposlitev za 
določen čas, kasneje možnost podaljšanja delovnega 
razmerja za nedoločen čas. lahko se dela prek študent-
skega sen/isa. O/etiičama Spaans. Trg svobode 18.4290 
Tržič, prijave zbiramo do 21. 3. 2007. 

Prodajni predstavnik m/ž (Gorenjska. Notranjska, 
Goriška, Primorska in Dolenjska) 
Iščemo prodajne predstavnike za Gorenjsko. Notranjsko. 
Goriško. Primorsko in Dolenjsko. Kandidati naj imajo 
bivališče na področju trženja. Možnost sodelovanja tudi 
s samostojnimi podjetniki. Pričakujemo komunikativne, 
vestne In motivirane osebe z ustreznimi delovnimi izkušnja-
mi. Kotoma, d. o. o.. Bmčičeva 19e. 1231 Ljubljana -
Čmuče. prijave zbiramo do 23. 3. 2007. 

Prodajalec/zastopnik • katatoška prodaja m/ž (Sknrenlja) 
Iščemo resne ljudi za pomoč pri kataloški prodaji. Delo je 
primemo za vsakogar, sgj nI omejitev ne otjveznosti. vse 
kar potrebujete, je čas in dobra volja. Lastnih denarnih 
sredstev ne potrebujete! Zaslužek je odvisen od prodaje, 
torej procentuaino glede na prodano (osnova). Za delo ne 
potretHijejo nlkak/ îh izkušen ali izobrazbe. Ni onr̂ jitve 
glede časa in kraja dela ter prometa. Pogodbeno delo! 
CmJSTO Romana Maček s.p.. Gradišče pri Trebnjem 
4a. 8210 Trebnje, prijave zbiramo do 23. 3. 2007 

Vzdrževalec strojev in opreme ali avtomehanik m/ž 
(Škoqa Loka) 
Popravik) in vzdrževanje tovornih vozil, strojev In delovr« 
opreme. Podjetje ponuja stimulativno plačik> in dinamično 
ter fleksibilno deto. Možnost zaposlitve za oedok>čen čas 
In napredovanje na detovnem mestu. Habjan Transport, d. 
o. o. ŠkoOa Loka, Zminec 78. 4220 ŠkoQa Loka. prijave 
zbiranno do 24. 3. 2007. 

Prodajalec m/ž (Kranj) 
Podjetje Skiwatch je zastopnik za ure prestižnih blagovnih 
znamk. Iščemo kandidata za detovno mesto prodajatea m/ž 
za p08l0vatnkx> v Kranju. Pričakujemo ustrezno izot>razbo 
ustrezr>e smeri, ambicioznost pri svojem d^u. vsaj 2 leti de-
tovnih izkušenj, urejenost in komunikativnost. Detovno raz-
merje bomo sMenili za dotočen čas, z možnostjo kasnejše 
zaposlitve za nedotočen čas. Stovvatch. d. o. o., Gospos-
vetska 5,1000 Ljubljana, prijave zbirarTX> do 24.3.2007. 

Serviser sistemov za neprekinjeno napajanje In diesel 
el. agregatov m/ž (Šenčur pri Kranju) 
Od vas pričakujemo: V. stopnjo izobrazbe • elektrotehnik, 
komunikativnost, urejenost, natančnost, samoiniciativnost, 
dobre psihofizične sposobnosti, sposobnost timskega 
dela. znanje angleškega jezika, poznavanje dela z računal-
nikom. vozniški izpit kategorije B. vsaj 2 teti detovnih izku-
šenj. Mides International, d. o. o., Mlakarjeva ulica 91e. 
4208 Šenčur, prijave zbiramo do 24. 3. 2007. 

mailto:ww.moiedelo.com.info@mojedelo.com
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Zahvala 
organizatorjev 
pustne povorke 
šestih oban 2007 

Organizatorji pustne povor-
ke šestih občin 2007 iz Vokle-
ga smo letos srečno in zelo 
uspešno, ob pomoči lepega vre-
mena pripeljali našo pustno 
povorko do cilja. Po dolgi in 
naporni poti okrog šestih ob-
čin, to so občine Šenčur, 
Kranj, Medvode, Vodice, Ko-
menda in Cerklje, se zahvalju-

jemo vsem, ki ste kakorkoli po-
magali, sponzorirali ali sode-
lovali v tej povorki. 

Posebej bi se zahvalili vsem 
šestim občinam in njihovim 
županom za sponzorsko po-
moč in pomoč pri organizacij-
ski izvedbi, predvsem bi se radi 
zahvalili vsem generalnim in 
ostalim sponzorjem. Posebej 
pa vsem krajanom Voklega, ki 
so nam kakor koli pomagali 
pri izvedbi povorke. 

Zahvala gre tudi gasilcem iz 
Voklega in ostalim gasilskim 
enotam po občinah, ki so sode-
lovali kot redatji in skrbeli za 
varen potek naše povorke in 
vseh drugih udeležencev na ce-
sti. Ne smemo pozabiti pohva-
liti policijskih enot, ki so nam 
pomagale pri urejanju prome-
ta na celotni trasi našega dol-
gega sprevoda po vseh šestih 
občinah. Zahvaliti se moramo 
tudi Godbi iz Šenčurja in Ku-
rentom iz Leskovca pri Ptuju, 
ki so zelo popestrili in zabava-
li obiskovalce v vseh predstavit-
vah po občinah. Zahvaliti se 
moramo organizatorjem 
Kranjskega karnevala, ki so 
nas z veseljem sprejeli v Kra-
nju in smo lahko pokazali 
naše vozove številnemu občin-
stvu. Organizatoiji pa bi se Se 
posebej radi zahvalili vsem 
udeležencem pustne povorke 
za zelo dobro izdelane maske 
in vozove in njihovih tem, kar 

je bilo opaziti od dobrega odzi-
va in pohval številnega občin-
stva na poti po vseh občinah. S 
tem bi se zahvalili tudi vsem 
obiskovalcem, ki ste nas prišli 
gledat in poslušat naše norčije, 
ki smo jih pripravili samo za 
pas. Posebna zahvala gre tudi 
humoristu Kondiju Pižomu, 
kije odlično in komično pove-
zoval in predstavljal naše vo-
zove in s tem zabaval občin-
stvo i' vseh predstavitvah naše 
povorke. S tem bi ga radi pova-
bili v naše nadaljnje sodelova-
nje. Zahvaliti se moramo me-
dijskemu sponzorju Radiu 
Kranj - Gorenjskemu Mega sr-
čku, ki nas je spremljal vso pat 
in v živo javljal dogajanja na 
pustni povorki ter Gorenjske-
mu glasu za objave naših 
člankov. 

Opravičujemo pa se vsem 
udeležencem prometa, če je 
morda kje prišlo do kaldnega 
neljubega zastoja na cesti in 
ste morali zaradi nas nepriča-
kovano' obstati za kratek čas 
ob cestišču. Zato še enkrat 
vsem skupaj hvala lepa in upa-
mo, da nismo na koga pozabi-

li in se mu zahvalili. Na-
slednje leto pa se zopet vidimo. 

Organizatorji pustne 
povorke šesdh občin 

2007 iz Voklega 

Ožigosani 

članek z gornjim naslovom 
Glasove redne kolumnistke ge. 
Marjete Smolnikar v petek, g. 

februarja, bi moral dati misliti 
vsem, še najbolj pa vladi in 
vsem pristojnim za reševanje 
problematike invalidov. Ža-
lostno je namreč dejstvo, da di-
skriminacijo v Sloveniji še naj-
bolj občutijo invalidi (81 od-
stotkov), pred pripadniki rom-
ske skupnosti (80 odstotkov), 
na tretjem mestu diskrimina-
cije so starostniki (-jo odstot-
kov), potem pa sledijo homo-
seksualci, sodržavljani neavto-
htonega izvora, nekristjani itd. 
Predvsem je žalostno tudi 
zato, ker v Sloveniji imamo 
mnoge zakone in predpise, ki 
poskušajo invalidom olajšati 
bivanje, žal pa v praksi ti za-
koni ne zaživijo 1» ustrezni in 
zadovoljivi meri tudi zato, ker 
država, ki predpisuje omenje-
ne zakone, ne poskrbi tudi za 
realizacijo predpisov in zako-
nov. Da je temu v praksi res-
nično tako, lahko potrdijo 
mnop ljudje z okvaro sluha. 
Sramotno je, da v dobi raču-
nalništva in mobilne telefonije 
gluhi šolaiji, dijaki in študent-
je kljub zakonu o integraciji 
še zdaleč in nikakor niso v 
enakopravnem položaju s so-
vrstniki. Pa bi lahko bili z 
malce dobre volje in posluha 
za to pristojnih. Sramotno je, 
da RTV Slovenija ne izvaja 
ustrezno prevajanja in pod-
naslavljanja vseh oddaj, če-
prav je kot javrui ustanova to 
dolžna storiti in tako tudi 
gluhim omogočiti informira-
nost v njim razumljivi obliki. 
Ker tega ne izvaja, krši te-
meljno človekovo pravico do 
informiranja. Da je to mož-
no, dokazuje hrvaška televi-
zija, kjer je prek teleteksta 
888 možno spremljati vse od-
daje, tudi tiste v živo, ustrez-
no podnaslovljene oz. preve-
dene. Sran%otno je, da Suhe-
mu profesionalnemu košar-
karju Mihu Zupanu v znani 
pravdi oporekajo prisotnost 
tolmača slovenskega znakov-
nega jezika, kar je ustavna 
pravica gluhe osebe. Sramot-
no je, da gluhi ustvarjalci in 
umetniki nimajo nikakršnih 
bonitet, čeprav ravno zaradi 
komunikacijske ovire težko 
vzpostavijo tiste nujne in pro-
mocijske vezi, ki so potrebne 
na njihovi ustvarjalni poti. 
Sramotno je, da brezposel-
nim in obubožanim gluhim 
Karitas plačuje položnice za 
elektriko in podobne državne 
storitve. Vsa čast pridnim in 
delovnim študentom, ampak 
študentski servisi so nelojalna 
in nepravična konkurenca 
mnogim gluhim brezposelnim 
ljudem, ki si želijo delati, a 
dela zanje ni, kljub zakonom 

o zaposlovanju invalidov. Sra-
motno je, da v Sloveniji za 
razliko od mru}gih držav ni 
možen kot SMS sporočilo -
klic v sili, naročilo pri zdrav-
niku, opravilo bančne poštne 
in podobne storitve. Sramot-
no je, da imajo pri proračun-
ski porabi davkoplačevalske-
ga denarja občutno prednost 
vojaška vozila, medtem ko se 
drastično zmanjšujejo sred-
stva za zdravstvene storitve 
invalidom, zaposlovanje in-
validov in za socialne progra-
me, ki bi invalidom olajšali 
bivanje. 

Skratka, že sam odnos dr-
žave je potihoma diskrimina-
toren do invalidov, ki so po 
birokratski miselnosti eno na-
vadno proračunsko breme in 
strošek in za reševanje inva-
lidske problematike enostav-
no ni volje, ni posluha in ni 
razumevanja. Žal k temu 
pripomorejo tudi nekatere 
javne osebe, ki poskušajo biti 
neokusno šaljivi na račun in-
validov, pa vendar je to žalji-
vo do invalidov. Npr. Primož 
Kališnik v Poletu piše, da če 
bi bil predsednik gluhih, bi 
mu bilo vseeno, če ropotajo 
okrog njegove hiše. Jasna Ku-
Ijaj, voditeljica v novi televi-
zijski (nepodnaslovljeni?) 
oddaji "Na zdravje" s prevezo 
na očeh ugotavlja, da se po-
čuti kot slepa Mojca iz filma' 
Kekec. Lučka Kajfež Bogataj 
svetovno priznana vremeno-
loginja v časopisu Nedelo iz-

javlja, da je njen življenjski 
moto "Nikoli ne šepetaj glu-
him". Sicer ne vem točno, kaj 

Je mislila s tem, ampak Suhe-
mu lahko tudi vpije, pa Je tudi 
ne bo slišal. Sicer pa se je nare-
diti gluhega ali slepega lahko, 
dokler še imaš možnost izbire, 
mnogo težje pa je, ko te izbire 
ni več in je treba resnično žive-
ti z invalidnostjo in ko spo-
znaš resnične težave gluhih 
ljudi, te veselje do šale mine. 

BORIS H O R V A T T I H I , 

Društvo gluhih in 
naglušnih AURIS Kranj 

Spoštovani! 

v svojem zasebnem in po-
slovnem življenju sem imel 
opravka z mno^mi domačimi 
in tujimi poslovnimi osebami. 

V državah Evropske unije je 
dober poslovni odnos že tradi-
cionalen, pri nas pa na tem 
podro^u močno zaostajamo. 

Zato me Je kot dober vzgled 
zelo presenetil posloven, prija-
zen in odgovoren odnos druž-
be KLUN AMBIENTI d. o. o. 
iz Ljubljane. 

Pri njih sem naročil stano-
vanjsko pohištvo in bil sem 
navdušen nad njihovim sveto-
vanjem, kakovostno izdelavo 
in spoštovanjem dogovo^enega 
roka izdelave. 

Res, izjemen poslovni odnos, 
ki je lahko vzgled mru^m! 

Prijazen pozdrav! 
V L A D I M I R KOČEVAR, 

Bled 

Dovoljena 
gradnja 

(članek Urše Peternel o 
razveljavitvi Odloka o začas-
nih ukrepih za zavarovanje 
prostora v občini Kranjska 
Gora) 

Odlok so sicer razveljavili, 
ampak... Nadaljevanje članka 
je namenjeno opravičevanju 
nezakonitosti. Ali pa lahko 
dobri nameni, ki so mimogre-
de odvisni od tega, s katere 
strani to gledaš, opravičujejo 
nezakonitost? In kaj Je spre-
daj in kaj zadaj, me niti ne 
zanima. Gre za nezakoni-
tost! 

Predvsem nonšalantna iz-
java kranjskogorskega gospo-
da župana, ki Jo Je povzela 
novinarka i* omenjenem 
članku je taka, da naravnost 
kliče po tem, da se Jo po§eda še 
z druge strani. Kot tudi razso-
dbo ustavnega sodišča. Začni-
mo z gospodo na Ustavnem 
sodišču. 

S strahom lahko ugotovimo, 
da imajo skoraj neizmerno 
moč, saj so s svojo odločitvijo, 
da po enem letu in desetih me-
secih razveljavijo nezakonito 
spreminjanje PUP-ov, pustili 
nezakonitost veljavno eno leto 
in deset mesecev. Uzakonili so 
nezakonitost za čas od vloge 
za presojo do razveljavitve. 
Ustavno sodišče vzbuja straho-
spoštovanje in je strahospošto-
vanJa vredno! 

Ker menim, da bi morali 
Odlok odpraviti, kar pomeni, 
da ne bi veljal niti dneva, kaj 
šele eno leto in deset mesecev, 
gredo vse odločbe, temelječe na 
nezakonitem Odloku ali izda-
ne z upoštevanjem Odloka v 
letu in desetih mesecih, na 
vest ustavnih sodnikov, kar-
koli že je bilo v postopkih za-
radi Odloka strankam pov-
zročenega. In nonšalanca žu-
pana. Postopek Je dokazal, da 

Je občinska uprava mimo dala 
občinskemu svetu (in se zanj 
skrije) sprgeti nezakonit odlok 
in je s tem škodovala tudi, če 
ne predvsem svojim volivcem 
(da ne bi govorili o verodostoj-
nosti). 

Še več. S prstom pokaže na 
druge, češ p času veljavnosti 
odloka, so nekateri izigravali 
določila (s tem pove, da so do-
ločila, ki so jih sprejeli, tako 
slaba, da se dajo izigravati!!!). 
Pa jc res le to, da so se volivci 
morali držati določil nezako-
nitega Odloka, župan pa je 
dal sprejeti dopolnitev, ki je 
omogočila izvedbo apartmajev 
v prostorih, kjer Je županoval 
pred preselitvijo. Perfidnost 
Odloka Je v tem, da so bile 
ostale stranke prisiljene že za-
htevek oblikovati v skladu z 
določili Odloka in odtod cinič-
ne trditve občinaijev, da prak-
tično posledic ni. Ali ne gre v 
tem primeru za zlorabo za-
upanja, ki so mu ga izkazali 
volivci? Namreč, isto zavaro-
vanje hi se dalo sprejeti po pov-
sem zakonitem postopku. Bo 
neskončna lahkost županova-
nja postala mah manj lahka? 

Nenazadnje je po goijansko 
govoreči človek iz Gorij vedel, 
kdaj Je potrebno nezakonit 
sklep občinskega sveta zadr-
žati, profesor iz Kranjske 
Gore pa, kot da ni vedel, kaj 

je županova pravica in dolž-
nost. Namreč: zadržati sklep 
občinskega sveta, če obstaja le 
sum, da jc nezakonit. In kar 
Je najbolj žalostno. Je to, da se 
profesor tudi danes ne zaveda 
tega. 

In kaj, če Je podobnih ne-
zakonitosti še več, le da nihče 
ni o njih podvomil, tako kot 
smo mi o Odloku? Volivci, 
člani občinskega sveta ali 
imate kakšno mnenje? Novi-
narji ga imajo, to se namreč 
da prebrati v Sankih na to temo. 

DAMJAN JENSTERLE, U . D . I A 

Še enkrat: 
Tri ure zaman 
čakala na 
pomoč 

Pišem Vam v zvezi s člankom 
z naslovom Tri ure zaman ča-
kala na pomoč, ki ste ga obja-
vili v Gorenjskem glasu št. 15, v 
torek, 20. februarja 200J, na 
strani j. Že v začetku se ome-
nja "Gospa Benigarjeva, 
doma iz okolice Kranja", ki 
naj bi Ji zaparkirali avto pred 
trgovino Spar na Zoisovi 1 v 
Kranju in Je potem zarruin ča-
kala na posredovanje komu-
nalnih redarjev in policistov, 
na koncu pa osvobodila avto s 
pomoi^o kolegov. Pripomi-
njam, da je članek s pomanj-
kljivimi podatki o domnevni 
oškodovanki zelo zavajajoč, 
posledično pa Je povzročil tudi 
precejšnjo Škodo in nepotrebno 
vznemirjenje meni in moji 
družini, saj imamo enak pri-
imek, vendar z zadevo nima-
mo prav nič. Zaradi netočno-
sti oziroma površnosti v Član-
ku smo namreč prejeli številne 
telefonske klice sorodnikov, 
znatuxv, prijateljev in poslov-
nih partnerjev s pripombami, 
da problem napihujemo in ga 
celo spravljamo P časopis. Od 
novinarke Suzane P. Kovačič 
bi pričakovala veijo mero pro-
fesionalnosti in navajanje pol-
nega imena oziroma začetnic. 
Kolikor vem tudi od bralcev, ki 
vam pišejo pisma, zahtevate 
podatke s polnim naslovom, ki 
lahko na željo pisca ostane 
uredništvu. 

Za težave, ki nam Jih Je pov-
zročila omenjena objava, pri-
čakujemo opravičilo in ustre-
zen popravek, s čimer pa boste 
le delno lahko popravili pov-
zročeno škodo. Lep pozdrav, 

Z . B . . K R A N I 

(naslov v uredništvu) 

J 
Nova ugodnost za naročnike Gorenjskega glasa 

do 20 % popusta pri likovnih tečajih 

P U H A R T 
• Novost v Kranju: LIKOVNO IZOBRAŽEVANJE PUHarf 

Raznovrstna paleta programov, s katerimi bomo omogočili likovno izobraževanje vsem, ki vas to veseli 
- mladim in odraslim, tistim, ki v likovnem izražanju vidite bodoči poklicni izziv, in vsem ljubiteljem. 
Za nobenega od razpisanih programov ni potrebno predhodno znanje, saj bomo izobraževanje 
prilagajali udeležencem. Poleg izobraževanja v skupinah omogočamo tudi individualno mentorstvo. 
Likovno izobraževanje bo potekalo v podjetju PUHort na Dražgoški 8 v Kranju (poslovna zgrodbo 
Poste Slovenija poleg Zavarovalnice Triglav). 

• PROGRAMI 
1. MALA LIKOVNA ŠOLA - za predšolske in šolske otroke, od 5. leta noprej 
2. ŠTUDIJSKO RISANJE • priprave no izpite no srednjih in visokih likovnih šolah 

- osnove študijskega risanja za mlade in odrasle 
3. LIKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZA ODRASLE - šola likovne teorije, likovnega izražanja in 

likovnih tehnik za odrasle 
4. USTVARIMO SAMI • likovno izražanje z različnimi tehnikami za ljubitelje ustvarjanja 
5. TEČAJ GRAFIKE • za otroke od 5. razreda osnovne šole naprej in za odrasle 
6. PREDAVANJA IZ UMETNOSTNE ZGODOVINE - za mladino in odrasle 
7. KULTURNI TURIZEM - za udeležence likovnega izobraževanja in druge popotnike 

• nRMIN I PROGRAMOV 
zadetek: ponedeljek, 5. marco 2007 
od ponedeljka do petka, dopoldan ob 10. uri in popoldan ob 16.30 ter 18. uri (skupine bomo 
oblikovali po uskladitvi vseh prijav), tečaji za odrasle trajajo po 3 šolske ure, za otroke pa 2 šolski uri, 
enkrat tedensko ali večkrat, redni vpis: od četrika, 1. 3. naprej 

^ INFORMACIJE 
e.: narocnine@gglas.si ali info@puharf.com 

Gorenjski Glas 

Vabljeni na DNEVE ODPRTIH VRAT: 
1.-3. marec 2007 

(v fefrtek in petek od 10. do 19. ur« 
in v soboto od 9. do 13. oro) 

mailto:narocnine@gglas.si
mailto:info@puharf.com
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V družbi 
škoromatov 
LINDA IN PETRA 

Glasov izlet na pustno so-
boto je bil letos namenjen 
spoznavanju ilirsko-bistri-
škega okoliša. Vreme je bilo 
spet čudovito, druženje s 
škoromati pa nepozabna do-
godivščina. V Sloveniji je ve-
liko raznovrstnih pustnih 
šeg in prav je, da p>oleg raz-

vpitih kurentov spoznamo še 
kakšne. Zanimivo je bilo 
tudi na domačijah, kjer smo 
pokusili dobrote iz kozjega 
mleka - kozjo skuto, sir, mas-
lo, pa suho sadje in baiza-
mični kis, na gradu Prem pa 
nas je prijetno presenetila 
muza poezije - vodička Moj-
ca nam je deklamirala Kette-
ja. 

G G I IZLETI 
umetnost 
Impresionisti in 
Mondrian v Brescii 

Kdaj: sobota, 17. marca 
Kje: Brescia, Italija 
Program: Ne zamudite izjemnih razstav v Muzeju Santa Ciulia.-
zgodovinski pregled krajinarstva od Tumerja do impresionistov - 200 
slikarskih mojstrovin velikih slikarskih imen, kot so Manet, Pissanro, 
Renoir, Degas, Van Cogh, Cauguin ... - in razstava velikana mo-
dernega slikarstva Mondriana. Rezervirali smo voden obisk razstav. 
Poleg tega si bomo ogledali tudi lepote starodavnega mesta Brescia. 
Cena: 60 evrov (14.37840 sit) pri udeležbi 45 oseb, ki vklju&je tudi 
vstopnino in vodenje. Zavarovanje rizika odpovedi: 2,6 evra (623 
SIT). Pohitite s prijavami, ker je $tevik> obiskovalcev muzê  om^ena 

za ctan žena 
Oglej in Poredenone 
Kdaj: sobota, 10. marca 
Kje: bližnja Italija 
Program: obisk cvetličnega sejma Orto Ciardino v mestu Por-
denone in skok v zgodovino v Ogleju, starodavni Aquilei. 
Odhodi; Jesenice - AP pred železniško postajo ob 6.30 - Radovlji-
ca AP ob 7. uri • Kranj, izpred Gorenjskega glasa na Zoisovi 1 ob 
7.30 - Ljubljana ob 8. uri. 
Cena: 20 evrov (4.793 SIT) pri udeležbi 43 oseb. Doplačilo: 
vstopnina na sejem 5 evrov (1.198,20 SIT). 

Prijave: Gorenjski glas: tel. 04/201 42 41. Informacije, prijave in vplačila; | 
Agencija Linda; tel.: 04/235 84 zo ali info@linda.si. Sedež si zagotovite ' 
s predplačilom. Riziko odpovedi: 4% in DDV. Prijazno vabljeni. 
Naročniki Corenjskega glasa imajo 10% popusta. 

Gorenjski Glas 

Mala potepuha 
z nahrbtnikoma 
šestletni Lenart in štiriletna Zoja sta prava mala popotnika. Lani sta mesec dni preživela na 
potepanju z nahrbtniki po Šrilanki, bila sta že na Kreti, Sardiniji, v Španiji, na Češkem, Madžarskem ... 

UR Š A PETERNEL 

Mnogi mladi pari v študent-
skih letih radi in veliko potuje-
jo. Z nahrbtnikom na rami, na 
poceni, "študentski" način. A 
po diplomi in zaposlitvi, še zla-
sti pa po rojstvu otrok, se velika 
večina nekdaj navdušenih po-
potnikov ustali A ne vsi. Mar-
jana in Gaber iz Radovljice sta 
dokaz, da je tudi z majhnimi, 
celo zelo majhnimi otroki, mo-
goče potovati. Še več, prepriča-
na sta, da ima potepanje po 
svetu z otroki ogromno pred-
nosti, saj je v večini dižav dru-
žina vrednota in vsi so veliko 
bolj prijazni in spošdjivi do po-
potnikov, ki poleg nahrbtnikov 
na rami za roke držijo še male 
potepuhe... 

Pri osmih mesecih 
pod šotor na Kreto 

Pri Ahačič-Staretovih je po-
tepanje po svetu očitno del živ-
ljenjskega sloga. Marjana in 
Gaber sta že v študentskih letih 
ogromno potovala, od Turčije, 
Anglije, Malezije. Indonezije, 
Tajske, Indije, Irana in Pakista-
na. Seveda vse z nahrbtnikom 

na rami. A tudi po Lenartovem 
rojstvu pred šestimi leti Marja-
na in Gaber nista obsedela 
doma za zapečkom. Ko je imel 
Lenart komaj osem mesecev, 
so se odločili za pot s trajektom 
in šotorom za tri tedne na Kre-
to. Ker je bila izkušnja odlična, 
so jo že kmalu mahnili v To-
skano, pa v London... Sledilo je 
rojstvo Zoje in ko je imela pol 
leta, so že šli kampirat v Prago, 

"Pomembno je, da vsak otrok vzame s seboj nekaj 
najljubših igračk. Pri potovanju se je treba prilagodi-
ti tempu otrok. Paziti pa tudi moraš, da imaš v 
nahrbtniku vedno dovolj vode in kakšne prigrizke, 
ker so otroci radi lačni," pravita Marjana in Gaber. 

poleti za tri tedne na Sardinijo, 
kasneje tudi na turo po Mad-
žarski. Lani so tri tedne kampi-
rali po Španiji, novembra pa jih 
je čakal največji izziv doslej -
enomesečno potepanje po dalj-
ni Šrilanki. "Ker gre Lenart le-
tos v šolo, smo načrtovali ne-
koliko daljšo pot. Kar nekaj 
variant smo imeli na voljo, 
predvsem pa smo hoteli ne-
kam na toplo. Na koncu smo 
se odločili za Šrilanko, ker 
smo dobili ugodne vozovni-
ce," pripoveduje Marjana. 
Tako so se v začetku novem-
bra podali na pot Kot v starih 
časih - z nahrbtniki. Marjana 
in Gaber pri pripravah (in 
tudi kasneje na potovanjih) 
prav nič ne komplidrata. Ga-
ber se drži pravila, da je s se-
boj treba vzeti čim manj stva-
ri. Pol nahrbtnika oblek in pol 
nahrbtnika igrač za oba otro-
ka skupaj. Zraven sodijo naj-
nujnejša zdravila. "Vedno 
gremo tja, kjer so tudi zdrav-
niki. Cepili se pred odhodom 
nismo, res pa je, da smo na 
Šrilanki vedno spali pod mre-
žami, zvečer pa nosili dolge 
hlače in dolge rokave zaradi 

11 zvečine z lokalnimi avtobu-
si, enkrat tudi z vlakom, biva-
li pa so v tako imenovanih 
"guest housih". "Otroka sta 
uživala. Najbolj jima je bilo 
všeč, da smo bili 24 ur skupaj. 
Bila sta umirjena, prijazna, še 
celo tepla se nista tako kot 
doma. Hkrati pa sva tudi mid-
va z Gabrom tolj doživela živ-
ljenje tam, ker smo potovali v 
miru in počasi." Poleg tega 
imajo domačini na Šrilanld 
izredno radi otroke, tako da so 
Zojo in Lenarta ves čas ščipali 
v lička s pozdravom "Hello, 
baby!" Otroka sta liživala, ker 
so vsi štirje spali kar na eni po-
stelji, pa ker sta lahko jedla z ro-
kami, pokušala okuse eksotič-
nih sadežev, ker so se vozili s 
tuk-tuki, jahali slone, videli veli-
kanskega Budo, se kopali v 
morju ... Marjana in Lenart sta 
vsak dan pisala vsak svoj dnev-
nik, Lenart se je naučil tudi ne-
kaj angleških besed, sicer pa sta 
z Zojo takoj našla stik z otroki 
in pač komunicirala neverbal-
no. Skratka - imeli so se odlič-
no. Zato že snujejo načrte za 
naslednje enomesečno potepa-
nje - verjetno po Turčiji. 

Iz Lenartovega dnevnika: 6. november, Kandy: 
Zajtrk mi ni všeč. Peš v mesto po karte za vlak. S tuk-
tukom k slonu. Dvakrat božanje in trikrat jahanje slo-
na. Lenarta je trikrat mahnil z ušesom. Muzej čaja -
zelo dobro. Kosilo in večerja - dve porciji sladoleda. 

komarjev." pojasnjuje Marja-
na. Desetumo vožnjo z leta-
lom sta otroka prestala brez 
težav, nekaj časa sta spala, gle-
dala sta televizijo, prinesli so 
jima igrače, nazaj grede so 
brali dnevnik, ki so ga pisali 
na poti. Po Šrilanki so potova-

"Otrod res nič ne komplid-
lajo. Vse, kar rabijo, je naš čas, 
mir in pozomost" pravi Marja-
na. Zato je prepričana, da bi se 
enako dobro obneslo denimo 
počasno štirinajstdnevno pote-
panje z nahrbtniki po - Gorič-
kem... 

mailto:info@g-glas.si
mailto:info@linda.si
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Unitech z rekordnimi rezultati 
s poslovanjem v prejšnjem letu so v škofjeloškem TCC Unitech LTH zelo zadovoljni, saj je bilo spet 
rekordno. Letos začetek gradnje na Trati? 

BOŠTJAN BOGATAJ 

Škofja Loka - "Prodaja slo-
venskega dela Unitecha je 
lani po revidiranih re2Mltatih 
znašala 124 milijonov evrov, 
kar je v primerjavi z letom 
2005 za 35 odstotkov več. Po-
sledično je tudi dobiček re-
korden, znaša približno 7,5 
milijona evrov. To nas uvršča 
v zgornji del med slovenski-
mi podjetji v tej branži," je 
dejal Anton Papež, predsed-
nik uprave Unitecha. Skupni 
promet v skupini, za katero 
skrbi loški Unitech, je znašal 
130 milijonov evrov, Papež 
pa za letos napoveduje deset-
odstotno rast oziroma od 140 
do 150 milijonov evrov pri-
hodkov. 

Zaradi vse večjega obsega 
poslov so pred časom začeli 
širiti upravo, ki jim danes za-
gotavlja bazo za nove strate-
ške premike. Predsednik 
uprave se bo s tem razbre-
menil operativnega dela, po-
svetil se bo novim trgom. 
Unitech je letos dobil tudi 
pooblastilo za nabavo za ce-
lotno skupino, hkrati pa tudi 
finančno koordinacijo. Pa-
pež to potezo lastnikov in 
vodstva Trident Compo-
nents Group označuje za ve-
liko priznanje. 

Slovenski Unitech ima da-
nes proizvodnjo na dveh lo-
kacijah, v Škofji Loki in Ljub-
ljani. Skupno je v obeh tovar-
nah zaposlenih 1220 delav-
cev, v podjetjih na Hrvaškem 
in Makedoniji, kjer imajo še 

velike razvojne načrte, pa 
skupno blizu 500 delavcev. 
Podjetje je skupaj s pridruže-
nimi podjetji j)o vseh kazal-
nikih (proizvodnja, prodaja) 
najmočnejši člen v medna-

Papež. V drugo skupino sodi 
širitev proizvodnje oziroma 
postavitev nove tovarne v In-
diji, v tretjo pa stalno dvigo-
vanje kvalitete. V Indiji so 
sklenili pogodbo z lokalnim 

odslej v TCC Unitech LTH štiričlanska uprava (z leve): 
Pavel Demšar (član uprave za proizvodnjo), Anton Papež 
(predsednik uprave), )ože Kaligaro (ekonomika in finance) 
In Andrej Kranjec (trženje). /Foto:corazdPtavčn 

rodni korporadji TCG. Tudi 
po selitvi na Trato podjetje 
ne bo zaposlovalo več kot 
1400 zaposlenih. 

Selitev na Trato 

Razvojni načrti podjetja so 
smeli in bi jih lahko strnili v 
tri skupine. Prva in morda 
najpomembnejša je priprava 
na gradnjo nove tovarne na 
Trati. "Nova lokacija je osno-
va za dolgoročni razvoj pod-
jetja in tudi za zagotavljanje 
delovnih mest v Škofji Loki 
na daljši rok," pravi Anton 

partnerjem, ki bo zagotovil 
dostop do tamkajšnje avto-
mobilske industrije in vode-
nje podjetja. Zaposlili bodo 
do 500 delavcev. Dalj časa se 
intenzivno ukvarjajo tudi z 
ruskim trgom, ki v podjetju 
še nima prednpsti. Pričaku-
jejo, da bo ruski trg čez leto 
ali dve na podbročju avtomo-
bilske industrije eksplodiral. 

Eden ključnih izzivov v 
prihodnjih dveh letih bo seli-
tev Unitecha iz središča 
Škofje Loke na novo lokacijo 
na Trati. "Projekt novograd-
nje vključuje 20 tisoč kva-

dratnih metrov pokritih po-
vršin, v prvi fazi bomo zgra-
dih do 14 tisoč kv. metrov. 
Investicija je vredna od 10 do 
15 milijonov evrov. Po drugi 
strani bodo po naši selitvi na 
lokaciji Vincarje uredili 
poslovno-stanovanjski ob-
jekt, za katerega se ravno za-
ključuje razpis," je pojasnil 
predsednik uprave in opozo-
ril na težave: "Projekt se ča-
sovno preveč odmika. Z ob-
čino smo imeli pogodbo, da 
bomo septembra ali oktobra 
lani v rokah imeh lokacijski 
načrt. Februar je skoraj 
mimo, pa ga še vedno nima-
mo. Mi smo v zaključni fazi 
priprave načrtov, tako da lah-
ko začnemo takoj graditi. Se-
litev zahtevajo naši kupci in 
je tudi ključna za dolgoročno 
ohranjanje naše kvalitete in 
odzivnosti do kupcev." 

Vodja razvoja Jože Ra-
movš, ki vodi tudi selitev, 
pravi, da je proizvodnja v 
Vincarjih zelo utesnjena in 
ne morejo prevzemati novih 
poslov. "Naš cilj je," pravi, 
"da bi začeli graditi čim prej, 
po obljubah sodeč, pa bo to 
mogoče v drugi polovici 
leta." Gradnja bo potekala 
šest do osem mesecev, na-
daljnjih šest mesecev pa seli-
tev. "Manjka komunalna 
opremljenost cone, torej ce-
ste, kanalizacija in podobno. 
Manjkajo tudi dokumenti, ki 
jih res ni lahko pridobiti, 
vendar to za nas ni opraviči-
lo. To bi moralo biti nareje-
no," pravi Papež. 

V Petrolu presegli načrte 

ŠTEFAK ŽARGI 

Ljubljana - V petek je nad-
zorni svet družbe Petrol ob-
ravnaval in potrdil poročilo 
uprave o nerevidiranih po-
slovnih re2naltatih skupine 
Petrol za leto 2006. Poslova-
nje skupine Petrol v letu 
2006 je bilo, tako z vidika fi-
nančnih kot fizičnih kazalni-
kov poslovanja, ocenjeno kot 
zelo uspešno, tako v primer-
javi z letom 2005 kot s pla-
nom. Skupina Petrol je v letu 
2006 ustvarila čiste prihod-
ke od prodaje v višini 465 
milijard tolarjev, kar je 11 od-
stotkov več kot v letu 2005, 
poslovni izid iz poslovanja 
pa je v letu 2006 znašal 11,3 
milijarde tolarjev, kar je 65 
odstotkov več kot v letu 
2005. Čisti poslovni izid je 
bil dosežen v višini 11,9 mili-
jarde tolarjev in je 42 odstot-
kov višji od leta 2005. 

Količinska prodaja proiz-
vodov iz nafte skupine Petrol 
je znašala 2,013 milijona ton. 

kar je štiri odstotke več, kot je 
bilo planirano, in tri odstotke 
več kot leta 2005. Število 
bencinskih servisov je bilo 
ob koncu leta 2006 361, od 
tega 305 v Sloveniji, 33 v Bos-
ni in Hercegovini, 21 na Hr-
vaškem in dva v Srbiji. Sku-
pina Petrol je v letu 2 0 0 6 
prodala 38.213 tisoč kubičnih 
metrov zemeljskega plina, 
kar je za desetino več kakor v 
letu 2005 in za odstotek več, 
kot je bilo planirano. Skupi-
na Petrol je v letu 2006 pro-
dala tudi 323.590 MWh elek-
trične energije, kar je pet od-
stotkov več, kakor v letu 
2005 in kot je bilo planirano. 

Uprava je nadzorni svet 
seznanila tudi s stanjem pro-
jekta povezovanja družb Pet-
rol in Lukoil. Nadzorni svet 
je ocenil, da samo povezova-
nje postavlja Petrol na zem-
ljevid ključnih igralcev v regi-
ji, kar je tudi ena ključnih 
točk strategije razvoja druž-
be. Do sedaj opravljeno delo 
ocenil za dobro. 

Potrjena dokapitalizacija 
Adrie Airways 

ŠTEFAN Ž A R G I 

Ljubljana • Predstavniki del-
ničarjev so na skupščini 
družbe Adria Airways prete-
kli teden sprejeli sklep o po-
večanju osnovnega kapitala 
družbe za največ 10,9 milijo-
na evrov, tako da po poveča-
nju ta znaša največ 6,7 mili-
jona evrov, kapitalske rezer-
ve pa se povečajo za največ 
7,6 mihjona evrov. Tako bo 
družba izdala največ 
406.218 navadnih prenoslji-
vih imenskih kosovnih del-
nic, katerih emisijska vred-
nost je 27evrov. Delničarji 
bodo imeli pravico do doka-
pitalizacije v sorazmerju s 
svojimi deleži, in sicer ena 
kosovna delnica za vsako del-
nico, katere lastnik so. Pravi-
ca do vpisa se uresničuje z 
vpisnim potrdilom, ki ga 
morajo upravičenci poslati 
upravi družbe Adria Airways 
v roku 15 dni od objave emi-

sijskega zneska novih delnic 
in poziva k vpisu. Če v prvem 
krogu delničarji ne bodo iz-
koristili možnosti vpisa vseh 
delnic, bodo imeli v drugem 
krogu možnost delnice vpi-
sati obstoječi delničarji, ki se 
bodo odzvali prvemu pozivu 
za vpis, in sicer v sorazmerju 
s prvim vpisom. 

Ob potrditvi dokapitaliza-
cije je predsednik uprave 
Adrie Airways Tadej Tufek 
povedal, da potrditev dokapi-
talizacijo družbe razumejo 
kot zaupanje lastaikov in s 
tem potrditev strategije raz-
voja družbe. Dodatni kapital 
bodo namenili spremem-
bam v floti, s katerimi bodo 
poslovanje lažje prilagajali 
spreminjajočim se zahtevam 
trga. Ključni cUj, ki ga zasle-
dujejo, je višja stroškovna 
učinkovitost ter enostavnejše 
dopolnjevanje in razvoj ob-
stoječe ponudbe in uvajanje 
novih linij. 

KRATKE NOVICE 

CEge 

Logistka leta iz Merkurja 

V četrtek se je s slavnostjo podelitvijo nagrade "logist/-ka 
leta" v Celju zaključila konferenčno-sejemska prireditev Lo-
gistika ' 07, ki jo je organiziralo Evropsko združenje za pro-
met, transport in poslovno logistiko v sodelovanju s Fakul-
teto za logistiko v Celju, podjetje CR Inženiring pa je poskr-
belo za uspešno pripravo in izvedbo prireditve. Letos prvič 
je ta prireditev potekala na Fakulteti za logistiko v Celju, 
vsak dan jo je obiskalo več kot tristo obiskovalcev, konferen-
ce pa so udeležili tako priznani strokovnjaki kot tudi študen-
ti Fakultete za logistiko. Konferenčni del prireditve je vsebo-
val 42 predstavitev domačih in tujih strokovnjakov, ki so te-
matsko združevale področja upravljanja preskrbovalnih ve-
rig, transporta, skladiščnih in distribucijskih centrov, javnih 
naročil in računalniškega izmenjevanja podatkov. Na raz-
stavi se je predstavilo 22 podjetij iz Slovenije in tujine, ki so 
predstavili svoje izdelke in storitve s področja logistike. 
Obiskovalci so se lahko seznanili s ponudbo viličarjev, skla-
diščnih in distribucijskih sistemov in centrov, možnostjo 
označevanja in sledenja izdelkov, najbolj pa je bilo zastopa-
no področje informacijske podpore logistiki. Nagrado "lo-
gist/ka leta" je prejela Tatjana Oražem, izvršna direktorica 
logistike v podjetju Merkur. S. Ž. 

KRANJ 

Nova turistična agencija v Kranju 

Kranj ima še eno turistično agencijo. Sredi februarja je na-
mreč v središču Kranja na Prešernovi ulici 1 svoja vrata od-
prla Turistična agencija Intelekta, ki potnike in počitnikarje 
vabi na svoje destinacije z geslom: "Drugam in drugače v 
družbi prebujenih ljudi." Intelekta je sicer največji organiza-
tor poletnih počitnic z letalom v Sloveniji, delujejo pa tudi 
na Hrvaškem, Italiji ter Avstriji. 

Zamenjajte dom 

za svoj dom. 

- -4; 
f 

v y 

z ugodnim stanovanjskim kreditom 
lahko prej odidete na svoje. 
v Deželni banki Slovenije d d. vas pričakujemo z najugodnejšim 
stanovanjskim kreditom - tudi za vasi Še posebej ugodno 
ponudbo smo pripravili za mlade družine. Prednosli kredita 
so nizke obrestne mere in daljša doba odplačevanja, ki jo lahko 
prilagodite svojim zmožnostim in jo raztegnete celo do 30 let. 
Kredil vam nudimo v vseh 88 enotah banke po Sloveniji, 

DEŽELNA BANKA SLOVENIJE 

vedno blizu 

PE Gorenjska 
Poslovalnici: Kraii) • ̂ kor}a Loka. 
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Kobila z dvojčkoma 
Kobila Sena je Pipanove razveselila s prav 
posebnim darilom za valentinovo, povrgla je 
Sokola in Suzi. 

POLONA P E G A N 

Luže - Družina Pipan se že 
vrsto let ukvarja s konji. Na 
vaJentinovo, 14. februarja, pa 
jili je v hlevu čakalo prav po-
sebno presenečenje. Kobila 
Sena je povrgla dvojčka, žre-
bička Sokola in žrebičko 
Suzi. Dvojčka je prva videla 
Helena Pipan, ki se je odpra-
vila na jutranje krmljenje ži-
vine. "Pogledala sem v boks 
in videla, da pri kobili stoji 
žrebiček, nato pa sem zagle-
dala še drugega, ki je ležal 
zraven kobile. Bila sem zelo 
presenečena, da sta bila kar 
dva," je povedala Helena. Ko-
bila jih je presenetila tudi s 
prezgodnjo žrebitvijo. Oba 
žrebička je namreč povrgla 
sama brez pomoči domačih 
in to kar tri tedne prezgodaj. 
Gospodar družine Janez Pi-
pan se je dogodka zelo razve-
selil: "V vseh teh letih, odkar 

imamo konje, še nobena ko-
bila ni povrgla dvojčkov. To 
so zelo redld primeri. Še red-
keje pa se zgodi, da bi oba 
žrebička preživela, saj se po-
navadi rodijo mrtvi, žrebitev 
je pogosto usodna tudi za ko-
bilo. Če pa žrebička preživi-
ta, se rado naredi, da kobila 
enega zavrne." Torej imajo 
pri Pipanovih izjemno srečo, 
da sta oba žrebička preživela, 
in že veselo skačeta naokoli, 
in da je tudi kobila oba spre-
jela. "Kaj takega se zgodi pri 
eni izmed tisoč kobil," do^-
ja Janez. Žrebička sta že od 
rojstva dalje zelo živahna, 
Suzi je svetlo rjave barve z 
belo liso na čelu, Sokol pa je 
malo temnejši in pogumnej-
ši od sestrice. Njuna mati 
Sena je športna kobila, ki se 
redno udeležuje kmečkih 
dirk in na njih tudi zmaguje, 
oče pa je licendran posavski 
žrebec Gojmir Cezar. 

Kobila Sena budno pazi na žrebička Sokola in žrebičko Suzi. 

Za boljše delo agencij 
Končana konferenca direktorjev plačilnih agencij 

M A T J A Ž G R E G O R I Č 

Ljubljana - Peto konferenco 
direktorjev plačilnih agencij 
novih držav članic Evropske 
unije je tokrat organizirala 
Agencija RS za kmetijske 
trge in razvoj podeželja. 
Udeležilo se je je 12 novih 
držav članic EU ter Hrvaška 
in Makedonija kot državi 
kandidatki, predstavnik 
Švedske, prvič pa tudi pred-
stavnika Evropske komisije. 
Namen in cilj konference je 
bil predvsem razreševanje 
odprtih vprašanj, ki so speci-
fična za nove države članice 
EU, saj te institucije družijo 
zelo podobne težave, ki iz-
hajajo iz dejstva, da so no-
vinci na področju izplačeva-
nja sredstev skupne kmetij-
ske politike pod strogimi 
pravili finančnega upravlja-
nja, ki ga predpisuje skupna 
zakonodaja. Predstavniki dr-
žav so si izmenjali mnenja 
in izkušnje glede novosti na 

področju skupne kmetijske 
politike, ki postopoma sto-
pajo v veljavo z začetkom 
nove finančne perspektive 
2007-2013 in soočili svoja 
mnenja z Evropsko komisi-
jo, ki je glavni oblikovalec 
skupne kmetijske politike. 
Srečanje je bilo namenjeno 
medsebojnemu spoznava-
nju in pomoči, kar bo posle-
dično prispevalo k boljšemu 
delu agencij držav članic in 
boljšo storitev za kmete, kar 
je glavni in končni cilj. Glav-
ne teme predavanj in delav-
nic na konferenci so bile 
shema enotnega plačila in 
navzkrižna skladnost s pou-
darkom na pomenu učinko-
vitega kmetijskega svetova-
nja, finančno upravljanje 
programov razvoja podeže-
lja s poudarkom na novih 
pravilih za novo obdobje 
2007-2013, sistem finanč-
nega poročanja in prenovlje-
na merila za akreditacijo 
plačilnih agencij. 

Najvišja in najdebelejša 
poljanska drevesa 
"Sem človek narave in vidim več kot drugi. Opazil sem drevesa nenormalnih oblik, izjemnih dimenzij, 
nenormalnih mest rasti in podobno," pravi gozdar France Miklavčič. 

BOŠTJAN BOGATAJ 

Poljane - France Miklavčič. 
po domače Martinove iz Do-
lenje Ravni (pod Blegošem), 
se je lotil in popisal t. i. dre-
vesa posebneže. Za takšne 
označuje drevesa, ki izstopa-
jo po mestu rasti, dimenzi-
jah, starosti, pomembnosti 
in še čem. Martinove, ki je 
zaposlen kot gozdar na kra-
jevni enoti Poljane in skrbi 
za revir od Trebije do Sovod-
nja se je posebnežev lotil te-
meljito, jih popisal in foto-
grafiral. 

"Za drevesa posebneže 
smo na gozdarskih študij-
skih dnevih pred tremi leti 
postavili enotna merUa, saj 
vsa drevesa pri enaki dimen-
ziji niso enako izjemna," 
pravi Miklavčič. Raziskave, 
ki se je ne bi branili niti štu-
denti ob izdelovanju di-
plomskih nalog, se je lotil iz 
radovednosti. "Sem človek 
narave in vidim več kot dru-
gi. Opazil sem drevesa ne-
normalnih oblik, izjemnih 
dimenzij, nenormalnih 
mest rasti in podobno. Dol-
go časa sem imel željo, da bi 
jih popisal in evidentiral 
tudi kot gozdar v službi," 
pravi o razlogih. Ali bo dre-
vo postalo posebnež, je od-
visno od gozdarja in lastni-
ka. Dopovedati lastniku, da 
je povsem vseeno ali eno 
drevo ostane ali pade največ-
krat ni problem. 

"Zbiranja podatkov sem se 
lotil tudi zato, da bi drevesa 
nekako zaščitil, da lastnikom 
pokažem posebnost in po-
membnost. Vendarle pa ve-
lja, da je drevo zaščiteno le 
toliko časa, dokler do njega 
ne pride človek z motorno 
žago," pravi sogovornik in 
dodaja, da nekaterim veliko 
pomeni, da imajo na svoji 
zemlji zanimivo drevo. Vsa 
drevesa je popisal po gozdar-

s-
S 

t i * •-̂ 'T-ji 

Gozdar France Miklavčič, po domače Martinove iz Dolenje Ravni, ob drevesnem posebnežu 
na Visokem / f«o: coraid m«« 

sko: katastrska občina, odde-
lek, parcela, nadmorska viši-
na in GPS koordinate, da jih 
lahko poišče kdorkoli. Izme-
ril je tudi obseg in premer 
drevesa, višino ter naredil 
kratek opis. Vsa drevesa je 
tudi fotografiral. 

France Miklavčič je za 
osnovo evidentiranja vzel 
krajevno enoto Poljane, ki 
pokriva območje od Loga 
proti Žirem, vse do nekda-
nje italijanske meje. Te 
meje sovpadajo z mejami 
občine Gorenja vas - Polja-
ne, poleg pa je popisal tudi 
nekaj posebnežev iz drugih 
delov Poljanske doline. Po-
pis še zdaleč ni zaključen, 
saj ga o novih primerih ko-
legi ali lasmiki gozdov red-
no obveščajo. Med najbolj 
znane posebneže je prav go-
tovo spadala Spolovniška 
bukev iz Stare Oselice, ki je 
bila najdebelejša bukev v 
Sloveniji, morda tudi širše. 
Zaradi gnitja in ogroženosti 
kozolca so jo morali lastniki 
požagati. 

"Na Poljanskem imamo 
tudi najdebelejšo slovensko 
jerebiko, imamo smreko z 51 
metri višine. Tu sta tudi dve 
mladi bukvi premera 63 cen-
timetrov, ki rasteta druga po-
leg druge. Ob moji upokojit-
vi bosta prav gotovo največji 
v Sloveniji, saj prirasteta po 
20 centimetrov na leto! Ta-
krat bosta visoki približno 45 
metrov," pravi Martinove. 
Vzroke za tako veliko število 
posebnežev v Poljanski doli-
ni (popisal jih je 31, blejska 
enota, na primer, 13) ne po-
zna. Meni, da gre zasluga 
genski zasnovi. "S hrano se 
ne da doseči veliko. Poglejte, 
drevesa posebneži so v pri-
merjavi s človekom tako po-
sebni, kot bi bil človek s 220 
centimetri ali težo 250 kilo-
gramov. Genska zasnova je 
pač dana našim gozdovom, 
človek k temu ni mogel veli-
ko prispevati," pravi gozdar 
in pove še zanimivost z Ma-
lenskega vrha, kjer je na pe-
tih hektarjih kar šest vrst dre-
vesnih posebnežev: brest, je-

sen, lipa, jerebika, glog in 
smreka. Tu je tudi zanimiva 
jablana, kjer je žled leta 1985 
odlomil vrh. Ptiči so prinesli 
seme jerebike, ki je začela ra-
sti vrh odlomljene jablane. 
Danes je jerebika visoka 4,5 
metra in raste kot zajedavec. 
Obe vrsti cvetita in imata plo-
dove! 

Velika želja Franca Miklav-
čiča je, da bi zbrane podatke 
lahko izdal v knjigi z naslo-
vom Drevesa posebneži Po-
ljanske doline. V teh dneh zbi-
ra sredstva za izdajo, ki bo 
ugledala luč sveta vsaj čez 
nekaj mesecev. V knjigi bo 
predstavljena tudi kulinarič-
na uporabnost plodov ali de-
lov dreves. "Sem vsejed in 
uživam v kuliinji. Po recep-
tih iz knjige Divja hrana sem 
preskušal na primer liker iz 
bukovega listja, marmelado 
iz smrekovih vršičkov in po-
dobno. Vse je zelo uporab-
no," pravi sogovornik, ki 
meni, da obstajajo tudi mož-
nosti za novo turistično po-
nudbo Poljanske doline. 

Vabila, obvestila 
M A T J A Ž G R E G O R I Č 

Kmetijska svetovalna 
služba vabi na predavanje 
Usmerjenost EU na področju 
obnovljivih virov energije in 
možnosti proizvodnje bio-
plina na kmetiji. Predavanje 
bo v sredo, 28. februarja, ob 
10. uri v sejni sobi KGZ 
Sloga Kranj, Šuceva 27. 

Kmetijska svetovalna 
služba vabi na predavanje z 

naslovom Spremembe v 
davčni zakonodaji na po-
dročju kmetijstva, ki bo v 
četrtek, 1. marca, ob. 10. uri v 
dvorani kmetijske zadruge v 
Križah. 

Kmetijska svetovalna 
služba vabi na predstavitev 
izvedbe ukrepov kmetijske 
politike za leto 2007, kjer 
bodo predstavljene novosti 
pri uveljavljanju neposred-
nih plačil in ukrepov progra-

ma razvoja podeželja. Pred-
stavitve bodo: v sredo, 28. 
februarja, ob 10. in ob 15.30 v 
KZ Cerklje, v četrtek, i. mar-
ca, ob 10. uri v domu kra-
janov v Leteneah in ob 19.30 
v domu krajanov v Zgornji 
Beli ter v petek, 2. marca, ob 
10. uri v KGZ Sloga na Prim-
skovem, ob 15.30 v gasilskem 
domu v Spodnji Desnici ter 
ob isti uri tudi v domu KS na 
Pševem. 

Kmetijsko svetovalna 
služba vabi na predstavitev 
uredbe o izvedbi neposred-
nih plačil v kmetijstvu za leto 

2007, ki bo v sredo, 28. feb-
ruarja, ob 9. uri in ob 15. uri 
v gasilskem domu na Trati, v 
četrtek, 1. marca, ob 9. uri v 
Zadružnem domu na Ho-
tavljah in ob 15. uri v DPD 
Svoboda v Žireh. 

Društvo kmečkih žena 
Kranj vabi na redni letni 
občni zbor, ki bo v petek, 2. 
marca, ob 19.30 v prostorih 
Mestoe občine Kranj, sejna 
soba štev. 14 in 15. Večer si 
bodo članice popestrile z za-
nimivim kulturnim pro-
gramom in s pogostitvijo do-
mačih dobrot. 
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V napovedi še vedno tolarji 
obrazci za napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, 
ki so na voljo v poslovalnicah DZS, so napačni. 

M A T J A Ž G R E G O R I Č 

Ljubljana - V sredo, 28. fe-
bruarja, poteče rok za odda-
jo napovedi za odmero do-
hodnine od obresti na de-
narne depozite pri bankah 
in hranilnicah, ustanovlje-
nih v Sloveniji in drugih dr-
žavah članicah EU, ki so bile 
dosežene v letu 2006. Očit-
no pa ne bo šlo brez zaple-

tov, saj naj bi bili po infor-
macijah Dursa, v poslovalni-
cah DZS na voljo napačni 
obrazci. 

Sporni obrazci za napo-
ved za odmero dohodnine 
od obresti na denarne depo-
zite pri bankah in hranilni-
cah, kd bodo dosežene v letu 
2007, imajo napako v tem, 
da je potrebno zneske nave-
sti v evrih. Davčna uprava 

Republike Slovenije (Durs) 
ob tem opozarja vse davčne 
zavezance, ki bodo do konca 
februarja oddali napoved, 
da je v obrazec potrebno 
vnesti zneske v tolarjih, to-
rej kot jih je posredoval iz-
plačevalec. Če zavezanci že 
imajo obrazce, ki zahtevajo 
zneske v evrih, jih prosijo, 
da kljub temu zneske v na-
povedi navedejo v tolarjih. 

Pravilni obrazec je za vse za-
vezance dostopen tudi na 
spletni strani Davčne upra-
ve Republike Slovenije in na 
vseh davčnih uradih oziro-
ma izpostavah. Zneski, ki 
jih je potrebno vpisati v na-
poved za leto 2006, morajo 
biti navedeni v tolarjih in ne 
v evrih, v primerih, ko bodo 
navedeni v evrih, bo napo-
ved zavrnjena. 

KOPER 

Starman na čelu Triglava, Zdravstvene zavarovalnice 

v četrtek, 1. marca, bo upravo Triglava, Zdravstvene zava-
rovalnice začel s petletnim mandatom začel voditi dr. Da-
nijel Starman, ki je bil doslej zadolžen za trženje. Gregor 
Strmčnik, zavarovalnico vodil od njene ustanovitve konec 
leta 2002, prevzema poslovne odnose zavarovalnice z za-
sebnimi izvajalci zdravstvenih storitev ter vodenje podro-
čja kadrovskih in splošnih zadev. Starman bo kot predsed-
nik uprave odgovoren za področja trženja, izvajanja zava-
rovanj ter financ in računovodstva. Zdravstvena zavaroval-
nica trži dopolnilna zdravstvena zavarovanja in ima z 
okrog 200 tisoč zavarovanci na trgu dopolnilnega zdrav-
stvenega zavarovanja 14-odstotni tržni delež. Po zagon-
skem obdobju prehaja tudi v razvoj ponudbe drugih zdrav-
stvenih zavarovanj. M. C. 

MARIBOR 

Za tretjino večja Probanka 

Prvi rezultati lanskega poslovanja Probanke kažejo, da je 
konsolidirani obseg poslovanja finančne skupine presegel 
milijardo evrov bilančnega in zunajbilančnega poslovanja 
ter 220 milijonih evrov v skladih, s katerimi upravlja. Kon-
solidirani obseg poslovanja, bilančna in zunajbilančna vso-
ta, se je tako povečal kar za 31 odstotkov glede na leto 2005. 
Obsegi poslovanja so presegli načrtovane, povečala se je 
tudi produktivnost dela. Lani je finančna skupina Probanke 
nadaljevala s hitro rastjo obsega poslovanja, rastjo kapitala 
In kapitalske ustreznosti ter doseganjem načrtovanega do-
bička. Skupni obseg poslovanja je tako znašal le nekaj manj 
kot 1,4 milijarde evrov In se je leni glede na leto 2005 
povečal za 30 odstotkov, s čimer je bil za 15 odstotkov 
presežen glede na že sicer ambiciozne načrte. M. C. 

KRANJ 

Življenjsko zavarovanje z naložbenim paketom 

Življenjska zavarovalnica Slovenica življenje in zavarovalna 
družba Adriatic Slovenica sta oblikovali novo življenjsko za-
varovanje z naložbenim paketom. Zavarovanci lahko izbira-
jo med tremi naložbenimi paketi - konzervativnim, uravno-
teženim in dinamičnim, v vsakem je pet ali šest investicij-
skih skladov, s katerimi upravljajo družbe iz Skupine KD 
Group. Konzervativni paket temelji predvsem na vlaganjih v 
obvezniSke sklade in je namenjen zavarovancem, ki niso pri-
pravljeni sprejeti večjega tveganja, a hkrati pričakujejo na 
daljše obdobje višje donose, kot jih prinašajo bančni depo-
ziti. Uravnoteženi paket (s četrtino portfelja v obveznicah) je 
za zavarovance, ki ne želijo preveč tvegati, a pričakujejo ne-
koliko višje donose. Dinamični paket temelji na vlaganjih v 
delnice, predvsem na razvijajočih trgih, kjer so ob večjem 
tveganju tudi večje možnosti za višje donose. Slovenica živ-
ljenje bo novo zavarovanje tržila kot Fondpolico z naložbe-
nim paketom, Adriatic Slovenica pa kot Vitafond naložbeni 
paketi. Najmanjša premija je 50 evrov. C. Z. 

UUBgANA 

Petrol išče distributerja tiska 

Petrol je v četrtek objavil razpis za sklenitev pogodbe o proda-
ji in distribuciji tiska. Za ta korak so se odločili na podlagi spre-
jetih postopkov procesa racionalizacije in optimizacije poslo-
vanja, ki predvidevajo iskanje pogodbenih partnerjev za zago-
tavljanje enotnih storitev. Petrol bo s pomočjo javnega razpi-
sa poiskal pogodbenega partnerja za zagotavljanje enotne sto-
ritve prodaje vseh vrst tiska in distribucije na vse bencinske 
servise na celotnem območju Slovenije. Rok za oddajo pisnih 
ponudb je 45 dni od dneva objave. Petrol želi s tem korakom 
centralizirati dejavnost prodaje, distribucije dnevnega tiska in 
periodike, saj so izkušnje s takim pristopom na drugih prodaj-
nih področjih pozitivne ter prinašajo vrsto organizacijskih in 
ekonomskih prihrankov. Podobno so naredili že pri večini pro-
dajnih izdelkov na svojih policah, med drugim imajo pogodbo 
s strateškim dobaviteljem Mercatorjem. M. C. 

Letos le en nov sklad 
NLB Skladi so lani uvedli pet novih vzajemnih skladov, letos načrtujejo le 
en nov sklad - Zahodni Balkan delniški. 

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

Ljubljana - Družba NLB 
Skladii je lani s 40,5 milijona 
evrov (9,7 milijarde tolarjev) 
neto vplačil v vzajemne skla-
de dosegla 26-odstotni tržni 
delež, kar jo je že drugo leto 
zapored uvrstilo na prvo me-
sto med domačimi družba-
mi za upravljanje. Dosegla je 
tudi ugodne finančne rezul-
tate, po nerevidiranih raču-
novodskih izkazih je poslov-
ni izid pred david znašal 1,37 
milijona evrov (327,2 milijo-
na tolarjev) in je bil za 39 od-
stotkov večji kot leto prej. 
Skupna čista vrednost sred-
stev v vzajemnih skladih je 
lani porasla za dve petini, na 
183,6 milijona evrov (44 mi-
lijard tolarjev), sredstva inve-
sticijskih skladov, vključno z 
investicijsko družbo Maksi-
ma, pa za 27 odstotkov, na 
306 milijonov evrov (73,4 
milijarde tolarjev). 

Letos le en nov vzajemni 
sklad 

Družba je ob koncu lan-
skega leta upravljala dvanajst 
vzajemnih skladov in eno in-
vesticijsko družbo, v sodelo-
vanju s Skupino KBC pa tudi 
dva garantirana podsklada. 
Lani je uvedla pet novih vza-

jemnih skladov (Farmacija 
in zdravstvo. Visoko rastoča 
gospodarstva, Naravni viri. 
Južna, srednja in vzhodna 
Evropa delniški in Visoka 
tehnologija), v sodelovanju s 
KBC pa tudi drugi garantira-
ni podsklad Fund Partners 
NLB Skladi - Garantirani 
sklad Azija 1. Naložbe inve-
sticijske družbe Maksima je 

Med vzajemnimi skladi 
NLB Skladi je lani najvišjo 
donosnost (30 odstotkov) 
dosegel Sklad slovenskih 
delnic, še višjo donosnost 
pa je investitorjem prines-
la naložba v delnice ID 
Maksima. 

močno razpršila na tuje trge 
(delež tujih delnic je ob kon-
cu leta predstavljal že 47 od-
stotkov), novi statut pa ji 
omogoča še večjo razpršitev 
naložb, tudi na rastoče kapi-
talske trge. 

V družbi bi letos radi zadr-
žali dobičkonosnost vsaj na 
lanski ravni in povečali ob-
seg neto vplačil za 36 odstot-
kov. Za zdaj so na dobri poti, 
saj so samo januarja dosegli 
rekordnih 17 milijonov evrov 
neto vplačil. Ker ocenjujejo. 

da že sedanja ponudba skla-
dov zadošča za potrebe ve-
čine vlagateljev, bodo letos na 
novo uvedli samo en sklad -
Zahodni Balkan delniški. 

Razmere na trgu vzajem-
nih skladov so trenutno zelo 
ugodne, skladi beležijo re-
kordna neto vplačila. Po 
mnenju Roberta Kleindien-
sta, predsednika uprave NLB 
Skladi, je k temu verjetno po-
membno prispevala uvedba 
evra pa tudi velik porast vred-
nosti "točke" vzajemnih skla-
dov, ki temeljijo na balkan-
skih borzah. V družbi NLB 
Skladi opozarjajo na tvega-
nja, ki so s tem povezana. 
Medtem ko v Evropski uniji 
predstavljajo delniški skladi 
le dobro tretjino prodaje vseh 
skladov, vlagatelji v Sloveniji 
že več kot leto dni skoraj iz-
ključno vplačujejo v debiške 
sklade, med njimi najbolj 
prav v tiste, ki temeljijo na vi-
soko tveganih trgih. Predlani 
so bili to skladi s "temelji" v 
delnicah vzhodne Evrope, 
lani pa skladi, ki temeljijo na 
balkanskih trgih. Če bo na 
teh trenutno zelo priljublje-
nih trgih prišlo do večjega 
popravka tečajev navzdol, 
lahko na trd pristanek raču-
na celotna "industrija" vza-
jemnih skladov v Slovenijo, 
mpnijo v NLB Skladi. 

K sodelovanju vabimo 

S P E C I A L I S T A ( m / ž ) 
(za delo na področju poslovanja s pravnimi osebami) 

Od novega sodelavca pričakujemo 
• V I I 7 V L stopijo strokovne izobrazbe ekonomske 

ali druge ustrezne smeri 
• 5 let delovnih izkušenj (na področju tržeiua bančnih storitev 

s pravnimi osebami) 
• znanje enega tujega jeziiia 
• komunikativnost 
• poznavalce dela na računalniku. 

Delovno mesto je v Kranju. 

Z novim sodelavcem bomo sklenili delovno razmeije za nedoločen čas s 6 mesečnim 
poskusnim delom. Ponujamo dinamično strokovno delo, izobraževanje in stimulativno 
nagrajevanje. 

Kandidate vabimo, da pošljejo pisne ponudbe z dokazili in kratkim življenjepisom 
v 8. dneh po objavi na naslov: 

Poštna banka Slovenije, d.d. -
Bančna skupina Nove Kreditne banke Maribor d.d. 
Sektor pravnih, kadrovskih in splošnih zadev ter marketinga 
UL Vita Kraigheija 5 
2(X)0 Maribor. 

Kandidate bomo o izbiri obvestili v 8. dneh po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi 
z izbranim kandidatom. 

PBS. 
POŠTNA BANKA SLOVENIJE, d.d. 

Bančna skupina i\'o\'e KrifditJic haukč Marihor J. J. 
UL Vita Kraigherja 5. 2000 Maribor 
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Dišalo je iz treh hiš 
Sobotna zlata poroka zakoncev Razingar v 
Planini pod Golico je bila velik praznik. 

URŠA PETERNEL 

Planina pod Golico • "Spo-
znala sva se na bratrančevi 
poroki. Na porodni dan, 23. 
februarja 1957, je bilo 
ogromno snega. Zato so 
naju z Javorniškega Rovta 
peljali kar s konjem na žlaj-
fah. Bilo je tako ledeno, da 
smo šli čisto postrani," se 

pod Golico je bila kljub temu 
vesela, povabljenih pa kar 60 
svatov. Tudi 50 let kasneje, 
minulo soboto, je bilo v Pla-
nini pod Golico veselo. Po 
zlati cerkveni poroki v doma-
či cerkvi so pripravili slavje 
na turistični kmetiji Betel. 
Manjkalo ni niti glasbe niti 
dobrot - samo pecivo so pe-
kle gospodinje kar v treh hi-

svojega poročnega dne spo-
minja Justina Razingar iz 
Planine pod Golico, ki je 
skupaj z možem Janezom 
minuli konec tedna prazno-
vala zlato poroko. Takrat so 
bili 6sto drugi časi in neve-
sta je, ker je le malo prej 
umrla njena stara mama, no-
sila temno obleko in črn 
plašč. Le okoli vratu je imela 
bele čipke. A ohcet v Planini 

šah. Poskrbeli pa so tudi za 
posebno presenečenje za zla-
toporočenko gospo Justino -
ker ni hotela v dolino na po-
novitev poročnih obljub, so 
civilno poroko pripravili kar 
v Planini pod Golico, vnovič 
ju je porodi podžupan Boris 
Bregant ob navzočnosti ma-
tičarke in jeseniškega župa-
na Tomaža Toma Mencin-
gerja. 

TRBIŽ 

Praznik slovenske kulture 

Slovensko kulturno središče Planika iz Ukev/Ugovizze je v 
petek zvečer na Trbižu priredilo večer slovenske kulture v 
Kanalski dolini, ki ga je z udeležbo počastil tudi trbiški 
župan Franco Baritusio, ki z rednim udeleževanjem na 
slovenskih prireditvah dokazuje svojo podporo večjezične-
mu sožitju v Kanalski dolini. Kulturni program so pripravili 
udeleženci tečajev slovenskega jezika pri Planiki pod vod-
stvom Tanje Šturm in Anne Wedam in gojenci slovenske 
glasbene šole Tomaža Holmarja pod vodstvom Manuela 
Fighelija. Učenke in učenci so v vzorni slovenščini recitirali 
in prepevali slovenske pesmi ter zaigrali Mojco Pokraculjo. 
Sodelujoče v programu, njihove starše in svojce ter goste je 
nagovoril predsednik kulturnega središča Planika Rudi Bar-
taloth. Na sliki: nastop učencev tečajev slovenščine. J. K. 

Slovenski oktet v zborniku 
Slovenski oktet, katerega zgodovino je opisal tržaški Slovenec Boris Pangerc, ostaja biser 
zborovskega petja. 

JOŽE KOŠNJEK 

Ljubljana - V prisotnosti 
večine nekdanjih in sedanjih 
pevcev Slovenskega okteta in 
drugih gostov iz glasbenega 
in pevskega sveta so v petek 
na ljubljanskem Magistratu 
predstavili knjigo o 55-letni 
zgodovini delovanja izjemne 
pevske skupine, ki jo je 
napisal tržaški književnik in 
kulturni delavec ter tudi sam 
ljubitelj petja Boris Pangerc. 
Predstavitev knjige sta s svo-
jo udeležbo počastila tudi 
ljubljanski župan in pod-
župan Zoran Jankovič in 
Aleš Čerin. Z minuto tišine 
so se sp>omnili nedavno umr-
lega prvega umetniškega 
vodje okteta Janeza Boleta. 

O oktetu, ki je na pobudo 
slovenskih izseljencev v 
Združenih državah Amerike 
nastal na znameniti avdidji 

27. septembra 1951 v Sloven-
ski filharmoniji, je govoril 
Matjaž Kmed. Spomnil je, 
da je moral oktet zaradi "ko-
munistične nevarnosti" kar 
deset let čakati na vstopno 
dovoljenje ameriške vlade, 
čeprav so bili ameriški 
državljani slovenskega rodu 
pobudniki za njegovo us-
tanovitev. Številne ovire je 
moral premagati tudi doma, 
vendar jih je znova in znova 
zmogel premagati. Tudi leta 
1995, ko je tedanji Slovenski 
oktet po več kot pet tisoč kon-
certih napovedal konec delo-
vanja, vendar je konec leta 
1996 prvič stopil pred občin-
stvo oktet v novi sestavi. 

"Mladi pevd so pogumno 
sprejeli izziv legendarnih 
predhodnikov in uspeli." je 
povedal na predstavitvi zelo 
zanimive knjige njen avtor 
Boris Pangerc. V njej piše o 

Oktet je s pesmijo sklenil predstavitev knjige o svojem 
delovanju. 

nad 40 pevcih, ki so bili dani 
okteta, o gostovanjih, o uspe-
hih in težavah ter prizade-
vanjih, da bi oktet ostal. 
Slovenski vladi in ministr-

stvu za kulturo je predlagal, 
naj oktet leta 2011, ob 60-
letnici delovanja, predlagata 
za Nobelovo nagrado za 
mir. 

HALO - HALO GORENJSKI GLAS 
telefon: 04 201 42 00 

Naiofclo » obn»o ipieiemamo po lelttau 04/;OI-42-00, (»kiu 0»H0l-«-» ilr osebno ni ZoMvi I 
v Kranju oz po potti - do poordelika m tnrtu do 11.00 me* Cena oglasov m ponuilb v rubriki: Ui«lno ugodna. 

Janez Rozman s.p. - Rozman bus, Lancovo 91,4240 Radovljica 
Tel.: 04/5315 249, Fax: 04/53 04 230 
TRST 3. 3.; LENTI 31. 3., MADŽARSKE TOPLICE - PUSTOVANjE 
5. 3. do 11. 3., 29. 3. do 1. 4., 29. 4. do 2. 5.; PELJESAC - MORjE 
18. 6. do 25. 6.; MEDŽICURJE 4. 5. - 6. 5. 

O B V E S T I L A O D O G O D K I H O B J A V L J A M O v RUBR IK I 
GLASOV KAŽ IPOT B R E Z P L A Č N O S A M O ENKRAT. 

PRIREDITVE 
Literarni večer 
Tržič - Knjižnica dr. Toneta Pretnarja Tržič vas vabi na lite-
rarni večer z Ruth Podgornik Reš, agronomko, vrtnarico, 
predavateljico, pisateljico, publicistko, ki bo v torek, 27. feb-
ruarja, ob 19. uri, v knjižnici. 

Dogodki v Mladinskem centru 
Jesenice - Mladinski center Jesenice vabi danes, v torek, ob 
17. uri na Kvartopirsko popoldne - predstavitev različnih iger 
s kartami in turnirja v taroku, enki, magic ...; jutri, v sredo, 
ob 18. uri na ogled družbeno kritičnega dokumentarnega fil-
ma Okus po Evropi; v petek, 2. marca, ob 18. uri na preda-
vanje o klimatskih spremembah in njihovih posledicah z 
naslovom Z veliko volje v boljše okolje. 

V knjižnicah za otroke 
Radovljica • Ustvarjalne delavnice za otroke, stare vsaj 4 leta, z 
naslovom V pričakovanju pomladi bo jutri, v sredo, ob 17. uri. 

Železniki - Delavnica za spretne prste - Pismo tetki zimi - za 
otroke od 4 do 10 let bo danes, v torek, ob 17. uri. 

Jesenice - Na otroškem oddelku jeseniške knjižnice bo ura 
pravljic v četrtek, i. marca, ob 17. uri. Ustvarjalna delavnica 
bo jutri, v sredo, od 16. do 17.30 - naslov delavnice je Rože 
iz papirja. 

Slovenski Javornik-Koroška Bela - V knjižnici Slovenski Ja-
vornik-Koroška Bela bo ura pravljic danes, v torek, ob 16. uri. 

Srečanje ljubiteljev ledinskih imen 
Bled • Triglavski narodni park vas vabi na srečanje ljubite-
ljev, poznavalcev in zbiralcev ledinskih imen. Srečanje bo 
potekalo v stavbi uprave Triglavskega narodnega parka na 
Ljubljanski cesti 27 danes, v torek, ob 18. uri. , 

Beremo, poslušamo Svetlano Makarovič 
Škofja Loka - Jutri, v sredo, se bo ob 19. uri v Miheličevi ga-
leriji v Kašči na Spodnjem trgu začel pogovor s Svetlano 
Makarovič. S pesnico in pisateljico, igralko in pevko se bo 
pogovarjala Milena Miklavčič. 

Corniški popoldan 
Domžale - Planinsko društvo Domžale vabi na Corniški 
popoldan z Alenko Veber z naslovom Iz popotne bisage. Corniš-
ki popoldan, na katerem se bo pridružila tudi glasbena skupina 
Planinca iz Poljan nad Škofjo Loko, bo v četrtek, 1. marca, ob 16. 
uri v Domu upokojencev Domžale, Karantanska cesta 5 v 
Domžalah. Vstopnine ni. 

IZLETI 
Zimski izlet na Ovčji vrh - Kozjek 
Kranj - PD Iskra Kranj vabi v soboto, io. marca, na zimski izlet na 
kopasto goro Ovčji vrh - Kozjek. Odhod z osebnimi avtomobili bo 
izpred hotela Creina v soboto, io. marca, ob 6. uri. Informacije in 
prijave po telefonu 051-397040 oz. breda.pirc@gmail.com; 
051/603 475 oz. tatjanahribar.13@gmail.com ali v pisarni društva 
ob sredah od 17. do 18. ure. Poslovni center Planina 3, Kranj. 

Letovanje 
Kranj - DU Kranj vabi na letovanje v Hotel Delfin Izola od 6. do 
13. junija. Odhod bo s posebnim avtobusom od 9. ure izpred 
Creine. Prijave z vplačili od petka, 2. marca, v društveni pisarni. 

Kopalni izlet v Terme Zreče 
Kranj - DU Kranj vabi na kopalni izlet v Terme Zreče v sre-
do, 14. marca. Odhod bo s posebnim avtobusom ob 7. uri 
izpred Creine. Prijave z vplačili od petka, 2. marca, dalje v 
društveni pisarni. 

Velikonočni otok 
Kranj - PD Iskra Kranj od petka, 6- aprila, do ponedeljka, 9. 
aprila, vabi v Istro in Kvarner. Odhod bo ob 8. uri izpred 
hotela Creina. Prijavite se lahko po telefonu 041/734 049 ali 
v pisarni društva ob sredah do 17. do 18. ure. Poslovni cen-
ter Planina 3, Kranj. 

Izlet v brezno Covic 
Kranj - PD Iskra Kranj vabi v soboto, 17. marca, v globoko 
brezno Govic. Dan pred tem podvigom je za vse udeležence 
obvezen obisk tečaja, ki bo v plezališču Bela nad Preddvorom. 
Informacije in prijave na rucigajm@volja.net, 041/350 203 ali 
v pisarni društva ob sredah od 17. do 18. ure, Poslovni center 
Planina 3, Kranj. 

PROSTA DELA ŠTUDENTJE,DIJAKI 
www.ms-kranj.si 

mailto:info@g-gfas.si
mailto:breda.pirc@gmail.com
mailto:tatjanahribar.13@gmail.com
mailto:rucigajm@volja.net
http://www.ms-kranj.si
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P o h o d p o J u r č i č e v i h p o t e h 

Slovenski Javornik, Jesenice - P l a n i n s k i d r u š t v i J a v o r n i k K o -

r o š k a B e l a i n J e s e n i c e v a b i t a n a p o h o d p o J u r č i č e v i h p o t e h , 

z V i š n j e g o r e n a M u l j a v o . P o h o d b o v s o b o t o , 3 . m a r c a . A v -

t o b u s b o o d p e l j a l o b 6 . 3 0 s H r u š i c e . P r i j a v e z b i r a V i n k o A l i č , 

G S M 0 5 1 / 3 4 5 8 0 6 . 

OBVESTILA 
T e č a j i š o l a n j a p s o v 

Bled - Lesce - K D B l e d - L e s c e v a b i l a s t n i k e p s o v v p a s j e 

i g r a l n e u r i c e i n m a l o š o l o p s o v z a v s e p a s m e i n s t a r o s t i 

p s o v . P r v i s e s t a n e k t e č a j n i k o v b o v Četrtek, 1 . m a r c a , o b i 8 . 

ur i v k o č i n a d r u š t v e n e m p o l i g o n u . I n f o r m a c i j e p o t e l e f o n u 

0 3 1 / 5 8 6 - 0 2 2 a l i 0 4 1 / 7 4 5 - 3 1 5 . 

KRČNE ŽILE, ODPRTE RANE? 
]&Nf2 2<mm(kw*nn. o«, mio.. Iitkica ctRA ̂ j. 6000 Koria 

05/640 02 33 

Škofla Loka - K i n o l o š k o d r u š t v o O v č a r Š k o f j a L o k a v p i s u j e v 

t e č a j e v z g o j e i n š o l a n j a p s o v : z a m a l o Š o l o , B - B H - o s n o v e 

p o s l u š n o s t i , t e č a j e v i š j i h s t o p e n j i n a g i l i t i j a . V p i s v t e č a j e s 

s t r o k o v n i m p r e d a v a n j e m i n r a z g o v o r o m b o v p e t e k , 2 . m a r -

c a , o b i 8 . u r i v p r o s t o r u G a s i l s k e z v e z e Š k o f j a L o k a , K i d r i č e -

v a 51 1 . I n f o r m a c i j e l a h k o d o b i t e p o te l . : 0 3 1 / 3 7 5 2 8 0 - R a d o 

al i 0 4 1 / 7 3 5 0 4 0 L u d v i k . 

P r v a p o m o č 

K r a n j - P D I s k r a K r a n j p r i r e j a p r a k t i č n o u s p o s a b l j a n j e P r v a 

p o m o č v Č e t r t e k , 8 . m a r c a , o b i 8 . u r i n a O Š S t a n e t a Ž a g a r j a 

v K r a n j u . P r i j a v e p o t e l e f o n u 0 4 0 / 2 5 5 - 1 6 3 a l i e - p o š t o : 

p r e l o v s e k @ g m a i l . c o m . 

Krvodajalska akcija 
Jesenice , L jub l jana - V m e s e c u m a r c u b o d o o r g a n i z i r a n e 

k r v o d a j a l s k e a k c i j e . V S p l o š n o b o l n i š n i c o n a J e s e n i c e b o 

o d h o d a v t o b u s o v : v petek, z. marca , o b 7 . 3 0 K O R K N a k l o 

p r e d D o m o m k u l t u r e N a k l o , o b 9 . u r i K O R K T r b o j e A P T r -

b o j e , o b 1 0 . u r i K O R K K o k r a v s e A P K o k r a ; v petek, 9 . 

marca, o b 8 . u r i E k o n o m s k a š o l a , G l a v n a A P , š t . i , o b 9 . 

u r i K O R K P o d b l i c a , A P P o d b l i c a , o b l o . u r i K O R K 

S t r u ž e v o p r e d K S S t r u ž e v o ; v petek, i 6 . marca , o b 8. u r i 

K O R K V i s o k o , A P V i s o k o , o b 9 . 3 0 K O R K P o d b r e z j e , A P 

P o d b r e z j e . A v t o b u s i v L j u b l j a n o n a Z a v o d z a t r a n s f u z i j s k o 

m e d i c i n o b o d o v o z i l i p o n a s l e d n j e m r a z p o r e d u : v 
ponedel jek, 5. marca , o b 6 . 3 0 K O R K Š e n č u r , A P Š e n č u r ; 

o b 7 . 3 0 K O R K Š e n č u r , A P Š e n č u r , o b 8 . 3 0 K O R K 

T r s t e n i k , A P T r s t e n i k , o b l o . o o K O R K B e s n i c a , A P B e s n i -

c a ; v sredo, 7 . marca , o b 7 . 0 0 K O R K K o k r i c a , A P K o k r i c a ; 

v četrtek, 8. marca , ob 6 . 0 0 K O R K Žabn ica , A P Žabnica , 

LOTO . 
Rezultati i 6 . kroga - 25. februarja 2 0 0 7 

6. 7 . 1 1 . 1 2 . 1 4 , 25. 32 in 33 
Lotko: 9 , 1 , 3, O, 2 

Predvideni sk lad 17. kroga za Sedmico: 
1 7 5 . 0 0 0 EUR / 4 1 . 9 3 7 . 0 0 0 S I T 

Predvideni sklad 17. kroga za Lotko: 
2 6 0 . 0 0 0 EUR / 6 2 . 3 0 6 . 4 0 0 S I T 

O S M R T N I C A 

Ko ugasne plamen življenja, ostane spomin, 
ostanejo trenutki, ujeti skozi oko fotografa ... 

S p o r o č a m o žalostno vest, da j e v 93. letu u m r l 

J A N E Z M A R E N Č I Č 
častni občan Mestne obč ine Kranj 

IztekJo se je živl jenje velikega m o ž a , ki se ga b o m o 
spominja l i po pr ispevku k s lovenski kulturi, p redvsem na 
področju fotograf i je , za kar je decembra 2 0 0 4 prejel tudi 

zlato državno odlikovanje. 

Mestna občina K r a n j 

o b 7 . 3 0 K O R K V e l e s o v o , A P V e l e s o v o , o b 9 . 0 0 K O R K 

Z l a t o p o l j e , K S Z l a t o p o l j e , U l . Fr. S t a n e t a 1 3 , o b l o . o o K O 

R K G o l n i k , A P G o l n i k - 3 0 k r v o d a j a l c e v ; v petek, 9 . marca , 
o b 7 . 0 0 K O R K O l š e v e k - H o t e m a ž e , A P O l š e v e k 

H o t e m a ž e , o b S . 3 0 K O R K B r i t o f , A P B r i t o f , 1 0 . 0 0 K O R K 

H u j e , P r e d K S P l a n i n a , C . 1 . m a j a 5. 

PREDAVANJA 
O k a m n i n e ^ f o s i l i 

Kranj - V M l a d i n s k e m k u l t u r n e m c e n t r u M K C v K r a n j u 

( n a s p r o t i g r a d u K h i s l s t e i n ) v m e s t n e m j e d r u K r a n j a b o v 

s r e d o , 2 8 . f e b r u a r j a , o b 1 9 . u r i p r e d a v a n j e O k a m n i n e , f o s i l i 

- n a h a j a l i š č a , n a b i r a n j e , p r e p a r i r a n j e g e o l o S k e d o b e . P r e d a -

v a n j e b o s p r e m l j a n o 2 d i a p o z i t i v i . 

T r a n s s i b i r s k a ž e l e z n i c a 

Radovlj ica - V K n j i ž n i c i A . T . L i n h a r t a s e b o d a n e s , v t o r e k , 

o b 1 9 . 3 0 z a č e l o p r e d a v a n j e z n a s l o v o m T r a n s s i b i r s k a a l i z 

v l a k o m o d V l a d i v o s t o k a d o M o s k v e . O b d i a p o z i t i v i h b o p o -

t o v a n j e p r e d s t a v i l Š t e f a n R e h a r . 

N a s n a š t o p l i d o m v a r u j e a l i u n i č u j e ? 

Naklo - K a k o g r a d b e n i m a t e r i a l i , o b l o g e , b a r v e i n p o h i š t v o 

v p l i v a j o n a n a š e z d r a v j e i n p o č u t j e ? K a t e r e n a r a v n e m a t e r i -

a l e i m a m o n a v o l j o p r i g r a d n j i , p r e n o v i i n v z d r ž e v a n j u 

d o m a ? N a p r e d a v a n j u b o s t e l a h k o r a z l i č n e n a r a v n e m a t e r i -

a l e t u d i p o t i p a l i , p o v o h a l i i n p r e i z k u s i l i . I z v e d e l i b o s t e , 

k a k o s e r e š i t i g l i v i c b r e z s t r u p e n i h f u n g i c i d o v , k a k o p r e b a r -

v a t i d o m z n a r a v n i m i b a r v a m i , ki j i h n a r e d i t e s a m i , i n k a k o 

r a v n a t i z l e s o m . S k r i v n o s t z d r a v e i n č l o v e k u t e r o k o l j u p r i -

j a z n e g r a d n j e v a m b o o d k r i l a M a t e j a A . L e s k o v a r , g r a d b e n i 

b i o l o g , v č e t r t e k , m a r c a , o b 1 8 . u r i v V i t a C e n t r u N a k l o . 

RAZSTAVE 
O t v o r i t e v r a z s t a v e 

Bistrica pri Vrhniki - T e h n i š k i m u z e j S l o v e n i j e i n A r h i v R e -

p u b l i k e S l o v e n i j e v a b i v č e t r t e k , i . m a r c a , o b i 8 . u r i n a 

o t v o r i t e v r a z s t a v e G a b r i j e l G r u b e r S . j . 1 7 4 0 - 1 8 0 5 , ki b o v 

p r o s t o r i h m u z e j a v B i s t r i p r i V r h n i k i . R a z s t a v a b o n a o g l e d 

d o 1 7 . a p r i l a . 

K a m n i t e o b l i k e 

Kranj - G o r e n j s k i m u z e j v a b i n a o d p r t j e f o t o g r a f s k e r a z s t a v e 

K a m n i t e o b l i k e M a r j a n a R u č i g a j a , ki b o v č e t r t e k , i . m a r c a , 

o b i 8 . u r i v S t e b r i š č n i d v o r a n i M e s t n e h i š e v K r a n j u . 

Mali oglasi 
tel.: 201 4 2 4 7 , 2 0 1 4 2 4 9 
fax: 201 4 2 13 

MafI oglasi se sprejemajo: za objavo v petek -
v sredo do 13.30. in a objavo v torek, do pet-
ka do 14.00! Delovni {ds: od ponedeljka do 
petka neprekinjeno od 7. - 1 5 . ure. 

FESSr, d. o. o., 
nepremičninska 
družba. 
Stritarjeva ulica 5. 
Kranj, 
Telefon: 236 73 73 
Fax:236 73 70 
E-po$ta: 
infb^fesstsi 
Internet 
www.fesstsi 

STANOVANJA PRODAMO: 
SKOFjA LOKA - Frankovo naselje: 
garsonjera. i./4 nadstr., 31,55 m2, I. 
izgradnje 1981. cena 75.112,67 EUR 
(18.000.000.00 SIT). 
KRANf - BITNJE: prsonjera, pritličje. 
24 m2,1. izgradnje 1945, obnovljeno 
2005. brez CK, cena 41.729,27 EUR 
(10.000.000,00 SIT). 
KRANJ - SofK/evo naselje: dvosobno, 
7-/9 nadstr., 52 m2.1. izgradnje 1972, 
cena loi.ooo.oo EUR (24.203.640.00 
SIT). 
PREDDVOR: enosobno. pritličje/3 
nadstropij. 41,55 m2,1. izg. 1983, nad-
strešek za avto, cena 83.458,52 EUR 
(20.000.000,00 SIT). 
SKOFJA LOKA • Frankovo naselje tri-
sobno. 374. I. izgradnje 1986. cena 
t20.900.oo EUR (28.972476.cx) SIT). 
TRŽIČ: garsonjera, 24,18 m2. s /S 
nad. I. izgradnje 1950, cena 
45 902,19 EUR (n.000.000,00 SIT). 
KRANJ ' $or4ijevo naselje dvoinpol-
sobno stanovanje, pritličje. 64,13 ma, 
I. izgradnje 1968, cena 112.000.00 
EUR (26.839.680.00 SIT). 

Uvedli smo novo njbriko 
" Č i s t o v z a d n j e m h i p u " , 
s to rubriko želimo pomagati naiim br^em, ki 
sejim res mudi neioj prodati, kupiti, na)efi, odda-
ti. Oglas za to rubn to lahko oddate za torek v po-
nedeljek do osme ure in za pet^ v fetrt^ prav 
tako do osme ure. Cena ogla« je 9.41 EUR 
(2.255 SIT), j e enotna in ima največ 80 znakov -
kuptMi ne velja. Za m k oglase po redni ceni ozi-
roma na kuponu pa sprejemamo z a torek v petek 
do d ruge ure in za petek vvedo do pol dveh 

KRANJ - Planina 1:2+2 sobno stano-
vanje, pritličje, S9.90 mi, I. Izgradnje 
1975, cena 116.841,92 EUR 
(28.000.000.00 SIT). 
HISE PRODAMO: 
KRANJ - PREDOSLJE: stanovanjska 
hiSa. biv. povr. 120 rr\2, I. izgradnje 
<963. obnovljena I. 2002. zemljISča 
939 m2, cena 207.000,00 EUR 
(49.605480.00 SIT). 
PREDDVOR: dvostanovanjska hiša. 
ločena vhoda, 2 x dvosobno 64.00 
rr\2. obnovljena 2002. pare 657 m2, 
cena 175.262,89 EUR (42.ooo.ooo»oo 
SFT). 
ZAZIDLJIVE PARCELE: 
CERKME - OKOLICA: za2(dl|iva par-
cela. 530 m2, z manjSo brunarico, 
cena 66.766,81 EUR (16.000.000.00 
s r n . 
Sveti Duh pri tk. Loki: zazidljiva par-
cela. 700,00 m2, cena 130.00 
EUR/m2 (31.153.00 SIT). 
STANOVANJA ODDAMO: 
KRANJ - ŠENČUR: enoinpolsobno 
stanovanje, pritliije, 42 mz 1. izgrad-
nje 2005, cena najemnine 333,83 
EUR (80.000,00 SIT) na mesec. 
TR2IČ: garsonjera 13,00 m2 klet, I. 
izgradnje 1960. najemnina 130.00 
EUR/imesec + stroSki, varSčina. vse-
Ijiva takoj. 
ZC. BRNIK: stanovanje 30.00 mz. I. 
izgradnje 1995, i./i, CK ogrevanje 
všteto v najemnino. 250,00 EUR 
imesec + varS îna, opremljeno, sam-
ske osebe, brez otrok in živali. Vselji-
vo takoj. 

wv/w.fcsst.$l 

GG 
naročnine 

0 4 / 2 0 1 4 2 4 1 
e - p o § t a : n a r o c n i n e @ g - g l a s . s i 

v i / v m . g o r e n j s k i g l a s . s i 

STANOVANJA PRODAMO 
KRANJ - Zlato polje, enoinpolsobno. 
P, 39,5 mz, I. izd. 1962 adaptirano, 
opremljeno za 91.804,37 EUR (22 
mio SrT) MOVO. 
KRANJ • Zlato polje, enosobno, H. 
nad., 31,30 m2. klet 10.6 m2, I. izd. 
2005 za 89.000,- EUR (21.327.960.-
SIT). 
KRANJ - Šorlijeva ulica, dvosobno, 7. 
nad., 50,2 m2, I. izd. 1969 za 
100.150.22 EUR (24,- mio SIT). 
KRANJ - Planina lil. 1. nad., dvosob-
no, 63.6 m2,1. izd. 1986 za 102.200,-
EUR oz. (24.5 mio SIT) NOVO. 
KRANJ • Orulovka. dvosobno, I. nad., 
53 m2,1. izd. 2004 za 114.755,46 EUR 
(27,500 mio SIT). 
KRANJ - pritličje, dvosobno, 50,6 m2, 
I. izd. 1964 za 98.064 EUR (23.5 mio 
SIT) PRENOVgENO. 
KRAN) • Šterisobno, 7. nad., 87^ mz. 
1. izd. 1964 za 119.000 EUR 
(28.517.160 SIT), garaža 9.700 EUR 
{2.324.508 SIT). 
KRANJ • garsonjera. P, 26,4 m2, I. 
izd. 1982 za 61.550.65 EUR (14,750 
mio SIT). 
TRŽIČ • dvosobno, predelano v dvo-
inpolsobno, 4747 m2,1. Izd. 1910 za 
62.593.89 EUR (15.- mio SIT). 
TRŽIČ - dvosobno. I. nad., 46 mz, 1. 
izd. 1920 za 56.334,50 EUR {13.5 mio 
SIT). 
TRŽIČ - trisobno, P, 80 ma, leto 1963 
za 100.150.22 EUR (24.- mio SIT) 
NOVO. 
HISE PRODAMO 

KRANJ - okolica, dvo- ali enostan. 
hiša, adapt. 1984, parcela 621 m2. 
Stan. p. 170 mz, z vso opremo izdfr 
lano po meri za EUR 225.338 (54.-
mio SIT) cena ugodna. 
PREDDVOR - enostan. hiša, lil. gr. 
faza (adapt. stara hi§a), pare. 669 
m2, stan. p. cca. 120 m2, cena 
120,180,27 EUR (28,8 mio SIT). 
TRŽIČ • eno- ali dvostan. montažna 
hiša, stan. p. 113 m2, parcela 287 m2. 
adapt. 2006,160.658, EUR (38,5 mio 
SIT). 
BITNJE • medetažna, 220 nn2 stan. 
p., parcela 843 mz, podkletena, bru-
narica. velika terasa. I. izd. 1981 za 
246.202,63 EUR (59 mio SIT). 
TRŽIČ • 1/2 hiše. I. adapt. 2003,100 
m2 stan. p.,450 m2 parcela, nadstre-
šek za avto za 114.755,46 EUR (27,5 
mio SIT) 
POSLOVNE PROSTORE DAMO V 
NAJEM, PRODAMO 
NAJEM 

Kranj - cca. 240 m2 (P 125 m2.1. nad. 
115 m2 veliko dvorišče z več P mesti, 
ograjeno. 6.01 EUR (1440,- SIT) 
/mes. za mz + stroški. 
Kranj - Plan ina, 85 m2, najem z odku-
pom inventarja za ceno 500,75 EUR 
(120.000,- SIT)/mes + stroški najem 
brez odkupa inventarja za ceno 
1001,50 EUR (240.000.- SIT)/mes + 
stroški oz. pr< âja prostora in opre-
me za 125.187,78 EUR (30 mio SIT). 
Kranj • lokacija v bližini centra, s par-
kirnimi prostori oddamo več. poslov-
nih prostorov primernih za pisarne, 
mehanično delavnico, salon. itd. 
cena 10 EUR (2.396.40 SIT)/meseč-
no za m2 + stroški. 
Tržič • okolica poslovne prostore, več 
pisan, sejna soba s priročno kuhinjo, 
skladiščni prostor.veliko parkirišče 
cena 8 EUR {1.917.12 SiT)/rresečno 
za m2 vključno s stroški. 
PRODAJA 
lOanj - cca. 210 mz poslovnih prosto-
rov z vso pisarniško opremo v pritličju 
in kleti poslovne stavbe. 6 parkirnih 
mest. nAaj zelenice za 354.698,71 EUR 
(85,- mio SIT) izredno lepi pisarniški 
prostori prirriemi za različne dejavno-
sti z opremo po meri. 
ZEMLJIŠČA PRODAMO - zazidljiva, 
kmetijska, gozd, itd. 
KRANJ - okolica. TRŽIČ - okolica. 
ŠKOFJA LOKA 

wwv .̂mike-co.si 

Iščete nov dom ali kupca za svojo 
nepremičnino? Oddajate ali 

najemate stanovanje, hišo ali 
poslovni prostor? Celovita rešitev 
na enem mestu. Za vas delamo 
Aktivno • J asno - Preudarno 

AJP d.0.0. Kranj 
Koroška 2, 
4000 Kran) 
gsm: 031/330 • 040 

STANOVANJE PRODAM 
PREDDVOR - enosobno, 41.55 m2,1. 

1983. pritlič., blok tik ob gozdu. 
CK, tel., balkona ni. Prevzem: takoj. 
Cena: 83.500,00 EUR (20 mio SIT). 
KRANJ, Zlato polje - enoinpolsob-
no, 39 mz, I. izg. 1960. adapt. 2003, 
P /4, tel. KTV, etažno CK potrebno 
urediti, z opremo. Prevzem takoj. 
Cena: 78.850.00 EUR (18,9 mio 
SIT). 
KRANJ - dvosobno, 53,43 m2 z 
garažo 18 m2.1. iz. 1955, obn. 2006, 
takoj vseljlvo na Fepi lokaciji blizu 
centra mesta. Cena 86.796.86 EUR 
(20.8 mio SIT). 
TRŽIČ, CENTER - dvosobno, 56.36 
m2 v II. nadstr. starejše hiše, obnov, 
t. 05 s kurilnico, delavnico, drvarnico, 
vrtno uto, vrtom na pripadajočem 
zemljišču 266 m2. Prevzem: okt. 07. 
Opremljeno. CK olje ali trda goriva, 
tel. ISDN. ADSL Cena: 75.150.00 
EUR (18 mio SIT). 
TRŽIČ, Preska - dvoinpolsobno, 55,12 
ni2 v pritličju hiške z samostojnim 
vhodom, kletjo, parkirnim mestom 
in vrtom. Obn. 2003. etažna CK. tel., 
CATV, www. Prevzem: po dogovoru 
Cena: 82.000.00 EUR (19,65 mio 
SIT). 
HIŠO PRODAM 
RADOVLJICA - mansardno luk-
suzno. opremljeno. Štirisobno 
stanovanje v dvostan. hiši 150 mz s 
680 m2 zemljišča s samostojnim 
vhodom in lepim razgledom. I. Izg. 
1998, zadnja vrsta v naselju, blizu 
ZD. športni park. Cena 304.000,00 
EUR (72,8 mio SIT). Prevzem: takoj 
oz. po dogovoru. 
RADOVLJICA • pritlično štiriinpoU 
sobno, opremljeno stanovanje 140 
m2 in dvosobno polkietno stanovan-
je 40 mz v dvostan. hiši z 650 mz 
zemljišča s samostojnim vrtom in 
garažo. L. Izg. 1984. delno obn. 
2004. Blizu ZD, športni park, do cen-
tra 10 min. Cena 288.000,00 EUR 
(69 mio SiT). Prev2em: takoj oz. po 
dogovoru. 
RADOVLJICA - hiša izg. 1984. obn. 

550 rn2 površine (K-fP+M), 
zemljišče 1330 mz, zadnja v vrsti. 
Prevzem: takoj oz. po dogovoru: 
550.000.00 EUR (131.8 mio SIT). 
DRAŽCOSE - starejša hiša 1. izd. 
1949 (P-fl-fM) na zemljišču 1519 m2. 
Cena: 87.000.00 EUR (20.85 mio 
si-o. 
ZC. BESNICA • v I. 2005 moderno 
prenovljena in delno opr. starejša 
hiša (P-t-M. delno klet) s 183 m2 
površine, zemljišče cca. 400 mz. 
Iẑ -edno lepa lokacija. CK olje. tel. 
ADSL. Vseljlvo po dogovoru. Cena 
238.300,00 EUR (57.1 mio SIT). 
CORIČE - starejša hiša. obn. 1957 s 
420 m2 površine (K-»-P+t.), 
zemljišče 886 m2. Primerno za 
poslovno-stanovanjski ali večs-
tanovanjski objekt. 250.500.00 
EUR (60,0 mio SIT). 
POSLOVNI PROSTOR ODDAM 
KRANJ • 150-300 m2 - poslovna cona 
Primskovo I. nad. primerno za tr-
govino. storitveno dejavnost, pis-
arne. Najem: 6.00 EUR/m2 (1.437, 
84 SIT/ma) mesečno. 
KRIŽE • ob glavni cesti 122 m2. 6 
prostorov primerno za pisarno, 
skladišče. Prevzem: marec 07. Najem: 
icxx>,oo EUR/mesec (239.640.00 
SlT/mesec), stroški vključeni. 
PARCELE PRODAM 
VIRMASE - 950 m2. Cena 
133.000.00 EUR (31.9 mio SIT). 
ŠKOFJA LOKA - obrtna cona Trata, 
1856,31 m2. Cena 76,00 EUR/m2 
(18.212,64 Srr/m2). 
Za znane stranke 
• najamemo v Kranju In okolici garson-
jero do trisobno. 
• kupimo parcele cca. 500-1200 m2; od 
2.000-10.000 m2. Zg.savska dolina za 
vikend; 16 - 20.000 mz za izgradnjo 
poslovne stavbe Šenčur. Cerklje. 
Vodice; 
• starejšo hišo ali hišo v III. gr. fazi z 
večjim vrtom na Gorenjskem; 1/2 hiše s 
svojim vhodom Kranj z okolico. Tržič, 
Radovljica 
• eno- do trisobna stanovanja • Kranj in 
okolica. Škô a Loka. Trii< Radovljica. 
- dvosobno stanovanje KRANJ do 
62.600.00 EUR (lahko brez CK alt 
potrebno obnove) 
• kmetijo 2 zemljiščem 5 - 5 ha na 
Gorenjskem 

mailto:info@g-glas.si
mailto:prelovsek@gmail.com
http://www.fesstsi
mailto:narocnine@g-glas.si
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atpdamaalpdom.5i 
Tel, 04 537 45 DD 
www.alpdom si 

^ i P D o m 
Alpdom, in2entrtnq d d. Radovljica 
Cankarjeva ubca 1 
4?40 Radovljica, SIO 

GRADNJA ZA TRG 
POSREDOVANJE 
VPISV2EMUIŠK0 KNJIGO 
INŽENIRING 
UPRAVUANJE IN VZDRŽEVANJE 
ENERGETIKA -^- ' ^ 

STANOVANJA PRODAMO 
BLED: Alpska, garsonjera, 17,1 mz. I. 
1981.4. nad,, soba. kopalnica wc. bal-
kon. klet, oprema. Cena: 62.593,89 EUR 
(15.000.000 SIT). 
RADOVLJICA Prešernova, dvosobno. 
59,^ m2. pritličje. I. 1995. kuhinja. 2 
sobi. kopalnica-«-wc kiet Cena: 98.064 
EUR (23.500.000 SIT). 
BEGUNJE: dvosobno. 60.69 I. 
<987.4. nad,, kuhinja, 2 sobi, kopalnica 
+ wc. balkon, klet, nadstrešnica. Cena; 
95-977.3 EUR (23.000.000 SfF). 
RADOVLJICA: Gradnikova. dvosobno. 
61.05 m2.1. 1973. 4. nad., kuhinja. 2 
sobi. kopalnica + wc, loža. klet. takoj 
vscPjivo. Cena: 98.000,000 EUR 
{23.4S4.720 SIT). 
RADOVgiCA: Prešernova, trisobno, 
67,29 m2, 3. nad,. I. 1987. kuhinja, 3 
sobe. kopalnica * wc, balkon, klet, 
shramba. Cena: 112.669 EUR 
(27.000.000 SIT). 
RADOVLJICA: PreSernova, dvoinpol-
s< n̂o. 72,94 m2,1.1990, pritliQe, kuhi-
nja, 3 sobe, kopalnica, wc, balkon, klet. 
Cena: 116.842 EUR {28.000.000 SfT). 
RADOVgiCA: Prešernova, trisobno. 
79.89 m2. 2. nad., I. 1988. kuhinja, 3 
sobe. kopalnica. wc. balkon, klet Cena: 
133-533.63 EUR (32.000.000 SfT). 
KRANJ štirisobno. 94.08 m2, obnova 
05. streha žlebovi 06,1. nad., dnevna 
+ kuhinja. 3 sobe. kopalnica. wc. shram-
ba. balkon, klet. drvarnica. Cena: 
137.706.56 EUR (33.000.000 SIT). 
STANOVANJE ODDAMO 
RADOVLJICA Prešernova, dvoinpol-
sobno. 72,94 m2.1.1990. pritličje, kuhi-
nja, 3 sc^. kopalnica, wc. balkon, kiet. 
brez opreme, takoj. Cena: 330 EUR 
(79.081 SIT)/mcsec + stroški, varičina 
2 rvajemnini. 
POSLOVNI PROSTOR PRODAMO 
RADOVLJICA Kranjska. 24.79 m2, pri-
dige. pisarna, klet. 1.1961. mime dejav-
nosti. Cena; 31.296.94 EUR (7.500.000 
SIT), davek plača kupec 
POSLOVNE PROSTORE ODDAMO 
MOSTE pri Žirovnici: Mansarda cca. 
320 m2,12-67 obnova 05. v celoti 
ali posamezno, mime dejavnosti. Cena: 
8 EUR (1.917 SIT)/m2/ mesec + stroSki 
+ ddv. 
MEDVODE: Zbiljska. 176 m2. I. 1960. 
pritlî e: 2 pisarni, sanitarije. 3 skladiSča, 
klet: delavnica. 2 skladišča, garaža, razi. 
dejavnosti, v celoti. Cena: 1.500 EUR 
(359460 SIT)/mesec + stroški. 
KUPIMO PARCELE 
Na Gorenjskem kupimo več zazidljivih 
parcel za stanovanjsko gradnjo. 
KUPIMO / NAJAMEMO STANOVANJA 
Za znane stranke kupimo in najamemo 
več garsonjer, eno- in dvosobnih stano-
vanj na področju od Radovljice do Jese-
nic. Bleda in Brinja. 
KUPIMO Ht$E 
Za znane stranke kupimo več hiš na de-
želi. lahko starejših in potrebnih popra-
vil - obmo^e Bohinja. Bleda, Radovljice 
in Jcsenic 2 okolico. 

www.alpdom.si 

gekko o 
icnis 

Bntef 79A, 4000 Kranj | 
tfifi>-nep&Qekkoprojekt.si § 

wvvw.9clcK0pr0jeU.si I 

04 2341 999 
031 67 40 33 

PRODAMO STANOVANJA 
KRANJ-GRADNIKOVA: enoinpol-
sobno, 59 ma, 1.1960. pritličje, vsa 
Infrastruktura. Cena 83.041 EUR 
(19 899.945.24 SIT). 
PRODAMO ZEMgiŠČA: 
APNO: 696 m2, v bližini smučišča 
pod Krvavcem, priključki ob parceli, 
izdelano za vikend, možna tudi grad-
njai stanovanjskega objekta. Cena 
120 EUR/m2 (28.756,80 SIT). 
ZMINEC: zazidljiva. 544 m2, pravil-
nih oblik, rahlo nagnjena, od ceste 
oddaljena cca. 150 m. Cena 30 EUR/ 
mz. (7.189,20 SIT). 
KUPIMO: 
KRANJ IN OKOLICA: Za znanke 
str.anke iščemo več stanovanjskih 
enot različnih velikosti in cenovnih 
razredov. 
VEČNA: 

www.gekkoprojekt.s 

GRAOBenišTvo - nePRemičnifiE 
CRAD-NEP.d. o. o. 

Parmova $3.1000 LJUBLJANA 
tel.: 01/420-40-03 

041/710 226, g. Drago 
e-poita: gradnep^siol.net 

STANOVANJE PRODAMO: 
KRANJ • Planina I: dvosobno. 65 mz. 
nad. 4./7.1.1978, cena 100.000 EUR 
(23.964.000 SIT). 
KRANJ • Planina I: štirisobno, 96 m2. 
nad. 4./7,1.1976. cena 139.000 EUR 
{33.000.000 SIT). 
KRANJ • Zi. polje dvosobno. 48 m2. 
nad. 4 /5. I. 1962, cena 83.416 EUR 
(19.990.000 SIT). 
ŠK. LOKA • Trata: dvoinpolsobno, 72 
m2. nad. 8 /9,1. 1986. cena 105.000 
EUR (25.162.200 SIT). 
tK. LOKA • Trata: dvosobno, 52 m2. 
nad. 4./4, I. 1961, cena 83.458 EUR 
(20.000.000 SIT). 
HISE PRODAMO: 
KRANJ • Bitnje: samostojna - atrijska. 
200 m2. 846 m2 parcela, I. 1976, 
cena 245.000 EUR (58.711.800 SIT). 
KRANJ - Bitnje: samostojna (K+P+N), 
170 m2,746 m2 parcela, 1.1974, cena 
175.263 EUR (42.000.000 SIT). 

www.grad-nep.si 

eKoH- i skof l 
Mlinska ul. 1. Maribor. PE Tržič, 

Ste Marie Aux Mineš 9/a 
Telefon: 592 59 49. 030/30 201 1 

STANOVANJA PRODAMO 
KRANJ • Zlato polje. gars. 17.4 m2, 
1-/2, večstanovanjska hiša. I. obnove 
2006. Cena: 56.000 EUR (13419.840 
SIT). 
KRANJ • Planina I, gars., 264 m2.1./7. 
I.i. 1982. obnovljeno, opremljeno. 
Cena; 60.500 EUR (14498^0 SIT). 
KRANJ - mesto. 2 sobno, 57.9 m2. 
M/2. dograjeno 1.1979, obnovljeno v 
celoti, klimatizirano. Cena: 99.000 
EUR (23.724.360 SIT). 
KRANJ • Planina 11. dvosobno, 69.26 
m2. V./7, I.i. 1982, delno obnovljeno. 
Cena: 104.990 EUR (25.159.803,60 
SIT). 
KRANJ - Planina 11. trisobno. 93,63 
m2. VII. nad., I.i. 1982, opremljeno, 
vzdrževano, 2 balkona. Cena: 
120.598 EUR (28,9 mio SfT). 
BISTRICA PRI TRŽIČU - trisobno. 
83.52 m2. P/2, soba v kleti, vrt, nad-
strešek za avto, I.i. 1945. Cena: 
108.496 EUR (26 mio SIT). 
TRŽIČ • center mesta, trisobno. 
68.58 m 2. mansarda/3.1. 2006 večs-
tanovanjska stavba v celoti obnovlje-
na. Cena: 91.107 EUR (21.832.881 
SIT). 
HIŠE PRODAMO 
KRANJ • okolica. Trboje, dvostan. 
hiša, 256 m2 biv. površine, pare 621 
m2, I.i. 1984, obnovljena, opremlje-
na, urejen vrt in sončna terasa. Cena: 
221.165,08 EUR (53 mio SIT). 
KRANJ - Mlaka, 1/2 sUn. hiše. 
mansarda. 130 m2 biv. površine, 
garaža, nadstrešek za avto. klet. 300 
m2 vrta. I.i. 1978. vzdrževano. Cena: 
147.304 EUR (35.3 mio SIT). 
BISTRICA PRI TRŽIČU • i/z stan. 
hiše. pritličje. 98 m2. 25 m2 kleti. 
5om2 podstrehe. 540 m2 vrta, I.i. 
1938, obnovljeno I. 2003. vpisano v 
ZK. mirna lokacija s čudovitim raz-
gledom. Cena: 112.669 EUR {27 mio 
SIT). 
PARCELE PRODAMO 
BREZJE PRI TRŽIČU • zazidljiva 
parcela, 542 mz, dostop asfalt Cena: 
70 EUR/m2 (16.775 SIT/m2). 
PODNART - 2 zazidljivi parceli. 
i.o66 m2 in 1.119 ravni, sončni, 
pravokotne oblike. Cena: 70 EUR/mz 
(16.775 SlT/m2). 
NAKLO - Zazidljiva parcela. 855 mz. 
lepa. ravna, sončna, pravokotne ob-
like. Cena: 145 £UR/m2 (34.748 
SIT/m2). 
POSLOVNE PROSTORE ODDAMO 
KRIŽE PRI TRŽIČU - 6 pisarn s pripa-
dajočimi prostori, cca. 100 m2. I. 
nad. I.i. 19189. 3 pisarne so povezane 
med seboj, vendar se lahko oddajajo 
tudi samostojno. Šestim pisarnam 
pripada tudi del arhiva, sejna soba s 
kuhinjo in sanitarijami. Najemnina 
vsebuje tudi stroške elektrike, ogreva-
nja, varovanja in komunale. Prostori 
imajo vse priključke in se nahajajo 
nad Kmetijsko zadrugo. Najemnina: 
835 EUR/mes (200.000 SIT/mes). 

nepremičnine 

Ul. Juleta Gabrovška 34. 4000 Kranj 
email: info@)ida-nepremicnine.si 

PE Kranj, Planina 03. Kranj 
tel.: 04/2351 000. GSM 041/331886, 

041/754-674. 04/2351 001 

STANOVANJA PRODAMO: 
KRANJ, GRADNIKOVA UUCA: 39 mz. 
enoinpolsobno. zgrajeno 1.1960. prit., 
enosobno stanovanje s kabinetom na 
prijetni k>kadji. Stanovanje je potrebno 
obnove, cena: 83.041 EUR {19,899.945 
SIT). 
KRANJ, gUBLJANSKA CESTA - POD 
MESTOM: 56.1 m2. trisobno, zgrajeno 
1.1952, adaptirano 1.2002, pritličje v več-
stanovanjski hiši, cena: 79.290 EUR 
(19.001.056 SIT). 
KRANJ, ZLATO PCKJE: 52 m2, dvosob-
no. zgrajeno 1.1960, adaptirano 1.2006. 
1. nad., popolnoma prenovljeno stano-
vanje. cena: 102.240 EUR (24.500.794 
SIT). 
KRANJ, PLANINA I: 63 m2. dvosobno, 
zgrajeno 1.1978. adaptirano 1.2005.4/8 
nad., cena: 104.323 EUR (24.999.964 
SIT). 
HIŠE PRODAMO: 
OKOLICA ŠENČURJA: 280 ma, samo-
stojna. zgrajena 1.1980, i.ooo mz zem-
ljišča. samostojna hiša v mimcm nase-
lju, zelena okolica, cena.: 250.376 EUR 
{60.000.000 SIT). 
BLED • STRAŽA: 383 m2, samostojna, 
zgrajena 1.1911,2.177 mz zemljišča, del-
no zazidljivo, vila, primerna za turistič-
no dejavnost ail kot nadstandardna sa-
mostojna hiša. cena 1400.000 EUR 
(335496.000 SIT). 
KRANJ - KOKRICA: 421 mz, delavnica, 
zgrajena 1.1996.700 m2 zemljišča, po-
skjvno stanovanjski objekt - vulkantzer-
ska delavnica v obratovanju -t- prosto-
rno mansardno stanovanje (v 3. fazi • 
vse instalacije), cena: 342.180 EUR 
(82.000.000 SIT), 
PARCEL£ PRODAMO: 
NAKLO - POUCA: 703 mz, zazidljiva, 
parcela ob glavni cesti, primerna za po-
slovno stanovanjski objekt, cena 140 
EUR/m2 (33.550 Srr/m2). 
NAKLO-POUCA: 3.500 mz. zazidljiva, 
parcela leži ob rc^u industrijske cone in 
je primema za poslovno stanovanjski 
objekt, cena: 130 EUR/m2 {31.153 
srr)/m2. 

POSLOVNI PROSTOR PRODAMO: 
KRANJ - STOLPNKA 83,94 Zgraje-
na 1.1964.5./14 nad., pisama, možnost 
uporabe tudi kot stanovanja, cena: 
134.500 EUR (32.231.580 SIT). 
KUPIMa 
Na obmo^u Gorenjske kupimo stano-
vanja, hiše in parcele. 

www.ida-ncprcmicnine.si 
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NOVOGRADNJA ŠENČUR 
• garsonjera, 26 m2 + klet 10 m2,1. nad, 
1. 07. 6 1 . ^ EUR. 14.83 mio SfT; še 8 
stanovanj različnih velikosti. 
Tržič - D e t t ^ trisobno, 82 m2,1.79. 
funkcionalno. 95.561 EUR. 22,9 mio 
SIT. 
Zlato po^ enosobno, 2. nad. 1.98. lep 
balkon in razgled, z novo kuhinjo, 
77200 EUR. 18,5 mk> SIT. 
Planina 1: enosobno. 40 mz. adapt. 
2003. višje nad. 70.940 EUR .17 mio 
SIT. 
Zlato po§c dvosobno, novogradnja. 53 
m2, pokrito parkirišče, 3-/3 nad., 92.640 
EUR. 22,2 mio srr. 
Planina - obrobje: trisobno, 77 m2.1. 
1987, adapt. 2006, 3-/3 nad. 120.850 
EUR. 29 mio SIT. 
Zlato polje: 50 mz, 1. 62, vzdrževano, 
adaptirano, ̂ 500 EUR, 20,5 mio SIT. 
Kranj: meščansko trisobno s teraso, 95 
m2,stilno adaptirano 1. 2000. 125.180 
EUR, 30 mio srr. 
HIŠE-PRODAMO 
VISOKO: poslovno-stanovanjska. 9x12 
m + prizidek, K+P+N. 1.1980, parcela 
712 m2, odlično za posl. dejavnost, 
27.1241 EUR, 65 mio srr. 
PRIMSKOVO: hiša, 2x80 mz + klet. 
440 m2,2 garaži, dobra lokacija. 1.1980. 
212.820 EUR. 51 mio srr. 
KOKRICA enodnjžinska. 150 m2, par-
cela 524 m2.1. 1960. 187.782 EUR. 45 
mio srr. 
KRANJ: dvodnjžmska, 1.1982, 200 m2 
+ klet, parcela 680 m2.212.820 EUR, 51 
mio srr. 
Dodatna ponudba na: 

m p P R O J E K T 

Tel . : 0 4 2 0 4 3 2 0 0 
G S M : 0 3 1 5 1 1 111 

PRODAMO: 
- 61 stanovanj različnih velikosti 
-31 hii 
- 27 parcel 
- 4 posk>vne prostore 
- več različnih nepremičnin v Istri 
ODDAMO: 
-1 stanovanje 
-1 garažo 
KUPIMa 
- stanovanja 
-hiše 
- parcele 
-kmetijo 
OGLEJTE SI NAŠO PONUDBO 
NEPREMIČNIN NA: 

www.mp-projekt.si 

ovogradnjc. «d*pt«cije. n«prrmtč 

ven um. o o 
Britor4), 4000 Knni 
td./ft«: 04/aj4-30-50 
g$m: 03i/«4-777 
e-poita: lidi}a<^venum.si 

PRODAJA 
Zlato Polje, dvosobno stan., popol-
noma obnbvljeno, prazno in takoj 
vseljivo, prodamo. Cena: 102.236,69 
EUR (24.500.000.00 SIT), 
škofja Loka, Podlubnik, dvosobno 
stan. z balkonom. 1. 76, 1. nad., 62 
mz, CK, obnovljeno, delno opreml-
jeno. Cena po dogovoru, 
ško^a Loka, Grenc. 500 m2, zazidlji-
va parcela, sončna, ravna. el. in voda 
v bližini. Cena: 125 EUR /m2 
(29.955.00 SIT/m2). 
Sp. BHnje, hiša, 200 m z stan. pov., I. 
1970. 680 m2 parcele. 2004 delno 
obnovljena, cena: 179.435.82 EUR 
(43.000.000,00 SIT). 
Zg. Bitnje, hiša. 172 m2 stan. 
površine, 270 mi parcele, I. 1999, 
brez fasade, izdelano 1. nadstr. Cena: 
171.089,97 EUR (41.000.000.00 
SIT). 
IŠČEMO 
Za zmne stranke iščemo zazidljive 
parcele in enodruž. hiše v okolici 
Kranja ter stanovanja različnih ve-
likosti za prodajo In najem. 

QA-NI 
GA-NI. d.0.0.. P.E. Mlakarjeva ulica 107 

( O K Šenčur), 4208 Šenčur 
tel: 04/25-17-199. fax: 04/z6-i7-i98 
e-pošta: lnfo@nepremicnine-gani.si 

STANOVANJE 
RADOVLJICA - PREŠERNOVA ULI-
CA, na mirni lokaciji prodamo tri-
sobno stanovanje v izmeri 72,94 
mz. objekt star 17 let. visoko pritllč-
je/3, funkcionalna razporeditev, 
WC • ločen od kopalnice, zaprt bal-
kon. z.k. urejeno, CK, vsi priključki, 
prevzem možen takoj. CENA: 
116.841,92 EUR {28.000.000.00 
SIT). 
KRANJ • STARO MESTNO JEDRO, 
prodamo kompletno opremljeno 
mansardno. enosobno stanovanje v 
dveh etažah. 43,69 m2. adaptirano 
1990. brez balkona, vsi priključki, CK. 
vseljivo takoj. CENA: 73.026.20 EUR 
(J 7.500.000.00 SIT). 
POSLOVNI PROSTOR 
ŠKOFJA LOKA - na dobri lokaciji 
prodamo poslovni prostor v izmeri 
306 m2. star 42 1.. CK - olje, tel. pri-
ključek. parkirišče v uporabi, nova 
PVC okna in vrata, poslovni prostor 
primeren za neživilsko trgovino, 
skladišče, servis, pisarne itd., pre-
vzem po dogovoru. CENA: 
229.510.00 EUR (54.999-776,00 
SIT) Možen tudi najem. 
HIŠE 
PREBAČEVO, prodamo starejšo hišo 
s podkletenim pomožnim objektom 
dim. 4myiim, 484 m2 zemljišča, po-
možni objekt star 30 let in hiša stara 
70 let, 157,2 mz bivalne površine, pri-
tličje + mansarda, krušna peč, CK-
olje, vsi priključki, neposredna bliži-
na avtobusne postaje, vseijiva ta-
koj. CENA: 166.000,00 EUR 
(39.780,240.00 SIT). 

Na različnih lokacijah nujno kupimo 
več različnih nepremičnin za nam že 
znane kupce. Aktualna ponudba ne-
premičnin na: < 

www.nepremicnine-gani.si 

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

d r u ž b a I 
Zevnikovu ul 11. Kranj. PE Stritarjeva ul 

Kranj, td.: 04VM7 323. 04/2362 S90 

HIŠE PRODAMO 
TRBOJE, samostojna, lahko tudi dvo-
družinska, let. 1981,240 m2 biv. pros-
tora + K+M+ večja garaža, adaptirana 
1996, ravna parcela 588 m2. Možna 
menjava za stanovanje ali manjšo 
hišo v okolici Kranja. Cena: 202.387 
EUR (48,5 mio SIT). 
STANOVANJE PRODAMO 
KRANJ, Planina I, enosobno (predela-
no v enoinpolsobno), 33 m2.1.1979, 
adaptirano 2001. 2. nad./7. Vseljivo 
po dogovoru. Cena: 74.278 EUR (17,8 
mio SrT). 
VISOKO, v dvostanovanjski hiši. 
adaptirani 1.2001. v IV. gr. fazi. proda-
mo dve lahko funkcionalno ločeni 
stan. enoti: 
v I. nad. 82,8 m2. s 14 m2 veliko po-
možno sobo v pritličju, za ceno 
92.190 EUR {22.092411.60 SIT) In v 
II. nad. 8 0 4 m2 z neizdelano podstre-
ho v tlorisu 40 m2, za ceno 100.116 
EUR (23.991.798,24 SIT). Vsaki enoti 
pripada garažni prostor v pritličju in 
shramba v kleti, ter polovični delež na 
skupnih površinah (dvorišče, pralni-
ca, kurilnica ipd.). 
KRANJ, Planina I, dvosobno, 64 m2, 
II. nad., let. 1973, adaptirano 2004. 
sončno in urejeno, prodamo za 
100.150 EUR (24 mio srr) ali zame-
njamo za enosobno stanovanje. 
KRANJ, Planina III, dvosobno z dve-
ma kabinetoma ter shrambo, 90 mz. 
III. nad./IV. adaptirano 1999, odlično 
urejeno, lahko tudi opremljeno. Cena: 
137.290.00 EUR (32.9 mio SIT). Vselji-
vo takoj! 
POSESTI PRODAMO 
POI4ANSKA DOUNA, prodamo kme-
tijsko posest v skupni velikosti 48486 
m2 (gozd, pašnik, travnik. 144 m2 stav-
bišče?). Urejen dostop I2 glavne ceste. 
Cena: 1,5 EUR/m2 {359,5 Srr/m2). 

e-poita: loman<g>volja.nct 

NEPREMIČNINE 
STANOVANJA 
PRODAM 

EN0S08N0 stanovanje v Kranju, 
adaptirano, cena 67.600.00 eur 
(20.992.464,00 sit). « 040/356-
012. Gorazd rooisos 

STANOVANJE Kranj-Stražišče. 24 
m2. adaptirano v celoti, vpisano v 
zemljiško knjigo, vseljivo takoj, cena po 
dogovoru. 9 040/435-073 yooM4s 

KsKERN 
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: infoŠ>k3-kem.s 
DVOINPOLSOBNO Planina I. 60 m2. 
delno obnovljeno in delno opremljeno, 
cena 91.804,37 eur (22.000.000.00 
sit). « 031/377-001 ?ooi494 

DVOSOBNO v Kranju. Planina. 64 
m2. zelo svetlo, mimo. funkcionalno in 
vzdrževano, cena 102.200 EUR 
(24.491.208 Sm. «051/331-593 

7001289 

DVOSOBNO STANOVANJE Kranj-
šoriijevo naselje. 7. nad.. 52.5 m2, let-
nik 1972, opremljeno v celoti, balkon, 
klet. Cena 101.000,00 eur 
(24.203.640.00 sit). Traxi nepremič-
nine. Škofjeloška c. 20, Medvode 

700I4OT 

HIŠE 
PRODAM 

ITD NEPREMIČNINE, d.0.0. 
MAISTROV TRG 7. 

4000 KRANJ 
TEL: 04/23-81-120. 

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

04i/900K>09 
e-poŠta: (td.nepremicnlnei3>siol.net 

www.(td-plus.si 

IVIl^kl u.v/.v. 

lU i 

DVOSOBNO STANOVANJE Zlato pol-
je. 56 m2. novo. 1. nadstropje, balkon, 
pokrito parkirno mesto, v račun vzan^m 
garsonjero, brez posrednika, cena 
96.000,00 eur oz. 23.000.000.00 sit, 
«04/202-10-68 7001**3 

TRIINPOLSOBNO Kfanj - Vodovodni 
stolp, 84 m2, 1. nadstropje, adapt. 
leta 2002. delno opremljeno, balkon, 
2x klel. cena 137.700.00 eur 
(33.000.000.00 sit). Traxj nepremič-
nine. Ško^eloška c. 20. Medvode. « 
01/438-01-21.041/638-048 700MM 

NAJAMEM 

ENOSOBNO stanovanje ali večjo gar-
sonjero. neopremljeno za daljše ot>-
dobje. « 031/815-606 rooiara 

HIŠO Bistrica pri Tržiču, vel. 220 m2. 
parcela 400 m2, v celoti obnovljena, 
lepa sončna lega. cena 160.657,65 
EUR (38.499.999 Sm. « 041/707-
201 7OOO90P 

STANOVANJSKI DVOJČKI Drulovka -
Kranj, 3. podaljšana gradbena faza, « 
051/388-822 J-ooims 

STANOVANJSKI DVOJČKI Podreča 
pri Medvodah, 3. podaljšana gradbena 
faza. « 051/388-822 rooiasa 

POSESTI 
PRODAM 

NJIVA L^okolica (Pšata), 3.869 m2 in 
TRAVNIK 4.927 m2, ob robu vasi, po-
dan predlog za spremembo namem. 
Ravni, sončni, podolgovati parceli. 
Možen nakup po delih. Cena 4.65 
eur/m2 (1.114 sil/m2). « 041/523-
189 7oo»so3 

POSLOVNI PROSTORI 
PRODAM 

UTEČEN GOSTINSKI LOKAL v Škofji 
Loki. resne ponudbe na. « 051/388-
822 7001390 

GARAŽE 
ODDAM 

GARAŽO.v Šorlljevi ulici. triple)c II. « 
01/834-16-39. 041/988-887 

700W52 

GARAŽO v Šorlljevem naselju in po-
darim mizico za dnevno sobo 108x58. 
« 040/775-078. 040/670-142 

700S4e3 

MOTORNA 
VOZILA 
AVTOMOBILI 
PRODAM 

MITSUBISHI L200 Pik-ap. t. 1998, 
dizel, modro sive barve, zelo lepo 
ohranjen. « 041/227-338 

/0014T3 

RENAULT Five, I. 1995. registriran do 
9/2007, dobro ohranjen. « 
031/283-877 7oou&6 

0 8/atovPr»protnA l0.4202NaUo 
PE Krmaka cnt» 22, 4202 NaUo 

PRODAJA IN MONTAŽA: 
• pnevmatike In platišča. 
• amortizerji iK»4Kxr. hitn servis vozit 
• avlooplika. vse za podvozje vozil. 
• izpušni sislomi. kalahzatorji / ^ 
Tel Oa/2S 76 052 

RENAULT Megane Coupe Šport. 1. 
2001. 98.000 km. veliko dodatne 
opreme (srebrn, klima, lita platišča). « 
041 /526-688 700ifiot 

AVTOPELI IN OPREMA 
PRODAM 

LETNE PNEVMATIKE Continental 
195/65/15, nove. cena 160 eur 
(38.342.40 sit). « 041/691-219 

/00<484 

KARAMBOLIRANA 
VOZILA 
KUPIM 

POŠKODOVANO VOZILO tudi (otalka 
• ponujam največ, takojšen odkup, pre-
voz. 031/770-833 7000«9 

STROJI 
IN ORODJA 
PRODAM 

LAKIRNA STENA za mizarsko delavni-
co. ugodno. « 041/619-302 jooŝ â 

TEHTNICO m vakumirko z vrečkami. 
«031/626-363 ;oou95 

GRADBENI 
MATERIAL 
GRADBENI MATERIAL 
PRODAM 

DESKE 50. 30 in 25 mm. 2.3 m3. « 
04/572-50-96 roou«? 

KUPIM 

BETONSKE ROBNIKE m betonske 
plošče 40x40. 50x50. « 040/666-
806 root4«3 

KURIVO 
PRODAM 

DESKE colarice. suhe. « 031/546-
834 7001462 

mailto:info@g-glas.si
http://www.alpdom
http://www.alpdom.si
http://www.gekkoprojekt.s
http://www.grad-nep.si
http://www.ida-ncprcmicnine.si
http://www.mp-projekt.si
mailto:lnfo@nepremicnine-gani.si
http://www.nepremicnine-gani.si
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DRVA metrska ali razžagana. bukova, 
mešana in brezova, možnost dostave. 
«040/338-719 /oooese 

ZELO ugodno prodam lesne brikete za 
kurjavo - razprodaja zaloge. 9 04/53-
31-648.040/88-74-25 rooiasa 

STANOVANJSKA 
OPREMA 

OGREVANJE, 
HLAJENJE 
PRODAM 

CISTERNO za kurilno olje 4000 I. 
ugodno, 9 04/256-58-20 7001490 

OSTALO 

PRODAM 

BOJLER In lesene stopnice. 9 
04/257-20-19. po 16. uri roow7o 

PRALNI STROJ in zamrzovalno omaro 
130 I. Gorenje. 9 041/878-494 

7oou6e 

PODARIM 

MANJŠA KORITA za rože. « 
04/233-14-87" 7oot496 

GLASBILA 
PRODAM 

GRAMOFONSKA plošča, 33 krogov, 
nova. ugodno, 9 04/201-26-31 

7001488 

ŠPORT, 
REKREACIJA 
PRODAM 

NOVO MIZO za biljard, 8 031/206-
724 700» w 

IŠČEM 

OSEBNEGA TRENERJA za pomoč pri 
vacS)), 3x tedensko, ustrezna strokcvna us-
posob̂ enost. «031/308512 TOOMta 

POSLOVNI STIKI 

KREOm 
Do 7 let, na osebni dohodek aii 

pokojnino, do 50 % obremenitve. 
Krediti na osftovi vozila, ter leasingi 

za vozila stara doioleL 
MOŽNOST ODPLAČILA 

NA POLOŽNICE, PRIDEMO 
TUDI NA DOM! 

NUMERO UNO Robert Kukovec 
Mlinska ul 22, Maribor 
TeL: 02/2^-4Š*26, 

mob: 0 4 1 / 7 5 ^ ^ . 041/331-991 

KMETIJSTVO 
KMETIJSKI STROJI 

PRODAM 

SILAŽNO nakladalko Mongele, hidrav-
lični obračalnik in izkopalnik krompirja, 
zgrabljalnik in puhalnik s teleskopom.. 
« 031/482-801 

7001489 

PRIDELKI 

PRODAM 

KROMPIR za krmo. « 041/347-243 
7001480 

SENO V BALAH 8 kom. Šmartno 29. 
Cerklje na Gorenjskem 

70014« 

SENO V KOCKAH ter sodove za mošt. 
«031/632-677 

/00 UM 

V Z R E J N E ŽIVALI 
PRODAM 

BIKCA simentalca, težkega 130 kg, 
cena 500,00 eur (120.000.00 sH). « 
041/350-282 7oou®2 

ČB BIKCA, starega 10 dni. « 
04/252-21-12 700.497 

DVA BIKCA, CB. stara 10 In 14 dni, « 
031/871-659 7001477 

OVA ČB bikca In drva, a 040/384-
187 7001461 

JAGNJETA za zakol ali nadaljnjo rejo, 
«041/838-080 7001484 

JARKICE, rjave in rdeče peteline. « 
01/362-70-29 700i4«0 

KOBILO, ujahano in vozno. « 
040/831-218 7001482 

PRAŠIČA za zakol, 120 kg. « 
041/551-970 7001S00 

TEUCO ČB v 9. mesecu brejosti. « 
040/333-950 rooure 

TEUČKO simentalko, staro 8 dni, « 
031/837-520 700U87 

TRI ČB TELIČKE, stare od 10 od 14 
dni. «041/551-315 7001470 

ZAJCE, stare kokoši, ptičke: 
skobčevke. kanarčke in galebčke. « 
04/204-66-40 7001472 

KUPIM 

BIKCA simentalca. starega do 1 
meseca, « 041 /839-973 7001457 

BIKCE simentalce, težke od 150 do 
300 kg, « 041 /620-824 7001474 

ZAPOSLITVE (m/ž) 
NUDIM 

BAR V CENTRU Kranja išče dekle ali 
fanta za delo v strežbi. Palustris bar. 
Reginčeva ul. 4. Kranj, « 040/516-
61 6 7001459 

DODATNI ZASLUŽEK nudimo 
sposobnemu, komercialnemu zastop-
niku na terenu za območje Kranja In 
Škofje Loke. Agencija Grafiti, d.o.o.. 
Kropa 6, Kropa. « 041/391-185 

7001309 

IŠČEMO dekle za strežbo v 
popoldanskem času. Kamazi. d.o.o., 
C. na Brdo 30, K. « 031/618-760, 
041/369-051 7001091 

IŠČEMO pomoč za delo v strežbi in 
kuhinji ob vikendih, GTT Jošt, d.o.o.. 
Sv. Jošt nad Kranjem 2, Kranj, « 
04/201-21-28, razen ponedeljka, od 
8. do 20. ure /oouss 

TAKOJ ZAPOSLIMO natakarja ali 
natakarico. Kan d.o.o.. C. Staneta 
Žagarja 16, Kranj, « 041/620-875 

ZA DELO v strežbi zaposlimo natakar-
ja - natakarico. BENZ d.o.o.. Glavna 
cesta 43. Nakto. « 051/312-440 

7000678 

ZAPOSUMO natakarja/lco in picope-
ka. Gostilna Logar. Hotemaže 3a, 
Preddvor. « 041/369-051 700i2«4 

ZAPOSLIMO dekle za delo v strežbi. 
Ribnikar Janko s.p., Senično 8. 4294 
Križe. « 031 /360-476 700i436 

ZAPOSLIMO VOZNIKA tovornega 
vozila, izp. C in E kategorije. Prošnje 
pošljite v 8 dneh na: Grobovšek trans-
port, d.o.o.. Mala ul. 10, Horjul, « 
01/7500.152.041/788^78 700i?78 

TAKOJ zaposlimo štiri zastopnike, po-
leg osnovne plače možnost še do-
datne letne stimulacije 5.600 EUR 
(1.341.984 SIT). Pisne prošnje: 
Posredništvo Zdene Brovč s.p., Vir-
maše 170, 4220 Ško^a Lc4(a 7001̂00 

ZA NEDOLOČEN ČAS zaposlimo za-
stopnike In vodje skupin za terensko 
prodajo novih artiklov za varovanje 
zdravja, najboljši pogoji in uvajanje v 
delo, Sinkopa. d.o.o., Žirovnica 87. « 
041/793-367.040/666-345 7000M9 

Jurčič & Co., d. 0. o., Bodovtje 9 a, 4220 Skô a Loka 
Zaposli (m/ž): 

Add 1: več voznikov tovornih vodi za mednarodno špedicijo 

z opravljenim vozniškim izpitom kategorije C in E 

Add 2: avtoličarja z najmanj 

2 leti delovnih izkušenj 

Add 3; avtomehanika z najmanj 2 leti delovnih izkušenj 

Kandidati naj pisne vloge naslovijo na naslov: 

Jurčič & Co., d. 0.0.. Mlakaijeva 1 1 1 ,4008 Šenčur. 
Več infomiacij na tel. številki 041/761400 (Valentin). 

FINOMEHANIKA. z izkušnjama Le-
tehnika d.o.o., Šuceva 27, Kranj, « 
04/204-21-21 7001478 

ZAPOSUM delavca v tesarstvu in kravstvu, 
možna priučaev. Sptosna gradbena dela in 
krovstvo Pogačar k.d.. Čopova 25, Lesce. 
«040/713-110 Too\3Si 

NASTAVUALCA orodij na strojih za 
predelavo plastike zaposlimo, izob. 3-
letna strojna ali strojni tehnik, dve leti 
del. izku^nj na predelavi plastike In 
menjavi orodij. Košan, d.o.o., Hosta 7. 
ško^a Loka TOOU?« 

fiostižire ^ h M 
Gostilna in penzion Portal 

Portal & M, d.0.0., 
Zaloška iio, I^ubljana 

Restavracija in pizzerija Portal 
v Ijub^ani zaposli (m/ž): 
• natakarje 
• točajko/receptorko 
• pizzopeka 

Tel. 01/54 

ZAPOSLIM kovinarja za delo na krivil-
nem stroju. Petal Pečnik, d.o.o., 
Strahinj 31. Naklo, « 031/624-845 

7001303 

ZAPOSLIM več delavcev za vrtnarska 
dela v parkovni službi. Pisne prijave 
pošljite do 2.3.07 na nstov: Ftora. d.o.o., 
Zg. Bitn^ 133, 4209 Žabnica 7001357 

ECP.d.o. 0., Peske 4a. 1236 Trzin, 
tel.: 0 1 / 5 6 2 0 5 8 7 

zaposTi: 

SIOADlSČMKAdn/ž) 
•V1UČAIUSTA(in/z)vT^ 

Pogoj: zaključena osnovna šola. 
izpit za viliča/ja, vozniški izpit katego-
r̂ e B, za fizično delo sposobne kan-
(fidate, zaželeno je poznavanje dela z 
nevarnimi ^KMT^ (kemika^amt). 
Nudimo: redno plačilo, dolgoročno 
zaposlitev, ur^no dekTvno okolje. 

ZAPOSLIM slikopleskarja z delCMiimi 
izkušnjami. Aleš Markovec s.p.. Žeje 
15, Duplje. « 041/681-039 

ZAPOSUMO KV SLAŠČIČARJA, vedno 
detovno razmerje s polnim delovnim ča-
som. Prošnje poš$te v 15 dneh na naslov 
Reina, d.d.. Savska loka 1, Kranj. « 
04/237^546.031/631-989 rooun 

V MIZARSKI DELAVNICI zaposlimo 
mizarja in delavca za priučitev. Smolej. 
d.o.o.. Pod gozdom 30, Tržič. « 
041/619-302 7001394 

ZAPOSLIMO MLAJŠEGA DELAVCA 
za enostavna dela v dopoldanskem 
času. iz okolice Bleda, možna priučitev 
za peka. Pekama Planika. Triglavska 
43. Bled. « 031/395-545 

ZAPOSUMO ŠIVlUO ali delavko, ki 
ima veselje do šivanja, za polni delovni 
čas. Navtika tekstil, d.o.o., Zabreznica 
12a. Žirovnica, «041/4l1-5077oot392 

STORITVE 
NUPIM 

ASFALTIRANJE dakovar>ie d̂ r̂išč. dovoz, 
poti, parkirišč, polag. n̂ bnikov, pralnih 
ptošč. izd. betonskih in kamnitih škarp. 
Adrovic & Co. d.n.o.. Jelovškova 10, Karv 
nk, «01/83^46-14.041/680-751 

Tootm 

ASTER1KS SENČILA Rozman Peter 
s.p., Senično 7, Križe, tel.: 59-55-170, 
041/733-709; žaluzije, roloji, rolete, 
lamelne zavese, plise zavese, komamiki. 
maridze, wvvw,â enks.net 

T00062B 

BEUENJE in glajenje notranjih 
površin, barvanje napuščev in lasad. 
dekorativni ometi m opleski, antiglivični 
premazi. Pavec Ivo s.p., Podbrezjo 179, 
Naklo. « 031/39-2909 

7001163 

BVTRVOi BENE IN OSTALI d.n.o. 
Struževo 7, Kranj, izvaja vsa gradbena 
dela, notranje orriete, fasade, adaptaci-
je. urejanje in tlakovanje dvorišč, z vašim 
ali našim materialom, škarpe s kamerv-
jem in betonom, « 041/561-838 

/ooo&4e 

BVTVOI SKALA d.n.o. Struževo 3a. 
Kranj, izvajamo deta od temeljev do stre-
he, notranje ometo. lasad©, adaptacije, 
kamntte škarpe. urejanje in tlakovanje 
dvorišč, z našim ali vašim materialom, « 
041/222-741 

700I4&5 

NUDIM vsa gradbena dela, notranji 
orrteti, vse vr^e tasad, adaptacije, novo-
gradnje, tlakovanje dvorišč, kvalitetno, 
hitro in poceni. Gradbeno podjetje Kranj 
d.o.o.. Zupanova 6. Šenčur, « 
051/354-039 

7000»7 

OBNAVLJAMO KOPALNE KADI z na-
bkuš^ln "SmSla' fD^A.^Ž^Snoj 
s.p.. Brilejeva 16, Ljubljana 041/592-
169 

in 
4221) SViilj,) l <>t.;i 

Irl.; I.) IMI 

Univerza na Primonikem 
FAKULTETA ZA 
MANAGEMENT KOPER 
razpisuje v Škofji Lx>ki 

1. letnik izrednega visokošolskega 
strokovnega Studijskega programa 
MANAGEMENT; kandidatom za 
univerzitetni Študij, ki zanj izpolnjujejo 
vpisni pogoj, priporočamo, da se vpišejo 
v visokošolski strokovni program, ker se 
bodo po zaključenem 2. lemiku lahko 
prepisali na univerzitetni program. 
Vpis je možen tudi v 2. in 3. letnik 
- pokličite in pošljemo vam 
informativno broSuro. 

INFORMATIVNI DAN 
bo v pelek, 2. marca, ob 17. uri. 
v prostorih Ljudske univerze. 
Partizanska 1. Škofja Loka 
(bivša vojašnica). 
Informacije: 04/506-13-70,506-13-03 

www.lu-skofjaloka.si 
www.fm-kp.si 

PRENAVUAMO HIŠE in stanovanja v 
Kranju in okolici - rezervirajte svoj ter-
min, Megamatrix, d.o.o., Staretova ul. 
39, Kranj. « 041/570*957 7000fi8d 

RTV SERVIS Sinko Marito s.p., C. na 
Klanec 53. Kranj, pop. TV, video, mal-
ih gos. aparatov.« 04/233-11-99 
7000757 

VODIM POSLOVNE knjige za mata 
podjetja In samostojne podjetnike. 
Zlatka Podjed s.p.. Srednja vas pr 
Šenčurju 175. Šenčur, « 040/764-
114 700M91 

IŠČEM 

5-ČLANSKA DRUŽINA nujno potre-
buje mlajšo upokojenko za pomoč v 
gospodinjstvu in pri varsWu enoletne 
deklice v dopoldanskem času na 
našem domu v bližini sodišča v Kran-
ju. , « 041 /620-875 700i4M 

OSEBO, ki bi nas z glasbo in petjem 
zabavala eno nedeljo popoldan, « 
041/992-789 7oot4ei 

IZOBRAŽEVANJE 
NUDIM 

PLESNI TEČAJI - UGODNE CENE, 
Standardni, latino in swing plesi za vse 
generacije. Vabljeni v Studio Tango, 
Britof 316, Kranj, « 041/820-485. 
www.studiotango.com 7ooo7>7 

ZASEBNI STIKI 
ŽENITNA POSREDOVALNICA ZAU-
PANJE posreduje za poštene zveze, 
za vse starosti po vsej SLO. Mnogo se 
jih je že spoznalo, naj se Vas še veči, 
031/S0S-495 7000637 

IZGUBUENO, 
NAJDENO 
liČEM 

DNE 16. 2. sem pred lekarno v 
Šenčurju izgubila očala z dioptrijo., « 
04/204-65-10, 040/641-799 

RAZNO 
PRODAM 

4 GARAŽNE stropne luči dol. stan-
danj In elektromotor 2.5 KW s 1400 
obraU, trofazni, « 04/513-71-41 

700ues 

ELEKTROMOTOR 7,5 KW, 2910 
obratov, s stikalom, 2m kabla in vtikač, 
novi težaji, pobarvan. « 041/677-605 

7ooi4de 

VEČJI PESJAK, uporaben lahko tudi 
za druge namene, strehe |e 10 m2, 
ugodno, « 041/375-315 

7001469 

Mami, mami icii&m te zdaj. ZAHVALA 
a tebe mami ne bo naziy\ Za vedno nas je zapustila v 63. letu starosti draga žena, mami, tašča, babi, 
Nasi^ije tned an^i. prababi. sestra, dobra prijateljica 

SILVI A STOJANOVIČ 
rojena Tratnik, stanujoča Šorlijeva 17, Kranj 

Zahvaljujemo se bolniSnid Gdnik za lajšanje njenih bolečia Hvala odd. 300 
in 400 za vso skrb, dr. Stepanoviču iz ZD Kranj. Hvala sosedom Radinovič in 
Smid za izjemno pomoč, hvala vsem sosedom, prijateljem, znancem. Zahva-
ljujemo se pogrebni službi Morana, pevcsem, gospodu župniku, vsem. ki ste pri-
šli pospremit našo drago k njeni zadnji poti v Grižah, kjer ježelebpo6vati. Be-
seda hvala naj bo za vsakega, ki ste imdi našo diagoSilvioiadL Hvala vsem Gol-
ničanom in Kranjčanom ter vsem, ki ste jo pospremili v tako velikem števila 

Žalujoči: mož Niko, sinova Sredco in MatoŠ, snaha Romana, hči Natalija, zet 
Pavle, vnuki Tamara, Tajda, Živa, Andreja, Nika, Lara, Domen, pravnuki Karin, 
Nkk, Pascal, mama Anton^ in sestri Fani in Milka 

Ostala je praznim, 
v srcih naših bolečina 
in tiha solza večn^ spomina. 
Vendar • če imai ttekogp rad. 
nikoli ne umre, 
le zelo, zelo daleč je... 

V SPOMIN 

V ponedeljek. 26. februarja 2007. je minilo leto dni. odkar nas 
je zapustil naš dragi mož, ati, dedi in pradedi 

JOŽA RIBNIKAR 
z Golnika 

Vsem, ki ste ga imeli radi in se ga spominjate, obiskujete 
njegov grob in sočustvujete z nami, se iskreno zahvaljujemo. 

VSI NJEGOVI 

ZAHVALA 

V 82. letu starosti se je poslovila naša draga žena, mama, stara mama, 
sesba. sestrična, teta. taŠča 

STANISLAVA KOPRIVNIKAR 
rojena Markun 

Iskreno se zahvaljujemo sosedom, sorodnikom in znancem ter 
sodelavcem Bobiišnice Golnik za izrečeno sožalje. podarjeno cvetje in 
sveče ter spremstvo na njeni zadnji poti. HvaJa gospodu župniku za 
lepo opravljen pogrebni obred ter pevcem in pogrebni službi Pogreb-
nik. Vsem imenovanim in neimenovanim Se enkrat iskrena hvala. 

ŽALUJOČI VSI NJENI 
Golnik 

mailto:info@g-glas.si
http://www.lu-skofjaloka.si
http://www.fm-kp.si
http://www.studiotango.com
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A N K E T A 

Ideje so, 
kapitala ni 
D A N I C A Z A V R L Ž L E B I R 

Bo Jezersko, ki je turistično 
dolgo spalo, z obnovo hote-
lov Planinka in Kazina sedaj 
le oživelo? Kaj pravijo do-
mačini? 

Metoda Karničar 

"Obstajala so velika priča-
kovanja, a se niso izpolnila. 
Razvoj obeh hotelov na Je-
zerskem bi lahko koristil 
kraju, dobili bi več gostov, 
nove zaposlitve, razvile bi 
se še druge dejavnosti." 

Ksenija Markič: 

"Če bi nekdo prišel v kraj 
in vložil denar v turizem, bi 
se dalo marsikaj narediti. 
Temu, kar je sedaj, pravim 
prehodno obdobje in upam, 
da se bo kmalu kaj premak-
nilo." 

Anže Senk: 

"Oba hotela na Jezerskem 
sta za današnji čas nepri-
merna, Kazina je na eni naj-
lepših lokacij, a neizkoriš-
čen. Bojim se, da en sam 
vlagatelj težko naredi kaj 
večjega." 

Vinko Tepina: 

"En turistični objekt ali dva 
ne bosta rešila turizma na 
jezerskem, kjer smo brez in-
frastrukture. Pozimi turisti 
tu nimajo kaj početi. Investi-
rati bi morali skupno, in to 
ne le v hotelska poslopja." 

j Peter Sušnik: 

: "Domačini, ki bi imeli ideje 
: in sposobnosti, za vlaganje 
: v domači turizem nimajo 
i kapitala, tisti, ki denar ima-
: jo, med seboj niso kompati-
: bilni, do prišlekov pa so 
i mnogi nezaupljivi." 

Karel Luzar tritisočl novi naročnik 
Na Gorenjskem glasu smo pretekli mesec nestrpno spremljali in preštevali nove naročnike, saj se je 
številka približevala 3000. 

D I N A K A V Č I Č 

Vsi, ki so se v zadnjem času 
odločili postati naši naročni-
ki, so nehote sodelovali v 
"lovu" na tritisočega novega 
naročnika. Večina novih na-
ročnikov je bila pridobljena 
prek Klicnega centra slepih in 
slabovidnih iz Škofje Loke, 
sicer pa so štele vse nove na-
ročnine, Številke so prav hitro 
naraščale in konec preteklega 
tedna smo prišli do naključ-
nega srečneža, za katerega 
smo pripravili bogato nagrado 
turistične agencije Kažipot v 
vrednosti dvakrat po 104,32 
evra (dvakrat po 25.000 SIT) 
za počitnice po lastni izbiri. 

O nagrajencu 
Tritisoči novi naročnik je 

postal Karel Luzar iz Medvod. 
Ko smo ga poklicali, mu 
čestitali in povedali, da je 
dobitnik lepe nagrade, je bil 
zelo presenečen in sprva kar 
malo zmeden. Ko pa smo se 
z njim srečali v Medvodah in 
mu nagrado predali, je bilo 
videti, da se je presenečenje 
spremenilo v zadovoljstvo. 
Veseli smo tudi mi, saj je 
nagrada zagotovo prišla v 
prave roke. Karel Luzar je 
upokojenec, ki je poklicno 
pot je preživel v gostinstvu 
kot turistični delavec, sedaj 
pa že šesto leto vsak dan 
varuje vnuČka Lana, s katerim 

sta velika prijatelja. Gorenjski 
glas pozna že dolgo časa, a 
ga je kupoval le občasno. Ko 
pa ga je 14 dni prejemal 
zastonj, je ugotovil, da mu 
je všeč in da se želi nanj na-
ročiti. Pravi, da je zelo obse-
žen časopis z bogato vsebino 
in kakovostnimi prilogami, 
med katerimi je izpostavil 
TV okno - popoln TV spored 
vsak petek. Všeč mu je tudi 
zato, ker izhaja dvakrat 
tedensko, saj je to ravno prav 
branja in novic poleg rednega 
gledanja televizije in poslu-
šanja radia. Ob tor l^ in 
petkih ga težko pričaka, da 
ga v miru, ob kavid, prebere 
od začetka do konca. Ko se je 

naročil na časopis, si je laliko 
izbral tudi lepo darilo, ki ga 
prejmejo vsi novi naročniki. 
Izbral je veliko brisačo, Id jo 
bo uporabil v kombinaciji z 
nagrado, ki mu je pripadla 
kot srečnemu tritisočemu 
novemu naročniku. Pove, da 
se bo verjetno odpravil v topli-
ce, kjer bo rehabilitiral hrbte-
nico, s katero ima težave. 
Da bo dopust še prijetnejši, 
pa bo s seboj vzel še vnuČka. 

Še deset nagrajencev 
Poleg glavne pagrade smo 

razpisali še deset "tolažilnih" 
nagrad za pet naročnikov 
pred tritisočim in po njem, 
ki prejmejo darilni bon za 

dve osebi za storitve, ki jih 
ponujajo v Mega centru v 
Kranju. Nagrajenci so: Marija 
Čebulj, Pod Grančiščem 5, 
Mojstrana; Nada Šenk, 
Cesta Jaka Platiše 21, Kranj; 
Slavica Pogačnik, Vrečkova 
ulica II, Kranj; Rok Lenišek, 
Srednja vas pri Šenčurju 117, 
Šenčur; Branko Arzenšek, 
Milje i2a. Visoko; Robert 
Benedičič, Pokopališka 12, 
Kranj; Jože Turk, Pipanova 
cesta 17, Šenčur; Pavle 
Osiedkar, Tmovec n, Medvo-
de; Marija Zidar, Krakovska 
ulica 22, Šenčur; Ana Pollak, 
Ulica Ane Ziherlove 12, 
Ljubljana. Nagrade bomo 
poslali po pošti. 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 

Danes zjutraj bo precej jasno, v nižinah megla. Čez dan 
bo zmerno oblačno. Jutri bo delno jasno. V višjih legah 
bo zapihal jugozahodnik. V četrtek bo podobno vreme. 

Agcnciji RS z« okolj« . Ur*d za K cirlogijc. 
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LJUBLJANA 

Popis nepremičnin podaljšan 

Kot smo že poročali, je Geodetska uprava Slovenije predla-
gala dvomesečno podaljšanje popisa nepremičnin, ker ugo-
tavlja, da popis ne poteka v predvidenih rokih. Slovenska 
vlada je v četrtek na redni seji temu predlogu ugodila in 
soglašala tudi s tem, da uprava prek razpisov pridobi do-
datnih 680 popisovalcev. Poglavitni vzrok za počasnejše iz-
vajanje popisa je nepripravljenost lastnikov nepremičnin na 
prihod popisovalcev, saj je treba, kot smo že večkrat opo-
zorili, za popis pripraviti podatke o površini nepremičnine. 
Slabo ali povsem nepripravljeni so tudi veliki lastniki: pod-
jetja, občine in država, veliko težav je z lastniki počitniških 
nepremičnin, kot pozitiven vzgled dobre priprave na popis 
pa omenjajo Cerkev. Popis bo torej namesto do konca apri-
la potekal do konca junija. Končni zakonski rok do konca 
novembra naj ne bi bil ogrožen. Podaljšanje popisa naj tudi 
ne bi zahtevalo dodatnega denarja, saj so popisovalci 
plačani po opravljenem za pospešitev pa bodo tudi 
prerazporedili zaposlene v upravi. Š. Ž. 

UuBgANA 

Dražji samo bencin 

Danes opolnoči so se malenkostno spremenile cene benci-
na, dizelskega goriva in kurilnega olja. Motorni bencin NMB 
95 se je podražil za 0,013 evra za liter in stane po novem 
0,967 evra, liter motornega bencina NMB 98 pa se je podra-
žil za 0,014 evra in je nova cena 0,979 evra za liter. Dizelsko 
gorivo PLO D-2 se je pocenilo za 0,002 evra in stane po no-
vem liter 0,907 evra, liter kurilnega olja KOEL pa je tudi ce-
nejši za 0,002 evra in stane po novem 0,548 evra za liter. 

Č E S T I T A M O M L A D O P O R O Č E N C E M A 

Kranj, februarja - Nedžad Alijagič in Asmira Ibradžič, 
Kranj, C. 1. maja 69 
Gorenjski glas mladoporočencema prisrčno čestita in jima s 
čestitko, prejeto na matičnem uradu, podarja polletno 
naročnino časopisa. 

N O V O R O J E N Č K I 

Gorenjci smo minuli teden dobili 38 novih prebivalcev, od 
tega 20 fantkov in 18 punčk. V Kranju se je rodilo 13 dečkov 
in prav toliko deklic. Najtežji je bil deček, ki je tehtal 4.570 
gramov, najlažji deklici pa so namerili 2.770 gramov. Na 
Jesenicah je prvič zajokalo 7 dečkov in 5 deklic. Najtežji je 
bil deček s 3.980 grami porodne teže, najlažja deklica pa je 
ob rojstvu tehtala 2.780 gramov. 

^mumi nitiMmK 

RADIO KRANJ D.0.0. 
Stri tar jeva ul. 6, KRANJ 
TELEFON: 
(04) 2S i 2-220 msmof. 
(04) 2S12-221 
(04) 2022-222 
( O S 1 ) 303-505 PKCOKAMOSM 

FAX: 
(04) 2B12-225 Rcnucu« 
(04) 2812-229 t»nuF 

E po4to 
radiokrani<^adlf>-KranJ.si 
spletna stran; 
www.radlo-krstnJ.si 

l^NBJEOU posiusanfl BHDIJSKR POSTHJH nn epRtnjsKEin ̂  
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GLASBA, TELEVIZIJA 
MENGEŠKA MARELA 

Jasna Paladin 

M engeško ma-
relo so domafi 
godbeniki pr-
vič pripravili 
pred triindvaj-

setimi leti, ob svoji loo. ob-
letnici, do danes pa se je ob-
držala kot ena najstarejših 
tovrstnih prireditev pri nas. 
"Dvajset let smo se trudili 
slediti konceptu, da lahko na 
prireditvi sodelujejo le skupi-
ne in ansambli, ki imajo v 
svojih vrstah člane iz naše 
godbe, a tudi ta koncept se je 
izpel, tako da zadnja tri leta v 
Mengeš povabimo tudi dru-
ge goste. Letošnjo Marelo 
smo obarvali po Dolenjsko, 
saj smo se odločili, da bomo 
odslej na prireditvi predstavi-
li ansamble po posameznih 
pokrajinah. Malce spremem-
be bo gotovo dobrodošlo," je 
povedal Lado Kosec in s tem 

pojasnil vlogo velikega soda 
cvička, ki je poleg rdečih dež-
nikov krasil letošnji oder. Ta 
zelo priljubljena narodnoza-
bavna prireditev je tudi letos 
potekala v dveh terminih, 
obakrat polni dvorani men-
geškega kulturnega doma pa 
so poleg Mengeške godbe in 
njihovega kapelnika Primo-
ža Kosca, zabavali voditelj 
Franc Pestotnik Podokničar, 
prav za to prireditev zbrani 
Ansambel Slovenci, ansam-
bla Korenine in Mladi Do-
lenjci, Alpski kvintet in dru-
gi. Kot poseben gost je letos 
nastopil Oto Pestner, ki ga 
na Mengeš vežejo lepi spo-
mini iz osemdesetih let, iz 
obdobja, ko je kot pevec so-
deloval pri Alpskem kvintetu 
- zasedbi, Id ima močne ko-
renine prav v tem glasbenem 
mestu, gostje z Dolenjskega 
pa so s seboj pripeljali tudi 
Barbaro Kramar, princeso 
cvička. 

T , f 

Franc Pestotnik Podokničar In Oto Pestner 

Ansambel Slovenci 

NE POLOVICKA, NA POLNO 
V elitnem televizijskem času se bo v četrtek zvečer Jonas z milijonarjem podal s Slakovimi Trenji 
v boj za gledalce. Prvi vtis s snemanja pilotske oddaje potrjuje, da gre zares. 

D Igor Kavčič 

• onas: "Dragi moji sode-
I lavci, vsakokratno sne-
I manje Milijonarja se bo 
I začelo, že preden pri-
M dem na oder in pozo-

^ vem tekmovalce, naj se 
pripravijo za igro hitri prsti. 
Želim namreč, da cel studio 
diha z dogajanjem na odru. 
Ne le jaz kot voditelj in mo-
rebiti tisti, ki bo sedel na 
stol. Publiko bom vedno pri-
pravil, da bo z navdušenjem 
spremljala dogajanje in bo 
pokazala, da se na snemanju 
dobro počuti." Jonasov obi-
čajni slog? Ne vem. Zagoto-
vo pa želja, da bi iz milijo-
narja v tretji izdaji (s prvim 
je začel leta 2000 na Pop 
TV, kasneje pa ga je na vodi-
teljskem mestu nasledil 
Boštjan Romih) naredil še 
kakšen presežek. Z njego-
vim prispevkom je ta vseka-
kor mogoč, kar je na neki 
način vseskozi dokazoval že 
na snemanju tako imenova-
ne pilotske oddaje, ki so jo 
na nacionalki pripravili za 

Si bo Jonas v novem milijonarju s karizmo, ki jo ima, 
privoščil še kaj več? /FOIO;T,„,OOH 

predstavnika firme, lastnice 
licence za Milijonarja. 

Scena je nova, a v glav-
nem zelo podobna nekdanji 

na "popu". Jonas je kot vodi-
telj, kljub temu da je šlo za 
poskusno snemanje, torej je 
bilo treba "odglumiti", kot 

da gre zares, to počel dobro, 
predvsem pa v interesu, da 
bo oddaja profesionalno iz-
vedena na ravni, ki jo sam, 
kakopak tudi njegovi televi-
zijski šefi, zahteva. Njegove 
izkušnje pri vodenju oddaje 
pred petimi, šestimi leti mu 
pridejo prav, na poskusnem 
snemanju pa sem ga vse-
skozi imel nekako na 
sumu, da išče "niše", s kate-
rimi bo v prihodnjih odda-
jah, ko bo šlo zares, ustvar-
jal presežek. "Zataknil" se 
je ob vsaki najmanjši po-
drobnosti, pri kateri se eki-
pa ustvarjalcev oddaje še ni 
najbolje znašla, in pri tem 
predlagal, se posvetoval, za-
hteval. Razmišljanja javno-
sti, bo Milijonar sploh šel, 
ali ne, so odveč. Odgovor na 
vprašanje je, glede na to, da 
format oddaje dobro pozna-
mo, tokrat le v eni osebi -
Jonasu. Zanima me le še, 
ali si bo s karizmo, ki jo 
ima, privoščil kakšnih 
"lumparij" ali ne. Ljudstvo 
si jih želi. Ne glede na to, da 
se tokrat evri ne bodo delili 
na komercialni televiziji. 

Ogrevanje za eksplozijo 

Skupino Nude smo pred kratkim lahko videli tudi na Emi, 
kjer se je predstavila s skladbo Element 1041(258). Fantje 
kljub veliki želji na Finsko ne bodo odpotovali, so se pa 
zato v petek pripeljali do Kranjske Gore. V šotoru, ki je tam 
postavljen že celo zimsko sezono, so Nudovci zabavali, si-
cer ne ravno številno, vendar pa toliko bolj plesno in žurer-
sko razpoloženo domače In tuje občinstvo. Člani skupine 
so prepevali svoje skladbe In tudi vsem dobro znane tuje 
priredbe. 
Veliko obiskovalcev se je pred koncertom pomerilo na dru-
gI kvalifikacijski tekmi za tekmovanje smučarskih legend, 
ki bo čez nekaj dni, seveda v Kranjski Gori. Ta konec ted-
na bo torej v Zgornjesavski dolini še posebej vroče, zabav-
no In zvezdniško. V soboto dopoldan bo na Podkorenski 
strmini najprej veleslalomska tekma za svetovni pokal, po-
zno popoldan bosta na sporedu dva teka smučarskih le-
gend, ki jih Jur« Košir skupaj s Hitom prireja drugo leto za-
pored. Tako kot lani, ko se je poslovil od profesionalne 
športne kariere, je tudi letos povabil velika Imena nekda-

njega In sedanjega belega cirkusa. Letos se bodo skupaj z 
najboljšimi smučarji pomerili tudi navadni smrtniki. In ko 
bo tekma končana in medalje podeljene se bo začela Eks-
plozija zabave, na kateri bodo tokrat zopet nastopili skupi-
na Siddharta ter pevka Neisha, ki skupaj z Valentinom 
Kanzyanijem pripravlja posebno presenečenje. N. V. 

A N K E T A 

Jonasje še 
vedno najboljši 
JASNA PAIADIN 

V četrtek se na male zaslone 
TVS vrača kvlz Milijonar z 
jonasom. Mimoidoče smo 
tokrat vprašali, ali vedo, kdo 
je Jonas In če bodo gledali 
njegov kviz. Izkazalo se je, 
da jonas ne zbuja dvomov. 

Rezka Vrankar iz Kamnika: 

"Ja, jonas je tisti, ki je vodil 
eno oddajo na televiziji. 
Rada sem ga gledala In tudi 
zdaj ga bom. Všeč ml je, ker 
obvlada, kar dela, nekaj je 
na njem In je simpatičen." 

Zlatko Završnik z Duplice: 

"Že pred Milijonarjem je 
Imel nekaj dobrih oddaj, a 
ga nisem veliko gledal In ga 
verjetno tudi zdaj ne bom. 
Vsi ga poznamo, ker je faca, 
ker je drugačen'od ostalih." 

Uroš Djipan iz Nasovč: 

"Seveda se takoj spomnim 
na Milijonarja, jonas mi je 
že od nekdaj všeč, ker je in-
teligenten. Že pred leti sem 
gledal njegove oddaje in 
sedaj se ga tudi veselim." 

Maša Sitar iz Kamnika: 

"Ob omembi tega imena se 
takoj spomnim na Jonasa Ž. 
In kvlz Milijonar. Všeč mi je, 
ker ima nekaj v sebi. Že prej 
sem ga v kvizu rada gledala 
In gotovo ga bom tudi zdaj." 

Sašo Vrankar iz Buča: 

"Jonas je res faca in zadnje 
čase ga redno spremljam 
na blogu. Upa si več, je klo-
šarski in uspešen hkrati. 
Tudi kvlz je v redu, ne vem 
pa, ali ga bom gledal." 



K U L T U R A 

RES BO VSE ZASTONJ, 
VSE ZASTONJ 
v soboto, 3. marca, bodo v Kulturnem domu v Predosljah premierno uprizorili komedijo 
Daria Foja Vse zastonj, vse zastonj. 

Igor Kavčič ; 

Začne se z imožič-
nim "ropom" bla-
govnice, kjer si ce-
loten okoliš nagra-
bi živila, da bi lah-

ko sploh preživeli, saj se bla-
go iz dneva v dan nepregled-
no draži. Seveda pa "kupd" 
živil niso plačali. Polidja ima 
dolžnost preiskati vsako hišo, 
vsako stanovanje in zgodba 
se začne zapletati. Komedija 
Vse zastonj, vse zastonj, itali-
janskega dramatika Oaria 
Foja, je zanimiva, mestoma 
celo absurdna pripoved o hi-
perinfladji... "Do teksta smo 
prišli povsem po naključju 
lani, ko so naši mladi igrali 
Fojevo Niti tat ne more poš-
teno krasti. Igro smo postavili 
v dveh dejanjih in jo hkrati 
nekoliko priredili na sloven-
ske razmere," razmišlja reži-
ser Sebastijan Sajovic, ki je 
komedijo dramaturško za-
snoval skupaj s Frenkom 
Kranjcem. Prehod s tolarja 
na evro, gospodarstvo in poli-
tiko prepleta korupcija, živ-
ljenjska raven prebivalstva je 
v primerjavi s sloji, ki bogati-
jo na račun delavcev, slaba ... 

Nataša Cros in Jana Ovsenik v vlogah Tončke in Marte sta iz blagovnice prihajali 
s polnimi vrečami... 

Edino, kar še lahko ljudje 
imajo, je hrana, ki jo v velikih 
količinah prinesejo iz bla-
govnice. V prirejen tekst je 
vpletenih tudi nekaj znanih 
imen iz slovenskega javnega 
živdjenja, prav tako pa so tudi 
poslovenjena italijanska ime-
na glavnih akterjev. 

Tudi tokrat se bo predstavi-
la uveljâ djena ekipa dramske 
skupine KUD Predoslje. Po-
leg že izkušenih igralcev 
Frenka Kranjca, Boštjana 

Omerze, Nataše Gros, Jane 
Ovsenik, Damjana Avgušti-
na in Sebastijana Sajovica se 
bosta na odru prvič predsta-
vila še Damjan Sajovic in Da-
vid Perhoč. Komedijo bodo 
predpremiemo predstavili že 
v petek, 2. marca, ob 19. uri, 
premiera bo v soboto, 3. mar-
ca, prvi ponovitvi pa nasled-
nji petek in soboto, 16. ter 17. 
marca. Potrjena sta tudi ter-
mina 30. in 31. marca, vse 
predstave bodo v Kiiltumem 

domu Predoslje ob 19. uri. 
Več o novi igri KUD Predos-
lje na spletnih straneh 
wvw. kud-predoslje.si. Zad-
njo predstavo izpred dveh 
let To imamo v družini so 
uprizorili štiridesetkrat, pred-
stavo na prostem Razvalina 
življenja so ponovili enain-
dvajsetkrat. Podobne načrte 
imajo tudi s komedijo Vse 
zastonj, vse zastonj, tudi letos 
načrtujejo novo predstavo na 
prostem. 

SORIN FILMSKI ABONMA 
v Kinu Sera bodo od marca do konca aprila vsak petek ob 20. uri filmi 
letošnjega filmskega gledališča. 

V 
Igor Kavčič 

Kinu Sora v 
Škof) i Loki so 
tudi letos pripra-
vili že tradicio-

nalni abonma "FUtnsko gle-
dališče", v katerem bo na 
sporedu devet filmov za sla-
dokusce. Abonmajski večeri 
bodo vsak petek ob 20. uri, 
2. maica pa bo sezono odprl 

angleško-ameriški film Otro-
ci človeštva, praviloma naj bi 
sledili filmi triler Krvavi dia-
mant z Leonardom diCapri-
om, z zlatim globusom 
ovenčani Babilon, izjemni 

biografski film Kraljica, še 
ena mojstrovina Roberta Be-
nignija Tiger in sneg, kanad-
sko-firancoska drama o naj-
stniški narkomanki Cista, 
ameriška komična drama 
Naša mala mis, nagrajeni 
film za najboljši evropski do-
kumentarec leta Darmnova 
nočna mora, zadnji petek v 
aprilu pa se bo abonma za-
ključil z izvrstnim filmom 
Clinta Eastvvooda Pisma za 
Iwo jimt. 

J p i Z P A S A ^ » o J e p p s t i A ' . 
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JESENICE 

Polovica na državno tekmovanje 

Sredi meseca je bilo v prostorih Glasbene šole Jesenice 
lO. regijsko tekmovanje mladih glasbenikov Gorenjske. 
Udeležilo se ga je 41 učencev klavirja, klarineta, kljunaste 
flavte, flavte, saksofona, iz glasbenih šol Jesenice, Kranj, 
Radovljica, Škofja Loka in Tržič. Za zlato plaketo in uvr-
stitev na državno tekmovanje je bilo potrebno doseči od 
90 do 100 točk, kar je uspelo kar 21 učencem. Izstopali 
so s 100 točkami Ajda Antolovič (saksofon), ter Tomaž 
Hostnik (klavir) in Eva Mulej (kljunasta flavta) z 98 toč-
kami. Na državno tekmovanje, ki bo sredi marca v Ljub-
ljani, so se uvrstili še: (klavir) Katarina Pivk, Andreja La-
puh, (klarinet) Martina Strasser, Nika Klinar, Veronika 
Rogelj, Blaž Šparovec, (kljunasta flavta) Anja Štere, Mar-
jana jocif, Tamara Kreft, Nika Krmelj, (flavta) Eva Uše-
ničnik, Zorica Georgiev, Karin Kokalj, Eva Poljanšek, Ula 
Kenda, Eva Jensterle, Erika Mohorič in Aleksandra Pleter-
skL Na tekmovanju v Ljubljani sta se z zlatimi plaketami 
naprej uvrstila še dva fagotista (Miha Mitev, Neja So-
mun) in dve komorni skupini (Trobilni kvintet in Trobil-
ni trio) vsi iz GŠ Kranj. I. K. 

BREZJE 

Umrl je janež Bole 

Včeraj je na svojo zadnjo pot na svojih rodnih Brezjah 
odšel srce in duša slovenskega zborovodstva, prof 
Janez Bole. Rodil se je pred sedeminosemdesetimi leti 
na Brezjah, leta 1940 je maturiral in leta 1948 diplomiral 
na slavističnem oddelku Filozofske fakultete, 1967 pa še 
na muzikološkem oddelku Akademije za glasbo. Pouče-
val je slovenščino na raznih gimnazijah v Ljubljani, glas-
bo na X. gimnaziji v Mostah, več kot petindvajset let di-
rigiranje, zborovsko petje, vokalno tehniko in metodiko 
glasbenega pouka na Srednji glasbeni šoli v Ljubljani ter 
osemnajst let pa tudi dirigiranje in zborovsko petje na 
Akademiji za glasbo. Od ustanovitve je vodil Slovenski 
oktet (1951-57), zbor Srednje-glasbene šole (1954-80), 
APZ Tone Tomšič (1957-60), zbor Slovenske filharmoni-
je (1960-65), Slovenske madrigaliste (1967-71 in 1987-
95), Komorni moški zbor Celje (1988-90) in še petnajst 
drugih zborov, ki jih je ustanovil in vodil eno leto ali dlje. 
Bil je mentor več kot sto dvajset zborom po vsej Sloveni-
ji in onstran meje. Predaval je na zborovskih seminarjih 
in bil član mnogih žirij na tekmovanjih in revijah. Za svo-
je delo je prejel številne nagrade: skupaj s Slovenskim 
oktetom leta 1957 Prešernovo nagrado, Gallusovo plake-
to (1981), leto kasneje Red dela z zlatim vencem, Prešer-
n6v6 nagrado Gorenjske (1985) in Škerjančevo diplomo 
(1996). Umrl je 21. februarja v Ljubljani. I. K. 

KRAN) 

Kamnite oblike v fotografiji 

V četrtek, i. marca, ob 18. uri bo v Stebriščni dvorani 
Mestne hiše v Kranju odprtje fotografske razstave Kam-
nite oblike, avtorja Marjana Ručigaja. Gre za njegovo 
tretjo samostojno fotografsko razstavo. Mati narava in 
triletna iskanja avtorja so rodili sad lepote barv in ne-
navadnih oblik v kamnu. Na fotografskem filmu Marjana 
Ručigaja so tako zastali kamni Jadranske obale, kamni 
alpskih vršacev, vsak s svojo barvno mavrico, obliko in 
zgodbo. Vseje videti tako preprosto, le objektiv je bilo 
treba usmeriti v vse te drobnarije, ki jih vak ne vidi in od-
kriti različne, nenavadne, skoraj nezemeljske prizore, 
razmišlja sam avtor. I. K. 

LiuegANA 

Marko Tušek razstavlja v Ljubljani 

Danes, v torek, 27. februarja, ob 19. uri bo v atriju Zavo-
da za zdravstveno zavarovanje Slovenije na Miklošičevi 
24 v Ljubljani odprtje razstave del akademskega slikarja 
Marka Tuška. Slikar srednje generacije se tokrat pred-
stavlja z deli iz obdobja zadnjih pet let. S krajšim 
programom bo nastopila akustična glasbena skupina 
Tantadruj, avtorja in njegovo delo pa bo predstavil prof 
dr. Lev Menaše. \. K. 



KINO, SPOREDI, RADIO 
Morilca osamljenih src 

V resnični zgodbi iz začetka 40-ih let prejšnjega stoletja 
spremljamo detektiva, ki sledita morilskemu paru 
Marthi Beck in Raymondu Martinezu Fernandezu, bolj 
znanima pod vzdevkom 'morilca osamljenih src'. 
Zlovešča dvojica se je spoznala prek časopisnih 
oglasov, sedaj pa isto metodo uporablja za privabljanje 
novih žrtev, ki jih pokonča v krvavih seksualnih orgijah. 
Žal sta pri svojem početju dovolj domiselna in spretna, 
da se vedno znova izogneta roki pravice. A. B. 

KINO SPORED 

KINO a N T I R . KRANJ 

Torek, 27.02. 

17.00,19.10 In 21.20 

NEUSTRAŠEN 

Sreda, 28.02. 

17.00,19.10 in 21.20 

NEUSTRAŠEN 

Četrtek, 01.03. 

18.30P0TVGUANTANAM0 

20.30 DVOJNA IGRA 

Petek, 02.03. 

17.00 in 19.00 POT V GUANTANAMO 

21.00 DVOJNA IGRA 

Sobota, 03.03. 

17.00 in 19.00 POT V GUANTANAMO 

21.00 DVOJNA IGRA 

Nedelja, 04.03. 

16 J O in 18.30 POT V GUANTANAMO 

20.30 DVOJNA IGRA 

Ponedeljek, 05.03. 

17.00 POT V GUANTANAMO 

19.00 Kl IK-ZA POPOLNO ŽIVUENJE 

21.00 DVOJNA IGRA 

KINO 2IIEZAR. JESENICE 

Petek, 02.03. 

18.00 KUK - ZA POPOLNO ŽIVUENJE, 

kom. 

20.00 BOU (UDNO KOT FIKCUA, k o m . 

Sobota, 03.03. 

18.00 BOU fUONO KOT FIKCUA, k o m . 

20.00 KUK-ZA POPOLNO ŽIVUENJE, 

kom. 

KINO SORA.ŠKOFJA LOKA 

Petek, 02.03. 

20.00 OTROCI ČLOVEŠTVA, 

znan.- fani . i r i l . 

Sobota, 03.03. 

18.00 OTROCI ČLOVEŠTVA, 

znan.-fant. trii. 

20.00 AUTRISTE,2god. f i lm 

Nedelja, 04.03. 

18.00 AUTRISTE,2god. film 
20.30 OTROCI ČLOVEŠTVA, 

znan.-fent. trii. 

LINHARTOVA DVORANA. R A D O V U l U 

Četrtek, 01.03. 

20.00 HVAU, KER KADITE, k o m . 

Petek, 02.03. 

18.00 in 20.00 BABILON, d rama 

Sobota, 03.03. 

18.00 HVAU, KER KADin, k o m . 

20.00 BABILON, drama 

Nedelja, 04.03. 

18.00 BABILON, d t a m a 
20.30 HVAU, KER KADITE, k o m . 

Sobota, 03.03. 

19.30 GOSPODIČNA MICI, 

gled. predstava DPD 

Svoboda Žiri 

Nedelja, 04.03. 

17.3 in 20.00 BOU CUDNO KOT 

FIKCUA, amer. kom. 
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S U D O K U 

Navodila: v kvadrate vpišite števila od 1 do 
9 tako, da se ne bo nobeno število ponovilo 
ne v vrstici ne v koloni ne v enem izmed 
odebeljenih devetih kvadratov. 

S«uwila: Peln f. 

ZADNJI SKOTSKIKRAU 
Zgodba o škotskem zdravniku, ki odide v Ugando in postane osebni zdravnik in svetovalec 
kariznnatičnega predsednika Idija Amina, ki se počasi spreminja v okrutnega diktatorja. 

Zadnji škotski 
kralj je prvi celo-
večerni igrani 
film dobitnika 
O s k a r j a z a n a j -

boljši dokumentarec Kevi-
na Macdonalda. Oskarja je 
dobil za Dan v septembru 
(One Day in September), v 
katerem je proučil terori-
stični incident na olimpij-
skih igrah v Miinchnu. Ko 
je Macdonald prebral ro-
man Gilesa Fodena Zadnji 
škotski kralj (The Last King 
of Scotland), ki je delno te-
meljil na resničnih dogod-
kih in je prejel več nagrad, 
je takoj začutU, da je roman 
tako vznemirljiv kot resnič-
na pripoved o grozi in pre-
živetju, saj nudi vpogled v 
človeško naravo in je hkrati 

večplastno bogata fiktivna 
srhljivka. 

V oddaljeni državi naj bi 
mladi škotski zdravnik Ni-
cholas doživel noro pusto-
lovščino, a ko naivni zdrav-
nik sredi sedemdesetih pri-
spe v Ugando, se znajde v 
šokantnem popotovanju v 
najtemačnejše kraljestvo 
zemlje: potovanju v člove-
ško srce. To je zgodba 
Zadnjega škotskega kralja, 
mogočne srhljivke, ki je na 
velikem platnu poustvarila 
svet Ugande pod poblaznelo 
vladavino Idija Amina, bok-
sarja in vojaka, ki je dejan-
sko iz nič splezal na vrh, 
očaral narod z vznemirlji-
vim ponosom in osebnostjo. 
Mnogi so upali, da bo z nje-
govo pomočjo Uganda, ki je 
pravkar dosegla neodvis-
nost, postala prava afriška 
država. Ko je leta 1971 prišel 

na oblast 2 državnim prevra-
tom, ko so vrgli skorumpira-
nega in prokomunističnega 
Miltona Oboteja, je Amin 
dobil široko podporo v me-
dijih in po svetu - britansko 
zunanje ministrstvo ga je 
optimistično opisalo kot "si-
jajno osebnost in dobrega 
nogometaša" - dokler ni po-
stalo jasno, da je okrutno 
pomoril sovražnike in vlada-

vino gradil okrog lastnih ču-
daških apetitov, mističnih 
vizij in paranoičnih strahov. 

Film spretao meša fikcijo 
in dejstva, osupljivo podob-
na današnjemu svetu, odli-
kuje pa ga tudi izjemen 
nastop Foresta Whitakerja 
kot Amina, ki je za to vlogo 
minulo nedeljo prejel letoš-
njega Oskarja za glavno mo-
ško vlogo. 

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

Iz torkovega programa ne zamudite avtomobilistične od-
daje ob 17.20, ob 18.20 računalniške novice, ob 20. uri pa 
Colobovo predpremiero. V sredo ne preslišite redne me-
sečne oddaje Varujmo zdravje. V četrtek bodo ob 9.20 na 
sporedu Veterinarski nasveti, ob 16.20 oddaja Gremo na 
potep, za ljubitelje dobre glasbe pa ob 19.30 Drobtine iz 
ročk zgodovine. Petkova stalna rubrika Evropska unija bo 
na sporedu ob 13.20, ob 16. uri pa Lestvica Radia Kranj. 
Sobotni program bo v znamenju stalnih rubrik: Bistre gla-
ve ob 9.10, oddaje Dobro jutro Slovenija in glasovanja za 
naj smučišče ob n.10, ob 16.20 oddaja Na planincah, ob 
19.20 pa Verska oddaja. Nedeljska Radijska razglednica 
bo ob 13.15 prišla iz smeri Dvorje, Češnjevek, Grad, Ader-
gas in Olševek. Ob 9.20 bo v ponedeljek na sporedu od-
daja Se res poznamo, ob 10.30 bo z vami Gledališče To-
neta Čufarja, ob n. io pa poslanec v državnem zboru Bo-
jan Homan. 

Radio Ognjišče, 104,5 l o S i 9 W h z 
(http://www.ognjisce.si/napovednik/napovednik.htm) 

V Zrnu prava, v torek ob 8.15, boste slišali, s čim Urad za 
varstvo konkurence pomaga h konkurenčni politiki. V Ju-
retovem večeru ob 20.30 bo gostja Melita Osojnik, ki je iz-
dala ploščo s priredbami slovenskih ljudskih pesmi. V sre-
do bodo ob 8.15 Naravoslovne zanimivosti, ob 13.30 Naše 
viže, ob 22. uri pa Glasba z znamko. V četrtek boste med 
drugim ob 8.15 prisluhnili Zakladom ljudske dediščine, ob 
18.13 Dijaški oddaji, ob 20.30 pa Karavani prijateljstva. V 
petek ob 17. uri boste več slišali o popolnem luninem 
mrku 3. marca. V Sobotni iskrici, v soboto ob 9. uri, bomo 
rekli: "Dober dan, Pavlihal" Gost ob 18.15 bo železomaš-
nik, 93-letni frančiškanski pater Bertrand Kotnik. V nedelj-
ski oddaji Sakralna glasba ob 18.30 pa se bomo podali na 
obisk k otroškemu cerkvenemu pevskemu zboru sveti Ni-
kolaj iz Litije. 

Radio Triglav, 9 6 , 0 0 Mhz 
(www.radiotriglav.si/spored/) 

V torek ne preslišite ob 7. uri oddaje o pomoči ženskam v 
meni z Jano Debeljak, popoldne je namenjeno športu. 
Sreda se začne z zdravnikovim nasvetom pet čez osmo 

zjutraj, ob 9. uri sledi Razgled s Triglava na Mestno obči-
no Kranj, ob 18. uri pa Moda in čas: kako mladi pridejo v 
stik s prihajajočo modo. V četrtek po nasvetu za zdravo 
življenje sledi ob 9. uri razlaga slovenske narečne besede, 
ob 11. uri Kamen spotike, ob 13. uri. Mavrica, oddaja o kul-
turi, tri ure kasneje Razgled s Triglava na občin o Radovlji-
ca in uro kasneje podjetniški Cikcak. Petek je zanimiv že 
ob sedmih zjutraj, ko vas pozdravijo z novicami iz Lokal-
ne skupnosti Obla Gorica, ob 16. uri pa ne spreglejte raz-
gleda s Triglava na občino Bled. 

Turistični radio Potepuh, 9 1 , 0 0 Mhz 
(www.potepuh.com) 

Kot ste že vajeni, vam bomo tudi v prihodnjem tednu z žu-
pani predstavljali Občine Slovenije in njih zanimivosti, ki 
jih ni malo. V programu Turističnega radia Potepuh so 
uvedli kar nekaj sprememb in novosti. V torek, ob 14. uri 
tako sedaj lahko prisluhnete oddaji Čežana s Stanetom, v 
sredo, ob 14. uri pa ne zamudite nove oddaje za ljubitelje 
vrtov in sobnih rastlin, ki jo pripravlja Veronika. V četrtko-
vi oddaji LIspeh - nasmeh ob 11.30, bodo predstavili pod-
jetje Tondach d. o. o., v oddaji S-O-S ob 14. uri pa zopet 
razkrili kakšno tabu temo. Petkov Hello ob 14. uri pa bo 
bolj popotniško obarvan. V ponedeljek ob 11.30 ne zamu-
dite Zdravstvenega kotička, ob 14.30 pa prisluhnite, kaj so 
vam tokrat pripravili študenti VSŠGT Bled. 

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

V torkovi rubriki Aktualno bodo ob 9. uri predstavili po-
slovne rezultate in razvojne načrte škofjeloškega podjetja 
TCG Unitech Lth-ol. V sredo ob 9. uri bodo v oddaji aktu-
alno gostili Razvojno agencijo Sora, ob 11. uri pa v župa-
novi uri župana občine Železniki Mihaela Prevca. V četrtek 
ob 9. uri bodo zavrteli reportažo s škofjeloškega občinske-
ga otroškega parlamenta, njihove misli pa ujela Petra Či-
čič. Ob 11. uri bodo Vprašanja in pobude, po 19. uri pa vas 
vabijo k Vandranju s harmoniko. V petek dopoldne bodo 
voščili Dober dan sosedom iz Cerknega in Kobarida, ob 
11.30 izbirali najodmevnejši dogodek tedna. Petkovo po-
poldne pa bodo spet namenili prebiranju petkove razgled-
nice; tokrat jo bomo poslali iz Olimja. V soboto so ob 9. 
uri pripravili sobotni nagradni kviz, popoldne pa posvetili 
športu. Vabijo pa vas tudi, da se jim v soboto dopoldne, 
med 10. in 12. uro, pridružite na Plaži na Krvavcu, kjer jih 
boste lahko spoznali v živo. 

http://www.radio-kranj.si/progrm.php
http://www.ognjisce.si/napovednik/napovednik.htm
http://www.radiotriglav.si/spored/
http://www.potepuh.com
http://www.radio-sora.si


iDuiaRua 
KO BI LE TRAJALE DUE 
... si danes ob misli na zimske počitnice, v katerih so uživali prejšnji teden, želi marsikateri gorenjski šolar. 

Vsega lepega je en-
krat konec, tudi 
počitnic. Minuli 
teden je bilo go-
renjskim šolar-

jem, ki so uživali na zasluže-
nih zimskih počitnicah, vse 
prej kot dolgčas. Zima jim 
za razliko od lani ni bila pre-
več naklonjena in tako niso 
mogli uživati v zimskih ra-
dostih, a jim kljub temu ni 
bilo dolgčas. "Prav nič ne po-
grešam snega. Na razpolago 
imamo dovolj drugih dejav-
nosti," nam je minulo sredo 
dopoldne zaupala desetletna 
Maruša Hrobat iz Kranja, ki 
je pred Kinom Center čakala 
na prijateljico, s katero sta si 

Na drsališču v Kranju je bite pretekli teden živahno. /Fâ TiiuDoH 

ogledali enega izmed filmov, 
ki so jih med počitnicami 
pripravili zanje. Vsak film si 
je med počitnicami v pov-

prečju ogledalo okoli 30 šo-
larjev, medtem ko so bili v 
zlatih časih, pred 30 leti, po-
čitniški filmi ponavadi raz-

Utrinek z indijske delavnice v Škrlovcu 

prodani in so jih pol ure kas-
neje vrteli Se v Storžiču. 

Kakorkoli že, očitno imajo 
šolarji zdaj na razpolago pre-
cej drugih dejavnosti. V Mla-
dinskem centru Tržič so za-
nje pripravili delavnice, v če-
trtek pa so se podali na ogled 
brniškega letališča. V Kranju 
so zopet pripravili plesne in 
glasbene delavnice, malo 
šolo vaterpola, računalniške 
tečaje ... V kranjskem Škr-
lovcu so jih v sredo popeljali 
v Železniški muzej, v petek 
pa so počitnice zaokrožili z 
indijsko delavnico. Vodil jo 
je prostovoljec, ki je v Indiji 
opravil tečaj za učitelja joge. 
Kot je pojasnila strokovna 
sodelavka Škrlovca Polona 
Ovsenar, je bil namen delav-
nice otrokom predstaviti 
novo kulturo, običaje in na-
vade ter jim pokazati, na 
kakšen način se lahko umi-
rijo. "Tudi Škrlovec je bil 
indijsko obarvan; tla smo 
prekrili z blagom, prostor 
okrasili s kipci, kadili in 
svečami, izvajalke smo ob-
lekle sarije ... Na začetku so 
šh otroci skozi iniciacijo; 
vsak je na čelo dobil piko 
oziroma tretje oko, bili so 
bosi in počasi smo jih pri-
pravili za mediacijo," je de-
jala. Potem so skupaj pri-
pravili hrano; sadno kupo 
iz ananasa, papaje, kokosa, 
pomela, manga, banan, in-
dijskih oreškov ... Tako so 
mnogi poskusili sadje, ki ga 
do tedaj niso poznali. Da je 
bilo še bolj zanimivo, so jedli 
z rokami... 

ZADNJA DESINA ANICA 
Desa Muck je napisala svojo zadnjo knjigo iz nnega uspešne zbirke knjig za najmlajše bralce Anica. 

metafor, bolj prečiščena in 
predvsem zelo prijazna. Ho-
tela sem v otrocih doseči 
nek občutek, da živijo v var-
nem svetu, ki ga lahko 
ustvarijo njihovi starši pa 
tudi sami. Mogoče sem se v 
takem pisanju že nekoliko 
izpraznila in v prihodnje 
ne bi več brezpogojno stala 
za tistim, kar bi napisala." 
Najnovejša Anica je ubrana 
na temo pusta, avtorica pa 
jo je posvetila Aničinem, a 
tudi svojem očetu, ki se 
vedno maskira v najbolj ne-
mogoče kostume. Medtem 
ko otrod Desi pišejo pisma, 
naj pozdravi Anico, pa smo 
izvedeli, da imajo v prihod-
njih letih na TV Slovenija 
namen po Anicah posneti 
tudi filmsko serijo. 

mela sem gradiva ravno 
za deset Anic, se je v njej 
lastnem duhovitem slo-
gu odrezala Dcsa Muck, 
ki se je z deseto knjigo 

Anica in skrivnostna maska 
poslovila od zbirke Anica. 
Zadnja leta najuspešnejšo 
knjižno zbirko za najmlajše 
bralce so v Mladinski knjigi 
zasnovali pred šestimi leti in 
od takrat je skupaj z zadnjo 
izšlo deset knjig. Kar štiri leta 
so osnovnošolci Anice izbrali 
za svoje najljubše knjige, leta 
2005 je avtorica prejela tudi 
Levstikovo nagrado. Kljub ve-
likemu uspehu, v založbi so 
prepričani, da se bodo Anice 
še dolgo ponatiskovale, pa se 

Desa Muck pravi, da je imela zgodb ravno za deset 
knjig o Anici. 

je Desa Muck odločila, da se-
rijo zaključi: "Če sem pred 
tem pisala za mladostnike, 

sem se z Anico učila pisati za 
najmlajše in se morala potm-
diti, da so bila besedila brez 

OTROŠKA PERESA 

Zaljubljenca 
Nekoč sta na samotnem otoku živela fant In punca, ki sta se 
zelo ljubila, vendar nista imela župnika, ki bi ju poročil, zato 
sta si vsak dan pela žalostno pesem: Ljubezen, ljubezen, kako 
je kruta ta ljubezen ... Leta so minevala In z leti sta postajala 
radostna, skupaj sta plavala, nabirala zvončke In sadeže. Ved-
no po kopanju sta se pokrila z brisačo čez glavo. Nekega dne 
je njuna edina kokoška zvalila zlato jajce, vendar je bilo že 
prazno, ker ga je miš Izpraznila, preden sta prišla onadva. 
Nekoč sta našla vazo, bila je zlata lepša od njune vaze, vanjo 
sta kot ponavadi v staro vazo dala zvončke. Ko sta se zjutraj 
zbudila, sta zagledala, da so zvončki večji kot prejšnji dan. 
Kmalu sta ugotovila, da je vaza čarobna. Vanjo sta dala ka-
terikoli nezreli sadež in zjutraj je bil zrel. Skupaj s čarobno 
vazo sta živela srečno do konca svojih dni. 

Tamara Klemenčič, 3. b, OŠ Ivana Tavčarja, Gorenja vas 

Bratranec Ž a n 

Moj bratranec Žan je star 10 let In hodi v 5. razred devetletke. 
Žan je bolj močne postave In visok. Ima svetlo rjave lase, ki so 
ravni. Zelo rad se moderno oblači. Najraje igra košarko in no-
gomet. Velikokrat igra računalniške igrice in se Igra s svojimi 
tovornjaki. Ima tudi velik avto na daljinsko vodenje. Zelo rad 
je poli salamo. Lani, ko smo bili skupaj na morju, sva lovila 
ribe in se potapljala. Našla sva veliko školjk. 

Matic Šmid, 5. razred PŠ Dražgoše 

Rešitve nagradne križanke Didakta 

Če ste križanko rešili pravilno, ste dobili geslo Kaj še čakaš, 
začni spraševati. Obljubili smo vam tri knjižne nagrade 
založbe Didakta. Srečni nagrajenci so tokrat Monika Kern, 
Maša Jevšek in Nace Potočnik. Nagrade boste prejeli po 
pošti. Čestitamo! A. H. 

TISOČ UGANK ZA ŠOLARJE 
Nima g^ve, nima nog, 
teče, skače z gore v 

Do petka nam pošljite SMS z vsebino ug+rešitev+ime 
in priimek na številko 031/691111. Nekdo bo prejel 
knjižno nagrado. Pravilna rešitev prejšnje uganke se 
glasi fižol. Srečna nagrajenka je tokrat Larisa Tasev. 

S U D O K U 
Z A O T R O K E 
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Sestsvila: Eva in Sine 

Navodilo za reševanje: 
V mrežo uvrstite številke od 1 do 6. 
Upoštevajte: 
1. V vsaki vrstici je vsaka številka vpisana le enkrat. 
2. V vsakem stolpcu je vsaka številka vpisana le enkrat. 
3. V vsakem pravokotniku z 3 x 2 polji je vsaka številka 

vpisana le enkrat. 

® 
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NAGRADNA KRIŽANKA 

AVTOHISA AHCIN 
LUDVIK AHČIN S .P. , VOKLO 75/A, 4208 ŠENČUR, teL: 04/27 99 200, fax: 04/27 99 230, E^pošta: avtohisa,abcm@sioLnet 

Smo družinsko podjetje, ki se že 30 let ukvarja s 
popravili vozil. Imamo kleparsko in ličarsko delavnico, 
v kateri dnevno popravljamo vse vrste vozil, ne glede 
na znamko. Imamo lastno avto-vleko. 

Zelo se trudimo, da vozilo hitro in kvalitetno popravimo. 
Imamo pogodbe z vsemi zavarovalnicami, tako da 
stranki ni potrebno založiti nobenega denarja, ampak 
pri nas podpiše pooblastilo, ostalo uredimo mi. 

V zadnjem času se zelo aktivno ukvarjamo tudi s 
popravili, ki so posledica toče. Udarce, ki jih povzroči 

toča - vam odpravimo brez ličanja in sicer po posebnem 
hladnem sistemu s potiskom vsake luknjice posebej. 
Po popravilu na vozilu ni nobenih sledi, da je bilo kdaj 
poškodovano od toče. 

Za reševalce smo pripravili šest lepih nagrad: 

I. nagrada - darilni paket mitsubishi v vrednosti 65 EUR 
(15.576,60 SIT); 2. nagrada - darilni paket mitsubishi v 
vrednosti 40 EUR (9.585,60 SIT); 3. nagrada - darilni paket 
mitsubishi v vrednosti 20 EUR (4.792,80 SIT). 

4., 5. in 6. nagrado podeljuje Gorenjski glas 

Rešitve križanke (nagradno 

geslo, sestavljeno iz črk z 

oštevilčenih polj in vpisano 

v kupon iz križanke, pošljite 

na dopisnicah do srede, 14. 

marca 2 0 0 7 , na Gorenjski 

glas, Zoisova 1, 4001 Kranj, 

p.p. 124 . Dopisnice lahko 

oddate tudi v nabiralnik Go-

renjskega glasa pred po-

slovno stavbo na Zoisovi 1. 

MITSUBISHI 
MOTORS 
Smo pooblaščeni 

prodajalec in serviser 
vozil mitsubishi. 

Potrudili se bomo izbrati 
najboljši model 

mitsubishija za vas. 



AVTOMOBILIZEM 
OHRANJANJE KRAUESTVA 
Test: Renault Grand espace 2.0 dCi Privilege. 

O Matjaž Gregorič 

VRenaultovi spomin-
ski knjigi je model 
espace zapisan z zla-
timi črkami. Bil je 

prvi, ki je oral enoprostorsko le-
dino, dolga leta že vztraja v sa-
mem prodajnem vrhu in do 
nedavnega ni imd doraslih tek-
mecev. Ohranjevanje njegove-
ga kraljestva je seveda poveza-
no tudi s stalno bogatitvijo; lan-
ska rahla pomladitev je med 
drugim prinesla tudi nov 2,0-
litrski turbodizelski štirivaljnik, 
s katerim je espace postal še 

TEHNIČNI PODATKI 

bolj prepričljiv. Nov pogonski 
stroj je namreč v vseh pogledih 
nadgradnja v primerjavi s tisti-
mi, Id so se doslej vrteli pod 
motornim pokrovom tega avto-
mobila. Teče izjemno mimo, z 
visokim navorom pri nizkih 
vrtljajih omogoča lenarjenje z 
ročico šeststopenjskega ročne-
ga menjalnika, je zmeren pri 
porabi in se izkaže predvsem 
na daljših potovanjih. Da gre za 
pravi potovalnik, dokazuje tudi 
na udobje naravnano podvozje, 
ki brez večjih pretresov prenaša 
cestne grbine in je hkrati dovolj 
naklonjeno tudi nezahtevne-
mu vodenja 

Gibna prostornina: 
Največja moč pri v/min: 
Majvišja hitrost: 
Poraba goriva po EU norm.: 
Maloprodajna cena: 

1995 ccm 
127 kW/i75 KM 

204 km/h 
9,5/6,6/7,6 l/ioo km 

40.900 EUR (9.801.276 SIT) 
Uvoznik: Renault-Nissan Slovenija, Ljubljana 

PREDSTAVNIK NOMADOV 
Nissan v boj z dolgo pričakovanim Qashqaijem. 

O Matjaž Gregorič 

M eje med avtomo-
bilskimi razredi 
so se že povsem 
podrle, zato so 

tudi pri Nissanu naredili avto-
mobil, kd je mešanec med 
kombilimuzino, enoprostor-
cem in terencem. Ime mu je 
qashqai, s čimer ponazarja 
iransko nomadsko ljudstvo, vo-
ziti pa si želi predvsem v evrop-
skih urbanih okoljih. Qashqai 
je namenjen kupcem, ki si želi-
jo bolj dinamično obliko, ven-
dar jim ni všeč agresiven in 
mogočen videz kompaktnih 
športnih terencev, saj so karo-
serijske linije nežno zmehčane 
in tudi višina od tal ni tolikšna, 
da bi bilo mogoče slutiti teren-
sko namembnost Za oblikova-
nje so poskrbeli v Nissanovem 

evropskem oblikovalskem od-
delku, razvojni program je vo-
dil Nissanov tehnični center za 
Evropo v kraju Cranfield v An-
gliji, z okrepitvami iz Nissano-
ve tehnične baze na Japon-
skem. Sodi v novo modno sku-
pino avtomobilov, ki imajo si-
cer precej naštninkano zuna-
njost in udobno notranjost, 
pod kožo pa se skriva terensko 
naravnano podvozje, kajti z 
obema močnejšima motorje-
ma je na voljo tudi v kombina-
ciji s štirikolesnim pogonom. 
Motoma paleta obsega štiri 
stroje, osnovni 1,6-litrski ben-
cinski razvije 84 kW/ii5 KM 
sledi 2,0-litiski s 103 kW/ 140 
KM, dizelski del zatopata 1,5-
litrski 78 kW/io6 KM) in 2,0-
litrski uo kW/i5o KM). Opre-
ma je razdeljena v štiri nivoje, 
cene se začenjajo pri 17.900 in 
se dvignejo do 30.100 evrov. 

NOVI OASHOAI 
Izrazit stil, nagla odzivnost, 

uglajena prefinjenost... 
Vabljeni n a t e s t n o vožnjol 

Vse ostalo je pri espaceu in 
njegovi "grand" različici bolj 
ali manj znano. Sedežev je 
sedem in v prtljažniku v po-
daljšani izvedbi ostaja še soli-
den prostor za prtljago, udo-
bja je več v prvi in drugi kot v 
tretji vrsti, če tako narekujejo 
potrebe, se potniški prostor z 
zlaganjem in odstranjeva-
njem sedežev lahko spreme-
ni v tovomeg^. Vozniku je 
namenjena'^italizirana in-

strurnentna plošča, Id je v 
smislu boljše preglednosti 
prav tako dobila nekaj osve-
žitvenih posegov, volanski 
obroč bi lahko manj grdo štr-
lel iz plastike in sedež bi bil 
lahko bolje prilagojen telesu. 
Oatkov sicer ni veliko, zato 
pa je espaceu mogoče pri-
znati, da se kljub ne ravno 
najmlajšim letom še vedno 
drži odličnoi Kraljestvo bo 
težko prevzeti. 

NA KRATKO 

Izbrani koncesionarji za reciklažo 
Vlada je na četrtkovi seji izbrala koncesionarje za opravlja 
nje storitev gospodarske javne službe ravnanja z izrabljeni 
mi motornimi vozili. Razpis je bil objavljen 27. oktobra lani 
Izbrani koncesionarji bodo razgradnjo opravljali pet let. Via 
da je določila tri koncesionarje in sicer Karbon iz Velenja 
Dinos iz Ljubljane in Avtotransporte Kastelec iz Grosuplje 
ga, ki je zadolžen tudi za zbiranje, prevoz in ekološko raz 
gradnjo odsluženih vozil na širšem gorenjskem območju 
Koncesionarji morajo vozila razgrajevati brezplačno. M. C. 

DOVOUENO IZZIVANJE 
Novi Mitsubishi Outlander enakovredno ob bok 
uveljavljenim tekmecem. 

O Matjaž Gregorič 

Tisto, kar je japonski 
Mitsubishi zamudil 
s prvo generacijo 
outlanderja, prinaša 

in nadgrajuje novinec druge 
generacije. Novega outlanderja 
so razvijali skupaj s fiancosko 
skupini PSA Peugeot Otroen, 
ki bosta v nadaljevanju predsta-
vila tudi svoja aduta. Ouflander 
se z dolžino 4,6 metra uvršča 
med srednje velike terence, 
najbolj je izstopajoč visoko 
privzdignjen nos z velikima ža-
rometoma in delno kromiiano 
masko hladilnika, posebnost 
na zadnjem delu pa so lufi s 
svetlečimi diodami Notranjost 
je zasnovana dinamično, sker 
pa se lahko pelje pet ali sedem 
potnikov, pri čemer sta dodat-
na dva sedeža, ki sta pogreznje-
na v dno, bolj zasilna in name-
njena prevozu otrok, na voljo 
pa sta le pri višjih nivojih opre-

me. Prtljažnik meri 771 litrov, s 
prevračanjem druge vrste sede-
žev se poveča na 1691 litrov, 
lahko natovarjanje omogočajo 
dvodelna prtljažna vrata. Tre-
nutno edini motor je pri Volks-
wagnu sposojeni 2,0-litrsk) tur-
bodizelski štirivaljnik, s 103 kW 
(140 KM) in visokim navorom 
pri nizkih vrtljajih. Jeseni bo 
Mitsubishi dodal še 24-litrski 
bencinski štirivaljni in menda 
tudi 3,0-litrski V6 motor, prav 
tako bo na voljo samodejni me-
njalnik PSA pa bo prispeval še 
2,2-litrski turbodizelski štiri-
valjnik Outlander ima pogon 
na prednji kolesi, s pomočjo 
vrtljivega gumba pa voznik tudi 
med vožnjo lahko izbere štiri-
kolesni pogon z elektronskim 
krmiljenjem. Oprema je razde-
ljena v štiri nivoje, med drugim 
so vedno v avtomobilu ABS, 
čelne in bočne vamostiie vreče 
in zavese, samodejna klimat-
ska naprava. Cene segajo od 
27.500 do 33.500 evrov. 

DBS Leasing 
Kolodvorska 9, 1000 Ljubljano 
Tel.: 01/2300 500 
info@dbs-leosing.si 
virtvvv.dbs-leosing.si 
B D E Ž E L N A B A N K A S L O V E N I J E 

V 
Kako daleč? 
Z nami do cilja 

Z a k a j D B S Leasing • 
D B S Mobi l poslovni 
n a j e m v o z i l ? 

1. PRODAJ IN NAJEMI 
Odkupimo in optimiziramo vaš vozni park in vam 
uredimo Poslovni najem = prost kapital in nižji 
fiksni nnesečni stroški voznega parka. 

2. DBS Mobil - nova vozila 
Dolgoročni nojem osebnih in gospodorskih vozil 
za dogovorjeno časovno obdobje in skupno število 
km. Vaš strošek je fiksna mesečna najemnina, 
ki vključuje vse dodane storitve za nemoteno 
uporabo vozilo. 

3. DBS Mobil - Upravljanje 
Somi izberete finoncironje oziroma ostanete lastnik 
vozil, mi samo uprovljamo z vašim voznim parkom, kar 
pomeni nižji fiksni mesečni strošek dodanih storitev 
(reg. in zavarovanje, servisiranje in vzdrževanje ...). 

A V T O M O Č N I K , d .0 .0 . , K R A N J 
Br i to f 162 , 4 0 0 0 Kran j , 04/28 17 711 SHIFT 

mailto:info@dbs-leosing.si


DRUŽABNA KRONIKA 
SLADOLEDNI MJUZIKL 
Sanjske punce so doživele slovensko predpremiero na Viču, sredi februarja pa je Gospodarsko 
razstavišče v Ljubljani postreglo z gastronomijo, gostinstvom, hotelsko opremo in tistim najbolj 
zanimivim - tisoč in eno zvrstjo sladoleda. 

Alenka Brun 

Sanjske punce (Dre-
amgirls) spadajo 
med letošnje oskar-
jevce. Slovenci smo 
predpremiero fil-

ma doživeli 21. februarja v 
Kinu Vič v družbi gostov, iz-
žrebancev in povabljenih, v 
Koloseju so film začeli pred-
vajati dan kasneje. Sanjske 
punce so mjuzikl, ki je nastal 
pod taktirko režiserja in tokrat 
tudi scenarista Billa Condona. 
Scenarij je napisal po knjigi 
Toma Eyena. V filmu nasto-
pajo Jamie Foxx, Beyonce 
Knowles, Eddie Murphy, 
Danny Glover, Anika Noni 
Rose, Keith Robinson, Jenni-
fer Hudson. V filmski prede-

lavi slavnega mjuzikla, ki pri-
kazuje burno glasbeno doga-
janje iz konca 6o-ih in začet-
ka 70-ih let, spoznamo trio za-
bavnih pevk - Effie, Deene in 
LoneD. Ambiciozni menedžer 
Curtis jim ponudi, da bi bile 
spremljevalne pevke slavnega 
Jamesa Eailyja, to pa je šele za-
četek velikih sprememb, s kate-
rimi Curtis vodi in spreminja 
pevke po lastnem okusa Trio 
sicer kmalu žanje velike uspe-
he, toda cena slave je zelo viso-
ka, prava življenjska sreča pa 
vse bolj oddaljena. 

Filmsko pevsko pot Deene 
Jones (igra jo Beyonce Know-
les), Lorrell Robinson (igra jo 
Anika Noni Rose) in glavne 
pevke Effie White (igra jo Jen-
nifer Hudson) sta si ogledala 
tudi nekoč zloglasni urednik 

Direkta Bojan Požar ter bivša 
urednica opuščenega E Plusa 
lu Kanalu A, njegova Barbra 
Dtnač, ki se tokat vrača z (že 
preizkušeno) Parado plesa na 
TV Papriko, za Požarja pa se 
šušlja, da že dela na drugem ča-
sopisnem projektu. Pred fil-
mom in po njem je zbujala za-
nimanje skupinica slovenskih 
'sanjskih d^et ' . Tokrat so 
združile svoje moči pevke in 
missice, kjer je s svojimi srebr-
nimi škorenjci zelo izstopala 
Alya (kar se vidi tudi na naslov-
nici Razvedrila). Brez Mitje 
Okorna seveda ne gre, v samo 
filmsko zgodbo pa nas je z ne-
kaj stavki pred začetkom filma 
pospremil voditelj Bombonie-
re, sanjski Add. 

Mednarodni Mjem gastro-
nomije in gostinsko-hotelske 

opreme ter Mednarodni sqem 
sladoleda, pa sta letos prvič Slo-
vencem pod okriljem Pri-
morskega sejma na ljubljan-
skem Gospodarskem razsta-
višču prikazala zanimivost 
domače in tuje ponudbe, do-
bro pokušino tartufov ter dru-
gih domačih dobrot, ponudi-
la zabavo in brezmejno izbiro 
med številnimi sladolednimi 
okusi. Na sejmu smo naleteli 
na igralca Kondija Pižoma, ki 
ga lahko znova spremljamo v 
TV Dober dan na Kanalu A in 
ga je na Gospodarskem raz-
stavišču tisti trenutek zani-
mal okus olja, medtem ko 
smo Emilijo Pavlič našli kar 
za njenim 'štantom'. Včasih 
smo njeno kuharsko ustvarja-
nje lahko spremljali na TV 
Pika. 

Bojan Požar in Barbra Drnač /F«o:TinaDoki Med sanjskimi dekleti je bila tokrat tudi pevka Žana. / Foto:Tirvi oou 

Zadnji trenutki pred uvodnim govorom (Adel in mikrofon) A zamujam? A res? Kje sedim? (Brez Mitje Okorna ne gre.) 
I Foto: T in j Doki / Foto: Tina Doki 

Nasmejani Kondi Pižorn /Foto AienUBrun Delovno in kuharsko razpoložena Emilija Pavlič / foto: Aicnka etun 

VRTIMO GLOBUS 
Nazaj h koreninam 

Kljub zmagi v britanskem Big Brotherju 
je Shilpa Shetty sklenila, da ne bo živela 
v Londonu, ampak se bo vrnila v Mum-
bai in nadaljevala bollywoodsko kariero. 
3vletna Indijka bo najprej zaigrala v fil-
mu z naslovom Metro, ki pripoveduje o 
odnosih na mestnih indijskih vlakih, si-

cer pa ima za sabo že petdesetih bolj ali manj uspešnih 
vlog. Lepotica pravi, da je denar in slava nista spremeni-
la, čeprav jo sedaj pozna ves svet, je edina razlika, da bo 
odslej zaradi različnih projektov več potovala. 

Princ odhaja v Irak 

Iz britanskega ministrstva za obrambo 
so potrdili, da princ Harry spomladi od-
haja v Irak. Mlajšemu sinu britanskega 
prestolonaslednika Charlesa, ki je tretji v 
vrsti za krono, se je s tem uresničila ve-
lika želja, saj je vedno poudarjal, da bi 
rad sodeloval v akcijah. Vojaški polk Blu-

es and Royales, v katerem služi princ Harry, je eden naj-
starejših in najbolj cenjenih, na nemirno območje naj bi 
odšel maja, tam pa naj bi ostal šest mesecev. 

Ne sme na zmenke 

Madonna je svoji desetletni hčerki Lour-
des prepovedala zmenke s fanti, dokler 
ne bo stara osemnajst let. Pevka je že 
doslej veljala za strogo mamo, otrokom 
ne pusti hitre hrane, nereda ali televizije 
pozno v noč, za še bolj oster ukrep pa se 
odločila, potem ko je bila hčerka na neki 

filmski premieri deležna velike pozornosti moških. S 
prepovedjo se še ni čisto sprijaznila, pravi Madonna, si-
cer pa je zelo pridna deklica. 

Zgradil bi družinski mavzolej 

Donald Trump pravi, da bi bil za vedno 
rad povezan s svojim igriščem za golf v 
Bedminsterju v ameriški zvezni državi 
New/ jersey, zato je zaprosil za gradbeno 
dovoljenje, da bi tam zgradil kapelico. 
Kasneje jo namerava predelati v mavzo-
lej, čeprav se zaveda, da utegne na do-

voljenje čakati vrsto let. Vseeno vztraja, da je golf igriš-
če, ki leži kakih 80 kilometrov zahodno od Manhattna, 
čudovit kraj za družinsko grobnico. 

Maja Pregelj je 19-ietna študentka Višje strokovne šole 
za gostinstvo in turizem na Bledu. Vedno nasmejano 
dekle smo v objektiv ujeli pri Avseniku v Begunjah, ker 
so minuli petek s sošolci pripravili Western večer. 
V prostem času zelo rada kolesari. /FOIOITUUDOH 



POD PONCAMI MNOŽICA SMUČARSKIH TEKAČEV 
Na drugem maratonu T a m a r je teklo 2 1 9 
smučarskih tekačev. Med množico rekreativcev je 
bilo precej znanih imen slovenskega smučarskega 
teka. V moški konkurenci si je z m a g o pritekel Jure 
Tršar, med ženskami pa Petra Race. 

več na 5. strani 

SKOKE BO VEDNO NOSIL V SEBI 
Franci Petek bo junija dopolnil 3 6 let. Je doktor 
geografije, zaposlen na geografskem inštitutu An-
tona Melika. Z ženo in tremi otroki živi na Zgoši 
pri Begunjah. ^^^ 

MED REKREACIJO RAZMIŠLJA O POSLU 
Bine Kordež si je pred petimi leti zastavi l cilj: 
prekolesariti vse ceste v Sloveniji. Kot pravi, je to 
izziv za celo življenje. 

več na 13. strani 

Športnig\as 
G o r e n j s k i O l d S S P O R T N I GLAS JE PRILOGA ČASOPISA G O R E N J S K I ^ ODGOVORNA UREDNICA: MARIJA VOLČJAK ČASOPIS IZHAJA O B 6 \ S N O V^TV.GORKNJSKIGIAS.SI 

Na deski pozimi in poleti 
Rok Flander je letošnjo sezono začel z naslovom svetovnega prvaka. Znan je tudi po tem, da pozimi 
deska na snegu, poleti pa na valovih. Živi življenje, kakršnega si želi marsikateri mladenič. 

M A J A BERTONCELJ 

Rok Flander je z letošnjega 
svetovnega prvenstva v de-
skanju na snegu v Dragoiaj-
no pri Smledniku prinesel 
zlato in bron. Občina Med-
vode je tako po Ireni Avbelj 
dobila še svetovnega prvaka, 
za nameček je bil na prven-
stvu odličen še en Medvoš-
čan, Izidor Sušteršič. Rok in 
"Izi" sta velika prijatelja, 
njuna šporma pot pa je pre-
cej različna. Če Sušteršič po-
leti dela, da lahko vrne de-
nar, ki si ga sposodi pred se-
zono, Flander medtem de-
ska v eksotičnih krajih. 
"Imel sem srečo, da sem že 
naredil nekaj vrhunskih re-
zultatov, in na podlagi tega 
sem uspel svoje življenje 
organizirati tako, kot si ga 
želim. Poleti res uživam, 
vendar je potrebno vedeti, 
da je ta užitek povezan s tre-
ningom. Užitek je torej tre-
ning in to je fenomenalna 
kombinacija. To je to, kar 
me dela tako močnega," raz-
loži Rok Flander, na vpraša-
nje, kdaj se ima potem bo-
lje: pozimi ali poleti, pa od-
vrne: "Trenutno pozimi, ker 
zmagujem. Deskanje pozi-
mi je moja služba, deskanje 
poleti pa sprostitev." Vse to 
pa pomeni, da je bolj malo 
doma, vsega kakšen mesec 
in pol v letu. V času tekem 
svetovnega pokala spi v ho-
telih in se prehranjuje v re-
stavracijah, potovanja v last-
ni režiji pa so daleč od luk-
suza: "Zadnje čase hodim 
na lokacije, kjer hotelov 
sploh ni. S seboj vzamem 
šotor, spalno vrečo in 80 ki-
logramov prtljage. To je eks-
tremizem. Najboljši destina-
ciji doslej sta Madagaskar in 
Čile." 

O ekstremnem deskanju na 
valovih (windsurfingu) sku-
paj z bratom načrtujeta po-

Rok Flander je trenutno eden najbolj popularnih Slovencev. 

sneti dokumentarni film: "S 
tem ne mislim zaslužiti, rad 
bi ljudem le približal ta 
šport in prikazal, da se da s 
trudom živeti tudi malce 
drugače." Dejstvo pa je, da 

Rok trenutno živi precej 
"nerealno" življenje, česar 
se sam tudi zaveda: "Življe-
nje, ki ga živim v tem tre-
nutku, je fenomenalno in 
prav dolgo verjetno tako ne 

"Ne morem povedati, kje se vidim 
čez deset let. idealno zame bi 
bilo, da bi vzpostavil tak biznis, 
da me ne bi zahteval več kot dve 
uri na dan, da bi živel nekje na 
plaži, kjer bi lahko surfal." 

bo šlo. Če bom zdrav, bom 
v deskanju na snegu vztra-
jal vsaj še do olimpijskih 
iger, kar je moj naslednji 
veliki cilj. Imam načrte za 
življenje, a o tem še ne bi 
govoril. Ne morem poveda-
ti, kje se vidim čez deset let. 
Idealno zame bi bilo, da bi 
vzpostavil tak biznis, da me 
ne bi zahteval več kot dve 
uri na dan, da bi živel nekje 
na plaži, kjer bi lahko sur-
fal. Lahko tudi z družino. 
Zaključiti želim tudi študij. 
Sem v tretjem letniku infor-
matike." 
Na življenje gleda drugače 
kot večina: "Ne bi bil rad 
drugačen od drugih. Rad bi 
bil tak kot ostali, so pa dolo-
čene stvari, ki me v življe-
nju zanimajo in te so malce 
drugačne od tistih, ki zani-
majo večino ljudi. Sem pa 
ugotovil, da smo ljudje naj-
boljši takrat, ko smo to, kar 
smo. To naj bi bilo osnovno 
vodilo." 
Uspeha Roka Flandra so se 
razveselili tudi v njegovem 
domačem kraju, ki je bil 
doslej znan predvsem po 
tamkajšnjem kampu. Pri-
pravili so mu sprejem, ka-
kršnega Rok ni pričakoval: 
"Sprejema res nisem priča-
koval in sem počaščen. Ve-
sel sem, če sem ljudem s to 
zmago polepšal dan. Zbrali 
so se tudi takšni, ki jih 
sploh ne poznam. Upam le, 
da me tale zabava ne bo 
preveč vrgla iz ritma, saj 
sem bil z mislimi že pri na-
slednjih tekmah. Moj cilj je 
sezono končati med prvimi 
tremi v skupnem seštevku 
svetovnega pokala," je po-
vedal Rok Flander, ki je 
pred kratkim Muzeju špor-
ta izročil tekmovalni dres 
in štartno številko 15, s ka-
tero je v švicarski Arosi Slo-
veniji prideskal naslov sve-
tovnega prvaka. 

Priloga o športu 
športni glas je nova priloga časopisa Gorenjski glas. Priloga 
vas informira in spodbuja k aktivnemu preživljanju prostega 
časa. Fotoutrinki iz vsebine naj bodo povabilo k prebiranju 
vsebine. Pošiljamo vam športni pozdrav. 

Odbojkarski klub Avtocomerce Bled - v boju za naslov 

Prva medalja na svetovnih prvenstvih I foto: co..zo kav<i{ 

Anže Kopitar - bori se za naslov novinca leta v ligi NHL. 
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Športna gorenjska 

PARASKI 

Tekma na Kobli 
Paraski je kombinacija veleslaloma, kjer tekmovalci vozijo 
dva teka, in skakanja s padalom na cilj. Zaostanek za zma-
govalcem veleslaloma se preračuna v točke, kjer približno 
ena sekunda pomeni tri točke. Skoki na cilj so druga disci-
plina. Skače se na strmino pod kotom 45 stopinj, cilj pa je 
postavljen na zahtevnem mestu, nekje v bregu. Vsi tekmo-
valci opravijo šest skokov. Seštevek točk iz veleslaloma in 
skokov na cilj, da zmagovalca tako posamezno kot tudi 
ekipno. Ekipa šteje štiri tekmovalce. 

Irena Avbelj med veleslalomom I F o t o : ROŽLt SHtCAfl 

Na Kobli je bilo sredi februarja 16. odprto državno prven-
stvo v paraskiju, kjer so se poleg slovenskih tekmovalcev 
udeležili tudi tujci. Slovenski tekmovalci so že vrsto let v sa-
mem vrhu. So tudi aktualni svetovni prvaki ekipno in posa-
mezno (Matej Bečan in Irena Avbelj). Na Kobil so imeli od-
lične pogoje za izvedbo veleslaloma in srečo z vremenom, 
tako da so v dveh dneh izpeljali celoten program. R. B. 

Med pristajanjem je potrebno biti zelo natančen. 

Irena Avbelj gre v globino. 1 foto: Ratu snccu 

v •»• 

T I v * I v « I v • • ! Tekači v rdečih čevljih 
T e k m e ce l inskega pokala v s m u č a r s k i h tekih s o iz M e d v o d moral i preseliti v Planico, kjer s m o 
s čev l jem Alpine v rokah opazil i tudi Petra Torkar ja . 

MATA BERTONCELJ 

Tekme celinskega pokala v 
smučarskih tekih bi sredi 
februarja morale biti v 
športno-rekreacijskem cen-
tru v Preski pri Medvodah, 
kjer je bil lani tekaški del 
svetovnega mladinskega 
nordijskega prvenstva in 
kjer si v prihodnje želijo go-
stiti svetovni pokal. Letos jo 
je organizatorjem iz S D 
ŠRC Preska zagodlo vreme 
in tekme so bili prisiljeni 
preseliti v Planico. Ob tem 
so imeli največ težav z na-
stanitvami ekip. Vse po vr-
sti pa so si potem prenočiš-
ča rezervirale kar same, in 
to pri sosedih v Trbižu, kjer 
naj bi bilo ceneje. Sicer pa 
so bile tekme, kar se organi-
zacije tiče, izvedene dobro. 
V Medvodah imajo že ute-
čeno ekipo okrog 80 ljudi, 
ki so bili v Planici že nekaj 
ur pred prvim startom. Za 
proge pa je poskrbel Rate-

Peter Torkar (desno) je tudi v Planici nudil servis tekačem 
v čevljih Alpine, v katerih teče tudi biatlonec janež Marič 
(levo), ki je kot edini Slovenec pritekel na stopničke. 

čan Jožko Kavalar, menda 
eden najboljših teptalcev pri 
nas. 
Rezultatsko gledano Sloven-
ci niso bili preveč uspešni. 
Čast so reševali trije biatlon-
ci, ki pa so bili na startu le 
prvi dan (Janez Marič je bil 
3., Andreja Mali 6., Tadeja 

Brankovič 8.), kar so bile 
tudi tri najboljše slovenske 
uvrstitve. Opazili smo tudi 
Petra Torkarja, serviserja za 
tekaške čevlje Alpina. Pred 
njim je to nalogo dolga leta 
opravljal "jekleni" Lojze Ob-
lak. "Moja primarna naloga 
je nudenje servisa in opre-

me tekmovalcem v svetov-
nem pokalu. Ker je celinski 
pokal blizu, sem prišel po-
gledat, kako je z mlajšimi 
tekmovalci, ki uporabljajo 
naše čevlje," je svojo vlogo 
pojasnil Blejec, ki je bil pred 
odhodom v Alpino tekaški 
trener pri TSK Merkur 
Kranj. Dodal je, da je v sve-
tovnem pokalu na nekaterih 
tekmah že več kot 30 odstot-
kov tekmovalcev v Alpininih 
tekaških čevljih: "V povpre-
čju smo na dobrih dvajsetih 
odstotkih. Naš cilj je. da 
imamo na startu dvajset od-
stotkov tekmovalcev, na 
koncu dva med deset, enega 
blizu stopničk. Je bila v Pla-
nici morda priložnost tudi 
za novačenje novih? "Tukaj 
se posvečam tekmovalcem, 
ki so že pri Alpini, da so za-
dovoljni, s tem pa, ko se 
njim nudi servis, tudi ostali 
opažajo, da dobro skrbimo 
zanje in verjetno tudi tako 
zbujamo interes." 

P O G O V O R : A N D R E J A KOBLAR, NEKDANJA B IATLONKA 

Želi si na Ljubljanski maraton 
" P o n o s n a s e m , da s e m bila del b iat lonske ekipe," pravi Andre ja Koblar, ki je največ je u s p e h e d o s e g l a 
š e pod dekl iškim pr i imkom C r a š i č . 

M A J A BERTONCELJ 

Sredi januarja je na biatlon-
ski tekmi svetovnega pokala 
v sprintu na Pokljuki svoj 
zadnji krog s startno števil-
ko 72, ki je bila uradno iz-
žrebana, torej brez kakšne-
ga simbolnega pomena, od-
tekla 35-letna Andreja Ko-
blar iz Križev pri Tržiču. S 
tremi zmagami, štirimi dru-
gimi in dvema tretjima me-
stoma ostaja naša najboljša 
biatlonka vseh časov. 

V biatlon si prišla iz smučar-
skega teka. Kako se spomi-
njaš športnih začetkov? 
"V smučarski tek me je vpe-
ljal oče Vinko, za kar sem 
mu zelo hvaležna. Takrat 
sem bila stara enajst let. Za-
čela sem na domačih pro-
gah v Križah. Takšno mla-
dost v smučarskem teku. kot 
sem jo imela jaz in moje so-
tekmovalke, bi privoščila 
vsem. V reprezentanco sem 
prišla s štirinajstimi leti. Z 
Natašo Lačen. Uršo Fačur in 
Tjašo Žunkovič smo bile šti-
riperesna deteljica in imele 
smo enkratno mladost. S 
prestopom v biatlon pa se je 
začela druga zgodba z rusko 
šolo Vladimirja Korolkeviča, 
za kar mu lahko rečem hva-
la. ker mi je dal res veliko, 
prav tako tudi Janez Vodi-
čar, Peter Zupan in drugi. 

Andreja Koblar se je sredi januarja na Pokljuki zaradi težav 
z zdravjem dokončno poslovila od biatlonske kariere. Po 
poslovilni tekmi na zabavi torta seveda ni smela manjkati. 

Ponosna sem, da sem bila 
del biatlonske ekipe. Rezul-
tati pa so bili enkrat boljši, 
drugič malce slabši. Vsaka 
točka je bila zlata vredna, a 
ta rezultatska plat bo šla po-
časi v pozabo." 

Kaj bi spremenila, če bi šla 
skozi športno pot še enkrat? 
"Bila bi še bolj pridna, pred-
vsem glede streljanja, kjer bi 
lahko naredili še več. Poleg 
tega sem naredila eno veliko 
napako, ko sem v enem letu 
shujšala za deset kilogra-
mov. Imela sem jih 70, ni-
sem se nič slabo počutila, 
nič slabše kot potem, ko 
sem jih imela 60. To je bilo 

okrog deset let nazaj in se-
daj na takšno hujšanje ne bi 
pristala." 

Z nekdanjim alpskim smu-
čarjem Jernejem Koblarjem 
imata sinčka Tjuša? Bo bia-
tlonec, smučar ali nič od 
tega? 
"Mislim, da bo šel Tjuš bolj 
po očetovih stopinjah, saj ni 
preveč zainteresiran za teka-
ške smuči. Vedno jih imam 
sicer v avtomobilu, pa sva tu-
kaj na Pokljuki naredila vse-
ga 200 metrov. Enostavno 
mu ni všeč, on bi se raje vo-
zil gor in dol. Bolj mu ustre-
za alpsko smučanje. Malce z 
ritjo pomigaš, pa si dol." 

Kje pa se vidiš ti? 
"Ta trenutek težko rečem. 
Ponudili so mi službo na 
ministrstvu za obrambo, 
kjer naj bi osem ur delala v 
pisarni, kar pa trenutno ni 
moja želja, še posebej, ker 
mi zdravje še vedno nagaja. 
Do junija ostajam zaposlena 
v športni enoti Slovenske 
vojske, za kar sem jim zelo 
hvaležna. Z veseljem bom 
še naprej spremljala tudi bi-
atlonske tekme in držala 
pesti za naše tekmovalce." 

V Tržiču si občinska svetni-
ca, bolj naklonjena nekda-
njemu županu Pavlelu Ru-
parju. 
"Izvoljena sem bila na Listi 
Športnikov, s srcem pa sem 
bila vedno na Ruparjevi stra-
ni in ne bom se spremenila 
zato, da bi imela kakršneko-
li ugodnosti, ne bom pa tudi 
nikomur nagajala. Politika 
mi ni interes, interes pa mi 
je, da se v tržiški občini na-
redi čim več športnih objek-
tov, da bodo imeli otroci kaj 
od tega." 

Pred časom si dejala, da že-
liš preteči Ljubljanski mara-
ton. 
"Ta želja bo vedno. "Spa-
ring" partnerko že imam. 
To je moja tekaška prijatelji-
ca Urša. ki je že nekajkrat te-
kla na 21 kilometrov." 



naši zmagovalci 

Cilji odbojkarjev so visoki 
Odbojkarski klub Autocomerce Bied si je za letošnjo sezono zastavil visoke cilje, ki so jih ob 
kakovostni igralski zasedbi in izkušenim trenerskim ter strokovnim štabom v veliki meri že dosegli. 
Izjemne predstave na d o m a č e m parketu ter srednjeevropski ligi in ligi Top T e a m s , kjer so se uvrstili 
na oba zaključna turnirja. Finale srednjeevropske lige bo 6. in 7. marca v Radovljici. 

J A N E Z F E R U C 

Na Bledu že dlje časa igrajo 
vrhunsko odbojko z medna-
rodnimi uspehi, ki jih kroji 
igralska zasedba odbojkar-
skega kluba Autocomerce, 
pod vodstvom glavnega tre-
nerja Dragutina Baltiča in 
seveda številnega občinstva. 
Za slednjega je športna dvo-
rana Srednje gostinske in 
turistične šole v Radovljici 
postala že premajhna, saj je 
ob tekmi za nastop na za-
ključnem turnirju medna-
rodne lige Top Teams med 
blejskimi odbojkarji in ro-
munsko Constanco pred 
vrati dvorane moralo ostati 
skoraj petsto ljudi, kar priča 
o priljubljenosti odbojke na 
Gorenjskem. 

Z zmago nad kakovostnim 
romunskim moštvom pa so 
si Blejci zagotovili nastop na 
zaključnem turnirju v itali-
janski Modeni, že pred tem 
pa so se uvrstili na zaključni 
turnir srednjeevropske lige 
in osvojili domačo pokalno 

lovoriko. Osvojiti želijo tudi 
letošnje prvenstvo Slovenije, 
ki se začne 17. marca in med 
glavne konkurente izvršni 
direktor kluba Gregor Hu-
merca šteje ekipi Maribora 
in Salonita Anhovo. 
Trener Baltič se zanaša na 
kakovostno in uigrano igral-
sko zasedbo, ki jo sestavljajo 
večinoma domači igralci, ki 
zasedajo pomemben del tudi 
v reprezentanci, odlično pa 
se v ekipi znajde Brazilec 
Marcelo Baretto, ki igra na 
mestu blokerja. Mešana eki-
pa starejših in izkušenih ig-
ralcev ter mladih zagotavlja 
izredno kakovostno in kon-
kurenčno moštvo, ki se 
uspešno kosa z najboljšimi 
srednjeevropskimi ekipami. 
Med najmlajša člana poleg 
Tineta Umauta sodita še štu-
dent fakultete za šport Ma- ^ 
tevž Kamnik in Mitja Gaspa-
rini, ki sta zelo zadovoljna s 
sistemom treniranja in po-
čutjem v ekipi. Matevž, ki je 
pred tem dlje časa treniral 
smučanje, igra na mestu blo-

Odbojkarji Autocomerce Bleda v obrambni akciji 

Glavni trener Autocomerce Bled, Dragutin Baltič 

kerja, bivši atlet in eden naj-
višjih igralcev blejske zased-
be pa na mestu korektorja. 
Tekmovalni urnik je zelo 
natrpan, saj imajo tedensko 
tudi po tri tekme, poleg tega 
pa je, razumljivo, potrebno 
opraviti tudi običajne tre-
ninge, ki so vezani na vadbo 
na parketu in dodatne tre-
ninge v fitnesu, ki jih oprav-
ljajo v hokejski dvorani na 
Bledu. Kako se soočajo s po-
škodbami, ki so prav tako 
prisotne v odbojki, pa trener 
Baltič pravi: "Normalno, da 
ob tako napornih treningih 
in tekmovanjih pride do po-
škodb in vedno imamo na 
voljo fizioterapevta Marka 
Šercerja iz Ljubljane, ki 
maksimalno skrbi tako za 
preventivo kot kurativo, saj 
brez tovrstne podpore danes 
več ne gre. Sicer pa je mo-
čan motivator in lahko ga 

ocenimo za sedmega igral-
ca, zvesto publiko, ki nas 
spremlja na vseh domačih 
tekmah in tudi na gostova-
njih v tujini," še dodaja štiri-
inštiridesetletni strateg eki-
pe Dragutin Baltič. 
Korak naprej pa po njegovem 
mnenju zagotavljajo tudi ka-
tegorije mladincev in kade-
tov, kjer skušajo s pravimi 
prijemi in strokovnim trener-
skim štabom vzgojiti bodoče 
vrhunske odbojkarje, ki bodo 
v nekaj letih lahko uspešno 
prestopili v člansko kategorijo 
ter tako nadaljevali zgodbo o 
uspehu blejsl^ odbojkarjev. 
Tu se vidi tudi zavzetost celo-
tnega vodstva kluba za razvoj 
blejske odbojke. 
Pričakujemo lahko torej iz-
jemno zanimiv razplet final-
nega turnirja srednjeevrop-
ske lige, ki ga bodo pripravi-
li 6. in 7. marca v Radovljici. 

Mednarodno tekmovanje pasjih vpreg 
SLEDDOG 2007 
ROBERT G U Š T I N 

V začetku meseca februarja 
je bilo med Belo Pečjo v Ita-
liji in Ratečami v Sloveniji 
mednarodno tekmovanje 
pasjih vpreg. Tekmovanja se 
je udeležilo 87 ekip in 10 ev-
ropskih držav. Tekmovali so 
v več kategorijah: smučarski 
tekač z vpreženim enim 
psom (skijoring), pasje vpre-
ge z dvema, štirimi, šestimi 
ter osmimi ali več psi. Slo-
venski tekmovalci so se od-
lično odrezali, saj so osvojili 
tri prva mesta. N e v e r j e t n a m o č in h i t ros t | FOTO: ROŽLI B « « « 

Prva šopka 
je poslala domov 
Biatlonka Tadeja Brankovič je na svetovnem 
prvenstvu pridno zbirala šopke. 

M A J A BERTONCELJ 

Svetovno prvenstvo v biatlo-
nu v Anterselvi je biJo za Ta-
dejo Brankovič že 11., seve-
da, če štejemo še lansko pr-
venstvo mešanih štafet na 
Pokljuki. Doslej se ni mogla 
pohvaliti z odmevnim rezul-
tatom. Povsem drugače pa 
je bilo letos, ko je zabeležila 
kar štiri uvrstitve med naj-
boljših osem. 

držala zase, zadnjega pa 
sem dala prijateljici," je ob-
razložila prijetne težave o 
tem, kam s štirimi enakimi 
šopki. 
Na prvenstvu je imela šest 
tekem v devetih dneh, zato 
je bil počitek po prihodu 
domov še kako dobrodošel. 
"Prvi teden je bilo res bolj 
sproščeno, z izjemo 15. fe-
bruarja, ki je bil dan D, kar 
se mojega zdravja tiče, saj 

Tadeja Brankovič ima veliko navijačev. Najzvestejši je 
zagotovo njen Domen. 

"Doslej sem se z velikih tek-
movanj vedno vračala razo-
čarana. Tokrat sem vedela, 
da sem v dobri tekaški for-
mi, malce me je bilo strah le 
zaradi visoke nadmorske vi-
šine prizorišča, ki pa mi po-
tem ni delala težav. Ne vem, 
da bi trenirali kaj zelo dru-
gače kot pred prejšnjimi pr-
venstvi. Zame je bila verjet-
no pika na i to, da sem po 
tekmah na Pokljuki, ko sem 

sem imela gastroskopijo. V 
želodcu imam vse rdeče in 
če se bo potrdil sum na 
neko bakterijo, bom po se-
zoni morala jemati hude 
antibiotike. Razlog za bole-
čine v preponi pa je najver-
jetneje kila, tako da me po 
sezoni čaka operacija," je 
obrazložila Brankovičeva, 
ki se bo po sezoni poročila, 
več časa pa bo imela tudi za 
magisterij managmenta, ki 

Ne vem, da bi trenirali kaj zelo 
drugače. Zame je bila verjetno 
pika na i to, da sem po tekmah 
na Pokljuki, ko sem bila utrujena, 
velik poudarek dala regeneraciji. 

bila utrujena, velik pouda-
rek dala regeneraciji," je po-
vedala Tadeja Brankovič, ki 
je v Italiji imela veliko navi-
jačev, kar cel avtobus. Raz-
veselila jih je z rezultati, saj 
je bila kar štirikrat uvrščena 
med najboljših osem, ki so-
delujejo na razglasitvi in po-
delitvi šopkov rož. "Šopki so 
bili. vedno enaki. Prva dva 
sem poslala domov moji 
mami, ki ni mogla priti v 
Anterselvo. Enega sem ob-

jo zelo zanima in študijsko 
gradivo nosi vedno s seboj. 
Kaj pa nadaljnja kariera.' "V 
letošnji sezoni mi je cilj 
ostati med najboljših deset 
v skupni razvrstitvi svetov-
nega pokala. Zagotovo v bi-
atlonu ostajam tudi še v 
prihodnji sezoni, prav veli-
ko sezon pa se v karavani 
ne vidim več. Morda še do 
Vancouvra, je pa res, da ni-
koli ne veš, kaj prinese 
čas." 
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HOKEJ 

Urša je hokejistka 
Hokej je v večini primerov igra moških. V primeru tri-
najstletne Urše Pazlar pa ni tako. Urša, ki igra hokej že od os-
mega leta naprej, je edino dekle med hokejisti v hokejskem 
klubu Mlade kategorije Bled. V isti ekipi igra hokej tudi njen 
mlajši brat Mitja, tako da rivalstva v družini ne manjka. Običa-
jno je na tekmah kar cela družina, saj sta tudi oče in mama 
zvesta navijača svojih otrok. Urša, ki obiskuje 7. razred de-
vetletke na osnovni Šoli Gorje, je v šoli odličnjakinja. Njena 
želja je, da bi zaigrala hokej v članski ženski ekipi. R. G. 
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Uroš je kranjski Ronaldinho, 
morda pot nadaljuje v Italiji 
Mladi nogometaš Triglava najboljši strelec vseh slovenskih lig. 

M I R A N Š U B I C 

Da se v kranjskem nogo-
metnem inkubatorju vedno 
znova najde kak nadpovpre-
čen mojster nogometne 
žoge, potrjujejo številni re-
prezentantje. Najbolj svež 
primer je Bojan Jokič, ki si 
je pri komaj dvajsetih izbo-
ril dres najboljše državne vr-
ste, a v ND Triglav se za 
žogo podi še nekaj izrednih 
talentov. Med njimi izstopa 
skoraj najmlajši, komaj 15-
letni Uroš Palibrk. Fant, ki 
gole zabija zlasti z levico, a 
tudi z glavo in desnico, je 
namreč najboljši strelec slo-
venskih nogometnih lig z 
39 goli na 15 tekmah! 

Uroš je otrok Triglava, no-
gomet pa je začel igrati na 
šoli, kjer kranjski klub že 
leta odlično vodi nogometni 
krožek. Pravi začetek za no-
gomet? 
"Vsekakor, začel sem v pr-
vem razredu in ostal v tem 
športu. Krožek, nastopanje 
za Šolsko ekipo, potem pa v 
Triglav, ki je moj klub že 
šest, sedem let. V njem zdaj 
igram za starejše dečke, ki 
nastopamo v prvi državni 
nogometni ligi." 

Doma si na Planini v Kra-
nju, nogomet igraš v Trigla-
vu, a pozna te že vsa Slove-
nija in Še kje. Rojen strelec.^ 
"Ja, dosegam veliko zadet-

kov, a imam tudi druge na-
loge. Borimo se za prvo me-
sto v ligi, nosim tudi kape-
tanski trak in zato so goli se-
veda pomembni, a nogomet 
je predvsem - delo!" 

Veliko treniraš? 
"Vsak dan oziroma petkrat 
na teden, prilagajam seveda 
šolskim obveznostim, ima-
mo tekme po Sloveniji, prija-

"Res, bil sem že v Italiji in sem bil navdušen nad 
pristopom do nogometa, mladih. Treningi niti 
niso bili tako drugačni, so pa odlični pogoji, inter-
nat, ogromno igrišč in zbrani dobri mladi nogo-
metaši." 

Nogomet predvsem rad igram in goli pač opozarjajo 

name. Zavedam pa se, da je ekipa pomembnejša, no-

gomet je kolektivni šport." 

Danes je Uroš Palibrk ponos ND Triglav 2000 iz Kranja, 
Pozna ga že vsa nogometna Slovenija. 

teljske tekme, včasih igram 
že za kadete, bil sem v go-
renjski in sem kandidat za 
slovensko reprezentanco." 

Nobena skrivnost ni, da te 
že vabijo tudi tuji klubi? 
"Res, bil sem že v Italiji in 
sem bil navdušen nad pri-
stopom do nogometa, mla-
dih. Treningi niti niso bili 
tako drugačni, so pa odlični 
pogoji, internat, ogromno 
igrišč in zbrani dobri mladi 
nogometaši." 

Slišali smo, da si prepričal 
tudi zahtevne tujce o talentu? 
"S tem se ne obremenju-
jem, za vse je še čas. Nogo-
met predvsem rad igram in 
goli pač opozarjajo name. 
Zavedam pa se, da je ekipa 
pomembnejša , nogomet je 
kolektivni šport." 

Kako se počutiš v kranjskem 
Triglavu? 
"Tu sem napredoval, imamo 
odlično ekipo dečkov, trener 
Jure Poljak se trudi z nami -
to je moj domači klub in 
vedno bo tako ostalo. Všeč 
mi je, kako pri mladincih 
igra reprezentant Danijel 
Marčeta, vzornikov tako ne 
manjka. No, v tujini mi je 
seveda všeč Ronaldinho iz 
Barcelone ...," je dejal Uroš 
Palibrk. ki razmišlja tudi o 

prihodnosti, ko mu bo nogo-
met lahko dajal kruh ... 
"Najprej je na vrsti trdo 
delo, a rad bi postal profesi-
onalni igralec. Potrudil se 
bom za to in obenem končal 
katero od srednjih šol. Za 
zdaj sta v ospredju dve šoli v 
Kranju, če pa bi odšel v tuji-
no v šolo in igrat nogomet, 
se pač vse spremeni." 

Uroša podpira pri njegovem 
napredovanju družina, prav 
tako pa klub. Trener jure 
Poljak je vesel, da ima take-
ga strelca v ekipi, Uroš Pali-
brk pa postaja nov nogomet-
ni biser kranjskega kluba. 
Mu ostane Se kaj časa za 
druge stvari? 
"Nogomet je v ospredju, 
tudi za drugo pa se najde 
Čas, ko opravim s treningi in 
šolo. I m a m precej prijate-
ljev," pravi Uroš Palibrk. ki 
je od malega navduševal po 
Sloveniji z goli. ki so sol no-
gometa. In mladi Kranjčan 
zna zadeti na vse načine. 
Zdi se, da bo postal vzor no-
vim generacijam otrok na 
Gorenjskem, ki vsako leto 
bolj množično obiskujejo 
krožke na šolah in sanjajo, 
da bodo nekoč igrali kot Ro-
naldinho. "Urke", kot ga pri-
jatelji kličejo ljubkovalno, je 
že na dobri poti, da uresniči 

sanje 



aktivna gorenjska 

Pod Poncami množica 
smučarskih tekačev 
Na drugem maratonu T a m a r je teklo 2 1 9 smučarskih tekačev. Med množ ico rekreativcev precej 
znanih imen s lovenskega s m u č a r s k e g a teka. V moški konkurenci si je z m a g o pritekel jure Tršar , 
med ženskami pa Petra Race. 

J A N E Z F E R U C 

Vznožje mamutske skakal-
nice v Planici so 10. februar-
ja namesto skakalnih juna-
kov zavzeli smučarski tekači, 
ki so se med seboj pomerili 
na drugem maratonu Ta-
mar, medtem ko so znane 
plani ške fanfare skoraj so-
časno označUe začetek ekip-
nega državnega prvenstva v 
smučarskih skokih mlajših 
kategorij. Lepo sončno vre-
me SO poleg članov državne 
reprezentance, ki so ta dan v 
dolini Tamarja pilili formo 
za svetovno prvenstvo, izko-
ristili tudi številni smučar-
skega teka željni navdušen-
ci, ki so imeli priložnost po-
meriti se s kar nekaj zveneči-
mi imeni smučarskega teka. 
Množični start in takojšen 
kratek, a zelo strm klanec, je 
marsikomu povzročil kar ne-
kaj preglavic zaradi zelo trde 
smučine in še po koncu tek-
movanja so se nekateri stri-
njali, da bi organizator ta 
klanec lahko malce "presta-
vil" oziroma se mu izognil. 
Najboljši pa so v hitrem 
tempu stekli v krog proti Ra-
tečam, nazaj proti Tamarju 
do cilja pod letalnico, ki iz 
dneva v dan dobiva lepšo po-
dobo. Na najdaljši preizkuš-
nji, ki je merila zo kilome-
trov, je zmago slavil Jure Tr-
šar iz Valkartona Logatec 
pred Blažem Jelencem iz 
TSK Merkur, sinom olim-
pijca iz leta 1976 Maksa Je-
lenca. "Po startu je potegnil 
Jelene in sledil sem njegove-

S k u p i n s k i s t a r t I FOTO; RO2LI BRECAK 

mu tempu in kmalu prevzel 
vodstvo ter brez težav zdržal 
do konca," je v cilju povedal 
dokaj svež Jure Tršar, ki je 
sicer specialist za razdalje 
do 15 kilometrov in se rad 
udeleži rekreativnih priredi-
tev. Tretji je bil biatlonec 
Matjaž Poklukar iz Gorij. Če 
je bila med moškimi konku-
renca na najdaljši preizkuš-
nji na precej visoki ravni, saj 
Poklukar, Petkovšek in 
Žemva še vedno nekaj velja-
jo, pa tega ne moremo refi 
za ženski del konkurence, 
kar je priznala tudi zmago-
valka Petra Race iz AD Bled, 
ki jo poznamo tudi iz suhih 
rekreativnih tekov. Sama 
pravi, da ji kombinacija tre-
ninga dobro koristi in priča-

kovali jo bomo na letošnjem 
gorenjskem pokalu v rekrea-
tivnih tekih, kjer jo bo zago-
tovo pričakala močnejša in 
predvsem številnejša konku-
renca. 
Nad celotnim dogajanjem je 
bil navdušen tudi veteran 
Bojan Cvajnar, ki pravi, da 
je narava njegov drugi dom, 
kjer se sprosti, in če ima le' 
čas, se udeleži vsakovrstnih 
rekreativnih tekaških tek-
movanj. "Brez tovrstne ak-
tivnosti si ne predstavljam 
več mojega življenja in kljub 
temu, da se bližam abraha-
mu, imam še veliko ciljev in 
ob dobrem zdravju so zago-
tovo dosegljivi," je še dodal 
Bojan, ki je v svoji kategoriji 
osvojil drugo mesto. Rekrea-

tivno ekipo Gorenjskega gla-
sa sta dostojno zastopala 
Franc Hribemik in Renata 
Bregar z novima osvojeni-
ma pokaloma. 
Živahno je bilo prav tako 
med mlajšimi udeleženci, 
ki so tekli krajšo progo, in 
številčnost prav gotovo lah-
ko daje dodatnega zagona 
organizatorjem, da bo ma-
raton Tamar postal tradicija 
v dolini pod Poncami, kjer 
se bodo zadnji konec tedna 
v marcu med seboj na let^-
nici pomerili najboljši ska-
kalci sveta. Ker smo "izgu-
bili" Cerkljanski in Dup-
Ijanski maraton, bi bilo zelo 
na mestu, da ju nekako na-
domestimo z drugimi ma-
ratoni. 

Težka proga ni navdušila tekačev 
Na nekdaj zelo m n o ž i č n e m Teku treh dežel skromna udeležba, saj s m u č i š č e predstavlja prezahteven 
teren. Kljub t e m u se v špor tnem duhu nadal juje povezovanje občin Kranjska Gora , Trbiž in 
Podklošter. V prihodnjih letih nazaj na staro t raso . 

J A N E Z F E R U C 

Tek treh dežel, ki povezuje 
občine Kranjska Gora, Trbiž 
in Podklošter se je letos pre-
cej skrčil. Zaradi težav pri 
trasiranju proge na italijan-
ski strani so se organizatorji 
odločili tek izpeljati kar na 
smučišču Tromeja nad Ra-
tečami, kjer so tek nekajkrat 
zaradi težav s snegom v do-
lini že izpeljali. Krožna pro-
ga, kjer ravnega terena sko-
rajda ni, pač pa je na voljo le 
smučarska proga s strmimi 
vzponi in spusti, je bila zelo 
zahtevna in selektivna, kar 
so potrdili tudi maloštevilni 
udeleženci in le nekaj navi-

jačev, ki so se zbrali na sti-
čišču treh narodov. Sloveni-
jo je zastopal le rekreativec 
Miro Savič s Hnišice, ki je 
dejal, da je k slabi udeležbi 
poleg neprimeme proge bo-
trovala tudi slaba obvešče-
nost športne javnosti, saj je 
tudi sam komaj dobil dovolj 
primernih informacij o tek-
movanju, najbolj ga je v 
smučino privabilo še lepo 
vreme. Tako se je teka ude-
ležilo zgolj 21 zanesenjakov 
in še od teh jih nekaj ni pre-
teklo vseh treh krogov v 
skupni dolžini 10 kilome-
trov. Mešanica strmih vzpo-
nov in spustov z zavitimi 
ovinki ne predstavlja mag-

neta, ki bi privabil množice 
tekačev, če pa moraš vijuga-
ti po smučišču med drugimi 
smučarji je še toliko bolj ne-
prijetno. Dobra pogostitev z 
jedačo in pijačo pa je odteh-
tala vse napore na progi. 
Na cilju je vse udeležence 
pozdravil tudi župan občine 
Kranjska Gora Jure Žerjav 
in poudaril, da je bila Tro-
meja rezervna varianta in 
upa, da se bo tek v prihod-
nje vrnil na staro traso s 
startom v Kranjski Gori po 
stari železniški progi do Tr-
biža in nadalje do cilja do 
Selč na avstrijski strani, ka-
mor se bodo tekači veliko 
raje podali kot na smučišče. 

Italijani obljubljajo, da bodo 
uredili del trase, kjer bo po-
tekal tek naslednje leto in če 
se lahko zanesemo na nji-
hove hitre gradnje cest in 
ostale infrastrukture lahko 
že prihodnje leto tek dobi 
nazaj svojo preteklo slavo. 
Sicer pa prireditev pomeni 
plod dobrega medsebojnega 
sodelovanja med temi tremi 
občinami, ki imajo na vrhu 
smučišča svoje geografsko 
stičišče. Župan Žerjav je še 
dodal, da se Kranjska Gora 
pospešeno pripravlja na dva 
velika športna dogodka, ki 
se bosta zgodila na progi Vi-
tranc in v dolini pod Ponca-
mi. 

Glasovi tekači na 
dolgem treningu 
J A N E Z F E R U C 

Slovenski kulturni praznik 
so nekateri tekači Rekreativ-
ne ekipe Gorenjskega glasa 
izkoristili za daljši trening s 
kranjskimi maratonci in ko-
legi iz Tekaškega foruma ter 
tekji od Kranja do Vrbe. Ma-
ratonskih tekačev se povsem 
upravičeno drži sloves vztraj 
nih in nepopustljivih šport 
nikov, saj jim ovira ne pome 
ni ne slabo in mrzlo vreme 
kakršno je spremljalo skupi 
no skoraj tridesetih tekačev 
ki so v dveh urah in pol pre 
tekli 28 kilometrov dolg tek, 
ki je služi] nabiranju zimske 
kilometraže, ki je osnova ali 
dediščina celotnega letnega 
treninga vzdržljivostnih te-
kačev. Če bi tekli v časih dr. 
Prešerna, bi jim pesnik zago-
tovo spisal nekaj vrstic, če že 
ne kar z njimi odtekel kak-
šen kilometer. Nekdaj odlič-
na maratonca Franc Kaučič, 
bolj poznan kot Kavka, in Pa-
vel Močnik, oba z mednarod-
nimi uspehi na številnih ev-
ropskih maratonih in ultra-
maratonih sta povedala, da 

so v "najboljših" letih traso 
celo v snegu brez težav zgolj 
za trening pretekli pod dve-
ma urama. Tek je vsem po-
menil prijetno druženje in 
med Glasovimi tekači je pa-
dla ideja, da se konec marca 
udeležijo supermaratona od 
Zagreba do Cazme, ki ima že 
dolgo tradicijo, kjer je svojo 
izjemno tekaško pot ultra-
maratonca začel tudi vsem 
dobro poznani Dušan Mrav-
lje, ki se bo jeseni podal na 
enega najtežjih tekov na sve-
tu, 245 kilometrov dolg tek 
od Aten do Sparte in zopet 
skušal dokazati, kako dobri 
tekači se kalijo na Gorenj-
skem. 
Če bo zdravje vsem dobro 
služilo in treningi kakovost-
no opravljeni, bodo 25. mar-
ca, ko bodo v Planici leteli 
skakalni orli, štirje Glasovi 
tekači odtekli dobrih 61 kilo-
metrov dolg tek. Ne za števil-
ke ali rezultate, temveč do-
kaz, da to zmorejo tudi re-
kreativni tekači s preprostim 
pristopom, vztrajnostjo in 
točno določenim ciljem • pri-
teči čez ciljno črto. 

Skupaj do cilja gre lažje. 1 foto: rožle 6»»»« 

TEK NA SMUČEH 

Majdičeva prvenstvo začela s srebrom 

Slovenska smučarska tekačica Petra Majdič je na uvodni 
tekmi letošnjega nordijskega svetovnega prvenstva v japon-
skem Sapporu v sprintu v klasični tehniki, ki je potekal v 
dvorani Sapporo Dome, osvojila srebrno kolajno. Zmagala 
je 20-letna Norvežanka Astrld Jacobsen, tretja pa je bila Fin-
ka VIrpI Kultunen. DrugI Slovenki Vesna Fabjan In Katja Vlš-
nar sta s 37. oziroma 38. mestom obtičali v kvalifikacijah. Pri 
moških je zmagal Norvežan Jens-Arne Svartedal, edini Slo-
venec Nejc Brodar je v kvalifikacijah dosegel 46. čas. M. B. 

•"t t e. f\ 
Petra Majdič in trener Ivan Hudač 1 foto: Mnoo mocn.k 
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ROKOMET 

N e m c i s l a v i l i n a r o k o m e t n e m p r v e n s t v u 

V začetku meseca se je v Nemčiji končalo 20. rokometno 
svetovno prvenstvo. Nemci so tudi osvojili svetovni 
rokometni tron, ko so v finalu premagali Poljake 2 29:24. To 
jim je uspelo po 29 letih. Nemčija je pred šestimi meseci 
doživela razočaranje, ko je na svetovnem nogometnem pr-
venstvu osvojila le tretje mesto. Nacionalne športne travme 
pa je na svetovnem rokometnem prvenstvu pozdravila 
rokometna reprezentanca. Pravo presenečenje prvenstva so 
bili Poljaki, ki so domov odnesli srebrno medaljo po 25 letih 
suše. Enotno mnenje vseh je, da če ne bi bilo pomoči sod-
nikov, bi Nemci ostali brez te medalje. A kjer je denar, je 
tudi uspeh. In pri Nemcih šteje prav to. Najboljši igralec pr-
venstva, Hrvat Balič, ni bil izbran v najboljšo postavo pr-
venstva. Slovenija je osvojila deseto mesto, a realno 
gledano bi lahko dosegli več. R. G. 

JADRALNO PADALSTVO 

F e r a r i č s v e t o v n i p r v a k v t o č n o s t i p r i s t a j a n j a 

Sredi februarja je bilo v Litvi 4. svetovno pn/enstvo v točnos-
ti pristajanja za jadralne padalce, ki se ga je udeležila tudi 
petčlanska slovenska ekipa: Matjaž Ferarič, Rafael Kerin, 
Franc Unuk, Dušan Corenc in Matej Gošte. Svetovni prvak 
je postal Matjaž Ferarič, ki je že vrsto let privrženec te disci-
pline In eden izmed pobudnikov evropskega pokala, ki je 
letos prerasel v svetovni pokal. Po poklicu je specialni pe-
dagog in je zaposlen v VDC v Kotljah. Svetovni prvak je bil 
že leta 2003 v Novi Gorici. M. B. 

FORMULA 1 

S c h u m a c h e r s p e t p r i F e r r a r i j u 

Nemec Michael Schumacher ne more brez vonja po ben-
cinu in hitrih avtomobilov. Pri Ferrariju naj bi po dirkaški up-
okojitvi zasedel mesto vodje ekipe. Na tem mestu si ga želi 
sam generalni direktor Jean Todt. "SchumI" že aktivno 
sodeluje na vseh pomembnejših sestankih ekipe, spremlja 
pa tudi vse rezultate testnih voženj in druge podatke 
povezane z dirkalniki in dirkači. Pomaga tudi novincu v 
ekipi, Kimmiju Ralkkonenu, ki se na Ferrarljevo ekipo še pri-
vaja. Ljubezen med Schumacherjem In Ferrarljem je očitno 
večna. R. C. 

ALPSKO SMUČANJE 

S v e t o v n o p r v e n s t v o v a l p s k e m s m u č a n j u 

Februarja je bilo v švedskem Areju svetovno prvenstvo v 
alpskem smučanju. Prvenstvo se je začelo z odpovedmi 
tekem, saj je vreme grdo ponagajalo organizatorjem in tek-
movalcem. Ves program so tako stlačili v nekaj dni manj. Pr-
venstvo je prineslo nekaj presenetljivih zmagovalcev, 
Slovenija pa se domov vrača praznih rok. Kaj več od devete-
ga mesta v veleslalomu In vrste odstopov pač letos nismo 
zmogli. Po uspešnosti izstopa Anja Parson, ki je osvojila tri 
zlata odličja. Avstrijci so na svoj račun prišli šele na koncu, 
v moškem slalomu in ekipni tekmi. Se obetajo tudi v naši 
alpski smučariji podobni pretresi kot pri nordljcih? R. C. 

Ameriški športni dogodek 
leta - Super Bow 
Za milijardo ljudi se je ob tekmi super bowla ustavilo življenje, po njej pa so nekateri postali 
bogatejši za zmago, drugi za denar. 

ROBERT G U Š T I N 

S u p e r Bowl je nacionalni 
športni dogodek v Ameriki , 
ki se m u podreja praktično 
vse, od industrije do življe-
nja. Vse na Super Bowlu se 
vrti okrog denar ja . Na čr-
nem trgu sta dve vstopnici 
za sedeža na sredini stali 
bajnih devet tisoč dolarjev. 
Nekol iko cene j ša je bila 
vstopnica na najbolj odda-
l jenem delu stadiona, le tri 
tisoč dolarjev. T e k m o je na 
s tadionu spreml ja lo 75 ti-
soč ljudi. Seveda so bile za-
sedene vse hotelske kapaci-

tete. Za sobo v hotelu She-
raton je bilo potrebno od-
šteti 750 dolarjev na noč, če 
ste jo sploh uspel i dobiti . 
Sobe so šle v promet kot 
vroče žemljice. Roke si ma-
ne jo tudi gost i lničar j i . Z a 
tisoč dolarjev ste si lahko 
privoščil i ogled tekme v 
baru. T e k m o je preko tele 
v iz i j skih zas lonov s p r e m 
Ijalo prek mi l i jarda l judi 
H i m n o je zapel Billy Joel 
med polčasom pa je gledal 
cev med d r u g i m zabaval 
tudi Prince. 

Največj i športni dogodek 
leta na drugi strani Atlanti-

ka je postregel z obraču-
nom dveh v r h u n s k i h mo-
štev, ki sta do zdaj osvojili 
po en naslov najboljšega v 
a m e r i š k e m nogometu, Su-
per Bowl . C h i c a g o Bearsi 
so slavili leta 1 9 8 6 , India-
napolis Coltsi pa leta 197 1 . 
Stavnice so bile že pred tek-
mo na strani Indianapolisa. 
Med 4 1 . S u p e r Bowlom je 
ves čas deževalo, kar je na-
redilo igro še bolj nepred-
vidlj ivo. Zače lo se je prav 
neverjetno, saj so Chicago 
Bearsi povedli že v štirinaj-
sti sekundi igre, ko so uspe-
li ovalno žogo spraviti pre-

ko zadnje črte igrišča in do-
seči "touchdovvn". Preobrat 
se je zgodil v drugi četrtini, 
tako da so ob koncu polčasa 
igralci Indianapolisa že vo-
dili s 1 6 : 1 4 . Chicago se do 
konca tekme ni več pobral, 
saj sta tako napad kot 
obramba Indianapolisa de-
lovala brezhibno. Tekma se 
je končala z zmago India-
napol isa z 2 9 : 1 7 . Dungy, 
t rener Indianapol isa , je 
tako postal prvi temnopolti 
t rener , ki je osvojil Super 
Bowl. Najkoristnejši igralec 
t e k m e (MVP) je postal 
Manning. 

Le kdo se mu upa vzeti žogo. 

BIATLON 

S v e t o v n o b i a t l o n s k o p r v e n s t v o 

Februarja je bilo v Anterselvi na Južnem Tirolskem tudi sve-
tovno prvenstvo v biatlonu. Najuspešnejši so bili tekmoval-
ci iz Nemčije, ki so osvojili enajst medalj. Pet je bilo zlatih, 
po tri pa so bile srebrne in bronaste. Slovenija je bila kar ne-
kajkrat blizu odllčju. Kar nekajkrat je dobro kazalo, da bi naši 
tekmovalci ter tekmovalke lahko bili uvrščeni med dobitnike 
odličij, a so se le-ta zadnji hip izmuznila. Vseeno je četrto 
mesto mešane štafete Izredno velik uspeh. Zelo odmevna 
dosežka sta uspela tudi Tadeji Brankovič in Teji Gregorin, ki 
sta osvojili peto in sedmo mesto. Celotno prvenstvo je za 
slovensko ekipo obeleženo z dobrimi rezultati, manjkal je le 
vrhunec, kolajna. Priložnost za osvojitev kolajne bo kmalu 
spet na voljo. Naši biatlonci so letos posegli stopničko višje 
in čas je, da stopijo na zmagovalni oder. R. G. 
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Na šmarni gori brez rekorda 
Atraktivno tekaško preizkušnjo za rekord Šmarne gore je letos dobil Peter Lamovec, najboljši gorski 
tekač lanskega leta. 

M A J A BERTONCELJ 

Tacen - Vsako leto prvo so-
boto v februarju poteka tek 
za rekord Šmarne gore. Le-
tos je bil že 12., rekordnega 
časa pa nismo videli. Iz Tac-
na na vrh Šmarne gore je 
prvi pritekel Peter Lamovec, 
najboljši gorski tekač lan-
skega leta. Njegov čas 12 mi-
nut in 7 sekund je 26. na le-
stvici najboljših dosežkov. 
"Tek je bil po pričakovanjih. 
Na rekord nisem računal, 
ker še nisem v vrhunski for-
mi. To je bila le uvodna tek-
ma, na podlagi katere še ne 
morem sklepati, kako bo po-
tekala sezona. Do prve tek-
me za slovenski pokal v gor-
skih tekih (Tek na Osolnik. 
13. maja, op.p.) je še veliko 
časa. Formo načrtujem za 
drugi del sezone. S trenutno 
pripravljenostjo pa sem za-
dovoljen," je povedal Peter 
Lamovec, tekač iz Jarčje Do-
line pri Žireh, ki med ted-
nom stanuje v Ljubljani, kjer 
študira geodezijo. "Tudi v 
Ljubljani je dovolj terenov za 
trening. Treniram vsak dan. 
v zimskem času sem tek 
kombiniral s treningom za 

Peter Lamovec (v ospredju) je bil za pet sekund hitrejši od Simona Allča. Oba sta iz 
Poljanske doline. 

moč, predvsem v telovadnici, 
medtem ko v fitnesu nisem 
bil veliko," pravi tekač, kate-
rega glavni šport ostaja gor-
ski tek, cilji pa evropsko in 
svetovno prvenstvo, ter slo-
venski pokal. Če ne bo po-
škodb, se namerava letos 
preizkusiti tudi na atletskih 
stezah. )e pa Lamovec prvi 
gorski tekač, ki je dobil zapo-

Peter Lamovec je prvi gorski tekač, ki je dobil za-
poslitev na ministrstvu. Pogodbo je podpisal lani de-
cembra na Šmarni gori. Zanj je bilo to presenečenje, 
saj so mu rekli, da gredo na Šmarno goro le malce na 
izlet. 

slitev na ministrstvu, in sicer 
v športni enoti Policije, enoti 
Franca Rožmana Škofa. 
"Tega sem zelo vesel. Za 
mano je deset let trdega tre-
ninga, ob poškodbah so bili 
tudi težki trenutki in s tem 
sem bil poplačan za to, da 
sem kljub vsemu vztrajal. 
Pogodbo sem podpisal lani 
decembra na Šmarni gori. 
Mi pa prej niso za to nič po-
vedali, rekli so, da gremo na 
Šmarno goro malce na izlet," 
je obujal spomine pretekli 
četrtek, ko se je vrnil s pri-
prav v Medulinu, kjer je bil s 
ŠD Tabor Žiri, kjer za tekače 
skrbi Borut Malavašič, novi 
član Izvršnega odbora Zdru-
ženja za gorske teke. 

Teka za rekord Šmarne gore se je udeležilo prek sto tekačev. 

Vrnimo se k rekordu Šmar-
ne gore. Za Lamovcem je v 
cilj pritekel Simon Alič iz 
Poljan, eden boljših rekrea-
tivnih kolesarjev v Sloveniji, 
tretji pa je bil Peter Kastelic 
iz Domžal. Med ženskami 
je zmagala Ljubljančanka 
Mateja S^teršič (15:06). Re-
korda Šmarne gore se je 
udeležilo več kot sto tekačev, 
najstarejši je bil Blaž Geč, 
letnik 1 9 ^ , n jepv čas pa 
25:11. Na Šmarni gori pa ni 
bilo rekorderja Sebastjana 
Zamika, ki je leta 2005 do-
segel izvrsten čas n minut 
in 31 sekund. Zanimalo nas 
je, kaj se trenutno dogaja z 
njim. "Priprave na sezono 
so se začele dobro, potem pa 
sem pred novim letom zvil 
gleženj. Treniral sem sicer 
naprej, po štirinajstih dneh 
pa me je začelo zelo boleti. 
Mislil sem, da je tetiva. Za-
dnji trening sem naredil 9. 
januarja, nato pa počival pet 
tednov. Ko bolečin ni bilo 
več, sem znova začel trenira-
ti, a po enem tednu zbolel, 
tako da sem trenutno v po-
stelji," je pretekli torek obra-
zložil tekač KGT Papež iz 
Košiš pri Kamniku, ki je 
skupaj s tekači AK Domžale 
v soboto odšel na enoteden-
ske priprave v Rovinj. "Me-
sec dni nazaj sem bil že vr-
hunsko pripravljen. Ostali 
so bili mnenja, da sem za ta 
čas že predober. Vedno je 
tako, da sem v prvem delu 
sezone v boljši formi. Raje 
sem dober kot pa poškodo-
van," je dodal Sebastjan Za-
mik. 

HOKEJ 

Na ligi zvezd tudi jeseniški hokejisti 

Na Dunaju so konec januarja odigrali tekmo zvezd avstrij-
ske hokejske Lige Ebel. Zmagali so tujci v ligi, ki so domače 
hokejiste premagali z 18:10. Med tujimi zvezdami je 
nastopilo tudi šest hokejistov Acronija Jesenic in prav vsi so 
se vpisali med strelce. Aaron Fox in Marcel Rodman sta bila 
uspešna po dvakrat, Jean Philippe Pare, Tomaž Razingar in 
David Rodman pa so zadeli po enkrat. Branilec Aleš Kranjc 
je sodeloval s podajo. Železarji so tako skupaj prispevali se-
dem golov in devet podaj. R. C. 

BADMINTON 

Pol stoletja državnih prvenstev v badmintonu 

V začetku februarja je potekalo že 50. člansko državno pr-
venstvo v badmintonu. Naši trenutno najboljši badminto-
nisti so se za jubilejne naslove v organizaciji BK Medvode, 
ki je z 203 člani največji badminton klub v Sloveniji, borili v 
novi športni dvorani v Medvodah. Na slavnostni akademiji 
ob jubileju so zlate plakete Badmintonske zveze Slovenije, 
katere predsednik je Dane Alič, za dosežke v badmintonu 
prejeli: Janez Pohar, Evgen Titan, Miro Prošek, Franc Kralj, 
Danče Pohar, Janez Jereb, Vili Sekereš, Matjaž Zaletel, Mar-
tin Dover in Miha Šepec st. Najbolj znana badminton 
družina v Sloveniji je zagotovo družina Pohar. Danče, 
nastopil je na vseh dosedanjih 50 državnih prvenstvih, in 
Mariča (dekliško Amf) sta za ta šport navdušila tudi svoje 
otroke, predvsem Andreja in Majo, ki imata več kot 30 
naslovov državnih prvakov, uspešna pa sta tudi v svojih 
poklicih - pravu in matematiki, zato se badmintonu ne 
posvečata več toliko kot pred leti in ne nastopata več na 
mednarodni sceni, vseeno pa sta se v Medvodah oba 
povzpela na vrh, tudi skupaj pri mešanih dvojicah. M. 8. 

Prejemniki plaket Badmintonske zveze Slovenije 

KOŠARKA 

Helios osvojil pokal 

Košarkarji Heliosa so osvojili pokal Spar in tako prvič postali 
pokalni zmagovalci Slovenije. Helios iz Domžal je osvojil 
svojo prvo lovoriko v zgodovini. V finalu zaključnega turnir-
ja je premagal branilce naslova in trinajstkratne prvake 
pokalnega tekmovanja, igralce Uniona Olimpije. Helios je 
tako postal šele četrta ekipa v Sloveniji, ki ima v vitrini 
pokalni naslov, saj so ga doslej osvajali Kovinotehna Savinj-
ska Polzela, Pivovarna Laško in Union Olimpija. R. C. 

BIDONI 
Špoftni bidoni so uporabno in cenovno ugodno dorilo. 

m 

KARTICE 
Hitro, kakovostno in cenovno ugodna izdelova nojra-
zličneiSih kofhc/i^rkaznic. 

NAROČITE ZDAJ! 
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Franci Petek med skokom v Planici 

Svetovnega prvaka Francija Petka je po prihodu iz Val Di 
Fiemmeja februarja 1 9 9 1 v Lescah pričakala množica ljudi. 

Prisega na domačo gorenjsko kuhinjo 

Ritem prehranjevanja je bistvenega pomena, če naj človek 
zdrži vsakodnevne napore in ritem življenja. Tako Franci je 
vsaj trikrat na dan. Še posebej pa je pomemben bogat in 
zdrav zajtrk. Sam je sicer bolj slab kuhar, zato za njegovo 
prehrano skrbi žena Polona, ki jo Franci rad zelo pohvali. 
Sicer pa Franci prisega na domačo gorenjsko kuhinjo. 
Morda tudi tu tiči vzrok, d? se po koncu aktivne športne 
kariere ni zredil za več kot dva kilograma. Živi zdravo, 
saj ima najraje navadno zeleno solato, ki pa mora biti precej 
okisana, za sladico pa najrajši poje kaj od sadja. Za žejo je 
najbolj vesel, če mu postrežete s kompotom. R. C. 

Po številu zmag je na 67. mestu 

Franci Petek je najuspešnejši skakalec SSK Stol Žirovnica 
vseh časov. Največji uspeh je dosegel na svetovnem prven-
stvu 10. februarja leta 1991 v Predazzu v Italiji, ko je postal 
svetovni prvak na veliki skakalnici. Na stopničkah sta mu 
družbo delala še Norvežan Rune Olynik, ki ga je naš as pre-
magal za vsega točko in dve desetinki, in Nemec Jens We-
issflog. Zanimivo, da sta na tem prvenstvu nastopila tudi 
Primož Uiaga, danes direktor nordijskih reprezentanc in 
glavni trener slovenskih skakalcev Finec Ari Pekka Nikkola. 
Slednji je bil na mali skakalnici bronast, srebrn pa z ekipo. 
V svoji karieri je Franci Petek dosegel še nekaj odmevnih re-
zultatov. V svetovnem pokalu ima eno zmago iz Engelberga 
leta 1990, dve drugi mesti (Thunder Bay leta 1991, Predazzo 
leta 1993) in dve tretji mesti (Thunder Bay leta 1991 in Bisc-
hofshofen leta 1992J. Po številu zmag je skupaj z Robertom 
Kranjcem, Petrom Zonto in Rokom Urbancem trenutno na 
67. mestu. Pred njim sta z devetimi zmagami Primož Ulaga, 
ter s petnajstimi Primož Peterka. Na vrhu pa je Finec Matti 
Nykaenen s 46 zmagami. Tekmoval je na dveh olimpijadah, 
njegova najboljša posamična uvrstitev pa je 8. mesto iz Al-
bervilla, natančneje iz Courchevela leta 1992. )e šestkratni 
članski državni prvak. M. B. 

Zanimiva izjava o "netopirski jati" 

Franci Petek je skakalno kariero sklenil 2. julija 1995 na med-
narodni tekmi Ford Skl Jumping Challenger v Velenju, ko je 
bil star šele 24 let. K odločitvi o koncu športne poti so ga pri-
peljali štirje hujši padci v zadnjih dveh letih njegove kariere. 
Pred svetovnim prvenstvom leta 1993 v Falunu je bil v dobri 
formi, vendar se je i6. februarja na treningu poškodoval. 
Sledil je najhujši padec v Stamsu, 16. julija 1993. V Thunder 
Bayju je padel v sezoni 1993/94, zadnji hujši padec pa se 
mu je pripetil med tekmovanjem v nemogočih vremenskih 
razmerah, 12. februarja 1995 na Holmenkollnu. "Napačno 
smo se lotili učenja nove tehnike in temu so botrovali pad-
ci," pravi danes. Nasploh je Petek dolgo vztrajal pri klasični 
tehniki, s katero je na novoletni turneji v sezoni 1991/92 še 
uspešno konkuriral tekmecem, ki so prodrli z "V" slogom, 
med katerimi je kraljeval takrat 16-ietni Finec Toni Niemi-
nen. Zanimiva je izjava Francija Petka, ki jo je za enega iz-
med medijev dal po drugi tekmi turneje v Oberstdorfu, na 
kateri je bil četrti, najboljši med "klasiki": "Sem zadovoljen, 
po svoje pa tudi jezen, saj komaj čakam dan, da potolčemo 
"netopirsko jato"." M. B. 

P O G O V O R : F R A N C I P E T E K , N E K D A N J I S M U Č A R S K I S K A K A L E C 

Skoke bo vedno nosil v sebi 
Franci Petek bo junija dopolnil 36 let. je doktor geografi je, zaposlen na geografskem inštitutu Antona 
Melika. Z ženo in tremi otroki živi na Zgoši pri Begunjah. 

M A J A BERTONCEL; 

Vašo kariero so zaznamova-
li padci. Se morda še spom-
nite prvega? 
"V klubu sem smučarske 
skoke začel trenirati relativ-
no pozno, v 4. razredu, ko 
sem bil star enajst let. Seve-
da so bili tudi padci, ki so se-
stavni del tega športa, a tisti 
na začetku, na majhnih ska-
kalnicah, so bili še nedolžni, 
tako da se ne spomnim, kdaj 
sem prvič padel. So mi pa 
dobro v spominu ostali huj-
ši, ki so se zgodili kasneje v 
karieri." 

Biii so štirje, najhujši leta 
1993 * Stamsu. 
"Pri padcu v Stamsu sem se 
hudo poškodoval in tega 
padca se dobro spominjam. 
Danes se s kolegi, ki so bili 
takrat zraven, na to temo kar 
zabavamo, takrat pa so bili 
vsi pretreseni, ko so me vi-
deli." 

jemo vijaka v desni rami za-
radi padcev nimam nobenih 
posledic. Sicer pa imam na 
skakalna leta zelo lepe spo-
mine. Dobil sem ogromno 
življenjskih izkušenj, doži-
vel veliko lepih trenutkov in 
v spominu potem ostanejo 
predvsem ta." 

Kako je bilo na vašem slove-
su od skakanja v Velenju? 
"Slovo je bil zame zelo ču-
stven dogodek. Bilo je zani-
mivo, predvsem mi je bilo 
všeč, da je bil po tekmi kon-
cert Lačnega Franza, kar je 
bila moja želja, saj mi je ta 
skupina še danes zelo všeč. 
Koliko sem skočil na poslo-
vilni tekmi, pa ne vem. Ni 
bilo tako slabo." 

Ste po tem še kdaj skakali 
na smučeh? 
"Čez dve leti sem nastopil 
na univerzijadi v Koreji. 
Pred tem sem v Planici in 
Beljaku naredil okrog deset 

Iz geografije ste doktorirali. 
Videla sem fotografije z 
doktorske zabave. 
"Vsako leto imamo inštitut-
ski piknik in kdor tisto leto 
doktorira, seveda časti. Do-
bil sem otroški zdravniški 
kompletek in haljo, na kate-
ri je pisalo dr. Petek. Smeha 
res ni manjkalo. Moja želja 
je vedno bila, da bi postal 
raziskovalec in zato je izob-
raževalni proces, ki sem ga 
dal skozi, logična posledi-
ca." 

S skoki ste danes povezani 
kot predsednik Obora za 
skoke in nordijsko kombi-
nacijo. Kako komentirate za-
menjavo Bajca z Nikkolo? 

jih je uredil tako, kot jih je. 
Tekmovalci so se po zame-
njavi in po prvem šoku očit-
no sprostili, kar je dokazal 
Jernej Damjan. Če pa je nje-
gov uspeh plod dela Bajca 
ali že Nikkole, pa težko re-
čem." 

Ste še kaj športno aktivni, v 
šport vpeljujete tudi svoje 
otroke? 
"Imam krog prijateljev, s 
katerimi smo skupaj že naj-
manj 20 let. Kakšen vikend 
nam uspe izboriti, da gre-
mo sami kam skupaj: v hri-
be, na kolesarjenje ali ja-
drat. Sicer pa se potrudim, 
da grehi na rekreacijo vsaj 
enkrat na teden. Imam tri 

"Danes z izjemo vijaka v desni 
rami zaradi padcev nimam 
nobenih posledic." 

So vam padci pustili kakšne 
posledice? 
"Po vseh padcih sem v glavi 
dobil nekakšno zavoro, pri 
skakanju nisem bil več t ^ o 
sproščen, še posebej, če raz-
mere niso bile idealne. V ve-
trovnih razmerah prav zara-
di te zavore nisem bil več 
konkurenčen. In ko sem 
šele dobro stopil v zrela 
športna leta, star 24 let, sem 
se moral odločiti: ali se bom 
mučil in životaril ali pa za-
ključim kariero in dokon-
čam šolo, ter si ustvarim po-
goje za življenje. Odločil 
sem se za slednje. Če ne bi 
bilo teh padcev, bi pred sabo 
imel še kakšnih osem let 
skakalne kariere. Danes z iz-

skokov. Po univerzijadi pa 
se po skakalnici nisem niko-
li več spustil. Doma nimam 
niti skakalnih smuči, ki sem 
jih po karieri vrnil, da so z 
njimi skakali mlajši fantje, 
medtem ko drese še imam." 

Česa ste se lotili po koncu 
kariere? 
"Najprej sem bil pol leta tre-
ner B reprezentance, potem 
pa sem dobil priložnost za-
poslitve na geografskem in-
štitutu in prevagale so bolj 
urejene eksistenčne razme-
re in moja ljubezen do geo-
grafije. Trenerstvo je resno 
delo. kjer potrebuješ veliko 
znanja in ni realno, da bi bil 
še kdaj trener." 

"S skoki sem povezan bolj, 
kot sem mislil, da bom. Je 
pa res, da skoke vedno no-
sim s seboj, so se v meni 
zelo zakoreninili in v mislih 
bom z njimi verjetno ostal 
vedno povezan. Obor za sko-
ke in nordijsko kombinacijo 
je nadzorni organ profesio-
nalnemu delu reprezentan-
ce, tako direktorju, kot tre-
nerjem in tekmovalcem. Po-
sredno smo bili tudi mi 
vpleteni pri menjavi Vasje 
Bajca. Dejstvo je, da v siste-
mu treninga nekaj ni bilo v 
redu. Da stvari niso takšne, 
kot bi morale biti, smo dobi-
li signale tudi iz trenerskih 
vrst. Direktorju Ulagi smo 
naložili, da stvari uredi, in 

otroke, stare šest, štiri in 
pol leta. Nisem privrženec, 
da otrok začne trenirati 
zelo zgodaj. Sin sicer pravi, 
da bo skakalec. Jaz ga ne 
bom nič silil, se bo že sam 
odločil." 

Franci Petek je bil kot skaka-
lec vedno nasmejan. Kaj pa 
danes? 
"Rad sem dobre volje, je pa 
res, da imam sedaj manj 
možnosti biti sproščen, ker 
imam resno službo, druži-
no, tako da se ne morem kar 
naprej zabavati. Tudi v ska-
kalnih letih kakšnih večjih 
zabav nismo imeli, saj za to 
ni bilo časa, morda je bilo 
tudi bolje tako." 



zgodovina športa 

Predvojna zgodovina 
zimskih olimpijskili iger 
P o l e t n e o l i m p i j s k e ig re p o t e k a j o ž e v s e o d leta 1 8 9 6 , z i m s k i o l i m p i j s k e igre p a s o 

n a s p o r e d u o d le ta 1 9 2 4 d a l j e . 

ROBERT GUŠTIN 

Leta 1 9 2 4 se je Mednarodni 
ol impijski komite (MOK) 
odločil prirediti mednarodni 
športni teden v Chamonixu. 
Dve leti kasneje so ga pri-
znali za prve z imske olim-
pijske igre, saj se je poteza 
izkazala za zelo uspešno. Na 
igrah je sodelovalo 258 
športaikov, iz 16 držav. Me-
rili so se v 16 disciplinah. 
Prvi olimpijski zmagovalec 
je postal ameriški hitrostni 
drsalec Charles Jewtraw, ki 
je kot prvi končal preizkuš-
njo na 500 metrov. Junak 
iger je bil Finec Klas Tun-
berg, ki je osvojil odličja v 
vseh petih disciplinah v hi-
trostnem drsanju. Norvežan 
Thorleif Haug je bil najbolj-
ši v obeh tekaških discipli-
nah, slavil pa je tudi v nor-
dijski kombinacij i . Kanad-
ski hokejisti so z lahkoto 
opravili s tekmeci, gladko so 
dobili vseh pet dvobojev. 
Razlika v golih je bila kar 
1 10 :3 . V Chamonixu smo 
imeli Slovenci dva predstav-
nika. Zdenko Svigelj in Vla-
dimir Kajzelj sta nastopila v 
teku na 18 kilometrov in 
osvojila 32. in 34. mesto, v 
maratonu na 50 kilometrov 
pa sta oba odstopila. Naj-
uspešnejša država je bila 
Norveška s sedemnajst imi 
medaljami. 
Leta 1928 so bile olimpijske 
igre v St. Moritzu. Na njih je 
tekmovalo 464 športnikov, 
iz 25 držav, izvedli pa so 
štirinajst tekmovanj. Tudi v 
Švici je bila najuspešnejša 
Norveška, ki je osvojila pet-
najst medalj. Njihova umet-
nostna drsalka Sonja Henie 
je pri petnajstih letih osvoji-
la prvo od svojih treh zlatih 
olimpijskih medalj. V Švici 
so od Slovencev nastopili 
Jožko in Janko Janša. Peter 
Klofutar, Boris Režek, Stane 
Kmet in Stane Brvar. Vsi so 
nastopili v smučarskem 
teku. Z 22. mestom na 50 
kilometrov je najboljšo uvr-
stitev dosegel Jožko Janša. 
Z m a g a l je Šved Erik He-
dlund, ki je vse tekmece pre-
hitel kar za 13 minut. 
Tretje zimske olimpijske 
igre so se zgodile leta 1932 v 
Lake Placidu. 252 športni-
kov iz sedemnajstih držav se 
je merilo v štirinjastih disci-
plinah. Igre je odprl Fran-
klin Delano Roosevelt, ki je 
kasneje postal predsednik 
Z D A . Igre so se dogajale 
ravno v času velike gospo-
darske krize. Organizatorji 
so imeli velike finančne te-
žave, pomagali so si z dona-
cijami premožnih ljudi. V 
zgodovino se je zapisal član 

ameriškega boba štiriseda 
Eddie Eagan, ki je leta 1 9 2 0 
na poletnih olimpijskih ig-
rah v Antvverpnu zmagal 
tudi v boksu in je tako edini 
športnik z zlatima medalja-
m a na poletnih in zimskih 
ol impijskih igrah. Najbolj 
uspešni so bUi gostitelji, ki 
so osvojili dvanajst medalj. 
S lovenski športniki na teh 
igrah niso sodelovali. 
Garmisch-Partenkirchen je 
bil prizorišče naslednjih 
zimskih olimpijskih iger. Iz 
28 držav je sodelovalo 6 4 6 
športnikov, ki so se pomeri-
li na sedemnajstih tekmova-
njih. Otvoritveni govor je 
imel nemški kancler Adolf 
Hitler. Prvič je bilo na spo-
redu alpsko smučanje. Nor-
vežan Birger Ruud je nasto-
pil tako v smučarskih skokih 
kot tudi alpskem smučanju. 
P o zlati medal j i na 9 0 -
metrski skakalnici je Norve-
žan dobil tudi smuk. Prava 
senzacija pa je v hokeju na 
ledu postda Velika Britani-
ja, ki je premagala favorizi-
rano Kanado. Znova so do-
miniraU Norvežani, saj so 
zbrali 25 medalj. Slovenska 
zasedba na igrah je štela 18 
članov. Franc Smolej je 
osvojil odlično 10 . mesto, 
kar je bila vse do 9. mesta 
Petre Majdič v Salt Lake Ci-
tyju 2 0 0 2 najboljša sloven-
ska uvrstitev v smučarskih 
tekih na olimpijskih igrah. 
Izkazal Se je tudi alpski 
smučar Ciril Praček, ki je v 
kombinacij i končal na pet-
najstim mestu. 
Nato je druga svetovna voj-
na za osem let končala niz 
zimskih olimpijskih iger, ki 
so bile naslednjič šele leta 
1 9 4 8 v St. Moritzu. Sloven-

ski športniki so se udeležili 
že prvih iger. Na medaljo pa 
je bilo treba počakati do leta 
1984, ko si je Jure Franko v 
veleslalomu, v Sarajevu, pri-
smučal srebro. 

m O l i i m p i c 
W i n t e r G a m c t 

OP 

Thorleif Haug 

U k e P l a c i d . U S A 
F t b r u a n i 4-ts. i»32 

Olimpijske igre v Lake rtacidu 

Jure Franko je osvojil prvo 
medaljo za Jugoslavijo. 

Jane Torvill in Christopher 
Dean sta bila nepozabna. 

Sarajevo, zimska o l impi jada 

Leta 1984 so med 8. in 19. februarjem potekale zimske olim-
pijske igre v Sarajevu. Maskota iger je bil "Vučko". Sodelo-
valo je 1.272 športnikov iz 49 držav. Svoje moči pa so pome-
rili v 39 disciplinah. Otvoritveni govor je imel predsednik 
Mika Spiljak, v imenu športnikov pa je prisegel Bojan Križaj. 
Z a nepozabno predstavo v umetnostnem drsanju sta poskr-
bela Britanca Jane TorviH in Christopher Dean, ki sta za po-
polno izvedbo Ravelovega Bolera prejela same najvišje oce-
ne. Prvo medaljo za Jugoslavijo v zgodovini z imskih olimpij-
skih iger je prismučal Jure Franko. T o so bile prve igre pod 
vodstvom legendarnega predsednika MOK-a Juana Antonia 
Samarancha. R. C. 

f^l 
Jure Franko 
z medaljo z olimpijade 

Boris Strel 
na tekmovanju legend 

Sarajevo in prva olimpijska l<olajna za Slovenijo 
Leta 1 9 8 4 je Jure Franko na olimpijskih igrah v Sarajevu 
osvojil tretje mesto. To je bila prva medalja za Slovenijo na 
olimpijskih igrah. Zmagal je Švicar Max Julen, slovenski us-
peh pa sta dopolnila še Boris Strel s 5. in Bojan Križaj z 9. 
mestom. N a prejšnjih tekmah svetovnega pokala Jure Fran-
ko nikoli ni bil tako visoko. R. G. 

Prva medal ja za S loveni jo 

Leta 1982 je Boris Strel na svetovnem prvenstvu v Schlad-
mingu osvojil bronasto medaljo in tako osvojil prvo sloven-
sko smučarsko medaljo na velikih tekmovanjih. Zaostal je le 
za Stevom Mahrom in Ingemarjem Stenmarkom. N a istem 
prvenstvu je Bojan Križaj osvojil tudi srebro v slalomu. R. G. 

Prva zmaga Bo jana Križaja 

Pred natanko 27 leti, 20. januarja 1980, je Bojan Križaj na 
slalomu v Wengnu dosegel prvo z m a g o za slovensko smu-
čanje v svetovnem pokalu. Prve stopničke je dosegel 13. de-
cembra 1 9 7 7 na slalomu v Madonni di Campiglio. Na zma-
govalnem odru je do Wengna stal še osemkrat, na progi La-
uberhorn pa mu je uspelo prvič prismučati do zgodovinske 
zmage. Prehitel je tudi Ingemarja Stenmarka, ki je v sveto-
vnem pokalu dobil kar 86 tekem. R. G. 

- J 
Bojan v Wengnu, na poti k Veliki Ali med zmagovitim 
zmagi bojem 

M u h a m m a d Ali ima 65 let 

Velika legenda športa in boksa, M u h a m m a d Ali, s pravim 
imenom Cass ius Marcellus Clay, je januarja 2 0 0 7 praznoval 
svoj 65. rojstni dan. Njegova bleščeča poklicna kariera se je 
začela na olimpijskih Igrah v Rimu 1960, ko je v poltežki ka-
tegoriji osvojil zlato odličje. V karieri poklicnega boksarja je 
dosegel 56 zmag, od tega 37 s "knock-outom", In bil le pet-
krat poražen. M o h a m m a d Ali je pn/l boksar v zgodovini, ki 
je trikrat ubranil naslov svetovnega prvaka. Uvrščajo ga med 
največje boksarje vseh časov. Njegovega edinstvenega slo-
ga, kombinacije poplesavanja. Igrivosti in močnih udarcev v 
ringu, ni presegel noben boksar na svetu. R. G. 

Rok Petrov ič edini osvoji l mali kristalni globus 

Rok Petrovič je prvi Slovenec, ki je dvignil mali kristalni glo-
bus za najboljšega slalomista sezone. Rodil se je pred 41 leti 
in žal leta 1993 med potapljanjem pri Veli Luki na Korčuii 
tragično preminil. Leta 1985 je v Sestrleru prvič zmagal v 
svetovnem pokalu. V isti sezoni je zmagal kar štirikrat in je 
brez konkurence postal najboljši slalomist sezone. R. G. 



dnevnik športnika 

Liga N H L 

Do pobude za Stanleyjev pokal 
(National Hockey League) je prišlo 
18. marca 1892 v Ottawi. Idejni oče 
je bil Lord Stanley in po njem se 
Imenuje tudi pokal, ki ga vsako 
leto prejme moštvo, ki osvoji 
naslov lige NHL Liga NHL se 
je oblikovala leta 1926, ko je v 
njej nastopalo 10 moštev. Da-
nes v ligi NHL igra 30 ekip. 
Najboljši igralec v zgodovini 
lige NHL je Wayne Cretzky, ki 
je osvojil štiri Stanleyjeve 
pokale. Odigral je 1.487 
tekem in na njih dose-
gel 894 golov, pri-
speval pa je tudi 
1.963 podaj. Za naj-
boljšega igralca li-
ge je bil izbran kar 
devetkrat. R. C. k 

Anže v akciji 

Anže se bori za naslov novinca N H L lige 

Pri hokeju šteje vsak gol in tudi vsaka podaja, ki je privedla 
do zadetka v mreži nasprotnika. Anže točke pridno nabira, 
saj skoraj ne mine tekma, ko ne bi dosegel ali zadetka ati po-
daje. Trenutno je že presegel mejo 50 točk in se silovito 
bliža svojemu cilju, ki si ga je zastavil pred začetkom svoje 
prve sezone v ligi NHL. Na lestvici novincev v NHL ligi je 
trenutno drugi, tako da z Rusom Malkinom bijeta trd boj za 
novinca leta v tej najmočnejši ligi na svetu. R. C. 

Trener pravi, da je najboljši 

Marc Cravvford je prvi trener ekipe Los Angeles Kingsov. Ne-
kdanji odlični hokejist, pozneje pa trener Vancouvra in Co-
lorada, s katerim je leta 1996 osvojil tudi Stanieyjev pokal. 
Znan je po trdem delu, zato so ga pred sezono tudi pripelja-
li v Los Angeles. O Anžetu ima zelo pozitivno mnenje. 
"Anže je nadarjen in hkrati inteligenten hokejist. Je najboljši 
igralec v ekipi, saj dobro igra tako v obrambi kot tudi v na-
padu. Prav zaradi svoje mladosti se mora še zelo veliko na-
učiti, a mu gre odlično od rok. Pri tem mu pomagajo starej-
ši, bolj izkušeni igralci. Pokazal je, da je iz pravega testa, 
zato mu tudi zaupam. Od vseh igralcev preživi na ledu naj-
več časa. Gledalci ga obožujejo, s svojimi predstavami pa si 
je zaslužil mesto v prvem napadu. Njegove naloge so izpol-
njevanje nalog, ki mu jih zastavim, učenje in maksimalna 
angažiranost proti vsakemu nasprotniku." R.G. 

Prvi vtisi Anžeta Kopitarja 
v Los Angelesu 
Mladi Hrušičan je nedvomno nova zvezda NHL lige, najboljše hokejske lige na svetu. Uspelo mu je 
in že zdaj je zvezdnik svoje ekipe. Kalifornija mu je všeč in rad bi tu tudi ostal. Še vedno je v boju za 
novinca leta, s svojimi igrami pa dokazuje, da je iz pravega testa za NHL ligo. Povzemamo nekaj 
njegovih prvih vtisov o življenju in igranju hokeja v Los Angelesu. 

ROBERT G U Š T I N 

Kako si se znašel v Los Ange-
lesu.> 
"Bivanje v Los Angelesu mi 
doslej ni povzročalo kakšnih 
večjih težav. Vsi igralci so mi 
pomagali pri čim hitrejši pri-
lagoditvi življenju v tem 
ogromnem velemestu. Zem-
ljevid rabim še zdaj, GPS pa je 
vedno dobrodošel, še posebej 
v avtomobilu, da lahko naj-
dem lokacije, na katere ho-
čem iti. Mesto je res ogromno 
in brez njega ne bi šlo. 
V mestu prevladuje ekipa ko-
šarkarjev Los Angeles Laker-
sov, ki ima dvorano Staples 
Center ves čas razprodano. Mi 
smo začeli malo slabše, a ko 
zmagujemo, je tudi na naših 
tekmah dvorana premajhna za 
vse. V Staples Centru je na dan 
več tekem. Prav neverjetno je. 
kako lahko v štirih urah dvora-
no iz hokejske spremenijo v 
košarkarsko. V Ljubljani traja 
ta proces štiii dni." 

Kako so te sprejeli v moštvo, 
novinarji, navijači.' 
"Sprejem v moštvo je bil izje-
men. Kot neke vrste krst je 
bilo to, da smo vsi novinci 
organizirali večerjo in odpe-
ljali vse preostale igralce na 
pojedino. S soigralci gremo 
kdaj pa kdaj skupaj na večer-
jo. Pred sezono, ko smo ime-
li priprave v Las Vegasu, smo 
za večerjo za nekaj več kot 
deset ljudi v hotelu MGM od-
šteli skoraj p)et tisoč dolarjev. 
Najpogosteje pa grem po tek-
mi ali treningu počivat. 
Od vsega mi bo najbolj v spo-
minu ostal moj prvi zadetek na 
tekmi NHL. V ekipi nosim šte-
vilko 11, ki so mi jo pač dodeli-
li, sam pa sem si želel dres s 
številko 73. Na splošno sem 
zelo zadovoljen z navijači v Sta-
ples Centru in mislim, da me 
imajo kar radi. Veliko prebi-
ram tudi forume, kjer me navi-
jači kar pohvalijo, prodali pa so 
že kar nekaj dresov z mojim 
priimkom. 

Zadovoljstvo je pogoj za uspehe. 

Na začetku igranja sem bil za 
novinarje "neki rooki iz Slova-
ške". sedaj pa novinarji že kar 
dobro vedo. kdo in od kod sem. 
Zelo bom zadovoljen s povpre-
čjem eno točko na tekmo. Torej 
ob koncu sezone 82 točk. 
upam pa, da še več, seveda 
vključno s točkami, doseženi-
mi v končnici prvenstva NHL 

Zelo rad igram tekme, veliko 
raje, kot treniram. Nič ni težko, 
čeprav je ritem res naporen. 
Tekem je veliko več kot na 
Švedskem, tam jili je bilo nekaj 
več kot 50 v sezoni, tu pa je v 
rednem delu na sporedu 82 te-
kem. Poleg tega lahko v šali re-
čem, da sem zaradi potovanj 
več v zraku kot na tleh." 



Strokovnjak svetuje 

Učinkovito treniranje 
Ko se iz obsežnega zimskega treninga podamo v pomladansko obdobje treninga, mora biti ta prehod 
primemo tekoč, saj ponavadi količino treninga nadomesti intenzivnost treninga. Koristno je okrepiti 
telo z dodatnimi vajami, ki pomenijo popestritev treninga in razbijajo monotonost. 

JANEZ FERUC 

Nenehno postavljanje ene 
noge pred drugo ali poganja-
nje pedal na kolesu lahko po-
stane sčasoma utrujajoče 
tako za telesno kot psihično 
pripravljenost športnika, 
zato se lahko poslužujemo 
bolj raznolikih vadb, ki nam 
dajejo več užitkov pri trenin-
gu, nas prijetno utrujajo in 
dodatno motivirajo, da bomo 
napredovali v kondicijski 
pripravljenosti. Enolična 
vadba lahko zaradi svoje na-
rave izvajanja pripelje do ne-
ljubih poškodb, s katerimi 
pa nihče noče imeti opravka, 
s pravimi prijemi pa se jim 
lahko izognemo. Zelo pri-
merna dodatna oblika vadbe, 
kjer okrepimo vse mišične 
skupine, je t.i. obhodna ali 
krožna vadba, ki se je poslu-
žujejo športniki različnih pa-
nog in pomeni, da si postavi-
mo močan "steber" v našem 
telesu. Zavedajmo se, da če 
želimo dobro in gospodarno 
teči, ne pomeni, da moramo 
vsak trening nameniti iz-
ključno teku. 

Rekreativni športniki, ki ni-
majo dovolj časa ali ne obo-

Le s treningom lahko dosežemo pravo formo. 

žujejo fitnes centrov oziro-
ma jih takšna oblika vadbe 
ne zanima, lahko vzdržujejo 
ali nadgrajujejo svojo kondi-
cijsko pripravo z obhodno 
vadbo v naravi, doma ali v 
službi. Obhodna vadba je 
oblika vadbe, kjer se na po-
sameznih mestih v krogu ali 
določenem vrstnem redu iz-
vajajo vaje za moč. Vadeči se 
giblje od postaje do postaje v 
določenem ritmu. Vadba je 
primerna za vsakogar, ker je 

individualna in jo lahko f>o-
sameznik izvaja v sebi pri-
merni intenzivnosti in obse-
gu. Število vaj je različno od 
šest pa do maksimalno dva-
najst, število obhodov ali se-
rij pa je treba prilagoditi tre-
nutni pripravljenosti. Zapo-
redje vaj mora biti smiselno 
izbrano in sicer moramo pa-
ziti, da si ne sledijo vaje, ki 
krepijo isto mišično skupi-
no. Izbira vaj naj bo taka, da 
ena vaja obremeni čim večje 

število mišičnih skupin. Po-
znamo več vrst obhodne 
vadbe. Za rekreativne tekače 
je najbolj primerna obhod-
na vadba na čas. 
Obhodna vadbo izvajajte 
najmanj 2- do }-krat teden-
sko. Prvi teden delajte po 
zgornjih navodilih nasled-
nje tri tedne povečajte št. ob-
hodov na J. Po štirih tednih 
en teden aktivno počivajte, 
obhoda naj bosta 2. Nato pa 
povečajte aktivnost na 25 se-
kund v šestem tednu in št. 
obhodov na 3 oziroma celo 
na 4 tisti, ki ste bolje pri-
pravljeni. Deveti teden spet 
počivate, delate tako, kot ste 
delali šesti teden. 
Pomagal nam je Blaž Ča-
dež, prof športne vzgoje, 
specialist trener atletike, ki 
kot trener skrbi za vzgojo in 
razvoj mladih atletov v At-
letskem društvu Železniki, 
ki ima v svojih vrstah vselej 
številne mlade atlete, ki po-
segajo po odličnih rezulta-
tih na državni ravni. Najbolj 
pa navdušuje njihova volja 
in zavzetost za športno 
udejstvovanje, ki ga med 
mladimi, žal, vse prevečkrat 
pogrešamo. 

Primer: rekreativni tekač 
Po 20-minutnem teku sledijo gimnastične vaje, nato pa ob-
hodna vadba. 

8. 

sklece 
zapiranje velike ali male knjige 
počep ali poskoki iz počepa 
leže na trebuhu dvig rok in nog 
dvig na prste na stopnici 
bočna opora na rokah 
dvig bokov iz leže na hrbtu noge so pokrčene višje 
na stopnici 
Tek 400 m tempo 5 km ali tek na mestu z visoko 
dvignjenimi koleni 

Aktivnost izvajamo po sistemu 20 sekund vadbe, nakar sledi 
30 sekund odmora, ponovimo 2-krat. 

Krožno vadbo izvajamo v krogotoku od ene vaje k drugi. 
Lažje je, če vadimo v vadbeni skupini. Mlade atletinje AD 
Železniki, ki jih vodi prof. športne vzgoje Blaž Čadež. 

Kako opremljeni na turno smučanje 
JANEZ FERLIC 

Turno smučanje ne pomeni 
le uživanja na nedotaknje-
nih belih strminah. Večkrat 
lahko pomeni zahtevno in 
naporno športno udejstvova-
nje, lahko pa tudi nevarno, 
če ne upoštevamo osnovnih 
načel varnega zimskega gi-
banja v goraJi, ki se v marsi-
čem razlikuje od ostalih let-
nih časov. Prav zato je po-
membna izbira pravilne in 
ustrezne opreme, ki nam bo 
v kar največji meri služila. 
Tudi turno smučanje se je v 
zadnjih letih precej razvijalo 
tudi v tekmovalno smer in 
nekako sledi trendom v 
športu, kjer je tekmovalnost 
že nepogrešljiva. V tem se 

razlikuje tudi oprema turne-
ga smučarja. Ce bi postavili 
na tehtnico kompletno opre-
mo turnega smučarja tek-
movalca in opremo klasič-
nega, rekreativnega turnega 
smučarja, bi se na tehtnici 
tekmovalne opreme pokaza-
le bistveno manjše številke 
kot pri klasični opremi in tu 
je poleg materiala tudi naj-
večja razlika. Iz leta v leto je 
več novitet na področju raz-
voja tumosmučarske opre-
me. Smuči so vedno lažje, iz 
novih vrhunsko obdelanih 
materialov, prav tako tudi 
palice, vezi, čevlji in še neka-
teri dodatki, ki služijo varne-
mu gibanju. 
Pomemben del opreme je 
turnosmučarski čevelj oz. 

pancar, ki marsikomu pov-
zroča težave, ker je npr. pre-
ozek, a se te težave deloma 
že da odpraviti z raztegom 
zunanjega, plastičnega dela 
čevlja, zato je ob nakupu po-
trebno dodobra preizkusiti 
čevelj. Turni čevlji imajo 
vibram podplat, saj je nema-
lokrat s temi čevlji treba 
hoditi tudi po skalnem po-
bočju, kjer je treba imeti do-
ber oprijem. Palice so pona-
vadi navadne zložljive s šir-
šimi krpljami nad konico, le 
tekmovalne so iz enega dela 
in jih boste morali kupiti po 
meri. Kože oz. psi se upo-
rabljajo za vzpenjanje po po-
bočjih, srena6 pa so nekakš-
ne turne dereze in služijo za 
hojo po trših, poledenelih 

pobočjih. Turni smučar 
mora imeti celotno opremo 
gornika za gibanje v zim-
skih razmerah. Zato so čela-
da, dereze, cepin in lavinska 
žolna sestavni del celotne 
opreme. 
Splošno za varno turno 
smučanje. Izognite se smu-
čanju, kadar je nevarnost za 
snežne plazove zelo velika. 

Turno smučanje 
kot dober trening gorskih 
tekačev 
Številni gorski tekači pozimi 
turno smučanje izkoriščajo 
kot trening nabiranja vzdrž-
ljivosti in moči, kar jim še 
kako prav pride v tekmoval-
nem obdobju gorskega teka. 

Nasveti o športni prehrani 
Ob upoštevanju pravil o pravilni prehrani in z redno vadbo je mogo-
če V 2 • J mesecih doseii marsikaj! Se tako dobro zasnovana In napo-
rna vadba ne pripelje do želenih učinkov, £e ni podprta s pravilno pre-
hrano. Predstavljamo Sest osnovnih pravil, ki jih je priporočljivo vklju-
čiti v prehranjevalne navade, če želite uspeSno vaditi in učinkovito 
nadzorovati svojo telesno težo. 

1. Pet obrokov na dan 
Prvo pravilo pravi, da je potrebno zaužiti vsaj pet obrokov dnevno, saj 
boste tako precej pospešili presnovo. Obroki naj bodo manjši, hrane 
naj bo le toliko, da vam zadostuje do naslednjega obroka. 

2. Dovolj hranilnih snovi 
Drugo pravilo zahteva, da naj vsak obrok vsebuje vse potrebne hranil-
ne snovi, sestavljen pa naj bo iz 40 odstotkov beljakovin (nemastno 
meso, ribe, lahki mlečni izdelki, jajca oz. jajčni beljaki ipd.), 40 odstot-
kov ogljikovih hidratov (polnozrnat kruh. testenine, rjavi riž. zelenja-
va, sadje) in 20 odstotkov maščob (predvsem nenasičenih). Zelo po-
membno je, da kolikor se da zmanjšate delež maščob in v glavnem 
uživate rastlinske (nenasičene) maščobe (npr. hladno stisnjeno oliv-
no olje, olje severnomorskih rib, npr. lososa ipd.). 

3. Ogljikovi hidrati 
Tretje pravilo predpisuje količino hrane, ki vsebuje ogljikove hidrate, 
in ki je glavni vir energije za organizem, prilagodite količini in stopnji 
aktivnosti, ki sledi v dveh do treh urah po obroku. Če boste po obro-
ku počivali, energije iz ogljikovih hidratov ne potrebujete. Če jih boste 
zaužili preveč, bo presežek končal v nakopičeni podkožni maščobi. 
Predvsem uživajte polnovredne ogljikove hidrate, saj se le-ti počasi 
pretvarjajo v krvni sladkor in zato dajejo stalno energijo daljši čas (2 • 
3 ure). Izogibajte se močno predelanih živil (izdelki iz bele moke, beli 
riž, sladkor ipd.), delež sadja pa naj ne presega 15 odstotkov. 

4. Dieta 2 manj energije 
Podkožno maščobo lahko izgubite le z dieto, ki ima negativno ener-
gijsko bilanco. Dnevno morate pojesti manj kot porabite. Torej se 
splača četrtega pravila kar lepo držati. 

5. Dodatki k prehrani 
Peto pravilo priporoča vsem, ki se ukvarjate s katerokoli obliko šport-
ne rekreacije, priporočamo jemanje dodatkov k športni prehrani, kot 
so na primer multivitaminsko-mineralni preparati in nadomestki 
obrokov. 

6. Dovolj tekočine 
Zelo pomembno je še zadnje pravilo, ki opravi, da zaužijte 3-4 litre 
tekočine (vode) dnevno, odvisno od teže in klimatskih pogojev. 
Športna prehrana ni vse. Potrebna sta še kakovosten trening in trdna 
volja. Tako je uspeh vadbe zagotovljen. R.C. 

Nasveti o športni prehrani 

Maščobe poleg ogljikovih hidratov predstavljajo zelo po-
memben vir energije, ki jih začne telo uporabljati brž, ko iz-
prazni glikogenske rezerve nakopičene v mišičnem tkivu. 
Maščobe so nujno potrebne za vzdrževanje zdravja in do-
brega počutja, saj so dejavne v mnogih pomembnih proce-
sih v telesu. Zato maščob nikoli popolnoma ne izločiti iz 
prehrane. Maščobe so potrebne za zdravje kože in las, ne-
pogrešljive so pri transportu v maščobi topnih vitaminov (A, 
D, E in K), sodelujejo pa tudi pri uravnavanju krvnega tlaka 
in nivoja holesterola v krvi. Maščobe delimo na nasičene in 
nenasičene. Nasičene maščobe običajno najdemo v hrani 
živalskega izvora, kot so meso, mleko in maslo. Nenasičene 
maščobe so pri sobni temperaturi v tekočem stanju, najde-
mo jih v olivnem, arašidovem, koruznem in sončničnem 
olju. Najbolje je uživati čim več nenasičenih maščob, ki 
dobro vplivajo tudi na naše počutje in zdravje. R. C. 



Šport se predstavi 

S "psi" pozimi v gore 
na smučeh 
Predstavljamo tekmovalno turno smučanje, katerega središče je zagotovo Jezersko. 
M A J A B E R T O N C E L ; 

Turno smučanje je šport, s 
katerim se ukvarja vedno 
več ljudi. Pravijo, da je tisto, 
kar vleče, neokrnjena nara-
va, smuka po celem snegu, 
adrenalin,... Da je adrenali-
na še več, se je razvilo tek-
movalno turno smučanje, ki 
združuje elemente planin-
stva, turnega smučanja, teka 
na smučeh in alpskega smu-
čanja. Tekmovanja potekajo 
v gorah in zahtevajo od tek-
movalcev smučarsko znanje, 
gomiške izkušnje in odlično 
telesno pripravljenost. Tek-

movalci se po skupinskem 
startu podajo na nekajkilo-
metrsko označeno progo, ki 
vključuje tako vzpone kot 
tudi spuste. Pred vzponom 
tekmovalci dajo na smuči 
kože za vzpenjanje, bolj po-
znane pod imenom "psi". 
Tekmovalno turno smučanje 
ima pri nas že tradicijo. Za-
dnja leta je najbolj odmevno 
tumosmučarsko tekmovanje 
na Jezerskem - Memoral 
Luke Karničarja in Rada 
Markiča. Nasploh velja Je-
zersko za nekakšno središče 
tekmovalnega turnega smu-
čanja. "Jezersko ima okrog 

700 prebivalcev, s turnim 
smučanjem se jih zagotovo 
ukvarja več kot 50, od tega jih 
20 skoraj vedno starta na tek-
mah," pravi Drejc Kamičar, 
predsednik GRS Jezersko. 
Povprašamo ga za prvo tek-
movanje v tem športu pri 
nas: "Za začetek štejemo Tri-
glavski smuk iz Kredarice v 
30. letih prejšnjega stoletja. 
Takrat so smuči na Kredarico 
še nesli, v dolino pa smučali 
drugi dan. Tekmovalno tur-
no smučanje smo Slovenci 
zelo intenzivno začeli spo-
znavati v 80-tih letih in takrat 
smo začeli hoditi v tujino, z 

Jezerskega predvsem v Italijo, 
Štajerci bolj na Češko in Slo-
vaško. V 90-tih letih so se tek-
movanja po enakih pravilih 
začela tudi pri nas. Tekmoval-
no turno smučanje je ena od 
najresnejših kandidatk, da 
postane olimpijska discipli-
na." V Sloveniji je bila pri 
PZS ustanovljena Komisija 
za tekmovalno turno smuča-
nje. V letošnjem koledarju je 
pet tekem (Krvavec, Jezersko, 
Pokljuka, Tržič, Okrešelj) in 
na vsaki povprečno nastopi 
okrog petdeset tekmovalcev, 
najpogostejša priimka pa sta 
zagotovo Kamičar in Šenk. 

T e k m o v a n j a v t u r n e m s m u č a n j u s o z a n i m i v a t u d i za g l eda l c e . I FOTO: C O R A Z O KAVČIČ 

Lanski zmagovalec nima dobre opreme 

Tomaž Soklič, lanski zmagovalec slovenskega pokala v tek-
movalnem turnem smučanju, se je s tem športom srečal v 
vojski pred petnajstimi leti. Po rodu je Tržičan, živi pa na Šen-
turški Gori pod Krvavcem, tako da ima terene za trening prak-
tično za hišo. "Treniram redno, povečini kar ponoči. )e dru-
gače, malce se psihično spočiješ, poleg tega so tudi proge 
lepo poteptane." Zanimalo nas je, kakšno opremo ima: "Zelo 
slabo, saj je od pol do enega kilograma težja, kot jo imajo 
nekateri tekmeci. Turne smuči imam težke en kilogram. Naj-
lažje so 78o-gramske. Vezi tehtajo 600 gramov, dobiti se da 
še enkrat lažje. Pomembni so tudi čevlji, manj pa palice. Jaz 
imam klasične za tek na smučeh. Čelada je zelo priporočljiva, 
na glavi jo imam tudi, če grem na smučišče. Vedno imam s 
seboj tudi prvo pomoč. Vrhunsko opremo dobiš za dva tisoč 
evrov, za svojo sem dal tisoč evrov." M. B. 

Najraje smuča s Kredarice 
Nejc Kuharje najbolj obetaven turni smučar pri nas. Na letošnjem evropskem prvenstvu bo med mlajšimi člani skušal izboljšati lansko peto 
mesto s svetovnega prvenstva. 

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

V tekmovalnem turnem smu-
čanju je vsako leto več mladih 
tekmovalcev. Najboljši med 
njimi je Nejc Kuhar, ki se v le-
tošnjem točkovanju za sloven-
ski pokal poteguje celo za 
skupno zmago. "Lani sem bil 
v članski razvrstitvi drugi, letos 
sem zmagal že na prvi tekmi, 
a s Tomažem Sokličem sva 
zelo izenačena, tako da ni še 
nič odločenega. Potrebno bo 
še počakati, da bomo dobili 
odgovor, kdo je najboljši le-
tos." pravi 21-letnik iz Kokre, 
ki se s tekmovalnim turnim 
smučanjem ukvarja pet let. 
"Pritegnila me je okolica, bliži-
na Jezerskega, ki je nekakšno 
središče turnega smučanja. 
Pred tem sem okrog pet let 
treniral plezanje, bil sem kar 
uspešen, a me je bolj kot ple-
zanje v dvorani pritegnilo tur-
no smučanje v naravi," razJoži 
študent tretjega letnika geo-
grafije, ki trenira po progra-
mu, vsak dan eno, dve ali tri 
ure, a takoj pristavi: "Kljub 

temu nisem profesionalec, saj 
se od tega ne da živeti, mi je pa 
ta šport poleg študija priorite-
ta." In kaj je pomembno za 
doseganje vrhunskih rezulta-
tov v tem Športu? "Najbolj po-
membna je fizična pripravlje-
nost. Je pa še veliko d r u ^ 
stvari: biti moraš dober smu-
čar, spreten pri menjavah, mo-
čan v rokah," še razloži. Letos 

Smučati v gorah je lahko tudi 
nevarno. Se je kdaj v nevarno-
sti znašel tudi Nejc Kuhar? 
"Lani me je stisnilo pri srcu, 
ko je na svetovnem prvenstvu 
plaz zasul nekaj tekmovalcev, 
a na tekmovanjih je organiza-
cija dobra, tako da je takoj pri-
šla pomoč." Kot še nekateri v 
turnem smučanju, tudi on po-
leti tekmuje v gorskem teku in 

"Najbolj pomembna je fizična 
pripravljenost. Je pa še veliko 
drugih stvari: biti moraš dober 
smučar, spreten pri menjavah, 
močan v rokah". 

ima visoke cilje tudi na evrop-
skem prvenstvu konec marca, 
kjer bo tekmoval v kategoriji 
mlajših članov do 23 let. Lani 
je bil na svetovnem prvenstvu 
peti, kar je doslej najboljša slo-
venska uvrstitev na velikih tek-
movanjih. 

se redno uvršča v prvo desete-
rico, veliko se vozi tudi s kole-
som. Na prvem mestu pa osta-
ja turno smučanje: "Najlepše 
je tam, kjer je veliko celega 
snega in odprti tereni, zato rad 
smučam s Kredarice, ter na 
območju Pokljuke." 

Nejc Kuhar ima rad vse, kar je povezano z aktivnostmi v gorah: je alpinist, gorski tekač, 
n a p r v e m m e s t u pa j e t u r n o s m u č a n j e . I FOTO: G O R A Z D KAVČIČ 



znane osebnosti in šport 

Med rekreacijo razmišlja o poslu 
Bine Kordež si je pred petimi leti zastavil cilj: prekoiesariti vse ceste v Sloveniji. Kot pravi, je to izziv za celo življenje. 
MAJA BERTONCELJ 

Bine Kordež je v javnosti 
najbolj poznan kot uspeSen 
gospodarstvenik. Manj zna-
no pa je, da del prostega 
časa, ki pa ga nima prav veli-
ko, zapolni z rekreacijo, 
predvsem s kolesarjenjem in 
hojo v naravi, na bližnji Ta-
lež, na katerega se povzpne z 
Lancovega, kjer živi z druži-
no. 

Kakšno je vaše vsakdanje 
življenje zunaj Merkurja? 
"Večji del svojega časa na-
menjam službi, v povprečju 
12 ur na dan. Kljub temu pa 
nekaj ur še ostane, in če se le 
da, jih izkoristim za fizično 
aktivnost. Nisem tipičen 
športnik, pravzaprav se ne 
štejem za kakšnega poseb-
nega športnika. Zanimivo je, 
da športa nikoli ne gledam 
po televiziji, v časopisu pre-
berem le rezultate, da sem 
vsaj malo informiran. Eno-
stavno me ne zanima, ni-
mam interesa, da bi gledal, 
kako se drugi ukvarjajo s 

Kdo vas je potem navdušil 
za šport? 
"MaJo več sem se s športom 
začel ukvarjati s prihodom v 
Merkur okoli leta 1990. Za 
kolesarjenje me je navdušil 
Viktor Vauhnik, takrat eden 
izmed vodilnih v Merkur-
ju." 

Kakšna je za vas najboljša 
rekreacija? 
"Značilnost mojih športnih 
aktivnosti je, da vse poteka-
jo v naravi, ter da so indivi-
dualne, saj se težko vežem 
na ekipe, ker nikoli ne vem, 
kdaj bom prišel domov." 

Pa lahko med športom od-
mislite službo? 
"Pri hoji in kolesarjenju 
razmišljam prav o službi, o 
poslu, določenih odločitvah, 
potezah. To je edini čas, 
kjer lahko v miru stvari pre-
misliš. dobiš veliko novih 
idej. Ves koncept za članke, 
ki jih pišem za časopise, se-
stavim na kolesu ali pri hoji 
na Talež, doma se le še use-
dem za računalnik in napi-

"V petih letih sem prekolesaril 
približno tretjino Slovenije. 
Samo lani sem bil na kolesu 
146-krat, skupaj 315 ur. 
Vtem času sem naredil 5.777 
kilometrov, 108 kilometrov je 
bilo višinske razlike. Da bom 
prevozil vse ceste v Sloveniji, 
ki jih je skupaj okrog 70 tisoč 
kilometrov, bom potreboval še 
od deset do petnajst let." 

športom. Če imam čas, se 
raje ukvarjam sam, in v pov-
prečju fizični aktivnosti na-
menim uro do dve dnevno. 
Poleg športa nekaj časa po-
svetim družini, prijateljem. 
To pa je tudi vse. Priznati 
moram, da ničesar ne nare-
dim doma pri hiši, vse posto-
ri in organizira moja žena." 

Ste se s športom ukvarjali že 
kot otrok? 
"Tudi v tem pogledu sem 
netipičen za športnika. V 
mladih letih nikoli nisem 
imel veselja do športa in 
sem bil v njem ves čas zelo 
slab, zelo neroden, tako da 
sem tako v osnovni kot tudi 
v srednji šoli imel zaradi te-
lovadbe težave z uspehom, 
saj sem imel vse predmete 
ocenjene z odlično (5), le pri 
telovadbi sem bil dober (3). 
Do 20. leta se s športom ni-
sem ukvarjal popolnoma 
nič. Danes pa kolesarim, 
hodim v hribe, pozimi smu-
čam." 

šem. Včasih sem s seboj no-
sil tudi diktafon, a se ni ob-
neslo." 

Dejali ste, da hodite na Ta-
lež. Kako pogosto? 
"Če ne grem na kolo in če 
pridem s službe domov vsaj 
do sedme, osme ure zvečer, 
se po cesti sprehodim na 
Talež. Lani sem šel 95-krat, 
kar je najmanj v zadnjih le-
tih, ko sem zabeležil nekje 
med 100 in 150 vzponi. 
Razlog je v tem, da sem bil 
lani precej več na kolesu in 
zato ni bilo potrebe, da bi 
hodil še na Talež." 

Vaša želja je prekoiesariti 
vse ceste v Sloveniji. Kdaj 
ste se lotili tega "projekta", 
zakaj in koliko kilometrov 
cest ste že prekolesariii? 
"Na začetku sem kolesaril 
predvsem po Gorenjskem. 
Pred petimi leti pa sem za-
čel razmišljati, da bi bilo za-
nimivo prekoiesariti vso 
Slovenijo, vse ceste, tako as-

faltne, makadamske kot 
tudi gozdne, ki jih je skupaj 
okrog 70 tisoč kilometrov. 
Ocenjujem, da sem prekole-
saril že približno tretjino 
Slovenije, večinoma po Go-
renjskem, Primorskem, Vi-
pavskem, Krasu in Ljubljani 
z okolico. Doma na steni 
imam velik zemljevid Slove-
nije, na katerem označim 
vse ceste, ki sem jih do sedaj 
že prevozil. Najbolj prazen 
del na zemljevidu je Koroš-
ka, Notranjska in Kočevska." 

Kje je najlepše kolesariti? Bi 
bralcem lahko priporočili 
kakšno dobro turo? 
"Ne morem reči, katero ob-
močje je lepše od drugega, 
ker ima vsak del Slovenije 
svoje značilnosti. Najmanj 
me vleče na Notranjsko in 
na Kočevsko, kjer je vse po-
raščeno, kjer ni razgledov, 
voziš le skozi gozdove. Seve-
da je lepo kolesariti po Go-
renjski, izredno lepe ture so 
po Idrijsko-Cerkljanskem 
hribovju, še posebno v 
maju, ko travniki tako lepo 
cvetijo." 

Imate radi rože? Se med ko-
lesarjenjem kdaj ustavite in 
jth naberete za domov? 
"Rože so mi v veliko veselje. 
Na tematiko rož med potjo 
naredim kakšno fotografijo, 
morda se nekajkrat na leto 
tudi ustavim in jih natr-
gam." 

Ob vseh službenih obvezno-
stih, ki jih imate, se človek 
vpraša, kdaj najdete čas za 
kolesarjenje po Sloveniji? 
"Službeno sem veliko odso-
ten, potujem pa predvsem 
po Sloveniji, in takoj, ko za-
ključim s službenimi obvez-
nostmi, se včasih, namesto 
da bi šel na kosilo, raje pre-
oblečem in grem na kolo. 
Včasih si namenoma sestan-
ke organiziram tako, da 
imam vmes kakšni dve uri 
časa za kolesarjenje. Kolo 
imam vedno v avtu. Če 
imam le čas, kolesarim tudi 
med vikendi." 

Koliko kilometrov ste lani 
prekolesariii? 
"Na kolesu sem bil 146-krat, 
skupaj 315 ur. V tem času 
sem naredil 5.777 kilome-
trov, 108 kilometrov je bilo 
višinske razlike." 

Kolesarijo morda tudi vaši 
poslovni partnerji? Se kdaj 
srečate na kolesu? 
"V Merkurju za poslovne 
partnerje iz Slovenije organi-
ziramo vzpon na Vršič, za 
vodstvo imamo vsako leto 
dvodnevno kolesarjenje. 
Imam tudi nekaj kolegov, s 
katerimi kolesarimo nekaj-
krat na leto, a težko uskladi-
mo urnike." 

Greste kdaj na kakšno tek-
mo? 

Bine Kordež z ženo v Castelmontu v Italiji. 

Bine Kordež je letos s kolesom naredil že okrog petsto kilometrov. 

"Na tekme načrtno ne ho-
dim, čeprav imajo svoj čar. 
Raje kolesarim v miru. Kar 
verjeti ne moreš, da je na veči-
ni stranskih cest v Sloveniji 
zelo malo prometa in se res-
nično lahko voziš v miru." 

Kolesarite s cestnim kole-
som?' 
"Doslej sem največ prekole-
saril s treking kolesom, ker 
pa mi povečini ostajajo še 
gozdne in makadamske ce-
ste, v zadnjem času kolesa-
rim predvsem z gorskim. 
Večkrat je namreč potrebno 

zaviti tudi na kakšno kolo-
vozno pot, tako da pridem 
nazaj na izhodišče vedno po 
drugi poti." 

Kako fizično pripravljenost 
ohranjate pozimi? 
"V dvorani me ne boste vi-
deli. Tudi pozimi se da kole-
sariti in letos sem naredil že 
okrog petsto kilometrov. Če 
se le da, gremo z družino na 
sankanje." 

Vaš cilj je torej prekoiesariti 
vse ceste v Sloveniji. Kdaj 
načrtujete, da bo uresničen 

in kakšen izziv si boste za-
stavili potem? 
"To je izziv za vse življenje. 
Ceste, ki jili še nisem prevo-
zil, so vedno bolj oddaljene in 
potrebuješ precej časa. da pri-
deš do tja. Če bom hotel vse 
prekoiesariti, se bom moral 
tudi ponavljati, del cest prevo-
ziti še enkrat. Verjetno bom 
za zaključek potretoval še od 
deset do petnajst let, če mi bo 
seveda zdravje služilo, zato 
menim, da mi kakšnega po-
dobnega dodatnega izziva v 
življenju ne bo več potrebno 
postaviti." 



Šport za najmlajše 

Anketa 

Kako se spominjate svojih športnih začetkov in 
kdaj naj otroci začnejo trenirati? 

Rok Benkovič, smučarski skakalec: "Vsak sam 
pri sebi začuti, kdaj bi začel trenirati. Jaz sem 
doma prosil, da bi šel skakat, ko sem bil star 
enajst let. Skoke sem gledal po televiziji, tudi v 
živo in želel poskusiti. V klubu so rekli, da je to 
že precej pozno, a m e n i m , da če se potem 
trudiš naprej, lahko vse nadoknadiš." 

Janez Marič, biatlonec: "Smučarski tek sem za-
čel trenirati ravno pravi čas, v petem razredu. 
Razlika takrat in danes pa je, da smo mi veliko 
tekli kros, kjer so trpela kolena, danes pa poleti 
tečejo na rolkah. Če bi bil jaz trener, bi pri 
treningih zelo pazil glede obremenitve kolen. V 
tekmovalni šport bi otroka usmeril šele nekje 
pri petnajstih letih, prej bi delal predvsem na 
razvijanju tehnike." M.B. 1 FOTO: TINA DOKL 

Tadej Valjavec, kolesar: "Na začetku s e m ko-
maj čakal tekmovanja, saj mi je vsaka tekma 
pomenila izziv, danes pa marsikatera tekma 
pomeni stres in je bolj pod prisilo. Tudi časa in 
energije za zabavo ni bilo, saj sem se skušal 
stoodstotno posvetiti m o j e m u delu ter ob 
močnih ambicijah doseči zastavljene cilje," 
pravi Tadej, ki računa še na kaki dve leti v pro-
fesionalnem svetu kolesarstva. J. F. 

Loški asi vadijo z 
• v • najm ajsimi 

v Škofji Loki za športno udejstvovanje najmlajših skrbijo kar štirje znani vrhunski športniki: 
Brigita Langerholc, Sašo Bertoncelj, Nejc Brodar in Tomas Globočnik. 
MAJA BERTONCELJ 

Občina Škofja Loka je po-
znana tudi po številnih 
športnikih najvišjega kako-
vostnega razreda. Nekateri 
med njimi so se znanja s 
področja športa prek svoje 
športne šole ali celo osebno 
odločili prenesti na najmlaj-
še. Od lanske jeseni lahko 
svojega otroka vpišete v 
športno šolo k atletinji Bri-
giti Langerholc, smučarske-
mu tekaču Nejcu Brodarju 
ali nekdanjemu biatloncu 
Tomasu Globočniku, s fe-
bruarjem pa osnovnih 
športnih veščin najmlajše 
uči tudi gimnastičar Sašo 
Bertoncelj. 

Brigitina šola "vedno 
z igro" 
"V Škofji Loki velike ponud-
be za rekreacijo za najmlaj-
še ni bilo, zato sem se odlo-
čila za šolo Brigite Langer-
holc. Očitno pa so ta manj-
ko videli tudi drugi," je po-
vedala atletinja, katere šola 
nosi geslo "vedno z igro", 
vodi jo njen fant Uroš, ka-
dar le utegne, pa pride naj-
mlajše obiskat tudi sama. 
Vanjo je trenutno vključe-
nih sedem otrok, starih od 
tri do pet let in pol. Vadijo 
ob sredah med 16.50 in 
17.50 v telovadnici v športni 
dvorani Poden. "Gre za 
splošno vadbo, vse poteka 
skozi igro. Poleti bomo 
organizirali tudi športne ta-
bore na Pokljuki. Kaj več pa 
o tem še ne morem poveda-
ti, saj ravno pripravljamo 
program. Namenjen pa bo 
vsem, ne zgolj tistim, ki že 
obiskujejo Brigitino šolo," 
pravi Uroš, ki ga lahko za 
več informacij pokličete na 
040/465 261. Športna šola 

Brigite Langerholc naj bi v 
prihodnje potekala tudi v 
Kranju. 

Gimnastika s Sašom 
Bertoncljem 
Sašo Bertoncelj v okviru ŠD 
Matrica dela z otroki starimi 
od tri do šest let, v skupini 
pa jih je trenutno deset. Va-
dijo enkrat tedensko, ob tor-
kih od 14.45 do 15.45 ^ 
vadnici POŠ Reteče. "Učim 
jih osnov gimnastike: skače-
mo na ponjavi, delamo pre-
vale, osnovne vaje za koordi-
nacijo, ravnotežje, skratka, 
vaje. ki so primerne za otro-
ke v tej starosti. Gre za 
splošno gimnastiko, ki je 
osnova in zelo pomembna 
za katerikoli šport," pojas-
njuje telovadec, ki blesti na 
konju z ročaji, in ki, kljub 
temu da ima treninge dva-
krat na dan, še najde nekaj 
časa za vadbo z najmlajšimi, 
kar mu je v veliko veselje, 
zato v primeru še večjega za-
nimanja razmišlja o še 
enem terminu. Za informa-
cije pokličite: 031/378 723 
(Majda). 

Športna šola Nejca 
Brodarja 
Športna šola Nejca Brodarja 
deluje v okviru ŠD Tekač. 
Namenjena je otrokom v 
starosti od šest do devet let, 
poteka pa ob ponedeljkih od 
17.50 do 19.15 in ob sredah 
od 16.30 do 17.30 na OŠ 
Škofja Loka - Mesto. "V vad-
bo je vključenih od štiri do 
šest otrok, ki se učijo osnov 
športa: gimnastike, igre z 
žogo, da zna otrok vreči na 
koš, narediti počep, preval, 
salto. Če bi bil sneg, bi tekli 
na smučeh in smučali, pole-
ti pa bomo rolali. Vse sku-

Tomas Globočnik ima v skupini deset otrok. Med tednom 
so v telovadnici, med vikendom gredo tudi na Pokljuko. 

paj pa je seveda povezano z 
igro. Pomembno je, da se 
pri nas otrok nauči osnov-
nih znanj, bolj specifična pa 
potem dobi v športu, za ka-
terega se bo morda odločil 
kasneje," pravi naš edini 
član A reprezentance v 
smučarskih tekih, ki je tre-
nutno na svetovnem prven-
stvu v nordijskem smuča-
nju na Japonskem. Sam je 
zaradi tekem in treningov 
pogosto z doma, zato za 
otroke v njegovi šoli skrbijo 
študenti Fakultete za šport. 
Informacije: Urška Seljak 
(040/348 504), Urška Bro-
dar (031/627 204). 

Šola biatlona s Tomasom 
Clobočnikom 
Novost v Škofji Loki je šola 
biatlona, ki jo vodi naš ne-
kdanji zelo uspešen biatlo-

nec Tomas Globočnik, ki pa 
poudarja, da kljub nazivu 
šole, ne gre zgolj za biatlon: 
"Veliko delamo na splošni 
motoriki, na osnovah, ki so 
potrebne za vsak šport, se-
veda pa jih učim tudi teka 
na smučeh in streljanja. V 
Crngrobu imamo namreč 
postavljene tarče. Težim k 
temu. da smo čim več zu-
naj. tako da hodimo tudi na 
Pokljuko. Vsi imajo opremo 
za tek na smučeh in kar do-
bro jim gre." V šoli biatlona 
je deset otrok, od zadnjega 
leta vrtca do četrtega razre-
da osnovne šole, v zimskih 
mesecih med tednom vadi-
jo dvakrat tedensko: ob po-
nedeljkih v telovadnici Cen-
tra slepih in slabovidnih, ob 
četrtkih pa na OŠ Ivana 
Groharja (vedno od 17. do 
18. ure). Informacije: To-
mas (041/781 027). 

Sašo Bertoncelj predšolske otroke uči osnov gimnastike. 



kam na šport 

Prijazna rekreacija, Sv. Jošt 
JANEZ FERLIC 

Jošt nad Kranjem velja za 
priljubljeno pohodniško in 
kolesarsko točko, s prekras-
nim razgledom, s primerni-
mi dostopi in odlično po-
strežbo v Smučarskem 
domu, ki je bil udarniško 
zgrajen leta 1950. Med naj-
bolj zavzete "osvajalce" seve-
da sodijo Joštarji, ki jih je 
trenutno 82 in se dnevno iz 
različnih smeri povzpnejo 
do vrha, poleg tega pa tudi 
skrbijo za urejanje planin-
skih poti. Stražišče, Zabu-
kovje, Čepulje in Besnica ve-
ljajo za izhodiščne točke in 
pot lahko nadaljujete dalje 
proti Špičastemu hribu in 
Mohorju. Prekrasne ture 
tudi za tekače in kolesarje, 

odtod pa tudi ideja, ki bo le-
tos po več kot desetletnem 
organizacijskem premoru 
ponovno izpeljana in sicer 
Tek na Jošta, ki bo štel za 
Gorenjski in hkrati tudi Slo-
venski pokal v rekreativnih 
tekih. Trasa poteka po ma-
kadamski cesti od Ribogoj-
nice v Spodnji Besnici, proti 
vodnemu zajetju nad Javor-
nikom in dalje po planinski 
poti proti vrhu v skupni dol-
žini 6,5 kilometra z višinsko 
razliko 435 metrov. 
Na vrhu vas bo v smučar-
skem domu prijazno postre-
gla oskrbnica Mateja Fojkar 
Antolič, ki že dvanajst let 
skrbi za dobro počutje vseh 
obiskovalcev. Med tednom 
so vam na voljo razne jedi 
na žlico in narezki, ob vi-

Oskrbnica smučarskega doma na Joštu Mateja Antolič 
Fojkar (levo) in natakarica Mili Prusnik Folič 

kendih pa si lahko privoščite 
tudi pizze in kosila, za hišno 
specialiteto pa veljajo Koba-

riški štruklji. Odprto imajo 
vsak dan od 8. do 20. ure, 
razen ob ponedeljkih. 

840 -

785 -

690 -

•g 
o 
B 

515 1 

415 -

Jošt 

Cesta odcep 
Špičasti hrib 

1 

0.0 7.0 (km) 

Višinogram tekaške proge Sp. Besnica - Jošt Skupna dolžina 6,5 km s 435 m višinske razlike. 

Tekači četrtič v Gorenjskem pokalu 
z otvoritveno tekmo, 14. Gorskim tekom pod Kriško goro, se bo letos že četrto leto zapored začel 
Gorenjski pokal v rekreativnih tekih, ki bo letos štel enajst tekov. Zaključek septembra v Preddvoru na 
1. Teku Gorenjskega glasa. Tekači Rekreativne ekipe Gorenjskega glasa že pridno trenirajo. 
JANEZ F E R U C 

Pred tremi leti prvič izpeljano 
tekaško pokalno tekmovanje se 
je izkazalo za prijetno popestri-
tev na področju rekreativnega 
teka na širšem območju Go-
renjske. Letos bo še nekaj spre-
memb, ki bodo zagotovo pripo-
mogle k uveljavitvi teka kot 
množične rekreacije in sfxxibu-
janju h gibalni dejavnosti. Na 
sporedu bo skupno enajst te-
kov, različnih po konfiguraciji, a 
zelo primernih za teka željne 
navdušence, ki jih bodo pripra-
vili lokalni organizatorji v sode-
lovanju s Klubom Trmastih iz 
Preddvora, ki kot nosilni organi-
zator skrbi za koordinacijo celo-
t n a tekmovanja preko cele se-
zone. Po uvodnem teku, ki bo 
tradicionalno Gorski tek pod 
Kriško goro pa se bo karavana 
tekačev preselila v Spodnjo Bes-
nico, kjer se bodo tekači povzpe-
li do vrha Sv. Jošta, kar bo letoš-
nja novost in nekakšna nado-
mestitev dosedanjega strmega 
teka na Špičasti hrib. Prvi del se-
zone bo zaključen na Mošenj-
skem teku, kjer bo zaradi grad-
nje avtoceste trasa teka letos ne-
koliko spremenjena. Jesenski 
del se bo začel s tekom po Dov-

žanovi soteski, končni zaključek 
pa tekače čaka na Teku Gorenj-
skega glasa v Preddvoru, kjer bo 
tek izpeljan v okviru praznova-
nja šestdesetletnice izhajanja 
časopisa Gorenjski glas in ta-
krat bodo podeljene tudi nagra-
de najboljšim tekačem preko 
cele sezone in vsem, ki bodo 
uspešno nastopili na vsaj šestih 
tekmah. Skupni zmagi iz lan-
s k a leta bosta branila Maiko 
Pintar iz SD Sonca in tekafica 
Rekreativne ekipe Gorenjskega 
glasa Jana Oman. Oba računata 
na dobro skupno uvrstitev tudi 
letos in se trenutno že priprav-
ljata na prve spomladanske tek-
me. Jana računa na nastope na 
večini tekem. "Upam, da bom 
imela čim manj težav s poškod-
bami, boljše uvrstitve pa priča-
kujem na gorskih tekmah. Naj-
več treniram skupaj z Glasovi-
mi tekači, dodatno pa kondicdj-
sko pripravljenost nabiram s 
pohodi v hribe. Ob dobri pri-
pravljenosti, mislim, da lahko 
obranim lansko pokalno lovori-
ko," pravi profesorica matema-
tike iz Srednjih Bitenj. 
Marko Pintar računa na boljše 
rezultate na ravninskih tekmA, 
ki mu bolj ustrezajo. 'Trening 
pozimi dodatno dopolnjujem s 

turnim smučanjem in tekom 
na smučeh, težav s poškodbami 
nimam. Večinoma treniram po 
občutku in nimam točno dolo-
čenega plana treninga, včasih 
mi zmanjka časa za več trenin-
ga, a drugače ob redni zaposlit-
vi in delu doma pač ne gre," še 
dodaja petintridesetletni Sori-
čan, ki velja za enega boljših te-
kačev na Gorenjskem. 
V množid tekačev pa se bodo 
zagotovo vedno pojavili tudi 
Glasovi tekači, ki so sestavni del 
gorenjske tekaške scene in že 
preko cele zime pridno trenira-

jo v običajnih bazah na Viso-
kem in v Bitnjah. Verjetno se 
bodo najbolj množično udeleži-
li zaključka na i. Teku Gorenj-
skega glasa v Preddvoru, 22. 
septembra. Bolj kot rezultati v 
številkah in sekundah jih pove-
zuje medsebojno športno dru-
ženje, čeprav jih večina zelo 
spodobno napreduje v tekaški 
pripravljenosti in vlagajo v svoj 
fond zdravja. Prosto planiran si-
stem treninga, po katerem delu-
jejo Glasovi tekači, je odlična 
metoda, ki "potegne" tekača na 
stezo, cesto ali planinsko pot. 

Vse tekače lepo vabimo na tekme Gorenjskega pokala, 
kajti skupno se lažje priteče do cilja. Seznam tekov Gorenj-
skega pokala v rekreativnih tekih: 

14. Gorski tek pod Kriško Goro 22. 4. 2007 
1. Tek na Jošt 28 .4 . 2007 
6. Tek Suša 1 9 ^ . 2007 
7. Tek na Križno goro 26. 5. 2007 
27. Tek na Mohor 2. 6. 2007 
9. Visoški tek 9. 6. 2007 
iŠ. Mošenjski tek 16. 6. 2007 
17. Tek po Dovžanovi soteski 18. 8. 2007 
3. Tek na Dražgoško goro 26 .8 . 2007 
7. Slovenski Alpski maraton 8. 9. 2007 
1. Tek Gorenjskega glasa 22. 9. 2007 

Dodatne informacije na mvw.kluh-trmastih.si 

Napovednik 
športnih prireditev 
v Planici sklepno dejanje smučarskih skokov 

JANEZ F E R U C 

Od 22. do 25. marca 2007 bo 
dolina pod Poncami zopet gos-
tila najboljše smučarske 
skakalce sveta, ki bodo na letal-
nid zaključili dolgo tekmovalno 
sezono. Letos bodo na sporedu 
kar tri tekme, saj je mednarod-
na smučarska zveza ponudila 
izvedbo še ene dodatne tekme, 
tako da se bo tekmovalni 
spored začel že v petek, 23. 
marca, dan pred tem pa bo na 
sporedu uradni trening in 
kvalifikadje. Spet bo ta prired-
itev eden največjih slovenskih 
športnih praznikov, saj se 
bodo pod Ponce znova zgrnili 
tisoči navijačev iz vsega sveta. 
Organizatorji za popestritev 
pripravljajo bogat spremljevalni 
program. Več informadj na 
www.planica.info 

Smučarski asi zopet 
zbrani v Kranjski Gori 

V Kranjski Gori se bodo 3. in 4. 
marca 2007 na znameniti pro-
gi pod Vitrancem pomerili 
smučarski asi na že 46. Pokalu 
Vitranc, tekmi za svetovni pokal 
z zavidljivo tradidjo. V soboto, 3. 
marca, bo na sporedu ve-
leslalom, v nedeljo, 4. marca, pa 
slalomska tekma na tej za-
htevni, a vedno odlično priprav-
ljeni progi. Info na www. 
pokal-vitranccom 

16. Pokljuški maraton 
Adriatic Slovenica 

Sportno-rekreadjski center 
Pokljuka pa bo v nedeljo, 18. 

marca 2007, v znamen)u 
smučarskih tekačev na 16. 
Pokljuškem maratonu, kjer bo 
možnost nastopiti na 21 in 42 
kilometrov dolgem maratonu, 
na 10,5 kilomeha dolgem teku 
se bodo med seboj pomerili pri-
padniki Slovenske vojske in 
Polidje. Proga bo pripravljena 
tako za prosto kot klasično 
tehniko, š ^ bo skupinski. 
Organizator Športno društvo 
Pokljuka sprejema predprijave 
do 16. marca na elektronski 
naslov biathlon.pokljuka® 
siol.net ali na janez.kuiistelj 
@S5.net. možnost prijav pa bo 
tudi na dan tekmovanja v pri-
javni pisarni ŠRC Pokljuka na 
Rudnem polju. Info na 
www.biathlon-pokljuka.com in 
na 031/528 891 (Janez Kun-
stelj). 

12 . Tek k Sv. Primožu 

Gorski tekafi bodo v soboto, 31. 
marca 2007, spet tekli k Sv. 
možu nad Kamnikom, ki velja 
za nekakšno ogrevakio tekmo 
gorskih tekačev in je vedno zelo 
dobro obiskana. Start ob 10. uri 
pri lovskem domu Vegrad, Sta-
hovica pri Kamnika Za mlajše 
kategorije, ki se bodo na krajši 
progi pomerili za pokal Caldta 
bo štart ob 10.20. Dolga proga 
meri v dolžino 3,5 kilometra z 
višinsko razliko 400 metrov, 
kratka proga za malčke je dolga 
600 metrov s 50 višLnsldrni 
metri vzponov in spustov. Info 
na www.kgtpapez.com, 031/ 
225-520 (Ivan Urh). 

Organizator: Klub Trmastih Preddvor, Gorenjski glas 
Kraj: Preddvor (osnovna šola) 

Datunn: sobota, 22. septembra 2007, ob 15. uri 
Proga: 11 km, višinska razlika 70 metrov 

Kontakt: Janez Ferlic, 031/561-663, 
ianez.ferllc@qmail.com: 

Marjan Petek, 041/624-158, 
marianpetekcSsiol.net 

www.klub-trmastih.si 
wvinv.gorenjskiglas.si 

Gorenjski Glas 
i innra i iMu.f«t i l .cn 

http://www.planica.info
http://www.biathlon-pokljuka.com
http://www.kgtpapez.com
mailto:ianez.ferllc@qmail.com
http://www.klub-trmastih.si


zanimivosti 

Športni kviz 
Odgovorite na vprašanja in nam odgovore pošljite na Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, Zoisova 1, 
4000 Kranj, s pripisom: "ZA ŠPORTNI KVIZ", seveda pa zraven pripišite tudi svoje podatke. 
Med pravilnimi odgovori bomo izžrebali dva nagrajenca, ki bosta prejela darilni bon za nakup v 
športni trgovini Šport Čarman, Hajheijevo naselje 125, Škofa Loka. 

1 . Koliko zmag je v svetovnem pokalu dosegel smučarski skakalec Primož Peterka? 

Pet • Deset • Petnajst 

2. Kdo je edini Slovenec, ki je izrekel olimpijsko prisego na odprtju iger? 

_ i Jure Franke • Bojan Križaj • Boris Strel 

3. Katerega leta je bilo svetovno hokejsko prvenstvo elitne divizije v dvorani Tivoli? 

• Leta 1950 • Leta 1966 • Leta 2 0 0 0 

4. Kdo je bil prvi selektor slovenske moške rokometne reprezentance? 

• Leopold Jeras • Miro Požun • Tone Tiselj 

5. Kateri košarkar je bil izbran za najkoristnejšega igralca (MVP) na evropskem 
prvenstvu leta 1989 v Jugoslaviji? 

• Toni Kukoč D Dražen Petrovič D Žarko Paspalj 

Tud i jezik potrebuje trening 

Šestdesetletni Japonec je več kot 16 ur na pamet recitiral 
100.000 decimalk števila pi. Zapomnil si je rekordno število 
decimalk števila pi in je s tem potolkel lasten rekord. Ira-
cionalno število pi ima neskončno število decimalk 
(3,1415926535 ...). Japonec je že enkrat prej dosegel svetovni 
rekord, ko je zrecitiral pi do 83.431. decimalke. Dogodek je 
potekal v dve urnih recitalih, z deset minutnimi odmori. Za 
takšno govorjenje je potreben dober fizični in predvsem 
možganski trening. R. C . 

Navezanos t na trenerico 

Trenerka Tamara Monti in njena delfinka Mary G. sta bili lep 
in usklajen par. Nastopali sta v akvariju, v italijanskem kra-
ju Riccione. Trenerka je pred dvema tednoma umrla in od 
takrat naprej je delfinka izgubila vso voljo do življenja. 
Zbolela je, ne sprejema več hrane, trpi pa tudi za živčnimi 
motnjami. Shujšala je tudi za 50 kilogramov, tako da je 
ogroženo njeno življenje. Trenerka in delfinka sta se spoz-
nali že v mladosti, tako da takšna navezanost sploh ni pre-
senečenje. R. C . 

V Pek ingu bo nam izn i tenis igralo 10 .000 ljudi 

Osmega avgusta bo le še leto dni do olimpijskih iger v 
Pekingu na Kitajskem. Kitajci bodo ta dan zaznamovali na 
prav poseben način. Na Trgu nebeškega miru, pred kitaj-
skim narodnim muzejem, kjer je tudi ura, ki odšteva čas do 
olimpijskih iger, bo stalo tisoč miz za namizni tenis. Na njih 
se bo pomerilo 10.000 igralcev, ki bodo uspešni v kvali-
fikacijah. Na Kitajskem se z namiznim tenisom ukvarja več 
ljudi kot z nogometom ali košarko. R. C . 

Č e želite na Luno, se hitro naučite s m u č a t i 

Pri vesoljski agenciji NASA pravijo, da bodo morali prebi-
valci Lune, ki bodo živeli na lunarni postaji, znati smučati. 
To jim bo omogočalo hitrejše gibanje po Luni. Gravitacija 
na Luni je precej manjša kot na našem planetu, zato bi 
lahko z gibanjem, ki je podobno tistemu pri nordijskem 
smučanju, hitro premagovali daljše relacije. Časa imate do 
leta 2020, ko naj bi na Luni stala prva vesoljska baza. R. C . 

Otroka vrgel iz r inga 

jeza ob porazu se zna spreobrniti v prav čudna dejanja. 
Tako je oče, čigar sin je izgubil dvoboj v rokoborbi, stekel v 
ring in zgrabil njegovega nasprotnika ter enajstletnega fan-
tiča vrgel iz ringa. Za povrh je eno primazal tudi njegovemu 
očetu. Vrženi tekmec je presenečen povedal: "Jaz sem se 
samo boril, potem pa naenkrat pride ta človek in me vrže 
ven." Za prekinitev dvoboja obstaja več načinov, a metanje 
otrok v zrak vsekakor ni eden izmed njih. R. C . 
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Kratke nov ice 

Čez Avstral i jo z rolko 

Pot od zahoda do vzhoda Avstralije je 27-letni Britanec pre-
vozil z rolko. Tako je postal prvi človek, ki je opravil 5823 
kilometrov dolgo pot med Perthom na zahodni obali Avs-
tralije in Brisbanom na vzhodni obali. Za to je potreboval 
pet mesecev, kar pomeni povprečno 65 kilometrov rolkanja 
na dan. "Nisem bil preveč zadovoljen s svojim življenjem, 
čutil sem potrebo po spremembi, neko jutro sem se zbudil 
in pomislil, da bi šel na potovanje z rolko," je dejal Britanec, 
ki sicer rolka šele dve leti. R. C . 

D o vrha 1576 s topn ic 

V New Yorku je bil v začetku februarja že tradicionalni 30. 
tek na vrh nekoč najvišje stavbe na svetu, Empire State 
Building. Do vrha 320 metrov visoke zgradbe vodi 1576 
stopnic. Zmagovalec, študent iz Stuttgarta Thomas Dold, je 
za pot do vrha porabil 10 minut in 25 sekund. Rekord sicer 
znaša 9 minut in 33 sekund. R. G. 

Strastn i pobiralec ž o g 

Brazilska nogometna zveza je prvič v zgodovini suspendi-
rala pobiralca žog. i2-letnik, član podmladka drugoligaša 
Comerciala, v zadnjih minutah tekme vratarju gostujoče 
ekipe Botafoga ni hotel izročiti žoge. Ko mu jo je ta poskušal 
odvzeti, ga je udaril s kovinsko palico. Vratar je moral 
poiskati zdravniško pomoč. Zaradi nediscipliniranega pobi-
ralca žog Comercial na domačem igrišču ne bo smel igrati 
naslednjih treh tekem. R. C . 

G o l o s m u č a n j e 

Avstrijski smučar Rainer Schonfeider je letos v Wengnu 
smučal povsem gol. Golo smučanje je bilo posledica stave. 
Schonfeider je namreč stavil s svojim fizioterapevtom, da 
bo smučal gol, če bodo bolečine po padcu na treningu po-
pustile do naslednjega jutra. Očitno so bolečine minile in 
tako se je Schonfeider po smukaški progi spustil obut le v 
smučarske čevlje in s čelado na glavi. Na srečo so bile vre-
menske razmere takšni avanturi naklonjene, saj so v 
VVengnu vladale spomladanske razmere s temperaturami 
do TO stopinj Celzija. Seveda pri svojem početju ni ostal 
neopažen, zato je nastalo kar nekaj posnetkov njegovega 
početja. "Vesel sem, da so bolečine popustile in da ni bilo 
mrzlo. Fotografa pa nekako nisem opazil. Zadeva je bila 
mišljena povsem zasebno in ni bila namenjena širši javnos-
ti," je dejal Schonfeider. R. G. 

Strel v A m a z o n k i 

Ultramaratonski plavalec Martin Strel je v Atalayl začel svoj 
največji podvig. V 70 dneh bo poskušal preplavati 5430 kilo-
metrov Amazonke. Člani plemena Ashaninka so mu s 
slovesnostjo zaželeli srečno plavanje po provinci Ucayali ter 
ga posvarili o nevarnostih, ki mu utegnejo povzročati 
težave. Sedaj je že krepko v bitki z nevarno reko. Srečno, 
Martin. R. G. 

Strelovo življenje je voda 

Petdeset najlepših zadetkov 

Na spletnem portalu http://www.dailymotion.com so ses-
tavili lestvico 50 najlepših nogometnih zadetkov v zgodovini. 
Prvo mesto zaseda zadetek argentinskega zvezdnika 
Maradone, ki ga je dosegel na četrtfmalni tekmi svetovnega 
prvenstva leta 1986, na tekmi proti Angliji. Drugo mesto zase-
da zadetek Zlatana Ibrahimoviča, ki je v dresu Ajaxa preigral 
sedem nogometašev in nato dosegel gol. Tudi tretje mesto 
zaseda Ajaxov nogometaš Marco van Basten, ki je dosegel gol 
s "škarjicami". Zadetkov slovenskih Igralcev ni na seznamu, 
najstarejši gol na seznamu pa je iz leta 1970. R. G. 
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