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Osnutki za Prešernov mavzolej 
o b prihajajočem kulturnem prazniku so v nedeljo v Prešernovi rojstni hiši 
v Vrbi odprli razstavo Plečnikovih osnutkov za Prešernov mavzolej. 

ANA HARTMAN 

Vrba - Razstava osnutkov ar-
hitekta Jožeta Plečnika za 
Prešernov mavzolej v Vrbi 
bo v rojstni hiši Franceta 
Prešerna na ogled do konca 
leta. S spominskimi zname-
nji za našega največjega pes-
nika se je Plečnik ijlcvarjal 
kar deset let, med letoma 
1 9 4 2 in 1952, pri čemer po-
sebej izstopa leto 1 9 4 9 , ko so 
ob stoletnici Prešernove 
smrti nameravali njegove po-
smrtne ostanke iz Kranja 
prenesti v Vrbo. "Na natečaj 
so povabili tudi Plečnika, da 

bi zrisal primeren spomenik. 
Imel je tri ideje: ena je bila s 
topoli obkrožen sarkofag v 
bližini rojstne hiše. druga je 
bila žara, najbolj veličasten 
pa je bil skoraj deset metrov 
visok mavzolej nasproti cer-
kve sv. Marka, do katerega bi 
vodila monumentalna pot," 
je razložil zunanji sodelavec 
arhitekturnega muzeja Ljub-
ljana in avtor razstave Kle-
men Košir. "Do realizacije ni 
prišlo zaradi finančnih razlo-
gov, poleg tega se je po obha-
janju stoletnice pesnikove 
smrti zmanjšalo zanimanje 
za postavitev spomenika. 

vprašanje pa je tudi, koliko je 
bil Plečnik v tistem času 
moralo-politično primeren." 

V kultumem programu so 
z recitacijami Prešernovih 
pesmi sodelovali poslanci, a 
so se povabilu odzvali le Bo-
rut Sajovic in Aleš Gulič (oba 
LDS), T o m a ž Štebe (SDS) 
ter član sveta LDS Viktor Ža-
kelj. Prisotnost politikov je 
'izkoristil' žirovniški župan 
Leopold P c ^ č a r , ki |e nanje 
skušal apelirati s svojim go-
vorom, v katerem je posebej 
izpostavil ureditev Vrbe z iz-
gradnjo obvoznice in uredit-
vijo kulturnega centra. 

Razstava Plečnikovih osnutkov za Prešernov mavzolej bo v pesnikovi rojstni hiši v Vrbi na 
ogled do konca leta. / fom: mia Pogjjj/ 
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POSLOVANJE Z BANKO OD DOMA 
ELEKTRONSKA BANKA 

IBI le za prekupčevanje 
Kaže, da nima z IBI-jem nihče več resnih namenov. Tkanina Celje ga je nekaj 
tednov po odkupu prodala. 

ŠTEFAN ZARGI 

Kranj - Naše slutnje, da za 
družbo za proizvodnjo žakar-
skih tkanin IBI Kranj, potem 
ko so se lastniki lani odločili 
prodati "družinsko srebmi-
no" - delnice Gorenjske ban-
ke ter si kljub izgubi iz poslo-
vanja izplačali mastne divi-
dende, ni posebej svede pri-
hodnosti, se žal uresničujejo. 
Potem ko je sredi decembra 
celjska Tkanina na dražbi, ki 
jo je organizirala Slovenska 

odškodninska družba 
(SOD), za nekaj več kot tri 
milijone evrov kupila 85 od-
stotkov delnic IBI-ja - poleg 
nekaj manj kot 17-odstotne-
ga državnega deleža, ki ga je 
imel SOD, so se za prodajo 
odločili tudi drugi lastniki, so 
s e v Tkanini pretekli teden 
odločili večinski lastniški de-
lež prodati naprej. Morda ta 
preprodaja v razmerah pro-
stega delniškega trga ne bi 
bila nič posebnega, če bi že 
ne bila ob Tkanininem naku-

pu vrsta pomislekov. Pred-
vsem ta, da je bila kupnina 
občutno prenizka, saj naj bi 
bile IBI-jeve nepremičnine 
vredne prek šest milijonov 
evrov, da ima IBI za 1,5 mili-
jona evrov delnic Zavaroval-
nice Triglav in da je mogoče 
poslovanje z izgubo (po ne-
katerih ocenah naj bi IBI lani 
pridelal za več kot šest milijo-
nov evrov izgube) po ocenah 
iz Tkanine sanirati. 
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P O L I T I K A 

Pokrajin 
še ne bomo imeli 

Najpomembnejši pokrajinski zakon, 
zakon o ustanovitvi pokrajin, na gla-
sovanju v državnem zboru ni dobil 
dvotretjinske podpore. Glavni razlog 
za razhajanje koalicije in opozicije je 
število pokrajin. Opozicija meni, da 
bi jih bilo dovolj šest do osem. 

U P O K O I E N C I 

Zvišanje najnižjih 
pokojnin 

Upokojenci z najnižjimi pokojninami, 
ki prejemajo še varstveni dodatek k 
pokojnini, so z januarskim izplačilom 
prejeli za 3,6 odstotka višji dodatek. 
Ko bodo dodatek ta mesec na novo 
odmerili, bo višji skoraj za devet od* 
stotkov. g 

Š P O R T 

Jeseničani v četitfinalu 
z Linzem 

Jeseniški hokejisti so se v ligi Ebel 
uvrstili na šesto mesto in bodo v £e-
trtfinalu poskušali trikrat premagati 
Linz. Triglavani so v državnem prven-
stvu igrali pred praznimi tribunami, 
ker nova dvorana 5e nima uporabne-
ga dovoljenja. 

R E P O R T A Ž A 

Od patrie 
do vročih delnic 

Danes je pustni torek, veliko pustnih 
prireditev pa je bilo že v soboto in v 
nedeljo. Senčurski Godlarji so števil-
ne radovedneže seznanili z evropsko 
poroko premiera Janeza Janše in zale 
Urške Bačovnik, predstavili pa so 
tudi svojo Patrio. ^ 

V R E M E 

Danes bo oblačno, padavine 

bodo ponehale. VnoHnasredo 

se bo ugasnilo, čez dan pa se bo 

pooblačijo. V četrtek bo jasno 

z jutraiyo mfgio. 

-4/7 °C 
jutri: deino oblačno 
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Jubilej vojaškega šolanja 
DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Radovljica - Pred poldrugim 
desetletjem sta začeli delovati 
poveljniško štabna šola s se-
d e ž e m v Poljčah in šola za 
častnike v Šentvidu. N j u n o 
delo sta na slovesnosti v Ra-
dovljici predstavila načelnika, 
polkovnika Stojan Zabukovec 
in ložef Murko. Jubilejne slo-

vesnosti se je udeležilo več 
uglednih gostov, m e d njimi 
tudi minister za obrambo 
Kari Erjavec, ki je v slavnost-
nem govoru ob jubileju voja-
škega šolstva čestital vsem, ki 
so končali šolanje. Ob tej pri-
ložnosti so podelili tudi več 
priznanj za zasluge, večletno 
uspešno delo in sodelovanje 
pri razvoju obeh šol. 

Minister Kari Erjavec In župan občine Radovljica Janko S. 
Stušek z uglednimi predstavniki S lovenske vojske 

^ a n / o 
izžrebanemu naročniku časopisa 

Gorenjski Glas 

Knjigo prejme HELENA DOLENEC iz Poljan nad Šk. Loko. 

Avsenikov zlati abonma 
Vstopnice za peti koncert, ki bo v petek, 8. februarja, prej-
meta: Mojca Rant, Zgornja Luša 4, 4 2 2 7 Selca, in Peter Do-
lenc, Idrijska 5, 4226 ŽIri. Nagrajenca bosta vstopnice preje-
la po pošti. Čestitamo! 

VSAK PRVI TOREK V MESECU 

Kupon za brezplačni mali oglas 
Brezplačen je mali oglas z besedilom do 80 znakov. Ugod-
nost velja s a m o naročnikom časop i sa Gorenjski glas. 
Veljavni so kuponi tekočega meseca v tekočem letu (ta 
m e s e c februar/08) in imajo na hrbtni strani odtisnjen 
naslov naročnika. Mali oglas, oddan po telefonu ali brez 
kupona, zaračunavamo po ceniku, s popustom za naročnike 
(20 %). Kupon ni veljaven za objavo pod šifro ali z navedbo: 
naslov v og lasnem oddelku. Brezplačnega malega og lasa 
ne morejo uveljavljati pravne osebe (tudi s . p.). 
Oglase spre jemamo na naslov Gorenjski glas, Bleivveisova 
cesta 4 , 4 0 0 0 Kranj ali po telefonu 04/201 4 2 47 neprekinje-
no 24 ur dnevno; za torkovo številko Gorenjskega glasa do 
petka do 14. ure in za petkovo številko d o srede do 13.30. V 
malooglasnem oddelku na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju pa smo 
vam na razpolago od ponedeljka do petka od 8. do 19. ure. 

MALI O G L A S februar/08 
Naročam objavo malega oglasa z naslednjim besedilom; 
J prodam _l kupim J oddani • najamem 
J podarim • iiSčem J nudim J zamenjam 

^ ^ Nedtljivih kuponov ne objavljamo. 

Pokrajin še ne bomo imeli 
Najpomembnejši pokrajinski zakon, zakon o ustanovitvi pokrajin, ni dobil dvotretjinske podpore 
poslancev v državnem zboru. Pokrajin torej za sedaj še ne bo. 

DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Ljubljana - O pokrajinski za-
konodaj i (poleg zakona o 
ustanovitvi pokrajin so obra-
vnavali tudi tehnična zako-
na, in sicer o volitvah v po-
krajinske svete in o prenosu 
pristojnosti na pokrajine) s o 
poslanci razpravljali v četr-
tek, v petek so glasovali. Pri-
čakovati je bi lo sicer, da 
bodo glasovanje s petka pre-
ložili na sredo, medtem pa 
bi koalicija in opozicija zbli-
žali stališča o pokrajinski za-
konodaji. Toda na sestanku 
predsednika vlade J a n e z a 
jamše in predsednikov parla-
mentarnih strank se je izka-
zalo, da za to ni politične vo-
lje. Z a zakon je glasovalo 3 0 
poslancev, proti pa jih je bilo 
2 7 . Glavni razlog razhajanja 
koalicije in opozicije je bilo 
število pokrajin, saj je vladna 
stran vztrajala pri 14 pokraji-
nah, opozicija pa je zagovar-
jala manjše število, med 6 in 
8 . V opoziciji s o tudi menil i , 
da pokra j ine potrebuje jo 
vsaj en izvirni vir financira-
n ja , česar pa iz predlagane 
zakonodaje p o nj ihovem n i 
bilo razbrati. 

Kako so o pokrajinah raz-
pravljali nekateri na Gorenj-
s k e m izvoljeni poslanci v dr-

Darja Lavtižar Bebler (SD) v pomenku s poslanskim 
kolegom Milanom M. Cviklom/F<>wT»iiD(>iii 

žavnem zboru.' Borut Sajo-
vic (LDS) iz Tržiča je dejal, 
da ni kl jučno vprašanje, koli-
ko bo pokraj in in kje bodo 
njihovi sedeži, pač pa koliko 
več bo denarja in koliko več 
pristojnosti . P rob lem Go-
renjske so smeti, ni pa zago-
tovila, da se s tem povezana 
k o m u n a l n a problemat ika 
prenaša na pokraj ine in da 
bo za te namene več denarja, 
Kot župan ima izkušnje, kaj 
vse je država zmožna prene-
sti na pleča občin, pričakuje, 
da bo enako tudi z brezplač-
n i m i vrtci, ki bodo sicer 
brezplačni za starše, ne pa 
tudi za občine. Mihael Prevc 

(SLS) iz Železnikov pa verja-
m e v pokrajine kot ustanove, 
ki bodo decentralizirale dr-
žavo in poskrbele, da bo raz-
voj e n a k o m e m e j e porazde-
ljen po Sloveniji. Zan j je po-
kra j inska zakonodaja ena 
na jpomembnejš ih . Mi lenko 
Ziher l (SDS) iz Škof je Loke 
je prav tako prepričan, da je 
v centralizirani državi veliko 
ljudi prikrajšanih za razvoj, 
številni kraji zato močno za-
ostajajo. Dejal je, da s terena 
dobivajo veliko spodbud, da 
bi pokraj ine č im prej usta-
novili, m e d drug im prihaja-
jo tudi iz prihodnjih središč 
pokrajin, lq'er imajo že izde-

lane programe, kako naj bi 
pokraj ine delovale, in ome-
nil Gorenjsko z njenim raz-
vojnim programom Gorenj-
ska g re gor. Darja Lavtižar 
Beb ler (SD) iz Kranjske 
Gore, pa je polemizirala z iz-
javo vlagateljev zakonodaje, 
da to podpira večina župa-
nov v Sloveniji. Omeni la je 
p o b u d o ž u p a n o v g o r n j e g a 
dela Goren j ske , ki meni jo , 
da bi ob to l ikšnem števi lu 
pokra j in , kot jih predlaga 
vlada, lahko imeli še petnaj-
sto, zgornjo Gorenjsko , kaj-
ti o b č i n e Bled, Bohin j , 
Kranjska Gora in druge ni-
m a j o prav veliko skupnega 
s K r a n j e m ali S o r š k i m po-
l jem. Dejala je, da celo v ob-
razložitvi zakonoda je piše, 
da v 1 0 od 14 m o r e b i t n i h 
pokraj in obstaja jo pr ipom-
be o n j ihovem številu, me-
jah, p o i m e n o v a n j u . . . Kritič-
na je bila tudi do dejstva, da 
bodo pokrajine pr inesle 14 
predsednikov svetov pokra-
jin, 1 4 direktorjev pokrajin-
skih uprav, med 5 2 0 in 570 
pokra j insk ih svetnikov, si-
cer n e p o k l i c n i h , v e n d a r s 
s e j n i n a m i , k i l o m e t r i n a m i 
in m o r e b i t n i m i d r u g i m i 
stroški, nikjer pa n i ocenje-
no, kaj to pomeni v finanč-
n e m pogledu. 

B R D O PRI KRANJU 

Predsednika z diplomatskim zborom 

Predsednik slovenske vlade In predsednik Evropskega sveta 
Janez Janša je včeraj skupaj s predsednikom države Dani-
lom Turkom pripravil sprejem za diplomatski zbor ob pri-
četku novega leta. Sprejel je veleposlanike, akreditirane v re-
publiki Sloveniji. D. Ž . 

L J U B L J A N A 

V četrtek izredna seja državnega zbora 

Na izredni seji državnega zbora, ki bo v četrtek, 7. februarja, 
bodo poslanci razpravljali o predlogu za razpis zakonodaj-
nega referenduma o uveljavitvi zakona o ratifikaciji Lizbon-
ske pogodbe in o reševanju problematike visoke inflacije ter 
pripravi protiinflacijskih ukrepov. D. Ž . 

Za gradnjo poslovne cone v Mostah 
MATEVŽ PINTAR 

Žirovnica - V Žirovnici načr-
tujejo gradnjo poslovne cone 
v Mostah, zato s m o v tokrat-
n i anketi prebivalce Žirovni-
c e povprašali, ali jo podpira-
jo. Zanimalo nas je tudi, ali 
bi krajani želeli imeti novo 
večnamensko dvorano. V Ži-
rovnici skupaj z občinami Je-
senice , Kranjska Gora in 

Gorje ustanavljajo skupni in-
špektorat in redarstvo, zato 
s m o k i a j a n e povprašal i , ali 
se j im to zdi potrebno. 

Od vseh 4 1 8 sodelujočih 
kar d v e tretjini v p r a š a n i h 
podp i ra gradnjo p o s l o v n e 
cone v Mostah, 2 2 odstot-
kov je proti, 14 odstotkov pa 
na to vprašanje ni želelo od-
govor i t i . 8 1 odstotkov j ih 
m e n i , da Ž i r o v n i c a potre-

b u j e novo v e č n a m e n s k o 
dvorano, le 17 odstotkov pa, 
da je ne potrebuje. V zvezi s 
s k u p n i m inšpektoratom in 
r e d a r s t v o m 56 odstotkov 
vprašanih m e n i , da je to po-
trebno, } 6 odstotkov jih 
m e n i , da to ni potrebno, 8 
odstotkov v p r a š a n i h pa 
n a m na to vprašanje ni od-
govori lo. V tokratni anketi 
s m o pokl ica l i 7 1 5 gospo-

dinjstev in 2 0 } sodelujočim 
ponudil i v branje štiri brez-
p l a č n e števi lke časopisa . 
V s e m že l imo pr i jetno bra-
nje, hkrati pa velja povabilo 
za n o v e naročnike , da nas 
pokličete v Klicni center sle-
pih, naročite časopis in iz-
koristite tudi ugodne naroč-
niške pogoje . Z a Vas s m o 
dosegl j iv i na t e l e f o n u 
0 4 / 5 1 7 - 0 0 - 0 0 . 

Ali podpirate izgradnjo poslovne cone 
v Mostah pri Žirovnici? 

Brc2 odgovora 

Ali menhe, da občina Žirovnica potrebuje 
novo večnamensko dvorano? 

mailto:danica.zavrl@g-glas.si
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Proti Ljubljani še v koloni 
Navezovalna cesta Jeprca-Stanežiče-Brod je v Resoluciji o nacionalnem programu gradnje avtocest 
uvrščena v dodatni program, za katerega roki izvedbe niso točno določeni. 

MAJA BERTONCELJ 

Medvode - O gradnji štiripa-
sovnice od Jeprce proti Ljub-
ljani je govora že vrsto let. Ob 
obisku Vlade RS v Medvodah 
jeseni 2006 je bilo reieno, da 
naj bi se gradnja začela konec 
prihodnjega leta ali v začetku 
leta 2010, v uporabo pa naj bi 
bila cesta predana leta 2012. 
Kot pa se je sedaj izkazalo, 
roki za izvedbo te ceste še 
niso natančno določeni. 

Kakšne so aktivnosti pri-
stojnih državnih organov v 
zvezi z navezovalno cesto 
Jeprca-Stanežiče-Brod, so 
želeli izvedeti v medvoSki 
svetniški skupini LDS in se 
obrnili na poslanca LDS v 
Državnem zboru RS Boruta 
Sajovica, ki je o tem zastavil 
poslansko vprašanje. Odgo-
vor, pod katerega je podpi-
san Radovan Žerjav, mini-
ster za promet, pa je: "Odsek 
navezovalne ceste Jeprca-
Stanežiče-Brod je v Resoluci-
ji o nacionalnem programu 
uvrščen v dodatni program, 
za katerega roki izvedbe niso 
določeni. Točnih rokov iz-
gradnje navedene cestne po-
vezave zato še ne moremo 
napovedati." V odgovoru je 
med drugim zapisano, da je 

Kdaj se bo začela gradnja štiripasovnice proti Ljubljani, še ni znano. / FOIO; COI«<I KAVCIE 

trenutno v teku druga faza 
priprave prostorski aktov, to 
je izdelava državnega pros-
torskega načrta, katerega jav-
na razgrnitev in obravnava je 
predvidena konec letošnjega 
poletja, sprejem uredbe o dr-
žavnem prostorskem načrtu 
pa spomladi prihodnje leto. 
Po sprejetju uredbe pa roki 
gradnje niso določeni. 

V medvoški LDS so med-
voškega župana pozvali, naj 

na prvo naslednjo sejo ob-
činskega sveta uvrsti točko 
dnevnega reda, kjer naj se 
obravnava odgovor ministra. 
"Predlagamo, da občinski 
svet sprejme sklep, s katerim 
se Ministrstvo za okolje in 
prostor pozove, da pospeši 
pripravo uredbe o državnem 
prostorskem načrtu za od-
sek te navezovalne ceste, ki 
bo z medvoško obvoznico re-
šila tudi promet skozi Med-

vode. Menim, da je občina 
naredila občutno premalo, 
da bi morala bolj pritiskati 
na državne organe, četudi 
gre za državni projekt," je 
povedala Alenka Žavbi Ku-
naver, vodja svetniške skupi-
ne LDS. Medvoški župan 
Stanislav Žagar pravi, da so 
si na občini ves čas prizade-
vali, da so postopki tekli na-
prej in da očitno denarja za 
dodaten program manjka. 

Razstava bo reklama vandalizmu 
Tako o razstavi ukradenih in kasneje razrezanih kipov v Kranju meni radovljiški župan janko S. 
Stušek. Razburjena sta tudi jeseniški in žirovniški župan. 

A N A H A R T M A N 

Kranj - Zavod za varstvo kul-
turne dediščine Kranj 
(ZVKD) namerava v četrtek 
odpreti razstavo, na kateri 
bodo predstavili tudi frag-
mente razrezanih kipov, ki 
so jih ukradli na Jesenicah 
ter v Mostah pri Žirovnici, 
Zabreznid in Dragi pri Be-
guiijali. Nad njo pa niso pre-
več navdušeni župani oško-
dovanih občin. "Z razstavo 
bomo delali reklamo vanda-

lizmu. Strinjam se, da je 
nanj treba opozoriti, a na pri-
memejš i način," pravi ra-
dovljiški župan Janko S. Stu-
šek. "Popolnoma neprimer-
no je na predvečer kulturne-
ga praznika razkriti posledi-
ce vandalizma brez prime-
re," je tudi v imenu jeseni-
škega župana povedal Leo-
pold Pogačar, župan Žirov-
nice. Poudaril je, da bi mora-
li na problem vandalizma 
opozoriti drugače, predvsem 
pa ob soglasju oškodovanih 

treh občin, ki so obenem 
lastnice kipov. 

Vodja ZVKD Kranj Miloš 
Ekar pravi, da se zaveda dile-
me o razstavljanju rezulta-
tov vandalizma: 'Pokazati 
želimo, kaj se da z dediščino 
narediti dobrega in kaj se 
zgodi, če jo dobijo v roke ti-
sti, ki jih zanima le njena 
materialna substanca. Nika-
kor ne želimo propagirati 
vandalizma, ampak pokaza-
ti, kakšne so posledice uni-
čevanja dediščine." Ekar je 

dodal, da so vse tri župane 
oškodovanih občin pred dve-
ma tednoma na sestanku v 
Radovljici seznanili z name-
ro, da uničene kipe prikaže-
jo na razstavi, meni pa, da 
soglasja občin kot lastnic ki-
pov za to ne potrebujejo. 
"Zavod je od države postav-
ljen organ, ki je odgovoren 
za varovanje nepremične 
kulturne dediščine, in me-
nim, da smo dovolj strokov-
no usposobljeni, da sami od-
ločamo o teh vprašanjili." 

Dogovor o Mali Mežakli še ta teden? 
U R Ž A P E T E R N E L 

Jesenice - Na četrtkovi seji 
občinskega sveta na Jeseni-
cah je župan Tomaž T o m 
Mencinger pojasnil ozadje 
dogovarjanja z občinama 
Kranjska Gora in Žirovnica 
glede deponije Mala Meža-
kla. Dejal je, da so se vsi tri-

je župani decembra dogovo-
rili, da bodo glede deponije 
občinskim svetom predla-
gali enoten sklep, po kate-
rem bi deponijo Malo Me-
žakla v letu 2 0 0 8 lahko 
uporabljale tudi kranjska in 
okoliške občine. Po Men-
cingerjevih besedah je bil 
sklep usklajen med župani. 

vmes pa se je "zgodil nera-
zumljiv način komunicira-
nja kranjskogorskega župa-
na" in v Kranjski Gori so 
sprejeli drugačen .sklep, po 
katerem dopuščajo dovoz 
kranjskih smeti le do konca 
marca. Taki zapleti nikakor 
niso dobri za nikogar, je de-
jal Mencinger, saj je pri to-

vrstnih odločitvah potrebna 
enotnost. Ker so župani do-
slej zelo dobro sodelovali in 
komunicirali, Mencinger 
pričakuje, da bo tako tudi v 
bodoče. Vsi trije župani naj 
bi se tako srečali še ta teden 
in našli skupen jezik glede 
dovoza kranjskih smeti na 
Malo Mežaklo. 

Nam grozi stavka? 
Napovedanega podpisa posebne kolektivne 
pogodbe o izredni uskladitvi plač v zasebnem 
sektorju ni bilo. 

ŠTEFAN ŽARGI 

Ljubljana - Kar precejšnje 
presenečenje je bila petkova 
vest le dobro uro pred napo-
vedanim slovesnim podpi-
som, da podpisa ne bo. Izka-
zalo se namreč je, da večme-
sečna pogajanja, Id so se, kot 
so tedaj dejali in temu tudi 
nazdravili teden prej, niso 
bila dovolj natančna, saj sta 
pogajalski strani doseženi 
dogovor razumeli vsaka po 
svoje. Ko so pravniki sindi-
katov in delodajalcev pri-
pravljali besedilo pogodbe, 
po kateri naj bi osnovne pla-
če povečali za 4.6 odstotka, 
minimalne plače pa še za 35 
evrov, so ugotovili močna 
razhajanja. Sindikati na-
mreč vztrajajo pri omenje-
nem dvigu plač skupaj z vse-
mi dodatki, medtem ko de-
lodajalci trdijo, da so se do-
govorili le za razliko v rasti 
osnovnih plač med že dose-
ženo in dogovorjeno višino. 
Tudi pri povečanju mini-

malnih plač delodajalci 
vztrajajo, da je do spremem-
be zakona izplačljivih le po 
20 evrov, 15 pa naj jih pri-
makne država. V sindikatih 
so prepričani, da so grobo 
izigrani, delodajalci pa trdi-
jo, da ne morejo pristati na 
nove sindikalne zahteve. 

Čepiav je podpis pogodbe 
padel v vodo, so na Gospo-
darski zbornici Slovenije za-
gotovili, da bodo podjetjem 
poslali navodila o izpeljavi 
uskladitve plač, kot jih je do-
ločala pogodba po njihovem 
razumevanju, medtem ko so 
v sindikatih to označili kot 
slepilni manever, ki veliki 
večini delavcev ne bo ničesar 
dal. Delodajalcem očitajo, da 
so lani na račun zaostajanja 
plač prihranili kar 180 mili-
jonov evrov, odklonitev pod-
pisa pogodbe pa da pomeni 
konec socialnega dialoga. V 
sindikatih se že dogovarjajo 
o novem datumu splošne 
stavke, ki je sicer bila predvi-
dena za jutri. 

B O H I N J S K A BISTRICA 

Evropski denar za kanalizacijo 

Bohinjski župan Franc Kramar je na četrtkovi seji občinske-
ga sveta svetnikom povedal, da je Občina Bohinj uspela na 
razpisu za evropska sredstva. Za gradnjo kanalizacije v Sta-
ri Fužini v nizki coni bodo dobili 620 tisoč evrov. V proraču-
nu za letošnje leto so za omenjeno gradnjo namenili devet-
sto tisoč evrov. To pomeni, da bodo več kot dve tretjini sred-
stev zanjo pridobili iz Evrope. Z istim projektom so kandidi-
rali že na prvem razpisu, vendar niso uspeli. Tokrat pa je 
bila vloga popolna in trud poplačan. P. L. 
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Gasilstvo zanima 
tudi mlade 
Gasilsko društvo Bistrica pri Tržiču ima med 
74 člani 26 mladih. 

S T O J A N S A J E 

Bistrica pri Tržiču - Od leta 
1930 , ko so v Bistrici ustano-
vili s amosto jno gas i l sko 
društvo, je v n jem delovala 
vrsta domačinov . Ko so s e 
prešteli ob koncu lanskega 
leta, so z zadovoljstvom ugo-
tovili povečanje članstva. 
Društvo mladi gasilec, ki ga 
uspešno vodi Miha Trplan, 
je lani sprejelo štiri nove čla-
ne. Poleg 2 6 otrok imajo v 
društvu 48 odraslih. Slednji 
so vajeni prijeti za vsako delo. 

"Lani s m o prebili 265 ur 
na raznih delovnih akcijah. 
Največ časa s m o namenili za 
obnovo pisarne, dvorane in 
sanitarij v domu, ki je star že 
2 6 let. Doslej je bil v n j e m 
gospodar Franc Godnov. Za-
radi starosti s m o ga razrešili 
te dolžnosti, njegovo delo pa 
s m o si razdelili. Izvolili s m o 
dva nova č lana upravnega 
odbora in enega v poveljstvu. 
Poleg rednih nalog bo naša 
glavna skrb zbiranje denarja 

za novo vozilo za prevoz mo-
štva. Naš kombi je star že 2 2 
let, zato je nujna zamenjava. 
Lani s m o dobili ob pomoči 
Gas i l ske zveze Trž ič nekaj 
nove opreme, ki jo moramo 
imeti kot osrednja enota v 
občini," je povedal Bojan Ba-
lantič. On bo še naprej pred-
sednik društva, Jani Žlindra 
pa poveljnik. Na o b č n e m 
zboru so podelili tudi prizna-
nja za dolgoletno delo - tri za 
splošno aktivnost in kar 27 
za delo na operativnem po-
dročju. 

Leta 2 0 0 7 so imel i člani 
društva 2 4 intervencij , od 
tega 1 9 zaradi požarov. Po-
m a g a l i so tudi pri gašen ju 
hleva v Lomu pod Storžičem 
in odstranjevanju posledic 
jesenskega neurja v tržiški 
občini. Ob udeležbi na vajah 
in tekmovanjih so namenjali 
veliko časa za izobraževanje. 
Kot prvo društvo v občini so 
izdelali operativni načrt in v 
razne preventivne dejavnosti 
vključili tudi krajane. 

MOJSTRANA 

Nova telovadnica šele maja 

Konec junija lani so v Mojstrani podrli staro, dotrajano telo-
vadnico pri Osnovni šoli i 6 . decembra Mojstrana in začeli 
graditi novo. Po takratnih napovedih naj bi bila gradnja 
končana že d o 16. decembra lani, ko je tudi praznik šole. A 
izkazalo se je, da so bile napovedi preveč optimistične, saj 
s o sede la zavlekla. Kot je povedal ravnatelj Emil Brezavšček, 
naj bi novo telovadnico odprli šele konec aprila ali v začetku 
maja. Točnega odgovora, kako je lahko prišlo do tako velike 
zamude, niti na šoli niti na Občini Kranjska Gora n i smo do-
bili. Tudi stroški gradnje bodo večji od 1 ,4 milijona evrov, 
kot so napovedovali lani, in naj bi se približali dvema mili-
jonoma evrov. Po besedah ravnatelja Brezavščka je pouk 
telovadbe okrnjen, učenci hodijo na sprehode, pohode ter 
na plavanje v bazen v Kranjsko Goro. Zaradi pomanjkanja 
snega pa jim je padla v vodo namera , da bi pouk telesne 
vzgoje potekal na smučišču v Mojstrani. U. P. 

RADOVLJICA 

Komisija naj bi uskladila predloge o letališču 

Radovljiški župan Janko S. Stušek je v sredo sklical posvet, 
na katerem s o sodelovali predstavniki Društva gibanja proti 
širitvi in hrupu letališča Lesce, Alpskega letalskega centra 
Lesce, aerokluba in Občine Radovljica. Kot je sporočila vod-
ja županovega kabineta Manca Šetina Miklič, s o udeleženci 
predstavili svoja stališča in se dogovorili, da bodo nadalje-
vali dialog. V s e udeležene strani bodo določile svoje pred-
stavnike v osemčlansko delovno skupino, ki naj bi uskladila 
predloge glede posodobitve in nadaljnjega razvoja letališča. 
Skupina bo začela delati že ta mesec. C. Z . 

ŠKOF)A LOKA 

Prvi gost bo Blaž Ogorevc 

V Atelje Clobbu na Mestnem trgu v Škofji Loki bodo drevi ob 
19 .30 začeli cikel f i lmsko literarnih večerov, ki bodo poslej 
vsak prvi in tretji torek v m e s e c u . Vsak ič bodo povabili 
kakega zan imivega g o s t a iz l i terarnega sveta ali pa si 
ogledali film in ga komentirali. Prvi večer bo poživil "loške 
gore list" Blaž Ogorevc. Predstavili bodo njegovo poezijo, 
z a d n j a zbirka je izšla leta 2 0 0 2 , pr ičakuje jo pa zanimiv 
pogovor s sočnim literatom. Tretji torek, 19 . februarja, pa si 
bodo ogledali film študentov AGRFT-ja. D. Ž. 

Paviljon ni več ponos mesta 
Nekdanji paviljon NOB v Tržiču je dobil drugo ime, ne pa nove obleke. Krajevna skupnost nima 
denarja za obnovo. 

STOJAN SAJE mmm^ 
Tržič - V drugi polovici prejš-
n jega stoletja je Tržič do-
bil nekaj sodobnih zgradb. 
Ob vpadnici v mesto so ob 
pošti postavili galerijo, ki je 
dobila ime Paviljon NOB. V 
več desetietjih se je v razsta-
višču zvrstila kopica kultur-
nih dogodkov, zlasti likovnih 
razstav. Pavi l jon je dolgo 
upravljal Tržiški muzej. 

"Muzej je načrtoval, da bi v 
spodnj ih prostoril i uredil i 
stalno zbirko del akademske-
ga slikarja Ferda Mayerja, po 
katerem so pred leti poime-
novali pavil jon. T e zamis l i 
n a m ni uspe lo uresničit i . 
Upoštevali tudi niso pobude, 
da bi stavbo obnovili po na-
črtih arhitekta Oblaka. Zato 
s m o odstopili od pogodbe 
za upravljanje in stavbo vrni-
li krajevni skupnosti Tržič-
mesto, ki je lastnik," je pove-
dala Melani ja Primožič, di-
rektorica Tr i i škega muzeja. 

"Lastniki paviljona in Ob-
čina Tržič zdaj n imamo de-
narja za večja popravila. Nuj-
na bo temeljita obnova stav-
be. Ker bo štela več kot sto ti-
soč evrov, b o m o kandidirali 
za denar na razpisu ministi-

jože Prašnikar meni, da krajevna skupnost dobro skrbi za tržiški paviljon. 

stva za kulturo RS , " je dejal 
tržiški župan Borut Sajovic. 
Kakšen je nekdanj i ponos 
mesta, nam je razkazal pred-
sednik KS Tržič-mesto Jože 
Prašnikar. Ob ogledu stavbe 
je potrdil, da so že več let po-
pokane šipe in odklopljeni 
radiatorji v razstavišču. Sam 
je očistil odtoke na strehi, da 
ne zamaka več. Lani so ob-
novili sanitarije in odpravili 

napako na ogrevanju v kleti. 
Morali pa bi obnoviti vsaj 
elektri6io napeljavo. 

"V kleti so ob dvorani 
prostori K S , S m u č a r s k e g a 
kluba ter Združenja šoferjev 
in av tomehanikov Trž ič . 
Slednje n a m lani ni plačalo 
najemnine, Foto klub pa ne 
deluje več. Z na jemnino do-
bimo manj kot dva tisoč ev-
rov, okrog šest tisoč pa jih 

nameni občina za vse dejav-
nosti KS. Občina je predla-
gala, da bi prevzela večinsko 
lastništvo paviljona, vendar 
se s tem ni str injalo naše 
vodstvo. Skuša l i se b o m o 
dogovoriti za obnovo in po-
m o č pri ure jan ju okolice. 
S a m i pa skrb imo, da je v 
pavi l jonu č im več raznih 
prireditev," je pojasnil pred-
sednik Prašnikar. 

Ekonomska analiza pokazala stanje občine 
PETRA LOTRIČ 

Bohinj - Obč ina B o h i n j je 
dala izdelat i e k o n o m s k o 
analizo stanja občine. Njen 
n a m e n je bil pripraviti č i m 
bolj p o p o l n o in ak tua lno 
sliko prebivalstva in gospo-
darstva občine Bohinj . Eko-
nomska anal iza občine pri-
kazuje socialno e k o n o m s k o 
stanje v občini Bohinj , ana-

lizira prebivalstvo in njego-
vo d e l o v n o akt ivnost , živ-
l jenjski standard ter aktiv-
nost gospodarstva občine. 

Rezultati so pokazal i , da 
se število prebivalcev ne po-
veču je , da je že seda j več 
s tare j š ih od 65 let , kot je 
m l a j š i h od 14 let. Narašča 
sicer delovno aktivno prebi-
valstvo, ker pa v občini ni 
dovol j delovnih m e s t , se 

zato povečujejo delovne mi-
graci je. Povprečne p lače v 
občini so za dvajset odstot-
kov n iž je kot p o v p r e č n e 
plače na državni ravni. Živ-
l jenjski s tandard prebival-
cev pa je za deset odstotkov 
nižji , vendar narašča. Inve-
st ici jska akt ivnost gospo-
darstva je nizka. 

" Z a anal izo s m o se odlo-
čili, da iz dejstev in dejavni-

kov sf)oznamo, v k a k š n e m 
s tan ju je občina , " je pove-
dal bohinjsk i ž u p a n Franc 
Kramar . "Predvidevali smo, 
da s tan je ni rožnato , da 
s m o blizu slovenskega dna 
in bolj primerlj ivi z neraz-
vit imi kot razvitimi občina-
mi. Sedaj i m a m o dokaz, da 
so bila naša predvidevanja 
pravi lna," je še dodal Kra-
mar . 

I r i 
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Lekarna Deteljica 
najboljša 

V deveti številki Gorenjske-
ga g lasa 1 . februar ja s m o 
na 5. strani objavili članek z 
n a s l o v o m Priznanje za le-
karno Deteljica. Žal je tiskar-
ski škrat zamenja l sliko. 
Na objavljeni fotografi j i s o 
bili nagrajenci za naj lepše 
d o m o v e iz Dupelj . Tokrat 
ob jav l j amo pravo sliko ko-
lektiva, ki je dobil priznanje 
za najboljšo lekarno v Slove-
niji. Na sliki so Maja Vovk, 
S o n j a Mrda , Meri Rozman 
Logar, Lidija Ravnik in Marta 
Lukanc (od leve). Dobitni-
kom priznanj in našim bral-
cem se o p r a v i č u j e m o za 
neljubo napako. S. S. 
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Smučišče Goropeke propada 
Dobrih dvesto metrov dolgo smučišče na Goropekah že več let sameva in čaka na boljše čase. 
Zaprto je zaradi neurejenih dokumentov. 

B O S T J A N BOGATAJ 

Žiri - Številni osnovnošolci 
in tudi njihovi starši so se 
vse od druge svetovne vojne 
prvih smučarskih zavojev 
učili na Goropekah. Sredi 
70. let prejšnjega stoletja je 
žirovski Kladivar v sodelova-
nju s Smučarskim klubom 
Alpina in prostovoljci, celo 
postavil vlečnico, ki pa sedaj 
že več let ne obratuje. Poleg 
tega, da je Utdi letos z ima 
bolj zelena kot bela, gre raz-
log iskati v neurejenih doku-
mentih, brez katerih more-
bitni upravljavec ne more do 
uporabnega dovoljenja. 

"Vlečnica je bila zgrajena 
v časih, ko je bilo pomemb-
no zgolj, da čim dlje obra-
tuje, na dokumente pa so 
pozabili. Do začetka devet-
desetih let je smuč i šče 
uspešno delovalo, nato pa 
zaradi številnih zelenih 
zim zamrlo," nam je pojas-
nil Franci Kranjc, v. d. taj-
nika Občine Žiri. Pred de-
setletjem je nekaj zagnanih 
domačinov ob sodelovanju 
občine smučišče poskušalo 
oživiti. Občina je pridobiva-

Smučišče na Goropekah, kjer s o se prvih smučarskih zavojev učili številni Žirovci, že več 
let sameva in propada. 

la gradbeno in posledično 
uporabno dovoljenje, ki ga, 
kot rečeno, prej niso niti 
potrebovali. Izdelali so pro-
jekmo in lokacijsko doku-
mentaci jo , vendar se je 
zgodba ustavila pri lastni-
štvu m a n j š e parcele, kjer 
stoji steber vlečnice. 

"Sedaj že pokojni lastnik je 
že dlje časa živel v Severni 
Ameriki, zato nismo mogli 
pridobiti njegovega soglasja. 
Isti razlog nam še danes pov-
zroča sive lase," na vprašanje, 
kdaj bodo legalizirali vlečiuco, 
odgovarja Kranjc. Na smučiš-
ču v teh dneh tako ali tako že 

EU marjetica za Terme Snovik 
Terme Snovik so šele tretje podjetje v Sloveniji, ki je prejelo ta prestižni 
evropski znak za okolje, in prvo na področju turizma. 

JASNA P A L A D I N 

Snovik - V Termah Snovik, 
kjer so pred dnevi praznova-
li šele šesto obletnico nepre-
kinjenega delovanja, v no-
vembru pa sprejeli že mili-
jontega obiskovalca, so skrb 
za okolje in učinkovito rabo 
energije zapisali na sam vrh 
prioritet svojega delovanja. 
Za svoje okoljske in energet-
ske projekte so doslej prejeli 
že več nagrad, pred letom 
dni tudi certifikat ISO 
14001 , a krona vsega doseda-
njega delovanja je prestižni 
Znak za okolje EU za turi-
stične namestitve - EU mar-
jetica, ki so ga kot prvo slo-
vensko turistično podjetje 
prejeli minuli petek. 

Znak za okolje EU za turi-
stične namestitve lahko pri-
dobijo podjetja, ki si prizade-
vajo za manjše onesnaževa-
nje zraka, za bolj varčno rabo 
energije in drugih naravnih 
virov, manjše onesnaževanje 
okolja in okolice ter v ponud-
bi prehrane uporabljajo tudi 
organsko pridelano hrano. V 
Evropi je marjetico doslej 
prejelo 139 podjetij, ki zaradi 
tega veljajo za dokazljivo 
okolju prijazna na svojem 
področju. 

Direktor agencije za okolje Silvo Žlebir, direktor term Ivan 
Hribar in minister Janez Podobnik. 

"EU marjetica ima za nas 
velik simbolni pomen, saj 
je dokaz, da načrtujemo in 
delujemo v pravi smeri. 
Resnično smo ponosni na 
doseženo, vse to pa nam je 
uspelo z dobrim sodelova-
njem tako z državnimi insti-
tucijami kot lokalnim oko-
ljem," je na slovesnosti po-
udaril direktor term Ivan 
Hribar in dodal, da želijo biti 
s svojim okolju prijaznim 
delovanjem še naprej zgled 
tako v Tuhinjski dolini kot 
mnogo širše. 

Slovesne podelitve znaka, 
ki simbolizira visoko ka-
kovost in okoljevarstveno 
uspešnost, so se udeležili 
tudi kam-niški župan Anton 
Tone Smolnikar, direktor Di-
rektorata za turizem Marjan 
Hribar, direktor Agencije RS 
za okolje Silvo Žlebir in mini-
ster za okolje Janez Podobnik. 
Slednji je poudaril, da se vse 
več podjetij zaveda, da je okolj-
ska naravnanost zelo dobra 
naložba in vse večja konku-
renčna prednost, ki lahko pri-
naša tudi lepe dobičke. 

poganja spomladansko cvetje, 
tudi sicer pa vlečnice v zad-
njih letih niso velikokrat po-
gnali. "Po najboljših močeh 
bomo pomagali športnim 
navdušencem, ki želijo obudi-
ti smučanje v Žireh, k čim hi-
trejši rešitvi problema," pa re-
šitev vendarle vidijo na občini. 

ŠKOFJA LOKA 

Koranti v Škofji Loki 

Jutri, v sredo bodo občini 
Železniki in Škofja Loka obis-
kali koranti. V Škofji Loki na 
ta tradicionalni dogodek 
vabita župan Igor Draksier 
in Zavod za šport Škofja 
Loka. Prihajajo že osmič po 
vrsti, obiskali bodo več usta-
nov, ob i8. uri pa se bodo 
zbrali na Mestnem trgu. Le-
tos pustni čas traja kratko 
obdobje in je zelo zgodaj. 
Kot navajajo viri, je bil pust 
tako zgodaj okrog leta 1911 
in bo spet čez kakih sto let. 
Vseeno pridejo koranti pre-
ganjat zimo in mogoče celo 
sneg prinesejo namesto po-
mladi. D. Ž. 

N A K L O 

Razstava in zbirka pesmi 

V četrtek ob 17. uri bodo v 
galeriji Dupljanske graščine 
odprli drugo pregledno raz-
stavo domačih likovnih 
ustvarjalcev. Ob 19. uri bo v 
gasilskem domu Duplje 
osrednja občinska prireditev 
ob slovenskem kulturnem 
prazniku. Študentka prava 
Vesna Tišler bo predstavila 
novo zbirko pesmi z naslo-
vom Ta teden pijem poezijo. 
Nastopili bodo ženski pev-
ski zbor Dupljanke, vokalno 
instrumentalna skupina Od-
sev ter učenci Osnovne šole 
Naklo in podružnice Duplje. 
Govornik bo Boris Černilec, 
ravnatelj OŠ Naklo. S. S. 

Prihodnost 
jih (še) ne zanima 
Visokošolsko ministrstvo je pripravilo posvet za 
gorenjske dijake zaključnih letnikov. 

M A T E J A R A N T 

"Vidim, da je vzdušje pre-
cej navijaško. Upam, da 
bomo zmagali na koncu," 
je na začetku posveta opti-
mistično ugotavljal državni 
sekretar z ministrstva za 
visoko šolstvo, znanost in 
tehnologijo Dušan Lesjak, 
ko so dijaki predstavitev 
vsakega od predavateljev 
pospremili s ploskanjem in 
glasnim vzklikanjem. A se je 
slika že po nekaj minutah 
povsem spremenila, ko so 
začeli iz dvorane odhajati 
prvi dijaki, potem pa so bile 
škrbine praznih stolov iz 
minute v minuto večje. 

S posveti po slovenskih 
regijah si ministrstvo že tretje 
leto zapored prizadeva mla-

de spodbuditi, da bi vpisali 
tiste študijske programe, ki 
j im dajejo več možnosti 
zaposlitve in po katerih je v 
Sloveniji in Evropi na trgu 
delovne sile povpraševanje. 
Razpis za vpis v dodiplom-
ske študijske programe letos 
ponuja 282 študijskih pro-
gramov. "Informacij je veli-
ko, zato je še toliko bolj f>o-
membno, da ugotovite, kaj 
vam najbolj ustreza pri izbiri 
študija," je opozoril Dušan 
Lesjak. Prihodnost; pa očitno 
za zdaj skrbi le redke. Ti so 
lahko potem med d m g i m 
izvedeli tudi, da med najbolj 
iskane poklice pri nas sodijo 
poklici s področja strojništva, 
računalništva in informatike, 
gradbeništva, elektrotehnike 
in medicine. 

Dijake na posvetih poskušajo navdušiti za študije, 
ki zagotavljajo poklic. 

ŽIRI 

Letos pohiteli z razpisi 

Občina Žiri v teh dneh objavlja razpise za sofinanciranje 
programov športa in kulture, kmetijskih in društvenih dejav-
nosti ter množičnih prireditev, ki bodo letos popestrile do-
gajanje v občini Žiri. Razpisi in razpisni obrazci so že objav-
ljeni na občinski spletni strani (vww.ziri.si), na voljo so tudi 
v tajništvu občine. Za vse zgoraj naštete razpise bo občina 
letos namenila 165 tisoč evrov, na razpise pa se lahko prija-
vijo društva, zavodi, kmetovalci in organizatorji prireditev iz 
občine Žiri. "Letos občina prvič sofinancira organizacijo 
množičnih in turističnih prireditev, saj želimo s tem pre* 
giedneje in po enotnejših merilih društvom pomagati pri 
organizaciji prireditev. Hkrati bomo tako že v prvi četrtini 
leta izvedeli za vse večje prireditve v občini," nam je pove-
dala Olga Vončina iz žirovske občinske uprave, ki je v občin-
skem proračunu v ta namen rezervirala 8.700 evrov. B. B. 

NAKLO 

Potrjene tri spremembe 

Občinski svet Občine Naklo je januarja obravnaval in po hi-
trem postopku sprejel spremembe in dopolnitve Odloka o 
prostorsko ureditvenih pogojih za Dobrave ter Odloka za 
ureditveno območje Kranja. Po končani javni obravnavi, 
med katero ni bilo niti obiska niti pripomb, so svetnikom 
predstavili razloge za spremembe. Pripravljavci gradiva iz 
kranjskega podjetja Domplan so pojasnili, da so dobili po-
bude za spremembe prostorskih dokumentov iz dveh družb 
in od ene občanke. Družba Amicus namerava postaviti re-
klamne panoje na treh lokacijah ob avtocesti na območju 
naselij Naklo in Strahinj. Družba Gradbinec GIP želi zgradi-
ti poslovne stavbe na območju Pivke pred sprejemom po-
drobnega občinskega prostorskega načrta. Enake želje ima 
za gradnjo stanovanjske hiše Marjeta Gnidovec, ki bi gradi-
la ob robu sedanje poselitve na Pivki v Naklem. S . S. 
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Del vdovske pokojnine 
največ 77 evrov 
CVETO ZAPUJINIK 

Ljubljana • Svet Zavoda za po-
kojninsko in invalidsko zavaro-
vanje Slovenije je v začedcu ja-
nuarja sprejel tri sklepe, ki so 
pomembni za priznavanje in 
višino nekaterih pravic iz po-
kojninskega in invalidskega 
zavarovanja. 

Vdovec oz. vdova ima pravi-
co do vdovske ali do lastne sta-
rostne oz. invalidske pokojni-
ne, pri tem pa lahko sam izbe-

od 1. januarja dalje največ 77 
evrov. Skupno izplačilo lastne 
starostne ali invalidske pokoj-
nine in dela vdovske pokojni-
ne ne sme presegati treh pov-
prečnih mesečnih pokojnin, 
izplačanih v državi lani 
(1.539,99 cvia), vendar pa ne 
sme znašati več kot starostna 
pokojnina za moškega, od-
merjena od najvišje pokojnin-
ske osnove za štirideset let po-
kojninske dobe (1.534,46 
evra). 

E d e n od pogojev za pridobitev državne poko jn ine je tudi 

vrednost premožen ja . Z a v o d je na podlagi koef ic ienta 

rast i c e h ž i v l j e n j s k i h p o t r e b š č i n l a n s k o v r e d n o s t 

2 1 . 6 2 8 , 9 1 evra zvišal za 3 , 6 odstotka, n a 2 2 . 4 0 7 , 5 5 evra. 

re, katero pokojnino bo užival. 
Če je zanj ugodneje, lahko po-
leg starostne ali invalidske po-
kojnine prejema tudi 15 od-
stotkov zneska vdovske pokoj-
nine po pokojnem zavarovan-
cu ali uživalcu pravic, vendar 
največ do zneska v višini 15 
odstotkov povprečne meseč-
ne pokojnine, izplačane v dr-
žavi v predhodnem koledar-
skem letu. Ker je lani povpre-
čna pokojnina znašala 513,33 
evra, je del vdovske pokojnine 

Uživalci starostne, invalid-
ske, vdovske in družinske po-
kojnine imajo tudi letos pravi-
co do varstvenega dodatka, če 
njihovi dohodki skupaj z do-
hodki družinskih članov lani 
niso presegli 4433,93 evra na 
družinskega člana. Pogoji za 
pridobitev varstvenega dodat-
ka se v primerjavi 2 lani niso 
spremenili, zavod pa je določil, 
loko bo upošteval dohodke pri 
samozaposlenih in še v neka-
terih drugih primerih. 

KRAN) 

Matilda odnesla državnega sekretarja 

Državni sekretar ministrstva za delo, družino in socialne za-
deve Marko Štrovs je sredi januarja v televizijski oddaji de-
jal: "Upokojenci so najbolj varni od vseh. Ni se jim treba za 
službo bat'. Česa se 'čejo upokojenci bat'? Samo matilde!" 
Izjava, da upokojence ogroža le matilda, smrt torej, je izzva-
la precej ogorčenja. V Zvezi društev upokojencev Slovenije 
jih je še toliko bolj prizadela, ker so s Štrovsom kar nekaj let 
dobro sodelovali pri reševanje upokojenske problematike. 
"Od Štrovsa pričakujemo odstop, od ministrstva pa javno 
distanciranje od njegove izjave," so zapisali v izjavo za jav-
nost. Štrovs se je najprej javno opravičil upokojencem, nato 
pa odstopil. Vlada ga je razrešila in na njegovo mesto ime-
novala dosedanjo generalno direktorico direktorata za delo-
vna razmerja in pravice iz dela Romano Tome. C. Z . 

DOMŽALE 

Najučinkovitejše so vaje za moč 

V Domu upokojencev Domžale so pred dnevi v sklopu pro-
jekta Tudi starejši vadimo prvič pripravili meritve telesnih 
sposobnosti starejših, na podlagi katerih se bo dom vključil 
v poseben sistem vadbe, ki lahko bistveno izboljša kakovost 
življenja starejših. S posebnimi merilnimi aparaturami in te-
sti so med stanovalci doma preverjali moč, gibljivost, ravno-
težje in funkcionalnost hoje. Kot je povedal Vojko Strojnik, 
vodja projekta, v katerega je trenutno vključenih šest domov 
za starejše, predstavljajo omenjene metode povsem nov 
pristop v zagotavljanju vitalnosti starejših, saj je poudarek 
na vadbi za moč. Tovrstna vadba naj bi bila namreč najbolj 
učinkovita pri zmanjševanjju odmiranja mišičnih celic in v 
boju proti osteoporozi. Projekt Tudi starejši vadimo vodi Fa-
kulteta za šport v sodelovanju s številnimi strokovnimi orga-
nizacijami. ). P. 

K RAN) 

Pokojnine do 995 evrov ne bodo obdavčene 

Letos se je zvišala meja, pri kateri prejemnik pokojnine ali 
invalidskega nadomestila pri mesečnem obračunu ne plača 
akontacije dohodnine. Če upoštevamo le splošno olajšavo, 
je ta meja pri 995 evrih pokojnine, z upoštevanjem tudi 
starostne olajšave pa pri 1 . 2 0 0 evrih, C, Z. 

Zvišanje najnižjih pokojnin 
Upokojenci so z januarskim izplačilom pokojnin prejeli za 3,6 odstotka višji varstveni dodatek. 
Ko ga bodo ta mesec na novo odmerili, bo višji skoraj za devet odstotkov. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Kranj - Državni zbor je 22. ja-
nuarja sprejel zakon o varstve-
nem dodatku, s katerim je na 
novo uredil pravico do varstve-
nega dodatiča k pokojnini za-
gotovil višje pokojnine vdo-
vam, Id imajo tudi pravico do 
svoje pokojnine, ter uredil 
usklajevanje preživnin za 
kmete, ki so oddali kmetije dr-
žavnim posestvom. Po novem 
lahko pridobijo varstveni doda-
tek t u i slovenski diža^djani, ki 
so se upokojili v republikah ne-
kdanje Jugoslavije; njihovi do-
datki pa se bodo odslej usklaje-
vali enako kot pokojnine. 

Upokojenci so z januarskim 
izplačilom pokojnin prejeli že 
za 3,6 odstotka višji varstveni 
do^tek k pokojninam. Ko ga 
bodo v zavodu za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje ta 
mesec na novo odmerili od 
mejnega zneska v višini 81,6 
odstotka najnižje pokojninske 
osnove, se bo skupaj z januar-
skim dvigom povečal skoraj za 
devet odstotkov. To pomeni, 
da bo upokojenec s 35 leti po-
kojninske dobe po novem pre-
jel skupaj z varstvenim dodat-
kom najmanj 403 evre na me-
sec, upokojenec s 15 leti zava-
rovalne dobe pa najmanj 500 
evrov na mesec. Tudi prejem-
niki vdovskih pokojnin, ki 
imajo poleg lastne pokojnine 
še pravico do vdovske, bodo od 
februarja dalje prejemali naj-
manj 403 evre skupnega pre-
jemka. Zakon je ukinil prever-
janje premoženjskih razmer 

Februarja naj bi pokojnine spet uskladili z gibanjem p l a č . /FOIO:C,„z<J K3V<I< 

za priznanje pravice do var-
s t v e n ^ dodatka vsako drugo 
leto, še naprej pa obstaja ob-
veznost prejemnikov, da prija-
vijo morebitne spremembe 
premoženjskih razmer. 

Znana višina letnega 
dodatka 

Ministrica za delo, družino 
in socialne zadeve Marjeta 
Cotman je s sklepom o uskk-
ditvi socialnih transferjev z 

rastjo cen življenjskih potreb-
ščin uskladila tudi višino do-
datkov in invalidnin, ki jih iz-
plačuje Zavod za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje Slo-
venije. Kot določa sklep, bodo 
upokojenci z višjimi pokojni-
nami prejeli nižji letni dodatek 
v znesku 214,75 ^ z niž-
jimi pokojninami pa vižjega v 
znesku 353,46 evra. Mejo za iz-
plačilo višjega oz. nižjega zne-
ska letnega dodatka predstavlja 
znesek za odmero dodatnih 

P o podatk ih min i s t r s tva za delo, d r u ž i n o i n s o c i a l n e 

z a d e v e s e je povprečna s taros tna p o k o j n i n a v t reh le-

tih, o d d e c e m b r a 2 0 0 4 d o d e c e m b r a 2 0 0 7 , zv iša la s 

. 4 9 4 n a 6 9 6 evrov ali za v e č kot 35 odstotkov , povpre-

č n e c e n e pa s o s e v t e m o b d o b j u po u r a d n i h statistič-

n ih podatk ih zv i ša le za 1 1 , 4 odstotka. 

pravic v mesecu izplačila do-
datka, trenutno znaša ta zne-
sek 382,79 evra. Upokojenci 
naj bi letni dodatek prejeli sku-
paj z izplačilom pokojnin za 
maj, zavod pa ga s soglasjem 
nainistra za finance izjemoma 
lahko izplača v dveh obrokih 
ali kasneje. Dodatek za pomoč 
in postrežbo za najtežje skupi-
ne upravičencev znaša po 
uskladitvi 382,79 evra, za po-
moč pri opravljanju vseh 
osnovnih življenjskih potreb 
267,95 ^vra in za pomoč pri 
opravljanju večine potreb 
133,97 evra. Višina invalidni-
ne za telesne okvare je odvis-
na od stopnje okvare in od 
tega, ali je okvara posledica 
poškodbe pri delu oz. poklic-
ne bolezni ali posledica bo-
lezni ali poškodbe zunaj 
dela, giblje se od 26 ,80 do 
91 ,87 evra. 

Navdušen nad Krvavcem 
Zaljubljen sem v Krvavec, pravi leta 1924 rojeni Franci Primožič iz Kamnika, ki je lansko zimo kar 
sedemdesetkrat smučal na tem smučišču. 

DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Kamnik - "Danes smo go-
spodje, ko se do Krvavca pri-
peljemo z avtomobilom. To 
smučišče sem vzljubil že dav-
no, poznam ga izpred vojne, 
ko smo smučarji sem prilia-
jali peš, s kolesom, pozneje pa 
z motornim kolesom," nam 
pove smučarski navdušenec 
Frand Primožič, ki ga na Kr-
vavcu vsi dobro poznajo. Nanj 
nas je opozoril n j^ov prijatelj 
Edo Renko iz Kranja, češ da 
ima zelo zanimivo žii^jenjsko 
zgodbo. Frand je rojen na Go-
riškem leta 1924, zaradi fešiz-
ma in krivične rapalske meje 
je pobegnil na Gorenjsko. V 
drugi svetovni vojni je bil mo-
biliziran v nemško vojsko in 
poslan na rusko fi-onto. Toda v 
nemški uniformi je bil le dva 
meseca, nato m u je uspdo po-
begniti k Rusom. Hude ruske 

zime so ga naredile močnega. 
V Rusiji je hodil v tankovsko 
šolo in se v domovino vrnil kot 
osvoboditelj prek slovite srem-
ske fronte. Na Gorenjsko se je 
srečno vrnil šele leta 1948. Po-
vojna jugoslovanska oblast ga 
je nenehno preverjala, vendar 
je očitke preživel zdrav in ve-
drega duha. Tudi po zaslugi 
športa in pohodništva. 

"Pozimi me vleče na smu-
čišča, poleti pa v skale," pravi 
Franci, ki je osvojil že veliko vr-
hov, tudi v sosednji Avstriji, 
Franciji in drugod. Nazadnje 
je bil s prijateljema alpinisto-
ma na tritisočaku Dachsteinu, 
ki ni zahteven le zaradi višine. 
Udeležuje se tudi pohodov na 
Porezen, Stol, Blegoš, Snež-
nik, v Dražgoše... Kot navdu-
šen smučar tekmuje na vete-
ranskih tekmah nad Cerknim 
in na kurirskem smuku v Rov-
tu nad Jesenicami. "Tam stari 

Franc Primožič iz Kamnika 

prijatelji, ki se dnevno srečuje-
mo na Krvavcu, postanemo 
tekmed," se smeji Frand, ki 
se že veseli kurirskega smuka 
10. februarja. V aktivni dobi 
je Franci opravljal različne 
poklice, kot dober pedagog je 
bU več kot tri desetletja tudi 
inštrtiktor za voznike in smu-

čarski vaditelj. Njegovi smu-
čarski prijatelji ga zelo cenijo, 
ker je v življenju toliko preži-
vel, ob tem pa ostal čilega te-
lesa in duha ter tenkočuten 
za soljudi. Želijo mu, da bi 
srečno dočakal svojo 90-letni-
co, kje drugje kot na smuč-
kali, na Krvavcu! 

mailto:info@g-glas.si
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Petindevetdeset let 
Ivanke Burgar 
JASNA PALADIN 

Trzin - Pred dnevi je visok 
življenjski jubilej praznovala 
najstarejša Trzinka in najsta-
rejša članica DU Žerjavčki 
Ivanka Burgar iz Trzina. 
Gospa, ki živi skupaj s svo-
jo hčerko, je polna lepih in 
tudi malo manj lepih spo-
minov na svoje življenje, 
predvsem na delo, ki ga je 
od svojega dvanajstega leta 
naprej opravljala na gradu 
Jablje, ki je bil takrat v lasti 
baronice Marije Lichten-

berg. Kljub častitljivi staro-
sti in zdravstvenim težavam 
še vedno zelo rada gleda te-
levizijo in vsak dan prebere 
časopis, in to brez očal. Od-
kar zaradi poškodb in staro-
sti ne more več hoditi, jo po 
Trzinu hčerka vozi v inva-
lidnem vozičku. Kako moč-
no voljo ima, pove podatek, 
da je Veliko planino prvič 
obiskala pri osemdesetih le-
tih. Da pa ji tudi na stara 
leta ni dolgčas, skrbi pet 
vnukov, sedem pravnukov 
in trije prapravnuki. Ivanka Burgar s svojim vnukom Rajkom 

KRANJ 

Dobro je biti upokojenec uspešnega podjetja 
Na Otočcu je bilo n . januarja že tradicionalno srečanje upo-
kojenih delavcev novomeške Krke. Zbrane je nagovoril pred-
sednik uprave in generalni direktor jože Colarič, ki je ob tej 
priložnosti petinšestdesetim lani upokojenim sodelavcem 
Iz Krke in Term Krka podelil spominsko darilo kot zahvalo za 
njihov prispevek k razvoju Krke. Vsi Krkini upokojenci so za 
novo leto prejeli na dom priložnostno darilo, 31, januarja pa 
še novoletno nagrado v znesku 135 evrov neto. Krka in Ter-
me Krka imajo 1.423 upokojenih delavcev, novoletno sreča-
nje pa je le ena od priložnosti za ohranjanje stika nekdanjih 
sodelavcev s podjetjem. Upokojenci dobivajo interno glasi-
lo Utrip in se srečujejo na izletih in srečanjih, ki jih organi-
zira Društvo upokojencev Krke. Deležni so ugodnosti pri le-
tovanju v Krkinih zdraviliščih in počitniških domovih, prek 
Trim kluba Krka pa se lahko udeležujejo tudi rekreacije, gim-
nastike in drugih dejavnosti. C. Z. 

W W W . G O R E N J S K I C L A S . S I 

KRANJ 

Vabijo na izlete in 
pohode 
Društvo upokojencev Kranj 
vabi v četrtek, 7. februarja, 
na planinski izlet Kovor-
Brdo-Ljubno-Brezje-Kovor 
in 21. februarja na izlet 
Grad-Stiška vas-žičnica-Šte-
fanja Gora. 14. februarja bo 
pohod po Vaivazorjevi poti, 
28. februarja pa še od Plani-
ne do Planinske gore. 19. fe-
bruarja pripravljajo izlet z 
možnostjo kopanja v Roga-
ški slatini. C. Z. 

NAKLO 

Pohod v Vrbo 
Pohodniška sekcija pri Druš-
tvu upokojencev Naklo bo v 
petek, na dan kulturnega 
praznika, pripravila pohod v 
Vrbo. Udeleženci se bodo 
zbrali ob pol dvanajstih 
pred kulturnim domom v 
Podbrezjah. i i . marca bo iz-
let v Rogatec in v Krapino, 
24. marca pohod na Čepulje 
in Križno goro, 9. aprila izlet 
na Primorsko, prva skupina 
prijavljenih pa bo odšla v 
Grčijo. C. Z. 

TRŽIČ 

Najprej na Kras 
V Društvu upokojencev Tr-
žič pripravljajo 8. marca 
ogled pršutarne na Krasu, 
hkrati pa bodo počastili tudi 
dan žena in dan mučenikov. 
i8. marca bo popoldanski iz-
let v Terme Snovik, 7. junija 
pa vožnja z muzejskim vla-
kom in obisk Goriških Brd. 
Prijave za ta izlet sprejemajo 
do 28. februarja. C. Z. 

KRANJ 

Na Valvasorjev 
sprehod 
Pohodniki kranjskih upoko-
jencev vabijo na pohod Val-
vasorjev sprehod-Cerknica, 
ki bo v četrtek, 14. februarja, 
z odhodom avtobusa ob 7. 
uri izpred Creine. Lahke 
hoje bo za dobre 3 ure. Pri-
jave z vplačili sprejemajo do 
srede, 13. februarja, v druš-
tveni pisarni. 

a ^ ^ 
Brn 

Zaradi nadaljnje 

v gorenjski regiji ž c i g c ^ ^ ^ p 

e ( m / ž ) 

VAŠ PROFIL: 
• Ste dinamični in vas veseli delo s kupci. 

• Ste prilagodljivi in radi poprimete za delo. 

• Svojim sodelavcem sfe vzor, znate jih voditi in motivirati. 

• I mote ustrezno izobrazbo za vodiBnje'lTgovine oziroma ste opravili 

poslovodski izpit. 

VAŠE NALOGE: 
• Prevzeli boste odgovornost za vodenje sodobne trgovine. 

• Skrbeli boste 20 t«po$abljanje sodelavcev. 

• Z dobro ojganizacijo ir\ načrtovanjein boste pripomogli k učinkovitosti 

vašega prodajnega tirno. 

• Strankam boste omogočali prijaaie in ertbsfovne nakupe brez čakalnih vrsL 

• S svojim delom boste prispevali k u ^ h u in nSdaljnji rasti našega podjetja. 

Ponujamo vam sodobno delovno okolje z veliko mero samostojnosti, 

tent^ljlto in strokovno uvajanje v poslovalnici v bližini ^vošego doma, 

stimulativno plačilo ter raznoliko in odgovorno delo v dinamičnem kolektivu. 

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas z možnostjo podaljšanja 

z a nedoločen čas, 

Č e ste vestni, pošteni, odgovorTJ^in vztrajni, sprejmite izziv in nam 

do 19 . februarja 2 0 0 8 pošljite pri javST svojo t e l e l ^ s k o številko, 

Življenjepis, fotografijo ter potrdilo o ustrezni izobrazbi na naslov: 

L i d I d . Q . o . k . d v Ž e j e p r i K o j n e n d i 1 0 0 , 1 2 1 8 K o m ^ n ^ 

w w w ^ 1 i d L s i 

/ 
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Pod masko se 
morda skriva tat 
Pred dvigom denarja na bankomatu danes 
preverite, ali morda v bližini ne stoji sumljiva 
oseba s pustno masko. 

S I M O N Š U B I C 

Kranj - Gorenjski policisti o 
izstopajočih varnostnih do-
godkih, ki bi bili povezani 
s pustovanjem, za zdaj ne 
poročajo. Ker je danes pust-
ni torek, ko se boste mor-
da odpravili po nakupih 
ali drugih opravil ih, je 
dobro, da vas opozor imo 
na nekatere prepovedi in 
opozorila. 

Vsi našemljeni tako lah-
ko pričakujejo, da j im bo-
do v banke, menjalnice in 
podobne ustanove prepo-
vedali vstop. Policija še opo-
zarja, da je poleg vožnje 
pod vplivom alkohola pre-
povedana tudi uporaba 
pustnih mask med vožnjo, 
za kar je zagrožena globa 
83,46 evra. 

Danes se bodo po ulicah 
sprehajale številne pustne 
šeme. Obstaja nevarnost, 
da se bo pod kakšno prijaz-

no masko skrival tudi kak 
nepridiprav, ki bo iskal lah-
ke žrtve za svoje nečedne 
namene . Bodite previdni 
pri dvigu denarja na banč-
nih avtomatih ali pa v ban-
kah, če ne želite postati žr-
tev uličnega roparja. Če v 
okolici bankomata opazite 
sumljive osebe, je bolje, da 
se odpravite do drugega 
bankomata. Podjetniki, bo-
dite pozorni, ali vas pri pre-
nosu dnevnega izkupička v 
banko po koncu delovnega 
dne kdo opazuje oziroma 
vam sledi. 

Med splošna priporočila 
sodi tudi odsvetovanje štet-
ja denarja na javnem pros-
toru. Torbic, denarnic in 
dragocenosti ne puščajte 
brez nadzora, saj so lahko 
zelo lahek plen dolgoprst-
nežev. Policija priporoča 
previdnost tudi pri odpira-
nju vrat neznancem, pred-
vsem maskiranim. 

Zaradi semaforja skozi rdečo 
Semafor na Dovjem zdaj vendarle deluje - s tipko ga aktivirajo pešci. A mnogi vozniki rdečo luč kar 
spregledajo, zato je prečkanje ceste ostalo nevarno ... 

U R Š A P E T E R N E L 

Dovje - Prejšnji teden je na 
cesti Jesenice-Kranjska Gora 
pri avtobusnem postajališču 
na Dovjem vendarle začel de-
lovati semafor, ki so ga name-
stili že lani poleti. Kar nekaj 
mesecev je na njem utripala 
zgolj rumena luč, zdaj pa 
pešci ob pritisku na tipko pri-
žgejo rdečo luč za vozila ozi-
roma zeleno za prehod čez 
cesto. Vendar pa tak sistem 
delovanja semaforja prvotno 
ni bil predviden. Po prvotni 
zamisli naj bi deloval tako, da 
se na njem prižge rdeča luč v 
primeru, če voznik vozi s hi-
trostjo, večjo od 6 0 kilome-
trov na uro. Vendar pa komi-
sija, ki je opravila tehnični 
pregled, tovrstnega sistema 
delovanja semaforja ni potr-
dila. Tako so zdaj našli kom-
promisno rešitev, ki pa je že 
začela kazati pomanjldjivosti. 
Domačini namreč ugotavlja-
jo, da mnogi vozniki spregle-
dajo rdečo luč, zato je prečka-
nje ceste za j)ešce lahko zelo 

Več toplote za enako ceno. 

o m v k u r i l n o 

opriMf^^' . /A/ 

(^0802332 

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

nevarno. Kranjskogorski pod-
župan Blaž Knific pravi, da 
se domačinom zdi se najbolj 
varno, če bi na semaforju še 
naprej utripala rumena luč. 

Tudi kranjskogorski polici-
sti opažajo, da voznild na 
tem odseku ceste ne spoštu-
jejo omejitve hitrosti na 6 0 
kilometrov na uro niti sve-
tlobnih znakov. Kot je dejal 
Roland Brajič s Policijske po-
staje Kranjska Gora, kar ne-
kaj voznikov prevozi rdečo 
luč: "Zato bomo še poostrili 
nadzor na tem odseku ceste 
in strogo kaznovali voznike." 
Kazen za voznike, ki prevozi-
jo rdečo luč, znaša 250,38 
evra. Pozval pa je tudi pešce, 
naj uporabljajo tipko na se-
maforju in naj ne hodijo čez 
cesto pri rdeči luči oziroma 
zunaj prehoda za pešce. Ka-
zen za pešce, ki nepravilno 
prečkajo cesto, znaša 83,46 
evra. Sicer pa naj bi se še ta 
mesec spet srečala komisija, 
ki bo sprejela odločitev glede 
delovanja semaforja v pri-
hodnje. 

Semafor na Dovjem s o namestili lani poleti; nekaj mesecev 
je utripala rumena luč, zdaj pa ga s tipko aktivirajo pešci. 

ŠKOFJA LOKA 

Zbil pešca 

V soboto ob 20. uri se je na Partizanski cesti v Škofji Loki 
zgodila prometna nesreča, v kateri je ena oseba utrpela 
hude rane. 45-letni Škofjeločan je po Partizanski cesti z 
osebnim vozilom peljal proti Trati. V neposredni bližini 
stavbe s hišno številko 42 je dohitel 64-letnega pešca, ki je 
hodil od desnem robu vozišča, v smeri njegove vožnje. 
Ker je vozil z neprilagojeno hitrostjo, avtomobila ni mogel 
ustaviti za pešcem oziroma se mu izogniti, zato ga je s 
prednjim desnim delom vozila zadel. Pešca je vrglo na 
pokrov motorja, kjer je udaril z glavo ob vetrobransko steklo, 
nato pa je padel na cestišče, kjer je obležal s hudimi ranami. 

SPODNJA SoRiCA 

Zapeljal s ceste 

v nedeljo popoldne je nekdo v bližini Spodnje Sorice zaradi 
poledice zapeljal s ceste. Loški policisti so prevrnjeno 
vozilo dvignili in postavili nazaj na gume. Za vsak slučaj so 
izklopili še akumulator. S. Š. 

KRANJ 

Napoved meritev 
hitrosti 

Kranjski prometni policisti 
bodo tudi ta teden opravlja-
li meritve hitrosti z radar-
jem, ki je nameščen v belem 
osebnem avtomobilu Re-
nault Kangoo. Včeraj so bili 
v Tržiču, danes bodo med 
7. in 15. uro na območju 
Policijske postaje Jesenice, 
jutri med 14. in 22. uro na 
območju Policijske postaje 
Kranjska Gora, v četrtek 
med 10. in 18. na območju 
Policijske postaje Škofje 
Loka, v petek in soboto po 
vsej Gorenjski, v nedeljo pa 
bodo med 12. in 20. uro na 
območju Bleda. S. Š. 

5. koncert posvečen EMI PRODNIK 
8. februarja 2008, ob 20. uri 

Dvorana pod Avsenikovo marelo v Begunjah 

Nastopili bodo: Ansambel Gašperji z Vero Šolinc in glasbeni gostje 
Joži Kališnik, Jožica Svete, Alfi Nipič, Marjana Mlinar, Barbara Leben 

in Vokalna skupina Srebrni zvoki. 
Voditelj: Jure Sešek. 

s-\ 7 9 S i l i l i 

Tradicija Avsenik, d. o. o., Begunje 2 1 ,4275 Begunje, 
T: 00 386 4 5333 402, F: 00 386 4 5334 164, avsenik@avsenik.com, www.avsenik.com 
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pobmialf 
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Mrdijsfa Tri 
poMdjc j Gorenjsk i G l a s RAbio 
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Jeseničani proti Linzu 
Jeseniški hokejisti so konec tedna izgubili obe tekmi v ligi EBEL ter se uvrstili na šesto mesto, kar 
pomeni, da bodo v četrtfinalu skušali trikrat premagati ekipo Linza. 

VILMA STANOVNIK 

jesenice - V nedeljo je bil na 
sporedu zadnji krog drugega 
dela v ligi EBEL Ekipa Acroni-
ja Jesenic, ki je že v petdc gosto-
vala na I>unaju pri moštvu Vi-
enne Capitals in izgubila kar s 
7 : o, je zabeležila nov porazu 
tudi v Salzbui^, ko jo je s 3 : i 
premagala ekipa domačega 
Red BuUa. Tako so Jeseničani 
na lestvid skupine za iivrstitev 
osvojili 6. mesto, saj je ekipa 
VSV obe zadnji dve tekmi 
zmagala in jih prehitela. Na 
prvo mesto se je uvrstila ekipa 
Vienne Capitals, drugi je cebv-
ški KAC, tretji Livest BW Unz 
in četrti Red Buli Salzbuig. V 
kvalifikacijski skupini je ekipa 
ZM Olimpije najprej v petek 
na gostovanju premagala Graz 
99ers z 1 : 6. nato pa je bila v 
nedeljo doma v Tivoliju boljša 
od Imisbrucka s 5 : 2 in osvoji-
la prvo mesto v tej skupini. 
Tako so četrtfinalni pari Livvest 
BW Linz • ACTODI Jesenice, 
KAC - Acroni Jesenke, Vienna 
Capitals - Innsbruck in Red 
Buli Salzburg - VSV. Ekipe ig-
rajo na tri zmage, prve tekme 
pa bodo 15. februarja. "Mislim, 
da je Unz za nas boljši nasprot-
nik kot bi bil naprimer KAC ali 
Salzburg in upam, da nam bo 
uspelo trikrat zmagati. Sedaj 

Kapetan Acronija Jesenic Dejan Vari z igro moštva v zadnjih tednih ne more biti zadovoljen. 

imamo dva tedna časa, da se 
pripravimo na nadaljevanje," je 
povedal kapetan Dejan Vari. 

V soboto so bile na spore-
du tudi tekme domačega 
d r ž a v n ^ hokejskega prven-
stva. V novi dvorani na Zlatem 
polju so igralci Triglava igrali 
pred praznimi tribunami, saj 
dvoranj* še nima uporabna 
dovoljenja. Nejevoljni navijafi 
so tako zaman pritiskali na 
kljuke vrat v dvorano, kjer pa so 
imeli prav v času tekme na ob-
isku inšpektorico in policista. V 

nič kaj prijetnem razpoloženju 
so se domači hokejisti, ki so bili 
zadnje sezone brezdomd, 
pomerili z moštvom H S Olim-
pije (okrepljeni z igrald prve 
ekipe ZM Olimpije) in izgubi-
li z o : 4. Vodilna eldpa Jeseni-
ce mladi je gostila Slavijo in 
zmagala s 6: o, ekipa MK Bled 
pa je z o : 3 slavila pri Alfi. 

Se pred nadaljevanjem lige 
EBEL in državnega prvenstva 
pa našo hokejsko reprezentan-
co ta teden čaka nastop na tur-
nirju EIHC v dveh bdoruskih 

mestih, Gomelu in Žlobinu, 
kjer se bodo pomerili z ekipa-
mi Danske, Belorusije in se-
lekdjo Polesije. Večina vpo-
klicanih reprezentantov naj 
bi se vabilu trenerja Matsa 
Waltina in pomočnika Mat-
jaža Kopitarja odzvala, če-
prav so bili do včeraj njihovi 
računi še brez obljubljenih 
in zasluženih premij iz spo-
mladanskega svetovnega pr-
venstva, ko jim je v Tivoliju 
uspela vrnitev v elitno skupi-
no svetovnega hokeja. 

Robert Kranjec vse bliže najboljšim 
Do svetovnega prvenstva v poletih v Oberstdorfu sta le še dobra dva tedna, slovenski rekorder Robert 
Kranjec pa postaja vse boljši. 

VILMA STANOVNIK 

Kranj - Ta konec tedna so vsi 
slovenski skakald preživeli 
precej delavno, saj so se naj-
boljši merili na tekmah sve-
tovnega pokala v Saporu, 
tekmi za celinski pokal so 
pripravili v Zakopanih, tek-
me za pokal Cockta in držav-
no prvenstvo za mladince do 
i8 let ter dečke do 14 let pa v 
Kranju in Mislinji. 

V Saporu si je dve novi 
zmagi priskakal Avstrijec 
Thomas Morgenstem, od 
naših pa je z nastopoma raz-
veselil zlasti Robert Kranjec, 
ki je bil v soboto 14., v nedeljo 
pa je osvojil 8. mesto. Robi bo 
tako zagotovo naš glavni adut 
na bližnjem svetovnem pr-
venstvu v poletih v Obers-
dorfu (22. do 24. februarja), 
na Japonskem pa je nekaj 
zelo solidnih skokov pokazal 
tudi Primož Peterka, ki je v 
soboto osvojil 26., v nedeljo 
pa 21. mesto. Jure Bogataj in 
Jurij Tepeš se na nobeni tek-
mi nista uvrstila v finale. 

Pr i s m u č a r s k e m k lubu Triglav Kran j organiz ira jo 
brezplačen začetni tečaj smučarskih skokov. Vabijo 
tako dekleta kot fante, stare manj kot deset let, ki si 
žel i jo stopati po uspešn i poti Pr imoža Peterke in 
Roberta Kranjca. Tečaj s e začne jutri, v sredo, in bo 
ves februar potekal ob sredah in petkih med 17. in 
18 .30 v skakalnem centru Gorenja Sava. Dodatne in-
formaci je dobite pri Jani ju Grilcu (03 1/648 187) ali 
Matevžu Šparovcu (051/314 702). 

V Zakopanih, kjer sta bih 
konec tedna dve tekmi celin-
skega pokala, je bil naš naj-
boljši Jure Šinkovec, ki je bil 
v soboto šesti, v nedeljo dru-
gi, točke pa so osvojili še Rok 
Urbane za 14. in 18. mesto, 
Gorazd Robnik je bil v sobo-
to 16., Mitja Mežnar 20» 
Primož Piki pa v nedeljo 24. 

Živahno pa je bilo v nede-
ljo tudi v Kranju, kjer so se 
člani pomerili za pokal 
Cockta. Zmagal je Jaka Ob-
lak (Triglav) pred Janom To-
mazinom (Mengeš) in Bra-
netom Iskro (Triglav). Med 

mladinci do 20 let je na tek-
mi za pokal Cockta slavil 
Rok Mandl (Šmartno na Po-
horju) pred Primožem Ro-
gličem (Zagorje) in Sašom 
Tadičem (Ljubno BTC). Naj-
boljši med Gorenjci je bil 
Jernej Košnjek (Tržič Trifix) 
na 6. mestu. Za pokal Cock-
ta so v Kranju tekmovala 
tudi dekleta, zmagala pa je 
Maja Vtič pred Evo Logar in 
Katjo Požun (vse Zagorje). 
Mladinci do 18 let so se v 
Kranju merili za naslov po-
samičnih in ekipnih držav-
nih prvakov. Med posamez-

niki je zmagal Matjaž Pun-
gertar (Mengeš) pred Pet-
rom Prevcem (Triglav) in Ti-
mom Babnikom (Costella 
Ilirija), v ekipni konkurend 
pa so slavili skakald Trigla-
va (Peter Prevc, Nejc Dež-
man. Matic Plaznik, Matej 
Dobovšek), pred skakald 
Costelle Ilirije in Velenja. 
Peta je bila ekipa Alpine, še-
sta ekipa Triglav 2, sedma 
Rateče Planica, osmi pa Tri-
fix Tržič. 

Na skakalnid v MisUnji (K 
65) je na državnem prven-
stvu dečkov do 14 let zmagal 
Gašper Štupar (Sam Ihan) 
pred Urbanom Sušnikom 
(Tržič Trifix) in Žanom Za-
gomilškom (Mislinja). Deč-
ki do 15 let pa so se na isti 
skakalnici merili za pokal 
Cockta. V skokih je zmagal 
Niko Hižar (Velenje) pred 
Rokom Justinom (Stol) in 
Jakom Hvalo (Ponikve), v 
nordijski kombinaciji pa 
Niko Hižar pred Janom 
Hartmanom (Triglav) in Ža-
nom Zagomiškom 

ALPSKO SMUČANJE 

K R A N J 

Tina Maze presenetila v smuku 

v soboto in nedeljo so alpske smučarke nastopile v St. 
Moritzu. Za veselje slovenskih navijačev je precej nepričako-
vano poskrbela 24-letna Črnjanka Tina Maze, ki je v soboto 
štartno številko 47 premagala vse tekmice in se prvič v kari-
eri povzpela na najvišjo stopničko smukaških tekem sve-
tovnega pokala. Tina je tudi prva Slovenka, ki ji je uspelo 
zmagati na tekmi v smuku za svetovni pokal, v nedeljskem 
superveEeslalomu pa je bila 18. Moški del karavane sve-
tovnega pokala je bil minuli konec tedna v Val d'lseru, kjer 
je sobotni smuk zaradi obilice novega snega odpadel, v 
nedeljo pa so izpeljali superkombinacijo, kjer se je od naših 
najbolje znašel Aleš Corza, ki je osvojil 5. mesto. Točke je 
dobil še Andrej Jerman za 17. mesto. V. S. 

SMUČARSKI KROS 

RADOML)E 

Faričeva odlična druga v Utahu 

Konec tedna je v četrti tekmi v krosu letošnjega svetovnega 
pokala smučarjev prostega sloga v Deer Valleyju nad Park 
Cityjem 23-letna slovenska reprezentantka Saša Farič z Ra-
domelj z drugim mestom dosegla svojo drugo najboljšo 
uvrstitev v svetovnem pokalu. Na progi Solid Moidoon je si-
cer zmagala svetovna prvakinja, Francozinja Ophelie David, 
Faričeva pa je bila odlična druga v cilju v vseh treh nastopih 
od četrtfinala, polfinala in na koncu v finalu. Po štirih od de-
vetih tekem svetovnega pokala je Faričeva s 196 točkami na 
tretjem mestu razvrstitve, konec tedna pa jo čaka še nastop 
v olimpijskem Squaw Valleyju v Kaliforniji. Nato se bo sve-
tovni pokal nadaljeval v Evropi. V. S. 

BAUNANJE 

ŠKOFJA LOKA 

Uspešen začetek lige 

V soboto se je začela nova balinarska sezona. V 1 . krogu su-
per lige sta bila uspešna oba gorenjska predstavnika. 
Lokates Trata, okrepljena z Damjanom Sofronievskim in 
Jakom Stenovcem, je šele na koncu strla odpor oslabljenega 
tekmeca Zarje Balinčka iz Ljubljane (nastopili so brez Jureta 
Kozjeka). Srečanje se je končalo z rezultatom 74: 8. Planina 
Kranj je v Šiški premagala novinca super lige Dragomer 
GUT&.PET (9 :13). S. Š. 

Zaradi širjenja naše poslovne dejavnosti zaposlimo: 

• zidarje m/ž 
• gradbene delavce za opaževanje m/ž 
• tesai je m/ž 
• gradbene delovodje m/ž 
• gradbene delavce za Izolacijska dela m/ž 

Pogoji: Potrebne so delovne izkušnje v gradbeništvu. Delovni tas: 
pon. - čet., od 7.00 do 16.50. pet., od 7.00 do 13.20. Vsak drugi petek 
je prost. Delo s polnim delovnim časom - 39 ur na teden. Plaiilo po 
dogovoru. Delovno obmo^e je Celovec oz. koroška regija. 
Ponudbe: Prosimo, predstavite se nam osebno med 7. in 8. 
uro (od ponedeljka do petka). Vodja gradbišč, g. Semmeirock 
vas pričakuje v prostorih podjetja. 

Podjetje KOLLITSCH-BAU GmbH 
Mageregger Strasse 65 
A-9020 Klagenfurt/Celovec 

- V / 

Vljudno Vas vabimo na osrednjo občinsko 
prireditev v počastitev slovenskega kulturnega 

praznika, ki bo v večnamenskem prostoru 
OŠ Škojja Loka - Mesto (Šolska ulica i) 

v sredo, 6. februarja 2008, ob ig. uri. 

Marko Primožič 
Ravnatelj 

Igor Draksier 
Župan 
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GORENJSKI SEMAFOR 

KOŠARKA 
Liga U P C Telemach, i8. krog: TCC Mercator : Rogla Zreče 
1 0 0 : 75, Helios : Zagorje KD FT 94: 70; Na lestvici vodi He-
llos s 33 točkami, TCC Mercator na šestem mestu ima 27 
točk. 1 . SKL za ženske, 14. krog: ŽKK Domžale : AJM 5 6 : 7 6 , 
HIT Kranjska Cora : Konice 72 : 61, Odeja KED : Triglav loi 
: 59. Na lestvici vodi Merkur Celje s 24 točkami, prav toliko 
točk Ima na drugem mestu Kranjska Cora. Odeje KED je na 
tretjem mestu 2 22 točkami, Triglavanke so na 9. mestu s 16 
točkami, Domažalčanke pa s 15 točkami na i o. mestu. i . B 
SKL moški, 17. krog: Litija : Tlnex Medvode 82 : 72, Celjski 
KK : Triglav 63 : 60. Na lestvici vodijo Parklji z 32 točkami, 
Triglav na 13. mestu ima 19 točk. V. S. 

ROKOMET 
1. A liga za ženske, 12. krog: Škofja Loka KSI : Brežice 19 : 
16 (8: n ) . Na lestvici vodi ekipa Krim Mercatorja s 24 toč-
kami, Škofja Loka KSI je na 6. mestu s 13 točkami. V. S. 

VATERPOLO 
Liga Alpe Adria: Triglav : WBC Tirol 17 : 7 (5 : 2, 3 : o, 5 : 
2, 4 : 3). Na lestvici vodi ekipa Opatije 1981 s 33 točkami, 
ekipa Triglava pa je z 2i točkannl na 3. mestu. V sredo ob 
20.45 Triglav v domačem bazenu gosti ekipo Uniqa UTE 
iz Budimpešte. J. M. 

ODBOJKA 
D O L za moške: Calcit Kamnik : Galex-Mir 3 : o (22, 21, 5), 

Astec Triglav : Marchiol Prvačina 3 : 2 (-14, - 22, i6, 24, 9). 
Vodilni Salonit Anhovo ima kar 7 točk naskoka pred Calcit 
Kamnikom. Astec Triglav, na tretjem mestu, ima tri točke 
naskoka pred Marchiol Prvačino. i . D O L za ženske: Nova 
KBM Branik : LIP Bled 3 : o (7,17, 20). V vodstvu so igralke 
Nove KBM Branik (46) pred Benediktom (42). Odbojkarice 
LIP Bleda (13) so na 7. mestu. 2. D O L moški: TAB Mežica : 
National Žirovnica 3 : 2 (- 24, 22, - 18 , 15 , 1 3 ) , Fužinar Metal 
Ravne: Termo Lubnik o : 3 (- 25, - 23, - 16) . Termo Lubnik z 
dobrimi predstavami drži 2. mesto in zaostaja za vodilnim 
SIP Šempetrom (37) za 5 točk. National Žirovnica je osvoji-
la pomembno točko v boju za obstanek In je trenutno na 8. 
mestu. 2. D O L ženske: Calcit Kamnik : Formis Bell 3 : o (9, 
23,18), ŽOK Partizan Šk. Loka : Tabor Ljubljana 3 : 2 {- 23, -
23. 23 , 19 , 17) . V vodstvu je Aliansa (33) pred Calcitom Kam-
nikom (31). ŽOK Partizan Šk. Loka je na 7. mestu z 18 toč-
kami. 3. D O L moški: MOK Kočevje : Calcit Kamnik 1 1 3 : 0 , 
UKO Kropa : Prigo Brezovica 3 : o, TOM Mokronog : Astec 
Triglav 1 1 2 : 3 . MOK Kočevje (30) ima kar 8 točk prednostjo 
pred UKO Kropa. Četrti je Caciit Kamnik II (17), Astec Triglav 
II (10) pa je na 7. mestu. 3. DOL ženske: Mladi Jesenice: Lo-
gatec 3 : o, Triglav Kranj: Bled Adriatica.net 3 : i, Pizzeria 
Morena : Eurokabel Neptun 2 : 3. V vodstvu ostaja Piran 
{42) pred Lakolit Ankaranom (41). Triglav Kranj (34) je na 4. 
mestu, na sedmem je Bled Adriatica.net (28), 8. Pizzeria 
Morena (26) in 9. Mladi Jesenice (24). B. M. 

KEGLJANJE 
Rezultati 12. kroga v slovenskih ligah: 1. A - ženske: Triglav : 
Gorica 5 : 3 (3090: 3084), Eta : Miroteks o : 8 (3202 : 3461). 
Vodi Miroteks, 24 točk, 6. Eta, 9 točk, 9. Triglav 6 točk. i . B 
- ženske: Ljubelj: Slovenj Gradec 5 : 3 (3214 : 3204). i. Mi-
klavž, 19 točk, 3. Ljubelj, 15 točk. i . A - moški: SIliko: Triglav 
2 : 6 (3251 : 3298). Prvi Konstruktor, 22 točk, 6. Triglav, i o 
točk, 9. SIliko, 5 točk. 1. B - moški: Ljubelj: Slovenj Gradec 7 
: 1 (3414 :3193), Rudnik: Hidro i : 7 (3324 : 3521), KI Polet: 
Radenska 3 : 5 (3371:3385). Prvi Ljubelj, 20 točk, 3. KI Polet, 
17 točk, 4. Hidro 15 točk. 2. liga - moški: Slavija Štojs : Jese-
nice 7 : 1 (3322 : 3227), Simon Jenko : Adria 3 : 5 (3186 : 
3220), Calcit: Bela krajina 6 : 2 (3438 : 3231). Prvi Calcit, 20 
točk, 9. Jesenice, 6, 10. Simon Jenko, 5 točk. 3. liga - moški: 
Adergas : Triglav-2 3 : 5 (3177 : 3213), Ljubelj-2 : Jesenice-2 5 
• 3 (3257 :3194). Slovan-2 : Coma i : 7 (311 1 :3203). 1. Coma, 
19 točk, 3. Ljubelj-2,15, 5. Triglav, 13, 8. Jesenice, 8, 9. Ader-
gas, 7 točk. Gorenjska liga, 1 0 krog: Ljubelj-3 : Plavž 4 : 4 
(3149 :3160), )esenice-3: Železniki 2 : 6 {3073 :3295), KI Po-
let-2 : Portorož 6 : 2 (3217 : 3144), Triglav-3 : Kranjska Gora 
3 : 5 (2967:3030). Prvi Železniki, 20 točk, 2. Kranjska Gora, 
15, 3. Plavž, 13 ,4. KI Polet, n točk. M. F. 

ŠAH 
Ciklus Š D SIMP Radovljica, i . turnir - Končno stanje: i . 
Franc Rodman 6 ,2 . Marko Pazlar 5,3. Franc Ravnik 5 vsi ŠD 
Jesenice, 4. Drago Rabič 5 ŠS Tomo Zupan Kranj, 5. Jožef 
Prestrl 4,5, 6. Drago Buha 4,5, 7. Drago Šiftar 4 vsi ŠD SIMP 
Radovljica, 8. Risto Cvetkov 4 ŠD Jesenice itd. O. O. 

Pomembna zmaga Ločanov 
Košarkarji loškega Mercatorja T C G so na pustno soboto z odlično igro zanesljivo ugnali ekipo Rpgle, 
ta petek pa jih v Pokalu Spar najprej čaka obračun z Union Olimpijo. 

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

Škofja Loka - Minuli konec 
tedna so košarkarji v ligi 
UPC Telemach odigrali 18. 
krog, zanimiv obračim pa se 
je obetal v dvorani na Podnu, 
kjer se je domače moštvo 
Mercatorja TCG borilo za 
mesto med elitno osmerico 
ekip, ki se bodo potegovali za 
naslov letošnjega državnega 
prvaka. Ločani, ki jih je na 
pustno soboto sicer s tribun 
spodbujalo nekaj manj navi-
jačev kot običajno (so bUi pa 
ti glasni), so zanesljivo igrali 
od začetka do konca tekme, 
ko so priložnost dobili tudi 
najmlajši v ekipi, vseeno pa 
slavili visoko, kar s 100 : 75 
(24 : 21 , 2 5 : 1 7 , 23 : 1 8 , 28 : 
19). 

"Ta tekma je bila za nas še 
kako pomembna, saj nam je 
zmaga tako rekoč že prines-
la mesto med ekipami, ki se 
bodo v nadaljevanju tekmo-

vanja borile v ligi za prvaka. 
Ekipa Rogle je sicer zelo ne-
ugoden nasprotnik, vendar 
so fantje igrali po najboljših 
močeh in zasluženo slavili. 
To je vsekakor lepa spodbu-
da pred nastopom v finalu 
pokalnega tekmovanju ko-
nec tega tedna, čeprav bo do 
takrat treba še nekaj popravi-
ti v obrambi," je po sobotni 
tekmi povedal trener Merca-
torja TCG Matej Vidic, ki se 
seveda zaveda, da jim žreb v 
četrtfmalu pokala ni dodelil 
lahkih nasprotnikov, Union 
Olimpijo. 

"Vsi vemo, kaj v slovenski 
košarki pomeni Union 
Olimpija. Vendar se bo tek-
ma začela z rezultatom o : o. 
Mi gremo na finalni turnir v 
dvorano Kodeljevo v petek 
neobremenjeni, Union Olim-
pija pa tekmo preprosto 
"mora" dobiti, osvojili mora 
pokal. Naš cilj je bil priti med 
osem in to smo dosegli. Vse-

Trener Mercatorja T C C Matej Vidic/Foio Tm.ooki 

eno se bomo borili in skušali 
pokazati vse, kar znamo," 
dodaja trener Vidic, ki ga 
skupaj z moštvom po pokal-
nem tekmovanju nato čaka-
jo še štiri tekme prvega dela 
lige U P C Telemach, ko 
bodo Ločani najprej prihod-

njo sredo gostovali v Dom-
žalah pri vodilnem Heliosu, 
nato bodo 23. februarja 
doma gostili Krko, 1. marca 
gostovali pri Zlatorogu La-
ško in se 8. marca doma po-
merili z ekipo Kraškega zi-
darja Jadrana. 

Rad ima hitrost 
Ta teden v Innsbrucku poteka svetovno mladinsko prvenstvo v bobu in 
skeletonu, slovenske barve pa zastopa tudi Kranjčan Anže Šetina. 

VILMA STANOVNIK 

Kranj - Anže Šetina je šport-
nik že od malih nog, saj se je 
poskusil v marsičem, naza-
dnje pa pristal pri atletiki. 
Prav atletika, hkrati pa še ve-
selje do adrenalinskih špor-
tov, Sta bila še kako po-
membna, ko je pred slabima 
dvema letoma kandidiral za 
člana prve slovenske bob re-
prezentance. 

"Tako pri atletiki kot pri 
bobu je pomemben dober 
štart, zato mi izkušnje iz atle-
tike pridejo še kako prav," 
pravi 21-letni Anže Šetina, ki 
je prvo sezono na ledenih 
stezah večinoma nabiral iz-
kušnje, v letošnji sezoni pa je 
na tekmah evropskega poka-
la vedno bliže najboljšim tek-
movalcem. Tako je največji 
uspeh kariere dosegel prav 
prejšnji konec tedna na tek-
mi v nemškem Winterber-
gu, ko je v konkurenci 43 
tekmovalcev iz dvajsetih dr-
žav osvojil 6. mesto v skele-
tonu, v različici boba, kjer se 
z ledeno stezo na skeletonu 
bori en sam tekmovalec. 
"Tudi na mladinskem sveto-
vnem prvenstvu ta teden v 
Innsbrucku pričakujem več 
od nastopa v skeletonu kot v 
bobu, upam celo, da se mi 
bo uspelo uvrstiti v finalno 
vožnjo." je bil pred odho-
dom v Avstrijo konec tedna 
samozavesten Anže, ki sicer 

Anže Šetina boljše rezultate kot v bobu dosega v skeletonu. 

z največjih tekem še nima 
veliko izkušenj, tudi konku-
rence najboljših mladincev 
na svetu ne pozna. "Starost-
na meja za tekmovalce na 
tem prvenstvu je 26 let v 
bobu in 23 let v skeletonu. 

tako da ima precej konku-
rentov več izkušenj kot jaz, 
vendar pa mi zadnji odlični 
rezultati v evropskem pokalu 
vlivajo samozavest in upam, 
da ne bom razočaran," je še 
dodal Anže. 

SQUASH 

ŠKOF)A LOKA 

Dva turnirja, 
dva zmagovalca 

Letos prvič v Sloveniji pote-
kajo mednarodni turnirji su-
per serije za Pokal Aerodro-
ma Ljubljane, ki jih organizi-
ra Squash zveza Slovenije. 
Na prvem v Mariboru je sla-
vil Miha Kavaš, na drugem, 
ki je bil sredi januarja v Ljub-
ljani, pa je bil najboljši Kle-
men Gutman (oba Konex). 
Z uvrstitvijo na 5.-8, mesto 
se je Izkazal tudi Rožle Lan-
gus (Bled). Tretji turnir bo 
ta konec tedna, v petek 8. in 
soboto, 9. februarja v Mini 
hotelu v Vincarjah v Škofji 
Loki, kjer pričakujejo prek 
trideset najboljših sloven-
skih igralcev squasha, poleg 
njih pa tudi nekaj tujcev. 
Med odmori glavnega tur-
nirja bodo nastopila tudi de-
kleta. Več o turnirjih lahko 
izveste na www.squash.si . 
V. S. 

NOGOMET 

KRAN) 

Reprezentanca 
v sredo z Dansko 

Slovenska nogometna re-
prezentanca bo v sredo v 
Novi Gorici odigrala prija-
teljsko tekmo z Dansko. 
Včeraj se je večina ekipe že 
zbrala v Strunjanu, tekma, 
ki jo bo prenašala tudi TV 
Slovenija na 2. programu 
pa se bo začela ob 20. uri. 
V. S. 

mailto:vilma.stanovnik@g-glas.si
http://www.squash.si
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Zasledovalcev nista videla 
Anže Šenk in Nejc Kuhar sta nova državna prvaka v tekmovalnem turnem smučanju v dvojicah. 

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

Krvavec - Druga letošnja tek-
ma Slovenskega pokala v 
tekmovalnem turnem smu-
čanju je bila v soboto v orga-
nizaciji postaje G R S Kranj 
na Krvavcu in je štela za dr-
žavno prvenstvo dvojic. V 
megli, snegu in vetru sta po 
pričakovanjih naslov držav-
nih prvakov osvojila najbolj-
ša posameznika z uvodne 
tekme na Jezerskem Nejc 
Kuhar in Anže Šenk (Jezer-
sko 1). 

"V tekmo sva šla brez tak-
tiziranja. Veliko sva skupaj 
trenirala, tako da se dobro 
poznava. Tudi po pripravlje-
nosti sva kar enakovredna. 
Se je pa pri meni že poznala 
utrujenost, ni bilo prave 
moči. V delu, kjer je proga v 
vzponu na Zvoh, sva skreni-
la s smučišča, zelo mi je dr-
selo in sem moral nekajkrat 
celo "poštanfati". Imel sem 
občutek, da sta naju Tomaž 
Soklič in moj oče začela lovi-

ti. V zadnjem delu pa je po-
tem šlo bolje. V megli naj-
bližjih zasledovalcev nisva 
prav veliko videla," je pove-
dal Anže Šenk. Skupaj s Ku-
harjem sta bila v članski ka-
tegoriji prvič skupaj v paru. 
"Konec tedna greva na moč-
no mednarodno tekmo v Ita-
lijo, nato je državno posa-
mično prvenstvo na Voglu, 
sledi svetovno prvenstvo. 
Proga na Voglu je pisana na 
kožo Nejcu in bom tam tež-
ko boljši, zato bom verjetno 
formo tempiral za svetovno 
prvenstvo," je pojasnil 24-
letni turni smučar z Jezer-
skega, ki se je letos turnega 
smučanja lotil zelo resno in 
tako kot Kuhar trenira po 
programu Iztoka Cukjatija. 

Druga na Krvavcu sta bila 
T o m a ž Soklič in Milan 
Šenk (Jezersko-Šenturška 
Gora). "S Tomažem sva 
bila skupaj v paru že pred 
leti. Na progi sva se super 
ujela. Tomaž je bil spredaj 
in me je kontroliral. Na 

Tomaž Soklič (v ospredju) in Milan Šenk sta na Krvavcu 
morala priznati premoč mlajši navezi Nejc Kuhar-Anže 
Š e n k . / Foto: Corud Kav<i{ 

spustu sem v megli videl le 
njega in mu sledil, saj ta te-
ren zelo dobro pozna," je 
povedal 51-letni Milan 
Šenk, Anžetov oče. Tretja 
sta bila Klemen Triler in 

Marjan Zupančič (KGT Pa-
pež). Pri ženskah sta zmaga-
li Mirjam Leban in Jana Ma-
rinko (Slow Motion), pri 
mladincih pa Žan in Gašper 
Kamičar (Jezersko). 

Najuspešnejša plezalna sezona 
S T O J A N S A J E 

Ljubljana - "Za naše športno 
plezanje je bila sezona 2007 
nova prelomnica," je na raz-
glasitvi najboljših plezalcev 
dejal predsednik komisije za 
športno plezanje PZS Tomo 
Česen. Lani sta Sloveniji pribo-
rili naslov skupne zmagovalke 
svetovnega pokala Maja Vid-
mar v težavnosti in Natalija 
Gros v kombinadjL Prva ima 
tudi bronasto kolajno s svetov-
nega prvenstva, druga pa je 
bila skupno tretja v balvan-
skem plezanju, kar je naš prvi 
uspeh v tej zvrsti. Slovenska 
ženska ekipa je spet najboljša 
na svetu. Pri moških je izstopal 
Klemen Bečan. Med 36 drža-
vami v pokalu narodov je slo-
venska reprezentanca zasedla 
tretje mesto v težavnosti. Na 
velikih tekmah so dosegli 41 
uvrstitev med deseterico, od 
tega osem posamičnih zmag 

in dve skupni. Opravili so tudi 
vrhunske vzpone v plezališčih, 
je naštel Česen. Za uspehe je 
vsem čestital predsednik Pla-
ninske zveze Slovenije Franc 
Ekar, ki je podelil priznanja za 
najboljšim. 

"Zelo sem vesela naslova 
najuspešnejše športne ple-
zalke. Občutek je dober, ker 
tega ni mogoče doseči kar 
tako. Tudi druge plezalke so 
bile dobre, zlasti Natalija. 
Zame je spodbuda, da bom 
ostala v vrhu še naprej," je 
povedala Maja Vidmar iz PK 
Škofja Loka. Klemen Bečan 
iz ŠPO Tržič pa je izjavil: 
"Na začetku so bili rezultati 
slabši od pričakovanj. Na 
koncu se je izteklo vse po že-
ljah. Vtis sta popravila na-
stop v finalu tekme sveto-
vnega pokala v Kranju in 
drugi naslov državnega prva-
ka. Letos želim višje tudi v 
balvanskem plezanju." 

Najuspešnejši v športnem plezanju: Maja Vidmar, Klemen 
Bečan in Natalija Gros (od leve) 

Priznanja za dosežke na 
tekmah in v naravnih pleza-
liščih so prejeli Natalija Gros 
in Lučka Fianko (obe PK Škof-
ja Loka), Mina M ^ o v i č (Ptuj) 
in Urh Čdjovin (AO Ljubljana 
matica). Kot perspektivni mla-
dinci so dobili priznanja Jure 

Bečan (ŠPO Tržič), Urban Pri-
možič in Jure Raztresen (oba 
PK Škofja Loka), Ciril Vezonik 
(AO Ravne) in Izidor Zupan 
(Hrastnik). Ob skienjeni k ^ e -
ri sta si Lučka Fianko in To-
maž Valjavec prislužUa spo-
minski darili. 

GORSKI TEK TENIS 

T A C E N 

Zarnik rekordno na Šmarno goro 

Gorski tekač Sebastjan Zarnik (KGT Papež) iz Košiš pri Kam-
niku je v soboto na 13. teku za rekord Šmarne gore postavil 
nov najboljši čas. Iz Tacna je po n ajkrajši poti (i ,85 kilometra, 
360 metrov višinske razlike) v dežju na vrh Šmarne gore pri-
šel v n minutah in 25 sekundah. Svoj rekord Iz leta 2005 je 
izboljšal za šest sekund. Drugi na Šmarno goro je bil Jože Čeh 
(AK Lemart), 12:12, tretji Tomaž Kališnik (KD Radenska), 
12:32, četrti pa Simon Alič (Poljane), 12:48. Pri ženskah je 
zmagala Daneja Crandovec (MB 98), 14:54. M. B. 

KRANJ 

Crganova in Ternar najboljša do 18 let 

Mariborčana Maša Organ (ŽTK) in Tomislav Ternar (Bra-
nik) sta na igriščih športnega centra Konex prejšnji teden 
osvojila naslova slovenskih dvoranskih prvakov v kategoriji 
starejših mladincev. Med dekleti se je v finale uvrstila An-
dreja Potisk, polfinalistki pa sta bili Kranjčanki Klavdija Re-
bol in, presenetljivo, 15-Ietna Sončka Jazbinšek. V kategoriji 
mladincev je bil v zaključnem dvoboju Ternar s tesnim 
izidom 7 : 5; 6 : 4 uspešnejši od Ljubljančana Popov Ledin-
skega (Slovan). B. M. 

H GIBAJTE SE Z NAMI 
J A N E Z F E R L I C 

i : 

Del poti je sklenjen 
Tokrat vam še zadnjič pišem u 

svoji rubriki, ki je zaživela pred 
nekaj več kot dvema letoma in je 
morda koga potegnila, da se je 
športno premaknil in tako začel 
vlagati v svoj najvei^i sklad, to je 
sklad zdraija, ki ga po vrednosti 
ne more preseči še tako tehnolo-
ško izpopolnjena materialna do-
brina. Prvotni namen te rubrike 

je bil, da se ponudi nekaj novega, 
enkratn^a in z drugega zorne-
ga kota. Vse skupaj pa doseže 
namen, ko se besede uresničijo v 
dejanjih, kajti le takrat potem 
lahko tudi vrednotimo rezultat 
dela. Ker dejansko živimo v 
času, ko je šport postal dobro pla-
čana industrija in tako vsebuje 
podkupovanja, goljufije ter raz-
ne afcre, pa že več kot nujno po-
trebujemo nekaj, kar ostane na-
ravno, narejeno iz zmesi, ki jo 
sami z^netemo zg(^ s svojo voljo, 
vztrajnos^o in odločnos^o. In iz 
tega lahko z^netemo močan in 
krepak karakter, ki bo kljuboval 
oviram in preprekam na poti k 
zastavljenemu cilju, ki ni zgolj 
športni rezultat. To je tisti drugi 
pomen športa, ki sem ga sam 
vseskozi želel poudarjati, kajti ne 
gre zgolj in samo za meijenje 
moči na tekmovališču, temveč 
kaj iz m te igre moči, hitrosti in 
spretnosti prenesemo v svoje živ-

ljenje, da bo bdjpdno, srečno in 
povezano s krepkimi vezmi med 
tistimi, s katerimi preživimo ve-
lik del svoje vsakdana. Rdcreativ-
nim športnikom je šport v vesdje 
in dokaz, da nekaj zmoremo ter 
prestavljamo svoje mqe, medtem 
ko vrhunski športniki že preso-
jo mge, in to nemalokrat po tve-
ganih in umazanih bližnjicah. 
In najvei^e zlo športa na tisti viš-

ji rami je prikrivanje slabih de-

janj. To pomeni uporabo nedo-
voljenih sredstev. Sicer je izjem-
no lepo in navdihujoče spremlja-
ti svetovne rekorderje in osvajalce 
olimpijskih kolajn, ko brezhibno 
in s popolnostjo osvajajo žlahtne 
lovorike. Ta lovorika pa je žlaht-
na le, če je to rezultat trdega in 
ddgotrajn^a dela, ki se začne že 
davno v mladosti in je polno 
zmag in porazov. Nekateri pa so 
silno neučakani in ti nimajo 
pravega karakterja. Prostor na 
vrhu je izredno majhen, saj ima-
mo zmagovalca zgolj enega. 
Ostane nam potem še veliko 
prostora. Iger bomo lahko prista-
li. Ni važno, na katerem mestu 
pristanemo, važno je. da smo za 
dosego rezultata porabili svojo 
moč, vdjo in vztrajnost. Vedno 
in vsakenm posamezniku pa se 
vsaj enkrat v življenju zagotovo 
ponudi priložnost, da postane 
zmagovalec. Kje in na katerem 
področju bo to, pa mu bo pove-
dal zgolj tisti notranji glas. 
Šport tako lahko pomaga, da 
ravnamo bolje na raznih po-
dročjih svojega bivanja. Pred-
vsem pa se izogibajmo skrajno-
stim, saj vsako pretiravanje ško-
di, in tisto mejo, do kam lahko 
sežemo, nioramo sami spozna-
ti, jo spoštovati, seji približevati 
in velik del naloge je že oprav-
ljen. Pomembnejše od zmago-
vanja je zagotovo prizadevanje 
za dosego cilja. 

Ob zaldju<3(u tek nasvetov se 
zahvaljujem vsem, ki ste mi sta-
li ob strani in skrbeli, da so bili 
cilji doseženi. Vsi skupaj smo de-
lali za vsakegja posebg in vsak je 
vsem vse povrnil. Ni bilo vedno 
lahko in je tako tudi prav. Noše 
poti se bodo zagotovo še vdiko-
krat srečale. 

Etapa je sklenjena, celotna "tekma" pa se nadaljuje, dokler 
bosta zdravje in vztrajnost tako dobro služila. / FOIO: RMA DOU 

mailto:vilma.stanovnik@g-glas.si
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Ič MOJ POGLED 
DAMJANA ŠMID 

Učenje odgovornosti (4) 

K ako enostavno je pobra-
ti igrače s tal in jih dati 
v zaboj z igračami. 

Kako malo napora vložimo, če 
namesto otroka pospravimo 
posodo. Kako preprosto je živ-
ljenje, če od nikogar nič ne za-
htevamo ... Povsem drugačna 

je podoba, če od otrok pričaku-
jemo, da je delo opravljeno, da 
so igrače pospravljene in nalo-
ga napisana. Potrebno je več 
energije, časa in pogovorov, ko 
vzgajamo odgovornega otroka. 
In kar je najpomembnejše -
tudi sami s tem pokažemo svo-

jo odgovornost, ki jo imamo 
kot starši. Vse prevečkrat se na-
mreč dogaja, da starši od dru-
gih ljudi pričakujemo več, kot 
smo pripravljeni narediti 
sami. Zahtevamo odgovorno 
obnašanje vseh ljudi, ki skrbi-
jo, vzgajajo ali izobražujejo 
naše otroke. Takoj smo pri-
pravljeni pokazati na napake 
drugih ljudi, ko pa je govora o 
nas, se vlečemo ven iz zagate z 
različnimi izgovori. Vzgoja je 
bila, je in bo odgovorno delo. 
Zato je prav, da razmišljamo 
in delamo c otrokovo največjo 
korist. Kadar gre za njegovo 
moralo, zdravje, življenje in še 

kaj, smo dolžni takoj ukrepati 
po svojih močeh. Naša odgo-
vornost se kaže z odgovori, re-
akcijami na nekaj, kar se do-
gaja. Spisek opravil in odgo-
vornosti pa se z leti veča tudi 
otrokom. Najboljši občutek 
bomo imeli, če sestavimo spi-
ske skupaj z otroki, da bomo 
videli, kaj pri določeni starosti 
že zmorgo. Otrokom predsta-
vimo odgovornost kot prednost, 
saj se s tem veča tudi zaupanje 
v otroka in manjša naš nad-
zor. Zaupanja pogosto pri-
manjkuje, kajti otrokom ne 
verjamemo, da bodo nekaj res 
naredili ali držali obljubo. 
Tako raje naredimo sami ali 

jih nadzorujemo, kot pa tvega-
mo naše razočaranje. Nadzo-
ra je najbrž veliko preveč, če 
gledamo ravnanje staršev in 
otrok. Otrokom pa še kako 
ustreza, da jim dajemo navo-
dila, kajti tako se izogngo svo-
jemu delu odgovornosti in raz-
mišljanju. Navodila so pogosto 
potuha, čeprav so videti hitra 
in enostavrui. No, pri uporabi 
električnega aparata je že 
prav, da jih upoštevamo. Otro-
ci pa jih prav gotovo ne potre-
bujejo za vsak korak. 

Prisluhnite nam -
polepšali vam bomo 
dan. 
™"'91,0 MHz 

TU ISlICNI 

UlUJUl.potcpuh.com 

Razstrupimo se 
Jutri se s pepelnico začne obdobje štiridesetdnevnega posta. Nemara bi se ga lotili tudi mi. Čas je že, 
da spravimo nesnago iz telesa in duše. Post naj bo dobrodošel zlasti tistim, ki jih tarejo odvečni 
kilogrami. V pomoč pri tem jim bodo tudi zeliščni čaji in drugi pripravki. 

PAVOA KLINER 

V postnem času se nekate-
ri pobožni katoličani povsem 
odpovejo uživanju mesa, dru-
gi zmanjšajo količine hrane, 
spet tretji se odpovedo cigare-
tam in alkoholu. Vsak pač ti-
sti slabi razvadi, ki ga ima čez 
leto najbolj v šahu. Postni čas 
pa je nadvse primeren tudi za 
razne razstrupljevalne oz. či-
stilne kure in hujšanje. 

P o m o č l i m o n e in kisa 

Če smo resno sklenili, da 
nekaj naredimo zase, je zdaj 
pravi čas. Organizem lahko 
razstrupimo na več načinov. 
Tako bomo na dobri poti že, 
če zjutraj spijemo kozarec 
mlačne vode z žličko ali dve-
ma jabolčnega kisa. Lahko si 
pripravimo limonado iz soka 
treh do petih Hmon z mlačno 
vodo. Ali pa spijemo kozarec 
zeljnice. Koristi tudi sok ne-
kaj limon, ki ga zmešamo z 
medom in mlačno vodo in 
pijemo na tešče. Nemara pa 
zvečer razrežemo tri limone, 
jih prelijemo s 4 0 0 g vrele 
vode - tako, da jih prekriva. 
Tekočino popijemo zjutraj 
na tešče. Če nam česen ne 
dela preglavic, ga stolčemo 
in zmešamo z vinom ali če-
bulnim sokom in užijemo. 
Koristi tudi surova čebula ali 
čebulna juha. 

S čaji nad s t r u p e 

Učinkovito čajno mešani-
co, ki razstruplja organi-

Plahtica za vse, ki želijo shujšati 

zem, dobimo, če zmešamo 
poprovo meto, žajbelj, sivko 
in vrtnico. Čisti jetra, kri, 
odvaja seč in pospešuje pre-
bavo. Obnese se tudi pri po-
višanem holesterolu in de-
belosti, aknah, mozoljih in 
nečisti koži. Pripravimo jo v 
obliki poparka. Za razstrup-
Ijanje je primerna tudi me-
šanica koprive, trpotca in 
ognjiča, ki jo prav tako pri-
pravimo kot poparek. Za 
spomladansko razstruplje-
valno kuro ljudsko zdravil-
stvo priporoča čajno meša-
nico iz enakih delov brezo-
vih listov, jagodnjaka, mali-
njaka in listov črnega ribe-
za. Za skodelico čaja je treba 
vzeti dve žlički mešanice, 
pripravlja se v obliki popar-
ka, osladiti z medom in piti 
po požirkih. Če si želimo te-
meljito očistiti kri, Simon 
Ašič svetuje, da si pripravi-

m o poparek iz divje mače-
he, marjetice in preslice. Pi-
jemo trikrat na dan po eno 
skodelico. Dobro naj bi se 
izkazal tudi prevretek iz li-
stov in koreninic gozdne ja-
gode. Žlico le-teh kuhamo 
tri minute v pol litra vode. 
Če imate pri roki kamilico, 
lipo, sivko, timijan in žaj-
belj, si brž pripravite čistilni 
poparek in ga spijte tri sko-
delice na dan. Nemara pa se 
odločite za zeljni prevretek: 
v litru vode kuhate pet mi-
nut dva Usta zelja, spijete tri 
skodelice napitka dnevno. 

Č a j i za h u j š a n j e 

Pri preveliki teži se pripo-
roča kar nekaj zelišč, denimo 
njivska preslica, regrat, be-
zeg, koruzni laski, češnjevi 
peclji, fižolove luščine, ja-
bolčni olupki, artičoka, kami-

lice, rman, breza, plahtica, 
melisa, sliva, rožmarin, timi-
jan, vrtnica, žajbelj... Pripra-
vimo si čajno mešanico v ob-
liki poparka, za katero vza-
memo na liter vode pol pr-
gišča češnjevih pedjev, arti-
čokinih listov in koruznih la-
skov in prgišče vrtničnih-li-
stov. Pijemo dve skodelici 
čaja na dan. Simon Ašič pri-
poroča mešanico iz fižolovih 
luščin, koruznih laskov, lu-
štreka, preslice, regrata, rma-
na in Žajblja. Z litrom kropa 
poparimo šest žlic mešanice, 
pijemo po eno skodelico tri-
krat na dan, pol ure pred 
glavnimi obrold. §e bolj pre-
prost pa je poparek iz plahti-
ce: z litrom kropa poparimo 
pest posušenega zelišča, pije-
mo trikrat na dan po eno 
skodelico med posameznimi 
obroki. Štirideset dni na teš-
če pijemo neoslajen čaj iz ja-
bolčnih olupkov, ki mu lah-
ko dodamo še brezovo listje, 
bezgovo cvetje ali pomaranč-
no lupino. Dobro bomo sto-
rili, če zjutraj spijemo še ko-
zarec vode z dvema žličkama 
jabolčnega kisa ali z limoni-
nim sokom. Pijemo čim več 
zeljnice in sokov grenivke, li-
mone in pomaranče. Žveči-
mo stebelca zelene. Pri shuj-
ševalnih kurah je koristno, 
če pred vsakim obrokom na-
strgamo jabolko, ga pustimo 
stati petnajst minut, nato mu 
dodamo pol kozarca vode. Ja-
bolčni pire zelo počasi poje-
mo, po desetih minutah pa 
se lotimo obroka. Seveda, 
majhnega. 

Povabilo na pogovor 30 v R A K O V I H K L E Š Č A H 

MARJETA SMOLNIKAR 

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

Četrtek, 1 4 . juni ja 

Prijetnih presenečenj da-
našnjega dne še ni konec. Ko 
odprem računalnik, me v 
elektronskem nabiralniku 
čaka pošta predsednika dr-
žave. Neučakano jo odprem 
in v njej mi vodja predsedni-
kovega kabineta sporoča, da 
me predsednik države v 
predsedniški palači pričaku-
je v torek ob dvanajstih. Pri 
vodji kabineta termin potr-
dim in se zahvalim za pred-
sednikovo pozornost. 

Predsednikovega povabila 
sem, kajpada, vesela. Po 
drugi strani pa se prvič, od-
kar sem dr. Janeza Drnov-
ška prosila za sprejem, vpra-
šam, kaj od nekoga, ki se je 
bil - tako kot sem se bila 
sama • prisiljen soočiti z ra-
kom, pravzaprav pričaku-

jem. Že res, da imam za 
predsednika države simbol-
no rečeno tisoč vprašanj, res 
pa je tudi, da mi na vsa ne 
bi mogel odgovoriti niti, če bi 
imel zame na razpolago ves 
dan. Poleg tega mi je kristal-
no jasno, da svoje življenjske 
preizkušnje ne morem deliti 
z nikomer na tem svetu in 
da moram formulo zanjo 
iskati izključno znotraj sebe. 
Ali, z besedami Louise L. 

Hay: "Čas je, da spoznate 
svojo moč in česa ste sposo-
bni. Pojdite vase in odkrijte, 
kdo ste. Različna mnenja 
imamo. Vi imate pravico do 
svojih in jaz imam pravico 
do svojega. Ne glede na to, 
kaj se na svetu dogaja, se 
lahko trudite le za tisto, kar 

je za vas prav. Vzpostaviti 
morate stik s svojim notra-
njim vodstvom, saj je to 
modrost, ki pozna odgovore 
za vas. Ni si lahko prisluh-
niti, ko vam prijatelji in dru-
žina govorijo, kaj naj delate. 
Pa vendar so vsi odgovori na 
vsa vprašanja, ki jih boste 
kdaj postavili, že zdaj zno-
traj vas. Vsakič, ko rečete, ne 
vem, zaprete vrata svoji last-
ni notranji modrosti. Sporo-

čila, ki jih prejemate od viš-
jega jaza, so vam v pomoč in 
so pozitivna. Če začnete do-
bivati negativna sporočila, 
pomeni, da delujete iz ega in 
na ravni svojega človekovega 
uma, mogoče tudi iz domiš-
Ijije, pa čeprav pogosto dobi-
vamo pozitivna sporočila 
tudi s pomočjo domišljije in 
sanj. Pomagajte si, ko se za 
kaj odločite. Ko ste v dvomu, 
se vprašajte: je ta odločitev 
ljubeča; je 1» tem trenutku 
prava zame? Mogoče boste 
čez čas, čez kakšen dan, kak-
šen teden ali mesec sprejeli 
drugačno odločitev. Vendar 
si vsakič postavite ti dve 
vprašanji." 

je mogoče, da sem, ko sem 
predsednika države prosila 

za sprejem, i* resnici kloni-
la? Je mogoče, da v človeku, 
ki je o svoji življenjski preiz-
kušnji w določenem trenutku 
spregovoril javno, v resnici 
iščem tolažbo? Na obe vpra-
šanji si odgovorim pritrdil-
no. Ja. V nekem trenutku 
sem klonila. Za trenutek 
sem si, pa čeprav na ravni 
nezavednega, zaželela tolaž-
be človeka z izkušnjami. Ne 
glede na to, se srečanja s 
predsednikom države odkri-
to veselim. Tudi. če sem 
predsednika države za spre-
jem prosila v trenutku neza-
upanja vase, dojemam ta 
trenutek kot izbrisano in ne-
ponovljivo preteklost. 

(Se nadaljuje.) 

mailto:info@g-glas.si
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Postne jedi 
BORIS BERGANT 

Nekaj idej za postne, se 
pravi brezmesne jedi, nam 
še kako prav pride na pepel-
nično sredo, ko po verskih 
običajih naj ne bi jedli mesa. 
Pepelnična sreda nastopi 
tudi takoj po pustnih gosti-
jah, polnih razne težke in 
mastae hrane, zato še kako 
prav pride kak dan ali dva 
malce lažje hrane, da se telo 
spravi nazaj v normalen ri-
tem. Na ta dan so že po tra-
diciji na mizi ribe (slanikova 
pojedina) in pa seveda razne 
zelenjavne ter moknate jedi. 
Na žalost je v tem lemem 
času na voljo bolj malo kako-
vostne zelenjave, zato si pač 
pomagamo z žitaricami in 
tisto zelenjavo, ki jo je moč 
tačas dobiti (radič, korenov-
ke, zelje, cvetača, gojene 
gobe ...). Vsekakor pa se da 
z malo volje pripraviti marsi-
kaj okusnega, pa čeprav je 
brez mesa. 

Krompirjeva omleta 
z gobami 

Z a 4 osebe potrebujemo: 50 
dag olupljenega in kuhanega 
krompirja, 1 čebulo, 40 dag 
svežih šampinjonov ali kakih 
drugih gob, j jajc, 1,5 dl mleka, 
sol in 1 žlico sveže sesekljanega 
peteriilja. 

V ponvi prepražite sesek-
ljano čebulo. Ko čebula ove-
ni, dodajte očiščene in nare-
zane šampinjone in na koc-
ke narezan kuhan krompir. 
Vse skupaj dobro prepražite. 
Jajca razžvrkljajte, prilijte 
mleko in začinite s soljo ter 
peteršiljem. Jajčno zmes 
prelijte čez krompir, pokrijte 

s pokrovko in na majhnem 
ognju pedte še toliko časa, 
da jajca zakrknejo. Tako pri-
pravljeno omleto zvrnite na 
krožnik in takoj postrezite z 
dobro hrustljavo solato. 

Rižota s škampi 
in kalamari 

Za 4 osebe potrebujemo: 35 
dag riia arhorio, j žlice oljčne-
ga olja, 1 manjšo čebulo, 40 
dag očiščenih kalamarov, 40 
dag Škampovih repkov, 10 oliv 
brez pečk, 2 olupljena in na 
kocke narezana paradižnika, 
1 dl belega vina, 2 strta stroka 
česna, 10 dag mesa klapavic, 1 
žličko kaper in sol. 

Riž skuhajte v slani vodi 
"al dente" in ga odcedite. 
Medtem na oljčnem olju 
prepražite sesekljano čebulo 
in dodajte narezane kalama-
re, škampove repke, nareza-
ne olive in paradižnik. Soli-
te, zalijte z telim vinom, do-
dajte kapre in strt česen. Do-
bro prevrite in dodajte še 
klapavice. Primešajte riž, še 
malo pokuhajte in postrezite 
z naribanim parmezanom. 

Krompir z radičem 
v pečici 

Za 3 osebe potrebujemo: 60 dag 
krompirja, jodag treviSkega ra-
diča, 1 čebulo, 1 dl ekstra devi-
škega oljčnega olja, 1 dl vode, 2 
žlici naribanega parmezana, 
sol in sveže mlet poper. 

Opran krompir olupite in 
narežite na kocke ter ga stre-
site v pekač. Dodajte opran 
in narezan radič ter začinite 
s soljo in poprom. Prelijte z 
oljčnim oljem, enakomemo 

porazdelite po pekaču in po-
stavite v na 180 stopinj Cel-
zija ogreto pečico ter pecite 
eno uro. Vmes enkrat prelij-
te z vodo. Po eni uri vzemite 
iz pečice, potresite s parme-
zanom in postavite še za 15 
minut nazaj v pečico, ki ste ji 
zvišali temperaturo na 2 0 0 
stopinj Celzija, da se bo 
krompir lepo zapekel ter po-
strezite. 

Brancinov f i le na 
zelenjavi 

Za 2 osebi potrebujemo: 50 
dag brancinovega fileja, 3 
korenček, 2 stebli stebelne ze-
lene, 1 vitlof (belgijski radič), 
1 Čebulo, 1 paradižnik, 3 žlice 
oljčnega dja. sol, koper in 1 dl 
belega vina. 

Brandnov file razdelite na 
več delov in jih opecite na 
oljčnem olju. Preložite jih na 
krožnik in na preostalem 
olju prepražite na kockice 
narezano zelenjavo. Dodajte 
na kocke narezan paradiž-
nik, zalijte z vinom ter duši-
te do mehkega. V omako vr-
nite rezine brancina, začini-

te in prevrite. Na krožnik 
najprej naložite zelenjavno 
omako in nanjo rezine fileja 
ter postrezite s pire krompir-
jem. 

Osličev file z gobami 

Za 4 osebe potrebujemo: 80 
dag osličevih jilgev, sveže stis-
njen sok polovice limone, 3 ž!i-
ce ostre moke, j dag masla, 30 
dag svežih gob (šampinjonov, 
šitak, ostrigarjev...), 5 žlic kis-
le smetane, 2 strta stroka čes-
na, 1 žlico sesekljanega peter-
šilja, sol in sveže mlet poper. 

Osličeve fileje očistite, soli-
te, popoprajte in jih pokapaj-
te z limoninim sokom. Pova-
ljajte jih v moki in jih z obeh 
strani spedte na vročem 
maslu. Preložite jih na ogret 
krožnik in postavite na to-
plo. Na preostalem maslu 
prepražite očiščene in nare-
zane gobe, dodajte česen, 
kislo smetano, in zavrite ter 
tako pripravljeno omako 
prelijte preko ribjih filejev, 
jih posujte s peteršiljem in 
postrezite s slanim kuhanim 
krompirjem. 

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

Tedenski jedilnik 

Nedelja - Kosilo: goveja juha z vlivanci, govedina iz juhe, 
zmečkano sladko zelje s krompirjem in ocvirki, brioši; 
Večerja: telečja obara, koruzni kruh, pomaranče. 
Ponedeljek - Kosilo: kremna juha iz bučk, pečeni lososovi 
zrezki, zelenjavni riž, radič z lečo; Večerja: skutni cmoki z 
drobtinicami, slivov kompot. 
Torek - Kosilo: sarme z mletim mesom, pire krompir, 
palačinke z marmelado; Večerja: usukan močnik v suhi juhi, 
krompir v oblicah. 
Sreda - Kosilo: gobova juha iz vrečke, pečen piščanec z 
majaronom, pečen krompir, zelena solata z jajcem in koruzo; 
Večerja: rižev narastek z jabolki, kompot. 
Četrtek - Kosilo: dušena kisla repa s krvavico, krompir v 
koscih z ocvirki, sadna kupa s klvijem in banano; Večerja: 
pražena goveja jetra s čebulo, kruh, kisle kumarice. 
Petek • Kosilo: ribja juha z rižem, kuhani ribji filaji iz juhe, 
krompirjeva solata z majonezo, ocvrte miške; Večerja: 
široki rezanci s skuto, mešana zelena solata ali kompot. 
Sobota - Kosilo: cvetačna kremna juha, svinjske zarebrnice 
po cigansko, pražen krompir, kislo zelje z bučnim oljem 
v solati, osja gnezda; Večerja: ržen kruh, namaz iz tune, 
jogurt. 

Brioši 

300 g moke, So g masla, 2 rumenjaka, 20 g sladkorja, 1,5 det 
mleka, 1 kvas, 1 jajce, 7 limona, kristalni sladkor, sol. 

Rumenjake umešamo s sladkorjem in maslom, dodamo 
limonin sok in nastrgano limonino lupinico, sol, vzhajani 
kvas in moko. Zamesimo testo in pustimo, da vzhaja. Nato 
na pomokani deski iz testa naredimo kolačke v obliki in 
velikosti polževih hišic. Damo jih v namazan in pomokan 
pekač in pustimo 20 minut, da vzhajajo. Premažemo jih z 
jajcem in pečemo. Pečene brioše posujemo s sladkorjem v 
prahu. 

Osja gnezda 
Testo: 100 g moke, 50 g masla, 2 rumenjaka, kvas, 1 žlica 
mleka, 1 žlica sladkorja; 
Nadev: 2 beljaka, 100 g sladkorja, 70 do So g zmletih orehov. 

Testo zamesimo in ga pustimo malo počivati. Nato ga 
na tanko razvaljamo, premažemo z nadevom, trdo zvijemo 
in narežemo na prst debele koleščke, ki jih na pomazanem 
pekaču rumeno zapečemo. 
Nadev: naredimo trd sneg Iz beljakov, dodamo sladkor in 
zmlete orehe. 

Jedi za zimske dni 11 K U H A R S K I R E C E P T I 

JANEZ ŠTRUKELJ 

Juha s proseno kašo 

Sestavine: liter in pol zelenjav-
ne juhe (20 dag biojuhe v pra-
hu), 12 dag bio prosa, 50 dag 

jušne zelenjave, 2 jedilni žlici 
sončničnega olja, sol, poper, se-
sekljan peteršilj. 

Priprava: jušno zelenjavo 
zrežemo na drobno in jo na 
maščobi nekoliko prepraži-
mo, a ne preveč, zalijemo jo 
z zelenjavno juho in pokrito 
naj vre na blagem ognju 15 
minut. Proseno kašo dobro 
speremo z odlivanjem in jo 

posebej skuhamo v slani 
vodi. Kašo damo v juho, po 
želji naredimo podmet na 
čičirikini moki. 

So j ino makaronovo 
m e s o 

Sestavine: 50 dag bio peres-
nikov, ij dag sojinega mesa, 3 
srednje velike čebule, 3 stroki 
česna. 25 dag džuveča iz kon-
zerve, 11 zelenjavne juhe (20 
dag zelenjavne juhe v prahu), 
1 žlica sojine omake, olje pe-
koče paprike po okusu, 4 dag 
oljčnega olja, 5 dag sveže rui-

ribanega parmezana, sol, 
poper, t žlička zelenjavne 
začimbe, 1 žlica paradižniko-
ve mezge. 

Priprava: peresnike sku-
hamo v slanem kropu al-
dente. Na maščobi prepra-
žimo sesekljano čebulo in 
česen, dodamo olje pekoče 
paprike in paradižnikovo 
mezgo. Sojino meso, ki 
smo ga prej namočili, sku-
paj s sojino omako na hitro 
prevremo, ohladimo in ne-
koliko ožmemo ter skupaj z 
zelenjavo podušimo. Jed za-

činimo in dobro premeša-
m o ter serviramo s parme-
zanom. 

Zdrobovi cmoki 

Sestavine: 25 dag pirinega 
zdroba, 5 dag mleka, 10 dag 
skute, 10 dag surovega trsnega 
sladkoija, 5 dag margarine, 
2 jajci, bio cimet in klinčki, 
vaniljev sladkor po želji, limo-
nina lupina. 

Preliv: uporabimo sadni desert 
iz rdečega jagodičevja, sadni 
desert mango-pomaranča. 

Priprava: mleko zavremo 
s sladkorjem, zakuhamo 
zdrob. Ko je kuhan in se 
zgosti, maso prelijemo v 
drugo posodo. Še mlačni 
ji primešamo margarino, 
dodamo jajca, skuto, nariba-
na jabolka, začimbe ter 
dobro premešamo. Iz ma-
se naredimo štiri enake 
štručke, jih zavijemo v po-
maščeno alu folijo in damo 
kuhat v vrelo slano vodo. 
Kuhamo okrog 20 minut. 
Kuhane štručke odvijemo, 
prelijemo s pripravljenim 
prelivom. 
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MOJE DELO, spletni marketing, d.o.o. 
Proletarska 4 ,1000 Ljubljana, Slovenija, T: 01 520 58 19 
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Gorenjski Glas 

Tehnični vodja m/ž (Jesenice) 
Od kandidatov pričakujemo dokončano šolo IV. ali V. stop-
nje strojne, elektro aJi druge tehnične* smeri, delovne iz-
kušnje in poznavanje avtomatiziranih pnevmatskih strojev 
so zaželeni, sposobnost timskega dela in vodenje delav-
cev, zanesljivost, samoiniciativnost, komunikativnost. De-
lovno razmerje se sklepa za določen čas z jnožnostjo kas-
nejše zaposlitve za nedoločen čas, EurosoS, d. o. o. Jese-
nice. Cesta železarjev 8. 4270 Jesenice, prijave zbiramo 
do 10. 2. 2008. Več na vww.mojedelo.com. 

Kemik / Kemijski tehnik m/ž (Jesenice) 
Od kandidatov pričakujemo dokončano šolo IV. ali V. stop-
nje strojne, elektfo ali druge tehnične smeri, delovne iz-
kušnje in poznavanje avtomatiziranih pnevmatskih strojev 
so zaželeni, sposobnost tiinskega dela in vodenje delav-
cev, zanesljivost, samoiniciativnost, komunikativnost. De-
lovno razmerje se sklepa za določen čas z možnostjo kas-
nejše zaposliWe za nedoločen čas. Eurosoi, d. o. o. Jese-
nice. Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice, prijave zbiramo 
do 10. 2. 2008. Več na wvwv.mojedelo.com. 

Mizarji m/ž (Kranj) 
Obl'č. d. o. o., iz Kranja ie zasebno podjetje, ustanovlje-
no leta 1992, v želji nudhi strankam čim boljši servis manh 
ših mizarskih storitev. Potrebe in želje strank, ki so nam 
ves čas od ustanovitve dalje največje vodilo, so s časom 
peljale k večanju ponudbe in novim dejavnostim. Zaradi ši> 
ritve proizvodnega programa in s tem povečanih proizvod-
nih kapacitet vabimo v našo delovno skupino mizarje. 
Obrč. d. 0. 0., Mirka Vadnova 014. 4000 Kranj, prijave 
zbiramo do 29. 2. 2008. Več na www.mojedelo.com. 

Strokovni delavci / tehnologi za različna področja del 
m/ž (Kranj) 
Obrč. d. o. o., iz Kranja je zasebno podjetje, ustanovljeno 
leta 1992, v želji nuditi strankam čim boljši senris manjših 
mizarskih storitev. Zaradi širitve proizvodnega programa In 
s tem povečanih proizvodnih kapacitet vabimo v našo delo-
vno skupino STROKOVNE DELAVCE / TEHNOLOGE za 
različna področja del kot sprejem naročil za mizarsko de-
lavnico, tehnološko pripravo dela za proizvodnjo,... Obi'č, 
d. o. o.. Mirka Vadnova 014, 4000 Kranj, prijave zbiramo 
do 29. 2. 2008. Več na www.moiedelo.com. 

Večje število programerjev m/ž (Ljubljana) 
Podjetje Realis, d. o. o., v svoj kolektiv vabi nove sodelav-
ce; večje število programerjev m/ž. Pričakujemo: dobro 
poznavanje vseh faz razvoja programske opreme, sposo-
bnost timskega deia (AGILE), samoiniciativnost, odgovor-
nost, in natančnost. V največji meri pa so za nas pomemb-
ne praktične izkušnje, vztrajnost in učljivost. Nudimo: za-
poslitev za nedoločen čas s trimesečnin} poskusnim ro-
kom ... Realis informacijske tehnologije, d. o. o., Bmčiče-
va 4 lg , 1000 Ljubljana, prijave zbiramo do 2. 3. 2008. 
Več na www.rnojedelo.com. 

OIS strokovnjak m/ž (Ljubljana) 
Podjetje Realis, d. o. o.. v svoj kolektiv vabi novega sode-
lavca: GIS strokovnjak m/ž. Pričakujemo: komunikativ-
nost. ambiciozrK)st, odgovornost in natančnost. Višjo ali 
visoko izobrazbo. Pomembno je dobro poznavanje GIS 
tehnologij in prostorskih podatkov ter praktične izkušnje 
pri delu z GIS programskimi paketi. Nudimo: zaposlitev za 
nedoločen čas s trimesečnim poskusnim rokom... Realis 
informacijske tehnologije, d. o. o.. Bmčičeva 41g. 1000 
Ljubljana, prijave zbiramo do 2. 3. 2008. Več na 
www.mojedelo.com. 

Poslovni sekretar m/ž (Ljubljana) 
Podjetje Realis, d. o. o., v svoj kolektrv vabi novega sod&-
lavca: Poslovni sekretar m/ž. Pričakujemo: odlične orga-
nizacijske in komunikacijske sposobnosti, urejenost, na-
tančnost in ambicioznost. Višjo alt visoko izobrazbo. Aktiv-
no znanje angleškega jezika. Dobro obvladovanje pro-
gramskih orodij iz zbirke MS Office. Nudimo: Zaposlitev 
za nedok>čen čas s trimesečnim poskusnim rokom ... Re-
alis informacijske tehnologije, d. o. o.. Bmčičeva 41 g, 
1000 Ljubljana, prijave zbiramo do 2. 3. 2008. Več na 
www.mojedeIo.com. 

EleKtroniK • razvojnik m/ž (Ljubljana) 
Podjetje Optotek, d. o. o., v svoj kolektiv vabi novega so-
delavca: Elektronik - razvojnik m/ž. Pričakujemo: univerzi-
tetno izobrazbo elektrotehnike, najmanj 5 let delovnih iz-
kušenj, razvoj digitalnih in analognih elektronskih vezij, vo-
denje razvojnih projektov, znanje angleškega jezika. Nudi-
mo: redno zaposlitev za nedoločen čas s 3-mesečnim po-
skusnim delom ... Optotek, d. o. o.. Stegne 13a. 1000 
Ljubljana, prijave zbiramo do 23, 2. 2008. Več na 
www.mojedelo.com. 

Elektrotehnik • elektronik m/ž Ljubljana) 
Podjetje Optotek. d. o. o., v svoj kolektiv vabi novega so-
delavca: elektrotehnik - elektronik m/ž. Pričakujemo: 
srednješolsko izobrazbo, zaželene vsaj 3-letne delovne iz-
kušnje na podobnih delih, montaža, umerjanje, testiranje 
in servisiranje optoelektronskih naprav, znanje angleške-
ga jezika. Nudimo; redna zaposlitev za nedoločen čas s 3-
mesečnim poskusnim delom ... Optotek, d. o. o.. Stegne 
13a, 1000 Ljubljana, prijave zbiramo do 1. 3. 2008. Več 
na www.mojedelo.com. 

Vodjo logistike m/ž (Škofja Loka) 
Od novega sodelavca/sodelavke pričakujemo: VI. alt VII. 
stopnjo izobrazbe ekonomske ali tehnične smeri, 2 leti 
ustreznih delovnih izkušenj. dobro poznavanje program-
skega paketa MS Office, aktivno znanje angleškega ali 
nemškega jezika (prednost nemški jezik), visoko motivira-
nost, samoiniciativnost in natančnost INDRAMAT ELEK-
TROMOTORJI, d. o. o. REXROTH BOSCH GROUP, Ki-
dričeva 81. 4220 Skofja Loka. prijave zbiramo do 14. 2. 
2008. Več na www.mojedelo.com. 

B i l l B Transportni voziček 
za stopnice 
• Iz robustnega jekla • Na obeh straneh 
opremljen s 3 koleščki za varen 
transport po stopnicah • Z veliko 
razklopljivo transportno površino, 
pribl. 35 X 29 cm • Zložljiv-
prihrani prostor 

kos 

Moks. 

Brezstopenjsko nastavljiva 
višina do 97 cm • Obremenitev 
likalne površine do 20 kg 
Še posebej stabilna in 
prepustna za paro 
Z elastičnim držalom za kabel 
Likalna površina: 
120x38 cm 

kos 

Aluminijasta lestev 
za gospodinjstvo s skledo 
za orodje 
• optimalna opora zaradi varnih stopnic 
in visokega varnostnega loka 

•Nosilnost: do 150 kg 
• Mere: pribl. V 146 x G 85 x Š 44,5 cm 
(razprostena) 

T 1 

4. 2. - 6 . 2 . 2008 

Izdelki so dobavljiva samo v omeionih količinah V priiiipru. da bodo Klitib skdinomii iiaČrlavdrtiii /alo^ pti nepričakovano voliKemu p o v | ) ' t a t a t i | u Ic {iivi dan fa/iiriKlani, ccnjciic k(i|)CL> ptosiniu va tn/iiiUL«v.-m)(< Ciudiii') 
samo v količinah, običajnih /a gospodinjstva. Slikp so simbolično. Vsocenc veljDjo « »dtJlke brez dohoinlivnih dcmonluv do razprodiijc /aloR. Vse cenu so v l U K s ptip3dd|0Čm» DOV /a liskaiike ncjp.ik>i ne o(Jgflvnij;i)iio. LidI d.o.o. k.d. 
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KRAN) 

Zmagali so pirati, mušketirji in gospodična 

Staro m e s t n o jedro Kranja so v soboto dopoldne kljub 
deževnemu vremenu preplavile pustne maske. Ob deseti 
uri se je začel sprevod, v katerem so sodelovali G o d b a 
Mestne obč ine Kranj, skupine, ki so se potegovale za 
najboljšo pustno masko, pustne skupine otrok iz kranjskih 
vrtcev ter pustna povorka iz šestih občin s pustnimi vozovi 
pod taktirko Športnega društva Voklo. Organizator dogod-
ka, Zavod za turizem Kranj, je za popestritev dogajanja v 
Kranj povabil še kurente in škoromate , po končanem 
sprevodu je otroke zabaval Čarovnik Grega. Za naj pustno 
skupino s e je potegova lo deset skupin; prvo m e s t o so 
zasedli Pirati, mušketirji in gospodična, drugo mesto so 
zasedli kavbojci in indijanci, tretja pa je bila skupina, ki si je 
nadela ime vremenska napoved. S. K. 

PLANINA POD G O L I C O 

Trofejo svinjska glava so odnesli Redarji 

Tradicionalni, že 42. smuk za trofejo svinjska glava v Črnem 
vrhu nad Jesenicami, je uspel. Kot je povedal "ta zgorni" žu-
pan Stane Žnidar, ki so mu mandat podaljšali za še eno leto, 
se ga je udeležilo 25 otroških in več kot 60 odraslih mask. 
Dogajanje so letos še posebej popestrili člani Svina banda -
šestnajstih članov Pihalnega orkestra Jesenice - Kranjska 
Gora v maskah. Glavno nagrado - svinjsko glavo - je odnes-
la skupinska maska , imenovana Redarji, ki s e je najbolj 
približala vmesnemu času proge. Za posebno atrakcijo pa 
je poskrbela najbolj številna skupinska maska - Cirkus z 29 
člani, ki je osvojila prvo mesto po mnenju žirije. U. P. 

89.8 91.1 96.3 1 

I RADIO SORA 

Gorenjski prijatelj 

Radio Sora d.0.0.. 

Kapucinski trg 4,4220 Škofja Loka, 
tel.: 04/506 50 50, fax: 04/506 50 60, 

e-mail: info<3>radio-sora.si 
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Od patrie do vročih delnic 
Tudi letos so v občini Šenčur pripravili dve pustni povorki. Za prvo, pustno povorko šestih občin, so 
poskrbeli krajani Voklega in tamkajšnji Vaški posebneži s prijatelji, za drugo pa že po tradiciji Codlarji. 

SIMON ŠUBIC 

Šenčur - Sedma voklanska 
povorka je občine Kranj , 
Medvode, Komenda, Vodice, 
Cerkl je in Šenčur obiskala 
na pustno soboto, osemnaj-
sta godlarska povorka pa je iz 
Srednje vasi v Šenčur poto-
vala naslednji dan. Obe po-
vorki sta številne gledalce 
spomnili na najzanimivejše 
politične in druge zdrahe v 
preteklem letu. 

Godlarji so v nedeljo števil-
ne radovedneže javno sezna-
nili S poroko, o kateri se je do-
tlej samo šušljalo - evropsko 
j)oroko premiera Janeza Jan-
še in zale Urške Bačovnik. 
Brez dlake na jeziku so spre-
govorili o ustanavljanju za-
sebnih šol pod okriljem Cer-
kve; na njen račun so se poša-
lili še zaradi lastništva T-2, ki 
omogoča tudi gledanje por-
nografije. Začuda Godlarjev 
smetarske zdrahe na Gorenj-
skem ne zanimajo, so pa zato 
domačemu županu podrobi-
li, da še ni poiskal lokacije za 
obljubljeni dom starostnikov. 
Upokojenci so si zato omislili 
potujoči dom, s seboj pa ves 
čas vozijo tudi krsto, "če slu-

Šetičurski upokojenci so bili prisiljeni narediti potujoči dom, v katerem za vsak primer 
prevažajo tudi krsto. / Foto cotaid kiv« 

čajno koga prime". Predstavi-
li so tudi šenču jsko verzijo 
patrie; je lesena in plovna, 
zato primerna z a hranjenje 
Piranskega zaliva. G o ^ r j i so 
še ugotovili, da so se zaradi 
prašičje kuge možgani skisali 
samo politikom, uprizorili so 
svojo verzijo resničnostnega 
šova Kmetija, predvsem mo-
ška srca pa so s e ogrela med 
nastopom vročih plesalk, ki 
so izvedle "štrajk do nazga". 

Za razliko od Godlarjev so 
se Voklanci spomni l i sme-
tiščne jame Tenetiše, zato so 
solidarno do tamkajšnj ih 
krajanov postavili pustno 
stražo. Občane šestih občin 
so povabili v trgovini za po-
dražitve i n predstavili so svo-
jo verzijo oklepnika patrija. 
Spregovoril i so tudi o tes-
n e m prijateljstvu m e d slo-
venskimi in hrvaškimi ribiči 
v P i ranskem zalivu, v svoji 

delniški družbi pa ponujah 
vroče delnice Peka, Planike 
Teksti l indusa, Iskraemeca 
Mure in drugih dobro stoje 
čih podjetij. Tudi v tej povor 
ki so prikazali posledice pra 
šičje kuge in predstavili res 
ničnostni šov Kmetija. Opo 
zorili so na prednosti proti 
kadilskega zakona, s polno 
nostalgije pa so se spomnili 
tudi znamenitega f d m a Ko 
to tamo pjeva. 

Zimo pregnali, smeti pa ne 
Pustni sprevod v Tržiču je uredil težave. Kurenti s Ptuja so pregnali zinno, župan Kranja pa je dal 
več denarja za smeti. 

STOJAN SAJE 

Tržič - Letos imajo fantje v 
Lomu spet poroko pred pu-
stom, zato niso vlekli ploha v 
Tržič. Norčij vseeno ni 
manjkalo, saj je Turist ično 
društvo Tržič v nedeljo pri-
pravilo pustni sprevod po 
ulicah Tržiča. Na konju ga je 
vodila Silva Gregorc, njej pa 
so peš sledili drugi. Člani pi-
halnega orkestra so se prele-
vili v delavsko godbo. Pred-
sednik Vid Meglič je kot de-
lavski direktor izjavil, da tudi 
oni zahtevajo višje honorar-
je, ali vsaj selitev v večji pros-
tor, Godbi SO sledile številne 
maske, m e d katerimi so bili 
Indijanci in sodobni bojevni-
ki, čarovnice in princese, ci-
ganke in hudički, živali, ras-
tline in vrtnarji, klovni, šejk 
in duhovnik, visoke politične 
osebe, ž u p a n kranjski in 
smetarji ter kurenti. 

Skupina kurentov s Ptuja 
je tudi tokrat navdušila mno-
žico gledalcev. Kurent Boris 
je priznal, da radi zahajajo 
na lepo Gorenjsko. Ker tudi 
tukaj ni več z ime, jo bodo 
morali privabljati in ne odga-

V Tržiču se je izkazalo, da je tudi pustna oblast podkupljiva. Vzela je smeti iz Tenetiš kljub 
ostrim protestom. 

njati. Pozornost je posebej 
zbujala skupinska maska, ki 
je opozarjala na aktualen 
problem. Vozilo Smetko iz 
družbe Goren j ske smeti 
s .m.o. je pripeljalo v Tržič 
odpadke, ki jih Tenetiše zav-
račajo. Kljub napisom pro-
testnikov so jih vzeli, saj je 
prinesel Župan kranjski do-
volj denarja. Kot se je izkaza-
lo, je idejo pomagal uresniči-
ti tržiški župan z družino. 
Borut Sajovic je priznal, da 

je moral med Šeme, ker so 
m u za pusta vzeli oblast. 

Zbrane je pozdravila pred-
sednica T D Tržič Mar jana 
Z u p a n in jih spomni la , da 
bo kmalu Gregorjevo. Pust-
no rajanje so ob harmoni-
karjih i n godbi popestril i 
mažoretna skupina, klovne-
sa Marjetka iz društva Rdeči 
noski in pujsek Papi s Piko 
Nogavičko. Drugo Piko je 
odigrala Janja B u ^ č , ki je vo-
dila program. V m e s je vabila 

zbrane k polnim stojnicam, 
na koncu pa je razglasila do-
bitnike nagrad. Med več kot 
tristo maskami je bilo deset 
skupin. Skupino smetarjev 
so nagradili za najboljšo ak-
tualno in tržiško masko ter 
podelili sedem nagrad posa-
m e z n i k o m in skupinam 
vseh starosti. Kot je pohvali-
la petčlanska družina Bitež-
nik iz Tržiča, je takšna prire-
ditev privlačna za otroke in 
odrasle. 
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Še ena finančna injekcija LTH 
Na skupščini družbe Loške tovarne hladilnikov so potrdili za milijon evrov dokapitalizacije. Opustili 
bodo proizvodnjo zamrzovalnih skrinj. 

ŠTEFAN ŽARGI 

Š k o ^ Loka - Kot s m o poro-
čali v začetku novembra, so 
Loške tovarne hladilnikov 
(LTH) tedaj zopet dobile 
nove lastnike in že petega di-
rektorja v zadnjih petih letih. 
Konec lanskega leta s o posta-
li lastniki LTH-ja družba 
Agovit, ki je bila že pred tem 
velik dobavitelj LTH, z 4 1 od-
stotki delnic, družba Isba z 11 
odstotki in družina Stanič 
ima } 6 odstotkov delnic, pre-
ostalih 1 2 odstotkov pa imajo 
razpršeni lastniki. Kot n a m 
je dejal novi direktor družbe 
LTH MUoš Korde (kot direk-
tor vodi tudi Agovit) , so se 
lastniki še pred z a d n j i m i 
l a s m i š k i m i s p r e m e m b a m i 
odločili zamenjati prejšnjega 
direktorja, ker da ni izpolnil 
pričakovanj pri sanaciji LTH-
ja. V četrtek se je sestala 
skupščina delničarjev, ki je 
potrdila dokapitalizacijo 
družbe v višini enega milijo-
na evrov. Dokapitalizacija 
naj bi omogoči la sanaci jo 
družbe, v kateri se je položaj 
že kar precej zaostri l . De-
c e m b r s k a plača je n a m r e č 
precej zamujala. 

Miloša Kordeta s m o prosi-
li za pogovor. 

Kaj je bi la na jveč ja težava 
LTH, ko ste novembra pre-
vzeli vodenje? 

"Zagotovo je bilo to po-
manjkan je naročil. Tol iko 
težje je to bilo, ker j e z imski 
čas v L T H vedno veljal za čas 
zunaj prodajne sezone . Z 
m a k s i m a l n o aktivnostjo 
n a m je uspelo zapolniti to vr-
zel in pribl ižujemo se d l ju : 
imeti vedno vsaj za tri milijo-
ne evrov naročil. Druga nalo-
ga, ki s m o si jo zadali, je pre-
strukturiranje družbe." 

V kateri smer i boste zasta-
vili prestrukturiranje? 

"S poslovnim načrtom za 
leto 2 0 0 8 s m o predvidel i 
rahlo povečanje prodaje, pri 
č e m e r na j bi se prihodki z 

lanskih 23,5 mi l i jona evrov 
povečali na 25 milijonov ev-
rov. Bistvo je v s p r e m e m b i 
strukture izdelkov, ki j ih 
b o m o proclajali, pri čemer se 
u s m e r j a m o k tistim, ki pri-

o m e n j a m nekaterih težav z 
A n g l e ž i , ki so nas obtožili 
p r e v z e m a n j a n j ihov ih za-
misli . 

Naj dodam, da posvečamo 
večjo pozornost razvoju, pri 

Miloš Korde 

naša jo večje pokritje. T a k o 
b o m o opustili program bele 
tehnike oziroma proizvodnje 
zamrzova ln ih skrinj in se 
usmer i l i na profes ionalni 
program za catering in sploh 
izdelkov iz nerjaveče pločevi-
ne za gostinstvo in agroživil-
sko proizvodnjo. Razšir i l i 
b o m o tudi dejavnost inženi-
ringa, ki se vse bolj uveljavlja 
pri gradnji klimatskih siste-
mov za večje objekte - poslov-
ne hiše, prodajne centre." 

Opust i tev p r o i z v o d n j e za-
mrzovalnih skrinj , po kate-
r ih je bil L T H najbolj znan , 
in usmeritev v klimatizacijo 
sta r e s n i č n o vel iki spre-
m e m b i ... 

"P ro izvodn ja zamrzova l -
n i h skr in j ni prinašala po-
kritja stroškov in precejšnje 
težave so bile tudi pri proda-
ji. Z nov imi izdelki na po-
dročju cateringa s m o na sej-
m u v Mi lanu vzbudil i pre-
c e j š n j e z a n i m a n j e , da n e 

č e m e r s o d e l u j e m o z Uni-
verzo v Ljubl jani . Razvil i 
s m o s i s tem prognoze delo-
vanja n a š i h naprav , ki bo, 
kot kaže , prvi tovrstni si-
stem, pri klimatizacijskih si-
s temih pa s m o ubra l i pot 
n o č n e g a ustvar janja banke 
ledu, k i je cenejši in okolj-
sko prijaznejši ." 

Z a ka j boste n a m e n i l i da-
n e s potr jeni m i l i j o n evrov 
iz dokapitalizacije? 

"Pr idobl jeni svež kapital 
bomo prvenstveno namenili 
za obratna sredstva, poplafi-
lo dolgov dobaviteljem in za 
nabavo repromateria la , ki 
n a m bo omogočal povečanje 
proizvodnje." 

O m e n i l i ste, da je bil lani 
d o s e ž e n p r o m e t v v iš in i 
23,5 mi l i jona evrov. Kakšen 
pričakujete, da bo p)oslpvni 
uspeh? 

" L a n s k o poslovanje L T H 
bo negativno, pr ičaku jemo 

okoli dva mil i jona evrov iz-
g u b e . Dokapitalizaci ja n a s 
bo rešila nadaljnjega zadol-
ževanja, in če bomo prodali 
za omenjenih 25 mil i jonov 
evrov, bo LTH že letos poslo-
val pozitivno. Petino prodaje 
L T H ustvari v Sloveniji, pe-
t ino na trgih nekdanje Ju-
goslavije in 6 0 odstotkov v 
Evropi ter tretjih državah." 

Jugovzhodni trgi so bili za 
L T H zaradi neplačevanja v 
preteklost i p r e c e j š e n pro-
b lem. V a m je to uspelo ure-
diti? 

"Na vseh trgih se lahko po-
javi problem plačevanja, k i 
ga je mogoče preseči le s pra-
v imi prodajnimi pogodbami 
in inštrumentarijem." 

Z a m u j a n j e s i c e r tudi z e l o 
n i z k i h plač j e povzroč i lo 
p r e c e j š n j e r a z b u r j e n j e in 
skrb. Kako boste to uredil i? 

"Res je, da pri plačah n e 
teče tako, kot bi si vsi skupaj 
želel i . Res je d e c e m b r s k a 
plača z a m u j a l a , vendar je 
tudi res, da s m o delo v lan-
s k e m letu zaključil i že 2 0 . 
decembra. Tako so bile vse 
lanske plače ter regres izpla-
čani . Po pr iprav l jenem po-
s lovnem načrtu za letos naj 
bi plače postopoma popravi-
li, pri čemer pa m o r a m po-
udarit i , da bo sanaci ja 
uspešna le, če bodo prizade-
van ja pri v seh zapos lenih , 
na vseh ravneh. Ni dovolj le 
registracija prihoda na delo-
vno mesto in odhoda iz to-
varne, plačo je treba pošteno 
zaslužiti." 

B o p o m e n i l o pr izadevanje 
za sanaci jo družbe tudi od-
puščan je delavcev? 

"Danes je v LTH-ju zapo-
slenih 4 1 0 ljudi in kakšnega 
posebnega načrta zmanjše-
vanja tega števila n i m a m o . 
Ker pa s m o relativno star ko-
lektiv, pričakujemo, da se bo 
to število z odhodi v pokoj še 
nekoliko zmanjšalo in ustali-
lo pri okoli 350 zaposlenih." 

UusgANA 

Elektrika se bo manj podražila 

v četrtek je s seje s lovenske vlade prišla novica, da je vlada 
sklenila znižati dodatek k omrežnini , zaradi česar se elek-
trična energija ne bo podražila za napovedanih šest odstot-
kov, pač pa "le" za približno štiri odstotke. Znižanje dodat-
ka omogoča jo zaslužki Elektra Slovenije, ki je v preteklih šti-
rih letih s prenosom električne energije v n a š e m elektro-
energetskem omrežju zaslužil kar 8,3 milijona evrov, tudi za 
lani in letos pa se obetajo podobno dobri zaslužki. Druga 
dobra vest je tudi vladni sklep o tem, da se 7,5 milijona ev-
rov presežnih sredstev Elektra Slovenija prenese na račun 
Ekološkega sklada, kar naj bi bil enkratni prispevek za sub-
vencioniranje učinkovite rabe energije v gospodinjstvih. S 
tem naj bi se po besedah ministra za gospodarstvo Andreja 
Vizjaka v vojni proti inflaciji ublažile posledice dviga cen 
električen energije in vlada približala uporabnikom. Š . Ž . 

KRANJ 

Lastništvo Gorenjskega tiska na sodišču 

v petek je sodišče v Kranju izdalo začasno prepoved razpola-
ganja z delnicami Gorenjskega tiska na zahtevo Davorja Vlah-
ka, novega direktorja družbe Primož Trubar, ki je 77,5-odstot-
ni lastnik Gorenjskega tiska. V sredo je namreč odstavljeni di-
rektor Trubarja Edvard Jurjevec prodal delež Trubarja v Go-
renjskem tisku Papir servisu, ki ga obvladuje tiskarski mogo-
tec Martin Odlazek, ter še nekaterim prijateljskim podjetjem. 
Papir servis je že v petek objavil za Gorenjski tisk prevzemno 
namero, jurjevcu očitajo, da je delnice prodal po razrešitvi, 
brez soglasja skupščine, ki bi bilo potrebno, sa j gre za več kot 
25-odstotni delež lastništva, zaradi česar so proti njemu na to-
žilstvo v Kranju vložili kazensko ovadbo zaradi suma zlorabe 
položaja in pravic. Prodaja Trubarjevega deleža pomeni spo-
pad Davorja Vlahka 2 od konca lanskega leta novimi lastniki 
Trubarja - družb EGP in Mohar&Satler. Š. Ž . 

I BI le za prekupčevanje 
i 1. stran 

IBI naj bi sicer tudi letos 
izgubo iz poslovanja pokril 
in celo ustvaril dobiček s fi-
nančnimi prihodki - prodajo 
premoženja. 

Omenjena prodaja ima še 
en č m madež: delnice posla, 
sklenjenega sredi decembra, 
so bile preknjižene šele v ja-
nuar ju , s č imer so vpleteni 
izigrali p revzemno zakono-
dajo in oškodovali male del-
ničarje. Če bi to storili pred 
novim letom, bi bilo namreč 
treba objaviti prevzem, s tem 
pa dati možnost prodaje del-
nic po prevzemni ceni (cena 
ob prodaji je bila 33 evrov za 
delnico) okoli tristo m a l i m 
delničar jem - večinoma za-
poslenim in nekdaj zaposle-
n im. Z a s l u g e za to naj bi 
imel S O D , Id se sedaj izgo-
varja, da ni bil organizator 
prodaje in da ne odgovarja za 
preostale prodajalce. 

Da bi o m e n j e n a prodaja 
IBI-ja Tkan in i utegnila biti 
zelo vprašljiva, pa je potrdila 
vest o tem, da so delnice IBl-
ja pretekli teden v Tkan in i 
prodali naprej, in s icer pov-
s e m n e z n a n e m u podjetju 
Smark iz Planine pri Kranju. 
Po kakšni ceni, ostaja še ne-

znano, sumi pa se, da je ne-
k d o s tem mastno zaslužil . 
Največkrat se pri tem omenja 
svetovalec T k a n i n e Cel je 
Boštjan Marovt, v javnosti na 
Gorenjskem znan kot direk-
tor družbe pooblaščenke 
DLIS I skraemeco. Nič čud-
nega , da so s e vprašanja o 
tem dvomljivem poslu prese-
lila tudi že v politiko, saj je 
poslanec stranke Zares Matej 
Lahovnik o tem zastavil go-
s p o d a r s k e m u minis tn i An-
dreju Vizjaku že tudi poslan-
sko vprašanje. Ob sumih, ki 
s o se te dni pojavili v javnosti, 
da je bila razlika v ceni IBI-ja 
nagrada za do SOD-a prijaz-
n o vlogo Marovta v Iskrae-
m e c u , Lahovnik sprašuje , 
kako je bila mogoča tako niz-
ka cena prvotne prodaje IBI-
ja^ trdi, da so bili zaposleni z 
i z igravanjem zakonodaje 
oškodovani in kaže na s u m 
kompci je ter klientelizma. 

Kakšna usoda čaka dvesto 
zaposlenih, dokler se o tem ne 
izreče novi lastnik, ni mogoče 
reči. V oči bode dejstvo, da so 
tudi vodilni v IBl-ju za novega 
lastnika izvedeU iz medijev in 
ga ne poznajo. Utegne se zgo-
diti, da bo usoda zaposlenih 
pri tem za prekupčevalce le 
postranska škoda. 

Družba Hit vabi k sodelovanju študente, ki jih zanima 
te^aj za krupjeje za ameriSko ruleto za delo v Igralniiko-
zabaviiinem centru Korona v Kranjski Gori 

Pogoj je V stopnja izobrazbe katere i<oli smeri, status študenta in 
pogovorno znanje nemil<ega oz. italijanskega jezika. Od kandidatov 
pričakujemo veselje za delo z ljudmi, komunikativnost In osebno 
urejenost. Kandidati bodo v mesecu februarju pred začetkom 
izobraževanja opravili test pslliomotoričnii) sposobnosti in preizkus 
nemškega ter italijanskega jezika. Izobraževanje se bo začelo konec 
februarja. 

Pisne prijave z življenjepisom, zaključnim spričevalom, potrdilom o vpisu 
v Šolsko leto 2007/2008, potrdilom o državljanstvu, rojstnim listom in 
potrdilom, da niste v kazenskem postopku, pošljite do 12. februarja 2008 
na naslov: 

Hit d. d.. Nova Gorica, Razvoj kadrov 
Delpinova 7a 
5000 Nova Gorica 

LEKARNA V BOROVLJAH 

LEKARNA 
ADLER APOTHEKE 

MAG. PHARM. JUTTA ROSIAN 

BOROVLJE - FERLACH, Hauptplatz 16 
tel. 0043/4227/2225, faks 0043/4227/2572 

e-pošta: adler@apothekeferlach.at 
vvvm.apothekeferlach.at 

Naročila za zdravila sprejemamo 
tudi po telefonu in faksu! 

Zdravila Iz NEMČIJE vam bomo 
preskrbeli v roku enega dneva! 

BACHOVI CVETNI 
PRIPRAVKI 

cvetno zdravljenje 1 SCHOSSLERJEVE SOLI 
solna terapija 

(Dr. VVilhelm Schiissler) 

POKLIČITE NAS, 
GOVORIMO SLOVENSKO! 

mailto:stefan.zargi@g-glas.si
mailto:adler@apothekeferlach.at
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UuBgANA 

Ustanovili naj bi agencijo za promocijo 

Na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so 
pripravili predlog zakona o generični promociji kmetijskih in 
živilskih izdelkov, s katerim želijo izboljšati obveščanje in iz-
obraževanje potrošnikov o kakovosti in varnosti hrane, stan-
dardih varovanja okolja in dobrobiti živali pri pridelavi hra-
ne. Predlog zakona, ki bo do 7. februarja v usklajevanju med 
različnimi resorji in v javni obravnavi, predvideva ustanovi-
tev javne agencije, ki bi zaposlovala od sedem do deset lju-
di, med njimi tudi nekaj sedanjih uslužbencev ministrstva. 
Agencija naj bi polovico denarja za delovanje pridobila iz dr-
žavnega proračuna, ostalo pa Iz zasebnih virov, to je s pri-
spevkom kmetijskih gospodarstev in živilsko predelovalne 
industrije. Za plačevanje prispevka naj bi določili visok 
vstopni "prag" in dokaj nizko prispevno stopnjo. Ciljni letni 
proračun agencije je pet milijonov evrov. C. Z . 

BLED 

Delavnica o zagotavljanju varnosti živil 

Kmetijska svetovalna služba bo 20. februarja (z začetkom ob 
pol treh popoldne) pripravila v prostorih Gozdnega gospo-
darstva Bled delavnico o Haccap, o mednarodno priznanem 
sistemu, ki z natančno določenimi zaporednimi postopki za-
gotavlja najvišjo raven varnosti živil. Delavnica je namenjena 
vsem, ki se ukvarjajo s predelavo mleka in mesa, s peko kru-
ha, s prodajo ali s turistično dejavnostjo. Vodila jo bo Marija 
)eše iz Zavoda za zdravstveno varstvo Kranj. Prijave za ude-
ležbo sprejemajo do i8. februarja na telefonskih številkah 535 
36 17 ali 051/684163. Cena je 60 evrov, v primeru, da bo več 
kot dvajset prijavljenih, pa bo okoli 50 evrov. Udeleženci 
bodo prejeli potrdilo o opravljenem tečaju. C. Z. 

lek 
član skupine Sandoz 

Hotel Lek, d. o. o. 
Vršiška 38 
4280 Kranjska Gora 

Ste ambiciozni, željni novih izzivov in je delo v turizmu za 
vas izziv.' Potem ste pravi za nas. V Hotelu Lek, d. o. o., 
v Kranjski Gori iščemo 

V O D J O P R O D A J E (m/ž) 

Pogoji: 
- VI. a9i Vil. stopnja izobrazbe splošne ali turistične smeri 
- vsaj 5 let delovnih izkušenj v prodaji v turizmu 
- znanje angleškega, nemškega in italijanskega jezika 

Delo bomo najprej sklenili za določen čas 6 mesecev, 
z možnostjo sklenitve za nedoločen čas. 
Prijavo pošljite v 8 dneh na naslov Hotel Lek, d. o. o., 
Vršiška 38, 4280 Kranjska Gora s pripisom za razpis -
vodja prodaje in ji pribžite Vaš pogled na dek) vodje prodaje. 

Občina Škofja Loka in Združenje zveze 
borcev za vrednote NOB Škofja Loka 

vabita na s lovesnost v s p o m i n 
petdesetim ustreljenim talcem. 
Slovesnost bo pri spominskem 

obeležju za Kamnitnikom 
v soboto, 9. februarja 2 0 0 8 , ob 16. uri. 

Kulturni program spominske slovesno^i oblikujejo: 
- Mestni pihalni orkester Škofja Loka, dirigent Roman 

Grabner 
- Kartet Rožca: Urban Tozon, Jernej Tozon, Danijel Ju-

ričan, Aleš Klemenčič 
- Recitatorji: Marko Črtalič, Nadja Strajnar Zadnik, Jurij 

Svoljšak 
- Pozdravni govor: župan Občine Škofja Loka Igor Draksier 
- Spominski nagovor v imenu Združenja zveze borcev za 

vrednote NOB Škofja Loka: predsednik Državnega sveta 
RS Blaž Kavčič 

- Besedno bogoslužje: monsignor dr. Alojz Snoj, župnik 
Župnije sv. Jurija v Stari Loki 

- Častna enota slovenske vojske 
- Nosilci bakel: ZSKSS - Skavtska skupina Škofja Loka i, 
Skavtska skupina Škofja Loka 2, Društvo tabornikov Rod 
svobodnega Kamnitnika. 

Po spominski slovesnosti bodo delegacije odnesle vence 
tudi k spominskemu obeležju v Vešterskem mlinu, ki so 
ga zažgali Nemci 8. februarja 1944. V njem so zgoreli štir-
je partizani, ki so delali v partizanski tehniki. 

Bolezni so huda nadloga 
čebelje bolezni so vse hujša nadloga, ugotavljajo v Čebelarski zvezi Zgornje Gorenjske in opozarjajo, 
da se izobraževanja o zdravstvenem varstvu čebel udeležuje premalo čebelarjev. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Breznica - Odkar je predsed-
nik zveze Boštjan Noč postal 
tudi predsednik Čebelarske 
zveze Slovenije, se je dejav-
nost gorenjske zveze v pri-
merjavi s prejšnjimi leti ne-
koliko zmanjšala, še vedno 
pa je lahko za zgled drugim 
v Sloveniji, so ugotavljali na 

boljšali plemenilno postajo 
na Zelenici in da je skupina 
čebelarjev in čebelarskih 
strokovnjakov pripravila pro-
gram vzreje in zaščite kranj-
ske čebele s poudarkom na 
vzreji na Zelenici. Najbolj ak-
tivni so bili pri izobraževa-
nju, saj so pripravili kar 34 
predavanj, pri tem pa so naj-
večji poudarek dali izobraže-

" # 

Na tradicionalnem avgu-
stovskem srečanju čebelar-
jev so podelili priznanje naj 
župan, panj s čebelami, ne-
kdanjemu žifovniškemu žu-
panu Francu Pfajfarju, sode-
lovali pa so tudi na ocenjeva-
njih medu in drugih prire-
ditvah, ki so pomembne za 
promocijo čebeljih pridel-
kov. Zveza sodeluje pri grad-

pomen čebelarstva ter posta-
vili na Gorenjskem tri testne 
postaje - v biotehniškem 
centru v Strahinju, v čebelar-
skem domu Brode in v čebe-
larsko izobraževalnem cen-
tru v Lescah. Po sklepu ob-
čnega zbora so plemenilno 
postajo na Zelenici za pet let 
oddali v najem čebelarju 
Branetu Kozincu, še naprej 

V Čebelarsko zvezo Zgornje Gorenjske je vključenih i 6 
čebelarskih društev z več kot sedemsto čebelarji. 

Najv iš je p r i znan je Čebe la r ske zveze Z g o r n j e Goren j -

ske bo na po le tnem s rečan ju čebelarjev prejel F r a n c 

Novak , predsednik Čebelarskega društva Škof ja Loka, 

ki je na jzas lužne j š i za postavitev novega čebelarskega 

d o m a v Brodeh. 

Najvišje priznanje čebelarske zveze bo dobil Franc Novak, 
predsednik Čebelarskega društva Ško^a Loka. 

petkovem občnem zboru, 
kjer je bilo slišati tudi pred-
log, da naj Noč znova kandi-
dira za predsednika sloven-
ske zveze. Ko je poročal o 
delu gorenjske zveze, je de-
jal, da so lani še nekoliko iz-

vanju o zdravstvenem var-
stvu čebel. Čeprav so bolezni 
vse večji problem slovenske-
ga čebelarstva, je bila udelež-
ba na predavanjih in drugih 
oblikah usposabljanja dokaj 
slaba. 

nji čebelarsko izobraževal-
nega središča v Lescah, sku-
paj s partnerji z Gorenjskega 
in avstrijskega Koroškega pa 
bo kandidirala na razpisu s 
projektom čezmejnega so-
delovanja Po čebelah se vi-
žej. V okviru projekta naj bi 
raziskovali lastnosti kranj-
ske sivke in ugotavljali razli-
ke med medom, nabranim 
na Gorenjskem in na avstrij-
skem Koroškem, vključili 
čebelarstvo v turistične pro-
grame, predstavili otrokom 

Zamuda je, zamude ni 
Kmetje in njihova zbornica zatrjujejo, da država zamuja s plačili za kmetijske 
ukrepe. Na kmetijskem ministrstvu in v agenciji očitke zavračajo. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Kranj - Vodstvo kmetijsko 
gozdarske zbornice je na če-
trtkovi novinarski konferenci 
opozorilo na zamik pri izdaji 
o^očb in izplačilih za ukre-
pe skupne kmetijske politi-
ke. Ker zamik sovpada z ob-
dobjem, ko morajo kmetje 
nabaviti reprodukcijski ma-
terial za pridelavo v novi se-
zoni, to povzroča na kmeti-
jah likvidnostne težave. Za-
pleta se tudi pri subvencijski 
kampanji, so povedali na 
zbornici in poudarili, da apli-
kacija za vnos zbirnih vlog ni 
bila pripravljenega do roka. 
Vladi znova predlagajo, da iz 
obdavčitve izvzame plačila za 
ukrepe kmetijske politike in 
druge državne pomoči; pred-
log pa utemeljujejo z okolje-

varstveno in družbeno ko-
ristno vlogo kmetijstva. 

Na kmetijskem ministr-
stvu zavračajo očitke o zamu-
dah pri plačilih. Po uredbi 
Sveta Evropske unije je ne-

K m e t i j s k o m i n i s t r s t v o 

skupa j z minis t rs tvom za 

f i n a n c e p r o u č u j e upravi-

č e n o s t obdavč i tve p lač i l 

za ukrepe s k u p n e kmeti j-

s k e politike, še zlasti pla-

čU za okol jske ukrepe. 

posredna plačila treba izpla-
čati v obdobju med 1. decem-
brom in 30. junijem nasled-
njega leta, plačila za kmetij-
sko okoljske ukrepe in za ob-
močja z omejenimi mož-
nostmi za kmetijsko dejav-

nost pa najkasneje v dveh le-
tih po prevzemu obveznosti 
oz. odobritvi denarja. Vlada 
se je kljub temu že lani odlo-
čila, da bo vse podpore izpla-
čala do letošnjega 30. junija. 
Agencija je v preteklih letih 
približno četrtino plačil res-
da izplačala že decembra, le-
tos pa jih ni, ker je adminis-
trativne postopke in infor-
macijsko tehnologijo morala 
prilagoditi reformi neposred-
nih plačil. Na agenciji pojas-
njujejo, da je do manjšega 
zamika pri izdaji odločb in 
plačilih prišlo tudi zato, ker 
so kmetom na njihovo željo 
naknadno omogočili prestop 
iz KOP-a nazaj v SKOP in 
ker so pri vlaganju zahtevkov 
za dodatno plačilo za eksten-
zivno rejo "ženskih govedi" 
omogočili še dodatni rok. 

pa bodo (kljub pomislekom 
nekaterih) izdajali glasilo 
Kranjska č'bela. Kot je pove-
dal podpredsednik zveze 
Franc Kotnik, bo letos pre-
davanj nekoliko manj kot 
lani. Čebelarska zveza Slove-
nije bo vzpostavila mrežo če-
belarskih preglednikov, tra-
dicionalno srečanje čebelar-
jev pa bo letos v Bohinju. V 
razpravi je bila najbolj spod-
budna novica, da se zanima-
nje mladih za čebelarstvo 
povečuje. 

BRITOF 

Oljarica naprodaj 

Nadzorni svet Tovarne olja 
Gea iz Slovenske Bistrice je 
upravi družbe na seji v sre-
do dal soglasje za začetek 
postopka prodaje nepremič-
nin na lokaciji nekdanje 
Oljarice v Britofu. V Gei so 
se za prodajo odločili zato, 
ker so proizvodnjo in vse 
druge dejavnosti preselili v 
Slovensko Bistrico in je to 
zdaj za njih poslovno nepo-
trebno premoženje. C. Z. 

BREZJE 

Pridelovanje koruze 
ob pojavu hrošča 

Kmetijska svetovalna služba 
vabi v četrtek ob 9. uri v 
Dom krajanov na Brezjah na 
predavanje o pridelovanju 
koruze in krmljenju živine 
ob pojavu koruznega hrošča 
in klimatskih spremembah. 
Predavala bo Marija Kalan, 
specialistka za rastlinsko 
pridelavo v Kmetijsko goz-
darskem zavodu Kranj. C. Z. 
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Obdavčitev bančnih obresti 
Davčna uprava je pozvala zavezance, da do 28. februarja vložijo napoved za odmero dohodnine od 
obresti na denarne depozite. Za lani bodo še obdavčene po i5-odstotni stopnji. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Kranj - Vsi dav6ii zavezanci, 
ki so lani dobili obresti od de-
narnih depozitov pri bankah 
in hranilnicah, ustanovljenih 
v Sloveniji, in pri bankah 
drugih držav, članicah Ev-
ropske unije, morajo vložiti 
napoved za odmero dohod-
nine od obresti, izjema so le 
tisti, ki lani z obrestmi niso 
presegli tisoč evrov. Mlado-

letniki so samostojni davčni 
zavezanci, njihove obresti se 
ne prištevajo k dohodkom 
staršem, zato morajo tudi 
vložiti napoved za odmero 
dohodnine od obresti. Napo-
ved je treba vložiti na predpi-
sanem obrazcu, ki je objav-
ljen na spletni strani. Če za-
vezanci tega ne bodo storili 
ali bodo v napovedi navedli 
neresnične, nepravilne ali 
nepopolne podatke, s kateri-

LJUBLJANA 

Slovenija izdala nove obveznice 

Slovenija je januarja izdala referenčne obveznice v nominal-
ni vrednosti ene milijarde evrov in jih v torek preko ABN 
AMRO, BNP Paribada in Nove Ljubljanske banke prodala 
investitorjem. Za obveznice s 4,375-odstotno obrestno mero 
in rokom dospetja 6. februarja 2 0 1 9 je bilo veliko zanima-
nja, saj so od 82 ponudnikov prejeli naročila za več kot 1,8 
milijarde evrov. Dobro tretjino s o jih prodali bankam, slabo 
četrtino zavarovalnicam, petino investicijskim skladom, 13 
odstotkov pokojninskim skladom, ostalo pa centralnim ban-
kam. Kar zadeva geografsko porazdelitev, so jih 35 odstot-
kov pokupili kupci iz držav Beneluxa, 13 odstotkov iz Slove-
nije, po i o odstotkov iz Francije in iz Skandinavije, po 9 od-
stotkov iz Italije in Velike Britanije ... C. Z. 

mi bi "davkarijo" spravili v 
zmoto, bodo kaznovani za 
prekršek. 

Po zakonu o dohodnini so 
lani dosežene obresti še ob-
davčene po 15-odstotni stop-
nji, letos bodo že po 20-
odstotni stopnji. Obdavčitev 
obresti je ceduralna, to po-
meni, da se obdavčujejo kot 
samostojni dohodek in da se 
ne vključujejo v letno davčno 
osnovo za dohodnino. Obre-

sti in premije, ki so jih varče-
valci dosegli z najmanj pet-
letnim varčevanjem v okviru 
nacionalne stanovanjske var-
čevalne sheme, niso obdav-
čene. Če je pogodbo o vezavi 
denarja za imetnikov račun 
sklenil pooblaščenec, je zave-
zanec za plačilo davla imet-
nik. Vloge umrl ih niso ob-
davčene po zakonu o dohod-
nini, ampak so "predmet" 
davka na dediščine. 

KRANJ 

C B D januarja po prometu na prvem mestu 

GBD Gorenjska borzno posredniška družba je bila lani po 
borznenn prometu med vsemi štiriindvajsetimi člani Ljub-
ljanske borze na četrtem mestu, za Abanko Vipo, UniCredit 
Bank in Hypo Aipe-Adria-Bank, in prva med člani, ki niso 
banke. Letos je začela še bolje, saj je januarja med vsemi 
imela najvišji promet. Preko borzno trgovalnega sistema je 
dosegla 34,7 milijona evrov prometa, kar predstavlja skoraj 
devet odstotkov celotnega januarskega prometa, ki je znašal 
387,8 milijona evrov. V GBD so letos še posodobili trgovalni 
sistem C B D On line in ga prevedli še v angleški jezik, da ga 
lahko uporabljajo tudi tujci. Narašča jim tudi število uporab-
nikov trgovalnega sistema E*trade, prek katerega je možno 
trgovati na vseh bolj zanimivih svetovnih borzah. C. Z. 

Vedna delnic se je pocenila 
CVETO ZAPLOTNIK 

Kranj - Tečaji večine delnic na 
Ljubljanski borzi so se minu-
li teden znižali. Delnice Krke, 
s katerimi je bilo sicer največ 
prometa, in Aerodroma Ljub-
ljana so se pocenile za dobrih 
šest odstotkov, Save za nekaj 
več kot pet odstotkov, več kot 
štiri odstotke so izgubile na 
vrednosti tudi delnice Luke 
Koper, Petrola in Telekoma 

Slovenije. Mercatorjeva delni-
ca je bila ena redkih, ki se je 
podražila. Tečaj delnice Pivo-
varne Laško se ni bistveno 
spremenil, zanimivo pa bo 
opazovati njegovo gibanje v 
tem tednu, saj so štirje večji 
lastniki v petek objavili name-
ro za prevzem. Slovenski 
borzni indeks SBI 2 0 je mi-
nuli zgubil na vrednosti 3,3 
odstotte, ostala dva delniška 
indeksa pa še nekaj več. 

Delnica Enotni tečaj (v evrih) 
25. januar 1. februar 

Gorenje Velenje 38,82 38.57 
Intereuropa Koper 37.98 37.24 
Krka Novo mesto n8 .03 1 10 ,67 
Luka Koper 79 .68 76,30 
Mercator Ljubljana 313.94 317.11 
Petrol Ljubljana 787.9^ 754.89 
Telekom Slovenije 345.84 331.66 
Aerodrom Ljubljana 135.46 127,13 
Istrabenz Koper 95.94 95.57 
Nova K B M 38,47 38,05 
Pivovarna Laško 85.47 85,03 
Sava Kranj 6 0 1 , 2 1 570.29 
Žito 281 ,65 283,04 
Infond ID 1 7.09 6,93 
Infond ID 13.87 13,76 
I D K D 13,23 12,86 
ID Maksima 14 , 10 13.90 
N F D i 2 ,69 2 ,60 
Slovenski blue chip indeks SBI TOP 2.329,74 2.237,28 
Slovenski borzni indfks SBI20 10.451,11 10.102,99 
Indeks investicijskih skladov P!X 6.673,87 6.^05,07 

Prekajene 
zadnje svinjske krače 
pakirano, KRAS, 1 kg 

Voda Oaza 
rdeče grozdje rooibos, 

Radenska, 6 x 1.5 I 

cena za 1 kos 0,65 
cena za 6 kosov 

I NTER 
Ponudba velja do 12.2.2008 o z . d o prodaje zalog. Cene so v EUR. Ponudba ne velja za pravne osebe in samostojne podjetnike. Možen je nal(up samo v količinah, primernih za gospodinjstva. 
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KRAN) 

Zbor planincev Iskre 

Prvi planinski občni zbor na Gorenjskem so letos pripravili 
člani Planinskega društva Iskra Kranj. Za uvod so Breda 
Pire, Jana Vogelnik in UroŠ Prelovšek (na sliki levo) ob 
prikazu diapozitivov predstavili lanske vzpone na vrhove 
Korzike. Pregledali so obsežno delo sedmih odsekov, ki so 
ga pohvalili tudi Jože Stanonik v imenu gorenjskih pla-
nincev, Tomaž jamnik iz PD in CRS Kranj ter gostje iz PD 
Križe in PD Kočevje. Po izvolitvi novega vodstva, v katerem 
še naprej ostaja dosedanji predsednik Emil Sekne, so spre-
jeli program letošnjega dela. Načrtujejo izlete, izobraževa-
nje, varstvo narave in skrb za dve koči, praznovali pa bodo 
tudi 20-letnico koče na Sv. Jakobu. S. S. 

G G mali oglasi 
04/2014247, e-pošta: malioglasi@g-glas.si 
www.gorenjskiglas.si 

Rada nasmejita gledalce 
Zakonca Šega s Sovodnja že vrsto let nastopata v igrah Društva upokojencev Sovodenj, kjer sta 
tudi aktivna člana. 

BOŠTJAN BOGATAJ 

Sovodenj - Janez in Ivanka 
Šega tako ali drugače sodelu-
jeta v Društvu upokojencev 
Sovodenj, kjer je Ivanka že 
šestnajsto leto tudi tajnica. 
Daleč naokoli sta znana po 
nastopih v igrah. Med bolj 
znanimi so bile igre Lesena 
peč, Ženska kmetija in Čaj za 
dve. "Partljičeva Čaj za dve je 
bila najbolj odmevna, saj smo 
imeli prek deset ponovitev," 
pravi Ivanka in doda, da bi 
bilo ponovitev še več, a je rav-
no njo zbodlo v hrbtenici. O 
razlogih za uspeh meni: "Da-
jem videz preproste kmečke 
ženice, ki sem jo tudi upodo-
bila, hkrati pa je tudi zgodba 
prava." 

Ivanka S ^ a nastopa že od 
mladih nog, saj je sodelovala 
na proslavah in nastopala s 
tamburaškim zborom, nato 
pa je bilo drugih obveznosti 
preveč, le peti ni nikoli neha-
la. Tako Še danes poje pri upo-
kojenskem pevskem zboru 
Korenine. Z možem Jane-

zom je bilo drugače. Zinka 
Slabe, predsednica in gonikia 
sila društva, in Ivanka sta ga 
morali dolgo mehčati za prvi 
nastop v igri Veriga. "Odtlej 
vedno rečem, da je to zadnjič, 
pa me spet prepričajo. Pa ni 
tako hudo, saj je dobra drušči-
na, ob zimskih večerih vadi-
mo in se zabavamo. Najlepše 
je, ko izvabimo smeh iz gle-
dalcev," pojasni Janez. 

Vprašamo jih še o trenut-
kih na odru, ki so se jima vtis-
nili v spomin. Tako kot rada 
vidita, da se gledalci zabava-
jo in nasmejijo, sta si tudi 
sama zapomnila takšne 
anekdote. Tako se na eni od 
ponovitev Ženske kmetije 
Ivanki ni uspelo zadržati ob 
napaki kolega in se je na ves 
glas začela krohotati. "Gle-
dalci niso vedeli, da tega ni v 
scenariju, a so očitno spreje-
li moj iskreni smeh, se na-
smejali še oni in bučno zaplo-
skali," razloži. Janezu je osta-
la v spominu potegavščina, ko 
bi si morala s kolegom na 
odni podajati kuro. "Od sose-

Janez in Ivanka Šega še nista pokazala zadnje igre. 

da sem dobil eno, ki je že 
malo smrdela. Tega soigralec 
ni vedel in je komaj zadržal 
bruhanje," pove Janez. 

V zadnjih mesedh smo oba 
ljubiteljska igralca videli tudi 
na proslavi ob občinskem 
prazniku v Gorenji vasi. Iz 
delčka te predstave, kjer je 
igrala tudi Ivanka, v teh 
dneh nastaja nova igra, zato 
bo sodelovala tudi pri njej. 
"Tudi z društvom nastaja 
nova igra, vendar nam žal 

manjka igralcev. To je ena 
od pomanjkljivosti društva 
kjer so nekateri le člani, ven 
dar v društvu skorajda ne de 
lujejo. Greh je, če imaš pra 
vo žilico, pa je ne izkoristiš,' 
meni Ivanka. Naj dodamo 
še, da je Ivanka upokojena 
od leta 1991 , Janez pa 
zadnjih enajst let in sploh ne 
poznata dolgčasa. Če jima 
bo zdravje dopuščalo, tudi 
gledalcem iger sovodenjske-
ga društva ne bo dolgčas. 
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Pogodba 
namesto 
razlastitve II 
v lokalni ponovoletni reviji smo 

lahko prebrali igavo g. župana 
Igpija Drakderja, v kateri pravi, 
da je pri reševanju volilnih zaple-
tov dobil kaj čuden občutek o 

Jiinkcioniranju pravne države. 
Razmaja tudi o odškodninskih 
tožbah zaradi zaviranja javne-
ga interesa. Brez dvoma je to 
zelo zanimiva izjava, posebg za 
g. župana! Spodaj podpisani ob-
čan Franc Rupar pa po več kot 
70-ktttem urejanju obveznosti 
občine do podpisanega, i:gav-
Ijam, da čudnega občutka o 
junkdoniranju pravne občine že 
dolgo nimam več.' Nadomestilo 
gaje prepričanje, da cSčina oz. g. 
župan rešuje iMdeve brez načd 
pravne občine, svojevoljno in raz-
lično od primera do primera. 

Odgovorno i^aiijam, da je ce-
sta javna dobrina, ki omogoča 
uporabnikom normalno življe-
nje! V praksi to pomeni biti pri-
pravljen za pogovorno urganje 
zadev. Dejansko pa odgovorni 
na občini to pripravljenost zdo 
radi ocenijo za naivno in temu 
ustrezno vodijo nadaljnji posto-
pek. Eden takih dokazov je že 
naslov pisnega dogovora, ki ni 
p<^odha, ampak pogodba name-
sto razlastitve. Sparočib tega na-

slova je jasno; vredno pa se je 
vprašati, ige je težnja za ljudem 
prijazno upravo, za kakršno se 
sicer trudijo osrednji državni 
organi. Vsi vemo, da ^abši in ne-
demokratični časi niso uporab-
ljali takega ruislova. Zato upam, 
da se ho na ta drugi poziv g. žu-
pan končno odzval s pojasnilom. 

Za boljše razumevanje gor-
njih. navedb naj opišem svoje 
osebno izkustvo sodelovanja z 
odvetnico ga. Ano Ržen. Odvet-
nica pripmdja v imenu škq§elo-
Ške Mne te pogodbe, točnge po-
godbe namesto razlastitve. Do-
kument nastane na osnovi pogo-
vora odvetnice s stranko, ko od-
vetnica naravno^ s pobožno pri-

jaznos^o poduša in beleži sc^-
vomikove predloge in ždje. Čez 
nekaj dni ima dokument urad-
no obliko in sledi povabilo za 
podpis. Vse je tako zapisano, 
kot sva se dogovorila, je bilo 
uvodno zagotovilo odvetnice ge. 
Ane Ržen! Tu je že, prva podla 
laž, saj odvetnica dejstva na 
novo premeša, da zakrije prvot-
no shemo argumentov in pri 
tem seveda z^ rada še kaj iz-
pusti! Podpisani sem bil z laž-
nivo izjavo zaveden in zato po-
zoren le na eno podrobnost, ki 
ni ustrezala dogovoru^ nanjo 
opozoril in nemudoma Je sledi-
lo zagotovilo, da bo napaka po-
pravljena. Naslednji dan se 
uvodoma ponovi enako zagoto-
vilo, a ^ ga šmenta! Podpis-

nik si dovoli preveriti ustno za-
gotovilo odvetnice in ugotovi že 
drugi poskus prevare z nepo-
pravljeno preŠc^o! Sledi zago-
tovilo, da bo naslednji dan na-
paka zagotovo odstranjena. 
Vendar ge. odvetnice Ane Ržen 
ni sram še v tretje predložiti 
enake nepopravljene verzije, le 
da tokrat z lažnim ustnim po-
jasnilom, da predlog pomensko 
odgovaija mojemu zahtevku. V 
ključnem trenutku pa si seveda 
odvetnica ga. Ana Ržen ne po-
m išlja stavka interpretirati v pr-
votnem, nesprejemljivem in ne-
popravljenem pomenu! In s ta-
kim delom ge. odvetnice Ane 
Ržen je g. župan Igor Draksler 
očitno zadovoljen! Hura!, za 
njeno stanovsko odvetniško poš-
tenost! 

Te zgodbe s tem seveda še ni 
konec; podobnih primerov je 
kar za dobro nadaljevanko. 
Naj za začetek navedena pri-
mera zadoščata, da bo na njiju 
g. župan Igor Draksler, in po 
potrebi še ob asistenci ge. odvet-
nice Ane Ržen, utemdjil ljudem 
prijazno in pravno delovanje 
škq§ehSx občine. (Seveda se po-

javi tudi vprašanje, če kdo, oz., te 
sploh kdo nadzira tako delovanje 
župana, a o tem kdaj drugič!) 

Ob koncu ždim izraziti sofj-
damost in moralno podporo ti-
stim sokrajanom, ki so lastniki 
zemljišč ob nastajajo&m novem 
križišču in ki z odgovornim in 

fiemenitim odnosom do zemlje, 
kljub psihičnim pritiskom, hra-
bro branijo svojo posest! 

FRANC RUPAR, 

Škofja Loka 

Ogorčen zaradi 
odnosa ALC 

Odgovor na pismo pod 
gornjim naslovom, objavlje-
no v Gorenjskem glasu 29. 
januarja 2008. 

Na letališču Lesce ponujamo 
panoramske vožnje z letali. Kar-
ta se plača takrat, ko se polet 
opravi. Na posebno željo kupca 
prodamo karto tudi vruiprej • 
ob nekaterih pogojih, med kate-
rimi je tudi dvomesečni rok ve-
ljavnosti karte. Na to vsakega 
kupca še posebej opozorimo, je 
pa to tudi napisano na karti. 
Za vsakega kupca se trudimo 
korektno izpolniti naš del dogo-
vorjenih obveznosti; nikomur 
ničesar ne "odrgomo" in zav-
račamo očitke, kijih je na nas 
naslovil Miran Lavrič. Žal 
nam je zaradi njegovega neza-
dovoljstva ozirortta ogorčenosti, 
a hkrati znova poudarjamo, da 
bo tudi v prihodnje veljavnost 
kart omejena na dva meseca. 

ZVONE KOBENTAR 

ALC Lesce 

PRIREDITVE OB KULTURNEM PRAZNIKU 

BLED 

Slavili bodo Prešerna 

Na že tradicionalni prireditvi ob Prešernovem spomeniku na 
Bledu se bodo ta četrtek ob 10. uri predstavili učenke in učen-
ci Osnovne šole prof. dr. josipa Plemlja, zvečer pa bodo 
Prešerna slavili na proslavi v Zadružnem domu Ribno, kamor 
ob i8. uri vabijo učenke in učenci podružnične Osnovne šole 
v Ribnem in člani Kulturnega društva Rudija jedretiča Ribno. 
Kulturni praznik bodo praznovale tudi Prgarke, ki v četrtek ob 
19. uri vabijo v Dom krajanov v Zasip. Hkrati bo Prešernova 
proslava tudi v Kulturnem domu na Bohinjski Beli, kjer jo 
pripravljajo člani domačega Kulturnega društva Bohinjska 
Bela. V petek, 8. februarja, z začetkom ob 19. uri bo proslava 
ob kulturnem prazniku tudi v Gorjanskem domu, kjer bodo v 
programu sodelovali Ženski pevski zbor Pletna, Koledniki in 
Kašarji • tamburaška skupina iz Žirovnice. Za zaključek 
letošnjega kulturnega praznika bodo v torek, 12. februarja, v 
knjižnici Blaža Kumerdeja na Bledu že devetič podelili priz-
nanja Blaža Kumerdeja. Ta so namenjena posameznikom, 
skupinam in institucijam, ki so se odlikovali pri razvoju in 
uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Prire-
ditev se bo začela ob 18. uri. V. S. 

TRŽIČ 

Slike, pesmi in igre 

Ob slovenskem kulturnem prazniku je v občini Tržič vrsta 
kulturnih dogodkov. V galeriji Atrij Občine Tržič je do 19. 
februarja na ogled razstava slik na steklo, ki jih je izdelal 
Matjaž Kokolj, v Tržiškem muzeju pa do 14. februarja razs-
tava slik Ferda Mayerja. Danes, 5. februarja, ob 18. uri bo v 
Osnovni šoli Križe prireditev Prešeren se na ogled postavi, 
ob ig. uri pa v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja v Tržiču mo-
nodrama Trubar pred slovensko procesijo v izvedbi Anatola 
Šterna. V četrtek, 7. februarja, ob 19. uri bo v OŠ Križe 27. 
revija Tržič poje 2008. Na praznik, 8. februarja, bodo učenci 
POŠ Lom gostovali z igrico Pepelkin čevelj ob 10. uri v kul-
turnem domu Križe, ob 15. uri v domu krajanov Leše in ob 
17. uri v domu krajanov Brezje. V Paviljonu NOB Tržič bodo 
ob 17. uri in 18.30 uprizorili enodejanko Snubač. To igro 
bodo ponovili 9. februarja ob 16. uri na Brezjah in ob 17.30 v 
Lešah, 10. februarja ob t6. uri v Lomu in ob 18. uri v Jeien-
dolu, n . februarja pa ob 8. uri v OŠ Križe, ob 10. uri v OŠ 
Bistrica in ob 16. uri v Domu Petra Uzarja v Ročevnici. S. S. 

ŠKOF)A LOKA 

Slovenija v besedi, sliki, glasbi 

Prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku v Škofji Loki 
vsako leto pripravi druga šola. Letos jo bo osnovna šola 
Škofja Loka Mesto. Prešernov praznik bodo proslavili v sre-
do, 6. februarja, ob 19. url s prireditvijo pod naslovom 
Slovenija v besedi, sliki in glasbi, začeli pa jo bodo s him-
nama, slovensko (in Prešernovo) Zdravljico in evropsko 
Odo radosti. Zbrane bosta nagovorila ravnatelj šole Marko 
Primožič in župan Igor Draksler. V programu, ki ga bo 
spremljala projekcija slovenskih pokrajin, bodo sodelovali: 
Anica Berčič, Katja Kožuh, Dekliški pevski zbor Polončice 
in Otroški pevski zbor osnovne šole Škofja Loka Mesto, 
Folklorna skupina Kamniti most in slovenski dramski 
krožek te šole, oba prav tako iz šole Škofja Loka Mesto. 
D . Ž . 

RADOVLJICA 

Na koncert, v muzej ali na pohod 

Ob slovenskem kulturnem prazniku bo v četrtek v baročni 
dvorani Graščine v Radovljici koncert Slovenskega seksteta 
klarinetov pod vodstvom Jožeta Kotarja. V petek, na dan 
praznika, bo javno vodenje po radovljiških muzejih: v Če-
belarskem muzeju se bo začelo ob io . uri, v Mestnem 
muzeju, kjer je na ogled razstava o Linhartu, ob 10.45 i" PO 
Šivčevi hiši ob 10.30. Muzej talcev v Begunjah si bo možno 
ogledati od lO. do 13. ure, Kovaški muzej v Kropi pa od io . 
do 15. ure. Območni združenji veteranov vojne za Sloveni-
jo in slovenskih častnikov bosta v petek pripravili šesti po-
hod spomina in prijateljstva od Radovljice do Vrbe. Pohod-
niki se bodo zbrali ob 7.15 pri Domu veteranov, odkoder 
bodo krenili do Bleda, kjer bo ob 10.30 kulturni program pri 
Prešernovem spomeniku, in nato nadaljevali pot do Vrbe. 
C. Z. 

G O R J E 

Spoznavali bodo slovenska narečja 

V osnovni šoli Gorje bodo letos pripravili prav poseben kul-
turni dan, saj so učenci višjih razredov ta četrtek, 7. febru-
arja, medse povabili zanimive govorce z različnih območij 
Slovenije. Ti jim bodo v treh šolskih urah predstavili vsak 
svoje narečje, pa tudi značilnosti svojih pokrajin. Sklepna 
prireditev z vsemi gosti bo med 11 .40 in 12.25 v šolski telo-
vadnici. V. S. 

HALO - HALO GORENJSKI GLAS 
telefon: 04 201 42 00 

d̂tofilo Zi) objavo sprejmumo po telefonu 04/?QI-4̂ (]0, (â u 04/201-4M3 dli osebno na Sleiwfijovi cciii 4, 
v Kijflju Oi. po poili - M{MWtl|kj in (tiTikj do 11.00 m! Ccfia ô lam ponudb v nibnki: Imdno ugô iu. 

)ANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, LANCOVO gi, 4240 
RADOVLJICA, TEL: 04/53 '5 249, FAX: 04/53 °4 230 
MADŽARSKE TOPLICE: 3. 3 - 9. .3 ; 28. 2. - 2. 3.; 10. 4. -13. 4; 
26. 4. 29. 4; TRST: 8. 2. 2008; BANOVCI: 5. 5. -8. 5. 

KULTURNO DRUŠTVO LOSKI ODER, SPODNJI TRG 14, 4220 
ŠKOFJA LOKA 
9. februarja ob lo. uri MAČJI SEJEM, lutkovno-igrana, gostuje 
Družinsko gledališče Kolenc, SOBOTNA MATINEJA, za IZVEN 

OBVESTILA o DOGODKIH OBJAVLJAMO V RUBRIKI GIASOV KA-
ŽIPOT BREZPLAČNO SAMO I N K R A T . 

PRIREDITVE 

Glasba v sliki v Blejska Dobrava 
Jesenice - V kasarni na Stari Savi na Jesenicah bo v četrtek, 
7. februarja, ob 17. uri odprtje razstave Ivana Prešerna - Žana 
z naslovom Glasba v sliki in predstavitev knjige o zgodovini 
Blejske Dobrave. 

O b slovenskem kulturnem prazniku 
Kranj - V pričakovanju slovenskega kulturnega praznika bo 
Osrednja knjižnica Kranj obudila spomin na Srečka Kosove-
la 2 vrhunskima ustvarjalcema Barbaro Korun, pesnico in 
eno najodličnejših recitatork poezije, ter Zlatkom Kaučičem, 
celostnim glasbenikom v najžiahtnejšem pomenu besede. 
Vabijo danes ob 19.30 v Splošni oddelek v Delavski dom. 

Kranj - Primskovo - Krajevna skupnost Primskovo vabi na 
prireditev ob praznovanju slovenskega kulturnega praznika, 
ki bo v četrtek, 7. februarja, ob 17. url v Domu krajanov na 
Primskovem. Nastopili bodo učenci podružnične Osnovne 
šole Simon Jenko In člani Studia Anima. 

Preddvor - Iz Osnovne šole Matije valjavca Preddvor vabijo 
na prireditev v počastitev slovenskega kulturnega praznika, 
ki bo v četrtek, 7. februarja, ob i8. uri v glasbeni učilnici. 

Visoko - Kulturno-umetniško društvo Valentin Kokalj Visoko 
vabi na prireditev v počastitev slovenskega kulturnega praz-
nika. Prireditev Trubarjevo leto se bo začela v petek, 8. febru-
arja, ob 18. uri v dvorani Doma krajanov Visoko. 

Bled - Ob kulturnem prazniku v petek, 8. februarja, vabijo na ob-
isk iz Galerije 14 na Prešernovi cesti 14. V petek, 8., in v soboto, 
9. februarja, od 10. do 20. ure boste poleg ogleda pestre redne 
razstave umetnin v Galeriji 14 lahko v živo opazovali in tudi pre-
izkusili, kako nastajajo dela v grafični tehniki. V petek bodo 
predstavili mladi ustvarjalki, slikarki Ajdo Erznožnik in Špelo 
Čimžar. Vsi obiskovalci bodo takrat lahko preizkusili lastne 
spretnosti ter domišljijo in s seboj domov odnesli lastnoročno 
izdelano grafiko. Galerija bo odprta od 1 0 pa vse do 20. ure. 

Lesce - Iz Krajevne skupnosti Lesce vabijo v počastitev slo-
venskega kulturnega praznika na prireditev z naslovom Viže 
inu Griže, ki bo v četrtek, 7. februarja, ob 19. uri v OŠ Frana 
Šaleškega Finžgarja. Zaigrali in zapeli bodo člani skupine 
Ponor: Katja Verderber, Urška Šlibar, Miha Bizjak in Klemen 
Torkar, ideja in režija pa je delo Nene Močnik. 

Srednja Dobrava - V počastitev kulturnega praznika bo v so-
boto, 9. februarja, ob 17. uri na Srednji Dobravi pri Kropi go-
stovalo ljubiteljsko gledališče iz Čirč pri Kranju. Zaigrali 
bodo Linhartovo komedijo Županova Micka. 

Žirovnica - Učenci Csnovne šole Žirovnica vabijo na potova-
nje po delčku Prešel i".ovega življenja z učenkami in učenci 
Osnovne šole Žirovnica. Potovanje se bo začelo v četrtek, 7. 
februarja, ob 17. uri v avli OŠ Žirovnica. Po kulturnem progra-
mu si boste lahko ogledali slikarsko razstavo, ki jo pripravlja 
Kulturno društvo dr. France Prešeren Žirovnica - Breznica. 

V knjižnicah za otroke 
Radovljica - V Knjižnici A. T. Linharta se bo v četrtek, 7. fe-
bruarja, ob 17. uri začela glasbeno igrana predstava za otro-
ke, stare vsaj 4 leta. S predstavo Pozavnozaver bodo nasto-
pili člani KUDa Teater za vse z Jesenic. 

Bohinjska Bistrica - Glasbeno-igrana predstava Pozavnoza-
ver, ki jo bodo uprizorili člani KUDa Teater za vse, se bo v 
knjižnici začela jutri ob 17. uri. Predstava je primerna za 
otroke, ki so stari vsaj 4 leta. 

Železniki - Delavnica za spretne prste Zimski škrat za otro-
ke, ki so stari od 4 do 10 let, se bo v knjižnici v Železnikih za-
čela jutri ob 17. uri. 

mailto:info@g-glas.si
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Skofja Loka - Igralna ura s knjigo se bo v knjižnici na Trati za-
čela v četrtek, 7. februarja, ob 17. uri. 

Žiri - Ura pravljic z naslovom Pričarajmo pomlad se bo v ži-
rovski knjižnici začela jutri ob 17. uri. 

Jesenice - Na otroškem oddelku jeseniške knjižnice v četrtek, 
7. februarja, ne bo ure pravljic. Dan pred praznikom je knjiž-
nica odprta do 14. ure. Ustvarjalna delavnica Moja svetilka 
bo jutri, v sredo, 6. februarja, od i6.oo do 17.30. 

Slovenski javornik - V knjižnici na Slovenskem Javorniku bo 
ustvarjalna delavnica danes od i6. do 16.45 

Turnir v pikadu 
Kranj - V soboto, 9. februarja, se bo od 13. ure dalje v biljard-
nici Metropool odvijal I. Bullshooter open pikado turnir. 

V Mladinskem centru Jesenice 
Jesenice - V Mladinskem centru Jesenice bo jutri od 17. do 
20. ure, in v četrtek, 7. februarja, od 16. do 19 ure potekala 
interaktivna delavnica za mlade Retorika. "Retorika - interak-
tivna Prijavnice so dosegljive na spletni strani wvw.mc-je-
senice.si, kjer si o delavnici lahko še kaj preberete. Prijave 
sprejemajo do jutri, srede, 6. februarja. V četrtek, 7. februar-
ja, se bo ob 19. uri začela Stand up Prešo(kulturni večer po 
mladinsko). 

IZLETI 

Prešernov smuk 
Žirovnica - Planinsko društvo Žirovnica prireja v petek, 8. fe-
bruarja, Prešernov smuk - pohod na Stol in turni smuk v do-
lino Završnice. Lahko se ga udeležite peš ali pa na smučeh. 
Zborno mesto za vzpon bo na parkirišču v Završnici ob 7. 
uri. Pri Prešernovi koči bo potekala krajša priložnostna pro-
slava ob kulturnem prazniku. Prijave po tel. 041/582 115. 

Na Lubnik 
Šenčur - Turistično društvo Šenčur organizira v četrtek, 14. 
februarja, planinski izlet na Lubnik (1025 m). Skupne zmer-
ne hoje bo okoli 5 ur. Zbor bo ob 8. uri za Petrolovo črpalko 
na Plevni v Škofji Loki. Informacije in prijave zbira do torka, 
12. februarja, Franci Erzin, tel. 041/875-812. 

Na Grmado in do Valvasorjevega doma 
Tržič - Vodniški odsek Planinskega društva Tržič vabi v petek, 
8. februarja, na Grmado (676 metrov) - po Pogačnikovi poti. 
Odhod bo ob 8. uri izpred OŠ Tržič. V soboto, 9. februarja, bo 
nočni pohod do Valvasorjevega doma pod Stolom. Odhod ob 
17.30 izpred OŠ Tržič. Prijave in informacije na tel. 5971 536. 

Blejska koča-Mrežce 
Gozd Martuljek - Planinsko društvo Gozd Martuljk vabi na po-
hod s Pokljuke preko planine javornik na Blejsko kočo (1630 
metrov) in na Mrežce (1966 metrov). Pohod bo v nedeljo, 10. 
februarja. Odhod z osebnimi avtomobili izpred penziona Špik 
v Gozd Martuljku bo ob 7. uri. Prijave do petka, 8. februarja, po 
tel.: Majda 051/336 635 ali telefon PD 031/532 963. 

PREDAVANJA 

o duševnih boleznih 
Kranj - Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, vabi na predavanje in pogovor o duševnih boleznih. 
Predavanje bo vodil dr. med. Jurij Bon, specialist psihiatrije. 
Predavanje bo danes ob i6. uri v prostorih društvene pisar-
ne v Kranju. Informacije po tel.: 04/20 117 20. 

Zakaj Gorenjska ni postala škofija? 
Skofja Loka - Rotary club Škofja Loka bo v sodelovanju s 
Knjižnico Ivana Tavčarja v četrtek, 7. februarja, ob 19. uri v 
Kašči pripravil zanimivo predavanje dr. Janeza Grila na temo 
Zakaj Gorenjska ni postala škofija? 

Rimske provincialne fibule 
škofja Loka - V petek, 8. februarja, se bo ob 18. uri v arheološki 
zbirki Loškega muzeja na Loškem gradu začelo predavanje 
Rimske provincialne fibule cesarskega obdobja. Predaval bo 
Jože Štukl, mag. arheologije, višji kustos Loškega muzeja. 

OBVESTILA 

Tečaj zimskega gorništva 
Kranj - Planinsko društvo Iskra Kranj v soboto in v nedeljo, 
i6. in 17. februarja, vabi na tečaj zimskega gorništva. Zbor 

udeležencev in vodij tečaja bo v soboto ob 7. pred nakupo-
valnim centrom Mercator na Primskovem v Kranju, SV 
vhod. Prijave in dodatne informacije: Marjan Ručigaj, tel.: 
041/350 204 ali e-naslov rucigajm@.volja.net ali Niko Ugri-
ca, tel.: 041/734 049 ali ob sredah od 17. do 18. ure v pisar-
ni društva, na Laborah do 13. februarja. 

Pevski zbor vabi pevce in pevke 
Lesce - Pevsko društvo Anton Tomaž Linhart iz Radovljice, 
Mešani pevski zbor vabi k sodelovanju pevke in pevce (še 
posebej zaželeni moški glasovi), ki imajo veselje do posluha 
in dobre družbe. Vaje so vsako sredo v Osnovni šoli Frana 
Seliškega Finžgarja v Lescah. Informacije po tel.: 041/723 
844 prof Peter Novak - zborovodja. 

Zbor članov muzejskega društva 
Ško^a Loka - Zbor članov Muzejskega društva Škofja Loka 
bo jutri ob 18. uri v Miheličevi galeriji v Kašči na Spodnjem 
trgu v Škofji Loki. 

RAZSTAVE 

Fotografije Primoža Hienga 
Jesenice - Odprtje razstave fotografij Primoža Hienga v Ko-
sovi graščini na Jesenicah bo danes ob 18. uri. 

Že prihaja pust 
Kranj - V avli Študijskega oddelka Osrednje knjižnice Kranj je 
v februarju 2008 na ogled razstava Že prihaja pust... Razde-
ljena je v štiri tematske sklope: Bogastvo slovenskih mask, 
Pust je masten okoli ust. Maske in Šemljenje in šenčurski 
godlarji. 

Barve Evropske unije 
Kranj - S svojo domišljijo in zvedavostjo se bodo v projekt 
Barve EU vključili tudi učenci osnovnih šol z njihovimi men-
torji, mladi glasbeniki iz glasbenih šol in pravljičarji ter lut-
kovni ustvarjalci. Kreacije bodo nastajale vsak teden na temo 
ene od evropskih držav, predstavili pa jih bodo ob sredah v 
Kranjski hiši. Prvo odprtje razstave njihovih del, uvodno po-
svečenih Sloveniji ob kulturnem prazniku, skupaj z razstavo 
del, nastalih lani na Plečnikovi delavnici, bo jutri ob 17. uri v 
galeriji kranjske hiše na Glavnem trgu 2 v Kranju. 

PREDSTAVE 

županova Micka 
Kropa - V soboto, 9. februarja, bo ob 17. uri v domu KS Sr. 
Dobrava pri Kropi gostovala gledališka skupina iz Čirč pri 
Kranju z veseloigro Županova Micka. 

FESST, d o. o., 
nepremičninska 
dru2b3, 
Stritarjeva ulica 5, 
Kranj, 
Telefon: 236 73 73 
Fa*: 236 73 70 
E-pošta: 
info®fssst.si 
Internet: 
www.fe;st.ii 

STANOVANJA PRODAMO: 
BLED-Alpska: pritličje, dvosobno, 
53,48 m2 s kletjo, I. izgr. 1982, 
130.000,00 EUR. 
BLED: garsonjera, pritličje, 1S,00 
m2.1. izgr. 2000, 50.000,00 EUR. 
KRANj-Jezerska c : pritličje. 38,00 
m2,1. izgr. tgSo, 75.000,00 EUR. 
KHAN)-Planina: enosobno, nadstr. 
4 / 4 . 39.79 ">2. I- izgf- 1973. 
83.450.00 EUR. 
KRANJ-Planina III: dvosobno, 56,90 
m2,1. izgr. >986.105.000.00 EUR. 
SKOFJA LOKA: dvosobno stanova-
nje, nadstf. 11./1S, 61.32 mj . I. izgr. 
1978,110.000,00 EUR-
POSLOVNI PROSTORI 
KRANJ - ZLATO POLJE: poslovni 
prostor (pisarna s sanitarijami) v iz-
meri 26,60 m2,1. nadstropje, obnov-
ljeno 1990, 64.000.00 EUR. 
HIŠA 

KRANJ-Huje: vrstna. 90 m2. zemljiš-
če 143 m2, garaža, I. izgr. 1957, 
169.000,00 EUR. 
TRSTENIK - CADOVLJE; novograd-
nja 2005, zemljišče 775 m2. bivalne 
površine 300 m2, 280.000,00 EUR. 
SKOFJA LOKA-mestno jedro: nad-
stropna hiša • kulturni spomenik v iz-
meri 122 m2. zemljiške 1330 m2. I. 
izgr. 1809, adaptirana 2001, 
345.000,00 EUR. 

www.fesst.s i 
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ITD N E P R E M I Č N I N E , d.0 .0 . 
MAISTROV TRC 7. 

4000 KRANJ 
TEL: 04/23-8I-)20, 

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

041/900-009 
e-poita: itd. nepremičnine®slol.nel 

wvm.itd-plus.si 

iiiJ 
STANOVANJA: 
Triič-mestno jedro: V večstanovanj-
ski hiši prodamo zelo veliko meščan-
sko trisobno stanovanje 117 m2, t,/II 
nad., pomožni prostori v izmeri 
Sonn2 (garaža, klet. kurilnica ...). Sta-
novanje ima tudi zelo lepo teraso, vsi 
priključki, lastna KC. ZK urejena, 
možnost preureditve v dve ali tri 
manjše stanovanjske enote. Vredno 
ogleda, vseljivo takoj. Cena 160.000 
EUR. 
Kranj-Zlato polje: Dvosobno stano-
vanje 72 m2, VP/2, popolnoma ob-
novljeno 07 2 novo opremo, vsi pri-
ključki, lastna CK, ZK urejena, takoj 
vseljivo, vredno ogleda. Cena 
120.000 EUR. 
HISE 
Bled-Zgornje Gorje: V mirnem va-
škem okolju prodamo stanovanjsko 
hišo 150 m2 stan. površine, parcela 
600 m2, vsi priključki, potrebna 
manjše obnove. Nakup je zelo dobra 
naložba. Vseljiva takoj. Cena i ;o.ooo 
EUR. 

Trubar pred slovensko procesijo 
Tržič - Iz Knjižnice dr. Tomaža Pretnarja vabijo danes ob 19. 
uri v večnamenski prostor knjižnice na predstavitev mono-
drame Trubar pred slovensko procesijo. Avtor besedila je 
prof dr. Matjaž Kmecl, v monodrami bo nastopil univ. dipl. 
dramski igralec Anatol Štern. 

V pričakovanju voza 
Predoslje - V Kulturnem domu v Predosljah bo jutri ob i8. 
uri na sporedu gledališka predstava • komedija V pričakova-
nju voza, ki jo bodo izvedli člani skupine Slomškovega 
doma iz Argentine. V četrtek, 7. februarja, pa se bo ob 18. uri 
začela predstava z recitacijami in igranimi prizori z naslo-
vom Prešeren o sebi nekoliko drugače. Nastopili bodo člani 
Kulturno-umetniškega društva Predoslje. 

Cruntarska pečenka 
Preddvor - jutri ob 19. uri bodo člani KUD Matije Valjavca Pred-
dvor v počastitev kulturnega praznika v Kulturnem domu upri-
zoril igro Cruntarska pečenka v izvedbi otroške igralske skupine. 

ZA POPOLN PREGLED SI OCLEjTE 

WWW.CORENjSKIGLAS.Sl/KAZIPOT 
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L O T O 

Rezultati 10. kroga - 3. februarja 2008 

1, 15. 17. 19.21 ,32. 37 in 4 
Lotko: 424846 

Predvideni sklad n. kroga za Sedmico: 925.000 EUR 
Predvideni sklad 11. kroga za Lotka: 200.000 EUR 

nepremičnine 

Ul. juleta Cabrovška 54,4000 Kranj 
email: info@ida-nepremicnine.si 

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

051/391100, fa*: 04/2351 001 

STANOVANJA PRODAMO: 
KRANJ, LEVSTIKOVA ULICA: 135,88 
m2, petsobno, I. 2006. prit., v vila 
bloku v Kranju, atrij, trije parkirni 
prostori, novo, cena: 212.000 EUR. 
KRANJ, VALJAVCEVA ULICA: 74 
mz. trisobno. I. 1961. 3. nad., v ra-
čun vzamemo manjše stanovanje, 
ni provizije, cena: 114.000 EUR. 
KRANJ, LJUBLJANSKA CESTA: 56,1 
m2, trisobno, I. 1952, cena: 72.200 
EUR. 

HISE PRODAMO: 
STRAŽISCE - KALVARIJA: 216 m2, 
samostojna, zgrajena I. 2006, 340 
m2 zemljišča, III. gradbena faza, K 
(108 m2) + 1 (108 m2) + M (108 
m2), kupec ne plača provizije. V ra-
čun vzamemo tudi stanovanje, 
cena: 169.500,00 EUR. 
SREDNJE BITNJE: 100 m2, 1/2 
hiše, I. 1960, 178 m2 zemljišča, 
cena 115.000 EUR. 
KRANJ, VISOKO 180 m j , samostoj-
na. adaptirana I. 2007,230 m2 zem-
ljišča, lahko tudi dvostanovanjska. 
v račun vzamemo stanovanje, par-
celo, cena: 175.000 EUR. 
PARCELE PRODAMO: 
PODLJUBELJ: 1.200 m2, zazidljiva, 
končna lega, cena: 60 EUR/mz. 
KRIZE PRI TRŽIČU: 1.361 m2. za-
zidljiva, zazidljiva parcela z gradbe-
nim dovoljenjem za enostanovanj-
sko hišo, cena: 100 EUR/m2. 
GARAŽE PRODAMO: 
C O C A L O V A ULICA: 12,50 m2, 
zgrajena I. 1977. cena: 11.500.00 
EUR. 
KUPIMO: 

Kranj okolica kupimo kmetijsko 
zemljišče. 
Kupimo zazidljivo parcelo 1200-
10.000 m2 v Kranju ali okolici in v 
Medvodah in okolici. 
Na območju Gorenjske kupimo sta-
novanja, hiše in parcele. Plačilo takoj. 
Za več infbmiacij nas pokličite. 

www. ida*neprenikn ine.s i 

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

Male oglase spieiemamo: za objavo v 
petek - v sredo do 13 J O In za objavo v »rek 
do petlu do 14.00! Delovni (as. od ponedeljka 
do peika nepiekinjeno od 8, -19. ute 
Za objavo v fetrtek, 7.2.2008, sprejemamo 
male oglase do tofka do 14. uie 

NEPREMIČNINE 
STANOVANJA 
PRODAM 

DVOSOBNO stanovanje. Stražišče. v 
pritličju. 0 5 1 / 3 8 8 - 8 2 2 tomrn 

NAJAMEM 

V KRANJU naiamem 1 - ali 2-sobno 
stanovanje, predplačilo 6 mesecev. S 
040/146-374 Kxx>5»3 

HIŠE 
PRODAM 

HIŠO blizu Slov Bistrice. 
77-99 

• 041/48-
aooore. 

SAMOSTOJNO poslovno stanovanjsko 
hišo 603 mS na paicet 9S0 m2. kvaitetna 
gradnja, vzdrževana v Notranjih Goficati. 
cena 650.000 EUR. « 041/334-247. 
titlp://sanx). moj.nel/vader/index.hlml 

KOCUM 

STANOVANJSKI DVOJČEK v Pred-
dvoru. vselitev možna konec poletja 
2008. 05V388-B22 

8000763 

V PODREČI prodam stanovanjsko no-
vogradnjo, 051/388-822 (oooiro 

POSESTI 
PRODAM 

PARCELO z gradbenim dovoljenjem, 
za gradnjo stanovanjskega dvojčka, 
Naklo pri Kranju. « 051 /388-822 

»000773 

K(KERN 
N E P R E M I Č N I N E 

Maistrov trg 12,4000 Kranj 
Tel. 04/20213 53,202 25 66 

CSM 051/320 700, Email: infb@k3.kern si 

mailto:info@g-glas.si
http://www.fesst.si
http://www.gorenjskiglas.si
http://WWW.CORENjSKIGLAS.Sl/KAZIPOT
mailto:narocnine@g-glas.si
http://www.g0renjskigla5.si
mailto:info@ida-nepremicnine.si
mailto:nnalioglasi@g-glas.si
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NJIVO na OlševKu, 1827 m2. začetna 
cena 6.50 EUR/m2. najboljšemu po-
nudniku. « 04/25-31 -732 eoooefl» 

KUPIM 

V OKOLICI Šenčurja kupim 1- 2 ha 
gozda .« 041/767-339 soooaoo 

KMETIJSKO zemljišče, rel. Šenčur -
Preddvor - Cerklje. « 040/991-286 

8000706 

POSLOVNI PROSTORI 
PRODAM 

STRAŽIšČE pri Kranju, prodam po-
slovni prostor. 051/388-822 

8000^72 

ODDAM 

VPEUAN frizerski salon, v okolici Kra-
nja. 9 041 /977-914 eooo72« 

GARAŽE 

PRODAM 

GARAŽO na Planini I. Vrečkova ul. 
Kranj, « 041/914-048 eoooaio 

MOTORNA 
VOZILA 
AVTOMOBILI 
PRODAM 

ODKUP IN PRODAJA od I. 98 dalje, 
plačilo v GOTOVINI. Uredimo prenos 
lastništva. Adria avto. Partizanska 1. 
Škofja Loka (bivša vojašnica), 
www.adriaavto.com. « 04-/51-34-
148. 0 4 1 / 6 3 2 - 5 7 7 , adria_avto(^. 
2.net 6000768 

OPEL Astra karavan 1 .7 CDTI. I. 05 
kov. barve, 10 .400 EUR, možna me-
njava Clio 3 .000 EUR. « 04 1 /378-
803 dooo7«7 

SEAT LEON 1.6. 16 V. I. 1 2 /03 . 
13.600 km prva lastnica, nekaramboll-
ran. rdeče t>arve. z vso dodatno opre-
mo. « 041/33-55-39 

6000123 

DRUGA VOZILA 
PRODAM 

KOMBIVW Transporter 2.5 TDI. I. 02. 
« 04/53-31-648. 040/88-74-25 

6000710 

STROJI 
IN ORODJA 
PRODAM 

DECIMALNO tehtnico z utežmi 200 
kg, nikoli rabljena. « 04/580-11-41 . 
041/825-667 fl0007ae 

GRADBENI 
MATERIAL 
GRADBENI MATERIAL 
PRODAM 

DESKE zračno suhe. 20 in 25 mm. 
Matijovc - Jeglič. Podbrezje 192, 9 
04/533-11-44 

6000799 

SUHE deske brest, hrast 5 0 in 30 
mm. naravno sušene. « 04/533-10-
79 80oo7at 

KURIVO 
PRODAM 

6 m3 suhih smrekovih drv. cena 25 
EUR. možen razrez in dostava. 9 
0 4 1 / 2 1 4 - 5 0 0 6000765 

DRVA. suha, razžagana, 9 03 1 /585-
3 4 5 eoooeos 

LESNE bnkete za kurjavo, ugodno. 
04/53-31-648. 9 040/88-74-25 

8000711 

SUHA, bukova in mešana drva. 9 
04/531-57-79 6000764 

STANOVANJSKA 
OPREMA 
POHIŠTVO 
PRODAM 

RAZTEGUlV kavč, skoraj nov, zelo 
ugodno. Gregorač. Cegelnica 66, Na-
klo. 9 040/771-510 80007«) 

ZAKONSKO spalnico, ugodno, Sp. 
Brnik, 9 031/604-918 eooceoo 

GOSPODINJSKI 
APARATI 
PRODAM 

2yiMR20VALN0 ontiaro in hladilno vi-
trino, « 041/576-666 • 8000783 

PODARIM 

ŠTEDILNIK 4 plin, 2 elektrika, S 
040/202-883 8OO0754 

GLASBILA 
PRODAM 

KLAVIRSKO harmoniko. 80.basno. 
Melodija, Vtoleta -<11., odlično ohranje-
na. 9 041/33(W313 8000795 

ŠPORT, 
REKREACIJA 
PRODAM 

SOBNO kolo, 9 03 1 /628- 136 

MEDICINSKI 
PRIPOMOČKI 
KOREKCIJSKA OČALA - okvir in ste-
kli z vašo dioptrijo - dobite na recept 
brez doplačila v optiki Saša Tržič in 
optiki Aleksandra Olandia Kranj, 9 
04/235-01-23 

6000036 

ŽIVALI 
IN RASTLINE 
PRODAM 

KRAŠKE ovčarje brez rodovnika. Ra-
dovljica. 9 04/531-45-68 

0000812 

PODARIM 

IŠČEMO TOPEL DOM za zelo poset> 
nega črnega mucka Bučka, starega 2 
leti. Zaradi poškodbe je ostal brez rep-
ka In malo šepa na zadnjo tačko, je 
zelo prijazen.. « 041/75 1 -722 

6000611 

KMETIJSTVO 
KMETIJSKI STROJI 
KUPIM 

TRAKTOR IMT, Zetor ali Ursus, kiper 
prikolico Tehnostroj In kosilnk^o z gre-
benom Gorenje Muta. 9 041 /680-
684 doooe«e 

POCENITEV SLADKORJA, 
MOKA TIP 500. UGODNO. 

Agropromet Cerklje, 
telefon: 04/252 64 40 

PRIDELKI 
PRODAM 

DOBRO dolenjsko vino. belo in rdeče 
ter domače žganje. 9 0 4 / 5 3 3 ^ 8 - 1 9 

6000763 

KROMPIR beli in n:ieči. zgodnji in po-
zni. 9 031 /585-345 8OOO604 

VZREJNE ŽIVALI 
PRODAM 

ČB BIKCA, starega 1 0 dni. 9 
041/586-662 6OOO8O6 

DVA BIKCA simentalca, težka 180 Kg. 
9 0 4 0 / 9 9 ( ^ 8 1 0 8000767 

DVE telički. ČB in križanko LS/limuzin. 
stari 10 dni. 9 041/386-871 

fiOOOOOl 

JARKICE rjave, peteline, pujske, v ra-
čun vzamem drva, Hraše 5. Smlednik. 
« 0 1 / 3 6 2 - 7 0 - 2 9 800Q798 

RJAVE jarkice, v začetku nesnosti. 
Stanonik, Log 9, Škofja Loka, 9 
04/518-55-46, 041/694-285 

TELIČKO simentalko, staro 2 meseca, 
9 040/595-576 doooeo? 

OSTALO 

PRODAM 

RABLJENO samokolnico leseni vo-
ziček 1 10x70 cm. 9 041/33-55-39 

8000776 

ZAPOSLITVE (m/ž) 
NUDIM 

DEKLE ali žensko za strežbo v gostin-
skem lokalu, z izkušnjami, komunika-
tivno. urejeno zaposlimo po dogovoru, 
po možnosti iz okolice Tržiča, picerija 
Pod gradom. Koroška 26, Tržič, 9 
031/57 1 -781 80007M 

GOSTILNA v Kranju zaposJi dekle ali 
Janta za de k) v strežbi ter kuhinjsko po-
močnteo za pon>oč v kuhinji, Matjaž Er-
zar s.p.. Jezerska c. 41, Kranj. 9 
04/234-33-66, 041/229-788 d000794 

PRESTIŽNA Restavracija Podvin. 
Mošnje 1, 4240 Radovljica nudi delo 
natakarju z. znanjem ang., nem. jezika, 
z delovnimi izk. ter lastnim prevozom. 
Zaželeno poznavanje vin ter strežbe vr-
hunske kulinarike 6000736 

PRESTIŽNA Restavracija Podvin, 
Mošnje 1. 4240 Radovljica nudi delo 
kuharskemu pomočniku - priprava hra-
ne. z delovnimi izk. ter lastr^m prevo-
z o m . 8000737 

REDNO zaposlim kuhar}a/k:o, gostilna 
Pr' sedmič. Poljanska cesta 68. Gore-
nja vas. 9 041/790-247 800067i 

REDNO in honorarno zaposlim več na-
takarjev/ic. Gostilna Mihovec. Zg. Pir-
niče 54, Medvode. 9 01/362-30-60, 
031/684-434 8000776 

V DOBER^kolektiv sprejmemo študent-
ko ali žensko za delo v strežbi, možna 
priučKev ali mlajšo upokojenko, lahko 
tudi pogodbeno, Asima Halilovič s.p.. 
Delavska c . 10 , Kranj. 9 03 1/497-
610 6000813 

ZAPOSLIMO natakarja/natakarico za 
delo v strežbi. Delo izmensko, žaljeno 
znanje vsaj enega tujega jezika, M\\oš 
Jovanovič s.p.. Podnart 25a, Podnart 

Z A H V A L A 

Ob izgubi naše mame, žene, sestre, stare mame in tete 

ROZALIJE U D I R 
roj. Rakovec, iz Besnice 

vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem izrekamo 
iskreno zahvalo za izraženo sožalje, vso pomoč, podarjeno cvet-
je, sveče, darove in maše. Zahvaljujemo se pogrebni službi 
Navček, zvonarjem, pevcem in g. župniku za lepo opravljen 
pogreb. Hvala tudi njenemu osebnemu zdravniku, zdravnici 
Onkološkega inštituta, nevrologinji, patronažnim sestram in 
negovalkam za pomoč na domu iz Kranja za vso nego in skrb. 
Posebej se zahvaljujemo sosedom Slavki, Milanu, Lojzetu, Met-
ki, Ivanu in družini Rebselj iz Zg. Besnice. Hvala vsem, ki ste 
jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti. 

Vsi njeni 
Besnica, Jama. Stražišče, Šmarjetna gora. Tržič. 29. januarja 2008 

IŠČEM voznika kategorije C za med-
narodni transport. Baland d.o.o.. Ka-
pucinski trg 7, Škofja Loka. 9 04/5 1 -
50-410 60007»2 

TAKOJ zaposlimo šoferja kategorije B 
za razvoz po Gorenjski, mesarija Gre-
gorc, Golniška c . 102 , Kranj. 8 
040/51-55-97 eoooceo 

ZAPOSLIMO voznika C in E kategonje 
za EU. Gabnsvšek Transport, d.o.o.. 
Malaul. 1 0 , 1 3 5 4 Horjul, « 041/788-
6 7 8 6000674 

IŠČEMO komercialista za prodajo pro-
mocijskih daril. Zaželene so izkušnje v 
prodaji. Pisne ponudbe pošljite na na-
slov: Promo-vizija, d.o.o.. Kranjska c. 
4. 4240 Radovljica 6ooo764 

POTREBUJEM sodelavko/ca za delo 
v paru. trženje atraktivnih izdelkov, po-
magam do uspeha In ga zagotavljam, 
pisne prošnje na: Zdene Brovč s.p.. 
Virmaše 170. Škofia Loka 

6000663 

V POSLOVNI enoti Kranj priučimo in 
zaposlimo zastopnika za trženje medi-
cinskega aparata že dogovorjenim 
strankam na območju Gorenjske. Fan-
tom, d.o.o., UL M. GrevenbrokJh 1 3 . 
Celje, « 0 5 1 / 4 3 5 - 1 4 5 eooooai 

ZA NEDOLOČEN čas zaposlimo za-
stopnike za terensko prodajo artiklov 
za varovanje zdravje. Oglejte si 
vvww.sinkopa.si. Sinkopa d.o.o., Žirov-
nica 87, Žirovnica. 9 041/793-367 

HONORARNO ^i pogodbeno zaposli-
mo delavca v ročni avtopralntci. Lavi, 
d.o.o.. C. na Brdo 22, Kranj, 8 
041/389-828 6OOO679 

ZAPOSLIM zidarja in pon^ožnega de-
lavca, Milutin Bijelič s.p., Struževo 28, 
Kranj. « 041/71 1*842 

8000726 

ZAPOSLIM kovinarja - varilca za nedo-
ločen čas. Kozina Kranj, d.o.o., Pintar-
jeva ul. 5, Kranj. 9 041/652-285 

9009765 

ZAPOSLIMO več delavcev za delo v 
skladišču, zaželeni so kovinarji, lesarji 
in vozniki z vsaj kat. C. lokacija Tržič, 
SOS inženiring, d.o.o.. Tržaška c. 2. 
Ljubljana sooomj 

REDNO zaposlimo mizarja za montažo 
pohištva, Demales, Matjaž Delavec 
s.p. , C. na Brdo 44a. Kranj. 9 
040/821-440 

ZAPOSUMO KV mizarja, Podjed Mat-
jaž s.p.. Britof 1 1 6 . Kranj. 9 04/20-
4 1 - 6 4 2 8000694 

POSLOVNE 
PRILOŽNOSTI 
UREJAMO najugodnejše kredite na hi-
poteko, OD ali pokojnino. Upoštevajo 
s e tudi dodatek za malico, prevoz, 
otroški dodatek; tudi za dohodke pod 
3 5 0 EUR, Planinšek k.d., Šinkov Tum 
23 . Vodice. 9 0 3 1 / 2 0 8 ^ 5 2 

6000363 

KREDITI D 0 1 0 LET ZA VSE 
ZAP., TUDI ZA DOtOCEN 

ČAS, IN UPOKOJENCE 
do 50 % obremenitve, stare 
obveznosti niso ovira. Krediti 
na osnovi vozila in leasingi. 

Možnost odplačila na položni-
ce: Pridemo tudi na dom. 
NUMERO UNO Robert 

Kukovec s.p.. Mlinska uL 22, 
Maribor, telefon: 

02/252^26,041/750-560. 

STORITVE 
NUDIM 

ADAPTACIJE, nov<^radnje od temelja 
do strehe. Notranje omete, fasade, 
kamnite Skarpe. urejanje in tlakovanje 
dvorišč, z našim ali vašim materialom, 
SGP 6ytyqi d.n.o., Stružovo 3a, Kranj, 
041/222-741 

6000437 

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter, 
s. p., Senično 7. Križe, tel.: 59-55-
170. 041/733-709; žaluzije, rotoji, ro-
lete. lamelne zavese, plise zavese, ko-
n^miki, markize, vk^vw.asteriks.net 

BELJENJE notranjih prostorov, glaje-
nje sten in stropov, odstranjevanje ta-
pet, dekorativni ometi in opleski vam 
kvalitetno In ugodno nudt pleskarstvo 
Pavec Ivan s.p., Podbrezje 179, Na-
klo. 9 031/39-29-09 

6000330 

FLORIJANI d.o.o., C. na Brdo 41. 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev dO strehe, ometi, ometi fasad 
itd, 9 041/557-871 

8000421 

GRADBENO PODJETJE KRANJ 
d.o.o. Zupanova 6. Šenčur izvaja vsa 
gradbena dela, notranje omete, vse vr-
ste fasad, adaptacije, novogradnje, tla-
kovanje dvorih, kN^rtetrvo, hitro in po-
ceni. 0 5 1 / 3 5 4 ^ 3 9 

6000427 

IZDELAVA finskih savn iz nordijske 
smreke po vaših željah in glede na vaš 
prostor, Planinšek k.d.. Sinkov Tum 
23. 1 2 1 7 Vodice, 9 031/206-724 

IZVAJAM vsa gradbena dela, notranje 
omete, fasade, adaptacije, tlakovanje 
dvorišča, ograje, kamnite škarpe in 
dimnike, kvalitetno, hitro in poceni, 
SGP Benl, Stnjževo 7. Kranj. 9 
041/561-838 

6000622 

IZVAJAM vsa slikopleskarska deta, Iz-
delava fasad, polaganje vseh vrst talnih 
obtog, Volčanšek Albin s.p.. Kidričeva 
7, Jesenice, 9 04/586-38-35, 
041/873-706 

6000667 

PREKRIVANJE STREH od 3 , 5 
EUR/m2, možna dobava 30% cenejše 
kritine. Marko Deriink s.p., Glavna c ^ 
sta 12, Naklo, 9 040/484-118 

6000602 

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

PROTIVLOMNE, zaščHne, okenske 
mreže gavtre', kovane ograje, vrata, 
ugodno, po naročilu. Goldi. d.o.o.. 
Francarija 8. Preddvor. 9 041 /684-
389 

6000769 

RTV SERVIS Šinko Marko s.p. , C-
na Klanec 53 , Kranj, pop. TV. video. 
malih gos. aparatov. 9 0 4 / 2 3 3 - 1 1 -
99 

6000209 

TESNJENJE OKEN IN VRAT uvožena 
tesnila do 30 % prihranka pri ogreva-
nju. Prepiha in prahu ni več! Zmanjšan 
hrup. 1 0 let garancije. BE & MA, 
d.o.o.. Ekslerjeva 6, Kamnik, 9 
01/83-15-057, 041/694-229 

6000803 

VAS OB BILANCI bdi glava? Upošte-
vajte naš nasvet: ukrepajte pravočas-
no! V računovodskem servnsu Pronet. 
d.o.o.. C. tateev 39, Kranj bomo po-
skrbeli. da razlogov za glavobol ne bo.. 
9 04/2-800-800, info@pronet-kr.si 

ŽALUZIJE, lamelne In plise zavese, 
rotoje. screen senčila, rolete izdelamo 
in montiramo. Rono senčila, d.o.o.. 
Mavsarjeva cesta 46. Notranje Gorice. 
9 01/365-12-47, 041/334-247 

IZOBRAŽEVANJE 
NUDIM 

PLESNI TEČAJI za mladoporočence, 
organizirane skupine, posameznike in 
posamezne pare v Britofu 3 16 , pri Kra-
nju. Vabi vas STUDIO TANGO. 9 
041/820-485 d0007u 

ZASEBNI STIKI 
35-LETNA samska punca želi spozna-
ti zvestega fanta, s katerim bi ustvarila 
družino. « 031/836-378 

35 .000 POSREDOVANJ. 1 1 .000 po-
znanstev v preteklem letu je karakteri-
stika ženitne posredovalnice Zaupanje 
za vse generacije, ki posreduje po 
vsej Slo. 03/57-26-319 . 0 3 1 / 5 0 5 -
495. 031/836-378 

6000004 

36-LETNI obrtnik želi spoznati iskreno 
dekle od koderkoli za trajno razmerje. 
9 041/229-649 

800070I 

DEKL^A, brezplačno lahko spoznate 
fante za iskrene, resne, trajne zveze iz 
vse države. 031/836-378 

6000005 

\v\ v\v.pogrebII i k.coin 

ZAHVALA 
Solza na licu pustila je sled, 
srce z bolečino ranila. 
Misel le ena tolaži nas vse, 
med zvezdami tam nas čakaš nekje. 

V 82. letu starosti je svojo življenjsko pot sklenil naš dragi oče, stari oče, brat in stric 

V I N K O FRLAN 
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za 

izrečene in zapisane besede sožalja, sveče in cvetje, ki ste ga darovali. Hvala g. župniku 
Janezu Zupancu za lep pogrebni obred s sveto mašo ter pevskemu zboru za zapete pesmi. 
Hvala tudi osebju bolnišnice Gobiik in Komunalnemu podjetju Skofja Loka. Hvala vsem 

imenovanim in neimenovanim ter vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. 

Vsi nj^ovi 

Z A H V A L A 

Ob smrti naše drage mame 

A M A L I J E ŠKARABOT 
tz Struževega 52 

se zahvaljujemo vsem, ki so nam stali ob strani in izrazili sožalje. Posebej se zahvaljujemo 
sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, KS Struževo, g. župniku Mitji 

Štemu za lep pogrebni obred, pevcem Kranjskega kvinteta in Pogrebni službi Kranj. 

Žalujod vsi njegovi 
Struževo. 29. januarja 2008 

http://www.adriaavto.com
mailto:info@pronet-kr.si
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A N K E T A 

Raje zvezdnik 
kot politik 
SIMON SUBIC 

Danes je še zadnji dan za 
pustne norčije, š e zadnja 
priložnost, da se našemimo 
in spremenimo svojo identi-
teto. V katerega politika ali 
drugega znanega Slovenca 
bi vi se preobleki! na pustni 
dan? 

Folo: Corazd Kiviit 

Marko Vrbanič: 

"Še najraje bi se našemil v 
Zmaga Jelinčiča, ker zna do-
bro z jezikom. Drugih politi-
kov niti ne poznam, ker po-
litike ne spremljam. Tudi od 
drugih znanih Slovencev ni 
nobeden zanimiv za masko." 

Matevž Slatinšek: 

"jaz bi se oblekel v igralca Ju-
reta Zrneca, ker je res velika 
faca. Tudi na splošno so mi 
najbolj všeč humoristi, ker 
se znajo dobro hecati, kar je 
za pust najbolje. Za politiko 
sem pa še premlad." 

Zineta Mulič: 

"V nikogar se ne bi preoble-
kla, ker mi ni prav nihče tako 
zanimiv, da bi bil primeren 
za pustno šemo. Pravzaprav 
so vsi naši politiki tako ali 
tako šeme, zato se vanje 
sploh ni treba našemiti." 

janko Kaker. 

" Z a m e je najbolj zanimiv 
televizijski voditelj Lado Bi-
zovičar, ker je prava faca . 
Morda bi bilo malo težje 
najti primerno masko zanj, 
bi me pa vsi prepoznali po 
različnih vezalkah v čevljih." 

Sara Metin: 

"Najraje bi se našemila v 
Nino Osenar, ker se mi zdi 
zelo v redu. Oblekla bi se v 
mini krilo in škornje, nosila 
bi črno lasuljo. Ta trenutek 
se ne morem spomniti 
druge zanimive Slovenke." 

Nekaj najlepšega o Sloveniji 
Najboljše fotografije Bogdana Kladnika in najlepše pesmi Shirlie Roden, posvečene Sloveniji, 
združene v knjigi in zgoščenki z naslovom Preprosto Slovenija - Simply Slovenia. 

SUZANA P . KOVAČIČ 

Kranj - Na Gorenjskem gla-
su s m o imeli v četrtek pred-
stavitev novega projekta 
Založbe Zaklad, knjigo in 
zgoščenko Preprosto Slove-
nija - Simply Slovenia. Pro-
jekt je zasnoval Bogdan 
Kladnik, ki je prispeval tudi 
fotografije, avtorica besedi-
la v knjigi je Shirlie Roden. 
"V Slovenijo sem prvič pri-
šla pred petnajstimi leti. 
Zaljubila sem se v čudovito 
pokrajino in v dušo ljudi. 
Prav je. da tudi Slovenci 
preberete, kaj sem napisala 
o Sloveniji, da boste vedeli, 
v kako lepi deželi živite," je 
povedala Shirlie Roden, ki 
prepeva tudi pesmi na pri-
loženi zgoščenki. 

"Moja ideja je bila, da bi 
knjigo, v kateri s e m zbral 
svoje najboljše fotografije, 
povezal z glasbo; glasba 
Shirlie Roden me je od ne-
kdaj zanimala, zato sem 
ji predlagal sodelovanje. 
Tako kot berete knj igo in 
si ogledujete fotograf i je , 
tako si sledijo tudi pesmi 
na zgoščenki: prvi pesmi 
Green dragon sledi sklop 
fotografij o Ljubljani, nato 
naredimo krog po Sloveni-
ji, prek Cerkniškega jezera 
(The Vanishing Lake), gora 
(Mountain mediation), Kra-
sa (Old Štanjel) ... in se s 

Shirlie Roden je zapela v živo v večnamenskem prostoru Gorenjskega glasa. V slovenskem 
in angleškem jeziku je opevala lepote Slovenije. Zapela je tudi dve Prešernovi. 

slovensko verzijo pesmi 
Zeleni zmaj (Green dra-
gon) vrnemo nazaj v Ljub-
ljano," je povedal Bogdan 
Kladnik. 

Knjiga ima 1 7 6 strani , 
napisana je dvojezično, v 
s lovenščini in angleščini , 
in je, kot je povedala direk-
torica Zavoda za tur izem 
Kranj Natalija Polenec: "... 
skozi Bogdanove oči nekaj 

najlepšega, kar lahko damo 
Sloveniji." Četrtkove pred-
stavitve na Gorenjskem gla-
su sta se udeležila oba glav-
na avtorja, Bogdan Kladnik 
in Shirlie Roden, ki je nav-
dušila številne obiskovalce 
s pet jem v živo. Uvod v 
knjigo je napisal Mitja Mer-
šol, natisnila jo je Tiskarna 
Radovljica, soavtorja pesmi 
na zgoščenki sta poleg 

Shiriie Tomaž Kozlevčar 
(aranžma petih pesmi) 
in Andrej Rozman Roza 
(prevod pesmi Green dra-
gon). "Za promocijo Slove-
nije v tujini bo h knjigi in 
zgoščenki priložen tudi 
f i lm na DVD, na katerem 
Shirlie v živo poje v tistih 
slovenskih krajih, ki jim je 
posvetila pesmi," je povedal 
Kladnik. 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 

V torek bo oblačno, padavine bodo ponehale. Meja sneženja 
bo na okoli 800 m. Popoldne se bo jasnilo. V noči na sredo 
se bo zjasnilo, zjutraj bo ponekod megla, čez dan pa se bo 
pooblačilo. V četrtek bo jasno z jutranjo meglo. 

Agencija RS za »kolje, Urad za Melc«rtogijo 

TOREK i SREDA O i 
0/7°C I -4/7°C 

ČETRTEK 

-A/S^C 

Zagreb 
o TM-C 

Smreke ni več 
Minuli petek smo iz našega atrija odstranili 
mogočno novoletno smreko, ki so jo sredi 
decembra postavili besniški fantje in možje. 

MARIJA VOLČJAK 

Novoletno smreko s m o 
pridno zalivali, zato je vzdr-
žala kar mesec in pol, s či-
mer smo spoštovali staro na-
vado, da božično drevo stoji 
do svečnice. V nagradni igri 
smo vam zastavili tri vpraša-
nja in dobili 132 odgovorov. 

Najtežje jebaol̂ uganiti, ko-
liko je smreka visoka, saj ste 
zapisali številke od pet do tri-
deset metrov. PravUni odgo-
vor je bil 7,1 metra in never-
jetno natančna je bila Cilka 
Kosič s Koroške Bele, ki je 
zapisala, da je visoka 7 , 1 1 
metra. Nagradili smo jo s 
planinskim nahrbtnikom 
Gorenjskega glasa. 

Na drugo vprašanje, koliko 
bunkic je na smreki, s m o 
dobili zelo veliko pravilnih 
odgovorov. Vseh bunkic je 
bilo 306. Čeprav jih je bilo 
težko prešteti, je to uspelo (po 
pisavi sodeč) skupini otrok iz 

Kranja. Pravilnih je kar devet 
odgovorov in karto za dopol-
dansko smučanje na Starem 
vrhu bodo prejeli: Zala 
Zupan, Nina Vodnjov, Nace 
Pavlin, Nace Grabnar, Maša 
Jakše Bradeško, Žan Bradeš-
ko Mrgole ter Lejna, Diana in 
Ivan Mihajlinovič iz Kranja. 

Zanimivi so bili tudi odgo-
vori na vprašanje, koliko 
vode popije smreka vsak 
dan. Nekateri namreč niste 
verjeti, da jo zalivamo. Če je 
ne bi, ne bi vzdržala tako dol-
go, osipala bi se že med no-
voletnimi prazniki. V Besni-
ci so izdelali tudi poseben 
kovinski podstavek, ki omo-
goča prilivanje, in vanj smo 
vsak dan nalili natančno tri 
Utre vode. Trije ste na to 
vprašanje pravilno o<igovori-
li: Matej Zelnik iz Nakla, Do-
men Žun iz Gorenje vasi in 
Janez Eržen iz Škofje Loke. 
Nagradili smo vas z majica-
mi Gorenjskega glasa. 

Novorojenčki 

Minuli teden s m o na Gorenjskem dobili 31 novih prebival-
cev. Rodilo se je 13 dečkov in i8 deklic. V Kranju je prvič 
zajokalo n dečkov in 13 deklic. Najtežji deček je tehtal 4.650, 
najlažja deklica pa 2.340 gramov. Na Jesenicah se je rodilo 
5 deklic in 2 dečka. Najlažja je bila deklica z 2.540 grami, 
najtežja pa prav tako deklica s 4.040 grami porodne teže. 
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