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Drnovškovo
sporoči o
v «

vse dobro
Dr. Janez Drnovšek, ki ga bodo pokopali danes, je bil eden od
najpomembnejših slovenskih politikov sodobnega časa in zelo spoštovan
tudi v tujini. Vodil je štiri slovenske vlade in bil pet let predsednik Republike Slovenije. Slovenija se dostojanstveno in spoštljivo poslavlja od njega.
JOŽE KOŠNJEK

Slovenija se je 2 včerajšnjim
dnevom žalovanja, žalno sejo
državnega zbora in z množičnim vpisovanjem v knjige
žalosti v predsedniški palači
dostojanstveno in čustveno
poslovila od velikega politika
in državnika Janeza Drnovška. Žalne knjige bodo odprte še danes in jutri. O njem
kot človeku in njegovem delu
so spoštljivo govorili številni
domači in tuji politiki, med
katerimi je užival pokojni
predsednik vlade in republike velik lagled. Predvsem poudarjajo njegove zasluge pri
osamosvajanju Slovenije in
umiku Jugoslovanske armade leta 1991 ter prizadevanjih
za članstvo Slovenije v Evropski uniji in Nato, kar je dočakal kot predsednik Republike

Slovenije. Deloval je za blaginjo ljudi v Sloveniji in po svetu ter za mir v nekaterih kriznih delih sveta, še posebej v
sudanski pokrajini Darfur in
na Kosovu. Bil je preudaren
in samozavesten politik, zaradi česar je bil v zadnjih
dveh letih življenja moteč za
del slovenske politike. Ker ni
veliko dal na zunanji blišč in
slavo, je bila tudi njegova
zadnja želja pogreb v ožjem
družinskem krogu. Pokopali
ga bodo danes na pokopališču v Kisovcu pri Zagorju, kjer
sta že pokopana njegova starša SUva in Viktor.
"Janeza Drnovška sem
tudi osebno dobro poznal in
v veliko čast mi je bilo, da
sem lahko z njim sodeloval v
diplomatskih
aktivnostih
naše države ter na posvetovanjih o skupni prihodnosti,"

V ž a l n o k n j i g o se lahko vpišete t u d i v K r a n j u , v
stavbni Mestne občine. S l o v e n s k i trg 1 (v sobi 8 v
pritličju), in sicer danes od 8. do 15. ure.
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je o pokojnem predsedniku
zapisal Danilo Tiirk. "Še posebej cenimo njegov prispevek pri vključevanju Slovenije v evro-atlantske povezave.
V spominu ga bomo ohranili kot državnika in kot človeka, ki je tudi pri osebnem
spopadu z zahrbtno boleznijo ohranil življenjski optimizem, hkrati pa je zmogel še
veliko moči, da je zagovarjal
solidarnost z ljudmi v stiski,"
je dejal predsednik vlade Janez Janša. Milan Kučan je o
njem povedal: "Janez Drnovšek je bil svojstven človek in
pohtik, ki je s svojim načinom dela in razumevanjem
svojega položaja razgrajeval
ustaljene predstave o politiki.
Bil je vztrajen in strpen. Bil
je pravi človek na pravem
mestu." Ljudje, ki se poklanjajo njegovemu spominu,
pa ganjeni povedo, da je bil
pokojni predsednik razumen človek, strpen in pogumen, ki je za ljudi v Sloveniji in po svetu naredil veliko
dobrega.

Na pokojnega predsednika Janeza Drnovška bodo trajno spominjala njegova dejanja.
Svoje politične, državniške in človeške izkušnje je popisal v petih knjigah: v knjigi Moja
resnica iz leta 1996 in v knjigah Misli o življenju. Zlate misli, Bistvo sveta in Pogovori, ki
so izšle po letu 2006.
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Račun za neopravljeno
storitev

Sn^a dovolj, težav pa
tudi

Prijeli nasilne
Domžalčane

Teta Pehta ima 90 let

Dimnikarslio Dovrtel iz Kranja občanom, ki zavračajo izvajanje dimnikarskih storitev, izstavlja račune. Če ne
plačajo, sledi tožba, ki jo občani neplačniki po pravilu izgubijo. So predpisi na tem področju ustrezni?

Na Soriški planini imajo dovolj naravnega snega, težave pa imajo z gostinskimi objekti, saj je razvoj odvisen od prenočitvenih zmogljivosti.
SoriSka planina bo ostala prijetno
družinsko smučiSče.

Mladoletnik je v lokalu prižgal cigareto in se nato stepel, pomagal pa mu
je leto mlajši prijatelj. Naredila sta
tudi precej škode. Tridesetletnik je bil
nasilen do nekdanjega dekleta.

Danes bo ddnojasno, v sredo in
četrtek pa bo pretežno oblačno.
VčOrtek čez dan bodo lahko
rahk padavine, mga snežaya
bo med 1000 in 1200 m.
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Marica Clobočnik iz Kranjske Gore,
kljub letom Se čila, že Štirideset let
nastopa kot teta Pehta. Ni hudobna,
je pa huda, če otroci niso pridni. Ko
se je postarala, so ji doma uredili
Pehtino kamro, da jo lahko še vedno
obiščejo.
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Veliki državnik
samostojne Slovenije
o b smrti nekdanjega predsednika države Janeza Drnovška so sožalje njegovim najbližjim izrekli
tudi ugledni slovenski politiki. Ocenili tudi njegovo vlogo v slovenski in m e d n a r o d n i politiki.
DANICA ZAVRI ŽLEBIR

IN MEMORIAM

Dr. Janez Drnovšek

igjo-2008

Sobota zvečer. Z drugimi žalujočimi se po stopnišču predsedniške palače spoštljivo pomikam proti
kristalni dvorani, da se v svetu minljivosti v mislih še
zadnjič srečam z Janezom Drnovškom. Tu in tam si
obrišem solzo, preden mi zdrsi po licih. Nisem edina.
V veličastju tišine skušam pri sebi za trenutek zadržati in doumeti eterično samost njegove duše, ki lebdi
nad menoj, ko me sredi lanskega junija v tej isti
predsedniški palači s svojimi izkušnjami in spoznanji
hrabri v premagovanju moje bolezni.
Dano mi je bilo in v veliko čast mi je, da sem pokojnega slovenskega predsednika spoznala v različnih
vlogah. Kot politik mi bo ostal v spominu po skrivnostnem nasmehu, s katerim je, vsaj sama sem tako
dojela, na svojevrsten način omilil za njegovo politično osebnost pregovorno trezno hladnokrvnost. Ko mi
je v tej isti družbeni vlogi na gradu Strmol z neprikrito rahločutnostjo pripovedoval o svoji bolivijski izkušnji, ki jo je domača javnost po krivici prezrla ali se ji
celo posmehovala, in o valu navdušenja, ki ga je doživel med tamkajšnjim prebivalstvom, pa me je prešinilo prijetno spoznanje, da v globini njegove tuzemskosti vendar dominira čutnost, ki daleč presega njemu lasten in legendaren nasmeh.
Kadarkoli sva se srečala, meje osupnil. S superiornostjo ali s ponižnostjo. S hladnostjo ali z milino. Z
redkobesednostjo ali sjilozojško zgovornostjo. Z brezizraznostjo ali z iskrivo hiulomušnostjo. S prirojeno
elegantnostjo in z nevsakdanjim šarmom. Izdal ga je
en sam pogled ali ena sama misel; denimo, ta, da
ženske znamo biti presenetljive. Z vsako od teh lastnosti pa je hote ali ne sogovorniku dovolil vstopiti v
njegov svet čutne zasebnosti.
Zadnjič me je osupnil junija lani, ko me je c predsedniški palači sprejel na zasebni obisk. Takrat meje
presenetil z zaupanjem in z vero v vsemogočnost Višjega in Dobrega. Ponižno je priznal moč in voljo Višjega. da kroji našo tuzemsko usodo ali, kot je rekel:
"Nikomur ni dano vedeti, koliko časa mu je na tem
svetu odmerjenega. Niti tega ne vemo, zakaj smo tu."
In vendar bi bilo zmotno prepričanje, da seje pokojni slovenski predsednik prepustil Usodi. Nasprotno.
O življenju v nam znanem svetu je govoril s toliko
vneme in s toliko volje, da sije sogovornik ustvaril o
njem vtis, da je nepremagljiv in da se je odločil svoj
čas materialnega bivanja odmeriti sam. Zato me je
resnično zadnjič in dokončno osupnil v soboto zjutraj, ko so z urada nekdanjega predsednika države
slovenski javnosti sporočili žalostno resnico, da je Janez Drnovšek v krogu najbližjih na svojem domu na
Zaplani umrl.
Bolj ko se je predsednik razdajal in razkrival
domači in mednarodni javnosti, večja uganka je
postajal, kar je dejansko paradoks njegove resnice ali
resnice o njem. Svet brez njega bo drugačen. Vendar.
Svet predrugači sleherno rojstvo in sleherna smrt.
Zatorej: na snidenje v večnosti, gospod predsednik.
Verjamem, da je šele tam, kamor se je Vaša duša
preselila, vse razumljivo in vse dojemljivo.
MARJETA SMOLNIKAR

Predsednik republike Slovenije Danilo TUrk je dejal,
da smo Janeza Drnovška v
Sloveniji spoštovali in občudovali kot modrega politika,
kot človeka širokih obzorij,
kot uspešnega predsednika
vlade in predsednika republike ter kot osebnost, ki je
vložila svoje najboljše sposobnosti v naš skupni napredek in v prizadevanje za
blaginjo državljank in državljanov Slovenije. "Njegov
prispevek je bil izjemen in v
naših srcih se je zapisal kot
resnični voditelj. Njegovo
delo je močno utrdilo ugled
Slovenije v svetu," je dejal
sedanji predsednik države.
"Janeza Drnovška sem tudi
osebno, dobro poznal in v
veliko čast mi je bilo, da sem
lahko z njim sodeloval v
diplomatski aktivnosti naše
države ter na posvetovanjih o
skupni prihodnosti. Spomin
na njegovo delo mi ostaja
kot vzor premišljenosti in
tehtnosti."
Premier Janez Janša je ob
smrti nekdanjega predsednika države rekel, da ima Janez
Drnovšek kot dolgoletni
predsednik slovenske vlade
in kasneje tudi države velike
zasluge za socialni in gospodarski razvoj Slovenije. "Še
posebej cenimo njegov prispevek ob vključevanju Slovenije v evro-atlantske povezave. V spominu ga bomo
ohranili kot državnika in kot
človeka, ki je tudi pri osebnem spopadu z zahrbtno boleznijo ohranil življenjski
optimizem, hkrati pa zmogel
še veliko moči, da je aktivno
zagovarjal solidarnost z ljudmi v stiski tako doma kot v
svetu." Predsednik Državnega zbora France Cukjati je o
Janezu Drnovšku povedal,
da sodi med tiste politike, ki
so s svojim delom zaznamovali prvo obdobje samostojne
Slovenije. V zadnjem času se
je zavzemal predvsem za socialno pravičnost pri ljudeh,
svoja mednarodna prizadevanja pa je usmeril tudi na
reševanje kriz v svetu. Milan
Kučan, ki je bil predsednik
države pred Janezom Drnovškom, pa je dejal: "Z Drnovškom sva bila dolgo let sopotnika in sodelavca, in to v
času, ki je bil prelomen za
življenje Evropejcev in posebej tudi za nas Slovence. To
je bil čas velikih družbenih

sprememb in nastajanja slovenske države ter njenega
umeščanja v mednarodno
življenje. Tudi njegova zasluga je, da smo Slovenci to pot
prehodili razmeroma mirno,
varno in predvsem uspešno." Ocenil ga je kot avtonomnega človeka, osebnost
na pravem mestu. "Posebej
sem cenil tudi njegova prizadevanja za utrditev institucije predsednika republike,
kjer je s svojo moralno integriteto kritično in pošteno
presojal razmere v državi in
iskal poti za preseganje slabosti. Janez Drnovšek je bil
človek, ki je pisal pomemben
del novejše slovenske zgodovine in ponosen sem, da sva
del te poti v zgodovino prehodila skupaj."

Svoje sožalje so izrekli
tudi predsedniki političnih
strank. Andrej Bajuk (NSi) je
o Janezu Drnovšku dejal, da
je bil človek, ki je skozi dolgo
obdobje svojega življenja vložil izredne napore za skupno
dobro svojega naroda in ugled svoje države. Že kot član
in predsedujoči predsedstvu
v bivši skupni državi se je
zavzemal za strpnost in spoštovanje pluralnosti. Bil je trikratni predsednik vlade in
močno je zaznamoval obdobje tranzicije ter uveljavitev
naše državnosti v svetu. V obdobju, ko je predsedoval Sloveniji, smo mu lahko hvaležni predvsem za spodbudo k
pogovorom o prihodnosti
Slovenije. "Na osebni ravni
mi bodo vedno ostali v spo-

politiki približati idealu, pridobiti avtoriteto, ki se ne utemeljuje z močjo oblasti, strahom ali grožnjami, ampak
na razumnih argumentih,
strpnosti in trdnih etičnih
principih.
Boj za življenje
"Umrl je veliki državnik
samostojne Slovenije, Id je s
svojim dolgoletnim vodenjem zaznamoval tudi zgodovino LDS," je dejala sedanja predsednica LDS Katarina Kresal. "Bil je ključna oseba v času osamosvajanja in
kasnejšem tlakovanju poti
razvoja slovenske države in
družbe. Pod njegovim vodstvom v vlogi večkratnega
predsednika vlade je Sloveni-
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Predsednik vlade janež Janša, Drnovškov s i n Jaša, sestra Helena Zorko in hči N a n a Forte
(od desne proti levi) na včerajšnji žalni seji Državnega zbora/foio T.ic
Moder in izkušen politik
in državnik
Predsednik Državnega
sveta Republike Slovenije
Blaž Kavčič je poudaril, da
je Janez Drnovšek odigral
veliko vlogo pri prehodu
Slovenije v samostojno in
neodvisno državo v času
razpadajoče bivše države Jugoslavije. "Njegova pogajalska umirjenost in preudarnost sta bili odločilni pri odhodu JLA iz Slovenije. S
svojo držo modrega in izkušenega politika ter državnika je pomirjevalno vplival
na politično življenje v Sloveniji v zadnjih 15 letih. Še
posebno visoko cenimo in
spoštujemo njegovo usmerjenost k višjim človekovim
vrednotam in kakovosti človekovega življenja."

minu najini pogovori leta
2000, ko sem od njega prevzel, po nekaj mesecih pa
mu ponovno predal odgovornosti predsednika vlade, v katerih je na poseben način prišla do izraza njegova pripravljenost za dialog in njegovo
spoštovanje demokratičnih
načel," je dejal Andrej Bajuk.
Predsednik stranke Zares
Gregor Golobič pa je o Drnovškovi osebnosti poudaril
dve f)omembni potezi. Prva
se nanaša nanj osebno in se
kaže v njegovi izraziti samosvojosti in nepopusdjivosti v največji meri do samega
sebe, pri čemer je vztrajal
prav do konca. Ta nepopusdjivost je bila eno njegovih
temeljnih etičnih načel. Druga poteza zadeva javno delovanje: on je praktično dokazal, da se je mogoče tudi v

ja uresničila prav vse temeljne nacionalne cilje, ki si jih
je zadala ob osamosvojitvi:
postala je ekonomsko razvita
in socialno občutljiva, modema evropska država, ki jo
zdaj že uvrščajo v skupino
najbolj razvitih držav sveta,
vstopila je v Evropsko unijo
in Nato ter si s tem zagotovila dolgoročno varnost in
razvoj." Poudarila je Drnovškovo povezovalno vlogo in
dejstvo, da je kot predsednik v času, ko ga je že zaznamovala bolezen, s svojim
neposrednim slogom odkritega opozarjanja na nepravilnosti v domači in mednarodni politiki vzpostavil
nekatere standarde, ki jih
bodo morali spoštovati tudi
njegovi nasledniki.
^ 5. stran

Dr. Janez Drnovšek
JOŽE K O Š N J E K

Do leta 1989 malo znani
politik Janez Drnovšek se je
rodil 17. maja 1950 v Celju.
Diplomiral je na Ekonomski
fakulteti v Ljubljani in se leta
1973 zaposlil v podjetju IGM
Zagorje, nato pa je vodil podružnico Ljubljanske banke v
Zagorju. Leta 1986 je doktoriral na Ekonomsko-poslovni
fakulteti Univerze v Mariboru. Eno leto je bil svetovalec
za ekonomska vprašanja na
jugoslovanskem veleposlaništvu v Kairu. Temu položaju
se je prostovoljno odpovedal.
Leta 1986 je bil izvoljen za
slovenskega delegata v zboru
republik in pokrajin zvezne
skupščine tedanje Jugoslavije. Sam je v knjigi Moja resnica, ki jo je napisal leta
1996, povedal, da je v odboru
v Beogradu skušal čim bolje
zastopati slovenske interese.
Delegatsko dolžnost je poklicno opravljal do leta 1989,
ki je bUo zanj prelomno. Odločil se je za politiko.
Presenetljiva zmaga nad
Bulcem
Po novoletnih praznikih
leta 1989 )6 Janeza Drnovška
na njegovi delovni mizi presenetilo sporočilo, da so ga
štiri občine predlagale za
kandidata za slovenskega člana predsedstva tedanje SFRJ.
Za odločitev je bilo malo
časa. Kandidaturo je sprejel
zadnji trenutek. Z njo pa tudi
tekmo z bolj znanimi kandidati: predsednikom Gospodarske zbornice Slovenije
Markom Bulcem, predsednikom izvršnega sveta Dušanom Šinigojem, znanim politikom in profesorjem Gojkom Staničem, direktorjem
Instituta Jožef Štefan Tomažem Kalinom in novinarjem
Vinkom Vasletom. Sprva je
kazalo, da nima nobenih
možnosti za izvolitev, vendar
je na kandidacijskih konferencah po terenu naklonjenost Drnovšku rasla. Na kandidatni listi se je uvrstil na
drugo mesto, za Bulcem in
pred Šinigojem. V spominih
je zapisal, da ga je oče še zad-

Leto 1989: s predsednikom slovenskega predsedstva
Janezom Stanovnikom pred slovensko skupščino po
sprejemu dopolnil k slovenski ustavi / fom: arh« cortnjsk. gte

janez Drnovšek med zadnjim pogovorom za Gorenjski glas / fom: corazd luvtič
nji večer pred oddajo volilnega programa prepričeval, naj
prekliče kandidaturo, saj je
bilo takrat v Jugoslaviji že napeto in se je bal za njegovo
usodo. "Ampak, saj se sploh
še začelo ni. Vsaj en koraJk pa
že moram narediti, če sem
že v igri," je Dmovšek odgovoril tudi že pokojnemu očetu. Na zadnjem televizijskem
soočenju z Bulcem je kratko
in zbrano sporočil volivcem:
"Boril se bom za demokracijo in tržno gospodarstvo. Prizadeval si bom za čim bolj
normalne odnose v državi,
vendar bom vedno branil slovensko suverenost." Morda
so bile te besede odločilne za
volilno zmago, je domneval
Dmovšek. Volitve 2. aprila
1989 je s 57 odstotki dobil Janez Dmovšek. "Slovenska
politika je bila presenečena,
obenem pa je dajala vedeti,
da me kot redkega strokovnjaka za kreditno-monetami
sistem potrebuje, čeprav sem
veljal za nekakšnega posebneža. Velikokrat sem ravnal
po svoje, zastopal drugačna
stališča kot drugi v slovenskem politično-strokovnem
vrhu in je zato prihajalo do
trenj, ki so izvirala predvsem
iz dejstva, da sem k problemom pristopal izrazito strokovno nevtralno, ker se nisem ukvarjal s politiko," je

zapisal v knjigi Moja resnica.
Sam si je v tujini organiziral
strokovno specializacijo in
učenje jezikov. Brezhibno je
govoril angleško, francosko
in špansko, razumel pa nemško in italijansko.
Med generali in
neuvrščenimi
Janez Dmovšek se je po izvolitvi v Ljubljani pripravljal
na prevzem funkcije člana
predsedstva Jugoslavije iz
Slovenije. Bil je brez izkušenj in podpore. Sam je iskal
sodelavce, ki ga bodo spremljali v Beograd. 15. maja je po
vnaprej določenem vrstnem
redu prevzel funkcijo predsednika predsedstva SFRJ.
Proti svoji volji, vendar zaradi fiinkcije, se je moral udeležiti proslave 600-letnice
Kosovske bitke 28. junija
1989 na Gazimestanu, na
kateri je govoril Slobodan
Miloševič. Kot predsednik
predsedstva je septembra vodil konferenco neuvrščenih
držav v Beogradu.
Tvegan obisk slovenske
skupščine
Pomembna preizkušnja ga
je čakala ob sprejemu dopolnil k slovenski ustavi, katerim
so še posebej v Srbiji in v ar-

madi nasprotovali. Dmovšek
se je udeležil zasedanja generalne skupščine Organizacije
združenih narodov v New
Vorku, kjer so ga obveščali o
vedno ostrejših napadih na
Slovenijo zaradi napovedanega sprejema ustavnih sprememb. Odločil se je za predčasno vrnitev. Potoval je na
redni Jatovi liniji New YorkBeograd in naročil pilotom,
naj pristanejo tudi v Ljubljani. Na brniškem letališču so
ga 27. septembra 1989 sprejeli najvišji predstavniki Slovenije s predsednikom predsedstva Janezom Stanovnikom na čelu. Dmovšek se je
spominjal navdušenega sprejema v slovenski skupščini.
Febmarja 1990 je bil v
Beogradu 14. kongres Zveze komunistov Jugoslavije,
ki ga je slovenska delegacija
zapustila. Drnovška so vabili na kongres, vendar se
ga ni udeležil. Zapisal je, da
televizijskih prenosov partijskih zasedanj ponavadi ni
gledal, ker je zagovarjal ločitev partije od države. i6.
maja 1990 je Dmovška pri
vodenju predsedstva nasledil Srb Borisav Jovič. Zaradi
groženj Sloveniji je razmišljal o odstopu s funkcije člana predsedstva SFRJ.
^ 4. stran

Od leve: Janez Drnovšek, Saša Slavec, Ljubo Sire in Ivan
Kristan / FOM: arhiv Catcniski glis
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Leto 1996: z očetom Viktorjem in sinom jašo na
predstavitvi knjige Moja resnica / F««: athiv cormisk. giis
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Vrnitev v Slovenijo

V žalno knjigo na predsedstvu republike se je prvi vpisal
sedanji predsednik Danilo TUrk. / FOTO; TK

O razorožitvi teritorialne
obrambe v republikah je bil
Drnovšek obveščen, ko je ta
že potekala. Domneval je, da
so v JLA. namenoma čakali
do konca njegovega predsedniškega mandata. Ko je zahteval pojasnilo, sta m u Jovič in general Kadijevic odgovorila, da je šlo za rutinsko
akcijo, o kateri državnega
predsedstva ni bilo treba obveščati. V Beogradu se je trudil, da armada svojega pritiska v Sloveniji ni stopnjevala. S članom predsedstva iz
Hrvaške Stipetom Mesičem
sta bila proti predlogu Slobodana Miloševiča za vojaško posredovanje na Kosovu, pri čemer so ju podprli
tudi nekateri drugi člani
predsedstva. Drnovšek je zahteval ustavno presojo odločitve srbske skupščine o razpustitvi skupščine Kosovo,
kar ni bilo sprejeto. Drnovšek se je na seji predsedstva
25. januarja 1991 uprl predlaganemu vojaškemu posegu na Hrvaškem. Zapustil
je sejo in zagrozil, da se bo
vrnil v Ljubljano in tam sklical tiskovno konferenco,
vendar ga je Mesic prepričal, naj ostane. V knjigi
Moja resnica je zapisal, da
bi bile posledice posega JLA
na Hrvaškem katastrofalne.
Hrvaška ni bila pripravljena
na obrambo in bi jo JLA
zlahka zlomila, po Hrvaški
pa naj bi sledila Slovenija.
General Kadijevic mu je
kasneje povedal, da m u je
žal, da vojska takrat ni udarila. Ker so Srbi preprečili izvolitev Mesiča za predsednika predsedstva, se je vrnil v
Slovenijo in ni več hodil na
seje v Beograd. 26. junija
1991 je pisno obvestil predsednika slovenske skupščine Franceta Bučarja o odstopu s fiinkcije člana predsedstva SFRJ iz Slovenije.

Janez Drnovšek na srečanju članov Gibanja za pravičnost in razvoj 1 FOTO: TK

O posegu jugoslovanske
vojske v Sloveniji 27. junija
1991 je Janeza Drnovška ob
treh zjutraj obvestil varnostnik. Poklical je Milana Kučana, s katerim sta se dogovorila za sestanek na predsedstvu Slovenije. "Nisem pre-

pričan, da bi me povabili na
sejo, če ne bi sam klical," je
zapisal v knjigi Moja resnica.
V predsedstvu so se dogovorili, da je Drnovšek komuniciral z Beogradom, zlasti z
generalom Kadijevičem i n
predsednikom zveznega izvršnega sveta Antejem Markovičem. Prepričeval ju je,
naj v Sloveniji ne počneta
neumnosti, še posebej ne z
letalskim napadom. "V predsedstvu sem ostajal pozno v
noč, običajno sva zadnja
ostala s Kučanom, ko sva še
na koncu pretresla situadjo
in se dogovarjala, kako naprej. Predsedstvo Slovenije
mi je dalo formalno pooblastilo, da med vojno zastopam Slovenijo v zunanjepolitičnih dejavnostih in da se
pogajam z Beogradom. Dogovorili smo se, da svoj formalni odstop, ki sem ga dal
dan pred začetkom vojne,
zadržim, da še ne gre v skupščino, če bi bil še potreben
moj formalni status člana
predsedstva SFRJ pri pogajanjih, ali s tujino ali z Beogradom," je zapisal Drnovšek.
Drnovšek je bil v slovenski
delegaciji, ki se je na Brionih
7. julija kar i 6 ur pogovarjala z delegacijo jugoslovanske
federacije in delegacijo Evropske skupnosti o premirju
in končanju vojne v Sloveniji. Brionski sporazum je bil
pomemben za mir in za
mednarodno priznanje Slovenije, obenem pa prvi us-

Majda Gabud:

Rudi Bizovičar:

Nada Mihajlovič:

: Andro Cracan

Franc Škrab:

"Janez Drnovšek je bil enkraten človek, njegova smrt
me je zelo presunila. Nanj
nisem gledala kot na politika, zdel se mi je izjemno
človeški, izžareval je posebno energijo. "

"Janez Drnovšek je osebnost, ki je imela v nastajanju
naše nove države glavno
vlogo. Omogočil je miren
prehod iz enega sistema v
drugega in modro ravnal, ko
je nastajala Slovenija."

"janež Drnovšek je bil tvorec zgodovine in ker smo jo
pisali skupaj z njim, ga moramo še bolj spoštovati. Cenimo pa ga lahko tudi kot
človeka, ki je poudarjal nematerialne vrednote."

;
:
:
i
:
:
:

"Spomnim se, ko smo V 3o,
letih za predsedstvo Jugoslavije volili med Janezom
Drnovškom in Markom Bulcem. Takrat smo se pogovarjali, da je treba voliti Drnovška, ker je mlad."

Ameriško-ruski vrh na Brdu / FOM: TIM DOH

Pregled častne čete / foto: r.nj oon

Vojna za Slovenijo

Janez Drnovšek odhaja izpred slovenskega parlamenta.
/ Foto: Tina Doki

peh Evropske skupnosti pri
reševanju jugoslovanske krize, je ocenil Janez Drnovšek,
ki je verjel v uspeh pogajanj
tudi v trenutkih, ko se je drugih članov delegacije že lotevalo malodušje. Kljub nekaterim kritikam v Sloveniji bi
bUo vsako drugo ravnanje
Strahotna avantura in tveganje.

Umik Jugoslovanske
armade
Janez Drnovšek je imel
odločilno vlogo v pogovorih
o umiku Jugoslovanske armade iz Slovenije. V knjigi
Moja resnica je zapisal, da je
že na Brionih Borisava Joviča po tihem vprašal, kakšno
stališče ima Srbija do tega
vprašanja. Jovič je odgovoril,
da bi se o tem dalo pogovarjati in da je tudi sam za to.
Slovensko predsedstvo je pobudo sprejelo. Pogajanja so
bila uspešna. Drnovšek je
na seji predsedstva 18. julija
1991 predlagal umik JLA iz
Slovenije, ki ga je na veliko
presenečenje udeležencev
seje sprejel tudi general Kadijevic. Predsedstvo je sklenilo, da se mora armada
umakniti v treh mesecih, v
tem času pa se morajo vrniti
domov tudi Slovenci, ki so še
služili JLA v drugih delih Jugoslavije. "Ko smo izglasovali ta sklep, se mi je s srca odvalil kamen. Takoj po seji
sem poklical Milana Kučana

v Ljubljano in mu povedal,
kakšen sklep smo dosegli.
Skoraj ni mogel verjeti, da je
to res," je zapisal Dmovšek,
za katerega je bila to najtežja
seja v življenju. "V tistem
navdušenju so mi vsi iskreno čestitali, pozneje pa so
nekateri želeli na to pozabiti," je še zapisal.

Zmagovalec petih volitev
Janez Dmovšek se je leta
1 9 9 2 z izvolitvijo za predsednika takratne Liberalnodemokratske stranke vključil v slovensko politiko. Po
padcu vlade Lojzeta Peterleta je aprila istega leta prevzel
vodenje vlade in decembra s
svojo stranko zmagal na državnozborskih volitvah. Januarja 1993 je bOa izvoljena
njegova vlada. Marca 1994
je z združitvijo Liberalnodemokratske stranke, Demokratske stranke Igorja
Bavčarja,
Socialistične
stranke Slovenije Viktorja
Žaklja in Zelenih, ki jih je
vodil Peter Tancig, nastala
močna Liberalna demokracija Slovenije. Janez Dmovšek je bil izvoljen za njenega
predsednika. Stranka je bila
zmagovalka državnozborskih volitev leta 1996, Drnovšek pa je bil znova predsednik vlade. Drnovškova
Liberalna demokracija je s
skoraj 35 odstotki glasov
zmagala tudi na volitvah leta
2000.

ANKETA

Bilje izjemen
človek
DANJCA Z A V K I ŽLEBIR

Od umrlega nekdanjega
predsednika države Janeza
Drnovška se želi posloviti
veliko državljank in državljanov. Nekateri, ki so se v
žalno knjigo vpisovali v
Kranju, so z nami delili vtise
o pokojnem predsedniku.
Foto: Corazd Kav£i£

"Bil je posebnež, a pozitiven, ki ga mnogo ljudi ni razumelo. Veliko je naredil za
Slovenijo in za svetovni mir.
Zaradi njegovih neponovljivih dejanj bo težko najti primernega naslednika."

2. stran
"Vsaka bitka prinese
zmagovalca. Bitka za lastno
življenje pa iz človeka naredi človeka v polnem pomenu besede. In Janez Drnovšek je bil zagotovo poseben
človek, tudi zaradi teh preizkušanj," je menil predsednik SLS Bojan Šrot. "Janez Drnovšek ima zagotovo
veliko zaslug za uspešno
promocijo Slovenije v Evropi in svetu. Bil je med prvimi politiki, ki se je zavedal
pomena vključevanja Slovenije v mednarodne integracije. Njegove polirične vizije so bile velikokrat uspešne in so med Slovenci uživale pomembno javno podporo in spoštovanje."
Evropski poslanec Jelko
Kacin je o Janezu Dmovšku
dejal, da je mednarodno priznan simbol slovenske nekonfliktne prakse in uspešne pragmatične politične
tranzicije. Od dogovora o
umiku JLA iz Slovenije v
letu 1991 prek vseh koalicij
do odhoda iz vlade je dokazoval, da je z njim na čelu
tudi nemogoče mogoče, dobro in uspešno, Največje
priznanje in občudovanje
pa m u Kacin izreka za politično soglasje, ki ga je dosegel v zgodovinskem sporaz u m u o meji DrnovšekRačan, ki sta se m u žal obe
vladi odrekli. Njegovo človeško držo pa še posebej ceni
v primeru njegovili osebnih
bitk za pomoč ljudem v
Darfurju ali Strojanom, ko
se je kot humanist v dobro
ljudi razkril in izpostavil
bolj kot kdorkoli drug.

Humanist in vizionar
Viktor Žakelj iz Žirov je
bil prvi podpredsednik
stranke LDS, ki je nastala
na blejskem kongresu leta
1 9 9 4 in jo je vodil Janez
Drnovšek. Ob njegovi smrti
je za Gorenjski glas povedal: "Janeza sem poznal od

Janez Drnovšek je napisal pet knjig, ki jih bodo mnogi prebrali šele sedaj, /FOIO T K.
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Drnovškovo skoraj desetletno vodenje vlade je bilo
prekinjeno samo v drugi polovici leta 2000, ko je vlado
vodil Andrej Bajuk.
Ker je bil leta 2002 z zmago v drugem krogu nad Barbaro Brezigar izvoljen za
predsednika Republike Slovenije, je vodenje vlade prevzel Anton Rop. Konec januarja 2 0 0 6 je izstopil
iz Liberalne demokracije
Slovenije in ostal le predsednik republike. Na tej dolžnosti je dočakal sprejem Slovenije v Evropsko unijo in
Nato, za kar si je kot predsednik vlade stalno prizadeval. V svetovni politiki je zaradi razumnih, vendar pogumnih dejanj užival velik
ugled. Vrata kabinetov predsednikov vlad in držav so
m u bila na stežaj odprta.

Kot predsednik republike
je proti koncu mandata vedno pogosteje prihajal v konflikt z vlado, še posebej z njenim predsedrdcom Janezom
Janšo. Protestno se ni udeležil državne slovesnosti, ker
ni želel biti, kot je sam dejal,
nekaterim zgolj za okras.
Ustanovil je civilnodružbeno
Gibanje za pravičnost in razvoj in se v njegovem imenu
opredeljeval do družbenih
vprašanj. Pisal je knjige in z
njimi deloval v dobro ljudi.
Osebno je pred zimo skušal
pomagati romski družini
Strojan. Zaradi tega je bil deležen tudi grobih žalitev. V
svojem zadnjem sporočilu
pred smrtjo je zapisal, da žeU
vsem nam mir in vse dobro!
Bil je mednarodno dejaven. Najbolj znan je poskus
posredovanja za mir v sudanski pokrajini Darfiir. Obiskal
je Kosovo, za katerega je bil

prepričan, da je le samostojnost njegova prihodnost. Z
že pokojnim predsednikom
hrvaške vlade Ivico Račanom
je v veliki tajnosti pripravljal
sporazum o reševanju mejnih vprašanj. Aprila 2007 je
sporočil, da na naslednjih
predsedniških volitvah ne bo
sodeloval. V začetku leta
2006 je potrdil novico, da
ima poleg sina Jaše tudi zunajzakonsko hčerko Nano
Forte, znano glasbenico mlajše generacije. Prvič naj bi se
srečala za božič leta 2004.
Janeza D m o v š b je izdalo
zdravje. Leta 1999 so m u odkrili tumor na ledvicah in
mu eno ledvico odstranili.
Zdravje se mu je izboljšalo,
zadnja leta pa se je njegovo
zdravje slabšalo, tako da je
do konca mandata lahko
opravljal le najnujnejše naloge predsednika Republika
Slovenije.

Bil je redek politik v zgodovini slovenskega naroda,
ki je dobil vse volitve, na katerih je sodeloval, od volitev
leta 1989, ko je premagal
Bulca in postal slovenski
član v jugoslovanskem predsedstvu, strankarskih volitev
do treh volitev v državni
zbor in volitev predsednika
republike. Bil je zmagovalni
tip politika s pogosto nevsakdanjimi načini delovanja. Bil je izobražen, potrpežljiv v pogajanjih in vztrajen, celo trmast do konca.
Deloval je v dobro ljudi. Bil
je skromen. Zavračal je časti
in zunanji blišč. Veliko je
dal Sloveniji. Odšel je dostojno, kot smo se državljanke in državljani Slovenije
dostojno, le v mislih ali z
vpisom v žalno knjigo, poslovili od njega. Vreden je
naše trajne časti, našega
spomina in spoštovanja!

časa, ko je Zagorjan vstopil
v svet politike, bil v delegaciji zveznega zbora, pozneje pa sta se najini poti združili v skupni stranki. O
njem lahko rečem, da je bil
pravi človek ob pravem
času na pravem mestu. Človeška toleranca zahteva, da
se od njega dostojno poslovimo i n izrečemo besede
slovesa, pri čemer naj bo v
ospredju njegova človeška
plat. Z a politično oceno njegovega dela pa je še dovolj
časa. Pozneje bomo lahko
trezno presojali, kakšna je
bila njegova vloga."
Blizu Janezu Drnovšku je
bil tudi Tomo Križnar,
doma v Naklem, ki je v vlogi
predsednikovega posebnega
odposlanca leta 2 0 0 6 obiskal Darfur. "Janeza Drnovška sem izkusil kot državnika z najširšim razumevanjem sveta. Kar je sprožil v
Darfurju, pa je imelo vpliv
na vse akterje konflikta v
tem delu sveta. Če ga ne bi
blokirale velike sile, bi njegov mirovni predlog spravil
iz taborišč in divjine nazaj
na domove štiri tisoč beguncev in upornih vojakov. Mislim, da čas za Drnovškove
zamisli šele prihaja. Po Darfurju sva še ostala v stikih:
še leto dni po moji izpustitvi
me je poklical in vprašal, kaj
bi še lahko storili za Darfiir.
Posredoval je tudi pri reševanju znanega humanista
Sulejmana Jammusa, ki velja za sudanskega Nelsona
Mandelo," je ob smrti nekdanjega predsednika Drnovška dejal Tomo Križnar.
"Vsaka smrt zaznamuje
zgodovino, predvsem pa
nas, ki moramo živeti z nenadomestljivo izgubo. Dante
je v eni svojih pesmi zapisal:
kako prazen je svet, ko umre
en sam človek. Novica o
smrti Janeza Drnovška me je
globoko pretresla, tako osebno kot vse nas v stranki
LDS," je povedala predsednica gorenjske LDS Davorina
Pire, doma na Bledu.

GORENJSKA

PODBREZJE

Pestro kulturno dogajanje
Člani Kulturnega društva Tabor Podbrezje so imeli lani vrsto
prireditev, ki so popestrile življenje v vasi. Zborovsko petje
gojita otroški pevski zbor pod vodstvom Ane Debeljak in
mešani pevski zbor pod vodstvom Janka in Majde Kozjek.
Podbrežan Matevž Jekovec je nastopil v cerkvi s komornim
zborom Kluba študentov Kranj. V Pirčevem domu so gostili
pisateljico Mirni Malenšek, ki je z nekdanjimi sovaščani
praznovala 88. rojstni dan. T a m so predstavili tudi mlade
podbreške športnike, z gosti iz Minnesote so se spominjali
del župnika Franca Pirca, Taborske dneve pa so posvetili arhitektu Plečniku in uprizorili igro Taborska Urška. Pirčevi
dnevi so minili v znamenju 70-letnice smrti podmaršala Jožeta Tomšeta. O b 30-letnici smrti pisatelja Karla Mauserja
so postavili spomenik ob župnijski cerkvi. Med drugim so
pripravili literarni večer ob izdaji knjig treh krajanov, srečanje za materinski dan, praznovanje stoletnice Rezke Aljančič
in večer za starejše. Kot je povedala predsednica Nataša
Kne Leben, tudi za letos načrtujejo zanimive prireditve. S. S.

TRŽIČ

Priporočila podjetju Bios
Nadzorni odbor Občine Tržič je pripravil poročilo o nadzoru
občinskega podjetja Bios za leto 2006. Kot je povedala Slavka
Remic, poročilo izkazuje pregledno in urejeno poslovanje tega
podjetja. Kolektiv s šestimi zaposlenimi skrbi za čiščenje poslovnih prostorov in upravljanje Dvorane tržiških olimpijcev.
Del dvorane ima v najemu tudi družba Aerofit, s katero pa je
sklenjena nesmotrna pogodba. Nadzorni odbor je opozoril še
na nekatere domnevno visoke stroške pri plačilih študentskega dela in dela po pogodbi ter nesmotrnost pogodb z družbo
Radio Corenc. Vodstvu podjetja Bios je priporočil pridobivanje
novih dejavnosti. Župan Borut Sajovic je menil, da bi dejavnost lahko razširili na upravljanje še drugih športnih objektov,
tudi Letnega kopališča Tržič. S. S.

Sola z a

V l i J A Š O L A M STROJNIŠTVO

strojništvo
Skofja loka

Škofja Loka. Podlubnik 1b
^el.: 04/506 23 17, 04 /506 23 28

E-poita: vss@ss-sl.si, http.7/www.ss-sl.sl/

ZBIRANJE PRIJAV
za pridobitev naziva
PREDAVATEU/ICA V I Š J E STROKOVNE ŠOLE za
PROGRAM STROJNIŠTVO • prenovljeni (VI. stopnja)
za naslednja predmetna področja:
1.

Računalništvo

2.

Strojni elementi

3

Računalniško modeliranje

4.

Materiali

5.

Varnost pri delu in varovanje okolja

6.

Tehniški predpisi in načrtovanje proizvodov

7.

Tehnologija

8.

Avtomatizacija in robotika

9.

Snovanje in konstruiranje orodij

10. Izdelava in vzdrževanje orodij
11. Priprava in vodenje proizvodnje

Račun za neopravljeno
dimnikarsko storitev
Dimnikarsko Dovrtel iz Kranja občanom, ki zavračajo izvajanje dimnikarskih storitev, izstavlja račune.
Za vsako zavrnitev zaračunajo skoraj 16 evrov.
SIMON ŠUBIC

Kranj - V prilogi za občino
Jesenice smo že poročali o
občanu, ki m u je Dirrmikarstvo Dovrtel zaračunalo
31,68 evra za dvakrat onemogočeno izvedbo dimnikarskih storitev. Podobne račune je kranjsko podjetje izstavilo še vrsti drugih lastnikov kurilnih naprav, ki so
dvakrat zapored zavrnili izvedbo njihovih storitev. Med
njimi je tudi naš bralec z Visokega, ki pravi, da tega računa ne bo plačal, pa četudi ga
pri starosti 73 let pošljejo v zapor. Z a zapahe m u ravno ne
bo treba, toda ob vztrajanju
pri neplačilu računa bo bralca
doletela tožba Dimnikarstva
Dovrtel, je razložil lastnik
podjetja Rudi Dovrtel: "Doslej smo uspeli še v vseh tožbah, t ^ o da bo moral občan
na koncu plačati približno
dvesto evrov za sodne stroške, našega odvetnika in poravnavo izdanega računa."
Zaradi onemogočanja izvedbe obveznih dimnikarskih
storitev pa take občane v skladu s predpisi prijavijo še inšpektorju za okolje in prostor.

najavil, a bralca tega dne ni
bilo doma, o čemer je dimnikarsko podjetje tudi obvestil.
Ker ni predlagal drugega datuma za obisk dimnikarja, se
je slednji na njegovem domu
oglasil na napovedan dan in
se obmil pred zaklenjenimi
vrati. 2. februarja je zato D i m nikarstvo Dovrtel izstavilo račun za dvakrat onemogočeno
dimnikarsko storitev v višini
31,68 evra.

Bralec z Visokega, na lastno željo ostaja neimenovan,
je pojasnil, da m u je Dimnikarstvo Dovrtel oktobra lani
najavilo izvedbo storitev, kar
je odklonil, ker da že trideset
let s a m skrbi za čiščenje, z
dimnikarji pa je tudi že imel
slabe izkušnje. Z a 28. januar
letos se je dimnikar znova

Dimnikarstvo Dovrtel, ki
ima državno koncesijo za izvajanje dimnikarske službe v
občinah Jesenice, Radovljica,
Preddvor, Cerklje, Šenčur in
Kranj, take račune na podlagi
uredbe o izvajanju dimnikarske službe izdaja že drugo
leto, v zadnjem obdobju pa
se je število takšnih račvinov

povečalo, je pojasnil direktor
Rudi Dovrtel. "Račun pošljem o po dveh neuspešnih
obiskih naših dimnikarjev,
hkrati pa lastnika kurilne naprave prijavimo inšpekciji.
Kasneje pošljemo opomin za
plačilo računa, če ne zaleže,
zadevo predamo odvetniku,
ki pošlje še drugi opomin. Če
tudi ta ne zaleže, vložimo
tožbo. T a trenutek je na sodišču vloženih približno 250
tožb, doslej pa je sodišče rešilo približno sto tožb. Vse v
našo korist. B o j i m se torej,
da je država breme sankcioniranja državljanov zaradi
neupoštevanja
predpisov
preložila na dimnikarje," je
razložil Dovrtel, ki se zaveda,
da so cene dimnikarskih storitev neuravnotežene ter

predpisani roki za pregled in
čiščenje kurilnih naprav prekratki, zato največlaat tudi
prihaja do zapletov. "Toda
cene in roke postavlja država,
nanjo pa Dimnikarstvo Dovrtel nima nikakršnega vpliva," dodaja.
Dovrtel je še pojasnil, da je
njegovo podjetje kot koncesionar dolžno izvajati predpisane storitve: naprave na
trda goriva je npr. treba čistiti štirikrat lemo, enkrat letno
pa opraviti pregled, pri napravah na tekoča goriva pa je
pregled, čiščenje in meritev
emisij obvezno opraviti enkrat letno. "Če predpisov ne
bi upoštevali, nas lahko v primeru dimniškega požara doleti tudi kazenska ovadba,"
pojasnjuje.

12. Računalniško podprta proizvodnja
13. Vzdrževanje strojev in naprav
14. Vzdrževanje energetskih naprav
15. Praktično Izobraževanje
V skladu z 92. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoja in
Izobraževanja (UL RS št. 9 8 / 0 6 , 1 2 9 / 0 6 ) . s 3 3 . in 34. členom
Zakona o višjem strokovnem Izobraževanju (UL RS št. 8 6 / 0 4 ) bo
naziv predavatelj/ica podeljen kandidatu/kl, ki Izpolnjuje naslednje
predpisane pogoje:
• ima ustrezno univerzitetno izobrazbo (Ker pravilnik o izobrazbi
predavateljev še nI sprejet, si informativno lahko pomagate z
Višješolskim strokovnim programom strojništvo, dostopnim na
• ima pedagošteKindragoško Izobraztjo,
• ima tri leta ustreznih delovnih izkušenj in
• vidne dosežke na svojem strokovnem področju skladno z Merili za
določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju za pridobitev
naziva predavatelj višje šole (UL RS št. 2 0 / 0 6 ) .
Prijavi morajo kandidati za prvo Imenovanje predložiti vsa zahtevana
dokazila, predvsem pa; življenjepis, dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
dokazilo o najmanj 3 letih delovnih izkušenj (kopija delovne knjižice),
dokazila o vidnih dosežkih na svojem strokovnem področju in sicer
najmanj: 2 dokazili na področju izobraževanja In 2 dokazili na področju strokovnega dela, podpisano izjavo, v kateri kandidat navede
predmete, za katere želi biti imenovan.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v 14 dneh od objave na naslov šole s pripisom "Zbiranje prijav".
Podrobnejše Informacije lahko dobite po telefonu: 0 4 / 5 0 6 23 2 8 .

Najbolj iskani so romani
Osrednja knjižnica Kranj je v decembru opravila anketo o zadovoljstvu uporabnikov v šestih podružnicah.
MATEJA RANT

Kranj - Obiskovalci knjižnic
v Cerkljah, Naklem, Preddvoru, Stražišču, Šenčurju
in na Jezerskem največ povprašujejo po romanih in večinoma nimajo težav, ko želijo priti do knjižničnega gradiva, je med drugim pokazala anketa o zadovoljstvu uporabnikov glede gradiva in pogojev izposoje v šestih podružnicah, ki so jo v decembru opravili v okviru Osrednje knjižnice Kranj. Tako so
želeli preveriti ustreznost in
primemost knjižnega gradiva v vseh jjodružnicah.

Med obiskovalci v omenjenih izposojevališčih prevladujejo ženske, po izobrazbeni strukturi pa najvišji odsto-tek predstavljajo zaposleni,
razen v Preddvoru, kjer jih je
približno enako število kot
upokojencev. "Knjižnica ima
manj novosti, zato zaposleni
raje obiskujejo oddelke v
mestu i n druga izposoj evališča, ki so bolje založena," si
to razlagajo v kranjski knjižnici. Manj kot petina pa je
med obiskovalci v vseh podružnicah srednješolcev i n
študentov. "Ti dve skupini
uporabnikov uporabljata literaturo večinoma v študij-

ske namene, to pa si izposodijo v okviru izobraževalnih
ustanov in v oddelkih Osrednje knjižnice Kranj v mestu," pojasnjujejo v kranjski
knjižnid.
Sodeč po anketi, obiskovalci večinoma dobijo gradivo, k i ga iščejo. Če ga niso
dobili, je bilo izposojeno, je v
polovici izposojevališč odgovorilo šestdeset odstotkov
vprašanih. V Preddvoru i n
Cerkljah pa so zaznali visok
odstotek odgovorov,
da
knjižnica tega gradiva nima.
"Ta rezultat je odraz nabavne politike, saj omenjeni občini in ministrstvo za kultu-

ro dajejo manj
finančnih
sredstev za nabavo novih
knjig, kot jih uporabniki pričakujejo," pravijo v kranjski
knjižnid i n dodajajo, da bo v
vseh izposojevahščih treba
uvesti Imjigo želja i n to tudi
upoštevati. Sicer pa uporabniki v vseh zgoraj naštetih
podružnicah najpogosteje
povprašujejo po romanih in
kratki prozi, sledijo priročniki za zdravje in šport, priročniki povezani s poklicem,
priročniki za hišna dela, vrt
in kuhanje. Najmanj anketirancev se zanima za poezijo
ter strokovne knjige s področja politike in zgodovine.

GORENJSKA

Dobili bodo darilo ob rojstvu Snega dovolj, težav pa tudi
Škofjeloški svetniki soglašajo s predlogom, naj starši ob rojstvu otroka
dobijo enkratno denarno darilo v višini dvesto evrov.
DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Škofja Loka • Starši s staln i m bivališčem v občini
Skofja Loka bodo poslej za
novorojenčka deležni denarnega zneska i n knjižnega darila. T a k š n o prakso
goji večina občin v Sloveniji, v bližnji soseščini pa je
doslej (razen v občini Gorenja vas-Poljane) niso poznali. Svetniki so soglašali, da
denarni prispevek ne bo povečal števila rojstev v občini,
je pa zagotovo poteza, prijazna d r u ž i n a m .
Zoiica
Škorc (Glas žensk Slovenije), ki je govorila tudi v i m e n u odbora za mladinsko dejavnost, je v razpravi dejala,
da bi lahko občina 50 tisoč
evrov (za kolikor bo letni
proračun obremenil denarn i prispevek staršem za novorojenčke) n a m e n i l a za
dve dodatni zaposlitvi v vrtcu. S tem bi lahko obratovalni čas vrtcev podaljšali i n
s tem razbremenili starše,
ki iz službe vsak dan hitijo
po otroke, kar pa zlasti tistim, ki imajo delo v Ljub-

ljani ali drugje, težko uspeva. A n t o n Peršin (SDS), ki
se je skliceval n a to, da je
njihova stranka prva predlagala takšno darilo novorojenčkom (enako je za svojo
stranko dejala tudi svetnica
S D Lidija Goljat), je spomnil n a svoj predlog izpred
tedna dni, naj bi občina
Škofja Loka pospešila tudi
uvedbo brezplačnega vrtca
za drugega i n tretjega otroka. Dodal je še, da k več rojstvom zagotovo pripomogla
m l a d i m prijaznejša stanovanjska politika. Boštjan
Pleško (NSi) je dejal, da so
vrednote tiste, ki narekujejo
rojstva otrok, in postregel s
podatkom, da je v občini
Škofja Loka prek petsto
družin, ki imajo tri otroke
ali več. T u d i s a m je pred
kratkim postal očka četrtem u . Blaž K u j u n d ž i č (LDS)
je dejal, da prispevek za novorojenčka ne bo povečal
rodnosti, predstavlja pa
"nasmeh prijaznosti", ki bi
ga bile lahko poleg družin s
stalnim bivališčem v občini
Š k o ^ a Loka deležni tudi

drugi. Problem občine namreč ni nizka rodnost, pač
pa naraščajoče odseljevanje
in s tem bi lahko spodbudili priseljevanje. E d i n i glas
proti je i z r a z i l svetnik Janez Jenko (SLS), češ da
dvesto evrov za družino ne
pomeni nič, pač pa bi 5 0 tisoč evrov lahko občina nam e n i l a b o j u proti m a m i lom m e d m l a d i m i . F r a n c i
Feltrin (Lista za boljšo
Loko) je predlagal, da bi
s u b v e n c i o n i r a l i tudi prehrano za dojenčke, ki j i h
matere ne morejo dojiti.
Andrej Novak (Zares) pa je
prepričan, da je ukrep socialno nepravičen, ker ni selektiven glede na socialni
položaj staršev. T e ž k o se
strinja tudi z motivom, da
Škofja Loka prispevek za
novorojenčke uvaja zato,
ker ga imajo že skoraj vse
občine. Občino namreč veliko stane, n i m a pa učinka
na povečanje rojstev. Predlog je bil v občinskem svetu
kljub pomislekom sprejet z
2 1 glasovi za i n n o b e n i m
proti.
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Drugače od drugih smučišč imajo na Soriški planini dovolj naravnega
snega, se pa soočajo z drugimi težavami.
A N A HARTMAN

Soriška planina - "Če nisi
prezahteven ali snob, je za slovenske razmere idealno," je o
smuki na Soriški planini v torek povedal Ivan Kolman z
Lancovega. Na Soriško planino, kjer je smučanje možno od
16. januarja, letos marsikoga
pritegne tudi naravni sneg, o
katerem na marsikaterem slovenskem smučišču lahko le sanjajo. " S n ^ je super, cene dostopne, vreme čudovito. Res pa
je, da je dvosedežnica stara in
počasnejša od vlečnice," je pristavil sogovornik. Kot smo izvedeli, ol)novljena dvosedežnica, ki so jo namestili lani, pred
kratkim teden občasno ni delovala. Lastnik smučišča Franc
Golija je pojasnil, da so zaradi
preobremenjenosti imeli težave z električno napetostjo, a so
težavo že odpravili.
Smučarji so s smuko večinoma zadovoljni, moti pa jih slabša gostinska ponudba, saj marsikdo misli, da na Soriški planini obratuje le bife Kozolec, kar
pa ni povsem točno. Golija je
razložil, da je Brunarica zaradi
lastninskih problemov res zaprta, a okrepčati se je m < ^ o
tudi v bifeju Dolina, od n o v ^

Tako kot večina smučišč je tudi Soriška planina v času
šolskih počitnic dobro obiskana.
leta naprej pa tudi v nekdaj zaprti LitostrojskikočL
Naj spomnimo, da je investitor K M S Company pred leti
brez gradbenega dovoljenja
prek starega objekta Litostiojske koče zgradil železobetonsko konstrukcijo za nov objekt
Gradbena inšpekcija m u je
pred dobrimi tremi leti izdala
odločbo o odstranitvi konstrukcije, a so ta rok podaljšali Investitor že pridobiva projektno
dokumentacijo, poleg t ^ pa
je iz lokacijske iriformadje občine Železniki razvidno, da je
rekonstrukcija obstoječega objekta za turistične namene dopustna, so pojasnili. Gostinska
dejavnost poteka v stari lito-

strojski koči, saj imajo po zakonu Stavbe, zgrajene pred 31. decembrom 1967, uporabno dovoljenje, v novem delu objekta
pa bo gostinska dejavnost
možna po pridobitvi gradbenega in u p o r a b n ^ dovoljenja.
"Soriška planina ne bo nikoli veliko smučišče, ampak bo
vedno prijetno družinsko smučišče," razmišlja Golija in dodaja, da je razvoj smučišča odvisen predvsem od nočitvenih
zmogljivosti. "Ker nimamo
stacionarnih gostov, je med
tednom obisk slab. So dnevi,
ko pridejo le trije smučarji," je
dejal. Turistični razvoj po njegovem zavirajo tudi dolgotrajne obnove cest do smučišča.

akciji

DomaČe gorenjske jedi
nekoč in danes
"V krogu gorenjskih družin in v tradicionalnih gostilnah so vedno~

od 7. marca 2008

Pomladni
sveženj

P O M L A D je čas za novosti in tudi letos
smo za naSe bralce pripravili novo
brezplačno prilogo Gorenjskega glasa
C C +

*

» » branje za vso družino

pripravljali dobr« domače jedi. Nekaj teh jedi je skozi čas šlo v pozabo, precej
pa se jih je le skrilo v družinskih kuhinjah."

Predloge z imenom in receptom jedi, Vašimi kontaktnimi podatki ter opisom običajev ali
Vaiih osebnih zgodb, povezanih s pripravo in uživanjem te jedi, pošljite na naslov: CTRP
Kranj, Strahinj 99A, 4202 Kranj ali na e naslov: info(«ctrp-kranj.$i. Najbolj zanimive recepte
bomo tedensko objavljali v Gorenjskem glasu, jih nagradili ter ob koncu akcije objavili
v posebni brošuri. Jedi bomo pripravili in predstavili tako na uvodni kot na zaključni
prireditvi v restavraciji Vila Bella in bodo vsebina za pripravo "Gorenjskega jedilnika", ki
ga CTRP Kranj pripravlja v okviru projekta Inteneg HIB REGIOMAftKET.

Za naročnine polcIlJite
sil pisite na

© 4

2 0 1 4 2 4 ^

naTocnine@g-glas.si

Gorenjski Glas

simon.subic@g-glas.si

Kradli na Gorenjskem
Pet Ljubljančanov je poskušalo v Upnici ukrasti
150 kilogramov odpadne barvne kovine.

Radovljica - Radovljiški policisti so na kranjsko tožilstvo
podali kazensko ovadbo zoper pet Ljubljančanov, stare
od devetnajst do enaintrideset let, ki jih utemeljeno sumijo poskusa storitve kaznivega dejanja velike tatvine.

skozi odprtino v ograji prinesli k cesti, kjer so ga nameravali naložili v kombinirano vozilo. Pri tem jih je zalotil varnostnik varnostne
službe Rival, zato so storilci
zbežali, kombi in pripravljen i zaboj z ukradenim blag o m pa so pustili na kraju
zločina.

Policisti so m i n u l o sredo
ob 2.10 v Podbrezjah ustavili
osebni avtomobil, v katerem
se je peljala osumljena peterica. Ugotovili so, da so štirje
od njih isto noč pristopili do
žične zaščitne ograje, ki varuje zunanje skladišče podjetja Iskra Mehanizmi v Upnici. Dvometrsko ograjo so
prerezali z orodjem i n tako v
njej naredili odprtino, skozi
katero so v s k l a i š č e prinesli
zaboj. Vanj so naložili okoli
150 kilogramov odpadne
barvne kovine. Zaboj so nato

Med begom so Ljubljančan i prebredli potok Kroparica
i n odšli v Upnico, kjer jih je
z avtomobilom pobrala Ljubljančanka, ki je tatove m e d
vlamljanjem v skladišče z avtomobilom čakala na bližn j e m parkirnem prostoru.
Med begom proti Kranju so
Ljubljančane policisti ustavili v Podbrezjah. Pridržali so
jih za 48 ur, nato pa privedli
k preiskovalnemu sodniku.
T a je za dva odredil pripor,
preostali trije pa so se lahko
vrnili domov.

SIMON ŠUBIC

MOJSTRANA

Policijska pisarna že deluje
V Mojstrani so v prostorih Krajevne skupnosti Dovje-Mojstrana minuli torek odprli policijsko pisarno. Odprtja se je
udeležil tudi direktor Policijske uprave Kranj Jože Mencin, ki
je dejal, da je to deveta policijska pisarna na Gorenjskem.
Gre za obliko dela, ki je dobro preizkušena, namenjena pa je
boljšemu stiku policije 2 občani. V njej bodo občani lahko
dobili različne informacije in nasvete s področja dela policije, prijavljali kazniva dejanja in prekrške ... Pisarna v Mojstrani je odprta ob torkih in četrtkih od 14. do 16. ure. U. P.
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O nasilju za zaprtimi vrati
v petek.so na kranjskem sodišču za zaprtimi vrati zaslišali nekdanjo partnerico Zorana Sodje iz
Tržiča, obtoženega, da ji je lani omejeval svobodo gibanja. Danes bo predvidoma znana tudi sodba.

Kranj - Danes bodo na
Okrožnem sodišču v Kranju
najverjetneje zaključili sojenje zoper 36-letnega Tržičana Zorana Sodjo, ki je obtožen, da je med 20. julijem in
13. septembrom lani svoji
partnerici omejil svobodo gibanja. Po navedbah obtožbe
naj bi se nad nekdanjo partnerico fizično in psihično izživljal. Med drugim naj bi jo
z likalnilcom opekel po kolenih i n po rokah porezal z nožem. Sodišče je nameravalo
oškodovanko zaslišali že na
prvih dveh obravnavah, a
pred s o d n i m senatom je
spregovorila šele na tretji obravnavi - minuli petek.

logoma strinjalo, obramba
pa jima je nasprotovala.
Prisotnost javnosti je utemeljevala z razlago, da mora
sodišče oba - oškodovanko
i n obtoženega - obravnavati
enako, zaslišanje v prisomosti obtoženega pa je bilo po
n j e n e m pomembno zaradi
soočenja obeh strani. "Želim
slišati, kaj bo povedala," je
dejal tudi obtoženi Sodja, ki
sicer zanika vse obtožbe, češ
da so zrasle v glavi nekdanje
partnerice. Sodni senat je
sprejel salomonsko rešitev:
oškodovanko je zaslišal na
samem, nakar je obtoženega
z njeno izpovedjo seznanil
i n nazadnje omogočil, da sta
se brez prisotnosti novinarjev še soočila.

Zaslišanje oškodovanke je
v petek potekalo za zaprtimi
vrati, pred katerimi je ostal
tudi obtoženi. Kot je pojasnila predsednica senata
Marjeta Dvornik, jo je namreč oškodovanka dan pred
glavno obravnavo poklicala
po telefonu in pojasnila, da
bo na obravnavo prišla, a
hkrati prosila, naj je ne zaslišijo v navzočnosti nekdanjega partnerja, ker da se ga še
vedno boji. Ker bo govorila o
zasebnih zadevah, je zaprosila še za izključitev javnosti.
Tožilstvo se je z obema pred-

Na zadnji glavni obravnavi so zaslišali še nekaj prič,
m e d n j i m i tudi blejskega
zdravnika Leopolda Zonika,
osebnega zdravnika obtoženega Sodje i n nekaj časa
tudi oškodovanke. Prav zaradi nje ga je obramba tudi
predlagala za pričo, saj naj
bi izpovedal, da je bila oškodovanka večkrat sama v njegovi ambulanti i n je tako
imela priložnost zdravniku
zaupati, kaj ji domnevno
počne partner. Zdravnik je
senatu pojasnil, kako jo je
prvič sprejel, z njo pa je bil

SIMON ŠUBIC

Prijeli nasilneže

KRANJSKA G O R A

Roparji turistu vzeli denarnico in telefon
v Kranjski Gori so v petek okoli tretje ure zjutraj neznanci
obstoplli turista iz Velike Britanije, ga trdno prijeli in m u
vzeli denarnico z osebnimi dokumenti in 45 evri gotovine
ter mobilni telefon Ericsson. Britanec je utrpel manjše odrgnine in podplutbe, a ne prehude, saj je zdravniško pomoč
odklonil.

KRANJ

V Buf vlomil devetnajstletni Kranjčan
Policisti in kriminalisti Policijske uprave Kranj so preiskali
decembrski vlom v lokal picerijo in špageterijo Buf na Stari
cesti v Kranju. Kaznivega dejanja velike tatvine so utemeljeno osumili devetnajstletnika iz Kranja, ki naj bi iz lokala odnesel 4 . 6 0 0 evrov gotovine. S. Š.

tedaj tudi obtoženi, drugič
pa je prišla sama, obtoženi
pa je sedel v s o s e d n j e m
prostoru pri medicinski sestri. Po 13. septembru, ko so
obtoženega pridržali, pa je
bila oškodovanka pri zdravn i k u vsaj dvajsetkrat. "Vedno je hotela več zdravil, kot
pa jih ji je predpisal specialist psihiater," se spominja
zdravnik Zonik, ki je oškodovanko ocenil za samoza-

vestno osebo. Njegova ocena je v nasprotju z ugotovitvami sodne izvedenke psihiatrinje, kar je zmotilo
okrožnega državnega tožilca janeža Palovšnika, ki je
zato zdravnika vprašal, ali
i m a morda psihiatrično
znanje. "Nisem dal strokovn e ocene, temveč s e m jo
ocenil, kot bi lahko vsakogar, ki ga poznam," je odgovoril zdravnik.

KRirniNAL

CERKLJE NA G O R E N J S K E M

Sedemnajst- in šestnajstletni Domžalčan sta se
stepla v lokalu, tridesetletni k pa je bil nasilen do
nekdanjega dekleta.
SIMON ŠUBIC

KRiniNAL

Obtoženi Zoran Sodja se je v petek za zaprtimi vrati soočil z
nekdanjo partnerico, ki mu očita, da ji je omejeval svobodo
gibanja. / FOM: Corud KIV<>Č

Domžale - Domžalski policisti so prejšnji teden zaradi
več kaznivih dejanj nasilništva kazensko ovadili tri
Domžalčane, stare šestnajst,
sedemnajst i n trideset let.
Prva dva sta ovadena še poškodovanja tuje stvari, starejšega pa so policisti kazensko
ovadili tudi zaradi ogrožanja
varnosti.
Mladoletna osumljenca
sta 16. februarja prišla do gostinskega lokala na V i r u pri
Domžalah. Ker se je obratovalni čas lokala iztekal, so
bila vhodna vrata zaklenjena.
V lokal sta tako vstopila skozi okno, ki jima ga je odprl
eden od gostov. V notranjosti je sedemnajstletnik prižgal cigareto. Ko ga je lastnik
lokala opozoril, da je kajenje
prepovedano, ga je mladoletnik poskušal udariti. Tedaj je
pristopil 22-letni gost in ga
pričel miriti, a neuspešno.
Sedemnajstietnik ga je naj-

prej udaril s prazno steklenico, nato pa ga skupaj z leto
m l a j š i m prijateljem še nekajkrat udaril. Osumljenca
sta nato v lokalu še namemo
razbila steklo i n poškodovala
sliko na steni, nato pa sta pobegnila. Sedemnajstletnika
so policisti naslednji dan pridržali.
Osumljeni tridesetletnik je
sredi januarja v gostinskem
lokalu v Domžalah naključno srečal 23-letnico iz okolice Domžal, sicer svoje nekdanje dekle. Na silo jo je izvlekel iz lokala in ji grozil, da
jo bo ubil. Bivšemu dekletu
je na mobilni telefon poslal
več S M S sporočil, v katerih ji
je zelo resno grozil, tudi s
smrtjo. 17. ifebruarja je
osumljeni na ulici v I h a n u
znova srečal nekdanje dekle
i n njeno 23-letno prijateljico.
Znova je izrekel nekaj groženj, nato pa je prijateljico
zgrabil za oblačila in jo vrgel
na tla, Polidsti so ga po zadn j e m dogodku prijeli.

Izginila strešna kritina
Pred dnevi je nekdo v Cerkljah ukradel šestnajst kosov aluminijaste strešne kritine v velikosti 4 x 1 meter. Materialna
škoda znaša okoli tisoč evrov.

GRAD

Tatovi na parkirišču
Neznani storilec je v sredo na parkirnem prostoru RTC Krvavec v Gradu vlomil v osebna avtomobila. V prvem je vzel
fotoaparat Minolta, vreden tristo evrov, v drugem napravo
GPS, digitalno kamero Cannon, avto radio In osebno prtljago, kar je lastnik ocenil na štiri tisoč evrov.

KRANJ

Prvi odnesel precej, drugi manj
V soboto popoldne je nekdo vlomil v stanovanje na Primskovem, iz njega pa odnesel 650 evrov, tri tisoč hrvaških
kun, ročno uro in štiri zlate zapestnice. Isto popoldne je nekdo vlomil tudi v stanovanjsko hišo v Sajovčevem naselju.
Čeprav je vse prostore obrnil na glavo, vrednejših predmetov ni našel, zato je hišo zapustil praznih rok.

ŠENČUR

Vlomil in razbil stekli
Neznani storilec je v noči na nedeljo na parkirnem prostoru
pred gostinskim lokalom Antic Cafe v Šenčurju vlomil v
osebna avtomobila Renault Clio in iz njiju vzel avtoradia, na
obeh vozilih pa je razbil tudi zadnje steklo. Lastnika je tat
oškodoval za okoli tisoč evrov. S. Š.

••••••

••

vilma.stanovnik@g-glas.si
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Naši rešili svetovni poka
Potem ko načrtovanih tekem v sankanju na naravnih progah ni bilo mogoče pripraviti ne v Rusiji ne
na Poljskem, so se izkazali organizatorji iz Železnikov in pripravili dve finalni tekmi na Soriški planini.
VILMA STANOVNIK

Soriška planina - Čeprav je
bila v dolini konec tedna že
prava pomlad, pa se n a d
s n e ž n o odejo ne morejo
pritoževati na Soriški planini, kjer so poleg smučarjev
konec tedna uživali tudi
najboljši sankači sveta n a
n a r a v n i h progah, ki so se
od četrtka do nedelje merili
na dveh tekmah svetovnega
pokala. Res da je bila proga
vsak dan malce bolj mehka,
vendar pa še vedno odlična,
za kar so se organizatorjem
iz Železnikov zahvaliU tudi
vodilni možje Mednarodne
sankaške organizacije, ki so
priznali, da sta bili tekma
na Soriški planini tako rekoč edino upanje za uspešno izvedbo letošnjega svetovnega pokala.
Kljub selitvi prizorišča tekmovanja v zadnjem hipu pa
presenečenj na progi skorajda
ni bilo. V ženski konkurenci
je oba dva dneva zmagala kraljica t ^ a športa. Rusinja Ekatarina Lavrentijeva, ki je ob
koncu dobila tudi pokal z a
skupno zmago v seštevku šestih tekem svetovnega pokala.
Edina Slovenka na tekmi je

Žiga Pagon

SMUČARSKI

SKOKI

OBERSTDORF

Našim orlom načrt ni uspel
Ljubitelji dolgih skokov so minuli konec tedna uživali ob
spremljanju 20. svetovnega prvenstva v poletih, ki so ga pripravili v nemškem Oberstdorfu. Za zgodovinsko zmago je
poskrbel avstrijski najstnik Gregor Schiierenzauer, ki je slavil pred rojakom Martinom Kochom in Fincem Jannejem
Ahonenom. Naši so na posamični tekmi skakali solidno.
Najboljši je bil Jernej Damjan, ki se je uvrstil na 12. mesto,
slovenski rekorder Robert Kranjec je bil pet mest za njim, na
28. mesto pa se je uvrstil Primož Peterka. Žal pa našim ni
uspel načrt, da se uvrstijo med šest najboljših ekip na svetu, saj se je Kranjcu ponesrečil že prvi polet, ko je - po napaki pri odskoku - pristal pri komaj 85 metrih. Tako so naši
osvojili le 12. mesto, naslova svetovnih prvakov pa so se veselili sosedje Avstrijci. Nove tekme najboljše skakalce čakajo ta konec tedna na Finskem (najprej Lahti, nato Kuopio),
potem pa se bodo preselili v norveški Lillehammer in nato
še v Oslo. Finale svetovnega pokala bo med 14. in 16. na
marcem v Planici. V. S.

BOB IN

SKELETON

KRANJ

Zgodovinski nastop Anžeta Šetine
Nina Bučinel se je pogumno borila s progo In Izkušenimi tekmicami./ foio:corazd k.v«
bila komaj i6-letna Nina Bučinel iz Podljubdja, ki je bila
na obeh tekmah enajsta, v
skupni uvrstitvi pa je osvojila
končno 12. mesto. "Vesela
sem, da sem lahko nastopila
pred domačimi navijati, saj
sem do sedaj v tej sezoni
tako v svetovnem pokalu kot
interkontinentalnem pokalu
i n svetovnem m l a d i n s k e m
prvenstvu nastopala samo na
tekmah v tujini. Razpoloženje je bUo vse dni imenitno,
gledalcev je bilo veliko, le
proga je bila zaradi visokih
temperatur malce slabša,
tako da m i današnja druga
vožnja n i najbolj uspela, sicer pa s e m s svojimi nastopi
kar zadovoljna," je bila po
tekmi nasmejana dijakinja 2.
letnika kranjske ekonomske
gimnazije Nina Bučinel, ki
jo do zaključka sezone čaka
še nastop na državnem prvenstvu: "S celo sezono nisem najbolj zadovoljna, ker

pa je bilo snega pri nas malo,
je bilo tudi možnosti za treninge malo. U p a m , da bo
prihodnje leto bolje," je še
dodala Nina, kd se je pogumno spuščala po ovinkasti progi na Soriški planini.
V moški konkurenci je oba
dneva slavil Patrick Pigneter
i z Italije, ki je bil navdušen
n a d atraktivno progo, prav
tako pa tudi nad dejstvom,
da si je z dvema z m a g a m a
n a Soriški planini priboril
skupno prvo mesto v razvrstitvi svetovnega pokala. O d
naših sankačev je bil na obeh
tekmah najboljši Ž i g a Pagon, sicer član S K Podljubelj,
ki je najprej osvojil 20. mesto, nato pa 14. mesto. "Glede na to da so organizatorji
tekmo tu na Soriški planini
sprejeli šele prejšnji teden, je
bila res dobro pripravljena,
morda je bilo le malo pretoplo. S svojimi nastopi s e m
zadovoljen, saj sem letos tre-

niral bolj malo i n tudi na domači progi nisem imel prednosti pred drugimi, saj smo
vsi po tej progi pred tekmo
peljali šest voženj," je povedal Žiga Pagon, sicer študent
Fakultete za organizacijske
vede v Kranju.
V tekmi dvosedov Slovenci
nismo imeli svojih predstavnikov, najbolje pa se je oba
dneva odrezala italijanska
posadka Patrick Pigneter in
Florian Clara, ki sta dobila
tudi vse preostale štiri tekme
letošnjega svetovnega pokala
ter tako zadovoljna s kupno
zmago v nedeljo odšla iz Soriške planine.
Zadovoljni pa so bili ob
koncu tudi organizatorji prireditve, saj si je drzne vožnje
najboljših sankačev na svetu
v štirih dneh ogledalo blizu
sedem tisoč navdušenih navijačev, v vseh dneh pa ni bilo
niti ene poškodbe tekmovalca
ali tekmovalke.

Kranjčan Anže Šetina je minuli teden nastopil na svetovnem
prvenstvu v bobu in skeletonu v nemškem Altenbergu in se
na koncu v skeletonu uvrstil na 28. mesto. Za 2i-letnega tekmovalca je bil to prvi nastop med svetovno elito, s katero se
je pomeril na eni najtežjih bob stez na svetu. "Že uvrstitev na
tako pomembno tekmovanje je bila za nas ogromen uspeh,
pomeni pa tudi spodbudo za nadaljnje delo in dobro napoved
na poti do olimpijskih iger," je po prvenstvu povedal predsednik Bob zveze Slovenije Matej Juhart V. S.

NOCOMET
DOMŽALE

Prvoligaši se ogrevajo
Ta konec tedna se bo s prvim pomladanskim krogom nadaljevalo letošnje državno prvenstvo za prvollgaše. Ekipa
Domžal, ki po jesenskem delu vodi na lestvici kar za osem
točk pred drugo uvrščeno HIT Gorico, se je na pripravljalni
tekmi pomerila s Triglavom Gorenjsko in zmagala s 3 : 2. V
nedeljo D o m ž a l č a n i v 2 1 . krogu gostujejo pri Livarju v
Ivančni Gorici. Kmalu pa nadaljevanje prvenstva čaka tudi
drugoligaše. Ekipa Triglava Gorenjske bo 9. marca tekmo
prvega pomladanskega kroga odigrala pri Bonfiki. V. S.

# TCG

U N I T E C H
L T H

Vesna Fabjan svetovna prvakinja

T C G U N I T E C H Lth-ol, d. o. o.
Obrat Škofja Loka, Vincarje 2, 4 2 2 0 Škofja Loka
V E L I A M O Z A K A K O V O S T N E G A IN U S P E S N E G A

Smučarska tekačica iz Besnice je naslov svetovne prvakinje do 23 let osvojila v sprintu.
M A J A BERTONCELJ

V pokrajini Bolzano v Italiji poteka svetovno mladinsko prvenstvo in prvenstvo
do 23 let za smučarske tekače. V nedeljo je v sprintu
naslov svetovne prvakinje
do 23 let osvojila Besničanka Vesna Fabjan. T o je njena prva medalja s svetovnih
prvenstev in hkrati na mlad i n s k i h svetovnih prvenstvih oziroma prvenstvih
do 23 let tudi prva slovenska. Njen uspeh je z 9. mestom dopolnila Kranjčanka
Barbara Jezeršek.

"Tekma je bila nekaj posebnega. Proga je bila težka, iz m i n u t e v m i n u t o
mehkejša. Zelo pomembno
je bilo, da sem imela dobre
s m u č i ter dobro taktiko. V
kvahfikacijah sem imela 2.
čas, v izločilnih bojih i n potem v finalu pa s e m se zavedala, da m o r a m biti na
vrhu prvega, dolgega vzpona zraven, če hočem medaljo. Spust s e m vozila čisto
po z u n a n j i strani, kjer je
bila proga m a n j zvožena,
tako da s e m bila hitrejša.
T a zlata medalja i m a večjo
ceno kot m o j e dosedanje

Vesna Fabjan / Foto: j . n «

F«iic

uvrstitve v svetovnem pokalu," je nekaj ur po uspehu
po telefonu m e d potjo domov pojasnjevala V e s n a
Fabjan ter dodala, da je tekm o vzela, kot bi šlo za kontinentalni pokal.
"Vsi so pričakovali medaljo, govorili so celo o zlati,
vendar se s tem n i s e m hotela preveč obremenjevati,"
je še povedala Vesna.
Č a s a za veselje pa nova
svetovna prvakinja ni imela
prav veliko. Ž e danes namreč leti v Skandinavijo,
kjer bo nastopila na treh
šprintih za svetovni pokal.

P R O I Z V A J A L C A T L A Č N I H O R O D I J IN U H T K O V IZ
M A G N E Z I J E V I H IN A L U M I N I J E V I H Z L I T I N .

V obratu Škofja Loka - PE Orodjarna, bomo zaposlili:

ADMINISTRATORKO (m/ž)
O D KANDIDATKE PRIČAKUJEMO:

• VI. Stopnja ekonomske, upravne ali
druge ustrezne smeri,
• poznavanje administracije,

• poznavanje programa MS Office,
• samostojnost pri delu,
• znanje angleškega jezika.
Ponudbe z ustreznimi dokazili in kratko osebno
predstavitvijo sprejemamo sedem dni po objavi
na naslovu: T C G U N I T E C H Lth-ol, d . o. o., Vincarje 2 ,
4 2 2 0 Škofja Loka.
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CORENJSKJ SEMAFOR
KOŠARKA
Liga UPC Telemach, 20. krog: T C C Mercator: Krka 76 :
90, Zlatorog Laško : Helios 95 : 87. Na lestvici še vedno
vodi Helios, TCG Mercator je na 7. mestu. Helios že danes gosti Elektro Esotech, T C C Mercator pa v soboto
igra pri Zlatorogu Laiko. 1. SKL Za ženske, 17. krog: Odeja KED : HIT Kranjska Gora 65 : 91, City Ceneter : Domžale 52 : 57, Triglav in Merkur Celje bosta igrala v soboto.
1. B SKL, 19. krog: Tinex Medvode : Rogaška 42 : 64, Litija : Triglav 7 4 : 67. Triglav je na 13, mestu, Tinex pa na 14.
V. S.
HOKEJ
Državno prvenstvo, 26. krog: jesenice mladi: Triglav 5 :
3, MK Bled : HS Olimpija 3 : 7, Slavija : Stavbar Maribor
2:3.
Na lestvici še naprej vodijo Jesenice mladi, ki jih jutri, v
sredo, čaka gostovanje pri ekipi Stavbarja Maribor. V, S,
ODBOJKA
1. DOL za moške: Astec Triglav: Salonit Anhovo 3 : o (23,
23, 22), Calcit Kamnik : Svit-Unimetal 3 : o (14, 21, 17).
Krog pred koncem je z neulovljivo prednostjo 6 točk prvi
Salonit Anhovo, drugi je Calcit Kamnik (43), Kranjčani pa
imajo le dve točki manj in bistveno lažjega nasprotnika v
zadnjem krogu.
1. DOL za ženske: ženske v 1. DOL ta vikend niso imele
tekem, se pa že v sredo začenja četrtfinale tekme končnice, v kateri pa navkljub zmagi v četrtek proti Luki Koper
ne bo LIP Bleda, ki je končal s prvenstvom na 9. mestu,
kar pomeni selitev Jeseničank v 2. DOL. Pari četrtfinala HIT Nova Gorica : M Z G Grosuplje, Nova KBM Branik :
ŽOK Ptuj, TPV Novo mesto : Luka Koper in Benedikt:
Epic Sloving Vital.
2. DOL moški: krog pred koncem rednega dela je najpomembnejše {prvi štirje igrajo v play-ofFu, preostali v playoutu) že odločeno, se pa bije ogorčen boj za vsako točko, ki jo ekipe prinašajo v zaključne boje. Kekooprema
Žužemberk : National Žirovnica 3 : 1 (19, - i 5 , 18, 24),
Termo Lubnik : VC Portorož 3 : 2 (i8, - 1 5 , 1 3 , - 1 7 , 1 3 ) . Na
vrhu so SIP Šempeter (42), Termo Lubik (38), Fram {37)
in Kekooprema Žužemberk (28). National Žirovnico v
nadaljevanju čaka težka naloga, saj je trenutno s 15 točkami na predzadnjem mestu. Že jutri, v sredo, se bodo
igralci v 2. DOL pomerili v zadnjem krogu rednega dela Termo Lubnik gostuje v Mežici, National Žirovnica pa se
bo ob 19. uri v OŠ Zabreznica pomerila s Framom.
2. DOL ženske: odbojkarice Calcit Kamnika so spet druge,
saj je vodilna Aliansa v derbiju ugnala do sedaj drugi Tabor Ljubljana. HIT Nova Gorica II: ŽOK Partizan Šk. Loka
o : 3 (- 24, - 23, -18), ŽOK Mislinja : Calcit Kamnik o : 3 (17, - 15, - 14). V vodstvu je Aliansa (40) pred Calcitom
Kamnikom (35) in Taborom Ljubljano ^3). ŽOK Partizan
Šk. Loka je na 7. mestu z 21 točkami.
3. DOL moški: Prvačina : UKO Kropa 2 :3, Astec Triglav II
: MOK Kočevje o : 3. MOK Kočevje (35) je povečal prednost pred UKO Kropa na 5 točk. Calcit Kamnik II ostaja na
4. mestu, Astec Triglav II pa na osmem.
3. DOL ženske: Lakolit Ankaran : Pizzeria Morena 3 : o,
Črnomelj : Triglav Kranj o : 3, Epic Postojna : Mladi Jesenice o : 3, Bled Adriatica.net: Piran 1 : 3. V vodstvu je Piran (54) pred Lakolitom Ankaranom (50), Triglav Kranj je
na 4. mestu (40), 6. Bled Adriatica.net (34), 8. Pizzeria
Morana (29) in 9. Mladi jesenice (27). B. M.

ROKOMET
1. moška liga - rokometaši Knauf Insulation so bili v tem
krogu - zaradi izstopa Novogoričanov prosti; i. liga - ženske: Škofja Loka KSI : Velenje 26 : 23; 2. liga moški - zahod: Kranj: Duplje 29 : 2i ; AIples : Grča Kočevje 32 : 26,
Mokerc: Cerklje 2 7 : 29; Radovljica • prosta. V i . B ženski
ligi je tritedenski odmor zaradi počitnic. M. D.
BALINANJE
Super liga - 4. krog: Planina Kranj: Krim 4 : 1 8 , Dragomer
G U T & P E T : Lokateks Trata 8 : 14. Na lestvici vodi
Lokateks Trata z 12 točkami, Planina Kranj je n^4. mestu
s 6 točkami.
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Polfinale brez Jeseničanov
Potem ko so jeseniški hokejisti v četrtfinalu lige EBEL v četrtek doma premagali Livvest BW Linz in v
zmagah izenačili na 2 : 2, so na nedeljski tekmi v Linzu morali priznati premoč domače ekipe.
V I L M A S T A N OVNI K

Jesenice - S sklonjenimi glavami so v nedeljo zvečer z ledene ploskve v Linzu odhajali jeseniški hokejisti. Po petih četrtfmalnih tekmah z
ekipo Livvest BW Linza so na
koncu morali šefi v roke in
za odločilno zmago čestitati
domačim hokejistom. Kaj
lahko pa bi bilo tudi drugače,
saj so se Jeseničani in njihovi navijafi še v četrtek zvečer
v domači dvorani veselili
zmage 4 : 1 in izenačenja v
zmagah na 2 : 2 .
Tako so v nedeljo hokejisti
Acronija Jesenic v Linz odšli
prepričani, da jim lahko
uspe še nov podvig, zmaga v
gosteh. Toda žal so začeli
slabo, saj so domačini že v 2.
minuti povedli z 1 : o. Jeseničani so sicer nato prek Jarroda Skaldeja izenačili, v nadaljevanju pa dobili tri gole,
tako da so domačini pred zadnjo tretjino vodili že 4 : 1 . Ko
sta nato zadela Derek Bekar
in še Boris Pretnar, je že kazalo, da bo dvoboj znova na-

TURNO

Hokejisti Linza so se na petih tekmah vendarle izkazali za premočnega tekmeca ekipi
Acronija Jesenic. / F«O: TIN. DOH
pet do zadnje sekunde, a so
domačini izkoristili nepazljivost jeseniške obrambe in
povedali 3 5 : 3 . Jeseničanom
preobrat v zadnjih minutah
ni več uspel in v polfinale se

SMUČANJE

je uvrstila ekipa linza. Za finale se bo pomerila z ekipo
Z M Olimpije, ki je že prej trikrat ugnala celovški KAC,
drugi polfinalni par je Vienna Capitals : Red Buli Salz-

burg, saj je ekipa Salzburga
na odločilni peti tekmi v nedeljo doma premagala V S V
Beljak. Polfinale se začenja
danes, ekipe pa igrajo na štiri zmage.

TENIS

C H A M P E R V , R U D N O POL)E

DOMŽALE

Kuhar šesti na svetovnem prvenstvu,
Soklič zmagal na Pokljuki

Veterani za naslove prvakov

Slovenska reprezentanca v tekmovalnem turnem smučanju
je na 4. svetovnem prvenstvu v Champeryju v Švici. Slovenijo zastopajo članica Jana Marinko (AO Rašica), mlajši član
Nejc Kuhar (TTSO Jezersko) ter člani Anže Šenk (TTSO Jezersko), Marjan Zupančič (PD Srednja vas v Bohinju) in Klemen Triier (PD PT Ljubljana - PS Kranj). Na nedeljski posamični tekmi je Nejc Kuhar osvojil odlično 6. mesto med
mlajšimi člani, v skupni razvrstitvi pa je bil 31., mesto za najhitrejšim Slovencem Anžetom Šenkom. Marjan Zupančič je
bil 40., Klemen Triier pa 53. Na startu je bilo 88 tekmovalcev. Prvenstvo se bo zaključilo v petek. Na Pokljuki pa je v
soboto potekala četrta letošnja tekma za slovenski pokal, 5.
Pokljuški gams. Dobil ga je Tomaž Soklič iz Šenturške Gore.
Drugi je bil Milan Šenk, tretji pa Tone Karničar, oba z Jezerskega. Pri mladincih je prvič zmagal Jaka Ortar. M. B.

Domžale so bile gostitelj letošnjega državnega dvoranskega
prvenstva v tenisu za veterane. Naslove so osvojili Vesna
Stanko, Joži Lukač, Pavle Žerjav, Ciril Ribičič, Jani Urbane,
Zmago Tajnšek, Ivo Beliš, Tone Komar ter Sašo Štiftar B. M.
ZAGREB

Grega Žemlja v četrtfinalu
Na turnirju z nagradnim skladom deset tisoč ameriških dolarjev serije Futures v Zagrebu se je Grega Žemlja uvrstil v
četrtfinale, kjer je moral priznati premoč Angležu Joshui
Goodallu. Pred tem je Grega v prvem krogu ugnal drugopostavljenega igralca Marka Tkalca, v naslednjem krogu pa je
prišlo do še enega slovenskega obračuna, ko sta se spopadla s klubskim kolegom Blažem Kavčičem. Žemlja je slavil
tesno z izidom 2 : 6; 6 : 4; 6 : 3. B. M.

Uspešna Marko in Blaž
KICKBOX
TRŽIČ

Gorenjci zmagali kar devetkrat
Klub borilnih veščin Tržič je minulo soboto organiziral Gorenjski pokal Slovenije Tržič open, katerega se je udeležilo okoli sto
tekmovalcev iz Tržiča, Škofje Loke, Kranjske Gore, Kranja, Jesenic, Domžal, Ljubljane, Zagorja, Ormoža, Murske Sobote in
Nove Gorice. Borbe so bile organizirane na visoki ravni, tekmovalci v otroški, ženski in moški kategoriji pa so se pomerili
v semi in light contactu. Tekmovalci so se delili tudi na nove in
stare člane, tako da so bile borbe, glede na znanje udeležencev, pravične. Gorenjske barve so najbolje zastopali prav tekmovalci iz domačega kluba. V ženski kategoriji sta tako med
starimi članicami slavili Sabina Alijagič (57-63 kg) in Wanda
Baloh (64-70 kg). V moški kategoriji so med novimi člani zmagali Sretko Petoš (60-66 kg) iz domačega kluba, Andraž Lavtižar (81-87 kg) iz Kranjske Gore ter Mersim Meržič (-1- 95 kg) iz
Kranja. Med starimi člani pa so prva mesta osvojili Mladen Bijelič (60-66 kg) iz domačega kluba, Gašper Benet (74-80 kg) iz
Kranjske Gore, Daniel Kovačevič (81-87 kg) iz domačega kluba
ter Mensur Marišič (+ 95 kg) iz Kranja. P. P.

Na turnirju ATP v hn/aški prestolnici, kjer je vrednost nagradnega sklada kar 370 tisoč ameriških dolarjev, so se
neposredno v kvalifikacije uvrstili trije slovenski igralci. Prvo
oviro sta uspešno preskočila Tkalec in Kavčič; Marko je s 6
: 4; 6 : 3 ugnal Nizozemca Van der Meera, Blaž pa domačega igralca Sančiča s 6 : 2; 6 : o. Grega Žemlja pa je presenetljivo gladko izgubil z Denijem Žmakom, ki je bil boljši
z rezultatom 6 : 2; 6 : 3. B. M.

ROKOMET
Š K O F J A LOKA

Mladinci Knauf Insulation proti naslovu prvakov
Konec tedna je bila članska ekipa Knauf Insulation prosta
(zaradi izstopa Nove Gorice), so pa lep uspeh dosegli loški
mladinci. Vrstnike iz ekipe Goid Cluba so premagali kar z 41
: 27, najbolj pa se je pri Ločanih izkazal Grega Jamnik, ki je
dosegel kar i i golov. Tako so mladinci ekipe Knauf Insulation po 16. krogu na prvem mestu, do naslova prvaka pa jih
loči še pet pomembnih tekem. V. S.
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Na finale z novim trenerjem H

GIBAJTE SE Z NAIVII

MIROSLAV BRACO CV)ETIČANIN

Odbojkarji ACH Volleyja so v zadnjem krogu rednega dela srednjeevropske lige premagali moštvo
Varaždina, na finalnem turnirju konec tedna v Innsbrucku pa bodo igrali po taktirko novega glavnega
trenerja Radovana Gačiča.

Kolesar Je tudi pozimi
lahko vozen

V I L M A STANOVNIK

Radovljica - Minuli četrtek
zvečer je ekipa A C H Volleya
odigrala zadnjo tekmo rednega dela v srednjeevropski
ligi. Na domačem parketu
športne dvorane v Radovljici
so se pomerili z moštvom
Varaždina in pričakovano
slavili visoko 3 3 : 0 (21,16,
21). Tako so Blejci po redn e m delu srednjeevropske
lige s šestnajstimi zmagami
in dvema porazoma osvojili
prvo mesto na lestvici in se
ix)do konec tedna m finalnem
turnirju borili za novo lovoriko
z ekipami Aich Doba, Aon
Hotvolleysem in domačo ekipo Hypo Tyrol. Polfinalni boji
bodo v četrtek, 28. februarja, finale pa v petek 29. februarja. V
najboljšem slovenskem odbojkarskem kolektivu so za navijače pripravili prevoz na turnir
oziroma dvodnevni progam
(več na wwwach-volley.si), zanimanje 2a ogled pa je veliko, tako da se jim obeta tudi
izdatna pomoč s tribun.
5 e pred zadnjimi letošnjim i pomembnimi tekmami
blejskih odbojkarjev pa se je
vodstvo kluba odločilo, da
prekine sodelovanje z dosedanjim glavnim trenerjem
ekipe Dragutinom Baltičem. Kot vzrok so navedli

Dragutina Baltiča je na mestu glavnega trenerja zamenjal dosedanji pomočnik
Radovan Cačič. /Foto.T.n.ooki
nedosežen cilj v Ligi prvakov, saj se niso uvrstili med
dvanajst najboljših evropskih ekip, čeprav je bil ta cilj
objektivno dosegljiv. "Ker
moštvo vstopa v najbolj pomembno obdobje sezone,
ko mora ves čas in vso energijo usmeriti v maksimalno
pripravo na vse tri končnice, to je zaključni turnir
srednjeevropske lige v Innsbrucku, zaključni turnir za

pokal Slovenije v marcu in
zaključek državnega prvenstva v aprilu, je vodstvo sklenilo izjemno pomembno
vlogo glavnega trenerja zaupati dosedanjemu pomočniku Radovanu Gačiču," je
sporočil izvršni direktor
Gregor Humerca. Novi
glavni trener je začel delati
že konec tedna, kondicijski
trener in fizioterapevt eidpe
pa je še naprej ostal Marko

Olimpijska priznanja za
gorenjske športnike
JANKO RABIČ

Jesenice - Športna zveza Jesenice je kot nosilka regijske
pisarne Olimpijskega komiteja Slovenije letos že tretjič
organizirala podeUtev priznanj športnikom in športnicam z Gorenjskega za najodmevnejše tekmovalne dosežke v lanskem letu. V dvorani Gledališča Toneta Č u farja na Jesenicah je najprej
odličnim športnikom dobrodošlico izrekel vodja regijske
pisarne Brane ]eršin. Športna zveza Jesenice je na prireditev povabila tudi najstarejše jeseniške olimpijce Toneta Pogačnika, Jožeta Bertoncl|a in Jožeta Zidarja.
Priznanja sta športnikom
in športnicam podelila predsednik Slovenske olimpijske
akademije Miro Cerar in članica izvršnega odbora O K S
Sonja Poljšak. Male statue
OKS so prejeli: Maja Sajovic,
Gorazd Lah, Matej Bečan
(padalstvo - para ski), Davor
Janžič in Gregor Močilnik

Predsednik slovenske olimpijske akademije Miro Cerar je
nagovoril gorenjske športnike.
(športno balinanje). Maja
Vidmar (športno plezanje)
in Krešo Keresteš (precizna
orientacija). Zlate znake
OKS so prejeli: Irena Avbelj
(padalstvo), Tina Katrašnik
(motodklizem), Andreja Dolinar, Mateja Pintar in Barbara Meglič
(invalidski
šport), kar 20 športnikov in
športnic pa je prejelo srebr-

ne in bronaste znake OKS.
Na prireditvi je predsednik
Športne zveze Jesenice Janez Štojs izročil posebno priznanje odbojkarskemu sodniku Petru Končniku z Jesenic, ki je v dolgoletni karieri
sodil na največjih svetovnih
tekmovanjih, olimpijskih igrah in številnih tekmah v
Sloveniji.

Šercer. V prihodnjih dneh
naj bi ekipa dobila tudi novega pomočnika glavnega
trenerja, predsednik U O
kluba Rasto Oderiap pa je
potrdil, da so v teh dneh že
podpisali štiriletno pogodbo
z enim najboljših liberov v
Evropi Sebastijanom Škorcem, prav tako pa se dogovarjajo tudi že o drugih danih blejskega moštva za
novo sezono.

DESKANJE
MEDVODE

Uvrstitev sezone za
Izidorja Šušteršiča
Na petem paralelnem veleslalomu v deskanju na snegu
to sezono v japonskem Goju
se je izmed Slovencev najbolj izkazal Medvodčan Izidor Šušteršič, ki je s šestim
mestom dosegel najboljši
izid sezone. Zmagal je Kanadčan Jasey Jay Anderseon.
Od naših je Rok Flander
osvojil 20., Rok Marguč 33.
in Žan Košir 41. mesto, Jernej Demšar pa je ostal brez
uvrstitve. Med dekleti je bila
Nizozemka Nicolien Sauerbreij v finalu hitrejša od Avstrijke Julie Dujmovits, edina
slovenska predstavnica Cloria Kotnik je zasedla 28. mesto. V skupnem seštevku
svetovnega pokala Rok Flander ostaja na tretjem mestu,
za Francozom Matthieujem
Bozzettom. V. S.

GG

naročnine
04/201 4241
e-po§ta: narocnine@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

Drži. Glede na temperature
prejšnjega tedna, sem ugotovil,
daje pognalo več kolesarjev na cestah kot pa zvoniScov po travnikih.
Februar ne velja za prijatelja
kclesatjev, vendar kot kaže, je ktc^ji še kar radodaren. Moji prijatelji so sami vrhunski rdcreativd. Skoraj vsi, se moram popraviti. Peter mi je še posebg pri srcu,
vendarje laije gada zmrznjenega pojesti kot pa njega spraviti v
gibanje. Da ne bom krivičen: on
je ribič, jaz pa po tyegpvem neumen, ker sedenja na hladilniku,
polnem piva, in zapičene rifciSke
palice v krtino ne uvrščam v rekreacijo. No prav, mo§}če v mentalno, nikakor pa ne vfizično.Če
pa že ujame kakega 15-ki/ogramskega krapa, vpije na pomoč, kergpne more sam spraviti iz vode.

osvMa luč v moji kleti. Seveda se
je nad njegovo giovo prižgal oijaSki vprašcy. Hitel sem rudagpUi:
strcj^, v katerega nemo zreš, se
imenuje Crono Hydromag.
Uporabniki ga kličemo tudi trenažer. Ta revolucionarni pripomoček je ustvarjen kot odgovor
za tvoje sarkastično vprašanje iz
bi/ga. To, kar vidiš, je pripomoček, ki kolesarja ohranja voznega
tudi pozimi. Voznega, bi moral
označiti v narekovajih, ker čudež, ki ga giedoi, omogpča prvovrstno statično kdesarjenje.
- Statično kolesarjenje? Fant
moj, bife ti Škodi Peterje seveda
izuM pričakovano. Moja razlaga je kazala rui predavanje.
Peter je moj dober prijatelj in ve,
da imam i« kleti tudi nekaj dobrot
iz Štajerske. Nalil si je kozarec
bel^a, sedel na zabojček krompitja in podušal. Kot učitdj tehnične vzgf^e sem korakal po utesSkratka...
Moje prepričeva>ye za kolesar- njeni kleti in mu skušal razložiti
jenje seje do zdaj vedno samo od- pomen tega neverjetnega Sloveškega izuma. Včasih kolesarji
podležemo zunanjim temperaprotih^esarsk^a jopiča. In če
sem ^ral na karte ryegave briht- turam, zato sežemo po alternatine glave, sem se tudi zmotil. Tip vi. Treruiierji nam omogočajo
ima vgrajeno čelado, ki ga ščiti vadbo na suhem, toplem, v garaži, kleti, hodniku cdi dnevni sobi
pred vsako obliko povečanega
pred tdevizijo. Trenažer je sodopulza.
Ko so temperature padle pod bna različica sobne^ kolesa, ki d
nido, sva sedela na radiatorju v ga vsi prestavljamo, ko nam ga
najinem priljubljenem bi^u in kdo omeni Da, atoje tista mašipedala mimo natakarice skozi na, ki ima rok uporabe samo en
okno v mraz. - Danes je enkraten mesec, redkokdaj več in potem se
nekcg časa na njem nabira prah.
dan za kolesarjenje, kajne? je
dregnil s tonom v glasu, Idje ka- Potem ga pokryemo in ga v upazal na prepir. Seveda sem najprg nju, da ga bomo še kdaj uporabljali, pospravimo v klet ali na
ignoriral njegovo vprc^nje. V
ozadju Hekne Bkgne, kije cvili- podstreho, ker prodati ga je itak
la iz zvočnikov, sem slišal tudi nemogoče. No, novgša generacinjegov "posiljeni"smeh. Kako od- ja opisanega "strašila"je drugačna in ima kar nekaj prednosti.
vratnoje to dišati od prijate^a.
- Nebošveijd, ampak lahko ti Prva je ta, da v trenažer vpnd
dokažem, da se tudi ob radiator- svoje lastno kolo, s katerim koleju lahko kolesari. Sem zmagos- sariš cdo sezono. S tem je vadba
lavno odgovoril na iyegovo pred veliko kakovostngša, saj ohranjaš
popolnoma enak položaj na kolenekaj minutami zastavljeno
su, kot ga imaš pri vožnji na cevprašanje.
sti. S tehnično dovršenimi pneste- A, bejž no bgž, Nace, se
Peier ni vdal. - Če je to mogoče, vami lahko težavruxt vadbe polpotemtakem še sam postanem jubno regtdirate tako, da si lahko
kolesar. Se§a sva si v dlani, in privoščite tudi simulaajo izredno
ker sem bil že prepričan o svojem
zmago^yu in njegovem porazu (pravzaprav o njegovi življenji odloŠtvi}, sem mu stresel
rd«), kot jo strese kapetan Reala
Madrida kapetanu moštva iz obHnskel^.
• Taraaaa ... to je to, sem Janjamo naznanil strqj&k, ki ga je

jasno, datorU novost. Med kolesarji tekmovalci je nenadomestljiv pripomoček za trening ali za
ogrevanje npr. pred vožnjo na
čas, vendar zadnja leta tudi nepo^jiv spremljevalec vsdt tistih
rekreativcev, ki radi vrtijo pedala
tudi takrat, ko drugi smučajo.

NASVETI
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MOJ POGLED
DAM)ANA Š M I D

Zakaj me ne poslušaš? (3)
dkar smo zamenjali
telefonski
paket,
vem, kaj so to motnje. Od takrat naprej tudi ves
čas poslušam pripombe mojih
sogovornikov na drugi strani
telefona, da slišijo samo vsako
mojo drugo besedo. Če imajo
sploh to srečo, da me lahko
prikličejo po telefonu ... Motnje, motnje ... Takšnim motnjam rečemo motnje na komunikacijski
poti.
Zanje
pravzaprav nismo sami krivi,
lahko pa precej pripomorejo k
slabemu pogovoru med dvema človekoma. Za takšne
motnje imamo ljudje nekaj
več posluha kot za tiste, ki
jim pravimo motnje zaradi
nerazumevanja
med oddajnikom in sprejemnikom. Te
se posledično pojavijo, ko prijavljamo motnje pristojnemu
operaterju in naše misli in
občutki niso uglašeni med seboj. Poleg čakanja, da me bo
nekdo le slišal, me jezi tudi
to, da še potem ko me nekdo
sliši, dobim občutek, da me
zares ne sliši. To se nam dogaja. če na drugi strani ni
empatije. Če človeka, ki mu
opisujem problem in za katerega bi moral iskati rešitev

O

Prisluhnite n a m polepšali vam bomo
dan.

prav on. ne zanima, ali bo težava zares odpravljena ali
ne. V tej fazi se razumu v veliki meri pridružijo
čustva.
Če jih ne brzdamo, je komunikacija še bolj otežena in rešitev še bolj oddaljena. Sporočila namreč sprejemamo skozi različne filtre in zato se pogosto dogaja, da je lahko popolnoma ista informacija za
ljudi
različno
obarvana.
Vsak ji namreč doda še svoja
čustva, želje in potrebe. Poleg
tega jo spustimo preko naših
predsodkov in vrednot. Zato
ni čudno, daje tako veliko komunikacijskih
nesporazumov. Bolj kot se zavedamo
tega, kar vpliva na sprejemanje informacij, bolj kakovostno lahko poslušamo druge.
Tako lahko s treningom dosežemo. da smo pri poslušanju
bolj odprtega srca, da informacij ne vrednotimo
na
"prav in narobe", ampak jih
samo slišimo kot radovedni
otroci. To je seveda enostavno, kadar nismo vpleteni in
se nas problem ne tiče. Sicer
pa ... no, naj vam opisani primer služi kot študijski primer
različnih
komunikacijskih
motenj ... in slabe prakse ...

TU ISTIiNI
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umiui.potepuh.com

Bela omela uredi obtok
Bela omela oz. ptičji lim (Viscum album) je ena izmed najbolj zanimivih rastlin, kar jih je na svetu.
Ne raste namreč iz zemlje, temveč se naseli na drevesih. Zdravilski velikani so in še svetujejo
uživanje čaja iz te zdravilne zajedavke ljudem, ki imajo moten krvni obtok, težave s ščitnico in srcem.
PAVLA K U N E R

Bela omela se najbolje počuti n a topolu, jelki, jablani,
smreki, jerebiki, boru, lipi,
brstu, vrbi, jesenu, orehu,
hruški, slivi, glogu, leski, vinski trti, zato se na ta drevesa
oz. grme tudi najbolj pogosto povabi v goste. T u pa tam
se naseli še na hrastu, brezi
in bukvi. Mlade vejice z Usti
nabiramo februarja, marca
in aprila ali pa spet od oktobra naprej. Ko jih posušimo,
jih razrežemo. T a m a j h e n
rogovilast grmiček cveti od
konca februarja do aprila,
bele lepljive jagode pa dozorevajo od septembra do novembra in so strupene. Bela
omela ima številne zdravilne
odlike, a le, če jo uživamo v
zmernih količinah.

Poljub pod omelo
Z a Kelte je bila bela omela
najsvetejša rastlina. Omelo
je smel z drevesa odrezati le
svečenik in to samo z zlatim
srpom. Bog varuj, da bi se ta
božji dar dotaknil zemlje!
Vsakdo, ki je srknil požirek
napitka iz krvi žrtvovane živali, omele in pora, je bil deležen blagoslova i n čilosti.
T u d i stari Grki so bili navdušeni nad to nenavadno rastlinico. Z njeno pomočjo je uspel Enej odpreti vrata podzemlja. Videli so, da druge
rastline pozimi počivajo,
omela pa je polna življenja.
Njeno zelenje ohranja upanje n a prihod pomladi, na
novo življenje. V srednjem
veku je ni bilo zeliščarske
bukve, ki ne bi hvalila silnih

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

MARJETA SMOLNIKAR

Sobota, 1 6 . j u n i j a
Naključja so resnično osupljiva. To jutro, denimo, je naneslo, da me je zbudila veverica, ki je - veijeli ali ne - storž
(najverjetneje nehote) naciIjala naravnost na konico mojega nosu, ki sem ga v sinhronizaciji z očmi prav v tem trenutku naravnala v smeri njenega pristanka na veji borovca tik nad menoj. Pošiljko
vzamem za darilo narave in
se Vsemogočnemu
zahvalim

inf0@g-gia5.si

za neprecenljivi dar življenja
in za čudovit poletni dan, ki
se ravnokar rojeva pred mojimi očmi. Razen
razigranih
veveričje moje bližnje okolje
še povsem mirno in domala
negibno.
Spijem sok, si obujem tekaške copate in pretečem razdaljo od tu do začetka Kamenjaka in nazaj. Vmes si v enem
od številnih zalivov telo razmigam še v prijetno hladnem
in povsem negibnem moiju. S
skale, na kateri se sušim, opazujem morskega pajka, se
pravi raka, z ubogo kožico v
kleščah in z očitnim namenom, da si ubožico privošči
za zajtrk. Je pa tako, mi pade
na misel, daje v primerjavi s

omelinih moči. Veljala je za
simbol rodovitnosti i n ljubezni. Običaj, ki ga ponekod
poznajo še danes, veleva, da
se mora par poljubiti pod vejico omele. Tako si zagotovi
srečo, blagostanje in večno
zvestobo.
U r a v n a v a krvni tlak
Ž e antična zdravnika Plinij
i n Hipokrat sta omelo predpisovala pri vrtoglavici, božjasti i n tumorjih. Sv. Hildegarda je v srednjem veku na
s e z n a m bolezni, ki j i m je
ptičji lim kos, dodala še protin in prsne bolezni, župnik
in zdravilec Sebastian Kneipp
pa je dobro vedel, da užene
tudi motnje krvnega obtoka
in uravnava krvni tlak. V
ljudski medicini velja omela
že od nekdaj za zdravilo za
živce, zoper božjast i n krče
pri otrocih. Koristi tudi pri
vseh boleznih zaradi premočnega delovanja ščitnice
i n pri vseh notranjih krvavitvah, pri krvavitvah iz pljuč,
nosu in maternice. Z omelin i m čajem preganjajo tudi
seneni nahod. V novejšem
času so klinično ugotovili, da
omela preprečuje nastanek
nekatei^ vrst raka in zavira
njegov razvoj. Med obilico
potrjenih omelinih zdravilnih učinkov moramo omeniti, da učinkuje proti izčrpanosti, aterosklerozi, starostn i m okvaram srca. Je najboljše zelišče za uravnavanje
krvnega tlaka. Z omelo odpravljamo padec ali zvišanje
daka, ki se pojavita zaradi
motenj v obtoku. Zdravilna
moč rastline je usmerjena v
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človekovo usodo narava sicer
kruta, a predvidljiva.
Ko se vrnem na izhodiščno
točko, so razen Julije že vsi pokonci. Tudi zajtrk je že na
mizi. Zame ovseni kosmiči s
sojinim jogurtom in s suhimi
brusnicami. Tina je resnično
zlat otrok. Po zajtrku se Tina
in Andrej odpeljeta po nakupih
in na kavico v Puh, mami na
obhod kampa, Bojan, Luka in
Julija, ki je medtem tudi že
vstala in nekaj časa tnnarila,
se s čolnom odpeljejo na enega
od številnih otokov in otočkov,
sama se zleknem 1» visečo mrežo in se zatopim v življenjski
priročnik z naslovom Igra življenja in kako jo igrati, avtorice
Florence Scovell Shinn.

to, da uredi obtok, da okrepi
srce i n s tem napravi pot za
zdrave razmere. Pri tem pojenjajo tudi stranski pojavi
tako previsokega kakor prenizkega tiaka, kot so naval
krvi v glavo, omotica, glavobol, šumenje v ušesih. Zvišuje dejavnost žlez v prebavn e m sistemu i n tako pomaga k odpravljanju zaprtosti,
napenjanja,
zabasanosti.
Ureja pomanjkljivo izločanje
žolča i n delovanje trebušne
slinavke, kar posredno preprečuje nastanek sladkome
bolezni. Blagodejno deluje
pri zastajanju vode, protinu,
revmi, k a m n i h v mehurju,
zastavlja krvavitve, tudi notranje, i n lajša menstrualne
i n težave v menopavzi.
Preliv in poparek
Osnovni recept priporoča
pripravo omelinega čaja v
obliki preliva: dve žlički bele
omele prelijemo s četrt litra
hladne vode. Ptistimo 1 0 - 1 2
ur, precedimo i n pijemo po
dve skodelid na dan. Z a zniževanje tlaka je Kneipp pri-
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poročal čajno mešanico iz
enakih delov bele omele, gloga i n melise. Ščep mešanice
prelijemo s skodelico hladne
vode in segrevamo do vretja.
Pijemo dvakrat na dan po
eno skodelico po jedi. Pri poapnenju žil zmešamo e n ^ e
dele omele in njivske preslice. Ščep mešanice prelijemo
s skodelico hladne vode i n
pustimo, da na hitro zavre.
Spijemo dve skodelici tega
čaja dnevno po požirkih. Čajno mešanico za menstrualne
težave i n v menopavzi pripravimo tako, da zmešamo
enake dele rmana, bele omele, presUce i n plahtice. Dve
čajni žlički mešanice prelijemo z 2,5 d d vrele vode, pustimo 5 m i n u t , precedimo i n
pijemo po požirkih. Čajno
mešanico, ki krepi srce, pa
zmešamo iz 5 žlic omele, 5
žlic gloga, 3 žlic šentjanževke
i n 2 žlic melise. Tri žlice tako
pripravljene čajne mešanice
prelijemo z vrelo vodo in pustimo stati čez noč. Zjutraj
precedimo, osladimo z medom in pijemo v enakomernih obrokih čez cel dan.

KLEŠČAH

Takole se knjiga
začne:
"Večina ljudi meni, da Je življenje bitka, toda življenje ni
bitka, ampak igra. Vendar je
to igra, ki je brez poznavanja
božjega zakona ne moremo
uspešno igrati. Stara in Nova
zaveza podajata pravila igre
čudovito jasno. /.../ Vse, kar
si človek zamisli, se prej ko
slej udejanji. Poznam človeka, ki se je bal določene bolezni. To je bila zelo redka bolezen in težko se je bilo z njo
okužiti, toda on si jo je nenehno slikal in bral o njej, dokler
se ni pri njem resnično pojavila in je umrl kot žrtev izkrivljene domišljije. Tako vidimo,
da Je za uspešnost v igri življenja nujno vzgajati sposo-

bnosti predstave. Človek, ki
svoje predstavne sposobnosti
izuri tako, da si vedno zamisli samo dobro, prinese v svoje
življenje vse pravične
želje
svojega srca - zdravje, bogastvo, ljubezen, prijatelje, popolno uresničenje sebe in najvišje ideale.
Domišljijo
so
imenovali
tudi duhovne škarje, ker dan
za dnem reže in kroji podobe,
kijih človek vidi. Svoje lastne
stvaritve prej ko slej sreča v
zunanjem svetu. Človek mora
razumeti delovanje svojega
duha, da lahko uspešno izuri
svojo domišljijo. Grki so rekli:
Spoznaj sel /.../."
{Se

nadaljuje.)

RADOSTI ŽIVLJENJA
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Vitlof

KUHARSKI RECEPTI
Z A VAS IZBIRA D A N I C A

BORIS BERGANT

Ste že kdaj p o s k u s i l i iz
radiča pripraviti juho, kakšno omako, ga kakorkoli
skuhati ali speči? Z a vse to
je idealen belgijski radič ali
vitlof, ki i m a podolgovato,
ovalno, čvrsto glavo i z nežno r u m e n i h listov. Glave
oblikuje šele po siljenju,
kar pomeni, da nad korenin a m i porežejo zelene poganjke, korenine pa presadijo v posebne rastlinjake, v
katerih j i m zastrejo dnevno
svetlobo, da v temi poženejo nove, bledo r u m e n e poganjke. Pri nas se ni kaj posebej uveljavil, ker so ga
uporabljali kot navaden radič za solato, vendar pa je
poleg nje morda še boljši
nasoljen i n k u h a n , pečen
ali dušen. Presen je krhko
svež in i m a prijeten grenek
priokus. K u p i m o ga lahko v
vsaki bolje založeni trgovin i z zelenjavo, pri tem pa ni
potrebno biti posebej pazljiv, saj videz pove vse. Pazimo le, da listi niso oveli
i n rjavkasti, ter da so lepo
rumeni i n ne zeleni, ker to
pomeni, da so bili izpostavljeni svetlobi ter da so bolj
grenki, kakor je potrebno.
Pred pripravo je treba pri
vitlofu odstraniti stržen,
ker je v n j e m večina grenkobe, kar storimo tako, da
ga klinasto izrežemo. Pripravljamo ga na več načinov: kot solato, k u h a m o ga
kot zelenjavo, pripravljamo
z n j i m razne mesne jedi, ga
obložimo s pršutom i n sirom ali pa pripravimo iz
njega kremno juho in omako. Zaradi značilnega, rahlo grenkega okusa se odlično poda k m e s u in ribam,
slasten pa je tudi prelit z sirovo omako.

Tedenski jedilnik

Vitlof s sirovo kremo
Za 4 osebe potrebujemo: 1
vei^o glavo vUlofa, 30 dag svežega- sira (rikota ali skuta), 5
žlic oljčnega olja. 2 žlici jabolčnega kisa, vejico bazilike,
šopek drobnjaka, nekaj vejic
peteršilja, sol in sveže mlet
poper.
Vitlofu previdno potrgajte
liste, jih operite Ln osušite s
kuhinjsko krpo. Sir dobro
zmešajte, da postane kremast, vanj med stalnim mešanjem vlijte oljčno olje
i n jabolčni kis. Dodajte še
dobro sesekljana zelišča, sol
i n poper. Mešajte še toliko
časa, da krema postane homogena. Kremo napolnite
v dresimo vrečko in jo
nabrizgajte na liste vitlofa.
Postavite za nekaj časa v hladilnik, da se okusi prepojijo
in postrezite kot hrustljav
prigrizek.

Vitlofova juha
Za 4 osebe potrebujemo: 40
dag vitlofa, i čebulo, 25 dag
krompiija, 1,21 mesne juhe ali
vode, 2 žlici olja, 1 žlico moke,
1 strt strok česna, 1 dl sladke

smetane, sol, sveže mleti poper
in malo sveže sesekljanega
peteršilja.
Na olju močno prepražite
očiščen i n narezan vitlof
skupaj s sesekljano čebulo
ter soljo. Dodajte na kocke
narezan olupljen in očiščen
krompir. Pomokajte, zalijte
z juho, začinite in kuhajte,
da se vitlof i n krompir
zmehčata. Juho zmiksajte
s paličnim mešalnikom i n
jo nazadnje zalijte še s sladko smetano, prevrite i n postrezite s sesekljanim peteršiljem.

Zapečen vitlof s pršutom
Za 4 osebe potrebujemo: 4
majhne ^vice vitlofa, 15 dag
kraškega pršuta v kosu (ali 20
dag kuhanega pršuta), 2 dl
sladke smetane, 10 dag parmezana, maslo, sol in sveže mlet
poper.
V i t l o f očistite, operite,
narežite n a trakove i n ga
m i n u t o ali dve kuhajte v
slanem kropu ter ga dobro
odcedite. Pršut narežite na
m a j h n e kocke, parmezan
naribajte i n zmešajte s slad-

Medene jedi za zimske dni
Prosena torta s sadjem

JANEZ ŠTRUKELJ

DOLENC

Sestavine: 25 dag prosene kaše,
10 dag skute. 10 dog masla ali
margarine, 10 dag pšenične
moke, 5 žlic medu, 3 jajca, 3
žlice pšeničnega zdroba, 1 zavitek vanilin sladkoija, pol žličke pecilnega praška, 25 dag suhega sadja.
Priprava: S u h o sadje namakamo nekaj u r v topli vodi
z nekaj kapljami ruma. Proseno kašo kuhamo 8 minut v
pol 1 vode, odstavimo in pustimo še 25 minut, da nabrekne. Surovo maslo, skuto,
med, vanilin sladkor i n ramenjake penasto umešamo.
Nato dodamo zdrob i n
moko, v katero smo zameša-

li pecilni prašek in vse dobro
premešamo. Nato primešam o še odcejeno in osušeno
proseno kašo in trd sneg beljakov. Testo damo v pomaščen okrogel pekač, ga zravnamo po pekaču i n ga obložimo s s u h i m sadjem. Pečemo
ga pri z m e r n i temperaturi
1 8 0 stopinj Celzija 4 0 minut.

Ovseni keksi
Sestavine: 15 dag lešnikov, 25
dag zmlete ovsene moke, pol
zavitka peciltiega praška, 10
dag medu, 4 žlice mleka, 1 vanilin sladkor, 1 žlička zmletega
janeža, 8 dag masla ali margarine. Kokosovi ostružki po želji.

ko smetano ter začinite
s soljo i n poprom. V i t l o f
stresite v n a m a š č e n o nepregorno posodo, dodajte
kocke pršuta, zmešajte i n
prelij te s prelivom iz smetane i n parmezana. Potresite s koščki masla, postavite
v na 2 0 0 stopinj Celzija
ogreto pečico i n pecite približno 25 minut. Postrezite
vroče s svežim k r u h o m in
solato.

Piščančji file z vitlofom
in gorgonzolo
Za 2 osebi potrebujemo: 40
dag piščančjega fileja brez
kosti, 2 glavi vitlofa, 10 dag
gorgonzole, margarino, rožmarin, sol in sveže mlet poper.
Piščančji file solite i n popoprajte ter ga na hitro opecite na stopljeni margarini.
Vitlof očistite, operite, narežite na trakove, solite in ga
dodajte k piščancu. Začinite
z malce rožmarina, pokrijte
i n dušite 15 minut. Piščance
meso narežite na rezine, ga
obložimo s popečenim in še
vročim vitlofom ter potresite
z gorgonzolo. Postrezite s
pire krompirjem.
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Priprava: Lešnike zmeljemo. N a desko presejemo
ovseno moko s p e c i l n i m
praškom in zmešamo z
zmletimi lešniki. Na sredini naredimo jamico. Vanjo
d a m o med, mleko, vanilin
sladkor i n janež. Na rob
m o k e narežemo kosmiče
m a s l a ali margarine. V s e
sestavine drobljivo sesekljam o i n s h l a d n i m i rokami
pognetemo v testo. Zavijem o ga v alufolijo i n damo
za 30 m i n u t v hladilnik. Desko pomokamo i n razvaljam o pripravljeno testo na 3
irmi debelo. Iz testa izrežem o m a j h n e pravokotnike
ali pa kakšne druge oblike.
D a m o jih na pomaščen pe-

Nedelja • Kosilo: grahova kremna juha, dunajski zrezki,
pire krompir, endivlja s koruzo, pariške rože; Večerja: širna
plošča, pečene paprike iz kozarca, koruzni kruh.
Ponedeljek - Kosilo: prežganka z jajcem in kumino, zelenjavni narastek, jogurt; Večerja: pečeni ciplji, krompirjeva
solata, zrnat kruh.
Torek - Kosilo: jota z repo in kranjsko klobaso, koruzni
žganci z ocvirki; Večerja: ocvrti sir, radič s krompirjem v
solati, kmečki kruh.
Sreda - Kosilo: goveja juha, pečena piščančja bedra, riž z
grahom, motovileč z jajcem; Večerja: meso iz juhe v solati,
čebulni kruh.
Četrtek - Kosilo: gobova juha (iz vrečke), pražena mlada
goveja jetra, polenta, solata iz svežega zelja s fižolom;
Večerja: skutni zeliščni namaz, ržen kruh, jogurt.
Petek - Kosilo: juha iz brstičnega ohrovta, pečeni zrezki
atlantskega lososa, radič s krompirjem v solati; Večerja: pita
iz bučk, kompot ali sadni čaj.
Sobota • Kosilo: ričet z zelenjavo in govedino, ocvirkovka;
Večerja: cvetačna solata z majonezno omako, mesni sir,
koruzni kruh.

Pariške rože
Testo: 300 g moke, 4 rumenjaki, i^o g margarine, 3 žlice mleka, 30 g sladkorja, 10 g kvasa;
Nadev: sneg 4 beljakov, 240 g orehov, 300 g sladkorja
Vse sestavine morajo biti ogrete na sobno temperaturo.
Moko presejemo, dodamo rumenjake in margarino. V lonček damo kvas, mleko in sladkor ter pustimo nekaj časa stati. To dodamo moki, margarini in rumenjakom ter umesimo
testo. Testo pokrijemo in ga pustimo stati, da vzhaja.
Iz beljakov naredimo trd sneg, d o d a m o sladkor in nato
še orehe, vse skupaj previdno premešamo. Vzhajano testo
razvaljamo za prst na debelo in ga namažemo z nadevom.
Ko smo ga namazali, ga od vsake strani proti sredini zvijemo tako, da dobimo na sredini dvojni zvitek, ki ga nato
narežemo na kolobarje. Pekač namažemo z margarino in
pečemo tako dolgo, da pecivo dobi lepo rumeno barvo.

Pita iz bučk
V skledi umešamo: 2 jogurtova lončka moke, i jogurtov
lonček sladkorja, 1 pecilni prašek. Pol te suhe mase stresemo na pekač. Naribamo veliko bučo, jo naložimo na maso
in prekrijemo z drugo polovico mase.
Preliv: V lončku razžvrkljamo 150 ml mleka, 1 kislo smetano,
2.jajci, malce solimo in s tem prelijemo pecivo. Večkrat prebodemo z vilicami in pečemo 4 0 minut pri i 8 o stopinjah
Celzija.
Oba recepta smo vzeli iz velike knjige sladic "Po Božiču diši"
znanega slovenskega kuharja Andreja Frica

KUHARSKI

RECEPTI

kač. N a m a ž e m o jih z mlekom, v katerega s m o dali
kakšno žlico medu. Potresemo jih s kokosom. Pekač
položimo v ogreto pečico na
180 stopinj Celzija. Pečemo
15 minut.

Medeni rogljički
Sestavine za testo: 60 dag
moke, J dag masla ali margarine, sol, 5 dag sladkoija, 2 rumenjaka, 2 dag kvasa, 3 dl
mlačnega mleka.
Sestavine za nadev: 18 dag
medu, 3 dag masla ali margarine, 5 žlic mleka, 2 pesti
drobtin, 1 žlica sladkoija, 12
dag mletih orehov, limonina
lupina.

Priprava: Iz sestavin naredimo kvašeno testo. Naredimo nadev. Med segrejemo z
m l e k o m i n m a s l o m ter odstavimo. Dodamo sladkor,
drobtine, mlete orehe in nastrgano limonino lupino.
Dobro vzhajano testo zvaljam o za prst debelo. Narežemo ga na manjše kose različnih oblik. Na testo položimo
nekaj nadeva, testo prepognemo čez nadev i n oblikujemo v rogljičke ali kakšne
druge oblike. Na pomaščen e m pekaču jih pustimo
vzhajati. Vzhajane premažemo s stepenim jajcem in jih
damo v segreto pečico. Pečemo jih 4 0 minut pri 190 stopinjah Celzija.

ZANIMIVOSTI
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Peter Jovanovič podaril slike
EUFAMI, ki pa mu morajo
plačevati kar visoko članarino, 950 evrov na leto, pove
predsednica društva Tatjana
Gričar. Ker društvo dolguje
še lansko Članarino, za svoje
programe pa v začetku leta
še niso dobili nobenih odobrenih sredstev, so se obrnili
na dobrotnika, če bi jim lahko pomagal s kako donadjo.
Članstvo v E U F A M I je zanje
zelo pomembno, saj jim bo
to združenje pomagalo pri
uveljavitvi zakona o duševnem zdravju, na katerega v
Sloveniji čakamo že 14 let.
Pričakovali so sliko ali dve,
toda Peter Jovanovič jih je
presenetil z donadjo kar desetih grafik. Te bodo prodajali na prodajni razstavi, ki
bo marca v prostorih Gorenjskega glasa.

DANICA ZAVRL Ž L E B I R

Kranj - Peter Jovanovič, slikar in kipar samorastnik izpod Blegoša, svofe slike pogosto podari v dobrodelne
namene. Pred kratkim je deset svojih grafik podaril Humani, združenju svojcev pri
skrbi za mentalno zdravje, ki
osmo leto deluje na Gorenjskem. Gre za društvo, ki povezuje svojce oseb s psihozo
in njihove obolele družinske
dane. Pomaga jim pri izmenjavi izkušenj in strokovnih
informacij, daje organizirano podporo, strokovno izobraževanje in razreševanje
življenjskih stisk, organizira
tudi terapevtsko dejavnost.
Društvo Humana je polnopravni član mednarodnega
združenja svojcev Evrope

Člani društva Humana z grafikami, ki jim jih je podaril
Peter jovanovič.

V Munchnu kolesarili po Alpah
Slovenija se j e na s t o j n i c i v M u n c h n u predstavila t u d i z Julijskimi A l p a m i , o b i s k o v a l c i pa so bili zlasti
n a v d u š e n i n a d v i r t u a l n i m k o l e s a r j e n j e m in p l a n i n s k o nnalico.
VILMA STANOVNIK

Bled - Minuli teden je v
Munchnu potekal najpomembnejši turistični sejem
na Bavarskem, svojo priložnost za predstavitev pa je izkoristila Slovenska turistična organizacija, ki se je
predstavila tudi s Skupnostjo Julijskih Alp. "Že lani
smo si skupaj z STO zadali,
da bomo izkoristili predsedovanje Slovenije E U in povečali našo prepoznavnost
in predstavili turistično ponudbo. Dobili smo priložnost, da se kot partnerska država predstavimo na sejmu
C B R v Munchnu, kar smo
tudi izkoristili. Skupnost Julijske Alpe je tako poskrbela
za glavno animacijo na naši
stojnici, Piran in Portorož za
pogostitev ob odprtju sejma,
Sava Hoteli Bled pa za slovesno večerjo za vabljene goste v Hiton City hotelu v
Munchnu. Obiskovalce je
zlasti navdušila scena, ki je
temeljila na ponudbi pohodništva in kolesarstva. Kle-
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SPOŠTOVANI!
Prejtii ste «no izmed ZAdnjlh Štetih revU«
K«r n«s unima vaS« mMA]« o r*viii. v k prosim«, da
ti io o^ledAt* in preb«r»t«.
V prihodnjih dn«h ves bodo naU sotelavci poklicali in
prosili za mnen]« o rovUI KflfilttL V«s«ll bomo vs*h
pripomb.
RavOa Kapital )n njene prilooe Izh^a^ že dvanajste
leto In sotfl po branosti v sam vrh slovenskega poslovnega tiska (22.000 rednih bralcev).
Zato vas vabimo, da se pridružite vai Itet 4JOO mntatum revije. Ponujamo vam naro£niSk( popust, redno
dostavo dom. prliogo, in kar Je pravzaprav najpomembneje, ponu}amo vam vei M 2J500 ttnmi ZMlmivih informacij, primerjav (n drugega branja, torej kar
rtekai razlogov, da postanete naročnik revije!

* izbor

m PftEJEU BOSTE še-

VtlMrebAlMUUUMe
4o«t09tfoMtTMt A
ttmi^miiti Ornim

terpri{09«2MiiUpniL
OiOO $41) mes»{no.

SKmCSTUM

zunumu

s 138,12

NAROČILNICA
I « ' * * I * FBU IA6 O* E « * FE

C«M t r u M e U je 1 5 3 . 4 * n t .

lOfta)

UtfnsM

2

(.lAcsKaMetiCft

UMr
Hishttip^tLk

f/^mOitmatnSU:
Zjiea« bpU

t-m^
n m o ^ 12000 Hrtof.

TiirfMc as/a «M a. tn «z/a 4M a. «MK «3V1M m
v p r i M ^ da r n ^

M te«

oocatmridmMt^mmme^

M

MojeDelo.com
IZBCRIPRIHOOMOJT

Ines Bardorfer iz Gostilne Lectar je na slovenski stojnici v
MUnchnu navdušila s predstavitvijo lectovih izdelkov.
delovanju smo povabili tudi
občino Radovljica in gostilno Lectar iz izkazalo se je, da
je Ines Bardorfer z demon-

r t^mCi » M • U « i m OAM^

E U R ^

stracijo lectovih izdelkov prijetno popestrila dogajanje
na stojnici," je še dodala Eva
Štravs Podlogar.

MOJE DELO, spletni marketing, d.o.o.
Proletarska 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, T: 01 520 58 19
VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSLITVENIH OGLASOV ( 3 0 0 - 5 0 0 )
NA: w w w . m o l e d e l o . c o m . I n f o @ m o j e d e i o . c o m

Tehnolog v razvoju m/ž (Kranj)
Smo miado, ambiciozno In ekološko naravnano podjetje,
ki se ukvarja s prodajo in distribucijo skandinavskih barv in
lakov na vodni osnovi. Pričakujemo: odgovoniost do svojega dela. srednja lesna oz. kemijska šola. del. izkušnje na
tem področju (ni pogoj), poznavanje lesa (ni pogoj), znanje
nemškega ali angleškega jezika, možnost nadaljnjega izobraževanja. ZaposTttev za ned. čas s poskusnim delom.
IX>flAL, d. o. o., PE Kranj, Struževo3.4000 Kranj, prijave zbiramo do 14. 3. 2008. Več na www.rfK>jedelo.com.
Komerclalno4ehnlčni svetovalec m / ž (teren Slovenija
in nekdanja Jugoslavija)
Ukvarjamo se s prodajo in cfetribucljo skandinavskih t>arv
in lakov na vodni osnovi. Zaradi širitve trga na območju Sk>venije in nekdanje Jugoslavije zaposlimo komercialnotehničnega svetovatea. Pričakujemo komunikativnost, odgovornost do svojega dela. znanje angteščine ali nemšČH
ne. del. izkušnje na področju prodaje. VI. ali VII. st. ekonomske ali tehnične smeri, poznavanje računalniških orody.
DOflAL d. o. o.. PE Kranj. Stnjževo 3 . 4 0 0 0 Kranj, prijave
zbiramo do 14.3.2008. Več na vwvw.mc>iedelo.com.

vozniški izpit kategorije B, komunikativnost In dinamičnost,
pripravljenost na timsko delo. IR Image, d. o. o.. Medvedova 25. 1241 Kamnik, prijave zbiramo do 2. 3. 2008.
Več navwvw.mojedelo.com.

5 x letno
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"Odziv obiskovalcev je bil
res velik, našo stojnico so
obiskali tudi številni pomembni gostje, predstavili
smo logotip I feel Slovenija,
slavnostne večerje se je udeležilo več kot 150 tujih predstavnikov turističnega gospodarstva in medijev, blejski meni, ki ga je predstavila
kuharska ekipa iz Kraljeve
klubske hiše z dimljeno postrvjo za predjed in kremno
rezino za sladico, pa je bil
tudi nekaj posebnega. K so-

Asistent za trženjsko komunk^lranje m / ž (Kamnik)
Pričakujemo: unrveizitetno izobrazbo ustrezne smeri, 2 leti
izkušenj na tem področju, aktivno znanje računalniških
programov MS Office, aktivno znanje slovenskega jezika,

ZeoenaroinHtejectna
do4to(>a 15,02 EUR
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men Langus in Samo Gardener iz LTO Bohinj sta obiskovalcem vse dni omogočala virtualno kolesarjenje
po Julijskih Alpah, na koncu
pa sta jih popeljala še na planinsko malico z zaseko in
klobaso," je povedala direktorica Turizma Bled Eva
Štravs Podlogar, ki je prepričana, da veliko zanimanje
obiskovalcev za njihovo ponudbo ter dobro obiskana tiskovna konferenca ob sejmu
pomenijo, da bosta Slovenija
in Gorenjska privabili še več
turistov.

Voznik kategorije C m/ž (Slovenija)
Nudimo: redno pfačtk) s stalnim in stimulativnim detom prejemkov; dek> za določen čas z možnostjo podaljšanja. Iščemo vozniški izpit kategorije C; samostojnost. Večinoma
boste odgovorni za transport zr>otraj Sbvervje tn občasno/
po potrebi je lahko posamezna vožnja v tujini. Cablex. d. o.
o.. Cesta Ste Marie Aux Mineš 9. 4290 Tržič, prijave zbiramo do 22. 3. 2008. Več na wwv/.mojedeb.com.
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Skladiščnik m/ž (Blejska Dobrava)
Pričakujemo dinamično in komunikativno osebo, ki se bo
vključila v kolektiv in uspešno sodetovala s sodelavci ter s
predstavniki dobaviteljev In kupcev. Prednost i m ^ kandidati z izpitom za vožnjo vifičarja ter pasivnim znanjem nemškega jezika. Nudimo delo v dinamičnem okolju, pretežno
mlajšem kolektivu. Technoplast. d. o. o.. Blejska Dobrava
124, 4 2 7 3 Blejska Dobrava, prijave zbiramo do 5. 3.
2008. Več na www.mojedeto.com.
Specialist trženjskega komuniciranja in odnosov z
javnostmi m/Ž (Kranj)
Od vas pričakujemo: univerzitetno izobrazbo ekonomske

oz. druge ustrezne dnižboslovne smeri; smertrtenje/marketing/tržno komunk^iranje; odlično znanje ar>gleškega jezika (govorno in pisno); najmanj pet let dek>vnih izkušenj na
podobnih delih (marketing, komunkjiranje, odnosi z jav-

nostmi); zaželene so delovne izkušnje v mednarodnem
podjetju. Veyance Technok)gies Europe, d. o. o., Škofletoška cesta 6 . 4 0 0 0 Kranj, prijave zbiramo do 8 . 3 . 2 0 0 8 .
Več nawww.mojedelo.com.
Prodajalec • optik v Kranju m / ž (Kranj)
Pričakujemo izkušenega, ciljno lismerjenega prodajalca;
poznavanje osnov rač. aplikacij; izkušnje v odnosih s strankaini. Ponujamo dek) v prijetnem in sodobnem ambientu;
kvalitetno usposabljanje; stimulativno nagrajevanje, možnost napredovanja in izobraževanja. Planeta, d. o. o.. Optika Ciarus, Šmartinska 152. Dvorana 4,1122 Ljubljar^a, prijave zl>kamo do 7.3. 2008. Več na www.moiedek>.com.
Prodajalec v Lescah (polovični delovnik) m/ž (Lesce)
Pričakujemo izkušnje na področju pozamentarije, danlnega programa in prodaje hišnega tekstila. Veletekstil. d. d..
Leskoškova cesta 1 0 . 1 0 0 0 Ljubljana, prijave zbiramo do
8. 3. 2008. Več na www.moi^lo.com.
Mizar m/Ž (Kamnik)
Pričakujemo: kvalificirani ali priučen mizar z ali brez izkušenj za dek) v proizvodnji. Pričakujemo pozitiven odnos do
deta. ročne spretnosti in natančnost. Nudimo prijetno in
sproščeno dek)vno okolje, stimulattvno plačik). Zaposlimo
tudi invalkle. Stol pisarniški stoli, d. o. o., Kamnik. Korenova cesta 5.1241 Kamnik, prijave zbiramo do 1 2 . 3 . 2 0 0 8 .
Več na www.mojedek5.com.
Komercialist za prodajo rezervnih delov m/ž (Kranj)
Zaposlimo sodelavca za prodajo rezervnih deksv lesnoobdelovalnih strojev in opreme iz našega prodajnega programa. Poleg izoljrazbenih mora kandidat izpolnjevati še naslednje pogoje: vozniški izpit kategorije B, znanje nemškega in hrvaškega jezika, komunikativnost in smisel za prodajo. Kandidatu zagotavljamo dodatno izpopolnjevanje v
Nemčiji. Intercet, d. o. o.. Poslovr^a cona A 2 4 , 4 2 0 8 Šenčur, prijave zbiramo do 13.3. 2008. Več na www.nx}jedeto.com.
Delavec/ka v proizvodnji (Gorenjska In osrednjeslovenska regija)
Za večja, uspešna stovenska podjetja, ki poslujejo na področju Gorenjske in Osrednjestovenske regije, iščemo delavce in delavke v proizvodnji. Nudimo: eno-, dvo- ali več*
izmensko deto. redno plačilo, vsak mesec plaaio 1/12 regresa. I.S.S., d. o. o.. Koroška cesta 53c. 4 0 0 0 Kranj,
prijave zbiramo do 14. 3. 2 0 0 8 . Več na www.mojedeto.com.
Kuhar m/ž (Lesce)
Gostišče Tulipan v svoj kolektiv vabi samostojnega kuhana
m/ž. Pričakujemo: vsaj 5 let detovnih izkušenj, dokončana
gostinska šola, vsaj IV. stopnja smer: kuhar ali tehnik, zaposlitev za nedotočen čas s poizKusno dobo, plača stimulativna. vestnost, komunikativnost Ažman, d. o. o., Lesce,
Tržaška 1. 4248 Lesce, prijave zbiramo do 14. 3. 2008.
Več nawww.mojedelo.com.

DELAVEC B R E Z POKLICA
do; 27.2.08; AGROMEHANIKA. O.O..
H R A S T J E 5 2 A . KFW4J
cto: 27.2.08. ALOJZ OVSENIK S . P , J E Z E R SKA C 108 C. KRANJ
do: 1.3.08; K O C K A - UDUA P O G A Č A R
S P . KRANJSKA C. 4 A, RAOOVUlCA
ŠK, LOKA. KRANJ, alter. izobr.; MIZAR. OBD E L KOVJN. LESARSKI TEH.; do: 2.3.08:
STEKLARSTVO IN ALU KOIJJSTRUKCUE
MARJAN OMANOVIČ S . P . Ž L E B E 1 K.
1 2 1 5 MEDVODE
POMOŽNI DELAVEC
do: 2.3.08. BOŽO BOGOJEVlC-Ba.0 S . P .
BLEJSKA C. 13, TRŽIČ
alter. izobr.. O S N O V N O S IZOBR . do:
5.3.08: MIU. D . 0 , 0 . ZABREZNTCA 7 H.
ŽIROVNICA
<Jo: 27.3.08: MIU. D O.O.. 2ABRE2NICA 7
H. ŽIROVNICA
do: 1.3.08: PRIMOŽ ERŽEN S . P . PRAŠE
55. MAVČICE
do: 5.3.08. TOMAŽ SATLER S . P . OLDHAMSKAC 14. KRANJ
OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA
(Jo: 16.3.08; ANDREJA PODP£(!:AN S . P .
UL LOJZETA HROVATA 9, KRANJ
alter irobr.: SREDNJA POKL IZOBR . do
13.3.08. EPIGRAM ALENKA RAVNIK S.P..
RPANOVAC. 108. ŠENČUR
do: 23.3.08: ERMIN KUKLC S.P.. GORENJSKA C. 33. RADOVULCA
do: 6.3,08; INES. D.O.O.. KRIŽNA GORA
8. ŠK. LOKA
do: 5.3.08; ISKRA MIS, D.D.. U U B U A N S K A C . 24 A. KRANJ
do: 1.3.08: KNAUF INSULATJON. D.D..
TRATA 32. ŠK. LOKA
alter uoU.: I. D O IV. ST. IZOBRAZBE ; do:
23.3.08; M &A, D.O.O.. PODLUBNIK 239.
ŠK. LOKA
do: 13.3.08: PRB. D.O.O.. S R E D N J E BfTNJE 60. ŽABNICA
BLED; do. 27.2.08; P R O S E N COM.
O.O.O.. SP. D U P U E 8. D U P U E
do: 27.2.08; P R O S E N COM. D.O.O.. S P
D U P U E 8. D U P U E
do: 28.Ž.08: S A J . O.O.O.. SREDNJA VAS
6. BEGUNJE
do. 27.2.08; SAFARI COMPANV - J O Ž E
B O R S E S.P.. ŽELEZNIŠKA U L 10. L E S C E
do: 12.3.08: SANOVA. D.O.O.. U L MIRKA
VADNOVA 1. K F V N J
TRŽIČ, alter. «obr,: SREDNJA P O K L IZOBR.; do: 1 3 . 3 , 0 8 : S O S INŽ ING. D.O.O..
TRŽAŠKA C. 2. UUBLJANA
LIČAR
KRANJ; do: 2 8 . 3 . 0 8 ; MOLOS. D.O.O..
M0TNICA9. 1 2 3 6 TRZIN
VARNOSTNIK
alter. izobr.: OSNOVNOŠ, IZOBR.. certifikat
Varnostnik; do; 6.3.08: PLUS ORBfTA.
D.O.O.. VRTNA U L 24. KRIŽE
NATAKARSKl POMOČNIK
alter. izobr,: do: 28,2.08; KAVČIČ UDUA
S.P.. ŽIRJ. JOBSTOVA C. 25. ŽIRt
STROJNI UVAR
alter. izobr.: O B D E L KOVIN; do: 2 . 3 08:
UBER. 0 . 0 . 0 , . KOPAUŠKA UL 1 5 A. $K.
LOKA

POŠTNI MANIPULANT
do: 27.2.08: POŠTA KRANJ. DRAŽGOŠKA
UL 8. KRANJ
BOLNIČAR
alter. izoi>r,: BOLNIČAR-NEGOVALEC: cenifikat: Soc. oskrtKMilec na domu: do 7.3.08;
DOM UPOKOJENCEV KRANJ. C 1 MAJA
59. KRANJ
NIŽJA POKUCNA IZOBRAZBA <D0 3 LET)
alter. izobr: MIZAR. S T R O J N I MEH,. AVTOUČAR. do: 1.3.08; KNAUF If^ULATlON.
D.D . TRATA 32. ŠK, LOKA
SLAŠČIČAR
do: 8 . 3 , 0 8 . BARBARA KATRAŠNIK S , P .
ROBLEKOVO N A S E U E 17. RADOVUlCA
MIZAR
do: 26.2.08; ALFABETA. O.O.O.. SAVSKA
LOKA 2 1 . KRANJ
after. izobr,: LESARSKI TEH., do 27,3.08;
SANING INTERNATIONAL. D . O . O , U L
MIRKA VADNOVA 1. KRANJ
oRer. izobf,- LESAR: do: 12.3.08; SANOVA.
D.O.O.. U L MIRKA VADNOVA 1. KRANJ
do: 2.3,08; S G P TEHNIK. D D„ STARA C.
2. Š K LOKA
KUUČAVNIČAR
attor. izobr.: STROJNI MEH,. ELEKTRIKAR
ELEKTRONIK: do: 1.3.08; KLADIVAR ŽIRt.
D.D,. INDUSTRUSKA U L 2 . ŽIRI
O B U K O V A L E C KOVIN
alter. izobr,- STROJNI M E H . STROJNI
TEH.. dO. 16.3.08; ISKRA MIS. D.O..
U U B U A N S K A C 24 A. KRANJ
do: 1.3.08; KLADtVAR ŽIRI, D.D.. INDUSTT^USKA UL 2. ŽIR!
do: 2 3 . 3 . 0 8 ; LOGAR TRADE. D 0 . 0 . .
POSLOVNA CONA A 41. Š E N Č U R
STRUGAH
do: 26.2.08: Alf/>fiETA. 0 . 0 O . SAVSKA
LOKA 2 I.KRANJ
atter. izobr.: ORODJAR; do. 26.2.08: LETEHNIKA. D.O.O.. Š U C E V A U L 27. KRANJ
OROOJUVR
alter. rzobr.-. KUUČAVNJČAR. O B U K
KOVIN. FINOMEHANIK. STROJNI TEH.; do
16.3.08: ISKRA MIS. D.D.. UUBLIANSKA
C. 24 A. KRANJ
aJter. izobr.: STROJNI TEH.; do: 1,3.08,
TCG UNfTECH LTH - O L D.O.O.. VINCARJ E 2 . Š K LOKA
VARILEC
do: 26.2.08: ALFABETA. D . O O . . SAVSKA
LOKA 2 I.KRANJ
STROJNIK
alter cobr.: STROJNI MEH.. ELEKTRIKAR
ENERGETIK. ELEKTROMONTER. ELEKTROINŠTALATER; dO: 27.2.08; RTC KRVAVEC. O.D„ GRAD 76. C E R K U E
a«et att- S M D J N M E H .do: 12.3.08;S<^NOVA D.O.O.. UL Mff^VAONCVA 1. KRANJ
alter. izobr.: E L £ K T R O M E H . ; do: 2 . 3 , 0 8 .
S G P TEHNIK. D.D . STARA C. 2. ŠK. LOKA
ELEKTRIKAR ENERGETIK
aftor. izobr.: SREDNJA P O K L IZOBR.; do:
16.3.08; ISKRA MIS, D.D.. UUBLIANSKA
C. 24 A. KRANJ
MEHATRONIK OPERATER
alter izobr; E L f K T R O T E H EL£KTTK)NIK;
do: 1.-3.08; EGP. ŠK, LOKA. 0,D..
KIDRIČEVA C 82. ŠK. LOKA
STEKLAR
do: 26,2,08; ALFABETA. 0 . 0 . 0 . SAVSKA
LOKA 2 1 . KRANJ
ŠIV1UA

lAHKO PRIPRAVNIK; cto; 27.2,08; SLAP.
D.0,0. ŠK. LOKA, TRATA 40. Š K LOKA

IZVAJALEC POVRŠINSKE ZAŠČITE
do: t 3.08: KLADfVAR ŽIRI. D.D.. INDUSTRUSKA U L 2. ŽIRI
FRIZER
JESENICE; do. 2.4.08: MITJA, d.o.o.. C . V
MESTNI LOG 84. LJUBUANA
TESAR
do: 2,3.08. S G P TEHNIK. O O . STARA C.
2. ŠK. LOKA
ZIDAR
do: 27.2.08, I B R O ^ E G O , R E R K BEGOVIC
S.P.. ČEVLJARSKA UL 2. TRŽIČ
do: 12.3.08; SANOVA, D.O.O,. U L MIRKA
VADNOVA 1. KRANJ
VOZNIK
do: 2.3,08; S G P TEHNIK, D.D.. STARA C.
2. ŠK. LOKA
certifikat: Voznik v cestnem prometo; do:
27,2.08: TOMAŽ STARE S . P . ŠPIKOVA U L
3. KRAt^J
PRODAJALEC
aKer. izobr. SREDNJA POKL IZOBR,; do:
6.3.08; A G E N C U A M SERVIS. D.O.O.,
SLOVENSKI T R G 8. KRANJ
alter, izdbr. AVTOMEHANIK; dd. 1 . 3 . 0 8 ;
AVTO MARKOVIČ. D.O O . POLJANE 146.
POUANE NAD ŠK. LOKO
afier izobr KOMERC TEH.; do: 27.2.08;
DZS D.D. PE JESENICE, C. MARŠALA TITA
41. JESENICE
alter izobr,. KOMERCtAUST; do: 7.3.08;
FLORA, D.O.O.. Z S . BfTNJE 133. ŽABNICA
do; 5.3.08: FRANC BAKAN S.P.. SLAP 7.
TRŽIČ
do: 1.3.08; IVANUŠA. D.O.O.. MAVČIČE
102. MAVČIČE
do: 1.3,08; MAK PRAPROTNIK. D.O.O..
ŠKOFJELOŠKA C. 2 0 . KRANJ
alter izotx.. SREDNJA POKL IZOBR,, do;
1,3.08; MERCATOR C E N T E R KRANJ II.
STARA C. 25, KRANJ
alter izobr. EKON. TEH., do 2 8 . 2 . 0 8 ;
ROZMAN JUUTA S . P . U U B U A N S K A C .
48, 2 3 1 0 SLOVENSKA BISTRICA
KUHAR
aller. izobr.. PEK, IZDEL. BUREKA; do:
7.3.08: DACOM 3. D.O.O.. KIDRIČEVA C.
62. ŠK. LOKA
do. 6.3.08; lf4TERTREND.
D.O.O..
HOTEMAŽE 50. PREDDVOR
do: 28.2.08; KAVČIČ UDUA S . P . JOBSTOVA C. 25. ŽIRI
do: 1.3.08: ŠMON H E U E R K D.. BLED.
U U B U A N S K A C , 15. BLED
NATAKAR
do: 6.3.08;
INTERTREND.
D O.O,
HOTEMAŽE 50, PREDDVOR
alter izobr: O S N O V N O Š IZOBR.: do:
16.3.08; KAVALAR D.O.O.. RATEČE 45.
RATEČE-PLANICA
dO: 11.3.08; TRADICIJA AVSENiK. D.O.O..
BEGUNJE 21. BEGUNJE
do: 2.3.08: TRGOVINA IN GOSTINSTVO
G R E G O R ZDRAVKA BLAŽIČ S . P . MOSTE
44, ŽIROVNICA
BOLNIČAR-N EGOVALEC
alter. izobr.: ZDRAV TEH.; do: 5.3.08; DOM
UPOKOJENCEV KRANJ. C. 1. MAJA 59.
KRANJ
SREDNJA P O K U C N A IZOBRAZBA
do: 3.3.08; ADRIAPOOL D.O.O.. ŠUCEVA
UL 27. KRANJ
do: 5.3.08: AIREST. D.O.O,. Z G . BRNIK
130 A. 4 2 1 0 BRNIK-AERODROM
do; 13.3.08; BOJAN PINTAR S P . Č e $ N J i CA 54. ŽELEZNIKI

dO: 1 3 . 3 . 0 8 ; GOSTILNA "PRI BAJDU".
JANKO RIBNIKAR S . P . SENIČNO 8. KRtŽE
do: 1.3.0S; J G 2 BRDO PROTOKOLARNE
STORITVE RS. P R E D O S U E 3 9 , KRANJ
aller izobr.. OSNOVNOŠ. IZOBR.; do
4.3.08. K . T CEGNAR KATARINA CEGNAR
S . P . VIRMAŠE 183. ŠK. LOKA
aJter. ižobr : SREDNJA STROK. ALI S P L
IZOBR,; do: 7.3.08; MB - NAKLO. D.O.O..
U L TOMA ZUPANA 16. NAKLO
alter izobr.. OSNOVNOŠ. IZOBR.: do.
1.3.08; OKNA A l E Š ŠEBAT S P . SMOKUČ
18. ŽIROVNICA
LESARSKI TEHNIK
alter izobr,: INŽ. LESARSTVA; do: 11.3.08;
OIMPEX LESNOOBDELOVALNI STROJI.
O.O.O.. Z G , BITNJE 284, ŽABNICA
do: 27.3.08. SANING INTERNATIONAL.
D.O.O.. U L MIRKA VADNOVA 1. KRANJ
do: 12.3,08; SANOVA. D.O.O.. UL. MIRKA
VADNOVA 1. KRANJ
alter. izobr.: INŽ. LESARSTVA do: 27.2.08;
ŠENK TRADE. D.O.O., BRITOF 23. KRANJ
STROJNI TEHNIK
60: 1 3 . 3 . 0 8 : UBER, D O . O . . KOPAUŠKA
U L 1 5 A. Š K . LOKA
alter izobr, SREDNJA S T R O K AU SPL
IZOBR,. do: 27,3.08. PERKO TEHTNICE.
D.O.O.. ZALOG 2. GOLNIK
do: 12.3.08; SANOVA. D.O.O., U L MIRKA
VADNOVA 1. KRANJ
(Jo; 27.2.08; TINEX VZDRŽEVANJE,
D.O.O . PLANINA 3. KRANJ
ELEKTROTEHNIK
do: 1.3.08; ACRONI. D.O.O.. C . BORISA
KIDRIČA 44. JESENICE
alter. izobr. ELEKTRIKAR ENERGETIK.
ELEKTROMONTER; do: 2 3 , 3 . 0 8 ; JANEZ
VALTER S.P., ZG. D U P U E 24. D U P U E
do: 1 . 3 . 0 8 ; J E K O - IN, D . 0 , 0 . . C
MARŠALA TITA 51. JESENICE
ELEKTROTEHNIK ELEKTRONIK
alter. Izobr.. ELEKTROTEHNIK;
do:
1 3 . 3 . 0 8 ; A G E N C U A M S E R V I S . D.O.O.,
SLOVENSKI TRG 8. KRANJ
do: 11.3.08; DIMPEX LESNOOBOELOVAL/^I
STROJI. D.O.O., Z G BITfi^E 284. ŽABNICA
GRADBENI TEHNIK
alter izobr PRODAJALEC: do: 27.2.08;
P R O S E N C O M . D.O.O.. S P D U P U E 8.
DUPUE
do: 27.3.08. SANING INTERNATIONAL.
0 , 0 . 0 . . U L MIRKA VADNOVA 1. KRANJ
do: 28,2.08; S G P TEHNIK. D.D.. STARA C.
2. ŠK, LOKA
PROMETNO TRANSPORTNI TEHNIK
do: 23.3.08. KOU ŠPED. D.O.O.. SAVSKA
C. 22. KRANJ
TRGOVINSKI POSLOVODJA
after izobr. EKON. TEH., do. 1.3.08;
ALPINA. D O . . CANKARJEVA UL 82,
RADOVUlCA
KRANJ; aller izobr,. PRODAJALEC; do
3.3.08; MAREX. D.O.O.. GASILSKA C. 27.
1290 G R O S U P U E
alter izobr - EKON. TEH . KOMERCIAUST.
POSLOVNI TEH.; do: 4.3.08; MARJAN FAJFAR S.P. SP. BRNIK 36 A. CERKUE
KOMERCIALNI TEHNIK
alter izobr. PRODAJALEC, do. 27.2.08:
P R O S E N COM. D.O.O,. S P D U P U E 8.
DUPUE
GOSTINSKI TEHNIK
alter izobr.' NATAKAR. SREDNJA STROK
AU S P L IZOBR.; do: 8.3.08; MAJA TOLAR
S P.. C. MARŠALA TITA 18A. J E S E N I C E

TEHNIK KUHARSTVA
alter, izobr.; KUHAR. SREDNJA STROK A U
SPt. IZOBR. do; 1.3,06. MAJATOIAR S
P . C, MARŠALA TITA 1 8 A. JESENICE
EKONOMSKI TEHNIK
alter cobr KOMERC, TEH . do: 13.3.08;
PROMO - VCUA. D , 0 . 0 , . KRANJSKA C. 4.
RAOOVUlCA
alter. izobr.: EKONOMIST ZA RAČUNOVODSTVO. do: 2 0 . 3 . 0 8 : SAT CONTROL.
D.O.O., POŽENIK 10, C E R K U E
EKONOMSKO KOMERC. TEHNIK
KRANJ: do: 16,3.08; PRIMA ZASTOPSTVO. D.O.O.. PARTIZANSKA U L 19. U U B L JANA
S R E D N J A S T R O K O V N A ALI S P L O Š N A
IZOBRAZBA
do: 3 . 3 . 0 8 ; AVTOŠOLA ING. HUMAR.
KRANJ. D.O.O.. BL£IW/EIS0VA C. 1 0 .
KRANJ
do: 5.3,08; DOM UPOKOJENCEV KRANJ.
C. 1. MAJA 59. KRANJ
do: 26.2.08; E-SOFT, D.O.O.. KAPUCINSKI T R G 8. ŠK. LOKA
RAOOVUlCA: do: 23.3.08; HEUA. 0 . 0 . 0 . .
TRŽAŠKA C. 132. UUBLJANA
KFtANJ; do: 1.3.08; MIDES INŽ.ING.
D.O.O.. ŽELEZNA C. 1 4 . U U B U A N A
INŽ. GRADBENIŠTVA
afler. izobf.. DIPL INŽ. GRADBENIŠTVA do:
27.3,08:
SANING
INTERNATIONAL,
D.O.O.. U L MIRKA VADNOVA t. KRANJ
aHer izobr.: GRADBENI TEH.; do: 28,2.08-:
S G P TEHNIK. D D,. STARA C. 2, ŠK. LOKA
KOMERCIAUST
alter Izobr.: STROJNI TEH,. ELEKTROTEH..
do 12.4.08: SPG. D.O.O.. KIDRIČEVA C .
ŠK. LOKA
VIŠJA STROKOVNA IZOBRAZBA
do: 4.3.08: AGENCIJA M SERVIS. D.O.O .
SLOVENSKI TRG 8. KRANJ
RADOVLJICA; do: 2 3 . 3 . 0 8 ; HEUA. D.O.O,.
TRŽAŠKA C. 132. UUBLJANA
aller aobr: V l S O K O Š STROK IZOBR .
UNIV. IZOBR ; do: 6 . 3 08; HIB. KRANJ.
D.O.O., SAVSKA C. 2 2 . KRANJ
alter izobr.: S R E D N J A STROK. AU S P L
IZOBR,; do: 29.2.08; K I K T E X n U E N UND
N O N f O O D . D.O O,. RUSKA UL 6. 2 0 0 0
MARIBOR
alter izobr.: VISOKOŠ. STROK. IZOBR.. do:
5.3.08: OBČINA BLED. C, SVOBODE 13.
BLED
UNIV. DIPL INŽ. ŽIVILSKE TEHNOLOGIJE
Š K . LOKA: do: 27,2.08. NIMROD. D.O.O ,
PRVOMAJSKA U L 3 7 . 5 0 0 0 NOVA GORICA
MAGISTER FARMACUE
alter izobr. UNIV. DIPL. INŽ. FARMACUE:
dO: a.3.08; BGP KRANJ. KIDRIČEVA C, 3 8
A, KRANJ
D I P L INŽ. GRADBENIŠTVA
alter izobr: INŽ. GRADBENIŠTVA; do;
2 8 2 08: S G P TEHNIK D.D.. STARA C. 2 ,
ŠK, LOKA
UNIV. D I P L EKONOMIST
ŠK. LOKA; alter izobr.: DIPL EKONOMIST;
do: 28.2.08; A G E N C U A M SERVIS.
D.O.O.. IGRIŠKA U L 14. UUBLJANA
alter izobf,- D I P L INŽ KMET. TEHNIKE.
UNIV. DIPL INŽ. AGRONOMUE. UNIV.
D I P L INŽ- STROJNIŠTVA. DIPL INŽ.
STROJNIŠTVA. DIPL EKONOMIST; do:
1.3.08; AGROMEHANIKA. O,D.. HRASTJE
5 2 A. KRANJ

Paradižnik-roma

Hruške

• razred 1
• cena za 500-g-posodica

• razred I
• cena za
1-kg-vrečka

25. 2.-27.2.2008

25.2.-27.2.2008

D I P L EKONOMIST
do: 28.2,08; SGPTEHNIK. D.D . STARA C.

2. ŠK. LOKA
D I P L VARNOSTNI INŽ.
aller izobr,: UNIV, DIPL VARNOSTNI INŽ; do:
1 3,08; MVENT D.O.O. TRBOJE 125.KR(\NJ
DIPL.
VZGOJITEU
PREDŠOLSKIH

OTROK

alter izobr: P R O F RAZR POUKA; do:
1 3.08: O Š JOSIPA VANDOTA, KOROŠKA
U L 12. KRANJSKA GORA
PROF. MATEMATIKE
do: 27.2.08; O Š IVANA GROHARJA. PODLUBNIK 1. ŠK. UOKA
PROF. MATEMATIKE IN TEHNIKE
do:
27.2.08:
OŠ
DR.
JANEZA
MENCINGERJA, SAVSKA C 10, BOHINJSKA BISTRICA
UNIV. D I P L OBUKOVALEC
alter izobr.: UNIV DIPL INŽ ARHITEKT;
do. 27.3.08, SANING INTERNATIONAL.
D.O.O.. U L MIRKA VADNOVA 1. KRANJ
DR. MEDICINE
alter izobr, DR. MED, S P E C S P L MED..
do: 20.3.08; OZG. ZD Bl£D. ZD BOHINJ.
MLADINSKAC. 1. BLED
alter izobr: DR. MED. SPEC. S P L MED.;
do: 16.3.08; OZG. ZD J E S E N I C E . C
MARŠAIA TITA 78. JESENICE
alter. izobr.: D R MED. SPEC. S P L MED..
do:
13.3.08:
OZG,
ZD
KRANJ,
GOSPOSVETSKAUL 10. KRANJ
D R DENTALNE MEDICINE
do: 27.3,08; OZG. ZD ŠK, LOKA. STARA C
10. Š K LOKA
do: 27.3.08; OZG. ZD TRŽIČ. BLEJSKA C.
10. TRŽIČ
do: 2 3 . 3 . 0 8 . OZG. ZOBNA POUKUNIKA
KRANJ, GOSPOSVETSKA UL 8. KRAMI
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA
alter izobr.: DIPL. ZDRAVSTVENIK; do:
27.2.08. BOLNIŠNICA GOLNIK. GOLNIK
36. GOLNIK
DIPLOMIRANA BABICA
do: 2 8 . 2 08; OZG. Z D Š K LOKA. STARAC
10. Š K LOKA
DR. MEDICINE SPEC. S P L MEDICINE
do: 16 3,08; OZG. ZD BLED. ZD BOHINJ.
MLADINSKAC. 1. BLED
DR. MEDICINE S P E C . MEDICINE DELA.
PROMETA. ŠPORTA
alter. izobr.: DR MEDICINE, do 16,3.08;
OZG, ZD JESENICE. C MARŠALA TITA 78.

JESENICE
DR. MEDICINE S P E C I A U S T PEDIATRUE
do; 16 3 . 0 8 ; OZG. ZD RADOVUlCA.
KOPAUŠKA C . 7. RAOOVUlCA
VISOKOŠOLSKA STROKOVNA IZOBRAZBA
alter izobr: VIŠJA STROK, IZOBR . do1 , 3 08: INVENT D O O.. T R B O J E 125.
KRANJ

Prosta delovna mesta objavljsmo po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje. Zaradi pomanjkanld prostora niso obiavliena vsa. Prav
tako zaradi proglednosU obiav IzpuUamo
pogojo. ki jih posiavfiaio dolodajolci (dalo za
dolodon ^ s , zahtevano delovno izku&n]o,
poubnoznanjo in morebitne druga zahteve).
Vsi navedeni In manikaloči podatki so
dostopni:
- na oglasnih deskah območnih služb in
uradov za dek> zavoda;
• na domsil stroni Zavoda RS za zaposlovarv
i©: http://wy(W.ess.govih
.pridolo<taiak:lh
Bralco opozar)8mo. da so moroMtne rupake
pri objavi mogočo.

Cvetoče rastline-mix
1
• /

•
•
•
•

v keramičnem lončku
sorte: A n t h u r i u m , Tillandsta
0 10 cm; V 2 0 - 2 5 c m
cena za kos
^
^

www.lid1.sj
Rastlinjak
stabilni kovinski okvir
z mrežno folijo
Vhod se lahko zvije
navzgor
Z 8 zemeljskimi klini
in 4 vrvmi za pritrditev
Velikost postavljenega
rastlinjaka: pribl.
1 4 0 X 1 4 0 x 2 0 0 cm
(D X Š X V)

25.2.-27.2.2008

Motovileč

Kantalupska melona

• razred I
• cena za 150-gposodica

• razred I
• cena za 600-g-kos

Vrtna greda
• Aluminijast okvir z dvojno
stensko pSoščo
• Z prezračevalnima oknoma
• Obstojna na UV žarke
• Mere: pribl.
9 9 X 6 0 X 3 1 / 4 4 cm
(DxŠxV)

1 0 0 % bombaž
Odbija vodo in
umazanijo zaradi
teflonskega premaza
Z dodatno ojačitvijo
na kolenih
Velikosti: 3 8 do 4 4

25.2. • 27.2.2008

Suha popolna

hrana za pse
* iagnjetina in riž ali govedina in zelenjava
• 10-kg
•

€0,50./kg

2 5 . 2. - 2 7 . 2. 2 0 0 8

l/d£lt(i so dobavl|(vi samo v omejenih kolijilnati V pfimem. da bodo kljub skfbnomu nafftovar.jo ^aiog ph nef^riCdkovarKt vell^^mu povpraševanju fB pm dar. ra^ofotlant. cenjene ituDce iKOSimo za fs.njmevan]e Prodd-^
$afno v količjnaii. običainih za gospodinjstva Siike so simbolične. Vse cene veijajo za izdelke bre^ dekorativnih etecnentov do razprodaie /akig Vse cene so v EtlR s pripadajočim ODV. & tistersJte n^take "e odgovansrno.

2 5 . 2. - 2 7 . 2. 2 0 0 8

U d i d.o.o. k . d .
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Romanje, stara navada
Slovencev
Sodobna romanja niso le strogo verski dogodek, ampak so priložnost za spoznavanje krajev in ljudi.
Franci Petrič, avtor knjige o slovenskih i>ožjih poteh {levo),
z ljubljanskim nadškofom Alojzom Uranom in direktorjem
založbe Družina Janezom Grilom /Foio.jojeKoinjck

Brezje so najbolj obiskan gorenjski in tudi slovenski romarski kraj./Foto TiniooKi
JOŽE KOŠNJEK

Cerkev na Taboru pri Podbrezjah je posvečena sv. Benediktu.
O njeni zgodovini pripovedujejo številne zgodbe.

Odhod avlolius«;
Jesenice: ob 7.00: Radovljica: AP oli 7iO:
Kranj: AP 7.40.' Škofia Loka: AP ob e.OD

GOSPEI Danes j e Uaš dan.'

Malo smo ga la m naisdili mi. del |13 je na m, da si ga 2 nami polepSaie ie same.
Tobai se odpravljamo pioli Šiajeiski. Veijetno jo le kar dobro poinamo. a §e vedno se najde kakSen
lanimiv in neodkrli kotiielc.

OdbodttKranja. Po p o s M u i i kavico na Tiojanah bomo pot nadaljevali proti Slovenskim Konjicam, f
Najprej se bomo usiavili v Vrtnarskem ce(\lru Polegek. ki je zaradi ponudb« eksoiiinib tasili n in fivali j
veijcmo eden najbolj lanimivih v Sloveniji. Po ogledu se bomo orlpeljali v Slovenske Konjii:8. Prijazno j
srednjeveško in podaJekko mesio je poloiero mod skiivnosino KonjiSko go(o na eni strani, na drugi J
pa ga objemajo sontni zlati giKi viitotodnih Škat Mesto, katerega prva pisna omemba sega v leto j
1146 poti nalivom Counmi;. s Sievilnimi okoliškimi vasmi isoktola potjobo Mne ob reki Dravinji. >
Po sprehodu po mestnem jedru bomo izlet nadaljevali 2 bolj 7ensks tematiko'. V dvorcu Trebnik nas
bo sprejel grajski oskrbnik ali grajska dcUa. ki nam bosta ponudila zeliStni taj. ki se kuha v velikem
kodu na odprtem ognjiSču. Čaj bomo dodatno 'začinili' z zeliSinim iganjem. tako imenovano pojoio
travii«Sledil bo ogled zeKnega vrte. grajskega parka, zbirke starih kgiij in ZeliSine galerije
ter predstavitvenega filma. V nadaljevanju bo sledilo spoznavanje slovenskih zeliSfc najprej nam
bodo pnkazali izdelavo zeliščnega skutnega namaza, ki ga bomo rudi pokusili, nato pa nas bodo
seznanili z zdravilnimi učinki rastlin in nam pokazali tudi nekaj proinodov: med njimi bo zeliični kis.
Sodelovali bomo pri izdelavi svečke iz čebeljega voska, tekmovali v metanju podkev in zabijanju
iebljev. na koncu pa nas bo v kleti čakala pokuiina vrhunskega vina. Po ogledu se bomo odpravili
do čebelarstva Žvikan. kjer bomo spozrtavari zdravilne učinke medu in njegovih izdelkov. Sledilo
bo pozno kosilo nato pa voinja proti domu, kamor je prihod pieilviijen v večernih urah.

Cena zt naročnike Gorenjskega giass: 34,00 EUR
CaiK >g osttl« poimliB: 36,00 EUR

Gorenjski rojak, duhovnik
Franci Petrič iz Rateč, ki je
leta 1992 postal odgovorni
urednik katoliškega tednika
Družina, je zadnjih petnajst
let s posebnim veseljem in
znanjem pisal o slovenskih
in tudi tujih romarskih poteh. Spoznaval je, da smo
Slovenci skozi vso zgodovino svojega bivanja radi romali predvsem v domača
božjepotna središča, nekateri pa tudi veliko dlje, do
Rima ali celo do Santiaga de
Compostela v severozahodni
Španiji, kjer je pokopan apostol Jakob starejši, kasnejši
zavetnik romarjev. Na Slovenskem je bilo božjepotnih
ciljev veliko, vsaj polovica
vseh cerkva, in k njim so prihajali romarji iz različnih
krajev, zaradi različnih razlogov in z različnimi nameni.
Franci Petrič je zadnja leta

obiskoval romarske cerkve
in cerkvice, zbiral gradivo o
njih in jih 205, h katerim še
redno romajo Slovend. opisal v knjigi Slovenske božje
poti.
Tudi v sodobnem svetu,
morda v nekoliko drugačni
obliki, romanja pridobivajo
na pomenu. Romarjev, ki na
različne načine hodijo po
božjih poteh in na ta način
izražajo svojo vernost, je vedno več. Kažejo iskanje današnjega človeka na religioznem in kulturnem področju,
so pa tudi podoba sodobnega
turizma, nomadstva in avanturizma. Franci Petrič je v
svoji knjigi zapisal definicijo
romanja v družbi in v verujoči skupnosti. Po njegovem
mnenju bi lahko rekli, da je
romanje "potovanje posameznika ali skupine vernikov na določen kraj ali k določenemu svetišču, pri katerem si obeta božjo pomoč".

Med slovenskimi božjepotnimi svetišči, kamor pride največ romarjev, prevladujejo Marijina. Njej je v
Sloveniji od skupno 2400
cerkva posvečenih kar 317.
Pogosti zavetniki romarskih
ciljev pa so tudi sv. Jožef, sv.
Ana, sv. Rok in sv. Anton.
Za najstarejše romarsko
središče v Sloveniji in njeni
bližini velja Marijina cerkev
na otoku Barbanu pri Gradežu iz leta 582, sledi pa ji
Gospa sveta na Koroškem,
ki je nastala okrog leta 760.
V 12. stoletju so vemiki začeli romati v Lesce in na
otok v Vrbskem jezeru na
Koroškem, v 13. stoletju pa
so se na Gorenjskem tedanjim romarskim središčem
pridružili še Blejski otok,
Velesovo in Komenda. V14,
stoletju so ljudje začeli romati na Višarje, v Cmgrob
in v Železno Kaplo na Koroškem, v ta čas pa seže tudi

začetek romarske zgodovine
Tabora pri Podbrezjah. V 17.
stoletju se je znanim božjim
potem pridružilo tudi Ljubno, ki ima v glavnem oltarju
kip "Marije udarjene". Ko
so pred vež kot tristo leti
obnavljali tedanjo cerkev
sv. Lovrenca, je po Marijini
glavi v lesenem kipu s kladivom udaril jezni zidar, iz
rane pa je na veliko začudenje pritekla kri. Na kipu je
rana vidna še danes, zidar
pa je po odvezo romal v
Rim. Brezje se kot romarsko
središče pojavijo šele v 18.
stoletju z zidavo kapele Marije Pomagaj, v kateri so se
leta 1863 zgodila čudežna
ozdravljenja. Najstarejša romarska središča na Gorenjskem, ki jim je treba dodati
še Velesovo z najstarejšim
Marijinim kipom v Sloveniji, so se ohranila do danes,
čeprav jih po obisku prehitevajo Brezje.

Gorenjski Glas

Cetta vključuje: prevoz s turističnim avtobusom z Gorenjske, ogled Vrtnarskega centra Polegek.
lokalno vodenje po Slovenskih Konjicah, ogled in predstavitev čelifitestva Žvikan, ogled in program
v dvorcu Trebnik: spoznavanje zeliSčerstva, delavnica iz čebeljega voska, degustacijo eneja vzorca
vina. zeliščni čaj, kosilo, vodenje izleta, organizacijo ter ddv.
Pr^vo in doiiaiitt iniomtac^a: 04/20-13-220
Opilif Pt(igii«i (t inrtinrtiriw tj^ <0 p»i*cv. v
utni. (KI ptiiiK i< pwotiw oli^ 30 odiintov cm

oit^

Leška cerkev je še danes priljubljena božja pot. Prvi romarji
naj bi začeli hoditi v Lesce že v 12. stoletju. / foto: cor.id Kaviu

V cerkev na Primskovem v Kranju so že v 16. stoletju začeli
hoditi romarji. / Foto: corazd Kavtic

EKONOMIJA

stefan.zargi(g)g-glas.si

zzivi za prakso
in študentski žep
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Sodišče zavrnilo nekdanjo upravo družbe Primož
Trubar
Kot so sporočili iz nove uprave družbe pooblaščenke Gorenjskega tiska Primoža Trubarja je Okrožno sodišče v Kranju v ponedeljeic, 18. februarja, izdalo sklep, s katerim je zavrnilo zahtevo bivšega vodstva družbe Primož Trubar po začasni odredbi, ki se je med drugim nanašala na domnevno
nelegalno izvolitev novih članov nadzornega sveta družbe
Primož Trubar ter domnevno nezakonito razrešitev bivšega
direktorja Edvarda jurjevca. S. Ž.

študentje ljubljanske Ekonomske fakultete že šesto leto v okviru društva TOPEF uspešno
uresničujejo projekt Gospodarski izziv, pripravljajo pa tudi Podjetniški izziv.

NAKLO

V Merkurju rast na vseh področjih
V četrtek je nadzorni svet Merkurja na redni seji obravnaval

SNFAN

podjetniško žilico. Pod pokroviteljstvom podjetja R S G ,
d. o. o., bodo v marcu razpisane podjetniške delavnice o
tem, kako naj b i pripravili
podjetniško idejo, kako jo
predstaviti potencialnim investitorjem. Zmagovalcem
bo R S G pripravil večerjo s
"poslovnimi angeli". Ideja
seveda ni naša, saj na ameriških univerzah obstaja stalna praksa predstavljanja
podjetniških idej na samih
fakultetah."

ŽARGI

Ljubljana - Včeraj popoldne
so na sedežu največje slovenske naftne družbe Petrol podelili letošnje nagrade za najboljše prispevke v okviru letos že šestega študentskega
projekta Gospodarski izziv.
O tem i n drugih akcijah
društva T O P E F (v prevodu:
vrh ekonomske fakultete)
smo se pogovarjali s predsednikom društva Juretom
Zadravcem
(absolventom
EF) in V a n j o Erjavec (študentko 3. letnika EF z Bleda),
odgovorno v društvu za stike
z javnostjo.
Kako je nastalo društvo T O PEF?
Jure: "Društvo T O P E F je
nastalo iz š ^ d e n t o v , ki so
poslušali predavanja profesorja dr. Bogomirja Kovača,
ki vsako leto oblikuje tim, ki
ga poimenuje Top Twenty.
Pri tem se je našla dobra ekipa in odločili smo se, da nadaljujemo to zgodbo z ustanovitvijo društva, v okviru
katerega bomo iskali projekte, pri katerih se bomo bolj
povezali z gospodarstvom in
drugimi fakultetami. Če je za
vključitev v Top twenty potrebno visoko povprečje
ocen, je pri vključevanju v
naše društvo pomemben interes za sodelovanje. Ž a l je
takih študentov bolj malo.
Projekt Gospodarski izziv
smo zasnovali štirje člani z
željo vzpostaviti zveze z gospodarstvom, delati za gospodarstvo s pravimi projekti, reševati prave poslovne
probleme."
Ste v gospodarstvu naleteli
na odziv?
Jure: "Prvi projekt smo zastavili v sodelovanju z Autocommerceom in bil je slabo
odmeven. N i bila znana nagrada in oddanih je bilo le
šest študij. Zmagovalci so dobili le petsto evrov. Nadaljevalo se je z Gorenjem, kjer je
bilo podobno. Prelomnico je
pomenilo sodelovanje s podjetjem Microsoft, ki je na
temo Razvoj Slovenije v družbo znanja ponudil nagrado
milijon tolarjev in prejel 141
prijav, oddanih pa je bilo kar
22 študij. Zmagovalci so napisali 175 strani izredno kvalitetne naloge.
Četrti gospodarski izziv
smo pripravili s podjetjem
B T C z nagiado petsto tisoč

Jure Zadravec in Vanja Erjavec

tolarjev i n prijavilo se je 165
študentov z osmih različnih
fakultet in oddanih 2 0 študij
izredne kvalitete i n grafičnih
vložkov. Zaradi tega so se v
B T C odločili nagraditi tudi
drugo in tretje mesto, vsem
sodelujočim pa podelili karte
za Vodno mesto Atlantis. Oddane naloge na temo B T C sijoče mesto so resnično ponudile mnogo zanimivih idej
ter rešitev, saj so obsegale
predloge, s č i m obogatiti to
srediSče, ideje o novih objektih, predloge prometnih rešitev.
Lanski projekt je sponzoriralo podjetje Sportina Group
z razpisom nagrade štiri tisoč
evrov in prejelo rekordno število 7 8 ekipnih prijav, oddanih pa je bilo kar 37 študij v
skupnem obsegu 1374 strani
z izredno dobrimi oblikovalskimi predlogi. Zanimivo pri
tem je bilo, da so s o d e l o \ ^
študentje 15 fakultet z vseh
slovenskih univerz, kar je bil
vsekakor naš namen."
Kako organizirate projekt in
kaj je bila tema letošnjega?
Jure: "Vsakoletni projekt letos je že šesti - se začne z
iskanjem sponzorskega podjetja, ki izbere temo in določi
tudi nagrade. Sledi javni razpis, pri čemer si želimo čim
širšega sodelovanja. Torej s
č i m več fakultet, da so naloge
interdisciplinarne in čim širšega okolja. V primeru razpisa Gorenja so sodelovali tudi
študentje iz Srbije.
Letošnji izziv s m o pripravili v sodelovanju s podjetjem Petrol na temo Slovenija
dežela zelene energije - bio-

etanol na Petrolovih bencinskih servisih, pri čemer so
bili iskani predlogi o tem,
kakšne naj lx)do spremembe
cenovne politike, promocijske aktivnosti i n ugodnosti
za voznike, ki se odločijo za
nakup vozil s tem gorivom.
Nagrada pet tisoč evrov pomeni, da Petrol prejme avtorske pravice zmagovalne
študije."
I n kdo so zmagovalci?
Vanja: "Letos se je prijavilo
34 ekip s prek sto študenti i n
zmagala je ekipa treh študentov, pri čemer je Krešim i r Gotovac študent Ekonomske fakultete, T o m a ž
Janžekovič Fakultete za kemijsko tehnologijo i n Gorazd Gotovac matematik s
Fakultete za matematiko in
fiziko. Naloge je oddalo 14
ekip s 33 študenti. D o d a m
naj, da se za oddajo zaradi
ene same nagrade in s tem
majhne možnosti nekateri
niso odločili. Prav zaradi tega
s m o se odločili, da bodo v
prihodnje pogoj tri nagrade
in to velja že tudi za razpis, ki
ga pripravljamo letos v sodelovanju s Premogovnikom
Velenje na temo obnovljivih
virov energije. Dogovorjeno
je že, da si bodo prijavljeni
ogledali rudnik, gre pa za
iskanje idej o tem, v kakšne
dejavnosti naj se usmerijo
zaposleni, saj vemo, da se bo
rudnik postopoma zapiral."
I m a društvo T O P E F še kakšen drug projekt?
Vanja: "Prav letos začenjamo nov projekt Podjetniški
izziv za študente, ki unajo

K a k o sodeluje pri vaših
projektih fakulteta?
Vanja, Jure: Smeh.
Jure: "Trenutno n a m fakulteta daje prostore za organizacijo dogodkov in včasih
poskrbi za PR. T m d i m o se
za globlje sodelovanje, pri
čemer je prof. dr. Aleš Vahčič, ki predava podjetništvo,
sodelujočim na razpisu Sportine priznal naloge kot poslovni načrt in del ocene."
Se morda dogaja, da sodelujoči na vaših projektih pozneje še sodelujejo s podjetjem pokroviteljem?
Jure: "O tem podrobnejših
podatkov nimamo. V e m le,
da je eden od študentov arhitekture, ki je bil udeleženec
natečaja B T C , tudi po tem
sodeloval z BTC-jem, in poz n a m primer, da je iz ene od
ekip, Id je sodelovala pri naših projektih, nastalo podjetje s področja marketinga."
I n kako poteka zaključek s
podelitvijo nagrad?
Vanja: "Vsakokrat povabimo, da sodelujoče ekipe na
zaključni prireditvi nagovori
prvi mož podjetja pokrovitelja, tokrat je to predsednik
uprave Petrola Marko Kryžanowski. Predstavi podjetje,
njegovo vizijo i n dlje ter oceni prispele prispevke.
Po dosedanjih informacijah so bile naloge za Petrol
zelo kvalitetne, pa čeprav
niso zajele vseh razpisanih
področij."
Kdaj bodo objavljeni razpisi
za nove projekte?
Jure: "Vse študente vabimo, da si ogledajo naš spletni portal www.gospodarskiizziv.si in da se udeležijo
predstavitvenih dogodkov
17. marca, ko bomo predstavili podjetniški izziv, in 1 9 .
marca, ko bo predstavljen letošnji gospodarski izziv."

nerevidirano letno poročilo Skupine Merkur v lanskem letu
in ugotovil, da je bilo poslovanje uspešno. Kljub odsotnosti
večjih investicij so v Skupini Merkur za dobrih 15 odstotkov
povečali prihodke od prodaje. Rastje bila na vseh področjih
poslovanja. V letu 2 0 0 7 so ustvarili za 1,15 milijarde evrov
prihodkov od prodaje, najvišjo, skoraj 50-odstotno rast pa
so zopet dosegli v tujini. V Bofexu oziroma Big Bangu je bila
prodaja za 23 odstotkov višja kot leto poprej, prek deset odstotkov pa je rasla prodaja tudi v Sloveniji. Kosmati dobiček
od prodaje znaša 2 0 6 , 6 milijona evrov ali 12,7 odstotka več
kot v letu 2 0 0 6 . Š. Ž.

upokojencev
Kranj

\

zaposli za določen čas z možnostjo podaljšanja pogodbe
o zaposlitvi, več:

O S K R B O V A L K / N E G O V A L K NA DOMU (m/ž)
- terensko delo rta območju Mestne občine Kranj,
občine Naklo In občine Šenčur.
POGOJI, ki jih pričakujemo od kandidatov/kandidatk:
izobrazba: III. ali IV. stopnje (NPK socialna oskrtjovalka,
bolničarka-negovalka; bolničarka),
izpit kategorije B,
afiniteta do dela s starostniki in osebami z različnimi
telesnimi ovirami.
Prijave sprejemamo do vključno 7. marca 2 0 0 8 na naslov:
Dom upokojencev Kranj, Cesta 1. maja 59, Kranj.
Dodatne infomaclje so vam na voljo vsak dan od 9. do 14. ure.
tel. 280 13 15 - ga. Gale.
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KMETIJSTVO

LU KOVICA

Kozarec za slovenski med
Čebelarska zveza Slovenije želi tudi z enotnim kozarcem za
med povečati prepoznavnost slovenskega medu na trgu.
Lani je objavila razpis za oblikovanje kozarca, posebna komisija pa je pred kratkim izmed prispelih predlogov izbrala
predlog industrijske oblikovalke Andreje Rogelj, ki je uspela
najti pravo ravnovesje med tradicionalnim in sodobnim. Kozarec, ki na dnu "skriva" simbol kranjske čebele, bodo za začetek izdelovali le za približno 90 dekagramov medu. Čebelarska zveza je že objavila razpis za izbor izdelovalca, kozarec pa bo možno kupiti še pred poletjem. C. Z.

ŠKOFJA LOKA

Deveto leto kmetijskih tržnic
Razvojna agencija Sora bo letos že deveto leto zapored pripravljala v občinah Škofja Loka, Gorenja vas-Poljane, Železniki in Žiri tržnice kmetijskih pridelkov in izdelkov. Prva letošnja tržnica bo to soboto od 8. do 12. ure na Mestnem trgu
v Škofji Loki. Na stojnicah bodo ponujali izdelke blagovnih
znamk Babica Jerca in Dedek Jaka, Z a moj dom in Slovenski
med ter druge izdelke: kruh in pecivo fz krušne peči', mlečne
izdelke, med in izdelke iz medu, dražgoške kruhke, ročno pletene izdelke iz domače volne, čipke, kvačkane, vezene in šivane izdelke, naravna mazila, zelišča ter izdelke iz zelišč. C. Z.

Š K O F J A LOKA

Rejci na delavnici za boljše zdravje drobnice
Društvo rejcev drobnice Škofja Loka In kmetijska svetovalna
služba pripravljata v četrtek (z začetkom ob pol štirih popoldne) na kmetiji Toneta Žaklja na Poljanski cesti v Škofji Loki
delavnico z naslovom Kaj rejci drobnice lahko sami naredimo za boljše zdravstveno stanje našega tropa?, ki jo bo vodil Andrej Škibin iz Veterinarske fakultete v Ljubljani. Najprej bo predavanje o prehrani, porodništvu in zajedavcih pri
drobnici, nato pa še praktični del, v katerem se bodo rejci
seznanili z osnovami selekcije, pravilne odbire in tretiranja
drobnice proti parazitom. C. Z.

N A K L O , KRANJ, HOTAVLJE, Ž I R I

Predavanja o ukrepih kmetijske politike

cveto.zaplotnik@g-^as.si

Goveda kot iz risanke
Na domačiji pri Kosu v Kladju so se odločili za rejo dolgodlakega škotskega višavskega goveda, ki
spominja na like iz risank.

BOŠTIAN BOGATAJ

Kladje - "Za škotsko višavsko
govedo sem se odločil pred
dvema letoma, saj so izredno učinkoviti pri preprečevan j u zaraščanja travnikov. Pri"
vseh površinah, kjer s m o
prej ročno kosili, to sedaj n i
več potrebno," odločitev za
neavtohtono pasmo utemeljuje Viktor Štremfelj, po domače Kos iz Kladja v Poljanski dolini, ki je eden izmed
štirih rejcev te pasme v tem
delu Gorenjske. Trenutno
pase osem glav govedi na
treh hektarjih travnikov, a
hkrati upa, da se bo površina
s pomočjo goveda povečala
na pet hektarjev. V preteklih
desetletjih so se travniki povprečno zaraščali po hektar
na desetletje.
Prav zaradi fiščenja je Kos
pred dvema letoma k u p i l
šest govedi, danes ima že
dva domača, še letos pričakuje štiri nova teleta. Z a naše
kraje so zares posebni, saj se
že skotijo z dolgo dlako. "Nobenih težav n i m a m z njimi.
Ko so se navadili na nas, je
bilo celo lažje kot s tradicion a l n i m i pasmami," razloži
Viktor. Škotsko višavsko go-

Viktor Kos je nad pasmo škotskega višavskega goveda navdušen. /FoiocnazdKaviit
vedo ni nikoli v hlevu, saj jim
sneg oziroma nizke temperature ugaja, bolj jih m u č i
poletna vročina. Takrat j i m
mora gospodar zagotoviti
senco i n veliko vode, že ob
našem obisku zelo m i m o govedo pa je v vročih dneh še
bolj pri m i m . Domačih ljudi
se navadijo, tujih pa ne vidijo
radi v ogradi in se jih bojijo.
Ne napadajo, ampak oddivja-

jo proč. Tako se je že zgodilo,
da so pretekli cel Žirovski
vrh.
Stremfljevi imajo v hlevu
še dve kravi d k i , ki sta le za
mleko, medtem ko je ostala
čreda za pleme i n meso.
"Čez leta bomo videli, koliko
jih sploh lahko imamo, vendar so se doslej škotska goveda izredno dobro obnesla,"
pravi gospodar Viktor, ki po-

leg travnikov - pašnikov obdeluje le še vrt, sicer pa se
ukvarja z gozdarstvom. Ko
gospodarja pobaramo, ali je
škotsko višavsko govedo mešanica koz in ovc, se gospodar zasmeji in pravi: "Popasejo vse tako kot koze, le lubje pustijo, le po značaju niso
tako trmaste. T u d i dlako
imajo kot ovce, vendar je ne
strižemo, le češemo jo."

Kmetijska svetovalna služba tudi v tem tednu vabi kmete na
različna predavanja. V četrtek ob i o . uri bo v zadružnih
prostorih v Naklem predavanje o ukrepih kmetijske politike,
še zlasti o ukrepih SKOP. Enako predavanje bo v petek ob
10. uri še v sejni sobi zadruge Sloga na Primskovem. Kmetijska svetovalka Germana Pivk bo v petek ob 9. uri v zadružnem domu na Hotavljah in ob 15. url v dvorani D P D
Svoboda v Žireh predstavila kmetom uveljavljanje letošnjih
ukrepov kmetijske politike in neposrednih plačil. C . Z.

Vrtci, šole, bolnišnice in domovi za ostarele bodo s spremembo zakona o javnem naročanju lahko
naročali tudi lokalno pridelano hrano višje kakovosti.

ŠKOFJA LOKA

CVETO ZAPLOTNIK

Strojni krožek vabi tudi nove člane
združenje za medsosedsko pomoč - Strojni krožek Škofja
Loka vabi danes, v torek, ob 15. uri v gostilno Pr' C o d č pri
Svetem Duhu na občni zbor, hkrati bo tudi strokovno predavanje. Na zbor vabijo tudi nove člane. C. Z.

Najnižja cena ne bo glavno merilo
Kranj - Državni zbor je 1. februarja sprejel spremembe
zakona o javnem naročanju,
v petek so bile objavljene v
uradnem listu, veljati bodo
začele petnajst dni po objavi.
N a pobudo ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo i n
prehrano so v zakon vnesli
tudi določbo, po kateri bodo
odslej pri javnem naročanju
živil pri merilih za izbor
prednostno upoštevali živila,
kd so v shemah kakovosti (integrirana in ekološko pridelana živila) ali so proizvedena
po nacionalnih predpisih o
kakovosti živil. Po tej določbi
javnim zavodom, kot so vrtci,
šole, bolnišnice in domovi za

ostarele, pri nakupu živil ne
bo treba več upoštevati le
ekonomsko najugodnejše
ponudbe, ampak bodo lahko
naročali tudi lokalno pridelana živila višje kakovosti. Pri
tem se bodo lahko posluževali t.i. odprtih sklopov, kar
pomeni, da bo, na primer,
šola nabavila solato ločeno
od krompirja, meso ločeno
od mlečnih izdelkov...
"To je prvi korak pri zagotavljanju kakovostnejše hrane za 165 tisoč osnovnošolcev, 57 tisoč otrok v vrtcih, 2 0
tisoč oskrbovancev v domovih za ostarele in za vse bolnike v slovenskih bolnišnicah," je dejal Matjaž Kočar,
generalni direktor direktorata za vamo hrano pri kmetij-

skem ministrstvu, i n dodal:
"Zdaj so na vrsti ravnatelji
šol in vrtcev ter direktorji bolnišnic i n domov za ostarele,
da zakonske možnosti uresničijo tudi v praksi," Ker zavodi potrebujejo precejšnje
količine hrane, si od spremembe zakona veliko obetajo tudi pridelovalci in predelovalci hrane. Na kmetijskem ministrstvu pričakujejo, da bo to pospešilo pridelovanje kakovostne hrane in da
se bo v t.i. kratkih verigah
skrajšala pot hrane od pridelave do končnega potrošnika.
Javni zavodi so doslej pri
javnem naročanju živil morali kot glavno merilo upoštevati najnižjo ceno. Najnižja
cena je običajno pomenila

Ker je bila doslej pri javnem naročanju živil glavno merilo za izbiro ponudbe najnižja cena, so
bili ponudniki kakovostnejših živil, Id so običajno
tudi nekoliko dražja, cenovno nekonkurenčni.

tudi najcenejšo hrano oz.
hrano slabše kakovosti, zato
se je na jedilnikih javnih zavodov pojavljalo preveč živU,
ki jih smernice zdravega prehranjevanja odsvetujejo ali
uvrščajo na seznam manj kakovostnih živil (živila z veliko
maščob, sladkorja i n aditivov).

POLJANE

SVETI D U H

O pokojninskem in invalidskem zavarovanju

Podeželske žene na občnem zboru društva

Društvo podeželskih žena Blegoš bo v sodelovanju s škofjeloško kmetijsko svetovalno službo pripravilo danes, v torek,
ob pol petih popoldne v veroučni učilnici v Poljanah predavanje o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Predavala bo Marjeta Buh iz kranjske območne enote Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. C. Z.

Članice Društva podeželskih žena Lubnik se bodo v petek ob
19. uri zbrale v gostilni Pr' C o d č pri Svetem Duhu na občnem
zboru. Predsednica Marija Polajnar jim bo poročala o lanskem delu in predstavila letošnji program. Nastopili bodo
"muzikantje" iz osnovne šole na Trati in igralska skupina pod
vodstvom Francke Rozman, ki bo zaigrala dva skeča. C. Z.

FINANCE

cveto.zaplotnik@g-glas.si

Sodelovanje banke in sklada

19

Tečaji navzgor
CvCTO ZAPLOTNIK

Gorenjska banka je podpisala pogodbo o sodelovanju s Slovenskim podjetniškim skladom.
CVETO Z A P I O T N I K

Kranj - Gorenjska banka i n
Slovenski podjetniški sklad
sta podpisala pogodbo o
medsebojnem sodelovanju
pri dolgoročnem kreditiranju malih in srednje velikih
podjetij i n izdajanju garancij
za leto 2 0 0 8 . Razpis za pridobitev posojil bo predvidoma v petek objavljen v uradnem listu.

Kot so ob tem sp>oročili iz
banke, naj bi z razpisom novim, rastočim i n zrelim podjetjem omogočili pridobiti
ugodna investicijska posojila
za naložbe v izboljšanje konkurenčnosti na trgu in tržnega položaja ter v širitev dejavnosti. Slovenski podjetniški
sklad zagotavlja za bančno
posojilo nižjo obrestno mero
in delno zavarovanje posojila
z garandjo sklada, pri tem pa

bo skupna kvota garancijskega potenciala znašala 16 milijonov evrov. Obrestna mera
bo 6-mesečni Euribor -1- 0,7
odstotka. Podjetje bo za posojilo lahko zaprosilo z vlogo
in dokumenti, kot jih bo določil razpis. Med dokumente
sodijo prijavni list za garancijo sklada, poslovni načrt,
bančni sklep o odobritvi investicijskega posojila, zavarovanega z garancijo sklada.

bonitetno dokazilo, dokazilo
o obstoju podjetja ter bilanca
stanja in izkazi poslovnega
izida za leti 2 0 0 6 in 2007.
Vsebina vloge za dolgoročni
investicijski kredit z garancijami i n program za izdelavo
poslovnega načrta sta dostopna na spletni strani
wvvw.podjetniskisklad.si, informacije pa dajejo tudi na
sedežih poslovnih enot Gorenjske banke.

KRAN)

KRANJ

Probanka 8,8 milijona evrov čistega dobička

KD investments se je preimenovala v KD Skladi

Probanka je lani bilančno vsoto v primerjavi z letom prej povečala za 29 odstotkov, na 1.042 milijonov evrov. Ustvarila
je 11,2 milijona evrov bruto dobička ali 22 odstotkov več, kot
je načrtovala, s čistim dobičkom v višini 8,8 milijona evrov
pa je presegla predlanskega za 83 odstotkov. Doseženi bruto dobiček ji je za lani zagotovil 13,7-odstotni donos na kapital in 1,2-odstotni donos na sredstva. Čisti dobiček na delnico je znašal 2,99 evra, delnica pa je bila ob koncu leta knjigovodsko vredna 30,8 evra. Vloge podjetij in drugih pravnih
oseb ter prebivalstva so v primerjavi z letom prej porasle za
četrtino, obseg kreditiranja pa za 2 9 odstotkov. Delničarji so
za zagotovitev kapitalske ustreznosti banke vplačali za 11,7
milijona evrov novo izdanih delnic, vplačana pa je bila tudi
celotna izdaja obveznic v vrednosti 25 milijonov evrov. C. Z.

Družba za upravljanje K D Investments se je preimenovala,
na slovenskem trgu odslej posluje pod imenom KD Skladi,
na tujem pa kot KD Furtds. Kot je ob tem povedal predsednik uprave Roman Androjna, so se za preimenovanje odločili, ker novo ime tako v slovenščini kot v angleščini jasno
odraža njihovo osnovno dejavnost, to je upravljanje investicijskih skladov. KD Skladi upravljajo investicijsko družbo in
dvanajst vzajemnih skladov. Lansko poslovanje ocenjujejo
za zelo uspešno. Skupna čista vrednost sredstev vzajemnih
skladov v upravljanju je lani porasla s 469 na 715 milijonov
evrov ali za dobro polovico, ob upoštevanju ID KD pa je čista vrednost sredstev v vseh investicijskih skladih znašala
že več kot 883 milijonov evrov in je bila za 48 odstotkov večja kot predlani. C. Z.

CEIUE P A D A J O

Kranj - Na Ljubljanski borzi
so se minuli teden tečaji večine delnic nekoliko zvišali,
najbolj med njimi tečaj delnice Žita (za 4,7 odstotka) i n
Petrola (za 4,4 odstotka).
Med redkimi delnicami, ki so
se pocenile, so največ na
vrednosti izgubile delnice Sa-

lusa (za 6,4 odstotka) in Intereurope (za 2,4 odstotka).
Največ prometa je bilo z delnicami Krke (4,2 milijona evrov). Nove K B M (3,82) in Pivovarne Laške (1,67). Z a n i miva je tudi primerjava na
letni ravni. Med delnicami (iz
našega pregleda) je bila edino
Telekomova v petek manj
vredna kot pred e n i m letom.

Enotni tečaj (v evrih)
22.2.2008
22,. 2. 2 0 0 7
15. 2. 2 0 0 8
Gorenje Velenje
29,53
37.91
38.37
Intereuropa Koper
26,68
35.08
35.93
Krka Novo mesto
87,48
107.13
108,54
Luka Koper
63,03
74.25
73.11
Mercator Ljubljana
235,12
316.17
325,18
Petrol Ljubljana
689,21
720,61
S42.10
Telekom Slovenije
308,63
318,91
365.59
Aerodrom Ljubljana
62,46
125,08
125,16
Istrabenz Koper
92,22
92,46
47.92
Nova K B M
38.36
37.84
Pivovarna Laško
87,00
87,10
43.68
Sava Kranj
564,61
235,44
555.23
Žito
205,89
272,10
284,90
Infond I D 1
6,18
6,68
6,67
Infond I D
11,85
13,32
13.54
ID KD
11,07
12,71
12,35
I D Maksima
13,31
13.47
13.65
NFDi
2,07
2,45
2.43
Zvon Ena I D
16,01
18,21
18.38
Delnica

SBl TOP
SBI20
PIK

1.644,0}
5.668,

2.156,08

2.ig8,o8
9-949'97
6.334,90

6.333,11

* V vseh naših trgovinah najdete vsak dan
veliko izbiro izdelkov po znižanih cenah.

Hm
Maslo

Cockta

Z o b n a pasta S e n s o d y n e

Ljubljanske mlekarne,
250 g

Droga Kolinska,
1.5!

Fluoride ali Classic,
75 ml

CENEJE!

€1,51

redna cena € 1 , 9 3

I®

•

*

n Z E O E S ^ f i K S )

CENEJE'.

CENEJEl

€ 0,85
redna cena € 1,00

P o n u d b a v e l j a od 25.2. do 3.3.2008 oz. do prodaje zalog.

€ 3,44
SPAR SLOVENIJA d.0.0. L|utiljana, LetaliSka cesta 26
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TRBIŽ

Na Trbižu večer slovenske kulture

g^««

zbrali so grb in zastavo
v novi občini Gorje so svetniki večinoma navdušeni podprli predlog občinskega grba in zastave, niso
pa bili navdušeni nad predlogom, da bi občinski praznik proslavljali v spomin na datum referenduma
za samostojno občino.
V I L M A STANOVNIK

Zgornje Gorje - Čeprav

Slovenski kulturni praznik počastijo vsako leto tudi Slovenci v Kanalski dolini v Italiji. Letos je bila osrednja prireditev
v soboto zvečer v Kulturnem centru na Trbižu in jo je organiziralo Slovensko kulturno središče Planika. V kulturnem
programu so sodelovali učenci slovenske šole, ki jo organizira kulturno središče Planika, in Glasbene matice Tomaž
Holmar za Kanalsko dolino, kot gostje pa lutkarji Lutkovnega gledališča z Jesenic. Predsednik Slovenskega kulturnega
središča Planika Rudi Bartaloth se je zahvalil učiteljicam in
učiteljem na tečajih slovenščine in v glasbeni šoli ter
staršem, ki se odločajo za vpis svojih otrok v slovenske šole
in tako ohranjajo slovenski jezik in kulturo v Kanalski dolini.
Večera se je udeležil tudi novi župan Trbiža Renato Carlantoni in v pozdravu povedal, da je bil Trbiž Evropa brez meja
že pred njenim dejanskim nastankom. Prizadeval si bo za
sožitje različnih jezikov in kultur v dolini in za njen napredek, da ljudje ne bodo odhajali drugam. Če bodo ohranili
svoj jezik, bodo ostali, je povedal župan. Na sliki: trbiški
ž u p a n Renato Carlantoni (levo) in Rudi Bartaloth pozdravljata udeležence p r o s l a v e . ) . K.

B O H I N J S K A BISTRICA

Bohinjci pisali premieru janši
Od septembrskih poplav je minilo že dobrih pet mesecev,
vendar škoda, ki je v poplavah nastala tudi v šolski zobozdravstveni ambulanti v kletnih prostorih osnovne šole, še ni
odpravljena. V ambulanti, ki od neurja deluje v ordinaciji
odraslega zobozdravstva v Zdravstvenem domu Bohinj, so
bili takrat uničeni tlaki, napeljave, stenske obloge, stavbno
pohištvo in seveda draga medicinska oprema. Nadomestilo
slednje bi stalo 62 tisoč evrov, popravilo preostalega pa skoraj šestdeset tisoč evrov. Ker odziva z ministrstva za zdravje, ki je bilo o škodi obveščeno po elektronski pošti že dan
po neurju, še vedno ni, se je pretekli teden župan občine Bohinj Franc Kramar odločil pisati predsedniku vlade janežu
)anši. V pismu mu je opisal nastalo situacijo. Zapisal je, da
je dva dni po poplavah direktor Zdravstvenega doma Bled
Leopold Zornik osebno odnesel oceno ip fotografije nastale
škode na ministrstvo za zdravje. A ker kljub telefonskim pogovorom in dopisom zdravstvenega doma ni bilo odziva ministrstva, je tudi občina Bohinj pisala ministrici Zofiji Mazej
Kukovič, najprej v začetku decembra in še enkrat sredi januarja. V pismih so ministrstvo zaprosili za pomoč. P. L

je

imela četrtkova redna seja
Občinskega sveta Gorje obsežen dnevni red, so nekateri
svetniki predlagali še dodatne
točke o vprašanjih, ki žulijo
Gorjance. Med njimi je še vedno nerešena delitvena bilanca
z občino Bled in gospodarjenje
z gorjanskim premoženjem,
nov zakon o Triglavskem narodnem parku pa tudi problematika dela oziroma odnosa
med občinsko upravo in nadzornim odborom, zaradi kater a so imeli prejšnji mesec v
Gorjah tudi izredno sejo. Ker
za dodatne točke ni bilo nobenega gradiva, jih sicer niso postavili na dnevni red, so pa o
večini te problematike govorili
med že predlaganimi točkami
dnevnega reda. Tako je predsednica nadzomega odbora
Milena Škufca Šimnic na kratko predstavila poročilo o njihovem delu, pri &mer je znova
opozorila na težave, ki jih je
imel nadzorni odbor, ki ni pripravil programa, njegov prejšnji predsednik Ivan Hočevar
pa je odstopil s tega mesta. Občinskem svetu je svoj pogled
na ddo nadzomega odbora izrazil tudi župan PeterTorkar, v
njem pa je tudi zapisal, da pričakuje, da bo nadrami odbor v
bodoče deloval v skladu s statutom in pravilnikom ter že sprejetim letnim nadzornim programom.

Večina gorjanskih svetnikov je pohvalila predloga za nov grb in zastavo, izbrali pa so tista
(desno), ki simbolizirata naravno bogastvo občine in zvončarstvo.

Gorjanski svemiki so se
nato večinoma strinjali z ustanovitvijo medobčinskega inšpektorata in redarstva z občinami Jesenice, Kranjska Gora
in Žirovnica ter skupne notranje revizijske službe, kjer se
jim pridružuje tudi občina
Bohinj. Več pripomb so imeli
ob prvi obravnavi odloka o
ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju skupne občinske uprave z občino Bled,
ob čemer so imeli pomisleke
zlasti glede delitve stroškov.
Je pa večina navdušeno sprejela oba predloga novega

grba in zastave občine, nato
pa so se odločili za grb in zastavo, ki z zvoncem zlate barve simbolizira razvoj zvončarstva, s tremi zelenimi
smrekami na zlati barvi bogastvo gozda, lesa in mde, z
modro črto pa bogastvo rek.
Niso pa se strinjali s predlogom, da bi občina Gorje imela svoj praznik 9. aprila, na
obletnico referenduma leta
2006, ko je na podlagi večinske volje prebivalcev nova
občina Gorje dobila zeleno
luč za ustanovitev. Nekateri
svetniki so predlagali, da naj

bi praznik ostal kar dosedanji 28. avgust, dmgi so bili
prepričani, da so iz Gorij pomembni posamezniki, ki bi
jih lahko povezali s praznikom. Zato so se skupaj odločili, da bodo pripra\dli javni
natečaj ter predloge o novem
občinskem prazniku dobro
pretehtali.
Prav tako pa bo te dni imela precej dela nova gorjanska
komisija za delitveno bOanco
z občino Bled, ki jo sestavljajo svetniki Ludvik Hajdinjak,
Janez Kosmač in Branko
Banko.

Poškodovana cesta v Soteski
Minister za promet Radovan Žerjav je po Železnikih in Kropi obiskal tudi občino Bohinj.
PETRA LOTRIČ

RAZVOJ B A l A n t
razvoj In proizvodnja
ttrojnt oprime
Zaradi povečanega otisega dela v proizvodnji strojne opreme
vabimo k sodelovanju (m/ž):
3 delovna mesta

STROJNI KUUČAVNIČAR
(varjenje s C0-. zaželene delovne izkušnje)
1 delovno mesto

TEHNOLOG - KONTROLOR
(poznavanje strojništva, 3 leta delovnih izkušenj)
2 delovni mesti

REZKALEC
(3 leta delovnih Izkušenj in poznavanje dokumentacije)
1 delovno mesto

VZDRŽEVALEC OBJEKTOV
1 delovno mesto

ČISTILKA
Z izbranimi kandidati bomo sklenili delovno razmeije za določen
čas z možnostjo prehoda v nedoločen čas. Vabimo vse, ki vas delo
zanima, da pisno vlogo z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju
pogojev pošljete do 10. marca 2 0 0 8 na naslov:
Razvoj Balant, d.o.o.. Cesta na Okroglo 5, 4 2 0 2 Naklo.

B o h i n j s k a Bistrica - M i n i -

ster si je z bohinjskim županom Francem Kramarjem
ogledal cesto v Soteski, ki jo
je v septembrskem neurju
lani zasulo več plazov in je
bila zato več dni neprevozna.
Minister Žerjav je izrazil
željo, da se cesta skozi Sotesko, za katero meni, da je
ključnega pomena, čim prej
popravi, in sicer bi to lahko
storili v sklopu rednega vzdrževanja že spomladi, saj za
to investicijo v proračunu ni
predvidenih sredstev, ker je
posledica naravne ujme. Povedal je tudi, da za sanacijo
škode po neurju čakajo na
sredstva iz evropskega solidarnostnega sklada. Kolikšen bo znesek, pa bodo izvedeli do junija letos. Za popravilo vse v neurju nastale

škode na Gorenjskem bi potrebovali okoli 15 milijonov
evrov. "Kaj bo popravljeno letos, pa je odvisno od tega, koliko bomo dobili denarja iz
evropskega solidarnostnega
sklada," je povedal Žerjav.
Poleg stanja ceste skozi Sotesko je župan Kramar ministru Žerjavu pokazal tudi druge tegobe di&vnih cest v Bohinju. Peljal ga je skozi
Korita v zgornjo bohinjsko
dolino in nato nazaj do Bistrice po spodnji dolini. Med potjo so se ustavili trikrat, v Koritih, kjer cesto že popravljajo
in širijo, na Laškem Rovtu,
kjer se cesta na že tako ozkem delu vdira, in na nevarnem dvojnem S-ovinku med
vasema Kamnje in Polje, Id bi
se ga po besedah ministrove
ekipe dalo razširiti.
Kramar je bil z obiskom
ministra Žerjava zadovoljen,

po srečanju pa tudi optimističen, saj je proračun letos
občini Bohinj precej naklonjen. "Verjamem, da se vsega v enem letu ne da narediti, ampak v tempu, ki je

predviden v državnem proračunu, pa upam, da bo v
dveh do treh letih stanje državnih cest v naši občini precej boljše," je povedal Kramar po obisku.

PISMA, KAŽIPOT
Pametneje s smetmi

HALO - HALO GORENJSKI GLAS

Jezersko - Na Jezerskem odpadke zbirajo na območju,
imenovanem Remont, kjer
imajo postavljene zabojnike.
Odpadke ločujejo, za njihov
odvoz pa Komunale Kranj ne
pokličejo, dokler zabojniki niso
polni. Župan Milan Kocjan
pravi, da je odvoz potreben na
dva do tri tedne, v času turistične sezone pa nekoliko pogosteje. V zadnjih letih so postavili
tudi več ekoloških otokov. Odkar kranjska Komunak smeti
iz kranjske in okoliških občin
začasno vozi drugam i n se zaradi tega povečujejo tudi stroški ravnanja z odpadki, v občinah resneje razmišljajo, da bo
h^ba s smetmi ravnati še bolj
razumno. "Gospodinjstva bodo morala še dosledneje ločevati odpadke, saj tako lahko
sami vplivamo na nižje stroške. Vse, kar bodo v zvezi s
smetmi drugi naredili za nas,
bo treba plačati," razmišlja župan Milan Koq"an. Pred kratkim se je pozanimal, kako z
odpadki ravnajo v sosednji občini Železna Kapla. "Odpadke
dosledno reciklirajo, to se dogaja v zaprtih prostorih, cene
pa tudi pri njih zelo naraščajo.
Dvakrat na teden, denimo, na

Pri Brezju
Brezje so naše najve^e romarsko središče. S.fehruaija so
na nacionalnem radiu večkrat
opozarjali na velike zastoje
"na cesti pri Brezju". Res da je
vei^i del kolone nastal zaradi
kulturnih prireditev v Kranjski
Gori, na Voglu in Pokljuki,
nekaj pa nas je bilo vseeno takih, ki smo bili na naS najve^i
kulturni praznik na tak ali
drugačen način v Vrbi.
Večini voznikov je bil podatek pomemben in so si lahko
poiskali krajšo pot, mene pa je
zmotil. Predlagam, da se morda novinaiji v prihodnje bolj
posvetijo lokalnim problematikam, kot pa da delajo Zgago
po Evropi.
SIMON RESMAN,

Radovljica

Kranj in La Ciotat
pobratena že
petdeset let
Kako je čas minljiva dobrina, se v polni meri zaveš šele
ob takšnih naslovih, kot je
zgornji, kije bil objavljen v Gorenjskem glasu 12. februarja
2008. Seveda te to še bolj spominja na mladost, ker se je to
dogajalo v času tvojega obisko-

V Trst na ogled drame in gradu

Ško^a Loka - Društvo upokojencev Škofja Loka v sodelovanju
in pod vodstvom ter organizacijo turistične agencije Alpetour
vabi v Trst, kjer bodo gledališčniki Slovenskega stalnega gledaN«o<ilo u objavo sprejnumo po leldonu 04/i0l-<2-IX), blau (14/201'4M3 ili ostbno tu Bltivnisovi cnil lišča
4. iz Trsta samo za nas uprizorili dramo Kdo se boji Virginie
v Knnju OL po poill - (to pooeddilu in Miiki do 11001»! Cnu 09lisov in ponudb v lubiiki: Mm u^idiM.
Woolf. Pred predstavo si boste ogledali grad Miramar. Izlet z
ogledom predstave bo v torek, 1. aprila, odhod avtobusov bo
JANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, LANCOVO 91,4240
ob 13. uri izpred avtobusne postaje v Škofji Loki, predstava bo
RADOVLJICA, TEL: 04/53 '5 249. FAX: 04/53 04 230
ob 19. uri. Prijave sprejemajo v pisarni društva vsako sredo in
MADŽARSKE TOPLICE: 3. 3 - 9. .3, 26. 4 - 29. 4, 28. 4. -1. 5.;
petek od 9. do n . ure, do zasedenosti avtobusov.
BANOVCI: 5. 5. -8. 5.; TRST: 5. 3.; MEDŽUGORJE 18. 4 - 20. 4

telefon: 04 201 42 00

Tudi smeti iz občine Jezersko so do novembra
lani vozili vTenetiše, sedaj pa skupaj z drugimi
čakajo na odločitev.
DANICA ZAVRL ŽLEBIR
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info@g-glas.si

deponiji sprejemajo gradbene
odpadke. Z a kubični meter je
treba plačati 24 evrov. V mestu
odvažajo smeti enkrat na teden, v vaseh pa na tri tedne po
vnaprej določenem razporeda
N a oddaljenih kmetijah, na
primer, zbirajo smeti v posebne vreče, ki jih kupijo na občini. Z a polno vrečo oddanih
smeti jim zaračunajo pet evrov," niza Milan Kocjan vtise
sosednje občine z okoli 1 4 0 0
prebivalci. V zbirnih centrih
imajo cenik tako denimo za
kos malega pohištva, ki ga prebivalec odda na deponijo, plača
1,5 evra, za vzmetnico ali fotelj
dva evra, za keramične odpadke, na primer straniščno školjko ali umivalnilci,2 evra, za kovine tri evre za kubični meter,
za avtomobilsko gumo s platiščem štiri, brez pa dva evra,
prednjo traktorsko gumo odda
za la evrov, zadnjo za 24 evrov,
medtem ko so se za odpadke
računalniške tehnike dogovorili, naj bodo še nekaj časa brezplačni. "Čeprav so cene visoke,
divjih odlagališč ni. Sosedje se
dobro zavedajo, da je to njihovo okolje, ki ga je treba varovati," dodaja Milan Kocjan. Sicer
pa tudi občina Jezersko lepo
slabi za svoje zbirališče za odpadke.

KULTURNO DRUŠTVO LOŠKI ODER, SPODNJI TRG 14,
4220 ŠKOFJA LOKA
29. 2. ob 19.30 Noel Coward: INTIMNA KOMEDIJA, komedija,
režija: Zvone Šedlbauer, gostuje SNC Drama Maribor, za abonma
MODR); 1. 3. ob 19.30 Noe! Coward: INTIMNA KOMEDIJA,
komedija, režija: Zvone Šedlbauer, gostuje SNG Drama Maribor,
za abonma RDEČI

Na Arihovo peč
Jesenice - Planinsko društvo Jesenice organizira v nedeljo, 2.
marca, planinski izlet na Arihovo peč (Avstrija). Udeležili se
boste 21. spominskega pohoda. Odhod kombija bo ob 8. uri
izpred trgovine na Koroški Beli. Prijave z vplačili sprejemajo
na upravi društva do četrtka, 28. februarja, do i8. ure.

Na Snežnik
O B V E S T I L A O D O G O D K I H OBJAVLJAMO v R U B R I K I GLASOV
K A Ž I P O T B R E Z P L A Č N O SAMO E N K R A T .

PRIREDITVE
v knjižnicah za otroke
Jesenice - Na otroškem oddelku jeseniške knjižnice bo v četrtek ob 17. uri ura pravljic, ob 18. uri pa pogovor o knjigah.
Ustvarjalna delavnica bo jutri od i6. do 17.30 (Barvanje figuric) ter v petek, 29. februarja, od 16. do 17.30 (Sešijmo igralni mošnjlček).
Slovenski Javomik - V knjižnici bo ura pravljic danes ob 16. uri.
Radovljica - Pravljično uro z naslovom Zakaj na Spodnjem
Otoku zvonijo poldne ob enajstih bo v radovljiški knjižnici
Marta Rus pripravila v četrtek ob 17. uri.
Bohinjska Bistrica - Pravljično uro z naslovom Zakaj na
Spodnjem otoku zvonijo poldne ob enajstih bo v knjižnici
Marta Rus pripravila jutri ob 17. uri.
Ško^a Loka - Ura pravljic s pravljico Zimski prijatelji se bo v
knjižnici začela danes ob 17.30, delavnica spretne prste Z i m ski škrat pa v četrtek ob 17.30. Delavnica je primerna za
otroke, stare od 4 do 10 let.
Žiri - V žirovski knjižnici bodo jutri potekale igralne urice z
angleščino, in sicer za najmlajše otroke ob 17. uri, za malo
starejše pa ob 18. uri.

vanja srednje šole.
Lepo je, da so vezi z mestom
La Ciotat še vedno žive, saj kar
nekaj Kranjčanov to spominja
na mladost in na prijateljstva,
ki so bila stkana z mladimi iz
tega jrancoskega mesta.
Zamisd, da naj se park pred
Fakulteto za
organizacijske
vede na Zlatem polju poimenuje po mestu La Ciotat, se mi
zdi pohvalna, posebg še zato,
ker je park resnično lepo urgen
in zlasti poleti zbirališče mladih, predvsem študentov FOV,
pa tudi dijakov bližnje srednje
šole.

Gasilsko tekmovanje v veleslalomu
Hrastje - P C D Prebačevo-Hrastje vabi vaščane Prebačevega
in Hrastja na gasilsko tekmovanje v veleslalomu na smučišču Rudno v Selški dolini. Tekmovanje bo potekalo 1. marca
ob 16. url v več kategorijah. Prijave sprejemajo še danes
med 17. in 19. uro v gasilskem domu.

Slovenska pravljica Maksima Gasparija
Radovljica - V radovljiški knjižnici se bo danes ob 19.30 začela predstavitev knjig Ivana Sivca pisatelja povesti o Maksimu Gaspariju, in Marjana Marinčka, poznavalca Gasparijevega dela in zbiratelja njegovih razglednic.

Operni utrinki

Seveda pa bi ta predlog občinske svetnice Petre Mohorčič
rabil manjše dopolnilo. Komisijo za počastitev ^o-letnice pobratenja z mestom La Ciotat
bi vsekakor kazalo dopolniti s
predstavnikom FOV, saj je ta
park njihov in veijetru) bi želeli sodelovati pri tem dogodku
in tg odločitvi. Posebg še zato,
ker je bil ta park urejen v letih
2002 in 200J, toje ob izgradnji
FOV in je zanj donatorska
sredstva gospodarstva zbral tedanji dekan prof. dr. Jože Florjančič, ki mu gre zahvala za
izgradnjo fakultete kakor tudi
parka ob njej.
Lepo je, če se spomnimo vseh
dt^odkov, ki so tako ali drugače zaznamovali našo preteklost.
:
S prijaznim pozdravom,
I
:
M A G . JOŽEF K I R B I Š :
i

Kranj - Operni utrinki se do jeseni selijo na novo lokacijo in
sicer v Kranjsko hišo, na Glavni trg 2 v Kranju, jutri ob 19. uri
bo gost solist, basbaritonist, novinar in pisatelj Juan Vasle.

Praznovanje dneva žena
Jesenice - Medobčinsko društvo invalidov Jesenice obvešča
člane, da že sprejemajo prijave za praznovanje 8. marca,
dneva žena, ki bo v soboto, 8. marca, v restavraciji Kazina
na Jesenicah z začetkom ob i8. uri. Prijave sprejemajo do 1.
marca po tel.: 583 28 73 ali na gsm 0 4 0 / 7 6 7 886. Če ne bo
zadostnega števila prijav, bo praznovanje odpadlo in bo namesto tega 12. marca organiziran kopalni izlet v terme Snovik. Vse dodatne informacije dobite na sedežu društva.

Tekmovanje v veleslalomu in tekih
Kranj, Gorje - Društvi upokojencev Kranj in Gorje organizirata tekmovanje v veleslalomu in tekih, ki bo i8. marca na
smučišču Viševnik In tekaških progah ŠRC Pokljuka - Rodno
polje. Prijave z vplačili sprejemajo v Društvu upokojencev
Kranj do 10. marca.

I IZLETI
Na Trstelj
Tržič - Vodniški odsek Planinskega društva Tržič vabi v soboto, 1. marca, na Trstelj (643 m), po grebenu Črnih hribov.
Odhod bo ob 6. uri izpred O Š Tržič. Prijave in informacije
po tel. 5971 536.

Radovljica - Planinsko društvo Radovljica organizira v soboto, 8. marca, tradicionalni vzpon na 1296 metrov visok Snežnik. Tura je lahka, zimska, primerna za vse planince, hoje bo
za 5 ur. Prijave po tel.: Golmajer 0 4 1 / 5 4 0 042, Franci Krvina
0 4 1 / 9 4 9 126 ali v pisarni društva, tel.: 031/345 209, 531 55 44.

Pohod po Trnovskem gozdu
Žirovnica - Člani Planinsko-pohodne sekcije Društva upokojencev Žirovnica vabi v torek, 4. marca, na planinski pohod
po Trnovskem gozdu od Otiice do izvira H ubija. Hoje bo do
4 ure. Odhod avtobusa bo ob 7. uri z avtobusne postaje Moste in bo ustavljal na vseh postajah do Rodin. Potrebna je
planinska oprema. Informacije in prijave do ponedeljka po
tel.: 5801 469 ali G S M 031/535 799 Drago Kajdiž.

PREDAVANJA
Kako bolje poskrbeti za svoje psihično zdravje
Kranj • Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno
zdravje, vabi na predavanje na temo Kako bolje poskrbeti za
svoje psihično zdravje in dobro počutje. Pogovarjali se boste z univ. dipl. psihologinjo Marušo Zaletel, psihoterapevtko. Predavanje bo danes ob 16. uri v prostorih društvene pisarne v Kranju. Informacije po tel.: 0 4 / 2 0 117 20.

Križi in težave z okrasnimi rastlinami
Bled - Turistično društvo Bled in klub Gaia bosta v četrtek ob
18. uri v prostorih Višje strokovne šole za turizem Bled pripravila predavanje o rožah. Strokovnjakinja Tina Goršič pa bo
predstavila nekaj najbolj pogostih težav pri vzgoji okrasnih rastlin in učinkovite rešitve zanje. Prijavite se po telefonu 01 /7558
160 ali na elektronski naslov gaia@unichem.si.

O naravnih metodah zdravljenja
Bled - V četrtek bodo v Grand hotelu Toplice pripravili drugo izmed petih predavanj dr. Petra Papuge, ki bo potekalo
pod naslovom Naravne metode za izboljšanje kakovosti življenja. Slišati bo moč marsikaj zanimivega o psihosomatskih povezavah in vplivu čustev na telo, prav tako pa bo dr.
Papuga spregovoril o alergijskih, degenerativnih, rakavih in
drugih motnjah delovanja organov brez jasne vzročne opredelitve, ki jih je moč izboljšati z metodami neuveljavljenega
medicinskega znana. Predavanje se bo začelo ob i8. uri.

OBVESTILA
Občni zbori
Mojstrana - Planinsko društvo Dovje-Mojstrana vabi na občni zbor, ki bo v petek, 29. februarja, ob 18. uri v Osnovni
šoli v Mojstrani.
Gozd Martuljek - Redni letni občni zbor Planinskega društva
G o z d Martuljk bo v soboto, 1. marca, ob 19. uri v novem gasilskem domu v G o z d Martuljku.

Merjenje tlaka, sladkorja in holesterola
Jesenice - Medobčinsko društvo invalidov Jesenice obvešča
člane društva, da bo v petek od 9. do i i . ure v pisarni društva na Mencingerjevi 1 potekalo merjenje krvnega tlaka,
sladkorja in holesterola.

Tečaj nege bolnika v Preddvoru
Preddvor - Območno združenje Rdečega križa Kranj in Rdeči
križ Preddvor prirejata tečaj nege bolnika na domu. Začel se bo
v četrtek ob 16.30 v prostorih Doma starejših občanov v Potočah. Predvidenih je pet delavnic, ki bi potekale v ponedeljkih in
četrtkih. Prijave na tečaj sprejemajo na območnem združenju
RK Kranj, v Preddvoru pa predsednica tamkajšnjega RK Milena Ztipin (041/382-270).
Z A P O P O L N P R E G L E D SI O G L E J T E
WWW.CORENJSKIGLAS.SI/KAZIPOT

MALI OGLASI, ZAHVALE
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OSMRTNICA

info@g-glas.si

O P E L Meriva 1.6, L 0 4 . 5 0 . 0 0 0 kjn
cena po dogovoru. « 0 4 1 / 3 5 7 - 8 0 0

Mali oglasi

SPOROČILO O SMRTI

tel.: 201 42 47
fax: 201 4 2 1 3
e-mail: malioglasi@g-glas.si
V 59. letu starosti nas je zapustil dragi oče in mož

T O M O LALIČ
Pogreb dragega pokojnika bo danes, v torek,
26. februarja 2008, ob 15. uri na kranjskem pokopališču.

Male oglase sprejemamo: za objavo
v petek - v sredo do 1330 in za objavo
v torek do petka do 14.00! Delovni eas:
od ponedeljka do petka neprekinjeno od
8.-19. ure.

Sporočamo žalostno vest, da je nenadoma sklenil
svojo bogato življenjsko pot

JANEZ ERŽEN
Predsednik K G Z SLOGA Kranj
1945-2008

OSMRTNICA

RENAULT 1 9 . 1 . 4 . L 9 4 , 1 8 8 . 0 0 0 km
odlično ohranjen, cena: 9 5 0 , 0 0 EUR.
« 041/644-844

800UI3

G O L F IV 1 . 9 TD(. L 0 3 . 1 2 0 . 0 0 0 KJTI
Črne barve, redno servisiran pri pooblaščenih serviserjih. 9 0 4 0 / 6 7 3 0 9 3
dOOtSSI

KUPIM

STANOVANJA
Od njega se bomo poslovili jutri, v sredo. 27. februarja
2008. ob 15. uri na pokopališču v Žabnici.
S svojim delom in vedrino bo trajno ostal zapisan
v zgodovini zadruge.

PEUGEOT 4 0 6 1 . 8 . I. 9 6 . 1 4 0 . 0 0 0
km. odlično ohranjen, klima, abs...
Cena 2 2 5 0 EUR. 9 0 4 1 / 7 0 6 - 3 2 8

V W PASSAT karavan 1.8. L 9 3 .
2 4 9 . 0 0 0 km dobro ohranjen.
«
051/270-819
eooM«

NEPREMIČNINE
Žalujoči: žena Dragica in otroci Gordana, Pero ter Darko

8001»75

PRODAM

MANJŠI oset>ni avto od 1. lastnika in
prodam iverke. « 0 3 1 / 4 4 5 - 5 5 3

DVOSOBNO stanovanje. Stražišče. v
pritličju, 0 5 1 / 3 8 8 - 6 2 2
sooizes

AVTODELI I N OPREMA

ODDAM

PRODAM

TRISOBNO stanovanje z atrijem In vrtom v Kranju, » 0 3 1 / 6 5 5 - 7 0 0

P R T U A Ž N I K za VW Polo in univerzalni prečki (za montažo na strešne nosilce) z dodatkom za smuči. 9 041 / 6 1 8 -

800l3n

doousr

681

HIŠE

8001373

PRODAM
Sporočamo žalostno vest, da je v 55. letu starosti umrl

STANOVANJSKI D V O J Č E K v Preddvoru. vselitev možna konec poletja

Člani in zaposleni K G Z SLOGA Kranj

2008. 9 051 /388-822

eooize/

STROJI
IN ORODJA
PRODAM

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

JANEZ DOBRUN

pismonoša Pošte Slovenije, d. o. o., PE Kranj

Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili jutri, v sredo.
27. februarja 2008. ob 15. uri na pokopališče pri cerkvi
sv. Ožbolta na Zgornjem Jezerskem. Žara bo danes od
15. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežid.
Ohranili ga bomo v lepem spominu.

DeJavci Pošte Slovenije. P£ Kranj

4 0 0 0 KRANj

LOTO
Rezultati i6. kroga
- 24. februarja 2008
1, 7. 8, 20. 28, 34. 36 in 24

e-poita: Hd.nepremicnine^s iot.net
www.itd-plus^i

STANOVANJSKI D V O J Č E K Škoija
Loka. Hafnarjevo naselje. 0 4 1 / 7 8 4 -

Lotko: 0 8 1 7 3 7

021

Predvideni sklad 17. kroga
za Sedmico: 225.000 EUR
Predvideni sklad 17. kroga
za Lotka: 75.000 EUR

V središču Kranjske Gore
prodamo novo stanovanje, I
70 m^ 2 parkirni mesti v i
garaži, kamin.
i
Cena: 322.000.00 EUR.
v
Tel.: 0 4 1 / 6 4 3 ^ 1 6
1
^

FESST, d. o. o.,
nepremičninska
dnižba,
Stritarjeva ulica 5,
Kranj,
Telefon: 236 73 73

dOvO.

GG

nepremičnine

naročnine
04/201 42 4 1 , e-pošta: narocnine@g-glas.5i

www.gorenjskiglas.si

Svet zavoda
OSNOVNE SOLE MATIJE COPA KRAN)
Juga Vidmarja i, 4000 Kranj
razpisuje delovno mesto

RAVNATEL]A/-ICE
Kandidat/ka za ravnateija/-ico mora za imenovanje in funkcijo
ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne
pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja - ZOFVI (Ur. I. RS, St. 16/07 - uradno prečiščeno
besedilo).
Kandidati/ke morajo imeti pedagoSke, vodstvene, organizacijske
in druge sposobnosti za uspeSno vodenje zavoda.
Izbranima kandidatska bo imenovan/-a za 3 let.
Predvideni začetek dela je i. september 2008.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju veČ kot Šest mesecev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja zoper spolno
nedotakljivost), o dosedanjih izkušnjah, s kratkim življenjepisom
ter programom vodenja zavoda za mandatno obdobje pošljite
najpozneje v 8 dneh po objavi razpisa na naslov:
Svet zavoda osnovne šole Matije Čopa Kranj, Tuga Vidmarja 1,
4000 Kranj, s pripisom: Prijava za razpis za ravnatelja/ravnateljice.
Kandidati/-ke bomo pisno obvestilo o imenovanju prijeli v zakonitem roku.

M

TEL: 04/Z3-SM20.
04/23-66-670
040/204-661,
041/900^

HISE P R O D A M a
STRAŽISČE - KALVARIJA: 2 1 6 m 2 ,
samostojna, zgrajena 1. 2 0 0 6 , 3 4 0
m2 zemljišča, III. gradbena faza, K
{108 m2) 1 (io3 mz) 4 M ( 1 0 8 mz).
kupec ne plača provizije. V račun
vzamemo tudi stanovanje, cena:
1 6 9 . 5 0 0 , 0 0 EUR.
SREDNJE BH-NJE: 1 0 0 mz, 1/2 hiJe,
I. 1 9 6 0 , 178 m2 zemljišča, cena
1 1 5 . 0 0 0 EUR.
KRANJ, VISOKO: 180 mz, samostojna, adaptirana I. 2007. 230 m 2 zemIjtSča, lahko tudi dvostanovanjska. v
račun vzamemo stanovanje, parcelo,
cena: 1 7 5 . 0 0 0 EUR.
PARCELE PRODAMO:
PODLjUBELJ: 1 . 2 0 0 mz, zazidljiva,
končna lega,cena: 6 0 EUR/mz.
KRIŽE PRI TRŽICU: 1.361 mz, zazidljiva, zazidljiva parcela ž gradbenim
dovoljenjem za enostanovanjsko
hišo, cena: 1 0 0 EUR/mz.
KUPIMO:
Kranj okolica kupimo kmetijsko zemIjiiče.
Kupimo zazidljivo parcelo izoo1 0 . 0 0 0 m 2 v Kranju ali okolici in v
Medvodah in okolid.
Na območju Gorenjske kupimo stanovanja, hiše in parcele. Plačilo takoj.
Za več in^Kmacij nas pokJičrte.
w w w . Ida • n e p r e m i č n i ne. s i

Aooi^sa

POSESTI

PARCELO z gradbenim dovoljenjem.
za gradnjo stanovanjskega dvojčka,
Naklo pri Kranju. 051 / 3 8 8 - 8 2 2

NAJAMEM
NJIVO ali travnik v širši okolici Kranja.
«041/659-976
8O0t40S

Internet:
www.fesst.sl

Maistrov trg iz. 4 0 0 0 Kranj
Tel. 0 4 / 2 0 Z 1 3 53,202 25 66

KRANJ • PLANINA I: enosobno,
3 1 , 0 6 mz, 3./7 nad., I. Izgr. 1 9 7 8 .
7 7 . 0 0 0 . 0 0 EUR.
RADOVLJICA • dvosobno, 51.92 m z .
1 . / 1 nad., I.izgr. 1 9 6 0 . 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0
EUR.

NEPREMIČNINE

GSM 0JI/320 700. Email: infb^k^-kem.si
NJiVO v okolici Naklega, «

16^14

04/257-

800)430

POSLOVNI PROSTORI
PRODAM
S T R A Ž I Š Č E pri Kranju, prodam poslovni prostor. 051 / 3 8 8 - 8 2 2
8ooi27o

S K O P J A L O K A - n^estno jedro: trisobno stanovanje dupleks v stanovanjski hiSi, 73,05 m2, I. izgr. 1 9 9 6 ,
1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 EUR.

NAJAMEM

TRŽiČ - Kovorska: dvosobno, 64,51
m 2 , I. nad./4. obnovljeno 2 0 0 6 .
1 1 2 . 5 0 0 , 0 0 EUR.
POSLOVNI PROSTORI
KRANJ - ZLATO POLJE: poslovni
prostor (pisarna s sanitarijami) v Izmeri 2 6 , 6 0 m2,1. nadstropje, obnovljeno 1 9 9 0 . 6 4 . 0 0 0 . 0 0 EUR.
HI$A
KRANJ • STRUŽEVO: 1/2 hiSe - trisobno v pritličju, 85 m 2 . leto obnove
2 0 0 7 . 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 EUR.
BAŠELJ • dvostanovanjska: 2 2 0 m z
bivalne povrSine. zemljišče 1452, L
Irgr. 2 0 0 3 , 2 7 3 . 0 0 0 , 0 0 EUR.
ZBILJSKi GAJ - atrijska: bivalne površine 1 4 0 , 0 0 m2, zemljišča 550 mz, L
izgr. 2 0 0 0 , 4 5 0 . 0 0 0 . 0 0 EUR.
KRANJ - BRNIK: dvostanovanjska,
bivalne površine 1 8 0 m 2 . zemljišče
300 m2. I. izgr. 1975, 205.000,00
EUR.
P O D R E C A - lesena "Rlko". bivalne
površine 1 2 0 , 0 0 mz, zemljišče
400,00
mz.
I.
izgr.
2007,
2 4 9 . 0 0 0 . 0 0 EUR.
PARCELA
BESNICA • ZABUKOVJE: zazidljiva.
986 mz, 9 0 , 0 0 EUR/mz.
www.fesst.s

KURIVO
PRODAM
DRVA metrska ali razžagana. možnost
dostave. « 0 4 1 / 7 1 8 - 0 1 9
S000&3I

KVALITETNA, suha bukova drva, 4 5
E U R / m 3 . Martinj vrh
6ooh23
M E Š A N A , suha drva, bližina Škofje
Loke. « 0 4 / 5 1 - 2 0 - 5 5 9 . 0 3 1 / 5 3 6 765
eooi303

STANOVANJSKA
OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM
SAMOSTOJNI dvosed modre barve in
dvosed + trosed v bež barvi, vse se
spremeni v ležišče, zelo lepo ohranieno. « 0 4 1 / 7 6 2 - 9 0 6
eooi^

GOSPODINJSKI APARATI
PRODAM
DVODELNI hladilnik in pralni stroj Gorenje. « 0 4 1 / 8 7 8 - 4 9 4
aoot3M

KRANJ • Planina I: dvosobno. 6 3 , 1 0
m 2 , 4 7 7 nad., I. irgr. 1 9 7 8 ,
1 0 5 . 0 0 0 , 0 0 EUR.

PIRAN - trisobna-vrstna hiSa. 7 2 , 3 4
m z . I. nad., obnovljeno 1 9 9 3 .
2 8 0 . 0 0 0 . 0 0 EUR.

GRADBENI
MATERIAL

2 0 m 3 bukovih drv. cena 3 8
EUR/m3. « 0 4 1 / 8 3 0 - 5 6 0
ooomr

PRODAM

KsKERNi

STANOVANJA P R O D A M a
STANOVANjA P R O D A M a
KRANJ. LEVSTIKOVA ULICA: 135.88
m2, petsobno, I. 2 0 0 S , prrt., v vila
bloku v Kranju, atrij, trije parkirni
prostori, novo, cena: 2 1 2 . 0 0 0 EUR.
KRANJ, VALJAVCEVA UUCA: 74 m2,
trisobno, 1.1961.3. nad., v račun vzamemo manjše stanovanje, nt provizije, cena: 1 1 4 . 0 0 0 EUR.
KRANJ, LJUBLJANSKA CESTA: 56.1
m2, trisobno, I. 1952, cena: 7 2 . 2 0 0
EUR.

V PODREČI prodam stanovanjsko novogradnjo. « 0 5 1 / 3 8 8 - 8 2 2

E-pošta:
infoig)fesst.sl

Fax:236 73 70

Ul. juleta CabrovSka 34. 4 0 0 0 Kranj
erDalI: inib@>ida-nepremicnine.si
PE Kranj, Planina 03. Kranj
tel.: 04/2351 0 0 0 , GSM 0 4 1 / 3 3 1 S86.
0 5 1 / 3 9 1 1 0 0 , fex: 04/2351 001

eooi272

C E L O T N O PROIZVODNJO s stružnimi avtomati • Tomos z delom; možnost
prevzema Iv^inga za delavnico • samo
resni. 9 0 3 1 / 3 4 4 - 1 5 4 . 0 4 0 / 4 1 5 - 5 5 5

ŠPORT,
REKREACIJA

GARAŽE

ZAPRTO garažo, po možnosti v Šortijevsm naselju ali pri nebotičniku, s
041/236-078
aoousa

PRODAM
Ž E N S K O kolo na 6 prestav z nakupovalno košaro, staro eno leto. zelo malo
rabljeno, « 0 4 1 / 7 6 2 - 9 0 6

8001410

F

R

^

S

T

d. u. o. Kjuni

NKPKKMICMNSKAIMSA
Jrunka e. 54/B. PE Sttetvn 2?. KreaJ
NOVOGRADNJE 2008/09
0 4 1 / 7 3 4 198. 0 4 1 / 6 2 6 581
nepremlcnine@frast.si
www.frast.si

OTROŠKA
OPREMA
v OTROŠKO TRGOVINO v Radovljfcl
sprejmemo vozičke, otroške posteljice. avtosedeže. nahrbtnike, previjalne
mize ter oblačila za pomlad In poletje.
«041/989-393

eoom2

MOTORNA
VOZILA

PRODAM

AVTOMOBILI

PREVIJALNO mizo. zelo lepo ohranjeno (2 predala in omarica), « 0 4 1 / 2 5 2 768
8001201

PRODAM
CITROEN BX diesel 1.8 klima, servo.
cena po dogovoru, « 0 4 0 / 3 3 2 - 6 9 0

80013«8

SAXO 1.0. I. 97. 9 1 . 0 0 0 km 1. lastnik,
servisna knjiga, rdeče barve, lepo
ohranjen. « 0 3 1 / 5 0 6 - 6 7 3
eootsss

ŽIVALI
IN RASTLINE
I Š Č E M mlado mucko, staro do 2 meseca. « 0 5 9 0 / 1 6 - 1 8 7
800UU

NISSAN Almera 1.5 16V, I. 01, 6 8 . 0 0 0
km bel, tehnični preged v e ^ do 11/08,
garažiran, 5 vrat. 2. lastnica, potrjena servisna knj.. el. paket, kiima. air bag, MP3
radio, dobro ohranjen, cena: 5.900,00
EUR. 8 0 4 1 / 5 6 & 0 3 9
aoo\2?4

PODARIM
DVA PSIČKA mešančka, nizke rasti,
stara dva meseca. « 0 4 / 2 3 4 - 1 0 0 0

8001431

MALI OGLASI, ZAHVALE
KMETIJSTVO

TEUČKO simentalko. staro 15 dni. «
04/57-21436
eoou8«

KMETIJSKI STROJI

OSTALO

PRODAM

PRODAM

CERLEC drv na sveder.
524

031/283-

800U20

OBNOVUEN traktor Deutz 120 KM.
suhe colarice. « 031/716-629

SMREKOVE kole. kolesne uteži za
motokuttivator in jeza za rahljanje zenrv
ija. 9 040/364-721
eoou:»4

TRAKTOR Zelor 53-40, tlSO delovnih ur, I. 98, lepo ohranjen, «
04/533-39-00
600i394

KUPIM
TRAKTOR zetor, IMT ali Ursvs ter BCS
kosilnico in kiper prikolico.
9
041/865-676
800i404
TRAVNIŠKE brane. « 04/252-28-06

POSLOVNI STIKI
KREDITI DO lo LET ZA VSE
ZAP., TUDI ZA DOLOČEN
ČAS, IN UPOKOJENCE
do 50 % obremenitve, stare
obveznosti niso ovira. Krediti
na osnovi vozila in leasingi.
Možnost odplačila na položnice: Pridemo tudi na dom.
NUMERO UNO Robert
Kukovec s.p., Mlinska ul. 22,
Marib(^, telefon:
02/252'48-26r 0 4 1 / 7 5 ^ ^ '

PRODAM

6001416

19

JEDILNI krompir, beli in rdeči, možna
dostava. « 04/25-21-676, 031/687-

d00l39&

062

JEDILNI krompir desire, rdeč, cena
10 EUR/vreča. « 041/293-627

JEDILNI krompir in krompir za krmo.
« 041 /857-703
sooum
VINO BENČINA. kakovostno, ustekle^
nioeno, buteljke afi odprto, možna dostava. ugodno, « 041/650-662

9001334

KUPIM
AJDO za seme. « 04/595-82-63
6001416

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM
D EKLE ali žensko za strežbo v gostinskem lokalu, z izkušnjami, komunikativno, urejeno zaposlimo po dogovoru,
po možnosti iz okolk^ Tržiča, picerija
Pod gradom. Koroška 26, Tržič, «
031/571-781
80013*9
DELO DOBI kuhar, natakar/ica in kuharski pomočnik. Klub Kovač, Glavna
cesta 1, Naklo, « 031/339-003

6001094

DELO DOBi kuhar ali kuharska pomočnica. Gostilna Lakner. Boštjan
Mali s.p., C. na Brdo 33. Kranj, «
031/348-968
sooun
IŠČEMO dekle ali fanta za pomoč v
strežbi. Logar s.p., Hotemaže 3a.
Preddvor. 9 040/562-757

8001112

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM
BIKCA in teličko, simontalca, težka 14
kg, 9 041/469-570
eoouo7
ČB BIKCA, starega 14 dni. Olsevek
40. 9 04/253-15-61
Boouoi
ČB BIKCA starega 10 dni. 9 04/51-

32-293

8001412

JAGENJČKE, mesnate, ugodno prodajamo. Kmetija Princ, Hudo 1 (pri Kovoiju), Tržič, 9 041 /747-623 800iw
KOBILICO, staro 8 mesecev, cena po
dogovoru. 9 041/203-518
eoouis
MESO od mladega bika, ekološka
reja. 9 04/25-26-820
doot406
RJAVE jarkice, v začetku nesnosti.
Stanonik. Log 9. Škofja Loka. 9

04/518-55-46, 041/e94-?85
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AVTOMEHANIKE s prakso, v PE U s ce. redno zaposlimo. Vrba, d.o.o.,
Struževo 4. Kranj. 9 041/614-722

Booim

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za upravo

IŠČEM
IŠCEM DELO varstvo otrok ali ostarelih oseb v Kranju. 9 031/558-503
8001392

STORITVE

I ^udskj I uiti-i/a

NUDIM

PRIDELKI

DOBRO v[no cviček in domače žganje,
Sr. Dobrava 14. Kropa. « 0 4 / 5 3 3 ^ 6 -

ZAPOSLIM natakarico. lahko za nedoločen čas, Picerija Silvester. C. talcev
41, Kranj, « 040/307-404
eoo.286
REDNO zaposlim šoferja tovornega
vozila z Izpitom C in E kat. 2 območja
Gorenjske, Komac Franc s.p., Podljubelj 16. Triič, 9 041/811-483

6001406

SAMONAKLAOALKO SIP 15 m3 in
psjeK na 4 vretena, 3 4 0 cm, «
031/491-028
6001403

ZA RAZVOZ kruha in za enostavna
dela najamemo šoferja s svojim s.p.jem. Delo traja od 4. do 10. ure.Pekarr>a Planika d.o.o.. Tirglavska 43. Bled
8 031/395-545
600>»s

info@g-^s.si

IŠČEMO sodelavce za delo v strežbi in
kuhinji (obvezne izkušnje in samostojnost pri delu). Možna zaposlitev za nedoločen čas. Gostišče Češnar, Slovenska C. 39, Cerklje, več inf. na številki. 9 041 / 3 5 3 - e 5 9
eooi400

VOZNIKA KAMIONA za mednarodni
transport zaposlim, C in E kategorija prevozi v EO. Zaje Transport. Valburga
15, Smlednik. 9 041/622-529

ZAPOSLIMO voznika vlačilca na relaciji Slovenija - Madžarska - Slovaška,
redne vožnje od ponedeljka do petka,
vsi vikendi prosti. Jejlar, d.o.o.. Delnice 6. Poljane. 9 04/51-88-149

60012«3
ZAPOSLIMO voznika C in E kategorije
za razvoz po Sloveniji. 9 0 4 1 / 6 9 8 385

eooi4?6

V POSLOVNI enoti Kranj priučimo in
zaposlimo zastopnika za trženje medicinskega aparata že dogovorjenim
strankam na ot>močju Gorenjske. Fantom, d.o.o., UL M. Grevenbroich 13.
Celje. « 0 5 1 / 4 3 5 - 1 4 5

ZAPOSLIM delavca v krovstvu in Kleparstvu. Primož Eržen s.p.. Praše 55.
Mavčiče. « 051/308-942

8001237

KOVINARJA, vzdrževalca takoj redno
zaposlimo, delo je v Kranju, samo dopoldan, B@sco, d.o.o., Nova vas 12,
Zg. Besnica. 9 04/25-06-147

STROJNIK, ključavničar-varilec, redno zaposlimo. Kozina Kranj, d.o.o.,
Pintarjeva ul. 5. Kranj. 9 0 4 1 / 6 5 2 285

ZAPOSLIM frizerko. Frizerski salon.
Andreja Urt^ančič s.p., Dvorje 112.
Cerklje. 9 031/322-090

ZAPOSLIM PARKETARJA,. Pavlič.
d.o.o., Zupanova ulica 7, Šenčur. 9
041/644-423

eooi34a

ADAPTACIJE, novc^radnje od temelja
do strehe. Notranje omete, fasade,
kamnite škarpe, urejanje in tlakovanje
dvorišč, z našim ali vašim materialom.
SGP Birtyqi d.n.o., Struževo 3a. Kranj,
9 041/222-741
8ooo43r

FJINC

I »KU

Vpisni pogoj: zaključni izpit v kateremkoli
srednješolskem programu,
poklicna matura ali matura.

KS

ADAPTACIJE barvamo stanovanja,
hiše, okna, vrata, fasade, napušče, ZH
darska in izolacijska dela v Kranju in na
Gorenjskem. Do 1.3. nudimo 10% popust. Bojetu d.n.o., Milana Majcna
18a. Lj. 9 031/504-065
©ooma

Informativni dan
bo v petek. 29.2.2008, ob 16. uri
v predavalnici Osnovne šole Cvetka Golarja,
Frankovo naselje 51, Škotja Loka.

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter, s.
p., Senično 7. Krize, tel.: 59-55-170.
041/733-709: žaKizije. rotop, rolete, lamelne zavese, pitse zavese, komamlki.
ma/kže, v/MVi^.astenl^.net
Booo77a

Informacije: 04/506 13 80
w\vw.lu-skoOaloka.si, www,fu,uni-Ij.si

BVTVOI IN OSTALI, Gradbeništvo
d.n.o.. Glavni trg 14-. Kranj, izvaja vsa
gradbena dela, novogradnje, adaptacije. notranje omete, vse vrst tesad. 9
04/202-81-20.041/760-614 soooeao
FLORIJANI d.o.o.. C. na Brdo 41.
Kranj izvaja vsa gradbena dela od tem e l j i do strehe, ometi, ometi fasad
itd. 9 041/557-871
600042>

STROJNI OMETI, fasade in splošna
gradbena dela. Hitro, kvalitetno in konkurenčno. Zoki. d.o.o.. Kašetjska cesta 53a. Ljubljana. « 041/378-524

6001097

IZDELAVA nnskih savn iz nordijska
smreke po vaših željah in glede na važ
prostor. Planinšek k.d., Šinkov Tum 23.
1217 Vodice, « 0 3 1 / 2 0 6 - 7 2 4 BOOOMO

TESNJENJE OKEN IN VRAT uvožena
tesnila do 3 0 % prihranka pri ogrevanju. Prepiha in prahu ni več! Zmanjšan
hrup. 10 let garancije. BE & MA.
d.o.o.. Ekslerjeva 6. Kamnik. «
01/83-15-057. 041/694-229

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

VIJOSA d.o.o., Tomšičeva ul. 40.
Kranj, izvaja vsa gradbena deSa, adaptacije, vse vrste fasad, zunanie ureditve In notranje omete. « 0 3 1 / 4 5 1 420
600062!

I2!VAJAM vsa slikopfeskarska dela, izdelava fasad, polaganje vseh vrst talnih
oblog. Volčanšek Albin s.p.. Kidričeva
7, Jesenice, 9
04/586-38-35.
041/873-706
booohb?

2ALUZIJE, lamelne in plise zavese,
roloje, screen senčila, rolete Izdelamo
in montiramo. Rono senčila, d.o.o..
Mavsarjeva cesta 46. Notranje Gorice.
« 01/365-12-47. 041/334-247

PREKRIVANJE STREH od 3 , 5
EllR/m2, možna dobava 30% cenejše
kritine. Marko Oerlink s.p.. Glavna cesta 12. Nakto. 9 040/484-1188000802

IŠČEMO DEKLE za delo v strežbi, lahko tudi za nedoločen čas. Foštagič
d.0.0., Za Mošenikom 17, Tržič, 9
040/566-726 Sabina
dooiist

ZAPOSUMO CMC rezkalca in orodjarja, zaželeno poznavanje avtocada in
znanje programiranja, Fomi, d.o.o., Ul.
bratov Komel e6a. Ljubljana - Šentvid.
«041/538-065

REDNO zaposlimo žensko za ponoozna in čistilna dela v gostilni, hrana in
^anovanje v hi^, ponedeljek, torek zaprto. Gostilna Mlakar, Hull Miro s.p.,
Črnivec 11. Brezje, 9 04/53-09-200
60013le

8001260

PRENAVUAMO HIŠE in stanovanja v
Kranju In okolici - rezervirajte svoj termin. Megamalrix, d.o.o.. Staretova ul.
39. Kranj.. « 0 4 1 / 5 7 0 - 9 5 7

ZAPOSLIMO serviseija. Perko tehtnice, d.o.o.. Zalog 2. Golnik. 9
04/256-5&-56
8OO134«

RTV SERVIS Sinko Marko s.p.. C. na
Klanec 53. Kranj, pop. TV. vkJeo, malih
gos. aparatov. « 04/233-11-99 ®ooi27e

V GOSTINSKEM lokalu Mercator centra v Domžalah, zaposlimo osebo za
strežbo. Milan Kaslelic s.p., C. talcev
4. Domžale.« 031/322-499

42*0

razpisuje v Škofji Loki
izredni študij
visokošolskega strokovnega
študijskega programa Uprava.

ZASEBNI STIKI
3 6 . 0 0 0 POSREDOVANJ, 11.000 poznar^ev v preteklem letu je karakterv
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

8000004

USPEŠEN podjetnik želi spoznati
skromno, zvesto dekle za skupno življenje, « 031/807-376

8000700

MLAD DIREKTOR iš6e iskreno žensko
za (>ošteno resno in trajno razmerje. 9
041 /229-649
a00070i
DEKLETA, brezplačno lahko spoznate
fante za iskrene, resne, trajne zveze iz
vse države. 031/836-378

RAZNO
IZOBRAŽEVANJE
NUDIM
KAKOVOSTNI jez. tečaji: NE. AN. F.
indivkJ. ure. inštrukcije, usposobljena
tuja učiteljica. Ugodne cene! ŠVICARSKA ŠOLA, Pot v Bitnje 16 KR.
« 0 4 / 23-12-520. 0 4 1 / 4 4 0 - 7 9 3 .
svvvvv.svicarska-sola.gajba.net doouss

ZAPOSLIMO mizarja in delavca za
delo v lakirnici (mizar, ličar ali priučen).
Smolej, d.o.o., izdelovanje pohištva in
notranje opreme, Kovor, Pod gozdom
30, Tržič. « 041/619^02.

PRODAM
CVRTNIK Bosch, videorekorder AKva
SX 5 5 0 0 s štirimi glavami, akvarij 330
1 z omarico. « 041 /895-650

dOOtA02

\vww.pogrebnik.com

ZAHVALA

8000476

Ob smrti naše ljube mame
Ni je večje

bolečine

kot v dnek

ialosti

nositi

v srcu

srečnih

dni

MARIJE ZALETEL

OSMRTNICA

izČirč

spomine
(Dante)

Odšla je na$a dobra mami, babi in prababica

MARIJA - MIJA ZBIL

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, sovaščanom in prijateljem za
izrečena sožalja, podarjeno cvetje ter sveče. Hvala gospodu Zidarju za lepo opravljeni
obred, čirškim zvonarjem, pevcem Krajijskega kvinteta, izvajalcu Tišine in pogrebni
službi kranjske Komunale.
Otroci Inka, Vera in Jože z družinami
Kranj, Maribor, Ljubljana

Od nje se bomo poslovili jutri, v sredo, 27. februarja 2008,
ob 16. uri na kranjskem pokopališ6i. Žara bo na dan pogreba od 9. ure dalje
v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopaliSču.
V globoki žalosti: Janja, Katja in Andrej z družinami
Kranj, 22. februarja 2008

boli,

ker tebe med nami

ZAHVALA
Pride

čas, ko si izmučeno

v sen večni
takrat,
takrat

srce želi le

di^a

vesela čaka

na zarjo

sameva,
večnega

več

ni.

Kruta usoda nam je v 64. letu vzela dobrega moža, atija, ata,
tasta, sina, brata, svaka, strica, nečaka, bratranca

M I H A REMICA

p. d. llja

spati.

odpotovati,

ko telo le še kot lupina

ZAHVAU

Solza po licu polzi.
srce močno

dneva.

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, dedka in pradedka

LOVRENCA ŽAGARJA
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena
sožalja, podarjeno cvetje, svefe in denarno pomoč. Hvala župniku g. Stefenu Babiču in cerkvenim
pevcem za lepo opra\djeno sveto rmšo in obred Zahvaljujemo se za vso skrb njegovemu zdravniku
dr. Podlesniku in drugemu osebju ZD Rado\djica. Hvala tudi pogrebni službi Novak, trobentaču in
pevcem. Vsem imenovanim in neimenovanim, ki ste se spomnili našega ata, še enkrat iskrena hvala.
Njegovi najbližji
Lesce, 13, februarja 2008

Iskreno se zalival j ujemo sovaščanom, sorodnikom, prijateljem in
znancem za izrečena sožalja in besede tolažbe, podarjeno cvetje,
sve^e, darovane maše in denarno pomoč. Posebno zahvalo smo
dolžni Lepi in Omerju, Zahlevarjevim, kolektivom in sodelavcem
OS Jakoba Aljaža Kranj. OS Davorina Jenka Cerklje, Marche
gostinstvo. Hvala župniku Gradišku, g. Bizantu. gasilcem, praporščakom, DU, AMZS, pevcem okteta Klas, Pogrebniku, igralcu
Tišine. Zahvala vsem imenovanim in neimenovanim, ki sle se v
tako velikem številu poslovili od njega. Hvala vsem, ki ste za čas
njegovega življenja zanj kaj lepega storili.
Žalujoči: žena Milka, hčere Mihaela z možem, Barbara z
družino in Veronika
Vašca, februar 2008

GG
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ANKETA

Kino naj ostane
MATBJA RANT

Minuli teden so zaprli vrata
edine kinodvorane, ki je po
zaprtju kina Storžič $e ostala v Kranju. Kino Center naj
bi v prihodnjih mesecih prenovili, v njem naj bi bile tri
manjše dvorane in igralni
salon. Nekateri pa še vedno
upajo, da bodo v njem uredili koncertno dvorano.
Folo: Cuazil

T o m a Ž M e ž e k , Kranj:

M a j a jovanovič, Kranj:

Jože Klavora, Bovec:

M a r i j a Kržan, Kokrica:

Jan Korenč, Stražišče:

"Vse se seli na obrobje, tako
da bom kino v središču kar
pogrešal. Bolj kot manjše
kinodvorane, ki jih načrtujejo, po moje potrebujemo
koncertno dvorano. Igralnic
pa je že tako preveč."

"Najraje bi videla, da bi spet
odprli kino. 14-, i5-letnikj
namreč nimajo avtomobilov, da bi se vozili v Ljubljano. Včasih mi je bilo ravno
to všeč, da smo imeli kino
blizu."

"Žalostno, da so ga zaprli.
Nekajkrat sem si ogledal
film v tej dvorani in ji ni prav
nič manjkalo. Povsem primerna bi bila tudi za koncertno dvorano. Z a igralni
salon pa nisem."

"Dobro bi bilo, če bi na tem
miestu uredili koncertno
dvorano, saj ta čas za to ni
nikjer prostora. N a j m a n j
primeren pa bi bil igralni salon. Igranje na srečo vodi v
odvisnost."

"Morali bi ohraniti kino, le z
več dvoranami, saj zdaj ne
kaže najbolje. V redu se mi
zdi tudi, da bi notri uredili
še igralni salon, saj to pomeni več dogajanja v Kranju."

Sindikati
napovedujejo stavko

Teta Pehta ima 90 let
Marica Clobočnik iz Kranjske Gore je v začetku februarja dopolnila 90 let, a kot
teta Pehta še vedno obiskuje otroke.
URŠA PETERNEL

"'Ja, Pehta, ti pa nisi hudobna, saj si prijazna!' m i
večkrat rečejo otroci. Pa j i m
pravim: 'Saj hudobna nikoli
nisem bila. H u d a je drugače
kot hudobna. O, h u d a pa
sem še vedno, če otroci niso
pridni. Potem jih za kakšen
teden v z a m e m k sebi pa
samo s u h k r u h i n m a l o
vode j i m dajem - dokler se
ne poboljšajo." Takole pripoveduje Marica Globočnik,
Smerinjekova iz Kranjske
Gore, ki jo večina pozna kot
teto Pehto. Marica je 1. februarja dopolnila že devetdeset let, a kot teta Pehta se
še vedno rada odzove na
različna povabila i n pride
med otroke, ki obiščejo kraje, kjer je doma Kekec ...
Teta Pehta je postala že pred
več kot pol stoletja, ko je prvič sodelovala v otroški igri
Pehta. Ko so v Kranjski Gori
pred leti začeli obujati Kekčeve dneve i n je agencija Ju-

lijana uredila Kekčevo deželo, so k sodelovanju povabili
tudi njo. Kot pravi, je oblekla staro obleko, si nadela
širok slamnik, vzela košaro
in vanjo nabrala cvetoč bezeg. "Pa sem začela pripovedovati, da s e m prišla z V i tranca, kjer i m a m svojo
'črno vopo' ..." Skoraj deset
let je hodila v Kekčevo deželo i n otroci so ob njej spoznavali
pristen,
domač
kranjskogorski govor, v katerem j i m je razlagala zdravilno moč rožic in zelišč,
j i m dajala življenjske nasvete i n pripovedovala stare
zgodbe i n dogodivščine. Še
pri osemdesetih je delala
kot Pehta tudi po ves dan.
Ko je to le postalo prenaporno, so ji v domači hiši uredili Pehtino kamro, kjer so jo
obiskovali otroci. V teto
Pehto se rada preobleče še
danes, čeprav je dopolnila
devetdeset let. Povabijo jo,
ko v Kranjski Gori počitnikujejo otroci, gostuje po ho-

Pri območnem združenju zveze svobodnih
sindikatov pričakujejo, da se bodo stavki
množično pridružili tudi gorenjski delavci.
MATEJA RANT

Radovljica - "Verjamem, da
se bodo tudi gorenjski delavci v velikem številu prid r u ž i l i stavki. V s i delavci
občutijo, da ne obstaja prav
velika želja, da bi se zapisale njihove pravice," je pred
splošno stavko, napovedano za 12. marec, dejala sekretarka o b m o č n e organizacije zveze svobodnih sindikatov za G o r e n j s k o R o mana O m a n . 5. aprila bodo
pripravili tudi vseevropske
delavske demonstracije.
M a r i c a Clobočnik kot t e t a Pehta

telih, medse jo radi povabijo
tudi starejši. Včasih s seboj
prinese Pehtine kapljice,
spet drugič zdravilni čaj v
posebnih vrečkah, ki j i h še
vedno šiva sama. Kljub častitljivi starosti je namreč
Marica čila, polna energije

i n izvrstnega spomina. Še
vedno plete, si kakšno stvar
zašije, bere knjige, najraje
pa rešuje križanke. Z a življenjsko delo na kulturnem
i n etnološkem področju je
leta 2 0 0 2 prejela tudi zlati
grb Občine Kranjska Gora.

Novorojenčki
Minuli teden smo Gorenjci dobili 43 novih prebivalcev, od
tega v Kranju 33, na Jesenicah pa i o .
V Kranju se je rodilo 143 dečkov in 19 deklic. Najtežji je bil
deček s 4 . 2 2 0 grami, najlažjemu pa so natehtali 1.970 gramov. Na Jesenicah se je rodilo 6 dečkov in 4 deklice. Najtežji
je bil deček, ki je tehtal 4.100 gramov, najlažji pa je ob rojstvu
tehtal 2.900 gramov.
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Knjigo prejme FRANC MARKEU iz Sorice.

Napoved za Gorenjsko

Agencija RS za okolje. Urad za Meteorfogijo

Romana O m a n je poudarila, da v gorenjskih podjetjih delodajalci podpirajo zahteve sindikatov. "A v delodajalskih
organizacijah
očitno nimajo moči, da bi
to tudi zapisali." Z največjim i težavami se po n j e n i h
besedah še vedno srečujejo
v obutveni i n d u s t r i j i i n v
podjetjih, kjer je pred čas o m prišlo do združevanja,
problematični pa sta tudi
gostinstvo in trgovina.

časopisa

vremenska napoved
Danes bo delno jasno, v sredo in četrtek pa bo zmerno do
pretežno oblačno. V noči na četrtek in v četrtek čez dan
bodo lahko rahle padavine, meja sneženja bo med 1 0 0 0 in
1 2 0 0 m. V četrtek bo nekoliko hladneje.

Po besedah predsednika
Z v e z e svobodnih sindikatov Slovenije D u š a n a S e moliča v Sloveniji prihaja
do velikega prerazporejanja
bogastva i n vse večjega razslojevanja družbe. "Mnogo
delavcev kljub trdemu delu
živi v revščini i n tudi na to
ž e l i m o opozoriti." Č e se
j i m ne bo uspelo uskladiti
glede zahtev, bodo 12. marca organizirali tretjo splošno stavko v zgodovini samostojne Slovenije - leta
1 9 9 2 se ji je pridružilo štiri-

sto tisoč ljudi, leta 1 9 9 6 pa
dvesto tisoč. S i n d i k a t i zahtevajo sklenitev kolektivne
pogodbe o izredni uskladitvi plač zaradi nepričakovano visoke inflacije v lans k e m letu in dvig m i n i m a l ne plače za petdeset evrov,
prav tako pa naj b i v kolektivno pogodbo vgradili rast
plač v skladu s stopnjo produktivnosti v panogi, i n sicer za najmanj dvajset odstotkov na ravni dejavnosti
v preteklem letu. "Le tako
se b o m o lahko približali
s t a n d a r d o m na evropski
ravni, sicer zgolj capljamo
na mestu."
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