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Na Zgornjem Gorenjskem meter snega 
v Ratečah in Planici je v zadnjih dneh preteklega tedna zapadla rekordna 
količina snega. 

M A R J A N A A H A Č I Č 

Rateče, Planica - Z g o r n j a 
Gorenjska je po neka j letih 
spet dobila pravo z i m s k o 
odejo; takšno, kakršno s m o 
poznali pred desetletji. Tako 
velika količina s n e g a je za 
prvo polovico decembra ne-
običajna. Medtem ko ga je še 
na Jesenicah k o m a j d a za 
vzorec, je po podatkih repu-
bliške agenci je za okolje v 
Ratečah in Planici snežna 
odeja visoka 1 1 0 centimetrov; 
že v Kranjski Gori je snega 
skoraj polovico manj . 

"Snega s m o veseli, čeprav 
je p r i š d na hitro in v nena-
vadno velikih kol ičinah za 

začetek decembra. Kot vedo 
povedati domačin i , starejš i 
od mene, so bUi v teh krajih 
n a velike količine snega na-
vajeni šele v mesecu februar-
ju , " je povedal domačin Ja-
n e z Brudar, predsednik Tu-
r ist ičnega društva Rateče. 
Večj ih težav prebivalci Doli-
n e sicer niso imeli, pristojne 
s lužbe so s n e g dovolj hitro 
odvažajo iz vasi, Planica pa je 
v teh dneh naravnost prav-
l j ično lepa. Preteku konec 
tedna so jo obiskali številni, 
predvsem d o m a f i turisti, ki 
s o uživali v z imskih radostih, 
s e odpravili na pohod d o 
bližnjega T a m a i j a ali tekli na 
smučeh po že urejeni tekaški 

progi. "Zdaj ga je zapadlo že 
toliko, da ga noben d e ž ne 
more več pobrati," je zadovo-
ljen Brudar. 

Zadovol jni so tudi kranj-
skogorski žičničarji: "Snega 
je končno dovolj, prioriteta 
vseh turističnih delavcev pa 
je, da zdaj z a č n e m o resno 
delati," je povedala Klavdija 
G o b m o c z R T C Ž ičn ice 
Kranjska Gora . "V nedel jo 
s m o zaključil i predprodajo 
s m u č a r s k i h vozovnic, ki je 
bila bol j ša kot lani, na sa-
m e m smučišču pa se inten-
zivno pripravljamo, da bodo 
v petek, 19. decembra, priče-
le obratovati vse naprave v 
našem sistemu." 

Po podatkih agencije za okolje je trenutno v Ratečah in Planici 1 1 0 centimetrov snega, na 
Kredarici 235, na Voglu pa kar 250 centimetrov. / com^ Kma 

Včeraj odprli novo telovadnico 
v Škofji Loki so včeraj slovesno odprli novo telovadnico pri Osnovni šoli Jela janežiča. 

D A N I C A Z A V R L Ž L E B I R 

Škofja Loka - Naložba je 
vredna poldrugi mil i jon ev-
rov, investitorji novogradnje 
pa so občine ustanoviteljice: 
Škofja Loka, Železniki, Gore-
nja vas-Pol jane in Ž i r i , Mi-
nistrstvo za šolstvo in šport 
ter F imdad ja za šport. V de-
ležu Občine Škofja Loka, ki 
je m e d občinami nosila naj-
večji del naložbe, je vključen 
tudi sovlagateljski delež Š D 
Part izan Škof ja Loka. V 
Osnovni šoli Jela Janežiča se 
šola 75 otrok s posebnimi po-
trebami iz štirih o b č i n na 
Š k o f j e l o š k e m . Z novograd-
njo je pridobila šeststo kva-
dratnih metrov športnih po-
vršin Ln še tristo kvadratnih 
metrov drugih p o m e m b n i h 

prostorov, od likovne in teh-
nične učilnice do sobe za lo-
gopeda in f iz ioterapi jo ter 
"mult i senzorično sobo" za 

delo z otroki s posebnimi po-
trebami . Telovadnica pa ni 
n a m e n j e n a le o t rokom te 
šole, ki bodo telovadnico v 57 

urah športne vzgoje na teden 
zasedal i vsak dan do 15 .30, 
pač pa tudi š k o f j e l o š k i m 
športnikom. 

Otroci s šole Jela janežiča se veselijo nove telovadnice. /Foio;Cor>id Kavi« 

TUDI K R A T E K R O K VAM PONUJAMO V E Č j 
PONUDBA ZA VEZANE VLOGE 

velja do 6. januarja 2009, 

Goren j ska^* Banka 

Odličje tudi Tahiroviču 
VllMA STAUOVNIK 

Kranj - Od četrtka do nedelje 
je na Reki potekalo 12. EP v 
plavanju v kratkih bazenih. 
Med našimi se je izkazal Peter 
Mankoč, k i je devetič zapo-
red osvojil naslov evropskega 
prvaka na 1 0 0 metrov meša-
no. Naslova se je razveselil 
tudi Mat jaž Markič , da pa 
brez kola jn niso ostali go-
renjski plavalci, je poskrbel 
plavalec Merita Tr ig lava iz 
Kranja Emi l Tahirovič, ki se 
je v ddsdplini 30 metrov prs-
no veselil bronastega odličja. Emil Tahirovič / foto: Corazd Kav« 
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A K T U A L N O 

Knjižnica 
v novih prostorih 

Prejšnji teden so v Škofli Loki odprli 
Knjižnico patra Romjalda ManjSiča, 
v kateri bo tudi stalna razstava Škof-
jeloškega pasijona. Knjižnica se je 
spet vrnila v prizidek. Iz katerega se je 
pred časom izselil center za socialno 
delo. 

R E P O R T A Ž A 

Da bi slepi otroci 
spet videli 
Faila Pašič BiSič iz Človekoljubnega 
dobrodelnega dnjštva UP z jesenic se 
je lotila nove humanitarne akcije. Pri 
kraju Pei! na Kosovu je našla družino 
Barhdaj s sedmimi otroki, kar pet je 
slepih, dvema bodo v Sloveniji po-
skušali povrniti vid. ^ 

E K O N O M I J A 

Niko v rokah Avstrijcev 

Mednarodna skupina Ring Internati-
onal Holding je prevzela družbo 
Niko Železniki. Postopek prevzema 
je zaključila prejšnji teden s skupšči-
no družbe, na bteri so potrdili nov 
nadzorni svet in upravo. Predsednik 
uprave ostaja Rado Čulibrk. 

K M E T I j S T V O 

Prva podelitev lovskih 
koncesij 
Ministrstvo za kmetijstvo je objavilo 
javni razpis za prvo podelitev konce-
sij za gospodarjenje z divjadjo. V Go-
renjskem lovsko upravljavskem ob-
močju bodo izbratii koncesionarji 
morali plačati od 205 do 1.985 evrov 
koncesijske dajatve. 

V R E M E 

Danesbochiačnos 

padavinami. Jutri bodo še 

tmtyše padavine, v četrtek pa 

bo d ^ jasno in suho. 

Razmeroma toplo bo. 

w 3 / 5 ° C 
jutri: oblačno s padavinami 
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KRATKE NOVICE 

LJUBLJANA 

SDS: Vlada krši predvolilne obljube 

SDS se je odzvala na dejanje vlade, ki je predčasno razreši-
la nekatere predstavnike nadzornega sveta in člane skupšči-
ne Kapitalske družbe, d. d., in posegla v sestavo upravnega 
odbora Slovenske odškodninske družbe. S predčasnimi raz-
rešitvami predsednik vlade Borut Pahor krši svojo temeljno 
predvolilno obljubo, da bo vlada pri imenovanju ljudi na od-
govorne položaje upoštevala kriterij sposobnosti, "ne glede 
na to ali so vaši ali naši". V SDS ocenjujejo, da je iz imeno-
vanj razvidno, da so biti na položaje postavljeni posamezni-
ki, ki imajo sorodstvene ali poslovne povezave s predstavni-
ki vladajoče koalicije. Prevladujejo nekdanji poslanci držav-
nega zbora in kandidati političnih strank na preteklih volit-
vah. Tako so denimo imenovali Romana Dobnikarja, vodjo 
Petrola Skladiščenja in predsednika socialdemokratov iz Ko-
mende ter kandidata S D na volitvah v državni svet; Kleme-
na Ferjančiča, direktorja podjetja SG P Tehnik, ki je v lasti Sil-
va Komarja, nekdanjega uslužbenca VIS; Uroša Glavana, 
predsednika uprave družbe iz Luksemburga, ki je v lasti tret-
jega najbogatejšega Slovenca Igorja Laha; Cirila Pucka, ne-
kdanjega poslanca LDS, sedaj člana Zares; Milana Petka, 
nekdanjega poslanca LDS, in Branimirja Štruklja, glavnega 
tajnika Sindikata vzgoje in izobraževanja. D. Ž . 

LJUBLJANA 

Slovenija le ščiti svoje nacionalne interese 

Slovenska stran je storila vse potrebno, da v pristopnih poga-
janjih Hwaške z EU zaščiti slovenske nacionalne interese, in 
pokazala dobro voljo za to, da Hn/aška nadaljuje pogajanja z 
EU, je v soboto dejal premier Borut Pahor. Sedaj mora hrva-
ška stran sprejeti potrebno odločitev. Do primernih rešitev, 
sprejemljivih za vse strani, pa naj bi prišlo brez referenduma 
o ratifikaciji pristopnega sporazuma Hn/aške z EU v Sloveni-
ji. Ob tem pa se tudi še ne ve, ali bi bila za ratifikacijo pristop-
ne pogodbe Hrvaške k Natu v državnem zboru potrebna dvo-
tretjinska večina. Sedaj se' morajo odločiti še v Zagrebu. "Slo-
venija je namreč storila vse potrebno, francosko predsedstvo 
je naše mnenje upoštevalo in sedaj je torej na strani hrvaške 
vlade, da oceni, ali je to zanjo sprejemljivo ali ne," je dejal Pa-
hor. Poudaril je, da Slovenija nima nobenega razloga, da bi 
zavlačevala pri pogajanjih Hrvaške z EU. Če pa se bo Hrvaška 
odločila, da so slovenski pogoji nesprejemljivi, pa "nima dru-
ge izbire, kot da za zaščito svojih nacionalnih interesov da 
rdečo luč" na pristopni konferenci, je menil Pahor. D. Ž . 

KRANJ 

Lipa sprave o prennierovih odločitvah 

Na novinarski konferenci gibanja Združeni ob lipi sprave so 
člani sporočili, da soglašajo z odločitvijo predsednika vlade 
Boruta Pahorja, da je za svetovalca izbral Dimitrija Rupla in 
da sta skupaj z notranjo ministrico Katarino Kresa! policiji 
prepovedala uporabljati električno napravo, ki človeku od-
vzame sposobnosti fizičnega in miselnega ravnanja. Sogla-
šajo pa tudi z odstopom Slavka Ziherla s položaja državne-
ga sekretarja za zdravstvo. Kot sporoča vodja gibanja Sta-
nislav Klep, nobeni vladi ni treba biti žal za odstop osebe, ki 
si je še po smrti Metoda Trobca zavzemal za uporabo elek-
trošokov v psihiatriji, čeprav je svetovna psihiatrična zna-
nost spoznala, da je zdravljenje duševno motenih oseb z 
elektrošoki trpinčenje ljudi. D. Ž . 

LJUBLJANA 

Razstavi o Pučniku in Drnovšku 

Včeraj so v avli Muzeja novejše zgodovine v Ljubljani odprli 
razstavi o dveh osebnostih, pomembnih za novejšo sloven-
sko politično zgodovino. Razstavi sta posvečeni pokojnima 
Jožetu Pučniku in Janezu Drnovšku. Razstavljena sta kipa, 
Pučnika je upodobil kipar Metod FrSic, Drnovška pa Mirsad 
Begič, obema državnikoma pa sta posvečeni tudi razstavi 
fotografij. Ogledati si ju bo mogoče do februarja 2009 . D. Ž . 

urilo 
izžrebanemu naročniku časopisa 

Gorenjski Glas 
Knjigo prejme ANA HABJAN iz Podnarta. 

Vlada o ukrepih proti krizi 
v četrtek bo vlada predvidoma sprejela sveženj ukrepov za blažftev gospodarske krize. Tudi o tem je 
bila beseda na sobotnem vladnem posvetu. 

DANICA Z A V R L Ž L E B I R 

Ljubljana • Predlog bo do-
končno oblikovala krizna 
skupina ministrov po posve-
tu s strateškim gospodar-
skim forumom, ki ga je vlada 
imenovala prejšnji teden, ter 
po posvetu z vodji parlamen-
tarnih stranic in ekonomsko 
socialnim svetom, je napove-
dal predsednik vlade Borut 
Pahor. Vodje parlamentar-
nih strank naj bi se ob ukre-
pih za četrtkovo sejo vlade 
pogovarjali tudi o pripravi 
seje državnega zbora o reše-
vanju problemov, povezanih 
s f inančno in gospodarsko 
negotovostjo, za katero so 
dale pobudo opozicijske 
stranke. Pahor je pobudi za 
sklic izredne seje naklonjen. 
Meni, da se ta lahko razvija 
po dveh scenarijih. Eden je 
skupno prizadevanje vseh, 
ne glede na to, ali so v koali-
ciji ali opozidji, da se usme-
rijo v prihodnost in reševanje 
težav. Drugi pa je iskanje 
krivcev bodisi v prejšnji bodi-
si v sedanji vladi. Pahor je 
ponovil že znano trditev, ki 
jo je izrekel že ob svoji izvo-
litvi za predsednika vlade, da 
namreč za nastalo situacijo 
ni odgovorna prejšnja vlada 
in da so jo povzročile zuna-

I - ^ 

Predsednik vlade Borut Pahor in nekateri ministri v državnem zboru /Foio:Tin>Doki 

nje okoliščine. Včeraj naj bi 
premier že prejel memoran-
dum s predlogi ukrepov de-
lodajalcev, oblikovali pa naj 
bi ga tudi sindikati. Po Pa-
horjevem mnenju bi bilo do-
bro, če bi imeli do jutrišnje 
seje ekonomsko socialnega 
sveta na mizi oba predloga. 
Med ukrepi, o katerih bo v 
četrtek odločala vlada, so tudi 
davčne olajšave, k i jih je 
predlagala že prejšnja vlada, 

Opoziciji pa se zdi, da se 
vlada prepočasi odziva na ne-
gativne vplive svetovne go-
spodarske krize na slovensko 
gospodarstvo. Skupina opo-

Pahor je pobudi za sklic izredne seje naklonjen. Meni, 
da se ta lahko razvija po dveh scenarijih. Eden je skup-
no prizadevanje vseh, ne glede na to, ali so v koaliciji ali 
opozidji, da se usmerijo v prihodnost in reševanje težav. 
Drugi pa je iskanje krivcev bodisi v prejšnji bodisi v se-
danji vladi. 

zicijskih poslancev zahteva 
sklic izredne seje parlamen-
ta, na kateri bi razpravljali o 
tem, sicer pa ocenjujejo, da 
bo kriza imela manj hudih 
posledic zaradi minulih do-
sežkov Janševe vlade. Med 
ukrepi, ki bi jih morala spre-
jeti Pahorjeva vlada, pa ome-

njajo ravno predloge za zni-
žanje davkov. Če ti ne bodo 
nemudoma sprejeti, bo to 
katastrofalno vplivalo na go-
spodarstvo in blaginjo prebi-
valcev. Zahtevajo, da o tem 
predlogu državni zbor raz-
pravlja že na jutrišnji izredni 
seji. 

Svet SDS kritičen do koalicije 
Seja sveta SDS o prihodnjih dejavnostih stranke in tudi o dejanjih sedanje vlade. 

D A N I C A Z A V R L Ž L E B I R 

Ljubljana • Prvič po volitvah 
se je sestal svet SDS, ki ga 
vodi Branko Grims. Vendar 
seje niso namenili volilnemu 
porazu, pač pa dejavnostim v 
prihodnjem letu: rednemu 
kongresu in evropskim parla-
mentarnim volitvam. Ocenili 
pa so tudi delo sedanje obla-
sti, za katero so menili, da se 
pretirano ukvarja s kadrova-

njem (v ospredju sta po nji-
hovem mnenju le imeni Di-
niitrija Rupla in Matjaža Šin-
kovca, ki pripadata stranld 
SDS, v resnici pa nova koali-
cija izvaja temeljite kadrov-
ske čistke). Ob tem pa vlada 
ne misli na ukrepe, s kateri-
mi bi ohranjali visoko gospo-
darsko rast, ki je zaznamova-
la zadnje obdobje, ko je bila 
na oblasti vlada Janeza Janše. 
V največji opozicijski stranki 

pogrešajo jasen razvojni kon-
cept nove vlade, ki so ji oblju-
bili Sto dni miru, po izteku 
tega časa pa pričakujejo, da 
bo koalidja predstavila rešit-
ve za okrepitev gospodarske 
rasti, ki je bila dosežena v 
prejšnjem mandatu. Napove-
di o gospodarski krizi pa so 
po mnenju pretirane in služi-
jo opravičevanju. Branko 
Grims se je med drugim do-
taknil tudi vprašanja "izbrisa-

nih", natančneje nastopa 
predsednika parlamentarne-
ga odbora za zunanjo politiko 
Iva Vajgla v Beogradu, kjer je 
napovedal, da bodo "izbrisa-
ni, ki to niso; dobili doku-
mente in odškodnine". Svet-
niki SDS to označujejo kot 
"enega največjih škandalov v 
zunanji politiki samostojne 
Slovenije". SDS bo zahtevala 
izredno sejo odbora za zuna-
njo politiko. . 

Gorenjski SD o Pahorjevih kadrovskih potezah 
D A N I C A Z A V R L Ž L E B I R 

Kranj - Tudi članstvo stranke 
SD je kritično do ravnanja 
predsednika svoje stranke, Bo-
mta Pahorja, ki se je odločil za 
svoja svetovalca na zunanjepo-
litičnem področju imenovati 
Dimitrija Rupla in Matjaža 
Šinkovca. V trebanjski orga-
nizadji SD so celo zahtevali, 
naj razmisli o odstopu. Kako 
pa so Pahorjeve odločitve 
ocenili na Gorenjskem? 

Na seji Pokrajinskega od-
bora Socialnih demokratov 
za Gorenjsko so o tem raz-
pravljali prejšnji teden. "V 
pokraj inskem odboru S D 
smo bili sicer kritični glede 
predsednikovih kadrovskih 
potez v zvezi z Ruplom in 
Šinkovcem. Prek našega 
glavnega tajnika s m o m u 
sporočili, da pričakujemo, 
da o svojih odločitvah obve-
sti vsaj poslansko skupino 
ali predsedstvo stranke. Ve-

deti namreč moramo, kako 
reagirati v primerih, ko naše 
članstvo izrazi neodobrava-
nje," je povedal tajnik Pokra-
jinskega odbora S D za Go-
renjsko Rudi Bizovičar. "Si-
cer pa se nam to zdi obrobna 
zadeva, kar zadeva vlado, saj 
ima ta sedaj veliko pomemb-
nejših nalog. Med njimi je 
reševanje vplivov ekonom-
ske krize, odpuščanja delav-
cev, ravnanje uprav gospo-
darskih družb, ki si izplaču-

jejo visoke nagrade, dialog s 
sindikati ... Tako ostajamo 
trezne glave in nismo tako 
zaostrili kot Trebanjci. Dali 
pa smo vedeti, da vendarle 
pričakujemo pojasnilo." 
Mirjam Jan Blažič iz škofje-
loškega odbora S D pa je o 
tem dejala, da je treba pre-
mieru dati možnost, da o 
svojih kadrovskih potezah 
odloča sam, saj ofitno zanje 
obstajajo razlogi. Osebno za-
upa njegovi presoji. 



A K T U A L N O mfo@g-glas.si 

Knjižnica v novih prostorih 
Prejšnji teden so v Škofji Loki odprli Knjižnico patra Romualda Marušiča, v kateri bo tudi stalna 
razstava Škofjeloškega pasijona. 

D A N I C A Z A V R L Ž L E B I R 

Sko^a Loka - Izvirno besedi-
lo Škofjeloškega pasijona, ki 
ga je napisal pater Romuald 
Marušič, je namreč shranje-
no prav v škofjeloški kapucin-
ski knjižnid. Spravljeno je v 
depoju, obiskovalcem pa je 
na ogled feksimile. Med dra-
gocenostmi knjižnice, ki vse-
buje okoli pet tisoč knjig sta-
rega fonda (do leta 1800) in 
okoli 25 tisoč knjig novejšega 
datuma, je tudi Dalmatinova 
Biblija, poleg nabožnih knjig 
pa je t u ^ veliko zelo dragoce-
nih naravoslovnih del, med ti-
ski do leta 1500 je tudi 21 dra-
gocenih inkunabil, je poveda-
la knjižničarka Marta Gart-
ner. "Da je knjižnica po petih 
letih truda dobila nove pros-
tore, je zame eden najbolj ve-
selih dogodkov v življenju," je 
dejala Gartnerjeva, ki od leta 
2 0 0 1 načrtno ureja knjižnico. 

Škofjeloška kapucinska 
knjižnica je po besedah patra 
Metoda Benedika začela na-
stajati leta 1709, ko je bil do-
grajen samostan. Knjižnica 
je bila spočetka v obokanem 
prostoru samostana, leta 
1935 pa so jo prenesli v zgor-
nje nadstropje prizidka. Ko 
je po vojni samostan tega iz-
gubil z nacionalizacijo, so 

Pater Metod Benedik v družbi patra MIha Sekolovnika in loškega župana Igorja Draksierja 
v prostorih nove knjižnice / fom: corHd Kavi« 

knjige porazdelili po več 
prostorih v samostanu. V 
osemdesetih letih so del sta-
re knjižnice spet vrnili v te 
prostore in jih odprli za jav-
nost, vendar so jih morali za-
radi vlage izprazniti in knjige 
spet vrnili v sanioslaii. Sedaj 
se je knjižnica spet vrnila v 
prizidek, iz katerega se je 
pred časom izselil center za 
socialno delo. Uredili so jo 
tako, da imajo knjige kar naj-
boljše klimatske in druge 
razmere, da ne bi več propa-

dale. Kot je ob odprtju pove-
dal p. Metod Benedik (sedaj 
ni več v loškem samostanu, 
temveč službuje v Celju), so 
prostore namenili tudi stalni 
razstavi Škofjeloškega pasijo-
na, ki je nastal prav v tem sa-
mostanu in katerega izvirnik 
še vedno hrani. V novih 
prostorih predstavljajo tudi 
kapucinski red. 

"Veliki izdatki pri urejanju 
knjižnice so nam narekovali, 
da se obrnemo tudi na dona-
torje. Iskreno se zahvaljuje-

mo vsem, ki so nam prisko-
čili na pomoč. Vrsta dona-
torjev je kar dolga. Vsi so v 
trajen spomin zapi.sani, 
vklesani v kamnito ploščo 
spodaj ob vhodu," je ob od-
prtju še dejal pater Metod, ki 
je ob tej priložnosti predsta-
vil tudi svojo knjigo z naslo-
vom Kapucinski samostan s 
cerkvijo sv. Ane Škofja Loka. 
V njej je predstavljeno tristo-
letno življenje samostana, v 
katerem je preživel 23 let 
svojega življenja. 

Tržičani vedno znali naprej 
Akademija ob prazniku Občine Tržič je osvetlila zgodovino mesta. Častna občanka Elizabeta Ortner 
Born, priznanja za dve društvi in dva posameznika. 

S T O J A N S A J E 

Tržič - Občna Tržič praznuje 
svoj praznik 12. decembra, na 
dan podelitve trških pravic 
mestu leta 1492 . Letošnjo 
akademijo so domači kultur-
niki zasnovali kot časovni 
stroj, ki je obiskovalce pope-
ljal ob sprehodu pomembnih 
Tržičanov skozi zgodovino 
kraja. Tudi župan Borut Sajo-
vic je spomnil na preteklost, 
ki ni bila prizanesljiva do pre-
bivalcev. Vseeno so vedno 
znali iti naprej, enako še se-
daj. Po prestavitvi letošnjih 
naložb in načrtov za prihod-
nost je župan Sajovic razglasil 
letošnje občinske nagrajence 
in jim podelil priznanja. 

Častna občanka Občine 
Tržič je postala Elizabeta 
Ortner Bom, ki se je rodila v 
Jelendolu. Šolo je obbkovala 
v Tržiču in Ljubljani, m e d 
vojno je delala v Celovcu, po 
vojni pa se je poročila v Itali-
ji. Tam je učila tuje jezike. V 
Tržič se redno vrača od sredi-
ne petdesetih let 20 ; stoletja. 
Del Bomovega premoženja. 

Karel Štucin (Društvo upokojencev Tržič), Lojzka Meglič, Erna Anderle (Planinsko društvo 
Tržič), Elizabeta Ortner Born, Gabrijel Urbančnik in župan Borut Sajovic (od leve) 

ki so ga vrnili z denacionali-
zacijo, podarja za napredek 
krajev in delo društev. Do-
mačini so ji hvaležni za njfr 
no dobrodelnost in prijatelj-
ske stike. 

Plaketi Občine Tržič sta 
prejela Lojzka Meglič iz Pod-
ijubelja in Planinsko društvo 
Tržič. Prva si jo je zaslužila z 
dolgoletnimi u.spehi v špor-

tu. Bila je članica slovenske 
alpske smučarske reprezen-
tance gluhih, v kateri je dose-
gala odlične uvrstitve na 
mednarodnih tekmovanjih 
in državnih prvenstvih. Pla-
ninci delujejo v Tržiču že sto 
let. Ves čas skrbijo za koče, 
poti, vzgojo mladih in izlete, 
rrmogi pa so uspešni alpini-
!!ti, športni plezalci in gorski 

reševalci. Za šestdeset let 
dela je dobilo diplomo obči-
ne Društvo upokojencev Tr-
žič, ki ima prek 1 300 članov 
in vrsto dejavnosti. Diplomo 
za izjemen prispevek k raz-
voju gasilstva je prejel Gabri-
jel Urbančnik. Med gasilce je 
prišel kot 11-letni pionir leta 
1964, danes pa je častni po-
veljnik Gasilske zveze Tržič. 

Opomin vodstvu 
Nadzorni svet Skimarja je zaradi previsokih 
odvetniških stroškov izrekel opomin upravi. 

S I M O N Š U B I C 

Begunje - "Stroški odvetni-
ških in svetovalnih storitev 
so bili v danih okoliščinah 
preveliki, vendar pa so pri-
merljivi s preteklimi leti in 
so bili nujni za prvo fazo sa-
nacije podjetja," je v četrtek 
po skoraj devetumi seji nad-
zornega sveta družbe Skimar 
povedal njegov predsednik 
Gregor Gomišček. Nadzor-
niki so vodstvu Skimarja iz-
rekli opomin zaradi neobvla-
dovanja stroškov in upravi 
naložili, da skuša pravne 
stroške bistveno zmanjšati. 

Kadrovskih s p r e m e m b v 
vodstvu Skimarja za zdaj ne 
bo, saj nadzorni svet po Go-
miščkovih besedah ugotav-
lja, "da se podjetje nahaja v 
fazi, kjer je nujna dnevna 
operativna kontrola". Nad-
zorniki pa so sklenili, da ne-
mudoma začno postopek za 
imenovanje nove uprave, ki 
mora biti imenovana čim hi-
treje. "Glede sprtosti m e d 
prokuristom Jožetom Kra-
ljem in predsednikom upra-
ve Ivanom Štrlekarjem 
imam občutek, da je veliko 
krivde v medij ih. Do pred 
štirinajst dni, ko se je vsa za-
deva začela, sta zelo dobro 
vodila f irmo," je ocenil Go-
mišček. 

Po mnen ju predsednika 
uprave Skimarja Ivana Štrle-
karja odvetniške pogodbe, ki 
so družbo letos stale že 750 
tisoč evrov, za normalno delo 

niso visoke in so za pobvico 
nižje od lanskih. "Pogodba 
za razširjeni pravni pregled 
je končana, tako da teh stro-
škov v naslednjem obdobju 
ne bo," je dejal Štrlekar in 
napovedal, da bodo v Ski-
marju poskušali ustanoviti 
lastno pravno službo, specia-
liste pa bi še naprej najemali 
za posamezne zadeve. 

Daniel Planinšec, eden od 
najetih odvetnikov, je dejal, 
da je bil nadzorni svet zaradi 
medijskih dezinformacij o 
odvetniških zaslužkih neko-
liko v zmoti, se je pa lahko na 
četrtkovi seji seznanil "z 
enormnim obsegom dela od-
vetniških pisarn". "Zadovolj-
ni smo, da se Elan ni znašel 
v stečaju, in mislim, da smo 
kar precej doprinesli k 
temu," je še dejal Planinšec. 

S sprejetimi sklepi nadzor-
nega sveta bo Gomišček jutri 
seznanil tudi delavce Elana. 
Ti so po besedah predsedni-
ka sindikata Dušana Ferjana 
zdo razočarani nad medlost-
jo odločitve nadzornega sve-
ta. "Pričakovali smo bistveno 
večjo odgovornost nadzorne-
ga sveta. Tako ogromne, mi-
lijonske vsote so za delavce 
nesprejemljive, zato se bo 
moral predsednik nadzome-
ga sveta pošteno potruditi, da 
nam bo razložil, zakaj niso 
odločneje ukrepali," je v pri-
čakovanju jutrišnjega sestan-
ka med sindikatom in pred-
sednikom nadzornega sveta 
nezadovoljen Ferjan. 
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GORENJSKA 

Bazen jezi domačine 
Tržiška občinska svetnika iz SDS sta zahtevala 
obravnavo prodaje kopališča. KS Bistrica 
nasprotuje gradnji v Križah. 

STOIAN SAJE 

Tržič - Decembrska seja ob-
činskega sveta na večer pred 
praznikom Občine Tržič ni 
bila niti najmanj praznična. 
Že na začetku je Pavel Rupar 
iz SDS protestiral, ker občin-
ska uprava ne upošteva nji-
hove zahteve za ponovni 
sklic izredne seje. Predlagal 
je uvrstitev štirih točk na red-
no sejo, obenem pa dal po-
budo za razpis referenduma 
o Lemem kopališču Tržič. 
Njegovega predloga ni pod-
prlo dovolj svetnikov, večina 
pa se je strinjala z obravnavo 
protestne note KS Bistrica v 
zvezi z bazenom. Id jo je vlo-
žila Vida Raztresen iz SDS. 

Tržiški župan Borut Sajo-
vic je ponovil znano dejstvo, 
da je lastnik kopališča od leta 
1 9 9 9 Splošno športno druš-
tvo Tržič. Ker se občina ni 
odločila za nakup, so kupca 
iskali na trgu. Kranjska inve-
sticijska družba je kupila ba-
zen, obenem pa izrazila pri-
pravljenost za odkup okoli-
ških zemljišč in donadjo pri 
gradnji zimskega bazena.,: 
Idejni projekt predvideva tak 
objekt pri Osnovni šoli K r i & . 
na . občinskem zemljišču." ' 

Župan je menil, da je rešitev 
za občino dobra. Zagotovila 
bi dobro tretjino denarja za 
1,6 milijona evrov vredno 
naložbo v novi bazen, druš-
tvo bo dobilo denar za obno-
vo Sokolnice, prebivalci pa 
novo trgovino. 

Krajevna skupnost Bistrica 
je zapisala, da se ne strinja s 
prodajo letnega bazena v Bis-
trici in gradnjo pokritega 
bazena v Križah. Vida Raz-
tresen je kot predsednica KS 
poudarila mnenje, da je Bis-
trica pri Tržiču najprimer-
nejša izmed vseh krajev za 
gradnjo športno rekreacij-
skega centra. Obsežna je bila 
tudi razprava o lastništvu ko-
pališča. Nekateri so menili, 
da je šlo za divje lastninjenje 
in okoriščanje driištva s pro-
dajo bazena. Pavel Rupar je 
zahteval sklic izredne seje, 
na kateri bi razjasnili sporna 
vprašanja. Sedanji župan je 
spomnil, da je bazen prešel v 
last društva med njegovim 
vodenjem občine. Izrazil je 
bojazen, da bo nasprotova-
nje preprečOo rešitev za pro-
padajoč b^en, ;Zaradi zaos-

trovanja je prekinil razpravo 
^ o d m o r u ^ ^ v e d a l šir-

"^0 obravnavo jauiuarja. 

jESENI.CE 

|eko-ln odslej najemnik Male Mežakle 

Župani občin jesenice. Kranjska Gora in Žirovnica so včeraj 
na jesenicah podpisali pogodbo o najemu komunalne infra-
strukture odlagališča nenevarnih odpadkov Mala Mežakla. S 
tem so celotno infrastrukturo ra deponiji predali v najem 
javnemu komunalnemu podjetju jeko-ln, in sicer za nedolo-
čen čas. S tem se je podjetje Jeko-ln Iz upravljavca prelevilo 
v najemnika deponije. Sprememba je skladna z novo zako-
nodajo, tri občine Zgornje Gorenjske pa so dokumente 
uskladile med prvimi v Sloveniji. Obenem so župani podpi-
sali še dva dokumenta, ki urejata formalno-pravna in finanč-
na razmerja treh solastnic deponije Mala Mežakla. Ob tem 
so župani izpostavili dobro sodelovanje pri dogovarjanju 
glede deponije Mala Mežakla, s čimer so tri občine Zgornje 
Gorenjske lahko 2gled drugim gorenjskim občinam pri do-
govarjanju glede ravnanja z odpadki. U. P. 

JESENICE 

Še en mandat Aleksandru Kupljeniku 

Javno komunalno podjetje JEKO-IN, d. o. o., Jesenice bo 
tudi prihodnja štiri leta vodil dosedanji direktor Aleksander 
Kupijenlk, ki se mu 1. januarja 2009 izteče prvi štiriletni 
mandat. Na razpis za izbiro novega direktorja so se prijavi-
li štirje kandidati, vnovič pa je bil izbran Kupljenik. Kot je de-
jal jeseniški župan Tomaž Tom Mencinger, mora sklep 
skupščine potrditi še nadzorni svet. "Odločitev, da bo JEKO-
IN še en mandat vodil Aleksander Kupljenik, je pravilna, saj 
kot dosedanji direktor najbolje pozna podjetje, stanje in 
problematiko v njem," je dejal Mencinger. U. P. 

RADOVgiCA 

Šahovski turnir v CUDV Matevž Langus 

v sredo so v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Radov-
ljica priredili šahovski turnir za osebe s posebnimi potreba-
mi. Sodelovalo je trinajst tekmovalcev iz Slovenije In Hrva-
ške. Zmagal je Davorin Šajnovič s 6 točkami, drugo mesto 
pa so si delili Damjan Bošnjak, Samo Čegovnik In Željko 
Šeferovič s po štirimi točkami in pol. M. A. 

Dva razloga za praznovanje 
v župniji Zasip je bilo minulo nedeljo zelo slovesno, z obiskom pa jih je počastil tudi ljubljanski 
nadškof in metropolit Alojz Uran. 

MATIJA RANT 

Bled - Ob koncu obnove cer-
kve sv. Janeza Krstnika v Za-
sipu so pripravili- praznova-
nje, ki se ga je udeležil tudi 
ljubljanski nadškof in me-
tropolit Alojz Uran. Ome-
njeno praznovanje so zdru-
žili še s slovesnostjo ob štiri-
stoletnid posvetitve podru-
žnične cerkve Sv. Trojice v 
Sebenjah. 

Z obnovo cerkve sv. Jane-
za Krstaika so po besedah 
župnika Franca Oražma za-
čeli pred desetimi leti, ko so 
obnovili pročelje in streho, 
leto pozneje pa so prišle na 
vrsto za obnovo tudi Gorši-
čeve orgle. Letos pa so se lo-
tili sanacije razpok na obo-
kih zgradbe. "Cerkev s m o 
statično sanirali m v celoti 
obnovili notranjost, pri če-
mer smo stene tudi zaičitili 
pred vlago. Obnovili smo še 
električno napeljavo in pobe-
lili, dva domačina pa sta po-
skrbela za nove hrastove 
stopnice, ki vodijo na kor," je 
ra^ožil Oražem in dodal, da 
jedila obnova skupaj vredna 
okrog devetdeset tisoč evrov. 
Denar so po Oražmovih be-
sedah zagotovili iz prihran-
kov župnije, deloma pa tudi 
od denadonalizacijsldh od-

Ob štlristoletnid posvetitve podružnične cerkve Sv. Trojice v Sebenjah je maševal ljubljanski 
nadškof in metropolit Abjz Uran. /Foto Â iaBuiov« 

škodnin in prostovoljnih pri-
spevkov župljanov. "V pri-
hodnje bo treba obnovid še 
oltar, ki ga je prav tako že 
močno nagrizel zob časa, 
dolgoročno pa ra ja^šl janjo 
tudi o novih zvonoi^ . " 

Slovesno jc bilo v-nedeljo 
še v sebenjski podriižničei 
cerkvi Sv. Trojice, kjer so se 
spomnili posvetitve temelj-
nega kamna pred štiristo 
leti. "To cerkev je dala zgra-

diti grof ica Ana Marija 
Thurn Valsass ina , ki je v 
Času gradnje u m r l a in so 
nato leta 1 6 0 8 n jene po-
smrtne ostanke prenesli v 
kripto sebenjske kapele," je 
pojasnil Oražem. Kot pravi, 
v ccrkvi hranijo veliko dra-
gocenih zgodovinskih po-
datkov, m e d katere sodi 
tudi dopisovanje med grofi-
co in škofom T o m a ž e m 
H r e n o m glede gradnje. 

Cerkvica, jc še dodal Ora-
žem, je pravi arhitekturni 
biser. "Močno je poudarjen 
priimek Thurn, na katerega 
spominja jo številni stolpi-
či ." Pri tem je Oražem 
omenil še sebenjski arheo-
loški zaklad, ki so ga našli v 

. bližini cerkve. "Tu so našli 
srednjeveško orodje in 
orožje iz 9. stoletja, ki je 
spremenilo pogled na slo-
vensko zgodovino." 

Razstava najboljših fotografij 
v Fotogaleriji jake Čopa na Selu pri Žirovnici so na ogled najboljše fotografije občine Žirovnica. 

A N A H A R T M A N 

Žirovnica - V Fotogaleriji 
Jake Čopa v avli zdravstvene 
postaje na Selu pri Žirovnid 
so pred kratidm odprli raz-
stavo fotografij z drugega na-
tečaja za Naj fotografijo obči-
ne Žirovnica Do osmega fe-
bruarja bo tako na ogled 17 
od 39 fotografij, ki so prispe-
le na natečaj, Id ga je jeseni 
razpisal Zavod za turizem in 
kulturo Ži iovuita (ZTK). 
"Tudi letos je prevladovala 
pokrajinska tematika, pred-
vsem gore in vasi, drugače 
od prvega natečaja pa tudi 
motivi športa, živali in ljudi," 
je povedal direktor Z T K 
Janez Dolžan. 

Komisija, Id so jo sestavlja-
li Marija H. Perat in Jani No-
vak, predsednica in član Fo-
tografskega društva Jesenice 
(FD), ter Janez Dolžan, je 
prvo mesto dodelila Bc^da-
nu Briclju z Jesenic za foto-
grafijo Popoldanski sprehod, 
ki združuje tako pokrajino in 
arhitekturo kot tudi življe-
nje. "Slika je nastala, ko sem 
fotografiral cerkev na Rodi-

nah, potem pa je povsem na-
ključno prišla mimo spreha-
jalka s psom." je pojasnil 
Bricelj, tudi član FD Jeseni-
ce. S fotografiranjem se 
ukvarja že od otroštva, zad-
njih pet let pa se m u je zno-
va začel bolj posvečati. Letos 
je dobil naziv kandidat moj-
stra fotografije. Ljubiteljski 
fotograf, ki najpogosteje v 
objektiv lovi naravo, se lahko 
pohvali z več fotografskimi 
nagradami, tudi v medna-
rodnem merilu. 

Drugo mesto je pripadlo 
Frandju Jamarju z Breznice 
za fotografijo Na pašo, ki pri-
kazuje kmeta, ki vodi živino 
na pašo. Tretje mesto je do-
segla Maja Jauh iz Zabrezni-
ce s fotografijo Križišče med 
Breznico in Vrbo. Komisija 
je podelila še dve pohvali, in 
sicer Robertu Martinčiču z 
Rodin za fotografijo Stol z 
vzhoda in Janezu Šmitku s 
Sela pri Žirovnid za fotogra-
fijo Selška cerkev, na kateri 
je avtor ujel enega od redkih 
trenutkov, ko jo ozadje v 
temi, medtem ko na cerkev 
posije sonce. 

Prvonagrajcna fotografija Popoldanski sprehod avtorja 
Bogdana Bricija z Jesenic 

"Poleg nagrajenih je bila 
na natečaju še vrsta drugih 
fotografij, Id sodijo na raz-

stavo, vendar je naš razstav-
ni prostor žal omejen, " je 
dodal Dolžan. 



GORENJSKA • 

Le Šenčur brez plina 
Omrežje zemeljskega plina bodo v občini Šenčur 
gradili povsod drugod, le v največjem naselju ne. 

S I M O N Š U B I C 

Šenčur • V občini Šenčur so 
pred kratkim podpisali štiri 
pogodbe. Najpomembnejša 
sta bila podpisa koncesijskih 
pogodb za gradnjo plinovoda 
in preskrbo 2 zemeljskim 
plinom. Župan Miro Koželj 
je poleg tega z Gradbeno 
mehanizacijo Konc Vilko 
podpisal pogodbo o vzdrže-
vanju javnih površin za ob-
dobje 2 0 0 9 do 2013, s Cest-
nim podjetjem Kranj pa šti-
riletno pogodbo o vzdrževa-
nju občinskih cest. Oba izva-
jalca sta bila izbrana na pod-
lagi javnega razpisa. 

Ormežja zemeljskega pU-
na vsaj za zdaj ne bodo gra-
dili po vsej olVini. 7 javnim 
razpisom so namreč občino 
razdelili na štiri območja in 
iskali koncesionarja za vsa-
ko območje posebej. Odziv 
na razpis je bil le polovičen, 
tako da je župan Koželj kon-
fpsij.ski pogodbi podpisal 
samo za dve območji. 
Kranjski Domplan bo tako 

plinovod gradil v vaseh Mi-
lje, Visoko, Hotemaže, 01-
ševek in Luže, šenčursko 
podjetje RP Investicije pa 
na območju Obrtno poslov-
ne cone Šenčur in severno 
od glavne ceste Kranj-Bmik. 
Oba izbrana koncesionarja 
morata omrežji zemeljske-
ga plina zgraditi v petih le-
tih, so pojasnili na občini. 

Zanimivo je, da za inve-
stitorje še vedno ostaja ne-
zanimivo središče občine -
naselje Šenčur, čeprav gre 
za najbolj strnjeno poseli-
tev v občini. Že ob gradnji 
kanalizacijskega omrežja v 
letih 2 0 0 6 in 2 0 0 7 v celo-
tnem Šenčurju je občina 
zaman iskala koncesionar-
ja, ki bi bil pripravljen hkra-
ti zgraditi še plinovod. Po-
dobno se je zgodilo tudi z 
letošnjim javnim razpisom. 
"Javni razpis za gradnjo pli-
novoda v Šenčurju bomo 
ponovili in upam, da bomo 
drugič našli koncesionar-
ja," je tako zgolj napovedal 
župan. 

BLED 

Redka dediščina kmečke kulture 

M rakovo domačijo na Rečici pri Bledu so pred časom razgla-
sili za kulturni spomenik lokalnega pomena. "Mrakova do-
mačija je ena izmed redkih ohranjenih domačij iz i8. stolet-
ja, kjer sta se ohranila tako tradicionalen način gradnje kmeč-
kih hiš kot celotna zasnova notranjih prostorov," so zapisali 
v utemeljitvi za razglasitev Mrakove domačije za kulturni 
spomenik. Domačija se skriva med zelenjem ob glavni cesti 
proti Gorjam in železniški postaji na Bledu. Kot razlagajo v 
utemeljitvi, gre za nadstropno kmečko hišo s kamnit imi 
okenskimi okvirji iz peraškega tufa in kamnitim klesanim por-
talom, nad katerim je zelo dobro ohranjena freska sv. Florja-
na. Domnevajo, da gre za posllkavo iz sredine 19. stoletja. 
Notranja obokana veža se konča z ohranjeno črno kuhinjo z 
bivalnim prostorom oziroma "hišo" In manjšo kamro, v nad-
stropju pa so sobe. Na dvorišču je ohranjeno še gospodar-
sko poslopje, domačijo pa je nekdaj obdajal tudi sadovnjak. 
'Celotna domačija predstavlja kmečko kulturo in način življe-
nja blejskega kmeta, ki je danes že redkost v tem prostoru, 
čeprav so se Blejci vseskozi ukvarjali tudi s kmetijsko dejav-
nostjo," so še dodali v utemeljitvi. M. R. 

KOMENDA 

Občina spodbuja obnovo kulturne dediščine 

Občina Komenda že nekaj let s sredstvi iz občinskega prora-
čuna vzpodbuja obnovo in ohranjanje različnih elementov 
kulturne dediščine v občini. Občinska uprava je tako tudi le-
tos objavila razpis, ki sc jc iztekel sredi septembra, nanj pa 
se je prijavila ena občanka. Komisija za dodelitev sredstev - v 
ta namen je bilo letos predvidenih 4.320 evrov - je prijavo 
pregledala in potrdila, sofinanciranje pa so potrdili tudi svet-
niki. Dobrih tri tisoč evrov bo za obnovo stare kmečke hiše 
na Bregu pri Komendi letos tako dobila Marija Petrič. J. P. 

KOMENDA 

Ogrevanje na plin v začetku leta 

Projekt plinifikacije v občini Komenda prehaja v zaključno 
fazo, saj so komendski svetniki na svoji zadnji seji sprejeli 
sklep o soglasju k Splošnim pogojem za dobavo in odjem 
zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja, ki je eden od 
pogojev, da koncesicnar Pelrol Plin od kamniške upravne 
enote pridobi tudi gradbeno dovoljenje. Tega pričakujejo v 
kratkem, tako da bi se bodo občani v Komendi in Mostah, ki 
so se odločili za to in imajo svo.ie priključke, s plinom lahko 
ogrevali že v začetku prihodnjega leta. J. P. 

KOMENDA 

Prižgali so novoletne lučke 

Člani Turističnega društva Komenda so v soboto, 6. decem-
bra, pred občinsko stavbo v Komendi postavili vel iko 
smreko in jo okrasili s p isanimi novoletnimi lučkami ter 
j ih ob kulturnem programu ter stojnicah s kuhanim vinom, 
čajem in medenimi dobrotami tudi prižgali. Prijetna prire-
ditev je bila letos prvič, člani društva pa zagotavljajo, da bo 
postala tradicionalna. Vsako leto naj bi smreko podarila 
ena od vasi v občini, letos je smreka z Brega, saj so se 
odločil i za izbor vasi po abecednem vrstnem redu. Člani 
turističnega društva bodo letos organizirali tudi obdaro-
vanje za komendske otroke - Božiček jih bo letos obiskal 
in obdaril 22. decembra prav pod novoletno jelko, torej pred 
občinsko stavbo. J. P. 

MEDVODE 

Četrta dobrodelna dražba 

Društvo Mladinski kulturni center Medvode v sodelovanju s 
Centrom za socialno delo Ljubljana Šiška, enota Medvode, 
četrto leto zapored organizira humanitarno akcijo z naslo-
vom ARS H U M A N A , plemenita dejanja odpirajo vrata. Tudi 
letos bo sestavljena iz dveh dogodkov. Prvi del akcije bo do-
brodelna dražba likovnih in fotografskih del, ki bo potekala v 
sredo, 17. decembra, z začetkom ob 19. uri v novem klubu 
Mladinskega centra Medvode, drugi del pa bo potekal v ob-
liki zbiranja denarja prek računa Drušf /a M K C Medvode. 
Dražbo bosta vodila Jaka Miheiič in Janez Kocman, spremljal 
pa jo bo glasbeni jam session v sestavi Samuel Lucas, Aleš 
Bartol, Mare Ličen in prijatelji. Izkupiček zbranih sredstev bo 
namenjen otrokom in mladostnikom iz Medvod. M. B. 

VABLJENI V SVET 
PRILOŽNOSTI! 

Snfio ena najuspešnejših trgovskih verig z živili v Evropi. K našemu uspehu v veliki meri 
prispevajo strokovno usposobljeni sodelavci. Za okrepitev našega nabavnega tirna 
v Komendi pri Ljubljani iščemo 

vodilnega uslužbenca za nabavo (m/ž) 
VAŠE NALOGE: 
• Nekaj mesecev se boste intenzivno izobraževali ob delu in temeljito pripravljali na svoje prihodnje naloge. 
» Po uspešnem uvajanju v Salzburgu boste v sodelovanju z vodsKom podjetja vodili mednarodna pogajanja za nabavo. 
• Skupaj z vodstvom podjetja toste razvijali srednjeročno in dolgoročno nabavno strategijo. 
• Področje vaše dejavnosti v nabavi bo poleg klasičnega produktnsga menedžmenta obsegalo še razvoj kakovosti in opreme 

ter razvijanje in oblikovanje embalaže. 
• Odgovorni boste za zagotavljanje in kontrolo kakovosti blagovnih skupin v vaši pristojnosti. 
• S stalnimi tržnimi analizami In analizami trendov ter nakupovalnih navad tx)ste lahko inovativno vplivali na najboljši razvoj izdelkov 

In sortimenta. 

• Odgovorni boste za uporabo optimalnih logističnih rešitev pri sklepanju nabavnih pogodb. 

VAŠ PROFIL: 
• Pripravljeni morate biti, da s trudom in prizadevnostjo napredujete do vodilnega položaja s pomembno odgovornostjo 

v našem podjetju. 
• Pri svojem delu vedno dosegate zastavljene cilje, ker ste odločni, vztrajni, prepričljivi in prodorni. 
• Znate analizirati in sa z veseljem pogajati s poslovnimi partnerji. 
• Uspešno ste zaključili študij podjetništva ali ekonomija oziroma ste diplomant druge smeri in imate od 1 do 3 let delovnih izkušenj. 
• Odlično komunicirate v slovenskem, nemškem in angleškem jeziku. 
KAJ PONUJAMO: 
• Veliko mero samostojnosti pri odgovornem delu, ki ga usklajujete z vodstvom podjetja. 
• Priložnost za hitro in kratkoročno odločanje. 
• Možnost izredne Doklicne kariere v najhitreje rastočem evropskem trgovskem podjetju. 
• Prijetno delovno vzdušje v dinamičnem nabavnem kolektivu. 
• Temeljito in strokovno uvajanje v delo. 
• Nadpovprečen in po delovnem uspehu plačan dohodek. 

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas. Vas zanima? Je to pravi izziv za vas? 
Pošljite nam prijavo in življenjepis v nemškem jeziku z vsemi potrebnimi dokazili in fotografijo do 14. januarja 2009 na naslov: 

Lldl Austrla GmbH, zH. Fr. Hofkirchner, Unter der Leiten 1 1 , A-5020 Salzburg www.lidl.si 

http://www.lidl.si
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Podražitve niso podprli 
Komendski svetniki niso potrdili predloga 
zvišanja cen ravnanja s komunalnimi odpadki. 

JASNA PAIADIN 

Komenda - Cene zbiranja in 
odvoza komunalnih odpad-
kov se bodo zvišale tudi v ob-
čini Komenda, a sklep s potr-
ditvijo povišanja bodo ko-
mendsld svetniki, kot kaže, 
sprejeli šele na januarski seji, 
saj ga pred dnevi niso podprlL 

Kot je povedal Željko Sorc, 
direktor drvižbe Publicus, ki v 
občini izvaja javno gospodar-
sko službo ravnanja z odpad-
ki, so se cene doslej višale iz-
ključno zaradi višanja stro-
škov deponiranja na odlaga-
lišču Barje, cene zbiranja in 
odvoza pa so nespremenjene 
že vse od novembra 2005. 
Zaradi povišanja cen naffaiih 
derivatov in električne ener-
gije, stopnje inflacije, stro-
škov dela in povišanih cen 
storitev, kar skupaj nanese za 
kar 25 odstotkov višje stroške 
obratovanja PubUcusa, bodo 
podražitev občutili tudi obča-
ni. V predlogu je zapisano, da 
naj bi občani, ki so zdaj plače-
vali 348 evra na mesec, pla-
čevali za 11,5 odstotka več, to-
rej },88 evra. Ali povedano 
drugače - tričlanska družina s 

120-litrskim zabojnikom bi 
namesto 10,44 ®vra po no-
vem plačevala 11,65 ®vra, če 
pa bodo ločevaU in na last-
nem vrtu kompostirali biolo-
ške odpadke, pa celo manj • 
9,76 evra. Če pa bi za ločeva-
nje bioloških odpadkov imeli 
svoj zabojnik, bi za odvoz od-
padkov iz obeh zabojnikov 
plačali 13,15 evra. Prav ločeva-
nje bioloških odpadkov, ki v 
občini še ni urejeno, in povi-
šanje cen odlaganja odpad-
kov na Barju, na kar koncesi-
onar nima vpliva, je med 
svetniki povzročilo nekaj 
zmede in nezaupanja, saj ni 
natančno jasno, za koliko viš-
je položnice naj bi občani po 
podražitvi dobivali na dom. 
Zato so od občinske uprave 
in koncesionarja zahtevali 
jasnejši predlog, ki ga bodo 
ponovno obravnavali na janu-
arski seji. 

Sklep z isto vsebino bodo 
jutri obravnavali tudi kamni-
ški svetniki, saj morata po-
dražitev potrditi obe občini, 
za soglasjem lokalnih skup-
nosti pa bo predlagano po-
dražitev potrdilo še ministr-
stvo za gospodarstvo. 

Stavba je stara, a dragocena 
o problematiki šole Center so spregovorili tudi na nedavnem zboru krajanov. 

MATEJA R A N T 

Kranj - "V našem interesu je, 
da se ta šola še naprej ohrani 
kot šolsko poslopje za otroke 
iz krajevne skupnosti Cen-
ter," je na zboru krajanov po-
udaril predsednik krajevne 
skupnosti Center Franc Be-
nedik. Od občine pričakujejo 
zagotovilo, da bodo v tej stav-
bi obdržaU devetletko, zato 
naj se tudi ohrani oziroma 
še poveča šolski okoliš. 

Po mnenju krajanov je 
stavba šole Center sicer res 
stara, a izredno dragocena. 
"Šola okolju daje dušo," je 
prepričana Stanka Prezelj, 
Tania Mendillo pa je opozo-
rila, da so v strategiji razvoja 
občine zapisali, da želijo, da 
se v mestno jedro priseli čim 
več stanovalcev, obenem pa 
naj bi ti stanovalci ostali brez 
potrebne infrastrukture. Po 
besedah Matjaža Božiča iz 
civilne iniciative za ohrani-
tev šole Center strategijo 
podpirajo v delu, ki pravi, da 
območje enote Center 
osnovne šole Simona Jenka 

V novem letu lahko 
sežemo še višje. 

Za vas smo prilagodili poslovni čas. 
• poslovalnica Kranjska Gora: od ponedeljka do petka 

od 8.30 do 12. ure in od 16. do 18. ure, ob sobotah od 8. do 12. ure 
• poslovalnici Bled in Radovljica: od ponedeljka do petka 

od 8.30 do 12. ure in od 15. do 18. ure. 

Srečno 2009. 

S K B Lepo vas 
je videti. 

SOCIETE GENERALE GROUP 

in nekdanje ekonomske šole 
ostane namenjeno izobraže-
valni dejavnosti ter da se 
ohranijo zelene površine in 
igrišče. "Upamo, da bodo to 
v enakem smislu opredelili 
tudi v občinskem prostor-
skem načrtu." Obenem jih 
zanima, kako se bo občina 
odzvala na vedno večjo pros-
torsko stisko, ki grozi osnov-
ni šoli Simona Jenka v pri-
hodnjih letih, kako bo uredi-
la status enote Center, ali 
pripravljajo spremembe šol-
skih okolišev in kako bodo 
poskrbeli za prometno ure-
ditev na tej lokadji, glede na 
to, da se bo šoli pridružil še 
vrtec. Matjaž Božič je opozo-
ril tudi na slabo gospodarje-
nje z občinskim premože-
njem. "Stavba nek^nje eko-
nomske šole propada pred 
našimi očmi." 

Podžupan Igor Velov je 
pojasnil, da je bUo poslopje 
res dvakrat poplavljeno, saj 
prvič serviserji niso zaprli 
pravega ventila. "Zdaj so to 
uredili. Upam, da bomo lah-
ko čim prej začeli obnovo." 

Šolo Center želijo ohraniti kot devetletko. /foio Barbara vid« 

Sprva so predvideli, pravi Ve-
lov, da bo naložba vredna dva 
milijona evrov, meritve po-
tresne varnosti pa so pokaza-
le, da bo naložba verjetno 
dvakrat dražja. Pri občini, je 
še dodal Velov, so predlagali 
rešitev, ki jo je potrdil tudi 
mestni svet, po kateri ome-
njena šola obdrži status, pri-
tličje nekdanje ekonomske 
šole pa bodo preuredih za 
potrebe Kranjskih vrtcev. 
"Študija je namreč pokazala, 
da sedanje zmogljivosti za 
šolo zadoščajo." Temu je 
oporekala ravnateljica 

Osnovne šole Simona Jenka 
Nevenka Škrlj. "V šoli smo 
pripravili projekcijo oddel-
kov za prihodnjih pet oziro-
ma šest let in številke jasno 
kažejo, da čez dve do tri leta 
prostora ne bo dovolj. S tem 
so na občini seznanjeni." Kot 
pravi, j im je župan že lani 
novembra obljubil, da bodo 
do prihodnjega vpisa pripra-
vili vizijo razvoja šole. "Zdaj 
se bUža že nov vpis. Upam, 
da bodo vsaj do takrat pojas-
nili, kam bodo otroci, ki se 
bo takrat vpisovali, hodili v 
šolo prihodnjih devet let." 

Nevšečnosti s plinom 
že pred začetkom kurilne sezone se je na nas obrnila podjetnica Lidija 
Hladnik, ki je naletela na težave pri priključitvi svojega lokala na plin. 

DANICA ZAVRL Ž L E B I R 

Ško^a Loka - Hladnikova, ki 
ima v Škofji Loki trgovino, je 
svoj lokal je želela v tej kuril-
ni sezoni priključiti na plin. 
"Že prvotni lastnik stavbe, v 
kateri je tudi picerija, je pred 
štirimi leti financiral dovod 
plinske napeljave in instala-
cije plinske požarne pipe po 
vseh strokovnih merilih do 
hiše. Doslej smo za ogreva-
nje uporabljali kurilno olje, 
vsem pa nam je bilo razum-
ljivo, da v vsakem primeru 
lahko takoj začnemo upo-
rabljati centralno ogrevanje 
na plin," je povedala Hladni-
kova. V poslovni hiši sta dva 
lastnika, centralno ogrevanje 
je eno, in sicer v prostorih 
nekdanje picerije, zato je 
morala Hladnikova poskrbe-
ti za lastno ogrevanje. Obrni-
la se je na Loško komimalo, 
kjer so ji povedali, da priklop 
na plinsko ogrevanje ni pro-
blem, naj j im ustrezna poob-
laščena organizacija izdela 
projekt in izberejo izvajalca, 
ki bo montiral peč in nape-
ljavo, jx) preizkusu pa lahko 
priključijo plin. Povedati je 
še treba, da se je z napeljavo 
samostojnega ogrevanja stri-
njal tudi sedanji lastnik pice-
rije, ena od bank. Zapletlo pa 
se je kasneje, ko se je oglasil 

nekdo s komunale in pove-
dal, da plina ne morejo pri-
ključiti, ker naj menda ne bi 
bil opravljen postopek preno-
sa upravljanja z občine na ko-
mimalo. Hladnikova je vztra-
jala, češ da j? za uporabnika 
to povsem nepomembno, in 
tudi dosegla, da so ji plin pri-
klopilL Na medije se je obrni-
la, ker meni, da na takšne bi-
rokratske ovire lahko naleti 
še kdo, Id se želi priključiti na 
ta energetski vir. 

Na Loški komunali nam 
primera niso želeli komenti-
rati, ko pa smo se obrnili na 
občinske službe, smo na od-
delku za gospodarske javne 
službe izvedeli, da opisanega 
primera ne poznajo v celoti. 
"Načeloma pa gre pri "preklo-
pu'na plinsko ogrevanje za 
utečene, standardne postop-
ke in zato upravljavec (Ko-
munala Škofja Loka) od odje-
malcev plina upravičeno pri-
čakuje, da njihovi priključki 
ustrezajo veljavnim varstve-
nim predpisom oz. pogojem 
poslovanja," so dobesedno 
odgovorili. O primem smo 
vprašali tudi župana Igorja 
Drakslerja, ki pravi: "Posega-
nje v plinsko omrežje ni tako 
preprosto, kot si ljudje pred-
stavljajo. Ko smo napeljevali 
plin v Škofji Loki, smo pove-
dali, naj se ljudje za priklop 

na plin odločajo tedaj, ker bo 
pozneje dražje. Ljudje imajo 
težave tam, kjer so imeli v 
preteklosti s sosedi nerazčiš-
čene odnose. Druga stvar pa 
je, da komunala plinski pri-
ključek naredi, ko so plačane 
vse dajatve, nič prej. V občini 
imamo precej omaric, kjer 
obstajajo plinske pipe, in tam 
ni nikakršnega problema za 
priklop na plin. Kjer pa ni na-
pajanja do hiše, je težava, ker 
je treba položiti kak meter 
cevi, to je treba narediti v pri-
mernem obdobju leta, plačati 
je treba tudi vse takse, če ždi 
gospodinjstvo priti do plina." 

Kaj naj torej naredijo ljud-
je, ki naletijo na podobne te-
žave kot sogovornica? Žu-
pan pravi: "Vlogo naj oddajo 
na komunalo; če plinsko 
omrežje že obstaja, potem ni 
ovir za rešitev vloge. Nato je 
treba le odpreti plinske pipo. 
Če pa je treba narediti nov 
priključek, je stvar bolj zaple-
tena in dlje tiraja, danes pove-
zano pa je tudi z večjimi 
stioški." O nerazčiščenih od-
nosih med občino in komu-
nalo pa zatrjuje, da je med 
koncesionarjem in koncen-
dentom vse v redu, edino, 
kar morajo še popraviti, je 
prilagoditev odloka o plin-
skem omrežju energetske-
mu zakonu. 
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Bled osvetljujejo rajske ptice 
MATEJA R A N T 

Bled - Staro in dotrajano no-
voletno okrasitev so na Ble-
du letos zamenjali z novo. 
Projekt novoletne osvetlitve 
je izdelala arhitektka Karin 
Košak, za okrasitev pa so po 
besedah župana Janeza Faj -
farja letos namenili 20 tisoč 
evrov. "Po novem je 
poudarek na tradiciji Bleda, 
saj smo stilizirali dve naši 
najlepši arheološki najdbi, 
rajsko ptico in uhan v obliki 
zvezde." Občmsko stavbo in 
otok po novem osvetljuje ro-
mantična modra svetloba, 
na ključnih točkah ob vstopu 
na Bled pa obiskovalce poz-
dravijo čezcestni transparen-
ti, k i poleg letnice 2 0 0 9 
vključujejo tudi letnico prve 

omembe Bleda leta 1004. Po 
besedah vodje oddelka za 
okolje in prostor Saše Repe 
je tp šele začetek, saj bodo na 
nov koncept okrasitve v 
celoti prešli .ŠPIP V nekaj 
letih, odvisno od finančnih 
zmožnosti. Rajske ptice tako 

ta čas osvetljujejo Ljubljan-
sko cesto, zvezde pa Prešer-
novo. "Razmišljamo tudi o 
ureditvi šestih 'srečališč' 
okoli jezera, kjer bi v poseb-
nih hiškah ponujali različne 
tople pijače in domaČe ped-
vo," je še dodala Saša Repe. 

SMUČANJE JE 
laeimDRuziiiSKi 
ŠPORT. 

IrKoristrte posebnih ugodnosti, ¥ listerem lahko sobi in svojim na;bllžiim 
privoiitto izpolnitev težko prifakovsnUi ielia ali skupnih akllvnusll. V UniCiaJI Bank 
smo zato za vas odpravili zimske golovlnsko kredr.e v evtih, W |»i odlikuje ugodna obieslna 
m€ra. Oselxi3 In hira obravnava Irasta omogo£A. da boste ujeli (as ugodnih nakupov... ali 
pnjelne smuke Ponudbaveljado 15. februarja 2009. 
OsvobocSmo se d\<xnov: www.unicreditt>ank.si 

(im^UniCredit Bank 

Na Kamniškem Dinersov gozd 
JASNA P A I ^ I N 

Kamnik - Občina Kamnik je 
ob nedavnem obisku Nobe-
lovega nagrajenca za mir in 
enega vodilnih okoljevar-
stvenikov v svetu Ala Gora z 
organizatorji tega dogodka 
Diners Clubom Slovenija 
podpisala pismo o nameri za 
posaditev t. i. Diners gozda. 
"Za to potezo smo sc odloči-
li zato, ker želimo biti eno 

prvih slovenskih podjetij, ki 
bo organiziralo o^jikov nev-
tralen dogodek. Večino izpu-
stov, k i bodo nastali zaradi 
prireditve, bomo namreč z 
zasaditvijo gozda nevtralizi-
rali in tako spet vzpostavili 
naravno ravnovesje,' je po-
vedal Tomaž F. Lovše, gene-
ralni direktor Diners Cluba 
Slovenije. Za uresničitev 
projekta so izbrali občino 
Kamnik, kjer je v lanskih ne-

urj ih ogromno škode nastalo 
prav v gozdovih. "Pobuda 
Diners Cluba Slovenija, da 
donira sredstva za posaditev 
dreves na delu kamniškega 
območja, ki ga je julija letos 
prizadela ujma, je hvale 
vredna," je dejal kamniški 
župan Tone Smobiikar. Di-
ners Club bo daroval dreve-
sa, občina pa bo poskrbela za 
zemljišča. Gozd naj bi zasa-
dili aprila prihodnje leto. 

VABLJENI V SVET 
PRILOŽNOSTI! 

Za okrepitev našega tirna v oddelku za nabavo iščemo 

tajnika/asistenta (m/ž) 
VAŠE NALOGE: 
• Dnevno boste komunicirali s tujino. 
• Sodelovali boste pri pripravi poročil In organizirali delo v pisarni. 
• Zagotavljali boste hitro in učinl<ovito izvečtx) administrativnih del. 

VAŠ PROFIL: 
• Veseli vas timsko delo in imate smisel za organizacijo. 
• Ste natančni, komunikativni in dobro poznate delo z računalnikom. 
• Imate ustrezno izobrazbo in airtivno znanje nemškega jezika. 

Ponujamo vam dobro plačilo, sodobno delovno okolje in delo v dinamičnem kolektivu. Po teme-
ljitem strokovnem uvajanju v Salzburgu boste prevzeli raznolike naloge s področja intemega po-
ročanja in administracije v tajništvu nabave v Komendi pri Ljubljani. Delovno razmerje bomo skle-
nili za določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas. 

Smo vzbudili vaše zanimanje? Prijavo In vsa potrebna dokazila (življenjepis, fotografijo in kopije 
spričeval) v slovenskem In nemškem jeziku nam do 1 4 . januarja 2009 pošljite na naslov: 

LidI Austria GmbH, zH. Fr. Hofkirchner, Unter der Leiten 11, A-5020 Salzburg 

DARILO NAROČNIKOM V LETU 2009 

A 
Plačniki letne naročnine lahko 
letos izbirate med šestimi darili. 
Ponudba velja do 5. marca 2009, 
Če boste letno naročnino plačali 
na sedežu Gorenjskega glasa, 
Bleivveisova cesta 4, Kranj, vsak 
delavnik od 8. d o 19. ure. Na začetku 
bo izbira največja, zato pohitite, 
saj ne moremo vedeti, za kateri 
izdelek se boste odločali. 

Gorenjski Glas 



il simon.subic@g-glas.si 

NESREČE 

PŠENIČNA POLICA 

Na ravnini zapeljal s ceste 

Minuli četrtei< zvečer je izven Pšenične Police 52-letni voznik 
osebnega avtomobila, ki je pripeljal iz smeri Cerkelj, po pre-
voženem blagem levem ovinku na ravnini zapeljal desno s 
ceste. Po približno sto metrih vožnje po travnati površini mu 
je uspelo zapeljati nazaj na cesto, kjer je trčil v 36-letno voz-
nico osebnega avtomobila, ki je pripeljala nasproti. Voznico 
so zaradi hudih ran reševalci Ambulante nujne medicinske 
pomoči Kranj odpeljali v ljubljanski klinični center, kjer je 
ostala na zdravljenju. 12-letni otrok, sopotnik v njenem avto-
mobilu, je bil lažje ranjen. Policija še poroča, da je povzroči-
telj nesreče vozil pod vplivom alkohola, zato so zanj odredi-
li pridržanje, napisali pa so tudi kazensko ovadbo. S . Š . 

KAMNIK 

Gorelo sredi noči 

V petek okoli polnoči je v okolici Kamnika zagorelo na 
gospodarskem poslopju, v katerem sta bila delavnica in 
hlev. Lastniku je uspelo iz gorečega hleva še pravočasno 
rešiti dva konja in traktor. Požar so pogasili domači gasilci. 
Škode je za okoli petdeset tisoč evrov. 

KROPA 

Ostali brez elektrike 

V nedeljo okoli poldneva je na drogu v Kropi zagorela 
transformatorska postaja. Požar so pogasili lokalni gasilci, 
delavci Elektra Gorenjske pa so zamenjali transformator. 
Kroparji so bili brez elektrike do i6 . ure. S . Š . 

Knjiga "Gorenjska Vodnik" 

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

Cena enega vodnika je 29 EUR + poštnina. 
Naročniki Gorenjskega glasa imajo KKodstatni popust 

Naročanje: po telefonu ŠL 04 /20142 41 ali po 
»lioiti: narocnine@Mlas.si 

Gorenjski Glas 

Sojenje bratoma preloženo 
Začetek sojenja bratoma Mateju in Juretu Omanu iz Žabnice ter Ardianu Canu, domnevnim članom 
hudodelske združbe, ki naj bi organizirala prevoz slabih deset kilogramov heroina s Kosova v 
Slovenijo, so prejšnji petek prestavili za teden dni. 

S I M O N Š U B I C 

Kranj - Še preden so v petek 
na okrožnem sodišču v Kra-
nju prebrali obtožnico zoper 
brata Mateja i n Jureta Oma-
na iz Žabnice, stara 29 in 27 
let, ter 26-letnega Srba al-
banskega rodu Ardiana 
C a n o , obtožene organizira-
ne trgovine s prepovedano 
drogo, so zajčet^-^ojenjai že. v 
prestavili. Predsednica pet-
članskega sodnega senata 
Andrijana Ahačič je namreč 
prestavila glavno obravnavo 
zaradi zahtev obrambe po iz-
ločitvi dokazov, do katerih so 
se kriminalisti dokopali s po-
sebnimi metodami in sred-
stvi, za kar pa po mnenju za-
govornika prvoobtoženega 
Mateja Omana niso imel i 
odredbe sodišča. 

Obramba je tudi predlaga-
la, da obtožbe ne zastopa 
vodja kranjskega tožilstva 
Irena Kuzma, kakor je bilo 
sicer predvideno. Kuzmovo 
namreč nameravajo zaslišati 
kot pričo v zvezi z opravljeni-
m i hišnimi preiskavami. 

Obdolžetie so aretirali 
avgusta, ko so bežali pred 
policisti na avtocesti m e d 
Ljubljano in Celjem. Po na-
vedbah obtožbe, naj bi se 
združili v hudodelsko združ-
bo, da bi kupili in prenašali 

Ardian Cana ter brata Matej in jure Oman (z leve) naj bi se združili zaradi trgovine 
s heroinom. /FotKCorMdK«vii£ 

skoraj deset kilogramov he-
roina, da bi ga kasneje pro-
dali. Avgusta letos naj bi se 
tako Matej Oman in Abdyl 
Kukaj s Kosova dogovorila, 
da s Kosova v Slovenijo pri-
peljeta heroin, s tem da naj 
bi Kukaj za prevoz drog^ an-
gažiral Cano, ki sicer stanuje 
v Avstriji, za svoje delo pa 
naj bi na koncu prejel deset 
tisoč evrov plačila. Predujem 
v višini tisoč evrov naj bi pri-

skrbel Matej Oman, preosta-
nek plačila pa naj bi Cana 
prejel ob prevzemu heroina. 
Navodila, kako naj Matej 
varno prevzanne drogo, pa 
naj bi bratu dajal Jure Oman. 

Ardian Cana se je tako 27. 
avgusta po navodilih Kukaja, 
k i m u jih je posredoval poli-
ciji neznan moški s Kosova, 
Z osebnim vozilom B M W 
pri^peljal v Slovenijo. V rezer-
voarju za gorivo je prevažal 

9,923 kilograma heroina. Z 
Matejem in Juretom Oma-
nom naj bi se sestal na par-
kirišču hotela Piramida v 
Mariboru. Predajo droge so 
domnevno nameravali opra-
viti v gozdu, vendar naj bi na 
poti do tja Matej opazil poli-
ciste, zato se je odpeljal na-
prej. Policisti so Cano potem 
ustavili na avtocesti Ljub-
Ijana-Celje in v njegovem 
vozilu našli heroin. 

Strelca na voznika še iščejo 
Policija je izdelala fotorobot moškega, ki je streljal na voznika avtobusa. 

S I M O N Š U B I C 

Ljubljana - Ljubljanski krimi-
nalisti so včeraj še vedno 
iskali neznanega moškega, 
ki je v četrtek zjutraj na avto-
busni postaji Ljubljana stre-
ljal na 49-letnega voznika Al-
petourjevega avtobusa. Poro-
čali smo že, da je neznanec 

streljal v vetrobransko steklo 
avtobusa, pri tem pa voznika 
zadel v roko. Priče dogodka 
in ranjeni voznik so polici-
stom strelca opisali kot mo-
škega, starega okoli 25 let, vit-
ke postave, visokega od 175 
do 180 centimetrov, krajših 
las. Oblečen je bil v jakno 
temnejše barve, jopico sve-

tlejše barve in hlače iz jeansa. 
• Narejen je tudi njegov fotoro-
bot, ki ga objavljamo. Z iska-
n im strelcem je bil še en mo-
ški kratko pristriženih las, k i 
je bil oblečen v tenmejšo 
bundo in temnejše hlače. 

Policisti prosijo vse, k i b i 
karkoli vedeli o četrtkovem 
streljanju, naj se oglasijo na 

-TJ- T? 

najbližji policijski postaji ali 
pokličejo na 113 oziroma ano-
nimno številko 0 8 0 1200. 
Njihov poziv še zlasti velja 
potnid, k i je tik pred strelja-
njem izstopila iz avtobusa. 

OroČE 

Otroka padla v jamo ob poplavljeni cesti 

Potem ko je obilno deževje poplavilo cesto Zaloše-Otoče, se 
je na poplavljenem delu ceste v petek zgodila še nesreča, ki 
bi se kaj lahko končala tragično. V petek proti večeru sta na-
mreč dva otroka iz vasi bredla po vodi in padla v približno 
meter in pol globoko jamo, ki jo je izdolbla voda. Kot pravi-
jo domačini, sta se oba k sreči ujela za rob ceste, čeprav ju 
je vrtinec vlekel v notranjost. Domačini so obvestili OKC 
Kranj, reševalce in občino, Cestno podjetje Kranj pa je že 
dan za tem, v soboto, jamo zaščitilo. Kot so še opozorili do-
mačini, na delu ceste na koncu Otoč zaradi premajhne pro-
pustnosti nastaja jez pod železniško progo Jesenice-Ljub-
Ijana. Voda namreč najprej poplavi cesto, nato pa pronica 
skozi tampon pod železniškimi tiri prav na ostrem ovinku 
pri Otočah. Poleg tega po cesti, ki zaradi stalnih poplav raz-
pada, dnevno vozijo šolski avtobusi in kamioni, ki so zaradi 
20-metrskega brega pod njo v stalni nevarnosti. M. A. Cestno podjetje Kranj je j a m o naslednji dan zasulo. 

mailto:simon.subic@g-glas.si
mailto:narocnine@Mlas.si
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1 Reke s tremi odličji 
Naši plavalci so na evropskem prvenstvu v kratkih bazenih na Reki v močni konkurenci osvojili tri 
odličja, po zaslugi Matjaža Markiča in Petra Mankoča pa smo dvakrat slišali tudi Zdravljico. 

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

Kranj - "Na prvenstvu smo 
videli res veliko dobrih rezul-
tatov, evropskih in svetovnih 
rekordov. Tudi naši plavalci 
so dokazali, da sodijo v sveto-
vni vrh, če bi reprezentanca 
nastopila v popolni postavi, 
pa bi gotovo osvojili še kakš-
no odličje več," je po konča-
nem evropskem prvenstvu v 
plavanju povedal direktor slo-
venske reprezentance, Ra-
dovljičan Ciril Globočnik, 
prav tako zadovoljen pa je 
zadnjo tekmo kot slovenski 
selektor spremljal Vladimir 
Čermek, ki je že pred prven-
stvom našim napovedal tri 
odličja, vesel pa je bil števil-
nih osebnih rekordov naših 
plavalcev. 

Iz jemen nastop je uspel 
Matjažu Maridču, ki je v dis-
ciplini 50 metrov prsno zma-
gal z novim rekordom prven-
stev, poleg Koprčana pa je na 
zmagovalnem odru na tretji 
stopnički stal tudi plavalec 

Naši plavalci so se včeraj zadovoljni vrnili z Reke in nazdravili novim kolajnam in 
r e k o r d o m . / F<»O: Coraid KaviiJ 

kranjskega Merita Triglava 
Emil Tahirovič, ki se je veselil 
bronaste kolajne. 

Poseben podvig je na pr-
venstvu uspel Ljubljančanu 
Petru Mankoču, ki je osvojil 
že deveti naslov evropskega 
prvaka na 100 metrov meša-

no, hkrati pa je za 24 stotink 
sekunde izboljšal svoj evrop-
ski rekord. Žal je brez želene 
kolajne na prvenstvu ostala 
sedaj že bivša evropska prva-
kinja v disciplini 200 metrov 
hrbtno Anja Čarman, ki je 
kljub prehladu plavala odlič-

no in postavila nov slovenski 
rekord, ta pa je na koncu za-
doščal zgolj za nehvaležno če-
trto mesto. Triglavanka Čar-
manova, sicer doma z Gode-
šiča, je v finalu plavala tudi v 
disciplini 100 metrov hrbtno 
in osvojila osmo mesto. 

Končno se je začelo 
Minulo soboto so vaterpolisti odigrali 
tekmovanje v pokalu, ekipa Rokava Koper 
pa se ni pustila presenetiti Triglavu in je 
osvojila naslov pokalnih prvakov. 

JOŽE M A M N Č E K 

Koper - Polfinalne tekme 
niso prinesle velikih prese-
nečenj. Na prvi tekmi sta ig-
rala ljubljanska Slovan 
Olimpija i n kranjski Triglav, 
na koncu pa je slavil Triglav 
9 :14 (1: 5, 5 : 1 , 1 : 5. 2 : 2). 
V drugem polfinalu, ko sta 
igrala domači Rokava Koper 
in mariborski Branik, pa bi 
bila lahko razlika 1 2 : 6 v ko-
rist domačinov še večja, če t i 
ne bi zapravili toliko naj-
strožjih kazni. 

Veliko bolj zanimiva sre-
čanja so bila nato v finalu. 
Najprej sta se za tretje me-
sto pomerila Slovan Olimpi-
ja in Branik. Srečanje so bo-
lje začeli varovanci trenerja 
Matevža Zupeta, ki so še na 
polovici srečanja vodili s 7 : 
5. Nato pa je na sceno stopil 
mariborski vratar Luka 
Prek, ki je dobesedno zakle-
nil svoja vrata, iz hitrih pro-
tinapadov pa so Mariborča-
ni polnili mariborsko mre-

žo. Do končne odločitve je 
prišlo slabo minuto pred 
koncem, ko so Mariborčani 
dosegli zadetek za končno 
zmago. 

V finalu za naslov pokal-
nega zmagovalca za leto 
2 0 0 8 pa sta se po pričakova-
nju pomerila lanska finali-
sta državnega prvenstva. 
Rokava Koper in Triglav. V 
prvi četrtini je bila igra v ba-
zenu Žusterna enakoprav-
na, rezultat pa so morali lo-
viti Kranjčani. Zmagovalec 
je bil odločen v drugi četrti-
ni. T r i ukradene žoge Simo-
na Berceta so bile dovolj, da 
se je Rokava Koper odlepila 
z ra2diko štirih zadetkov, po-
leg tega pa se je v tretji četr-
tini izkazal še domad vratar 
Luka Gržentič, k i je Kranj-
čanom ubranil kar dve naj-
strožji kazni. Tud i zadnji 
dve četrtini so nato dobili 
domači vaterpolisti in na 
koncu slavili z 1 2 : 6 in se ve-
selili prve osvojene lovorike 
v novi sezoni. 

Biatlonci presenetili v štafeti 
M A J A BERTONCELJ 

Hochfilzen - HochfiJzen v 
Avstriji je pretekli konec ted-
na gostil svetovni pokal v bi-
atlonu.. Za skorajšnje veliko 
presenečenje so na nedelj-
ski t e k m i štafet poskrbeli 
slovenski biatlonci. Četveri-
ca Peter Doki, Janez Marič, 
K lemen Bauer i n Vasja 
Rupnik (na sliki s trener-
jem Urošem Velepcem) je 
bila še do zadnjega postan-
ka na strelišču na 3. mestu, 
po dveh kazenskih krogih 
Rupnika pa na koncu osvo-
jila še vedno odlično in ne-
pričakovano visoko 5. me-
sto. Zmagal i so Rusi pred 
Avstrijci in Ukraj inci . Us-

peh je še toliko večji, če 
vemo, da naši biatlonci v le-
tošnji sezoni še niso osvoji-
l i niti ene točke svetovnega 
pokala. Tokrat so dokazali, 
da so tega sposobni, in upa-
mo, da bodo dobro priprav-
ljenost pokazali tudi na na-

DESKANJE NA SNEGU 

ŠKOF)A LOKA 

Demšar edini naš finalist 

Močno sneženje in slaba vidljivost sta zaznamovali prvi pa-
ralelni veleslalom sezone za svetovni pokal. V težkih raz-
merah na progi Machetto Gorba v Limone Piemontu je po-
tekal prvi paralelni veleslalom sezone za svetovni pokal v 
deskanju. Najbolje sta se znašla Kanadčan Matthew Mori-
son in Avstrijka Doris Giinther. Izmed slovenske šesterice 
se je v finale prebil Škofjeločan Jernej Demšar, ki je po iz-
padu v prvem krogu zasedel končno petna/sto mesto. Bli-
zu finalu je bil tudi njegov someščan, aktualni mladinski 
svetovni prvak Jure Hafner, ki se je v svojem drugem 
nastopu v. svetovnem pokalu že povsem približal finalis-
tom. Naslednja tekma svetovnega pokala alpskih deskarjev 
bo v nedeljo v švicarski Arosi, dan prej se bodo na prizoriš-
ču zadnjega svetovnega prvenstva pomerili tudi tekmoval-
ci v krosu. V. S . 

slednjih tekmah, k i bodo 
namesto na Pokljuki ta ko-
nec tedna znova potekale v 
Hochfi lznu. Najboljšo uvr-
stitev v novi sezoni je v 
Hochf i l znu z 21. mestom 
na zasledovalni tekmi dose-
gla tudi Teja Gregorin. 

TEK NA SMUČEH 

KRANJ 

Majdičevi zmaga, 
Fabjanova deseta 

Svetovni pokal v teku na 
smučeh se je pretekli konec 
tedna nadaljeval v Davosu v 
Švici. Znova so blestele slo-
venske smučarske tekačice. 
Petra Majdič je najprej v pre-
izkušnji na 10 km v klasični 
tehniki osvojila 7. mesto, 
nato pa dosegla novo zmago 
v šprintu, tokrat prvo v prosti 
tehniki. V malem finalu je na-
stopila tudi Besničanka Ves-
na Fabjan in tekmo končala 
na 10. mestu. M. B. 

OD TUDINA 
K R A T E K R O K 
VAM PONUJAMO V E Č 

P O S E B N A P O N U D B A Z A K R A T K O R O Č N E V E Z A N E V L O G E 
velja do 6. januar ja 2009. Stranka lahko sklene vezano vlogo za dobo 
od 3 mesecev do 9 mesecev in za zneske nad 1.000,00 EUR. Obrestne 
mere so nespremenljive in veljajo za eno dobo vezave. 

Goienjska^Banka 
Banka ^ potfluhom 
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HOKEJ V DVORANI 

Na prvenstvu slavili le enkrat 

Slovenska reprezentanca v floorballu, ki je minuli teden 
nastopala na svetovnem prvenstvu na Češkem, se je domov 
vrnila z i8. mestom. Naši so v petih tekmah premagali le ekipo 
Velike Britanije, na zadnji tekmi za 17. mesto pa so s 4 : 5 izgu-
bili z ekipo Madžarske. Svetovni prvaki so postali Finci. V . S . 

COREN)SKI SEMAFOR 

KOŠARKA 

Liga UPC, 11. krog: TCG Mercator: Elektrotehna Esotech 
64 :70 , Geoplin Slovan; Helios Domžale 7 0 : 3 2 . Na lestvi-
ci vodi ekipa Krke z 2 i točkami, Helios na 2. nnestu ima 20 
točk, TCG Mercator na 7. mestu pa ima 15 točk. Domžalča-
ni že danes ob 19. uri gostujejo pri Epic Misel, TCG Merca-
tor pa v soboto gostuje pri Hopsih. i . SKL, ženske, lo . krog: 
ŽKK Konjice: HIT Kranjska Gora 50: 68, Domžale: Triglav 
52 : 69, Odeja KED so bile proste. Na lestvici vodi ekipa 
Merkurja z 18 točkami, HIT Kranjska Gora na 3. mestu ima 
i6 točk, Triglav na 4. mestu ima 15 točk, ekipa Domžal na 
6. mestu ima 12 točk, ekipa Odeje KED na 7. mestu pa i o 
točk. Že jutri ob 20. uri Domžalčanke gostijo ŽKD ježico, 
ob 19. uri pa HIT Kranjska Gora gosti Merkur Celje. Odeja 
KED v soboto gosti Rogaško, Triglav pa je prost. V i . B S K L 
z a moške je v gorenjskem derbiju ekipa Šenčurja CP KR z 
88:58 premagala Triglav. Na lestvici z 22 točkami vodi eki-
pa Parkljev, Šenčurjani so na 5. mestu z 20 točkami, Triglav 
pa na 7. mestu z 19 točkami. Triglav v soboto gosti Konji-
ce, Šenčurjani pa gostujejo pri Hrastniku. 2. SKL - zahod, 
n . krog: Stražišče : Krka mladi 73 :47, Radovljica : Tinex 
Medvode l o i : loo, Marc Ajdovščina : jesenice 97 : 74. Na 
lestvici z 20 točkami vodi ekipa Splošne plovbe, Tinex Med-
vode na 2. mestu imajo 19 točk, Jesenice na 5. mestu ima-
jo i8 točk, Radovljica na 7. mestu ima 16 točk, Stražišče na 
10. mestu pa 14 točk. V. S . 

ODBOJKA 

1. DOL Radenska Classic - moški: Astec Triglav je i e med 
tednom ugnai škofjeloški Knauf Insulation s 3 : o, v soboto 
pa še MTB Maribor s 3 :1. Odbojkarji Knauf Insulationa v 
soboto niso imeli veliko možnosti proti vodilni Ekipi Marc-
hiol In izgubili 5 3 : 0 . Calcit Kamnik je izboril težko zmago 
proti Galex Miru (3 : 2). Krog pred premorom ima Ekipa 
Marchiol dve točki naskoka pred drugouvrščenim Astecom 
Triglavom. Calcit Kamnik ostaja na 6. mestu z 10 točkami, 
štiri pa ima Knauf Insulation na 7. mestu. i. DOL Radenska 
Naturelle - ženske: odbojkarice Calcita Kamnika so prevze-
le vodilni položaj na prvenstveni razpredelnici, saj so s 3 : i 
ugnale do takrat vodilni Sloving Vital. Ljubljančanke pa 
imajo ob dveh točkah manj tudi tekmo manj, tako da je vo-
dilna pozicija Kamničank lahko zelo kratka. Dve točki za 
Calcit Kamnikom zaostaja tudi Aliansa. 2. DOL moški: od-
bojkarji UKO Krope so tokrat zanesljivo (3 : o) ugnali goste 
iz Hoč, po porazu Duola v Framu pa sedaj za Kroparji za 
dve točki zaostaja le Svit-Unimetal. 2. DOL ženske: tudi Je-
seničanke (27) so ponovno na vodilni poziciji. Ob istem 
številu točk jim sledijo igralke ŽOK Šentvida, le točko za 
njima pa zaostajajo Prevalje. Odbojkarice ŽOK Partizan Šk. 
Loka so na 7. mesta. Tokrat so igralke jesenice-Bleda v go-
steh ugnale Lakolit Ankaran 5 3 : 0 , Škofjeločanke pa so z 
enakim izidom klonile v Zrečah. 3. DOL zahod moški: re-
zultati - Astec Triglav I I : Prigo Brezovica 3 :2 , National Ži-
rovnica : LOK Črnuče 3 : o. V vodstvu je Salonit Anhovo II 
(17), pred National Žirovnico, Ekipo Marchiol II in T O M 
Mokronogom (13). Calcit Kamnik II (9) je na 7. mestu^ 
Astec Triglav II (6) pa na osmem. 3. DOL zahod 1 ženske: 
rezultati - ŽOK Triglav Kranj: Solkan 3 : o. Galeb grup Ro-
botina : Holiday Autos Bled o : 3, Mladi jesenice : Euroka-
bel Neptun 1:3, Pizzeria Morena : Luka Koper mlade 3 : o. 
Vrstni red se praktično ni spremenil - vodi Holiday autos 
Bled (26), pred Eurokablom Neptunom {22), ŽOK Trigla-
vom (19) in Pizzerio Morena (i8). Mladi Jesenice (io) so na 
5. mestu. Tokrat bo kar nekaj tekem odigranih že med ted-
nom. Knauf Insulation v četrtek ob 19.45 v ŠD Poden priča-
kuje MOK Krko. Calcit Kamnik II bo v zaostali tekmi v OŠ 
Stranje v četrtek ob i8. uri gostil T O M Mokronog. B. M. 

ROKOMET 

MIK liga - moški: Prevent: Merkur 28 : 22 (11 : n); i . 
liga ženske - tekma 9. krog: Škofja Loka KSI: Zagorje 3 0 : 
33; 1. B liga - moški: Grosuplje; AIples Železniki 25:27; 2. 
liga moški - center: Aleš Praznik : Kranj 33 : 38; Radovljica 
: Cerklje Pekarna Kepic 36 : 33. M . D . 

V treh dneh dve zmagi 
Hokejisti Acroni Jesenic so vikend začeli z visoko zmago nad Tilio Olimpijo, končali pa 
s slavjem pri AIbi Volan. 

V I L M A STANOVNIK 

jesenice - Kot kaže. bodo ho-
kejisti Acronija Jesenic 
božično-novoletne praznike 
pričakali bolje razpoloženi, 
kot je kazalo še pred krat-
kim. Minul i petek so se na-
mreč v 32. krogu lige EBEL v 
domači dvorani zasluženo 5 
: O ( o : 0 , 2 : 0 , 3 : o) prema-
gali večne rivale s Tivolija, 
ekipo Tilie Olimpije in si po-
vrnili nekaj izgubljene sa-
mozavesti, navijačem pa pri-
pravili veliko veselje. 

Veselje po zmagi pa v jese-
niškem športnem luamu ni 

trajalo dolgo, saj je bil že v 
nedeljo na sporedu nov 
krog, Jeseničani pa so go-
stovali v Szekesfekervarju. 
Po zaslugi Davida Rodma-
na in Anžeta Terlikarja so 
dosegli gol več kot domača 

ekipa Albe Volana i n do-
mov prinesli dve novi točki. 
Prav tako so dve novi točki v 
nedeljo v domači dvorani 
osvojili hokejisti Ti l ie Olim-
pije, k i so proti ekipi Graz 
99ers slavili s 4 : 2. 

H K Acioni Jesenice vabi na dobrodelno prireditev s 
hokejisti Acronija Jesenic. Potekala bo jutri, v sredo, v 
HIT-ovem šotoru Arena v Kranjski Gori poleg hotela 
Kompas. Začela se bo ob 18. uri, na njej pa bodo lici-
tirali drese igralcev H K Acroni Jesenic. Denar, ki ga 
bodo zbrali, bodo namenili društvu za delo z mladimi 
v stiski - Žarek. 

Pred petkovim nadaljeva-
n jem tekmovanja, ko bo 
ekipa Acronija Jesenic 
doma gostila ekipo Črn ih 
kril iz Linza, Tilia Olimpija 
pa celovški KAC, je na 
lestvici "vroče" zlasti v 
spodnjem delu, saj so zma-
ji, k i so sicer še vedno za-
dnji, ujeli priključek z Grad-
cem in Albo. Ekipa Acronija 
Jesenic ima na šestem me-
stu ravno toliko točk kot eki-
pa Red Buli Salzburga na 
petem mestu, le točko več 
pa ima moštvo VSV Belja-
ka. Na lestvici vodi ekipa 
KAC-a. 

Mladi risi na prvenstvu v Švici 
T I N A T O S I Č 

Bled - V nedeljo se je začelo 
svetovno prvenstvo v hokeju 
na ledu do 20 let divizije I 
skupine A, ki ga letos gosti 
švicarski Herisau. Mladi risi 
so se pod taktirko glavnega 
trenerja Andreja Brodnika 
več kot teden dni pripravljali 
na Bledu. Skupaj s svojim 
pomočnikom Rokom Roj-
škom je Brodnik oblikoval 
reprezentanco, ki se bori za 
vstop v elitno skupino hoke-
ja na ledu. Nasprotniki slo-
venske reprezentance so le-
tos Belorusi, Francozi, 
Estonci, Poljaki in Švicarji. 
Cilj naših pa je visok: "Zago-
tovo ciljamo na boljšo uvrsti-
tev kot lani, ko je ekipa osvo-
jila tretje mesto. Naš d l j je 
prvo mesto. Poleg dobre in 
disdplinirane igre je seveda 

Reprezentanca se bori za vstop v elitno skupino mladinskega hokeja na ledu. /Foto:Cnsiav«: 

treba imeti tudi malo sreče, 
k i pa si jo moramo pridobiti. 
Favoriti prvenstva so Beloru-
si in Švicarji, m i pa jih bomo 

poizkusili presenetiti," je še 
dodal Brodnik. 

V uvodni tekmi v nedeljo je 
naša reprezentanca izgubila 

proti Francozom z 1: 2 (o : 1, 
o : 1,1: o, Pance). Vse tekme 
pa lahko v živo spremljate na 
www.iihf.com. 

Traškim balinarjem na koncu spodletelo 
S I M O N Š U B I C 

Ljubljana - Po sobotnem po-
razu v Ljubljani proti nove-
m u ekipnemu državnemu 
prvaku Krimu (16 : 6) je Lo-
kateks Trata letošnje nastope 
v balinarski super ligi končala 
na drugem mestu. Tračani se 
kljub neuspehu v odločilnem 
srečanju lahko tolažijo, da 
bodo kot državni podprvaki 
prihodnje leto soddovali tudi 
v evropskem pokalu. 

"Zmagi Krima ni oporekati. 
Tekmo smo izgubili v prvih 
igrah, po katerih bi morali vo-
diti vsaj s 6 : 2. S končnim 
drugim mesto v državnem pr-
venstvu smo vseeno zadovolj-
ni, saj smo bili lani šele peti. 
Sezono smo odigrali po siste-

m u vroče - hladno; nekaj te-
kem smo odigrali vrhunsko, v 
nekaterih pa smo povsem po-
pustili, na žalost dvakrat tudi v 
Kopru," je črto pod zadnjo 
tekmo in celotno sezono po-
tegnil vodja traške ekipe Bo-
jan Berčič. Kot je še pojasnil, 
bo jedro ekipe za prihodnjo 
sezono ostalo isto, saj jih za-
pušča le Jaka Stenovec (vrača 
se v Planino Avtoservis Ribni-
kar), okrepili pa se bodo z Ju-
retom Kozjekom in Boštja-
nom Križajem. "Ekipa bo do-
bra, zato bomo znova štartali 
na naslov državnega prvaka, v 
evropskem pokalu pa si želi-
m o dostojno zastopati sloven-
sko balinanje," je še dejal. 

Tudi kranjska Planina Av-
toservis Kranj je v soboto go-

Balinarjem Lokateksa Trate v soboto nI uspelo premagati 
tekmecev iz ljubljanskega Krima. 

stovala v Ljubljani pri Zarji 
Balinčku in izgubila s 1 6 : 6 . 
Na koncu je zasedla sedmo 
mesto. Končni vrstni red: za 
prvaka - Kr im 47. Lokateks 

Trata 45, Luka Koper 35, Za-
biče 22; za obstanek - Zarja 
Balinček 28, Hrast in Plani-
na Ribnikar Kranj po 24, 
Dragomer GUT&PET 15. 

http://www.iihf.com
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Telovadil je med elito 
Telovadec Sašo Bertoncelj je na konju z ročaji prvič v karieri nastopil na finalu svetovnega pokala 
in osvojil sedmo mesto. 

M.\IA BERTONCELJ 

Gorenja vas Reteče - V Ma-
dridu se je po osem najbolj-
ših telovadk in telovadcev na 
posameznih orodjih pomeri-
lo v velikem finalu svetovne-
ga pokala zadnjih dveh se-
zon. Kot edini Slovenec je na 
tekmovanju nastopil Sašo 
Bertoncelj, potem ko je zara-
di poškodbe lirbla nastop od-
povedal Aljaž Pegan, Mitja 
Petkovšek pa je nastop odpo-
vedal že prej. 

Za Bertondja je bil to prvi 
nastop v velikem finalu sezo-
ne. Na konju z ročaji je po na-
paki osvojil sedmo mesto. 
" Pri rusu na enem ročaju sem 
s prstom zapel za ročaj in ni-
sem mogel nadaljevati vaje. 
Res škoda, da se ni izšlo. Brez 
te napake bi bila res lepa vaja 
in dosegljivo bi bilo četrto ali 
peto mesto. S sezono sem si-
cer zadovoljen, želel pa sam si 
jo zaključiti z narejeno vajo, 
brez padca z orodja," je pove-
dal Sašo Bertoncelj. Da bo lah-
ko nastopil na finalu sveto-
vnega pokala, je izvedel šele 
pretekli torek, ko so ga 2 med-
narodne zveze po nekaj odpo-
vedih obvestili, da je dobil 
vstopnico za nastop med elito. 

Sašo Bertoncelj tudi po koncu sezone nadaljuje trening in pili nove elemente. 

Čeprav je sedaj sezona 
zanj zagotovo končana, pa 
povsem brez treninga ne lx). 
V prihodnji sezoni si na-
mreč želi še zvišati izhodišč-
no oceno vaje. Letos je bila 
16,5. "Do konca meseca bom 
še treniral in delal predvsem 
na fizični pripravljenosti in 
na piljenju dveh elementov. 

Vsai enega bi rad v naslednji 
sezoni vključil v vajo, da bi 
bila izhodiščna ocena še za 
nekaj desetink višja. Nekaj 
počitnic po dolgem času bo 
za novo leto, ki ga bova s pun-
co preživela v Parizu. Potem 
pa bom že na polno začel tre-
nirati za novo sezono, ki bo 
naporna. Poleg tekem sveto-

vnega pokala bomo imeli tudi 
evropsko in svetovno prven-
stvo ter univerzijado in sredo-
zemske igre. Na univerzijadi 
bom branil naslov izpred 
dveh let, sredozemske igre pa 
bom izpustil, saj se tekmi 
prekrivata. Želim si tudi U\T-
stitve v finale svetovnega po-
kala," je zaključil Bertoncelj. 

SAH i LOKOSTRELSTVO 

IguBgANA 

Mazi pred Orlom 

Desetega in hkrati zaključnega letošnjega turnirja ciklusa za 
pokal Slovenskih železnic se je udeležilo r e k c d n i h 67 šahis-
tov, skupno pa se je tekmovanj udeležilo 132 šahistov. Ž e 
pred zadnjim turnirjem si je kranjski mednarodni mojster 
Leon Mazi zagotovil skupno zmago na turnirju. Tudi drugo 
mesto je bilo oddano mojstru FIDE Oskarju Orlu iz Škofje 
Loke. Z a tretje mesto naj bi se udarila Boštjan Jeran (ŠD 
Domžale) in Dušan Zorko (ŠS T o m o Z u p a n Kranj). Boj za 
turnirsko zmago je bil odločen, ko je Mazi v izjemno lepi 
partiji premagal najhujšega konkurenta Orla. Mazi je v zad-
njem krogu mirol jubno remiziral z Z o r k o m in osvoji l 6,5 
točke iz sedmih srečanj. N a drugo mesto se je uvrstil Orel, 
ki je imel 5,5 točke. Jeran je izgubil že v drugem krogu, kar je 
izkoristil Zorko z zanesljivo igro in osvojitvijo tretjega mes-
ta na turnirju in v skupni razvrstitvi. V. S. 

B I E D 

Jeseničanke premočne 

ŠD Gorenjka Lesce je v soboto, 13. decembra, v O Š prof. dr. 
Josipa Plemlja na Bledu organizirala posamezno osnovnošol-
sko šahovsko prvenstvo Gorenjske za letošnje šolsko leto. Tek-
movanje je potekalo za učenke in učence v skupinah do 9 , 1 2 
in 15 let. Pri dekletih so v vseh kategorijah zmagala dekleta O Š 
Prežlhovega Voranca Jesenice. V kategoriji deklet do 15 let sta 
osvojili enako število točk Barbara Robba (OŠ Poljane) In Iva 
Cvetkovič Ramuš (OŠ Prežihov Voranc Jesenice). Odločala je 
zlata partija, ki se je končala z zmago slednje. V skupini do 12 
let je slavila Tjaša Prezelj, med najmlajšimi deklicami do 9 let 
pa je zmagala Mojca Gcrenšek Krivec Pri fantih do 15 let je bil 
Cal Drnovšek (OŠ Ivana Groharja Škofja Loka) premočan za 
svoje nasprotnike, saj je nanizal vseh sedem zmag. V kategoriji 
učencev do 12 let je odlično igro prikazal Anže Žnidarič (OŠ 
Stražišče), v kategoriji najmlajših učencev pa je zasluženo 
zmagal Tomaž Dolinar (OŠ Škofja Loka - Mesto). O. O. 

ŠENČUR 

Lokostrelca leta Sitar in Umerjeva 

V kulturnem domu v Šenčurju so se minulo soboto na slo-
vesni podelitvi priznanj za letošnje leto zbrali slovenski lo-
kostrelci in lokostrelke. Ti so v m i n j i i sezoni tekmovali kar 
na 50 tekmovanjih doma in v tujini In osvajali tudi medalje 
na največjih tekomovanjih. Tako sta si med posamezniki 
prestižni nagradi v letošnjem letu zaslužila najboljši sloven-
ski lokostrelec Dejan Sitar iz Dvorij pri Cerkljah (LK Varing) 
za 2. mesto na evropskem članskem prvenstvu In mlada 
Ana Umer (LK Ankaran) za zlato medal jo na svetovnem 
mladinskem prvenstvu. Kot najboljši klub leta so razglasili 
Lokostrelski klub Šenčur, ki je to laskavo priznanje prejel že 
drugo leto zapored. Prav tako so podelili tudi posamična 
priznanja za slovenski pokal in 3 -D slovenski pokal, na kate-
rih je tekmovalo 378 lokostrelcev iz 4 0 slovenskih klubov. 
V. S. 

KICKBOKS 

DOLENJA VAS 

Gregor pridno zbira kolajne 

Naš najboljši tekmovalec v kickboksu Gregor Debeljak iz 
Dolenje vasi, ki je v mesecu oktobru odlično nastopil na 
evropskem prvenstvu v kikboksu v Varni v Bolgariji, kjer je v 
full kontaktu osvojil bronasto kolajno, se je te dni zadovol-
jen vrnil tudi Iz evropskega prvenstva v light kontaktu, ki je 
potekalo v Guimaresu na Portugalskem. Na njem je namreč 
Izgubil le v polfinalu z ruskim tekmovalcem, ki je tudi sve-
tovni in evropski prvak, tako da se je domov znova vrnil z 
bronastim odličjem. Prihodnje leto je Gregorjev glavni cilj 
uspešen nastop na svetovnem prvenstvu v kikboksu, pa tudi 
preboj skozi kvalifikacije za olimpijske igre leta 2012, ko si 
želi Slovenijo zastopati v boksu. V. S. 

I GIBAJTE SE Z NAMI 
M I R O S L A V B R A C O C V J E T I Č A N I N 

Velikost in nastavitev kolesa 
če morda niste vedeli, vas 

moram opozoriti, da se tudi 
kolesa kupujejo po velikosti in 
ne samo po barvi in uporabno-
sti. Pri kolesih je pač tako kot 
na primer pri čevljih; če vam je 
premajhno, boste imeli obču-
tek, da vas vse tišči, in potem 
ko ga boste razjahali, vas bo še 
bolelo. Če vam je kdo preveli-
ko, vas bo na njem prav tako 
vse bdelo in zna se zgoditi, da 
se vam kolesatjenje priskuti že 
po pni vožnji. 

Čeprav je o velikosti koles 
napisano ogromno tehnične fi-
lozofije, vam bom skušal razlo-
žiti tako, da boste razumeli in 
tako preprostge prišli do svoje 
številke okviija. 

Velikost okvirja 

Za udobno kolesarjenje je 
zeb pomemben položaj telesa 
na kdesu. Običajno so okvirji 
delani v treh, najbolj prodajani 
modeli posameznih znamk pa 
tudi v petih velikostih. Ozna-
čeni so večinoma z velikostmi 
XS. S, M, L in XL. ta razpon 
je primeren za kolesa^e od ip 
pa do igs ^ telesne višine. 

Na trguje sicer kar nekaj te-
orij in tabel za preračun raz-
merja med višino kolesarja in 
velikostjo okviija. Vendar so 
po mojem mnenju dokaj ne-
uporabne za rekreativne kole-
sarje, saj so izračuni delani 
večinoma za tekmovalce, ki pa 
vozijo kolesa z okvirji, izda-
nimi po meri. Konjekcijski ok-
vir kolesa pomerimo tako, da 
prestopimo kolo (ez "štango ". 
Razbija med zgornjo cevjo in 
razkorakom pa naj bo od 2,5 
do J cm. Če sta za vašo višino 
primerna dva obHrja, izberite 
raje manjšega, saj ima boljšo 
vodljivost, manjšo težo, večjo 
togost. 

Nastavitev kolesa 

Če smo izbrali pravilno veli-
kost okvirja, nastavitev višine 
sedeža in krmila ter razmaka 
med sedežem in krmilom ozi-
roma dolžino kolesa ne bo za-
htevna. 

Višino sedeža nastavimo 
najlažje, da sedemo na kolo in 
peto postavimo na pedal v naj-
nižji točki. Noga naj bo steg-
njena, pri tem pa se ne smetru) 
zibati v bokih, ko zavrtimo pe-
dala. 

Višina krmila oziroma raz-
merje med sedežem in krmi-
lom je odvisno cd kolesarjeve 
gibčnosti v spodnjem delu hrb-

ta in načina vožnje: športna, 
rekreacijska ali turistih. Pri 
izredno gibčnem kolesarju, v 
predklonu se lahko dotakne tal 
z dlanmi, lahko nastavimo kr-
milo od deset do cm nižje od 
višine sedeža, če kolo nastavlja-
mo za športno vožnjo, in od 
pet do deset cm za rekreacijsko 
in nič do pet cm za turistično 
vožnjo. Za srednje gibčnega 
kolesarja, v predklonu se s prsti 
dotakne tal, naštanrrto krmilo 
od pet do deset cm nižje za 
športno vožnjo, od nič ^ pet 
cm nižje za rekreacijsko in od 
pet cm nad višino sedeža do 
njegove višine za turistično 
vožnjo. Slabo gibčnemu kole-
sarju, v predklonu mu do tal 
manjka od pet do deset cm, po-
samezne vrednosti zvišamo za 
pet cm. 

Dolžino kolesa najlažje do-
ločimo tako, da koh zajahamo 
in ob sproščeni vožnji z rokami 
na ravnem delu krmila pogle-
damo os prvega kolesa. Če 
nam pogled zakriva krmilo, 
menimo, da je dolžina prava. 
Če ne, dolžino nastavimo z 
dolžino topor^ oziroma no-
silca krmila. Njegova dolžina 
je lahko od štiri do 14 cm. 

Ko imamo kolo v grobem 
nastavljeno, naredimo testno 
vožnjo. Zelo pomemben je prvi 
vtis; na kolesu se moramo pe-
ljati elegantno, boki morajo 
biti mirni v sedečem položaju 
in za kolena mora biti dovolj 
prostora tudi, ko gremo v stoje-
či položaj. Prav tako mora biti 
kolo mimo v ovinkih in kadar 
spustimo krmilo. 

Fotografije si lahko c^edate 
na umv.gorenjski^.si: rubri-
ka: nasveti. 

POMEMBNO OBVESTI-
LO: Gorenjski glas je v začetku 
priprav za prihodnjo kolesar-
sko sezono organiziral spining-
vadbo. Vadba poteka v šport-
nem centru Vogu v Desnici. 
Trenutno imamo 15 članov, ki 
se vadbe udeležujejo redrto vsa-
ko sredo. Zaradi velikega zani-
manja smo se odločili organi-
zirati še eno skupino 15 kole-
sark in kolesarjev, zato ste vsi 
interesenti vabljeni! Prijavite se 
lahko pri našern tehničnem 
uredniku Gregu Fla jniku na 
tel. št.: 031/382 625. 

Predavanje bo za vse, ki ste 
kakorkoli (tekaško, kolesarsko, 
novinarsko ...) vpleteni v šport 
na Gorenjskem giosu, pripravil 
medicinski strokovnjak in tudi 
sam aktiven športnik dr. Bojan 
Knap. 

Zadnje letošnje srečanje Glasovih tekačev, tekačic ter 
kolesarjev in kolesark bo v petek, 19. decembra, ob 18. 
uri v avli G o r e n j s k a glasa. Obogatili ga bomo tudi s 
predavanjem: Prehrana in vzdržljivostni šport: prak-
tični napotki. 

mailto:vilma.stanomik@g-gfas.si
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Ideje za decembrske dni (2) 

V razmišljanju, kako bi 
spet povrnili čar de-
cembrskemu obdaro-

vanju, smo se lotili izdelova-
nja daril. To je krasna večer-
na dejavnost in bolj sprosti-
tev kot delo, če le ne dlakoce-
pimo preveč. Vse lahko po-
čnemo za mizo, na tleh ali 
na kavču. Po končanem delu 
samo še zložimo pripomoč-
ke, polizdelke ali izdelke v 
veliko škatlo in pripravljeni 
so za naslednji dan. In kaj 
izdelujemo letos? Pisane, 
svetleče zvezdice lepimo na 
lesene okviije, ki smo jih prej 
pobarvali z akrilnimi barva-
mi. Služili bodo za ogledala 
in za fotografije. Na kavču 
kraljuje škatla z roža pujski, 
kijih bodo obdarovana obe-
sili na smrečico ali kam dru-
gam. So iz blaga in njihove 
izdelave so me naučili v 
vrtcu ... Ker so enostavni za 
šivanje, jih lahko delamo kar 
na kavču, pa Se noge si spoči-
jejo. Poleg tega ulivamo 
majhne modelčke iz kera 
mase, ko bodo pobarvani, 
bomo na zadnjo stran prile-
pili še magnete. V naslednjih 
dneh bomo barvali še pručke 

in majhne lesene škatlice, 
v katere bomo dali sladka-
rije. Okrasili bomo darilne 
vrečke in pobarvali keramič-
ni lonec, ki bo služil za shra-
njevanje kuhalnik. Pa še kaj 
se bo našlo vmes, saj idej 
ne zmanjka, ko človek dela-
z veseljem. To ni recept oz. 
ideja za vsakogar. Potrebno 

je imeti veliko veselja, da sku-
paj z otroki ustvaijamo, saj 
lahko sicer še najmanjša 
packarija postane moteča in 
vzrok za prepir. Odrasli smo 
tisti, ki presojamo svoje in 
otrokove sposobnosti in izbi-
ramo dejavnosti temu pri-
memo. Tokratna ideja je bolj 
nostalgična kot praktična, 
saj je veliko enostavneje iti 
v trgovino in kupiti darila. 
Je pa nastala iz potrebe, da 
vsi skupaj začnemo druga-
če gledati na darila. Želim 
si, da bi dobili darila iz srca. 
ne iz navade oz. vljudnosti. 
Prav se mi zdi, da tega 
naučimo tudi otroke in naj-
lažje to storimo, če darila 
ali vsaj embalažo izdelamo 
sami. Pa še deževni popol-
dnevi in večeri bodo tako 
imeli svoj čar. 

Prisluhnite nam-
polepšali vam bomo 
dan. 

;r,:9l.O MHz 

TU ISTIfiNI 

wiiiui.potepuh.com 

Brez drisk in slabosti 
Glede na pretiravanja, i<i so značilna za veseli december in praznična slavja, se ne gre čuditi, da se 
nas v tem času radi polotita slabost in driska. Slednji se lahko pojavita tudi zaradi živčne napetosti, ki 
mnoge hromi v tem prazničnem času, čeravno jo želimo skriti pod preprogo veselega decembra. 
Upam, da imate pri roki borovnice, kamilice, poprovo meto, meliso, ingver... 

P A V I A K U N E R 

Ustavimo driske 

Kamilica 
Brez kamilice (Chamomil-

la recutita) si ni mogoče mis-
liti blaženja katerekoli bolez-
ni želodca ali črevesja, tako 
želodčnih krčev, vnetja debe-
lega in tankega črevesa, že-
lodčnega katarja, vnetja že-
lodčne sluznice, napenjanja, 
odvečne kisline, odpravljanja 
plinov kot tudi driske. Edino-
le pri bruhanju ni dobro piti 
kamiličnega čaja. Čaj pripra-
vimo kot poparek iz dveh 
žličk kamilic, ki jih prelijemo 
s skodelico vrele vode. Sije-
mo lahko tri do štiri skodeli-
ce čaja na dan. 
Čajna mešanica proti 
driski (i> 

Učinkovito čajno mešani-
co proti driski dobimo, če 
zmešamo mačjo meto (Ne-
peta cataria), poprovo meto 
(Mentha piperita) in malino-
ve liste (Rubus idaeus). S 
skodelico vrele vode prelije-
mo dve do tri žličke mešani-
ce ter pustimo stati petnajst 

Kamilični čaj se obnese pri 
driski, ne pa pri bruhanju. 

minut. Mačja meta lajša krče 
in vetrove v črevesju ter blaži 
čustveno napetost, ki včasih 
povzroči drisko. Poprova 
meta črevesne krče in od-
pravlja vetrove. Malinovi listi 
so bogati s tanini, ki blažijo 
črevesno vnetje. 
Čajna mešanica proti 
driski (2) 

Pri driski se obnese tudi 
čajna mešanica iz kamilice, 
mehse (Melissa officinalis) 
in suhih plodov borovnice. 
Mešanico zelišč prelijemo z 
mrzlo vodo, počasi segreje-
m o do vretja ter pustimo, da 
stoji deset minut. Pijemo po 
dve do tri skodelice tega zav-
retka na dan. Malčkom daje-
m o čaj po žličkah. 
Rožiči in banane 

Poleg zdravilnih domačih 
čajev lahko drisko prepreči-
m o tudi z banano, ki jo pre-
tlačimo in potresemo z ^ c o 
rožičeve moke. Tako banana 
kot rožiči so namreč bogati s 
pektinom, ki učvrsti mehko 
blato. T o sladko zdravilo 
imajo radi tudi najmlajši. 
R|avo jabolko 

Za staro ljudsko zdravilo 
zoper drisko velja olupljeno 
jabolko, narezano na krhlje, 
ki smo ga pustili, da porja-
vi. Ko je dovolj rjavo, ga po-
jemo ter smo tako na dobri 
poti, da se bo mehko blato 
učvrstilo. Kot banane in ro-
žiči, tudi jabolka vsebujejo 
veliko pektina. 
Borovnice 

Posušeni plodovi borovnic 
(Vacdnium myrtillus) so bili 
najbolj cenjeno zdravilo, s ka-
terim so driske zdravili naši 

Že dest posušenih 
borovničevih jagod 
zaustavlja drisko. 

predniki. Tudi dandanes ve-
lja, da so borovnice eno naj-
boljših in neškodljivih zdravil 
pri vseh vrstah drisk, posebej 
pri otrocih in občutljivih ose-
bah. Medtem ko suhe borov-
ničeve jagode ustavljajo dri-
sko, sveže jagode delujejo 
rahlo odvajalno in pomagajo 
zoper zaprtje. Če želimo 
ustaviti drisko, zadostuje, če 
večkrat na dan zgrizemo in 
pojemo po deset suhih jagod. 
Lahko pa dve žlid jagod preli-
jemo s skodelico vode ter jih 
kuhamo deset minut Vsako 
uro zaužijemo po eno žlico 
tega prevretka. Namesto vode 
lahko vzamemo tudi dobro 
rdeče vino, zlasti pri zelo 
močnih driskah. Suhe borov-
nice pomirjajo črevo, zavirajo 
rast škodljivih bakterij in pre-
prečujejo vnetja. 

Nad slabost z ingverjem 

Zadnje čase se veliko govo-
ri in piše o ingverju. Poleg 
drugih pozitivnih učinkov na 
zdravje, naj bi ingverjeva ko-
renina in kandirani ingver 

uspešno lajšala tudi slabost 
in drisko. V ta namen si pri-
pravimo prevretek: žličko ali 
dve narezane ingverjeve ko-
renine vržemo v kožico z 
dvema decilitroma vode, po-
krijemo in pustimo vreti de-
set minut Precedimo in pije-
m o večkrat na dan po par po-
žirkov. Rahlo slabost naj bi 
na hitro ublažili tudi tako, da 
prežvečimo košček kandira-
nega ingverja. 

Meta pomaga pri driski in 
slabosti. 

Bruhanje pomirita 
poprova meta in melisa 

Poprova meta se med dru-
g i m izjemno obnese proti 
slabosti želodca, povezani z 
bruhanjem, ki ga učinkovito 
pomiri. Pr imema je tudi za 
otroke in nosečnice. Čaj pri-
pravimo iz dveh žličk mete v 
obliki poparka ter ga uživa-
m o med obroki - tri do štiri 
skodelice na dan. Melisa pre-
prečuje bruhanje in slabo 
počutje, tudi pri nosečnicah 
in otrocih, ter bruhanje na 
živčni podlagi. Čaj pripravi-
m o v obliki poparka in ga 
lahko pijemo večkrat na dan. 

V devetih nebesih 75 v R A K O V I H K L E Š Č A H 

M A R J E T A S M O L N I K A R 

Zdrav Človek ima tisoč raz-
ličnih ždja, bolan eno samo: 
ozdraveti. Kdo je to misel prvi 
izrekel, ne vem, vsekakor drži. 

Četrtek, 1. avgusta 

Nad glavo mi visijo vislice. 
Z vislic binglja steklenica, na-
polnjena s kemikalijami. Po 
cevki mi strup počasi kaplja v 
žilo. Vsaka kapljica je zame 
življenjskega pomena. 

Tokrat sem na Golniku 
sama, saj so Teji zaradi po-
slabšanja krvi začetek tretjega 
cikla kemoterapije prestavili 
za teden dni. No, ja, čisto 
sama nisem. Tako kot vedno 
do zdaj, je tudi tokrat z me-
noj Marija s Sinja. 

Zaradi iTjemno močnih ke-
mijskih zvarkov mi gre na bru-
hanje. Ampak, kar naj mi gre, 
bom že preživela. Razmišljam 
o včerajšnjem dnevu. Od včeraj 
natančno vem, kaj Je sreča. 
Pravzaprav sem šele včeraj 
spoznala njen pravi Jaz. Njen 
pravi obraz. Sreča je zdravje. 

Včeraj je k moji postelji sto-
pila mlada oddelčna zdravni-
ca in me prijazno vprašala, 
kako sem. "Odlično," se po-
hvalim. Nato zdravnica: "Ver-

jamem. Tudi imate za kaj biti 
odlično. Z velikim veseljem 
vam povem, da so vam po 
drugem ciklu kemoterapije 
zginile vse metastaze. Pri vas 
Je uspeh zdravljenja zares iz-
jemen. Čestitam." Od veselja 

bi me lahko tudi kap. A, me 
ni. Živim. Žiii^vvviiiiimmmm. 
Sveta mati božja, živim. 
Mami moja, živim. Pokličem 
svoje najdražje. Vsakemu po-
sebej povem, da sem na dobri 
poti in da bom še dolgo, dolgo 
živela. V resnični, nepopisni 
sreči, ni prostora za strah. Še 
manj, za obup. 

Razmišljam in razmišljam 
in iščem odgovor na vpraša-
nje, komu ali čemu se imam 
zahvaliti za svojo srečno Uso-
do? Odgovora ne najdem. 
Veri? Upanju? Pogumu? 
Ljubezni? (Ljubezni do živ-
ljenja in vsega, kar nas obda-

ja.) Vsemu temu? Ne vem. 
Odkar se soočam z življenj-

sko preizkušnjo, se kot pijanec 

plota držim pravil igre, ki 
sem sijih sama postavila. Že 
prej nisem bila zamerljiva, 
od zdaj je za moje dojema-
nje sveta in življenja zame-
ra zadnja možnost urejanja 
medčloveških odnosov in od-
nosov z naravo nasploh. Stres 

Je zame preteklost. Na cigare-
te več ne pomislim niti v sa-
njah. Sploh sem pozabila, da 
sem kdaj vlekla vase nikotin 
in katran. Kolikor Je le mogo-
če. Je moja prehrana zdrava 
in popolna. Vsak dan grem 
na dolg sprehod v naravo. 
Včasih celo dvakrat. Kolesa-
rim, plavam in se smgim. To 

Je zdaj moj način življenja. 
Če me kdo (ponavadi smrtno 
resno) vpraša, kako si in pri 

tem očitno misli na mojo bo-
lezen oziroma na moje zdrav-
je, Je moj odgovor vedno isti, 
odlično. In res sem odlično in 
nič me ne more (in ne sme) 
spraviti s tira. Odkar mi je 
oddelčna zdravnica povedala 
srečno novico, sem pa tako ali 
tako v devetih nebesih. 

Del te moje neizmerne sreče 
in življenjske radosti. Je, se 
razume, tudi kemoterapija, 
hi jo prav zdaj prejemam; 
enako kot Bogu ali Usodi, 
če je komu to ljubše, in dr. 
Petru Papugi, sem za uspeš-
no zdravljenje zahvalna tudi 
zdravnikom in vsemu zdrav-
stvenemu osebju na oddelku 
200 na Golniku. 

(Se nadaljuje.) 
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Kislo zelje 
BORIS B E R G A N T 

Ko pride jesenski in 2dm 
ski čas, nam želodec kar za-
hlepi po kislem zelju. To je 
čas, ko človeško telo še prav 
posebej potrebuje vitamin 
C, tega pa je v kislem zelju 
skoraj toliko kot v l imonah 
in pomarančah. Zelje sicer 
ne sodi med zelo hranilna 
živila, vendar ga ljudje že od 
nekdaj cenimo predvsem 
zaradi vitaminov in njego-
vih pozitivnih učinkov na 
telo. Kupiti ga je mogoče v 
vsaki trgovini, vendar je naj-
boljši tisti pri kmetu ali na 
trgu direktno iz lesene kadi, 
v kateri se je kisal. Posebne 
pozornosti nakup ne terja, 
saj videz in vonj povesta 
skoraj vse, ga je pa vredno 
pokusiti tam, kjer je to mo-
goče, saj je zaradi pogostega 
dodajanja sladkorja rad pre-
kisel. Ob kuhanem ali pre-
snem kislem zel ju morajo 
dišati pečenka, klobase, kr-
vavice, prekajena rebrca, 
kračp,... Skupaj s krompir-
jem in f ižolom pa je kislo 
zelje nepogrešljivo v joti in 
še mnogih drugih jedeh. Po-
leg ribanega kislega zelja so 
zelo uporabne tudi kisane 
cele glave zelja, katerih liste 
uporabljamo za s a m e ali 
kakšne podobne zavitke. 
Kislo zelje se najdlje ohrani 
v leseni kadi, kjer se je tudi 
skisalo. Za krajši čas ga lah-
ko shranimo tudi v hladilni-
ku, vendar nikar v plastični 
posodi, čeprav trgovci ponu-
jajo namenske plastične 
sodčke za kislo zelje in za ki-
sanje zelja. A kislina in pla-
stika ne gresta skupaj. 

Marinirano kislo zelje 

Z a J oseb potrebujemo: 50 dag 
kislega zelja, i strt strok česna, 

1 manjšo čebulo, 1 žličko gorči-
ce, 2 žlici kisle smetane, 0,5 
žličke rdeče zaiimbne paprike 
in z žlici oljčnega olja. 

Kislo zelje nekajkrat prere-
žite z nožem, da skrajšate 
dolžino trakov. Dodajte strt 
česen, zelo na drobno sesek-
ljano čebulo, gorčico, kislo 
smetano, papriko in oljčno 
olje. Vse skupaj dobro pre-
mešajte, po potrebi dosolite 
in postavite za nekaj ur v hla-
dilnik, da se okusi prepojijo. 
Marinirano zelje postrezite z 
na tanko narezano gnjatjo 
ali dimljeno postrvjo. 

Krompirjeva juha 
s kislim zeljem 

Za 5 oseb potrebujemo: }o dag 
kislega zelja, 50 dag krompir-

ja, 1 čebulo, 2 žlici oljčnega 
olja, 6 rezin mesnate danine, 
1,2 I mesne juhe, 4 vtjice timi-

jana, sol in sveže mlet poper. 

Zelje zalijte z vodo in ga 
skuhajte do mehkega. Med-
tem na ol jčnem olju pre-
pražite sesekljano čebulo 
skupaj z na kocke narezano 
slanino. Dodajte olupljen, 
opran in na kockice nare-
zan krompir, zalijte z juho 
ali vodo, začinite s tirriija-
nom, soljo in poprom ter 
kuhajte, da se krompir 
zmehča. Nazadnje juhi pri-
mešajte še odcejeno, kuha-
no kislo zelje in postrezite. 
Juho lahko izboljšate še z 
žlico kisle smetane. 

Palačinke s kislim zeljem 
in dimljeno postrvjo 

Za 6 oseb potrebujemo: 3 0 dag 
moke, 2 dl belega vina, 3 dl 
mleka, 3 jajca, ščepec soli, 2 
dimljeni postrvi, 4 žlice kisle 
smetane, 20 dag kislega zelja, 
sol in sveže mlet poper. 

I z moke, belega vina, mle-
ka, jajc in ščepca soli raz-
žvrkljajte testo za palačinke 
in jih v ponvi spedte. Postrvi 
Slirajte (odstranite kožo in 
kosti), narežite na koščke, 
solite in popoprajte ter zme-

šajte s kislo smetano. Narah-
lo primešajte Se kislo zelje in 
s tako pripravljenim nade-
vom napolnite palačinke ter 
še tople postrezite. 

Pečena svinjska rebra z 
medom in kislim zeljem 

Za 4 osebe potrebujemo: 1 kg 
svinjskih reber, 1 čebulo, 2 žlici 
medu, 3 žlice oljčnega olja, 1 
žlico jabolčnega kisa, 1 žlico 
sojine omake, sol, sveže mlet 
poper, 1 kg kislega zelja in 2 dl 
mesne juhe za zalivanje. 

Svinjska rebra solite in po-
poprajte. Med zmešajte z ol-
jem, kisom in sojino omako 
ter s tem premažite rebra. 
Nato rebra posujte še s se-
sekljaiio čebulo in jih posta-
vite za nekaj ur v hladilnik. 
Kislo zelje naložite na pekač 
in vanj pobžite rebra skupaj 
z marinado. Postavite v na 
1 8 0 stopinj Celzija ogreto 
pečico in pecite eno uro. 
Vmes rebra večkrat prelij te z 
juho. Nazadnje rebra nareži-
te na kose in jih postrezite s 
sočnim zeljem, Id je nastalo 
med peko. 

KUHARSKI RECEPTI 
Z A VAS IZBIRA DANICA DOLENC 

Tedenski j^ilnik 

Nedelja - Kosilo: goveja juha z rezanci, krvavice In pečenice z du-
šeno repo, pretlačen krompir z ocvirki, zeijnata solata s fižolom, 
biskvit s čokoladno kremo; Večerja: na žaru popečeni in marlnira-
ni jajčevci, beli sir, toast. 
Ponedeljek - Kosilo: krompirjev golaž s peteršiljevo korenino in 
svežo papriko, palačinke z orehi, kompot; Večerja: pica iz domače 
pečice, jogurt ali sok. 
Torek - Kosilo: špageti z mletim mesom, pelati in parmezanom, 
radič s krompirjem v solati, janeževo pecivo; Večerja: na čebuli 
opečeni zrezki iz mladih govejih jeter, ajvar, kruh. 
Sreda - Kosilo: zapečeno zelje s krompirjem in svinjskim mesom, 
kruhovi cmoki; Večerja: jajčne omlete z zelenjavo in mladim belim 
sirom, čebulni kruh. 
Četrtek - Kosilo: ješprenj s suhimi rebrci in zeenjavo, krompirjeva 
solata, zrnat kruh; Večerja: pikantna mešana solata z rižem, s 
tuno, oljkami, feferoni itd., pomfri. 
Petek - Kosilo: ohrovtova kremna juha, brancin na žaru, krompir v 
koscih, rdeči radič s fižolom v solati; Večerja: kitajsko zelje s krom-
pirjem in ocvirki v solati, kajmak, lepinja. 
Sobota - Kosilo: močnik iz suhe juhe, svinjska pečenka, pražen 
krompir, kislo zelje z bučnim oljem, janeževe rezine; Večerja: por 
s slanino ir, jajci, francoska štruca. 

Biskvit s čokoladno kremo 

4 jajca, iS dag sladkoija, i8 dag moke. 
V rumenjake damo 4 žlice vroče vode, sladkor in penasto zmeša-
mo. V beljake damo 4 žlice mrzle vode. malo soli in naredimo 
sneg. Biskvit pečemo približno 20 do 25 minut na i8o stopinjah 
Celzija. 

Krema iz čokolade: 10 dag masla, 10 dag čokolade, 10 dag sladkoija, 
0,5 dl mleko. 
Vse skupaj kuhamo, da počasi vre, potem pa tako dolgo mešamo, 
da se ohladi. Biskvit prerežemo in v sredino nanesemo enakomer-
no kremo in prekrijemo z drugo plastjo. 

Božične rezine 

50 g moke, 100 g sladkorja, 8 rumenjakov, 4 beljaki; 
400 g marelične marmelade, 100 g kokosove moke, 50 g mandljev, 16 
olupljenih mandljev, 50 g pistacij, 100 g jedilne čokolade, 30 g jedilne-
ga škroba, 4 žlice ruma, 50 g zmletih mandljev, sol 

Pečico segrejemo na 220 stopinj Celzija. Pekač obložimo s peki 
papirjem. V skledi zmešamo presejano moko, jedilni škrob in mle-
te mandlje. V kotličku penasto umešamo run^enjake in 50 g slad-
korja. Beljake, ščepec soli in preostali sladkor stepemo v trd sneg. 
Tretjino snega nežno vmešamo k rumenjakom, preostalega pa k 
moki. Nazadnje obe zmesi združimo, vlijemo v pekač in za i o mi-
nut potisnemo v segreto pečico. Z vročega biskvita odstranimo 
peki papir, nato pa ga ohladimo. Ohlajenega razpolovimo. Obe 
ploskvi pokapljamo z rumom ter premažemo s 300 grami mare-
lične marmelade. Zvijemo, premažemo s preostalo marmelado in 
potresemo s kokosovo moko. Čokolado stopimo nad paro. Zvitka 
narežemo na 4 do 5 cm debele rezine, ki jih po obeh straneh po-
makamo v čokolado in garniramo s celimi mandlji in pistacijami. 

Oba gornja recepta smo vzeli iz knjige "Po Božiču diši, znanega 
s l o v e n s k a kuharja Andreja Frica. 

Jedi za predprazničm dni 5 ^ KUHARSKI RECEPTI 

JANEZ ŠTRUKELJ 

Drage bralke in bralci, to-
krat vam priporočam nekaj 
zdravih jedi za predpraznič-
iie dni, da bo naš organizem 
pripravljen na naporne praz-
nične dni. 

Špinača v solati 
s šampinjoni 

Sestavine: z srednje velika pa-
radižnika, 30 dag sveže špina-
če, 20 dag šampinjonov, 4 ša-
lotke, 1 dl oljčnega olja, 1 dl 
kisa, 4 dag margarine, 10 dag 
kelega kruha, sol, poper. 

Priprava: Paradižnike olu-
pimo in narežemo na kocke, 
dodamo olje, sol, poper in 
kis, pustimo, da se nekaj 
časa marinira. Špinačo oči-
stimo in v hladni vodi opere-

mo, narežemo tudi šampi-
njone. Špinačo damo na 
krožnik, potresemo jo z na-
lezaniiiLi gubami. Margarino 
razpustimo, dodamo nareza-
no šalotko in zlato rumeno 
prepražimo, dodamo na koc-
ke narezan kruh. Vse skupaj 
premešamo in potresemo po 
solati skupaj z marinado. 

Zelenjavni potpuri 

Sestavine: 2 bučki, 2 mala jaj-
ievca, 2 rdeči papriki, pol dl olj-
čnega olja, sol, poper, origaru), 
bazilika, ndcaj listov kreše. 

Priprava: Bučld in jajčevca 
operemo in narežemo na 
krhlje. Papriki razpolovimo, 
ju razkoščičimo in narežemo 
na krhlje. V ognjevarri poso-

di ali teflonski ponvi vse sku-
paj opečemo. Nato krhlje zlo-
žimo na krožnike, prelijemo 
z oljem, začinimo s soljo, po-
prom, z origanom, narezano 
baziliko in listi kreše. Jed po-
krijemo z alufolijo, preden jo 
postavimo na mizo, pa jo do-
bro segrejemo v pečid. 

jogurtova sadna terina 

Sestavine: četrt I tolčene ras-
tlinske smetane, 10 listov žela-
tine, četrt kg jagod, limonov 
sok, 4 žlice medu, pol I jogurta, 
četrt breskovega kompcta. 
Čokoladna omaka: osminka I 
vode, 1 žlička vanUijevega slad-
korja, 6 žlic medu, 10 dag je-
dilne čokolade, osminka I jo-
gurta. 

Priprava: Model za terino 
splaloiemo s hladno vodo in 
ga o b l o ž i ^ s prozorno folijo. 
Stepemo sladko smetano, pet 
listov želatine namočimo v 
hladno vodo. Jagode očistimo, 
operemo, osušimo in j ih z 
mešalcem zmiksamo, doda-
mo limonov sok, med, in četrt 
1 jogurta. Dobro premešamo. 
Žclatino dobro ožmcmo, jo 
zmešamo z malo jagodne 
mase in vse skupaj postavimo 
nad soparo, da se ž ^ t i n a raz-
pusti. Odstavimo in zmeša-
mo s preostalo jagodno maso. 
Masi primešamo polovico ste-
pene sladke smetane. Kremo 
damo v model in jo za eno 
uro postavimo v hladilnik. 
Medtem namočimo preostalo 
želatino. Breskve dobro osuši-

mo, narežemo na kocke, jih 
zmešamo z mešalcem in 
zmešamo s preostalim jogur-
tom, dodamo še maraskino. 
Želatino dobro ožmemo, do-
damo masi in nad soparo se-
grejemo, da se želatina razpu-
sti. Preostalo smetano prime-
šamo ohlajeni breskovi masi, 
ki jo damo na jagodno maso. 
Terino postavimo na hladno 
za nekaj ur. Zamrznit i ne 
sme. Ohlajeno terino zvrne-
mo na desko, odstranimo foli-
jo in narežemo na kose. Preli-
jemo jo s čokoladno jogurtovo 
omako. Omako pripravimo 
tako, da vodo in vanilin slad-
kor kuhamo in dodamo jedil-
no čokolado. Ko se omaka 
zgosti, jo ohladimo i n j i 
primešamo jogurt. 
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RADIJSKI SPOREDI 
Radio Kranj. 97,3 Mhz 
(www.radio-kranj.si/progrm.php) 

V torkovi temi dopoldneva ob 9.15 bomo v studiu Radia Kranj gosti-
li župana obf ine Cerklje Franca Čebulja, popoldne ob 16.15 P^ 
bomo predstavili delo slovenskega društva Hospic - območnega 
odbora Zgornja Gorenjska. O aktivnostih Zavoda za turizem Kranj 
pa bomo govorili v sredini dopoldanski temi ob 9.15. Oddaji Varuj-
mo zdravje boste lahko prisluhnili v sredo ob 16.15, župan občine 
Preddvor Miran Zadnikar pa se nam bo v studiu pridružil ob 17.15. 
Še zadnjim veterinarskim nasvetom v letošnjem letu boste lahko 
prisluhnili v petek ob 9.15. Ob 10.30 pa bo z nami v studiu Andrej 
Sifrer, ki bo tudi letos v Kranj (v torek ob 19. uri, Glavni trg) pripe-
ljal priljubljeno gospel skupino IDMC iz Velike Britanije. Na večerni 
koncert Vite Mavrič v Preddvoru vas bomo spomnili v pogovoru ob 
12.45. V soboto pa že pričenjamo z božično-novoletnimi voščili, ki 
jih, prepričani smo, tudi letos ne bo manjkalo v našem programu. 
Najmlajši ne bodo zamudili oddaje Bistre glave, vedo odgovore pra-
ve ob 9.15, ljubitelji planin pa ne radijskega nahrbtnika ob 16.15. An-
sambel Bohpomagej bo z nami v n ^ e l j o ob 9.15, radijsko razgled-
nico pa bo iz Škofje Loke poslala Ana Jagodic malo po 13. uri. 

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

V današnji oddaji aktualno bomo spregovorili o novi športni dvora-
ni pri Osnovni šoli jela Janežiča, v vrelcih zdravja pa boste med dru-
gim slišali, kako pomembno je, da v teh prazničnih dneh obiščemo 
starejše in bolne. V sredo ob devetih vas bomo povabili ria dobrodel-
ni koncert, ki ga pripravlja škofjeloški Rotary klub, v županovi urici ob 
enajstih pa bomo gostili škofleloškega župana Igorja Draksierja. V 
četrtek ob devetih smo v studio povabili župana Medvod Stanislava 
Žagarja, ob enajstih pa bomo spet reševali vprašanja in pobude. V 
petek ob devetih bomo povedali, kaj se bo dogajalo v veselem de-
cembru na Loškem, popoldne pa bomo namenili pripravam na praz-
novanje. O decembrskih običajih, kot so jih gojili nekoč, bomo govo-
rili v nedeljo ob devetih, v ponedeljek pa bomo predstavili letošnje 
Severjeve nagrajence. Opozarjamo vas Se na izbor najodmevnejših 
dogodkov posameznih mesecev. Izbirali jih bomo vsak delovni dan 
ob pol enih, zanje pa lahko glasujete tudi na naših spletnih straneh. 

V torek bomo tako izbrali najodmevnejši dogodek februarja, v sredo 
marca, v četrtek aprila in v petek maja. 

Radio Potepuh, 91,0 Mhz (TELE-TV in SAT-TV) 
(www.potepuh.com) 
V torek ob 13. uri prisluhnite Skritemu mikrofonu, ob 14.10 oddaji 
Moj prosti čas in ob 15.10 Babičinim nasvetom. V sredini oddaji 
Rože&Vrt ob 14.10 bomo več besed namenili sobnim rastlinam, ob 
15.30 pa ne preslišite Mozaika Slovenije. Četrtkova oddaja Teme za 
vse dileme ob 14.10 bo zopet glasbeno obarvana; v petek pa ne za-
mudite oddaje Moja dežela ob 14.10 in oddaje Živimo lepo ob 
16.10. V soboto in nedeljo se bodo zvrstile ponovitve tedenskih od-
daj, vikend bomo pa tudi pošteno glasbeno obarvali. V ponedeljek 
naj opozorimo na Zdravstveni kotiček ob 12.10 in oddajo Turistič-
ni podmladek ob 14.10. 

Radio Ognjišče, 102,3, '><̂ 4>5 ''<35i9 ^^^ 
(www.ognjisce.si/napovednik/napovednik.htm) 
V torek ob 13,30 boste slišali, kakšen je krščanski obraz EU. V po-
sebni oddaji ob 18.15 bomo predstavili projekt Ohranimo Sloveni-
jo - pomagajmo Indiji, ki je namenjen zbiranju starega papirja za 
pomoč najrevnejšim otrokom. Oddaja Kuhajmo s sestro Nikolino 
v sredo ob 11.15 bo tokrat kontaktna. Že pred oddajo jih lahko spo-

ročite na elektronski naslov kuhajmo@ognjisce.si. O b 14.45 se 
bomo pogovarjali o patriarhu Alekseju II., ki je Rusko pravoslavno 
Cerkev vodil od leta 1990. Ob 18.15 bomo nadaljevali z objavlja-
njem pričevanj o vojni za Slovenijo 1991. Ob 20.30 pa o tem, kaj 
dobrega in težavnega vnašajo mediji v naše družinsko okolje. V 
petek bomo ob 12.05 predstavili skladatelja Antona Lajovica, v so-
boto ob 21.30 pa boste slišali, kako misijonarijo v župniji svetega 
Marka v Kopru. Ob 22. uri bo na radijske valove prišel Radijski 
most, oddaja, ki je namenjena sporočanjem pozdravov in voščil. 
Tokrat bomo povezani z radiem SBS v Avstraliji. V nedeljo ob 19. 
uri prisluhnite predstavitvi slikarke Ivane Kobilca, ob 20.30 se 
bomo s slovenskimi adventnimi pesmimi pripravili na prihod 
Odrešenika. 

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

Danes ob 8. uri boste lahko glasovali za naj športnika, športnico in 
ekipo v občini Jesenice. O b 9. uri bomo zbrali vtise z evropskega 
plavalnega prvenstva v 25-metrskih bazenih na Reki, O b 11, uri 
bomo govorili o pripravah na novo višjo žolo v Kranju. Ob 13. uri 

bomo s strokovnjakinjo za delovno pravo mag. Natašo Belopavlo-
vič govorili o presežnih delavcih, ob 14. uri pregledali ponudbo pro-
stih delovnih mest, ob 15. uri bo na vrsti Triglavska družabna kro-
nika, ob 16. uri pa bo na vrsti Razgled na občino Gorje. V sredo ob 
9. uri bomo pozornost posvetili malim živalim, ob 18. uri boste lah-
ko prisluhnili oddaji Moda in čas, v kateri bomo govorili o skrom-
nih darilih. Ob 19. uri bo na vrsti Druga stran. V četrtek ob 7. uri 
bomo odkrivali zaklade ljudske modrosti, ob 11. uri bo na vrsti od-
daja Kamen spotike, ob 13. uri pa Miscellenea kulture. V petek ob 
8. uri boste lahko slišali Codovnike, ob 9. uri bo na vrsti davčni na-
svet, ob 13. uri pa oddaja Dr. Petek, v kateri bomo govorili o narko-
zi. Razgled s Triglava na občino Bled bo na vrsti ob 16. uri, ob 18. 
uri pa tedenski pregled dogodkov pod Triglavom. V soboto boste 
ob 8. uri lahko slišali planinski nasvet, uro kasneje bodo sledile 
okoljske minute. Ob lo . uri bo na sporedu humoristična oddaja 
Godmjanje in meketanje. Beseda mladih se bo začela ob 13. uri, 
oddaja Motorci pa bo na vrsti ob 15. uri. Oddaja za ljubitelje resne 
glasbe bo na sporedu ob 19. uri. V nedeljo se bo ob 8. uri začelo 
Triglavsko nedeljsko jutro za otroke, ob 10. uri bo na vrsti Triglav-
ska kuhalnica. Spremljali bomo tudi nastope jeseniških hokejistov 
v ligi EBEL V petek bodo ob 19.15 gostili ekipo iz Linza. V nedeljo 
bodo ob 18.00 gostovali v Salzburgu. 

B MojeDeloxom 
Izberi prihodnost 

MOJE DELO, spletni market ing, d .0 .0 . 
Podutiška 9 2 , 1 0 0 0 Ljubljana, Slovenija, T: 01 51 35 700 
VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSLITVENIH OGLASOV (300 - 500) 
NA: www.moledelo.com. In(o@moiedelo.com 

Mehanik za tovorna vozila m/ž (Jesenice) 
Delovno mesto mehanika za tovorna vozila obsega vzdrževanje vozil in voznih 
sredstev v delavnici in v manjšam obsegu v bližnji okolici. Poleg teg? skrbi za na-
bavo rezervnih dek», motomega olja ter dnigih maziv za vozila. Od kandidatov pri-
čakujemo samoinbiativnost, komunikativnost in čut odgovornosti za opravljanje 
navedenih del. STCELTRANS, d.0.0., Jesenice, Cesta železaijev 3,4270 Jese-
ntoe. prijave zbiramo do 10. 01. 2009. Več na www.mojedeto.com. 

Avtomehanik m/ž (Jesenk») 
Delovno mesto obsega vzdilevanje vozil in voznih sredstev v delavnici ter v manj-
ši meA v bližnji okoild. Poleg tega skrtil za nabavo rezervnih delov, motornega 
olja ter drugih maziv za vozila. Od vas pričakujemo IV. stopnjo izobrazbe In vsaj 1 
leto deknnih izkušenj, nudimo pa možnost zaposlitve za nedotočen čas. SHTEEL-
TnANS, d. o. o., Jesenice, Cesta železaijev 8,4270 Jesenee, prijave zbiramo 
do 05. 01. 2009. Več nawww.moiedeto.com. 

Vzdrževalec vozil In voznih sredstev m/ž (Jesenice) 
Od kandidatov pričakujemo izobrazbo IV. ali V. stopnje (avtomehanik ali druga 
ustrezna smer), samostojno izvajanje popravil vozil in voznih sredstev, samointoi-
ativnost, komunikativnost, čut odgovornosti za opravljanje navedenih del. Nudi-
mo službeni mobitel, nagrajevanje uspešnega dela, možnost napredovanja. 
STEELTFWIS, d. O. 0., Jesenice. Gesla železa/jev 8, 4270 Jesenice, prijave 
zbiramo do 24.12.2008, Več na www.moiedelo.com. 

Kuhar 2 dušo In srcem m/ž (Kranjl 
Od kancfidata pričakujemo vsaj 5 let delovnih izkušenj na delavnem mestu kuhaija, 
samostojnost pri delu, natančnost, vestnost in poštenost, komunikativnost, veselje 
do dela v kuhinji in z ljudmi. Si želite delali v takšnem okolju, potem se nam pridnj-
žite in skupaj bomo razvajat naše goste. V primeru bivanjskih težav, pomagamo pri 
razrešitvi - stanovanje. Hotel BeHevue, d. o. o., Šmarjetna gora 6,4000 Kranj, pri-
jave zbiramo do 23.12.2008. Več na www.mpie<ieto.com. 

Serviser klimatskih naprav m/ž (Bled, Ljubljana) 
Pričakujemo: najmanj V. slopnio ustrezne Izobrad« (eleWrotehnW, najmanj 5 let 
detovnih Izkušenj na področju elekfrotehnike, krmirjenja in energetike, veljavno voz-
niško dovoljenje, pasivno znarie angleškega jezika, samostojnost, urejenost, ko-
munikativnost, poznavanje osnovnih računalniških okolii. Vestno dek> bo opaženo 

in nagrajeno. PMT KUMA COMMERCE, Bled, d. o. c.. Pot na Usice 8, 4260 
Bled, prijave zbiramo do 22.12.2008. Več n3www.mojedelo.com. 

Delavec v proizvodnji m/ž (Bled) 
V sw)i kolektiv sprejmemo sodelavca v proizvodni!. Iniejte vsaj 2 leti de^ 
na področju obdelave kovin. Nudimo redno delovno razmerie, dobri detovni rezulta-
ti bodo nagrajeni. PMT KUMA COMMERCE, Bled, d. o. o.. Pot na Lisice 8,4260 
Bled, prijave zbiramo do 22.12.20(38. Več na www.nioiedelo.com. 

Elektroinštalater m/ž (Bled) 
ZapcsStno eleMrohšlalateija z rarnanl Itietno šotô  
na področju elektrotehr^. Od vas pričakijemo samostojnosl, urejenost, kornunî aliir-
nost h poznaianie osnovnli računalnik okof. Vestno deto bo opaženo in nagrajeno. 
Ponujamo vam delo v mladem, InooliMiem otoiu, službeni teiefcn in »tomobl ter ob 
uspešnem delu možnost napredovanjau PMT KLIMA COMI^FCE, Bled, d. 0.0., Pot 
na iBce 8,4260 Bed, pifa« zbiramo do 05.01.2009. Več na www,nipjedelo.com. 

Prodajalka ž/m (dve osebi) (Kranj) 
Smo švicaisko po(4etje z dolgoletno tradcijo v prodaji obutve (vvvvw.yoegeie.oĉ  
nujamo obutev za vso družino (lastne znamke in priznare znamke). Zaposlimo novega 
prodajak^kr!) 2a v naši poslovalnid V Kranju, i š ^ ^ 
ima veseie do dela. je vztrajna, natančna, sarrnstcjna. Voegele Shoes. d. o. o.. Dunaj-
ska 159,1000 LjutDfera, piaNB zl3iamo do 27.12.2008. ̂ feč na www.moiedelo.com. 

Terenski komercialist m/ž (Gorenjska, Dolenjska, Štajerska, S Primorska) 
Vabimo ambictozne, odgovorne in odločne osebe, da se pridružijo uspešnemu 
prodajnemu timu. Pričakujemo najmanj srednješcisio) izobrazbo, proaldivnost in 
želja po dokazovarju in raz\x)ju kariere, poznavanje in uporabo paketa MS OHtoe. 
pripravljenost na timsko deto, fleksitiilnost In anaiitičnost. dobre komunikacijske 
sposobnosti, vsaj pasivno znanje angleškega In hrvaškega jezika, predrKst del. 
izkušnje. Atlantto trade, d. o. o., Brr>čičeva ulica 5, 1231 Uubljana^muče, prija-
ve zbiramo do 26.12.2008. Več na www.moiedeto.com. 

Sodelavec za montažo In vzdrževanje napajalnih sistemov m/ž (Bled) 
V pot̂ etju Prompt, d. o. o., razpisî emo prosto detovno mesto nnontaža in vzdrže-
vanje napajalnih sistemov. Od kandidata pričakujemo: samointoiativnost, zaneslji-
vost, natančnost, odgovornost, sposobnost timskega dela, spretnost. Izkušnje so 
želene, niso pa pogoj. Nu<ftTio delo vambicioznemkolei<tivu, odprtem za nove ide-
je, stimulativne in redne dohodke z bonusl, služtieni telefon in avto. Deto se oprav-
lja samostojno In kolektivno po ceS Sloveniji. Prompl, d. o. o.. Pot na Ssfce 4,4260 
Bled, prijave zbiramo do 11.01. 2009. Več na www.mojedeto.com. 

Reševalec Iz vode m/ž (Bohinjska Bistrica) 
Za potiBlie Vodnega pari<a Bohinj iščemo reševatea iz vode z večamo Scenco. Vaše 
naloge bodo skib za varnost in dobro počutje kopateev, za čistočo bazena in bazen-
skega prostora, nadzor vseh procesov v bazenskem piostom. Začetek deto januar 
2009. Redno, nadpovprečno plačilo za dotiro opravljeno deto. Bohinj Pa/k htotel 
Resort & Spa, Triglavska cesta 17, 4264 Bohinjska Bistrica, prijave zt>lramo do 
02.01. 2009. Vač navwvw.moiedeto.com. 

Navihanke z naj vižo 
Radio Slovenija je v Festival-
ni dvorani na Bledu pripravil 
tradicionalni izbor Naj viže 
leta 2008. Nastopili so vsi 
zmagovalci mesečnih izbo-
rov, lovoriko z nazivom Naj 
viža 2008 pa je osvojila pri-
ljubljena dekliška skupina 
Navihanke, ki je naslov me-
sečnih zmagovalk osvojila 
že v avgustu. Navihanke so 
na izboru zapele in zaigrale 
valček z naslovom Spomni 
se name avtorjev Braneta 
Klavžarja, Marjana Stareta 
in Avgusta Skaze, ki ga naj-
demo na njihovi najnovejši 
zgoščenki Zasuči me, gasi-
lec. Videospot za omenjeni 
valček pa naj bi prijetno pre-
senetil romantike po duši. 
Pred kratkim so Navihanke 
na enem svojih nastopov na-
stopile tudi s hrvaškim pev-
cem Davorjem Bornom> Ker 
so bili odzivi zelo dobri, se že 
dogovarjajo o skupnem so-
delovanju, morda bodo z 
njim posnele celo kakšno 
skladbo v duetu. A. B. 

^ NEKATERIH STVAR 
NE MOREMO 

• PREDVIDETI 

a nrera za odplačilo -
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DELAVEC B R E Z POKLICA 
do 27.12.08; CŠOD, FRANKO-
PANSKAUL. 9. UUBUANA 
do 18.12.08; BRANKO BEŽEK 
S.P., MOKRAŠKAVAS 1, 5280 
IDRUA • 
do 24.12.08; HRIBAR - BLESK, 
Kranj, d.o.o., SAVSKA C. 34, 
KRANJ 
dO 21.12.08; MEDIA BUS. 
d.o.o., BREZNIKOVA C. 7 A, 
1230 DOMŽALE 
do 25.12.08; OUICK INŽINI-
RING, d.o.o., PREDMOST 22. 
POUANE NAD ŠKOFJO LOKO 
do 11.01.09; OUICK INŽINI-
RING, d.o.o., PREDMOST 22. 
POUANE NAD ŠKOFJO LOKO 
do 25.12.08; SKUPINA KARIE-
RA. d.o.o., DUNAJSKA C. 21. 
UUBLJANA 
dO 02.03.09; VOLENIK, d.0.0., 
CELOVŠKA C. 170, UUBUANA 
O S N O V N O Š O L S K A IZOBRA-
Z B A 
do 23.12.08; BOHINJ PARK HO-
TEL, d.o.o., TRIGLAVSKA C. 17. 
BOHINJSKA BISTRICA 
do 12.03.09; DRAGICA HORVAT 
S.P., NASEUE SLAVKA CERNE-
TA33, KRANJSKA GORA 
do 24.12.08; G7, d.o.o., ŠPRU-
HA33, 1236 TRZIN 
do 20.12.08; EUZABETA KU-
RALT S.P, TRBOJE 39, KRANJ 
do 20.12.08; HIT ALPINEA, d.d., 
BOROVŠKA C. 99, KRANJSKA 
GORA 
do 12.02.09; MERKUR zavaro-
valnica, d.d., DUNAJSKA C. 58, 
UUBUANA 
do 25.12.08; SKUPINA KARIE-
RA, d.o.o., DUNAJSKA C. 21, 
UUBUANA 
dO 02.03.09; VOLENIK, d.o.o., 
CELOVŠKA C. 170. UUBUANA 
NIŽJA POKLICNA IZOBRAZBA 
(DO 2 LET) 
do 01.01.09; ARCUSMEDICA, 
d.o.o., INDUSTRIJSKA C. 2 E, 
6310 IZOLA 

NIŽJA P O K U C N A IZOBRAZBA 
( 0 0 3 L E T ) 
do 25.12.08; SKUPINA KARIE-
RA, d.o.o., DUNAJSKA C. 21. 
UUBUANA 
VRTNAR C V E T U Č A R 
do 01.01.09; MAJDA STANONIK 
S.P, ZAKOBIUEK15, POUANE 
NAD ŠKOFJO LOKO 
C V E T L I Č A R 
do 18.12.08; HELENA ROZMAN 
S.P., KRIŽNARJEVA POT 6, 
KRANJ 
P E K 
do 11.01.09; PETER OBL^K 
S.P. GASILSKA UL. 1. GORE-
NJA VAS 
do 21.12.08; PEKARNA PO-
STOJNA. d.o.o., KOLODVOR-
SKA C. 5 C, 6230 POSTOJNA 
S L A Š Č I Č A R 
do 23.12.08; BOHINJ PARK HO-
TBL, d.o.o., TRIGLAVSKA C. 17, 
BOHINJSKA BISTRICA 
MESAR 
do 18.12.08; SIMON KOOEUČ 
S.P, STARA C. 47, 9240 UUTO-
MER 
ORODJAR 
do 16.12.08; GUMI-EKSPERT, 
d.o.o., TRŽAŠKA C. 23, 2000 
MARIBOR 
ELEKTROMONTER 
do 06.01.09; STANISUV VO-
DLAN S.P.. SUHADOLE 21, 
1218 KOMENDA 
AVTOELEKTRIKAR 
do 22.12.08; ADECCO H.R.. 
d.o.o., ZOISOVA UL 1, KRANJ 
do 29.12.08; AVTOTRADE, 
d.o.o.. SINJA GORICA 11, 1360 
VRHNIKA 
Š IV lUA 
do 21.12.08; IKOS MP d.o.o., 
VREČERJEVA UL 14, 3310 ŽA-
LEC 
TAPETNIK 
dO 31.01.09;TRGODOM NO. 1, 
d.o.o., ZAFUŽE 10 B, BEGUNJE 
FRIZER 
do 04.01.09; TINA DREŠAR 
S.P, DONOVAC. 2, 1215 MED-
VODE 
do 16.12.08; ALEX KUDUZOVIČ 

: S.P, MIJAVČEVA UL 15, 1291 
; ŠKOFUICA 

do 12.03.09; DRAGICA HORVAT 
S.P., NASEUE SLAVKA ČERNE-
TA33, KRANJSKA GORA 
do 21.12.08; PEKOS, d.o.o., 
HABATOVAUL 10, 1236 TRZIN 
do 25.12.08; SKUPINA KARIE-
RA, d.o.o., DUNAJSKA C. 21, 
UUBUANA 
DIMNIKAR 
do 17.12.08; DIMKO, d.o.o., FU-
ŽINSKA UL 8, ŠK. LOKA 
VOZNIK 
do 17.12.08; MARJAN STOJKO-
VIČ S.P, NOVA VAS PRI LES-
CAH 27. RADOVUlCA 
PRODAJALEC 
dO 17.12.08; PS MERCATOR, 
d.d.. KAJUHOVA C. 3, BLED 
do 11.01.09; SLOVENSKA KNJI-
GA, d.o.o., STEGNE 3, UUB-
UANA 
KUHAR 
do 23.12.08; BOHINJ PARK HO-
TEL, d.o.o., TRIGLAVSKA C. 17. 
BOHINJSKA BISTRICA 
do 27.12.08; CŠOD. FRANKO-
PANSKA UL 9, UUBUANA 
do 21.12.08; SPLOŠNA BOL-
NIŠNICA JESENICE, C. MARŠA-
LA TITA 112, JESENICE 
do 26.12.08; DANICA RAZBOR-
ŠEKS.P, BRITOF 120, KRANJ 
NATAKAR 
do 17.12.08; ADECCO H.R.. 
d.o.o., VOJKOVO NABREŽJE 1. 
6000 KOPER 
do 23.12.08; BOHINJ PARK HO-
TEL, d.o.o., TRIGLAVSKA C. 17, 
BOHINJSKA BISTRICA 
S R E D N J A P O K U C N A IZOBRA-
Z B A 
do 23.12.08; ABI STORITVE, 
d.o.o., VAJDOVA UL. 1, 8333 
SEMIC 
do 04.01.09; ACTIO SECURI-
TAS, d.o.o.. C. K TAMU 12, 
2000 MARIBOR 
dO 22.12.08; BOHINJ PARK HO-
TEL d.o.o., TRIGUVSKA C. 17, 
BOHINJSKA BISTRICA 
do 22.12.08; BOHINJ vodni 
park, d.o.o., TRIGLAVSKA C. 17. 
BOHINJSKA BISTRICA 
do 04.01.09; BORIS PUSTO-
VRH S.P. TREBINJSKA UL 3. 
UUBLJANA 

do 17.12.08; INTERUNE, d.o.o., 
GRENC 37, ŠK. LOKA 
do 20.12.08; MANPOVVER, 
D.O.O., DUNAJSKA C. 49. 
UUBUANA 
do 18.12.08; PAVLE LOGAR 
S.P, HOTOVUA 21, POUANE 
NAD ŠKOFJO LOKO 
do 25.12.08; SKUPINA KARIE-
RA, d.o.o., DUNAJSKA C. 21, 
UUBUANA 
dO 20.12.08; DANICA RAZBOR-
ŠEKS.P, BRITOF 120, KRANJ 
STROJNI TEHNIK 
do 20.12.08; SVET NA KOLE-
SIH, d.o.o., POSLOVNA CONA A 
12. ŠENČUR 
E L E K T R O T E H N I K E L E K T R O -
NIK 
do 04.01.09; PERITEKS, d.o.o., 
BLATMICA2, 1236 TRZIN 
PROMETNI TEHNIK 
do 24.12.08; INTERUNE, d.o.o., 
GRENC 37, ŠK. LOKA 
EKONOMSKI TEHNIK 
do 17.12.08; BANCA, d.o.o.. 
TAVČARJEVA UL. 31, KRANJ 
dO 22.12.08; RNPRO C, d.o.o., 
SLAMNIKARSKA C. 3. 1230 
DOMŽALE 
do 17.12.08; SKB BANKA, D.D.. 
AJDOVŠČINA 4, UUBUANA 
E K O N O M S K O KOMERCIALNI 
TEHNIK 
do 08.01.09; SAT CONTROL, 
d.o.o., POŽENIK 10. CERKUE 
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 21.12.08; GRAVVE, d.d.. KO-
MENSKEGA UL 4, UUBUANA 
do 21.12.08; JAVNI ZAVOD RATI-
TOVEC, OTOKI 9 A. ŽELEZNIKI 
do 20.12.08; MANPOVVER, 
D.O.O.. DUNAJSKA C. 49. 
UUBUANA 
do 12.01.09; MERKUR zavaro-
valnica, d.d., DUNAJSKA C. 58, 
UUBUANA 
do 28.12.08; PLUS ORBITA, 
d.o.o., VRTNA UL 24, KRIŽE 
do 25.12.08; SKUPINA KARIE-
RA, d.o.o., DUNAJSKA C. 21. 
UUBUANA 
INŽ. KEM U S K E T E H N O L O G U E 
do 27.12.08; PRALNICA LUCUA. 
D.O.O., UMINJANSKA C. 102, 
6320 PORTOROŽ 

E K O N O M I S T Z A DENARNI-
Š T V O , F INANCE, RAČUNO-
VODSTVO 
do 20.12.08; MF, DAVČNA 
UPRAVA RS, DAVČNI URAD 
KF^ANJ, KOROŠKA C. 21, 
KRAHJ 
do 24.12.08; PROR.I.S.K., 
d.o.o., ERBEŽNIKOVA UL. 2. 
UUBUANA 
ORGANIZATOR DELA 
dO 18.12.08; BOŠTJAN ZA-
HRASTNIK, S.P., SLOVENSKA 
VAS 2 C, 8261 JESENICE NA 
DOLENJSKEM 
VIŠJI ZDRAVSTVENI TEHNIK 
do 22.12.08; ZVD, d.d., 
CHENGDUJSKA C. 25, UUB-
UANA 
V I Š J A S T R O K O V N O IZOBRA-
Z B A 
do 22.12.08; GOODCENTER 
ŠENČUR, POSLOVNA CONA A 
20, ŠENČUR 
D I P L INŽ. E L E K T R O T E H N I K E 
(VS) 
do 08.01.09; SAT CONTROL, 
d.o.o., POŽENIK 10, CERKUE 
D I P L INŽ. G R A F I Č N E TEHNI-
K E (VS) 
do 20.12.08; ADECCO H.R., 
d.o.o., ZOISOVA UL 1, KRANJ 
D I P L EKONOMIST (VS) 
do 20.12.08; FARME IHAN, d.d., 
BREZNIKOVA C. 89, 1230 
DOMŽALE 
UNIV. D I P L PRAVNIK 
do 19.12.08; VRHOVNO DRŽAVNO 
TOŽILSTVO RS, TRG OSVOBCOL-
NE FRONTE 13, UUBLJANA 
UNIV. D I P L PSIHOLOG 
do 17.12.08; CEf>nER ZA SOCI-
ALNO DELO TRŽIČ, USNJAR-
SKA UL 3, TRŽIČ 
DR. MEDICINE 
do 08.01.09; OZG. ZD BLED. 
ZDRAVSTVENI DOM BOHINJ, 
MLADINSKA C. 1, BLED 
do 08.01.09; OZG, ZDRAV-
STVENI DOM JESENICE. C. 
MARŠALA TITA 78. JESENICE 
do 15.01.09; OZG, ZDRAV-
STVENI DOM ŠK. LOKA, STARA 
C. 10, ŠK. LOKA 
do 28.12.08; OZG, ZDRAV-
STVENI DOM TRŽIČ. BLEJSKA 
C. 10, TRŽIČ 

do 04.01.09; ZDRAVSTVENI 
DOM PTUJ, POTRČEVA C. 19 A, 
2250 PTUJ 
DR. DENTALNE MEDICINE 
do 25.12.08; OZG, ZDRAV-
STVENI DOM ŠK. LOKA, STARA 
C. 10. ŠK. LOKA 
do 04.01.09; OZG, ZOBNA PO-
UKUNIKA KRANJ. GOSPOS-
VETSKAUL8.KRANJ 
DR. MEDICINE S P E C I A L I S T 
S P L O Š N E MEDICINE 
do 08.01.09; OZG, ZD BLED, 
ZDRAVSTVENI DOM BOHINJ, 
MLADINSKA C. 1, BLED 
do 15.01.09; OZG, ZDRAV-
STVENI DOM ŠK. LOKA, STARA 
C. 10, ŠK. LOKA 
DR. M E D I C I N E S P E C I A L I S T 
PEDIATRUE 
do 28.12.08; OZG, ZDRAV-
STVENI DOM RADOVUlCA, KO-
PAUŠKA C . 7, RACOVUlCA 
DR. MEDICINE SPECIAL IST GI-
N E K O L O G I J E IN PORODNI-
ŠTVA 
do 18.12.08; OZG, ZDRAVSTVE-
NI DOM ŠK. LOKA, STARA C. 
10, ŠK. LOKA 
UNIV. DIPL. SOCIALNI PEDA-
GOG 
do 17.12.08; OSNOVNA ŠOLA 
ŠK. LOKA - MESTO, ŠOLSKA 
UL 1, ŠK. LOKA 

Prosta delovna mesta objavlja-
mo po podatkih Zavoda R S za 
zaposlovanje. Zaradi pomanj-
kanja prostora niso objavljena 
vsa. Prav tako zaradi pregled-
nosti objav izpuščamo pogoje, 
ki jih postavljajo delodajalci 
(delo za določen čas, zahteva-
ne delovne izkušnje, posebno 
znanje in morebitne druge za-
hteve). Vsi navedeni in manjka-
joči podatki so dostopni: 
- na oglasnih deskah območ-
nih služb in uradov za delo za-
voda; 
- na domači strani Zavoda R S 

za zaposlovanje: 
http://vwww.ess.gov.si; 

• pri delodajalcih 
Bralce opozarjamo, da so mo-
rebitne napake pri objavi mo-
goče. 

www.lidl.si 
„Comte de Brismand" Šampanjec, 
suh** 

• Se odlično prilega k ribam, rakcem ali kot aperitiv 

12,0 vol. % Alkohol 

Temperatura; 8°C-10X 

Francija 

LCD mikroskop 
• ivuvolvefsKa glava i 3 visokokakovostnimi 

objektK'! iiix/10x/d0» • LED-osvrtlitev 
z možnostjo zatemnitve • S 6-barvnim 
flltrimim steklom, natančno križno mizico 
za natančno izravnavo, mikroskopskim 
priborom, mlkrotom, praznimi nosilci 
objektivov s krovnimi stekelci > Vključno 

. $ preparati (jajca tozic, morska sol in 
kvasovke) In valilnico kozle • Možnost 
priklopa na monitor in digitalno kamero 
(kabli niso vključeni v obseg dobave) 

O o P O N E D t U K A 
1 5 . 1 2 -

Visoki fižol 
• razred I 

• cena za 500-g-mreža 

IS. 12.-20.12.2008 

Česen 
• razred I 

• ccna za 250-g-mreia 

15. 12. - 20. 12. 2008 

Bio 
jabolka -
rdeča 
• razred I 

• cena za l-kg-posodica 

15.12.-20.12.2008 

Bio korenje 
• razred I 

• cena za l-kg-vrečka 

15. 12.-20. 12.2008 

Paprika 
rdeča 
• nepakirano 
• razred I 
• cena za kg 

15.12.-20.12.2008 

Uči 
• nepakirano 
• razred I 
• cena za kg 

15. 12. • 20.12. 2008 

S c h w a r z w a l d s k a š u n k a 
lOO I; 

C 7.90/kg 

C- 30 % a 

1 2 . 1 7 1 2 . 2 0 0 » 

• 1/iltlki SO iloteirtim samo v omcicnih kolijiiah V pnniciu. rta Dmln l̂ lIÛ  skioneinu iBf.tti)VJii|u /jioj {»i mntitalovano vtliteimi |w»pi3$e»aniu }c cm dsn r;«pto(ijni. ceniene ta pce prosinio a ia;uiticvanie 
PinOais samo v toMinali. olnčainili /a jor.|Wlinistra Slike .\o ,siml»lifm Vse cene vtljaio m irfelke brc; Dekotalmnih elmiciilov do la/inodaje ratejt Vse cent so v EUR s iKiMaioim DDV Za liskaiskc iiaiuku ne oilgovaiiamo 

• Miriisicr ra flliavie opo/ai|a 'Pickomenio|iilicalkDliola5kodii|tnlia«u'' LidI d.o.o. k.d. 

http://vwww.ess.gov.si
http://www.lidl.si
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Da bi slepi otroci 
spet videli 
v Slovenijo sta že prispela dva slepa kosovska 
otroka, ki jima bodo skušali povrniti vid. 

U R Š A P E N R U E I 

Jesenice • Faila Pašid Biši<f iz 
Človekoljubnega dobrodel-
nega društva UP z Jesenic se 
je lotila nove h u m a n i t a r n e 
akcije. Kot je povedala, je 
pred časom v vasici pri kraju 
Peč na Kosovu našla družino 
Barhdaj s sedmimi otroki, od 
katerih jih je kar pet slepih. 
Usoda nesrečnih otrok se je 
je močno dotaknila in začela 
je iskati možnosti, da bi vsaj 
nekaterim od njih pomagala. 
Obstaja namreč možnost , da 
se j im vid povrne, je poveda-
la Faila. Zato se je povezala s 
kliničnim centrom v Ljublja-
ni oziroma očesno kl iniko 
ter z z u n a n j i m ministr-
stvom, da bi pripravili vse po-
trebno za prihod otrok in nji-
hovo operadjo. Vs i postopki 
so u s p e š n o stekli in pred 
dnevi sta dva od otrok že pri-
spela v Slovenijo. "Prišla sta 
dva, Fatmir in Fatima. Fat-
mir je star 1 9 let, Fatima 2 0 , 
z nj ima pa je prišla tudi pre-
vajalka iz Prišt ine. Izvidi s 
Kosova so bili prestari, da bi 
lahko postavili končno dia-
gnozo. Zato zdaj sledijo šte-
vilne preiskave, operirana pa 
naj bi bila januarja," je pove-
dala Faila. Operacija stane tri 
tisoč evrov, celotno organiza-
cijo in finančno podporo 
projekta, ki so ga poimeno-

vali V id im te, pa je prevzelo 
Človekol jubno dobrodelno 
društvo U P z Jeseiuc. "Ope-
racija bo zelo zahtevna in 
dolgotrajna in če b o m o otro-
ke po njej poslali domov, po-
tem n i s m o narediU nič. 
Otroci morajo ostati v Slove-
niji na preventivnem zdrav-
ljenju, rehabilitiranju in opa-
zovanju. Zopet je n a pomoč 
priskočilo podjetje Beso B z 
Jesenic , ki je v ta n a m e n v 
brezplačno uporabo odstopi-
lo svoje apartmaje," je pove-
dala Faila. A upanje, da bosta 
F a t m i r in Fat ima vendarle 
spet videla, je veliko. Njuno 
sestro Aldi jano so nedavno 
operirali v Avstriji (stroške je 
pokrila neka albanska druži-
na, ki živi v Celovcu) in dekle 
zdaj spet vidi. D o m a na Ko-
sovu pa čakata še brat in ses-
tra, Egzon in Egzona, in Fai-
la bi rada pomagal tudi nji-
ma. "Pet slepih otrok je ne-
srečna usoda zaznamova la 
za celo otroštvo. N a prete-
klost n e moremo ve^ yp}jyati, 

'.rlahko pa vsaj delno -vpl ivaj^. , 
• -nanjihovo-prihodnost 

tvo se je zavezalo, da bo pro-
jekt pripel jalo do s rečnega 
konca . Potrebu jemo pa de-
nar in prosila bi vse ljudi do-
brega srca, da pomagajo," je 
povedala Faila. 
D e n a r zbirajo na računu 
T R R : 0 3 1 8 6 - 1 0 0 0 3 0 1 7 9 0 . 

Fatmir in Fatima 

TRŽIČ 

Veseli december v Tržiču 

Turistično društvo Tržič pripravlja v sodelovanju z Občino 
Tržič prireditve, ki bodo popestri le predpraznične dni. V sre-
do, 17. decembra, se bo začel božični sejem v atriju občin-
ske stavbe. Stojnice z raznimi izdelki bodo postavljene v sre-
do in petek od 9. do 13. ure in od 15. d o i8. ure ter v soboto 
od 8. do 12 . ure. V soboto, 20. decembra, bo med 9. in 10 . 
uro tekmovanje v okraševanju božičnih jelk. Ob 1 0 . 3 0 bodo 
podelili priznanja lastnikom najlepših hiš v občini Tržič za 
leto 2 0 0 8 in priznanja za najlepše okrašene jelke. Sledil bo 
obisk Božička, ki bo obdaril otroke. V programu bodo nasto-
pili člani Plesnega kluba Tržič. Božični se jem bo š e 24. de-
cembra od 8. do 13. ure. Organizatorja vabita tudi na Vese-
lo silvestrovanje z ansamblom Odiseja, ki bo 31. decembra 
ob 2 1 . uri v atriju Občine Tržič. S. S. 

J E S E N S K I P O T E P : Š M A R J E T N A G O R A ( 6 4 6 M) 

Kranjska trdnjava 
Razgledna točka nad Kranjem, s katere se odpira pogled proti Kamniško-Savinjskim Alpam, 
Karavankam in Julijcem. Hrib, ki številne obiskovalce privablja vse leto. 

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

Naš današn j i potep b o 
vzpon na hrib nad Kranjem, 
ki je, če se po stari cesti pelje-
te iz Ljubljane v Kranj, videti 
kot trdnjava, kd brani gorenj-
sko prestolnico. S svo j imi 
6 4 6 m nima pretirane viši-
ne, a še vedno dovolj, da je 
za Kranjčane priljubljena iz-
letniška točka. No, če ne rav-
n o za izlet, pa vsaj za popol-
danski trening. 

Z a m e je Šmar je tna gora 
pr imeren kolesarski d l j , ali 
pa za tekaški vzpon v č a s u 
nabiranja kondidje . In ved-
n o s e m se spraševala, zakaj 
nekateri na Šmarjetno tako 
radi pripešačijo kar po asfal-
tirani cesti, ko pa nanjo vodi 
toliko lepših, gozdnih poti, 
k i niso nič zahtevne; zato s e 
b o m o skupaj podali na krož-
n o pot na Šmarjetno goro. 

Zapeljete se do Šempeter-
ske graščine v Stražišču, k jer 
parkirate avto. Vsaj meni se 
vedno ob Šempeterski graš-
čini obudi s p o m i n na otro-
ško prireditev Živ Žav, ki se 
je nekdaj odvijala tukaj. Od-
pravite se po asfaltirani cesti 
proti propadajoči s itarski 
h iš i in nasproti nje zavijete 
n a travnik in se povzpnete 
m i m o vodnega zajetja, nato 
pa ne sledite poti, ki gre levo, 
temveč zavijete desno, strmo 
skozi gozd, da pridete nazaj 
na asfaltirano cesto, kjer vas 
pot ponovno i ismeri zložno 
naprej. Hodite nad e n i m od 
vikendov, Jošt je pred vami, 
k o pot ostro zavije desno . 

Sledi precej dolg, dokaj strm 
vzpon. Pot je, lahko rečem, 
spel jana okoli prvega vrha 
Š m a r j e t n e gore, zato se 
kmalu pod vami pokaže tudi 
mesto Kranj. Ta prvi vrh se 
imenuje Grmada (592 m), v 
arheoloških krogih pa se 
imenuje Gradišče, saj najde-
no kulturo datirajo v 8. sto-
letje. V t e m delu pot poteka 
po skoraj r a v n e m terenu. 
Sledite lepo označenim mar-
k a d j a m . Po kratkem vzponu 
zavije levo in k m a l u spet 
desno. Pod vami bo tisti zna-
ni ovinek asfaltirane ceste, ki 
ga kolesarji dobro poznamo. 
Sledi del poti, ki poteka sko-
raj po grebenu in vas pripe-

. Ije na sedlo. Tukaj pa zavije-
m o levo in se po sončni stra-
ni Šmarjetne gore povzpne-
te m i m o hiše, kjer vas bo po-
zdravila pri jazna psička 
Kala. D o vrha, do hotela Be-
Uevue vas loči le še nekaj ko-
rakov. Z a vzpon boste potre-
bovali približno pol ure. Vr-
nete se lahko po poti vzpona, 
ali pa na sedlu zavijete strmo 
desno navzdol in se spustite 
do asfaltirane ceste n a d Tor-
Mo, ter m i m o vodnega zajet-
ja naza j do Sempeterske 
graščine. 

Razgled z vrba je čudovit 
in ob ugodnih v r e m e n s k i h 
razmerah se, baje, vidi celo 
2 0 odstotkov s lovenskega 
ozemlja. Pod vami se bo po-
kazalo celotno mesto Kranj, 
na kong lumeratn i skali na 
sotočju Save in Kokre. Veri-
ga Kamniško-Savinjskih Alp, 
z i m p r e s i v n i m a Kožno in 

r> - • . . ^ - - v t * " « « . - 5. 
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Razgled s Šmarjetne gore / Foto: idcm lustm 

Grintovcem ter piramidnim 
Storžičem. V ozadju veriga 
Karavank z u d o b n i m Sto-
lom, na drugi strani pa mo-
gočne Julijske Alpe. Sosednji 
Jošt v a m bo pomahal v po-
zdrav, vabilo vas bo škofjelo-
ško pogorje in Polhograjski 
Dolomiti, panonska osamel-
ka Šmarna gora pa bo videti 
kot osamljena gospodična. 

P o d hote lom na vrhu 
Š m a r j e t n e g o r e je v inska 
trta, in sicer najstarejša vin-
ska trta na svetu, cep žlahtne 
črnine z mariborskega l^n-
ta. Ob natančnem opazova-
n j u južn ih pobočj ih boste 
opazili ostanke ozkih teras, 
k jer so ljudje pred mnog imi 
stoletji sadili trto. Ta del se 
imenuje tudi Torkla in pozi-
m i je idealno za sankanje z 
otroki. 

N a vrhu Šmarjetne gore je 
tudi cerkvica svete Marjete. 
Kdaj natanko je bila postav-
l jena, se ne ve , predvideva 

pa, da nek je m e d 9. i n 10 . 
stoletjem. Vir iz 14. stoletja 
že o m e n j a n jeno obnovo. 
Nekdaj s o bili v cerkvi trije 
oltarji. Glavni je bil posvečen 
sveti Marjeti, zavetii id pred 
točo in nevihto, stranska ol-
tarja pa sveti Elizabeti, zavez-
n i d pred boleznijo, ter sveti 
Katarini, zaveznici bistrega 
u m a in pamet i . V č a s u av-
strijskega cesarja Jožefa IL je 
bila leta 1785 cerkvica zaprta. 
Malenkost več kot 2 0 0 let 
kasneje, leta 1 9 8 9 , pa s o cer-
kev obnovili . V o k o l i d cer-
kvice je baje ogromno pozi-
tivne energije, Id naj bi se ši-
rila iz ž ive skale v d e s n e m 
kotu cerkvice. Bo že držalo, 
zato se pa s Šmarjetne vedno 
vrnemo polni energije in no-
vega zanosa. 

Nadmorska višina: 6 4 6 m 
Višinska razlika: 2 6 1 m 
Trajanje: 1 ura 
Zahtevnost i r h k i r k 

266 dO 320 
t t r a n ^ 

1600 do 2200 
fotoj^aflj 

Cena za posamezni vodnik: 1 9 , 9 0 € 
(za r^aročnike Gorenjskega glasa 20% popust) 

Cena za komplet: 7 9 , 6 0 € 
(za naročnike Gorenjskega glasa: 69 ,SB € ) 

Gorenjski Gias Zh i;('/<-.ii«it(j iiis 

mailto:info@g-glas.si
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Niko v rokah Avstrijcev 
s skupščino družbe Niko Železniki je bil zaključen postopek prevzema. 

ŠTEFAN ŽAKGI 

Železniki - Danes teden je 
bUa na sedežu družbe Niko 
skupščina družbe, na kateri 
so potrdili nov nadzorni svet 
in upravo in s tem zaključili 
postopek prevzema s strani 
mednarodne družbe Rig In-
ternational Holding s sede-
žem na Dunaju. Mi smo se 
pogovarjali z dosedanjim in 
novim predsednikom uprave 
Radom Čulibrkom. 

V torek ste imeli skupščino 
družbe, na kateri se je v bis-
tvu zaključil proces prevze-
ma družbe N i k o s strani 
Ring International Holdin-
ga. Kako je potekala? 

"Res je. Naš dosedanji dru-
gi največji lastnik Ring Inter-
national Holding (krajše: 
RIH), ki je lani od države 
(SOD-a) kupil 22-odstoten 
lastniški delež, se je letos od-
ločil. da Niko prevzame v ce-
loti. Z nakupom 40-odstot-
nega deleža Zvon Ena Hol-
dinga je postal večinski last-
nik in v skladu z zakonodajo 
objavil prevzemno ponudbo. 
Danes obvladuje 87,15 od-
stotka naših delnic. Na skup-
ščini v torek so bili potrjeni 
vsi predlogi novega lastnika. 
Zaključil se je mandat šest-
članskega dosedanjega nad-
zornega sveta in po sprejemu 
spremembe statuta je bil 
imenovan nov tričlanski nad-
zorni svet. Za Slovenijo je 
morda nenavadno, vendar bo 
naš nadzorni svet delal brez-
plačno - brez sejnin in na-
grad. V nadzornem svetu sta 
dva predstavnika lastnika in 
predstavnik sveta delavcev." 

Kaj pa uprava družbe? 
"Na prvi seji nadzornega 

sveta, Id je sledila takoj po za-
ključku skupščine, je bila po-
trjena z mandatom do konca 

Rado Čulibrk 

leta 2013 po novem tričlan-
ska uprava (doslej je bila dvo-
članska). Poleg dosedanjih 
članov - mene kot predsedni-
ka in Roka Čufarja je bil v 
upravo imenovan tudi Pa-
trick LichtbIau, menedžer 
ene od avstrijskih družb, ki 
se ukvarja z izdelavo ring 
mehanizmov. Namen lastni-
ka je namreč, da se poleg 
ustaljenih nalog uprave stal-
no iščejo sinergije v skupini, 
optimizira nabava, izmenju-
jejo izkušnje na trgu. Me-
nim, da gre za izredno profe-
sionalen pristop." 

Kako bi predstavili svojega 
novega lastnika? J e bil to 
prijateljski prevzem? 

"Naj najprej poudarim,-da 
s m o R I H , ki ima sedež lia 
Dtmaju, najprej predstavili 
vsem zaposlenim. G r e za 
holding z družbami na dveh 
področjih: v proizvodnji pi-
sarniških izdelkov z družba-
mi v Avstriji, na Madžar-
skem, na Nizozemskem, v 
Z D A in Singapurju in ki 
predstavlja približno polovi-
co prometa holdinga; druga 
polovica pa so družbe z dol-
golemo tradicijo, ki izdeluje-
jo barve in lake v Avstriji, Švi-

ci in Nemčiji. Predvsem gre 
za specializirane lake za 
gradbeništvo in gradbeno 
mehanizacijo. Gre za hol-
ding z veliko stopnjo rasti., 
letno kupijo dve do tri podjet-
ja, vedno družbe z nišno pro-
izvodnjo s pomembnim trž-
n im deležem. 

Mi s m o po temeljiti pro-
učitvi ocenili, da gre za prija-
teljski prevzem, ki Niku lah-
ko, zlasti v časih krize, po-
membno pomaga. Finančna 
varnost je, v skupini s prome-
tom 150 milijonov evrov pov-
sem drugačna, poleg sinergij 
pri nabavi surovin (prek 9 0 
odstotkov jih v Niku nabav-
ljamo v tujini) se občutno po-
večuje število prodajnih ka-
nalov. Prodaja je uspešnejša, 
če izdelke ponujamo v šir-
š e m kompletu, Niko doslej 
ni nastopal v Z D A , sedaj pa 
bo to prek družb novega last-
nika mogoče." 

Kako v Niku občutite posle-
dice f inančne krize, ki s e 
vse bolj seli v gospodarstvo? 

"Najprej naj povem, da 9 2 
odstotkov proizvodnje izvo-
zimo, večinoma v države EU, 
zato smo zelo odvisni od 
položaja na mednarodnih 

trgih, kjer pa danes vlada ve-
lika, predvsem psihološka 
kriza. Letošnje leto bo Niko 
zaključil zelo dobro. Dosegli 
in morda celo nekaj presegli 
bomo letošnji plan z 31 mili-
joni evrov ustvarjenega pro-
meta in računamo na pri-
bližno 1,8 milijona evrov do-
bička. Ob koncu leta sicer 
opažamo občutao zmanjša-
nje naročil, kar je posledica 
varčevalnih ukrepov velikih 
potrošnikov, kot so banke, 
zavarovalnice, država admi-
nistracija. Pri planiranju za 
leto 2 0 0 9 smo zato bolj pre-
vidni in ostajamo na ravni le-
tošnjega leta. Kakšen bo de-
janski upad, bo znano v pr-
vem kvartalu in po se jmu v 
Frankfurtu. Ocenjujem, da 
bo prišlo do deset- do 15-
odstotnega padca. T o lahko 
nadomestimo le z novimi iz-
delki, zato bodo naša priza-
devanja prav v to smer." 

Letos ste z a k l j u č i tudi in-
vesticijo v novo proizvodno 
halo. J e investicija že za-
ključena? 

"Nova hala se je začela gra-
diti že v letu 2 0 0 6 in julija 
lani smo že dobili uporabno 
dovoljenje za proizvodni del 
hale. Tako smo avgusta lani 
že pognali stroje v novih pro-
izvodnih prostorih, medtem 
ko sta se klet s skladišči in 
nadstropje z novo delavsko 
restavracijo in pisarnami še 
dokončevali. Uporabno dovo-
ljenje za te prostore smo dobi-
li oktobra letos. Novi objekt, ki 
je skupaj z novimi stroji vre-
den 7 ,8 milijona evrov, je 
omogočil razširitev in primer-
no organizacijo proizvodnje, 
z novimi prostori pa se je bis-
tveno popravil tudi standard 
za delavce. Zahvalil bi se rad 
vsem zaposlenim, da so do te 
dograditve potrpeli v včasih 
kar težkih razmerah." 

Gradbinec letos uspešen 
v Gradbincu bodo leto 2008 zaključili kar za četrtino nad poslovnim planom. Zmago Geršak odhaja. 

Š T E F A N Ž A R G I 

Kranj - Ko sta v sredo pred-
stavnika Nepremičninskega 
sklada pokojninskega in in-
validskega zavarovanja Ljub-
ljana in gradbenega podjetja 
Gradbinec Gip Kranj podpi-
sala pogodbo o gradnji prvih 
varovanih stanovanj v Kra-
n ju . se je potrdila tudi že 
pred mesecem slišana novi-
ca, da prvi m o ž Gradbinca 
Zmago Geršak z;apušča pod-
jetje, ki ga je vodil od začetka 
pred skoraj devetimi leti. Po-
trdil nam je, da je bil podpis 

omenjene pogodbe eden od 
zadnjih pomembnih poslov-
nih dejanj, saj je v četrtek 
podpisal primopredajo po-
slov. Odhod iz Gradbinca je 
njegova osebna odločitev, za 
katero se je odločil, ker želi 
razvoj, spremembe, ki m u v 
sistemu, v katerem Gradbi-
nec je (Poslovni s is tem za 
gradbeništvo Skupina Pri-
morje Ajdovščina), niso bile 
omogočene. Odhaja v Cest-
no podjetje Kranj, k jer bo 
prevzel področje visokih gra-
denj, k jer želi razviri novo 
zgodbo. 

Na naše vprašanje o poslo-
vanju Gradbinca je p o v e ^ , da 
bo leto 2008 za Gradbinec, v 
katerem je trenutno 156 zapo-
slenih, zelo uspešno, saj so z 
realizacijo 41 milijonov evrov 
kar za četrtino presegli poslov-
ni načrt Stalna praksa v Grad-
bincu je, da si skušajo s popi-
som pogodb zagotoviti delo v 
prihodnjem leta Na tak način 
nameravajo tudi prebroditi 
krizo v prvem kvartalu 2009, 
ko pričakujejo, da bo drižava ob 
koncu kvartala že pripravila 
razpis za javne investicije. Tre-
nutno pa sklepajo pogodbe iz-

ključno s privatnimi investi-
torji. V Kranju se predvideva 
kar nekaj pomembnih projek-
tov, kot je na primer knjižnica 
v Globusu, kjer sodelujejo kot 
partner. Sicer pa se gradijo sta-
novanjska soseska Planina jug 
z 209 stanovanji, objekti v ko-
munalni coni Šenčur, prena-
\djajo ulice v starem mestnem 
jedru Kranja. Za leto 2 0 0 9 na-
črtujejo najmanj enako reali-
zacijo kot letos in ocenjujejo, 
da se bo kriza v drugi polovid 
leta, ko bodo investitorji letos 
zadržane investicije zopet po-
gnali, že premagala. 

J E S E N I C E 

Krajši delovni teden in božičnica 

Zaposleni v jeseniškem Acroniju bodo od 1. januarja delali po 
36 ur na teden, 23. decembra bodo dobili 400 evrov božičnice, 
marca pa še preostalih 150 evrov nagrade. Takšen dogovor je 
v četrtek sprejel največji Acronijev sindikat SKEI, včeraj pa ga 
je potrdil še sindikat Neodvisnost. Po besedah direktorja Acro-
nija Slavka Kanalca bodo zaposlenim v podpis ponudili anek-
se k njihovim sedanjim pogodbam, v katerih je predvideno 
skrajšanje delovnega časa s 4 0 ur na 36 ur na teden in temu 
ustrezno nižje plačilo. Ukrep bo Acroniju, ki so se mu zaradi 
gospodarske krize znižala naročila, prinesel okoli tristo tisoč 
evrov mesečnega prihranka za plače. Kot pojasnjujejo, bodo 
mesečno spremljali raven naročil in se odločali, do kdaj bo 
aneks veljal. Zaradi izpolnjenih naročil so včeraj že zaustavili 
letošnjo proizvodnjo v jeklarni, večina Acronijevih delavcev pa 
bo na božično-novoletnem dopustu od 22. decembra. V. S. 

Š K O F J A LOKA 

Jelovica bližje kupcem v Ljubljani 

V petek je Jelovica Iz Škofje Loke, ki proizvaja energetsko 
varčne izdelke: hiše, okna in vrata, odprla na Kajuhovi ulici 
v Ljubljani sodoben prodajno-storitveni center. Sodoben 
center bo obiskovalcem v okviru celovite ponudbe - od sve-
tovanja do izvedbe - ponudil širok izbor proizvodov iz red-
nih in dopolnilnih programov družbe. Kupcem bo na ogled 
več kot 4 0 Izdelkov stavbnega pohištva: okna različnih oblik 
in lesov, najnovejši modeli vhodnih vrat, izbor je velik tudi 
pri notranjih vratih. Tu bodo na voljo tudi vse informacije o 
nizkoenergijskih hišah Jelovica. Š. Ž. 

Želimo si vas 
spoznati. 
SKB banka d.d., članica ene Izmed najuspešnejših evropskih 
in svetovnih t>ančnih skupin Socištž Generale, utrjuje in širi 
poslovanje na slovenskem tiančnem trgu. 

Za nadaljnje uspešno poslovanje, Išče 

INFORMATORJA(m/ž)vPoslovni 
enoti Gorenjska - poslovalnici 
Kranj Primskovo in na Jesenicah 
(2 delovni mesti) 
Opis del in nalog: 
• Informiranje, usmerjanje in svetovanje strankam; • 
• opravljanje vseh vrst vplačil in izplačil: 
• opravljanje blagajniških poslov; 
• opravljanje menjalniškega poslovanja; 
• opravljanje postov plačilnega prometa; 
• opravljanje drugih nalog po naročilu predpostavljenega. 

Od kandidata pričakujemo: 
• V. stopnjo izobrazbe ekonomske ali dmge ustrezne smeri; 
• najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj na enakih ali 

podobnih delih; 
• znanje angleškega jezika. 

Sposobnosti in veščine: 
• uporaba standardnih orodij za PC; 
• komunikativnost; 
• dobre verbalne In numerične sposobnosti; 
• prijazen odnos do strank in sodelavcev. 

Če izpolnjujete navedene pogoje in ste se pripravljeni tudi 
usposabljati, potem ste pravi kandidat 20 to delovno mesto. 
Banka pa vam bo pomagala pri vašem nadaljnjem razvoju, vas 
vzpodbujala In omogočala uresničevanje skupnih ciljev. 

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas 1 leta, s 
trimesečnim poskusnim detom, 
Kandidate vabimo, da prijave s priloženim življenjepisom 
posredujejo v roku 8 dni od objave, na elektronski 
naslov: irena.koprivc@skb.sl 

S K B Lepo vas je videti. 
S O C t E T C G E N E R A L E G R O U P 

mailto:irena.koprivc@skb.sl
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V Sloveniji petsto medvedov 
CVETO 2 ^ L O T N I K 

Ljubljana - Lovska zveza Slo-
venije je prejšnji teden pred-
stavila vizijo razvoja lovske 
zveze, podelitev koncesi j za 
upravljanje z lovišči, proble-
matiko t.i. zelenih mostov, 
sobivanje z zvermi in dogna-
nja zadnjih raziskav. Kot so 
povedali predsednik lovske 
zveze Srečko Felix Krope in 
njegovi sodelavci, so lovci 
predvsem skrbniki okolja, pri 
tem pa oporekajo lovski pra-
vici, ki bi bila vezana na last-
ninsko pravico. Kar zadeva 
koncesijsko dajatev, jo bodo 
lovske družine morale plačati 
od 2 0 do 25 evrov na lovca. 
Polovico dajatve bo dobila dr-
žava in polovico občine, v lov-

ski organizaciji pa se prizade-
vajo, da bi država koncesnino 
vložila nazaj v okolje. Slove-
ni ja je po številu povožene 
divjadi v evropskem vrhu, 
prob lem bi lahko ublažil i 
tudi z gradnjo t i . zelenih mor 
stov čez avtomobilske in regi-
onalne ceste. Ker bi tri četrti 
n e denarja za gradnjo takS 
n ih mostov lahko pridobili v 
okviru evropskega projekta 
Life +, so pozvali ministrstvo 
za okolje in prostor k ustano-
vitvi delovne skupine, ki b i 
pripravila dokumentacijo za 
kandidiranje na projektu. Ge-
netsko molekulama raziska-
va populacije divjega medve-
da je pokazala, da je v Slove-
niji okrog petsto medvedov, 
od tega 45 odstotkov samcev. 

BRITOF 

Cea prodaja premoženje nekdanje Oljarice 

Tovarna olja Cea iz Slovenske Bistrice je pred kratkim obja-
vila javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin na ob-
močju nekdanje Oljarice v Britofu. Nepremičnine obsega jo 
industrijske objekte in infrastrukturo za potrebe delovanja 
obrata za proizvodnjo rafiniranega rastlinskega olja in deli-
katesnih izdelkov, vodno elektrarno in 2 4 . 7 0 6 kvadratnih 
metrov pripadajočega zemlj išča. Območje j e po prostorsko 
ureditvenih pogojih Mestne občine Kranj narnenjeno proiz-
vodnim dejavnostim, vložen pa je predlog za s p r e m e m b o 
prostorskih dokumentov , ki bi omogoči la gradnjo stano-
vanjskih, trgovskih, gostinskih, proizvodnih, obrtno storit-
venih.in poslovnih stavb. Ponudba ne določa višine kupni-
ne, to bodo določili na podlagi prispelih ponudb. C. Z . 

Rcidio Triolor 
H«aOTnQUUr.CaMCE (IO().TIDr«MiCutaH4.<S*«C£ ^ ^ 

G o r e n j s k a 9 6 M H z 
R A D I O Z A R A D O V E D N E 

O r k e s t e r 
O p e r e i n ba le ta 
S N G L j u b l j a n a 

F E S T I V A L N A D V O R A N A B L E D 
I . j a a u a r 2 0 0 9 ob i g . u r i 

Cena: 2 5 . - EUR 
Predprodaja vstopnic: 

Turitti,<hio informacijski center Bled 
tel.i 04. 5 7 4 H 2 2 . 
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Prva podelitev lovskih koncesij 
Država naj bi lovskim organizacijam podelila koncesije za dvajset let. Postopke naj bi končali 
do konca maja prihodnjega leta. 

CVETO Z A P L O T N I K 

Kranj - Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehra-
no je v petek v u r a d n e m li-
stu objavilo javni razpis za 
prvo podelitev konces i j za 
tra jnostno gospodar jen je z 
divjadjo, na podlagi katerega 
bo izbranim lovskim organi-
zac i j am podeli la k o n c e s i j o 
za obdobje dvajsetih let. Mi-
nistrstvo bo sprejemalo vlo-
ge do 1 6 . januarja prihodnje 
leto. Petčlanska komisi ja jih 
bo pregledala in v šestdese-
tih dneh od zaključka razpi- Država bo za upravljanje lovišč podelila koncesije za obdobje dvajsetih let / Foio:Co,.zd Ka«ii< 

Lovišče Koncesnina Lovišče Koncesnina 
Pšata 1-453 Mengeš 273 
Komenda 581 Vodice 388 
Toško Čelo 4 4 8 Jesenice 675 
Dovje 615 Kranjska Gora 730 
Stol-Žirovnica 205 Jošt-Kran 765 
Jezersko 1 .344 Storžič 1 .013 
Šenčur 377 Udenboršt 1 . 0 0 7 
Š m a r n a gora 3 9 4 Dobrova 632 
Horjul 350 Polhov Gradec 1 . 105 
Šentjošt 4 5 0 Kropa 4 8 2 
Nomenj-Gorjuše 1 .025 Stara Fužina 923 
Bohinjska Bistrica 6 4 6 Bled 6 0 5 
Begunjščica 1.431 Jelovica-Ribno •741 
Poljane 1 . 2 2 2 Sovodenj 883 
Selca 1 . 2 1 9 Železniki . 1-985 
Tržič 520 DobrČa 597 
Krvavec 324 Gorenja vas 1 . 141 
Medvode 572 Sonca 1 .203 
Sorško polje 4 9 0 Križna gora 377 
Škofja Loka 1 . 1 8 2 Žir i 5 9 6 

sa predlagala koncesionarja 
za posamezno lovišče, o iz-
biri bo odločil minister z od-" 
ločbo. Pri izbiri bodo upošte-
vali prednostn i vrstni red. 
Prednost bo imela lovska 
organizacija, ki je že doslej v 
sk ladu s predpis i in načrti 
strokovno upravljala z loviš-
čem. N a d r u g e m m e s t u je 
lovska organizaci ja , katere 
večji de l č lanov so lastniki 
zemljišč in gozdov oz. imajo 
stalno bivališče na območju 
lovišča, na tretjem mestu pa 
lovska organizacija, ki meji 
na lovišče sedanjega uprav-
ljavca. K o bo odločba za po-
s a m e z n o lovišče dokončna, 
bo minis t rs tvo z i z b r a n i m 
konces ionar jem na jkasne je 
v šestdesetih dneh sklenilo 

koncesi jsko pogodbo; priča-
kuje jo , da bodo postopke 
končal i do konca maja pri-
hodnjega leta. Lovska orga-
nizaci ja bo na podlagi po-
godbe morala plačati konce-
si jsko dajatev, ta znaša 15 od-
stotkov od letnega povprečja 
prihodkov od gospodarjenja 
z divjadjo v lovišču v obdo-
b j u 2 0 0 3 - 2 0 0 7 . Prihodek 
vk l jučuje tako pr ihodek od 
prodane divjačine kot od lov-
nega turizma. Izbrani kon-
ces ionar j i za lovišča v Go-
r e n j s k e m lovsko upravljav-
s k e m območju bodo morali 
plačati od 205 do 1 .985 evrov 
koncesi jske dajatve. Polovi-
co dajatve bodo dobile obči-
ne na območju lovišč, drugi 
del pa država. 

''Hribovcr že prejemajo odločbe 
Agencija za kmetijske trge bo do 20. decembra izdala 34.800 odločb za izravnalna plačila 
hribovskemu kmetijstvu. 

CVETO Z A P L O T N I K 

Kranj - Agendja za kmetijske 
trge in razvoj podeželja bo le-
tos za različne podpore kme-
tijstvu in podeželju izplačala 
3 4 0 mil i jonov evrov, kar je 
največ doslej.Upravičenci so 
do 1 . decembra ž e prejeli 
3 12 ,6 mili jona evrov, c ^ tega 
12 1 , 1 mili jona evrov državne-
ga in 191 ,5 milijona evrov ev-
ropskega denarja. Kot je na 
petkovi novinarski konferen-
ci povedal generalni direktor 
agenci je Benedikt f e ranko , 
SO j im največ denarja (121,3 
mi l i jona evrov) izplačali za 
enotna plačila, za izravnalna 
plačila za območja z omeje-
nimi možnostmi za kmetij-
sko dejavnost (43 milijonov), 
za kmetijsko okoljske ukrepe 
(40,7 milijona) in za ukrepe 
razvoja podeželja (35,5 mili-
jona). 

A g e n d j a je začela že tudi z 
izplačilom zahtevkov iz letoš-
njih zbirnih vlog. 3.350 kme-
tijskim gospodarstvom, ki so 

Kmetijam, ki so utrpele Izpad dohodka zaradi poletnih ujm, 
je agencija že izplačala polovico vrednosti plačilnih pravic. 

j i m poletna neur ja s točo 
povzročila prece jšen izpad 
dohodka, je že oktobra in no-
v e m b r a izplačala polovico 
vrednosti letošnjih plačilnih 
pravic v s k u p n e m z n e s k u 
3 ,95 mi l i jona evrov. V t e m 
m e s e c u je začela izdajati od-
ločbe za izravnalna plačila za 
območja z omejen imi mož-
nos tmi za kmet i j sko dejav-
nost . s k u p n o naj bi jih d o 

konca leta izdala okrog 34 ti-
soč v vrednosti 25 milijonov 
evrov, preostale pa bo izdala 
januarja. Odločbe za drobni-
co bo izdajala od začetka ja-
nuarja do marca, za izplačila 
plači lnih pravic od s redine 
januarja do sredine m a r c a , 
za govedo od s red ine maja 
do konca junija, za kmetijsko 
okol jske ukrepe ( S K O P in 
KOP) pa aprila in maja. 

V agenci j i s o preverjali 
tudi izpolnjevanje večletnih 
zavez za kmeti jsko okoljske 
ukrepe in za izravnalna pla-
čila za območja z omejenimi 
možnostmi za kmetijsko de-
javnost. S pr imerjavo povr-
š in m e d leti 2 0 0 4 , 2 0 0 5 in 

V agenciji že pripravljajo 
na kampanjo elektronske-
ga izpolnjevanja zbirnih 
vlog in zahtevkov za leto 
2009, pri tem pa v pri-
merjavi z letošnjim letom 
ne predvidevajo bistvenih 
sprememb. 

2 0 0 6 so ugotovili nedovolje-
na odstopanja oz. zmanjša-
n j e površ in, zato so 8 . 2 0 0 
uprav ičencem ž e izdali od-
ločbe o vrač i lu denarja v 
s k u p n e m znesku 3,7 milijo-
na evrov. Izdali bodo še 
okrog 8 0 0 tovrstnih odločb z 
zahtevo po vračilu 360 tisoč 
evrov. 

mailto:lotnik@g-glas.si
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Obvezno v elektronski obliki 
z novim letom bo za vse davčne zavezance obvezno, da davčne obračune in obračune davčnega 
odtegljaja pošiljajo na davčno upravo v elektronski obliki. 

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

Kranj - Srednje in velike go-
spodarske družbe mora jo že 
od lanskega 1 . apri la dalje 
pošiljati davčni upravi 
(Durs) davčne obračvme in 
obračune davčnega odteglja-^ 
ja izključno v elektronski ob-
liki preko sistem eDavki, od 
1 . januarja prihodnje leto pa 
bo poš i l janje podatkov v 
takšni obliki obvezno tudi za 
s a m o s t o j n e podjetnike . 

m a l e gospodarske družbe , 
mikro družbe in posamezni-
ke, ki samostojno opravljajo 
dejavnost. Zavezanci potre-
bujejo za to poleg računalni-
ka in dostopa do intemeta š e 
kvali f icirano digitalno potr-
dilo, ki ga mora jo pred 1. ja-
nuar jem pridobiti pri poob-
laščenih overovitel j ih ( A C 
N L B , Halcom CA, Poštarca 
in Sigen-ca). Z a elektronsko 
oddajo obračunov in drugih 
napovedi l ahko pooblasti jo 

tudi druge pravne ali f izične 
osebe (zaposlene v podjetju, 
r a č u n o v o ^ k i servis itd.), po-
oblastilo za to pa je tudi tre-
ba urediti pred 1. januarjem 
2 0 0 9 . Obra2ci in navodila 
za pooblaščanje so dostopni 
na j a v n e m delu eDavkov v 
rubriki Pooblaščanje. Poda-
tke je m o ž n o poslati v elek-
tronski obliki tudi preko ra-
čunaln ikov , Id so dostopni 
na javnih m e s t i h davčnih 
uradov. 

Obvezno poslovanje preko 
s istema eDavki bo vplivalo 
tudi na nač in oddaje poda-
tkov za o d m e r o dohodnine 
za leto 2 0 0 8 . Lani so jih zave-
zanci še lahko oddajali preko 
odprtega portala eDavki ali 
celo na zgoščenki in disketi, 
za leto 2 0 0 8 pa jih bodo mo-
rali dostaviti izkl jučno po 
elektronski poti preko siste-
m a eDavki s k v ^ i f i c i r a n i m 
digitalnim potrdilom najpo-
zneje do 31. januarja 2 0 0 9 . 

Oblikovali bodo krovni sklad 
KD Skladi so ob koncu novembra od agencije za trg vrednostnih papirjev 
prejeli dovoljenje, da iz obstoječih vzajemnih skladov oblikuje krovni sklad. 

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

Ljubljana - Sprememba bo 
začela veljati 1. januar ja 
2 0 0 9 , takrat se bo oblikoval 
K D Krovni sklad, v seh se-
demnajst obstoječih vzajem-

nih skladov družbe pa se bo 
preoblikovalo v njegove pod-
sklade. G l a v n a prednost 
takšnega preobl ikovanja je 
davčno ugodne jše in hkrati 
enostavnejše prehajanje vla-
gateljev med podskladi krov-

nega sklada. Preoblikovanje 
ne bo vpUvalo na vrednost 
enot premoženja vzajemnih 
skladov oz. podskladov niti 
ne na vplačila in izplačila in-
vestici jskih kuponov. Delo-
ma se bodo spremenili le na-

zivi podskladov, vlagatelj pa 
bo odtlej lahko v e n e m doku-
mentu (prospektu) našel vse 
podatke o podskladih in jih 
lažje pr imer ja l m e d seboj . 
Kot je dejal D a g Kralj, pred-
sednik uprave KD Skladi, je 
prehajanje vlagateljev iz ene-
ga podsklada v drugega smi-
selno le kot del dolgoročnega 
oblikovanja portfelja ali kot 
pri lagajanje n j ihovim živ-
l j en j sk im r a z m e r a m , ni pa 
p r i m e r n o z a kratkoročne 
špekulacije. 

Pozavarovalnica Sava 
in Gorenje krepko navzdol 
C V E T O Z A P L O T N I K 

Kranj - Tečaji nekaterih del-
nic na Ljubljanski borzi so se 
v m i n i d e m tednu še znižali, 
tečaji drugih so se malo zvi-
šali. Največ, več kot 13 odstot-
kov, sta na vrednosti izgubili 
delnici Goren ja Ve len ja in 
Pozavarovakiice Save. Tečaj 
delnice Zavarovalnice Tri-
glav se je znižal za 4 ,7 odstot-

ka, Intereurope za 3,1 odstot-
ka, N F D 1 za 2 ,2 odstotka, 

^ Istrabenza za 2, Luke Koper 
za 1,7 in Telekoma za 1,3 od-
stotka. Delnica Pivovarne La-
ško je porasla za 3,5 odstotka, 
Krke za 1 , 9 , Mercatorja in 
Save Kranj pa za 1,6. Sloven-
ski borzni indeks S B l 2 0 in 
indeks n a j p o m e m b n e j š i h 
delnic S B ! T O P sta še malo 
izgubila na vrednosti. 

Delnica 

Gorenje Velenje 
Intereuropa Koper 
Krka Novo mesto 
Luka Koper 
Mercator Ljubljana 
Petrol Ljubljana 
Telekom Slovenije 
Aerodrom Ljubljana 
Istrabenz Koper 
Pivovarna Laško 
Sava Kranj 
N o v a K B M 
Pozavarovalnica Sava 
Zavarovalnica Triglav 
I D K D 
N F D i 

Krona Senior 
Zvon Ena ID 
SBIzo 
SBI TOP 

Enotni tečaj (v evrih) 
1 2 . 1 2 . 2 0 0 7 5.12. 2 0 0 8 12 . 12 . 2 0 0 8 

12 ,74 

9 7 5 9.45 
52.87 53.«8 
23,33 22 .93 

1 6 6 , 6 0 1 6 9 , 2 1 
250 , 17 25 1 ,08 
143 ,06 141 ,25 
28 .88 29 , 15 

35.05 34.36 
3 9 , 9 0 41,33 
27 1 ,47 275,89 
1 0 , 9 9 1 0 , 8 9 
1 2 , 9 9 " ' 2 7 
15,74 15 ,00 
3 , 9 6 4 , 0 1 

0 , 9 8 2 0 , 9 6 0 
5,85 5 ,68 

7 , 0 9 

3-975'iO 3-948,90 
qi2 ,86 912 ,66 

43.68 
38 , 10 

1 2 2 , 1 5 

92.77 
318 , 13 

9 1 2 , 5 2 
397.&1 

1 4 8 , 9 0 
1 0 2 , 4 8 

85.31 
6 1 3 , 0 4 

14.99 
2 , 9 0 
12 , 14 

2 0 , 8 9 
11.315^ 
2498,34 

Podarite si vesoje veseja! 
Trio že za 30 EUR 
INTERNET • TV • TELEFON 

FOX 
V a r n o s t n i p a k e t 

• • - • . A 

24 obrokov 

28^ 
^G50CX) 

~FUlX HD • 94 cm diagonale 

Gorenjska ̂  Banka 
Hanka ,1 /)o.>lu/jom 
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Nov spirometer 
za porodnišnico 
v Lotrič laboratoriju za meroslovje v Selcih so 
se odločili, da kranjski porodnišnici podarijo 
denar za nakup spirometra, naprave za merjenje 
pljučnih funkcij. 

V I L M A STANOVNIK 

Kranj - "Predpraznični de-
cembrski dnevi so čas obda-
rovanj in tudi mi smo veseli 
vsake lepe geste," je ob sre-
dini priložnostni slovesnosti 
v 1. nadstropju bolnišnice za 
ginekologijo in porodništvo 
v Kranju poudarila direktori-
ca Andreja Cerkvenik Ška-
far, dr. med., ter se v imenu 
vseh zaposlenih pa tudi bol-
nic zahvalila Marku Lotriču, 
direktorju Lotrič laboratorija 
za meroslovje iz Selc. 

"Vsako novo rojstvo, pa 
naj bo v porodnišnici ali v la-
boratoriju, potrebuje skrb in 
nego. Tako se je ideja o do-
natorstvu kranjski porodniš-
nici porodila ob odprtju 
naše nove dejavnosti na po-
dročju dolžine, ki smo jo do-
dali že uveljavljenim dejav-
nostim tehtanja, temperatu-
re, tlaka in volumna. Prvo, 

kar se zgodi človeku v življe-
nju, je tehtanje in merjenje 
dolžine," je odločitev o do-
natorstvu pojasnil Marko 
Lotrič, ki ima kot oče treh 
zdravih otrok lepe spomine 
na kranjsko porodnišnico, s 
katero sedaj sodeluje tudi 
poslovno. 

"Za naše delo je novi spi-
rometer zelo pomembna 
pridobitev, saj bomo nado-
mestili staro aparaturo, kate-
re tehnične zmožnosti so že 
precej pri kraju. Ker pa na-
pravo potrebujemo za izme-
ro pljučne ftmkcije pred 
operacijami in po njih, pa jo 
uporabl jamo vsaj petkrat 
dnevno," je pojasnil Aleš 
Rozman, dr. med. spec. ane-
steziologjje, ter dodal, da so 
z nakupom aparata zaokro-
žili področje respiratorae 
oskrbe bolnic v bolnišnici za 
ginekologijo in porodništvo 
Kranj. 

Vodja anestezlologije Aleš Rozman, direktorica Bolnišnice za 
ginekologijo in porodništvo Kranj Andreja Cerkvenik Škafar 
in direktor Lotrič laboratorija za meroslovje Marko Lotrič ob 
novem aparatu za merjenje pljučnih funkcij / Foto: comd Kav<i< 

MENGEŠ 

jerič prijavil nezakonitosti zbiranja podpisov 

Nekateri Mengšani se, kot kaže, še vedno niso sprijaznili z 
lansko odločitvijo svetnikov, da se bo občina raje kot za ob-
novo krvavškega sistema za preskrbo z vodo odločila za 
lastne vrtine na Mengeškem polju, saj smo v teh dneh priča 
besednemu sporu med županom Francem jeričem in ne-
kdanjim županom in glavnim zagovornikom krvavške vode 
Tomažem Štebetom. Na pobudo slednjega so člani civilne 
iniciative že maja zbrali 352 podpisov za referendum o pre-
skrbi s pitno vodo s Krvavca. Zadeva se je začela zapletati 
oktobra, ko je župan Jerič podal policijsko prijavo, saj naj bi 
prišlo do nezakonitega zbiranja teh podpisov. "Po naših in-
formacijah so se podpisi zbirali izven prostorov upravnega 
organa. Pri poizvedovanju na Upravni enoti Domžale je bilo 
ugotovljeno, da je v dveh dneh fizično nemogoče overiti to-
liko podpisov, kot jih je bilo dejansko overjenih in oddanih 
Občini Mengeš," med drugim piše v prijavi, jerič zapleta ne 
želi komentirati, pojasnil je le to, da so zadevo preverili na 
željo občanov. Tomaž Štebe pa ogorčen zahteva, da uprav-
na enota in policija zadevo čim prej raziščeta, od župana Je-
riča pa zahteva dokaze za obtožbe in opravičilo, j. P. 

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

Prvi obiskovalci Hiše Zdravja 
Hiša Zdravja C G doživela ognjeni krst s predavanjem o diabetesu. 

MOJCA Š I M E N C 

Kranj - V petek, 28. novem-
bra, je bilo v sprejemni dvo-
rani Gorenjskega glasa prvo 
predavanje v okviru Hiše 
Zdravja. Gre za nov projekt, 
namenjen ozaveščanju o 

zdravstvenih temah, kjer 
bomo tistim, ki se že spopada-
jo z boleznijo, poskušali poma-
gati z najnovejšimi znanstven-
imi spoznanji, tiste pa, ki težav 
(še) nimajo, poučiti o tem, kaj 
je določena Mezen, kateri de-
javniki povečujejo tveganje 

zanjo in kako se ji izogniti ali 
jo "prestaviti" na S m kasneje. 
Zdravje je pač najbolj pomem-
bna vrednota in tudi, ko ga 
izgubimo, lahko, če imamo 
znanje, dolgo in kakovostno 
živimo. V Hiši Zdravja G G 
bomo vsak mesec pripravili 

predavanje na izbrano temo 
in v goste povabili ugledne 
slovenske zdravnike, ki bodo 
bralcem Gorenjskega glasa 
svetovali tudi na spletni 
strani. V "paket" informacij 
od A do Ž sodita tudi mini 
priročnik in DVD. 

Prvo predavanje Hiše Zdravja GG, na katerem je 
dr. Karmen Janša, specialistka diabetologinja, govorila 
o diabetesu, bolezni, ki jo ima na milijone ljudi, število 
bolnikov pa skokovito narašča (samo v Sloveniji se je v 
zadnjih letih število bolnikov s tipom 2 povečalo za 
četrtino), je odlično uspelo. 

Sadjarstvo Markuta je za vse obiskovalce predavanja 
pripravilo prijetno presenečenje. Pogostili so jih z 
jabolčnim sokom, svežimi jabolki (ki so dišala tako, kot 
dišijo prava jabolka - mimogrede, ste opazili, kako brez 
vonja so jabolka v velikih trgovskih centrih?) in jabolčnimi 
krhlji, za konec pa še raztegnili meh harmonike. 

Nejasna usoda mamuta 
Skuiptura mamuta v naravni velikosti je izdelana, odgovorov na vprašanje, 
kam in kdaj bo kip postavljen, pa še vedno ni. 

JASNA P A I A D I N 

Kamnik - Leto 2008, Id so ga 
Kamničani zaradi 7 0 . oblet-
nice najdbe mamutovega 
okostja v Nevljah in velikih 
načrtov, ki so jih imeli s po-
stavitvijo skulpture v naravni 
velikosti, poimenovali kar 
mamutovo leto, je pri koncu, 
največji kip v Sloveniji pa na 
sotočju Kamniške Bistrice in 
Nevljice še vedno ne stoji 

Kamniški kipar Miha Kač 
ga je izdelal že poleti, a z obči-
no ni podpisal nobene pogod-
be, zato se je hitro začelo zati-
kati. "Od vsega začedo sem 
govoril, da bom kip izdelal za 
tretjino cene livarja, a denarja 
za mene do sedaj niso našli. 

Res je, kip sem delal za Kam-
nik, a gre za ogromen pro-
jekt, ki bi ga le neumni pc>da-
rili. Z a norca me ne bodo 
imeli! S takimi ljudmi se eno-
stavno ne da več pogovarjati. 
Sam sem svoje naredil, in to 
pravočasno, zdaj pa ni nič iz 
vsega skupaj," zelo razočaran 
nad razpletom projekta, Id se 
m u je z vso energijo posvečal 
zadnji dve leti, razlaga Miha 
Kač, ki ima kip, ki čaka na od-
litje v bron, še vedno na do-
mačem vrtu. Ker se po njego-
v e m mnenju na kamniški 
občini ne odzivajo primemo, 
se je pred dnevi s predpogod-
bo dogovoril s Prirodoslov-
nim muzejem Slovenije, nad 
čemer pa ni niti najmanj nav-

dušen Župan Tone Smolni-
kar. 

"Naša napaka je, da z avto-
rjem nismo podpisali pc^od-
be, a Kač je vseskozi j avno po-
udarjal, da bo kip Kamniku 
podaril, zato smo v proračunu 
predvideli le 1 4 0 . 0 0 0 evrov 
za livarja in materialne stro-
ške. Kasneje smo se bili pri-
pravljeni pogovoriti tudi za 
honorar, a se je stvar zavlekla, 
predvsem zaradi težav pri 
urejanju potrebnih zemljišč 
na sotočju. Lastniki nam do-
stopa ob Nevljid niso dovolili, 
trenutno pa čakamo na grad-
beno dovoljenje za postavitev 
lesenega mostu preko Bistri-
ce," je svoje videnje predstavil 
župan in poudaril, da si kip v 

Kamniku še vedno želijo, zato 
bodo del temu namenjenih 
sredstev prenesli tudi v pri-
hodnji proračun, a številka 
dve ne želijo biti. "Če bo ma-
m u t stal v Ljubljani, ga v 
Kamniku pač ne bomo ime-
li," je odločen Smolnikar. 

V prirodoslovnem muzeju 
so nam zagotovili, da ne gre 
za nobeno rivalstvo med 
Kamnikom in Ljubljano, da 
pa so zares predložili vlogo 
ministrstvu za kulturo za 2 1 0 
tisoč evrov, s katerimi bi Kače-
v ^ mamuta postavili na bo-
doči lokadji muzeja pri žival-
skem vrtu. "Iskreno rečeno, je 
možnosti za to malo, več pa 
bo znanega konec februarja," 
je povedala direktorica muze-
ja Breda Činč JuhanL 

Ali bo m a m u t prihodnje 
leto, ko Kamnik praznuje 
780-letnico prve omembe, 
stal na sotočju Bistrice in 
Nevljice, se ne ve, Miha Kač 
pa zatrjuje, da bo v skrajnem 
primem kupca iskal v tujini. 

JESENICE 

Najlepše praznično darilo šoli Poldeta Stražišarja 

Osnovna šola s prilagojenim programom Poldeta Stražišarja 
se je razveselila prazničnega darila. Zavarovalnica Triglav, Ob-
močna enota Kranj, je denar, namenjen prazničnim voščilni-
cam v vrednosti dva tisoč evrov, podarila šoli za pomoč pri 
organizaciji specialne olimpijade Gorenjske maja 2009. To bo 
eden od pomembnejših^logodkov ob 50-letnicf šole. Ob pre-
daji čeka se je v imenu šolskega kolektiva zahvalil ravnatelj 
Alen Kofbl, ki je poudaril: "Ta donacija je za nas res dobrodoš-
la, saj je organizacija specialne olimpijade z dvesto do tristo 
udeleženci za nas velik organizacijski in tudi finančni zalo-
gaj." Direktor Območne enote Kranj Aleš Klement je dodal: 
"To je naša tradicionalna donacija v decembru, letošnja je že 
deseta po vrsti. Doslej smo pomagali bolnišnicam. Zvezi Son-
ček in drugim, letos smo se za Osnovno šolo Poldeta Straži-
šarja odločili zaradi programa, ki so nam ga predstavili. Zdi se 
nam zelo zanimiv in zajema širok krog učencev." J. R. 

http://WWW.CORENJSKIGLAS.SI
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Bistrica nekoč in danes 
Osnovna šola Bistrica ima že eno leto novi prizidek. Jubilej so proslavili z odprtjem razstave 
fotografij domačega kraja. 

STOJAN SAJE 

Bistrica pri Tržiču - Ob lan-
skem prazniku Občine Tržič 
s o odprli novi pr iz idek 
Osnovne šole Bistrica. Točno 
leto dni ^ t e m so v šolo pova-
bili bivše zapos lene , pred-
stavnike sveta šole in sveta 
staršev, krajane in druge go-
ste. Pozdravil jih je ravnatelj 
Štefan Žun, Id je izrazil zado-
voljstvo, da so po rešitvi pros-
torske stiske dobili še novo 
opremo. Prizidek dobro služi 
svojemu namenu, saj ima po-
leg novih učilnic sodobno o -
čunalnico, knjižnico in zobno 
ambulanto. Kako so j im všeč 
ti prostor, so povedali učend. 
Besede so prepletli s pesmijo, 
glasbo in plesom, z igro Ro-
m e o in Julija pa so razkrili, 
kaj vse zmore ljubezen. Ker 
imajo odrasli radi mlade, so 
povečali njihovo šolo. Kot je 
dejala predsednica Krajevne 
skupnosti Bistrica Vida Raz-
tresen, bi rrJadina potrebova-

Šte^n Žun je odprl razstavo fotograf)) o Bistrici v tamkajSnji $oli. 

la še center za razne dejavno-
sti in druženje. Tržiški župan 
Borut Sajovic je pohvalil uspe-
šen kolektiv in dobro sodelo-
vanje z okoljem. Skupaj si pri-
zadevajo za napredek v kraju, 
ki je lepo viden tudi iz fotogra-
fij na razsUvi Bistrica nekoč 
in danes. 

Del starih fotografij, katerih 
lastniki so Tržiški muzej. Vla-
do Goitez, Janez Dolžan, Ja-

nez Perko, Jože Močnik, Jože 
Papler , He lena Mlinarič , 
Majda Klemendč, Jurij Smo-
lej in \ ^ j e m L a u s ^ e r , so od 
poletja razstavljali na več lo-
kacijah. Novejše posnetke so 
dodali V i l jem L a u s e ^ e r , 
Trne Klemenčič in Lado Sreč-
nik. Slednji je povedal, da so 
v šoli Bistrica postavili tride-
set panojev in nanje razvrstili 
okrog štiristo fotografij . Po-

snetki razkrivajo širitev vasi, 
ki je imela pred dvesto leti ko-
maj sto prebivalcev. Danes je 
v nase l ju Bistrica več tisoč 
prebivalcev. Verjetno si bodo 
mnog i decembra in januarja 
ogledali zanimivo razstavo, v 
katero sta o n in Klemenčič 
vložila veliko truda. V nekaj 
letih želijo zbrati še gradivo 
za Kroniko Bistrice s š i ršo 
vsebino. 

Za zdravstveni 
dom segli v roke 
Podpisana pogodba o nakupu prostorov za 
zdravstveni dom v Preddvoru. 

DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Preddvor - Odločitev, da bo 
novi zdravstveni d o m v 
Preddvoru v bližini sedanje-
ga, je dokončna. Prejšnji te-
den sta župan Miran Zadni-
k a r in direktor podjetja IG 
D O M Ivan Marjek podpisala 
pogodba o nakupu prostorov 
za potrebe Zdravstvene po-
staje Preddvor z zobno am-
bulanto in lekarno. V i š i n a 
kupnine znaša 3 0 8 tisoč ev-
rov, vključno z DDV, ob če-
m e r novi lastnik zemljišča in 
investitor novogradenj na lo-
kaci j i ob s e d a n j e m zdrav-
stvenem domu zagotavlja še 
brezplačen na jem prostorov 
v s e d a n j e m zdravstvenem 
domu, in sicer do preselitve 

v nove prostore. Več kot pol-
ovica vrednosti kupnine se 
bo porabila namensko, torej 
za p r i m e m o in kakovostno 
ureditev prostorov splošne 
in z o b n e ambulante . "Pre-
pričan sem, da se bosta na-
meravana gradnja in uredi-
tev novih prostorov na loka-
ciji pred obstoječim zdrav-
s tven im d o m o m n a Belski 
cesti izkazala za gospodarno, 
racionalno in najpr imemej-
šo odločitev, in bodo novi 
prostori, v katerih bo kot do 
sedaj občanom in tudi dru-
g i m zagotavl jana kakovost-
na , strokovna in pri jazna 
oskrba ter pomoč, p r i m e m o 
služili svojemu namenu," je 
ob podpisu dejal župan Mi-
ran Zadnikar. 

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

HALO - HALO GORENJSKI GLAS 
telefon: 04 201 42 00 

NaroČi)« objovo siKejetrumo po t̂ fonu 04/20)-42-00, faksu 04/20M2-U dli osebno m eifiweisovi cesti A, 
v Kranju 02. po poiti - do ponmM̂^ h /̂ trtica do 1100 urrl Cmm og(AV)v in prnudb v rubnklr l̂ ftln* ugodna 

JANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, lANCOVO 91 ,4240 

RADOVLJICA, TEL: 04/5315 249, FAX: 04/53 «4 23° 
KOPALNI IZLET BERNARDIN: 22. 12.; LJUTOMER S PANON-
SKIMI TERMAMI: 2 3 . 1 2 . - 26 . 12 . ; OGLED ŽIVIH JASLIC V RAZ-
KRIŽJU 27 . 12 . 

O B V E S T I L A O D O G O D K I H O B I A V L J A M O V R U B R I K I G L A S O V 

K A Ž I P O T B R E Z P L A Č N O S A M O E N K R A T . 

PRIREDITVE 

Z a otroke v knjižnicah 
Poljane - V knjižnici se bo delavnica za spretne prste Okra-
ski za praznike začela danes, v torek, i6 . decembra, ob 17 . 

uri. 

Železniki - Ura pravljic Med snežinkami se bo v knjižnici za-
čela jutri, v sredo, 17. decembra. 

Trata - V knjižnici se bo delavnica za spretne prste Okraski 
za praznike začela v četrtek, i8. decembra, ob 17. uri. 

Sovodenj - V knjižnici se bo delavnica za spretne prste Izde-
lajmo voščilnice začela v petek, 19 . decembra, ob 18. uri. 

Žiri - V knjižnici se bodo igralne urice z nemščino za naj-
mlajše začele ob 17. uri, za malo starejše pa ob 18. uri. 

Škofla Loka - Ura pravljic Zgodba o velikem ropu se bo v 
knjižnici začela danes, v torek, i 6 . decembra, ob 17 .30. 

Radovljica - Pravljična ura Trije prašički se bo v četrtek, i8. 
decembra, ob 17 . uri začela v Knjižnici A. T. Linharta. 

Bohinjska Bistrica - Pravljična ura Trije prašički se bo v knjiž-
nici začela jutri, v sredo, 17. decembra, ob 17 . uri. 

Bled - Pravljica o predpasniku in ustvarjalna delavnica Moj 
prvi bertušček se bo v knjižnici začela v petek, 19. decembra, 
ob 17 . uri. 

Jesenice - V knjižnki bo jutri, v sredo, 17. decembra, ustvar-
jalna delavnica Svetleča smrečica od 16. do 17 .30 , v četrtek, 
i8. decembra, bo ura pravljic ob 17 . uri. Zadnja pravljica v 
tem koledarskem letu bo nekaj posebnega. Na obisk bo pri-
šel čarovnik Silvano in predstavil Zgodbe iz čarobne knjige. 

Slovenski Javornik - Ustvarjalna delavnica se bo v knjižnici 
začela danes, v torek, 16. decembra, ob 16. uri. 

Obisk dedka Mraza 
Gorje - Občina Gorje vabi danes, v torek, i6. decembra, ob 17. 
uri otroke in starSe v Gorjanski dom na obisk dedka Mraza. 

Burno življenje in vznemirljiva glasba 
Radovljica - Glasbeno-literarni večer, posvečen 150. obletnici 
rojstva skladatelja Giacoma Puccinija (1858-1924), se bo v ra-
dovljiški knjižnici začel danes, v torek, 16. decembra, ob 19.30. 

Prednovoletni swing večer 
Kranj - V petek, 19 . decembra, se bo v baru Mitnica odvil dru-
gi swlng plesni večer. Za animacijo in plesne korake bosta 
ob 2 1 . uri poskrbela Darja Ovsenik in Nejc Zupan, sv\*ing 
glasbo pa bo iz zvočnikov Izvabljala DJ Milka. Večer bosta 
popestrili tudi plesni skupini Meule iz Kranja in Besne gliste 
iz Ljubljane. Vstopnine ni. 

Četrtkanje 
Kranj - V okviru Četrtkanja Klub študentov Kranj vabi v prosto-
re Klubara. Tokratna tema bo pop-hous glasba, začelo pa se bo 
ob 2 1 , uri. 

Veseli december v Gorenji vasi 
Gorenja vas - V okvioi prireditev Veseli december 2008 v Gore-
nji vasi bo srečanje za vse nad 6 0 let - pogostitev z zabavo v 
petek, 19. decembra, ob 17. uri v prostorih OŠ Ivana Tavčarja. 
Pohod po Rupnikovi liniji bo v soboto, 20 . decembra, ob 9. uri, 
zbirališče bo pri trgovini KGZ v Gorenji vasi. Božično-novolet-
ni koncert Pihalnega orkestra Škofla Loka bo v nedeljo, 2 1 . de-
cembra, ob 19 . uri. Vstop je prost. Nočni pohod z baklami pre-
ko Sv. Urbana, nato naprej v Vinharje, bo v petek, 26. decem-
bra. Zbirališče bo ob 18. uri na avtobusnem postajališču na Go-
renji Dobravi. Novoletni pohod na Blegoš bo v petek, 2. januar-
ja; zbirališče bo ob 8. uri pri podjetju Marmor na Hotavljah. 

Colcarija na Selškem po starem 
Škof ja Loka - V petek, 19 . decembra, ob 18. uri bo v Mihellče-
vi galeriji v Kašči predvajanje filma Golcarija na Selškem po 
starem, nato bo pogovor z avtorjem Janezom Habjanom. 
Vstop je prost. Vabi Prosvetno društvo Sotočje Škofja Loka. 

RAZSTAVE 

Pregleda razstava likovnih del 
Jesenice - Iz razstavnega salona Dollk vabijo v petek, 19 . de-
cembra, ob i8. uri na odprtje pregledne razstave likovnih del 
slikark in slikarjev, članic in članov Dolika. 

IZLETI 

Na Krim 
Tržič - Mladinski odsek Planinskega društva Tržič vabi v so-
boto, 20 . decembra, na 1 1 0 7 metrov visok Krim. Odhod po-
sebnega avtobusa ob 8. uri izpred OŠ Tržič. Prijave in infor-
macije po tel.: 5971 536 ali pri mentorjih na šolah. 

Na planino Lipanca 
Bled - Triglavski narodni park obvešča, da bo zaradi slabega 
vremena izlet TNP na planino Lipanca s petka,12. decem-
bra, prestavljen na soboto, lo . januarja. 

PREDAVANJA 

Dojenje 
Školja Loka - Mednarodna zveza za dojenje (LLLI) vabi na sre-
čanje v petek, 19 . decembra, ob 16.30 v prostorih Zdravstvene-
ga doma Škofja Loka. Tema srečanja bo Uvajanje goste hrane. 
Informacije-tel. 0 4 / 5 1 0 8 0 0 1 (Irena) in 01/3611 3 2 0 (Andreja). 
Osnovne informacije o dojenju so na voljo tudi na spletni stra-
ni http://vftvw.dojenje.net, zavihek Vprašanja. 

KONCERTI 

Božični koncert 
Kamna Gorica - Pevke in pevci mešanega pevskega zbora 
LIpnIca z zborovodkinjo Nino Bogataj vabijo v petek, 19 . de-
cembra, ob 19 . uri v cerkev sv. Trojice v Kamno Gorico na 
božični koncert. V goste so povabili Marijo Pogorevc- vokal, 
Cirilo Zupane - citre in vokal, Jara Ješeta, ki bo zbor sprem-
ljal na orglah, ter povezovalca Bojana Pogačnika. 

OBVESTILA 

interaktivni tečaj Osnove ličenja 
Slovenski Javornik - Mladinski center Jesenice obvešča, da 
se bo Interaktivni tečaj Osnov? ličenja v sredo, 17. decem-
bra, ob 17. uri začel v dvorani Mladinske točke, v kulturnem 
domu na Slovenskem Javorniku. 

GG mali oglasi 
04/20142 47, e-pošta: (nalioglasi@g-glas.si 
www.gorenjskigia$.$i 
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89.8 91.1 96.3 
Gorenjski prijatelj 

R A D I O S O R A 

Radio Sora d.0.0.. 
Kapucinski trg 4,4220 Škofja Loka, 
tel.: 04/506 50 50, fax: 04/506 50 60, 

e-mail: info@radio-sora.si 

Z A POPOLN PREGLED SI OGLEJTE 

WWW.CORENJSKIGLAS.SI/KAZIPOT 

Nagrajenci nagradne igre NOVOLETNI VIDEOMEH 2008, 
ki je bila objavljena v Gorenjskem glasu 5. decembra 2008: 
Janez Delavec, Cerklje; Ivica Slak, Duplje; Marija Jaic, Ško^a 
Loka; Marija Martinjak, Cerklje; Nik Žnklaiiič, Selca; Fani 
Pavlin, Cerklje.Nagrajenci bodo vstopnico dobili po pošti. 
Čestitamo. 

Nagrajenci nagradne križanke ZAVOD ZA TURIZEM 
KRANJ, ki je bila objavljena 2 . decembra v Gorenjskem 
glasu, so: 1. nagrado • 1 x obisk savne za 2 osebi, popol-
dne za 3 ure Mega Centra prejme: Franc Miheičič, Morav-
če; 2. nagrado - 4 x obisk skupinske vadbe ali 4 x obisk fit-
nesa Mega Centra prejme: Marjan Drinovec, Kranj; 3. na-
grado • 1 X obisk squasha ali badmintona Mega Centra 
prejme: Luka Taler, Sp. Gorje, Zg. Gorje; 4. nagrado - me-
njavo gum, podjetja Avtohiša Kranj prejme: Marta Ježek, 
Radovljica; 5. nagrado - majico podjetja Avtohiše Kranj 
prejme: Metka Petek, Boh. Bistrica; 6. nagrado - 20 % po-
pust na delo (servis) podjetja Avtohiša Kranj prejme: An-
ton Poklukar, Kranj; 7. nagrado - promocijski paket pod-
jetja Spar Slovenija prejme: Jerica Zadražnik, Visoko; 8. 
nagrado • promocijski paket podjetja Spar Slovenija prej-
me: Nina Klevže, Kamnik; 9. nagrado - promocijski paket 
podjetja Spar Slovenija prejme: Anica Cričar, Golnik. 

GG mali oglasi 
04/201 42 47, e-pofta: maliogla5i@g-gla5.si 
www.gorenjskigias.si 

Tako tiho in mimo, kot je živel, se je poslovil od nas oče, 
tast, dedek in pradedek 

RUDOLF LANZ 
avtomehanik v pokoju 

rojen 29. 4 . 1 9 2 0 

Od njega se bomo poslovili danes, v torek, 16. decembra 
2008. ob 15. uri na pokopališču v Bitnjah. Žara bo na 

dan pogreba od 9. ure dalje v poslovilni vežid na 
tamkajšnjem pokopališču. 

Žalujoči vsi, ki so ga imeli radi 
Stražišče, Drulovka, Dunaj, Kranichfeld 

OSMRTNICA 

Morda si samo človek 
na tem svetu, vendar 
za nekoga si v nekem 

trenutku ves svet. 
(neznani avtor) 

Prezgodaj nas je zapustila naša sodelavka 

ASIST. METODA 
KOŠIČEK 

dr. med., s^pec. dermatovenerolc^je 

Praznina ob njeni izgubi bo še dolgo boleča. 

Kolektiv ZD Kranj 

OSMRTNICA 

Ko zapro o£i se moje, 
vodi angel me v svet, 

tja na tih neskončen travnik 
na zlat prag nebeških zvezd 

V neizmerni žalosti sporočamo, da nas je za vedno 
zapustila naša ljubljena 

A L B I N A - IVICA 
LE BAR 

roj. Kosmač 

Od nje se bomo poslovili jutri, v sredo, 17. decembra 
2008, ob 13. uri na pokopališču v Preski pri Medvodah. 

Na dan pogreba bo žara v tamkajšnji mrliški vežid 
od 9. ure dalje. 

Njeni: mož Nande, sestra Mirni z možem in 
nečak Peter z družino 

Stražišče pri Kranju, Goričane, 16. decembra 2008 

OSMRTNICA 

Ni večje radosti 
kot v dneh žalosti 

nositi v srcu 
srečnih dni spomine. 

V miru je zaspala naša draga 

TATJANA 
OŠTIR-SEDEJ 

Od nje se bomo poslovili jutri, v sredo, 17. decembra 
2008, na pokopališču v Zgornjih Bitejah. Žara bo od 

9. u re dalje v poslovilni vežid, pogreb pa bo ob 15. uri, 

Namesto cvetja prosimo za darovanje 
v dobrodelne namene. 

Mož Šteiw, sinova Klemen in Krištof z družino 
ter sestre Lejka, Stana in Nika 

O plenicah, 
mozoljih in 
ljubezni 
Razmišljanja o vzgoji 
Avtorica: socialna pedagoginja Damjana Šmid 

Veliki 
dobrodelni 

koncert 

Županov božični končen 

Gospel skupine lOMC 
IZ V e l i k e B r i t a n i j e 

'Ponovno v %ranju 

23. december, 
ob 19.00 uri 

Glavni trg, Kranj 

Športna dvorana MEDVODE. 
pri OŠ Svetje 

24. januar 2009. ob 19. uri 

^ S 

w w w . v e s e l i - d e c e m b e r . c o i n 

i s m m M E R K U R 

GofenjskiCIas ^ 

S E I U S O I , ' 
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M o č glasbe j e 
nepredstavl j iva. 
N j e n o sporočilo je 
univerzalno in se 
dotakne slehernega 
i zmed nas na poseben, 
čaroben način. 
Energija, ki jo začut imo 
v glasbi, nas prevzame, 
zasvoji in nas popelje v 
nove, neslutene 
dimenzi je . 

Paleta čustev, ki j ih 
glasba obudi, je 
neizmerna 
4n prav vsakdo se 
Ižhko poistoveti 
s kakšnim izmed njih. I 

Predprodaja kart: 
sprejcmnn pisarna 

občine Preddvor 
ali rezervacija 

na telefon: 

041/741155-
Cena vstopnice 

je 8 evrov. 

Glasba je življenje, prepustite se n jenemu toku, 

doživite jo. v lepo preživetem Decembrskem večeru z 

V I T O M A V R I Č ob spremljavi pianista JAKE P U C I H A R j A 

naj vas nje čarobnosti objem 
popelje in pripelje 

V dvorano Kulturnega doma Preddvor 
V PETEK, 19.12. 2008, ob 19. uri 

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

LOTO 
Rezultati l o o . kroga 
• 1 4 . decembra 2 0 0 8 

2 , 1 2 , 1 4 , 1 9 , 28, 35, 38 in 30 

Lotko; 6 9 2 5 6 6 

Loto PLUS: 

1 ,3, 4, 27. 37 in 39 

Predvideni sklad lOi . kroga 
za Sedmico: 5 4 0 . 0 0 0 EUR 

Predvideni sklad l o i . kroga 
za Lotka: 7 5 0 . 0 0 0 EUR 

Garantirani dobitek PLUS: 

20.000 EUR 

Mali oglasi 
tel.: 201 4 2 4 7 

fax: 201 4 2 13 

e -mai l : malioglasi@g-glas.si 

Male oglase sprejemamo: za objavo 
v petek - v sredo do 13.30 in za 
objavo v torek do petka do 
14.00! Delovni âs: od ponedeljka do 
petka neprekinjeno od 8. -19. ure. 

NEPREMIČNINE 
STANOVANJA 
ODDAM 

GARSONJERO, opremljeno z vsemi 
priključki, cena po dogovoru, t r 
031/680-976 

FESST, d. o. a, 
nepremičninska 
družba. 
Koroška c 2, Kranj, 
Telefon: 236 73 73 
Fax: 236 73 70 
E-po$ta: 
info(g>fe$st.si 
Internet: 
VAvw.fesst.si 

STANOVANJA PRODAMO: 
KRAN) • Planina I, garsonjera. 31.06 
mi, 7./7,1. i7gr. 1977,74.000.00 EUR. 
KRAN) • Zlato polje, enosobno 
stanovanje, 40.44 m2, 3./4, I. »zgr. 
1960. 73.000.00 EUR. 
KRANJ - Zoisova ulica, dvosobno, 
51,30 m2, I. izgr. 1964, 85.000,00 
EUR. 
STANOVANJA KUPIMO: 
Kupimo eno-, enoinpol-, dvosobna in 
trisobna stanovanja. 

'ww.fesst.si 

ITD NEPREMIČNINE, do .o . 
MAISTROV TRG 7. 

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

04/23-66.670 

041/755-296, 040/204-661, 
041/900-009 

e-poSta: itd.nepremicninei^siol.net 
www.rtd'plus.si 

lUJ 

HIŠE 
PRODAM 

KRANJ, okolica. Tnstenik, enostanovanj-
sko, medetažno hišo, 340 ni2, na parce-
li 1140 m2. lasten dovoz, vrtnarsi«) ureje-
na. opremljena po meri, cena 470.000 
EUR. IT 041/672-776. Simona soooMa 

POSESTI 
PRODAM 

NAJAMEM 

NEOPREMUENO garsonjero alt eno-
sobno stanovanje v širši okolici Kranja 
(lahko tudi v hiii). v 040/202-634 

800S4d5 

KRANJ, okolica, Trstenik. vrtnarsko ure-
jeno, zazid(jh/o. komunalno opremljeno 
parcelo, sončna, na n>bu naselja, mirna 
lokacija 1100 m2, cena 170 EUR/m2, 
tr 041 /672-776, Simona 8ooe544 

GARAŽE 
ODDAM 

KtKERN^ 
N E P R E M I Č N I N E 

Maistrov trg 12,4000 Kranj 
Tel. 04/20213 53. 202 2S 66 

GSM 051/320700, Emalt: infotgJig.kem.si 

GARAŽO 16 m2 v Škoff Loki, Grohaoevo 
nase§e, ugodno tr 070/828-240 eooee28 

WWW.CORENJSKIGLAS.SI 

Bratov Prapfotntk 10. 4202 Naklo 
PE Kfanjaka caata 22. 4203 Naklo 

• izpušni sistemi in katalizatorji 
. amortizerji m vzmeti, hitri servis 
. avtooptika lor vse za podvozje 
{zavore, disiki) f 

. pnevmatike m platišča 

T: 04 25 76 062 www.a9flantar.si 

MOTORNA VOZILA 
AVTOMOBILI 
PRODAM 

BMW 3IS TDS karavan, I. 96 z zimski-
mi in letnimi gumami in radio, Tt 
041/695-875, Tomo 

NISSAN Oashqal 2.0 DCI 4x4 acenta 
pack. I. 08. kupljen v Sloveniji, z veliko 
dodatne opreme, kot nov, O 
041/646-641 Booaser 

AVTODELI IN OPREMA 
PRODAM 

4 LETNE GUME s platišči, 15 col. in 
prtljažnik (letve) za renault Scenic, I. 
02. «031/678-828 e0O85O3 

PLATIŠČA, GUME za različne avte 
več dimenzij, malo rabljeni akumulator-
ji. 041/722-625 »000552 

STROJI 
IN ORODJA 
PRODAM 

SKORAJ novo namizno, krožno žago z 
enofaznim motorjem. zek> ugodno. ® 
031/859-438 

GRADBENI 
MATERIAL 
GRADBENI MATERIAL 
PRODAM 

ELEMENTE za šolanje, cena 1m2/10 
EUR. t r 040/616-625 sooseoo 

KURIVO 
PRODAM 

DRVA metrska aH razžagana. možna 
dostava.« 041/718-019 eooeaoe 

SUHA. bukova, razžagana drva. v 
031/561-707 

SUHA. jesenova drva, 9 01/75-40-
075 8006623 

STANOVANJSKA 
OPREMA 
POHIŠTVO 
PRODAM 

KOTNO, sedežno garnituro 290x200 
za 200 EUR, « 041/911-835 8ooeQ2i 

GOSPODINJSKI 
APARATI 

PRODAM 

PRALNI stroj in centrifugo Bosch, n 
041/878-494 8O08610 

GLASBILA 
PRODAM 

KLAVIRSKO harmoniko Hohner Verdi 
5N. stodvajset basno. štirikrat oglaše-
no na diskantu, petkrat na basih, ohra-
njena, «051/426-669 800e4M 

DARILA 
PRODAM 

DARILA, novoletna in sitvestrska za 
podjotja ali s.p.-je izvirna in unikatna Iz 
lesa. o 041 /850-406 sooa&m 

MEDICINSKI 
PRIPOMOČKI 
OKULISTIČNI pregledi In komplet 
očala na recep! brez doplačila Optika 
Aleksandra. Oiandia Kranj. tel. 
04/235-01-23 in Optika Saša Tržič. 
04/59-22-802 8008389 

KMETIJSTVO 
KMETIJSKI STROJI 
PRODAM . 

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

TRAKTOR Cararo 3700,1. 99 s pred-
njo hidravliko in vsemi' priključki, cena 
10.500 EUR. t r 041/830-560 

5008620 

OSTALO STORITVE 
KUPIM NUDIM 

KUPIM 

OHRANJEN manj^ trosilec za hlevski 
gnoj. « 031 /7 90-601 8008«03 

TRAKTOR 40 do 70 KM ter tovorno 
dostavno vozito. tr 051 /203-387 

B008467 

TRAKTORSKO prikolk» 5-8 t. puhâ -
nik za seno - bočni odvzem in p^šno 
opremo. tP 04/51-82-643 

8008622 

PRIDELKI 

PRODAM 

SVINJSKI špeh za mast. domača 
kmia. t r 04/25-51-044, 04/23-26-
606 

ZAPOSLITVE (m/ž) 
NUDIM 

DELO DOBI kuhar In ptcopek. Grega 
Hlebec s.p.. Planina 3, Kranj, tr 
040/607-487 «008631 

TAKOJ zaposlim kuharja/ico. Citade-
la, Pševska o. 43. Kranj, t r 041/799-
419 

CVIČEK, kvaliteten, možna dostava, 
tr 041/830-461 8008514 

DOMAČE, deviško, oljčno olje, slo-
venske Istre, cena 10 EUR/I, t r 
051/602-421 • 

KROMPIR za krmo. V 041/857-703 
8008807 

VINO sauvignon. cabemet, mertotitd , 
ugodno,'možna dostava, tr 041/650-
662 8008211 

KUPIM 

JEDILNI krompir, tr 031/378-922 

6008630 

VZREJNE ŽIVALI 
PRODAM 
BIKCA sivca. starega 14 dni ter teličke 
m krave simentaike, ® 040/610-958 

8008813 

BIKCA LS/ČB, starega 10 dni, t r 
031/553-823 

8006617 

ČB BIKCA, starega en teden. I t 
031/416-894 6008602 

ČB BIKCA, starega 10 dni, tr 
041/586-662 eooee?/ 

DVA ČB bikca, stara en teden, tr 
031/356-669 

8008629 

DVE TELICI. stero 6.in 17 mesecev. 
tr 040/616-625 aooaeii 

PRAŠIČA 150 kg. domača krma. tr 
031/245-498 6008626 

TELIČKO simentalko. staro 10 dni. t r 
04/25-22-689 

6006615 

ZAJKLJE, nemški lisec, stare 6 nnese-
cev in ohranjeno posteljnino Bavaria 
Woltex. tr 040/239-365 

REDNO zaposlim več voznikov v med-
narodnem transportu, z izpitom C in E 
kategorije. Proj Matevž, d.0.0., Zbilje 
4c, Medvode, tr 041/691-784 

8008424 

ZA NEDOLOČEN čas zaposlimo za-
stopnike za terensko prodajo artiklov 
za varovanje zdravja. Oglejte si 
www.sinkopa,$i. Sinkopa. d.o.o., Ži-
rovnica 87, Žirovnica, t i 041/793-
3 6 7 8008507 

ZAPOSLIMO čistllko. Klub Kovač. An-
drej Marinšek s.p.. Glava cesta 1, Na-
klo, tr 031/339-003 800S320 

ZAPOSLIMO pohištvenega mizarja. 
Interier Urbani^, d.o.o., Pod hribom 
5, Radomlje, tr 041/785-903 dooaeu 

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter. s. 
p.. SenIčno 7, Križe, tel.: 59-55-170. 
041/733-709: žaluzî e. roksf, it>lete, la-
melne zavese, plise zavese, komamiki. 
ma»Wze, www.astefiks.nel eooesoo 

BELJENJE notranjih prostorov, krtanje 
sten in stropov, premazi oken in vrat. 
odstranjevanje tapet vam nudi slikople-
skarstvo Pavec Ivan s.p.. Podbrezje 
179 . Naklo, tr 031/39-29-09eooeos^ 

TESNJENJE OKEN IN VRAT uvožena 
tesnila, do 30 % prihranka pri ogreva-
nju. Prepiha in prahu ni več! Zmanjšan 
hrup. 10 let garancije. BE & MA, 
d.o.o.. Eksierjeva 6. Kamnik, t r 
01/83-15-057, 041/694-229 eoo8307 

IŠČEM 

IŠČEM 

IŠČEM delo na domu. t r 040/616-
625 8008610 

IŠČEM kakršnokoli delo, pospravlja-
nje, likanje, okolica Kranja, i r 
051/605-303 8008618 

IŠČEMO delo, čiščenje, likanje, tr 
040/326-781 8008605 

POSLOVNI STIKI 

IŠČEM ŽENSKO za pomoč v gospo-
dinjstvu in varstvo šoloobveznih otrok, 
Mavčiče, vsak dan. obvezen svoj pre-
voz. tr 031/308-512 soobms 

ZASEBNI STIKI 
35.000 POSREDOVANJ, 11.000 po-
znar^ev v preteklem letu je karakteri-
stika ženitne posredovalnice Zaupanje 
za vse generacije, ki posreduje po 
vsej Slo, « 03/57-26^19, 031/505-
495.031/836-378 aooooô  

DEKLETA, brezplačno lahko spoznate 
fante za iskrene, resne, trajne zveze iz 
vse države, t r 031/836-378 sooooos 

KOMUNIKATIVEN, skromen moški 
išče zvesto dekle za resno razmerje, 
•ff 041/95&-192 eoMflZS 

PREPROSTO dekle želi spoznati 
tekrenega fanta za skupno živijenje, t r 
041/229-649 

GOTOVINSKI KREDITI DO 16 
LET ZA VSE ZAPOSLENE, 
TUDI ZA DOLOČEN ČAS^TER 
UPOKOJENCE, do 50 % ol>r, 
obveznosti niso ovira. Tudi kre-
diti na osnovi vozila in leasingi. 
Možnost odpladla na položni-
ce, pridemo tudi na dom. NU-
MERO UNO. Kukovec Robert 
s.p., Mlinska 22,2000 Maribor, 
02/252-48-26,041/750-560 

IZGUBUENO, 
NAJDENO 
NA RELACIJI Šk. Loka - Kranjem dne 
10. 12. izgubil ponjavo za osebno pri-
kolico. Najditelja prosim, naj pokliče, 
t r 031/490-054 aooaeiz 

RAZNO 
PRODAM 

LESENE A lestve, dol 1-4 m (3-12 kS-
nov). Zbije 22. Medvode, tr 041/981-
2 1 0 8006606 

wwvv.pogrebnik.com 

SPOROČILO O SMRTI 

Umrla je upokojena delavka bolnišnice 

MARIJA MALI 
stanujoča na Golniku 10 

Ohranili jo bomo v lepem spominu. 

Delavci 
BOLNIŠNICE GOLNIK-KLINIČNEGA ODDELKA ZA PLJUČNE 

BOLEZNI IN ALERGIJO 

ZAHVALA 
Je Čas, ki da. 
In čas, ki vzame. 
Pravijo, je čas, ki celi rane. 
In Je čas, ki nikdar ne mine, 
ko zasanjaš se v spomine. 

Ob boleči in mnogo prezgodnji smrti sina in brata 

BORISA RAVNIKARJA 
se njegova družina iskreno zahvaljuje za pomoč in podporo v 
težkih trenutkih: sosedom, prijateljem, sorodnikom, sošolcem, 
znancem, sodelavcem Kovinarja Jesenice, sodelavcem CMC 
Galvanike Lesce, Prostovoljnemu gasilskemu društvu Gorje, 
Združenju veteranov vojne za SLO, Godbi Gorje in prijatelju 
Miru Zalokarju. Zahvaljujemo se tudi osebju in zdravnikom in-
ternega oddelka Bolnišnice Jesenice, posebej dr. Zaveljdni in 
dr. Poklukarju. Posebna zahvala njegovi zdravnici dr. Ferjano-
vi, patronažnim sestram in Protibolečinski ambulanti bolnišni-
ce Jesenice: sestri Nataši, sestri Ireni in dr. Lopuhovi. 
Zahvaljujemo se župniku za lepo opravljen obred in vsem, ki 
ste ga v tako velikem Številu pospremili na njegovi zadnji poti. 
VSEM IZ SRCA HVALA. Pomagali ste njemu in nam! 

Žalujoči: mami, Erika, Pavel in Peter 
Gorje, Rečica, Bled, Lesce, Radovljica, Godič, Tuhinjska dolina, 
Štore, Maribor. 9. decembra 200$ 

http://WWW.GORENJSKlGLAS.SI
mailto:malioglasi@g-glas.si
http://WWW.CORENJSKIGLAS.SI
http://www.a9flantar.si
http://www.astefiks.nel
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A N K E T A 

K o n č n o s n e g ! 

MARJANA AHAČIČ 

V Zgornjesavski dolini sko-
rajda ne pomnijo, kdaj je de-
cembra zadnjič zapadlo toli-
ko snega kot v zadrijih dveh 
tednih. Planica je prava zim-
ska pravljica, Rateče zasne-
žene d o hišnih pragov. Do-
mačine in obiskovalce s m o 
vprašaji, ali so se debele snež-
ne odeje razveselili ali ne. 
Foto: Cotazd Klvdi 

Tanja jankovič, Ljubljana: 

" Z družino s m o šli na spre-
hod po Tamar ju pa naprej 
v Trbiž, vso pot s m o se san-
kali in kepall. Vsi s m o zado-
voljni, da je končno dovol j 
s n e g a , sa j s m o ga res ž e 
težko čakali." 

Špela Klemene, Moravče: 

"Prvič v idim toNko snega ! 
Šli s m o d o koče v Tamarju 
in naza j , kepali s m o se in 
valjali po snegu. Seveda m e 
je zelo zeblo, a m p a k kljub 
temu je bilo krasno. Škoda, 
ker m o r a m o že d o m o v . " 

Sonja Bastič, Velenje: 

"Prišli srno za ves konec ted-
na in bili p resenečeni nad 
veliko količino snega. Seve-
da j e čudovi to , pred kočo 
s m o naredili pravi iglu! V 
Planici doslej š e nismo bili, 
prijetno nas je presenetila." 

Lojz Rogar, Rateče: 

"Za žičnlčarje in turizem je 
tale s n e g krasen, mi pa že 
ves t e d e n k idamo ... jutri 
moram na streho, da odme-
čem tudi od tam. Ko na roke 
zmečeš 50 kubikov, nisi več 
tako zelo zadovol jen . . . " 

Janez Cuznar, Rateče: 

"Ta zima je še skromna v pri-
merjavi s tisto leta 1952, ko 
s m o dvakrat dnevno ometali 
hišo, da je ni popolnoma za-
metlo ... Za turizem je sneg 
seveda dober, z a m e ga je pa 
zdaj za pet let dovolj." 

Tratnikova imata lepši dom 
Viktor Tratnik in njegova hči Simona iz Žirov po zaslugi društva Sožitje, Rdečega križa v Škofji Loki in 
mnogih dobrih ljudi sedaj prebivata v polepšani hiši. 

DANICA ZAVRL Ž L E B I R 

Žiri - Pri Tratnikovih hiša ni 
bila le skromna, temveč tudi 
hudo zanemar jena . V s i 
prostori so bili podobni č m i 
kuhinji, hiša je bila ž e nevar-
na za bivanje. Filip Mohorič 
iz društva za p o m o č dušev-
no pr izadet im Sožit je ' i z 
Ško^e Loke, katerega članica 
je tudi S imona, je dejal, da 
Tratnikova obiskujejo že de-
set let in ves čas razmišljajo, 
kako j ima izboljšati življenj-
ske razmere. Marjeta Žagar 
z Območnega združenja 
Rdečega križa Škof ja Loka, 
na katerega se je obrnilo druš-
tvo Sožitje, pritr juje, da je 
bila obnova hiše ve^ kot po-
trebna. "Takšne razmere 
težko š e kje vidiš, Tratnikova 
sta bila potrebna pomoči in 
tako ni bilo dvoma o našem 
sodelovanju v akciji," je deja-
la Žagarjeva. V hišo so pripe-
ljali mojstre, ki so poskrbeli, 
da je hiša danes pri jetna, 
svetla in urejena. Pred tem 
je bil pogled nanjo kar srh-
ljiv, j e dejal podjetnik R o -
m a n Šuštar iz Škof je Loke, 
ki je s svojo ekipo septembra 
začel oblagati stene, urejati 
pode in strope. Nato so za-
menjali še okna, vrata, nape-
ljave in hišo opremili s poda-
r jenim pohištvom. V s e seve-
da še ni urejeno, treba je na-
rediti še stopnice, za kar so 
pomoč ponudili v Varstveno 

Viktor Tratnik (na sredini) v družbi ljudi, ki so poskrbeli za njegov lepši dom. 

delovnem centru Kranj. Si-
m o n a je namreč varovaiika v 
njihovi škofjeloški enoti. 

Prejšnji teden so Tratniko-
va ob koncu akcije obiskali 
Fi l ip Mohor ič , Marjeta Ža-
gar , R o m a n Šuštar, poleg 
nj ih pa še Marija Kasteiec z 
Rdečega križa v Žireh , A n -
dreja B(^ataj , pedagoginja s 
Centra za socialno d d o Škof-
ja Loka in Milena Miklavčič, 
k i piše zgodbe o ljudeh s so-
cialnega dna in l judem po-
m a g a tudi s svojim vplivom. 

Vsi skupaj s m o slišali, da je 
obnova stala dvajset tisoč ev-
rov, zbrati pa jih morajo Se 13 
tisoč, da poravnajo vse raču-
ne. Podjetniki, ki so delali pri 
Tratnikovih, so svoje račune 
nekol iko znižali in so tako 
tudi sami donatorji, š e vedno 
pa potrebujejo pomoč dobrih 
ljudi. Številka računa, na ka-
terega lahko nakazujete de-
narne prispevke za Tratniko-
va, je 0 7 0 0 0 - 0 0 0 0 1 8 7 3 9 7 
sklic 2008- 1 1 , namen: huma-
nitarna pomoč Tratnik. 

Z a tiste, ki menijo, da sta 
Tratnikova slabo skrbela z a 
svoje domovanje , da je bilo 
n e p r i m e m o za življenje, pa 
na j povemo, da bo odslej k 
nj ima redno prihajala delav-
ka S centra za socialno delo, 
kd ise ukvarja s pomočjo n a 
d o m a Ne zato, da bi jima po-
spravljala, pač pa bo bedela 
nad tem, kako skrbita za svoj 
dom. Viktor in Simona, ki ce-
nita pomoč drugih ljudi, da 
j i m a je sedaj lepše, sta oblju-
bila, da bosta odslej skrbna. 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 

Danes bo oblačno s padavinami. Meja sneženja se bo čez 
dan lahko dvignila d o okoli 9 0 0 m. V sredo bodo še man j še 
padavine, v četrtek pa bo delno jasno in suho. Razmeroma 
toplo bo. V gorah je velika nevarnost snežnih plazov. 

Agencija RS za oko(Ĥ . Urad za meteorotogijo 

TOREK i SREDA I ČETRTEK 

O) 
2/4°C \ 3 ( / 5 ° C ! 1 / 5 ° C 

Zagret) 
o WC 

o Reka 

IjUSgANA 

število brezposelnih se bo povečalo 

Na včerajšnji dan je bilo v Sloveniji 65 t isoč brezposelnih, po 
oceni zavoda za zaposlovanje pa naj bi do konca leta ta števil-
ka še narasla. Letos naj bi bila stopnja brezposelnosti še pod 
sedmimi odstotki, medtem ko naj bi v letu 2 0 0 9 narasla na 
dobrih o s e m odstotkov, sa j naj bi bilo brezposelnih med 
78 in 8 0 tisoč. Na zavodu veliko stavijo na ukrepe aktivne 
politike zaposlovanja , ki naj bi se prilagajala potrebam delo-
dajalcev, povečal pa naj bi se tudi obseg javnih del. V. S. 

JESENICE 

Koča na Vršiču zaprta 

V naših gorah je zaradi obilnega sneženja velika nevarnost 
snežnih plazov. Z a t o je Planinsko društvo Jesenice zaprlo 
Erjavčevo kočo na Vršiču. Sporočilo naj upoštevajo vsi obis-
kovalci tega predela julijskih Alp. S . S . 

GLASOV JEŽ 

Svetniki v Raju 

Občinski svetniki v Tržiču tudi m e d zadnjo letošnjo se jo 
niso našli soglasja o problemih. O p a z n a je bila razlika med 
se jo n o v e m b r a , ko j e manjkal najbol j aktiven član S D S . 
Tokrat j e prišel in nadaljeval širjenje negativnega vzdušja. 
Protestiral je, da v dvorani ni zastav pred bližnjim dnevom 
samostojnost i in enotnosti , občinskega praznika naslednji 
dan pa ni omenil. Bivši župan edini od svetnikov po seji ni 
prišel na pogost i tev v restavraci jo Raj. Menda s o se tam 
počutili kot v raju, ker je prevladala dobra volja. 

Mladoporočenci 

Na Bledu s o se 13 . d e c e m b r a poročil i : Milan Pogačar in 
Snežana Kostič ter Matjaž Markelj in Marina Erika Turšič. 
M l a d o p o r o č e n c e m čes t i tamo in j im p o d a r j a m o polletno 
naročnino na Gorenjski glas. 

Novorojenčki 

Na Gorenjskem je minuli teden na svet prijokalo 26 novih 
prebivalcev. V Kranju s e je rodilo 15 deklic in 6 dečkov. 
Najtežji j e bil deček, ki je tehtal 4 0 3 0 gramov, najlažjemu pa 
je tehtnica pokazala 2 6 7 0 gramov. Na Jesenicah s o se rodile 
3 deklice in 2 dečka . Najlažji je bil deček z 2 5 9 0 grami , 
najtežjemu pa s o natehtali 4 2 1 0 gramov. 
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