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Ob jubileju nova štirisedežnica 
Na smučišču Krvavec, ki praznuje 50-letnico 
delovanja, so odprli novo štirisedežno žičnico 
Tiha dolina. Tudi za naprej imajo smele načrte. 

STOJAN S A J E 

Krvavec - Pri spodnji postaji 
kabinske žičnice na Krvavec 
SO se minul i petek dopoldne 
razlegali vedri zvoki ljudskih 
pevcev in godcev. S m u č a r -
jem so s e pridružili v kabi-
nah praznično oblečeni gost-
je, ki so se zbrali na Gospin-
d . Tudi tam so zaigrali člani 
skupine Suha špaga. S m u -
čarji društva Rovtarji so pri-
kazali , kako so nekda j pri-
pravljali smuči pred smuiko. 
Slovesno ra2položenje je do-
polnil nastop folklorne sku-
pine OŠ Davorin J e n k o iz 
Cerkelj n a Gorenjskem. 

" D a n e s i m a m o kar dva 
razloga za praznovanje ," je 
nagovori l z b r a n e direktor 
R T C Krvavec Srečko Retuz-
nik, ki je pojasnil: "Letos mi-
neva pol stoletja od postavit-
ve prve žičnice iz doline do 
Gospince. V jubilejnem letu 
s m o zgradili novo štirisedež-
nico Tiha dolina, ki je nado-
mestila dotrajano dvosedež-
nico. Po zapletih poleti nis-
m o verjeli , da n a m bo to 
uspelo pred z imo. Vseeno se 
je vse izšlo po načrtih. Odpi-
r a m o novo napravo, ki jo je 
izdelalo avstrijsko podjetje." 
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Sara športnica leta 
V I L M A STANOVNIK 

Kranj - Slovenska športnika 
leta 2 0 0 8 po izboru članov 
Društva športnih novinarjev 
sta atlet Pr imož K o z m u s in 
plavalka Sara Isakovič. Oba 
sta bila naša junaka letošnjih 
olimpijskih iger. Medtem ko 
je Pr imož osvojil zlato kolaj-
no v m e t u kadiva, pa se je 
Sara domov na Bled vrnila s 
s rebrnim odličjem, ki ga je 
osvojila z iz jemnim rezulta-
tom v plavanju na 2 0 0 me-
trov prosto. Poleg tega je 
Sara marca postala evropska 
prvakinja, tudi na drugih tek-
mah pa je dokazovala^ da je 
iz jemna športnica. I z j emni 
športniki pa so že vrsto let 
tudi blejski veslači, ki pa j im 
je letos na olimpijskih igrah 
kolajna l išla le za las. T u d i 
četrto mesto četverca brez kr-

marja v Pekingu pa je bil iz-
vrsten rezultat, za svoj trud 
pa s o si Miha Pirih, Rok Roz-
m a n , Rok Kolander in To-
m a ž Pirih zaslužiU laskavi 
naslov letošnje najboljše slo-
venske ekipe. 
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A K T U A L N O 

Loške smeti na Malo 
M ^ k l o 

v začetku prihodnjega tedna bodo na 
deponijo Mala Mežakla začeli 
dovažati tudi odpadke iz občin Škof-
ja Loka, Železniki, Žiri in Gorenja vas-
Poljane. Občine bodo za tono odpad-
kov plačevale 85 evrov in 5e slabih 17 
evrov okoljske dajatve. 
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K R O N I K A 

Dvakrat ušla smrti 

Družina Bremec, ki je pred tednom 
dni zaradi ̂ lazu ostala brez strehe 
nad glavo In apartmajev, se počasi 
postavlja na noge, začasen dom si 
bodo uredili v domači Srednji vasi. Za 
pomoč so hvaležni občini, so-
vraSCanom in vsem drugim dobrot-
nikom. 
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Z A N I M I V O S T I 

Milenina inovacija se je 
rodila iz potrebe 

Milena Potočnik iz Kamnika je za 
svojo napravo za razbremenjevanje 
hrbtenice prejela priznanje za naj-
boljšo inovatorko na svetu. "Moja in-
ovacija se je rodila iz potrebe, vsi v 
dolžini smo imeli težave s hrbteni-
co," je povedala. 
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E K O N O M I J A 

Štehamik odšel 
iz Iskraemeca 

Lastniki Iskraemeca so sprejeli 
odstopno izjavo izvršnega direktorja 
Janka Šteharnika. Odstopil naj bi iz 
osebnih razlogov, ni pa nam uspelo 
zvedeti, ali je razlog za to tudi načr-
tovana ukinitev proizvodnje mehan-
skih števcev v Kranju. 
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V R E M E 

Danes in jutri bo pretežno jas-
no, ponekod bo n^jme^. V 
četrtek in petdc ho več oUačno-
sti, zapihal ho veter. Ponekod 
lahko djčasno rahb sn^. 

^ -3/4°C 
jutri: pretežno jasno 
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POLITIKA danica.zavrl@g-glas.si 

KRATKE NOVICE 

LJUBLJANA 

Luč miru pri politikih 

Predstavniki Združenja s lovenskih katoliških skavtinj in 
skavtov v sodelovanju z Zvezo bratovščin odrasl ih katoli-
ških skavtinj in skavtov, S lovensko z a m e j s k o skavtsko 
organizacijo, Zvezo tabornikov Slovenije in društvom Mla-
dinski ceh prinašajo Sloveniji plamen luči miru iz Betlehe-
ma. Prejel ga je že predsednik države Dani lo Tiirk, prines-
li so ga tudi v državni zbor, kjer j im je predsednik Pavel 
Gantar zagotovil, da se bodo poskušali poslanci in poslan-
ke v č i m večji meri ravnati po načelu, "da mir prinaša mir, 
strpnost vodi v strpnost in razumevanje drugih omogoča, 
da razumejo nas". Luč miru najbolj potrebujejo ravno po-
litiki, ki imajo največkrat v rokah odločitve o miru in tudi o 
vojnah. Sporočilo luči miru so skavti in skavtinje ponesli 
tudi drugim ljudenn in ustanovam. D. Ž . 

k i 
Predsednik države Danilo Tiirk s prinašale! luči miru. 

LjUSgANA 

Proslavili dan ustavnosti 

Na ustavnem sodišču so prejšnji teden proslavili že dvanaj-
sti dan ustavnosti. Praznujemo ga v počastitev sprejetja in 
uveljavitve slovenske ustave. Slovesnosti so se med drugimi 
udeležili predsednik države Danilo Tiirk, ki je bil tudi slav-
nostni.govornik, predsednik državnega zbora Pavel Gantar, 
predsednik vlade Borut Pahor, predsednik vrhovnega sodiš-
ča Franc Testen, varuhinja človekovih pravic Zdenka Čeba-
šek Travnik. Predsednik države Danilo Ti irk je v slavnost-
nem govoru poudaril, da je od ustavnosti odvisno, kako se 
bo družba razvijala, kako uspešno bo reševanje družbenih 
problemov, od resnosti našega dojemanja razlage in upora-
be ustavnih pojmov pa je odvisna tudi stopnja naše družbe-
ne civiliziranosti. Ustavna tradicija v naši državi je razmero-
ma kratka, učvrstitev razumevanja ustave in njenih norm pa 
terja svoj čas. Predsednik države je še omenil svojo pobudo 
za spremembo tistega dela ustave, ki ureja položaj in pri-
stojnosti ustavnega sodišča. D. Ž . 

LJUB4ANA 

Božična poslanica državljanom 

Nadškof Alojz Uran je pred božičnimi prazniki državljanom 
namenil božično poslanico, v kateri govori o praznovanju 
božiča in njegovem sporočilu. Številni praznujejo ta čas v 
množičnem nakupovanju in obdarovanju, blišču in hrupu 
veselega decembra, nekateri se odpravljajo na zimske počit-
nice in novoletna praznovanja, drugi se veselijo lepega dru-
žinskega vzdušja, kristjani pa se želijo približati samemu iz-
voru božičnega praznika, je dejal nadškof Alojz Uran. Če-
prav s m o že mnogokrat obhajali iste praznike, pa jih vsako-
krat doživljamo drugače, je dejal nadškof Zaznamujejo in 
spreminjajo j ih različni dogodki doma in v svetu. Nadškof je 
v božični poslanici spregovoril tudi o globalnih vprašanjih, 
kot so podnebne spremembe in ekonomska kriza, ter po-
zval k miru in ljubezni. D. Ž. 

M urilo 
izžrebanemu naročniku časopisa 

Gorenjski Glas 

Knjigo prejme JOŽE HUDOBIVNIK iz Preddvora. 

Subvencija za krajši delovnik 
Vlada je predstavila ukrepe za reševanje gospodarske krize. Glavni je subvencija za tiste, ki bodo 
skrajšali delovni čas. 

DANICA ZAVRL Ž L E B I R 

Ljubljana - Nekatere ukrepe 
je sprejela že prejšnja vlada, 
denimo zniževanje davka na 
izplačane plače in davka na 
dobiček pravnih oseb, seda,-
nja pa je za včerajšnje izred-
no zasedanje državnega zbo-
ra pripravila vrsto novih, s 
katerimi naj bi reševala go-
spodarstvo iz krize. Skupni 
ocenjeni učinki vseh ukre-
pov v letu 2 0 0 9 bodo znaša-
li 2,13 odstotka BDP ali 
osemsto milijonov evrov. 
Ključni ukrepi zadevajo sub-
vencioniranje krajšega pol-
nega delovnega časa, dokapi-
talizadjo banke SID, poveča-
nje rezervnega sklada slo-
venskega podjetniškega skla-
da, krepitev konkurenčne 
sposobnosti, povečanje inve-
sticijske olajšave za vlaganje 
v raziskave in razvoj obrtni-
kom in malim podjetnikom. 
Ni pa vlada sprejela znižanja 
prispevne stopnje delodajal-
cev za pokojninsko zavarova-
nje, ker se večina socialnih 
partnerjev s tem ne strinja. 
Tudi ni sprejela predlogov 

prejšnje vlade o znižanju 
davčne stopnje od dobička in 
investicijske olajšave, pri-
pravljena pa je podpreti ne-
katere dopolnitve zakona o 
dohodnini, ki zadevajo olaj-
šave za male podjetnike in 
obrtnike. Sprejela pa je za-
kon o poenostavitvi davčne-
ga postopka in znižanje 
akontacij od davka na doho-
dek pravnih oseb. To naj bi 
prineslo za okoli 50 milijo-
nov evrov likvidnostnih raz-
bremenitev. Eden od že spre-
jetih ukrepov je tudi nedavno 
povišanje trošarin na naftne 
derivate. 

Glavni ukrep, ki ga predla-
ga vlada, pa je subvencionira-
nje polnega delovnega časa 
za zaposlene v podjetjih, ki 
skrajšajo tedenski delovni 
čas na manj kot 4 0 ur. 
Ukrep je namenjen podjet-
jem v industriji in storitvah, 
kjer ni dovolj naročil, da bi 
delavci delali poln delovni 
čas. Na račun krajšega del-
ovnika bo država subvencio-
nirala vse prispevke in del 
plač zaposlenih. To bo velja-
lo pol leta z možnostjo poda-

Vlada je parlamentu predlagala več ukrepov za premagovanje 
gospodarske krize. / FOIO TIN> DOU 

Ijšanja do enega leta. Podjet-
ja, ki bodo deležna teh sub-
vencij, pa v tem času ne bodo 
smela odpuščati delavcev in 
upravam ter nadzornim sve-
tom izplačevati nagrad. Ta 
ukrep bo zajel zlasti podjetja v 
delovno intenzivnih panogah. 

To je prvi sveženj ukrepov 
za pomoč gospodarstvu v kri-
zi. Morda bodo potrebni še 
nadaljnji, saj niti v svetu niti 
pri nas ni jasno, kako bo z 

gospodarskimi gibanji v pri-
hodnjih mesecih. Napovedi 
niso posebno optimistične. 
"Lahko samo predvidevamo 
razvoj dogodkov," je dejal 
predsednik vlade Borut Pa-
hor ob predstavitvi vladnih 
ukrepov. "Poskušamo urav-
navati tržne pogoje za to, da 
bi slovensko gospodarstvo 
ohranili, želimo pa zavarova-
ti sodalno stabilnost z ohra-
njanjem delovnih mest." 

ŽELEZNIKI 

Občinski svetnik Franc ŽaberI odstopil 

Franc ŽaberI je i8. novembra nepreklicno odstopil s položa-
ja občinskega svetnika v Železnikih, s čimer se je na zadnji 
seji seznanil tudi občinski svet. Kot je ŽaberI zapisal v od-
stopni izjavi, je že pred časom izstopil iz stranke SD, zato 
ga je občinski odbor te stranke pozval, da j im vrne mandat 
v občinskem svetu: "Prepričani so namreč, da sem bil na to 
funkcijo izvoljen prav zaradi članstva v stranki. Tudi sam 
menim, da je pravično, da mandat vrnem in tako omogočim 
stranki, da bo v občinskem svetu občine Železniki zastopa-
na s toliko svetniki, kolikor j ih je bilo izvoljenih na lokalnih 
volitvah." Na podlagi rezultatov zadnjih volitev bo Žaberla v 
občinskem svetu najbrž nadomestil Leopold Nastcan. A. H. 

LJUBLJANA 

Slovenija je ščitila nacionalne interese 

Slovenija je blokirala nekatera pogajalska poglavja za vstop 
sosednje Hrvaške v Evropsko unijo, ker je ta predlagala do-
kumente, ki prejudicirajo mejo. To smo morali storiti, da bi 
zavarovali nacionalne interese, je odločitev Slovenije uteme-
ljil predsednik vlade Borut Pahor. Če vlada ne bi ravnala tako, 
bi parlament zahteval odgovor in morda izglasoval celo refe-
rendum o vstopu Hrvaške v EU, je še dejal premier. SIcer pa 
je že prejšnja vlada oktobra opozorila na prejudiciranje meje. 
Pahorje hrvaškemu kolegu Sanaderju predlagal, da se sesta-
neta in pomenita o problemu. Tega je treba rešiti tako, da ne 
bodo ogroženi slovenski nacionalni interesi. Hrvaška pa bo 
lahko nadaljevala pogajanja za vstop v EU. D. Ž. 

VeČina Kranjčanov že v Planetu Tuš 
Prav tako so zadovoljni z novoletno osvetlitvijo Kranja. 

MATEVŽ PINTAR 

Prazniki so pred nami, 
mesta se že bleščijo v luč-
kah, čas je ravno pravšnji za 
nakupovanje. Kranjčane 
smo vprašali, ali jim je novo-
letaa osvetlitev mesta všeč 

in ali so Že obiskali novi Pla-
net Tuš. Dobri polovici, 53 
odstotkom, je novoletna 
osvetlitev mesta Kranj všeč, 
12 odstotkov z osvetlitvijo 
Kranja ni zadovoljnih, 35 od-
stotkov vprašanih pa v času 
naše ankete še ni videlo 

okrašenega mesta. Dobre tri 
četrtine Kranjčanov so že 
obiskale novi Planet Tuš in 
slaba četrtina novega trgov-
skega in zabaviščnega cen-
tra še ni obiskala. 

Zahvaljujemo se vsem, ki 
ste sodelovali v anketi, od-

dolžili smo se vam z brez-
plačnimi izvodi Gorenjskega 
glasa. Za nove naročnike 
imamo pripravljena tudi 
lepa darila, vabimo vas, da 
nas pokličete v Klicni center 
slepih na številko 04/517 0 0 
0 0 in se na časopis naročite. 

Vam i« vieč novoletna osvetlitev J-« 
mesta Kranj? 

E s s 

Da w 
še nisem videl 
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Loške smeti na Malo Mežaklo 
v začetku prihodnjega leta bodo na deponijo Mala Mežakla pričeli dovažati tudi odpadke iz občin 
Škofja Loka, Železniki, Žiri in Gorenja vas-Poljane. 

URŠA PETERNEI, ANA 

HAIOMAN, MARJANA A H A 6 Č 

Jesenice - Občinski sveti ob-
čin Jesenice, Kranjska Gora 
in Žirovnica, ki so solastnice 
deponije Mala Mežakla, so 
potrdili sklep, po katerem 
bodo na Malo Mežaklo priče-
li dovažati tudi odpadke iz 
občin Upravne enote Škofja 
Loka. Odlagališče Draga, ka-
mor odlagajo odpadke zdaj, 
bo namreč 31. decembra pre-
nehalo obratovati. O b ^ e 
Škofja Loka, Železniki, Žiri 
in Gorenja vas-Poljane bodo 
morale plačevati 85 evrov za 
tono odloženih odpadkov, tej 
ceni pa bodo prišteli še okolj-
sko dajatev za obremenjeva-
nje okolja, ki znaša nekaj 
manj kot 17 evrov za tono od-
loženih odpadkov. Letno 
bodo iz omenjenih štirih ob-
čin na Malo Mežaklo lahko 
pripeljali največ 1 1 tisoč ton 
odpadkov. Občinska sveta v 
Žirovnid in Kranjski Gori sta 
sklep potrdila brez daljše raz-
prave, zapledo pa se je na Je-
senicah. Nadzorni odbor Ob-
čine Jesenice je namreč pred-
lagal občinskemu svetu, naj 
to točko tunakne z dnevnega 
reda. Kot je opozoril namest-
nik predsednice nadzornega 
odbora Janez Poljšak, je po-
stopek nelegalen, saj je v na-
sprotju z zakonom o varstvu 
okolja. Obremenitev okolja 
se bo namreč z dovozom od-
padkov iz še štirih občin 
močno povečala. Zato bi pred. 
odločanjem morali opraviti 
natančno analizo, kaj pove-
čan dovoz pomeni za okolje. 

Odlagališče odpadkov na Mali Mežakli 

Za nameček je bila iz celotne-
ga postopka izločena javnost, 
čeprav bi po zakonu morala 
biti o tem posebej obveščena. 
Poleg tega ni jasno, ali bo de-
nar, ki ga bodo občine solast-
nice deponije prejele, name-
njen varstvu okolja ali bo šel 
v integralne proračune. In še: 
kako lahko začnejo spreje-
mati odpadke že s 1. januar-
jem 2009, če sploh še nima-
jo okoljevarstvenega dovolje-
nja Agencije R S za okolje. 
"Zaradi vseh teh pomislekov 
smo skušali preložiti odloča-
nje o tem, dokler ne pridobi-
m o vseh podatkov," je še po-
jasnil Janez Poljšak. A župan 
Tomaž Tom Mencinger je 
dejal, da predloga nadzome-
ga odbora po umiku točke ne 
podpira. Kot je pojasnil, je po 
operativnem planu države 
deponija Mala Mežakla po 15. 
juliju 2 0 0 9 tako ali tako dolo-
čena kot odlagalno mesto 
za odpadke iz upravnih enot 

Jesenice, Radovljica in Škofja 
Loka. Na deponiji naj bi bilo 
po njegovih podatkih še štiri-
sto tisoč kubičnih metrov 
prostora, kar naj bi zadoščalo 
za vsaj petnajst let Za okolje-
varstveno dovoljenje bodo 
zaprosili takoj po sprejetju 
sklepa na vseh treh občinskih 
svetih. Opozorila nadzorne-
ga odbora je preslišala tudi 
večina občinskih svetnikov, 
saj so s šestnajstimi glaso-
vi za, petimi proti in sedmi-
mi vzdržanimi županov 
predlog za dovoz škofjelo-
ških odpadkov na Malo Me-
žaklo potrdili. 

Brez daljše razprave pa so 
zeleno luč za odvoz odpad-
kov iz UE Škofja Loka na od-
lagališče Mala Mežakla pri-
žgali občinski svetniki v Ži-
rovnici. "S tem pomagamo 
štirim občinam z Loškega. 
Njihove smeti bi tako ali tako 
na Mali Mežakli začeli odla-
gati s 15. julijem, tako da ni 

bistvene razlike, če jih začne-
jo Že 1. januarja," meni žu-
pan Leopold P ( ^ č a r . Ker se 
občinski svet želi podrobneje 
seznaniti z reševanjem pro-
blematike ravnanja z odpad-
ki na celotaem Gorenjskem, 
so občinski upravi še naložili, 
da o tem do februarske seje 
pripravi celovito informacijo. 

Podobno, brez daljše raz-
prave, so se z odločitvijo, da 
Mala Mežakla prve odpadke 
iz občin UE Škofja Loka 
sprejme že z začetkom pri-
hodnjega leta, strinjali tudi 
svetniki iz občine Kranjska 
Gora. Ob tem pa so župana 
pooblastili, da še pred začet-
kom dovoza smeti na depo-
nijo ob podpisu ustreznih 
pogodb o odlaganju odpad-
kov sklene tudi pogodbe, s 
katerimi se bodo občine z ob-
močja UE Škofja Loka zave-
zale, da se bodo aktivno lotile 
tudi gradnje regijskega cen-
tra na Mali Mežaldi. 

Glasova spletna stran vse bolj brana 
Spletna stran www.gorenjskiglas.si obstaja dobro leto in pol. Letos je prvič sodelovala v raziskavi 
obiskanosti spletnih strani, obetavni rezultati so bili objavljeni pred nekaj dnevi. 

DINA KAVČIČ 

Projekt Merjenje obiska-
nosti spletnih strani - MOSS 
poteka pod okriljem Sloven-
ske ogl^evalske zbornice in 
raziskovalne hiše Aragon, ki 
jo izvaja. Prejšnji teden so 
objavili podatke iz raziskave, 
ki je potekala jeseni 2 0 0 8 , 
natančneje od 2 9 . septem-
bra do 2 6 . oktobra. V razis-
kavi je sodelovalo 1 1 4 splet-
nih strani, med katerimi jih 
večina obstaja že dalj časa in 
so v raziskavi že sodelovale, 
nekaj pa je novincev, ki v 
raziskavi sodelujejo prvič. 
Mednje se uvršča tudi splet-
na stran Gorenjskega glasa. 

Rezultati raziskave MOSS 
predstavljajo doseg posa-
mezne spletne strani oziro-
ma koliko različnih ljudi je v 

obdobju meritve obiskalo 
spletno stran. Dosegi so iz-
merjeni z avtomatsko merit-
vijo in korigirani na podlagi 
rezultatov iz telefonskih an-
ket, Najvišji doseg so izmeri-
li spletni strani 24.va, sledijo 
ji najdi.si, Siol.net, rtvslo.si, 
bolha.com itd. Gorenjski 
glas se je z dosegom 27.827 
oziroma 2,2 odstotka rednih 
uporabnikov intemeta - v 
Sloveniji je v populaciji od 
10 do 75 let 65 odstotkov red-
nih uporabnikov - uvrstil na 
72 . mesto. Relativno visok, 
kar 14,8-odstoten, je delež 
uporabnikov, ki so do naše 
spletne strani dostopali z IP 
številk, ki so lodiane v tujini. 

Predstavljeni rezultati za 
novo ustanovljeno spletno 
mesto, ki še ni sodelovalo v 
raziskavi in zato še nima pri-

Spietna stran Gorenjskega glasa je vedno bolj obiskana. 

merljivih rezultatov iz prejš-
njih raziskav in ki je pred-
vsem regionalno orientira-
no, kakor naša spletna stran, 
so zelo obetavni. Kažejo na 
to, da vedno več Slovencev, 

tudi po svetu, redno sprem-
lja Gorenjski glas na Interne-
tu. Več podatkov o MOSS 
najdete na spletni strani Slo-
venske oglaševalske zborni-

V letu 2009 le 1,1-odstotna 
gospodarska rast 
BOŠTJAN BOGATAJ 

Kranj - Urad RS za makro-
ekonomske analize in razvoj 
(UMAR) za prihodnje leto 
po ažuriranOi podatkih na-
poveduje zgolj 1,1-odstotno 
rast bmto domačega proizvo-
da. Močno poslabšani aktiv-
nosti gospodarstva bo sledilo 
povečanje brezposelnosti, 
nižja bo tudi infladja. "Zara-
di poglobitve finančne krize 
in njenega prenosa v realni 
sektor so se pričakovanja pri-
hodnjih gibanj močno po-
slabšala," je razloge za ažuri-
ranje jesenske napovedi po-

jasnil Boštjan Vasle, direktor 
urada. Se dva meseca nazaj 
je U M A R napovedoval 3,1-
odstotno rast bruto domače-
ga proizvoda, v tem času pa 
so se napovedi mednarodnih 
institucij glede svetovne go-
spodarske rasti občutno zni-
žale. Manjše je povpraševa-
nje, druga pomembna spre-
memba je cena nafte za pri-
hodnji dve leti. Ta v ažuiira-
ni napovedi znaša 50 dolar-
jev na sod oziroma je kar za 
70 dolarjev nižja od jesenske 
napovedi. Letošnja gospo-
darska rast ne bo 4,8-odstot-
na, ampak 4,1-odstotna. 

KRATKE NOVICE 

B O H IN) 

Sprejeli občinski proračun za leto 2009 
Na zadnji letošnji seji občinskega sveta Občine Bohinj je 
bila pod prvo točko dnevnega reda druga obravnava predlo-
ga proračuna občine za prihodnje leto. V njem načrtujejo 
dobrih 9,27 milijona evrov prihodkov in skoraj 10,3 milijona 
evrov odhodkov. Največji delež, kar dobro polovico odhod-
kov predstavljajo investicijski odhodki. Občina Bohinj se bo 
v letošnjem letu tudi zadolžila, in sicer za 650 tisoč evrov, ki 
jih bo namenila za investicije: Kolesarska pot Bohinj, fekal-
no kanalizacijsko omrežje v Stari Fužini in sekundarna kana-
lizacija na Ribčevem Lazu. To so tudi največje investicije, ki 
čakajo občino Bohinj v prihodnjem letu. Samo za kanaliza-
cijo je namenjenih prek dva milijona evrov. P. L 

Š E N Č U R 

Za novorojence dvesto evrov pomoči 

Občina Šenčur bo od i. januarja naprej za vsakega novoro-
jenca izplačala dvesto evrov enkratne denarne pomoči, je 
sklenil občinski svet. Za otroke, ki bodo rojeni do konca leta, 
bodo denarno pomoč izplačevali še po starem: prvorojencu 
pripada 125, 19 evra denarne pomoči, vsakemu nadaljnjemu 
otroku pa 41 ,73 evra več. S . Š . 
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Bled bi organiziral 
olimpijske igre 
Občinski svetniki so soglašali, da Bled sprejme 
vlogo mesta kandidata za zimske olimpijske igre 
leta 2018.-

MATEJA RANT 

Bled - Občinski svetniki so 
na zadnj i seji soglašal i s 
predlogom bohinjskega žu-
pana Franca Kramar ja , da 
Bled v času preverjanja ideje 
za kandidaturo Slovenije za 
z imske olimpijske igre leta 
2 0 1 8 prevzame vlogo mesta 
kandidata. Idejo nače loma 
podpirajo tudi pri Olimpij-
skem komiteju Slovenije, je 
pojasnil vodja odnosov z jav-
nostjo B r a n e Dmitrovič , a 
najprej bi radi videli študijo 
izvedljivosti. "Sele na podla-
gi realnih predpostavk se 
bomo lahko naprej pogovar-
jali in ukrepali." 

Blejski svetniki so pobudo 
sicer sprejeli dokaj zadržano, 
a se kl jub t e m u niso želeli 
odreči priložnosti za razvoj 
Bleda. Kot je pojasnil bohinj-
ski župan Franc Kramar, so 
Bled za nosilca kandidature 
izbrali zaradi njegovega slo-
vesa in ugleda v svetu, pa 

tudi o l impi j sk ih izkušenj , 
saj je Bled v preteklosti že 
gostil šahovsko olimpijado. 
Poudaril je, da b i moral Bled 
kot nosi lec poskrbeti le za 
u v o d n o in sk lepno sloves-
nost , d m g i h finančnih ob-
vemost i pa ne b i imel, če ne 
bi želel. Bi pa po njegovih be-
sedah lahko veliko pridobil, 
p r e d v s e m z n a l o ž b a m i v 
cestno infirastrukturo. Inšti-
tut za turizem pri Ekonom-
ski fakulteti v Ljubljani pri-
pravlja študijo izvedljivosti, 
ki b o podlaga za strokovno 
presojo smiselnosti kandida-
ture. Po prvih ocenah bi bilo 
za organizacijo iger treba za-
gotoviti okrog 6 5 0 milijonov 
evrov, pri čemer bi približno 
tretjino denar ja prispeval 
mednarodni o l impi j sk i ko-
mite , pr ib l ižno toliko tudi 
sponzorji in uradni dobavite-
lji, preostanek pa bi zbrali s 
pr ispevki države in občin, 
prcxlajo vstopnic in drugimi 
prihodki. 

Odprta večina prog 

PETRA LOTRIČ 

Vogel - N a b o h i n j s k e m vi-
sokogorskem s m u č i š č u Vo-
gel sta prejšnj i teden obra-
tovali le dve smučarsk i pro-
gi , S toreč in B r u n a r i c a . 
"Bl izu tri metre snega , ki je 
zapadel v tako k r a t k e m 
času, predstavl ja o g r o m n e 
količine in s tem potencial-
no n e v a r n o s t za p r o ž e n j e 
plazov," j e povedal predsed-
nik u p r a v e s m u č a r s k e g a 
centra Vogla T o m a ž Šimi i . 
"Pri teh količinah in kvali-
teti snega , ki je nesprijet, je 
nevarno, da se plaz sproži 
že na relativno zelo m a j h n i 
s trmini . Na s a m i h progah 
se p lazovi n e prož i jo , pač 
pa obstaja nevamost , da se 
ti sproži jo na proge s strani, 
to je zuna j smuč i šča . Zato 
vedno p o č a k a m o , da se 

s n e g ali stabilizira ali plazo-
ve s p r o ž i m o s a m i . Toza-
devno je največja nevamost 
v Ž a g a r j e v e m grabnu, pred-
v s e m na s p o d n j e m delu te 
proge," je pojasnil . 

Delavci na V o g l u so m e d 
s n e ž e n j e m dela l i noč in 
dan , saj je treba proge tep-
tati sproti, s icer se s teptal-
n i m i stroji kasne je sploh ne 
da premikati p o njih. Inte-
res smučarskega centra pa 
je, da lahko, k o p r e n e h a 
snežit i , odpre jo maks imal -
n o m o ž n o števi lo prog . 
Zato so se vse dni slabega, 
v e n d a r s s n e g o m radodar-
nega vremena tmdil i , da so, 
ko je za konec tedna posi ja-
lo sonce in prit isni l mraz , 
odprli skoraj v se proge. Za -
prta je le Š i j a , v s e d r u g e 
proge pa so ure jene in vabi-
lo n a snežne s trmine. 

Prvi božični potop v Završnici 
Minulo soboto so v jezero v Završnici prvič potopili božično drevesce. 

ANAHABTMAN 

Završnica - Potop božičnega 
drevesca je v soboto zvečer k 
j e ž e m v Završn ic i privabil 
številne obiskovalce, ki so si 
v tem kraju prvič imeli mož-
nost ogledati ta običaj. Bo-
žično drevo so potapljači 
Društva za podvodne dejav-
nosti Octopus Jesenice v je-
zero spustili že dopoldne, v 
večernih urah pa sta potap-
ljača Boštjan Robič in Bošt-
jan A r h n a dreveščku prižga-
la še lučke, ki so si jale iz 
vode, in ga nato potegnila na 
površje. "Vidlj ivost j e bila 
slaba, spodaj je veliko mulja. 
Voda je imela tri stopinje. Ni 
na ju pret irano zeblo. Ž a l 
nama je le, da ni snega in da 
jezero ni zaledenelo, saj bi 
bil običaj tako še lepši," sta 
povedala potapljača. 

"Obisk je bil nad pričako-
vanji , zato b o m o potop bo-
žičnega dreveščka priprav-
l jal i t u d i v p r i h o d n j i h le-

je bil zadovoljen Janez 
Dolžan, direktor Zavoda za 
turizem in kulturo ŽLrovni-

Nebo nad jezerom v Završnici je na koncu razsvetlil ognjemet. / fomcor^d Kavj« 

ca, ki je prireditev organizi-
ral skupaj z j e sen i šk im dru-
š t v o m za p o d v o d n e dejav-
nost i O c t o p u s . S lednj i je 
prvi božični potop pripravil 
p red deset imi leti v j e ž e m 
J a s n a v K r a n j s k i G o r i . 
" R a z m i š l j a l i s m o , kaj bi 
ušpiči l i za božič in s m o se 

d o m i s l i l i , da bi iz j ezera 
potegn i l i j e lko . N a p r v e m 
potopu s o bili le d m ž i n s k i 
člani in prijatelji , k m a l u pa 
je to postala š i r ša pr i redi -
tev," se s p o m i n j a B o š t j a n 
Robič. V s a leta so nato bo-
ž ični p o t o p pr iprav l ja l i v 
K r a n j s k i G o r i , l e t o š n j e g a 

jubi le jnega, že desetega po 
vrsti , pa so izpeljali v j e ž e m 
v Završnic i , ki je bilo v so-
boto o b k r o ž e n o z baklami 
in je delovalo naravnost ča-
r o b n o . Na k o n c u je j a sno 
n e b o nad jezerom razsvetlil 
še ognjemet, otroci pa so se 
razveselili Božička. 

Odličje misijonarju Opeki 
Slovenski misijonar Pedro Opeka od leta 1976 naprej deluje na Madagaskarju. 

JOŽE KOŠNJEK 

Ljubljana - Predsednik Slo-
venske škofovske konferen-
ce in l jubl janski n a d š k o f 
A l o j z Uran je pretekli teden 
izročil v Argentini rojenemu 
s l o v e n s k e m u m i s i j o n a r j u 
P e d m Opeki najvišje prizna-
nje katoliške Cerkve n a Slo-
venskem odličje sv. Cirila in 
Metoda. Pedro Opeka, član 
m i s i j o n s k e družbe lazari-
stov, deluje od leta 1 9 7 6 na 
Madagaskarju, kjer je začel 
pomagati predvsem l judem, 
še posebej otrokom, Id živijo 
v revščini na velikem smetiš-
ču v okolici glavnega mesta 
Antananarivo in se preživlja-
jo z iskanjem še uporabnih 

odpadkov, zlasti kovin in 
oglja. V programe boja zoper 
revščino je vključil okrog sto 
tisoč otočanov in desettiso-
č e m otrok zagotovil človeka 
vredno živl jenje. Skupaj s 
pomočniki domačini je gra-
dil šole, športne dvorane, 
cerkve, hiše in druge objek-
te. V takih vaseh živi že nad 
dvajset tisoč ljudi, ki se več-
inoma že preživljajo z delom 
in ne več z beračenjem. Pe-
dro Opeka, ki je za svoje de-
lovanje že prejel številna 
m e d n a r o d n a pr iznanja , je 
po besedah Staneta Kerina, 
vodje s lovenskega misi jon-
skega središča, eden od 8 0 
s lovenskih mis i jonar jev , Id 
pomagajo revnim po svetu. Pedro Opeka in ljubljanski nadškof Alojz Uran 

DARILO NAROČNIKOM V LETU 2009 
• Pohodne palice 

• Termovka Sal z žepkom • 

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. do 19. ure. Na začetku 
bo izbira največja, zato pohitite, 
saj ne moremo vedeti, za kateri 
izdelek se boste odločali. 

Gorenjski Glas 
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Bodo namesto vrtičkov bloki 
Vrtičkarji na lokaciji med Planino in Primskovim so dobili odpoved najemnih pogodb, v gosto 
naseljeni soseski naj bi bile namesto zelenega pasu novogradnje. Občane, ki živijo v bližini, skrbi, 
kakšne in kako visoke bodo te gradnje. 

S U Z A N A P . K O V A Č I Č 

Kranj - Mestna občina 
Kranj s koncem leta odpo-
veduje pogodbe za najem 
vrtičkov v soseski na Klan-
cu v smeri od trgovine Spar 
do Likozarjeve ceste. Gre za 
občinsko zemljo, ki se bo 
prodala. Kot je povedal ob-
čan Milan Kosi, tamkajšnje 
stanovalce skrbi, da bodo 
na teh parcelah namesto 
stanovanjskih hiš novi last-
niki zemljišča gradili 
s t a n o v a n j s k o - p o s l o v n i 
kompleks v več nadstrop-
jih. Razlog za stiah so našli 
v lokacijski informaciji, v 
kateri piše, da bo območje 
namenjeno stanovanjskim, 
trgovskim, gostinskim, 
obrtnim, storitvenim in po-
slovnim stavbam. "Nikakor 
v ospredje ne sme priti ka-
pital pred kakovostjo življe-
nja ljudi. Zdaj imamo na 
eni strani ceste strnjeno so-
sesko hiš, na drugi strani 
sosesko blokov. To je še 

sprejemljivo, ni pa spre-
jemljivo, da bi namesto 
koščka naravnega okolja v 
sosesko dobili visoke novo-
gradnje," je povedal Kosi, 
ki se je z okoli petdesetimi 
somišljeniki povezal v ne-
formalno dvilno iniciativo. 
Kot je poudaril Kosi, Aar-
huška konvencija, katere 
podpisnica je tudi Sloveni-
ja, zagotavlja, da se brez so-
glasja prizadetih prebival-
cev ne sme graditi. 

Kranjski podžupan Igor 
Velov je povedal: "Prodaja 
teh parcel je v občinskem 
proračunskem programu. 
Dvakrat smo zazidljive par-
cele neuspešno dražili. Po-
vedali pa smo tamkajšnjim 
prebivalcem, tudi najemni-
kom vrtičkov, da lahko od-
dajo ponudbe za odkup 
parcel." Velov je omenjal - v 
nasprotju z lokacijsko in-
formacijo - gradnjo vismih 
hiš. "Po prostorsko uredit-
venih pogojih so dovoljene 
novogradnje s pritličjem. 

Krajani so se združili v neformalno civilno iniciativo 
in se že večkrat zbrali v Domu krajanov na Primskovem, 
nazadnje v petek. 1 FST« M«« zvmn 

enim nadstropjem in man-
sardo," je povedal. Na pro-
blem se je odzval tudi Pri-
mož Kern, član Sveta Kra-
jevne skupnosti Primsko-
vo, v kateri so omenjene 
parcele: "Krajevna skup-
nost se je aktivno vključila v 

Župan malical z brezdomci 
Včeraj dopoldne si je kranjski župan Damijan Perne ogledal obnovljeno 
stavbo na Sejmišču 4, kjer so svoj novi dom našli brezdomci. 

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

Kranj - "Odkar smo sredi sep-
tembra Centru za socialno 
delo Kranj simbolično preda-
li klfuč za upravljanje in upo-
rabo obnovljene stavbe tukaj 
na Sejmišču 4, se je v teh 
prostorih marsikaj spreme-
nilo. Predvsem je objekt lepo 
opremljen, dobil je vsebino, 
stavba je zaživela, v njej so 
nastanili prve brezdomce in 
tudi v razdelilnici hrane je 
živahno. Seveda sem tudi 
sam poskusil malico, ki jo 
strežejo brezdomcem, in 
hrana je bila zelo okusna. 
Tudi vzdušje je tukaj prijetao 
in lahko rečem, da smo tak-

šen objekt res nujno potrebo-
vali," je po obisku prostorov 
na Sejmišču 4 povedal kranj-
ski župan Damijan Perne, 
tudi stanovalci zavetišča in 
brezdomci pa so pohvalili 
odlične razmere za bivanje in 
dobro hrano. 

"Razdelibiica hrane je od-
prta vsak dan od 11. ure do 
13.30. Najprej pridejo stano-
valci zavetišča, nato zunanji 
uporabniki, vseh skupaj pa 
je dnevno od štirideset do 
petdeset. Večina so zadovolj-
ni s hrano," je povedal Božo 
Bajt, ki poleg hrane obisko-
valcem razdaja tudi tople be-
sede. Poleg razdelilnice hra-
ne, ki je v spodnjih prostorih 

obnovljene stavbe, je na Sej-
mišču 4 že zaživelo zavetiš-
če. kjer je trenumo devet 
uporabnikov, do novega leta 
naj bi jih prišlo še šest, v ja-
nuarju pa naj bi bilo polnih 
že vseh 24 postelj. Kot je tudi 
povedal direktor Centra za 
socialno delo Kranj Marjan 
Podbevšek, so drugi prostori 
namenjeni Centru za odvis-
nost, v zgornjem delu pa so 
že urejeni prostori tudi za 
stanovanjsko skupino za 
ozdravljene odvisnike, kjer 
bodo lahko sprejemali do 
šest stanovalcev. Mestna ob-
čina je za obnovo zgradbe na 
Sejmišču 4 prispevala okoli 
82.3 tisoč evrov. 

reševanje problema. Naj-
bolj primerna bi bila ozele-
nitev zemljišča. Če to ne bo 
mogoče, bomo zagovarjali 
gradnjo v obstoječih gabari-
tih in ne gradnje obsežnih 
stavb. S tem smo seznanili 
vodstvo kranjske občine." 

^ 1. stran 

Nova žičnica je dolga šest-
sto metrov, med spodnjo in 
zgornjo postajo je 120 me-
trov višinske razlike, prepe-
lje pa lahko dva tisoč oseb na 
uro. Ob izhodu z nove štiri-
sedežnice v Tihi dolini so 
zgradili most za križanje 
smučarskih prog in avtoma-
tiziraH sistem za tehnično 
zasneževanje. Celotna nalož-
ba je stala 2,4 milijona evrov. 
Položnejše smučišče je na-
menjeno predvsem slabšim 
smučarjem in družinam. 

Direktor družbe Unior iz 
Z ieč Gorazd Korošec je iz-
razil zadovoljstvo, da sreča-
nje z Abrahamom na Kr-
vavcu proslavljajo z novo-
stmi. Poudaril je, da so plod 
dela sedanjih zaposlenih, 
velik pečat pa so smučišču 
dali vodilni možje v prete-
klosti. Med njimi je bil tudi 
Franjo Kreačič, ki se rad 
spominja postavitve prve 
žičnice. Kot je dejal direk-
tor Uniorjevega Programa 
Turizem Damjan Pintar, te-
daj ni nihče sanjal, da bodo 
Gorenjci in Štajerci naredi-
li eno najmodernejših smu-
čišč pri nas. Župnik Peter 
Miroslavič iz Velesovega je 

povedal, da ga je pred tride-
setimi leti pripeljal na smu-
čišče Alojz Uran. Po blago-
slovu so prerezali trak pred 
novo štirisedežnico in jo kr-
stili. Pri tem sta se pridruži-
la vodilnim družb R T C Kr-
vavec, Unior in Doppel-
mayr'župana občin Zreče 
in Cerklje na Gorenjskem. 
Gostje so se prvi odpeljali v 
Tiho dolino, kjer so nada-
ljevali slovesni in zabavni 
program. 

Župan Franc Čebulj, ki je 
le malo starejši od prve žič-
nice na Krvavec, jo je imel 
kot otrok za pravi čudež. 
Smučišče pozna kot smu-
čar in prvi mož v občini. 
Prepričan je, da bodo mora-
li za razvoj turizma naredi-
ti še kaj več. Cerkljanska 
občina ima okrog tisoč le-
žišč za goste, potrebovali pa 
bi jih še precej več. Tudi i -
rektor Srečko Retuznik je 
izrazil upanje, da bo uspel 
načrt občine za naselje 
apartmajev s petsto poste-
ljami. R T C Krvavec bo raz-
vijal smučišče v smeri Je-
zerc, načrtujejo sodobnejšo 
restavracijo in povezavo 
centra s cesto. To je osnova, 
da bo bolje zaživel tudi let-
ni turizem na Krvavcu. 

Kranjski župan Damijan Perne si je včeraj ogledal prenovljeno stavbo na Sejmišču 4 in 
malical z brezdomci. / FOM: C<,T..D K..«« 
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Družbe Poslovne skupine Sava: 
• Sava.d.d. • Savatech, d.o.o. z zunanjetrgovinsko mrežo -Sava-OTI.d.o.o. •SavaRoi.d.o.o. -Savapro, d.o.o. 
- Savarus, d.o.o. - Sava IP, d.o.o. • IP Nova, d.o.o. • IP Nova A, d.o.o. - Sava IPN, d.o.o. • Sava IMG, d.o.o. 
• Sava Nova, d.o.o. • Sava MedIcal In storitve, d.o.o. • GIP Sava Kranj, d.o.o. • Ensa, d.o.o. 
• Ensa BH, d.o.o. • Sava Ensa, dooel - Energetika Črnomelj, d.o.o. | Sava-SchSter, d.o.o. 
• Sava Hoteli Bled, d.d. | Terme 3000, d.o.o. -Terme Radenci, d.o.o. -Tetme Ptu|, d.o.o. Terme Lendava, d.o.o. 
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o r e a t o r 

OBRATOVAIJMI ČAS TRGOVIN V ČASU 
BOŽIČNIH I N NOVOLETNIH PRAZNIKOV 

Dežurne prodajalne: 2 6 . 1 2 . 2008 0 2 . 0 1 . 2 0 0 9 
enota naslov čas obratovanja čas obratovanja 
n n r j h a m r n 

SP Ljubljanska 4 Ljubljanska 4, Bled 08.00-12.00 08.00-12.00 

SP Ljubljanska 13 a Ljubljanska 13 a, Bled 07.00-12.00 07.00-12.00 
SP Bohinjska Bela Bohinjska Bela 37 08.00-12.00 
o b č i n a b o h i n j 

TC Bohinjska Bistrica Tng Svobode 1. Bohinjska Bistrica 08.00-12.00 08.00-12.00 
SPRIbčevLaz Ribčev Laz 49, Bohinjsko Jezero 08.00-12.00 08.00-12.00 
SP Stara Fužina Stara Fužina 57, Bohinjsko Jezero 08.00-12.00 
SP Srednja vas v Bohinju Srednja vas v Bohinju 23 08.00-12.00 
n n i ^ i u a r c o k i . i c h*. r n p p u j s k f u 

SM CerMje Stovenska c. 10 08.00-12.00 08.00-12.00 
o r t i h a d o h ž a i f 

HM Domžale Cestatak^4, Domžale 09.00-13.00 09.00-13.00 
SP Domžale Kolodvorska 3 08.00-12.00 
Vir Šaianosflčeva 19, Domžale 08.00-12.00 
n n ^ i n a n n n f n j a v a s - p o l i a h e 

SP Gorenja vas Poljanska cesta 65 a, Gorenja vas 08.00-12,00 
SPSovodenj Sovodenj42 08.00-12.00 
SP Podane 
o b č i n a o o r j e 

Poljane 82 08.00-12.00 08.00-12.00 

SP Zgornje GoljeaOa 
o b č i n a j e . < ; e n i c e 

Zgornje Goije 80a 08.00-12.00 

MG Jesenice Spodnji Plavž 5, Jesenice 08.00-13.00 08.00-13.00 
SP Titova 79 Titova 79, Jesenk;e 08.00-12.00 
SPO. NovakaS 0. Novaka 8, Jesentee 08.00-12.00 
SM Koroška Bela C. Viktoija Svetina 8a 08.00-12.00 08.00-12.00 
SP Blejska Dobrava Blejska Dobrava 45 a 08.00-12.00 
o b č i n a k a h n i k 

HM Kamnik Kovinarska c. 36 08.00-13.00 08.00-13.00 
Kamnik Ljubljanska 3d ' 08.00-12.00 
n i t č i h 4 kp^m-i 

HM Kranj Primskovo Cesta Staneta Žagaija 69, Kranj 08.00-13.00 08.00-13.00 
MC Kranj Savski Otok Stara cesta 25, Kranj 08.00-13.00 08.00-13.00 
SM Dnitovka Dnjtovka 57, Kranj 08.00-12.00 
SP Bitnje Zg. Bitnje 285, Žabnica 08.00-12.00 
SP Delavska Delavska 10, Kranj 08.00-12.00 
SP Golnik Golnik 58 08.00-11.00 
SP Pri Nebotičniku Bleivveisova c. 7a, Kranj 07.00-21.00 07.00-21.00 
SPČirče Smtedniška 0 . 1 3 8 08.00-12.00 
SPTrg Rivoli Ulica Janka Pucija 7, Kranj 08.00-11.00 
SP LJlica Nikole Tesle 3 Ulk» Nikole Tesle 3 08.00-12.00 08.00-12.00 
SMKokrica Cesta na Brdo 5, Kranj 08.00-12.00 08.00-12.00 
SPBritof Britof313, Kranj 08.00-12.00 08.00-12.00 
SP Vodovodni stolp Šortljeva 12, Kranj 08.00-12.00 08.00-12.00 
SP Na Klancu Likozaijeva ulica 16, Kranj 08.00-12.00 
SP Zlato polje Kidričeva c. 12. Kranj 08.00-12.00 
o b č i n a k r a n j s k a g o r a 

SM Kranjska Gora Naselje Slavka Čemeta 3 3 08.00-12.00 08.00-12.00 
SPBotDvška92 Borovška 92, Kranjska Gora 08.00-12.00 08.00-12.00 
SM Mojstrana Triglavska c. 28 08.00-12.00 08.00-12.00 
o b č i n a l i e d u o d e 

BC Medvode market Medvoška c. 3, Medvode 08.00-12.00 08.00-12.00 
SPKalanova Kalanova 7, Medvode 08.00-12.00 
SP Pimiče 5c Rmiče 5 c, Medvode 08.00-12.00 08.00-12.00 
n f t r i f i ' p i f ^ n f š 

SP Mengeš Stovenska c. 67 08.00-12.00 08.00-12.00 
n n č i i i a m a k i n 

SPNakto Glavna cesta 32. Nakto 07.00-11.00 07.00-11.00 
o b č i m a p r e d d v o r 

SP Preddvor 
o b č i n a r a d o v l j i c a 

Dvorski trg3 07.00-11.00 07.00-11.00 

TCSM Ijesce Rožna dolina 51, Lesce 08.00-12.00 08-00-12,00 
SMRadovSica C. Staneta Žagaija 1, Radovljica 08.00-12.00 08.00-12.00 
SP Krarjska 11 Kranjska 11, Radovljica 08.00-12.00 
SP Alpska 37 b Alpska 3 7 b. Lesce 08.00-12.00 08.00-12.00 
SP Begunje Begunje 8 08.00-12.00 
SPPodnarl Podnart 25 a 08.00-12.00 
o b č i n a ž e m č u r 

SM Šenčur Kranjska c. 3 08.00-11.00 08.00-11.00 
SP Visoko Visoko 67a 08.00-12.00 
OBČINA ŠKOFJA LOKA 
SP Novi Svet Novi Svet 19, Ško^ Loka 08.00-12.00 08.00-12.00 
SP Groharjevo naselje Groharjevo naseSe 1 08.00-12.00 08.00-12.00 
SP Podlubnik Podlubnik 139, Škofla Loka 08.00-12.00 
SP Frankovo naselje 
o b č i n a t r z i n 

Frankovo naselje 56, ŠkoQa Loka 08.00-12.00 

SP Trzin Kidričeva 5 08.00-12.00 
o b č i n a t r ž i č 

SM Tržič Ste Mane Aux MInes 4, Tržič 08.00-12.00 08.00-12.00 
SP DeteSka Ste Marie Aux MInes 17, Tržič 08.00-12.00 
Blagovnka Tržič 
OBČINA ŽELEZNIKI 

Cankarjeva 1 08.00-12.00 

BC Železniki samopostrežba 
o b č i n a ž i r i 

Na Kresu 26, Železniki 08.00-12.00 

SP Blagovnica Žiri Ttg Svobode 1, Žiri 08.00-12,00 

® 
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Bloka bodo gradili z 
zasebnim partnerjem 
v Virmašah, kjer že poteka gradnja posameznih hiš, bo občina v 
javno-zasebnem partnerstvu zgradila dva bloka s stanovanji za socialno 
šibkejše občane. 

DANICA Z A V R I Ž L E B I R 

Virmaše - Na parceli v Vir-
mašah, ki je v lasti občine 
Škofja Loka in meri okoli 
1600 kvadratnih metrov, bo-
sta kmalu zrasla dva bloka, v 
katerih bodo lahko dobile 
stanovanja sodalno šibkejše 
družine. Občinski svetniki 
so se na zadnji seji odločili o 
načinu javno-zasebnega 
partnerstva, ki bi ga ubrali 
pri tej gradnji. Javni del pro-
jekta zajema gradnjo do os-
mih stanovanj v izmeri okoli 
320 kvadratnih metrov, na-
menjenih sodalno šibkejše-
mu prebivalstvu, zasebni del 
pa gradnjo do dvanajstih sta-
novanj za trg. Občina je na-
ročila pravno študijo, ki po-
nuja več oblik javno-zaseb-
nega partnerstva, in svetniki 
so se odločali o eni od petih 
variant. Kot najprimernejšo 
so izbrali javnonaročniško 
obliko, za katero izdelovald 
študije menijo, da ne ustvar-
ja nobenih dodatnih stro-
škov, potrebnih za izvedbo 
projekta. Razlika do klasič-
nega sistema javnega naro-
čanja pa je ta, da v primeru 
slednjega ponudnik ne pre-

V Virmašah bodo gradili dva bloka v javno-zasebnem 
partnerstvu. / foK>: coraid imu 

vzema nobenega poslovnega 
tveganja, medtem ko v pri-
mem javno-zasebnega part-
nerstva zasebni partner pre-
vzame del poslovnih tveganj 
(financiranje, tveganje, pove-
zano z gradnjo, in tveganje 
pri trženju stanovanj za pro-
dajo). Občina pa izbere eno 
od oblik prodaje zemljišča, 
kupta nato s pogodbo zave-
že, pod kakšnimi pogoji in 
kakšen objekt lahko gradi 
(ne prenaša se lastninska 
pravica, ampak stavbna), in 
iz kupnine potem financira 
stanovanja, ki jih namerava 
kupiti. Svetniki so tak način 

gradnje neprofitnih stano-
vanj podprli, čeprav so priča-
kovali, da jih bo več. Zani-
malo pa jih je tudi, kdaj se bo 
gradnja začela. V komplek-
su, kjer bodo bloki, je zgraje-
nih že več individualnih sta-
novanjskih hiš in tudi že en 
blok Za enega od blokov, ki 
bosta grajena v javno-zaseb-
nem partnerstvu, že imajo 
pravnomočno gradbeno do-
voljenje, na eno pa še čakajo 
zaradi pritožbe mejaša. Sled-
nje ne zadrži možnosti raz-
pisa, so slišali svetniki in 
tudi to, da se bo gradnja za-
čela spomladi. 

Žirovd za evropsko cesto 
Žirovski svetniki so s sedmimi glasovi proti šestim glasovali, da se projekt 
Gorenjska panoramska cesta ne umakne iz proračuna. 

BOŠTJAN BOGATAJ 

Žiri - 2irovski občinski pro-
račun bo v prihodnjem letu 
visok 4,5 milijona evrov, med 
največje investidje spada na-
daljevanje gradnje Gospodar-
ske cone Žiri, nakup zem-
ljišč za športni center Polje, 
in kot se je na koncu izkaza-
lo, še vložek v dokončanje 
nordijskega centra (skakalni-
ce) in projekt Gorenjska pa-
noramska cesta. V razpravi o 
proračunu je imela večina 
svetnikov pomisleke o i^ju-
fitvi Žirov v regionalni evrop-
ski projekt Gorenjska pano-
ramska cesta, ki so ga v Polja-
nah že začeli izvajati, v Žireh 
pa naj bi prihodnje leto asfal-
tirali cesto v Žirovskem vrhu. 
Denar bi raje namenili naku-
pu zemljišč na Polju. 

"Ne strinjam se, da tiščimo 
v panoramsko cesto, saj smo 
se dogovorili, da denar name-
nimo v športni center. Za na-
kup zemljišč bi potrebovali 
600 tisoč evrov," je menil An-

ton Beovič, Martin Kopač pa, 
da je treba dokončati skakalni-
ce, panoramsko cesto pa vred 
iz proračuna: "Solidarnost in 
evropski denar imata svoje 
meje. S tem denarjem lahko 
devet let financiramo žirovsko 
kulturo." Franci Mlinar je 
opozoril, da bo 150 nogometa-
šev kmalu brez igrišča, Lado 
Oblak pa, da ne ve, kaj jim bo 
draga panoramska cesta. 

Viktor Žakelj je opozoril, 
da je pred Žirmi veliko pro-
jektov, ob omenjenih tudi 
ureditev krožišča in centra 
Žirov, pred vrati je obnova 
kulturnega doma m investi-
dje v šolstvo, vstop v projekt 
panoramske ceste pa naj bi 
bil dokaz žirovske nepremiš-
ljenosti: "Projekt oživlja ru-
ralno okolje, zato so gorenj-
ske občine zainteresirane 
zanj. Pri nas je nekoUko dru-
gače, zanima nas turistično 
oživljanje podeželja, vendar 
nimamo denarja za vse." 

Župan Bojan Starman je 
svetnike pozval, naj ne črtajo 

projekta Gorenjske pano-
ramske ceste: "To bi biJo ne-
smiselno, saj je brez evrop-
skega denarja dolgo ne 
bomo zgradili, hkrati pa 
bomo dobili čmo piko pri čr-
panju evropskega denarja. 
Vedno bomo vezani na sode-
lovanje s sosednjimi občina-
mi, zato si žagamo vejo, na 
kateri sedimo." Germana 
Pivk je opozorila, da se ceste 
sedaj asf^tirajo tako, da vlož-
ki krajanov niso vključeni v 
proračun, zato se zdi, da jih 
je lahko ceneje urediti, Mari-
jan Žakelj pa, da ima občina 
s sosednjimi podpisane ob-
vezujoče pogodbe. Glede na 
vzdušje med svetniki je bil 
rezultat glasovanja o prora-
čunu nekoliko presenetljiv, 
saj so podprli vse navedene 
projekte. Občina bo ob 420 
tisoč evrov visoki investidji v 
Gorenjsko panoramsko ce-
sto prispevala 160 tisoč ev-
rov, za skakalnice 66 tisoč 
evrov, za nakupe zemljišč na 
Polju pa čez 300 tisoč evrov. 

mailto:info@g-glas.si
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KRATKE NOVICE 

LJUSGANA 

v prazničnih dneh 
polnočnice in maše za 
domovino 

V cerkvah po Sloveniji bodo 
v sredo, 24. decembra, zve-
čer tradicionalne polnočni-
ce, ki so eden od najbolj 
znanih in najbolj spoštova-
nih božičnih običajev na 
Slovenskem. Polnočnice 
bodo v stolnih cerkvah da-
rovali škofje, na božični dan 
pa bodo še božične maše. 
Polnočnica bo tudi tokrat 
pred kapelo Marije Snežne 
na Veliki Planini. Maševal 
bo ljubljanski pomožni škof 
Anton jamnik. Pred prazni-
kom samostojnosti in eno-
tnosti 26. decembra bodo 
tudi maše za domovino. V 
ljubljanski nadškofiji bo 
maša za domovino danes, 
23. decembra, ob i6. uri v 
stolnici sv. Nikolaja. K 
maši, ki jo bo daroval ljub-
ljanski nadškof Alojz Uran, 
so vabljeni tudi predstavni-
ki političnega in javnega 
življenja, j. K. 

LjUBgANA 

Pogovor nadškofa in 
muftija 

Pretekli četrtek sta se na se-
dežu ljubljanske nadškofije 
v Ljubljani pogovarjala muf-
ti Islamske skupnosti v Slo-
veniji Nedžad Crabus in 
ljubljanski nadškof in me-
tropoiit ter predsednik Slo-
venske škofovske konferen-
ce Alojz Uran s sodelavci. 
Srečanje je bilo organizira-
no na predlog muftija. So-
govorniki so soglašali, da je 
treba v celoti spoštovati člo-
vekove pravice, še posebej 
pravico do ustreznih bogo-
služnih prostorov, ki izhaja 
iz' načela verske svobode. 
Človekove pravice so sploš-
ne in veljajo tako za musli-
mane, ki živijo v deželah z 
večinskim krščanskim pre-
bivalstvom, kakor tudi za 
kristjane v deželah z večin-
skim muslimanskim prebi-
valstvom. J. K. 

ŠKOFJA LOKA 

Končana javna 
razgrnitev za cesto 
Stanežiče-Brod 

V Škofji Loki se je pred 
kratkim končala javna razgr-
nitev načrtov za cesto 
Jeprca-Stanežiče-Brod. V 
občino seže le nekaj deset 
metrov te ceste, a razgrni-
tev, ki sta jih pripravili tudi 
sosednji občini Kranj in 
Medvode, so morali izpelja-
ti, le javna razprava ni bila 
obvezna. Kot pravijo na ob-
čini, si to cesto želijo in pri-
čakujejo, da bo zgrajena s 
kar najmanj motenj v pro-
metu proti Ljubljani. Kljub 
vsemu pa so tudi občani iz 
občine Škofja Loka na razgr-
njene načrte dali nekaj pri-
pomb. D. Ž. 

GG naročnine 04/201 42 41, e-pošta: narocnine@g-glas.si, www.gorenjskiglas.si 

idiove 
vese e urice 

v Lidlu želimo našim zaposlenim podaljšati praznični večer v krogu družine in prijateljev, 
zato bomo 24. in 31. decembra trgovine zaprli že ob 17. uri. 

Veselite se z nami ter * 2 4 . in 3 1 . decembra od 1 5 . ure dalje do razprodaje zalog 
izkoristite 30% popust na številne izdelke iz naše pestre ponudbe sadja in zelenjave, 
kruha in mesa. 

Zahvaljujemo se vam za zaupanje in vam želimo vesele praznike 
ter obilo zdravja in uspehov v letu 2009! 

Vaš LidI 

Lldl d.0.0. k.d., Žeje pri Komendi 100, 1218 Komenda, www.lidl.si 

mailto:narocnine@g-glas.si
http://www.gorenjskiglas.si
http://www.lidl.si
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N E S R E Č E 

KRAN) 

Na prehodu zbil peško 

Minuli četrtek zvečer se je na Savski cesti v Kranju zgodila 
prometna nesreča zaradi neprilagojene hitrosti 23-letnega 
voznika osebnega avtomobila. Vozil je po Savski cesti iz 
smeri Ljubljanske ceste proti Planini. Pri tem se je z nepri-
lagojeno hitrostjo približeval označenemu prehodu za 
pešce, po katerem je z njegove leve strani že hodila 48-letna 
peška. Voznik je peško zbil, zato je padla po vozišču in si 
zlomila desni gieženj. Po nesreči voznik poškodovano 
peško odpeljal v Zdravstveni dom Kranj, od tam pa so jo 
kasneje odpeljali v jeseniško bolnišnico. 

K A M N I K 

Z a p e l j a l v jarek 

v soboto zjutraj se je na regionalni cesti v bližini Kamnika 
hudo ponesrečil 23-letnj voznik. Okoli 3.30 se je z osebnim 
vozilo Kia Pride peljal proti Stahovici. Nenadoma je zapeljal 
levo prek nasprotnega pasu na makadamsko površino, od 
tam pa je zapeljal v obcestni jarek, kjer je s sprednjim delom 
avtomobila trčil v ograjo. Po trčenju je vozilo odbilo nazaj na 
vozišče, kjer je obstalo. Voznika so zaradi hudih ran z reše-
valnim vozilom odpeljali v ljubljanski klinični center. S. Š. 

Š K O F J A LOKA 

Ukradl i o p a ž n e plošče 

Neznani storilci so na gradbišču na Trati ukradli 150 kosov 
opažnlh plošč, vredne približno 3600 evrov. Policisti za 
tatovi še poizvedujejo, že sedaj pa bodo napisali kazensko 
ovadbo. S. Š. 

GP TRŽIČ d.o.o. 

Mlaka 2, TRŽIČ 

Zaradi širitve dejavnosti vabi 
k sodelovanju več delavcev za naslednja delovna mesta: 

1 . V O D J A P R O J E K T A V G R A D B E N I OPERATIVI 
(m/ž) 

Pogoji: Vil. oz. VI. st. izobrazbe gradbene smeri s 
strokovnim izpitom in članstvom v IZS ter petimi leti 
delovnih izkušenj v gradbeni operativi 

2. V O D J A G R A D B I Š Č A (m/ž) 
Pogoji; VII. oz. VI. oz. V. st. izobrazbe gradbene smeri 
s strokovnim izpitom in petimi leti delovnih izkušenj 

3 . D E L O V O D J A NA G R A D B I Š Č U (m/ž) 
Pogoji: gradbeni delovodja in tri leta delovnih Izkušenj 

4. V O D J A P R O J E K T A V K O M E R C I A U (m/ž) 
Pogoji: VII. oz. VI. st. Izobrazbe gradbene smeri 
in petimi leti delovnih izkušenj na komercialnem 
področju 

5. K O M E R C I A L I S T (m/ž) 
Pogoji: VI. oz. V. st. izobrazbe gradbene smeri in 
petimi leti delovnih izkušenj v komerciali 

6. K A L K U L A N T (m/ž) 
Pogoji: VI. aJi V. st. izobrazbe gradbene smeri ter 
petimi leti ustreznih delovnih izkušenj 

7. K U U Č A V N I Č A R (m/ž) 
Pogoji: ključavničar ali oblikovalec kovin - IV. st In 
znanjem varjenja ter tri leta ustreznih delovnih izkušenj 

Delovno razmerje bomo z izbranimi kandidati pod 
tč. 1 in 4 sklenili za nedoločen čas s petmesečnim 
poskusnim delom, pod tč. 2 pa s trimesečnim 
poskusnim delom, za ostala delovna mesta pa 
bomo sklenili delovno razmerje za določen čas, z 
možnostjo podaljšanja. 

Ponudbe z dokazili o izobrazbi In opisom dosedanjih 
delovnih izkušenj pošljite v 15 dneh na naslov: 
Gradbeno podjetje Tržič, d. o. o., Mlaka 2, TRŽIČ 
ali na elektronski naslov: jnf0@gptr7ic.si. 

Dvakrat ušli smrti 
Družina Bremec, ki je pred tednom dni zaradi plazu ostala brez strehe nad glavo, se počasi 
postavlja na noge. Začasen dom si bodo uredili v domači Srednji vasi v Bohinju. 

S I M O N Š U B I C 

Srednja vas v Bohinju • "Ko 
pogledaš, kako ti gre vse pre-
moženje v nič, se počutiš, 
kot bi z njim vzelo še del 
tebe. To ni bil samo naš 
dom, ampak tudi služba. 
Vseeno moramo biti srečni, 
ker smo dvakrat uSli smrti," 
se še danes z grozo spomi-
nja Mojca Bremec iz Srednje 
vasi, ki je v torek popoldne 
skupaj z očetom Rudijem in 
triletno hčerko Ano komaj 
ubežala plazu, zaradi katere-
ga je njena štiričlanska dru-
žina ostala brez strehe nad 
glavo in apartmajev, ki so 
jim dajali vsakdanji kruh. 

Začasno zatočišče so si 
Mojca, mož Vinko, desetlet-
ni )aka in najmlajša Ana naj-
prej poiskali pri Mojčinih 
starših, nato pa pri sestri Jo-
žid v Srednji vasi, v domači 
vasi pa so se dogovorili tudi 
za nekoliko dolgotrajnejšo 
rešitev. "Vselili se bomo v 
stanovanje sovaščana Janeza 
Žvana, ki trenutno biva v 
Nemčiji. Njegovi sorodniki 
so ga obvestili o našem po-
ložaju in takoj se je strinjal, 
da se preselimo k njemu. 
Občina nam je sicer ponudi-
la svoje stanovanje v Bohinj-
ski Bistrici, ki je prav tako 
super. a otroka bi raje ostala 
v Srednji vasi, in tako smo se 
na koncu tudi odločili. Bo pa 
verjetno občina subvencioni-
rala del najemnine," nam je 
zaupaJa Mojca. Pokonci dru-
žino drže tudi mnoge spod-
budne besede njihovih go-
stov iz vseh koncev Evrope, 
ki so se začeli oglašati že dan 
po hudi nesreči. 

Bremčevi so zelo hvaležni 
zaradi pomofi, ki so jim jo ta-

Nad Bremčevim stanovanjem in apartmaji se je v torek popoldne utrgalo celo pobočje. 

koj ponudili sovaščani i n 
drugi dobrotniki; občina Bo-
hinj jim je na primer po skle-
pu občinskega sveta že odo-
brila deset tisoč evrov denar-
ne pomoči. "Vsi nam zelo 
pomagajo, niti v sanjah nis-
mo pričakovali, da je toliko 
dobrih ljudi. Z oblačili so nas 
popolnoma zasuli, zato smo 
jih nekaj že peljali na Rdeči 
križ in Karitas, obrtniki se 
nam že ponujajo, da nam na-
redijo novo hišo," razlaga 
Mojca. Gradnja novega 
doma bo za Bremčeve velik 
strošek, saj na lokaciji, kjer 
so si pred osemnajstimi leti 
postavili hišo, ne morejo več 
zidati, drugega zemljišča pa 
nimajo. "Hišo z apartmaji 
smo zgradili leta 1990, za 
gradnjo smo pridobili grad-
beno dovoljenje. Tedaj je te-
ren pregledal tudi geolog in 
ugotovil, da ni nevarnosti 
plazu. "Ko se je odtrgal breg. 

Ušli gotovi smrti: oče Rudi, hčerka Mojca in vnukinja Ana. 

sta bila v hiši poleg mene še 
h a Ana in oče. K sreči se je v 
trenutku, ko se je sprožil 
plaz, k nam pripeljal stric 
Jože, ki je takoj začel vpiti, 
naj se umaknemo iz hiše. K 
sreči smo ga poslušali in ta-
koj stekli ven, saj smo s tem 
ušli gotovi smrti. Drugič smo 
se smrti izognili, ko smo pri-
šli iz hiSe in se še pravi čas 

odstranili od nje, saj se je tik 
zatem pred vhodna vrata po-
drl še dimnik," se najbolj 
groznih minut v svojem 
življenju spominja Mojca. 
Denarno pomoč družini 
Bremec zbira tudi Krajev-
na skupnost Srednja vas na 
svojem transakcijskem raču-
nu (št. 01204-6450783609, 
sklic 007320). 

Prodajal avtomobile, ne droge 
Končno prebrali obtožnico bratoma Oman in Albancu Cani zaradi prevoza desetih kilogramov heroina. 

S I M O N Š U B I C 

Kranj - Po enotedenskem za-
miku so v petek na Okrož-
nem sodišču v Kranju pre-
brali obtožnico bratoma 29-
letnemu Mateju in 27-letne-
mu Juretu Omanu iz Žabni-
ce ter 26-letnemu Albanai s 
srbskim državljanstvom Ar-
dianu Canu, Id stanuje v Av-
striji Vodja kranjskega tožil-
stva Irena Kuzma jim očita 
sodelovanje v hudodelski 
združbi, ki se je ukvarjala z 
organizirano trgovino s pre-
povedano drogo, s tem ko 
naj bi avgusta letos izpelja-
li prevoz slabih deset kilo-
gramov heroina s Kosova. 

Obdolženi krivdo zanikajo. 
Predsednica petčlanskega 
sodnega senata Andrijana 
Ahačič je najprej obrambi 
pojasnila, da sta njuna pred-
loga o izločitvi tožilke Kuz-
move in vseh dokazov, pri-
dobljenih s tajnim delova-
njem polidje, zavrnjena kot 
neutemeljena, nato pa pova-
bila obtožene, naj podajo 
svoje zagovore. Še prej je 
vsakega posebej poučila, da 
lahko sodišče omili končno 
kazen vsakomur, ki bi posre-
doval uporabne podatke, ki 
bi služili za razloitje kazni-
vega dejanja. A obdolženi 
pravijo, da sodišču ne more-
jo povedati ničesar oprijem-

ljivega, brata Oman zato, ker 
se nikoli nista pečala z dro-
go, Cana pa ker se boji za 
vamost svoje žene in hčerke. 

"Nikoli se nisem ukvarjal z 
mamili, ampak le s prepro-
dajo avtomobilov na Koso-
vo," je tako povedal prvoobto-
ženi Matej Oman. Razložil 
je, da se je s Cano 27. avgusta 
sestal, ker bi mu moral izro-
čiti denar in dokumenta za 
dva avtomobila. "Brat Jure je 
šel z mano le kot priča pri 
predaji. O skriti drogi v avto-
mobilu Ardiana Cane ne 
vem nič," je zatrdil sodnemu 
senatu. "Nikomur nisem da-
jal navodil v zvezi z mamili, 
nikogar nisem zaradi tega 

obveščal za varen prevzem 
ali pošiljal SMS-sporočil niti 
dajal podatkov o zasledoval-
cih. Obtožba je konstrukt," 
pa je dejal mlajši brat Jure. 

Tudi Cana je zanikal so-
delovanje pri izvršitvi kaz-
nivega dejanja: "Izjava, ki 
sem jo dal polidji in tožilki, 
n i resnična, podpisal pa 
sem jo le zato, ker mi je to-
žUka obljubila, da bom po-
tem svoboden. Sedaj pa 
sem se znašel na sodišču, 
kot da bi vedel, da sem pre-
važal drogo, kar pa ni res. 
Resnično izjavo o vsej zade-
vi pa bom podal šele, ko 
bom prepričan, da sta moja 
žena in hčerka vami." 

mailto:simon.subic@g-glas.si
mailto:jnf0@gptr7ic.si
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Jeseničani ostali brez točl( 
Tako v domači dvorani kot v Salzburgu s o jeseniški hokejisti v ligi EBEL ostali praznih rok, nove 
z m a g e pa s o se v razširjeni avstrijski ligi DEBL veseli le hokejistke Merkurja Triglava, ko so v Kranju 
ugnale tekmice iz Beljaka. 

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

Jesenice, Kranj - Minuli 
konec tedna sta bila na spo-
redu dva kroga v ligi E B E L V 
petek so hokejisti Aaonija Je-
senic v Podmežakli gostili 
moštvo Liwest linza in po sla-
bi igri izgubili z 1 : 8 ( 1 : 1 , o : 
5, o : 2). Prav tako so bili v pet-
ek po podaljšku poraženi tudi 
hokejisti Ulie Olimpije, ki so 
v Tivoliju igrali z moštvom 
KAC-a in izgubili z 1 : 2 , a ven-
darle iztržili pomembno toč-
ko. V nedeljo sta obe sloven-
ski ekipi gostovali. Ekdpa Ac-
ronija Jesenic je v Salzburgu 
pri Rdečih bikih izgubih s 6 : 
2 (2 : 1 , 1 : 1 , 3 : o), ekipa Ulie 
Olimpije pa je v l inzu izgubi-
la s 5 :3. Na lestvid lige EBEL 
vodi celovški KAC z 52 točka-
mi, Acroni Jesenice na 6. me-
stu ima 39 točk, Tilia Olimpi-
ja na 8. mestu pa ima 29 točk. 
Že danes hokejiste čaka nov 
krog, saj Jeseničani gostujejo 
pri Vienni Capitals na Duna-
ju, Tilia Olimpija pa v Salz-
burgu pri ekipi Red Bulls. 

Bolje'kot hokejistom pa v 
odprti avstrijski ligi kaže-.go-
renjskim hokejistkam, zbra-

Hokejistke Merkurja Triglava so v domači dvorani v Kranju s kar 7 : 1 premagale tekmice 
iz Beljaka. / f«0: c« stav« 

nim v ekipi Merkurja Trigla-
va. V soboto so v Kranju go-
stile eldpo Gipsy Girik iz Be-
ljaka in tudi po devetem kro-
gu ostale nepremagane. Tri-

glavanke so tokrat slavile z 
rezultatom 7 : 1 (kar petkrat 
je zadela Špela Hafiier) in se 
štiri kola . pred koncem red-
nega dela še utrdile na pr-

vem mestu lige DEBL, kjer 
vodijo pred ekipo Celovca. 
Letos jih čaka še eno gostova-
nje, ko bodo v nedeljo gosto-
vale pri ekipi Irmsbrucka. 

V Kranj prihajajo 
češki hokejisti 
V I L M A S T A N O V N I K 

Kranj - Ob 40-letnid H K Tri-
glav bodo ljubitelji hokeja v 
foanju prišli na svoj račun, 
saj se bosta na dveh prijatelj-
skih tekmah konec tedna po-
merili ekipi slovitega češkega 
kluba Dukk Jihlava in doma-
čega Triglava. 

Češka hokejska zveza letos 
praznuje loo-letnico, ljubite-
ljem. športa pa je znano, da 
gre za svetovno hokejsko vele-
silo. V vsej zgodovini češkega 
hokeja je najuspešnejši klub z 
dvanajstimi osvojenimi na-
slovi prvaka prav legendama 
Dukla Jihlava, ki te dni priha-
ja na Gorenjsko. Dukla Jihla-
va se pol^ uspehov v doma-
čem češkem prvenstvu lahko 
pohvali tudi z izjemnimi 
mednarodnimi uspehi, ki so 

klub uvrščali v osemdesetih 
letih prejšnjega stoletja med 
deset najboljših klubov na 
sveta Petkrat je bil zmagova-
lec slovitega Spenglerjevega 
pokala v Davosu, osemkrat fi-
nalist evropskega pokala šam-
pionov in v letih 1972 in 1974 
finalist Svetovnega pokala 
ZDA. Danes klub nastopa v 
prvi češki ligi z velikimi am-
bidjami se uvrstiti v češko 
ekstra ligo. Članom Hokej-
skega kluba Triglav Kranj je 
gostovanje Dukle Jihlave v le-
deni dvorani Zlato polje, v 
kateri bodo igrali prijateljski 
tekmi to soboto ob 19. uri in 
v nedeljo ob 18. uri, v veliko 
čast, za navijače pa se obeta 
pravi hokejski spektakel ob 
zaključku leta, v katerem 
kranjski klub praznuje 40-
letnico obstoja. 

Mladim hokejistom le četrto mesto 

Mladinska hokejska reprezentanca do 20 let se je v nedeljo 
ponoči vrnila s svetovnega prvenstva divizije I skupine A. 
Mladi hokejisti so se v švicarski Herisau odpravili po prvo 
mesto, a vrnili so se s četrtim. Po porazu na prvi tekmi pro-
ti Francozom so naslednji dan visoko premagali Estonce z 
22 : 2 ( 9 : 1 , 9 : 1 , 4 : o). V nadaljevanju so najprej z 2 : 7 (o 
: o, 1 : 4 , 1 : 3) izgubili z Belorusi in nato z 2 : 6 (i : 3, i : i, o 
: 2) s favoriziranimi domačini. Končna zmaga s 4 : o (2 : o, 
O : O, 2 : o) nad Poljaki je tako zadostovala za osvojeno če-
trto mesto. Zmaga in preboj v elito sta uspela domači repre-
zentanci. T. T. 

Največ dobili za Marcelov dres 
v vodstvu hokejskega kluba Acroni j e s e n i c e s o se odločili, d a drese svo je 
prve ekipe postavi jo na dražbo, izkupiček pa nameni jo Društvu za mlade v 
stiski - Žarek z Jesenic . Zbrali s o kar dvana js t t i soč evrov. 

M A T I A Ž P O D U P N I K 

Kranjska Gora - Po dobrodel-
ni akdji več kot gol, ki so jo 
pripravili nekateri najboljši 
slovenski hokejisti na pobudo 
Tomaža Razingarja, je hokej-
ski klub Aaoni Jesenice mi-
nulo sredo v prireditvenem 
šotom Arena v Kranjski Gori 
pripravil dražbo, na kateri so 
ledtirali drese prve ekipe H K 
Acroni Jesenic. Med povablje-
nimi so bili sponzoi^i, jeseni-
ški hokejski delava, predstav-
niki medijev in seveda tudi 
zvesti navijači. 

Najdražje so na dražbi pro-
dali dres kapetajia jeseniške 
ekipe Marcela Rodmana. 
Končna cena se je ustavila pri 
2300 evrih. Dres Tomaža Ra-
zingarja je bil prodan za 1500 
evrov, tretje mesto pa si po 
vrednosti delita dresa Davida 
Rodmana in Andreja Hd>arja, 
ki sta dosegla ceno osemsto 
evrov. Akcija je bila več kot 
uspešna, saj so v dobrodelne 
namene zbrali kar dvanajst ti-
soč evrov. 

Prireditev je zaznamovalo 
prijetno razpoloženje ob zvo-
kih Veselih Begunjčanov. 

Uvodni nagovor je pripadel 
predsedniku kluba S l a ^ Ka-
naku, prireditev pa sta povezo-
vala tiskovni predstavnik kluba 
Zoran Račič in uradni napove-
dovalec iz dvorane Podmeža-
kla Bojan Makovec Za zbrano 
vsoto se je zahvalila tudi Ivanka 
Berčan, predsednica DriiStva 
za mlade v stiski - Žarek, ki je 
povedala: "Pred prireditvijo 
smo dejali, če bo tisoč evrov, bo 
to zelo dobro. Zares smo veseli 
tako visoke donadje. Zahvalju-
jem se vsem za to zamisel in 
zato, ker ste izbrali prav naše 
dništvo!" 

Hokejisti Acronija Jesenic so se zbrali na dobrodelni akciji v Kranjski Gori. Foto: Iztok Novak 

VASA NOVA 
BANKA JE 
UHeRPA^BLIZJE. 
KOT SI MISLITE. 

v UniCredIt Bank se vam želimo čim bolj približati. Zato smo 
za vas odprli novo poslovno enoto v Radovljici In pripravili posebno 
otvoritveno ponudbo. Obiščite nas med delavnikom med 8.30 in 16.30 
uro na Gorenjski cesti 24. Veseli vas bomo. 
Osvobodimo se dvomov: www.unicreditbank.si/preizkusitenas 

B̂̂ UniCreditBank 

mailto:vilma.stanovmk@g-glas.si
http://www.unicreditbank.si/preizkusitenas
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GORENJSKJ SEMAFOR 

KOŠARKA 
Liga UPC, moški, 12. krog: Epic Misel Postojna: Helios 83 
: 75, HopsI: T C C Mercator 114 : 73. Na lestvici vodi Krka 
z 22 točkami, Helios na 3. mestu ima 21 točk, T C C Mer-
cator na 9. mestu pa i6 točk. Danes T C C Mercator gostu-
je v Zagorju, Helios pa lo. januarja pri Krki. i . B SKL, mo-
ški, 13. krog: Triglav: Konjice 78 :64, Hrastnik: Šenčur CP 
KR 60 : 66. Na lestvici s 24 točkami vodi ekipa Parkljev, 
Šenčur na 5. mestu ima 22 točk, Triglav na 6. mestu pa 
Ima 21 točk. Nov krog bo na sporedu 10. januarja. 2. SKL 
- zahod, moški, 12. krog: Idrija 2000 : jesenice 89 : 68, 
MEARC Ajdovščina : Tinex Medvode 79 : 68, Radovljica : 
Tolmin 72 : 64, Stražišče : Kolpa Črnomelj 89 : 77. Na 
lestvici vodi Splošna plovba z 22 točkami, na drugem me-
stu pa je ekipa Tinexa Medvod s točko manj. Tekmovanje 
se bo nadaljevalo 10. januarja. 1. SKL za ženske, 11. krog: 
Domžale: Ježica 7 1 : 8 0 , Odeja KED: Rogaška 79 : 67, Hit 
Kranjska Gora : Merkur Celje 74 : 72. Trlglavanke so bile 
proste. Na lestvici vodi AJM z 19 točkami, na 3. mestu je 
HIT Kranjska Gora z 18 točkami, ekipa Triglava na 4. me-
stu ima 15 točk, Domžalčanke na 6. mestu Imajo 13 točk, 
Odeja na 7. mestu pa ima 12 točk. Košarkarice bodo llga-
ške obračune nadaljevale 17. januarja. V. S. 

ROKOMET 
MIK, 1. liga za moške, 14. krog: Merkur: Gorenje 23 : 33 
(10 :15). Na lestvici vodi ekipa Cimos Kopra s 24 točka-
mi, Ločani na 9. mestu Imajo 6 točk. V. S. 

DVORANSKI HOKEJ 
1. floorbali liga za moške, 12. krog: InSport Škofja Loka : 
Bogojina 20 : 6, Polycom Brlog : Žlrl 2 : 7, ELROD Škofja 
Loka : Galaks Železniki 3 : 1 0 , Ljubljana : Mali Princ Idrija 
8 : 2, Zelenci Kranjska Gora : Borovnica 2 : 4. Na lestvici 
vodi ekipa InSport Škofja Loka z 19 točkami. V. S. 

ODBOJKA 
1. DOL Radenska Classic - moški: Ekipa Marchiol: Astec 
Triglav 3 : o (22, 20, i6), Knauf Insulation : MOK Krka o 
: 3 ( - 1 6 , - 25, - 30), SIP Šempeter: Calcit Kamnik i : 3 
(- 23, - 1 2 , 1 9 , - 21). Prvollgaši bodo prvenstvo nadaljeva-
li 17. januarja. Ekipa Prvačina (31) pa bo v novo leto vsto-
pila s petimi točkami prednosti pred drugouvrščenim 
Astecom Triglavom. MOK Krka zaostaja za Kranjčani še 
nadaljnje 4 točke. Calcit Kamnik Ima na 6. mestu 13 točk, 
Knauf insulation pa na sedmem 4 točke. 1. DOL Raden-
ska Naturelle - ženske: položaj na lestvici ženske prve 
lige je še dokaj nejasen, saj je ostala še vrsta neodigranih 
tekem TPV Novo mesto, drži pa, da je In bo na prvem 
mestu ostal Calcit Kamnik, saj Imajo Kamničanke kar pet 
točk naskoka pred Slovingom VItalom, ki je tokrat doma 
izgubil s Ptujem, medtem ko so bile igralke Calcita Kam-
nika v Kopru boljše od domačink 5 3 : 1 (22, 23, - 22, 20). 
Kot zanimivost je treba omeniti, da so na zadnjem me-
stu Igralke TPV Novo mesto, še lani ena od treh daleč 
najmočnejših slovenskih ekip. 2. DOL moški: tudi odboj-
karjem UKO Krope je uspelo obdržati vodilno pozicijo. 
Tesna zmaga v Žužemberku z 2 : j (21, - 31, 21, - 2 i , -7) 
jim je prinesla novi dve točki, tako da so ohranili vsaj še 
točko naskoka pred Svlt-Unlmetalom. Tretja je Duol 
Olimpija, ki ima še dve točki manj. 2. DOL,ženske: ŽOK 
Partizan Šk. Loka : Formis Bell o : 3 ( - 1 0 , - 22, - 1 9 ) . je-
senice-Bled : Comet Zreče 3 : o (i8, 8, i8). Do nadaljeva-
nja lige (17. januarja) ostajajo na pn/em mestu Igralke 
jesenic-Bleda (30), ki imajo točko naskoka pred Ž O K 
Šentvidom In tri pred Prevaljaml. Igralke ŽOK Partizan 
Šk. Loka so na 8. mestu, vendar imajo le točko naskoka 
pred deveto HIT Nova Gorica II - deveto mesto pa že pri-
naša dodatne kvalifikacije za obstanek v drugoligaški 
konkurenci. 3. DOL zahod moški: National Žirovnica je s 
3 : o izgubila na Brezovici, Astec Triglav II In Logatec pa 
zaradi neprihoda sodnikov tekme nista odigrala in jo bo-
sta morala ponoviti. Salonit Anhovo II (19) je povečal 
prednost pred T O M Mokronogom na 5 točk, National Ži-
rovnica (13) pa zaseda trenutno 3. mesto. Calcit Kamnik 
II (12) ostaja na 6. mestu, Astec Triglav II (6) pa na os-
mem. 3. DOL zahod i ženske: rezultati - Pizzerla Morena 
: ŽOK Triglav Kranj o : 3, Luka Koper mlade : Mladi jese-
nice 1 : 3, Holiday Autos Bled : Solkan 3 : o. Pred januar-
skim nadaljevanjem je v vodstvu Holiday autos Bled 
(29), pred Eurokabel Neptunom (25) in ŽOK Triglavom 
(22). Pizzerlja Morena (18) ostaja na 4. mestu, mesto za 
njimi pa je ekipa Mladi jesenice (13). B. M. 

Osem tekem brez poraza 
Košarkarji Šenčur ja CP Kranj s o kot novinci v i . B SKL v zadnjih krogih ujeli tekmovalni ritem in 

zabeležili kar o s e m zaporednih z m a g , ugnali pa s o tudi s o s e d e iz ekipe Triglava. 

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

Šenčur - "Letošnje leto je naj-
tispešnejše v zgodovini naše-
ga kluba do sedaj. Uvrstili 
smo se v 1. B SKL, poleti smo 
uspešno organizirali meddr-
žavno prijateljsko tekmo Slo-
venije in Hrvaške, v novi se-
zoni pa smo - po začetnih te-
žavah s poškodbami - sedaj 
ujeli pravi tekmovalni ritem 
in nanizali osmem zapored-
nih zmag. Čeprav trenutno v 
ligi nastopamo le z desetimi 
igralci, smo prvo polovico pr-
venstva končali na 5. mestu. 
Za prvim mestom zaostaja-
mo le dve zmagi, že sedaj pa 
je jasno, da za nas obstanek v 
ligi ni več vprašljiv," pravi 
predsednik kluba Aleš Pu-
har, ki je ponosen tudi na dej-
stvo, da so kar tiije člani eki-
pe Šenčur C K Kranj uvrščeni 
v prvo peterko lige. Roman 
Horvat je najboljši igralec in 
strelec lige, 22 letni Blaž 
Črešnar pa je najboljši skaka-
lec lige. Poleg tega je uspešna 
tudi dnoga š e n ^ s k a ekipa, 
ki nastopa v 3. ligi in je tre-
nutno na prvem mestu. 

"V klubu delamo z mlajši-
mi selekcijami, saj želimo 
razvoj na dolgi rok. Pozna se 
malce siabše delo v preteklo-
sti, vendar pa to korak za ko-
rakom vsako leto izboljšuje-
mo. Prav tako se povezuje-
mo s šolami, sosednjimi klu-
bi i n tako pričakujemo, da 

Blaž Črešnar, Aleš Puhar, Martin Logar, janko Sekne, Goran Valič In Roman Horvat ob 
podpisu sodelovanja s Toyoto AC Lovše v Kranju 

bomo v prihodnjih letih naj-
manj stabilni v ligi 1. B, ima-
mo pa seveda tudi željo po 
napredovanju v višji rang," 
dodaja Aleš Puhar, ki je ve-
sel, da jih pri napredku pod-
pira domača občina in da so 
prejšnji teden odprli nove 
klubske prostore v domači 
dvorani, pa tudi, da se je za 
sodelovanje s klubom kot 
glavni sponzor odločilo Cest-
no podjetje Kranj. 

Dobili so tudi nekaj drugih 
večjih sponzorjev, med njimi 
kot zadinjega prejšnji teden 
Toyoto A C Lovše Domžale & 

Kranj. "Že do sedaj smo so-
delovali s športnimi kolekti-
vi, nazadnje z nogometaši 
Domžal. Vendar je projekt 
za nas postal prevelik in od-
ločili smo se za spremembo 
ter sodelovanje s košarkarji 
Šenčurja. Poleg tega si želi-
mo tudi povečati prisotnost 
na Gorenjskem," je ob pod-
pisu štiriletne pogodbe po-
udaril direktor Martin Lc^ar, 
ki je košarkarjem ter vodil-
n im možem v klubu (poleg 
Aleša Puhai^a sta na obisk k 
novemu sponzorju prišla še 
Janko Sekne in Goran Valič) 

razkazal tudi Toyotin salon v 
Kranju. 

Nad novim klubskim spon-
zorjem je bil navdušen tudi 
37-lelni Roman Horvat, Id bo 
ofimo svojo uspešno kariero 
zaključil v Šenčurju. "V Šen-
čurju imam že nekaj let košar-
karsko šolo, prav tako sem se 
vrnil k svojemu prvemu tre-
nerju iz pionirskih let. Všeč 
mi je, da je šenčurski košar-
karski klub zdrav kolektiv, kar 
je v tem času zelo težko," je 
povedal izkušeni Roman Hor-
vat, ki je v ekipi zgled mnogim 
mlajšim košarkarjem. 

DESKANJE NA SNEGU 

T R Ž I Č 

Na stopničkah tudi Žan Košir 

Z odličnim nastopom In tretjim mestom Tržičana Žana Ko-
širja se je v Arosi končala zadnja tekma svetovnega pokala 
deskarjev na snegu v letošnjem koledarskem letu. Košir je v 
dvoboju za stopničke ugnal Avstrijca Andreasa Prommeger-
ja. Zmagal je Prommegerjev rojak Sigi Grabner, ki je v četrtfi-
nalu premagal našega drugega finalista Roka Flandra. Flan-
der je kot najboljši poraženi četrtfinallst osvojil končno peto 
mesto. Preostali slovenski reprezentanti niso okusili finalnih 
voženj. Še najbližje elitni šestnajstericl je bil na 24. mestu 
Rok Marguč. Mladinec jure Hafner je osvojil 33. mesto, 
Izidor Šušteršič 38. mesto, jernej Demšar pa 44. mesto. Med 
dekleti je svojo četrto zmago na tekmah svetovnega pokala 
slavila 29-letna Avstrljka HeidI Neururer, Velenjčanka Glorla 
Kotnik pa je tekmo končala v kvalifikacijah. Naslednji tekmi 
svetovnega pokala alpskih deskarjev bosta po novem letu 6. 
in 7. januarja v avstrijskem Kreischbergu. V. S. 

SMUČARSKI SKOKI 

KRANJ 

Državno prvenstvo preložili 

Predvideno državno prvenstvo v smučarskih skokih, ki naj bi 
bilo danes v Kranju, so morali organizatorji, SK Triglav, zara-
di pomanjkanja snega prestaviti na drug termin. Pripravili naj 
bi ga v torek, 20. januarja, ko naj bi se skakalci pomerili na po-
samičnem In ekipnem prvenstvu, hkrati pa naj bi bile to tudi 
kvalifikacije slovenskih skakalcev za celinski pokal. V. S. 

KOŠARKA 

K R A N J 

Dan slovenske moške košarke 

Košarkarska zveza Slovenije, ŠD Extrem in Košarkarski klub 
Triglav bodo ta petek, 26. decembra, pripravili sedaj že tradi-
cionalni dan slovenske moške košarke. Prireditev bo letos v 
dvorani na Planini v Kranju. Na njej bo mogoče spremljati 
boje ekip pionirjev do 12 let, do 14 let, kadetov, mladincev ter 
za konec še spektakularen dvoboj članskih selekcij zahoda In 
vzhoda. Poleg košarkarskih obračunov so organizatorji pri-
pravili tudi bogat spremljevalni program z nastopom raperja 
Terkaja In Igralcev Dejmo Stisnt Teatra, nagradne Igre, laser-
ski šov, nastope Zmajčic, svetlobne efekte In presenečenja. 
Atraktivna naj bi.bila izvedba slovenske himne, ki jo bomo sli-
šali pred začetkom članske tekme. To bo med 20.25 i" 22.30 
prenašala tudi slovenska športna televizija Šport TV. Cena 
vstopnic bo šest evrov, kupiti pa jih je že možno prek spleta 
na uradni strani podjetja Eventlm, na vseh Petrolovlh bencin-
skih servisih, v verigi trgovin Blg Bang In še marsikje. V. S. 

ODBOJKA 

B L E D 

Blejci boljši tudi od Posojilnice A I C H Dob 

Ker moštvo Doba v letošnji sezoni vse tekme srednjeevrop-
ske lige Igra v prevaljski dvorani, so minuli konec tedna tam 
gostovali tudi odbojkarji ACH Volleyja. Nasprotnika sta prika-
zala borbeno Igro, svojo kakovost pa so v zaključkih nizov pri-
kazali udeleženci letošnje lige prvakov, ki so z zmago o : 3 
tako vknjižlli že deseto letošnjo zaporedno zmago. V- S. 

mailto:vilma.sUinovnik@g-glas.si
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Vrnitev v domači klub 
Kolesar Matej Stare je podpisal enoletno pogodbo s kranjsko Savo, potem ko so v Perutnini, 
za katero je vozil zadnjih pet let, zaradi zmanjšanja sponzorskega denarja razpustili člansko 
kontinentalno ekipo. 

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

Kranj - Matej Stare je zad-
njih pet let kolesaril v dresu 
Perutnine Ptuj. Potem ko so v 
letos najuspešnejšem sloven-
skem klubu izvedeli, da j i m 
bo glavni pokrovitelj Perutni-
na močno zmanjšal sponzor-
ska sredstva, so se na trgu 
znašli tudi njihovi najboljši 
kolesarji, \Wjučno s Staretom. 
Novega delodajalca je 30-letiii 
kolesar iz Luž, ki živi v Ko-
mendi, našel v Kranja V za-
četku decembra je podpisal 
enoletao pogodbo s Savo, s 
klubom, v katerem je začel 
svojo kolesarsko kariero. 

"S Perutnino sem imei po-
godbo še za eno sezono. 
Nove ekipe nisem iskal, saj 
sem bil s ptujskim klubom 
zadovoljen. Ko smo izvedeli 
za zmanjšanje sponzorskega 
denarja, je bil to za nas šok. 
Imeli smo že določene datu-
me testiranj, naročena je bila 
oprema. Sporazumno s m o 
prekinili pogodbo i n imel 
sem zelo malo časa, da naj-
dem novo ekipo. Pogovori so 
potekali s Savo, Radensko in 
Motomatom. Odločil sem se 

za Savo, kjer sem že kolesa-
ril. V igri sta bili sicer tudi 
dve kontinentalni ekipi v Ita-
liji, a nisem želel več čakati," 
je pojasnil Matej Stare, za 
katerim je sicer uspešna se-
zona 2008, v kateri je nasto-
pil tudi na svetovnem prven-
stvu v Vareseju v Italiji, a od-
stopil. To je bil njegov drugi 
nastop med elito na sveto-
vnih prvenstvih. "Sezona je 
bila uspešna. Vse leto sem v 
redu dirkal, n isem imel no-
benih težav. Dosegel sem 
pet zmag. Z a najboljši rezul-
tat štejem zmago na eno-
dnevni dirki v Judendorfu v 
Avstriji ter šesto mesto na 
dirki Po Kitajski, ki je bila 
"horse" kategorije. Brez 
smole bi dirko, ki poteka na 
visoki nadmorski višini, od 
3 0 0 0 do 4 4 0 0 m, lahko kon-
čal na 3. mestu," je pojasnil. 

Na novo sezono se Stare 
večinoma pripravlja doma. 
"Največ h o i m v hribe i n te-
čem na smučeh. N a Primor-
skem sem bil tudi že na ko-
lesu. Z a novo sezono sem 
motiviran in sprememba 
okolja je včasih dobra," je še 
povedal za konec. 

Praznični šahovski 
turnir Robertu Lončarju 
Ob 40-letnici so pri šahovski sekciji društva 
Tomo Zupan v Kranju pripravili turnir, na njem 
pa je slavil mednarodni mojster Robert Lončar. 

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

Krarij - Šahovska sekcija 
Športno kulturno prosvetnega 
društva Tomo Zupan Kranj le-
tos praznuje 40-letnico delova-
nja. Ženska ekipa že več let 
uspešno nastopa v elitni ligi. 
Tudi letos so se obdržali v ligi, 
čeprav v ekipi ni nastopila naj-
boljša šahistka, m e d t o o d n a 
mojstrica Vesna Rožič, ki je 
hkrati nastopila v avstrijski 
ligi. Člani so letos osvojili 4. 
mesto v 1. l i ^ zahodne skupi-
ne. Dobro delo z mladimi v 
bližnji preteklosti je botrovalo 
dejstvu, da so osvajali tudi dr-
žavne naslove v najmlajših ka-
tegorijah, d a n i kluba pa po-
magajo pri treningih tudi sle-
pim in slabovidnim. Letos so 
organizirali tudi šahovski pik-
nik. 

V počastitev 40-letnice klu-
ba so prejšnji teden pripravili 
odprti šahovski turnir, k i je 
potekal v prostorih Gimnazije 
Kranj. Tdonovanja se je ude-
ležilo 39 šahistk in šahistov, Id 
so igrali 9 krogov s tempom 
dvaloat 15 minut Boj za prvo 

mesto je bil odločen, ko je hr-
vaški mednarodni mojster Ro-
bert Lončar (v slabši pozidji) 
premagal škofjeloškega moj-
stra F I D E Oskarja Oria. Lon-
čar, ki nastopa za Š K Kočevje, 
je tako ušel za dve točki, 
zadnjo partijo dobil in zasluže-
no ter premočno osvojil 1. me-
sto. Drugo mesto je s 6,5 točke 
delila trojica šahistov. Najboljši 
dodatni kriterij je imel hrvaški 
mojster F I D E Branko Lovrič, 
ki bil tako drugi, tretji je bil 
besniSki mednarodni mojster 
Leon Mazi, četrti pa Oskar 
Ord. Na peto mesto se je uvr-
stil mariborski mednarodni 
mojster Domen Krumpačnik 
(SK Griže), ki je imel 6 točk, 
prav toliko kot mednarodna 
mojstrica Vesna Rožič (ŠS 
Tomo Zupan Kranj), ki je sla-
vila v posebni ženski kategori-
j i Pri mladindh je z odlično 
igro zmagal Jan Župec (ŠK 
Ig), ki je osvojil skupno 8. me-
sto s 5,5 točke. Najboljši mladi 
domači šahist pa je bil Mitja 
Rozman (ŠS T o m o Zupan 
Kranj), ki je zasedel 23. mesto 
z osvojenimi 4,5 toČke. 

Matej Stare, ki je letos drugič nastopil na svetovnem 
prvenstvu, bo prihodnjo sezono vozil v dresu Save. 

ŠAH 

KRAN) 

V finale Peter Kovačič 

Kvalifikacije za Pirčev memorlal (Slovenija šahira), ki je 
potekal v prostorih ŠK Stari Mayr Kranj, se je udeležilo le 24 
šahistov. Prvo mesto in pravico nastopa na finalu, ki bo 26. 
decembra v Šentilju pri Mariboru, je prepričljivo osvojil Pe-
ter Kovačič (ŠS Tomo Zupan Kranj). Devetim zmagam je 
dodal tri remije in osvojil 11,5 točke iz enajstih partij. Drugo 
mesto je z n točkami osvojil njegov klubski kolega Dušan 
Zorko, ki ga je prav poraz v medsebojnem dvoboju oddaljil 
od želene zmage. Tretji je bil presenetljivo Janez Egart (ŠD 
Jesenice), ki je osvojil 1 0 točk. Med mladinci je zmagal in se 
uvrstil na finalni turnir Škofjeločan C a l Drnovšek (ŠS Tomo 
Zupan Kranj), ki je zasedel skupno 15. mesto z osvojenimi 
5,5 točke. Več o tem, kdo ima pravico nastopa ir> kdo se je 
uvrstil na finalni turnir, si lahko ogledate na spletni strani: 
http://www.sah-zveza.si/rez/o8i2/p(rc/. O . O . 

VATERPOLO 

KRANJ 

Najstarejši je bil Milivoj Veličkovič 

ž e trinajst let mineva, odkar se je v Kranju odprl pokrit olim-
pijski bazen, tega pa se je zelo razveselil nekdanji odličen 
plavalec in vaterpolist Jože Rebolj. Žal prav dolgo ni užival v 
ogledu tekem, v spomin nanj pa je bil minulo nedeljo orga-
niziran že 13. vaterpolski turnir. Doseženi rezultati niso naj-
bolj pomembni, pomembno je druženje in spomin na pre-
zgodaj umrlega Joža. Naj zapišemo, da je bil za najboljšega 
igralca turnirja izbran T o m o Balderman, najboljši vratar je 
bil Franc Rebolj, Jožev brat, najboljši strelec pa Tadej Pera-
novič. Seveda pa je vedno posebne pozornosti deležen naj-
starejši udeleženec memoriala, to pa je bil Milivoj Veličko-
vič, nekdanji soigralec Jožeta Rebolja v Triglavu, ki šteje že 
71 pomladi. J. M. 

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

Dodatna oprema 
čelada je postala najpo-

membnejši kos dodatne opre-
me za kolesarje. Ni treba po-
sebej razlagati, zakaj. Lepo je 
ugotoviti, da na naših cestah 
skoraj ne vidimo rekreativne-
ga kolesarja, kije ne bi imel 
na glavi. Napisal sem rekrea-
tivnega, med katere se ne šte-

jejo tisti, ki se s kolesom vozi-
jo v trgovino, službo ali v Solo, 
kajti tisti čelade še vedno ne 
nosijo. Ne vem natančno, za-
kaj, vendar menim, da ni da-
leč zakon, po katerem bo prav 
vsakdo, preden se bo usedel 
na kolo, moral na glavo po-
vezniti čelado. 

Čelade so narejene iz poli-
stirena in so zelo lahke. Iz po-
listirena so narejene zato, ker 

je dokazano, da se moč udar-
ca ob trku razširi po celotni 
čeladi in s tem ublaži udarec. 
Tistim boljšim dodajajo celo 
karbonska vlakna, s čimer po-
večajo kompaktnost in trd-
nost. Kolesarske čelade imajo 
veliko rež za prezračevanje, 
zato je skrb, da nam bo pod 
njo vroče, odveč. Pri nakupu 
ne bodite pozorni samo na 
barvo, ampak predvsem na 
velikost. Prevelika čelada vam 
ne bo nič pomagala, le motila 
vas bo, ko vam bo lezla na hr-
bet ali na oči in vam bo ob pr-
vem padcu. Se preden boste na 
tleh, padla z glave. Če vam bo 
premajhna ali pretesna, boste 
ves čas vožnje samo razmiš-
ljali, kako hudičevo vas tišči. 
Pod čelado se morate počutiti 
nadvse udobno ali z drugimi 
besedami: čelade sploh ne 
smete čutiti na glavi. To po-
meni, da morate izbrati pra-

biti pozorni, da ga ne zateg-
nete niti premalo niti preveč. 
Ko čelado zapnete in gledate 
naravnost, morate sredinca 
m kazalca z lahkoto vstaviti 
med pas in brado. Lahko pa 
tudi prosite prodajalca, da 
vam čelado nežno poizkusi 
potegniti z glave od spredaj in 
od zadaj. Če čelada ne zdrsne 
z glave, je prestala praktično 
simulacijo ob mogočem pad-
cu s kolesa. 

Preden opišemo Se oblačila, 
ki so priporočljiva za rekrea-
tivno kolesaijenje, bi vas rad 
spomnil, brez česa naj se ne bi 
odpravili na pot. Nadomest-
na zračnica, tlačilka, mon-
tažna ključka in mitii orodje 
so vsebina torbice, ki jo pri-
pnete na kolo ali pod sedež. 
Brez tega nikar ne odkolesari-
te od doma. Zračnica mora 
ustrezati dimenziji vašega 
plašča. Priporočljivo je imeti 
vsaj eno s sabo, mogoče dve, 
vendar ne pretiravajte s tovo-
rom. Zračnice imajo različne 
ventile, zato bodite ob naku-
pu še posebej pozorni. V tem 
primeru priporočam, da se 
posvetujete s prodajalcem ali 
serviserjem. Tlačilka je prav 
tako obvezen del kolesarjeve 
dodatne opreme. Vsem pripo-
ročam dve tlačilki. Eno ve^o, 
ki jo imate doma in jo upo-
rabljate vedno, preden odkole-
sarite. Drugo, manjšo ali 
mini tlačilko pa vzamete s 
sabo na pot. Te mini tlačilke 
so tehnološko zelo napredova-
le in so zelo majhne, lahke in 
kar je najpomembneje, so zelo 
učinkovite. Tako mini tlačil-
ko lahko spravite v žep maji-

vo številko, ki jo boste ugotovi-
li, če si boste izmerili obseg 
glave. Mere čelad gredo neka-
ko takole: S (majhna) za ob-
seg glave 52-56 cm, M (sred-
nja) cm, L (velika) 59-
62 cm. Takšne so velikosti 
lad za odrasle. Razlika med 
čeladami je predvsem v številu 
zračnih rež in kvaliteti notra-
njega vpetja ter pasov. Pri za-
penjanju paščka s plastično 
zaponko pod brado morate 

u, večina teh pa ima zraven 
tudi nosilce, kijih montirate 
na okvir kolesa. S tako majh-
nimi tlačilkami boste seveda 
potrebovali več časa, da boste 
napolnili zračnico, vendar 
naj vas to ne skrbi, saj njena 
praktičnost odtehta tudi to. 
Priporočam pa tudi "bombi-
ce", ki vsebujejo CO2, zaradi 
česar s pomočjo posebnega 
nastavka napolnite zračnico 
hitreje. 

http://www.sah-zveza.si/rez/o8i2/p(rc/
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Ič M O J P O G L E D 
D A M J A N A Š M I D 

Vesel Božič 

Letošnji december je ven-
darie drugačen, kot je bil 
prgšnja leta. Nihče nam 

ne prihrani slabih novic, strah 
pred finančno krizo visi v zra-
ku. Dogajajo se stvari, ki ne so-
dijo v božični čas, in tam nekje 
bosta otroka preživela prazni-
ke brez mamice. Da bi jima 
olajšali bolečino, bomo mnosi-
U igrač in poskrbeli, da se ho na 
njunem računu nabralo nekaj 
denarja. S tem bomo poskrbeli 
tudi za svojo ran^ivost, ki jo 
občutimo ob tem. Toda, še pre-
den ho konec praznikov, se bo 
zgodila nova družinska trage-
dija. Prazniki vzbudijo v nas 
najboljše in najslabše. Ljubo-
sumni bodo še bolj ljubosumni 
in osamljeni še bolj osamljeni. 
Tisti, ki prekomerno pijgo al-
kohol, bodo k še bolj pijani in 
družinskih prepirov ne bo rešil 
Jezušček v jaslicah. Ljudje smo 
samo ljudje. V nas je lahko ve-
liko Člov^kega in tudi živalske-
ga. Med delovnimi dnevi se 
skrivamo za delom, za uspehi 
in se izgubimo v množici. Ko 
pa čas teče počasneje, ko nas 
mediji hranijo s Jilmskimi po-
dobami srečnih družin, ko 
ostanemo brez črede - se nima-

¥ 

mo kam skriti. Tako nastanejo 
konfiikti, obračunavanja s sa-
mim seboj in z vsemi, ki so 
nam blizu. Krivda leti z en^a 
konca na drugega, odgovornost 
za svoje lastne odločitve se iz-
gubi v zraku. Božični čas rtaj 
bi bil čas za srečo. Če je ni v 
nas, jo lahko za kratke trenut-
ke umetno ustvarimo in tako 
ogoljufamo sebe in druge. Lah-
ko dobro jemo, dobro pijemo, se 
delamo, da ni skrbi, se obdaru-
jemo in se pretvaijamo, da smo 
iz filma. Kakorkoli obrnemo 
praznike in naš vsakdan - Člo-
vek je vedno sam. Kljub čredne-
mu tMgonu, kljub vsg pomoči, 
ki Jo ljudje dobijo v stiskah, 
kljub kaviarju, ki ga bodo naj-
revnejši dobili v Milanu, je člo-
vek vedno sam s seboj. V do-
brem in v slabem. Zato bi bila 
najbolj iskrena želja, da zna-
mo živeti sami s seboj. Da ne 
iščemo krivcev zunaj nas, da 
ne čakamo na loto zadetke in 
na odrešitelje, ki bodo začarali 
nošo življenja. Predolgo smo se 
zanašali na druge. Prevzemi-
mo že enkrat odgovornost zase 
in za svoja dejanja. Potem 
bomo mogoče lažje razumeli, 
zakaj se je Jezus rodil v hlevu. 

Prisluhnite nam -
polepšali vann bomo 
dan. 
"r;91.0 MHz 

ISTICNI 

uiuiui.potepuh.com 

Zimzeleni božič 
P r e d e n s e je d r u g o d in tud i pri n a s p o j a v i l o b o ž i č n o d r e v e s c e o z . s m r e k i c a , s o l jud je v t e m 

č a s u p r o s t o r e l<rasili z v e j i c a m i b o ž j e g a d r e v c a , b e l e o m e l e , b r š l j a n a , z i m z e l e n o m , m a h o m in s e v e d a 

s m r e č j e m . T e ras t l ine i m a j o b o g a t o s i m b o l i k o š e iz p r e d k r š č a n s k i h č a s o v . N e k a t e r e s o uporab l ja l i 

tudi v l j u d s k e m z d r a v i l s t v u . 

P A V I A K U N E R 

"J. Buchenhain je zapisal 
leta 1844, da na Kranjskem o 
božičnem drevescu ljudje 
ničesar ne vedo, na kmetih 
pa naj bi bilo do prve sveto-
vne vojne na v s e m Sloven-
skem popolnoma neznano," 
beremo v Vel iki knj igi o 
praznikih priznanega etnolo-
ga Damjana J. Ovsca. Prvo 
božično smrečico pri nas naj 
bi okrog leta 1845 postavili v 
Ljubljani. 

Rast l ine z a ustvarjanje 
p r a z n i č n e g a v z d u š j a 

Smrečica v božičnem času 
včasih n i bila znana, zato pa 
je bilo povsod, tudi pri nas, 
razširjeno krašenje z zele-
njem božjega drevca, bele 
omele, bršljana, smrečja, 
maha i n zimzelena. V božič-
nem času so zimzelene ras-
tline pogosto vezali v šope ali 
spletali v vence i n z n j i m i 
krasili hišo. S temi rastlina-
m i so okrasili tudi "bogkov 
kot" ter jih dajali nad vrata m 
pod strop. 

Č a r z i m z e l e n e g a rastl inja 

V z i m z e l e n e m rastlinju, 
ki tudi v z imskem času klju-
buje otrplosti i n smrti, so 
davna ljudstva videla poseb-
no življenjsko moč oz. čar, 
ki naj bi zadržal ginevajoče 
življenje narave. Drevo ali 
rastlino, ki kljub z i m i ohra-
nja svojo življenjsko moč, so 
častili kot čudežno bitje, ki 
lahko tudi čudežno podelju-

je življenje. T o bitje so v 
znak spoštovanja in čaščenja 
začeli krasti s pisanimi tra-
kovi in zlatimi lističi. To sta-
rodavno šego so prevzeli 
tudi kristjani ter ji dodali 
svojo simboliko in legende. 
D o izraza je prišla tudi n a 
naših tleh, kjer so do nedav-
na, ponekod na kmetih pa to 
še vedno počno, hišno sve-
tišče, ki so m u rekli bogkov 
kot, ozaljšali s smrečjem, 
bršljanom, belo omelo, bož-
j i m drevcem in z imzele-
nom. Obe steni ob razpelu 
i n del stropa nad n j i m so 
prekrili z zelenjem, da n i 
bilo videti ne sten ne stropa. 
T a šega ni bila razširjena po 
vsem Gorenjskein, dobro pa 
je bila poznana denimo v 
Bohinju, kjer so poleg ome-
njenega rastlinja bogkov kot 
okrasili tudi s posrebrenimi 
orehi i n storžki ter papirna-
t imi venci in trakovi. Med-
tem ko sta Bled in Radovlji-
ca poznala bolj z imzeleni 
okras bogkovega kota, pa je 
bilo v Tržiču vse lepo zeleno 
In pisano, izpod stropa pa je 
visel tudi golobček kot s im-
bol svetega duha. T u so bo-
ž ičnemu okrasju, ki je krasi-
lo bogkov kot, rekli paradiž. 

Božje drevce 

Božje drevce, božji les ali 
bodika (llex aquifoiium) je 
stara keltska tradicija upo-
rabljala kot simbol moči, sre-
če, veselja in novega upanja 
za vnovično vrnitev sonca, ki 
se bo zgodil po zimskem sol-
sticiju, odganjalo pa je tudi 

Božje drevce je prelep okras 
prazničnega časa. 

zle duhove. Da je postalo 
simbol božiča in novega leta, 
so zaslužni Ird. Plodovi bo-
dike so zelo strupeni, listi pa 
imajo tudi nekaj zdravilnih 
moči. ki so jih izkoriščali že 
naši predniki. Čaj i z listov 
pomaga proti revmi, protinu, 
bronhitisu, kašlju, prehladu 
in gripi. Pospešuje tudi izlo-
čanje sečnine in strupov. 

Bela o m e l a 

Svetost bele omele (Vis-
c u m album) izvira i z moči, 
ki ji omogoča, da sredi najtr-
še zime razvije plod i n seme, 
ki pomenita novo življenje. 
T a moč j i omogoča, da preže-
ne hudobne duhove prete-
klega leta in prostor naredi 
svetel in čist za novo, kar pri-

haja. Kot sveto rastlino so 
omelo najbolj častili stari 
Germani in Galci. V Angliji 
je še danes obvezen božični 
in novoletni okras bivalnih 
prostorov. Tudi z bele omele 
so i n še pripravljamo zdravil-
ne čaje za srce, krvni obtok, 
zniževanje visokega krvnega 
tlaka, zdravljenje astme, tre-
bušne slinavke. Posušeno in 
v prah zmleto belo omelo so 
uporabljali pri božjasti in kr-
čih, pri ozeblinah in krčnih 
žilah pa SO jo dodajali vročim 
kopelim. 

Bršl jan 

Bela omela je še vedno 
praznični okras Angležev. 

Božje drevce in bršljan -
prelep božični okras 

Bršljan (Hedera helix) je 
rastlina, ki je kljub zimi pol-
na življenjskih moči, zato naj 
bi po ljudskem verovanju po-
daljševala življenje. Veljala 
za simbol nesmrtnosti, vese-
lja, zdravja in moči. Sicer 
rahlo strupeno rastlino so v 
manjših količinah uporablja-
li tudi v zdravilne namene. S 
cvetovi, namočenimi v vinu, 
so blažili driske, glavobol in 
bolečine v ušesih. Čaj iz li-
stov je služil kot zdravilo pri 
katarjih, nečisti koži, čirih in 

Žamet na koži 

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

Zdrav dovek ima tisoč raz-
ličnih želja, bolan eno samo: 
ozdraveti. Kdo Je to misel prvi 
izrekel, ne vem, vsekakor drži. 

Četrtek, 1 . avgust 

Kamor koli s svojo golo glavo 
pridem, sem posebnost, če se iz-
razim prizanesljivo do same 
sebe. Veliko se jih sicer dela, da 
te moje drugačnosti niti ne 
opazijo, še več pa se jih za me-
noj ozira; hote, nehote, samo-
dgno, prikrito, neprikrito, ra-
dovedno, posmehljivo, z zaprti-
mi ali z odprtimi usti, nekateri 
celo z nesramnimi pripomba-
mi. Po mojem mnenju je čisto 
malo manjkalo, da se ni neka 
soseda od ogorčenja nad mojo 
predrzno "JHzuro" zgrudila. 

76 
Veijeli ali ne, celo pljunila je 
na tla. ko je šla mimo mene. 
Moram pa dodati, da sem že 
pred to izkušnjo z njo dvomila, 
daje dotična čisto pri zdravi 
pameti. Imam jo na sumu, da 
Je zaradi polnega stanovanja 
po drugi svetovni vojni prisvoje-
nih, da ne rečem ukradenih 
umetnin, zbolela za preganja-
vico. Ampak to samo tako, mi-
mogrede. 

Tudi osebje na oddelku 200 
na Golniku sem s svojim, bom 
rekla kar ekstravagantnim pri-
stopom k reševanju posledic ke-
moterapije malce šokirala. 
Večina je moj nenavaden videz 
preživela stoično, našli pa so se 
tudi takšni, ki so bili nad mojo 
drznostjo oziroma predrznost-

jo navdušeni. 

V R A K O V I H K L E Š Č A H 

Vedno znova imam pred 
očmi otroke, ki so zboleli za ra-
kom in fei so zaradi kemotera-
pije ob lase. Še zlasti mi hodijo 
po glavi deklice, ki so se pred 
boleznijo morda postavljale s 
svojimi dolgimi košatimi las-
mi, zaradi katerih so jih starši, 
stari starši, tete in strici klicali 
naša princeska. Do otrok, ki 
svojo drugačnost prikrivajo s 
kapo, ruto ali celo z umetnimi 
lasmi, je družba zares krivična 
in hinavska. Iskreno upam, da 
bo v nekem doglednem času 
skupinska zavest storila korak 
naprej in zaradi takšnih ma-
lenkosti, kot so, denimo, lage, 
nehala zavijati z očmi. Tudi 
ali predvsem zato hodim v jav-
nosti brez lasulje. Priznam, 
malo pa tudi zaradi svojega 

naravnega nagnjenja k dru-
gačnostim. 

Sicer pa je sestra pravkar od-
stranila vislice nad mojo §avo 
in po dobrih sedmih urah ke-
moterapije, sem spet svobodna. 
Nemudoma si privoščim kavi-
co in sprehod po parku. Pole-
tno sonce in lepota narave 
učinkujeta na moje nekoliko 
izmučeno telo kot žamet na 
golo kožo. Uživam v vsakem 
koraku, v vsakem vdihu sveže-
ga zraka in v vsakem koščku 
narave, ki se mi nesebično raz-
daja. 

Sedim v neobljudenem delu 
parka in poslušam šumenje 
vode. V pregovoru h knjigi 
Učbeniki življenja, slovenske-
ga avtoija Martina Kojca, 
je Simon Borut Pogačnik za-

pisal: "/.../ Življenje se ni v 
ničemer spremenilo v teh štiri-
inpetdesetih letih. Napredek 
tehnike ni prav v ničemer pri-
speval k temu, da bi se Človek 
bolj in bolje spoznal. Zunanji 
pogoji človekovega bivanja 
so se resnično v mnogočem iz-
boljšali, to je potrebno prizna-
ti. Stremljenje kvišku se je 
uresničilo s prvo človekovo 
stopinjo na mesečevi površini, 
toda v gbbine samega sebe še 
ni stopil V mnogočem Je od-
daljevanje od samega sebe 
beg pred seboj in svojimi no-
tranjimi problemi, pred raz-
klanostjo v več sfer, med za-
sebno in javno, med persono 
in jazom, med zavednim in 
nezavednim.../.../." 

(Se nadaljuje.) 

mailto:info@g-glas.si
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Jedilnik za božični večer 
J A N E Z Š T R U K E L J 

Če se še niste odločili, kakš-
na bo vaša božična večerja, 
vam predlagam jedilnik, ki ni 
preveč bogat in zahteven, da 
ga ne bi mogli pripraviti. 

Polnjeni avokado 

Sestavine: 10 dag rakcev, 2 
avokada, pol banane, 2 žlički 
limonovega soka, 40 dag peče-
ne ribe, nekaj listov glavnate 
solate, 4 žlice majoneze, 1 žli-
ca goste smetane, sol, poper, 
ščep mlete rdeče paprike. 

Priprava: Zamrznjene rak-
ce odtajamo, vložene oplak-
nemo i n odcedimo. Avokado 
prerežemo in odstranimo 
koščico, meso iz lupine z 
žličko ali nožem izdolbemo 
in zrežemo na kocke. Bana-
no olupimo, zrežemo na ko-
lesca, dodamo j ih avokadu 
in pokapljamo z limonovim 
sokom. Pečeno ribo drobno 
narežemo. Solatne liste ope-
remo, otresemo vodo i n jih 
zrežemo na rezine. Majone-
zo zmešamo s smetano, soli-
mo, popramo, dodamo še 
papriko ter mešanico doda-
mo k avokadu, banani, ribje-
m u mesu in solatnim rezan-
cem. Pazljivo zmešamo. Z 
mešanico napolnimo prazne 
avokadove lupine, po vrhu 
naložimo pripravljene rakce. 

dodajajo juhi poleg zelenjave 
tudi posušeno grahovo stroč-
je, cvetačne, ohrovtove ali 
zeljne stižene ter prepraženo 
paradižnikovo mezgo ali sve-
ž i paradižnik. 

Kadar za juho uporabljamo 
križne kosti, j ih pred kuho 
blanširamo, da je juha čistej-
ša. Z a dobro juho pristavimo 
vedno v hladno vodo, če pa 
hočemo sočnejšo govedino, 
jo pristavimo v vročo vodo. 

Royal (jajčni sir) 

Sestavine: 1 dl sladke smetane 
ali mleka, 1 dl cdih jajc (4 jaj-
ca), muikdtni orešček sd, poper. 

Dobra goveja juha z 
royalom (jajčnim sirom) 

Sestavine: 60 dag govgih re-
ber. košček jeter, 1 I in Četrt 
vode, 8 dag jušne zelenjave 
(korenje, zelena, peteršiljeva 
korenina, list ohrovta, list 
pora), sol, cel poper, 1 srednje 
debela čebula, muŠkatni oreš-
ček, malo žafrana, drobnjak 
ali zeleni peteršilj. 

Priprava: Meso s kostmi 
operemo pod teko<;o vodo. 
Kosti pr imemo nasekamo, 
lahko j ih tudi blanširamo. 
Zelenjavo očistimo i n grobo 
narežemo. Na meso zlijemo 
hladno vodo in pustimo zav-
reti. Počasi naj vre kakšno 
uro, nato dodamo jetra, zele-
njavo i n začimbe. Čebulo na 
štedilnikovi plošči popeče-
mo. Juho solimo, nato naj 
vre kakšno uro ali dve, ven-
dar res počasi. Kuhana juha 
naj stoji nekaj minut, da se 
umiri in očisti. Precedimo jo 
skozi gosto cedilo. Nekateri 

Priprava: Mleko, jajca sol, 
poper, muškatni orešček s 
šibo dobro razmešamo. Pri-
m e m o posodo obložimo s 
pergamentnim papirjem, ki 
ga z maščobo dobro nama-
žemo. Na papir vlijemo pri-
pravljeno testo, da sega dva 
centimetra visoko. Kožico 
postavimo v vodno kopel, jo 
dobro pokrijemo, da para 
nikjer ne uhaja, in počasi ku-
hamo 2 0 minut. Še topel ro-
yal zvrnemo na desko, od-
stranimo papir in dobro 
ohladimo. Narežemo ga na 
primerne kocke ali trapeze, 
ki jih vložimo tik pred servi-
ranjem v vročo juho. Vešče 
gospodinje ga lahko pripra-
vijo v različnih barvah, takrat 
juho imenujemo mozaik. 

Nadevane telečje prsi s 
kruhovim nadevom 

Sestavine: 1 telei^e prsi, 8 dag 
maščobe, 2 dl kostne juhe. 

Nadev: 4 stare žemlje (stare en 
dan), mleko po potrebi, 6 dag 
masla ali margarine, 3 jajca, 6 
dag masla ali margarine,} jaj-
ca, 8 dag naribanega parme-
zana, 6 dag prekajene slanine, 
sol, poper, muškatni orešček, 
sesekljani peteršilj. 

Priprava: Iz telečjih prsi 
odstranimo kosti, naredimo 
odprtino (to vam lahko me-
sar), jo nadevamo s priprav-
ljenim nadevom, nato pa za-
šijemo ali zašpilimo in sob-
mo. Prsi položimo na izloče-
ne rebme kosti, j ih podlije-
mo s kostno juho, meso pre-
lijemo z vročo maščobo. Pe-
čemo kot vsako d m g o pe-
čenko. Nekoliko ohlajeno 
narežemo, pri tem pa pazi-
mo, da režemo z ostrim no-
žem, da ostane nadev cel. 

Nadev: Žemlje narežemo 
na kocke, j ih navlažimo z 
vročim mlekom. Maslo ali 
margarino penasto umeša-
mo, dodamo rumenjake, na-
vlažene žemljice, naribani 
parmezan, začimbe in trd 
sneg beljakov. V s e skupaj 
narahlo premešamo. V na-
dev damo še na kocke nare-
zano prekajeno slanino ali 
šunko. 

Priprava omake: Kosti, na 
katerih se je pekla pečenka, 
nekoliko pomokamo, dobro 
zapečemo kar na štedilniko-
vi ploš6, dodamo še malo 
paradižnikove mezge i n še 
njo popečemo, zaUjemo z 
juho in dobro prevremo. 
Omako precedimo. 

Poleg ponudimo olupljen 
i n dobro zapečen krompir s 
peteršiljem. Prelijemo ga s 
pripravljeno omako. Pri 
takšni obilni glavni jedi po-
nudimo še vrsto listnatih so-
lat, ki ne smejo biti prekisle. 

Čokoladna torta iz tortnih 
oblatov 

Sestavine: 2j dag masla ali 
margarine, .25 dag jedilne čo-
kolade, 4 beljaki, 10 dag mletih 
lešnikov, 1 vanilin sladkor, 6 
tortnih oblatov, 15 dag sladkor-

ja v prahu. 

Priprava: Maščobo s po-
lovico sladkorja penasto 
umešamo. 15 dag čokolade 
raztopimo v vodni kopeU. 
Beljake stepemo v trd sneg 
in vanj počasi u m e š a m o 
drugo polovico sladkorja. Pe-
nasto umešano maščobo po 
žlicah dodajamo raztopljeni 
čokoladi in stresemo vanjo 
še mlete lešnike in vani l in 
sladkor. Primešamo še sneg 
beljakov. Po en oblat damo 
na pladenj za torto, ga nama-
žemo s pripravljeno masle-
no čokoladno kremo i n po-
krijemo z drugim oblatom. 
Tako nalagamo torto, dokler 
ne porabimo vse kreme i n 
vseh oblatov. T u d i z g o m j i 
oblat namažemo s kremo. 
Preostalo čokolado raztopi-
mo v vodni kopeli, dodamo 
sladkor v prahu in 2-3 žlice 
mlačne vode in vse skupaj v 
gladko maso. Z njo prevleče-
mo površino, obod in torto iz 
oblatov. Torto dobro ohladi-
mo v hladilniku. 

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

Tedenski jedilnik 

Nedelja - Kosilo: goveja juha z jetrnimi vlivanci, nadeta 
piščančja bedra, zeliščni riž, endivija s krompirjem v solati, 
božični medenjaki; Večerja: topli kruhki s šunko in sirom, 
pečene paprike iz kozarca, drobno pecivo. 
Ponedeljek - Kosilo: ohrovtova enolončnica s svinjskim 
mesom in krompirjem, skutne palačinke iz pečice; Večerja: 
zelenjavna ponev s telečjimi koščki, kruh, jabolčnik. 
Torek - Kosilo: zrezki iz mlete svinjine v paradižnikovi oma-
ki, svedrci, rdeča pesa v solati; Večerja: ocvrti sir s tatarsko 
omako, francoska štruca, sadni sok. 
Sreda • Kosilo: juha iz sladke repe s prežganjem, osličevi 
fileti po pariško, pire krompir, endivija s fižolom v solati; 
Večerja: mali narezek, kruh, božični rozinov kolač, sadni čaj. 
Četrtek - Kosilo: goveja juha z rezanci, pečen puran s kislimi 
jabolki, masleni mlinci, motovileč z jajcem v solati, orehova 
potica; Večerja: narezek s pršutom in siri, "prešce", oljke, 
kisle kumarice, čebulni kruh, mandarine. 
Petek - Kosilo: goveja juha z zdrobovimi žličniki, piščančje 
prsi z zelenjavo iz voka ali ponve, dušen riž, radič s fižolom; 
Večerja: pica, sadni sok, drobno pecivo. 
Sobota - Kosilo: ječmenčkova juha z zelenjavo in (obranimi) 
suhimi rebri, pečena svinjska krača; dušeno kislo zelje, 
kruh; Večerja: francoska solata, mesni sir, čebulni kruh. 

Božični rozinov kolač 

225 g moke, 175 g masla, 100 g svetlo ijavega sladkorja, 225 g 
temne čokolade, 4 Jajca, 100 g rozin, 50 g orehovih jedrc, lupino 
1 pomaranče, 1,5 žličke pecilnega praška. 

Globok pekač tanko namažemo z maslom in obložimo s 
peki papirjem. Rozine očistimo, temeljito operemo In dobro 
odcedimo. Čokolado in orehova jedrca grobo sesekljamo. 
Pomarančo operemo in temeljito zbrišemo s kuhinjsko 
krpo, potem pa lupino drobno naribamo. Pečico segrejemo 
na i 6 o stopinj Celzija. V skledi penasto umešamo zme-
hčano maslo in sladkor. Nato postopoma, enega za drugim, 
dodamo jajca. Primešamo sesekljano čokolado in orehe, 
rozine in naribano pomarančno lupino. Nazadnje na vse 
skupaj presejemo moko s pecilnim praškom. Nežno pre-
mešamo. Zmes po žlicah nadevamo v pripravljen pekač. S 
hrbtno stranjo žlice naredimo na sredini podolžno plitvo 
vdolbino. Pekač za približno 6 0 minut potisnemo v segreto 
pečico; če potem v testo zabodemo tanko paličico, izvleče-
mo pa suho, čisto, je kolač pečen. Ko ga vzamemo iz pečice, 
ga 5 minut še pustimo v pekaču. Nekoliko ohlajen kolač 
previdno zvrnemo na mrežasto rešetko in do konca ohladi-
mo. Ohlajenega razrežemo na tanjše rezine in ponudimo k 
skodelici čaja. 

Oba recepta smo vzeli iz zajetne knjige receptov "Po Božiču 
diši" znanega slovenskega kuharja Andreja Frica. 
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Tudi učenjeje Lahko prijetno 
Priročnik za samostojno učenje 

10,43 € 
20% popusta. 
Gorenjski Glas 
naročanje na telefon: 04 201 42 41, 

e-pošta: narocnine@g-gIas.si, www.gorenjskiglas.si 

B MojeDelo.com 
Izberi prihodnost 

MO|E DELO, spletni marketing, d.o.o. 
Podutiška 92,1000 Ljubljana, Slovenija. T: 01 51 35 700 
VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSLITVENIH O G U S O V (300 - 500) 
NA: wwvtf.moiedelo.com. info@mojedelo.com 

Steklar m/ž (Medvode) 
Potrebujemo steklaoa z izkušnjami precksem za razrez ter obdelavo stekla ter 
montažo lenega. Steklarsko in AUJ konstrukcije Majjan 
1215 Medvode, prijave zbiramo cto 17.01.2009. Več na www.mQjedeto.com. 

Delavftc v proizvodnji m/ž (Ško^ Lol^) 
Zaradi rasti podjetja in dodatnih poslovno^aroizvodnih prostorov ter s tem po-
vezane širitve proizvodne dejavnosti potrebujemo več delavcev za deto v pro-
izvodnji. Od vas pričakujemo osnovnošolsko izobrazbo, zaželene so izkušnje 
na pockjbnem delovnem mestu, niso pa pogoj. Sibo G. d. o. o.. Hafnerjevo 
naselje 126, 4220 Š k o ^ Loka, prijave zbiramo do 14. 01. 2009. Več na 
www.nwjedek).com. 

Upravljavec strojev m/ž (Ško^ Loka) 
Pričakujemo: končano poklicno šoto. izkušnje na podonem delovnem mestu. 
Nudimo: detovno razmerje za nedoločen čas s &niesečnim poskusnim de-
tom, maitoa organizirana na delovnem mestu, napredovanje, izobraževanje. 
Sibo G. d. o. o., Hafi^evo naselje 1 2 6 , 4 2 2 0 ^ k o ^ Loka, prijave zbiramo 
do 14. 01. 2009. Več na www.mojedeto.com. 

Sodelavec za montažo In vzdrževanje napajalnih sistemov m/ž (Bled) 
V podjetju Prompt, d. o. o., razpisujemo prosto delovno mesto montaža in 
vzdrževanje n a p ^ n i h sistemov. Od kandidata pričakujemo: samoiniciativ-
nost. zanesljivost, natančnost, odgovornost, sposobnost timsKega dela, spre-
tnost. Izkušnje so želene, niso pa pogoj. Nudimo deto v ambicioznem kolekti-
vu. odprtem za nove ideje, stimulativne in redne dohodke z bonusi. službeni 
telefon in avto. Oeto se opravlja samostojno in kolektivno po celi Sloveniji. 
Prompt. d. o. o.. Pot na lisice 4.4260 Bled, prijave zbiramo do 1 1 .01 . 2009. 
Več na wvw.mojedeto.com. 

Vodja poljedelske proizvodnje m/ž (Šen^r) 
Pogo^ in pričakovana znanja kandidata: najmanj VII. stopnja izobrazbe kmetij-
ske smeri, delovne Izkušnje s področja kmetijste proizvodnje, izpit kategorije 
B. lasten prevoz, poznavanje aktualne kn>etijske politike. Detovno razmerje 
bomo sklenili za dotočen čas 12 mesecev s poskusno dobo, z možnostjo za-
poslitve za nedotočen čas. KŽK. kmetijstvo, d. o. o.. Kranjska cesta 29.4208 
Šenčur, prijave zbiramo do 07. 01. 2009. V6č na vwvw.mpiedeto.com. 

Področni vodja gostinstva m/ž (Kranj, Novo mesto, Domžale, Kočevje, Lu-
cija) 
Od vas pričakujemo: da ste državtjan/-ka Republike Stovenije s potrdilom o 
nekazTKTvanosti. da imate ustrezno izobrazbo (V., VI. ali VII. stopnja ekonom-
ske. komercialne, gostinske ali turistične smeri), da tekoče govorite angleški 
ali nemški jezik, da sle učinkoviti, ambictoznl in prijazni, zaželene so izkušnje 
pri vodenju ljudi v gostinstvu in trženju gostir^kih storitev. Engrotuš. d. d.. Ce-
sta v Tmovlje 10A, 3000 Celje, prijave zbiramo do 07. 01. 2009. Več na 
www.mojedeto.com. 

Avtoklepar m/ž (Kranj) 
ZaposfiTTK) avtokleparja za popravUa karamboliranih vozi. Zaželene so detovr̂ e iz-
kušn^. Avtotri, pročvodnja. trgovina, sen/isiranje in avtovleka, Krarij. d. o. o.. RUF^ 
38.4000KRANJ.priaNezbiramodo07.01. 2009. Več nawww.mpjedeto.com. 

Upravljavec CNC stružnih avtomatov m/i (Železniki) 
Podjetje hitro raste, kar naprej se dogaja nekaj novega, smo mlad kolektiv. Iš-
čemo upravljavca CNC stnižnih avtomatov m/ž. dela se dve izmeni. Pričakuje-
mo V. stopnjo izobrazbe strojne smeri, vsaj 1 leto detovnih izkušenj, vsaj nekaj 
9wija angleščine, pridnost in vestnost. Nudimo zaposfitev za nedotočen čas 
s poskusno dobo 3 mesecev. Kemperle. d. o. o., (Dtoki 3 . 4 2 2 8 Železniki, pri-
j a ^ zt>ir^no do 07.01. 2009. Več na wwtv.mojedeto.com. 

Samostojni natakar m/ž (Mošnje. Radovljica) 
V prestižni Restavraciji Podvin zaposlimo samostojnega natakar^ z znanjem 
strežbe 'a la carf jedi ter poznavanjem domačih in tujih vin. Zaželeno Je zna-
nje tujih jezikov (angl., nem. in ital.) in znanje uporabe blagajne in pos termina-
la. Nudimo: redno zaposlitev, stimulativno plačito, plačito dodatnega izobiaže-
vanja (sommaiierjev, itd,). Detovni teden treifa od torka do nedelje (v izmenah). 
MaxKom, d. o. o., Prečna ulica 4b, 1000 Ljubljana, prijave zbiramo do 06. 
01. 2(X)9. Več na www.nr>ojedeto.com. 

ElektrofnStalater m/ž (Bled) 
Zaposlimo etektrolnštalateija z najmanj triletno šoto. ki tma najmanj 3 teta de-
lovnih izkušenj na področju elektrotehnike. Od vas pričakujemo $anK)stojnost, 
urejenost, komunikativnost in poznavanje osnovnih računalniških okolij. Vest-
no deb bo opaženo in nagrajeno. Ponujamo vam delo v mladem, inovativnem 
okolju, službeni telefon in avtomobil ter ob uspešnem delu možnost napredo 
vanja. PfVTT KUMA COMMERCE, Bled. d. o. o.. Pot na Lisfee 8 . 4 2 6 0 Bled, 
prijave zbiramo do 05. 01. 2009. Več na www.moiedeto.com. 

Avtomehanik m/ž (Jesenice) 
Delovno mesto obsega vzdrževanje vozil in voznih sredstev v delavntoi ter v 
manjši meri v bližnji okoHd. Poleg tega skrt>i za nabavo rezervnih detov, motor-
nega olja ter drugih mazh/ za vozila. Od vas pričakujemo IV. stopnjo izobrazbe 
In vsaj 1 leto detovnih Izkušenj, nudimo pa možnost zaposlitve za nedotočen 
čas. STEELTRANS.d. o. o., Jesentoe.CestaželezarievS, 4270 Jesentee, pri-
jave zbiramo do 05. 01. 2009. Več na www.moiedeto.com. 
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• • enina inovacija seje 
rodila iz potrebe 
Milena Potočnik je za svojo napravo za razbremenjevanje hrbtenice prejela priznanje za najboljšo 
inovatorko na svetu. 

JASNA P A I A D I N 

Kamnik - Slovenski inovator-
ji so se z nedavnega medna-
rodnega inovacijskega sejma 
I ENA 2 0 0 8 spet vrnili s šte-
vilnimi priznanji. Med do-
bitniki priznanj sta tudi 
Kaniničana Viljem TttršiČ in 
Milena Potočnik, ki sta pre-
jela srebrno priznanje, še 
vedno pa odmeva tudi naziv 
najboljše inovatorke na sve-
tu, ki ga je Potočnikova pre-
jela na letošnjem največjem 
inovatorskem sejmu na Ki-
tajskem. 

"Moja inovadja se je rodi-
la iz potrebe, nisem načrtno 
postala inovatorka," pravi 
Potočnikova, ki že vrsto let 
kot fizioterapevtka dela v 
Zdravstvenem domu Kam-
nik. "Vsi v družini smo ime-
li težave s hrbtenico, določe-
ne pomanjkljivosti na napra-
vah sem opažala tudi pri 
delu v sltižbi, zato sem vse-
skozi razmišljala o spre-
membah in izboljšavah. In 
to predvsem za lastno zdrav-
je, saj sem želela izdelati na-
pravo, ki bi meni in doma-

čim pomagala pri lajšanju 
bolečin." Napravo za razte-
zanje hrbtenice, kakršno 
uporabljajo tudi fizioterapev-
ti v zdravstvenih domovih, je 
želela nadgraditi tako, da bi 
jo posamezniki lahko upo-
rabljali tudi doma, brez po-
moči zdravstvenega osebja. 

Poseben stol je opremila z 
elektromotorjem ter ga po-
stopoma nadgrajevala, tudi z 
nasveti drugih inovatorjev, 
združenih v Inovatorskem 
centru ASI. "Naprava je bila 
funkcionalna, a jo je bilo tre-
ba še precej dodelati. V zdru-
ženju ASI so me kar priga-
njali, da sem poiskala po-
trebne obrtnike in napravo, 
kakršno lahko vidimo danes, 
tudi patentirala/' pravi Po-
točnikova in dodaja, da je 
svoj patent razvijala pet let. 
Iskala je slovensko podjetje, 
Id bi prevzelo izdelovanje in 
prodajo te naprave, a doslej 
ni imela uspeha. Zaščita v 
tujini je predraga, reztiltat 
pa je naprava, nagrajena z 
najvišjim priznanjem, ki na 
tržišče do ljudi ne more. 
"Vsi so me odvrnili, češ da 

Milena Potočnik s svojo raztezno napravo za 
razbremenjevanje hrbtenice 

je slovenski trg premajhen, 
da se ne splača, a sem z do-
seženim vseeno zadovoljna, 
prav nič nisem razočarana. 

Mene in moje domače hrbet 
skoraj ne boli več, to pa je 
tudi najbolj pomembno," še 
pravi. 

RADIJSKI SPOREDI 
Radio Kranj. 97,3 Mhz 
(www.radio-kranj.si/progrm.php) 
V torkovi dopoldanski temi ob 9.15 bomo v studiu Radia Kranj poz-
dravili župana občine Tržič Boruta Sajovica, popoldne ob 17.15 ne 
zamudite avtomobilistične oddaje, starost pa bo z oddajo za upo-
kojence polepšala Slavica Bučan ob 19,30. Sredin in četrtkov pro-
gram bosta božično obarvana, ne bo manjkalo voščil, radi pa bi vas 
opozorili tudi na sredin večerni program. PredbožiČni večer vam 
bosta po 20. uri s toplo in prijazno besedo ter glasbo polepšala 
Marko Črtalič in Sebastjan Senk. PodokniČar Franc Pestotnik vam 
bo delal družbo v četrtek zvečer med 20. in 22. uro. Koledniški poz-
drav in voščilo pa vam bodo v živo iz studia ob 19.15 poslali in 
zaželeli naši prijatelji Ko3edniki, ki nas obiščejo vsako leto. Noč s 
petka na soboto in s sobote na nedeljo bomo v Skupnem nočnem 
programu lokalnih in regionalnih radijskih postaj Slovenije pripra-
vili iz našega studia. Prvo noč bosta z vami UrSa Mravlje in Klemen 
Kozjek, naslednjo pa Sonja Vrbica in Nataša Rupnik. 

Radio Sera, 91,1 Mhz 
(www.radio-sora.si) 
V današnji oddaji aktualno bomo spregovorili o hoji za zvoncem, 
v vrelcih zdravja pa boste med drugim slišali nekaj koristnih 
napotkov v zvezi z uporabo antibiotikov. V sredo ob devetih bomo 
gostili župane in poslance s Škofjeloškega, praznično, božično 
oddajo Aktualno pa bomo oblikovali skupaj z etnologom dr. Jane-
zom Bogatajem. V petek ob devetih vas bomo povabili na tradi-
cionalne božične koncerte v Škofjo Loko, Železnike in Žiri, sobot-
no športno oddajo pa bomo prav tako oblikovali času in 
praznikom primerno. Naj vas spomnimo Se na izbor najodmevnej-
ših dogodkov posameznih mesecev. Izbiramo jih vsak delovni dan 
ob pol enih, zanje pa lahko glasujete tudi na naših spletnih 
Straneh. Danes bomo tako izbrali najodmevnejši dogodek meseca 
junija, jutri julija, prihodnji ponedeljek pa avgusta. Sicer pa smo 
program prilagodili prazničnemu vzdušju in pričakovanju novega. 
Poleg dobre glasbe boste lahko prisluhnili tudi voščilom, ki vam jih 
pošiljajo podjetja, ustanove in posamezniki z našega območja. 

» 

Radio Potepuh, 91,0 Mhz fTELE-TV in SAT-TV) 
(www.potepuh.com) 
Božično-novoletnim voščilom prisluhnite vsak dan ob 9.30, 13.30 
in 18.30. V torek ob lo.io lahko prisluhnete oddaji Druga plat us-
peha, v kateri bo gostja voditelja Staneta Brigita Zoreč iz službe za 
stike z javnostjo Aerodroma Ljubljana; ob 13. uri prisluhnite navi-
hanemu Skritemu mikrofonu, oddaji Moj prosti čas lahko prisluh-

nete ob 14.10, Babičinim nasvetom pa ob 15.10. Sredina oddaja 
Rože&Vrt ob 14.10 vam bo ponudila namig, s kakšnimi sobnimi 
rastlinami si lahko polepšate stanovanje. V prazničnih dneh bomo 
večji poudarek dali na glasbo in lahkotnejši program; v ponedeljek 
ob 12.10 pa naj opozorimo na Zdravstveni kotiček, v katerem vam 
bomo podali namig, kako z doma pripravljenimi Čaji do boljšega 
počutja. 

Radio Triglav, 96,cx) Mhz 
(wvw.radiotriglav.si/spored/) 
Danes ob 9. uri boste lahko slišali 'olimpijski kotiček*, ob 11. uri se 
bomo ustavili na Policijski upravi Kranj, ob 13. uri ponovili del 
nedeljskega klepeta z dr. LuČko Kajfež Bogataj, uro kasneje pre-
gledali ponudbo prostih delovnih mest, ob 15. uri bo na vrsti 
Triglavska družabna kronika, ob 16. uri pa Razgled na občino Bo-
hinj. Sredin in četrtkov program bo stalen, v četrtek ob n . uri 
bomo posvetili pozornost jaslicam, ob 14. in 15. uri pa spregovorili 
o božiču. Zvečer vam bo družbo delal Drago Arijani z zimzelenimi 
melodijami. V petek bo Razgled s Triglava na občino Bled na vrsti 
ob 16. uri, ob i8. uri pa tedenski pregled dogodkov pod Triglavom. 
V soboto boste ob 8. uri lahko slišali planinski nasvet, uro kasneje 
okoljske minute, ob 10. uri bo Godrnjanje in meketanje. Beseda 
mladih se bo začela ob 13. uri, Motorci dve uri kasneje, oddaja za 
ljubitelje resne glasbe pa ob 19. uri. 
Spremljali bomo tudi nastope jeseniških hokejistov v ligi EBEL. V 
torek ob 19.15 bodo gostovali na Dunaju, v petek bodo ob 19.15 
gostili ekipo iz Salzburga, v nedeljo ob 18. uri pa ekipo iz Beljaka. 

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

V torek ob 11. uri prisluhnite aktualnim kmetijskim temam, ob 17. 
uri športu, ob 22. uri pa razmišljanju zakoncev Siter o življenju v 
eno, dvoje, troje. V sredo ob 11.15 bomo s sestro Nikolino priprav-
ljali božično kosilo, od 17. uri bomo z molitvijo vstopili v enega naj-
bolj pričakovanih delov naših radijskih dni. Sveti večer bo med 17. 
in 18. uro prinesel božične napeve, misli o miru, pričakovanju in 
svetem. Med i8. in 19. uro pa bomo k sodelovanju povabili vas, 
poslušalce. Poseben program smo pripravili do 24. ure, ko bomo 
prenašali polnočnico. Na božič bomo sveto mašo ob 10. uri pre-
našali iz kapele ljubljanskega Kliničnega centra, ob 22. uri pa vas 
vabimo k poslušanju posnetka božičnega gala koncerta iz leta 
2 0 0 7 . V soboto ob 11. uri se bomo o pasteh sodobnega časa pogo-
varjali z dr. Karlom Cržanom. V nedeljo ob 9. uri bo o življenju 
kristjanov v Sveti deželi spregovoril jeruzalemski patriarh v pokoju 
Michel Sabbah. Med 17. in 19. uro boste slišali, kako božič praznu-
jejo rojaki po svetu, nato pa lahko spoznali baletno plesalko, kore-
ografinjo Pio Mlakar. 

mailto:narocnine@g-gIas.si
http://www.gorenjskiglas.si
mailto:info@mojedelo.com
http://www.mQjedeto.com
http://www.mojedeto.com
http://www.mojedeto.com
http://www.mpjedeto.com
http://www.moiedeto.com
http://www.moiedeto.com
http://www.radio-kranj.si/progrm.php
http://www.radio-sora.si
http://www.potepuh.com
http://www.ognjisce.si/napovednik/napovednik.htm


ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE 
-PROSTA DELOVNA MESTA 

NA GORENJSKEM (m/ž) 

DELAVEC B R E Z POKLICA 
do 27.12.08; CENTER ŠOL-
SKIH IN OBŠOLSKIH DEJAV-
NOSTI, FRANKOPANSKA UL. 
9. UUBUANA 
do 24.12.08; HRIBAR - BLESK, 
Kranj, d.o.o., SAVSKA C. 34. 
KRANJ 
do 24.12.08: PSIHIATRIČNA 
BOLNIŠNICA BEGUNJE, BE-
GUNJE 55, BEGUNJE 
do 25. 12 .08; OUICK INŽINI-
RIMG, d.o.o., PREDMOST 22, 
POUANE NAD ŠKOFJO LOKO 
do 1 1 .0 1 .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. 2 1 . 
UUBUANA 
do 02.03.09; VOLENIK, d.o.o., 
CELOVŠKA C. 170, UUBUANA 
O S N O V N O Š O L S K A IZOBRA-
Z B A 
do 18.01.09; NATAŠA IVANUŠIČ 
S.P.. PODBREZJE 127, NAKLO 
do 23. 12 .08; BOHINJ PARK 
HOTEL, d.o.o., TRIGLAVSKA C. 
17. BOHINJSKA BISTRICA 
do 12 .03 .09; DRAGICA HOR-
VAT S.P., NASEUE SLAVKA 
ČERNETA 3 3 . KRANJSKA 
GORA 
do 24.12.08; G7. d.o.o., ŠPRU-
HA33. 1236 TRZIN 
do 3 1 . 12 .08 ; IGOR JAGODIC 
S.P.. LAHOVČE 81 , CERKUE 
do 28.12.08; LEK STORITVE. 
D.O.O., VEROVŠKOVA UL 57, 
UUBUANA 
do 12.02.09; MERKUR zavaro-
valnica, d.d., DUNAJSKA C. 58. 
UUBUANA 
do 07.01.09; SIBO G., d.o.o., 
KIDRIČEVA C. 99. ŠK. LOKA 
dO 28.12.08; SIMTAL, d.d., LITO-
STROJSKAC. 38. UUBUANA 
do 25.12.08; SKUPINA KARIE-

RA. d.o.o., DUNAJSKA C. 
UUBUANA 
do 02.03.09; VOLENIK. d.o 
CELOVŠKA C. 170. UUBUANA 
VARNOSTNIK 
dO 18 .01 .09; BBR SECURITV 
d.o.o., LETAUŠKA C. 5, UU 
UANA 
NIŽJA P O K U C N A I Z O B R A Z 
(DO 2 LET) 
do 0 1 .0 1 .09; ARCUSMEDIC 
d.o.o., INDUSTRUSKA C. 2 
6 3 1 0 IZOLA 
PISMONOŠA 
do 3 1 . 12 .08; POŠTA SLOVE 
JE , D.O.O., DRAŽGOŠKA U 
8. KRANJ 
NIŽJA P O K U C N A IZOBRAZ 
(DO 3 LET) 
do 25.12.08; SKUPINA KAR 
RA, d.o.o.. DUNAJSKA C. 
UUBLJANA 
VRTNAR C V E T U Č A R 
do 0 1 .0 1 .09 ; MAJDA STAN 
NIKS.P,ZAK0BiUEK15, PO 
JANE NAD ŠKOFJO LOKO 
C V E T U Č A R 

do 26.12.08; SAVA, KGZ Z O 
LESCE, ROŽNA DOUNA 5 
LESCE 
PEK 
do 1 1 .0 1 .09 ; PETER OBLA 
S .P , GASILSKA UL. 1. GOR 
NJAVAS 
SLAŠČIČAR 
do 23 . 1 2 .08 ; BOHINJ PA 
HOTEL d.o.o., TRIGLAVSKA 
17, BOHINJSKA BISTRICA 
MIZAR 
do 18 .01 .09; ARCUSMEDIC 
d.o.o., INDUSTRUSKA C. 2 
63 10 IZOLA 
ORODJAR 
do 08.01 .09; URŠKA J E R 
S .P . BRODE 1, ŠK. LOKA 
MONTER O G R E V A L N I H N 
PRAV 
do 3 1 . 1 2 . 0 8 ; MARJAN DO 
NAR S.P., KRVAVŠKA UL. 
1 2 17 VODICE 
AVTOMEHANIK 
do 29.12.08; PARKEU, d.o 
VOLAVUE 1 , UUBUANA 

FINOMEHANIK 
do 08.01 .09; LE-TEHNIKA, 
d.o.o., ŠUCEVAUL 27, KRANJ 
ELEKTROMONTER 
do 06.01 .09; STANISLAV VO-
DLAN S . P , SUHADOLE 2 1 , 
1 2 1 8 KOMENDA 
AVTOELEKTRIKAR 
do 29. 12 .08; AVTOTRADE, 
d.o.o., SINJA GORICA 1 1 . 1 360 
VRHNIKA 
TAPETNIK 
do 31 .01.09; TRGODOM NO. 1, 
d.o.o., ZAPUŽE 1 0 B , BEGUNJE 
FRIZER 
do 04.01 .09; TINA DREŠAR 
S .P . DONOVAC. 2. 1 2 1 5 MED-
VODE 
do 12.03.09; DRAGICA HORVAT 
S.P. IMASEUE SLAVKA ČERNE-
TA 3 3 , KRANJSKA GORA 
dO 25. 12.08: SKUPINA KARIE-
RA. d.o.o., DUNAJSKA C. 2 1 . 
UUBLJANA 
PRODAJALEC 
dO 03.01.09; ELECOM, d.o.o., 
VRHPOUE PRI KAMNIKU 278, 
1241 KAMNIK 
do 09.01 .09; KMETIJSKA ZA-
DRUGA CERKUE, Z.O.O., 
SLOVENSKA C. 2. CERKUE 
do 30.12.08; ORTANA, d.o.o., 
GREGORČIČEVA UL 16. BLED 
do 1 1 .0 1 .09 ; SLOVENSKA 
KNJIGA, d.o.o.. STEGNE 3 . 
UUBUANA 
KUHAR NATAKAR 
do 27.12.08; DOM PETRA UZA-
RJA, ROČEVNICA 58, TRŽIČ 
KUHAR 

do 23 . 12 .08 ; BOHINJ PARK 
HOTEL d.o.o., TRIGLAVSKA C. 
17. BOHINJSKA BISTRICA 
do 27.12.08; BOLNIŠNICA ZA 
GINEKOLOGIJO IN PORODNI-
ŠTVO, KIDRIČEVA C. 38 A, 
KRANJ 
do 27.12.08; CENTER ŠOL-
SKIH IN OBŠOLSKIH DEJAV-
NOSTI. FRANKOPANSKA UL 
9. UUBUANA 
do 26.12.08; DANICA RAZBOR-
ŠEK S . P . BRnrOF 120, KRANJ 

NATAKAR 
do 23 . 12 .08 ; BOHINJ PARK 
HOTEL d.o.o.. TRIGLAVSKA C. 
17. BOHINJSKA BISTRICA 
do 02 .01 .09; VELDESDUR. 
d.o.o., GRAJSKA C. 44. BLED 
SREDNJA P O K U C N A IZOBRA-
ZBA 
do 23 . 12 .08 ; ABI STORITVE, 
d.o.o.. VAJDOVA UL 1. 8 3 3 3 
SEMIČ 
dO 04.01 .09; ACTIO SECURt-
TAS, d.o.o., C. K TAMU 1 2 , 
2000 MARIBOR 
do 04.01 .09; BORIS PUSTO-
VRH S .P , TREBINJSKA UL 3, 
UUBUANA 
do 02.01.09; ETIS. d.o.o., TR-
ŽAŠKA C. 3 3 3 , UUBUANA 
do 13 .01 .09; FRANC POZVEK 
S . P . C. ANDREJA BITENCA 
198, UUBUANA 
do 24.12,08; OSNOVNA ŠOLA 
OREHEK, ZASAVSKA C. 5 3 C, 
KRANJ 
do 25.12.08; SKUPINA KARIE-
RA, d.o.o., DUNAJSKA C, 2 1 , 
UUBUANA 
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.. BLATNICA 2. 1 2 3 6 TR-
ZIN 
PROMETNI TEHNIK 
do 24.12.08; INTERUNE. 
d.o.o., GRENC 37, ŠK. LOKA 
EKONOMSKI TEHNIK 
do 18.01.09; PROMO-VIZUA. 
d.o.o., KRANJSKA C. 4. RA-
DOVUICA 
EKONOMSKO 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 
SPLOŠNA IZOBRAZBA 
do 27.12.08; LAMEX S.R.O.. 
ROŠNJA 16 A. 2205 STARŠE 
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. 2 1 , 
UUBUANA 
INŽ. KEMUSKETEHNOLOGUE 
do 27.12.08; PRALNICA LUCI-
JA. D.O.O., UMINJANSKA C. 
102, 6 3 2 0 PORTOROŽ 
EKONOMIST ZA DENARNIŠ-
TVO, FINANCE, RAČUNOVOD-
STVO 
do 24. 12 .08; PROR.I.S.K.. 
d.o.o., ERBEŽNIKOVA UL 2. 
UUBUANA 
D I P L INŽ. STROJNIŠTVA (VS) 
do 08.01 .09; LE-TEHNIKA, 
d.o.o., ŠUCEVA UL 27. KRANJ 
D I P L INŽ. ELEKTROTEHNIKE 
(VS) 
do 08.01 .09; SAT CONTROL 
d.o.o., POŽENIK 10. CERKUE 
UNIV. D I P L INŽ. RAČUNALNIŠ-
TVA IN INFORMATIKE 
do 18.01.09; BUSINESSMEN'S 
CLUB, d.o.o.. CVETUČNA UL. 
24. 3000 CEUE 
D I P L V Z G O J I T E U PREDŠOL-
SKIH OTROK (VS) 
do 3 1 . 12 .08 ; VZGOJNOVAR-
STVENI ZAVOD RADOVUlCA, 
KOPAUŠKA C. 10, RADOVUl-
CA 

PROF. S L O V E N Š Č I N E 
do 24.12.08; OSNOVNA ŠOLA 
PROF. DR. JOSIPA PLEMUA 
BLED, SEUŠKA C. 3, BLED 
PROF. ANGLEŠČINE 
do 24.12.08; OSNOVNA ŠOLA 
OREHEK, ZASAVSKA C. 5 3 C, 
KRANJ 
PROF. ŠPANŠČINE 
do 24.12.08; OSNOVNA ŠOLA 
PROF. DR. JOSIPA PLEMUA 
BLED. SEUŠKA C. 3, BLED 
UNIV. D I P L MIKROBIOLOG 
do 29. 12 .08; BOLNIŠNICA 
GOLNIK, GOLNIK 36, GOLNIK 
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 1 5 .0 1 .09 ; OZG. ZDRAV-
STVENI DOM ŠK. LOKA. STA-
RA 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. 1 9 
A. 2250 PTUJ 
DR. DENTALNE MEDICINE 
do 25 . 12 .08; OZG. ZDRAV-
STVENI DOM ŠK. LOKA. STA-
RA C. 10. ŠK. LOKA 
do 04.01.09; OZG, ZOBNA PO-
UKUNIKA KRANJ. GOSPOS-
VETSKAUL 8. 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, STA-
RA C. 10. ŠK. LOKA 
DR. MEDICINE S P E C I A U S T 
PEDIATRUE 

do 28.12.08; OZG. ZDRAV-
STVENI DOM RADOVUlCA. 
KOPAUŠKA C. 7. RADOVUlCA 
V I S O K O Š O L S K A S T R O K O V -
NA IZOBRAZBA 
do 24.12.08; INOKS. d.o.o.. 
GORIČKA UL. 1 50 . 9000 MUR-
SKA SOBOTA 

Prosta delovna mesta objavlja-
mo po podatkih Zavoda RS za 
zaposlovanje. Zaradi pomanjka-
nja prostora niso objavljena vsa. 
Prav tako zaradi preglednosti 
objav Izpuščamo pogoje, ki jih 
postavljajo delodajalci (delo za 
določen čas, zahtevane delovne 
Izkušnje, posebno znanje In mĉ -
rebitne druge zahteve). Vsi na-
vedeni In manjkajoči podatki so 
dostopni: 
- na oglasnih deskah območnih 
služb in uradov za delo zavoda; 
- na domači strani Zavoda RS 
za zaposlovanje: 
http://www.ess.gov.sl; 
- pri dek)dajalcih 
Bralce opozarjamo, da so more-
bitne napake pri objavi mogoče. 

v/ww.lidl.si 

Ženski usnjeni skornji 
• /jsc^o^akovostni modni škornji 

• VeltKo5t»: 37 do 4 1 

OD p o 

Visoko zmogljiv teleskop 
• 6 X 25 isKsiPi teleskop za nitro 

is^-^anjecbieMov 
• Zen.trc 2rcal0: 2S ucoben pctežai 

opazovanja neoa 
• 1.5 y o>cul3r. ki ga lanko ^zvečete: 

za in ora-zJino obrnjeno sliko 
• 3 Keilr.sf okolarji 0 3 i . 7 n m - 1 x 2 0 mm, 

1 12 mm in 1 X 4 mm goriščna razdalja 
• -v . - . -^ -o ja ; - - : 
• Z Asiro crogfamsko opremo 

Povečava: 35 x -

Premer leče: 70 

Medeni 
pomelo 
• razred I 
• cena za 

1.2-kg+kos 
22 .12 . ' 27.12.2008 

Mango 
• razred I 
• c«na za 

450-g+kos 
22.12. • 27. 12. 2008 

Solata 
endivija 
• razred I 
• cena za 

600-g-kos 
22.12. - 27. 12.2008 

S n i c k e r s / T w i x - m i n l s 
• 1 8 0 / 2 0 0 E 
• C 8 . 6 1 / 7 . 7 5 / k g 

U P 

Paradižnik-
roma 
• razred I 
• cena za 

SOC-g-posodica 

22.12. - 27. 12. 2008 

Fllejl p i š č a n č j i h prsi 

500-g 
G 3.38/kg 

m i l i l i 

I Od 22. 12. do razprodaje zalog 

Udfilhi so dobavljivi samo v ome/enih koMinah. V primeru, da bodo kljub skrbnemu naCrtovaniu lalog pri reprteakovano velikemu povpraševanju le pnn dan razprodati), cenjene kupce prosimo /a razumevanje 
Prodaja samo v količinah, običajnih za gospodinjstva. Slike so simbdrcne. Vse cene veljajo za lidelke brez dekorativnih elementov do razprodaje zalog. V « cene so v EUR s pripadajočim DDV, Za tiskarske napake ne odgovarjamo. 

22. 12. 2008 
24. 12. 2008 

LidI d.o.o. k.d. 

http://www.ess.gov.sl
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Najstarejša Jeseničanka 
ima 99 let 
Kristina Tarman kljub častitljivi starosti še vedno 
živi sama, si vsak dan skuha, hodi na morje ... 

U R Š A P E T E R N E L 

Jesenice - Najstarejša občan 
ka Jesenic, dla in vitalna Kri 
stina Tarman, je v torek praz 
novak 99. rojstni dan. Prijet 
na in iirejena gospa kljub čas 
titljivi starosti živi sama. si 
vsak dan skuha, sama opere 
perilo in ga zlika, sin Oto ji po-
maga edinole pri nakupih, 
delu na vrtu, jo pelje k z t o v -

pripravi zajtrk, pospravi, nato 
se loti priprave kosila, po kosi-
lu pa si vedno privošfi urico 
počitka. Zvečer hodi spat med 
deveto in pol deseto, vsak dan 
pa najbolj težko čaka obisk 
sina Ota. Vsako leto trikrat jo 
odpeljejo tudi na moije, v Izo-
lo, kjer gospa, ki se je plavati 
naučila šele v zrelih letih, še 
vedno plava v bazenu. Televi-
zijo gleda brez očal, edinole 

Kristina Tarman 

niku ... "Nimam posebnega 
recepta za dolgo življenje," je 
odgovorila na vprašanje, v 
čem je skrivnost ^ o dolgega 
življenja in čilega videza. Kot 
je povedala, je morda pravi od-
govor v skromnosti in neneh-
ni aktivnosti, saj si tudi v viso-
ki starosti ne dovoli obsedeti 
ali celo obležati. Tako vsak 
dan vstaja ob sedmih, si sama 

pri branju si pomaga z njimi, 
redno tudi posluša radio. Je 
tudi članica Društva invalidov 
Jesenice ter Društva upoko-
jencev Jesenice. Ob njenem 
prazniku ji je v imenu društva 
upokojencev, katerih najsta-
rejša članica je, v torek voščil 
predsednik Boris Bregant, v 
imenu društva invalidov pa 
predsednica Marina Kalan. 

Knjiga "Gorenjska Vodnik" I 
predstavlja Gorenjsko na 312 straneh. { 
Vsebuje 2000 fotografij, 50 kvalitetnih zemljevidov 
in podrobnih opisov lepot gorenjske pokrajine 
v slovenščini in šestih svetovnih jezikih. 

Cena enega vodnika je 29 EUR + poštnina. 
I t o M i d d Gorenjskega glasa imajo 1(H)dstot]ii popust 

Naročanje: po telefonu š t 0 4 / 2 0 1 4 2 41 ali po 
»pošti: naročnine® g^las.« 

Gorenjski Glas 

J E S E N S K I POTEP: B O B O V Š K A JEZERA ALI Č U K O V A JAMA 

Sprehod v gumijastih škornjih 
Naravni spomenik, ki bi lahko bil turistična atrakcija. Bajer, ki je zanimiv za ljubitelje rastlin in živali, 
obenem pa svet, kjer se je pisala zgodovina življenja na Gorenjskem. 

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

V preteklih tednih in dneh, 
ko je dež dodobra namočil 
dolino, ko je v Zgomjesavski 
dolini padlo ogromno snega, 
je tudi okolica bajerja, ki ga 
lahko obiščete, več kot molora 
in blatna. Preden se odpravite 
na današnji potep, si priskrbi-
te gumijaste škornje; no, pa 
tudi v dneh, ko tam ne bo bla-
ta, boste floro in favno najbo-
lje spoznali obuti v nekaj ne-
premodjivega. 

Kje sploh so Bobovška je-
zerca? Če se peljete iz smeri 
Kranja proti Predosljam, pri-
dete do Kokrice. Tam zavije-
te levo proti Preddvoru, po-
tem pa znova zavijete na 
prvo asfaltirano cesto levo in 
tam parkirate. No, je pa še 
ena varianta. I n sicer na Ko-
krid, malo naprej od kultur-
nega doma, zavijete levo v 
naselje in sledite oznakam 
za ČuJcovo jamo. Vozite po 
slepi ulid. Neurejeno parki-
rišče vam bo dalo vedeti, da 
tam lahko parkirate. 

Na začetku 20. stoletja je 
bil na mestu današnjih je-
zerc zamočvirjen travnik s 
posameznimi drevesi. Ž e 
pred prvo svetovno vojno je 
na Bobovku začela obratova-
ti opekama. Njen lastnik je 
bil domačin, kmet Zabret, ki 
se je po domače imenoval 
Čuk. Jama, ki je nastala za 
čas delovanja te opekame, se 
zato še danes Imenuje Čuko-
va jama oz. Čukov bajer. 
Proces nacionalizacije po 
drugi svetovni vojni je kme-
tu Zabretu opekarno vzel. 

Panorama proti Storžiču/fotorj.itnjiujtm 

prešla je v državne roke in 
nadaljevala z delom. Izkopa-
li so še eno jamo, ki so jo 
ljudje poimenovali Krokodil-
niča. Kdo ve, zakaj? 

Krokodilnica je bila izko-
pana 13 metrov globoko in 
pri izkopu so naleteli na bo-
gate paleontološke najdbe. 
Na globini osmih metrov so 
izkopali fosilne ostanke kle-
ničev, še bolj zanimivo pa je 
bilo najdeno okostje mamu-
ta, ki si ga lahko ogledate na 
stalni arheološki razstavi Že-
lezna nit v Gorenjskem mu-
zeju. Okostje je bilo najdeno 
na globini 8,5 metra. Predvi-
deva se, da gre za samico, ki 
je verjetno zašla v močvirje 
ali pa so jo tja nagnali lede-
nodobni lovd. 

Nenehno izkopavanje je 
prekinil vdor podtalne vode 
leta 1971, kar je botrovalo za-
prtju opekame. Izkopane 
jame je zalila voda, ki se je 
zaradi gline tam tudi obdrža-

la. Nastala so tri jezerca: naj-
večje je Krokodilnica, sledi 
Čukov bajer in Ledvička, ki 
je danes precej zaraščeno s 
trsjem in ločjem in komaj 
vidno. Obraščeno obrežje je 
privabilo številne živalske vr-
ste, predvsem ptice. Odkri-
tih je bilo več kot 140 različ-
nih vrst Zanimivo je, da so 
nekatere tukaj stalno, druge 
le v določnem letnem času, 
nekaterim je le postaja na 
poti na jug ali nazaj na sever; 
številne so žuželke, kačji pa-
stirji, žabe itd. Blizu Bobov-
ka vsako leto domuje tudi 
cela jata štorkelj, ki v okolid 
tudi gnezdi. 

Bajerska voda je tudi idea-
len, čeprav umeten biotop, 
za številne ribe; krap, ščuka, 
navadni ostriž, rdežerepka. 
Nevarnost, ki grozi, pa je v 
ribi imenovani beli amur, 
ker uničuje podvodno rastje, 
ki s pomočjo fotosinteze 
ekosistem oskrbuje s kisi-

kom. Če je ločja manj, je 
manj kisika, in življenje bo 
počasi izginilo. Nevarnost, 
torej, ki preti! 

Glina, ki jo je polno tod 
naokoli, je baje zelo zdravil-
na, kar so pokazali tudi iz-
sledki laboratorijskih pre-
iskav. 

Bobovška jezerca so bila 
leta 1981 zaradi omitoloških 
in paleontološldh posebnosti 
zavarovana z občinskim od-
lokom in razglašena za na-
ravno znamenitost. 

Edina slaba stran potepa 
okrog Bobovških jezerc je v 
tem, da je okolica le-teh po-
gosto onesnažena z ostanki 
pločevink, papirjev in drugih 
stvari, ki spominjajo na pik-
nike in drugačne zabave. 
Svet bi bil lepši, če bi se ljud-
je začeli zavedati, da z one-
snaževanjem okolice plju-
vajo v lastno jamo in si imič-
ujejo še kako pomemben 
življenjski prostor. 

strani, 
i S 0 0 d 0 2 3 9 0 

fotdirafij 

Cena za posamezni vodnik: 1 9 , 9 0 € 
(za naročnike Gorenjskega glasa 2 0 % popust) 

Cena za komplet: 7 9 , 6 0 € 
(za naročnike Gorenjskega glasa: 68,8B € ) 

Gorenjski Glas Zn vas beleiimo (as 

mailto:info@g-glas.si
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Največji problem je likvidnost 
"Ni podjetja, ki se ga kriza ne bi dotaknila. Nikomur ne bo prizanesla," so bile prve besede janeža 
Bohoriča, predsednika uprave kranjske Save, na prednovoletni predstavitvi rezultatov. 

B O Š T J A N B O G A T A J 

Bled - "Zanimivi, turbulent-
ni časi," pravi Janez Boho-
rič, prvi mož Poslovne sku-
pina Sava, in nadaljuje: 
"Dobro je, da je ves svet 
skočil na noge in se priprav-
ljajo ukrepi za omilitev." 
Tudi v Savi imajo dejavno-
sti, ki j ih je kriza prizadela -
pri izdelkih in polizdelkih 
za avtomobilsko industrijo, 
za gradbeništvo, predvsem 
pa, poudarja Bohorič, so 
podjetje, ki za normalno 
poslovanje potrebuje likvid-
nost. Z zaostrenimi razme-
rami v realnem sektorju 
(gumarstvo, turizem, ne-
premičnine) so se soočili 
konec septembra, ko je upa-
dlo povpraševanje, s tem pa 
naročila. 

"Glavni problem danes je 
likvidnost. Tako kot je voda 
za rastline in kri za živa bit-
ja, gospodarstvo brez krože-
nja denarja ne bo dolgo zdr-
žalo. Vlada je sprejela ukrep 
vbrizga osemsto milijonov 
evrov v sistem in le upamo 
lahko, da bo to dovolj. V 
takšnih razmerah lahko 
tudi dobra podjetja hitro po-

stanejo slaba," pravi Janez 
Bohorič i n poudarja, da 
bodo napeli vse sile in tudi 
v kritičnih razmerah po-
iskali rešitve, s katerimi 
bodo hitrejši od konkuren-
ce in zato uspešnejši. 

Letošnje poslovno leto so 
v Savi (brez dejavnosti turi-
zem) skrajšali za pet delov-
nih dni. Kako bo v prihod-
njem letu, uprava ne žeh 
ugibati. Zaradi krize bodo 
načrte usklajevali še enkrat, 
že sedaj pa vedo, da bodo 
investirali le tretjino od si-
ceršnjih naložb v zadnjih 
letih (prej med 30 in 50 mi-
lijoni evrov, v letu 2 0 0 9 
okoli 15 milijonov). "Izpe-
ljali bomo le nujne investi-
cije, saj bi brez njih sami 
sebi povzročali še večjo ško-
do, sicer pa smo že pred ča-
som zaradi konkurenčnosti 
začeli obvladovati vse stro-
ške," ukrepe za prebroditev 
krize opiše Bohorič. Pred-
sednik ne vidi scenarija, po 
katerem bi morala Sava od-
puščati delavce ali krajšati 
delovni teden, oziroma pra-
vi: "Le če bomo morali ob-
čutno kr6ti katero od dejav-
nosti." 

Janez Bohorič /Foto:corMd tMta Vinko Perčič 

Danes ima Poslovni si-
stem Sava 2713 zaposlenih, 
vsi so ali bodo dobili božič-
nice (450 evrov bruto, v de-
javnosti turizem več kot pol 
manj), v enajstih mesecih 
so v nepremičnine, naprave 
in opremo vložili skoraj i8 
milijonov evrov. Nadzorni-
ki so prejšnji teden izvedeli, 
da je bil celoten dobiček 
Save v enajstih letošnjih 
mesecih dosežen v načrto-
vani dinamiki - rezultat 
19,2 milijona evrov. Kako 
bo ob koncu leta, ne morejo 
napovedovati. "Tako težke-

ga zaključnega računa še ni 
bilo," pojasnjuje Vinko Per-
čič, član uprave za finance: 
"Borza je skoraj razpadla, 
delnice so padle, Sava pa 
ima veliko naloženega kapi-
tala. Kako bomo konec leta 
vrednotili kapitalske nalož-
be, danes ne ve nihče." Na 
področju turizma, posledi-
ce krize najbolj občutijo na 
Bledu, so se odločili za ak-
tivno trženje na domačem 
in bližnjih trgih, predvsem 
na trgih vzhodne Evrope in 
trgih nekdanjih jugoslovan-
sldh republik. 

Nad krizo z visokimi gradnjami 
"Odločili smo se, da napademo recesijo," pravi Branko Žiberna, direktor Cestnega podjetja Kranj. 

B O Š T J A N B O G A T A J 

Kranj - Cestno podjetje 
Kranj se je v več kot 45-letni 
zgodovini vtisnilo v spomin 
z vzdrževanjem i n gradnjo 
cest na Gorenjskem. "V 
zadnjih letih močno širimo 
materialno bazo, v Podtabo-
ru imamo betonamo, zgra-
dili smo tudi nekaj manjših 
objektov visoke gradnje," 
pravi direktor Branko Ž i -
berna. Ugotavljajo, da je še 
odprt prostor za visoke 
gradnje, saj v regiji skoraj 
ni več večjega domačega 
gradbenega podjetja. Pred 
leti so kupili Gradbeno pod-
jetje Tržič, ki naj bi s pri-
hodom novega direktorja 
Zmaga CerŠaka odločneje 
stopil na gorenjski gradbe-
ni trg. 

"V preteklosti smo želeli 
kupiti Tehnik, vendar nis-
mo prišli do želenega last-
niškega deleža, zato vse ak-
tivnosti usmerjamo v trži-
ško gradbeno podjetje. 
Tako se intenzivneje poda-
jamo v visoke gradnje, bolje 
bomo izkoristili naše mate-
riale, s tem pa želimo na 
Gorenjskem ohraniti denar 
iz regije," pojasnjuje Žiber-
na, ki hkrati napoveduje od-

ločnejše podpiranje doma-
če kulture i n športa ter tudi 
s tem odgovarja na izzive 
gospodarske krize. "Kriza 
se pozna, ni pa še zažarela. 
Vpliva na pridobivanje po-
sojil, banke zahtevajo hipo-
tekamo jamstvo, vendar 
želi naše podjetje ostati 
prosto bremen. V nadalje-
vanju se lahko zmanjša ob-
seg del zaradi manj dela na 
avtocestnem križu in posle-
dično večje konkurence," 
pravi direktor. 

Meni, da bo morala Slo-
venija, tudi zaradi recesije, 
zagotoviti več denarja iz ev-
ropskih skladov, saj je bilo 
do sedaj veliko priložnosti 
že zamujenih. Država, obči-
ne in tudi zasebniki bi lah-
ko (in bodo) koristile več ev-
ropskega denarja za grad-
njo cest, kanalizacije in vo-
dovodov ter ekoloških pro-
jektov, kot so čistilne napra-
ve. Svojevrsten odziv na kri-
zo je nova pot Cestnega 
podjetja Kranj, ki se z Zma-
gom Geršakom intenzivne-
je podaja na področje viso-
kih gradenj, čeprav se grad-
beništvu v prihodnjem letu 
ne napovedujejo najboljši 
časi. "Po duši sem športnik, 
vedno rad zmagujem in 

Zmago Ceršak napoveduje gradnjo novega, močnega 
Gradbenega podjetja Tržič, ki je v popolni lasti Cestnega 
podjetja Kranj. Tega vodi Branko Žiberna (desno). 

sem na vrhu. Odpiramo 
nov list, novo podjetje, ki 
ima velik potencial pred-
vsem zaradi lokacije, saj bo 
eno redkih gorenjskih grad-
benih podjetij. V kratkem 
se bomo na novo organizi-
rali, delamo nove načrte, 
pridobivamo nova dela, 
zato ne dvomim, da bomo 
že čez leto imeli veliko po-

kazati," pravi Geršak, ki v 
napovedanih težkih časih 
vidi tudi priložnost. "Odlo-
čili smo se, da napademo 
recesijo," zadovoljen pravi 
Branko Žiberna, ki vodi 
podjetje s petsto zaposleni-
mi, šestdeseterici v Gradbe-
nem podjetju Tržič pa naj 
bi se kmalu pridružilo še 
okoli sto novih sodelavcev. 

Šteharnik odšel 
iz Iskraemeca 
Lastniki Iskraemeca so sprejeli odstopno izjavo 
Janka Šteharnika, izvršnega direktorja Iskraemeca. 

B O Š T 7 A N B O G A T A J 

Kranj - Po novem Iskraeme-
co do imenovanja novega iz-
vršnega direktorja vodi pet-
članski upravljalni odbor, 
Janko Štehamik pa naj bi iz 
podjetja odšel iz osebnih raz-
logov. V podjetju je zadnji 
dve leti skrbel za sanacijo 
pod okriljem večinskega last-
nika E1 Sewedyja, ki je no-
vembra 2007 odkupil 97,6-
odstotni delež Iskraemeca. V 
podjetju zagotavljajo, da 'je 
Štehamik pomagal prebrodi-
ti slabe čase in krizaia obdo-
bja podjetja ter postavil te-
melje za dosego odličnih po-
slovnih rezultatov, ki se jih 
nadejajo v prihodnje'. V pri-
hodnjem letu podjetje načr-
tuje hitro rast na večini po-
dročij delovanja, prihodke 
ocenjujejo na 9 7 milijonov 
evrov in pozitiven izid poslo-
vanja. 

Iskraemeco od petka vodi 
upravljalni odbor, Id ga se-
stavljajo Bahaa AbduUah, 
Boštjan Jevšenak, Doaa Fah-
my, Franc Kuhar in Vinko 
Ribnikar. Upravljalni odbor 
je odgovoren upravnemu od-
boru ter zavezan k dobremu 
in učinkovitemu vodenju 
podjetja. Člani predstavljajo 
skupino strokovnjakov z od-
ličnim poznavanjem lokalne-
ga in globalnega trga naprav 
in sistemov za merjenje. Ah-
med E1 Sewedy. predsednik 
upravnega odbora, je ob za-
menjavi vodstva povedal: 
"Kljub Štehamikovem odho-
du napovedujemo uspešno 

poslovanje v prihajajočem 
letu. Že letos smo dosegli 
ključno pozidjo na področju 
pametnih števcev v evrop-
skem merilu, kjer narekuje-
mo smernice razvoja ome-
njenih proizvodov. Zaradi 
uspešnega letošnjega poslo-
vanja, v letu 2009 v Iskrae-

. mecu načrtujemo hitro rast 
na večini področij delovanja." 

Janko Štehamik 

Ali razlog odstopa Štehar-
nika 'iz osebnih razlogov' tiči 
v tem, da naj bi prihodnje 
leto Iskraemeco v Kranju 
ukinil proizvodnjo mehan-
skih števcev, saj lastaik v 
Egiptu gradi novo tovarno in 
bo delo izgubilo do štiristo 
delavcev, nam ni uspelo iz-
vedeti. Proizvodnjo v Kranju 
naj bi ukinili s x. marcem, o 
prerazporeditvah na bolj 
rentabUna delovna mesta pa 
se bo upravljalni odbor s sin-
dikati pogovarial v prvih 
dneh po novem letu. 

M E D V O D E 

V Sogef! Fikration ustavili proizvodnjo 

Medvoško podjetje Sogefi Filtration je v začetku tedna 
ustavilo proizvodnjo vse do 5. januarja, pred tem so prekini-
li sodelovanje z 79 najetimi delavci, štirinajstim niso 
podaljšali pogodbe za določen čas. V podjetju izdelujejo av-
tomobilske filtre, torej za avtomobilsko industrijo, ki je v 
tem času zaradi gospodarske krize najbolj prizadeta. Naro-
čila so se v podjetju Sogefi začela zmanjševati oktobra, 
ta mesec pa so zadostovala za zgolj tretjino proizvodnje. 
Direktor Leopold Šmit prihodnosti podjetja ne more napo-
vedovati, čeprav podjetje spada pod okrilje italijanske druž-
be z enajstimi podjetji. Še lani so v Medvodah ustvarili za 
skoraj dva milijona evrov dobička, danes pa nimajo naročil 
niti za mesec naprej. B. B. 

Z veljavno smučarsko karto dobite popust v 
toplicah »Eriebnistherme VVarmbad« Beljak. 
www.3laendereck.at 
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Zbornica protestira zaradi škode po volku 

Kmetijsko gozdarska zbornica protestira, ker ministrstvo za 
okolje in prostor prepočasi ukrepa pri preprečevanju in 
odpravljanju škode, ki jo v Sloveniji (tudi na Pokljuki) 
povzroča volk. Pri tem se ne strinja z zavodom za varstvo 
narave, ki ne načrtuje odstrela volka v prihodnjem letu, 
čeprav so se škode po volku v zadnjih treh letih povečale 
sedemkratno. Rejci ob vse pogostejših napadih volkov na 
drobnico zgubljajo voljo do kmetovanja, predvsem pa se ne 
strinjajo s tem, da se širi tudi na območja, kjer se tradi-
cionalno ni pojavljal. Ker se je v praksi pokazalo, da sobl-
vanje volka in drobnice ni možno, v zbornici predlagajo, da 
naj se država za posamezna območja odloči, ali jih bo na-
menila volkovom In na teh območjih rejcem zagotovila traj-
ne odškodnine ali pa bo z odstrelom preprečila pojavljanje 
volka na teh območjih. Ministrstvo za okoije lahko odobri 
izredni odstrel, vendar je ta največkrat neuspešen, saj volk 
na dan lahko preteče tudi več kot petdeset kilometrov. C. Z. 

B R D O PRI LUKOVICI 

Svet potrdil znižanje zborničnega prispevka 

Svet Kmetijsko gozdarske zbornice je na četrtkovi seji skle-
nil, da se bo obvezni zbornični prispevek za leto 2009 znižal 
za 15 odstotkov. Potrdil je finančni načrt ter program dela 
zbornice in kmetijsko gozdarskih zavodov za prihodnje leto. 
Opozoril je na nujnost vključevanja kmetijstva v pripravo 
vladnih ukrepov za blažitev posledic gospodarske krize, sez-
nanil pa se je tudi z aktivnostmi pri nastajanju t. i. zelene 
knjige, s katero Evropska komisija pripravlja strategijo za 
večji izkoristek hrane in pomoči kmetom. Ker je član sveta 
Igor Hrovatič postal v. d. direktorja zbornice, so nadomest-
ni mandat podelili Slavku Dragovanu. Svet se je seznanil s 
kandidati za sedemnajst strokovnih odborov zbornice in 
predlagal nekaj dopolnitev, dokončna sestava odborov pa je 
v pristojnosti upravnega odbora. C. Z. v 

KRAN) 

Stroški porasli bolj kot odkupne cene 

Po podatkih državnega statističnega urada so se cene 
kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih oktobra letos v primer-
javi s septembrom zvišale za 1,2 odstotka, v primerjavi z lan-
skim oktobrom pa za i o odstotkov. Cene rastlinskih 
pridelkov so bile oktobra za 3,1 odstotka višje kot septembra 
letos in za 6,6 odstotka višje kot oktobra lani, cene živali pa 
za 0,2 oz. za n ,8 odstotka. Cene izdelkov in storitev za 
kmetijsko pridelavo in za naložbe v kmetijstvu so bile okto-
bra v povprečju za 2,9 odstotka nižje kot septembra, vendar 
pa za 14 odstotkov višje kot oktobra lani. Cene gnojil so se 
oktobra v primerjavi s septembrom zvišale za 0,2 odstotka, 
cene semen, sredstev za varstvo rastlin in veterinarskih 
storitev so bile na ravni prejšnjega meseca, krmila so se 
pocenila v povprečju za io,i odstotka, energija in maziva pa 
za 4,1 odstotka. C. Z. 

Koledar 2009 

Gorenjski Glas 
Narofanje po telefonu: 
04/201-42-41 ali po 
e-po5ti: narocnine@g-glas.si 

Poseg vvarovalni gozd 
v blejskem zavodu za gozdove so pripravili načrt za ureditev varovalnih gozdov na vodozbirnem 
območju Kroparice. Najprej naj bi zgradili vlake, nato pa posekali 3.500 kubičnih metrov drevja. 

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

Kropa - Iz zgodovine Krope 
je znano, da so domačini v 
bližnjih gozdovih vedno se-
kali les za kurjavo, za grad-
njo domov in za dodatni za-
služek, nedotaknjeni so osta-
li le gozdovi, kjer posek in 
spravilo lesa nista bila mož-
na. Č i m slabše so bile živ-
ljenjske razmere, toliko in-
tenzivnejše je bilo "gospo-
darjenje" z gozdovi, in obra-
tno - bolje so ljudje živeli, 
manj so domačini iskali vir 
preživetja v gozdu. V zadnjih 
desetletjih je zato sečnja v 
teh gozdovih skoraj popolno-
ma zamrla, sestoji so se zače-
li starati, odmrla lesna masa 
se je nabirala v nekdanjih dr-
čah in jarkih in je skupaj s 
skalami in kamenjem pred-
stavljala pregrado, za katero 
se je predvsem ob neurjih 
nabrala velika količina vode. 
Ko so pregrade popustile, so 
se vode zlile v strugo Kropa-
rice in vodni val je pljusknJ v 
Kropo. 

Andrej Avsenek: "Varoval-
ni gozdovi so tudi ob lans-
ki vodni ujmi v Kropi odi-
grali pomembno vlogo, 
problem je bil v tem, ker 
je voda začela spodjedati 
brežine in so se debela 
drevesa začela podirati." 

Odkar obstaja zavod za 
gozdove, je nekaj lastnikov 
že sfekalo v varovalnih gozdo-
vih nad Kropo, lanska vodna 
ujma pa je spodbudila blej-
sko območno enoto zavoda k 
pripravi načrta za ureditev 
gozdov vodozbimega ob-
močja Kroparice. Kot je ob 
tem dejal vodja enote Andrej 

Avsenek, je na Zgornjem 
Gorenjskem med vsemi goz-
dovi kar 36 odstotkov varo-
valnih, za katere je še ne tako 
dolgo nazaj veljalo prepriča-
nje, da vanje ni dovoljeno po-
segati. To ni res. Nekdaj so 
posege določali gozdnogo-
spodarski načrti, od leta 
2005 dalje velja uredba o va-
rovalnih gozdovih in gozdo-
vih s posebnim namenom, 
ki določa, da mora zavod pri 
gospodarjenju z varovalnimi 
gozdovi zagotavljati pravo-
časni posek starega drevja, 
odstranjevanje drevja iz hu-
dourniških strug, sanacijo 
poškodovanih tal in izvedbo 
vseh gozdno gojitvenih del, 
ki zagotavljajo stabilnost va-
rovalnih gozdov. "V zadnjih 
dveh desetletjih smo v varo-
valne gozdove posegali le iz-
jemoma - ob naravnih uj-
mah (sneg, žled, veter) ali ob 
pretirani namnožitvi luba-
darja, značilen primer je bil 
poseg v Žagarjev graben v 
Bohinju. Ker so se varovalni 
gozdovi medtem marsikje 
postarali in s tem začeli iz-
gubljati svojo osnovno varo-
valno vlogo, jih je treba obno-
viti oz. z ukrepi zagotoviti 
njihovo stabilnost," je dejal 
Avsenek in poudaril, da so v 
preteklosti pri tem dobro so-
delovali z urejevalci in vzdr-
ževalci hudourniških strug. 
"V zadnjem času je to sode-
lovanje zamrlo, predvsem 
zato, ker je država za ureja-
nje in vzdrževanje hudourni-
kov namenjala občutno pre-
malo denarja. Želimo, da bi 
se v prihodnje izboljšalo, saj 
vsak posebej zanesljivo ne 
bomo uspešni." 

Načrt ureditve gozdov vo-
dozbimega območja Kropa-
rice, ki sta ga pripravila vodja 
radovljiške krajevne enote 

Podrto drevje v nedostopnih gozdovih nad Kroparico 

Plaz je v strugo Kroparice prinesel kamenje in celo drevje. 

zavoda za gozdove Igor Lam-
pe in revirni gozdar Blaž 
Ambrožič, predvideva ukre-
pe, s katerimi bi zagotovili 
stabilnost gozdov na Kropar-
ski gori. Najprej naj bi zgra-
dili oz. uredili približno tri 
kilometre poti in vlak, ki bi 
jih uporabljali za prilagojeno 

•gospodarjenje z gozdovi ter 
za vzdrževanje i n urejanje 
vodotokov, potem pa naj bi 
posekali še približno 3.500 
kubičnih metrov pretežno 
starega gozdnega drevja in 
sočasno izvedli gradbeno 
tehnična dela na vodotokih. 
"V zavodu za gozdove želi-

mo začeti uresničevati načrt 
že prihodnje leto, vendar bo 
to odvisno predvsem od fi-
nanc in soglasja lastnikov, 
med katerimi prevladujejo 
zasebni. Za gradnjo vlak in 
stojišč za žičnice bi potrebo-
vali okrog 110 tisoč evrov, ki 
jih bomo poskušali zagotovi-
ti preko kmetijskega ministr-
stva; sti-oške poseka in spra-
vila lesa pa naj bi prevzeli 
lastniki gozdov," je dejal vod-
ja blejskega zavoda Andrej 
Avsenek in dodal, da bi bil 
pri tem zaslužek lastnikov 
zaradi visokih stroškov dokaj 
skromen. 

Sneg lomil drevje na Pokljuki 
Na Pokljuki se je minuli teden pod težo snega spet lomilo gozdno drevje. Škoda še ni znana. 

C v E i o ZAPIOTNIK 

Bled - Drevje je bUo ob obi-
lnih snežnih padavinah že 
tako precej obteženo s sne-
gom, dež, ki se je minuU te-
den menjal s snegom, je 
"breme" še povečal in pod 
njegovo težo se je drevje za-
čelo lomiti. Kot je povedal 
Miro Kapus, vodja krajevne 
enote Pokljuka v blejski ob-
močni enoti zavoda za goz-
dove, je snegolom prizadel 
predvsem gozdove na nad-
morski višini od 1 .200 do 
1.350 metrov. Poškodoval je 
tako staro drevje kot mlajše 

sestoje, lomil je debla i n vr-
hove. O katastrofalnih po-
sledicah za zdaj še ne more-
jo govoriti, škoda bo znana 
potlej, ko bodo gozdove lah-
ko natančneje pregledali. 
Zdaj so razmere za to pre-
cej težavne, saj je na Mrz-
lem Studencu okrog 130 
centimetrov snega, na Rud-
nem polju pa še kakšna dva 
decimetra več. Najprej so 
(bodo) poskrbeli za dostop 
do smučišča pod Viševni-
kom, odstranili drevje s 
smučarskih tekaških prog 
in zagotovili prevoznost 
gozdnih cest. Teža snega je spet lomila gozdno drevje. 

mailto:narocnine@g-glas.si
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Veselinovič na čelu NLB 
Vodenje Nove Ljubljanske banke bo i. februarja prevzel dr. Draško Veselinovič. 

CVETO Z A P L O T N I K 

Ljubljana - Nadzorni svet 
Nove Ljubljanske banke 
(NLB) je na petkovi seji za 
novega predsednika uprave 
s petletnim mandatom ime-
noval dr. Draška Veselinovi-
ča, ki mora za to pridobiti še 
licenco Banke Slovenije. Vo-
denje največje slovenske 
banke bo prevzel 1. februarja 
prihodnje leto, na mestu 
predsednika uprave bo za-
menjal Marjana Kramarja, 
ki se mu 31. januarja konča 
petletni mandat. Na predsta-

vitvi svojega programa vode-
nja NLB je glede na zaostre-
ne razmere kot najpomemb-
nejše naloge izpostavil zago-
ta\djaiije financiranja gospo-
darstva in stabilnost banke, 
hkrati pa tudi radonalizadjo 
na vseh področjih poslova-
nja. Vladajoča koalidja ni 
bila enotna glede njegovega 
imenovanja, nekateri mu 
tudi očitajo, da nima izku-
šenj z vodenjem tako velikih 
sistemov, kot je Skupina 
NLB. 

DraSko Veselinovič je dok-
tor ekonomskih znanosti in Dr. Draško Veselinovič 

ima bogate izkušnje s po-
dročja fmanc. Poklicno pot 
je začel leta 1 9 8 2 v tedanji 
Ljubljanski banki. Združe-
ni banki, Ljubljana, nada-
ljeval pa na Ljubljanski bor-
zi. Vodil je projekt ustano-
vitve borze in postal njen 
prvi direktor oz. predsed-
nik uprave, od leta 2 0 0 5 je 
predsednik uprave Deželne 
banke Slovenije. Na Eko-
nomski fakulteti v Ljubljani 
je izredni profesor in pre-
davatelj s področja medna-
rodnih financ in fmančnih 
trgov. 

Končuje se zahtevno finančno leto 
CVCTO Z A P L O T N I K 

Kranj - Probanka bo letos za-
radi posledic finančne krize 
dosegla manjši obseg poslo-
vanja, kot je načrtovala, ven-
dar pa bo porast še vedno na 
povprečju slovenskega banč-
nega sistema, so povedali 
predsednica uprave mag. Ro-
mana Pajenk ter člana uprave 

Milan Lah in Vito Verstovšek 
na predstavitvi letošnjih po-
slovnih rezultatov in načrtov 
za prihodnje leto. Banka je v 
letošnjih prvih desetih mese-
cih pri poslovanju s prebival-
stvom skoraj za 3 0 odstotkov 
povečala obseg depozitov, po 
višini bruto dobičla se uvršča 
na enajsto mesto in po do-
nosnosti na kapital na trinaj-

sto. Delničarji so letos banko 
finančno okrepili v znesku 
26,5 milijona evrov, regula-
tomi kapital zdaj znaša 132,6 
milijona evrov, kar ji zagotav-
lja ii-odstotno kapitalsko 
ustreznost. V prihodnjem 
letu načrtujejo povečanje trž-
nega ddeža, krepitev zaseb-
nega bančništva, širitev dejav-
nosti na področju pravnega 

in davčnega svetovanja ter 
širitev izven Slovenije pri po-
slovanju s skladi in storitvami 
investidjskega bančništva, 
izboljšanje možnosti za ddo 
poslovne enote v Ljubljani in 
vlaganja v bančno in informa-
djsko tehnologijo. Celotna 
finančna skupina naj bi ob-
seg poslovanja povečala za 13 
odstoticov, kar pomeni, da bi 
ob koncu leta 2 0 0 9 upra\dja-
la že z več kot dvema milijar-
dama evrov premoženja. 

Dno še ni doseženo 
C v r r o Z A P L O T N I K 

Kranj - Večina delnic na 
Ljubljanski borzi se je mi-
nuli teden pocenila, dno očit-
no še ni doseženo. Slovenski 
borzni indeks SBl 2 0 se je 
znižal za več kot dvesto toČk 
oz. za 5,1 odstotka, nekoliko 
manj, 4,8 odstotka, je na 
vrednosti zgubil indeks naj-
pomembnejših delnic SBI 

TOP. Tečaj delnice Nove 
KBM se je znižal še za 13,5 
odstotka, že pod deset evrov, 
delnica Istrabenza se je poce-
nila za 11,2 odstotka in je bila 
minuli konec tedna vredna le 
še nekaj več kot 30 evrov. 
Tečaj Tdekoma je padel za 10 
odstotkov, NFD 1 pa za 9 ,7 
odstotka. Delnid Gorenja in 
Pivovarne sta se podražili za 
več kot pet odstotkov. 

Delnica 

19 
Enotni tečaj (v evrih) 

12. 2007 12.12.2008 19.12. 2008 
Gorenje Velenje 43.17 11,03 11,61 
Intereuropa Koper 38,07 945 9,20 
Krka Novo mesto 124,09 53.88 51,62 
Luka Koper 91.77 22,93 21,84 
Mercator Ljubljana 340.39 169,21 163,01 
Petrol Ljubljana 9^,50 251,08 235.02 
Telekom Slovenije 411.99 141.25 
127,21 
Aerodrom Ljubljana H7.33 29.15 27,01 
Istrabenz Koper 100,20 34.36 30.51 
Pivovarna Laško 91.15 41.33 43.78 
Sava Kranj 635,28 275.89 260,00 
Nova KBM 41.60 10.89 942 
Pozavarovalnica Sava • - 11,27 10,84 
Zavarovalnica Triglav - 15,00 H.79 
Abanka - - 49,00 
Žito 303.76 98,90 -

I D K D 15.H 4,01 3.57 
N F D i 2.88 0,960 0.867 
Krona Senior 12,61 5,68 5.51 
Zvon Ena ID 21,36 - 6.15 
SBI 20 11.523,71 3-948.90 3-7474i 
SBI TOP 2.546,57 gi2.66 

TUDI NA 
KRATEK ROK 
VAM PONUJAMO VEČ 

POSEBNA PONUDBA ZA KRATKOROČNE VEZANE VLOGE 
\ clja do 6. januarja 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. 

Ck>renjska ̂  Banka 
Bankaposluhom 



20 GORENJSKA 

Gostujejo v knjižnici 
Učenci Glasbene šole Franca Šturma Ljubljana so zadnji letošnji javni nastop imeli v medvoški 
knjižnici. V zgradbi na Svetju, kjer je njihova podružnica Medvode, primernega prostora za večje 
nastope namreč nimajo. 

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

Medvode - Glasbena šola 
Franca Šturma Ljubljana, ki v 
letošnjem šolskem letu praz-
nuje 60 let delovanja, je naj-
večja ljubljanska glasbena 
šola, ki deluje na osmih lokaci-
jah. Ena i2ined podružnic šole 
je tudi v Medvodah, kjer so 
učend 18. decembra imeli svoj 

zadnji letošnji javni nastop. 
Ker pa v zgradbi šole na Svetju 
nimajo primernega prostora 
za večje nastope, so se najbolj-
ši učend iz cele šole predstavi-
li v medvoški knjižnid. 

"V glasbenem programu, 
izbranem iz rednega učnega 
programa, smo slišali instruk-
tivne miniature avtorjev različ-
nih narodnosti, ki so jih zaig-

rali učend od 4. do 10. razreda 
glasbene šole. Tretjino progra-
ma so s svojimi učitelji pripra-
vili učend Podružnice Medvo-
de. Instumentalni oddelki so 
bili v programu enakomerno 
zastopani, čeprav je najobsež-
nejši klavirski oddelek šole. Na 
vseh podružnicah skupaj ima-
mo skoraj štiristo učencev kla-
virja," je pojasnila Lijana Ur-

V Knjižnici Medvode so se predstavili najboljši učenci Glasbene šole Franca Šturma. 

šič, ravnateljica Glasbene šole 
Franca Šturma Ljubljana. 

Decembrski glasbeni večer 
sedaj že tradidonalno poteka v 
prostorih medvoške knjižnice. 
Primernega prostora za večje 
nastope namreč v ^^radbi šole 
na Svetju, kjer deluje Podru-
žnka Medvode, nimajo. Prire-
jajo pa lam interne šolske na-
stope učencev podružnice, ki 
jo v letošnjem šolskem letu 
obiskuje 129 učencev. "Klju-
čen dejavnik v šoli je dober 
učitelj, seveda pa bi bili tako 
učitelji kot učend veseli novih 
prostorov glasbene šole v 
Medvodah," pravi Uršičeva. 
Za novo zgradbo, v kateri bo 
svoje prostore imela tudi glas-
bena šola, so projekti v pripra-
v i Občina Medvode naj bi nov 
objekt s štirinajstimi učilnica-
mi, učilnico za pouk nauka o 
glasbi, dvorano za nastope s 
sto sedeži, sobo za vadbo KD 
Godba Medvode, sobo za vad-
bo pevskih zborov in ostale 
spremljajoče dejavnosti, zgra-
dila pri Osnovni šoli Medvode. 
Začetek gradnje načrtujejo v 
letu 2010. 
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S P O D N J E D U P L J E 

Koledniki pred graščino 

v petek so pripravili deveto koledovanje pred graščino Dup-
lje. Nastopili so učenci dramskega krožka OŠ Duplje in čla-
ni folklorne skupine Društva upokojencev Naklo. Ivan Me-
glič iz Kulturno turističnega društva Pod Krivo jelko Duplje 
je obdaril kolednike s suhimi klobasami, obiskovalcem pa 
so postregli s čajem in dobrotami domačih gospodinj. Po-
nudili so jim tudi voščilnice, ki so jih izdelali v vrtcu Duplje. 
Zbrani denar bodo namenili za obdaritev starejših vaščank. 
V galeriji graščine so odprli razstavo škatlic in etiket vžiga-
lic, ki jih zbira Aleksander Novinec iz Strahinja. V svoji zbir-
ki ima prek štiristo tisoč primerkov. Na razstavi, ki bo na 
ogled do 28. decembra, predstavlja najzanimivejše primer-
ke iz raznih držav in dejavnosti. S. S. 

B E G U N J E 

Pri Avseniku vesel konec leta 

Pri Avseniku v Begunjah, kjer z najrazličnejšimi prireditvami 
negujejo tradicijo Avsenikove glasbe, bodo s kvalitetnimi 
glasbenimi prireditvami in silvestrovanjem zaključili po-
membno leto 2008. Letos je minilo 55 let od začetka Avse-
nikove glasbe, njen pomemben ustvarjalec Vilko Ovsenik pa 
je bil novembra star 80 let in je prejel priznanje radovljiške 
občine. Danes zvečer ob 20. uri bo v dvorani pod Avseniko-
vo marelo igral ansambel Štajerskih 7, v petek, 26. decem-
bra, ob 19. uri pa se bo začela prednovoletna zabava z an-
samblom Zupan. Naslednji večer, 27. decembra, se bo ob 
19. uri začela prireditev Silvestrski poljub, na katerem bodo 
ob glasbi Nipičevih muzikantov peli člani znamenitega Av-
senikovega terceta jožica Svete, jožica Kališnik in Alfi Nlpič. 
Silvestrovanje se bo začelo ob 20. uri. Silvestrski meni je iz-
bral kuharski mojster Jože Oseli, za glasbo pa bo skrbel hiš-
ni ansambel z zanimivimi gosti. Na omenjenih prireditvah 
je nekaj sedežev še prostih. J. K. 

Ž E L E Z N I K I 

Z novim leiom dražji vrtci 

Po sklepu občinskega sveta se bodo cene programov 
predšolske vzgoje v vrtcih na območju občine Železniki z 
novim letom povišale. Ekonomska cena programa za prvo 
starostno obdobje bo po novem znašala 400,97 evra, v 
drugem starostnem obdobju 320,1 evra, za kombinirane In 
homogene oddelke (tri do štiri leta) pa 351,72 evra. Za starše 
otrok iz prvega starostnega obdobja se bodo torej cene 
povišale za 16 odstotkov, za tiste iz drugega starostnega ob-
dobja pa 14 odstotkov. Glavni razlog za povišanje cen se 
skriva v višjih plačah zaposlenih, na podražitev pa so vplivali 
tudi vse višji stroški materiala in živil. A. H. 

G O L N I K 

Manjši plaz na Golniku 

V četrtek se je sprožil manjši plaz na Golniku. Kot je po ogle-
du povedal poveljnik Civilne zaščite Mestne občine Kranj 
Sašo Govekar, ni ogrožena nobena hiša, poškodovan pa je 
del cestišča, ki vodi do treh stanovanjskih hiš: "Pripravljamo 
ukrepe za sanacijo plazu. Ocenjujemo, da bo podporni zid 
stal med 20 in 30 tisoč evrov, denar bomo zagotovili iz ob-
činskega proračuna. Na tem območju je plazišče že približ-
no deset let in pred leti smo ga enkrat že sanirali." S. K. 

Š E N Č U R 

Pomoč delavcem brez zaposlitve 

Občinski svetniki v Šenčurju so potrdili predlog župana 
Mira Koželja, da občina izplača enkratno denarno pomoč 
svojim občanom, ki so izgubili zaposlitev v kranjskih tekstil-
nih podjetjih IBI in Aquasava. Denarno pomoč po 150 evrov 
bo prejelo šest nekdanjih delavcev IB!-ja in štirje Aquasave, 
katerih povprečna bruto plača v zadnjih treh mesecih dela ni 
presegala devetsto evrov. Denar so zagotovili iz tekoče pro-
računske rezerve. S. Š. 
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i Silvestrovanje v Tržiču 
: Tržič - Na najdaljšo noč v letu vas bo od 22. ure dalje v atri-
i ju občine Tržič zabaval ansambel Odiseja. 

OBVESTILA 

Radovljiške muzejske zbirke med prazniki 
Radovljica - Muzeji radovljiške občine obveščajo, da bodo 
njihovi muzeji med prazniki odprti oz. zaprti: Kovaški muzej 
24. decembra od l o . do 12. In od 15. do 17. ure; 25. decem-
bra zaprto, 26. decembra od 10. do 15. ure: 27. decembra od 
10. do 12. in od 15. do 17. ure, 28. decembra od 10. do 12. in 
od 15. do 17. ure, 31. decembra od io. do 12 in od 15. do 17. 
ure, 1. januarja je zaprto, 2. januarja odprto od 10. do 13. ure; 
Galerija Šivčeva hiša: 24. decembra od io . do 12. in od i6. 
do i8. ure, 25. decembra zaprto, 26. decembra od lo. do 12. 
in od i 6 . do i8. ure, 27., 28. decembra od 10. do 12. in od 16. 

, , , „ , , . do i8. ure; 31. decembra od l o . do 12. in od i6. do 18. ure; 
Kran, - V okviru Cetrtkanja, k, ga pr.reja Klub študentov : ^ ^ ^^ ^^ ^^ . ure; 25. decembra 
Kranj, bo ta četrtek, 25. decembra ob 21. uri v Klubaru na ; ^ ^g ^^ ^^ ^ ^ 
sporedu prireditev z naslovom Študent podan m,. | ^^ ^^^^ ^g ^^ ^^ ^^ ^^ j ^ ^ ^ ^ ^ r a od 

Prireditve v Creinativi 
Kranj - V Creinativi bo petek, 26. decembra, ob 2 0 uri spet glas- ; 
beno obarvan. JodI Gazvoda bo skupaj s klaviaturistom Boštja- ; 
nom Lazukičem poskrbel, da boste uživali. V soboto in nede- i 
Ijo, 27. in 28. decembra, od 10. do i8. ure pa bosta v znamenju 
drugega mednarodnega sejma vinilk in zgoščenk. Fantje so ! žirovski Vrh - Turistično društvo Žiri in Moški pevski zbor 
prišli iz Salzburga, Rima, Milana, Dunaja, Zagreba, Reke ... j Alpina vabita na tradicionalni koncert M O P Z Alpina v bun-

• • I • L ^ kerju Rupnikove linije. Koncert, ki bo skozi slovensko pesem 
O t r o š k o n o v o l e t n o r a j a n j e n a J e s e n i c a h i besedo posvečen spominu na 90 let konca prve svetovne 
Jesenice - Novoletno rajanje - otroški počitniški program bo : ^^jne, bo v soboto, 27. decembra, ob 17. uri v utrdbi na Hra-
V ponedeljek in torek. 29. in 30. decembra, od n . do 13. ure : g^jg^ „3 Žirovskem vrhu. 
v dvorani Mladinskega centra. Prireditev Dedek Mraz pride 

HALO - HALO GORENJSKI GLAS 
telefon: 04 201 42 00 

Njrofilo ra odjavo spitjemamo po kWO(IU 04/201-42-00. fabu 04/201-42-13 ali osAro na 6If«tisovl (tsii». 
v Itanju 02. pa polti - <lo poimklib in (ttftka (k> 11.00 urri (ma o j lam in poiu^ 

JANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, LANCOVO 9 1 , 4 2 4 0 

RADOVLJICA, TEL: 04/53 249> FAX: 04/53 <>4 230 

OGLED Ž IV IH JASLIC V RAZKRIŽJU 27 . u. Vese le bož ične 

praznike in srečno novo leto 2009 

OBVESTILA O DOGODKIH OBJAVLJAMO v RUBRIKI GLASOV 
KAŽIPOT BREZPLAČNO SAMO ENKRAT. 

PRIREDITVE 

Četrtkanje: Študent podari mi 

9. do 13. ure, 1. januarja zaprto, 2. januarja zaprto. 

KONCERTI 

Tradicionalni koncert M O P Z Alpina 

spet med nas bo v ponedeljek, 29. decembra, in sicer bo 
sprevod dedka Mraza s spremstvom krenil ob 16.30 s parki-
rišča centra Špar na Stari Savi. 

Prednovoletno razpoloženje v kavarni Veronika 
Kamnik - V kamniški kavarni Veronika bo v petek, 26. de-

Božično-novoletni koncert Pink Christmas 
Tržič - V soboto, 27. december, se bo ob 20. uri v Kulturnem 
centru Tržič začel večer, posvečen glasbeni skupini Pink 
FIoyd. 

Božično-novoletni koncert Pihalnega orkestra Tržič 
cembra, za prijetno prednovoletno vzdušje poskrbela citrar- j . Božično-novoletni koncert Pihalnega orkestra Tržič 
ka Martina Močnik, v soboto, 27. decembra, ob io. pa bo 
Pravljična urica za otroke. 

Večerni pohod z baklami po ulicah KS Kokrica 
Kokrica - Turistično društvo Kokrica vabi vse krajane na 
večerni pohod z baklami v petek, 26. decembra, ob 17. uri. j 
Zbor bo na parkirišču pri trgovini Mercator. Pot boste zaklju- : 
čili na dvorišču župnijske cerkve, kjer bo kratka molitev za j 
domovino in kulturni program. 

Ura pravljic 
Slovenski Javornik - V Knjižnici Javornik - Koroška Bela bo i 
danes, v torek, 23. decembra, ob 16. uri ura pravljic. 

Potop božičnega drevesca 
Preddvor - Turistično društvo Preddvor pod pokrovitelj- i 
stvom občine Preddvor in v sodelovanju s hotelom BOR pri- : 
pravlja že tradicionalni potop božičnega drevesca v jezero : 
Črnava na božič, 25. decembra 2008, ob 17. uri. Potop bodo i 
izvedli člani potapljaškega društva S O M iz Kranja. 

Božično-novoletni večer 
Cerklje - Društvo upokojencev Cerklje pod Krvavcem vabi na i 
slavnostni Božično-novoletni večer, ki bo v soboto, 27. de- : 
cembra, ob 19.30 v dvorani D o m v Komendi. 

bo v petek, 26. decembra, ob 19. uri v Dvorani tržiških olim-
pijcev. Kot gosta bosta nastopila Romana Krajnčan in To-
maž Ahačič-Fogl. Zbrana sredstva bodo nannenjena za novo 
godbeno dvorano. 

PREDSTAVE 

Popravni izpit 
Tržič - Danes, v torek, 23. decembra, bo ob 20. uri v Kultur-
nem centru Tržič komedija Boom teatra Popravni izpit. 

ŽELEZNIKI 

Obudili bodo običaj hoje za zvoncem 

Turistično društvo Železniki to sredo, 24. decembra, obuja 
prek 350 let star običaj hoje za zvoncem. Mladi fantje bodo 
na božični večer ob 22. uri z zvoncem šli po starem delu Že-
leznikov in meščane na ta način spomnili, da se bliža polno-
čnica. Fantom se bo na poti pridružil tudi pevski zbor, ki bo 
pel božične pesmi. "Običaj izvira iz 17. stoletja, ko je Jurij 
Piavc, ki je stanoval ob plavžu, zaspal polnočnico, ker ni sli-
šal zvonjenja s Trnja. Naj dodam, da je ta mož za Železnike 
pomemben tudi zato, ker je leta 1622 iz Vidma prinesel listi-
no o ustanovitvi samostojne župnije Železniki," je pojasnila 
Špela Pegam, podpredsednica turističnega društva. A. H. 

BOHINJ 

Šest dni novoletnega rajanja 

Občina Bohinj je tudi letos pripravila pester program glas-
benih koncertov med božično-novoletnimi prazniki. Začelo se 
bo v petek ob 19.30 z Božično-novoletni m koncertom in 
počastitvijo dneva samostojnosti in enotnosti z Godbo Bo-
hinj, nadaljevalo pa vsak dan do silvestrovega. Zvrstili se 
bodo še: v soboto, 27. decembra, ob 20. uri v Kulturnem 
domu Joža Ažmana koncert Hišnega ansambla Avsenik z 
gosti, v nedeljo, 28. decembra, ob 17. uri v dvorani Danica pri-
hod dedka Mraza in nastop skupine Foxy Teens ter ob 21. uri 
koncert DJ Svizec turbo showf in Atomik Harmonik, v 
ponedeljek, 29. decembra, ob 20. uri v Ažmanovem domu 
premiera komedije Pierra de Marivauxa z naslovom Disput in 
ob 21 . uri v dvorani Danica koncert skupin Kingston in 
StereoTipi, v torek, 30. decembra, ob 20. uri ponovitev fran-
coske komedije in ob 21. uri koncert skupine Mambo kings, 
za silvestrovo pa od 21. ure dalje Veseli Begunjčani v dvorani 
Danica. Na novega leta dan ni prireditve, zato pa pridejo v 
dvorano Danica 2. januarja nastopat Saša Lendero in C ino 
Band. P. L 

GG 
naročnine 

04/201 4241 
e-pošta: narocnine@g-glas.si 

www.gorenjskiglas.si 

KGrSAVAs .0 .0. LESCE, Rožna dolin« 50, 4 2 4 8 L*sc«, 

OBDARUJTE SVOJE NAJDRAŽJE Z* • 

NAROČNINO NA G O R E N J S K I GLAS! 
Učen d a i ^ bon lahko pre^:a^ete _ • . ' 
na sedežu Gorenjsk|p gldSa, _ ' * » * • * *• 
Bleiweis<TO cesta 4 v KT^]~U, od 8. ^ j g . urp, 
gamroa#poe-poštiattpotelefoi Ju. ^ ^ ^ , 

•• . V iJ 
Naročnino lahko podante z^nejli 
mesecev, pol leta ali ža celo leto. 
celoletni itaročnihi boste deležm 
25 % popusta in števitaiH d r u ^ 
ugodnosti. 

o b j a v l j a 

začetek zbiranja pisnih ponudb za prodajo stavbnih zemljišč v naselju Kranjska Gora L09 , 
ki se nahajajo v neposredni bližini glavne ceste Jesenlce-Kranjska Gora ter neposredno 
ob predvideni lokaciji novega golfskega Igrišča v Kranjski Gori. 

* ,Z>iulilnlniixilil<«t « 0 4 2 0 1 4 2 ^ 1 

Gorenjski Glas Z A V A S B E U Ž I M O Č A S 

Prodajajo se zemljišča s pare. št. 3 7 2 / 6 3 
(8579 m2). 3 7 2 / 2 6 (409 m2), 3 7 2 / 3 0 ( 2 . 8 1 7 
m2) in 3 7 2 / 2 2 (239 m2), vsa vpisana pri z.k. 
vtož. št. 5 1 0 k.o. Kranjska Gora, Zemljiške knjige 
Okrajnega sodišča na Jesenicah. Zemljišča so 
namenjena pozidavi večinsko mešane rabe ter 
delno rekreaciji in turizmu. 

Skupna izmera zemljišč, ki se prodajajo, je 
12.044 m2, pri čemer je na pare. št. 3 7 2 / 3 0 in 
3 7 2 / 6 3 pnedvkiena geodetska odmera občinske 
ceste v izmeri cca 800 m2. 

Ocenjena vrednost vseh zemljišč je 3 5 3 , 2 7 
EUR/m' neto, kar predstavlja tudi začetno pro-
dajno ceno zemljišč. 

Prednost pri nakupu zemljišč ima kupec, 
ki ponudi najtiolišo ceno in najlsoliše plačilne 
pogoje za k)»dratni meter zemljišča za celotni 
kompleks. 

Vsa dokumentacija v zvezi z zemljišči se nahaja 
na s e d e ž u KGZ-SAVA z .0 .0 . LESCE, Rožna 
dolina 50, 4248 Lesce, kjer je možen tudi 
vpogled v dokumentacijo ter dogovor za ogled 
na kraju samem. Ogled dokumentacije je možen 
vsak delovri dan od 8. do 1 2 . ure po predhodni 
najavi na tel. 04 5 3 5 3 624. 

Zbiranje ponudb se začne z dnem te objave 
v javnih medijih in traja do vključno 2. februarja 
2009. 

Ponudniki za odkup zemljišč nsu svoje pisne 
ponudbe pošljejo priporočeno s povratnico naj-
kasneje do vključno 2. febmarja 2009 na naslov 
K G Z - S A V A z .0 .0 . L E S C E , Rožna dolina 5 0 , 
4248 Lesce s pripisom 

-ponudba za zemljišče v Kr. Gori-

Najboljši ponudnik bo o izbom obveščen v 8 
dneh od zakfiučka ztMBnja ponudb oz. najkasneje 
do 10. februarja 2009. 

KGZ-SAVA z.0.0. LESCE, Rožna dolina 50, 
4248 Lesce 

SA1M 
KMETIJSKO GOZDARSKA ZADRUGi LESCE 

mailto:info@g-gfas.si
mailto:narocnine@g-glas.si
http://www.gorenjskiglas.si
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Condof Real, d. o. o. 

PROŠNJA NEKDANJIM NAJEMNIKOM 
PROSTOROV V PRISTAVI BLED 

Condor Real, d. o. o., poziva nekdanje najemnike prostorov v 
Pristavi Bled, Cesta svobode 22,4260 Bled, da v roku do vključno 
31.01.2009 iz prostorov v Pristavi Bled odstranijo vse svoje stvari, 
ki jih morebiti niso odstranili po prenehanju najemnega razmerja. 
Po poteku tega roka bo namreč Condor Real, d. o. o., začel s 
preurejanjem Pristave Bled, v okvinj katerega bo odstranil tudi vse 
stvari, ki jih nekdanji najemniki v tem roku morebiti ne bi 
odstranili. Zaradi operativne izvedbe naj bivši najemniki pokličejo 
ga. Simono Kelc na Številko: 04/537 00 7S. od ponedeljka do 
petka od 13.00 ure do 16.00 ure, ali svoj interes napovejo po 
elektronski pošti: simona.kelc@sporttna.si. 

Ekskluzivno na Gorenjskem glasu 
500 strani obsegajoča knjiga, ki govori o življenju 
"vihamika", ki ga je življenje premetavalo in utrdilo. 

Zelo zanimiva knjiga 
za Gorenjce, 
saj se napeč dogaja prav 
v naših krajih. 

Prvi Slovenec, 
kije bil dvakrat zaprt 
na Golem otoku. 

Cena za bralce 
Gorenjskega gfasa z 
20% popustom 
samo 

2 3 , 2 EUR 

•»• poštnina 

Gorenjski Glas 

V««40N*TWCUILB 

•ADOVAN HSAST 

VIHARNIK 
NAJtAZrOrrJIUČA&A 

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

Zo beležimo čas 

89.8 9 1 1 96.3 

RADIO S O R A 

Gorenjski prijatelj 

Radio Sora d .0.0.. 

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

e-mail: info@radio-sora.si 

LOTO 
Rezultati 102. kroga 

- 21. decembra 200S 

12.13,19. 21.24. 27, 32 in 34 

Lotko: 8 5 5 4 1 8 

Loto PLUS: 9,11,15,17. 18. 
26, 36 in 27 

Predvideni sklad 103. kroga 
za Sedmico: 710.000 EUR 

Predvideni sklad 103, kroga 
za Lotka: 885.000 EUR 

Garantirani dobitek PLUS: 
20.000 EUR 

FESST, A o. o., 
nepremičninska 
družba. 
Koroška c 2, Kranj. 
Telefon: 236 73 73 
Fax; 236 73 70 
E-poSU: 
infb@fesst.si 
Internet: 
www.fesstsi 

STAMOVANIA PRODAMO: 
KRANJ • Hrastje, 1,5 sobno, 47,30 
m2, 1./4, I. izgr. 1964, 74.000,00 
EUR. 
KRANJ • Zoisova ulica, dvosobno. 
51,30 mz. 1. izgr. 1964. 85.000.00 
EUR. 
KRANJ - Valjavfeva, trisobno, 7647 
m2,1. izgr. 1962,102.000,00 EUR. 
STANOVANJA KUPIMO: 
Kupimo eno*, enoinpol«, dvosobna in 
trisobna stanovanja. 

ZA POPOLN PREGLED SI OCLEITE 

WWW.CORENJSKICLAS,S|/KA2IPOT 

® 

Gorenjski Glas 

Rciclio Tf iolor 
nnrin rr«T_rif jrnnirr_Mi].M. niTm—fiiUin i cnficc ^^^ 

G o r e n j s k a 96 MHz 
R A D I O R A D O V E D N E 

Mali oglasi 
tel.: 201 42 47 
fax: 201 4 2 1 3 
e-mall: malioglasi@g-glas.si 

Male oglase sprejemamo: za objavo 
v petek - v sredo do 13 JO in za 
objavo v torek do petka do 
14.00! Delovni eas: od ponedeljka do 
petka neprekinjeno od 8 . - 1 9 . ure 

Pred prazniki b o m o skrajšali delovni f a s v 

m a l o - oglasni službi , o d p r t o b o : 2 4 . In 3 1 . 1 2 . 

odadoUure 

NEPREMIČNINE 
STANOVANJA 
ODDAM 

O P R E M U E N O garsonjero v pritličju 
na Zlatem pofju v Kranju, samski osebi 
za določen 6as. 9 0 3 1 / 2 2 3 0 2 8 

8006736 

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

4000 KRANJ 
TEL: 04/23-SM20. 

04/23-66-670 

041/755-296- 040/204-661, 
0 4 1 / 9 0 0 ^ 

e-poSta: Kd.nepremičnine^siol.net 
www.itd-plus^i 

M 

v BLIŽINI Kranja oddam opremljeno 
enosobno stanovanje ali garsonjero, 
samski osebi ali paru brez otrok, t t 
041 /263-050 

8000760 

NAJAMEM 

ZA DOBO enega lefa vzamemo v na-
jem 2SS. lahko tudi v hiSI. Kranj ali 
okolica, možnost plačila za leto riaprej, 
« 0 3 1 / 8 8 9 - 3 2 9 

J U R T A N 

JUR-TAN, nepremičnine, d. o. o. 
PE Cankarjeva ulka 03 
(staro-mestno jedro), 

4000 Kranj, tel.: 04/236-92-14, 
mobi: 041/451-857 

e-poSta: infbi^jur-tan.si 

www.|ur-tan.si 

HIŠE 
PRODAM 

KRANJ, okolica. Trstenik. enos-
tanovanjsko, medetažno hišo. 340 
m2. na parceli 1140 m2, lasten dovoz, 
vrtnarsko urejena, opremljena po meri. 
cena 470.000 EUR. « 0 4 1 / 6 7 2 -
776. Simona 

a006S43 

K(KERN 
N E P R E M I Č N I N E 

Maistrov trg 12.4000 Kranj 
Tel. 04/20213 53, 202 25 66 

GSM 051/320 700, Email: infe@k3-kem.si 

KUPrM 

STAREJŠO hišo v Kranju aii okolici, tr 
040/757-792 

6008732 

POSESTI 
PRODAM 

KRANJ, okolica, Trstenik. vrtnarsko 
urejeno, zazidljivo, komunalno opreml-
jeno parcelo, sončna, r̂ a robu naselja, 
mirna lokacija 1 1 0 m2. cena 170 
EUR/in2. V 041/672-776. Simona 

eood&4« 

POSLOVNI PROSTORI 
ODDAM 

LOKAL, možnost tudi služnostne de-
javnosti. tr 04/20-12-074, 0 4 1 / 2 0 5 -
1 9 2 8006712 

gekkoprojekt 
nepremičnine 

Britor 79A, 4000 Kranj 
info-nep®9ekkoprojektsi 

www.gekkoprojekt̂  

04 2341 999 
031 67 40 33 

GARAŽE 
ODDAM 

GARAŽO pn zdravstvenem domu na 
Gosposvetski cesti. 051 /805-583 

6006767 

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

MOTORNA 
VOZILA 
AVTOMOBILI 
PRODAM 

CHEVROLET Aveo 1.2 life. I. 07. kli-
ma. 5 vrat, 1 . lastnik Avtomehanika 
Lušina. V 04/50-22-000. 041 /630-
7 5 4 • 6006740 

HVUNDAI Accent 1.4 GL. J. 07, 
17.000 km. klima, 1. lastnik. Avtome-
hanika Lušina, tr 04/50-22 -000. 
041/630-754 6OO8730 

0 Bratov Praptotnik 10. 4202 Naklo 
PE Kf anjaka e«»ia 22. 4203 Naklo 

• izpušni sistemi m kalalizatorji 
• amortizerji m vzmeti, hiln servis 
• avlooptika tet vso za podvozje 

(zsvorc, disiki) f ^^ 
, pnevmatike m platišča 

I T: 04 25 76 052 wvw^9antaf J i | 

VW POLO Variant 1.6, L 98. 112.000 
km, klima, 1. lastnik. Avtomehanika 
Lušina. 04/50-22-000, 0 4 1 / 6 3 0 -
754 

AVTOPELi IN OPREMA 
PRODAM 

4 LETNE GUME s platišči. 15 cof. in 
prtljažnik (letve) za renauft Scenic. I. 
02. tr 031 /678-828 

8006603 

4 ZIMSKE ^ume. malo rabljene 
1 7 6 / 8 0 R 1 4 . cena 100 EUR. « 
0 3 1 / 2 1 5 - 0 9 3 6006731 

STROJI 
IN ORODJA 
PRODAM 

BAGER Takeuči 045, I. 96. cena 
12.000 EUR. t r 041/614-414 

a00874S 

GRADBENI 
MATERIAL 

KURIVO 
PRODAM 

DRVA metrska ali razžagana. možna 
dostava, tr 041 /718 -019 sooasoe 

SUHA. hrastova drva, cena 46 EUR. 
tr 04/25-03-689 6006736 

STANOVANJSKA 
OPREMA 
POHIŠTVO 
PRODAM 

STAREJŠO psiho - manjša omarica z 
ogledalom, t r 041 / 6 0 8 - 7 1 2 6006746 

OGREVANJE, HLAJENJE 
PRODAM 

KOMBINIRANI bojier 70 I. malo 
rabljen, tr 04/51 -22-479 8OO6747 

PEČ na trda goriva. 1 5 KW, dobro 
ohranjena, tf 0 3 1 / 8 3 4 - 1 3 1 8008729 

POSLOVNI STIKI 

GOTOVINSKI KREDITI DO 10 
LET ZA VSE ZAPOSLENE, 
TUDI ZA DOLOČEN ČAS, TER 
UPOKOJENCE, do 50 % obr, 
obveznosti niso ovira. Tudi kre-
diti na osnovi vozila in leasingi. 
Možnost odplačila na položni-
ce, pridemo tudi na dom. NU-
MERO UNO, Kukovec Robert 
s.p., Mlinska 22,2000 Maribor, 
C^/252-4S-26, 041/750-560 

HOBI 
KUPIM 

STAR denar, srebmto. zJatnike in dmge 
stare stvari, t r 040/388-682 aooe/M 

STAVBNO POHIŠTVO OBLAČILA 
PRODAM PRODAM 

NOVA. vhodna vrata 3 0 % ceneje, tr 
0 4 1 / 2 7 1 - 9 5 3 6006761 

Ž E N S K E barete, kape in šale več 
barv. t r 04/53- 15 -204 eoo8733 

MEDICINSKI 
PRIPOMOČKI 
OKULISTIČNI pregledi in komplet 
očala na recept brez doplačila Optika 
Aleksandra. Olandia Kranj, tel. 
0 4 / 2 3 5 - 0 1 - 2 3 In Optika Saša Tržič. 
04/59-22-802 «006389 

KMETIJSTVO 
KMETIJSKI STROJI 
PRODAM 

TRAKTOR BelorMS 4x4. 1-85, cena 
3.000 EUR. t r 041/614-414 

6006744 

TRAKTOR zetor 5011 In trosilec SIP 4 
t. pokončni valji, tr 0 3 1 / 4 9 1 - 0 2 8 

«006761 

PRIDELKI 
PRODAM 

CVIČEK, kvaliteten, možna dostava, 
tr 0 4 1 / 8 3 0 4 6 1 Booesu 

RUMENO Korenje, cena 0.40 
EUR/kg, t r 0 4 1 / 5 1 7 - 5 5 1 6006746 

VINO cviček, kvaliteten, ugodno, tr 
0 3 1 / 3 0 1 - 0 1 3 6006649 

VZREJNE ŽIVALI 
PRODAM 

Č B BIKCA, starega 9 dni. Okroglo 6. 
Naklo, tr 040/301-064 eoo6764 

DVA PRAŠIČA, domača krma, i r 
031 /245-498 60067to 

DVE Č B TEUCI , breji 9 mesecev, ma-
teri v A kontroli 10.000 I mleka letno, 
t r 04-23-11 -608 B008760 

GOVEJE MESO. mladi bik. 810 meso. 
1 * 0 5 1 / 3 2 6 - 6 9 0 eoo6755 

KOZLIČKA, starega 6 mes., burske 
pasme za rejo aH zakol, tr 041 /644-
2 2 1 8006766 

PRAŠIČA za zakol ali polovico, do-
mača krma. 040/607-451 

©0067Z7 

PRAŠIČE težke 30 kg, domača krma, 
tr 041 /378-937 8006735 

TRI Č B bikce, stare en teden, t r 
031 /360-410 80067?« 

ŽREBICO črno mešanko. staro 7 
mesecev in kobilo haflinger. brejo, 
staro 7 let. tr 041/846-649 8OO8749 

OSTALO 
ZAMENJAM 

RAZNE krznene izdelke, tople copate 
in krznene prevleke za avtosedež za-
menjam za čebelarsko opremo, med. 
panje s čebelami ali brez. tr 031 / 6 1 6 -
1 8 7 8006743 

ZAPOSLITVE (m/ž) 
NUDIM 

IŠČEM natakarja/ico z Izkušnjami. 
Grega Hertecs.p., Planina 3. Kranj, tr 
040/607-487. Grega 

6006737 

ZAPOSLIM voznika - prodajalca 
pekovskih izd. na terenu, zaželene 
izkušnje, prijaznost, urejenost ter oth 
vladanje vožnje s kombijem. Pekama 
Zevni^, d.0.0., Ljubljanska c. 36 a. 
Kranj, t r 04/23.55- 150. od 8. do 13. 
ure 

8006646 

ZA NEDOLOČEN čas zaposlimo za-
stopnike za terensko prodajo artiklov 
za varovanje zdravja. Oglejte si 
www.sinkopa.si. Sinkopa, d.0.0.. 
Žirovnica 87. Žirovnica, tr 0 4 1 / 7 9 3 -
3 6 7 8008S07 

AGRARNA SKUPNOST Zasip išče pa-
stirja za pašo živine v letu 2009. Pisne 
prijave sprejemamo na naslov Agrarna 
skupnost Zasip, Sebenje 17. 4260 
Bled 600S7S3 

BELJENJE in glajenje notranjih pros-
torov. premazi oken in vrat, odstranje-
vanje tapet, dekorativni ometi in oples-
ki. &ltidlrvi6ni premazi Pavec Ivan s.p.. 
Podbrezje 179, Nakk). t r 031 /39 -29-
09 

ZAPOSLIMO pohištvenega mizarja. 
Interier Urbanija. d.0.0.. Pod hribom 
5. Radomlje, tr 0 4 1 / 7 8 5 - 9 0 3 

ZAPOSLIMO finomehanika. strojnega 
Inženirja in magistra ali doktorja stro-
jništva v razvoju. Prijave z dokazili: LE-
TEHNIKA, d.0.0., Šuceva27. Kranj 

6008734 

tŠČEM 

IŠČEM DELO na vašem domu. 
čiščenje, pomoč v gospodinjstvu, 
Kranj in Tržič z okolico, tr 0 3 1 / 2 2 7 -
726 

IŠČEM DELO nega starejših, lahko se 
preselim, samska. 56 let. tr 
0 4 0 / 5 4 1 - 7 1 6 8006759 

mailto:simona.kelc@sporttna.si
mailto:info@radio-sora.si
mailto:infb@fesst.si
http://www.fesstsi
mailto:malioglasi@g-glas.si
mailto:infe@k3-kem.si
http://WWW.CORENJSKICLAS.SI
http://www.sinkopa.si
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OBVESTILA 

Opravičilo 
V decembrski ediciji Sotočje 
je pri predstavitvi kozmetične-
ga salona Omda priSb do ne-
ljube napake. Objavljena je 
bila napačne telefonska Števil-
ka, pravilna telefonska Števil* 
ka je 01 /3611504. Zaradi obja-
ve napačne telefonske številke 
se prizadeti stranki opraviču-
jemo zaradi motečih klicev. 

ZASEBNI STIKI 
3 5 . 0 0 0 POSREDOVANJ. 1 1 .000 
poznanstev v pretektem letu je karak-
teristika ženttne posredovalnice Zau-
panje za vse generacije, ki posreduje 
po vsGj Slo. « 0 3 / 5 7 - 2 6 - 3 1 9 . 
0 3 1 / 5 0 5 - 4 9 5 . 031 /836-378 

80000CM 

DEKLETA, b m ^ č n o lahko spoznate 
fante za iskrene, resne, trajne zveze iz 
vse države, o 0 3 1 / 8 3 & ^ 7 8 eooooos 

KOMUNIKATIVEN, skromen moški 
išče zvesto dekle za resno razmerje, 
« 0 4 1 / 9 5 9 - 1 9 2 

PREPROSTO dekie želi spoznati 
iskrenega fanta za skupno življenje, t r 
041 /229-649 80066» 

RAZNO 
PRODAM 

LESENE A lestve, dol 1 - 4 m (3-12 kli-
nov). Zbilje 22, Medvode, t r 
041 / 9 8 1 - 2 1 0 6008606 

OVČJE kože, t r 040/931-350 eooerso 

STORITVE 
NUDIM 

ADAPTACUEADAPTACUE. novograd-
nje od temelja do strehe. Notranje 
omete, fasade, kamnite šRarpe. ure-
janje in tlakovanje dvorišč, z našim ali 
vašim materialom. S G P Bytyqi d.n.o.. 
Stoiževo 3a. Kranj. 041/222-741 

8008742 

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter, 
s. p.. Senično 7. Križe, te!.: 59-55-
170, 041 /733-709; žaluzije, roloji, ro-
lete, lamelne zavese, plise zavese, ko-
mamiki. markize, www.asteriks.net 

8008306 

TESNJENJE OKEN IN VRAT uvožena 
tesnila, do 30 % prihranka pri ogrevan-
ju. Prepitia In prahu nI več! Z n ^ j š a n 
hrup. 10 let garancije. BE & MA, 
d.o.o.. Ekslerjeva 6. Kamnik, 0 1 / 8 3 -
1&057, 041/694-229 

8006307 

V SPOMIN 

Pošle so ti moči. 
zaprl si oči, 

^^^^^ X .A zdaj v grobu mimo spiš, 
a v naših srcih Še iiviŠ. 

25. decembra 2008 bo minilo žalostno leto. 
odkar te ni več med nami 

ANTON ROT 
iz Kranja 

Hvala vsem, ki poklonite misel nanj. 

Vsi njegovi 

SPOROČILO O SMRTI 

Utnrla je naša nekdanja sodelavka 

A N A ZOR 

Ohranili jo bomo v trajnem spdminu. 

PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE 

ZAHVALA 

Ob smrti našega ata, starega ata, tasta in brata 

JANEZA TOLARJA 
smo hvaležni in se zahvaljujemo vsem, ki ste mu z zadnjim 
obiskom ali ob njegovem pogrebu izkazali svoje spoštovanje. 
Povezan je bil s svojimi domačimi, veliko skrb, odgovornost in 
veselje pa je čutil tudi do vsega dogajanja v kraju, sedanjem 
Domelu in župniji Železniki. V svojem življenju je do zadnjega 
načrtoval prihodnost in pri tem sodeloval s številnimi ljudmi. 
Vsem, ki ste mu dajali upanje in skupaj z njim ustvarjali dobro, 
se iskreno zahvaljujemo. Hvala tudi vsem, ki ste mu v letih vdov-
stva lajšali samoto in ohranjali spomin in povezanost z našo 
pokojno mamo. Sam sebi ni prizanašal. V želji po življenju, v po-
trpežljivosti in borbenosti za vsak dan pos«bej nam je zgled. 
Hvala vsem, ki ste kdaj koli z njim podelili kaj dobrega in iskren^a. 

Martin in Silva z družinama 

Ljubezen, ddo in trpljenje 
bih tvoje je življenje. 
nam ostajata zdaj praznina in velika bolečina. 
Le srce in duša ve, kako boli, ker te več ni. 

ZAHVALA 

V 78. letu starosti nas je nenadoma zapustil naš dragi mož. oče, 
dedi, brat, stric, bratranec, tast, zet 

PETER PAVC 
s Kokrice, krojač v pokoju 

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, znancem in prijate-
ljem za izrečeno so^je, darovano cvetje, sveče in maše. Hvala vsem 
za izrečena ustna in pisna sožalja. Posebej hvala g. župniku Jožetu 
Klunu za lep pogrebni obred, pevcem iz Pi^oselj. trobentaču za za-
igrano Tišino, gasilcem PGD Kokrica, nosačem, praporščakom, po-
grebni službi Navček za lepo opravljen pogreb, sodelavcem družbe 
Alpdom, d. d,, Radovljica in sodelavcem podjetja Valy. d. o. o. 
Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat iskrena hvala! 

Žalujoči: žena Marinka, hčerka Mateja in sin UroŠ z družinama 
ter ostalo sorodstvo 
December 2008 

ZAHVALA 

Ob boleči izgubi dragega očeta, sina. brata in strica 

JANEZA ŠUŠTARIČA 
roj. 1971 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijate-
ljem, sodelavcem in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno 
cvetje in sveče ter vsem, Id so ga pospremili na zadnji poti k 
mnogo prezgodnjem počitku. Posebna zahvala osebju nevroki-
rurgije v KC, družini Alič, g. župniku za lepo opravljen obred, 
govorniku, pevcem, trobentaču in pogrebni službi Akris. 
Vsem imenovanim in neimenovanim Še enkrat iskrena hvala! 

Vsi njegovi 

Ne mis/i nikoli, da sam si ostal. V SPOMIN 
prihajava k tebi sleherni dan. 
Z vrta je šopek zate nabran 
in beli plameni gore ti vsak dan. 

uanes, 23. aecemora 2000, mmeva pema)st zaiosmm let, ooKar 
nas je nepričakovano zapustil naŠ ljubi sin in brat 

SIMON MARKOVIČ 
Iskrena hvala vsem, ki obiskujejo njegov prerani grob in mu 
prižigajo sveče. 

Vsi nj^ovi 

ZAHVALA 

Ob smrti 

GABRIJELA MEGUŠARJA 

se zahvaljujemo vsem, ki ste ga obiskovali in pospremili na njegovi zadnji poti. 
Hvala za izrečena sožalja, g. župniku za cerkveni obred, pevcem za zapete 

pesmi in gasOcem z Rudnega ter vsem ostalim. Posebej se zahvaljujemo vsemu 
osebju doma CSS v Škofji Loki. 

Vsi njegovi doma6 

Zdaj bivaš vrh višave jasne, 
kjer ni mraku, kjer ni noči, 
tam sonce sreče ne ugasne, 
resnice sonu ne stemni. 

(Gregorčič) 

V SPOMIN 

V tem predbožičnem času mineva eno leto, odkar nas je tiho 
zapustila in odšla v večno življenje naša draga 

FRANCKA JESENKO 

Praznina, ki je nastala ob njeni izgubi, bo še dolgo boleča. 

Škofja Loka, 20. decembra 2008 

V SPOMIN 

u 
X 

IVANU BREZNIKARJU 
19 . 10 . 1937 • 2 1 . 12 .2007 

Minilo je leto dni. odkar nas je zapustil naš dragi mož, oče. 
ata in tast. V mislih si vedno z nami. 

Tvoji domači 
Lesce, 21. decembra 2008 

http://www.asteriks.net
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A N K E T A 

Zakaj na Krvavec? 
S T O J A N S A J E 

Smučanje je pri nas še ved-
no zelo priljubljen zimski 
šport. Nekateri radi odhajajo 
na smučanje v tujino, večino 
pa najbolj privabljajo doma-
ča smučišča. Med obiskoval-
ci Krvavca smo spraševali, 
zakaj prihajajo tja in kako 
ocenjujejo to smučišče. 

Marina Demšar, Zg. Bitnje: 

"Na Krvavcu sem začela 
smučati, ko so odprli prvo 
žičnico. Že več let imam se-
zonsko karto, zato grem 
redko drugam. Smučišče je 
lepo urejeno, smučarjev pa 
je vedno več." 

Franc Cijan, Kranj: 

"Smučati sem začel pri štiri-
desetih letih, kmalu pa jih 
bom 83. Odkar sem v poko-
ju, smučam na Krvavcu tudi 
do osemdesetkrat v sezoni. 
Nujno je bilo, da so naredili 
novo sedežnico." 

omaž Kosec, Domžale: 

Jad imam domača smučiš-
Krvavec je iz leta v leto 
ši. Tukaj smučam od 

oštva. Vsako zimo smu-
vsaj enkrat na dva ted-

Ponavadi pridem s prija-
i, danes pa sem sam." 

Eva Steiner, Višnja Gora: 

"Z očetom sem od malega 
obiskovala Krvavec. Sedaj 
me pripeljejo kolegi. To 
smučišče je blizu in dobro 
urejeno. Imam še en razlog, 
ker na Miljah pri Visokem 
živi teta Marjeta." 

Jože Erce, Vodice: 

"Zeio rad smučam. Tudi tri 
otroke sem navdušil za to. 
Za nas je Krvavec najbližje 
smučišče. Meni se zdi naj-
boljše. Všeč mi je, da ga 
posodabljajo, kar povečuje 
udobnost obiskovalcev." 

Žive jaslice V Mojstrani 
Tudi letos bodo med prazniki v Mlačci med ledenimi skuipturami pripovedovali božično zgodbo. 

M A R J A N A A H A Č I Č 

Mojstrana • Skrivnostna stezi-
ca med zasneženim drevjem, 
zadaj pa topla luč. Še nekaj 
korakov čez moslič in odpre 
se veličasten pogled na lede-
no kuliso, pred katero se zno-
va in znova odvija božična 
^odba. Pastiiji, sveta druži-
na, angeli zardelih l ic V Mlat. 
d nad Mojstrano je vse mred 
za praznične jaslice, ki jih bo 
tudi letos, že sedmič zapored, 
v organizaciji Društva lednih 
plezalcev Mojstrana pripravi-
la domača mladina. 

Zgodba, ki teče vzporedno 
z božično pripovedjo, je vsako 
leto drugačna. 'Tokrat govori 
0 zakoncih, Id ne moreta ime-
ti otrok," je povedal Simon 
B r i c ^ , ki je skupaj z Vesno 
Rižonja režiral predstavo. 
"Vaditi začnemo že oktobra, 
kar tu, na terenu, tako da je 
izvedba projekta za nastopa-
joče kar naporna. Sploh ob 
dejstvu, da ponavadi nastopa-
mo v hudem mrazu in da 
imamo med prazniki kar po 
štiri predstave na dan!" V pro-
jektu sodeluje 24 ljudi, ve-
činoma domačinov, med ka-
terimi prevladujejo dijaki. Za-
nimanje za jaslice je izjemno, 
pojasnjuje Pavel Skumavc, 
predsednik druStva lednih 
plezalcev Mojstrana in avtor 
ledene scene za predstavo. 
"Prvo leto si je predstavo ogle-
dalo enajst tisoč ljudi, bili so 
vsepovsod... potem smo ugo-

Božično zgodbo bodo v Mojstrani tudi letos pripovedovali med 25. in 30. decembrom ter 1. 
in 6. januarjem, štirikrat na dan. 

tovili, da to ni dovolj varno, in 
zdaj sprejmemo le po dvesto 
do tristo ljudi naenkrat; pros-
tor je tu, v soteski, pač ome-
jen, varnost pa je za vse nas 
najpomembnejša. 

Pavel Skumavc začne lede-
ne skulpture, romantično ku-
liso za žive jaslice, pripravlja-
ti že novembra. "Večina ljudi 
tega težkega dela ne bi zdrža-
la - voda, temperatura zraka 
minus petnajst stopinj, ure 
in ure zunaj... pa led moraš 
poznati, drugače ne gre," pra-
vi. "Delam s srcem, ne z mis-
lijo na zaslužek In če se nam 
vsaj povrnejo stroški, smo 
kar zadovoljni," še dodaja. V živih jaslicah nastopajo predvsem domačini iz Mojstrane. 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 

Danes in jutri bo pretežno jasno, ponekod bo zjutraj in 
dopoldne nekaj megle. V četrtek in petek bo več oblačnosti, 
zapihal bo vzhodni do severovzhodni veter. Ponekod lahko 
občasno rahlo sneži. 

Agencija RS za okoI|e. Urad za meteorologijo 

T O R E K SREDA 
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CODEŠIČ 

Za božič cveti encijan 

V uredništvo je poklical Vinko Hafiierz Godešiča in sporočil, 
da mu na vrtu cveti encijan (Clusijev svišč). "Gre za gojen en-
cijan in ni prinesen s hribov. Cveti že ves december. To je ne-
kaj nenavadnega. Petdeset let se že ukvarjam z varstvom na-
rave in česa takšnega še nisem doživel. Prijatelji vedo, da se 
rad pošalim, in ko sem jim povedal, da mi na vrtu cveti enci-
jan, so bili prepričani, da je to šala," je povedal Vinko. M. B. 

Encijan na vrtu Vinka Hafnerja cveti že ves december. 

K R A N J 

Banke pred prazničnimi dnevi le do 12. ure 

Iz združenja bank Slovenije so sporočili, da bo za posloval-
nice in hranilnice, ki so članice združenja, veljal pred bo-
žičnimi in novoletnimi prazniki enoten zapiralni čas. Poslo-
valnice bodo jutri, 24. decembra, in v sredo,'3i. decembra, 
odprte le do 12. ure. C. Z. 

Mladoporočenci 

Na Zgornji Beli sta se 13. decembra poročila Franci Tišler in 
Lucija Tišler s Kokre, v Kranju pa 17. decembra Tomaž Ogris 
in Barbara Hafner iz Zgornjih Bitenj ter Vovitsa Zaov in 
Renata Ananieva iz Kranja. Mladoporočencem čestitamo in 
jim podarjamo polletno naročnino na Gorenjski glas. 

Novorojenčki 

Minuli teden se je v Kranju rodilo 15 deklic in 12 dečkov, med 
njimi tudi bratca. Najlažja je bila deklica, ki je tehtala 2.455 
gramov, najtežjemu dečku pa je tehtnica pokazala 4.260 
gramov. Na Jesenicah se je rodilo 7 dečkov in 5 deklic. 
Najlažji deček je tehtal 2.860, najtežji pa 3.870 gramov. 

£1' 

R A D I O K R A N J d.0.0. 
Stritarjeva ul. 6. KRANJ 

TELEFON; 
(04) 281-2220 BtnAra« 
(04) 2S1-2221 nittut 
( 0 4 ) 2 0 2 2 - 2 2 2 KOOUM 

(051) 303-505 nuouMOai 
FAX; 
(04) 2S1-2229 nauKOH 
(04) 2B1-2229 ii<2uM 

E-poiSto: 
radlokranjOradlo-IcratiJ.sl (imnmi i^EiiMUei 

www.raclio-kranj.si 
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