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N o v o leto je naznanil Urban 
Dobre pol ure pred iztekom leta se je v kranjski porodnišnici rodila Vita, 
slabe pol ure po polnoči pa je na svet prijokal Urban. V jeseniški porodnišnici 
so na prvega novorojenčka čakali do 2. januarja, ko se je rodil Andrej. 

V I L M A STANOVNIK 

Kranj - Na prehodu iz leta 
2 0 0 8 v leto 2 0 0 9 je bilo v 
kranjski porodnišnici živah-
no, saj se je le dobre pol ure 
pred polnočjo rodila Vita. 
"Na svojo prvorojenko sva 2 
možem Markom čakala že 
od 19. decembra, ko sem 
imela predviden rok, dočaka-
la pa sva jo tik pred iztekom 
leta. Upam, da ni najin prvi 
in zadnji otrok in da bova 
imela še katerega," je pove-
dala srečna mamica Nina 
Vilfen iz Tržiča, ki je povila 
krepko dekle, saj je bila Vita 

ob rojstvu težka 3 9 0 0 gra-
mov in dolga 55 centimetrov. 

Pravi junak pa je bil s kar 
57 centimetri in 3930 grami 
tudi Urban, ki so ga v kranj-
ski porodnišnici ob 0 0 . 2 9 
zapisali kot prvorojenca v 
letu 2009. "Na silvestrovo ob 
16 . uri me je mož Simon pri-
peljal v porodnišnico, čeprav 
sem imela rok že 27. decem-
bra in sem upala, da bo Ur-
ban rojen že kakšen dan 
prej. To sedaj seveda ni več 
pomembno, glavno je, da je 
zdrav," je povedala mamica 
Klavdija Štempihar z Vogelj, 
Urban pa je njen drugi otrok. 

saj ima doma že štiri leta sta-
rega sina Aljaža. Obema ma-
micama je v kranjsko porod-
nišnico na novoletni dan pri-
šel čestitat tudi kranjski žu-
pan Damijan Peme in jima 
i2aročil simbolični darili. Kot 
je povedala direktorica Bol-
nišnice za ginekologijo in 
porodništvo Kranj Andreja 
Cerkvenik Škafar, so imeli v 
kranjski porodnišnici v mi-
nulem letu L463 porodov, ro-
dilo pa se je 1472 otrok, kar 
je precej več kot leto prej, ko 
so imeli 1310 porodov, rodilo 
pa se je 1325 otrok. 

• 3. stran 

Klavdija Štempihar s sinom Urbanom (levo), ki j« v kranjski porodnišnici prijokal na svet 
29 minut po polnoči 2009, in Nina Vil&n, ki je svojo prvorojenko Vito povila malce pred 
polnočjo leta 2008. /FO«:Tin. DOH 

Včeraj so se začele razprodaje 
Cene zimske konfekcije, obutve in športne opreme nižje tudi za polovico. 

MATJAŽ GREGORIČ 

Kranj - S ponovoletnim po-
nedeljkom so se po trgovi-
nah s konfekcijo in obutvijo 
ter športno opremo začele 
razprodaje zimskih kolek-
cij. Razprodaje, ki se v skla-
du s pravili lahko začnejo 
na prvi delovni dan v no-
vem letu, lahko trajajo do 
60 dni, trgovci pa so v tem 
času znižali cene z imskih 
oblačil in obutve tudi do 50 
odstotkov. Blago, ki je na 
razprodaji, mora biti ozna-
čeno s ceno, ki je veljala 
pred znižanjem, in z novo, 
znižano ceno. Pri blagu 
kjer ni enomega znižanja 
mora biti z najviš j im od 
stotkom znižana vsaj četrti 
na blaga na razprodaji 
Kupci nepravilnosti, ki jih 

opazijo na razprodajah, lah-
ko prijavijo tržni inšpekciji. 

Čeprav je zanimanja za 
razprodaje predvsem zaradi 
decembrskih popustov v zad-

njih letih precej manj, so bile 
nekatere trgovine prvi dan 
odprte že nekoliko prej. Tako 
kot lani je tudi letos po priča-
kovanjih največ zanimanja 

za športno opremo, medtem 
ko po večini trgovin z zimsko 
konfekcijo na prvi razprodaj-
ni dan ni bilo večje gneče. 

Zanimanja za razprodaje zimske konfekcije je letos manj. / FOU: Ti„a DOM 
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Goren|$l<<t^ Banka 

Skimar dobil nov nadzorni svet 
ŠTEFAN Ž A R G I 

Begunje - Včeraj je na sede-
žu Skimarja zasedala skup-
ščina družbenikov, ki jo je 
vodil Miha Grilec, predstav-
nik Zavarovalnice Triglav. 
Na seji so razrešili dva Člana 
nadzornega sveta, ki sta v 
preteklem mesecu odstopila 
- predsednika Gregorja Go-
miščka in član Matjaža Le-
nassija. ter odpoklicali pre-
ostale tri člane. Za štiri leta 
so v nov nadzorni svet ime-
novali Stojana Nikoliča, To-
maža Berločnika, Tanjo Vo-
gelnik, mag. Stajko Skrbin-
šek in Metko Petek. Skupšči-

na je nadzornemu svetu tudi 
naložila takojšnji začetek po-
stopka za izbiro posebnega 
revizorja za pregled poslova-
nja v zadnjih petih letih s po-
sebnim poudarkom na po-
slih z zunanjimi sodelavci. 
Seznanila se je s poročilom 
uprave za enajst mesecev 
lani, izvajanjem sanadje ter 
odstopno izjavo Ivana Štrle-
karja ter s predl<^om za raz-
rešitev prokuriste Jožeta Kra-
lja iz krivdnih razlogov. Kot 
je po skupščini izjavil Štrle-
kar, bodo seznam delavcev, 
ki bodo odpuščeni, objavili 
danes. Ostajajo pri napove-
danem številu 180. 

CŠ St 
c o 

i A K T U A L N O 

i Polna smučišča 
i za praznike 

i Med prazniki so imeli na vseh gorenj-
; skih smučiščih nadpovprečen obisk 
i in turistični delavci so zadovoljni z iz-
i kupičkom. Kako j« bilo v Kranjski 
: Gori, na Kivavcu, Cerknem, na Bledu 

A K T U A L N O 

Releji za upokojevanje 

Pokojninska reforma iz leta 2000 se 
uveljavlja postopno, zato so tudi po-
goji za upokojitev vsako leto nekoliko 
drugačni. Pri uveljavljanju pravice do 
starostne pokojnine se spreminjajo le 
pogoji za ženske. 

G O R E N J S K A 

Proračun brez 
vpliva recesije 
v Šenčurju so sprejeli proračun za 
dve leti vnaprej. Letos naj bi se vanj 
nateklo kar 14,6 milijona evrov, a po-
rabili bodo precej manj denarja. Leta 
2010 pa bo v občinskem proračunu 
6,3 milijona evrov. 

Z A D N ) A 

Župan obdaril 
brezdomce 
Kamniški župan Anton Smolnikar je 
s sodelavci obdaril kamniške brez-
domce in jih prvič povabil na pred-
novoletno kosilo v eno od kamniških 
gostiln, v Kamniku je pet brezdom-
cev. 

V R E M E 

Danes bo prOežno Močno. 
V sredo se ho cJdno mz/asnilo. 
V četrtek bo ^nva pretežno 
Mično.čezdansebo 
rcu^asnib. Mrzlo ho. 

jutri: ddnopsno 
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Nedelja v znamenju Dražgoš 
Na nedeljski osrednji svečanosti pri dražgoškem 
spomeniku bo slavnostni govornik predsednik 
državnega zbora Pavel Gantar. 

JOŽE KOŠNJEK 

Gorenja vas, Dražgoše - Z 
decembrskima pohodoma iz 
Žirov in iz Poljan do Brdarje-
ve domačije v Vinharjih v 
spomin na poljansko vstajo 
leta 1941 so se začele letošnje 
prireditve v spomin na boj 
Cankarjevega bataljona janu-
arja 1942 v Dražgošah in na 
zločinsko maščevanje Nem-
cev nad domačini in njihovi-
mi domovi. Pohoda sta bila 
sklenjena s proslavo, na kate-
ri je govoril Ivan Kristan. 

Vsakoletna osrednja slo-
vesnost pri spomeniku v 
Dražgošah bo letos v nede-
ljo, 11. januarja, opoldne. Na 
njej bo govoril predsednik 
državnega zbora in rojak iz 
Gorenje vasi Pavel Gantar, v 
kulturnem programu pa 
bodo sodelovali pesnik 
Tone Pavček in njegova hči, 
dramska igralka Saša Pav-
ček, Partizanski pevski 
zbor, orkester Slovenske 
vojske, pevca Anton Habjan 

in Andrej Fojkar ter harmo-
nikar Jernej Jemc. 

"Letos želimo dati še po-
sebno pozornost številnim 
pohodom v Dražgoše, saj je 
glavni namen dražgoških 
prireditev združevanje rekre-
acije in uživanja v naravi s 
spoštljivim spominom na 
dogodke v tej vasi in na na-
rodnoosvobodilni boj," je po-
vedal dolgoletni predsednik 
organizacijskega odbora pri-
reditve Zdravko Krvina iz 
Gorenje vasi. Dva najtežja 
pohoda bosta jubilejna. Po-
hod s Pasje ravni do Dražgoš 
po poti Cankarjevega bataljo-
na bo že trideseti, pohod iz 
Železnikov prek Ratitovca do 
Dražgoš pa bo že deseti. Le-
tošnje en mesec trajajoče 
dražgoške prireditve, znane 
pod imenom Po poteh parti-
zanske Jelovice, bodo skle-
njene v soboto, 17. januarja, 
na Rudnem polju na Poklju-
ki, kjer bo tradicionalno 
mednarodno tekmovanje vo-
jaških in policijskih patrulj. 

hrilo 
izžrebanemu naročniku časopisa 

Gorenjski Glas 

; Knjigo prejme F R A N C JEŠE iz Žabnice. 

VSAK PRVI TOREK V MESECU 
-

Kupon za brezplačni.mali oglas 
Brezplačen je mali oglas z besedilom do 80 znakov. Ugod-
nost velja samo naročnikom časopisa Gorenjski glas. 
Veljavni so kuponi tekočega meseca v tekočem letu (ta 
mesec januar/09) in imajo na hrbtni strani odtisnjen naslov 
naročnika. Mali oglas, oddan po telefonu ali brez 
kupona, zaračunavamo po ceniku, s popustom za naročnike 
(20 %). Kupon nI veljaven za objavo pod šifro ali z navedbo: 
naslov v oglasnem oddelku. Brezplačnega malega oglasa 
ne morejo uveljavljati pravne osebe (tudi s. p.). 
Oglase sprejemamo na naslov Gorenjski glas, Bleiweisova 
cesta 4,4000 Kranj ali po telefonu 04/201 42 47 neprekinje-
no 24 ur dnevno; za torkovo številko Gorenjskega glasa do 
petka do 14. ure in za petkovo številko do srede do 13.30. V 
malooglasnetn oddelku na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju pa smo 
vam na razpolago od ponedeljka do petka od 8. do ig. ure. 

MALI O G L A S januar/09 
Naroiain objavo malega oglasa z naslednjim besedilom: 

• prodam • kupim • oddam • najamem 

• podarim • i M e m • nudim • zamenjam 

^ ^ Nefitljivih kuponov ne objavljamo. 

Negotovo in zahtevno leto 
Predsednik države Danilo Turk in predsednik vlade Borut Pahor sta državljankam in državljanom 
namenila novoletni poslanici za leto 2009. 

DANICA ZAVRL 2 L E B I R 

Predsednik države Danilo 
Turk je preteklo leto ocenil 
kot leto novih izkušenj in 
spoznanj, ko smo z volitvami 
dobili novo vlado in ko smo 
se po uspešnem predsedova-
nju Evropski imiji kot država 
še bolj utrdili v druščini ev-
ropskih narodov in medna-
rodni skupnosti sploh. V na-
ravnih nesrečah pa so se iz-
kazale naša nesebičnost, po-
žrtvovalnost,. solidarnost in 
občutek za skupno dobro. 
"Leto, ki prihaja, napoveduje 
negotovosti. Svet in z njim 
Slovenija sta na poti iskanja 
najboljših rešitev iz finančne 
in gospodarske krize. Na 
preizkušnji bo sposobnost 
sveta, da poišče rešitve, ki 
bodo zagotovile nov razvojni 
zagon in rešitev zaostrenih 
problemovvarstva okolja. Na 
preizkušnji bo tudi sposo-
bnost naše države in njene 
vlade, da izvede premišljene 
in učinkovite ukrepe, ki bodo 
krepili našo solidarnost in 
zaupanje, našo gospodarsko 
moč in medsebojne vezi 

Danilo Tiirk 

med ljudmi v naši skupno-
sti," v svoji poslanici pravi 
predsednik države Danilo 
Turk. Dodaja, da vsaka kriza 
prinaša tudi priložnosti in da 
smo v Sloveniji v preteklosti 
že dokazali, da znamo. Kot 
pomembno prioriteto navaja 
ohranitev delovnih mest in 
dobro povezavo med zna-
nostjo, ekonomijo in politiko 
pri oblikovanju odgovorov na 
današnja vprašanja. 

Predsednik vlade Borut 
Pahor pa v svoji novoletai 

Borut Pahor 

poslanici pravi, da bo leto, v 
katerega vstopamo, zahtev-
no. Vlada je najbolj odgovor-
na, da bo tudi uspešno. 
"Imamo dovolj zgodovin-
skih izkušenj, znanja in po-
litične modrosti, da krizo iz-
koristimo kot priložnost za 
nov razvojni zalet. Pri tem 
podvigu se bomo morali v 
veliki meri zanesti na lasmo 
iznajdljivost. Zato skupaj 
ustvarimo družbeno okolje, 
ki omogoča živahno izme-
njavo različnih rešitev in iz-

biro najboljših, ne glede na 
to, kdo jih predlaga. Smo v 
položaju, ko potrebujemo 
drug drugega. Zato se med-
sebojno spoštujmo in si za-
upajmo. Prihodnje leto ne 
bo zaznamovalo samo pre-
strukturiranja gospodarstva, 
temveč tudi družbe kot celo-
te. Ne glede na politične in 
druge razlike med nami 
smo si enotni, da je Sloveni-
ja lahko bolj razvita družba, 
če je hkrati tudi bolj solidar-
na. To skupno stremljenje 
bo prihodnje leto na težkih 
preizkušnjah," je prepričan 
predsednik vlade. Verjame 
pa v dialog in v pametne 
kompromise, ki peljejo stva-
ri naprej. V vseh ozirih bo 
treba biti odprt za drugačna 
mnenja, sposoben izbrati 

. najboljše, biti pri tem pre-
udaren, vendar tudi odločen. 
Na srečo se ne zanašajmo 
preveč, meni Pahor. "Zane-
simo se vsak nase in dmg na 
drugega. Pokažimo vse svoje 
talente in pogum. Potem bo 
res za uspeh potreben samo 
še kanček sreče. Sreča pa je 
na strani pogumnih ljudi." 

Brezje so tudi svetovno svetišče 
JOŽE KOŠNJEK 

Brezje - Prvega januarja 
2000 je Slovenska škofovska 
konferenca na prošnjo brez-
janskih frančiškanov razgla-
sila baziliko Marije Pomagaj 
za slovensko narodno svetiš-
če. Leta 1988 pa je tedanji pa-
pež Janez Pavel II. na prošnjo 
pokojnega ljubljanskega nad-
škofa Alojzija Šuštarja podelil 
brezjanski cerkvi častni naziv 
manjše bazilike. Papež Janez 
Pavel II, jo je 17. maja 1996, 
med svojim prvim obiskom v 
Sloveniji, tu^ obiskal. 

V spomin na deveto oblet-
nico razglasitve bazilike na 
Brezjah za narodno svetišče 
je v četrtek, 1. januarja, na 

Ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik med novoletno 
mašo na Brezjah 

Brezjah maševal ljubljanski 
pomožni škof Anton Jam-
nik. V pridigi je povedal, da 
Brezje niso le slovensko na-
rodno, ampak tudi svetovno 
svetišče. Spomnil je, da je 1., 
januar tudi svetovni dan 
miru in da bo slovenska ka-
toliška Cerkev prvič po letu 
1935 leta 2010 znova organi-
zirala vseslovenski evhari-
stični kongres, na katerega 
so slovenski škofje povabili 
tudi papeža Benedikta XIV. 
Kongres bo nagovarjal Slo-
vence, naj se še bolj odločajo 
za življenje. Leto 2010 bo 
tudi leto mednarodne soli-
damosti. Te nam manjka, saj 
bogati preredko vidijo reve-
že, je povedal Anton Jamnik. 

LJUBLJANA 

Doplačila za zdravstveno zavarovanje 

Država bo odslej socialno najšibkejšim doplačevala dopolnil-
no zdravstveno zavarovanje. Upravičenci so prejemniki denar-
ne socialne pomoči in osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobi-
tev te denarne socialne pomoči. V državnem proračunu za pri-
hodnje leto je za to rezerviranih osem milijonov evrov. Po po-
datkih ministrstva za delo je do takšne pomoči upravičenih 
okoli 45 tisoč ljudi. Zavarovanec oziroma po njem zavarovan 
družinski član bo do te pravice upravičen za čas prejemanja 
denarne socialne pomoči oziroma za čas izpolnjevanja pogo-
jev za njeno pridobitev. Ljudje, ki imajo ustrezne odločbe, so 
že avtomatično upravičeni tudi do doplačila zdravstvenega za-
varovanja. Tisti, ki pogoje izpolnjujejo, a odločbe centra za so-
cialno delo o upravičenosti do denarne socialne pomoči nima-
jo, pa bodo morali oddati posebno vlogo. D. Ž. 

KRANJ 

Pravoslavni praznujejo božič 

Nekatere pravoslavne Cerkve se drugače od katoliške Cer-
kve, ki uporablja gregorijanski koledar, še vedno ravnajo po 
julijanskem koledarju, po katerem so prazniki praviloma 13 
dni kasneje kot v gregorijanskem. Tako bo pravoslavni božič 
jutri, 7. januarja. Slovesna bogoslužja so običajno na pred-
večer božiča, 6. januarja, na "badnji večer", ko po domovih 
postavijo hrastovo drevesce, imenovano "badnjak". V Kra-
nju imajo verniki Srbske pravoslavne cerkve bogoslužje na 
predvečer praznika v cerkvi na Pungartu v Kranju, verniki 
Makedonske pravoslavne cerkve pa v bližnji roženvenski 
cerkvi. Predstavnik Makedonske pravoslavne cerkve v Kra-
nju Atanas Prodanski je povedal, da se bo njihovo bogosluž-
je začelo okrog 19. ure. V Kranju in okolici živi okrog 150 ma-
kedonskih družin, na Gorenjskem pa med 350 in 400. j. K. 

mailto:danica.zavrl@g-glas.si
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Polna smučišča za praznike 
v vseh gorenjskih smučarskih središčih so imeli nadpovprečen obisk. 

MARJANA A H A Č I Č 

Kranj - Gorenjski turistični 
delavci so zadovoljni 2 izku-
pičkom pravkar končanih 
praznikov. V Kranjski Gori 
so bili hoteli in zasebne sobe 
tudi letos polno zasedeni. 
"Ljudi je bilo ogromno, med 
prazniki je bilo v Kranjski 
Gori živahno kot v času pla-
niškega tedna," je povedala 
direktorica lokalne turistične 
organizacije Mirjam Žerjav. 
"Vse nastanitvene kapacitete 
so bile tako kot ponavadi za-
sedene ves čas praznikov, 
smo pa letos beležili veliko 
povečanje števila dnevnih 
gostov, tako da smo imeli 
kar nekaj težav z zagotavlja-
njem parkirnih mest zanje. 
Nekaj so k izjemnemu obis-
ku pripomogle idealne snež-
ne razmere, nekaj pa dej-
stvo, da so zaradi recesije 
številni smučarji, ki sicer od-
hajajo v tujino, tokrat odšli 
na cenejša domača smučiš-
ča." Med prazniki so obrato-
vale vse naprave v sistemu, 
smučarji so se razporedili po 
smučiščih od Gozda Mar-
tuljka do Slatne v Planici. 
"Veseli smo, da smo pred-
vsem družinam lahko ponu-
dili smučišče Velika dolina v 
Podkorenu, kjer je letos do-
volj snega in precej manj 
gneče kot v sami Kranjski 
Gori," je povedala Klavdija 

s snegom pokrita Kranjska Gora je med božično-novoletnimi prazniki privabila izjemno 
veliko smučarskih navdušencev. 

Gomboc iz RTC Žičnice 
Kranjska Gora. Žičničarji so 
med prazniki našteli približ-
no 35.600 obiskovalcev, 
med katerimi so prevladova-
li domači gostje, med tujci 
pa Hrvati in Angleži. 

Tudi na Krvavcu so zado-
voljni z obiskom. "Naraven 
sneg, dokaj primerne tem-
perature in po dveh tretjinah 
decembra končno tudi lepo 
vreme sta omogočila dober 
obisk naših smučišč. Tako 
smo imeli v dneh od 25. de-
cembra do 4. januarja pri-
bližno 34 tisoč obiskovalcev, 
kar je podobno kot lani, ko 
smo bili prav tako zadovoljni 

z obiskom. Smučarji - pri-
bližno tri tisoč na dan jih je 
bilo - so bili predvsem veseli 
nove štirisedežnice in tune-
la, Id smo ju odprli pred krat-
kim, zato verjamem, da se 
bodo številni v tej sezoni še 
vračali," je prepričan Luka 
Vrančič, vodja komerciale in 
marketinga v RTC Krvavec. 
Podobno je bilo v Cerknem, 
kjer so imeli med prazniki 
največ domačih smučarjev, 
pa tudi precej Hrvatov in ne-
kaj Madžarov, ki tradicional-
no radi pridejo tja. Prav tako 
je bil med prazniki pobio za-
seden tamkajšnji hotel, v ka-
terem je tudi po praznikih 

največ gostov iz Hrvaške, ki 
so se jim v teh dneh pričele 
zimske počitnice. 

Med novoletnimi prazniki 
je bil polno zaseden tudi 
Bled. "Ker so se letos prazni-
ki navezovali na konec ted-
na, so tudi gostje ostajali 
dlje kot ponavadi. Večina je 
bila Italijanov in Nemcev, 
nekaj Angležev in Hrvatov," 
je povedala Eva Štraus Pod-
logar, direktorica lokalne tu-
ristične organizacije na Ble-
du. "Z zanimanjem so se 
udeleževali številnih priredi-
tev, ki smo jih pripravili, 
mnogi pa tudi odhajali na 
bližnja smučišča." 

Pogoji za upokojitev 
Ker se pokojninska reforma iz leta 2000 uveljavlja postopno, so pogoji za upokojitev vsako leto 
nekoliko drugačni. Pri uveljavljanju pravice do starostne pokojnine se spreminjajo pogoji za ženske. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Ljubljana - Kot navajajo na 
Zavodu za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slo-
venije, se pri uveljavljanju 
pravice do starostne pokojni-
ne spreminjajo le pogoji za 
ženske. V primerjavi z lani 
se jim v primeru upokojitve 
pri najnižji možni starosti 
zvišuje potrebna starost za 
štiri mesece, hkrati pa se jim 
za tri mesece podaljšuje tudi 
potrebna pokojninska doba. 
Za ženske je torej letos pogoj 
starost 56 let in štiri mesece 
starosti ter 37 let pokojnin-

Pokojnina se odmeri od 
pokojninske osnove, ta se 
od leta 2 0 0 8 izračunava 
na podlagi plač iz kate-
rihkoli najugodnejših za-
porednih 18 let zavarovan-
ja. 

ske dobe ali starost 61 let in 
najmanj 20 let pokojninske 
dobe ali starost 63 let in naj-
manj 15 let zavarovalne 
dobe. Za moške se pogoji ne 
spreminjajo, pogoj je starost 
58 let in 40 let pokojninske 
dobe ali 63 let in najmanj 20 
let pokojninske dobe ali 65 
let in najmanj 15 let zavaro-
valne dobe. 

Pri ženskah je polna sta-
rost v prehodnem obdobju 
izenačena z minimalno sta-
rostjo za pridobitev pravice 
do starostne pokojnine, pri 
moških je 63 let (lani 62 let 
in 6 mesecev). Moškemu, ki 
bo uveljavljal pravico pri niž-
ji starosti in nima 40 let delo-
vne dobe, se bo pokojnina pri 
upokojitvi v starosti 58 do 59 
let znižala za vsak mesec 
manjkajoče starosti za 0,3 
odstotka, pri upokojitvi med 
59. in 60. letom za 0,25 od-
stotka, pri upokojitvi med 
60. in 61. letom za 0,2 od-
stodca, pri upokojitvi med 61. 

in 62. letom za 0,15 odstotka 
in pri upokojitvi med 62. in 
63. za 0,1 odstotka. Največ je 
starostno pokojnino mogoče 
zmanjšati za 18 odstotkov, 
zmanjšanje pa je trajno. 

Upokojitveno starost je 
možno znižati zaradi vsaj 
petletne skrbi za vsakega ro-
jenega ah posvojenega otro-
ka in za delo pred 18. letom 
starosti. Letos se za enega 
otroka lahko zniža za 5 me-
secev, za dva otroka za 12 
mesecev in 15 dni, za tri otro-
ke za 22 mesecev in 15 dni in 
za vsakega nadaljnjega otro-
ka še za 12 mesecev in 15 
dni. Pri tem starostna meja 
za žensko ne more biti nižja 
od 53 let, za moškega pa 58 
let. Samo ženskam, ki se na-
meravajo upokojiti pri staro-
sti 56 let in 4 mesece ter s 37 
leti pokojninske dobe, se 
upokojitvena starost lahko 
zniža, če so bile obvezno po-
kojninsko in invalidsko za-
varovane, še preden so do-

polnile 18 let starosti. Starost 
se jim za vsako leto v obvez-
nem zavarovanju pred do-
polnjenim 18. letom starosti 
zniža za osem mesecev, ven-
dar pa se jim ne more zniža-
ti pod 53 let. 

Manjkajočo pokojninsko 
dobo za izpolnitev pogojev 
za pridobitev starostne po-
kojnine je tudi letos možno 
dopolniti z dodano dobo, ki 
vključuje čas študija, obvez-
nega vojaškega roka, nado-
mestne civilne službe in čas, 
ko je bil zavarovanec prijav-
ljen na zavodu za zaposlova-
nje kot iskalec zaposlitve ali 
kot brezposeba oseba. Letos 
se kot dodana doba upošteva 
osem mesecev za vsako leto 
(lani sedem), ki se šteje v do-
dano dobo (npr.: za tri leta 
študija 24 mesecev). Dodana 
doba vpliva le na izpolnitev 
pogojev za pridobitev sta-
rostne pokojnine, ne pa na 
njeno višino, prav tako ne 
šteje v delovno dobo. 

Na Jesenicah je bil 
prvi Andrej 
Tri kilograme in pol težki korenjak je četrti fant v 
družini Fajdiga-Komar iz Bohinjske Bistrice. 

M A R J A N A A H A Č I Č 

Jesenice - V petek, 2. decemi-
bra, je nekaj čez osmo zjutraj 
na svet prijokal tudi prvi le-
tošnji novorojenček v jeseni-
ški porodnišnici. Kot so pove-
dale sestre z ginekološko-
porodnega oddelka jeseniške 
bolnišnice, je bilo med praz-
niki pri njih kot običajno: zad-
nja dva novorojenčka v sta-
rem letu sta se rodila na zad-
nji dan starega leta, 1. januar-
ja pa je bilo v porodni sobi 
mimo. Majo Fajdiga Komar 
iz Bohinjske Bisbice je mož 
Sandi v porodnišnico pripe-
ljal v petek ob četrti uri zju-
traj, le nekaj ur za tem se 
jima je rodil Andrej. "Zdaj sta 
pa za menoj dve neprespani 
noči zapored," se je v petek 

opoldne nasmehnila izkuše-
na mama, prepričana, da bo 
tudi časa za spanje še dovolj. 
"Kot kaže, je Andrej miren in 
prijazen otrok, tako da me 
čisto nič ne skrbi, kako bo," je 
bila popolnoma mima, če-
prav jo doma čakajo še trije 
fantje: šestnajstletni Peter, 
desetletni Matej in štiriletni 
Benjamin. Tri kilograme in 
pol težki Andrej je tako že če-
trti fant v družini Fajdiga-Ko-
mar iz Bohinjske Bistrice. 
Mali korenjak se je rodil s po-
močjo babice Špele Urh, ki je 
dobro uro pred tem prišla v 
službo prav tako iz Bohinja, 
iz Stare Fužine - in povedala, 
da je tudi zadnji novorojen-
ček, ki se je na Jesenicah ro-
dil lani, v sredo ob petih po-
poldne, doma v Bohinju. 
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Gorenjski glas v letu 2009 
v letu 2009 bomo za naročnike ohranili vse dosedanje popuste in ugodnosti ter pripravili nove. Vse s ciljem: splača se biti naročnik Gorenjskega glasa. 

MARIJA VOLČJAK 

Izteklo se je leto 2008, ki 
je bilo za Gorenjski glas 
uspešno, po zaslugi zvestih 
bralcev seveda. Nacionalna 
raziskava branosti je pokaza-
la, da ima Gorenjski glas kar 
62 tisoč bralcev, kar pomeni, 
da je branost stabilna in da 
ga bere vsak drugi do tretji 
prebivalec Gorenjske. Zara-
di zvestega občinstva je Go-
renjski glas privlačen za 
oglaševalce, kar skupaj s pri-
zadevnim delovnim kolekti-
vom zagotavlja obstoj in raz-
voj osrednjega gorenjskega 
časopisa. 

Priloga C C -t- bo vključena 
v časopis 

Lani smo uvedli mesečno 
prilogo GG -t-, ki jo sestavlja-

jo Športni glas, Zdravje&le-
pota. Na potep. Upokojen-
ski glas in Starši&otroci. 
Torej za vsakogar nekaj, 
zato se je že v prvem letu 
prijela, kakor temu pravimo 
v časnikarskem jeziku. Ča-
sopis pa je zaradi priloge 
postal tako debel, da so ga 
poštarji težko odložili v 
manjše poštne nabiralnike. 

Zato smo se odločili, da 
bomo prilogo GG + vklju-
čili v časopis, kar nam bo-
do z letošnjim marcem 
omogočile nove tiskarske 
možnosti. Tematske prilo-
ge bodo tako razporejene 
čez mesec, po dve skupaj 
bomo vključevali in Go-
renjski glas bo trikrat na 
mesec isdiajaJ v obsegu 48 
strani, preostali izidi pa 
bodo tako kot doslej obse-
gali 32 strani. 

Knjiga "Gorenjska Vodnik" 

predstavlja Gorenjsko na 3 1 2 straneh. 

Vsebuje 2 0 0 0 fotografij, 5 0 kvalitetnih zemljevidov 

in podrobnih opisov lepot gorenjske pokrajine 

v slovenščini in šestih svetovnih jezikih. 

Cena enega vodnika | e 2 9 E U R + poštnina. 
Naraišlii G r n « ! ^ ^ gbaa mnjo U M i M 

Naročanje: po tatefonu h. 04/20142 41 afi po 
»poitE nanicnine@g{|lBSJi 

Gorenjski Glas 

Vsak petek bo Gorenjske-
mu glasu še naprej prilože-
na televizijska priloga TV 
okno, ki jo pripravljamo sku-
paj z drugimi regionalnimi 
časopisi. 

Vse več lokalnih prilog 

Gorenjski glas je postal 
debel tudi zaradi lokalnih 
prilog v časopisnem forma 
tu, ki na območjih posamez 
nih občin prihajajo brezplač 
no v vsa gospodinjstva, do 
datno so priložene Gorenj 
skemu glasu. Začeli smo z 
Jeseniškimi novicami, ki 
so se hitro uveljavile in po 
stale priljubljeno branje tu 
di drugod po Gorenjskem 
Podobno so lani kot štiri 
najstdnevnik začele izhajati 
radovljiške Deželne novice. 
Kranjski glas je izhajal vsak 
mesec. Loški glas štirikrat 
letno itd. 

Letos bomo skušali število 
lokalnih prilog v časopisni 
obliki še povečati. 

Še naprej bodo seveda iz-
hajale priloge v revijalnem 
formatu, ki se jih je nabra-
lo že za pobo naročje. V zad-
njem letu so se občinskim 
pridružila glasila krajev-
nih skupnosti, kar kaže, 
kako pomembne so lokalne 
informacije. 

Spletni Gorenjski glas 
vse bolj bran 

V zadnjih dveh letih smo 
veliko pozomosti namenili 
spletnemu Gorenjskemu 
glasu (vifww.gorenjskiglas.si), 
ki smo mu lani dodali še vir-
tualni časopis. Spletni časo-
pis beleži najbolj aktualne 
dogodke med izidi časopisa 
in ponuja arhiv objavljenih 
člankov. 

Naša spletna stran je v 
drugi polovid lanskega leta 
prvič sodelovala v raziskavi 
obiskanosti MOSS, ki je po-
kazala, da naš spletni časo-
pis doseže 27.827 bralcev. 
Če Gorenjska po številnih 
kazalcih predstavlja približ-

no desetino Slovenije, je lep 
uspeh, če naš spletni časopis 
dosega desetino obiskanosti 
osrednjih slovenskih splet-
nih časopisov. 

Z njim Gorenjski glas širi 
svoj vpliv na območja, ka-
mor tiskana izdaja ne seže. 
Kar 14,8 odstotka bralcev 
spletnega časopisa je na-
mreč na tujem, verjetno so 
to Gorenjci po svetu. Veliko 
bralcev ima tudi v Ljubljani, 
Maribom in drugod po Slo-
veniji. 

Splača se biti naročnik 
Gorenjskega glasa 

Gorenjski glas je resen ča-
sopis, ljudski glas pravi: Bo 
že držal', saj je v Gorenjcu 
pisal'. To zahteva veliko čas-
nikarskega dela na terenu, ki 
je pri pripravi našega časopi-
sa ob vseh sodobnih komu-
nikacijah še vedno bistvene-
ga pomena. Takšen način 
dela ni poceni, stroške časni-
karskega dela pokrivamo s 
ceno časopisa oziroma z na-
ročnino, medtem ko z oglasi 
pokrivamo stroške tiska in 
pošte. 

V letošnjem letu bo to raz-
merje težko obdržati, saj 
oglaševalske napovedi niso 
rožnate. Seveda bomo varče-
vali, saj že doslej nismo za-
pravljali, toda ne bo šlo brez 
za deset centov višje cene ča-
sopisa. Pri uvajanju evra ga 
nismo podražili, zato je bil 
lani najcenejši med podo-
bnimi časopisi v Sloveniji, 
prepričani smo, da bo tako 
tudi letos. 

Najbolj se seveda splača 
letna naročnina, pri kateri 
je popust kar 25-odstoten. Če 
jo plačate v naši naročniški 
službi na Bleiweisovi cesti 4 
v Kranju, dobite še prilož-
nostno darilo, letos lahko iz-
birate kar med šestimi izdel-
ki. Pri polletni naročnini je 
popust 20-odstoten, pri red-
nem mesečnem plačevanju 
naročnine pa lo-odstoten. 

Z upoštevanjem popu-
stov tako izvod Gorenjskega 

glasa pri plačilu letne naroč-
nine stane le 1,01 evra, pri 
plačilu polletne naročnine 
1,08 evra in pri rednem pla-
čevanju mesečne naročnine 
1,21 evra. 

Že z naročnino si ceno ča-
sopisa pomembno zmanjša-
te. Stroški naročnine pa se 
vam povrnejo z ugodnostmi 
za naročnike: brezplačen 
mali oglas vsak mesec, znat-
ni popusti pri nakupu knjig 
in drugih izdelkov, cenovno 
ugodni izleti, nezgodno za-
varovanje za primere najhuj-
šega. V našem atriju smo 
odprli Hišo Zdravja, ki vam 
brezplačno zagotavlja nasve-
te priznanih zdravnikov. 
Zelo dobro je bilo v zadnjih 
dveh letih sprejeto strokovno 
vodenje tekaške in kolesar-
ske ekipe. Vse pripravljamo 

s ciljem, da boste rekli: spla-
ča se biti naročnik Gorenj-
skega glasa. 

Cene časopisa 
in naročnina 

S 1. januarjem 2009 bo 
cena časopisa znašala 1,35 
evra. V letu 2009 bodo izšle 
104 številke Gorenjskega 
glasa; v prvem polletju 51 šte-
vilk in v drugem polletju 53 
številk. 

Gorenjski glas bo izhajal 
brez prazničnih prekinitev, 
zato bodo tri petkove števil-
ke izšle ob četrtkih (1. maj, 
božič in novo leto>. Podobno 
kot lani bo decembra izšlo 
deset številk časopisa, sicer 
pa tako kot običajno osem 
oziroma devet številk me-
sečno. 

1. LETNA naročnina 
104 številke x 1,35 EUR 140,40 
- 25 % popusta -35.10 

Za plačilo 105,30 

2. POLLETNA naročnina za 1. polletje 
51 številk X 1,35 EUR 68,85 
- 20 % popusta -13.77 

Za plačilo 55,08 

3. POLLETNA naročnina za 2. polletje 
53 številk X 1,35 EUR 71.55 
- 20 % popusta -14.31 

Za plačilo 57,24 

4. MESEČNA (8 številk)-
januar, februar, maj, avgust, november 
8 številk XI,35 EUR 10,80 
- i o % popusta -1 ,08 

Za plačilo 9,72 

5. MESEČNA (9 številk) 
marec, april, junij, julij, september, oktober 
9 številk X 1,35 EUR 
- 1 0 % popusta 

12,15 
-1 ,22 

Za plačilo io,93 

6. MESEČNA (10 številk) • • december 
io številk X 1,35 EUR 13.50 
- 1 0 % popusta -1.35 

Za plačilo 12,15 

D A R I L O N A R O Č N I K O M V LETU 2 0 0 9 

> Termovka 

/ 

Sal z žepkom • 

Kuharska knjiga 

• Odeja 

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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Komunalni prispevek 
tudi v Železnikih 
Občina Železniki je ena redkih občin, ki doslej ni zaračunavala komunalnega prispevka. 
A to se bo najbrž kmalu spremenilo. 

A N A HARTMAN 

Železniki - V občini Železni-
ki uvajajo komunalni prispe-
vek, ki ga doslej graditeljem 
ni bilo treba plačevati. Ob-
činski svetniki so tako na zad-
nji seji že obravnavali osnu-
tek odloka o pr<^?amu oprem-
ljanja in merilih za odmero 
komunalnega prispevka. Kot 
je pojasnil župan Mihael 
Prevc, bo komunalni prispe-
vek v precejšnji meri nado-
mestil prihodke, ki so zaradi 
spremembe zakonodaje izpa-
dli s prenehanjem obračuna-
vanja nadomestila za spre-
membo namenske rabe kme-
tijskih zemljišč leta 2003. 

"Če občina komunalnega 
prispevka ne bo obračunava-
la, bo to pomenilo velik iz-
pad prihodkov in dolgoroč-
no pomanjkanje sredstev za 
investicijsko vzdrževanje in 
razširjanje komunalne opre-
me, ki je pogoj za gradnjo 
objektov. Brez tega se niti ne 
bi mogli več prijavljati na 
razpise za evropska sredstva. 

Komunalni prispevek bo kar 
precejšen zalogaj za novo-
graditelje, bo pa povsem pri-
merljiv z drugimi občina-
mi," pravi župan. Višina ko-
munalnega prispevka bo od-
visna od stopnje komunalne 
opremljenosti posameznega 
naselja; najvišji bo tako v Že-
leznikih. Za nestanovanjske 
stavbe, industrijske stavbe in 
skladišča bo prispevek 30 od-
stotkov nižji, s Smer želijo sti-
mulirati investitorje. Dodatna 
splošna olajšava v višini 30 od-
stotkov je predvidena za nesta-
novanjske kmetijske stavbe. 
" Ker so ponekod občani v pre-
teklosti veliko vlagali v infra-
strukturo, predvsem v ceste, 
smo v prispe\4cu upoštevali 3$-
odstotna vlaganja občanov. 
Komunalni prispevek se bo 
obračunaval tudi na območjih, 
kjer izboljšujemo stopnjo ko-
munalne opremljenosti, na 
primer gradnja kanalizacije v 
Selcih in Dolenji vasi, in bo 
nadomestil takso za priključi-
tev. Prvi plačniki komunalne-
ga prispevka bodo tako prav 

Prvi plačniki komunalnega prispevka bodo prebivalci 
Dolenje vasi in Selc, kjer gradijo kanalizacijo. 

prebivalci Dolenje vasi in 
Selc," je še pojasnil Prevc 

Občinski svetniki so se v 
razpravi spraševali, ali bo ko-
munalni prispevek bodoče 
graditelje preveč udaril po 
žepu, kar bi jih odvrnilo od 
gradnje v domačem kraju. 
"Ne smemo gledati samo na 
tiste, ki bodo plačevali komu-
nalni prispevek, ampak tudi 
na obfino. Če bomo popušča-
li, bo morala občina denar za 
gradnjo komunalne infra-

Šenčurskl proračun 
brez vpliva recesije 
Letos naj bi se v proračun občine Šenčur steklo kar 14,6 milijona evrov, 
a porabili bodo precej manj denarja. 

SIMON Š U B I C 

Šenčur - V občini Šenčur so 
prvič doslej pripravili prora-
čuna za dve leti vnaprej, 
njuna osnutka pa je občin-
ski svet na decembrski seji 
tudi že potrdil. Letos tako 
pričakujejo kar 14,6 milijo-
na evrov prihodkov, med-
tem ko naj bi se leta 2010 v 
občinski proračun nateklo 
6,3 milijona evrov. Odhod-
kov bo v obeh letih približ-
no enako - v letu 2009 bodo 
porabili 9,3 milijona evrov, 
leto kasneje pa 9,5 milijona 
evrov. "Prihodki v letu 2010 
so bistveno nižji zato, ker 
ne načrtujemo nobene 
prodaje občinskega nepre-
mičnega premoženja. Sta 
pa oba proračuna močno 
investicijsko naravnana, 
saj investicije predstavljajo 
kar 57 odstotkov celomega 
proračuna," je pojasnila ob-
činska finančnica Anica 
Brezar. 

Župan Miro Koželj je po-
jasnil, da bodo v letu 2009 
začeli graditi kanalizacijsko 
omrežje po celotni občini, 
za tako velik zalogaj pa se-
veda potrebujejo tudi precej 
strukturnih in kohezijskih 
sredstev, ki vsa še niso odo-
brena. Med drugimi večji-
mi investicijami v prihod-
njem letu je naštel dokon-
čanje gradnje kanalizacije 
in vodovoda v Vogljah, širit-
ve vrtca v Šenčurju, kultur-
nega doma v Voklem, grad-
njo nadstreška pri poslovil-
nih vežicah v Šenčurju in 
vrsto obnov občinskih cest. 

Precej manj je bil (znova) 
zadovoljen Janez Ovijač 
(NSi): "Spet ni n ^ e r ome-
njeno, kako se občina na-
merava angažirati pri grad-
nji doma starostnikov." Žu-
pan je razložil, da gradnja 
doma ni možna, dokler ob-
čina ne pridobi ustreznega 
zemljišča: "Delamo na tem, 
da nam kmetijsko ministr-

stvo vendarle izda soglasje 
za gradnjo doma na zem-
ljišču v bližini šenčuiskega 
vrtca." Kot je še dejal, je za 
občino sprejemljiva izvedba 
projekta v obliki javno-za-
sebnega partnerstva. 

"Proračun za leto 2009 
nič ne kaže na recesijo, saj 
je največji v zadnjih letih. 
Če bo likvidnost občine res 
tako visoka, glede na napo-
vedan presežek, je treba 
razmisliti, ali ne bi bilo 
smotrneje kakšne investici-
je izvesti prej in ne čakati 
na leto 2011 . Finančne in-
jekcije iz Evropske unije 
znajo biti zaradi krize vse 
bolj kilave," je ocenil Janez 
Sušnik (SLS), ki še meni, 
da je premalo denarja na-
menjenega turizmu, kultu-
ri in gasilskim društvom, 
med branjem proračuna pa 
ga je v oko zbodel za skoraj 
tretjino višji znesek za krit-
je stroškov občinske uprave 
in občinskega sveta. 

strukture vzeti pri drugih inve-
sticijah," je odgovorila občin-
ska finančnica Cirila Tušek. 
Na pomisleke, kako bo komu-
nalni prispevek vplival na pod-
jetja, pa je Peter Tomažič iz 
podjetja Igea, ki za občino pri-
pravlja merila za odmero ko-
munalnega prispevka, odgo-
voril, da'bi na primer podjetje 
Niko za prizid^, ki so ga zgra-
dili pred dvema letoma, mora-
lo plačati 112 tisoč evrov komu-
nalnega prispevka. 

I N M E M O R I A M 

FRANCE AVSEC 
Prof. France Ai>sec je svoje delo in s tem v veliki meri tudi živ-

ljenje posvetil mladim in matematiki. Kot izredno nadarjen 
matematik, asistent največja slovensk^ matematika Josipa 
Plemlja, bi lahko izbral akadem^ kariero, pa vendar seje po 
krajši zaposlitvi na Statističnem uradu v Beogradu odločil za 
pedagfSeo delo. Najprgje bil zapoden na Gimnaziji v Murski 
Soboti, kjer je spoznal tudi svojo življenjsko sopotnico Miro. 
Poročila sta se, rodila se je hčerka Simona in potem v Kranju še 
sin Janez. Skupaj sta leta začda ddati na Gimnaziji Kmry. 

Tukaj je prof. Avsec poučeval trideset let. Po ryegM zaduffje 
kraryska gimnazija shvda po dijakih z odličnim matematičnim 
znanjem, ki so imeli na univerzi čisto poseben status. 

Mnogo učiteljev, raziskovalcev, znanstvenikov in univerzitet-
nih profisoijev se prof Avsca spominja s hvaležnts^o. Na Gim-
naziji Kranj Je opravil pionirsko ddo pri uvajanju računain^tva. 
Iger smo bili po njegovi zosiugi zopet korak pred dru^mi. Aktivno 
je soddoval pri razvoju numeričnih metod, kar je bilo v povsem 
znanstveni domeni. Oh nesebični ženini podpori se je oh 
pedagoškem delu še vedno posvečal tudi raziskovanju, kar 
dofcozM/go številni Članki in nekaj knjig. Raziskovalno delo Je 
nadaljeval tudi po up(h)Jitvi, bilje soavtor vaj pri statistiki in soav-
tor knjige astronomija, ki stajo izdala skupaj s prijat^em Mari-
janom Prosenom, 

Za svoje pedagoSko in raziskovalno ddo je prgd več priznanj, 
naj omenim le dve. Bil je peti prgemnik Priznanja DMFA in 
eden redkih sredryešoi^h uStef/ev, kije dodg prgd to priznanje. 
Je edini učMj, kije za svoje ddo leta 1994 prijel Nagrado MOK, 
in to na predle^ svejih d^akov. 

Kot mladega učite^a je cgromno nauSl mene pa tudi druge 
kolege matematike na naši šoli. Ni veliko govoril. Kar pa je 
povedal, je preprosto držalo. Pa mg je So za matematiko, fiziko, 
zgodovino ali poezijo. Ali poučevanje. Vdikokrat nant je rekd: 
"Učite samo tisto, kar boste uporabili." Matematika zanj še 
zdaleč ni bila samo orodje, pripomoček za druge discipline, 
matematika Je bila zanj lepa, koristna in potrAna sartui po sebi. 

Sreča je, ne žalost, živeti ži\^enje. kot ga je živd profesor France 
- življenje, v katerem je storil le prave reči, ubral le prave poti ter v 
sebi in drugih našd in pustil le dobre sledi... 

Mag. Ftanc Rozman, 
ravnatelj Gimnazije Kranj s sodelavci 

SMUČANJE JE 
MEMHTDRUZINSKI 
ŠPORT. 

Iikoristite čas posebnih ugodnosti, v katerem lahko sebi In svojim najblli|im 
prtvoščtte Izpolnitev težko pričakovanih želja aH skupnih aktivnosti. V UniCredit Bank. 
smo zalo 23 vas pripravili zimske golovinake kratile v evrih. ki jih ocW(ui& ugodna obrestna 
mera. Osebna in hitra obravnava bosta omogočili, da boste ujeli čas ugodnih nakupov,.. ak 
Pf^tne smuke. Ponudba velja do IS. (ebruaita 2009. 
Osvobodimo se dvomov: www.unlcredllbank.sl 

« m & U n i C r e d i t Bank 

http://www.unlcredllbank.sl
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Umrla peška in voznik 
Za posledicami prometne nesreče v Doslovčah je 
včeraj umrla 60-letnica iz okolice Žirovnice. 

S I M O N Š U B I C 

Doslovče, Zgornje Pirniče -
Včeraj je v kliničnem centru 
v Ljubljani hudim ranam 
podlegla Go-letnica iz okoli-
ce Žirovnice, ki jo je v nede-
ljo zjutraj v Doslovčah z av-
tomobilom zbila 85-letna 
voznica, prav tako iz okolice 
Žirovnice. Istega jutra je v 
Spodnjih Pimičah v promet-
ni nesreči umrl tudi dvajset-
letni voznik. 

Tragična nesreča se je v 
Zgornjih Pimičah zgodila v 
nedeljo okoli 2. ure zjutraj. 
Po poročanju polidje je dvaj-
setletnega voznika zaradi ne-
prilagojene hitrosti zaneslo s 
ceste, zato je trčil v hišo. Za-
radi hudih ran je umrl na 
kraju nesreče. 

Istega dne malo pred 9. 
uro zjutraj se je tragična ne-
sreča pripetila na regionalni 
cesti v Doslovčah. 85-letna 
voznica iz okolice Žirovnice 
je vozUa iz smeri Breznice 
proti Rodinam. V naselju 
Doslovče je vozila preblizu 
desnega roba vozišča, zato je 
s prednjim desnim delom 
avtomobila oplazila 6o-Ietno 
peško iz okolice Žirovnice. 
Peško je potem vrglo na vo-
zilo in je z glavo trčila v ve-
trobransko steklo, nato pa 
je padla na vozišče, kjer je 
obležala hudo ranjena. Naj-
prej so jo z reševalnim vozi-
lom odpeljali v bolnišnico na 
Jesenice, od tam pa s poli-
cijskim helikopterjem v Kli-
nični center Ljubljana, kjer 
je včeraj umrla. 

KRANJ 

V kliničnem centru umrl mladi ponesrečenec 

V petek je v Kliničnem centru v Ljubljani umrl 22-letnik iz 
okolice Žirovnice, ki je 22. decembra na regionalni cesti v 
bližini Vrbe hudo trčil v stoječi avtobus, so sporočili s Poli-
cijske uprave Kranj. Poročali smo že, da so tega dne izven 
Vrbe policisti opravljali ogled kraja prometne nesreče, zato 
je bila cesta zaprta in so morali vozniki tovornih vozil in av-
tobusov čakati pred postavljeno zaporo. Tedaj je do stoječe 
kolone z neprilagojeno hitrostjo pripeljal 22-letni voznik in 
je brez zaviranja trčil v zadnji del avtobusa. S. Š-

Z veflavno smučarsko karto 
dobite popust v toplicah 

I »Eriebnistherme VVannbad« Beljak. 

Smufiarsk« karte s popustom pri: SKIPA93 TRAVNU Kranj^K^ Gorp ^ 
apartmaji Vitranc, tel. 04-582 10 00 In na avtocesti pred karavanskim ^ ^ ^ 
predorom, pri te l . 0 4 - 5 8 6 1531. www.skipasstrevet.s i B o l i 

Jeseničana izvedla štiri rope 
Jeseničana, ki so ju prejšnji teden prijeli zaradi ropa poštarja na Jesenicah, naj bi sodelovala še pri 
treh ropih na Gorenjskem. Z ukradenim denarjem naj bi kupovala stanovanja in drage avtomobile. 

S I M O N Š U B I C 

Kranj - Kranjska kriminali-
stična policija sumi, da sta 
32- in 29-letni Jeseničan, ki 
sta pred tednom dni na Je-
senicah domnevno oropala 
pismonošo in bila kmalu 
zatem prijeta, sodelovala 
vsaj še pri treh ropih na Go-
renjskem, načrtovala pa naj 
bi, tudi rop poštnega vozila 
v Radovljici. V vseh izvrše-
nih ropih naj bi protiprav-
no pridobila kar 244 tisoč 
evrov, po ugotovitvah poh-
d j e pa sta večino denarja 
porabila za nakup stano-
vanj in avtomobilov, je na 
novinarski konferenci po-
vedal vodja Sektorja krimi-
nalistične policije Kranj Si-
mon Velički. 

Osumljena Jeseničana so 
policisti prijeli prejšnji torek, 
ko sta zamaskirana roparja 
okoli 8.30 na Jesenicah na-
padla pismonošo med raz-
nosom pokojnin. Poštar se 
je najprej uprl, ko pa je eden 
od roparjev izvlekel pištolo 
in napel udarno kladivo, je 
vendarle spustil poštno tor-
bo, v kateri je bilo okoli deset 
tisoč evrov gotovine. Kmalu 
po ropu so kriminalisti potr-
kali na domu enega od 
osumljencev in prijeli oba 
domnevna roparja. 

"Prijetje domnevnih 
roparjev je velik uspeh," 
ocenjuje Simon Velički, 
vodja Sektorja 
kriminalistične policije 
Kranj. / Fi>lo:Corud Kav£i< 

Kriminalisti so se najprej 
ustavili prav pri teh dveh Je-
seničanih, ker so ju že prej 
sumili, da sta sodelovala pri 
treh oboroženih ropih od de-
cembra 2007 do avgusta 
2008. Vsem je bilo skupno, 
da so bili skrbno načrtovani 
ter hitro in odločne izvršeni 
med prenašanjem velikih 
količin denarja. Jeseničana 
naj bi tako sodelovala pri 
ropu varnostnika med odda-
jo 44.150 evrov gotovine v 
nočni trezor na Spodnjem 
Plavžu na Jesenicah 18. de-

Predmeti, ki so jih zasegli pri hišnih preiskavah. 

cembra 2007. Osumljena 
sta tudi ropa jeseniškega 
Jeko-ina, iz katerega je obo-
rožen moški 16. januarja 
lani odnesel tri vreče s 
36.445 evri, in ropa v blej-
skem hotelu Savica 18. avgu-
sta lani, ko si je storilec prila-
stil kar 153.844 evrov. Krimi-
nalisti so omenjene primere 
preiskovali tudi s prikritimi 
ukrepi in tako zbrali dovolj 
dokazov, da sta osumljena 
Jeseničana 16. decembra 
lani načrtovala še oborožen 
rop poštnega vozila v Radov-
ljici, v katerem so prevažali 
gotovino, a ga nista izvedla. 

"Pri osumljenih Jeseniča-
nih smo opravili hišne pre-
iskave treh stanovanjskih ob-

Mirno na najbolj noro noč 
S I M O N Š U B I C 

Kranj - Po podatkih Policij-
ske uprave Kranj smo Go-
renjci v leto 2009 vstopili 
razmeroma mimo, če seve-
da odmislimo, da so petarde 
kljub zakonski prepovedi po-
kale vsepovsod. "Izstopajo-
čih oziroma neobičajnih do-
godkov na silvestrovo na ob-
močju Policijske uprave 
Kranj nismo zabeležili. Slab-
še je bilo v naslednjih dneh, 
saj je bilo zaradi zimskih 
razmer oziroma poledice na 
cestah nekaj prometnih ne-
sreč, ena oseba je pri tem 
umrla. Obravnavali smo tudi 
nekaj vlomov v stanovanja in 
stanovanjske hiše," je sporo-
čil tiskovni predstavnik PU 
Kranj Andrej Zakiajšek. 

Kranjske policiste, ki so 
prihod novega leta pričakali 
na službenem mestu, je si-
cer zadnji dan lanskega leta 
obiskala tudi notranja mi-
nistrica Katarina Kresal. 
Dejala je, da je sicer veliko 
poklicev, ki ne lodjo dneva 
od noči in praznika od de-
lavnika, a prav ob dogod-
kih. kot je "najbolj nora noč 
v letu", pride do izraza služ-

Mlnlstrlca za notranje zadeve Katarina Kresal je kranjskim 
policistom pred nastopom službe na silvestrovo zaželela vse 
dobro. / Foto: Cit SIjvcc 

ba v policiji. "Na vas je, da 
bo najbolj nora noč v letu 
tudi vama," je dejala minis-
trica in poudarila, da priso-
tnost policistov ob takih 
množičnih dogodkih daje 
ljudem občutek varnosti. 

Kamniški policisti in gor-
ski reševalci pa so v silvestr-
skem večem odhiteli na Ve-
liko planino, kjer se je v Čur-
govi koči z ogljikovim mono-

ksidom zastrupila štiričlan-
ska družina. Njene Člane so 
našli v sosednji koči in jih s 
sanmi prepeljali v dolino, 
kjer so jih predali kamni-
škim in domžalskim reševal-
cem. Po ugotovitvah gorskih 
reševalcev se je družina za-
strupila zaradi nepravilnega 
delovanja agregata v kodi, 
zato so ga izklopili in prezra-
čili stanovanje. 

jektov, dveh pomožnih ob-
jektov in štirih vozil. V pre-
iskavah smo našli dovolj do-
kazov ne samo o zadnjem 
ropu, temveč tudi o prvih 
treh. Našli in zasegli smo ves 
denar iz zadnjega ropa, med 
drugim pa tudi tri prave pi-
štole in imitacijo pižtole ba-
retta," je povedal Velički. 
Preiskovalci so našli tudi do-
kumentacijo, ki je potrdila 
njihove sume, da je bil ukra-
deni denar večinoma porab-
ljen za nakup stanovanja na 
slovenski obali, malo pred 
prijetjem pa je že potekal na-
kup stanovanja v Ljubljani. 
V zadnjem letu je eden od 
osumljencev kupil tudi dva 
dobra (draga) avtomobila. 

L j U B g A N A 

Prijeli strelca na voznika 

Ljubljanski kriminalisti so 
prijeli 23-letnega državljana 
Bosne in Hercegovine, ki ga 
sumijo, da je n . decembra 
lani na avtobusni postaji v 
Ljubljani streljal na 49-let-
nega voznika Alpetourjeve-
ga avtobusa. Policija poro-
ča, da je osumljeni stal na 
peronu 8, ko je nanj name-
raval zapeljati voznik, ki mu 
je zato potrobil, da se umak-
ne. To je osumljenca tako 
razjezilo, da je najprej vpil 
na voznika, nato pa potegnil 
pištolo in voznika ustrelil 
skozi steklo. Ovadili so ga 
poskusa uboja, preiskovalni 
sodnik pa je zanj odredil pri-
por. S. S. 

VODICE 

V bližini Vodic 
streslo tla 

Tretji dan v novem letu so 
seizmografi ob 19.54 zabele-
žili šibek potresni sunek v 
bližini Vodic. Magnituda po-
tresa je bila 2,4. Ocenjujejo, 
da intenziteta potresa na 
širšem nadžariščnem ob-
močju ni presegla III. stopnje 
po evropski potresni lestvi-
ci. Potres so najbolj čutili 
prebivaJci Ljubljane. S. Š. 

http://www.skipasstrevet.si
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Rekorda v Kranju ni bilo 
Na 19. tekmovanju kegljačev za pokal Kranja je v ženski konkurenci zmagala Barbara Fidel, med 
moškimi je bil najboljši Uroš Stoklas, organizatorji pa so nagrado za rekord kegljišča prihranili. 

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

Kranj - S slovesno podelitvijo 
nagrad in pokalov, ki jih je 
najboljšim kegljačem in keg-
Ijaficam izročil kranjski pod-
župan Igor Velov, se je v pet-
ek zvečer na kranjskem keg-
ljišču končal 19. pokal Kra-
nja. 

Zadnji dan se je na osmih 
stezah pomerilo po šestnajst 
finalistov v konkurenci mo-
ških. žensk in rekreativnih 
kegljačev. Na koncu je med 
moškimi s 610 podrtimi keg-
Iji znova (najboljši je bil tudi 
lani) slavil Uroš Stoklas pred 
Edom Terzičem in Zdrav-
kom Štrukljem, med osem 
najboljših pa so se uvrstili še 
Brane Benedik, Štefan Jesen-
šek, Janez Čerin, Franc Zvo-
ne in Janže Lužan. V ženski 
konkurenci je pokal za zma-
go pa tudi prehodni pokal 
dobila Barbara Fidel, ki je 
bila lani druga, letos pa je 
drugo mesto osvojila Brig^tte 
Strelec. Tretja je bila Majda 
Verbole. Med osem najbolj-
ših so se uvrstile še Rada Sa-
vič. Taja Ciuha, Martina 
Žvab, Anja Kozmus in Mira 
Grobelnik. Tudi rekreativci 

Barbara Fidel je v finalu podrla 599 kegljev, kar je zadoščalo za zmago. / foio:Tina doh 

so si zaslužili čestitke in na-
grade, najboljši trije pa so 
bili iz Železnikov, saj je zma-
gal Lojze Demšar pred Jane-
zom Benedičičem in Mila-
nom Prezljem. Do osmega 
mesta so se uvrstili še Marko 
Lahovec, Jure Fleischman, 
Edo Gajgar, Stane Kern in 
Rado Selan. 

"Od 8. decembra naprej se 
je na našem kegljišču zvrsti-

lo 248 kegljačev in kegljačic, 
najboljših šestnajst v vsaki 
kategoriji pa se je uvrstilo v 
današnji finale. Čeprav smo 
videli kar nekaj obetovnih na-
stopov, sem pričakoval, da bo 
več takšnih, ki jim bo uspelo 
podreti prek šesto kegljev in 
da bo morda padel tudi re-
kord. Tako pa je bil najboljši 
Uroš Stoklas, ki pa je za zma^ 
go podrl le 610 kegljev. Želel 

bi si, da bilo za zmago na tur-
nirju treba podreti okoli 660 
kegljev, vsi finalisti pa naj bi 
jih podrli vsaj po 600," je v 
imenu organizatorjev povedal 
predsednik Kegljaškega kluba 
Triglav Vane Oman in dodal, 
da je turnir za pokal Kranja 
eden najmočnejših te vrste v 
Sloveniji, v prihodnje pa želi-
jo, da bi postal tudi mednaro-
den. 

Oberhof brez Gregorinove 
Biatlonka Teja Gregorin po bolezni še ni pripravljena na nove tekme. Trenerja Velepec in Kos 
optimistična pred nadaljevanjem sezone. 

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

Pokljuka - Slovenski biatlon-
ci so se med tekmovalnim 
premorom na nadaljevanje 
svetovnega pokala priprav-
ljali v snežni idili na Poklju-
ki. Prve tekme v letu 2 0 0 9 
jih od jutri do nedelje čakajo 
v Oberhofii v Nemčiji, 
kamor pa ne bo odpotovala 
Teja Gregorin, ki po bolezni 
še ni pripravljena za nastop. 
Izpustila je tudi zadnje 
tekme v preteklem letu. 

"Tri tedne pred začetkom 
sezone sem zbolela in se pre-
hitro vrnila na trening. Ni 
bilo prave moči in nato se je 
bolezen v hujši obliki le še 
ponovila. Za novo leto sem 
dobUa še trebušno virozo, 
tako da zadnje dni nisem 
mogla trenirati," je pojasnila 
Teja Gr^orin, ki z dosedan-
jo sezono ni zadovoljna. 
"Sedaj se bom skušala čim 
bolje pripraviti za svetovno 
prvenstvo," pravi aktualna 
svetovna prvakinja v letnem 
biatlonu. 

V slovenski reprezentanci 
se redno na mesta s točkami 
uvršča le Andreja Mali. Kljub 

Kos z varovanko Andrejo Mali in trener moške ekipe Uroš Velepec so optimistični pred 
nadaljevanjem sezone. / foio: rma ooki 

temu trenerja moške in 
ženske ekipe ostajata opti-
mistična. "Prvi del sezone je 
za nami. Andreja je pokaza-
la več kot lani in ti rezultati 
so dobra spodbuda za 
naprej. Tej i pa zdravstveno 
stanje ni omogočalo, da bi 
naredila več. Poleti smo do-
bro trenirali, izpolnili pro-
gram, tako da ni bojazni, da 

bi rezultati izostali," je 
povedal trener ženske ekipe 
Tomaš Kos. Pri fantih je le 
Janezu Mariču uspela ena 
uvrstitev med dobitnike 
točk, kar pa je daleč od nje-
govih ciljev. "Preplaha ni. 
Razlog za slabše uvrstitve je 
predvsem v tem, da smo pri 
pripravi smuči na nekaterih 
poi-očjih, gre za strukture. 

ostali zadaj. Tekaški časi v 
štafetah, ko smo imeU 
konkurenčni material, pa so 
pokazali, da lahko tečemo z 
najboljšimi. Za dober rezul-
tat je potreben maksimalen 
zadetek vseh v ekipi. Cilji os-
tajajo visoki. Tekaška forma 
je dobra," pa je optimističen 
Uroš Velepec, trener moške 
ekipe. 

IN MEMORIAM 

OSKAR O R E L 
Začetek leta 2009 je bil tudi žalo-

sten, saj so se domači, pa tudi Številni 
slovenski šahisti, morali posloidti od 
SkoJ^eloSkega šahovskega mojstra, jo-

, letnega Oskaija Oria. Oskar sicer ni 
bH Škoj^eločan, saj se je iz Zagoija v 
mesto pod Lubnikom priselil k ženi 

^ ^ k ^ j j ^ ^ B Simoni, prav tako odlični slovenski 
šahistki. Imela sta dva otroka, Kar-

men in Anžeta, oba pa sta navdušila s šahovsko igro. Žal je 
Karmen (slovenska šahovska mojstrica in tudi dimpijka) 
umrla stara komaj 21 let, v njen spomin pa je družina Orel 
vsako leto januaija v Škofi Loki prirgala iakovsid turnir 
(letos bi bil 4. po vrsti), kije bil zdo priljubljen in najbolj ob-
iskan v Sloveniji. Oskar Orel je bil vedno ponosen na svojo 
družino, pa tudi na mlade šahiste, ki jih je vzgajal. Žal pa 

je imel slabo srce, ki mu je odpove^lo prav na letošnji 
1. januar. Še nekaj dni pred tem je za Gorenjski §as napisal 
enega od Člankov, saj je bil zadnja leta tudi zvest šahovski do-
pisnik. Zato ga ne bodo pogrešali le njegovi najbli^i in prija-
telji šahisti, ampak bomo njegove vesti pogrešali tudi v ured-
ništvu Gorenjskega glasa in seveda naši bralci. 

Vilma Stanovnik 

TEK NA SMUČEH 

KRANJ 

Majdičeva tretja, uspešno tudi Fabjanova 

Z najtežjo etapo se je v nedeljo v dolini Fiemme v Italiji kon-
čal tekaški Tour de Ski, ki ga je zaznamovala tudi Slovenka 
Petra Majdič. V zadnji etapi, v ekstremno strmem zaključ-
nem vzponu na Alpe Cermis se je kot edina borila s Finka-
ma VirpI Kuitunen in Aino Kaiso Saarinen. Te tri tekmoval-
ke so si razdelile tudi prva tri mesta. Kuitunenova je na kon-
cu po sedmih tekmah imela v skupnem seštevku 7,2 sekun-
de prednosti pred Saarinenovo, Majdičeva pa je na 3. mestu 
zaostala za 34,5 sekunde in s tem napisala novo poglavje v 
zgodovini slovenskega teka na smučeh. Poleg tega je bila 
tudi najboljša v točkovanju sprintov. Na novoletni turneji je 
odlično nastopila tudi Besničanka Vesna Fabjan. Na obeh 
sprintih je osvojila 9. mesto in potrdila mesto v rdeči skupi-
ni najboljših sprinterk. V skupnem seštevku je Tour končala 
na 34. mestu, najvišje doslej. Pri moških je zmagovalec no-
voletne turneje postal Švicar Dario Cologna, Nejc Brodar je 
odstopil. M. B. 

SMUČARSKI SKOKI 

KRANJ 

Skromen izkupiček naših 

S tekmo v Bischofshofnu se bo danes zaključila letošnja 
novoletna turneja smučarjev skakalcev. Medtem ko sta 
v ospredju izvrstna Avstrijca Wolfgang Loitzl in Gregor 
Schiierenzauer, pa so naši orli na prvih treh tekmah turneje 
povsem odpovedali, saj si je le v Garmisch-Partenkirchnu 
Jernej Damjan priskakal točke s 25. mestom, Robert Kra-
njec, Primož Peterka, Mitja Mežnar in Primož Piki pa so 
ostali brez uvrstitev med najboljših 30. Na današnji tekmi 
sta Primoža Peterko in Primoža Pikla zamenjala Rok Urbane 
in Matic Kramaršič, ki sta se izkazala na zadnjih tekmah ce-
linskega pokala. V. S. 

KRANJ 

V Kranju dve tekmi pokala Cockta 

V soboto in nedeljo so na kranjski skakalnici pripravili prvi 
dve tekmi letošnjega zimskega pokala Cockta. V članski 
konkurenci je na prvi tekmi zmagal Sašo Tadič (SSK Ljubno 
BTC), pred Gorazdom Robnikom (SSK Milsinja) in Jako 
Oblakom (SK Triglav Kranj), med mladinci do 18 let je bil 
najboljši Luka Leban (NSK Tržič Trifix), med mladinci do 20 
let pa Primož Roglič (SK Zagorje). Pri dekletih je slavila 
Maja Vtič (ŠD Zabrdje). V nedeljo je v absolutni konkurenci 
zmagal Rok Zima (NSK Tržič Trifix) pred Sašom Tadičem in 
Gorazdom Robnikom, med mladinci do i8 let je bil najboljši 
Andraž Pograjc (SK Zagorje), med mladinci do 2 0 let pa 
Tomaž Naglič (Alpina Žiri). Med dekleti je zmagala Špela 
Rogelj (SSK Costela Ilirija). V. S. 

mailto:vilma.stanovnik@g-gias.si


:::: 
: ; • • : : : : : : : : 
: : • • • • : : . . : : : : • • ; ! : : • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • vilma.stanovnik@g-glas.si 

CORENjSKI SEMAFOR 

TEK NA SMUČEH 

Meaudre - tekma evropskega pokala, prosta tehnika, mla-
dinke: 1. Locatelll (Fra), 3. Čebašek + 0:06, 4. Eržen (obe 
Slo) + 0:13; mladinci: 1. Goalabre (Fra) 26:50, 2. Šimenc 
(Slo) + 0:36,6. Rimahazi, lo. Kiavžar, n . Potočnik (vsi Slo); 
članice: 1. Storti (Fra) 14:79,8. Soklič + 0:17,13. Jezeršek + 
0:33,14. Benedičič + 0:34, 27. Višnar +1:57; do 23 let: 4. Je-
zeršek; 2. dan: skupinski start klasika, mladinke: 1. Eržen 
(Slo) 34:54, 2. Locatelli + 1:21, 3. Čebašek (Slo) +1 :43; mla-
dinci: 1. Potočnik 45:48, 2. Goalabre (Fra) 0:07, 3. Šimenc 
(Slo) + 0:55,7. Kiavžar, n . Rimahazi (vsi Slo); članice: 1. Lau-
rent Philippot (Fra), 23. Soklič, 24. Benedičič (Slo). M. B. 
44. memorial janeža Rožiča in 7. Memorlal Alojza Kerštaj-
na v Ratečah: člani (10 km klasično): 1. Repanšek (jub 
Dol) 29:02, 2. Špelič (Merkur) + 1:42, 3. Zupan (Gorje) + 
2:08, ml. člani: i. Poklukar (Bled) 27:42, 2. Rupnik (Val-
karton) + 0:19,3. Kralj (Jub Dol) + 0:49, s t mladinci: 1. Tr-
šan (Valkarton) 27:48; 2. Prosen (Bled) + 0:51, 3. Gostln-
čar (jub Dol) + 1:12; ml. mladinci: 1. Praznik (Jub Dol) 
20:33, 2. Učakar + 0:50, 3. Kllnar + i :oo (oba TSK Bled); 
članice (5 km): i. Šolar (Merkur) i6:o8; st. mladinke: 1. Se-
ver Rus (Valkarton) 15:36, 2. Klemenčič (Merkur) + 0:20, 
3. Malnar (Valkarton) + 0:34; ml. mladinke: 1. Razinger 
(Bled) 15:01, 2. Zupan (Bled) + 0:46, 3. EInfalt (ŠRC Pre-
ska Medvode) + 1:06. M. B. 

Pokal Cockta, sprint v prosti tehniki, Pokljuka, or<ganizator 
ŠD Gorje: člani (i,i km): 1. Mali (TSK Merkur Kranj), 2. Re-
panšek (Jub Dol), 3. Špelič (Merkur); članice (i,i km): 1. Be-
nedičič (Merkur Kranj), 2. Višnar, 3. Čebašek (obe TSK 
Bled); juniotji: 1. Rupnik (Valkarton Logatec), 2. Potočnik, 
3. Rimahazi (oba TSK Bled); s t mladinci: 1. Prosen (Bled); 
s t mladinke: 1. Eržen (Bled); ml. mladinci: 1. Praznik (Jub 
Dol), 2. Svenšek, 3. Učakar (oba TSK Bled); ml. mladinke: 
1. Razinger, 3. Zupan (obe TSK Bled); s t dečki: 1. Malnar 
(Valkarton Logatec); s t deklice: 1. Urevc (ŠD Gorje), 3. 
Lampič (ŠD ŠRC Preska Medvode); ml. dečki: i. Marolt 
(Novollt Olimplja), 2. Klobčič (ŠD Gorje); cicibani: 1. Igličar 
(Valkarton), 2. Črv (ND Rateče - Planica); ml. deklice: 1. 
Forjanič (Kovlnoplastlka Lož); cicibahke: 1. Ponikvar (TSK 
Bled), 2. Pretnar, 3. Kosmač (obe ŠD Gorje); cidbani A: 1. 
Gros (ŠD ŠRC Preska Medvode); cicibanke A: i. Košir, 2. 
Bajželj, 3. Klemenčič (vse TSK Merkur Kranj). M. B. 

DVORANSKI HOKEJ 

1. floorbali liga za možke, 13. krog: ŽIrl: Borovnica 5 : 6, 
Ljubljana : InSport Škofja Loka 5 : 4 , Galaks Železniki: Bo-
gojlna 19 : 1 , Zelenci Kranjska Gora : Mali princ Idrija 18 : 
o, Polycom Brlog : ELROD Škofja Loka 7 : 1. Na lestvici 
vodi ekipa Zelenci Kranjska Gora z 20 točkami. V. S. 
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Gorenjski Glas Za vos beležimo čas 

V Kanadi je naredi 
l(orak naprej 
Boštjan Coličič je dvajsetletni hokejist iz Podbrezij, ki je športno pot začel na Bledu, sedaj pa že 
drugo sezono igra v tujini. 

T I N A T O S I Č 

Boštjana je za hokej nav-
dušil starejši brat Jurij, slo-
venski reprezentant in član 
moštva HDD Tilia Olimpija 
iz Ljubljane. Igrati je začel na 
mestu centra, vendar ga je 
trener kmalu postavil na levo 
krilo, po potrebi pa igra tudi 
na desnem krilu. 

Lani ste domači klub zame-
njali za tujino. Kje igrate zdaj? 

"Sedaj že drugo leto zapo-
red igram v Kanadi v klubu 
C:algary Hitmen v ligi W H L 
Za igranje v Kanadi sem se 
odločil, ker sem hotel naredi-
ti korak naprej, ker je v Kana-
di hokej na veliko višji ravni 
kot v Sloveniji. Na naboru 
me je izbral klub iz Calgary-
ja. Take priložnosti nisem 
mogel zavrtuti." 

V čem je največja razlika v na-
činu igre pri nas in v Kanadi.' 

"Treningi se zelo razlikuje-
jo, ker je v Kanadi vse bolj 
profesionalno in bolj inten-
zivno. Vsi smo plačani za 
svoje delo, zato je vse na viso-
ki ravni. Na vsakem treningu 
so na ledu štirje trenerji. Kar 
zadeva način igre, je glavna 
razlika v tem, da je v Kanadi 
manjše igrišče, zato se igra 
hitreje in bolj na fizično 
moč. V Evropi se igra hokej 
počasneje, vendar z več po-
dajami. Velika razlika je tudi 
v tem, da je na naših tekmah 

povprečno devet tisoč gledal-
cev, na Bledu se jih pa na tek-
mah zbere okoli sto." 

Kakšna je va$a eldpa.' 
"Moja ekipa je trenutno na 

prvem mestu lige WHL, ki ob-
sega zahodno Kanado in seve-
rozahodno Ameriko. Ekipo 
sestavljajo večinoma Kanadča-
n i Trenutno sem edini Evro-
pejec v ekipi, ker je bil Latvijec 
odpuščen po nekaj tekitaah. 
Pravilo v ligi je, da ima vsaka 
ekipa lahko samo dva Evropej-
ca. S soigrald se dobro razu-
mem in se z njimi veliko dru-
žim v prostem času." 

Kako poteka vaš običajen dan 
čez lužo? 

"Ponavadi vstanem ob 9. 
uri. Po zajtrku grem na suhi 
trening, ki ga imamo v fitne-
su ali telovadnici. Po treningu 
gremo s soigrald na malico in 
okoli 13. ure imamo trening 
na ledu, Id traja uro in pol. Po-
tem odidem domov počivat 
Večerjo mi pripravi moja ka-
nadska družina, večer pa po-
navadi preživim ob računalni-
ku. Na dan tekme večinoma 
počivam in se pripra\djam na 
tekmo. Dvakrat na teden ho-
dim tudi na univerzo, kjer 
študiram menedžment" 

Zamenjali ste že več trener-
jev. )e kdo bolj zaznamoval 
vašo hokejsko pot? 

"Mojo hokejsko pot je naj-
bolj zaznamoval Valerij Šah-

Boštjan je tudi član slovenske mladinske reprezentance 
d o 2 0 l e t . I FOLO: CN SL«WC 

raj. Več kot deset let me je 
treniral na Bledu, kjer smo 
trikrat osvojili naslov držav-
nega prvaka. Dal mi je veliko 
tehničnega znanja in me 
uvedel v sistem igre." 

Pred kratkim ste se vrnili s 
svetovnega prvenstva do 20 
let Kako bi ga ocenili? 

"Mislim, da na SP nismo 
dosegli ciljev. Proti Švid, Be-
lorusiji in Frandji smo nare-
dili preveč napak v obrambi. 
Imeli smo t u i nekaj smole, 

saj kljub dobri igri nismo 
dali gola, ampak smo zadeli 
precej vratnic. S svojim na-
stopom sem zadovoljen, 
vendar bi lahko bilo še bo-
Ije." 

Boste v prihodnosti ostali čez 
lužo ali se boste vrnili v Evro-
po? 

"Kot vsak igralec, ki igra 
hokej, tudi jaz upam, da bom 
nekoč zaigral v ligi N H L Če 
mi to ne bo uspelo, se bom 
verjetno vrnil v Evropo." 

Za hokejiste kratki prazniki 
o d torka do nedelje so hokejisti v ligi EBEL odigrali kar tri kroge, prav tako so bile delavne hokejistke 
v ligi DEBL, redni 25. krog pa so odigrale tudi ekipe v državnem prvenstvu. 

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

Jesenice, Kranj - Kljub novo-
letnim praznikom hokejisti v 
zadnjem tednu niso upočas-
nili ritma napornih tekmo-
vanj. V ligi EBEL je bil prejš-
nji torek na sporedu slovenski 
derbi med Tilio Olimpijo in 
Acronijem Jesenicami, po po-
daljšku pa so v Tivoliju s 4 : 3 
slavili domačinL Brez točk sta 
nato slovenski ekipi ostali v 
petek, ko so Jeseničani gosto-
vali pri livvest linzu in izgu-
bili s 4 : 1 , TUia Olimpija pa je 
bila v gosteh na Dunaju pora-
žena kar z 8 : 1 . 2e v nedeljo 
pa je bil na sporedu 41. krog 
lige EBEL Jeseničani so pred 

domačimi navijači s 5 : 2 pre-
magali moštvo Innsbmcka, 
Tilia Olimpija pa je v gosteh s 
4 : o izgubila proti Linza Na 
lestvici lige EBEL Se vedno 
vodi ekipa KAC-a iz Celovca, 
ki ima 59 točk, sledi ekipa Vi-
erme Capitals s 55 točkami, 
tretja je ekipa Black Wings 
Linz z 51 točkami, četrti Red 
Buli Salzburg z 49 točkami, 
peti VSV Beljak z 48 točka-
mi, Jeseničani na 6. mestu 
pa imajo 46 točk. Tilia Olim-
pija je še vedno na 9. mestu 
in ima 34 točk. Že danes pa 
je v ligi EBEL na sporedu nov 
krog. Ekipa Acronija Jesenic 
gostuje pri vodilnem KAC-u, 
Tilia Olimpija pa se bo v Ti-

voliju pomerila z ekipo Inns-
bmcka. 

V razširjeni avstrijski žen-
ski hokejski ligi DEBL so čla-
nice kranjskega Merkurja 
Triglava v nedeljo gostile eki-
po Young Birds Kitzbiichel 
/Salzburg. Čeprav so Gorenj-
ke nastopile oslabljene, so sla-
vile s 4 : 3 in tako ostajajo edi-
na neporažeru ekipa v ligi. 

Prav tako so se minulo so-
boto nove zmage na domači 
ledeni ploskvi veselili hokejisti 
Triglava, ki so v 25. k n ^ dr-
žavnega prvenstva gostili eki-
po Stavbarja Maribora in zma-
gali s 3 : o. Ledena dvorana 
Zlato polje tako v državnem 
prvenstvu še vedno ostaja ne-

osvojena trdnjava, jutri, v sre-
do, pa se kranjski orli odprav-
ljajo na gostovanje v Zalog. 
Nove zmage so se konec ted-
na veselili tudi hokejisti MK 
Bleda, ki so v gosteh z 2 : 1 1 
ugnali ekipo Maribora mla-
dih, ekipa Jesenice mladi, ki je 
gostovala v Zagrebu pri Med-
veščaku, pa je izgubila s 3 : o. 
Na lestvid vodi ekipa Medveš-
čaka s 67 točkami, drugi je 
Stavbar Maribor z 58 točkami, 
tretji Triglav s 50 točkami, Je-
senice mladi so na 5. mestu z 
38 točkami, MK Bled pa na 7. 
mestu s 37 točkami. Jutri eki-
pa Jesenice mladi gosti Mari-
bor mladi, ekipa MK Bled pa 
gostuje pri Alfi. 
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Načrtov mu ne manjka 
Gregor Debeljak iz Dolenje vasi v Selški dolini v novi sezoni načrtuje tako nastop na kvalifikacijah 
za olimpijske igre v boksu kot tudi uspešna nastopa na svetovnem prvenstvu v boksu in kikboksu. 

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

Dolenja vas - Za Gregorjem 
Debeljakom je uspešna sezo-
na, ki jo je tik pred novim le-
tom zakljudl z zmagami na 
mednarodnih tekmovanjih v 
boksu in kikboksu, z zmago v 
svojem prvem nastopu v kik-
boksu med profesionalci, je-
seni pa je domov prinesel 
tudi broMSti odličji z evrop-
skih prvenstev v M in light 
kontaktu v kikboksu. Toda 
Gregor, ki se bori v discipli-
nah do 57 kilogramov, ima za 
novo sezono še višje načrte. 

Lahko najprej nekaj več po-
veš o tekmovanjih v zadnjih 
mesedh? 

"Na evropskem prvenstvu 
v fuU kontaktu oktobra v Bol-
gariji sem osvojil tretje me-
sto, saj sem izgubil le v polfi-
nalu proti svetovnem prvaku 
iz Rusije. To je do sedaj moj 
najboljši rezultat v fuU kon-
taktu, kolajna v tej disciplini 
pa se mi zdi še veliko več 
vredna od drugih v semi in 
light kontaktu, saj je to disci-
plina, kjer se udarja na potoo, 
borba pa se izvaja v ringu, od 
koder ne moreš pobegniti, 
sodnik ne prekine borbe, ra-
zen v izrednih razmerah. 
Zato nam, Idkboksarjem, 
predvsem pa meni osebno, 
dober rezultat v fiill kontaktu 
največ pomeni, čeprav se še 
vedno redno udeležujem tudi 
tekmovanj v light kontaktu. 
Tako sem šel v novembru 
tudi na evropsko prvenstvo v 
light kontaktu, kjer pa sem 
znova naletel na istega ruske-
ga tekmovalca, Id me je spet 
premagal in znova sem se 
moral zadovoljiti s tretjim 
mestom. Dejstvo je pač, da je 
trenutno on boljši od mene 
in da bo treba še trenirati, pre-
den ga bom lahko premagal." 

Postal si tudi slovenski prvak 
v light kontaktu in odlično 
nastopil na odprtem prven-
stvu Hrvaške, imel pa si tudi 

svoj prvi profesionalni dvo-
boj. 

"Slovenski prvak sem po-
stal na odprtem prvenstvu 
Slovenije v Zagorju, prav tako 
pa sem zmagal na odprtem 
prvenstm Hrvaške, povsod 
pa sta bili Članski disciplini le 
lig^t in semi kontakt V No-
vem Sadu sem nastopil tudi 
na svoji prvi profesionalni 
borbi v full kontaktu. Prema-
gal sem domačina Aleksan-
dra Djordjeviča, te zmage pa 
sem bil še posebno vesel, saj 
so bili na to prireditev povab-
ljeni sami vrhunski športniki 
v borilnih veščinah. Med vse-
mi, ki smo se borili v štirinaj-
stih borbah, sem bil na koncu 
razglašen tudi za najboljšega 
borca tekmovanja." 

Prav tako si v zadnjem času 
začd nastopati na bdcsarskih 
tekmovanjih. 

"Za boks sem se odločil 
zato, ker sem si želel izboljša-
ti tehniko rok. Trener Sašo 
Taraniš, ki je selektor sloven-
ske boksarske reprezentance, 
mi je predlagal, da se preiz-
kusim tudi na tekmah, in 
tako sem šel na državno pr-
venstvo, kjer sem zjnagal. 
Udeležil sem se tudi turnirjev 
v Italiji in bil ob zmagi nekaj-
krat razglašen tudi za najbolj-
šega borca turnirja. Vse to pa 
mi je dalo upanje, da bi v 

Gregor Debeljak si želi nastopiti tudi na olimpijskih igrah. 

zato, ker do sedaj še nobene-
mu Slovencu ni uspelo, da bi 
boksal na olimpijskih igrah. 
Kikboks pač ni olimpijska 
disciplina. Če bi bil, bi zago-
tovo že nastopil tudi na olim-
pijskih igrah." 

V tem letu te čaka tudi na-
stop na svetovnih prvenstvih. 

"Načrtujem nastop tako 
na svetovnem prvenstvu v 
boksu kot na svetovnem pr-
venstvu v kikboksu, želim pa 
si dobrega nastopa v boksu 
in medaljo na svetovnem pr-

Vsi , ki se zanimate za vadbo Idkboksa, se lahko Gre-
gorju pridružite na treningih v dvorani Poden v Ško^i 
Loki, vse informacije pa dobite na e-naslovu g r ^ . 
dd)€ljak@gmail.com ali po telefonu 040/359 495. 

boksu še lahko napredoval, 
zato se bom pripravljal tudi 
za kvalifikacije za olimpijske 
igre leta 2012. Te so že maja 
in junija 2009, in če mi bo 
uspelo, bom lahko nastopil v 
Londonu. To pa mi še več po-
meni zato, ker imamo vsi 
športniki željo nastopiti na 
olimpijskih igrah, pa tudi 

venstvu v kikboksu. Če bi 
premagal svetovnega prvaka, 
bi bil to res fantastičen 
uspeh..." 

Kaj slovenske tekmovalce v 
borilnih športih loči od dm-
gih najbdjših na svetu? 

"Ruski tekmovalci, pa tudi 
mnogi drugi, s katerimi se 

srečujem na tekmovanjih, so 
pač profesionalci, lahko se 
stoo^totno posvečajo temu 
športu. Mesečno dobivajo 
športne štipendije, država jih 
podpira t u i z denarnimi na-
gradami, ki jih dobijo za me-
dalje na evropskih ali svetov-
nih prvenstvih. Vsak ima 
svojega trenerja, svojega ma-
serja. Jaz nimam ničesar od 
tega, simbolično nagrado za 
kolajne dobim le od kikbok-
sarske zveze. Zato hodim v 
službo, nato pa vsak dan tre-
niram sam, poleg tega pa 
sem tudi trener drugih kik-
boksarjev iz Škofje Loke in 
okolice, ki jih je trenutno bli-
zu štirideset. Vse si plačujem 
sam, sponzorje je težko dobi-
ti, nekaj pomoči sem dobil v 
Alplesu, pomaga mi tudi Či-
stilni servis Rozman Mar-
jan. Vse, kar zaslužim, pora-
bim za svoj šport in udelež-
bo na tekmovanjih. Sicer pa 
nimam ne časa ne denarja 
za nič drugega, saj se zave-
dam, da če hočeš biti dober, 
ne preostane drugega kotve-
Uko treninga. Ves prosti čas 
pa je namenjen počitku, ki 
ga za vrhunski rezultat tudi 
ne sme manjkati." 

Mladi Savčani najboljši 
V I L M A S T A N O V N I K 

Celovec - Tik pred novim le-
tom je v Viktriigu pri Celov-
cu potekal tradicionalni tur-
nir McDonalds v malem no-
gometu. Na njem so uspešno 
nastopili trudi mladi gorenj-
ski nogometaši, najboljši v 
kategoriji U12, kjer je tekmo-
valo 21 ekip, pa so bili mladi 
upi Save, Id so najprej slavili v 
svoji skupini, nato pa so v pol-
finalu kar s 5 : o premagali 
ekipo KAC-a. 

Finale je bil nato kar slo-
venski; saj so se za naslov naj-

bolj ših pomerili z eldpo Celja. 
Odločilen zadetek za zmago 
Savčanov z 1 : o je dal Kristi-
jan Arh Česen. Ob koncu tur-
nirja so se tako nogometaši 
Save veselili največjega poka-
la za zmago, pokal za najbolj-
šega strelca turnirja pa je pre-
jel Urban Hartman, ki je na-
sprotnikom zabil kar deset 
golov. Ekipa Save je nastopila 
v postavi: Jan Primožič, Mar-
tin Prime, Kristijan Siedoje-
vk, Kristijan Arh Česen, Ur-
ban Hartman, Predrag Dra-
gojevič, Jaka Primožič in 
Aljaž Pire 

Mladi nogometaši Save so si v Celovcu priborili največji 
pokal za skupno zmago. 

GIBAJTE SEZNAMI 
M I R O S U V B R A C O C V J E T I Č A N I N 
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Pred in med prvo vožnjo 
Pred prvo vožnjo smo izbra-

li kolo, dodatno opremo in se 
nekaj malega poučili o hitrih 
popravilih. Prav pa bi bih, da 
napišem tudi kaj o oblačilih 
kolesaija. Na trguje ponudba 
kar pestra in namenjena seve-
da za različne letne čase. Za 
zimski letni čas sem že nekaj 
številk nazaj svetoval, kakšna 
oblačila potrebujemo za ne-
moteno koksaijenje. Večina 

jih kolesari ali vsaj začne res-
neje kolesariti v spomladan-
skem času, ki pa je za oblače-
nje zaradi nenehnih spre-
memb temperatur čez dan 
tudi zahtevno. 

Za začetek priporočam 
kratke hlače, majico s kratki-
mi rokavi in športno perilo. 
Kombiniramo pa z ogrevalni-
mi nogavČki in rokavčki in ko-
lesarsko vetrovko. Ogrevalni 
nogavčki so "odrezane" hlač-
nice dolgih kolesarskih hlač, 
po domače napisano. Izredno 
čuden kos oblačila, ki se pojav-
lja le v kolesarstvu, vendar je še 
kako praktičen. Nogavčke, ki 

jih pred vožnjo oblečete, lahko 
med vožnjo, ko ste dovolj segre-
ti ali vam postane preteplo, ne 
da bi morali slačiti hlače in 
kolesarske čevlje, preprosto sle-
čete. Enaki so tudi rokavčki, 
prav tako zelo specifičen kos 
kolesaijevega oblačila. Rokav-
čki so "odrezani" rokavi dolge 
kolesarske majice, le make več 
elastana vsebujgo, da lažje sto-
jmo na rokah. Funkcija rokav-
čkov je enaka kot nogavčkov, 
namenjeni so prvim kilome-
trov, ko tele še ni ogreto ali ko 

je temperatura ravno taka, da 
niste prepričani, ali potrebujete 
dolgi ali kratki dres za kolesar-

jenje. Vetrovka je lahko le ve-
trovka, lahko pa je to eden od 
dražjih kosov kolesarskih obla-
čil. O tem sem že veliko pisal, 
tako da presojo prepustim 
vam. Rokavice brez prstov so 
prav tako drugačne na po§ed, 
vendar nam predvsem služijo 
za boljši oprijem krmila. Varu-
jgo nas tudi pred morebitnim 
padcem. Vse našteto je izredno 
lahko in se z lahkoto zloži v 
žepe, kijih imate na hrbtni 
strani kolesarke majice. Kole-
satji se držimo preprostega in 
preverjenega nasveta: vedno se 
oblečemo tako, da nas oh star-
tu rahlo zebe, saj se bomo že po 
nekaj obratih pedal prav hitro 
ogreli. 

Pred prvo vožnjo je po-
membno tudi "začrtati" traso, 
po kateri bomo kolesarili. Pri-
poročam krožno pot v dolžini 
približno deset kilometrov, spe-
ljano pretežno po ravnini in 
manj prometnih cestah ali po-
teh, vozite po svojih zmožno-
stih in poslujte progo prevo-
ziti tri- do petkrat. Za začetek 
je najpomembnge, da se nava-
dite na kole. Na začetku priča-

kujete najveije težave z boleči-
mi ritnimi in hrbtnimi mišica-
mi, saj je sedenje na dokaj tr-
dem sedežu v prisilni aerodi-
namični drži neudobno. Vaše 
telo seveda tako prisilne drže ni 
navajeno, vendar če ste upošte-
vali vsa navodila o nakupu no-
vega kolesa, se boste navadili 
hitrge, kot ste pričakovali. 

Ce ste se odločili za sistem 
pedal spd ali look, bo vaše pe-
daliranje pravUngše in izkori-
stek bo prectj boljši, paziti pa je 
treba, da se s pedal pravočasno 
odpnete. Vsaj nekaj dni posve-
tite tudi temu, vedno imgte v 
mislih, da pedala najprg od-
pnete, šele nato se začnite 
ustavljati. Napaka vseh kole-
sarjev začetnikov pri uporabi 
omenjenih pedal je pozablji-
vost. Ni kolesarja, ki ne bi vsaj 
enkrat padel, preden se navadi 
na taka pedala. No, da vas po-
mirim, ti padci skoraj nikoli 
niso hujši, kajti največkrat se 
zgodijo pred rdečo lu^o na se-
maforju ali ko srečate znanko 
ali znanca in se hočete pred 
njim ustaviti. Razumete? Se-
veda razumete, vse, kar mora-
te vedeti o teh pedalih, je to, da 
se odpnete, preden se ustavite. 

Med treningom preizkusite 
tudi delovanje in uporabo pre-
stav. Moč prenosa izberite 
tako, da je vaša frekvenca pe-
dal od osemdeset do sto vrtlja-

jev v minuti. Pri prestavljanju 
pazite tudi na naslednje: izogi-
bajte se navzkrižnim preno-
som, Če imate na primer veri-
go na prednjem velikem veriž-
niku, ni priporočljivo, da upo-
rabljate zadnja dva velika ve-
rižnika. Kadar je veriga na 
srednjem verižniku, se izogi-
bajte uporabi zadnjega naj-
manjšega in zadnjega največ-

jega verižnika, in kadar upo-
rabljate prvi najmanjši veriž-
nik, ne prestavljajte na zadnja 
dva najmanjša verižnika. Pri 
teh kombinacijah veriga teče 
preveč navzkrižno, kar ni do-
bro za obrabo verižnikov, ne-
varno pa je tudi za verigo, saj 
bistveno povečate nevarnost, 
da jo pretrgate. 

Prav tako preizkusite delo-
vanje in uporabo zavor. Pri 
novem kolesu zlasti pri hidrav-
ličnih zavorah z diski delova-
nje in zavorna moč nista opti-
malna, zato se prvih nekaj ki-
bmetrov izogibajte dolgih spu-
stov, saj zavorne ploščice lahko 
pregrejete, kar lahko povzroči 
nesrečo oz. okvaro. Preizkusite 
tudi modulacijo in zavorno 
moč, da v roke dobite občutek 
za zaviranje. Vedno zavirajte 
na obe, na prvo in zadnjo za-
voro, in pazite, da kolo ne 
blokira oziroma vleče črte, saj 
je takrat zavorna pot najdalj-
ša, kontrola kolesa pa naj-
slabša. (Slike so objavljene na 
intemetu) 

mailto:ljak@gmail.com
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H MOJ POGLED 
D A M J A N A Š M I D 

Novoletni obeti 

Rdeča nit večine pogovo-
rov je recesija. V ljudi 
se je naselil strah in če-

prav nam vlada zatrjuje dru-
gače, ne vem, kdo temu verja-
me. Bolj kot kdajkoli se ho tre-
ba zanesti nase. Letošnje leto 
ho naklonjeno prilagodljivim 
ljudem. Nimam idqe ali rešit-
ve za vs« tiste, ki bodo odpuš-
čeni in žrtve v imenu dobička. 
Vedno je bilo, je in bo tako, da 
prvi občutijo krizo najšibkejši. 
Pri tem me ne skrbi toliko za 
odrasle kot za otroke. Otroci 
težko razumejo, da je denar 
sveta vladar in pomanjkanje v 
družini ne vpliva samo na 
materialne dobrine, ampak 
tudi na medsebojne odnose. 
Napetost, stiske, prepiri in 
tudi bolezni so posledice, ki jih 
prinese izguba dela. V težkih 
časih se pokaže prava poveza-
nost v družini in to je merilo 
ljubezni. Pomembno je, kako 
se pogovarjamo in da skupaj 
iščemo rešitve. Z otroki bodi-
mo iskreni, vendar jim ne na-
lagajmo svojih bremen in 
stisk. Otroci so otroci in ne 
morejo razmišljati kot odrasli. 
Za življenje jih ne smemo 
opremiti z jamranjem in s 

čakanjem rui zadetek na lotu. 
Lahko jim pokažemo, kako se 
je potrebru) boriti in iti naprtj, 
kljub težkim časom. Razmiš-
Ijajmo na široko. Dokler smo 
zdravi, lahko delamo marsi-
kaj. Delo v tovarni je bolj ali 
manj stalno in na neki način 
nam zagotavlja varnost. Pa 
vendar, je temu res tako? Da-
nes ni nobena služba več "do 
penzije", tako kot je bilo to 
včasih. Najtežje je ljudem, ki 
imajo samo še nekaj let do 
upokojitve. Za mlajše pa so 
rešitve. Včasih se celo izkaže, 
da je bila kriza koristna, če jo 
izkoristimo s svojimi močmi 
in talenti. Veliko ljudi je po-
iskalo novo delo, lotili so se sa-
mostojnega posla in našli so 
drugačne poti do zaposlitve. 
Človek je sam sebi največji 
sovražnik. Najhujše omejitve 
si postavimo sami - česa ne 
znamo, zmoremo ali nočemo. 
Odnos do dela in velika moti-
vacija sta nam v pomoč. Ni-
hče ne bo potrkal na vrata in 
rekel "za vas imam delo". 
Otroci nas potrebujgo. Zanje 
smo odgovorni starši in ne 
država. Zato dajmo od sebe 
najboljše, kar zmoremo. 

Prisluhnite nam -
polepšali vam bomo 
dan. 

;r';9i.o MHz 
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Kraljevska dišava 
Ker danes praznujejo sv. trije kralji, bodimo tudi mi malce kraljevsko obarvani. No, dišavnica, 
o kateri bomo govorili, sicer nima nobene povezave s sv. tremi kralji. Skupno jim je zgolj kraljevsko 
ime. V mislih imamo baziliko, katere latinsko ime Ocimum basiciicum pomeni "kraljevska dišava". 
Ta rastlinica plemenitega imena v kulinariki velja za pravo kraljevo začimbo, v zdravilstvu pa med 
drugim znižuje količino holesterola v krvi, kar je po praznikih zelo dobrodošlo. 

P A V L A K U N E R 

BažiLka, bažuljek, bosilj, 
bosiljek, božiljek, bražilka, 
bržilka je nekaj poljudnih 
imen, ki so jih rastlini prijet-
nega začimbnega okusa na-
deli Slovenci. V Indiji naj bi 
jo gojili že 3000 let pred na-
šim štetjem. Na staro celino 
naj bi jo davno tega zanesel 
Aleksander Veliki. V času 
Cezarja je slovela kot odlična 
začimbna, okrasna in zdra-
vilna rastlina. Na svojih vrto-
vih so jo v 12. stoletju začeli 
gojiti Hienihi. Zelo ljuba je 
postala Italijanom, uspešno 
pa si je utrla pot tudi v naše 
vrtove in domove. Dobro se 
ujema s paradižnikovimi 
jedrni, zelenjavo, s solatami 
vseh vrst, siri, denimo moca-
relo. Z njo tudi odiišavimo 
mnoge omake. Ne smemo 
pozabiti niti na pesto, zna-
menito omako iz mešanice 
bazilike, česna, pinjol in olj-
čnega olja. Omenjeni pripra-
vek se najbolje obnese na te-
steninah. 

Spodbuja prebavo 
in lajša nespečnost 

V zdravilne namene upo-
rabljamo tako svežo kot po-
sušeno baziliko, ki jo na 
drobno zrežemo in hranimo 
v temnem prostoru v dobro 
zaprti posoi , da ne izpuhti 
vsa zdravilna in začimbna 
moč. Bazilika uspešno od-
pravlja napenjanje, pospešu-
je prebavo, krepi želodec in 
zbuja tek. Uspešno blaži 

tudi bolečine in krče v želod-
cu. Dobro dene pri vnetju 
tankega črevesa in pri zas-
trupitvah v želodcu in čre-
vesju. Že od nekdaj velja za 
zelišče, ki krepi in poživlja, 
izboljšuje vitalnost, pomaga 
pri depresiji, migrenah, tes-
nobi. Priporočajo jo ljudem, 
ki so zelo živčni in otrokom, 
ki težko zaspijo. Prav tako 
seveda tudi odraslim, ki jih 
daje nespečnost. 

Pomoč za dihala in srce 

Bazilika se za izjemno ko-
ristno izkaže pri vnetjih di-
halnih poti. Z njo zdravimo 
kašelj, prehlad, astmo in 
bronhitis. Pri bolečinah v 
grlu in hripavosti grgramo 
bazilikin čaj. Preprečuje 
okužbe in zbija povišano te-
lesno temperaturo. Bazilika 
naj bi varovala srce pred stre-
som, zniževala krvni tlak in 
raven holesterola. Zniževala 
pa naj bi tudi raven krvnega 

Zelo se ujame s paradižnikom in mocarelo. 
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sladkorja in tako blažila tego-
be sladkornih bohiikov. 

Pospešuje izločanje 
mleka 

Učinkovita je pri boleznih 
sečil, denimo pri vnetju led-
vic, pri pekočem seču in bo-
lečem mokrenju. Zdravi beli 
tok in pospešuje izločanje 
mleka iz mlečnih žlez pri do-

^ ^ • % 
Bazilika ima med začimbami posebno mesto. 

ječih materah. Ce z baziliko 
splakujemo usta, bo pozdra-
vila boleče in neprijetne afte 
in odgnala neprijeten ustni 
zadah. 

Dve ali tri skodelice čaja 

Za čaj v oblild poparka vza-
memo cvetje, liste in vrhnje 
dele stebla ali pa uporabimo 
samo liste. ŽliŠco teh prelije-
mo s skodelico vrele vode, 
premešamo in pustimo po-
krito stati deset do petnajst 
minut. Pijemo dve do tri sko-
delice nesladkanega čaja na 
dan po požirkdh. V primeru, 
da ga uporabljamo kot prsni 
ali pljučni čaj, pa mu lahko 
dodamo žličko medu. Z diše-
čo bazilikino kopeljo bomo 
izboljšali splošno počutje in 
se poživili. Ljudsko zdravil-
stvo pri vnetju ledvic svetuje 
čajno mešanico iz enakih de-
lov bazilike in listov breze 
(Betula pendula), ki jo pri-
pravimo kot poparek. 

Vse je modro in dobro 7 8 v R A K O V I H K L E Š Č A H 

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

Zdrav človek ima tisoč raz-
ličnih želja, bolan eno sa-
mo: ozdraveti. Kdo je to mi-
sel prvi izrekel, ne vem, vse-
kakor drži. 

Sobota, 3. avgusta 

Včeraj me je Andrej "po-
bral" tw Golniku in odpeljala 
sva se naravnost v Premantu-
ro, točneje, v Tešalero, kjer 
Tina s svojo družino preživlja 
poletne počitnice. 

S kemoterapijo imam zdaj 
že toliko izkušenj, da vem, 
da me bo slabost po njej 
zgrabila šele jutri, danes pa 
se bom počutila še kolikor 
toliko 1» redu. Ko se zbudim, 

je v kampu še vse mirno. 

Vzamem brisačo in grem 
do prvega zaliva plavat. Uži-
vam; nad menoj nebesna 
modrina, pred menoj belina 
Medulina. Nekaj jadrnic drsi 
proti odprtemu morju. Na 
dosegu roke se na morski gla-
dini brezskrbno ziblje galeb. 
Uležem se na hrbet in se pre-

pustim morskemu toku. 
Kar precej zamahov sem 

morala narediti, da sem pri-
plavala nazaj na obalo. Zdaj 
sem zleknjena na skalo in se 
trudim slišati valove, ki se 
nežno razlivajo po skali. Sla-
bost in šibkost vztrajno nače-
njata nwjo voljo. Samo malo 
manjka, da ne bruham. Ne. 
Ne bom bruhala. Niti tega si 
ne dovolim oziroma si ne pri-

znam, da sem - hočem nočem 
- vendar nekoliko šibka. 

Namesto da se vdam v res-
nico, si nataknem kratke hla-
če in superge, poberem brisačo 
in začnem umirjeno in poča-
si teči. Po lastni presoji prete-
čem kakšne tri kilometre, po-
tem pa se domala sesedem v 
morje. Kakor koli že, prema-
gala sem tisti glas v sebi, ki je 
brezobzirno pritiskal na mojo 
zavest in na mojo voljo, češ da 
je kemoterapija tako strašen 
in težak medicinski oziroma 
kemijski poseg v telo, da se to 
na noben način ne more ozi-
roma ne sme dobro počutiti. 

Kot kup nesreče sedim v 
morju in se trudim misliti po-
zitivno. Pri tem si pomagam 

z Martinom Kojcem in njego-
vim življenjskim učbenikom. 
Takole pravi: "Če je v življe-
nju vse, kar se dogaja, vnaprej 
določeno, modro in dobro, je 
vendar vse, kar se godi, že 
samo po sebi dobro. Iz tega 
preprostega razloga se nam ni 
treba nikjer prizadevati ali 
hoteti kaj izsiliti. Ker je v živ-
ljenju vse, kar se godi, vnaprtj 
določeno, modro in dobro, 
nam je res lahko popolnoma 
vseeno, kaj se je že zgodilo, 
kaj se trenutno dogaja in kaj 
se še bo zgodilo, ker, prvič, 
sploh ne moremo ničesar spre-
meniti in ker se, drugič, nekaj 
slabega sploh ne more zgoditi. 
Če se pravilno vživimo v to 
življenjsko modrost, skoraj ne 

moremo prav doumeti, kako 
sili danes še vedno večina 
človeštva ruiravnost v nesrečo. 
Na drugi strani pa spet začu-
deni ugotavljamo, kako se 
začenja vse v našem življeiyu 
čisto samo po sebi urejati in 
oblikovati nam v prid." 

Če drži, da je vse določeno 
vnaprej, se mi nikakor ni tre-
ba za nič sekirati. Dovolj je, 
da verjamem v svojo pozi-
tivno usodo in v to, da bom 
svojo življenjsko preizkušnjo 
prej ali slej premagala. Da je 
torej (velika) slabost, ki jo 
trenutno čutim, samo kratka 
epizoda na poti k popolni in 
dokončni ozdravitvi mojega 
telesa. 

(Se nadaljuje.) 

mailto:info@g-glas.si
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Kisla repa 
B O R I S B E R G A N T 

Kisla repa prav tako kot 
kislo zelje najbolj prija v po-
zni jeseni in pozimi, še po-
sebej zato, ker je zelo bogata 
Z vitaminom C. Repa je biJa 
sicer v Evropi najpopular-
nejša v času pred krompir-
jem, potem pa je vse do da-
nes precej po krivid povsem 
izgubila na popularnosti. 
Kisla repa sicer ni prav pose-
bej hranilna, vendar pa je 
cenjena predvsem zaradi vi-
taminov in njenih pozitiv-
nih učinkov na telo. Kupiti 
jo je mogoče skoraj v vsaki 
trgovini, vendar je najboljša 
tista pri kmetu ali na trgu di-
rektno iz lesene kadi, v kate-
ri se je kisala. Posebne po-
zomosti nakup ne terja, saj 
videz in vonj povesta skoraj 
vse, jo je pa vredno pokusiti 
tam, kjer je to mogoče, saj je 
zaradi pogostega dodajanja 
sladkorja rada prekisla. Kis-
la repa se najdlje ohrani v le-
seni kadi, kjer se je tudi sld-
sala. Za krajši čas jo lahko 
shranimo tudi v hladilniku, 
vendar nikar v plastični po-
sodi, čeprav trgovd ponuja-
jo namenske plastične sod-
čke za kislo zelje in repo. 
Kislina in plastika pač ne 
gresta skupaj. Kisla repa je 
uporabna v solatah, je odlič-
na kot priloga h krvavicam, 
pečenicam in pečenemu 
mesu, zelo znana pa je prek-
murska bujta repa. Ob kisli 
repi morajo dišati pečenka, 
klobase, krvavice, prekajena 
rebrca, krače,... 

Kisla repa s piščancem 
in papriko 

Za 5 oseb potrebujemo: pol 
rdeče in pol zelene sveže pa-
prike, 1 čebulo. 1 kg kisle repe, 

JO dag piščancih prsi, 1 na-
vaden jogurt, 3 žlice jabolčne-
ga kisa, sol, sveže mlet poper 
in nekaj vejic svežega kopra. 

Piščančje prsi solite, jih v 
ponvi specite ter jih pusti-
te, da se ohladijo. Oprani 
papriki narežite na trakove, 
čebulo pa na kolobarje. 
Repo stresite v posodo, do-
dajte papriki in čebulo, so-
lite ter premešajte. Na 
krožnike naložite priprav-
ljeno mešanico, nanjo na-
ložite na trakove narezane 
piščančje prsi in prelijte s 
prelivom, ki ga pripravite 
iz jogurta, jabolčnega kisa, 
sob in popra ter potresite s 
sesekljanim koprom. 

Kisla repa v solati z orehi 

Za 4 osebe potrebujemo: 80 
dag kisle repe, 10 dag celih 

orehovih jedrc, 1 strok česna, 
malo rdeče mlete paprike, 2 
žlici bučnega olja, sol in sveže 
mlet poper. 

Kislo repo stresite v poso-
do za solato, jo potresite s 
sesekljanimi orehovimi je-
drci, sesekljanim česnom, 
popoprajte, solite, dodajte 
še rdečo papriko in bučno 
olje, vse skupaj premešajte 
ter takoj postrezite. 

Mineštra iz kisle repe, 
pora in krompirja 

Za 5 oseb potrebujemo: 20 
dag svinjine brez kosti, 1,2 I 
vode, 1 manjši por, 2 stroka 
česna, 30 dag kisle repe, 20 
dag krompirja, 1 dag moke, 
sol, sveže mleti poper, 4 lovo-
rove liste, 0,5 žličke mlete ku-
mine in 0,5 žlice sesekljanega 
peteriilja. 

V lonec dajte na kocke 
narezano svinjino, vodo, na 
kolobarje narezan por, strt 
česen, kislo repo, opran in 
olupljen ter na kocke nare-
zan krompir , lovorov list. 

kumino, sol in poper. Vse 
skupaj kuhajte toliko časa, 
da se krompir zmehča. Na-
zadnje juho še podmetite z 
mešanico moke in vode, 
dobro prevrite, potresite s 
sesekljanim peteršiljem in 
po potrebi dosolite in po-
prajte. 

Pečena kisla repa 
s pečenico in slanino 

Za 4 osebe potrebujemo: 4 
pečenice, 1 sesekljano čebulo, 
1 dl oljčnega olja, 1 kg kisle 
repe, 20 dag tanko narezane 
slanine, 3 dl mesne juhe, sol 
in sveže mlet poper. 

Pečenice nekajkrat pre-
luknjajte z vilicami in jih v 
posodi marinirajte s čebu-
lo, soljo, oljčnim oljem in 
poprom. Kislo repo sperite 
z vodo, jo odcedite in jo zlo-
žite na pekač. Po njej raz-
poredite pečenice z marina-
do vred, slanino in prelijte 
z juho. Postavite v na 180 
stopinj Celzija ogreto peči-
co, pecite 50 minut in takoj 
postrezite. 

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: gobova juha, svinjske zarebrnice po cigan-
sko, krompir v kosih, dušeno kislo zelje, jabolčni zavitek; 
Večerja: porova pita, jogurt ali pivo. 
Ponedeljek - Kosilo: pretlačena fižolova juha z rezanci, pope-
čene skutne palačinke; Večerja: zrnat kruh, jetrna pašteta, 
kislo zelje z bučnim oljem v solati. 
Torek - Kosilo: krvavice z dušeno repo, pražen krompir, 
pečena jabolka; Večerja: ajdovi žganci z ocvirki, mleko. 
Sreda - Kosilo: korenjeva juha s kosmiči, ocvrti lignji, tatar-
ska omaka, francoska štruca; Večerja: sirovi ocvrtki, okisan 
krompir s čebulo. 
Četrtek - Kosilo: goveja juha z vlivanci, govedina iz juhe, pra-
žen krompir, jabolčni hren; Večerja: mlečna kaša s suhimi 
slivami, kompot iz suhega sadja ali mleko. 
Petek - Kosilo: polenta z žajbljevim maslom, paradižnikova 
omaka, mešana solata; Večerja: ohrovtovi kaneloni s sirom, 
solata iz sladkega zelja s krompirjem. 
Sobota - Kosilo: ješprenj s suhim vratom In zelenjavo, krom-
pirjevi žganci, mandarine; Večerja: domača pica, fižolova 
solata s tatarsko omako in kislimi kumaricami, pivo. 

Porova pita 

Dobra polovica zamrznjenega listnatega testa, so dag pora, 
5 dag masla ali margarine, 2 rumenjaka, 1 dl kisle smetane, 
sol, poper. 
Por nai-ežemo na kolobarčke; posolimo, prepražimo na 
margarini in ohladimo. Nato ga zmešamo z drugimi sesta-
vinami. V pomaščen pekač izmenično nalagamo plasti testa 
in pora, tako da ostane na vrhu plast testa. Pečemo 40 
minut pri 2 0 0 stopinjah Celzija. 

Fižolova juha z rezanci 

50 dag fižola v zrnju, 3 čebule, 3 žlice olja, 1 žlica moke, 2 žlici 
paradižnikove mezge, 2 I vode, 1 jušna kocka, 3 žlice kisa, sol, 
poper, lovor, majaron, bazilika. 
Fižol čez noč namočimo, solimo, skuhamo in pretlačimo. Iz 
čebule, moke in paradižnika napravimo na olju prežganje, 
primešamo vse ostalo, skupaj s pretlačenim fižolom in 
kuhamo še pol ure. Vmes v juho zakuhamo še rezance. 

Sirovi ocvrtki iz kuhanega testa 

Kuhano testo testo: 0,251 vode, 12 dag moke, 5 dag margarine, 
sol, 15 dag rtaribanega sira, 2 jajci. 
V slano vodo zakuhamo maslo ali margarino in moko ter s 
kuhalnico stepamo toliko časa, da dobimo gladko kepo, jo 
odstavimo, malo ohladimo in drugega za drugim primeša-
mo obe jajci, nato pa še sir. Kupčke nalagamo v pekač in 
jih v pečici spečemo ali jih v olju ocvremo. 

Lahke jedi za ponovoletne dni 5 7 K U H A R S K I R E C E P T I 

J A N E Z Š T R U K E L J 

Med novoletnimi prazniki 
smo jedli preveč, zato z zdra-
vo prehrano poskrbimo za 
očiščenje organizma. 

Kremna juha 
s črnim rižem 

Sestavine: 2 drobni čebuli, 6 je-
dilnih žlic margarine, j dagpi-
rine moke, 0,75 I zelenjavne 

juhe, 20 dag črnega riža, 3 na-
ribani korenčki, 1 skodelica so-

jinih rezancev, 3 kuhinjske žli-
ce sesekljanih mandljev, sol, 
poper, 1 žlička zelenjavne za-
čimbe, pol dl belega vina. 

Priprava: V posodi na 
margarini prepražimo se-
sekljano čebulo. Dodamo 
moko in neprestano meša-
mo, da se ne naredijo me-
hurčki, nato zali jemo z 

juho. Dodamo riž, korenje, 
mandeljne in solimo ter po-
pramo. Kuhamo še nekaj 
minut. Na koncu dodamo 
še vino in zelenjavno za-
čimbo ter juho še prevre-
mo. Juho pretlačimo s pa-
l ičnim mešalnikom. Tik 
pred serviranjem juhi doda-
mo kuhane sojine rezance 
in sesekljan peteršilj. 

Krompirjevi štruklji 
z lanenimi semeni 

Sestavine: 40 dag krompirja, 
20 dag ostre moke, 7 dag piri-
nega zdroba, 6 dag margarine, 
jjajca. 

Priprava: Krompir opere-
m o in skuhamo. Kuhanega 
olupimo in takoj pretlačimo 
skozi pasirko. Dodamo jajca 

in maščobo. Ohlajenemu 
krompirju dodamo še moko 
in zdrob, solimo, dodamo 
malo muškatnega oreščka in 
pognetemo v testo. 

Nadev: 12 dag lanenih se-
men, 6 dag margarine, 3 jajca, 
1 dl kisle smetane, sol, poper. 

Priprava: Margarino razto-
pimo na vročem ognju. Do-
damo laneno seme, nekoliko 
prepražimo, solimo, popra-
mo in dodamo jajca in kislo 
smetano. Testo razvaljamo, 
ga premažemo z jajcem in 
nanj razporedimo priprav-
ljen nadev. Testo zvijemo v 
štrukelj, ki ga nato zavijemo 
v pomaščeno alufolijo. Kuha-
mo ga v vodi približno } o 
minut, odvisno od debeline 
štruklja. Kuhane narežemo 

na tretjine in prelijemo s 
kremno špinačo. 

KremtM špinača: 20 dag 
špinače o d t ^ m o . V kožici 
raztopimo 4 dag margarine, 
dodamo 2 sesekljana stroka 
česna in moko. Nekoliko 
prepražimo, dodamo odtalje-
no špinačo in premešamo. 
Nazadnje špinači dodamo po 
okusu kislo smetano, mu-
škatni orešček, sol in poper. 

Sojini zrezki na žaru v 
andaluzijski omaki 

Sestavine: 8 sojinih zrezkov, 
pol dl sončničn^a olja, S dag 
čebule, 2 stroka česna, sojina 
omaka po okusu, 1 žlica para-
dižnikove mezge, 1 doza djuve-
ča konzerve. 

Priprava: Namočene, pre-
vrete in rahlo ožete zrezke 
dobro začinimo s sojino 
omako, strtim česnom, po-
prom, soljo in prelite z olj-
čnim oljem pustimo krajši 
čas, da se marinirajo. Zrezke 
spečemo na hitro na vročem 
žam ali v ponvi, jih damo v 
kožico in prelijemo s pri-
pravljeno omako ter dobro 
prevremo. 

Omaka: Na maščobi oveni-
mo narezano čebulo, doda-
mo česen, paradižnikovo 
mezgo, nekol^o zalijemo z 
zelenjavno juho ter dodamo 
še djuveč iz konzerve. Oma-
ko dobro prevremo in začini-
mo. Poleg ponudimo slani 
krompir z narezanim drob-
njakom in zeleno solato 2 na-
ribanim tofujem. 



12 ZANIMIVOSTI info(g)g-gfas.si 

Tudi učenje j e Lahko prijetno 
Priročnik zo samostojno jče'je 

10,43 € 

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

e-pošta: narocnineOg-glas.si, www.goreniskiglas,si 

MojeDeloxom 
Izberi prihodnost 

MOjE DELO, spletni marketing, d.0.0. 
Podulišita 92,1000 Ljubljana, Slovenija, T: 01 51 35 700 
VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSLITVENIH OGLASOV (300 - 500) 
NA: www.tiioiedelo.com. info@moiedelo.coiti 

ElektroInStalater m/ž (Bled) 
Zaposlimo etektroinaalaterja z najmanj triletno šolo, ki ima najmanj 3 leta de-
tovnih izkušeni na področju elektrotehnike. Od vas pričakujemo samosloinost, 
urejenost, komunikativnost in poznavanje osnovniti računalniških okolij. Vest-
no delo bo opaženo in nagrajeno. Ponujamo vam dek5 v mladem, inovativnem 
okolju, služtaeni telefon in avtomobS tec ob uspešnem delu možnost napredo-
vanja. PtvIT KUMA COMMERCE, BLED, d. O. O.. Pot na Lisk» 8,4260 Bled, 
prijave zt5iramo do 04. 02. 2009. Več na www.mojedeto.com. 

Višji prodajni svetovalec (za tuje l̂ ge) <m/ž) (Munchen) 
Znanja: seznanjeni morate biti s portfeSem projektnega IT postovanja in imeti 
prodajne in pogajalske izkušnje na nivoju vodstvenega upravljanja. Seznanjeni 
ste s pomernbnešiml praviB, pjBdpisi glede pogajalskih pogocS) in vodenja pro-
jektov. NujtK) ježek) dobro (»sno in ustno znanje nemščine in angleščine; kak-
šen dnjg evroijski, indjski ali ruski jezŜ  pa je prednost. Siemens AG, Munchen, 
OMijnchen, prijave zbiramo do 29.01. 2009. Več na vvmv.mojedekj.com. 

Prodajalec m/ž (Kranj) 
Bi tudi vi želeli svoje spretnosti in znanje razvijali v družbi največjih? Ujemite svoj 
poklk; v Mercatorjul Mercator. d. d.. Dunajska cesta 107,1000 Ljubljana, pri-
jave zbiramo do 29. 01. 2009. Več na www.mojedelo.com. 

Delavec v steklarstvu - možnost priučitve m/ž (Medvode) 
ZaposTimo delavca v steklarsko aluminijski delamici za razrez in obdelavo ste-
kla. montažo stekla in občasm aluminija ter druga dela v steklarski delavntoi. 
Pogoj: vozriiški izpit, njtfančnost. vztranjost in w>5a za priučitev v steklarski de-
lavnk̂ . NucSmo delovno lazmerje za nedotočen čas, stimulativen dohodek so-
razmeren dobro oprav̂ enemu dekj, redno plačilo, regres. božičnkx>, možnost 
priučitve. Steklarstvo in ALU konstrukcije Maijan Omanovič s.p.. Žlebe 1k, 
1215 Medvode, prijave zbiramo do 25.01.2009. Več nawww.mojedeto.com. 

Vodja gradbišč m/ž (Ško^ Loka) 
Ponujamo vam: poklfcni izziv, samostojno in dinamično deto pri vodenju ambi-
ctoznega tirna v odličnem podpornem okolju; stimulativno plačSo trendovsko 
nagrstjevanje za uspešno opravljeno deto; odlične možnosti za vaš osebni in 
kariemi razvoj v sodobnem delavnem okolju z jasno zastavljenimi cUji; strokov-
no nadgradnjo vaših znanj ter drugih znanj, ki so pomembna za doseganje ci-
ljev. SGP Tehnik, d. d.. Stara cesta 2, 4220 Štofia Loka, prijave zbiramo do 
23. 01. 2009. Več na wvw.moie<teto.com. 

Kalkulant m/ž (Škô a Loka) 
Od vas pričakujemo: višješolsko ali srednje šolsko izobrazbo gradbene smeri; 
zaželeno je, da imate detovne izkušnje s področja gradbenih kalkulacij; dotro 
poznavanje dela z računalnikom, predvsem programa Excel; vozniški izpit ka-
tegorije B; doslednost, natančnost in spolnost analitičnega razmišljanja. 
S6P Tehnik, d. d.. Stara ceste 2, 4220 Škofla Loka, prijave zbiramo do 23. 
01. 2009. Več nawww.mojedeto.com. 

Tehnični sodelavec v pisarni (Medvode) 
Pričakovanja od naših sodelavcev so visoka; strokovnost, komunikativnost, 
organiziranost, zmožnost timskega dela, resnost pri deKi, zanesljivost, prodajna 
naravnanost. Če ste po izobrazb) gradbeni inženir, z znanjem angleškega in hr-
vaškega jezika, otjvladate ACAD in MS Office ter želite detovati v mednarodnem 
podjetju, potem postanite del našega timal Hauraton, d. o.o.,Zbitskacesta4, 
1215 Medvode, prijave ziMamo do 23.01.2009. Več nawvKW.mojedeto.com. 

Komercialista v transportu m/ž (Lesce) 
Pričakujemo: vsaj V. stopnjo usti«zne Izobrazbe, zaželene delovne izkušnje, 
znanje uporabe računalnika in programskih orodij, obvezno znanje italijanske-
ga jezika, zaželeno znanje nemškega jezBo, vozniški izpit kjSegorijo B, natanč-
nost, vestnost in deto v timu. Ažman, d. o. o., LjBsce,Tržaška 1,4248 Lesce, 
prijave ztjiiamo do 22. 01. 2009. Več na www.mojedeto.com. 

Upravljavec strojev m/ž (Škofla Loka) 
Pričakujemo: končano poklicr)o šoto, izkušnje na podonem detovnem mestu. 
Nudimo: delovno razmene za nedoločen čas s &itiesečnim poskusnim de-
lom, maSca organizirana na detovnem mestu, napredovanje, izobraževanje. 
Sibo G, d. o. o., Hafnerjevo naselje 126, 4220 Ško^ Loka, prijave zbiramo 
do 14. 01. 2009. Več nawww.mojedelo.com. 

Glavni kuhar m/ž (Preddvor) 
Hotelski kompleks Hotel Bor in Grad Hrib v Preddvoru, zaradi odprtja prenov-
ljene Gostilnk« Akia v Gradu Hrib valji k sodelovanju strokovnega glavnega ku-
harja z naslednjimi izkušnjami in vrednotami: najma/ij V. stopnja gostinske sme-
ri, večletne izkušnje na primerijivem detovnem mestu kot samostojen in vodi-
len kuhar, vodstvene, koordinacijske in ofganizacfeke sposobnosti. Arcusme-
dica. d. o. o.. Industrijska c. 2e, 6310 Izola, prijave zbiramo do 14.01. 2009. 
Več na www.mojedeto.com. 

Izkušeni natakar m/ž (Predctvor) 
Hotelski kompleks Hotel Bor in Grad Hrib v Preddvoru, zaradi vedno večjega 
obsega dela vabimo k sodek3vanju strokovnega nataKaija z naslednjimi izkuš-
njami in vrednotami: urejenost, komunikativnost, sposotmost dela vtimu, IV. ali 
V. stopnja gostinske smeri - strežlja, 3 leta delovnih izkušenj kot samostojen 
natakar, znanje angleškega in/a« nemškega jezika. Aicusmedica. d. o. o.. In-
dustrijska C. 2e, 6310 Izola, prijave zbiramo do 14. 01. 2009. Več na 
www.mpjedeto.com. 

Donacija mladinskemu centru 
S I M O N Š U B I C 

Cerklje - Mladinski center 
Cerklje, ki deluje v okviru 
župnijske Karitas, je m e d 
novoletnimi prazniki prejel 
nepričakovano darilo - novo-
letno donadjo Banke Koper. 
Simboličen ček v znesku dva 
tisoč evrov je vodja centra 
Nataša Urh prejela iz rok 
vodje kranjske poslovne eno-
te Banke Koper mag. Davida 
Zormana. Banka Koper je si-
cer novoletne donacije po-
klonila štirinajstim humani-
tarnim organizacijam, koli-

kor i m a banka v Sloveniji 
tudi poslovnih enot. Banka 
Koper že nekaj let za novo-
letne donadje namenja de-
nar, ki bi ga sicer porabila za 
novoletne obdaritve poslov-
nih partnerjev. Do zdaj so 
bili m e d prejemniki njenih 
novoletnih donadj organiza-
d je , ki namenjajo posebno 
skrb otrokom in mladini v 
stiski, muzeji , galerije, knjiž-
nice, društva upokojencev in 
druge neprofitne organizad-
je. V Mladinskem centru 
Cerklje bodo denar porabili 
za obnovo svojih prostorov. 

V Mladinskem centru Cerklje so se zelo razveselili 
nepričakovane novoletne donacije. 

Pomoč Natovim silam 
S L K A N A P . K O V A Č I Č 

Kranj - V vojašnid v Kranju je 
bila včeraj slovesnost ob pri-
mopredaji dolžnosti Natovih 
odzivnih sil (NRF) med i i . in 
12. enoto v pripravljenosti Slo-
venske vojske (SV). Pripadni-
ki i8. bataljona za jedrsko, ra-
diološko, kemično in biološko 
obrambo so dolžnost za na-
slednjih šest mesecev predali 
pripadnikom 17. bataljona vo-
jaške polidje. Slavnostni go-
vornik je bil polkovnik Miloš 
Šonc, predstavnik poveljstva 
sil SV. Med drugim je pove-

dal, da je SV obvezana, da v 
Natove odzivne sile prispeva 
del svojih vojaških sil in da so 
dosedanje aktivnosti prispe-
vale k mednarodnemu ugle-
du SV. 18. bataljon je od leta 
2 0 0 4 do zdaj sodeloval v še-
stih rotadjah NRF pri dekon-
taminadjah, 17. bataljon voja-
ške pol id je pa bo sodeloval 
pri nadzorih mednarodno va-
rovanih območij. Natove od-
zivne sile (NRF) so v stalni 
pripravljenosti za delovanje 
na območju di iav članic Nata 
in zunaj njega, njihov odzivni 
čas je nekaj dni. Med govord 
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Miloš Šonc (levo) na primopredaji dolžnosti / Foto Ti™ ooki 

na slovesnosti v Kranju sta 
bila tudi major Marjan Sirk, 
poveljnik 17. bataljona vojaške 
polidje, in major Drago Des-

nica, namestnik poveljnice 
18. bataljona za jedrsko, radio-
loško, kemično in biološko 
obrambo. 

RADIJSKI SPOREDI 
Radio Kranj. 97,3 Mhz 
(www.radio-kranj.si/progrm.php) 
V torkovo jutro ste se prebudi 11 z Ano Jagodic in Igorjem Štefančičem. 
Dopoldansko družbo vam bo delal Peter Šalamon, za njim bo mikro-
fon prevzela Polona Ramšak, popoldne pa bo tokrat z vami Lili Kalan. 
Ob 17.15 ne zamudite avtomobilistične oddaje, ki jo pripravlja in vodi 
Marjan Potrata. Kaj je novega v Zavodu za turizem Kranj, boste 
izvedeli v sredini dopoldanski temi ob 9.15, s centra za trajnostni 
razvoj podeželja pa se nam bodo pridružili ob 16.15. O predsedovan-
ju Alpski konvenciji bomo govorili v četrtkovi temi dopoldneva, pred-
stavniki Inštituta Krog pa bodo pripravili kakSno zanimivo temo ob 
17.15. O Evropskem letu ustvarjalnosti bomo govorili v petek ob 9.15, 
popoldan pa ne zamudite radijske lestvice in rubrike Pometamo po 
domači glasbeni sceni. Bistre glavice vabimo pred radijske sprejem-
nike v soboto ob 9.15, ljubitelje planin pa k poslušanju radijskega 
nahrbtnika ob 16.15. Tokratno radijsko razglednico bo iz Tržiča 
poslala Nataša Kne Leben in sicer v nedeljo ob 13.30. 

Radio Sora, 91,1 Mhz 
(www.radio-sora.sl) 
V današnji oddaji aktualno bomo izbirali najodmevnejši dogodek 
lanskega leta, v oddaji Vrelci zdravja pa gostili strokovnjakinjo za 
prehrano Marijo Merljak. V sredo ob devetih bomo pokukali v Prešer-
novo gledališče, ob enajstih gostili župana Železnikov Mihaela Pre-
vca, planinski oddaji pa bomo namenili minute po 17. url. V četrtek 
ob devetih vas bomo povabili na vsakoletno zimsko orientacijsko 
tekmovanje Glas svobodne Jelovice, ki ga pripravljajo škofjeloški 
taborniki, ob enajstih bomo spet reševali vaša vprašanja In pobude, 
ob pol petih popoldne pa v studiu pozdravili vrtnarskega mojstra 
Slavka Zgonca. V petek ob devetih vas bomo povabili v Dražgoše, 
popoldne, s petkovo razglednico, pa se bomo odpravili na sneg. Tudi 
dve skupni noči bomo oblikovali v našem studiu: v noči na petek bo 
vaša gostiteljica Monika Tavčar, v noči na soboto pa Viktor Mikek. V 
prvi januarski teden smo na radiu Sora vstopili s spremembami: 
novice bomo prebirali vsaki dve uri, obvestila bodo na sporedu ob 
7.30,10.30, i6. in 18.25, poslovili pat se bomo ob 20. url. 

Radio Potepuh, 91,0 Mhz (TELE-TV in SAT-TV) 
(www.potepuh.com) 
V torek prisluhnite oddaji Skriti mikrofon ob 13. uri, oddaji Moj 
prosti čas ob 14.10 in Babičinim nasvetom ob 15.10. V sredo ne poz-
abite na Rože & Vrt ob 14.10 in Mozaik Slovenije ob 15.30. V četrtek 
ob 13. uri se boste lahko nasmejali novi oddaji MIha ga pihne, ob 
14.10 pa bomo razkrili novo temo in novo dilemo. Petkova Moja 
dežela ob I4.10 vam bo ponudila idejo za potep; ob 16.10 pa ne pres-

liSite oddaje Živimo lepo. Sot>ota in nedelja sta glasbeno obarvani, 
Zdravstveni kotiček bo na sporedu ob 12.10 v ponedeljek in oddajo 
Turistični podmladek ob 14.10. 

Radio Triglav, 96,00 Mhz 
(wvw.radiotriglav.si/spored/) 
S 5. januarjem je program Radia Triglav doživel nekaj sprememb. Po 
novem bodo novice na sporedu ob polni uri, po njih pa bodo stalne 
oddaje in rubrike. Ob ponedeljkih boste lahko po S. url še vedno 
lahko slišali oddajo Jejmo malo, jejmo zdravo. Osrednja dopoldan-
ska informativna oddaja Včeraj, danes, jutri bo na sporedu ob 11. uri. 
Po 13. uri bodo na svoj račun prišli predvsem športni navdušenci. 
Ob i6. uri bo na sporedu Razgled s Triglava na občino Kranjska 
Gora. Ob torkih bomo po 8. uri iskali rešitve ugank v oddaji Goren-
jska, tu smo doma, po 13. uri se bomo še naprej posvečali delovni 
zakonodaji, zaposlovanju in upokojevanju. Ob 16. uri bosta na vrsti 
/vsak en teden/ Razgleda s Triglava na občino Bohinj ali Gorje, po 
19. uri pa spremljanje hokejske tekme v ligi EBEL Ob sredah bomo 
po 8. uri pozornost posvečali zdravju, uro kasneje hišnim 
ljubljencem. Ob 16. uri bo na vrsti Razgled s Triglava na občino Je-
senice, oddaja Moda in čas po 18. url, po 19. uri pa vas bomo pre-
pustili večeru z Sracom Korenom. Ob četrtkih boste po 7. uri odkri-
vali Zaklade ljudske modrosti, od 13. do 15. ure bo program v zna-
nnenju kulture. Razgled s Triglava na občino Radovljica bo na vrsti 
ob i6. uri. Zimzelene melodije z Dragom Arijanljem bodo na vrsti po 
19. uri. Ob petkih vas bodo malo po 7. uri še vedno nasmejale 
novice iz lokalne skupnosti Obla Gorica. Razgled s Triglava na obči-
no Bled bo na vrsti ob 16. uri. Tedenski pregled boste slišali po 18., 
po 19. uri pa spremljali tekme v hokejski ligi EBEL Sobotna jutra 
bodo od 7. do 10. ure namenjena otrokom. Malo po lo. uri bodo na 
vrsti okoljske minute, enkrat mesečno oddaja Policija svetuje. Ob 
nedeljah vam bodo malo po 8. uri v Triglavski kuhalnici dali nekaj 
idej za nedeljsko kosilo, uro kasneje z gostom popili jutranjo kavo 
ali čaj. Osrednji nedeljski pogovor bo na vrsti malo po 13. uri. Odd-
aja Dobri ljudje se bo začela po 15. uri, po 18. uri pa bomo spreml-
jali tekme v hokejski ligi EBEL 

Radio Ognjišče, 102,3,104,5 105>9 
(vww.ognjisce.si/napovednik/napovednik.htm) 
V torek ob 9. uri prisluhnite prenosu sv. maše iz radijske kapele. 
Zvečer ob 20.30 bo na sporedu oddaja Luč v temi. S sestro Nikolino 
bomo odslej kuhali ob sredah ob 10.15. Radijska kateheza bo na 
sporedu ob 20.30. V četrtek ob 17. uri bo na sporedu nova oddaja, v 
kateri bomo približali življenje Cerkve pri nas. Petek bo še naprej 
dan za Spoznanje več, predsodek manj - gost bo dr. Stane Cranda. 
V soboto ob 21.15 prisluhnite Misijonski oddaji - spoznali bomo žup-
nijo sv. Marka v Kopru. Prenos sv. maše lahko spremljate v nedeljo 
ob 10. url. Ob n . uri bo na sporedu Kmetijska oddaja, ob 19. uri pa 
Graditelji slovenskega doma. 

http://www.tiioiedelo.com
http://www.mojedeto.com
http://www.mojedelo.com
http://www.mojedeto.com
http://www.mojedeto.com
http://www.mojedeto.com
http://www.mojedelo.com
http://www.mojedeto.com
http://www.mpjedeto.com
http://www.radio-kranj.si/progrm.php
http://www.radio-sora.sl
http://www.potepuh.com
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Problemi v našem 
gostinstvu in 
turizmu 

Po včerajšnjem obisku v 
Kranjski Gori kar ne morem 
mimo tega, da ne bi opozoril 
na nekatere probleme v našem 
gostinstvu in turizmu, ki jim 
očitno še niso kos naŠi strokov-
njaki, ki delajo na otnenjenem 
podro^u. 

Narai^a je letos radodarna s 
snežnimi padavinami in Mi-
klavž nam jc prinesel darilo, ki 
smo ga v preteklih letih pogosto 
zaman čakali. Očitno pa je, 
da mega podjetje HIT v Kranj-
ski Gori nežna niti pobirati ti-
stega, kar jim dobesedno pade 
z neba. 

Kljub prelepemu sončnemu 
in toplemu vremenu so bile 
snežne plaže zvečine zasneže-
ne, lokali ob njih pa seveda za-
prti. V lokalih, ki pa so bili od-
prti ob smučišču, se je trlo 
smučarjev, ki bi se radi okrep-
čali s hrano in pijačo. Če ne bi 
samo osebno poznal natakar-
ja, bi se lahkq obrisal pod no-
som za hladno pivce. Neki 
drug natakar zraven mene po-
jasnjuje lačnim gostom, da 
bodo morali čakati najmanj 
pol ure na kranjsko klobaso. 
Najmanj! Kaj pa največ? To 
nedeljo je bilo priti na vrsto pri 
točilnem pultu enako, kot do-

biti sedmico na lotu. Vso srečo. 
Ko sem tako opazoval goste, ko 
sem se selil iz lokala v lokal, je 
bilo vse skupaj eno samo nego-
dovanje. Ali je mogoče, da je 
kranjskogorske delavce prese-
netil sneg? Če mislijo vodilni, 
da s takim pristopom varčuje-

jo z denarjem, ker ne zaposlijo 
dovolj osebjUj potem imam za 
njih novice: Fan^e, pospravite 
kovčke, kajti ta posel očitno ni 
za vas. 

Tudi sam sem gostinec, svo-
jo kariero pa sem začd prav v 
Kranjski Gori v hotelu Razor 
pred več kot tridesetimi leti. In 
veste, kaj se je spremenilo od 
takrat? Nič! Vse, kar dišiš pri 
točilnem pultu, je negodovanje 
gostov, ker ne dobijo pijače, in 
sjrustrirane natakarice, ki ne 
vedo, ali bi se kregale z gosti cdi 
pa vse skupaj pustile in Šle do-
mov. Jaz sem za to drugo. 
Verjetno bi za stanje v našem 
gostinstvu začeli iskati seveda 
kje drug/e kot pri plačilu. Kaj-
ti, po fcakJni logiki neki hotel v 
Kranjski Gori ponuja nata-
karju ob znanju dveh tujih je-
zikov in seveda delu ob viken-
dih in praznikih, ušivih 630 
evrov mesečne plače??? Mogo-
če bi morali začeti tu. Mnogi 
se sprašujejo, ja, kdo pa bo de-
lal za tak denar, jaz vam po-
vem kdo. Sprehodite se malo 
po lokalih in videli boste, kakš-
na beda vas čaka. Samo to je 
že druga zgodba. Ja, medtem 

pa v omenjeni vasici hišice 
take in drugačne kar rastgo iz 
dneva v dan. Le vprašanje 
časa je, kdaj se bo kakšna bru-
narica pojavila sredi smučišča. 
Kar se tiče gostinstva pri nas, 
smo še vedno v kameni dobi. 
ali pa v najboljšem primeru 
zelo blizu le-te. Enostavno nis-
mo tisto, za kar se imamo. 

Imejte se najlepše. 
DRAGO BALOH, JESENICE 

Loške smeti na 
Malo Mežaklo 

Ravnanje z odpadki se ne-
nehno spreminja, na Gorenj-
skem še toliko bolj, saj so po^ 
stopki o tej temi še v polnem 
teku. V zvezi z dovozom od-
padkov na odlagališče Mala 
Mežakla je stališče najemni-
ka, Jeko-ina in tudi solastnic, 
da sprejemamo odpadke le z 
območij, ki so določena v dr-
žavnem Operativnem progra-
mu (OP) • upravne enote Jese-
nice, Radovljica in Ško£a 
Loka. Tolmačenje nadzornega 
odbora občine Jesenice, da pri 
odločanju ni upoštevana jav-
nost, kot to določa Zakon o 
varstvu okolja (ZVO),je do-
kaj tendendozna. Naj pojasni-
mo, da je bil državni Opera-
tivni program, noueliran mar-

ca 2008, javno objavljen en 
mesec, na to temo je bila tudi 
organizirana javna razprava 
v organizaciji MOP-a v Ljub-
ljani in da je Ministrstvo za 
okolje in prostor v zvezi s tem 
naredilo vse postopke v skladu 
s 26. Členom ZVO; torej, da 
omogoči javnosti vpogled v 
osnutek programa, zagotovi 
njegovo javno- predstavitev in 
dajanje pripomb. Večina dolo-
čil o obveščanju javnosti po 
ZVO se nanaša na pristojno 
ministrstvo, peti odstavek ome-
njenega člena pa govori o obči-
nah, ko gre za program pri-
prave ukrepov za izboljšanje 
kakovosti okolja ali njegovega 
dela. Pri našem delu glede 
ZVO tako upoštevamo pred-
vsem številna temeljna načela, 
ki jih opredeljuje ZVO.; nače-
lo trajtwsttjega razvoja, cdovi-
tosti, sodelovanja, preventive, 
previdnosti, spodbujanja, jav-
nosti, varstva pravic, dopust-
nosti posegov v okolje in druga 
ruičela. Da odpadki iz omenje-
nih občin na Mali Mežakli po 

juliju 2009 nedvomno sodi-
jo, je bilo v kontekstu Opera-
tivnega programa in določa-
nja predelave odpadkov na 
Gorenjskem do sedaj povedano 
že nič kolikokrat. Prav zaradi 
takšnih ali drugačnih izkušenj 
smo mnenja, da drugih od-
padkov, razen tistih, ki jih ne 
opredeljuje OP in regijski kon-
cept ravnanja z odpadki, ne 

bomo sprejemali in jih tudi 
nismo dolžni spr^eti navkljub 
pritiskom iz ostalih občin. 
Predlagano sodelovanje je le 
korak v reševartju regijskega 
vprašanja, odpadkov iz vseh 
občin UE Škoja Loka sicer še 
ne bomo sprejemali od 1. janu-
arja 2009, saj imajo dovoljenje 
na odlagališču Draga še za ne-
kaj naslednjih mesecev. 

Po letu 2009 se predvideva 
obratovanje dveh regijskih sor-
timic, s čimer se bodo odložene 
količine zmanjšale najmanj 
za 25 odstotkov, po letu 2010 
pa z delovanjem mehansko 
biološke predelave odpadkov 
za So odstotkov. Tako je edino 
še leto 200g, ko bodo odložene 
količine enake sedanjim. Tre-
nutno odložimo manj odpad-
kov, kot imamo dovoljeno z 
okoljevarstvenim dovoljenjem. 
Za korektnost pri poročanju 
smo dolžni pojasniti tudi to, 
da za vsako preseženo tono kot 
tudi za odpadke iz novih ob-
čin, moramo pridobiti dopol-
nitev dovoljenja. Vloga za do-
polnitev pa je popolna, ko pri-
ložimo soglasja solastnic (in 
ne obratno, kot meni nadzorni 
odbor) in dopolnjeno Poročilo 
o vplivih na okolje zaradi po-
večanih količin. 

Pred nami je tor^ dejstvo, 
da se bodo količine odloženih 
odpadkov na deponiji zelo 
zmanjšale po letu 2009 (že se-
daj pa so manjše zaradi loče-

nega zbiranja odpadkov, zbir-
nih centrov, ozaveščanja po-
trošnikov itd) in da odlagdiš-
če, v kolikor ne bi bilo vključe-
no v Operativni program 
(beri: regijski), bi predstavljalo 
za lokalno skupnost veliko Ji-
nančno breme, saj bi ga mora-
li zapreti^ čeprav nima preko-
mernih vplivov na okolje in če-
tudi bi bilo zapolnjeno samo 
do ene tretjine. Zato smo pred-
lagane sklepe videli v luči pri-
zadevanja sklenitve medobčin-
skih pogodb na Gorenjskem 
kot predvideva OP, zaščiti 
pred ostalimi občinami, ki bi 
želele odlagati odpadke pri 
nas, saj bi nas v tem primeru 
vezah sodelovanje in pogodbe 
za že omenjene občine iz 
upravne enote Ško^a Loka ter 
v smislu čimprejšnje realizaci-

je postavitve sortimic in MBO 
obrata, ki bodo zelo zmanjšali 
količine odloženih odpadkov 
na sedanjih odlagališčih, tudi 
na Mali Mežakli. 

ALEKSANDER KUPLJENIK, 
DIREKTOR JEKO-IN, D. O. O. 

Gorenjska Gremo gor. 

ZAVOD RS ZA 
ZAPOSLOVANJE-
PROSTA DELOVNA MESTA 
NA GORENJSKEM (m/ž) 

DELAVEC BREZ POKLICA 
do 09.01.2009; CSOD, FRAN-
KOPANSKA UL 9. UUBUANA 
dO 22.01.2009: OGREX, d.0.0.. 
PODREČA 5. MAVČIČE 
do 11.01.2009; OUICK INŽINI-
RING. d.o.o.. PREDMOST 22. 
POUANE NAD ŠKOFJO LOKO 
do 02.03.2009; VOLENIK, 
d.o.o., CELOVŠKA C. 170, 
UUBUANA 

OSNOVNOŠOLSKA IZOBRA-
ZBA 
dO 29.01.2009; DACAR ANTON 
S.R, BREG OB SAVI 28, MAVČIČE 
dO 18.01.2009; NATAŠA IVANUŠIČ 
S.P., PODBREZJE 127, NAKLO 
dO 12.03.2009; DRAGICA HOR-
VAT S.P. NASEUE SLAVKA 
ČERNETA 33. KRANJSKA 
GORA 
do 07.01.2009; MEHMED KU-
MAUČ S.P. C. CIRILA TAVČAR-
JA 1 B. JESENICE 
do 12.02.2009; MERKUR zava-
rovalnica. d.d.. DUNAJSKA C. 
58. UUBLJANA 
do 07.01.2009; SIBO G., d.o.o.. 
KIDRIČEVA C. 99. ŠK. LOKA 
do 07.01.2009; BORUT JURKO-
VIČ S.P. RIBČEV LAZ 50. BO-
HINJSKO JEZERO 
do 02.03.2009; VOLENIK. 
d.o.o.. CELOVŠKA C. 170, 
UUBUANA 

VARNOSTNIK 
do 29.01.2009; BBR SECURI-
TY. d.o.o., LETAU5KA C. 5. 
UUBUANA 

do 18.01.2009; BBR SECURnV, 
d.0.0.. LETALIŠKA C. 5. UUBLJANA 

NIŽJA POKLICNA IZOBRAZBA 
(DO 3 LET) 
do 29.01.2009; BAR PLUS, 
d.0.0., LOKA 82. TRŽIČ 

PEK 
do 11.01.2009; PETER OBLAK 
S.P. GASILSKA UL 1. GORE-
NJA VAS 

MIZAR 
do 18.01.2009; ARCUSMEDI-
CA. d.o.o., INDUSTRIJSKA C. 2 
E. 6310 IZOLA 

KUUČAVNIČAR 
do 14.01.2009; GRADBENO 
PODJETJE TRŽIČ, d.o.o., MLA-
KA 2. TRŽIČ 

OBLIKOVALEC KOVIN 
do 13.02.2009; BUHEKPO.SI, 
d.0.0., VEROVŠKOVA UL 60 A. 
UUBLJANA 

ORODJAR 
do 08.01.2009; URŠKA JEREB 
S.P. BRODE 1. ŠK. LOKA 

FINOMEHANIK 
do 08.01.2009; LE-TEHNIKA. 
d.0.0.. ŠUCEVAUL 27. KRANJ 

ELEKTROMONTER 
dO 06.01.2009; STANISLAV VO-
DLAN S.P.. SUHADOLE 21. 
1218 KOMENDA 

ELEKTROINŠTAUTER 
do 29.01.2009; ZVONE KUŠAR 
S.P. KAJAKAŠKA C. 52. 1211 
UUBUANA - ŠMARTNO 

TAPETNIK 
dO 31.01.2009; TRGODOM NO. 1. 
d.0.0., ZAPUŽE 10 B. BEGUNJE 

FRIZER 
dO 29.01.2009; LENART PIRC 
S.P, C. STANETA ŽAGARJA 40. 
KRA^U 
do 22.01.2009; MITJA TAVČAR 
S.P., TOMŠIČEVA UL. 8. 6210 
SEŽANA 
dO 29.01.2009; MITJA TAVČAR 
S.P. TOMŠIČEVA UL 8. 6210 
SEŽANA 
dO 12.03.2009; DRAGICA HOR-
VAT S.P.. NASEUE SLAVKA 
ČERNETA 33, KRANJSKA 
GORA 

DIMNIKAR 
dO 07.01.2009; DIMNIKARSTVO 
PRIMC. d.0.0., ROŠKA C. 2 A. 
UUBUANA 

PRODAJALEC 
do 09.01.2009: KMETUSKA ZA-
DRUGA CERKUE, Z.O.O.. SLO-
VENSKA C. 2. CERKUE 
do 11.01.2009; SLOVENSKA 
KNJIGA, d.o.o., STEGNE 3. 
UUBUANA 

KUHAR 
do 30.03.2009; JOŽEF ČREŠ-
NAR S.P.. LEONOVA UL. 18, 
2310 SLOVENSKA BISTRICA 

NATAKAR 
do 20.01.2009; HOTELSLON. d.d.. 
SLCNtNSKA C. 34. UUBLJANA 
do 22.01.2009; TAJO-TEAM, 
d.0.0.. AMBROŽ POD KRVAV-
CEM 31. CERKUE 

SREDNJA POKLICNA IZOBRA-
ZBA 
dO 14.01.2009: SIMON KORA-
ČIN S.R. TRATA 60, GORENJA 
VAS 
do 13.01.2009; FRANC PO-
ZVEK S.P. C. ANDREJA BITEN-
CA 198. UUBUANA 

LESARSKI TEHNIK 
do 16.01.2009; MIHATOMAŽEVIČ 
S.P. BREZNICA 64. ŽIROVNICA 

ELEKTROTEHNIK 
do 09.01.2009; KRON TELEKOM. 
d.0.0.. KOROŠKA C. 20. KRANJ 

TEKSTILNO KONFEKCIJSKI 
TEHNIK 
dO 05.02.2009; PART. d.0.0.. 
DUNAJSKA C. 111. UUBUANA 

GRADBENI DELOVODJA 
do 14.01.2009; GRADBENO POD-
JEUETRaČ, d.0.0., MLAKA2,TRŽ}Č 

EKONOMSKI TEHNIK 
do 11.01.2009; EGSOL D.O.O.. 
KIDRIČEVA C. 97. ŠK. LOKA 
do 16.01.2009; LITOSTROJ JE-
KLO. d.o.o.. UTOSTROJSKA C. 
44. UUBUANA 
do 13.01.2009; MATMAR-UNE. 
d.0.0., BRNČIČEVA UL. 13, 
1231 UUBUANA-ČRNUČE 
do 18.01.2009; PROMO - VEUA. 
d.0.0.. KRANJSKAC. 4. RADOAJIGA 

EKONOMSKO KOMERCIALNI 
TEHNIK 
do 08.01.2009; SAT CONTROL. 
d.0.0.. POŽENIK 10. CERKUE 

KOMERCIAUST 
do 13.01.2009; MATMAR-UNE. 
d.0.0.. BRNČIČEVA UL 13. 
1231 UUBUANA-ČRNUČE 

ZDRAVSTVENI TEHNIK 
do 14.01.2009; ZAVOD RR ŠK. 
LOKA. STARA C. 10. ŠK. LOKA 

SREDNJA STROKOVNA ALI 
SPLOŠNA IZOBRAZBA 
do 12.01.2009; MERKUR zava-
rovalnica, d.d., DUNAJSKA C. 
58. UUBUANA 

do 11.01.2009; NEVTRON & 
COMPANV, d.o.o., SAMOVA UL 
25. UUBUANA 
do 27.01.2009; NEVTRON & 
COMPANV. d.o.o., SAMOVA UL 
25. UUBUANA 

INŽ. GRADBENIŠTVA 
do 14.01.2009; GRADBENO 
PODJETJE TRŽIČ, d.0.0.. MLAr 
KA 2. TT2IČ 

EKONOMIST ZA KOMERCIAL-
NO DEJAVNOST 
do 07.01.2009; SINAKAFE, 
d.o.o., FERRARSKA UL 30. 
6000 KOPER 

DIPL. INŽ. STROJNIŠTVA (VS) 
do 08.01.2009; LE-TEHNIKA. 
d.0.0.. ŠUCEVAUL 27. KRANJ 

DIPL INŽ. ELEKTROTEHNIKE 
(VS) 
dO 08.01.2009; SAT CONTROL, 
d.o.o.. POŽENIK 10. CERKUE 

UNIV. DIPL INŽ. RAČUNALNI-
ŠTVA IN INFORMATIKE 
do 18.01.2009; BUSINESS-
MEN'S CLUB. d.0.0.. CVETUČ-
NA UL. 24, 3000 CEUE 

DIPL. INŽ. GRADBENIŠTVA 
(VS) 
do 14.01.2009; GRADBENO 
PODJETJE TRŽIČ, d.0.0.. MLA-
KA 2. TRŽIČ 

PROF. RAČUNALNIŠTVA 
dO 06.01.2009; EURO ŠOLA 
UUBUANA. LfTOSTROJSKA C. 
40. UUBUANA 

PROF. MATEMATIKE 
dO 06.01.2009; EURO ŠOLA 
UUBUANA, LTTOSTROJSKA C. 
40. UUBUANA 

UNIV. DIPL. INŽ. MATEMATIKE 
do 06.01.2009; EURO ŠOLA 
UUBUANA. LiTOSTROJSKA C. 
40. UUBUANA 

DR. MEDICINE 
do 08.01.2009; OZG. ZD BLED. ZD 
BOHINJ. MLADINSKAC. 1. BLED 
do 08.01.2009; OZG. ZD JESE-
NICE. C. MARŠALA TTTA 78. JE-
SENICE 
dO 15.01.2009; OZG. ZD ŠK. 
LOKA. STARA C. 10. ŠK. LOKA 
do 29.01.2009; OZG. ZD TR-
ŽIČ. BLEJSKA C. 10. TRŽIČ 

DR. MEDICINE SPECIALIST 
SPLOŠNE MEDICINE 
do 08.01.2009; OZG, ZD BLED. ZD 
BOHINJ. MLADINSKAC. 1. BLED 
dO 15.01.2009: OZG. ZD ŠK. 
UOKA. STARA C. 10. ŠK. UOKA 
do 20.01.2009; ZZZS OE RAVNE 
NA KOROŠKEM, OB SUHI 11 B, 
2390 RAVNE NA KOROŠKEM 

DR. MEDICINE SPECIALIST 
PEDIATRUE 
do 05.02.2009; OZG, ZD RA-
DOVUICA. KOPALIŠKA C. 7. 
RADOVUlCA 

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 
izkuftnje, posebno znanje In mo-
rebitne druge zahteve). Vsi nave-
deni In manjkajoči podatki so 
dostopni: 
• na oglasnih deskah območnih 
služb in uradov za delo zavoda; 
• na domači strani Zavoda RS za 
zaposlovanje: 
http.V/vnnv.ess.gov.si; 
• pri delodajalcih 
Bralce opozarjamo, da so more-
bitne napake pri objavi nnogoče. 

http://http.V/vnnv.ess.gov.si
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Začelo se je 
s šestimi figurami... 
MATEJA R A N T 

Bohinjska Bela - Pri Janezu 
Zupanu na Bohinjski Beli si 
je tudi letos mogoče ogledati 
gibljive jaslice, ki jih dopol-
njuje že 22 let. "Začelo se je 
s šestimi figuricami, ki se 
jim je vsako leto pridružilo 
nekaj novih," je razložil Ja-
nez Zupan. Danes se razpro-
stirajo na približno desetih 
kvadratnih metrih, v 15 mi-
nutah pa se odvrti celotna 
zgodba o Jezusovem rojstvu, 
prikaže pa tudi slovenske 
običaje in kmečka opravila. 

Za jaslice je sam izdelal 
tudi program krmiljenja, ki 
premika figure, in sicer tako, 
da se vse skupaj zaokroži v 
zgodbo. Na približno polovici 
jaslic je predstavljena zgodba 
Svetega pisma o Jezusovem 
rojstvu, drugi del pa je posve-
čen slovenskemu ljudskemu 
izročilu. Jaslice z novimi fi-

gurami in prizori dopolnjuje 
po sprotnem navdihu. "Še 
žena se šali, ko se v nekaj za-
gledam, če bo to za jaslice." 
Včasih je to recimo zgolj 
kakšna mehanična igrača, ki 
jo predela za potrebe jaslic. 
"A mora biti dovolj robustna, 
saj imajo jaslice že kar nekaj 
kilometrine za sabo." Jaslic, 
pravi, zdaj sploh ne podira 
več, le ko dodaja nove stvari, 
jih mora včasih precej raz-
dreti. Letos je dodal prizor z 
ognjem, meglo in rimskega 
pesnika VergUa, na novo je 
prikazana tudi preša za mošt 
"Vsako leto tako prihajajo 
tudi stalni obiskovalci pogle-
dat, kaj je novega." 

Njegove jaslice si bo mo-
goče ogledati še vse do 2. fe-
bruarja, in sicer med ted-
nom, razen v ponedeljek, od 
15. do 17. ure, ob sobotah, 
nedeljah in praznikih pa od 
14. do 18. ure. 

Janez Zupan jaslice vsako leto dopolni z novimi prizori. 

R o d i o T r i a l c i r 
f(t£iOTnOLAVXXr«CC.0«o. rivTsrMkCulMK.ASeoCe ^ ^ 

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

BORCI 
BREZ 

PRETEKLOSTI 

ZIMSKI POTEP: SPODMOLI V SOČERGI (4IOM) 

Ustvarjalnost matere Narave 
s snegom prekrita Gorenjska in nizke temperature so pogosto razlog, da gremo pozimi na Primorsko. 
Če ujamemo.dan, ko ne piha burja in sije sonček, je pred nami lahko čudovito topel zimski potep. 

JELENA JUSTIN 

Primorska skriva kotičke, 
s katerimi bi se Slovend lah-
ko bahali; eden takih kotič-
kov je blizu meje s Hrvaško, 
tako imenovani spodmoli v 
Sočergi. Z avtoceste zavijete 
proti mejnemu prehodu s 
Hrvaško, proti Buzetu. Pe-
ljete se mimo Črnega Kala, 
skozi vasi Kubed, Gračišče, 
Lukini do Sočerge. 

V vasi Sočerga na levi stra-
ni zagledate komaj viden 
smerokaz, na katerem piše 
Sv. Kvirik. Zavijete v klanec 
in pri pokopališki cerkvici 
parkirate. Dvignete se na 
planoto, ki ima 410 metrov 
nadmorske višine. Na vrhu 
te planote je nekdaj stalo 
prazgodovinsko gradišče. 
Sočerga je vas, ki se omenja 
prvič leta 1028. Cerkev sv. 
Kvirika je krita s kamnitimi 
škrlami, temelji datirajo v 11. 
stoletje, poleg pa je tudi 
stolp. Že pri cerkvici vas 
markacija usmeri proti jugu, 
po Kraškem robu. Skoraj ce-
lotna pot do naravnega mo-
stu poteka po robu Kraškega 
roba in vsake toliko časa se je 
prijetno ustaviti in pogledati 
v smeri prihoda, ko se dolži-
na roba razprostre pred 
nami. V teh zimskih dneh 
narava okoli nas počiva in si 
nabira moči za razburljivo 
rojevanje v pomladnih me-
secih. Z roba, po katerem 
hodimo, se nam odpre raz-
gled po Movraški vali, po-
gled pa se nam ustavi na hri-
bovitem svetu gornje Istre, 
saj se pred nami kažejo Slav-
nik, Kojnik, Golič, Žbevnica. 

Razgled se končuje na Hrva-
škem; pred nami je Buzet, v 
ozadju pa Učka. 

Takoj na začetku vas bo 
pot vodila mimo pretvorni-
ka. Pot se bo skoraj ves čas 
spuščala in po nekaj minu-
tah vas bo smerokaz usmeril 
desno, še nižje do t. i. bun-
keija. Luknja v skali vam bo 
postregla s pogledom na do-
lino globoko pod vami. Še 
vpišete se v vpisno knjigo, 
zlezete ven in nazaj navzgor 
do markirane poti. 

Po označeni poti hodimo 
mimo viharnikov, posuše-
nih starih borov, ki so se, 
kdo ve, koliko desetletij, bo-
jevali z ledeno in močno go-
spo burjo. To je svet, ki buri 
domišljijo. Deluje kar rahlo 
skrivnostno; tako kot celotna 
Istra. Kratek gozdiček se bo 
končal in sledile bodo skale, 
vsaka s svojo zgodbo kljubo-
vanju času in vodi. Izrazite 
škraplje so neverjetno globo-
ke. Če niste vrtoglavi in vas 
ni strah višine, vam svetu-
jem, da se po varovalni jekle-
nid spustite v globino; na 
spodnjo pot. Nekaj metrov 
jeklenice in nekaj jeklenih 
stopov bo olajšalo spust. 
Spodaj pa čudo narave: 
spodmoli, kakšnih ni baje 
nikjer drugje po Evropi, ki so 
izrazitih barv: rumene, sive, 
oranžne, črne in bele. Prav 
neverjetno. Spodmolom re-
čejo tudi istrska ušesa, saj naj 
bi p)oslušala, kaj se pogovar-
jajo ljudje v dolini. Vzemite 
si čas in si jih oglejte. Ta del 
se imenuje Veli Badin in je 
uvrščen med območja Natu-
ra 2000, saj je eno redkih 

Naravni most s 6-metrskim lokom /Foto:|eien»)usim 

naravnih gnezdišč puSčavca, 
skalnega goloba, rdeče la-
stovke in planinskega hudo-
lanika v Sloveniji. Nekdaj je 
tukaj gnezdil tudi planinsTd 
orel. Zaradi te naravne dano-
sti je tudi plezanje v Velikem 
Badinu prepovedano. 

Pot vas bo vodila skozi na-
ravni most, ki se s svojim 
šestmetrskim skalnim lo-
kom pne na robu prepadne-
ga ostenja. Na tem mestu se 
lahko obmete in vrnete po 
poti prihoda, jaz pa vam 
predlagam, da na drugi stra-
ni naravnega mostu krenete 
kar naravnost, preko škra-
pelj in mševja do ceste. Po 
cesti hodite nekaj sto me-
trov, potem se pa mimo vi-
nogradov dvignete nazaj na 
planoto. Zgrešiti nimate kaj, 
je pa res, da ta del poti ni 
označen. Morda boste imeli 
tako srečo, kot sem jo imela 

jaz. Polovico poti me je na-
mreč vodila vaška psička, ki 
gre vsaj dvakrat na dan do 
spodmolov in nazaj do vasi. 
Kot mi je kasneje povedal 
prijazen domačin pri cerkvi-
ci. jo je gostilničarjev brat 
pripeljal iz zavetišča in sedaj 
skrbi zanjo. Kako ji je ime, 
ne vem, a po eni uri druže-
nja je odreagirala tudi na 
ime Pika; čeprav ni imela 
nobene pike. 

Za opisani potep po delu 
Kraškega roba boste potre-
bovali približno dve uri hoje. 
Ker smo Gorenjci v teh kra-
jih bolj poredko, se ob vrnit-
vi ustavite še v gostilni v 
Sočergi in si privoščite lokal-
no kulinarično specialiteto, 
t. i. bobiče, tipično istrsko mi-
neštro, katere osnova je ko-
ruzno zmje, ali pa istrske 
Juže. Karkoli boste jedli, naj 
vam tekne! 

t iran)« 

Cena za posamezni vodnik: 1 9 , 9 0 € + poštnina 
(za naročnike Gorenjskega glasa 20% popust) 

Cena za komplet: 7 9 , 6 0 € + poštnina 
(za naročnike Gorenjskega glasa: 89,BB € ) 

Gorenjski Glas Zli i'M5 bdeiimo iVis 

CenaZOevrov, 
za naroaiike IS evrov-f poštnina 
Naročanj«: ps tckfpmi it.04/201-42-41 
aH po el. poiti: iiaro<nin«@>9-glas j i 
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Takšnih stečajev ne bo več 
Pot kranjskega Tekstilindusa, ki ga je marsikdo že odpisal, pa vendar se stečajni postopek vleče od 
leta 1991, se zaključuje. 

BOŠTJAN BOGATAJ 

Kranj - Zgodba o stečajnem 
postopku Tekstilindusa, ne-
kdanjega kranjskega tekstil-
nega velikana, se vleče že 17 
let. V vmesnem obdobju je 
na pogorišču zraslo podjetje 
italijanskih lastnikov Aqua-
sava, ki je šlo lani v likvidacij-
ski postopek. Tako so mnogi 
Telštilindus, razen nekda-
njih zaposlenih, že pozabili, 
kljub temu pa zgodba še ved-
no ni zaključena. Aljoša 
Drobnič, stečajni upravitelj, 
pravi, da se bo stečajni posto-
pek končal kmalu, saj je bilo 
prodano in razdeljeno vse. 
kar je bilo mogoče razdeliti 
med upnike. 

Aljoša Drobnič, ste stečajni 
upravitelj enega najstarej-
ših stečajnih postopkov. Ali 
se postopek vendarle za-
ključuje? 

"Primer podjetja Tekstihn-
dus v stečaju je, po mojem 
mnenju, unikum med stečaj-
nimi postopki v Sloveniji, saj 
ne poznam postopka, kjer bi 
bili upniki poplačani že po pr-
vih treh delitvah, v nadaljeva-
nju pa so se plačevale le obre-
sti. Stečaj je bil uveden leta 
1991, do leta 1996 so bile iz-
vršene tri glavne delitve, s ka-
terimi so bile poplačane vse 
terjatve upnikov. Leta 1996 
se je zadeva ustavila, saj je ta-
kratni stečajni upravitelj mo-
ral počakati na sodbo višjega 
sodišča o tožbi glavnega upni-
ka (Gorenjska banka) na ^av-
no razdelitev. Leta 1998 smo 
dočakali sodbo, višje sodišče 
je v nasprotju z dotedanjo 
prakso gospodarskega sod-
stva odločilo, da upnikom pri-
padajo tudi jamudne obresti 
od datuma glavnih delitev do 
datuma dejanskih izplačil, ki 
so se do leta 2002 natekle do 
te mere, da so bile vredne več 
kot izplačane glavnice. Pove-
dano drugače, obresti ne bi 
mogli nikdar poplačati." 

To pomeni, da ste ob pre-
vzemu primera leta 1998 
stečaj začeli znova? 

"Začeli smo prodajati pre-
moženje, ki je še ostalo. Višje 
sodišče je takrat odločilo, da je 
stečaj generalna izvršba oziro-
ma dokler obstaja premože-
nje, naj se prodaja. Torej, v pr-
vih treh delitvah so bili upniki 
poplačani, prodano je bilo pre-
moženje. Id ga je bilo takrat 
mogoče prodati brez težav. Po 
odločitvi sodišča pa smo šli v 
prodajo tudi druge lastnine, 
največji je bil kompleks In-
teks, pa počitniške kapacitete 
na Hrvaškem in nekaj zem-
ljišč na območju Kranja." 

To premoženje je bilo pro-
dano že vrsto let nazaj. Kaj 

Aljoša Drobnič: "V nekaj mesecih bo stečajni postopek za Tekstilindus zaključen. 
Premoženje smo prodali in razdelili kupnino upnikom v desetih delitvah. Sedaj je le še 
vprašanje formalnega postopka, delo je sicer opravljeno."/Foti>:co>MdKaviii 

pa vmesno obdobje? Koli-
kokrat ste še delili premo-
ženje in koliko ga je bilo? 

"Vmes, od leta 1998, je 
bilo izvršenih še sedem pro-
daj in prav toliko delitev pre-
moženja. Zadnja delitev je 
bila opravljena lansko jesen, 
vmes sta bili še dve posebni 
izplačili ločene stečajne 
mase. Skupaj je bilo upni-
kom izplačano 17,8 milijona 
evrov, na začetku pa so upni-
ki prijavili za pribUžno 9,7 
milijona evrov terjatev, koli-
kor je prejšnji stečajni upra-
vitelj izplačal pri prvih treh 
delitvah. Od takrat naprej se 
je izplačalo še skoraj osem 
milijonov evrov obresti. Sku-
paj neizplačanih terjatev je 
danes le še za 0,12 odstotka 
oziroma 22 tisoč evrov." 

Torej so bili tudi nekdanji 
delavci skoraj v celoti in z 
obrestmi poplačani? 

"Večji del upnikov so 
predstavljali delavci. Za 13 
tisoč evrov terjatev še ostaja 
na strani delavcev, ki ne pri-
hajajo iz Slovenije, dva tisoč 
evrov gre na račun jKKljetij, 
ki so šla v stečaj in ni prav-
nih naslednikov, šest tisoč 
evrov pa za tuja podjetja, ki 
so tudi v stečaju ali nedoseg-
ljiva. Glede na celotni zne-
sek poplačanih terjatev, je to 
zanemarljivo majhen zne-
sek." 

Kdaj se obeta zaključek ste-
čajnega postopka? 

"V letu 2008 smo imeli v 
načrtu zaključevanje, saj 
smo leto prej imeli še zadnjo 
delitev prodaje premoženja 
za 850 tisoč evrov, ko smo 
prodali upravičenja do delnic 
Zavarovalnice Triglav. Lan-
sko jeseni smo (nepričakova-
no) pridobili še 360 tisoč ev-
rov iz Komercialne banke 
Triglav v stečaju." 

Zakaj so nekdanji zaposleni 
dobili po manj kot deset ev-
rov pri zadnji delitvi? 

"Pri Tekstilindusu je bilo 
več kot 1700 upnikov, naj-
večji del odpade na delavce, 
kar p>omeni, da posameznik 
prejme le po nekaj evrov. 
Včasih je takšna delitev ab-
surdna, saj so lahko celo 
stroški višji, vendar je treba 
deliti vsem upnikom, vedno 
po enakem ključu. Vemo, 
da gre tu za obresti, zato so 
tudi zneski povsem običaj-

Sredi decembra ste se sesta-
li tudi s predsednico stečaj-
n ^ a senata. Zakaj? 

"Šlo je za neformalen po-
govor, saj je s 1. oktobrom za-
čel veljati nov Zakon o fi-
nančnem poslovanju, po-
stopkih zaradi insolventnosti 
in prisilnem prenehanju ozi-
roma, povedano po domače, 
zakon o stečaju. V njem so 
velike spremembe, zato nas 
je zanimalo, kaj storiti, da se 
zadeva čim hitreje zaključi. 
Se vedno namreč potekajo 
pravni postopki, vendar nič 
več v zvezi s terjatvami. Osta-
lo je le še za približno petde-
set tisoč evrov premoženja, 
zato je na mestu vprašanje, 
kako zaključiti postopek. 
Prodaja in delitev tega pre-
moženja med upnike ni več 
stroškovno smiselna, zani-
malo me je, ali naj se proda-
ja ali se ponudi upnikom ali 
storiti kaj drugega." 

Večkrat smo že ponovili 
vprašanje: kdaj menite, da 
se bo najdaljši stečajni po-
stopek (pol^ Elana) zaklju-
čil. Lahko to napoveste? 

"V nekaj mesecih. Premo-
ženje, ki je bilo kaj vredno, 
smo prodali in razdelili kup-
nino upnikom v desetih de-
litvah. Sedaj je le še vpraša-

nje formalnega postopka, 
delo je sicer opravljeno." 

Vas tako dolgi stečajni po-
stopki, kot je bil Tekstilin-
dusov, presenečajo? 

"Očitno je, da bo stečajni 
postopek Elana Še daljši, si-
cer pa je v Sloveniji še veliko 
stečajev, ki se vlečejo iz let po 
osamosvojitvi. Gre za vpraša-
nje predpisov, ki so se v tem 
času spreminjali, po drugi 
strani pa bi bilo po današnjih 
merilih v vsaj nekaj primerih 
bolj primemo uvesti kak 
drug postopek namesto ste-
čaja." 

Tudi za primer Tekstilindu-
sa, ki ga dobro poznate? 

"Prisilna poravnava bi bila 
veliko boljša rešitev za Tek-
stilindus. V letu 1991 je bil 
čas, ko še ni bilo pravih izku-
šenj s stečajnimi postopki, 
zakonodaja ni določala pre-
sežnih delavcev, takratna za-
konodaja tudi ni določala od-
pravnin. obstajala je družbe-
na klima, v kateri so šla šte-
vilna podjetja v stečaj. Glede 
na to, kaj se je kasneje doga-
jalo s tekstilno industrijo, je 
vprašanje, koliko časa bi pod-
jetje v takšni ali drugačni ob-
liki lahko preživelo." 

Bi vi stečajni postopek kon-
čali prej? 

"Če bi bilo vse odvisno le 
od mene, bi bil postopek že 
končan. Za vsak postopek 
so določeni koraki. Za vsa-
ko prodajo premoženja po-
trebujemo več mesecev, o 
tem ne odločata le kupec in 
prodajalec. Večkrat smo se 
srečali tudi z denacionaliza-
cijskimi postopki, z lastni-
škimi razmerj i ... Verja-
mem, da takšnih stečajev 
ne bo več. Lažje je izpeljati 
druge postopke, ki se kon-
čajo hitreje." 

Konec v globokem minusu 

MAT7AŽ G R E G O R I Č 

Ljubljanska borza vred-
nostnih papirjev je v minu-
lem letu zabeležila največje 
padce vrednosti delnic od 
začetka svojega obstoja. Leto 
se je zaradi finančne in go-
spodarske krize končalo z 
veliki izgubami, znižala se 
je tudi tržna kapitahzacija 
vseh vrednostnih papirjev. V 
primerjavi z letom 2007, ko 
je znašala še 26,66 milijar-
de, je z lanskimi 14,94 mili-
jarde evrov padla kar za 44 
odstotkov in je bila tudi niž-
ja kot leta 2006, ko je znaša-

Največje rasti delnic 

SWATY 
GEA 
TRDNJAVA 1 HOLDI 
AKTIVA NALOŽBE 
NIKO 

Največji padd delnic 

AERODROM LJ. 
NKBM 
ISTRABENZ 
INTEREUROPA 
LUKA KOPER 

la za dobre štiri milijarde ev-
rov višja. Tržna vrednost je 
padla tudi podjetjem, kate-
rih vrednost deklic je predla-
ni in v začetku letošnjega 
leta še krepko rasla, med nji-
mi so Krka. Telekom Slove-
nije, Aerodrom Ljubljana, 
Mercator, Petrol in Sava. Po-
sledično se je znižala tudi 
vrednost slovenskega borz-
nega indeksa SBI, ki je ob 
koncu leta beležil 3695,72 
točke, ob koncu leta 2007 pa 
11369,59 točke. Podobna 
usoda je doletela tudi indek-
sa najboljših podjetij SBI 
TOP in SBI 20. 

2008 2007 2006 
59,20% 2042% -16,69% 
55.56% 34.63% 14,38% 
33.33% 93,26% 6,16% 

2745% 28,65% -0,25% 
25,86% 44,78% 59,96% 

2008 2007 2006 
-83,01% 155,94% 36,10% 
-77,50% - -

-7743% 132,84% 3248% 
•76,98% 48,66% 13.99% 
-76,37% 87,69% 59,39% 

Dodatni sveženj odločb 
Davčna uprava je tik pred prazniki izdala še 3665 
odločb o odmeri dohodnine. 

M A T J A Ž G R E G O R I Č 

Davčna uprava je 23. de-
cembra 2008 z osebno vro-
čitvijo izdala še 3.665 odločb 
o odmeri dohodnine tistim 
zavezancem, ki so vložili 
ugovor zoper informativni 
izračun ali napoved za od-
mero dohodnine. Preveč pla-
čano dohodnino je na trans-
akcij sld račun nakazan zad-
nji dan pred prazniki, rok za 
doplačilo dohodnine pa je 30 
dni od datuma vročitve od-
ločbe. Zoper odločbo je mož-
na pritožba, ki pa ne zadrži 
izvršitve. Od 3.665 izdanih 
odločb jih je 2478 (67,6 od-
stotka) z vračili, 879 (24 od-
stotkov) z doplačili in 308 
(84 odstotka) brez vračila ali 
doplačila dohodnine. V tem 
svežnju je bilo skupaj dober 
milijon evrov vračil in nekaj 

več kot 852 tisoč doplačil. 
Povprečni znesek vračila 
znaša 408 evrov, povprečni 
znesek doplačila pa 969,9 
evra. Zavezanci, ki se z od-
ločbo o odmeri dohodnine 
ne strinjajo, lahko pri pristoj-
nem davčnem uradu vložijo 
pritožbo v petnajstih dneh 
od dneva prejema odločbe. 
Vložitev pritožbe ne zadrži 
izvršitve, to pomeni, da 
mora zavezanec kljub more-
bitni pritožbi davek plačati v 
tridesetih dneh od datuma 
vročitve odločbe. Ostalim 
4.259 zavezancem bodo do-
hodninske odločbe izdali v 
prihodnjih tednih, postopki 
odmere pa tečejo nemoteno. 
Razlogi, da odločbe za dolo-
čene zavezance še niso bile 
izdane, so individualne nara-
ve, so sporočili z davčne 
uprave. 

DUNAJ, LJUBLJANA 

Dunajska borza vložila tožbo na Vrhovno sodišče 

Dunajska borza je na Vrhovno sodišče vložila tožbo in pred-
log za začasno vrnitev glasovalnih pravic na Ljubljanski bor-
zi, ki jih je Dunajski borzi decembra z odločbo zannrznila 
Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP). "Verjamem, da 
bo sodba Vrhovnega sodišča sledila argumentom, predstav-
ljenim v tožbi. Številni ugledni slovenski pravni strokovnjaki 
so mnenja, da nova prevzemna zakonodaja ne velja za od-
kup delnic Ljubljanske borze junija 2008. Odločbo ATVP 
smo vzeli na znanje in seveda želimo delovati skladno s slo-
vensko zakonodajo, vendar se bomo na odločbo pritožili, da 
se določi, ali prevzemni zakon velja tudi za naš primer," je 
ob vložitvi tožbe izjavil Heinrich Schaller, direktor Dunajske 
borze. M. C. 
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LJUBLJANA 

Kazalci v kmetijstvu navzdol 

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije bodo 
izračuni za minulo leto v kmetijstvu pokazali znižanje proiz-
vodnje in dohodkov. Po statistični oceni se bo vrednost 
kmetijske proizvodnje v lanskem letu v primerjavi z letom 
2008 povečala za odstotek, kljub temu da bo obseg proiz-
vodnje za nekaj več kot štiri odstotke nižji. Cene se bodo zvi-
šale za skoraj šest odstotkov. Medtem ko naj bi bila vred-
nost rastlinske pridelave nižja kot v letu 2007, statistika na-
poveduje povišano vrednost živinoreje, katere obseg se v 
primerjavi z letom 2007 ne bo spremenil. M. G. 

LJUBLJANA 

Nižja odkupna cena mleka 

V Ljubljanskih mlekarnah s januarjem znižujejo odkupno 
ceno mleka in sicer za en cent na liter. Znižanje naj bi bilo 
posledica prilagajanja konkurenčnim cenam na prodajnem 
in nabavnem trgu na območju Evropske unije. Lani se od-
kupna cena, ki je v povprečju znašala 35 centov za liter, ni 
spreminjala. M. C. 

MEDVODE 

Nagrajene krave z življenjsko mlečnostjo 

Na občnem zboru Društva rejcev govedi črno-bele pasme, ki 
je bilo pred novoletnimi prazniki v Preski pri Medvodah, so 
med drugim podelili nagrade rejcem krav z življenjsko mleč-
nostjo nad sto tisoč kilogramov mleka. Vse nagrade so znova 
pobrale gorenjske krave in sicer Krača Milana Fendeta iz Go-
rič (109.000 kilogramov mleka). Srna Slavka Robleka iz Baš-
Ija (105.000), BIza Antona Dolenca iz Vrbenj (115.600) Cic-
cioiggSTomaža Misa izZavrha (104.700) in jera Zdenke Pur-
gar iz Podbrezij (105.600 kilogramov mleka). M. C. 

LjUBgANA 

Seminar o varstvu sort okrasnih rastlin 

Z vstopom v Evropsko unijo so tudi v Sloveniji, po sistemu 
varstva sort v EU, postale zavarovane praktično vse novejše 
sorte okrasnih rastlin, ki jih je več kot 10 tisoč. Pri tem se po-
javljajo vprašanja o uveljavljanju žlahtniteljske pravice v 
praksi in omejitvah ter dolžnostih vrtnarjev in distributerjev 
pri razmnoževalnem in sadilnem materialu okrasnih rastlin. 
Glavni namen seminarja je seznanitev vseh, ki se poklicno 
ukvarjajo z okrasnimi rastlinami o zavarovanju sort rastlin 
ter o pravicah in dolžnostih, ki iz tega izhajajo. Seminar je 
namenjen vsem vrtnarjem, distributerjem razmnoževalnega 
materiala okrasnih rastlin, strokovnjakom v izobraževalnih 
ustanovah in fitosanitarnim inšpektorjem. Seminar bo pote-
kal v petek, 16. januarja 2009, od 9.00 do 12.30 v konferenč-
ni dvorani Ministrstva za javno upravo, Langusova 4, Ljub-
ljana, potrebna je predhodna prijava. M. G. 

Cena posamezne 

knjige je 4 0 € 

+ poštnina 

Naročniki imajo 

i o % popusta 

N a r o č a n j e po 

telefonu 
04/201 
ali p o e-pošti 

n a r o c n m e ^ g - g l a s . s i 

Prva Izdaja kataloga Denar na Slovenskem 2 0 0 7 je bila zelo hitro 

razprodana. To potrjuje, da je med zbiralci in ljubitelji numizmatike 

izredno veliko zanimanja za tovrstno literaturo, kar nas je še 

dodatno spodbudilo k izdaji novega kataloga. Pri novi izdaji ne gre 

za ponatis starega kataloga, temveč za popolnoma nov koncept z 

obsežnimi dopolnitvami, ki celoviteje predstavljajo uporabo denarja 

na Slovenskem; novi katalog in je celostno precej bolj podoben 

nacionalnim katalogom drugih držav. 

Gorenjski Glas Za vas beležimo čas 

Biomasa izgublja pomen 
Izziv za uporabo lesne mase so sprejeli tudi gorenjski poslovni subjekti, a so bila pričakovanja očitno 
prevelika. 

JOŽE SKUMAVEC, 

STEVO ŠČAVNIČAB 

Globalno segrevanje, alter-
nativni viri energije, ekolo-
ška ozaveščenost in podo-
bno so besedne zveze, všeč-
ne evropskim politikom, ne 
glede na njihove ideološke 
usmeritve. Evropski svet je 
zato brez večjih težav dose-
gel soglasje o ciljih glede 
emisij CO2; te naj bi bile do 
leta 2020 manjše za naj-
manj 20 odstotkov glede na 
leto 1990, do leta 2050 pa 
najmanj za 60 odstotkov. 
Ena od posledic taldh odloči-
tev je izdatna podpora pro-
jektom EU. ki obravnavajo 
rabo obnovljivih virov in var-
čevanje z energijo. Slovenija 
se je v skladu s svojimi na-
ravnimi danostmi usmerila 
na rabo lesne biomase za 
ogrevanje. Zgrajenih je bilo 
kar nekaj sistemov daljin-
skega ogrevanja ter vzpo-
stavljena borza za trgovanje 
z lesnimi sekanci, briketi... 
Izziv je sprejelo tudi 15 go-
renjskih poslovnih subjek-. 
tov, ki smo z namenom pri-
dobivanja in porabe lesnih 
sekancev ustanovili partner-
stvo "Regionalna biologisti-
ka". Leta 2007 smo izdelali 
študijo izvedljivosti projekta, 
da bi ugotoviti ekonomsko 
upravičenost proizvodnje in 
distribucije lesnih sekancev. 
V študiji smo proučili prido-
bivanje sekancev iz ostankov 
lesa pri spravilu iz gozda, ki 
ne dosegajo tržne vrednosti 
za nadaljnjo mehansko ali 
kemijsko predelavo. Obra-
vnavali smo le les iglavcev, 
največ smrekovine, saj pri-
dobivanje sekancev iz lesa li-

Les kot energent trenutno ni posebej aktualen. / foi«. corazd Kav« 

stavcev zahteva zaradi gliv pi-
ravk drugačno tehnologijo 
priprave pri sušenju. Študija 
je pokazala, da je strošek zbi-
ranja, priprave in predelave 
lesa ter transporta sekancev 
do kupca približno 13 evrov 
na nasuti meter sekancev, to 
pa je tudi cena, Id so jo se-
kanci takrat dosegali na trgu. 
Obdelali smo različne načine 
spravila lesa, najboljši rezul-
tati pa so se obetali v prime-
ru sodobnega, žičnega spra-
vila lesa, ko se drevesa obve-
jujejo pri cesti. V tem prime-
ru namreč stroški spravila 
vejevja do ceste ne bremeni-
jo sekancev, za predelavo 
ostankov pa je zainteresirana 
tudi gozdna proizvodnja, saj 
predstavlja odstranjevanje 
vejevja po končanem spravi-
lu lesa dodaten strošek. 

Posebej smo proučili tudi 
pridobivanje sekancev iz lesa 
ob redčenjih v gozdovih, kjer 
gre za drobnejši les iglavcev, 
ki ni uporaben za kemijsko 
ali mehansko predelavo in bi 
po opravljenih negovalnih 
delih brez škode ostal v goz-
du. Ker pa stroški spravila 

lesa do ceste v tem primeru 
bremenijo ceno sekancev, bi 
bil ta način sprejemljiv le iz-
jemoma, saj so tako pridob-
ljeni sekanci dražji. V času, 
ko je bila študija zaključena, 
je cena nafte naraščala in so 
bila pričakovanja, da bo na-
raščalo tudi povpraševanje 
po lesnih sekandh in s tem 
njihova cena, upravičena. 
Danes dosega cena sekancev 
iz iglavcev le n evrov, cena 
nafte pa se je spustila pod ra-
ven iz leta 2007 in še pada. 
Hkrati narašča cena lesa, pa 
tudi odpadki imajo večjo 
uporabno vrednost, npr. kot 
primes k zemeljskim sub-
stratom. Vsekakor se je potr-
dila napoved, da je v današ-
njih razmerah ekonomsko 
upravičeno izdelovanje se-
kancev le iz vejevja, ki ostane 
ob žičnem spravilu lesa. 

S tem pa se postavljajo pod 
vprašaj pričakovanja o vlogi 
lesa kot energenta, ki bo za-
menjal fosilna goriva. Priča-
kovanja so bila enostavno 
prevelika, ne le glede eko-
nomskega učinka, temveč 
tudi glede obsega. Če bi vse 

ostanke lesa, ki ostanejo ob 
rednem spravilu iz gozda, 
porabili za ogrevanje, bi to 
komaj zadoščalo za manjše 
mesto. Seveda pa so take 
predpostavke nerealne, saj je 
osnovni kriterij gospodarske 
dejavnosti ekonomska smo-
trnost, tu pa se račun ne izi-
de. Ob tem naj omeniva še 
past, v katero zlahka pademo 
ob nekritičnem hlastanju za 
evropskim denarjem: čeprav 
na prvi pogled evropske, pa 
tudi državne spodbude pri-
našajo "zastonj" denar, nas 
ta lahko tudi drago stane. 
Država namreč v primeru 
lesne biomase podpira pro-
jekte, ki se sami po sebi ne 
bi izplačali in rabijo "spod-
budo". Dostikrat so ti prav 
na robu ekonomske smotr-
nosti, majhna sprememba 
na trgu ali napaka v zasnovi 
projekta pa jih pahne čez 
rob; lep primer je toplarna v 
Preddvoru. Največkrat pa 
pobudniki projekta naredijo 
osnovno napako, da v raču-
nu ekonomske upravičeno-
sti ne upoštevajo amortizaci-
je za osnovna sredstva, kup-
ljena za denar iz nepovrat-
nih subvencij. Ko bodo ta iz-
trošena, bodo zopet odvisni 
od subvencij, ki jih mogoče 
takrat ne bo več, zamujen pa 
bo čas za uvedbo mogoče 
gospodamejše rešitve. 

S tem člankom ne želimo 
jemati pomena gozdu kot za-
logi čiste energije; poudariti 
želiva le, da je odločitev o 
uvedbi lesa kot energenta 
smotrna le v določenih oko-
liščinah in, da bomo naše 
energetske zagate z gozdom 
reševali le v zelo omejenem 
obsegu. 

V Sloveniji je od 500 do 700 medvedov 
Metoda genetskega vzorčenja številčnosti je le ena od metod za spremljanje populacije rjavega 
medveda, opozarjajo gozdarji. 

MATJAŽ G R E G O R I Č 

Ljubljana - Zavod za gozdo-
ve Slovenije (ZGS) je vrsto 
let dajal pobude znanstveno-
raziskovalnim institucijam, 
da naj pre<Jlagajo znanstve-
no podprt sistem ocene po-
pulacije rjavega medveda. 
Ves ta čas so tudi zbirali 
vzorce tkiv, krvi in dlak od-
vzetih od medvedov, ki so 
potrebni za izvedbo genet-
skega vzorčenja. Po objavi 
rezultatov analize, ki jo je iz-
vajala Biotehniška fakuJteta 
v sodelovanju z ZGS in Lov-
sko zvezo Slovenije, pa se je 
v javnosti začelo širiti mne-
nje, da naj bi zdaj dokončno 

ugotovili pravo številčnost 
populacije rjavega medveda 
in s tem naredili konec ma-
nipulaciji s številom medve-
dov v Sloveniji. Ob tem ne 
morejo prezreti dejstva, da 
je tudi genetsko vzorčenje le 
ena od metod pri spremlja-
nju in upravljanju populaci-
je rjavega medveda v Slove-
niji, ne pa edina in popolno-
ma zadostna. Metoda je za 
potrebe dolgoročnega uprav-
ljanja sicer dobrodošla in 
ima veliko dobrih lastnosti, 
ki bodo izboljšale oceno šte-
vila medvedov, vendar pa v 
marsičem ne zadošča uprav-
ljavcem za hitro ukrepanje v 
konkretnih primerih, je tudi 

časovno zamudna, saj je od 
zbiranja vzorcev do predsta-
vitve rezultatov javnosti mi-
nilo skoraj 16 mesecev. V 
ZGS opozarjajo, da je izved-
ba metode draga, zahteva iz-
jemno drago opremo in 
usposabljanje v tujini. Zato 
jo tudi ni možno izvajati 
vsako leto, temveč le perio-
dično, ima pa tudi nekaj po-
manjkljivosti. Dosedanje 
ocene številčnosti populaci-
je so na Z G S v petnajstih le-
tih delovanja ugotavljali s 
številnimi kazalci in ocene 
niti ne odstopajo drastično 
od rezultatov znanstvene 
metode genetskega vzorče-
nja. Srednja vrednost inter-

vala po genetskem vzorče-
nju je 434 medvedov, zgor-
nja meja pa je 475 medve-
dov in pri tem ni upoštevan 
pričakovan prirast 80 do 
100 mladičev. Z G S je šte-
vilčnost ocenil v intervalu 
od 500 do 7 0 0 medvedov. 
Ta ocena je bila izdelana n» 
hiter, poceni in racionalen 
način, v sodelovanju z vse-
mi institucijami in organi-
zacijami, ki se jih dotika 
skrb za rjavega medveda v 
Sloveniji ter v soglasju s 
predstavniki Komisije EU, 
ki so večkrat obiskali Slove-
nijo in dali predloge na ob-
stoječ sistem dela monito-
ringa, štetja na krmiščih. 
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11. člen 
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg 

zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima 
občina odločujoč vpliv na upravljanje) 

Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine Oavni zavodi in javna podjetja, 
katerih ustanoviteljica je občina) v letu 2010 ne predvidevajo zadolževanja. 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

12. Člen 
(začasno financiranje v letu 2011) 

V obdobju začasnega financiranja Občine Jezersko v letu 2011. če bo za-
časno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi za-
časnega financiranja. 

13. člen 
(uveljavitev odloka) 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske. 

Številka: 403-02/08-42 
Jezersko, dne 23. decembra 2008 

župan Občine Jezersko 
Milan Kocjan 

3. 

Na podlagi 20. č)ena Statuta Občine Jezersko (Uradni vestnik Gorenjske, 
št. 20/01. 23/02. 28/03). je občinski svet Občine Jezersko na 12. redni 
seji dne 23. 12. 2008 sprejel 

SKLEP 
o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine In 
povprečnih stroških kontunalnega urejanja stavbnih zemljišč 

v Občini Jezersko za leto 2009 

1. člen 
Ta sklep določa povprečno gradbeno ceno koristne stanovanjske površine 
in povprečne stroške komunalnega urejanja zemljišč za določitev prometne 
vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin v letu 2009. 

2. člen 
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine, ki se izra-
čuna po standardu SIST ISO 9836 za lit. stopnjo opremljenosti, brez stro-
škov komunalnega urejanja stavbnega zemljišča in brez vrednosti stavbne-
ga zemljišča za območje Občine Jezersko na dan 31. 12. 2008 znaša 
831,33 EUR/m2. 

3. člen 
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega zemljišča na območju 
Občine Jezersko za III. stopnjo opremljenosti in gostoto naseljenosti 100-
200 preb./ha, znašajo 116.39 EUR za m2. od tega: 
- za komunalne objekte in naprave individualne rabe 52,37 EUR/m2. 
- za komunalne objekte in naprave skupne rabe 64,01 EUR/m2. 

4. člen 
Cena za m2 stavbnega zemljišča se določi v odstotku od povprečne grad-
bene cene, določene v 2. členu tega sklepa in znaša: 
- vi. območju 6% - 10%. 
- vil. območju 5% - 9%. 
- vin. območju 3 % - 6 % . 
I. območje obsega območje T116, II. območje obsega območji S116 in 
R116. lil. območje pa obsega območje razpršene gradnje po Odloku o 
prostorskih ureditvenih pogojih za Jezersko (Uradni list RS. št. 41/92). 

5. člen 
Cene iz 2. in 3. člena tega sklepa se mesečno valorizirajo na osnovi pov-
prečnega Indeksa za stanovanjsko gradnjo, ki ga mesečno objavlja G2S-
združenje za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala Slovenije. 

6. člen 
Z začetkom veljave tega sklepa preneha veljati Sklep o povprečni gradbeni 
ceni koristne stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega 
urejanja zemljišč v Občini Jezersko za leto 2008 (Uradni vestnik Gorenjske, 
št. 37/07). 

7. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenj-
ske. uporablja pa se od 01. januarja 2009 dalje. 

Številka: 032-03/08-39 
Jezersko, dne 23. decembra 2008 

župan Občine Jezersko 
Milan Kocjan 

4. 

Na podlagi 17. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljiš-
ča v Občini Jezersko (Uradni vestnik Gorenjske, št. 40/03) in 20. člena 
Statuta Občine Jezersko (Uradni vestnik Gorenjske, št. 20/01. 23/02, 
28/03) je občinski svet Občine Jezersko na svoji 12. redni seji dne 23. 12. 
2008 sprejel 

S K L E P 
o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega 

zemljišča v Občini Jezersko za leto 2 0 0 9 

1. člen 
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v 
Občini Jezersko v letu 2009 znaša 0.0077 EUR. 

2. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenj-
ske. uporablja pa se od 01. januarja 2009 dalje. 

Številka: 032-03/08-38 
Jezersko, dne 23. decembra 2008 

župan Občine Jezersko 
Milan Kocjan 

5. 

Na podlagi četrtega odstavka 1. člena Odloka o komunalnih taksah v Obči-
ni Jezersko (Uradni vestnik Gorenjske, št. 50/99) in 20. člena Statuta Ob-
čine Jezersko (Uradni vestnik Gorenjske, št. 20/01, 23/02. 28/03) je ob-
činski svet Občine Jezersko na 12. redni seji dne 23. 12. 2008 sprejel 

SKLEP 
o določitvi vrednosti točke za Izračun komunalnih taks 

v Občini Jezersko 

1. 
Vrednost točke za izračun komunalnih taks iz 1. člena Odloka o komunalnih 
taksah v Občini Jezersko znaša 0.0478 EUR. 

2 . 
Z začetkom veljave tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi vrednosti 
točke za izračun komunalnih taks v Občini Jezersko v letu 2008 (Uradni 
vestnik Gorenjske, št. 37/07). 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenj-
ske. uporablja pa se od 01. januarja 2009 daJje. 

Številka: 354-01/08-40 
Jezersko, dne 23. decembra 2008 

župan Občine Jezersko 
Milan Kocjan 
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Gorenjski Glas Uradni vestnik Gorenjske 
LETO: XLII 

VSEBINA 

6. januarja 2 0 0 9 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41 +42+43) 

Številka 1 

1.091.630 

OBČINA JEZERSKO 
ODLOK o proračunu Občine Jezersko za teto 2 0 0 9 
ODLOK o proračunu Občine Jezersko za leto 2 0 1 0 
SKLEP o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine 
in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč 
v Občini Jezersko za leto 2 0 0 9 
SKLEP o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča v Občini Jezersko za leto 2 0 0 9 
SKLEP o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v 
Občini Jezersko 

OBČINA JEZERSKO 
OBČtM JEZERSKO. ZGORNJE JEZERSKO eS. 470« ZOORNJE JEZERSKO 

1 . 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 
72/93 s spremembami in dopolnitvami), 29. člena Zakona o javnih finan-
cah (Uradni list RS. št. 79/99 s spremembami in dopolnitvami in 20. člen 
Statuta Občine Jezersko (Uradni vestnik Gorenjske, št. 20/01, 23/02 in 
2228/03) je Ot>činski svet Občine Jezersko na 12. redni seji dne 23. 12. 
2008 sprejel 

O D L O K 
o proračunu Občine Jezersko za leto 2 0 0 9 

I. SPLOŠNA DOLOČBA 

1. čten 
(vsebina odloka) 

S tem odlokom se za Občino Jezersko, za leto 2009, določajo proračun, 
izvrševanje proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega 
sektorja na ravnt občine (v nadaljevanju: proračun). 

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA 
POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 

2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela) 

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski 
klasifikaciji do ravni kontov. 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih 
zneskih: 

v EUR 
A. B l U N C A PRIHODKOV IN ODHODKOV 

sekcija/podsekcija/K2/K3 proračun leta 2009 
1. SKUPAJ PRIHODKI (70+71 +72+73+74) 835.740 

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 639.618 
70 DAVČNI PRIHODKI 600.969 

700 Davkf na dohodek In dobiček 636.402 
703 Davkr na premoženje 28.674 
704 Domači davki na blago in storitve 35.893 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 38.649 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 29.490 
711 Takse in pristojbine 135 
712 Globe in dnjge denarne kazni 100 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 200 
714 Drugi nedavčni prihodki 8.724 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 26.800 
722 Prihodki od prodaje zemljišč In neopredmetenih 

dolgoročnih sredstev 26.800 
74 TRANSFERNI PRIHODKI 169.322 

740 Transfemi prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 169.322 

40 TEKOČI ODHODKI • 244.569 
402 Izdatki za blago in storitve 241.569 
409 Rezerve 2.735 

41 TEKOČI TRANSFERI 197.577 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 145.831 
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 23.154 
413 Drugi tekoči domači transferi 28.592 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 612.720 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 612.720 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 36.929 
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam. 
ki niso proračunski upor. 32.393 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 4.536 

lil. PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKUAJ (l.-ll.) -255.790 

III/1. PRIMARNI J^RESEŽEK/PRIfvlANJKUAJ 
(1.-7102)-(ll.-403-404) -263.463 

III/2. TEKOČI PRESEŽEK/PRIMANJKUAJ 
(70+71H40+41) 197.737 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
6ekcija/podsekcija/K2/K3 proračun leta 2009 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751 +752) 1.007 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
750 Prejeta vračila danih posojil 

1.007 
1.007 

VI. PREJETA minus DANA POSOJILA IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 1.007 

C. RAČUN FINANCIRANJA 

sekcija/podsekcija/K2/K3 proračun leta 2009 
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 0 
50 ZADOLŽEVANJE 

500 Domače zadolževanje 
0 
0 

IX. SPREMEMBA STANJA NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -254.783 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 0 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VI1I-IX.) 255.790 

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH na dan 31.12.2008 254.783 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, 
ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske pora-
be, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikaci-
jo izdatkov občinskih proračunov. 
Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine 
kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom. 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt raz-
vojnih programov sta prilogi temu odloku in se objavita na spletni strani Ob-
čine Jezersko. 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 

3. člen 
(izvrševanje proračuna) 

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta. 

4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 

Namenski prihodki proračuna so prihodki, določeni v prvem stavku prvega 
odstavka 43. člena ZJF. 
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5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spre-
membe proračuna ali rebalans proračuna. 
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem 
načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja 
proračunske porabe odloča župan na predlog neposrednega uporabnika. 
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec 
leta z zaključnim računonn, poroča občinskemu svetu o veljavnem proraču-
nu za leto 2009 in njegovi realizaciji. 

6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov 

prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem tetu razpiše javno naročilo za celo-
tno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj 
načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proraču-
nu. 
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo za-
padle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske 
transfere, ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem na-
črtu neposrednega uporabnika, od tega: 
1. v letu 2010 50 % navedenih pravic porat>e in 
2. v ostalih prihodnjih letih 20 % navedenih pravic porabe. 
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo za-
padle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, 
ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu nepo-
srednega uporabnika. 
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzema-
nje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb 
lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najem-
nika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komu-
nalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje nepo-
srednih uporabnikov. 
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtuje-
jo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih progra-
mov. 

7. člen 
(spreminjanje načrta retzvojnih programov) 

Župan lahVo spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. 
Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 %, mora predhodno 
potrditi občinski svet. 
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče teto zaključek financira-
nja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih pro-
gramov po uveljavitvi proračuna. 
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve ob-
činskega sveta. 

8. člen 
(proračunski skladi) 

Proračunski sklad je poračun proračunske rezerve, oblikovane po 2JF. 
Proračunska rezerva se v letu 2009 oblikuje v višini 12.536 evrov. 
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o upora-
bi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena 
ZJF do višine 1.000 evrov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občin-
ski svet. 

IV. POSEBNOSTI UPRAVUANJA IN PRODAJE STVARNEGA 
IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE 

9. člen 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolž-
niku do višine 100 evrov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga. 

V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN 
JAVNEGA SEKTORJA 

10. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 

V letu 2009 se občina ne bo zadolževala, prav tako pa ni predvideno daja-
nje poroštev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, kate-
rih ustanoviteljica je Občina Jezersko. 

11. člen 
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg 

zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb. v katerih ima občina 
odločujoč vpliv na upravljanje) 

Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, 
katerih ustanoviteljica je občina) v letu 2009 ne predvidevajo zadolževanja. 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

12. člen 
(začasno financiranje v letu 2010) 

V obdobju začasnega financiranja Občine Jezersko v letu 2010, če bo za-
časno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi za-
časnega financiranja. 

13. člen 
(uveljavitev odloka) 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku (Gorenjske. 

Številka: 40302/08-41 
Jezersko, dne 23. decembra 2008 

župan Občine Jezersko 
Milan Kocjan 

2. 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS. št. 
72/93 s spremembami in dopolnitvami), 29. člena Zakona o javnih finan-
cah (Uradni list RS, št. 79/99 s spremembami in dopolnitvami) in 20. člen 
Statuta Občine Jezersko (Uradni vestnik Gorenjske, št. 20/01, 23/02 in 
2228/03) je Občinski svet Občine Jezersko na 12. redni seji dne 23. 12. 
2008 sprejel 

O D L O K 
o proračunu Občine Jezersko za leto 2 0 1 0 

I. SPLOŠNA DOLOČBA 

1. člen 
(vsebina odloka) 

S tem odlokom se za Občino Jezersko, za leto 2010, določajo proračun, iz-
vrševanje pnDračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega 
sektorja na ravni občine (v nadaljevanju: proračun). 

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA 
POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 

2, člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela) 

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski 
klasifikaciji do ravni kontov. 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih 
zneskih: 

v EUR 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

sekcija/podsekcija/K2/K3 proračun leta 2010 
1. SKUPAJ PRIHODKI (70+71 +72+73+74) 860.814 

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 658.809 
70 DAVČNI PRIHODKI 618.999 

700 Davki na dohodek in dobiček 552.494 
703 Davki na premoženje 29.535 
704 DomaČi davki na blago in storitve 36.970 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 39.810 
710 Udeležba na dobičku In dohodki od premoženja 30.376 
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711 Takse in pristojbine 139 
712 Globe in druge denarne kazni 103 
713 Pritiodki od prodaje blaga in storitev 206 
714 Drugi nedavčnl prihodki 8.986 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 27.604 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih 
dolgoročnih sredstev 27.604 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 174,401 
740 Transfemi prihodki iz dnjgih javnofinančnih institucij 174.401 

II. SKUPAJ ODHODKI (40-t-41 +42+43) 861.851 
40 TEKOČI ODHODKI 247.184 

402 Izdatki za blago ir> storitve 244.367 
409 Rezen^e 2.817 

41 TEKOČI TRANSFERI 203.508 
411 Transferi posameznikom In gospodinjstvom 150.206 
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 23.849 
413 Drugi tekoči domači transferi 29.453 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 370.626 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 370.626 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 40,533 
431 Investicijski transferi pravnim In fizičnim osebann. 
ki niso proračunski upor. 30.132 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom - 10.401 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKUAJ (i.-ll.) -1.037 

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK/PRIMANJKUAJ 
(I.-7102HII.-403-404) -8.941 

III/2. TEKOČI PRESEŽEK/PRIMANJKUAJ (70+71H40+41) 208.117 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
sekcija/podsekclia/K2/ K3 proračun leta 2010 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751 +752) 1.037 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
750 Prejeta vračila danih posojil 

1.037 
1.037 

VI. PREJETA minus DANA POSOJILA IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 1.037 

C. RAČUN FINANCIRANJA 
sekcija/podsekcija/K2/K3 proračun leta 2010 

Vil. ZADOLŽEVANJE (500+501) 0 
50 ZADOLŽEVANJE 

500 Domače zadolževanje 
0 
0 

IX. SPREMEMBA STANJA NA RAČUNIH (I.+IV.+VIL-IL-V.-VIH.) 0 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 1.037 

Xi. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIN-IX.) 0 

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH na dan 31.12.2009 0 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, 
ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske pora-
be, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikaci-
jo izdatkov občinskih proračunov. 
Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine 
kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom. 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt raz-
vojnih programov sta prilogi temu odloku in se objavita na spletni strani Ob-
čine Jezersko. 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 

3. člen 
(izvrševanje proračuna) 

Proračun se Izvršuje na ravni proračunske postavke-konta. 

4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 

Namenski prihodki proračuna so prihodki, določeni v prvem stavku prvega 
odstavka 43. člena ZJF. 

5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 

Osnova za prerazporejanje pravic pprabe je zadnji sprejeti proračun, spre-
membe proračuna ali rebalans proračuna. 
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem 
načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja 
proračunske porabe odloča župan na predlog neposrednega uporabnika. 
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec 
leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proraču-
nu za leto 2010 in njegovi realizaciji. 

6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme 

proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše Javno naročilo za celo-
tno vrednost projekta, ki je vključen v r^črt razvojnih programov, če so zanj 
načrtoveine pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proraču-
nu. 
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo za-
padle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske 
transfere. ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem na-
črtu neposrednega uporabnika, od tega: 
1. v letu 2011 50 % navedenih pravic porabe in 
2. v ostalih prihodnjih letih 20 % navedenih pravic porabe. 
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo za-
padle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, 
ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu nepo-
srednega uporabnika. 
Omejitve iz prvega in drugega odstavl<a tega člena ne veljajo za prevzema-
nje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če r>a podlagi teh pogodb 
lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najem-
nika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komu-
nalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje nepo-
srednih uporabnikov. 
Prevzete obveznosti iz dnjgega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v 
finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov. 

7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. 
Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 %, mora predhodno 
potrditi občinski svet. 
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financi-
ranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih pro-
gramov po uveljavitvi proračuna. 
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve ob-
činskega sveta. 

8. člen 
(proračunski skladi) 

Proračunski sklad je poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF. 
Proračunska rezerva se v letu 2010 oblikuje v višini 12.912 evrov. 
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o upora-
bi sredstev proračunske rezerve za namene iz dnjgega odstavka 49. člena 
ZJF do višine 1.000 evrov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občin-
ski svet. 

IV. POSEBNOSTI UPRAVUANJA IN PRODAJE STVARNEGA 
IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE 

9. člen 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolž-
niku do višine 100 evrov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga. 

V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA 
SEKTORJA 

10. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 

V letu 2010 se občina ne bo zadolževala, prav tako pa ni predvideno daja-
nje poroštev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, kate-
rih ustanoviteljica je Občina Jezersko. 
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HALO - HALO GORENJSKI GLAS 
telefon: 04 201 42 00 

Naročilo l i ob)ivo sprejemamo po telefonu 04/201-42-00, faksu 04/201<̂ 2*!3 ali osetoo na B!eiweisovi cesti 
v Kranju oz. po poiti - do pondel̂  in {cirtka do 11.00 ux! CCA« o9ldsov in p>nu(S> v ntbriU. Izfnho ugodna. 

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

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

MADŽARSKE TOPLICE 29. 1 . • 1 . 2. 200g ; TRST RAZPRODAJA 
9. 1 . 2 0 0 9 ; BERNARDIN: 8. 3. - n . 3.; KOPALNI IZLET 
BERNARDIN: i 6 , 2. 

K U L T U R N O D R U Š T V O L O Š K I O D E R Š K O F J A LOKA, S P O D N J I 
T R G 1 4 , 4 2 2 0 Š K O F J A L O K A 
1 0 . 1 . ob 1 0 . uri P O S E B N I J E Ž E K , igrana predstava, gos tu je 
Družinsko gledaliSče Kolenc, SOBOTNA MATINEJA, za IZVEN 

O B V E S T I L A O D O G O D K I H OBJAVLJAMO V RUBRIKI G L A S O V 

K A Ž I P O ' BREZPLAČNO S A M O ENKRAT. 

PRIREDITVE 
v knjižnicah za otroke 
R a d o v l j i c a • V četrtek, 8. januarja , s e bo o b 17 . uri v knjižnici 

z a č e l a lutkovna p r e d s t a v a za o t r o k e Trnu l j č i ca J . In W . 

G r i m m . Primerna je za otroke, ki s o stari v s a j 3 leta. 

B o h i n j s k a Bistr ica - V sredo, 7. januar ja , s e bo ob 17 . uri v 

knjižnici začela lutkovna predstava za otroke Trnuljčica j . In 

W. C r i m m , Primerna je za otroke, ki s o stari v s a j 3 leta. 

IZLETI 
Pohod ob polni luni 
G o z d M a r t u l j e k - P l a n i n s k o d r u š t v o G o z d Martu l jk vabi 

č lane na n o č n o druženje - p o h o d o b polni luni v s o b o t o , l o . 

januar ja , o b 1 7 . uri. Z o s e b n i m i avtomobil i s e bos te izpred 

Penziona Špik v G o z d Martuljku odpeljali na Dovje . H o j e b o 

za 2 uri. Pri jave do petka, 9. januar ja - Majda 0 5 1 / 3 3 6 635 in 

Renata 0 3 1 / 5 3 2 963. Po p o h o d u bo d r u ž a b n o srečanje . 

Z A H V A L A 

V 52. letu nas je zapustil naš dragi mož, oče, sin, brat in stric 

A N T O N ŠTUPAR 
(1957 - 2008), iz Zg . Brnika 

Ob b o l e a izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, 
prijateljem, sosedom, bivšim sodelavcem in znancem za 
izrečena sožalja, cvetje, sveče, svete maše in vsem, ki ste 

ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti. 
Zahvala g. župniku GradiSku za lepo opravljeno sveto 

mašo in pogreb, g. Damjanu M o ^ i k u , g. Jeriču za 
opravljene pogrebne storitve, gasilcem gasilskega društva 

Zgornji Brnik ter pevcem. Posebna zahvala g. Kordežu 
za izrečene poslovilne besede in prijateljem za izjemno 
glasbeno slovo. Iskrena hvala družini Kepic in Petrovčič 

za vso pomoč in moralno podporo. 
Hvala vsem. ki ste ga imeli radi in ste ga pospremili 

k večnemu počitku. 

Žalujoči: vsi njegovi 

V Dražgoše 
Kranj - Planinci In pohodniki kranjskih upokojencev vabi jo na 

p o h o d v Dražgoše , ki bo v nedeljo, 1 1 . januarja. Odhod poseb-

nega avtobusa izpred Creine bo o b 7. uri. Ho je bo za 4 d o 5 

ur. Prijave zbirajo v društveni pisarni do petka, g. januarja. 

Na Šmarjetno goro 
Kranj - Pohodniki kranjskih upoko jencev vab i jo v četrtek, 8. 

januar ja , pa p o h o d na Š m a r j e t n o goro. Štart b o na kranjski 

avtobusni postaj i o b 9. url. N e z a h t e v n e hoje bo za 2 uri in 

pol. Prijave zbirajo na društvo d o srede , 7. januar ja . 

R A Z S T A V E 

Slika v kamnu 
K r a n j - Jutri b o o b 2 0 . uri v Ga ler i j i P u n g e r t o d p r t j e fo-

togra f ske razstave Slika v kamnu avtorja Vojka Artača. 

Mali oglasi 
tel.: 2 0 1 4 2 4 7 
fax: 201 42 13 
e-mail: malloglasl^^g-glas.si 

Male oglase sprejemamo: z a o b j a v o 
v p e t e k ' v sredo d o 1 3 . 3 0 in z a 
o b j a v o v t o r e k do p e t k a d o 
1 4 . 0 0 ! Delovni čas: od ponedeljka do 
petka neprekinjeno od 8 . - 1 9 . ure. 

NEPREMIČNINE * 
STAHOVANJA 
ODDAM 

GARSONJERO v centru Radovljice, 
t r 04/53-15-028 eoo8W4 

OPREMLJENO, enosobno stanovanje 
v Kranju, tr 040/996-595 

8008837 

HIŠE 
PRODAM 

HAFNARJEVO NASEUE. prodamo 
polovico stanovanjskega dvojčka, t t 
051/38&«22 

V PODREČt prodam stanovanjsko no 
vogradnjo. 051/388-822 

KsKERN 
N E P R E M I Č N I N E 

Maistrov trg 12,4000 Kranj 
Te). 04/2021} 53,202 66 

GSM Email; nftHg)kj-kern.w 

V STARI LOKI je v pripravi gradnja sta-
novanjskega dvojčka, O 051/388-
822 

6008840 

ODDAM 

V RADOVUlCI oddam polovico stano-
vanjske hiše z vrtom in garažo, TT 
041/663<335 eoo8847 

PODARIM 

VIRMAŠE - Šk. Loka prodamo stano-
vanjsko hišo ter dvojčka v gradnji, 
ugodno, t t 051/388-822 

eood8&3 

J U R T A N 
J U R - T A N , n e p r e m i č n i n e , d . o . o . 

PE C a n k a r j e v a l i i c a 0 3 

( s t a r o - m e s t n o j e d r o ) , 

4 0 0 0 K r a n j , te l . : 0 4 / 2 3 6 - 9 2 - 1 4 , 

m o b i : 0 4 1 / 4 5 1 - 8 5 7 

e - p o š t a : i n fb (g> ju r - tan .s i 

w w w . j u r - t a n . 5 i 

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

4 0 0 0 K R A N ) 

T E L : 0 4 / 2 3 ' 8 t - i 2 0 , 

0 4 / 2 3 - 6 6 - 6 7 0 

0 4 1 / 7 5 5 - 2 9 6 . 0 4 0 / 2 0 4 ^ 6 1 , 

0 4 1 / 9 0 0 - 0 0 9 

e -poSta : itd.nepremicfiine<3>siol.net 
www.rtd'p!u5.st 

lUJ 
POSESTI 
PRODAM 

PARCELO z gradbenim dovoljenjem • 
Škofja Loka, okolica, rt OSI/388-
8 2 2 8006861 

GARAŽE 
KUPIM 

GARAŽO prt Vodovodnem stolpu, o 
031/544-731 8008838 

MOTORNA 
VOZILA 
AVTOMOBILI 
PRODAM 

CrraOEN Saxo 1.0,1. OC. 86.000 km 1. 
lastnik. 3 vrata, mmene baive, ohranjen, 
ugodno. 9 041 /44S623 aooesaz 

KIA Pride 1.3, I. 98, 92.000 km 1. 
lastnik, o 041 /918-553 8oo88a2 

OPEL Zafira 2.2 DTl, 1.03.159.000 km 
7 sedeže\'. reg., poraba 5*7 fitrov, cena: 
8.200,00 EUR. -a 041/378^«jow»4t 

Bratov Pr ip ro tnu 10, 4202 NaMd 
PE K r t n j a U c * i u 22 ,4202 Ntkio 

• i z p u š n i s i s t e m i i n k a t a l i z a t o r j i 
• amortjzerji in vzmeti, hitri serv is 
• avtooplika ter v s e za podvozje 

(zavore, disiki) f 
, pnevmatike in platišča 

Z A P O P O L N P R E G L E D SI O G L E J T E 

WWW.GORENJSKIGLAS.SI /KAZIPOT 

L O T O 

Rezultati i . kroga - 4 . januarja 2 0 0 9 

8, l o , 11, 21, 23, 25, 27 in i 6 

Lotko: 5 0 8 1 8 9 

Loto PLUS: 2, 9 , 1 3 , 1 9 , 2 1 , 2 4 . 37 in 17 

Garantirani sklad 2. kroga za Sedmico: l o o . o o o EUR 

Predvideni sklad 2. kroga za Lotka: 1 . 1 4 0 . 0 0 0 EUR 

Garantirani dobitek PLUS: 2 0 . 0 0 0 EUR 

KURIVO 
PRODAM 

DRVA metrska ali razžagana, možna 
dostava. 041/718^319 aooeeM 

HOBI 
KUPIM 

MIZARSKI ponk, omare, skrinje in 
ostale starinske predmete, tr 
031/878-351 80088S3 

ŽIVALI 
IN RASTLINE 
PODARIM 

LEPE. mlade mucke. ® 040/235-
410 

KMETIJSTVO 
VZREJNE ŽIVALI 
PRODAM 

BIKCA Križanca, starega iu dm. v 
031/828-955 soosasa 

BIKCA simentaJca. 260 In 300 kg. v 
041/608-210 9008838 

ČB BIKCA, starega 10 dni, O 
041/515^67 8008869 

PRAŠIČE, težke 120 kg, Sebenje 36. 
Križe soosaj* 

TEUCO simentalko, težko 200 kg, tr 
04/53-14-937 8oo8S39 

TELIČKA čmo-bele pasme, tr 
041/882-021 

TRI ČB telk:e. breje 9 mesecev in ene-
ga ČB bikca, starega 10 dni. tr 
041/347-499 800884^ 

T 04 25 76 052 vwŜ antar4>i | ZAPOSLITVE (m/Ž) 
RENAULT 5 RVE. I. 93. 1. lastnik ir 
kotel za žganjekuho z vso opreme 
(sodi. mlin), tr 040/389-518 eooess? 

NUDIM 

DRUGA VOZILA 
PRODAM 

POČITNIŠKA PRIKOLICA Hobby pre-
stige 545, I. 92, s p'edprostorom, 
cena: 4.300,00 EUR. tr 041/378-
8 0 3 8008841 

ZAPOSLIM dekle za strežbo. Bistro 
Enka. Nazorjovo 1, Kranj, 041/618-
417. Darilo 8000797 

ZA NEDOLOČEN čas zaposlimo za-
stopnike za terensko prodajo artiklov 
za varovanje zdravja. Oglejte si 
www.9ink0pa.0i, Sinkopa. d.o.o., Ži-
rovnica 87. Žirovnica, tr 041/793-
367 800850? 

GRADBENI 
MATERIAL 

STORITVE 
NUDIM 

GRADBENI MATERIAL 
PRODAM 

LESEN oder za (asadc s plohi, cena 
po dogovoru, tr 040/691-76680oe83 

ADAPTACIJE ADAPTACIJE, novo-
gradnje od temelja do strehe. Notranje 
omoto, faoack), temnrto okorpo. ureja-
nje in tlakovanje dvorišč, z našim ali va-
šim materialom, SGP Bytyqi d.n.o., 
Struževo3a, Kranj, tr 041/222-741 

800874? 

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

8008854 

BELJENJE in glajenje notranjih pros-
torov, premazi oken in vrat. odstranje-
vanje tapet, dekorativni ometi In ople-
ski, antiglivični premazi Pavec Ivan 
s.p.. Podbrezje 179. Naklo, tr 
031/39-2^)9 

eooeers 

TESNJENJE OKEN IN VRAT 
uvožena tesnila, do 30 % prihranka 
pri ogrevanju. Prepiha in prahu ni 
vecl Zmanjšan hrup. 10 let garancije. 
BE & MA. d.o.o., Eksierjeva 6, Kano-
nik, tr 01/83-15-057. 041/694-
229 

ZASEBNI STIKI 
3 5 . 0 0 0 P O S R E D O V A N J , 1 1 . 0 0 0 p o 
znanstev v preteklem letu je karakter-
stika žeritne posredovalnice Zaupanje 
za vse generacije, ki posreduje po 
vsej Slo. tr 03/57-26-319, 031/505-
49.5. 031/836-378 

aooooot 

DEKLETA, brezplačno lahko spoznate 
fante za iskrene, resne, trajne zveze iz 
vse drža/e. tr 031/836-378 

8000002 

POSLOVNI STIKI 

GOTOVINSKI KREOm DO 10 
LET ZA V S E Z A P O S L E N E , 
T U D I ZA D O L O Č E N ČAS, T E R 
UPOKOJENCE, do 50 % obr.. 
obveznosti niso ovira. Tudi kre-
diti na osnovi vozila in leasingi. 
Možnost odplaCila na položni-
ce, pridemo tudi na dom. N U -
MERO U N O , Kukovec Robert 
s.p,, Mlinska 2 2 , 2 0 0 0 Maribor, 
0 2 / 2 ^ - 4 8 - 2 6 , 0 4 1 / 7 5 0 - 5 6 0 

RAZNO 
PRODAM 

OVČJE <ože. tr 040/931-350 

ŠTEDILNIK kiperbuš, ohranjen in be-
tonski mešalec 1201 v dobrem stanju, 
tr 04/53-36-578 8006846 

vv w \ v. p () g n? b 11 i k. C o m 

Z A H V A L A 

Ob smrti našega očeta, brata, strica 

RAFAELA KOPAČA 
6 . 1 0 . 1 9 2 1 • 1 6 . 1 2 . 2 0 0 8 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijatel-
jem, sodelavcem in znancem za izrečena sožalja, podarjeno 
cvetje in sveČe, ter vsem, ki so ga pospremili na zadnji poti. 
Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat iskrena hvala. 

Sinova Marjan in Milan 

V SPOMIN 

V soboto, }. januarja 2 0 0 9 , je minilo žalostno leto, odlcar nas 
je nepričakovano zapustil dragi mož, oČe dedek, brat, stric 

FRANC BOBNAR, ST. 
iz Cerkeij 

Iskrena H V A I A vsem. ki obiskujete njegov prerani grob in m u 
prižigate sveče! 

Žena Anica in sin Franci z družino 

mailto:info@g-glas.si
http://www.gorenjskiglas.si/kazipot
http://www.asteriks.nel
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A N K E T A 

Boj za pravice 
športnikov 
V I L M A S T A N O V N I K 

Zadnje dni lanskega in prve 
dni letošnjega leta je bilo 
veliko pogovorov o pobudi 
zlatega olimpijca Primoža 
Kozmusa za ureditev statu-
sa športnikov po končani 
karieri. Nekateri ga podpira-
jo, drugi ne. In kaj pravijo 
Gorenjci? / Foio:Tin> doh 

Nina Blaž: 

"Primoževa pobuda je do-
bra za druge športnike in 
slaba zanj, saj ne verja-
mem, da bi v bojih z držav-
no birokracijo uspel. Mislim 
pa, da si vrhunski športniki 
zaslužijo pomoč države." 

Edo Cajgar: 

"Stoodstotno podpiram Pri-
moževe ideje, saj morajo celo 
športniki najvišjega razreda 
ves čas prositi državo za po-
moč. Če si tega ne bodo sami 
izborili, težko verjamem, da 
bi jim pomagal kdo drug." 

Marko Lahovec: 

"Športniki bi po končani 
karieri morali imeti pomoč 
države, je pa res, da najbrž 
tisti, ki se ne ukvarjajo s 
Športom, težko razumejo, 
da bi nekoga pokojnina ča-
kala že pri 35 letih." 

janež Čerin: 

"Primožu želim vse dobro, a 
mislim, da pri svojih zahte-
vah nima čisto prav. Preveč 
je ljudi, ki štirideset let gara-
jo za slabe plače in skromno 
pokojnino, športniki pa bi jo 
dobili že toliko prej." 

Monika Strel: 

"Kozmusa po svoje podpi-
ram, saj je treba vedeti, da 
|e športnik lahko aktiven le 
do določene starosti, zato 
bi država morala poskrbeti 
zanje. Je pa res, da si najboljši 
Sahko dobijo sponzorje." 

Župan obdaril brezdomce 
Po podatkih centra za socialno delo je v Kamniku pet brezdomcev, še več je takšnih prostovoljno. 

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

Kamnik - Predzadnji dan 
minulega leta je kamniški 
župan Tone Smolnikar s 
podžupanom Branetom 
Golubovičem in drugimi 
sodelavci iz občine kot že 
vrsto let doslej obdaril kam-
niške brezdomce in jih le-
tos prvič povabil tudi na 
prednovoletno kosilo v eno 
od kamniških gostiln. 

Po podatkih centra za soci-
alno delo je v Kamniku pet 
brezdomcev, še več pa jih 
življenje na ul id preživlja 
prostovoljno. Občina je do-
slej za tri, ki zaradi zdrav-
stvenih težav niso sposobni 
opravljati dela in nimajo do-
volj sredstev, da bi si lahko 
sami uredili dom, plačevala 
sobo v samskem domu v 
Mekinjah, na toplem pa jih 
bo od letošnjega leta dalje 
lahko spalo pet, saj bo obči-
na povečala sredstva v ta na-
men. Kot je na srečanju po-
vedal podžupan Brane Golu-
bovič, je prednovoletno ob-
darovanje brezdomcev - po-

Župan in podžupan z brezdomci, ki v Kamniku sicer ne povzročajo večjih težav. 

darili so jim darilne vrečke, 
polne hrane - le ena od ob-
činskih akcij, s katero želijo 
omiliti socialne probleme 
občanov. "Na ta načLh jim 
pokažemo, da nam ni vse-

eno, kaj se dogaja z njimi, 
tako kot nam ne sme biti 
vseeno za vse, ki potrebujejo 
pomoč družbe, države ali ob-
čine. Nihče ne sme izpasti iz 
sistema. Ta cilj mora zasle-

dovati država, občine pa so-
delujemo kot partner državi 
in njenim službam po svojih 
najboljših močeh in prepri-
čanju vodilnih," je povedal 
Golubovič. 

V O P O V I J E 

Jaslice nad potokom Reka 

Nekaj dni pred božičem so sredi vasi Vopovlje pri Cerkljah 
čez potok Reka, ki izvira pod Krvavcem, na petnajstih kva-
dratnih metrih postavili jaslice. Zamislil si jih je in ob pomo-
či domačih postavil Miro Jagodic. Jaslice, ki so ponoči osvet-
ljene, zbujajo pri ljudeh veliko zanimanja. Vsi kipi v jaslicah 
so veliki do metra. Jaslice bodo na ogled vse do svečnice. J. K. 

Novorojenčki 

V minulem tednu je v hladne praznične dni na svet prikuka-
lo 44 malih Gorenjcev, od tega v Kranju kar 37, na Jesenicah 
pa 7. V Kranju se je rodilo 18 dečkov in 19 deklic. Najlažji je 
bil deček, ki je tehtal 1705 gramov, najtežji deklici pa je teht-
nica pokazala 4390 gramov. Na Jesenicah je prvič zajokalo 
7 dečkov. Najtežji je tehtal kar 4710 gramov, najlažjemu pa 
se je kazalec na tehtnici ustavil pri 2630 gramih. 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 

Danes bo pretežno oblačno vreme, ponekod lahko naletava 
sneg. V sredo se bo delno razjasnilo. V četrtek bo sprva 
pretežno oblačno, čez dan se bo razjasnilo. Zapihal bo 
severovzhodnik. Temperature bodo zimske. 

Agencija RS za okolje, Urtd « meteorologijo 
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B L E D 

Novoletni koncert na Bledu 

V četrtek, i. januarja, zvečer je bil v Festivalni dvorani na Bledu 
že i8. novoletni gala koncert. Pred polno dvorano je nastopil 
orkester Opere in baleta SNG Ljubljana z dirigentom Igorjem 
Švaro, sopranistki Olga Gracelj in Katarina Perger ter barito-
nist Slavko Savinšek. Poželi so navdušenje občinstva, med ka-
terim je bilo precej tujcev, ki so silvestrovali v blejskih hotelih. 
Novoletni koncert je bil tokrat blejski tudi zaradi nastopajo-
čih, saj je Olga Gracelj domačinka, Katarina Perger je njena 
hči, v blejskem hotelu Toplice pa je v mladih letih kot glasbenik 
nastopal Igor Švara. Prireditelji so se za dolgoletno pokrovi-
teljstvo posebej zahvalili Zlatku Kavčiču, nekdanjemu pred-
sedniku uprave Gorenjske banke. Pevci so ob koncu koncerta 
zapeli tudi Verdijevo Napitnico iz opere Traviata (na sliki). M. V. 
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T R Ž I Č 

Corjup Brejčeva še naprej vodi Peko 

Nadzorni svet tržiškega Peka je dan pred iztekom mandata 
dosedanji predsednici uprave Marti Corjup Brejc, odločil, 
da bo Brejčeva tudi prihodnja štiri leta vodila družbo. Po be-
sedah predsednika nadzornega sveta Zlatka Zupanca so 
nadzorniki v preteklih tednih proučili trideset kandidatov, ki 
so se prijavili na razpis za enega izmed treh predvidenih čla-
nov nove uprave, saj so dosedanjo enočlansko upravo na-
meravali razširiti s strokovnjaki za področje ekonomije, fi-
nanc in kadra, komerciale in trženja ter proizvodnje in raz-
voja. Kot je pricurljalo v javnost, je želela Gorjup Brejčeva 
okrepiti upravo z dosedanjima sodelavcema Vido Oder (fi-
nance in računovodstvo) in Jožefom Lavtižarjem (proizvod-
nja in razvoj), medtem ko naj bi bili nadzorniki bolj naklo-
njeni drugim kandidatom. Nadzorniki so pred odločanjem 
pretehtali tudi večinoma anonimne očitke o slabem vodenju 
Peka s strani Gorjup Brejčeve, katere je predsednica uprave 
ocenila kot zavajajoče in zlonamerne, saj da podatki doka-
zujejo, da so poslovali bistveno bolje kot v preteklosti. Do-
kazov o resničnosti anonimnih navedb niso našli. S. Š. 
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