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Še letos v Kranju nova knjižnica 
Na sredini seji so si bili edini, da je treba gradnjo 
knjižnice čim prej nadaljevati in jo tud i končati. 

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

Kranj - Gradnja osrednje 
knjižnice v Kranju je bila si-
cer zadiijč( točka dnevnega 
reda sredine seje sveta Mest-
ne občine Kranj, za večino 
pa je bila najpomembnejša. 
Dejstvo je namreč, da naj bi 
bila knjižnica v prostorih ne-
kdanjega Globusa odprta že 
od lanskega decembra, dela 
pa so se zavlekla. Na pol po-
drta stavba je tako v Kranju 
že nekaj časa podobna hiši 
Strahov. Zato so si bili kranj-
ski svetniki na sredini seji 

edini, da obtoževanje, ali je 
za zamudo pri gradnji bolj 
kriva občinska uprava ali 
prodajalec oziroma izvajalec 
del IC Dom s partnerji, ne 
vodi do rešitve. Tako so od 
vseh, ki se ukvarjajo s pro-
jektom knjižnice, zahtevali, 
da se gradnja čim prej nada-
ljuje in še letos konča. Njiho-
vo pobudo so sprejeli tudi 
odgovorni in se dogovorili, 
da se že te dni usedejo za 
skupno mizo ter čim prej 
dokončno potrdijo projekt 
za izvedbo in morebitne do-
datne stroške. 

£ W 

STROKOVNI SEJEM ZA ^ 

eRADNJO, PRENAVLJANJEM = 
VARČEVANJE 2 E N E R G I J O ^ 

GRADITEIJ -^^tifSFP 
S U M i S C C CELOVEC Ruslnl|tltlII»rigriD: wwwka«rninerinnssen.al Gorenjska Gremo gor. 

.k 

Slovenija v posojilnem krču 
Slovenija je v posoji lnem krču, ki otežuje financiranje gospodarstva. 

CVCTO Z A P L O T N I K 

Ljubljana - Če ta krč ne bo 
popustil že z doslej sprejeti-
mi ukrepi, bo vlada sprejela 
dodatne, za katere pa je mi-
nister za finance Franc Kri-
žanič dejal le to, da z njimi 
ne bodo povečevali prora-
čtmskega primanjkljaja. Ob 
koncu leta uveljavljena nove-
la zakona o javnih financah 
že omogoča bankam prido-
bitev državnega poroštva, za 
zdaj se za to zanimata dve F r a n c K r i ž a n i č / F««: TI™ DOU 

banki, v okvir spodbujanja 
kreditne aktivnosti pa sodi 
tudi prodaja državnih obvez-
nic v vrednosti ene milijarde 
evrov. 

Rebalans letošnjega držav-
nega proračuna je v obrisih 
že pripravljen, z njim bodo 
več denarja namenili za mala 
in srednje velika podjetja, za 
naložbe v raziskave in v raz-
voj, uvajanje novih izdelkov 
in tehnologij, kulturo, šol-
stvo in socialo. 
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A K T U A L N O 

Direktorju 487 «/rov 
nagrade 

z Igor jem Horvatom, direktor jem 
Splošne bolnišnice Jesenice, s m o se 
pogovarjali predvsem o denarju - o 
plačah, s katerimi so zdravniki še ved-
no nezadovoljni, o astronomskih na-
gradah nekaterih direktorjev zdrav-
stvenih ustanov.. . 

GORENJSKA 

Veliko turistov, 
premalo parkirišč 

v Kranjski Gori so letos zadovoljni z 
obiskom turistov, veliko manj pa z 
gnečo na lokalnih cestah in na parki-
riščih. V občini bodo ustanovili po-
sebno komisijo in izdelali prometno 
študijo, dolgoročno pa bi problem 
lahko rešila parkirna hiša. 
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RAZGLEDI 

Čudaška situacija 
v zvezi z mejo 

ž e precej napeto ozračje med Slove-
nijo in Hn/aško so še naelektrile izja-
ve prvega moža državnega sveta Bla-
ža Kavčiča, da se sedanja Hrvaška ni 
distancirala od izročila fešistične dr-
žave NDH. Javnost s e je burno od-
zvala. 
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RAZGLEDI 

Nov cilj je pod minus 
petdeset stopinj 

v mrazišču na Komni so 9. januarja 
izmerili doslej najnižjo temperaturo v 
Sloveniji, in sicer -49,1 stopinje. Gre 
za neuradni rekord, sa j s o meritve 
opravili v okviru neformalnega zdru-
ženja vremenskih navdušencev, ki 
sami sebe imenujejo mraziščarji. 

VREME 

Precg oihčno bo, danes in v 
sobOo bo nekaj sonca v vi^ 
legah. V nedelo popoidne bo 
občasno snežilo. 
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POLITIKA danica.zavd@g-glas.si 

BRDO 

Predsednika z diplomatskim zborom 

V sredo sta predsednik države Danilo Tiirk In vlade Borut 
Pahor na Brdu sprejela diplonaatski zbor. V imenu gost i te-
ljev je d ip lomate nagovor i l predsednik Dani lo Ti i rk, ki je po-
udar i l velik pr ispevek d i p l o m a t o v k us tvar jan ju bol jšega, 
pravičnejšega in varnejšega sveta. Dejal je, da vse skupaj 
čaka težko delo na vseh področ j ih , od premagovanja eko-
nomsk ih težav do iskanja pravičnih rešitev za socialne pro-
bleme. Pomembna je vloga d ip lomaci je za g lobalno sodelo-
vanje in prizadevanje za mednarodno stabi lnost . Spregovo-
ril je o največjih svetovnih prob lemih , o dogajanju v Gazi, o 
nadal jnj i širitvi Evropske unije, pa tud i o vprašanju sloven-
sko-hrvaške meje, ki je po predsednikovem mnen ju rešlj iv 
p rob lem. V i m e n u d ip l oma tov pa je na srečanju na Brdu 
spregovor i l apostolski nunci j Santos Abril y Castello. D. Ž . 

urilo 
izžrebanemu naročniku časopisa 

Gorenjski Glas 
Knjigo prejme VINKO JORDAN iz Žirovnice. 

KOTIČEK ZA NAROČNIKE 

Zvesti Gorenjskemu glasu 
Marjeto in Štefena Poljanca sem obiskala v Spodnji Senici pri 
Medvodah. Na Glas sta naročena že skoraj trideset let, saj sta 
se nanj naročila kmalu po poroki. Takrat je bi l Štefan, ki je se-
daj že upokojen, zaposlen v Škofji Loki in ga je zanimalo, kaj 
se na Gorenjskem dogaja. V Glasu najprej pregleda male ogla-
se, nato nesreče, potem se loti križanke, če je prej ne reši že 
kateri od otrok. Oba zakonca prihajata iz velikih družin in tako 
sta si tudi sama ustvarila. Imata kar pet otrok, 3 hčere in 2 si-
nova. Najstarejši sin je star 3 0 let, imata tudi že enega vnuka. 
Povesta, da je danes mlad im veliko težje pri t i do stanovanja, 
kot je bilo včasih. Štefan rad gobar!, zelo zanimivo pa je, da se 
je pr i petdesetih začel ukvarjat i z nov im hob i jem - kolesar-
stvom, ki ga je čisto prevzelo. Pravi, da prej n i bilo časa za ko-
lesarjenje, ker je bi lo preveč dela, zdaj pa si t o lahko privošči. 
Prekolesaril je že trideset vrhov po Sloveniji, zbiral žige in do-
bil pokal. Okoli go-krat se je s kolesom povzpel na Katarino in 
doživel marsikaj. Pri spustu z Goropek si je pri padcu z lomi l 
obe zapestji, a kljub temu sam prikolesaril do doma. Po nesre-
či je imel obe roki v mavcu kar tr i mesece. Tudi to ga ni usta-
vilo in še vedno vztraja na kolesu, a le v lepem vremenu. Vča-
sih se mu pridruži še žena, skupaj sta se podala na Jezersko, 
toda ona ni tako zagrizena kolesarka kot on. Raje se ukvarja z 
vr tom, rožami ali pa se poda v hribe. Rada se udeležujeta Gla-
sovih izletov in jih zelo pohvalita. D. K. 

Marjeta in Šte^n Poljanec 

Partnerstvo zoper krizo 
Premier Borut Pahor je s predsedniki parlamentarnih strank v sredo usklajeval načrtovanje ukrepov 
za spopad z gospodarsko krizo. 

DANICA ZAVRL Ž L E B I R 

Ljubljana - Pri premagova-
nju sedanjih gospodarskih 
težav si koalicija in opozidja 
prihajata naproti. Kakšno bo 
njimo sodelovanje, so prvaki 
vseh parlamentarnih strank 
razpravljali v sredo in na sre-
čanju sprejeli ustni dogovor 
o sodelovanju pri premago-
vanju finančne in gospodar-
ske krize. Pred srečajijem so 
o sodelovanju nastali trije 
različni predlogi novega 
partnerstva za razvoj (eno je 
nastalo že v času Janševe vla-
de): Pahorjevo Partnerstvo za 
razvoj, Janšev predlog Part-
nerstva 2 +10 ui Golobičev 
Sporazuma za reforme. Jan-
šev predlaga usklajevanje 
strank o vseh vprašanjih na-
cionalnega pomena, preden 
o njih sklepa parlament, 
medtem ko koalicijska part-
nerja Pahor in Golobič sode-
lovanje omejujeta zgolj na 
ukrepe proti finančni in go-

Koalicijska partnerja Borut Pahor in Gregor Golobič tudi v 
partnerstvu za razvoj /Foto:TiraDow 

spodarski krizi. V sredo so se 
dogovorili, naj se stranke 
usklajujejo le o ukrepih zo-
per sedanjo krizo. Gre za 
"praktičen odgovor sloven-
ske politike na izzive tega 
časa," je dejal premier Borut 
Pahor, ki je ocenil, da ni časa 

za dolgotrajna usklajevanja, 
zato tudi ustni dogovor, ki ga 
bodo začeli uresničevati ta-
koj. Dogovor pa najprej zade-
va paket tridesetih varčeval-
nih ukrepov, ki naj bi državi 
prinesel prihranek 150 mili-
jonov evrov. Na včerajšnji 

seji vlade paketa varčevalnih 
ukrepov še niso obravnavali, 
v skladu z dogovorom so jih 
poslali opozicijskim stran-
kam, ki jih bodo v tednu dni 
proučili in predlagali svoje 
pripombe. Kakor predvideva 
dogovor, se bodo stranke po-
slej usklajevale o vseh ulae-
pih zoper krizo, najprej vlad-
ne stranke, zatem pa še opo-
zicijske. 

Z dogovorom so zadovolj-
ni vsi sodelujoči na srečanju. 
Prvak SDS Janez Janša pra-
vi, da je koristen, ker začne 
veljati takoj, poleg tega pa ne 
odstopa veliko od ukrepov, 
kakršne so si zamislili v tej 
stranki. Podobno razmišlja-
jo tudi v drugih strankah. 
Do partnerstva z opozicijo 
pa je bila spočetka najbolj 
zadržana LDS, češ da part-
nerstvo za razvoj že obstaja s 
koalicijsko pogodbo štirih' 
vladnih strank, vendar je se-
daj sprejeti dogovor zadovo-
ljil tudi njih. 

Bohorič častni konzul Makedonije 
Predsednik vlade republike Makedonije Nikola Cruevski, ki se je ta teden mudil na prvem uradnem 
obisku v Sloveniji, je v Kranju odprl konzulat republike Makedonije. 

DANICA Z A V R I Ž L E B I R 

Kranj - Konzulat bo imel se-
dež v poslovni stavbi družbe 
Sava, njen prvi častni konzul 
pa je na predlog republike 
Makedonije postal Janez Bo-
horič, predsednik uprave 
Save. Slovenska vlada je 
sklep o odprtju makedonske-
ga konzulata izdala pred do-
brim letom dni. Odprtje kon-
zulata je potekalo v navzoč-
nosti visokih gostov iz Make-
donije, Slovenije in z vele-
poslaništev, ki imajo sedež v 
Sloveniji. Makedonski pre-
mier Nikola Gruevski se je 
ob tej priložnosti srečal tudi s 
predstavniki makedonske 
skupnosti pri nas. 

"Vsestranske vezi med 
ljudmi in doseženi rezultati 
dosedanjega sodelovanja so 

Predsednik makedonske vlade Nikola Cruevski predaja 
zastavico Republike Makedonije častnemu konzulu Janezu 
Bohoriču. / Fota: Corazd Kaviii 

dober temelj našega prihod-
njega sodelovanja, ki naj bi ga 
v okviru svojega poslanstva 
pospeševal častni konzul," je 
v nagovoru povedal Janez Bo-

horič. "V vlogi častnega kon-
zula bom v sodelovanju z ve-
leposlanikom republike Ma-
kedonije v Sloveniji Samo-
ilom Filipovskim lahko pri-

speval k promodji makedon-
skega gospodarstva in kulture 
v Sloveniji, k spodbujanju slo-
venskih podjetij za sodelova-
nje z makedonskimi, še zlasti 
na področjih, kjer je aktivna 
Sava." Janez Bohorič kot go-
spodarstvenik z Makedonijo 
sodeluje že več kot desetletje, 
tja pa ga je pripeljalo največje 
svetovno humanitarno giba-
nje, lionizem. Leta 1996 je 
pomagal ustanoviti prvi ma-
kedonski Lions klub. 

Politično, strokovno in go-
spodarsko sodelovanje se 
zadnja leta še krepi. V Make-
doniji raste tudi vrednost slo-
venskih naložb. V Makedo-
niji je navzočih nad 70 slo-
venskih podjetij, med njimi 
tudi Sava, ki je tam ustanovi-
la hčerinsko družbo Sava 
ENSA. 

V Sloveniji 25.671 izbrisanih 
DANICA ZAVRL Ž L E B I R 

Ljubljana - V Sloveniji je bilo 
25.671 oseb, ki jim je 26. fe-
bruarja 1992 v Sloveniji pre-
nehala prijava stalnega biva-
lišča zaradi uveljavitve 81. čle-
na zakona o tujcih, od tega 
danes živi še 24.369 oseb, 
med njimi še 17.056 tujcev. 
13.426 vse do sedaj ni imelo 

urejenega statusa. Ustavno 
sodišče je o tem izdalo dve 
odločbi, v obeh pa ugotavlja, 
da je bil izbris nezakonit, in 
zakonodajalcu nalaga spre-
membo zakona. Ministrstvu 
za notranje zadeve nalaga iz-
dajo dopolnilnih odločb. Mi-
nistrica za notranje zadeve 
Katarina Kresal je povedala, 
da bo ministrstvo izbrisanim. 

ki že imajo stalno ali začasno 
prebivališče, začelo izdajati 
odločbe, s katerimi jim bodo 
uredili status za nazaj, za 
druge pa pripravljajo pose-
ben zakon, ki bo določil oseb-
no obravnavo. Z ureditvijo 
statusa izbrisanim ministr-
stvo ne bo podeljevalo držav-
ljanstev ali odškodnin. O tem 
vprašanju so razpravljali tudi 

na seji državnega zbora ob 
obravnavi poročila varuhinje 
človekovih pravic Zdenke Če-
bašek Travnik. Slednja ugo-
tavlja, da je šlo pri izbrisanih 
za množično kršenje človeko-
vih pravic. Opozidjska stran-
ka SDS se je v zvezi z izbrisa-
nimi zavzemala za sprejetje 
ustavnega zakona, sedaj pa 
pravijo, da si "tranzidjska le-
vica ustvarja nove volivce, ki 
jim bo izplačevala mastne od-
škodnine na račun vseh dr-
žavljank in državljanov". 

mailto:danica.zavd@g-glas.si
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Direktorju 487 evrov nagrade 
Potem ko so si nekateri d i rektor j i zdravstvenih ustanov izplačali as t ronomske nagrade za uspešnost, 
je direktor Splošne bolnišnice Jesenice Igor Horva t prejel le 487 evrov bruto. 

U R Ž A P H T E R N E L 

Jesenice - Z direktorjem 
Splošne bolnišnice Jesenice 
Igorjem Horvatom smo se 
tokrat pogovarjali predvsem 
o - denarju. O plač^, s kate-
rimi so zdravniki kljub dvigu 
še vedno nezadovoljni. O as-
tronomskih nagradah neka-
terih direktorjev zdravstve-
nih ustanov. O črnih napove-
dih o zmanjšanju vsote de-
narja iz zdravstvene blagaj-
ne. Pa tudi o poslovanju jese-
niške bolnišnice, ki je bilo 
lani spet uspešno, brez mi-
nusa. 

Kako se v praksi kaže lani 
sklenjen dogovor o postop-
nem dvigu plač v zdravstvu 
• komu so se plače v vaši 
bolnišnici najbolj povečale? 

"Osnovne plače so se naj-
bolj povečale zdravnikom, pa 
tudi diplomiranim medicin-
skim sestram, zdravstvenim 
tehnikom in srednjim medi-
cinskim sestram. Najmanj 
pa so se povečale nezdrav-
stvenemu osebju." 

Kolikšen je ta dvig v povpre-
čju in koliko več denarja na 
letni ravni bo v vaši bolniš-
nici šlo za plače? 

"V povprečju so se osnov-
ne plače v bolnišnici dvigni-
le za 27 odstotkov. Koliko 
denarja več bomo letno po-
trebovali za plače, je nekoli-
ko težje preračunati, ker so 
vsi d o d a ^ in dežurstva ve-
zani na osnovne plače. Oce-
njujemo pa, da bo za plače 
na letni ravni potrebnih od 
dva do tri milijone evrov več 
denarja. Za zdaj je že prišlo 
do dveh uskladitev plač, prva 
je bila v začetku maja lani, 
druga v začetku januarja le-
tos, naslednja bo v začetku 
septembra, zadnja pa marca 

Pa so vaši zdravniki in me-
dicinsko osebje s tem povi-
šanjem zadovoljni? 

"Pogovarjal sem se z za-
poslenimi in ugotovil, da 
povsem zadovoljen ni ni-
hče. Večina ljudi je pričako-
vala večji dvig plač. Žal pa 
smo direktorji samo izvrše-

Igor Horvat, direktor Splošne bolnišnice Jesenice 

valci tega, kar so izpogajali 
pogajalci, pri čemer ugotav-
ljamo, da so dogovorjene 
stvari premalo dodelane, po-
vršne, izvajanje pa je zelo 
nedorečeno..." 

Direktorji bolnišnic že dalj 
časa opozarjate, da nimate 
vzvodov, s katerimi bi lahko 
nagradili bolj delovne in 
prizadevne zdravnike in 
drugo osebje. 

"Delovna zakonodaja in 
plačni sistem sta za delo v 
javnih zavodih zelo toga. 
Praktično edini instrument, 
ki ga imamo za nagraditev 
bolj uspešnih zaposlenih, je 
dodatek za delovno uspeš-
nost. Lani sredi leta je začel 
veljati nov zakon o delovni 
uspešnosti, po katerem za-
poslene ocenjujemo na petih 
področjih. V tem okviru lah-
ko izplačamo dodatek za de-
lovno uspešnost, ki lahko 
znaša največ dva odstotka 
bruto mase plač. Menim, da 
je pri tem še vedno preveč 
'uravnilovke', zato bi bilo 
smiselno vpeljati vsaj fiksni 
in variabilni del plače. Žal pa 
zdaj ne kaže, da bi kaj takš-
nega uvedli,." 

Na državni ravni naj bi za 
plače v zdravstvu iz zdrav-
stvene blagajne letno šlo 
kar tristo milijonov evrov 
več denarja. Nekatere skr-

bi, da bodo zato trpeli bol-
niki, ker zdravstveno zava-
rovanje ne bo imelo denar-
ja za programe. Se to lahko 
zgodi? 

"Po informacijah, ki smo 
jih dobili od Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slo-
venije (ZZZS), naj bi letos 
vse bolnišnice dobile za pet 
odstotkov manj denarja kot 
lani, če bo uskladitev plač po-
tekala tako, kot je dogovorje-
no. V naši bolnišnici to po-
meni vsaj 1,6 milijona evrov 
manj denarja, kar lahko po-
meni resno grožnjo našemu 
poslovanju in nadaljnjemu 
razvoju bolnišnice. Če se bo 
ta napoved uresničila, bomo 
težko izpeljali ves načrtovan 
program za ZZZS, treba bo 
zopet resno poseči v porabo 
materiala za bolnike, v orga-
nizacijo dela, ne nazadnje pa 
tudi v zaposlenost. Še bolj 
kot leto 2009 pa nas skrbita 
leti 2010 in 2011. Zaradi go-
spodarske recesije in splošne 
laize se že danes zmanjšuje 
zaposlenost v državi, to hkra-
ti pomeni tudi manjši priliv 
dajatev na račun zdravstvene 
zavarovalnice in posledično 
bodo tudi prihodki bolnišnic 
manjši. Torej se lahko sploš-
na kriza odrazi tudi v zdrav-
stvenih ustanovah. Glede na 
sodalno naravnanost dela in 
storitev, bo reševanje nastaja-
jočih težav toliko težje." 

Nekateri direktorji zdrav-
stvenih zavodov so si izpla-
čali celo petnajst tisoč evrov 
bruto nagrade za uspeš-
nost. Kolikšno nagrado ste 
si izplačali v vaši bolnišnici? 

"Treba je povedati, da so ti 
direktorji dobili svojo redno 
plačo in delovno uspešnost iz-
plačano hkrati, zato je znesek 
višji. Moja nagrada za delo-
vno uspešnost za leto 2007 je 
znašala 487 evrov bruto. Stro-
kovni direktor je prejel podo-
ben znesek. Ne glede na us-
peh, jebUa to moja prva izpla-
čana nagrada v šestih letih, 
Nagrada bi lahko po zakonu o 
delovni uspešnosti direktor-
jev znašala največ dve plači, 
vendar pa se ji bom tudi za 
leto 2008 odrekel. Osebno se 
mi zdi prav, da tudi direktor 
dobi nagrado (če izpobii krite-
rije) v skladu z zneski, ki jih 
dobijo drugi zaposleni." 

Lahko že poveste, kakšen je 
bil poslovni izid bolnišnice 
v lanskem letu? 

"Bilance še pripravljamo, 
tako da točnih zneskov še ni-
mam. Vsekakor pa je bilo po-
slovanje pozitivno, v skladu z 
napovedmi naj bi ustvarili 
pol milijona evrov bilančnega 
dobička. Pomembno je tudi, 
da smo program izpolnili v 
celoti, na področju ortopedije 
celo nekaj več. Tudi v letu 
2009 sta načrtovana enaka 
realizacija in enak obs^ dela 
kot lani, v skladu z zahtevami 
ZZZS . Delamo normalno, 
vse račune plačujemo v skla-
du s pogodbami in roki... Ob 
tem lahko rečem, da poslova-
nje bolnišnice še nikoli v zgo-
dovini njenega obstoja ni bilo 
tako urejeno, kot je danes. A 
če se bodo uresničile čme na-
povedi po petodstotnem 
zmanjšanju denarja iz zdrav-
stvene blagajne, bo poslova-
nje postalo bistveno oteženo. 
Program bomo sicer skušali 
izpolniti v celoti in oskrba 
bolnikov ne bo okrnjena, po-
manjkanje denarja pa se bo 
odrazilo pri poznejših pla6-
lih račimov dobaviteljem, v 
težavah z dobavami materia-
la, pri iskanju rešitev stro-
škovne učinkovitosti in orga-
nizacije dela..." 

Slovenija v posojilnem krču 
A 1. stran 

Proračunske prihodke 
bodo povečali tudi s trošari-
nami, za pogonska goriva jih 
lahko zvišajo še za pet cen-
tov, razmišljajo pa tudi o po-
večanju trošarin za alkohol 

in tobačne izdelke. Na davč-
nem področju načrtujejo 
dvig splošne olajšave pri do-
hodnini do ravni minimake 
plače, ponovno uvedbo olaj-
šave za vlaganja v rešitev sta-
novanjskega problema in 
splošne investicijske olajša-

ve pri davku od dohodkov 
pravnih oseb ter poenostavi-
tev pri plačilu davščin za 
mala in mikro podjetja. Ka-
pitalska družba se bo spet 
začela bolj ukvarjati s podjet-
ji, ki so zašla v težave. Sku-
paj z ministrstvom za notra-

nje zadeve bodo ustanovili 
finančno policijo, pripravili 
pa bodo tudi zakonske pod-
lage za združitev finančnega 
nadzora nad bankami, zava-
rovalnicami, pokojninskimi 
družbami in trgom vred-
nostnih papirjev. 

V Ibiju izplačali 
večino odpravnin 
Bivši delavci Ibija naj bi do danes prejeli izplačane 
vse odpravnine in z a m u d n e obrest i . 

S I M O N Š U B I C 

Kranj - V kranjskem Ibiju so 
v torek vendarle izplačali ve-
čino odpravnin 122 delavcem, 
ki so zaradi redne likvidacije 
podjetja lani poleti ostali 
brez službe. Preostali del od-
pravnin naj bi izplačali še do 
danes, je v sredo na pogaja-
njih z delavci zagotovi likvi-
dacijski upravitelj Anton 
Ahac. 

"Od 122 odpuščenih delav-
cev so 68 odpravnin odplača-
li v celoti, 45 delavcev pa je 
prejelo približno polovico od-
pravnine. Zadnji del odpra-
vnin je bil v torek izplačan 
brez zakonskih zamudnih 
obresti, ker je vodstvo hotelo 
izplačati odpravnine čim več-
jem deležu delavcev. Do tor-
ka je bilo tako izplačanih 77 
odstotkov vseh odpravnin 
oziroma 750 tisoč evrov, pre-
ostanek skupaj z zamudnimi 
obrestmi pa bo do konca tega 
meseca. Celotne odpravnine 
z obrestmi naj bi v tem roku 
prejelo tudi pet delavcev, ki 
so zaradi poteka likvidacij-
skega postopka še vedno za-
posleni," je povedal Aleksan-
der Gorečan, nekdanji var-
nostnik v Ibiju, ki je na se-
stanku z likvidadjsW upra-
viteljem zastopal delavce. Ti 
so se v sredo zopet zbrali na 
protestnem shodu in zahte-
vali dokončne odgovore. 

Kot je vnovič poudaril 
Ahac, si je z lastniki in nad-
zorniki ves čas prizadeval 
čim prej poplačati delavce in 
druge upnike, a so zaradi fi-
nančne krize nastale težave 
pri pridobivanju likvidnost-
nih sredstev, otežena pa je 
bila tudi prodaja opreme. 
"Upamo, da bo odslej unov-
čevanje l i^dacijske mase 
šlo hitreje," si želi likvidacij-
ski upravitelj, ki ni želel raz-
kriti, od kod denar za popla-
čilo odpravnin. Razložil je le, 
da so dodatna likvidnostna 
sredstva zagotovili z dodat-
nim unovčevanjem likvida-
cijske mase. 

"Če smo prejšnji teden 
kritizirali vodstvo, ga mo-
ram sedaj pohvaliti. Za nas 
je pomembno, da so lastniki 
denar zagotovili, ni naša 
stvar, kje so ga dobili. Na to 
smo čakali pol leta, prosili in 
moledovali, da bi vendarle 
prišli do svojega denarja. 
Dnevno sem bil na zvezi z 
likvidacijskim upraviteljem 
in nadzorniki, v zadnjem 
tednu pa se je tudi zaradi 
pritiska medijev in države si-
tuacija precej izboljšala," je 
dejal Gorenčan in dodal, da 
je k hitri rešitvi pripomogel 
tudi minister za gospodar-
stvo Matej Lahovnik, Id je od 
likvidacijskega upravitelja 
Ibija s pismom zahteval od-
govore. 
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Ponekod domovi za 
starejše samevajo 
M A T E J A R A N T 

Kranj - Navidezna slika o za-
sedenosti domov za starejše, 
ugotavljajo v Skupnosti soci-
alnih zavodov Slovenije, je 
precej drugačna od realnih 
potreb. "Mnogi upokojenci 
pošljejo prošnje za sprejem v 
večje število domov veliko 
prej, kot dejansko potrebujejo 
namestitev. Zato samo število 
prošenj ne odraža dejanskih 
potreb na nivoju države," je 
poudaril predsednik upravne-
ga odbora skupnosti socialnih 
zavodov Boris Koprivnikar. 

Zaradi velikih razlik v po-
kritosti po posameznih ob-
močjih v Sloveniji, ugotavlja-
jo v skupnosti socialnih zavo-
dov, se ustvarja zmotna sUka 
o vsesplošnem velikem po-
manjkanju domov, to pa še 
spodbuja upokojence, da od-
dajo prošnje za sprejem mno-
go prej, kot dejansko potrebu-
jejo storitve. Ta čas je največ 
prostih mest, kjer lahko sta-

novalce sprejmejo takoj, v do-
movih na severovzhodu Slo-
venije, največje pomanjkanje 
pa v osrednji Sloveniji, še po-
sebej v Ljubljani. Tu po njiho-
vi oceni primanjkuje okrog 
dva tisoč mest, posamezni 
domovi pa imajo tudi več kot 
tisoč prošenj za sprejem "Se-
danje stanje po eni strani ne 
ustreza starejšim, ki jim niso 
na voljo domovi tam, kjer jih 
najbolj potrebujejo, pa tudi 
ne izvajalcem, saj nekateri 
ne morejo zadostiti povpra-
ševanju, drugi pa se soočajo 
s slabo zasedenostjo," še pou-
darja Koprivnikar. Zato se po 
njegovem lahko upravičeno 
sprašujemo, kaj se dogaja s 
sistemom domskega varatva 
v Sloveniji. Na odstopanja 
med razpoložljivimi zmoglji-
vostmi v domovih in potre-
bami bodo, je še dodal, opo-
zorili tudi svet za solidarno 
sožitje generadj pri ministr-
stvu za delo, družino in soci-
alne zadeve. 

KRAN) 

Največ bolnih med predšolskimi otroki 

V tretjem tednu letošnjega leta so na Gorenjskem pri 
mrežnih zdravnikih opazili porast bolnikov, ki so poiskali 
zdravniško pomoč zaradi akutnih respiratornih infektov in 
gripi podobnih bolezni. "Najbolj so obolevali predšolski 
otroci. Obolevnost je primerljiva tisti v letu 2008. V okviru 
iste mreže je bila potrjena prisotnost virusa gripe na Gorenj-
skem. Pričakujemo, da bo vrh obolevanja za akutnimi respi-
ratornimi infekti in gripi podobnimi bolezni v prihodnjih 
tednih," je povedala Andreja Krt Lah, dr. med., vodja Enote 
za epidemiologijo nalezljivih bolezni na Zavodu za 
zdravstveno varstvo Kranj. S. K. 
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Veliko turistov, premalo parkirišč 
Kranjskogorci so zadovoljni z obiskom turistov, mnogo manj pa z gnečo na cestah in parkiriščih. 

M A R J A N A A H A Č I Č 

Kranjska Gora - "Vas Kranj-
ska Gora in posledično vsa 
občina zadnje mesece doživ-
ljata vsakodnevni prometni 
infarkt. To stanje ni samo 
zaradi velikega obiska in 
osebnega prometa, temveč 
posledica slabe občinske 
prometne politike, neureje-
nosti redarske službe in ne-
primernega usmerjanja voz-
nikov na parkirišča," je bil v 
pozivu za sklic izredne seje 
kranjskogorskega občinske-
ga sveta kritičen svetnik Jože 
Zupančič. "Stanje občanom 
onemogoča obisk trgovin, 
zdravstvenih, kulturnih in 
drugih javnih ustanov in do-
brin, namenjenih občanom. 
Najbolj pa nas skrbi varnost 
občanov in njihove lastni-
ne," je še dejal ter dodal, da 
je parkiranje v samem kraju 
le del širše prometne proble-
matike v občini, saj stanje 
zbuja skrb tudi zaradi vse 
večjega pritiska prometa na 
alpske doline, vse globlje v 
osrčje Karavank. Opozoril pa 
je tudi na kolesarsko stezo, 
ki je preobremenjena, ter 

V Kranjski Gori je predvsem ob koncu tedna problem s parkiranjem. 

vedno večje število vsepov-
sod parkiranih avtodomov. 

Tudi župan Jure Žerjav se 
je na ponedeljkovi izredni seji 
občinskega sveta strinjal, da je 
mirujoči promet v občini pro-
blematičen, nikakor pa po 
njegovem ne predstavlja vsa-
kodnevnega kolapsa. "Dolgo-
ročno bi težave lahko rešila 
parkirna hiša z vsaj tisoč par-
kirnimi mesti, ki bi jo zgradi-

li v javno-zasebnem partner-
stvu. Sicer pa ves čas urejamo 
začasna parkirišča in v letoš-
nji sezoni jih je vsaj za silo več 
kot doslej. Občina je v zadnjih 
letih uredila parkirišče ob 
dvorani Vitranc, za zdravstve-
nim domom pa proti šoli. 
Promet nadzira služba za va-
rovanje, že kmalu, takoj po 
obveznem usposabljanju, pa 
bodo tudi v Kranjsko Goro 

priSli že izbrani redarji pred 
kratkim ustanovljene medob-
činske inšpekcijske službe; 
tudi sam bi si želel, da bi ta 
služba začela delovati že 
prej." Svetniki so se dogovori-
li, da ustanovijo posebno ko-
misijo, ki bo pripravila projek-
tno nalogo, na podlagi katere 
bo izdelana prometna študija 
stanja v občini in bo podlaga 
za vse nadaljnje ukrepe. 

Vendarle svetovalna delavka 
Radovljiški občinski svet je v sredo izglasoval zaposlitev svetovalnega delavca v radovljiških vrtcih. 
Deželne novice bodo zato poslej mesečnik. 

M A R J A N A A H A Č I Č 

Radovljica - Tako starši kot 
vodstvo Vzgojno varstvenega 
zavoda Radovljica, v okvir ka-
terega sodi kar sedem vrtcev v 
občini Radovljica, so si več let 
zaman prizadevali, da bi jim 
občina odobrila in financirala 
zaposlitev posebnega strokov-
nega delavca, ki sicer po zako-
nu pripada vsakemu vrtcu z 
vsaj 30 oddelki; če opravlja 
delo na več kot šestih lokaci-
jah, pa se normativ zmanjša 

celo na 26 oddelkov. V začet-
ku letošnjega leta so starši 
celo podpisovali petidjo, s ka-
tero so zahtevali zaposlitev 
svetovalne delavke, pred pri-
bližno mesecem dni pa je žu-
pan Janko S. Stušek obljubil, 
da jo bo občina skušala zago-
toviti. Stroški zaposlitve, ki okr 
vimo znašajo 25 tisoč evrov na 
leto, bodo do septembra letos 
pretežno financirani iz občin-
skega proračuna, za tem pa 
bo približno 80 odstotkov bi-
la občina, preostalo pa starši. 

Kot je na seji pojasnil župan, 
bodo v ta namen prerazpore-
dili sredstva, ki so jih še pred 
mesecem dni v proračunu za 
leti 2009 in 2010 namenili za 
izdajanje občinskega glasila 
Deželne novice. Svetniki so 
namreč v sredo na tajnem gla-
sovanju s 13 glasovi za in n 
proti sprejeli tudi sklep, da 
Deželne novice od marca na-
prej ne bodo več izhajale kot 
14-dnevnik, temveč enkrat 
mesečno. Župan pa je pojas-
nil, da bo tudi ob tej spre-

membi in z racionalizacijo 
porabe proračunskih sredstev 
izpolnjen namen občinskega 
časopisa: obveščati o delu ob-
činskih organov, občinske 
uprave, krajevnih skupnosti, 
javnih zavodov in društev ter 
o drugih dogajanjih v občini. 
Večina opozicijskih svetnikov 
je takšni obrazložitvi ostro na-
sprotovala in je v razpravi žu-
panu očitala, da je pravi na-
men te odločitve zmanjšati 
obseg prostora za kritiko v pis-
mih bralcev. 

TRŽIČ 

Ponosni na svojo vojsko 

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo v Tržiču 
označuje 40-letnico ustanovitve Teritorialne obrambe 
Slovenije z zanimivo razstavo. V galeriji Atrij Občine Tržič 
so do 10. februarja na ogled vojaške zastave in oprema, priz-
nanja ter številne fotografije o vojaških aktivnostih. Predsed-
nik združenja Anton Stritih (desno) je dejal, da gre za 
poskus kronološkega prikaza razvoja in dela TO v tržiški 
občini. Ocenil je, da so lahko ponosni na pripadnike TO 
zaradi več pomembnih dejanj. Spomnil se je ljudi na odgo-
vornih položajih, med katerimi je bil tudi prvi general v 
samostojni Sloveniji Janez Slapar. Kot je poudaril brigadir v 
pokoju Janez Kavar, so Tržičani z okrog šeststo pripadniki 
TO dosegli izjemen odstotek vključenosti prebivalstva v TO. 
Pripravo razstave z naslovom Povsod lepo - doma najlepše 
je predstavil Lado Srečnik (v sredini), odprl pa jo je eden od 
ustanoviteljev TO Tržič Franc Primožič (levo). S. S. 
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Čakajo izid tožbe za smučišče 
Obč ina Tržič tož i d ružbo Kompas MTS, ki si še naprej lasti smučišče Zelenica. 

S T O J A N S A J E 

Tržič - Januarja smo poroča-
li, da se to zimo obeta smu-
čišču Zelenica dobra smu-
čarska sezona. Snega je do-
volj, proge so skrbno ureje-
ne, reševalci pa kljub poveča-
nemu obisku od decembra 
niso imeli veliko dela. Druž-
ba RTC Zelenica, ki upravlja 
smučišče od leta 2001, zago-
tavlja tudi gostinsko ponud-
bo. Njen direktor Janez Smid 
ob našem obisku ni želel ko-
mentirati nerešenih težav. 

"Konec leta 1997 je druž-
ba Kompas MTS sklenila po-
godbo z Občino Tržič glede 
smučišča Zelenica. Z njo je 
potrdila, da bo brezplačno 
prenesla žičniSke naprave s 
pripadajočim funkcional-
nim zemljiščem v last in po-
sest občine, slednja pa bo 
skrbela za nadaljnje obrato-
vanje in razvoj smučišča. 
Občina Tržič iz neznanih 
razlogov ni uredila vpisa last-
nine v zemljiško knjigo. Po 
zamenjavah predsednikov 
uprav družbe Kompas MTS 
so se spremenili pogledi na 

L̂  ^Vs • I 

Smučarji imajo radi Zelenico, zato je zagotovitev prihodnosti smučišča nujna 

dogovore obeh strani iz pre-
teldosti. Kompas kljub ve-
ljavni pogodbi onemogoča 
Občini Tržič vpis lastništva 
smučišča v zemljiško knjigo. 
Zato smo maja 2007 vložili 
na Okrajno sodišče v Kranju 
tožbo, s katero želimo doseči 
ureditev lastništva. Nerešeni 
lastninski odnosi so velika 
ovira za razvoj smučišča. 

Občina ne more kandidirati 
na razpisih za evropska in 
dmga sredstva za razvoj, 
smučišče pa je zato nezani-
mivo za potencialne investi-
torje. Nikjer ni praksa, da bi 
občine s proračunskim de-
narjem zagotavljale obrato-
vanje smučišč. Če bo po raz-
sodbi sodišča Občina Tržič 
postala lastnik smučišča, bo 

lastništvo prenesla na neko 
gospodarsko dmžbo. Le-ta 
bo morala zagotoviti tudi 
dolgoročni razvoj smučišča," 
je dejal tržiški župan Borut 
Sajovic. Povedal je še, da so 
samo lani namenili za delo-
vanje smučišča prek 32 tisoč 
evrov, od leta 2001 pa so za 
razvoj Zelenice namenili 
prek 415 tisoč evrov. 

Čebulj o slonih in mravljicah 
Občinski svetrtiki v Cerkljah so obravnavali prot ikorupci jsko poroči lo o županovem izletu v Barcelono. 
"Sloni gredo m i m o , spravi l i pa so se na komaj spočete mravl j ice," je ob tem dejal župan Franc Čebulj. 

S I M O N Š U B I C 

Cerklje - Po občinskih svetih 
v Cerkljah, Železnikih in 
Škofli Loki je v sredo o štiri-
dnevnem izletu svojega žu-
pana v Barcelono maja 
2007, na katerem je po ugo-
tovitvah protikompcijske ko-
misije prejel darilo v vredno-
sti najmanj 709 evrov, kar 
presega vrednost dovoljenih 
daril po zakonu o prepreče-
vanju kompcije (62 evrov), 
razpravljal tudi občinski svet 
v Cerkljah. Da pa je do že 
tako zapoznele obravnave -
morali bi jo opraviti do 11. ja-
nuarja - sploh prišlo, nosi 
nekaj zaslug (nevede) tudi 
Gorenjski glas. 

Po besedah župana Fran-
ca Čebulj a ob6nski svet 
sploh ni pristojen za obra-
vnavo tega primera, temveč 
on sam, zato je bil že skoraj 
odločen, da te točke ne uvrsti 
na dnevni red januarske 
seje. A ker je obravnavo do-
pisa protikompdjske komi-
sije že javno napovedal v na-
šem časopisu, obravnavali 
pa so ga tudi v drugih občin-
skih svetih, je od svoje na-
mere odstopil. "Po zakonu 
bi morala protikorupcijska 
komisija o morebitnih kršit-
vah obvestiti organ, pri kate-
rem javni funkcionar oprav-
lja svojo fiankdjo. Predsed-
nik komisije Drago Kos bi 
kot pravnik moral vedeti, da 

ima lokalna skupnost tri 
organe - župana, občinski 
svet in nadzorni odbor. O 
meni torej ne more razprav-
ljati občinski svet, ampak 
moj organ - župan," je raz-
mišljal Čebulj. No, nazadnje 
SO cerkljanski svetniki tudi 
sami ugotovili, da niso pri-
stojni za obravnavo primera, 
protikompdjsko komisijo pa 
bodo pozvali, naj jim razkri-
je pravno podlago za njihovo 
ukrepanje zoper župana. 

Čebulj sicer zanika kakrš-
nokoli prejemanje daril na 
izletu v Barcelono: "Vsa dr-
žava razpravlja o visokih na-
gradah in odpravninah, 
vrednih tudi milijon evrov, 
pa se Kosova komisija nič ne 

gane. Name pa se je spravila 
samo zaradi namiga, da sem 
morda prejel kakšno korist, 
čeprav je nisem. Morda mi 
je kdo plačal kakšno kosilo, 
pa še o tem nisem prepričan. 
In četudi bi imel kakšno ko-
rist, bi bil le spočeta mravlji-
ca, še rojena ne. In medtem 
ko gredo sloni mimo, se 
spravljajo na komaj spočete 
mravljice." Kot je pojasnil, je 
za izlet v Barcelono vzel do-
pust, v ničemer ni obreme-
njeval občinskega proraču-
na, stroške izleta je pokril 
sam. "Čeprav nisem prejel 
nobenega darila, me ni obra-
vnavala samo Kosova komi-
sija, zaslišali so me celo kri-
minalisti," je še povedal. 

PREDDVOR 

Cesta polna lukenj 
Že tako slabe ceste v občini Preddvor že sredi zime kažejo 
luknje in razpoke, med najbolj razoranimi pa je cesta med 
Spodnjo in Srednjo Belo. Kaj nameravajo v zvezi s tem pro-
blemom ukreniti na občini? Župan Miran Zadnikar pravi: 
"Ravni del ceste do odcepa za Srednjo in Zgornjo Belo smo 
že lani nameravati preplastiti. Toda pokazali so se še dodat-
ni stroški, denimo za ureditev nabrežin in gradnjr -1-»-:'-
tako da bi ureditev ceste terjala okoli tristo tisoč evrov. Za 
tolikšen znesek pa je že potreben javni razpis. Celovito ob-
novo ceste bomo tako začeli, ko bo izbran izvajalec." D. Ž. 

Huda kriza 
tržiških financ 
Poroči lo revizorja o f inančnem s tan ju Obč ine 
Trž ič je šokiralo občinske svetnike. Konec leta 
2 0 0 7 je do lg znašal 3,8 mi l i jona evrov, konec 
septembra lani pa 3,5 mi l i jona. 

S T O J A N S A J E 

Tržič - Zaradi finančnih te-
žav je vodstvo občine lani na-
ročilo notranjo revizijo. Ugo-
tovitve je predstavil občin-
skemu svetu revizor Matej 
Loncner. Po njegovih bese-
dah je finančni položaj obči-
ne že dalj časa slab. Proraču-
ni so bolj plani želja kot odraz 
možnosti. Prihodkov je bilo 
manj od načrtov. Zaradi od-
sotnosti notranje kontrole so 
nastale hude težave, ki jih 
bodo morali čim prej odpra-
viti. Konec leta 2007 so imeli 
3.875.209 evrov dolga, konec 
septembra lani pa 3.577;io8 
evrov. Ker je veliko zapadlih 
obveznosti do dobaviteljev, ti 
lahko blokirajo občinsko bla-
gajno. To bi ogrozilo porabo 
denarja za načrtovane name-
ne. Zato mora občina sanira-
ti finančno situacijo za nazaj, 
sprejeti rebalans letošnjega 
proračuna in zagotoviti do-
datne finančne vire. 

Tržiški župan Borut Sajo-
vic je pojasnil, da mu prejš-
nji župan Pavel Rupar ni 
uradno predal poslov. Po-
zneje so ugotovili, da je bilo v 
Komunalnem podjetju Tržič 
skritega od šeststo do sedem-
sto tisoč evrov dolga. Velik 
del dolga v letu 2007 je pov-

zročil projekt prizidkov OŠ 
Bistrica. Lani je imela občina 
več prihodkov kot odhodkov, 
varčevanje pa bo nujno zara-
di obsežnih investicij. Projekt 
obnove vodovodov in gradnje 
kanalizacije ter čistilne na-
prave jih bo stal precej več od 
načrtov. Podsekretarka za 
razvoj Mojca Aljančič je po-
jasnila, da za obdobje 2008-
2011 načrtujejo za 40,5 mili-
jona evrov vseh investicij, za 
kar naj bi občina zagotovila 
polovico. Letno imajo na raz-
polago le 2,3 milijona evrov, 
zato jim za letošnjo uresniči-
tev kohezijskega projekta 
zmanjka več kot 11 milijonov 
evrov. Ob tem jih bremeni 
najeti kredit iz preteklosti, ki 
ga bo občina začela odplače-
vati leta 2011. Na podlagi pri-
poročil revizorja so pripravili 
plan ukrepov in imenovali 
delovne skupine za posamez-
ne programe. Po obsežni raz-
pravi so svetniki potrdili 
predloga sklepov odbora za 
gospodarstvo. Do konca fe-
bruarja pričakujejo rebalans 
proračuna, načrt finančne sa-
nacije in poročilo nadzorne-
ga odbora. Občina se mora 
dogovoriti z upniki, da ne bi 
blokirali proračuna. Za po-
plačilo obveznosti mora po-
iskati ugoden bančni kredit. 

Šobec, Turistično in trgovsko 
podjetje, d. o. o., Lesce 

Sobec 
Razpisujemo delovno mesto 

1. D I R E K T O R (m/ž) 

Pogoji: 
• Sposobnost za vodenje družbe s turistično dejavnostjo 
• Najmanj V. stopnja izobrazbe družboslovne ali tehnične usmeritve 
• Znanje angleSkega in nemškega jezika 
• Najmanj 5 let delovnih izkuSenj 
• Obvladanje poslovanja z raCunalnikom 
• Vozniški izpit kategorije B 
• Pripravl jen^ za delo v turistični sezoni prilagojenem delovnem času 

2. UPRAVNIK CAMPA ŠOBEC (m/ž) 

Pogoji: 
• Sposobnost za vodenje campa In veselje za delo v turizmu 
• Najmanj V. stopnja izobrazbe družboslovne ali tehnične usmeritve 
• Znanje angleškega in nemškega jezika 
• Najmanj 3 leta delovnih izkušenj 
• Obladovanje poslovanja z računalnikom 
• Vozniški izpit kategorije B 
• Pripravljenost za delo v turistični sezoni prilagfojenem delovnem času 

Z izbranim kandidatom bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za 
nedoločen čas s 6-mBSečnim poizkusnim delom. Delo se bo izvaja-
lo na sedežu podjetja v campu Sobec. 

Ponudbe za zaposlitev z življenjepisom in dokazili o izobrazbi naj 
kandidati pošljejo v 5 dneh na naslov: Šobec, d. o. o, Sobčeva ulica 
25,4248 Lesce - prijava na razpis - NE ODPIRA). 

Za dodatne Informacije smo vam na voljo na St. 041/614 727. 
Neizbrani kandidati bodo obveščeni o končanem postopku izbire 
v 8 dneh po podpisu pogodbe o zaposlitvi z Izbranim kandidatom. 



GORENJSKA 

Razvajanje brbončic 
Ponudnik i dobro t z Bleda in okol ice se bodo 
konec tedna predstavil i na Kul inar ičnem v ikendu. 

M A T E J A R A N T 

Bled - Okusiti Bled je naslov 
kulinaričnega vodnika, ki so 
ga včeraj predstavili na Ble-
du. Na 120 straneh se pred-
stavlja 54 kulinaričnih po-
nudnikov 2 Bleda in iz okoli-
ce. Njihove dobrote bo mo-
goče poskusiti tudi na prvem 
Kulinaričnem vikendu v so-
boto in nedeljo med 14. in 
16. uro na terasi Kavarne 
Park 

"Na stojnicah bo tako mo-
goče okusiti raznoliko ga-
stronomsko ponudbo go-
stincev z Bleda, od jedi na 
žlico do sladic ter koktajlov 
in vin," je razložila direktori-
ca Turizma Bled Eva Štravs 

Podlogar. Vsem obiskoval-
cem bodo brezplačno razde-
lili tudi Kulinarični vodnik, s 
katerim po besedah njegove 
urednice lili Ošterbenk Jan-
ša sledijo slovenski strategiji 
razvoja gastronomije Okusi-
ti Slovenijo. K sodelovanju 
jim je uspelo pritegniti sko-
raj vse gostinske ponudnike 
z Bleda, odzvali pa so se tudi 
nekateri ponudniki iz Bohi-
nja, Kranjske Gore in Radov-
ljice. Pri pripravi vodnika 
jim je z nasveti pomagal 
prof. dr. Janez Bogataj s Filo-
zofske fakultete. Vodnik so 
za zdaj izdali v slovenskem 
in angleškem jeziku, že spo-
mladi pa naj bi izdali tudi 
nemško-italijansko različico. 

KRATKE NOVICE 

ŽELEZNIKr 

Regionalna cesta polna lukenj 

Luknjasta cesta med Železniki in Rudnim 

Nedavna odjuga je povzročila pravo opustošenje na regio-
nalni cesti med Železniki in Rudnim, pravi železnikarski žu-
pan Mihael Prevc, ki je v zvezi z luknjasto cesto že pisal tudi 
na Direkcijo RS za ceste. Po njegovem mnenju je omenjena 
cesta med najslabšimi v občini, primerjal jo je celo z njivo. 
Cesto naj bi v prihodnjih letih rekonstruirali, doslej so zgra-
dili oporne zidove ob cesti skozi Log, a kot meni župan, je 
pri takšnem tempu gradnje težko pričakovati, da bo v pri-
hodnjih štirih letih prišlo do temeljite rekonstrukcije. "Cest-
no podjetje Kranj je sicer 'jame' delno zakrpalo s hladno as-
faltno maso, a ta ukrep ne more biti dolgotrajen," opozarja 
Prevc, ki je v dopisu direkcijo za ceste prosil, da še letos 
zagotovi denar za preplastitev ceste, ki bo zagotovila nor-
malno prevoznost v prihodnjih petih letih oz. do rekon-
strukcije. A. H. 

PREDDVOR 

Nadaljujejo gradnjo kanalizacije 

Ta teden so se v Preddvoru lotili gradnje kanalizacije Nova 
vas-Preddvor od znamenja na križišču do Preddvora. Ta 
odsek bodo gradili prednostno, da bo nared do pomladi, ko 
kmetje začnejo obdelovati polja. Zatem bodo nadaljevali 
delo skozi vas. Med gradnjo bo obvoz po cesti Nova vas-Po-
toče-Hrib. Dogovarjajo se tudi za širitev Novljanske ceste. 2. 
februarja pa začenja delati podjetje Gratel, ki bo na trasi, 
kjer je kanalizacija že dokončana, položilo telekomunikacij-
ski kabel. Pred koncem minulega leta so končali kanalizaci-
jo v naselju Hrib, kjer pa želijo napeljati še toplovod za 
daljinsko ogrevanje z biomaso. Nadaljevanje del pa je odvis-
no od tega, ali jim bo uspelo prodati podjetje Energetika, ki 
se ukvarja z daljinskim ogrevanjem. Ravno danes naj bi v 
Uradnem listu izšla objava za javno licitacijo. Če bo proda-
ja uspela, bodo iztržek vložili v gradnjo toplovoda v naselju 
Hrib. D. Ž. 

Del Metuljčka prek meje? 
Del večstanovanjskega objekta ob Ljubl janski cesti naj bi bil zgrajen zunaj dovol jenih območ i j . 

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

Kamnik - Večstanovanjski 
objekt Metuljček s 126 bival-
nimi enotami, ki ga je grad-
beno podjetje CM Celje 
zgradilo pred tremi leti, v 
zadnjih dneh razbiuja neka-
tere kamniške opozicijske 
svetnike. Pri obravnavi 
OPPN za sosednje območje 
B 11 Titan - Svit so namreč 
nekateri opozorili, da del po-
zidave Metuljčka sega na 
območje, kamor ne bi sme-
lo. 

Svetnik SDS Robin Maj-
nik je zato včeraj na Inšpek-
torat RS za okolje in prostor 
poslal uradno prijavo, v ka-
teri je med drugim zapisal: 
"Omenjeni objekt bi moral 
biti zgrajen na določenih 
mejnih območjih Odloka o 
zazidalnem (lokacijskem) 
načrtu Bi2 Bakovnik in B7 
Kovinarska - zahodni del, a 
50 ta kršena in prekoračena, 
saj na zahodu segajo na ob-
močje LN B21, na vzhodu pa 
na območje LN Bii." S tem 
so bila, kakor opozarja Maj-
nik, ko je prijavi priložil tudi 
skice iz prostorskih aktov, 
kršena fiinkcijska območja s 
pogoji za izrabo, saj je del 

Večstanovanjski objekt Metuljček Ima vsa potrebna dovoljenja, a nekateri kamniški svetniki 
opozarjajo na nepravilnosti v postopkih. 

večstanovanjske stavbe 
zgrajen na območju, ki je 
družbenih planih namenje-
no prometni infrastrukturi, 
del pa na območju, name-
njenem proizvodnji in skla-
diščem. 

Kako je mogoče, da sta 
bilo gradbeno in nato tudi 
uporabno dovoljenje sploh 
izdani, če je iz prostorskih 
aktov razvidno, da dva kraka 
objekta segata na območje, 
ki ni namenjeno stanovanj-

ski gradnji, smo vprašali na-
čelnika Upravne enote 
Kamnik Mihaela Novaka. 
"Iz projektov je bilo razvid-
no, da del stavbe sega zunaj 
zazidalnega načrta, a tega 
nismo mogli nedvoumno 
zatrditi. Po dolgoročnih 
prostorskih planih meje na-
mreč niso do metra natanč-
ne, zato smo za mnenje po-
zvali občino, ki je plan spre-
jela. Dobili smo pozitivno 
mnenje. Lahko zatrdim, da 

smo zadevo urejali po svoji 
strokovnosti in vesti," je po-
vedal Novak in dodal, da je 
bilo gradbeno dovoljenje po-
slano na dvanajst naslovov, 
do danes pa niso dobili v 
zvezi s tem nobene pripom-
be. O korektnosti postopka 
je prepričan tudi župan 
Tone Smolnikar, ki je mne-
nja, da zazidalni načrt, če bi 
segal zunaj območja predvi-
dene namembnosti, pred 
leti sploh ne bi bil sprejet. 

Loški rokodelci na koledarju 
O b m o č n a obr tno-podjetn iška zborn ica iz Škofje Loke je izdala koledar s fo togra f i jami izdelkov 
domače in umetne obr t i . Šesterico izdelovalcev so predstavi l i na s red inem večeru v Kašči. 

D A N I C A Z A V R L Ž U E B I R 

Škofja Loka - Večer je sku-
paj z obrtno-podjetniško 
zbornico pripravila Knjižni-
ca Ivana Tavčarja Škofja 
Loka, etnologinja Mojca Šif-
rer Bulovec iz Loškega mu-
zeja pa je zapletla v pogovor 
rokodelce - umetnike, ki 
ohranjajo staro obrtno tra-
dicijo na Škofjeloškem. 
Marko Mrlak iz Žirov izde-
luje čevljarske stole, trinož-
nike, kjer je sedež narejen v 
obliki zadnjice. Takšni so 
značilni prav za žirovske 
"šuštarje", kjer je vsak od 
njih naročil stol po svojih 
merah. Z lesom dela tudi 
Matija Hiršenfelder. Njego-
vi značilni izdelki so lesene 
posodice, pladnji, s svojim 
skirojem pa je sodeloval 
tudi na sejmu v Los Angele-
su. Marija Mojca Berce iz-
deluje slovenske narodne 
noše. ki jih pri njej naročajo 
folklorne skupine, narodno-
zabavni ansambli in ljubite-
lji. Slednjim Mojca največ-
krat izdela narodne nošo po 
starih vzorcih. Anica Rako-
vec iz Železnikov je mojstri-
ca klekljane čipke. Kako ce-

Leseni modeli za medeni loški kruhek Petre Plestenjak Podlogar 

njene so bile klekljarice, je 
ilustrirala z zgodbo o treh 
sestrah Primožič, ki so izde-
lale čipkasto obleko za 
špansko princeso. Včasih so 
se čipkarice zbirale ob "pre-
ji" in premlele vse vaške do-
godke, danes pa delajo bolj 
vsaka zase. Včasih so izde-
lovali čipke za spodnje peri-
lo, posteljnino, prte, "boh-
kove kote", danes so zelo 

modeme zavese. Zanimiva 
je bila tudi zgodba Stanisla-
va Lamovška, ki se ukvarja s 
struženjem lesa, iz njegovih 
rok pa prihajajo lesene skle-
de, kelihi, jabolka, otroške 
ropotuljice. Svojega seda-
njega rokodelstva pa se je 
lotil, ko sta se mu rodili 
dvojčici in so imeli priprav-
ljeno le eno posteljico, dru-
go pa je poskušal izdelati 

sam. Petra Plestenjak Pod-
logar izdeluje lesene mode-
le za medeni loški kruhek, 
česar se je naučila pri sta-
rem očetu, ko je imela 12 
leL Nekateri njeni izdelki so 
namenjeni peki, dmgi so le 
za na steno, je povedala 
umetnica, ki si vzorce iz-
mišlja sama, čeprav občas-
no naredi tudi kako repliko 
starega izdelka. 
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Reprezentanca na Bledu 
Danes naj bi se na Bledu zbrala slovenska hokejska reprezentanca^ ki jo po kratkih pr ipravah konec 
pr ihodnjega tedna čaka nastop na kval i f ikaci jskem tu rn i r j u za o l imp i jske igre. 

VLLMA STANOVKIK 

Bled - Po torkovem rednem 
krogu v ligi EBEL, ko so Ac-
roni Jesenice s 6 : 2 izgubile 
v Beljaku proti ekipi VSV, Ti-
Ua Olimpija pa je po porazu 
3 3 : 4 7 podaljšku z ekipo 
Red Buli Salzburg izgubila 
še zadnje možnosti za igra-
nje v končnici, je bil včeraj 
na Jesenicah slovenski derbi. 
Tekma med Acronijem Jese-
nicami in Tilio Olimpijo se 
do zaključka naše r e ^ c i j e 
še ni končala. 

Že danes pa se bo na Go-
renjskem zbrala naša hokej-
ska reprezentanca, ki jo pri-
hodnji teden, med 4. in 8. fe-
bruarjem, čaka nastop na 
kvalifikacijskem turnirju za 
olimpijske igre. Kvalifikacije 
bodo potekala v Harmovru, 
naše "rise" pa bo prvič vodil 
novi selektor John Harring-
ton. Ta je v začetku tedna ob-
javil seznam kandidatov, ki 
se bodo borili za mesto v re-
prezentanci. Med kandidati 
so trije vratarji, deset branil-
cev in petnajst napadalcev. 
Vratarji so Robert Kristan, 
Andrej Hočevar in Aleš Sila, 
branilci Aleš Kranjc, Miha 
Robar, Damjan Dervarič, 
Žiga Svete, Sabahudin Kova-
čevič, Uroš Vidmar, Žiga 
Pavlin, Andrej Tavželj in Ja-
kob Milovanovič, napadalci 
pa Marcel in David Rodman, 

Marcel Rodman (na sliki v dresu naše reprezentance) bo pomemben član ekipe, ki se 
bo v Nemčiji borila za nastop na olimpijskih igrah 2010 v Vancourz z ekipami Avstrije, 
japonske in domače Nemčije. Favoriti so domačini, na olimpijske igre pa se bo iz naše 
skupine uvrstila le ena ekipa. 

Andrej Hebar, Tomaž Ra-
zingar, Gregor Polončič, 
Tomo Hafner, Anže Terli-
kar, Marjan Manfi-eda, Žiga 
JegJič, Ivo Jan, Edo Terglav, 

Aleš Mušič, Rok Pajič, Jurij 
Goličič in Mitja Šivic. 

Žal v ekipi ne bo Ažeta Ko-
pitarja, saj v NHL v tem času 
ni reprezentančnega odmo-

Še pred današnjim rokom za prijavo tujih igralcev so 
se Podmežaklo odločili, da bodo pred nadaljevanjem 
prvenstva v ligi EBEL moštvo okrepili s še enim bra-
nilcem, ki prihaja iz Kanade. Moštvu Acronija Jesenic 
se bo v prihodnjih dneh pridružil 23-letni Kyle Deck. 

ra, pa tudi dolgoletni kape-
tan Tomaž Vnuk ima težave 
s poškodbo hrbta, tako da 
tudi on ni med kandidati za 
reprezentanco, ki danes pri-
hajajo na Bled. Po petih 
dneh druženja bo selektor 
John Harrington, ki mu bo-
sta pomagala tudi Gorazd 
Rekelj in Andrej Hebar, do-
končno objavil postavo re-
prezentance, ki jo bo sestav-
ljalo 23 hokejistov. Ti se 
bodo na pot proti Nemčijo 
podali v sredo. 

Nov državni rekord 
Staša Modica 
VILMA STANOVNIK 

Ško^a Loka • Minuli konec 
tedna je lokostrelska sekcija 
pri Športnem društvo Parti-
zan Škofja Loka pripravila 
tekmo za slovenski pokal 18 
m FITA dvoranski krog. Ude-
ležilo se jo je prek dvesto loko-
strelcev in lokostrelk iz vse 
Slovenije, v kategoriji mlajših 
dečkov pa se je še posebno iz-
kazal Staš Modic iz LK Feniks 
Kranj, ki je v disdpUni goli lok 
dosegel rezultat 531. Med člani 
je v dolgem loku slavil Primož 
Bratina (MINS Postojna), v 
golem loku je zmagal Drago-
tin Novak (Feniks Kranj), v 
ukrivljenem loku Božidar 
Štampek (Varing Novo me-
sto), v sestavljenem loku pa 
Marko Jamnik (Dravograd). V 
najmočnejši ženski konku-
renci je v dolgem loku slavila 
Vanda Natlačen (MINS Po-
stojna), v golem loku je bila 
najboljša Irena Janežič (Šmar-
na gora), v ukrivljenem loku 
pa Vanja Lukšič (Dolenjske 
Toplice). Gorenjski tekmoval-

ci so bili uspešni tudi v mlaj-
ših kategorijah, saj je pri mla-
dinkah v golem loku zmagala 
Maja Kovič, v ukrivljenem 
loku je bila najboljša Najka 
Tomat (obe Škofja Loka), v se-
stavljenem loku pa je slavila 
Toja Čeme (Feniks Kranj). 
Med mladinci je v ukrivlje-
nem loku zmagal Den Hab-
jan, v sestavljenem loku pa 
Žan Novak (oba Feniks 
Kranj). Med kadeti je bil zma-
govalec v kategoriji ukrivljene-
ga loka Klemen Štajhar (Kam-
nik), med deklicami je v ukriv-
ljenem loku slavila Tina Kalan 
(Škofja Loka), v ukrivljenem 
loku je med dečki zmagal Ti-
len Vidic (Šenčur), v sestavlje-
nem loku pa Ame Čeme (Fe-
niks Kranj). Med mlajšimi de-
klicami je bila v golem loku 
najboljša Maja Ahdn (Kranj), 
med mlajšimi dečld pa Staš 
Modic (Feniks Kranj). Med 
veterankami je v ukrivdjenem 
loku slavila Alenka Štrukelj 
(Škofja Loka), med veterani 
pa je v golem loku zmagal 
Dušan Močnik (Kamnik). 

HOKEJ 

KRANJ 

Še en poraz oslabljene ekipe Triglava 

V sredo so ekipe v državnem hokejskem članskem prvenstvu 
odigrale 32. krog. Na Jesenicah sta se pomerili ekipi Triglava 
in Jesenice mladi, z rezultatom 4 : 3 (o: 1 , 1 : 1 , 3 : 1 ) pa so sla-
vili domačini. "Že nekaj časa imamo težave v moštvu, saj je 
kar šest igralcev poškodovanih ali bolnih," je povedal trener 
Triglava Gorazd Drinovec Na Bledu je ekipa MK Bleda Tojo 
Olimpijo premagala 3 4 : 3 . Jutri je na sporedu nov krog, ko 
Triglav na domačem ledu dvorane Zlato polje ob 19. uri gosti 
Mladost, Blejci gostujejo pri Medveščaku, Mladi Jesenice pa 
se bodo v Tivoliju pomerili z ekipo Toje Olimpije. V. S. 

KICKBOKS 

DOLENJA VAS 

Gregorju Debeljaku zlata rokavica 

Minuli konec tedna je nov lep rezultat uspel Gregorju Debe-
ljaku iz Dolenje vasi v Selški dolini, ki je v mestu Conegliano 
v Italiji na tako imenovanem prvenstvu TY ltaly 3rd Internati-
onal Golden Giove (zlata rokavica), v kikboksingu premagal 
vse konkurente. "Prvo borbo sem dobil proti Nizozemcu Ale-
xandru Hamedu, ki sem ga premagal z rezultatom 3 : o, dru-
go borbo sem imel z Italijanom Menijem Eneo, ki sem ga pre-
magal z rezultatom 3 : o, tretjo z Belgijcem Spricigom Enri-
com, ki sem ga premagal z 2 : i. Nato sem se v četrti borbi po-
meril s Slovencem Andrejem Skergatom in ga premagal s 3 : 
o, peto borbo sem se boril 2 Nemcem Crottijem Alexom ter 
ga premagal 5 3 : 0 , zadnjo šesto, borbo pa sem imel spet s 
Slovencem Dušanom Lamutom in spet zmagal s 3 : o," je po-
tek tekmovanja po vrnitvi domov opisal Gregor. V. S. 

VABILA, PRIREDITVE 

Košarkarski spored - V 17. krogu lige UPC je ekipa Heliosa 
že odigrala tekmo pri Alposu Šentjurju in slavila s 78 : 88. 
Ekipa ICC Mercatorja bo jutri, v soboto, ob 20. uri v dvora-
ni na Podnu gostila moštvo Epic Misel. V i. SKL za ženske 
je ekipa Triglava tekmo z Merkurjem Celje že odigrala in iz-
gubila z 62 : 50, ekipa Domžal bo v Konjicah igrala 7. febru-
arja, jutri ob 19. uri pa bo gorenjski derbi v Kranjski Gori, 
kjer se bosta ob 19. uri pomerili ekipi HIT-a Kranjske Gore 
in Odeje KED. V i. B ligi za moške bo ekipa Triglava gosto-
vala pri Radenski Creativu, ekipa Šenčurja CP Kranj pa bo 
jutri ob 19. uri gostila moštvo Kraškega zidarja. V. S. 

Rokometni spored - Redni krog bodo jutri in v nedeljo odig-
rale ženske v i. A im. B ligi. Ekipa Škofje Loke KSI bo v ne-
deljo ob 18. uri v dvorani na Podnu gostila Krko, Sava Kranj 
pa se bo jutri, v soboto, ob 20. uri pomerila z ekipo Olimpi-
je. V 1. B ligi bo ekipa Nakla Merkur jutri ob 18. uri gostila 
ekipo Izole. V. S. 

Odbojkarski spored - V zadnjem krogu drugega dela v i. 
DOL za moške se bo Astec Triglav v ŠD Planina v Kranju ob 
i8. uri pomeril s SIP Šempetrom, Knauf Insulation gostuje 
v Murski Soboti, Calcit Kamnik pa v ŠD Kamnik ob 20. uri 
gosti MOK Krko. Ob 17.30 se bodo, prav tako v ŠD Kamnik, 
domačinke pomerile z vse boljšim TPV Novo mesto. V 2. 
DOL UKO Kropa gostuje v Šoštanju, v OŠ T. Čufar na Jese-
nicah pa se bosta ob 19. uri pomerila jesenice-Bled in ŽOK 
Partizan Škofja Loka. V 3. DOL igrajo doma, moški - Astec 
Triglav II : Ekipa Marchiol II (ŠD Planina Kranj ob 15.30); 
ženske - ŽOK Triglav Kranj: Eurokabel Neptun (ŠD Planina 
Kranj ob 15.30), Holidays Autos Bled : Luka Koper mlade 
(OŠ Bled ob i6.oo). B. M. 

FlocrbalI spored - V 16. krogu članskega državnega prven-
stva za moške bo jutri, v soboto, v dvorani v Železnikih ob 
12. uri domači Galaks prekrižal palice z ekipo Žirov, Mali 
Princ iz Idrije bo v idrijski Modri dvorani ob 16. uri gostil eki-
po Borovnice, v Murski Soboti bo ob 15.30 tekma med Bo-
gpjino 07 in vodilno ekipo Zelenci iz Kranjske Gore. V nede-
ljo bo ob 20. uri v dvorani Poden ELROD iz Škofje Loke go-
stil ekipo Ljubljane, v Idriji pa se bosta ob 17:30 pomerila 
PolyCom Brlog in InSport Škofja Loka. V. S. 

Mladi plavalci v Kranju - Plavalni klub Merit Triglav to sobo-
to in nedeljo v pokritem olimpijskem bazenu v Kranju pri-
pravlja mednarodno plavalno tekmovanje dr. Fig. Začelo se 
bo jutri ob 9. uri, na njem pa organizatorji pričakujejo kopi-
co mladih plavalnih upov tako iz Slovenije kot tujine. V. S. 

Svetovni pokal v lednem plezanju - Jutri bo v soteski Mlač-
ca pri Mojstrani potekala tekma svetovnega pokala v led-
nem plezanju. Udeleženci bodo tekmovali v hitrosti, in sicer 
na 15-metrski ledeni steni. Prireditev se bo začela ob 12. uri, 
vstopnine ne bo. M. B. 

13. šolski pokljuški maraton - Jutri bo v organizaciji Zveze za 
šport otrok in mladine Slovenije in Ministrstva za šolstvo in 
šport tokrat zaradi del na Pokljuki izjemoma v Ratečah pote-
kal 13. šolski pokljuški maraton. Pričetek bo ob 10.30. M. B. 

Tekmovanje v turnem smučanju na Jezerskem - Jutri se s 
tekmo na Jezerskem v organizaciji PD in GRS Jezersko in v 
sodelovanju z drugimi tamkajšnjimi društvi začenja Slciven-
ski pokal v tekmovalnem turnem smučanju. Tekma bo po-
svečena spominu na gorska reševalca Luko Karničarja in 
Rada Markiča. Start bo ob 9. uri. M. B. 

TEKMA ŠTIRINAJSTEGA KROGA 1. DRŽAVNE 
ODBOJKARSKE LICE RADENSKA CLASSIC 

ju t r i , v soboto, 31. januarja 2009, bo v SD Planina v 
Kranju ob i8. uri tekma štirinajstega kroga odboj-
karskega državnega prvenstva moških. Odbojkarji Astec 
Triglava se bodo pomerili z ekipo SIP Šempeter. Vabimo 
č im več navijačev na novo tekmo kranjskih odbojkatjev. • 

gbcJ-

ROKOMETNI KLUB SAVA KRANJ 
vabi na ogled rokometne tekme 

1. A DRŽAVNE ŽENSKE ROKOMETNE LIGE 

RK SAVA KRANJ in 
RK OLIMPIJA 

v soboto, 3 1 . 1. 2009, ob 20.00 uri 
v Športni dvorani na Planini! 

S o i o a ' I ^ U n K j e d t t B a i « ^nsikia^ Gorenjski Glas 
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NESRECE 

KAMNIK 

Na parkirišču zbil pešca 

Včeraj nekaj po 2. uri zjutraj se je na Perovem v Kamniku 
zgodila prometna nesreča. 22-letni voznik iz Kamnika je z 
osebnim avtomobilom Renault Twingo speljal s parkirnega 
prostora pred gostinskim objektom proti regionalni cesti. 
Ker je bil pri tem nepozoren, je trčil v 48-letnega pešca iz 
Bohinja, ki je hodil po parkirišču. Bohinjca so zaradi hudih 
ran odpeljali v ljubljanski klinični center. S. Š. 

ŽE)E PRI D O M Ž A I ^ H 

Zagorelo na podstrešju 

V torek malo pred 19. uro je izbruhnil požar v stanovanjski 
hiši v Žejah (občina Domžale). Goreti je pričelo na pod-
strešju, ogenj pa se je kasneje razširil še na druge prostore. 
Vzrok za požar še ugotavljajo, najverjetneje pa ga je 
povzročilo pregretje dimnika, tako da je tuja krivda že 
izključena. Po nestrokovni oceni je nastalo za okoli dvajset 
tisoč evrov gmotne škode. Požar so pogasili poklicni gasilci 
iz Domžal ter prostovoljni gasilci iz Studenca, Doba, Žej-
Trojice in Vira. S. Š. 

KRIMINAL 

KAMNIK 

Iz trgovine odnesla jakni 

V torek pol ure pred polnočjo so Operativno komunikacijski 
center v Ljubljani obvestili o vlomu v trgovino na Perovem v 
Kamniku. Na kraj so bili napoteni policisti, ki so kraj zavaro-
vali In zbrali prve podatke, kmalu po dejanju pa so tudi pri-
jeli osumljenca iz Trbovelj, stara 22 in 27 let. Iz trgovine naj 
bi odnesla športni jakni, vredni okoli devetsto evrov. Oblači-
li so policisti zasegli in vrnili trgovcu. 

JESENICE 

Nepridiprava premamili torbici 

Nekaterim ne zaležejo niti večkratna opozorila, da puščanje 
torbic, denarnic, aktovk, kovčkov in drugih vrednih predme-
tov na vidnih mestih v avtomobilih predstavlja priložnost za 
tatove. Mednje sodita tudi oškodovanki, ki sta v torek popol-
dne svoji vozili parkirali na Jesenicah. Neznani storilec je na-
mreč razbil stekli na vratih obeh avtomobilov in iz obeh po-
bral ženski torbici. V eni torbici je med drugim našel doku-
mente in nakit, lastnico pa je s tem oškodoval za okoli tisoč 
evrov. V drugi torbici je bilo poleg dokumentov, plačilnih 
kartic in mobilnega telefona še nekaj gotovine, tako da je 
lastnica oškodovana za okoli osemsto evrov. Zaradi razbitih 
stekel je na vozilih nastalo še za tristo evrov škode. S. Š. 

Simbiotski človek 

Naročniki imajo 10% popusta 

Gorenjski Glas 
Naročanje po te lefonu: 
04/201-42-41 ali po 
e-pošti: narocnine@g-glas.si 

Romuni trdijo, da zgolj 
prodajajo prstane 

Troj ica Romunov, ki j i m na kranjskem sodišču sod i jo zaradi domnevnega poskusa ropa na gorenjski 
avtocesti novembra lani, t rd i jo , da so k nam prišl i prodajat prstane in ne krast. 

S I M O N Š U B I C 

Kranj - Včeraj so zaradi po-
skusa ropa v sostorilstvu na 
kranjskem okrožnem sodiš-
ču začeli soditi trojici Romu-
nov. Bratranca, 24-letni Du-
mitru Aleksandru, 28-letni 
Constantin Caldaiaru in Du-
mitrujeva 43-letna mati Cla-
udia Miciescu so obtoženi, 
da so 6. novembra lani med 
vožnjo po gorenjski avtocesti 
proti Ljubljani prisilili nem-
škega državljana Andreasa 
Grubišiča, da je približno 
petsto metrov pred počivališ-
čem Voklo ustavil svoj mer-
cedez ob vozišču. Dumitru 
in Constantin, naj bi mu te-
daj zagrozila z nožem in s 
pištolo ter ga skušala oropa-
ti, a je Grubišič pobegnil. 
Obtoženi krivdo zanikajo. 

Okrožna državna tožilka 
Polona Košnik je iz obtožni-
ce prebrala, da so Romuni 
med vožnjo po avtocesti pri 
Ljubnem dohiteli Grubišiča, 
ki se je peljal v čmem merce-
dezu. Aleksandru je zapeljal 
vzporedno z Grubišičem, 
Caldararu pa naj bi mu z ge-
stami nakazoval, da je nekaj 
narobe z njegovim prednjim 
kolesom. Grubišič je tedaj 
pospešil, enako pa so storili 
tudi Romuni. Aleksandru 
naj bi ga nato vse Voklega 
skušal z avtomobilom zriniti 

na rob vozišča, petsto do ti-
soč metrov pred bencinskim 
servisom Voklo pa da je za-
peljal pred Grubišiča, ki je 
zato bil prisiljen ustaviti. 
Tam naj bi ga moška skuša-
la oropati, pri tem pa naj bi 
uporabila tudi nož in pištolo. 
Grubišič se jima je uprl in 
mu je uspelo zbežati do bliž-
njega bencinskega servisa, 
od koder je poklical polidjo. 
Romuni so se odpeljali na-
prej, tako da so jih policisti 
ustavili poldrugo uro kasne-
je na izvozu Bič na avtocesti 
proti Novemu mestu. 

Obtoženi zagotavljajo, da 
so se tega dne na avtocesti 
ustavili le takoj po prihodu iz 
karavanškega predora na 
bencinski črpalki na Hruši-
d, potem pa le še takrat, Ico 
so jih ustavili policisti. V en 
glas so sodnid Andbreji Rav-
nikar zatrdili, da se je Grubi-
šič po avtocesti ves čas vozil 
z enega pasu na drugi, pri 
tem pa tudi telefoniral. Ko so 
se pdjali mimo njega, mu je 
zato Oaudia pokazala sredi-
nec in z gestami nakazala, 
da je nor. Nato so se odpelja-
li naprej. "Ne živimo na ce-
sti, v Slovenijo smo prišU 
prodajat prstane, zato ima-
mo dovolj denarja in nam ni 
treba krasti," so zatrdili. 

Priča Marko Giacomeii, ki 
dela na bencinskem servisu 

Obtožena trojica (z desne): CIaudia Miciescu, Constantin 
Caldararu in Dumitru Aleksandru / Foto rma ooh 

Voklo, je ra2iožila, da je tega 
dne v servis vstopil neki hr-
vaški državljan in zahteval 
telefon, da pokliče policijo. 
Razložil je, da so ga malo 
pred tem poskušali oropati 
dva moška in ženska. Še pet-
najst minut prej je v servis 
vstopil drug hrvaški držav-
ljan, ki je vozil Audi A6 kara-
van, in mu je prav tako razla-
gal, da so ga na avtocesti 
kmalu po prihodu iz kara-
vanškega predora poskušali 
oropati moška in ženska, a je 
še pravočasno ugotovil nji-

hovo namero in odpeljal na-
prej. 

Sodišče je nameravalo vče-
raj zaslišati tudi oba moška, 
o katerih je govoril Giacome-
ii - oškodovanca Andreasa 
Grubišiča in Mija Lovričiča, 
ki oba živita v Nemfiji. Lovri-
čič se je sodišču opravičil za-
radi bolezni, medtem ko 
Grubišiču do sedaj še niso 
mogli izročiti sodnega vabi-
la. Ker obramba vztraja pri 
neposrednem zaslišanju 
obeh prič, so glavno obra-
vnavo preložili. 

V Kamniku so vlomilci "pridni'' 
Januarja so kamniški pol icist i obravnavali enajst v lomov v objekte in avtomobi le ter tatv ino avtomobi la. 

JASNA P A L A D I N 

Kamnik - Iz poročila Polidj-
ske postaje Kamnik za me-
sec janiiar je razvidno, da so 
po mestu in okolid, pa tudi v 
sosednji Komendi, na delu 
nepridipravi, ki vlamljajo v 
osebna vozila, kleti, poslovne 
prostore in tudi stanovanja 
ter hiše. V mesecu dni so po-
licisti zabeležih enajst vlo-
mov in tatvino osebnega vo-
zila pred podjetjem Titan. 

Čeprav policisti, kot nam je 
sporočil pomočnik koman-
dirja PP Kamnik Mirko Kon-
čina, zaradi interesa preiska-
ve izjav in dodatnih informa-
dj ne dajejo, je dokaj verjet-
no, da gre za skupino nepri-
dipravov, morda celo odvis-
nikov. 

Doslej so vlomili v štiri 
osebna vozila in kiosk na 
Šolski ulici. Železniško po-
stajo Kamnik, gostinski lo-
kal, hišo na Slatnarjevi ulici 

in več kleti in stanovanje na 
Ljubljanski cesti. Vlomili so 
tudi v vozila, parkirana na 
območju Klavčičeve, Gro-
harjeve in Bevkove ulice. 
Prek nod so iz zabojnika na 
bencinskem servisu OMV 
odnesli večjo količino mo-
tornega olja, minuli teden 
pa so v poznih popoldanskih 
urah vlomili tudi v župnišče 
na Vranji Peči, od koder so 
odnesli približno štiristo ev-
rov. 

Tri mlajše fante iz Grosup-
ljega, ki so vlomili v cvetličar-
no na Žalah, so policisti po 
klicu občana prejeli na kraju 
samem, ni pa znano, ali so 
povezani tudi s krajami v ob-
čini Komenda. Tam so na-
mreč polidsti obravnavali se-
dem vlomov v kleti na Gla-
varjevi cesti ter vloma v hiši 
na Križu in Podborštu. Vlo-
mild so si za plen izbrali de-
nar, zlatnino in tehnične 
predmete. 

JESENICE 

Odpeljali so mu avtomobil 

Jezen Jeseničan je v ponedeljek ostal brez avtomobila. 
Nekdo mu ga je namreč v popoldanskih urah odpeljal s 
Ceste maršala Tita. Policisti sedaj za poizvedujejo za For-
dom Escortom vijolične barve z registrskimi številkami 
KR 94-82M. S. Š. 

ŠKOFJA LOKA, KRANJ 

Prvi cigarete, drugi alkohol 

Neznani storilec je v noči ponedeljek vlomil v trgovino pri 
Svetem Duhu, iz katere je odnesel cigarete različnih znamk. 
Isto noč je nekdo vlomil v gostinski lokal v okolici Kranja. 
Odnesel je dnevni izkupiček ter nekaj steklenic alkoholne in 
brezalkoholne pijače. S. Š. 
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Že prej napeto ozračje med Slovenijo in Hrvaško so še naelektrile izjave prvega moža državnega sveta Blaža 
Kavdča, da se sedanja Hrvaška ni distancirala od izročila fašistične države NDH. Javnost se je burno odzvala, saj 
takšnih izjav s strani zmernih in tolerantnih politikov ni pričakovala. Svoja stališča je natančneje pojasnil v 
pogovoru za Gorenjski glas. 

Čudaška situaci a v zvezi z me'o 
B L A Ž K A V Č I Č , P R E D S E D N I K D R Ž A V N E G A S V E T A 

"Glede 
vprašanja 

kolaboracije 
nemara tudi 

Slovenci 
nimamo 

razčiščenih 
zadev okoli 

domobranstva 
in partizanstva, 

se je pa treba 
zavedati, da 
sodelovanje 
s Hitlerjem 

v Sloveniji ni 
imelo oblike 
sodelovanja 

državnih tvorb, 
tako kot to velja 

za Hrvaško, 
oz. NDH." 

DANICA ZAVRL Ž L E B I R 

Na nedavni proslavi ob dne-
vu holokavsta ste dodobra 
razburili javnost (zlasti hr-
vaško) z izjavo o tem, da se 
Hrvaška ni distancirala od 
izročila NDH in usUštva. 
Kakšno je vaše pojasnilo? 

"V svojih izjavah in v sta-
liščih državnega sveta sem 
skušal govoriti zlasti s stališ-
ča slovenskega nacionalnega 
interesa. Kaj nam je Sloven-
cem sploh mar Nezavisna 
drfava Hrvatska (NDH).> To 
je v osnovi hrvaško vpraša-
nje. Zadeva nas toliko, koli-
kor se ob tem križajo nacio-
nalni interesi Slovenije in 
Hrvaške. Osebno nisem že-
lel analizirati zgodovine 
NDH in ustaštva, toda ko 
sem skupaj s kolegi anaM-
ral čudaško situacijo, ki jo 

imamo v Piranskem zalivu, 
ko je ogrožen slovenski naci-
onalni interes neoviranega 
dostopa do odprtega morja 
(brez tega bo namreč Slove-
nija težko realizirala svojo 
gospodarsko razvojno strate-
gijo, ki vključuje pomembno 
vlogo Luke Koper, poslovne 
možnosti na križišču 5. in 
10. evropskega koridorja. 
Brez možnosti dostopa do 
odprtega morja skozi svoje 
teritorialne vode bi postal ta 
dostop odvisen od dobre vo-
lje in političnih razmer v so-
sednjih državah), smo po ko-
rakih nazaj ugotovili, da so 
tu določeni ^odovinski pro-
blemi. Že v času druge Ju-
goslavije je bila Slovenija 
geografsko prikrajšana, česar 
nam Hrvaška ni bila nikoli 
pripravljena priznati. Da je 
namreč Jugoslavija leta 1945 

dobila celotno cono B, se je 
morala Slovenija odpovedati 
teritorijem v tržaški, goriški 
in videmski pokrajini, kjer je 
na italijanski strani ostalo 
140 tisoč Slovencev. Takrat 
je bilo naravno pričakovati, 
da bo južni del cone B, torej 
do reke Mirne, postal del Slo-
venije. To se ni zgodilo, kajti 
v takratni SFRJ je bilo zasto-
panje dolgoročnih nacional-
nih interesov Hrvaške v pri-
merjavi s Slovenijo veliko 
bolj agilno. Ko smo ugotav-
ljali, od kod to izvira, smo 
prišli do NDH. Nastanku 
NDH v letu 1941 sta botrova-
la Hitler in Mussolini. Ta dr-
žava sicer ni pokrivala Istre, 
ampak je izrazila namero (in 
to je Ante Pavelič tudi objavil 
v medijih, češ priključili smo 
Istro), da zasede Istro po ka-
pitulaciji Italije (1943). Ta 

ambicija je prikazana tudi na 
hrvaškem zgodovinskem 
zemljevidu št. 23 avtorjev dr. 
Srkulja (Paveličevega zgodo-
vinarja) in dr. Lučiča (Tudj-
manovega zgodovinarja), iz 
leta 1996, ki kaže območja, 
pripojena NDH po kapitula-
ciji Italije. Ta zgodovinska 
dejstva, utemeljena na hrva-
ških virih, v svoji knjigi Za-
molčana Istra navaja Franc 
Kunej. Zavedam se, da je to 
bila ambidja, ki je bila mor-
da realizirana v glavah usta-
šev le nekaj dni. A kar sem 
hotel povedati, a me morda 
hrvaška javnost ni hotela po-
slušati, je, da se je ta ideja o 
zasedbi celotne Istre prenes-
la tudi na tvorce hrvaške dr-
žave v okviru socialistične Ju-
goslavije. Ne bi želel dajati 
podlage za kake ekstremi-
stične teze, ampak ko anali-

tično pogledamo situacijo 
zadnjih nekaj desetletij, bi 
rekel, da imamo v Sloveniji 
sedaj zaradi tega probleme z 
uveljavljanjem tistih nekaj 
metrov obale, ki bi nam 
omogočili neoviran dostop 
do odprtega morja. Razu-
mem lahko, da je bil za raz-
voj hrvaške državnosti pojav 
državne entitete države 
NDH pozitiven, kar se je ka-
zalo tudi v tem, da je Tudj-
man kot veliki hrvaški vodi-
telj pokazal veliko privrženo-
sti nekaterim elementom dr-
žavnosti iz časa NDH. Z vidi-
ka Hrvaške je bil to morda 
pozitiven dogodek in ga kot 
takega spoštujemo, z vidika 
Slovenije tega ne moremo 
sprejemati kot pozitivnega, 
ker je bila ta država, kot orod-
je Hitierja in Mussolinija, za-
snovana na osnovi genocida, 
nacizma. Glede vprašanja 
kolaboracije nemara tudi 
Slovenci nimamo razčišče-
nih zadev okoli domobran-
stva in partizanstva, se je pa 
treba zavedati, da sodelova-
nje s Hitlerjem v Sloveniji ni 
imelo oblike sodelovanja dr-
žavnih tvorb, tako kot to velja 
za Hrvaško, oz. NDH. 

Tako kot me to vprašanje 
zanima s stališča slovenske-
ga nadonalnega interesa, me 
s slovenskega stališča zani-
ma tudi vprašanje hrvaškega 
odnosa do holokavsta. Ce-
nim, da na Hrvaškem od leta 
2005 projektno delajo na izo-
braževanju v zvezi s holokav-
stom in tudi predsednika 
republike in vlade to omenja-
ta v svojih govorih. Na Hrva-
škem so bile žrtve holokavsta 
med drugo svetovno vojno 
tudi Slovend: v ustaškem ta-
borišču Jasenovac je bilo zve-
rinsko ubitih 282 Slovencev 
in v tem kontekstu Hrvatje 
Slovencev ne omenjajo. To 
sem imel v mislih, ko sem 
dejal, da pričakujem izjavo 
obžalovanja." 

• i 6 . stran 



ASTRONOMIIA Razgledi 

Letošnje leto je bilo razglašeno za mednarodno leto astronomije, saj mineva štiristo let, odkar je Galileo Galieli 
izdelal daljno^ed in z njim kot prvi v zgodovini človeštva opazoval zvezde, Luno, planete in Sonce. V Kranju je bil 
rojen pomemben astronom Janez Jakob Olben, s tem prispevkom bi ga rad otel skorajšnji pozabi. 

omembni astronom Janez Jakob Olben 

Tako sem 
Olbnove 

Efemeride in 
nekaj knjig iz 

njegove osebne 
knjižnice imel 
v roki, jih videl 

z lastnimi očmi 
od blizu in jih 

občudoval. 
Potešil sem si 

silno 
radovednost. 
Vsega res ni 

bilo veliko, pa 
spet ne malo. 

Stvar je pač 
treba gledati s 
prestradanimi 

očmi. 

M A R I J A N P R O S E N - M A J O 

Leta 1609 je italijanski fi-
zik, matematik in astronom 
Galileo GaUlei izdelal daljno-
gled. z njim je prvi v zgodo-
vini doveštva pogledal zvez-
de, Luno, planete in Sonce. 
Na Luni je videl gore in doli-
ne. Opazil je, da okrog Jupi-
tra krožijo sateliti, kakor kro-
ži Luna okrog Zemlje. Pri 
Veneri je odkril mene, kakrš-
ne ima Luna. Rimsko cesto 
je videl kot nepreštevno 
množico šibkih zvezd. Na 
Soncu je opazoval pege in si 
tako skoraj uničil vid. 

Letos mineva 400 let od 
teh dogodkov. V spomin ali 
na fcist za znanost tako zelo 
pomembnih Galilejevih od-
kritij so Združeni narcxii na 
predlog Mednarodne astro-
nomske zveze in Unesca leto 
2009 razglasili za Medna-
rodno leto astronomije 
(MLA 2009) z značilnim 
geslom: Vesolje je nad teboj, 
odkrij ga! Poglej torej v nebo, 
tam je vesolje, tam imaš 
marsikaj videti ter novega in 
nenavadnega spoznati. To 
občuduj. Pri tem se raduj in 
imej lepo. Skratka: uživaj! 

v tem letu naj bi se razvr-
stila številna predavanja, raz-
stave in javna opazovanja, na 
katerih bodo ljudje lahko 
spoznali zvezdno nebo, po-
gledali skozi daljnoglede in 
opazovali 2vezde, planete, ga-
laksije in druge eksotične ne-
besne objekte ter tako začuti-
li vso lepoto in veličastnost 
vesolja in tudi to, kako vzne-
mirljivo ga je raziskovati. 

Temu mednarodnemu 
projektu se je minuli torek s 
slovesnostjo v Grand hotelu 
Union v Ljubljani, pod po-
kroviteljstvom predsednika 
republike dr. Danila Tiirka, 
uradno pridružila tudi Slove-
nija. Marsikaj "astronomske-
ga" se bo dogajalo. Tudi v 
Kranju in okolid. Organizi-
rali bomo skupinska oziro-
ma množična opazovanja 
zvezdnega neba z odprtega 
prostora, npr. na letaliSču na 
Zlatem polju, nekaj prepro-
stih predavanj o prvem po-
gledu v globine vesolja, o slo-
venskih in gorenjskih astro-
nomih. Med njimi posebej 
izstopa skoraj po2abljeni as-
tronom, ki se je v 17. stoletju 
rodil v Kranju. Njegovo po-
membnost smo odkrili in 
spoznali šele v zadnjih letih. 

Lani se mi' je uresničila 
davna želja, da sem lahko 
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Naslovnica Oibnovih Novih florijanskih efemerid. Efemeride so delo človeka - računarja. Gre za same matematične 
izračune, ki v končni obliki izpadejo kot mogočno astronomsko delo. Kanonik Olben ga je posvetil prečastftemu patru 
Franciscu, kanoniku in predstojniku v SL Florianu, in vsem častilcem matematike. /Foto:M.j«piosen 

obiskal avguštinski samo-
stan v St Florianu pri Linzu 
in si v bogati knjižnici tega 
samostana ogledal edino in v 
latinščini tiskano delo naše-
ga astronoma J. J. Olbna 
(1643-1725), Nove florijanske 
efemeride (Unz, 1704). Priti 
tja in nazaj (ok. 900 kilome-
trov) po deževni in nevihtni 
Avstriji v enem dnevu, ni 
mačji kašelj. Hčerka je vzela 
en dan dopusta in mi uresni-
čila sen. 

Dolgo časa sem si prizade-
val priti v to knjižnico. Šele s 
posredovanjem zunanjega 
ministrstva mi je to uspelo. 
Tako sem Olbnove Efemeri-
de in nekaj knjig iz njegove 
osebne knjižnice imel v roki, 
jih videl z lastnimi očmi od 
blizu in jih občudoval. Pote-
šil sem si silno radovednost 
Vsega res ni bilo veliko, pa 
spet ne malo. Stvar je pač tre-
ba gledati s prestra^nimi 
očmi. 

Janez Jakob Olben (Joan-
ne(i)s Jacobus Olben) je bil v 
Kranju rojen 5. julija 1643 
premožnejši sitarski družini. 
Na Dunaju je dokončal štu-
dij teologije in bil leta 1668 
posvečen v duhovnika. Prva 
tri leta je deloval kot farni vi-
kar v mestu Laa, nato je tri-
najst let opravljal službo dvo-
rnega kaplana v mestu Pa-
ssau. Končno je postal dekan 
v mestu Freistadt in župnik v 
Traiskirchnu. 

Da bi se lahko posvetil zna-
nosti, posebno matematiki, o 
kateri je že prej veliko vedel, 
se je odpovedal duhovniški 
službi. Leta 1702 je vstopil v 
avguštinski samostan St, 
Florian pri Linzu (Zgornja 
Avstrija) in se nato zaobljubil 
za avguštinca. V samostanu 
je znanstveno deloval vse do 
svoje smrti 10. junija 1725. 

Olben naj bi izdal nekaj 
matematičnih spisov oziro-
ma razprav (mislim pa, da je 
najbrž le napisal nekaj roko-
pisov iz matematike, kar se 
je porazgubilo in so jih naj-
brž pograbili njegovi "na-
sledniki" v samostanu) in 
njegovo edino v Linzu tiska-
no delo Nove florijanske efe-
meride (1704), kar hrani 
knjižnica v St Florianu. Ven-
dar pa tu, razen omenjenih 
efemerid, ni ohranjenega 
nobenega drugega njegove-
ga spisa. Ohranjenih je le 
precej redkih ročno napisa-
nih knjig drugih avtorjev, 
tudi krasnih inkunabul, iz za 
ta čas razmeroma bogate 
Olbnove osebne knjižnice. 

Pri bežnem pregledu ome-
njenih knjig, v katerih ima 
na določenih straneh ob sta-
ni pripisane lastne 
pripombe-komentarje, lahko 
ugotovimo, da je bil zelo štu-
diozni tip, ukvarjal se je z 
geometrijo, fiziko, kemijo 
oz. alkimijo in drugimi mej-
nimi področji znanosti, kar 

je bilo tedaj povsem nekaj 
običajnega. Določene knjige 
verske in filozofske vsebine 
je zagotovo uporabljal v svoji 
prvotni cerkveni službi pri 
sestavljanju pridig in nabož-
nih govorov ter dajanju na-
svetov vernikom. 

z Olbnom smo obrnili ve-
liko stran zgodovine sloven-
ske astronomije. Njegovo 
imenitno delo Nove florijan-
ske efemeride nosi močan 
astronomski naboj. Na dva-
najstih velikih straneh je ob-
javil osnovne podatke o dnev-
ni svetlobi (t j. čase vzhodov 
in zahodov Sonca ter trajanje 
dneva in noči ter mraka in 
zore za vse dni v letu), izraču-
nane za zemljepisno širino 
in obzorje St. Floriana. Gre 
za enega kapitalnih del, ki ga 
je napisal k ^ Slovenec. Zato 
smo lahko upravičeno po-
nosni na učenega in sposo-
bnega avtorja ter na njegov 
znameniti izdelek. 

Kdor je kdaj "peš", t. j. s 
svinčnikom v roki na papirju 
pred seboj na mizi po formu-
lah sestavljal efemeride, do-
bro ve, koliko tmda je tože-
nega v takšno delo. Jaz to 
vem. Zato Olbnove Efemeri-
de visoko cenim. Uvrščam 
jih v vrh slovenske astronom-
ske znanosti, blizu Perlaho-
vih, Hallersteinovih in Vego-
vih dosežkov v astronomiji. 

J. J. Olben je bil tudi zelo 
pomemben in spoštovan cer-

kveni dostojanstvenik. Že 
kot dekan in pozneje kot brat 
oziroma pater-kanonik v sa-
mostanu je bil v stalnem sti-
ku z znamenitim Antonijem 
Carlonejem (1635-1708), 
glavnim arhitektom in vodil-
nim gradbenikom zgornje 
avstrijskih samostanov 17. 
stoletja, od tega tudi predelav 
notranjosti več cerkva ter 
gradnje in prenove samosta-
na s cerkvijo v St. Florianu v 
letih 1686-1708. 

Ce naj bi imeli Ljubljančani 
v zavesti svojega starega astro-
noma Jakoba Straussa, ki je 
pisal o mogočni repatid leta 
1577, Mariborčaru svojega 
slavnega humanista Andreja 
Perlaha, ki je že okoli 1520 
med prvimi izdajal efemeride 
in almanahe, Mengšani sve-
tovno znanega Ferdinanda 
Avguština Hallersteina, ki je v 
18. stoletju dolga leta vodil pe-
kinški cesarski astronomski 
observatorij, pa imamo od 
zdaj dalje tudi Kranjčani svo-
jega Olbna, ki je napisal in iz-
dal znamenite Efemeride. 

Upam si domnevati, da 
sem s tem prispevkom prebil 
nek led nezanimanja za naše 
pomembne učenjake, ki so 
posejani po svetu in se za 
njih zaradi svoje ozkosti ali 
praznosti premalo zanima-
mo in zato o njih malo ali pa 
nič ne vemo, in uspel oteti 
znamenitega kranjskega as-
tronoma skorajšnji pozabi. 



POGOVOR Razgledi 

v mrazišču na Komrii so 9. januarja izmerili doslej najnižjo temperaturo v Sloveniji, in sicer -49,1 stopinje. Gre 
za neuradni rekord, saj so meritve opravili v okviru neformalnega združenja vremenskih navdušencev, Id sami 
sebe imenujejo mraziščarji. 

Nov cil e Dod minus petdeset stoo 
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M A T E J A R A N T 

•JI 
"Ge pri -43 

stopinjah stojiš 
na miru, 

te začne zelo 
zebsti in 

se težko spet 
ogreješ. Vsakič 

smo bili zato 
notri le po pet 

minut, da smo 
odčitali 

temperaturo in 
fotografirali, pa 

še to so imeli 
nekateri, ko so 

drugič prišli 
ven, že precej 

otrple prste na 
rokah in nogah. 

Tudi dihanje 
je nekoliko 
težje, ni pa 

nemogoče." 

Kaj sploh so to mrazišča? 
"Mrazišča so območja, kjer 

se v jasnih in mirnih nočeh 
temperatura zraka spusti 
precej nižje kot v okolici. V 
dinarskem svetu so nekatera 
mrazišča celo poseljena, redi-
mo Babno polje, Podpreska, 
na Blokah so vasi, ki ležijo v 
mraziščih, pa tudi na Dolenj-
skem in v Suhi krajini, kjer 
je značilen gričevnat svet z 
jamami." 

Zakaj se tu temperature 
spustijo tako nizko? 

"Vzrok za to je stekanje 
hladnega zraka s pobočij in 
nadaljnje ohlajanje na dnu 
mrazišča. Zaradi konkavne 
reliefne oblike mrazišča 
hladnejši zrak ne more odte-
či. Podobno, kot če bi s hriba 
spustili vodo in bi v teh kota-
njah zastala." 

Kje so mrazišča najpogo-
stejša? 

"Največ jih je v kraškem 
svetu, kjer je veliko vrtač. Pri 
nas jih je največ v Julijskih 
Alpah in v dinarskem svetu. 
Komna je pri tem nekaj po-
sebnega, ker gre za planoto z 
mrazišči na 1500 metrih. Po-
navadi so namreč nižje, če-
prav jih je nekaj tudi nad vi-
šino Komne. Najbolj znano 
mraziSče je zagotovo Babno 
polje." 

Kaj je privedlo do tako niz-
kih temperatur, kot ste jih 
izmerili 9. januarja, ko so 
se spustUe do -49,1 stopi-
nje? 

"Vsaj po nam znanih po-
datkih je bila to doslej naj-
nižja izmerjena temperatura 
pri nas. 8. januarja čez dan 
je v višinah začel dotekati 
mrzel in suh polaren zrak. 
Ponoči je potem preplavil 

tudi Komno in temperatura 
se je začela hitro spužčati. K 
tako nizkim temperaturam 
je dodatno prispevalo še to, 
da je bila na vrhu rahla in 
sijha snežna odeja, ki je odli-
čen izolator, kar je prepreči-
lo prehod toplotnega toka iz 
tal v zrak. Zato pozimi tudi 
prihaja do takih ekstremov, 
čeprav je tudi poleti tam 
hladneje kot v okolid. A po-
zimi ta razlika med mraziš-
čem in okolico znaša tudi 
več kot 30 stopinj, običajno 
pa je okrog 20 stopinj." 

Kako potekajo meritve pri 
tako nizkih temperaturah? 
Je za to potrebna kakšna po-
sebna oprema? 

"Za meritve uporabljamo 
dve vrsti instrumentov. Prvi 
je minimalni alkohokii ter-
mometer. Ta lahko zabeleži 
tudi najnižjo izmerjeno 
temperaturo. Drugo pa so 
elektronski ali digitalni regis-
tratorji temperature, ki tem-
peraturo beležijo na vsakih 
15 minut. Z njimi dobimo 
vpogled v časovni potek 
ohlajanja. Na tej postaji smo 
imeli oba instrumenta. Te-
žava pa je, ker digitalni ter-
mometri merijo samo do -41 
stopinj, a smo iz poteka 
ohlajanja lahko domnevali, 
da je bila ta najnižja tempe-
ratura, ki smo jo izmerili, 
prava. Isto noč so tudi Italija-
ni izmerili svoj neuradni re-
kord, in sicer v Dolomitih -
43,8 stopinje." 

Kakšen je občutek v mraziš-
ču pri tako nizkih tempera-
turah? 

"Rabili smo dobro uro 
hoje od Doma na Komni do 
mrazišča, tako da smo tja 
prišli ogreti. Bili smo tudi ob-
lečeni primemo tako nizkim 
temperaturam, v mrazišču 
pa smo ostali samo nekaj mi-

Termometer je pokazal -49,1 stopinje/F«o:c>.gorverta<nik 

Gregor Vertačnik / fo«: corazd kjvm 

nut Če namreč pri -43 stopi-
njah stojiš na miru, te začne 
zelo zebsti in se težko spet 
ogreješ. Vsakič smo bili zato 
notri le po pet minut, da smo 
odfitali temperaturo in foto-
grafirali, pa še tako so imeli 
nekateri, ko so drugič prišli 
ven, že precej otrple prste na 
rokah in nogah. Tudi diha-
nje je nekoliko težje, ni pa 
nemogoče." 

Kaj pomenijo meritve tem-
peratur v teh mraziščih, 
glede na to, da na običajnih 
merilnih mestih niso tako 
nizke? 

"Za širšo uporabo te me-
ritve niso tako uporabne kot 
iz mreže merilnih postaj. 
Deloma tudi zato, ker teh 
mrazišč kot posebnega kli-
matološkega fenomena nis-
mo tako podrobno spremlja-
li. Šele v zadnjih štirA leti se 
sistematično meri tempera-
tura v teh mraziščih v sredo-
gorju in visokogorju. Prej so 
opravljali samo terenske, ob-
časne meritve." 

Katere uporabne podatke bi 
bilo torej z rednim sprem-
ljanjem mogoče pridobiti v 
teh mraziščih? 

"Ta hud mraz se pozna re-
cimo na rastlinstvu v mraziš-
čih in vpliva na pojavljanje 
različnih rastlinskih vrst, pri 
čemer so nekatere prav spe-
cifične za mrazišče. Druge 
pa recimo v mraziščih ne 
uspevajo, ampak zgolj v ne-
posredni okolid." 

Kaj pa te meritve v nuaziščih 
pomenijo za metieorol(^e? 

"Za nas so zanimive s te-
oretičnega stališča, kot za-
nimiv pojav, saj gre za po-
sebno izrazit temperaturni 
obrat. Zaenkrat raziskave še 
nimajo neke vsesplošne 
uporabnosti, ampak le na 
specifičnih področij, kot je 
Študija rasti^stva v mraziš: 
čih..." . 

Nekateri še vedno dvomijo, 
da ste res izmerili tako niz-
ke temperature pri nas... 

"Podlaga za te raziskave so 
bile meritve v Avstriji in v 
Švid, kjer so v takih mraziš-
čih ,na podobni nadmorski 
višini že izmerili tudi pod -50 
stopinj." 

Kljub temu pa to niso urad-
ne meritve ... 

"Te meritve opravljamo 
raziskovald mrazišč v okviru 
Slovenskega meteorološkega 
foruma. Gre za neformalno 
združenje vremenskih nav-
dušencev, in to počnemo v 
svojem prostem času. Te 
meritve smo mraziščarji, kot 
sami sebe imenujemo, opra-
vili v sodelovanju z oddel-
kom za geografijo filozofske 
fakultete in gozdarskim in-
štitutom." 

Koliko vas je bilo 9. januar-
ja na Komni? 

"Šest; štirje smo prišli že v 
četrtek zvečer, dva pa nepo-
sredno iz doline 9. januarja 
zjutraj." 

Ste pričakovali, da boste 
tega dne izmerili tako nizke 
temperature? 

"Ameriški meteorološki 
model je že 4. januarja začel 
kazati na odlične razmere za 
hud mraz v noči z 8. na 9. ja-
nuar. Takoj smo se organizi-
rali in šli na Komno." 

Kaj ta rekord pomeni vam, 
mraziščarjem? 

"Predvsem zadovoljstvo po 
večletaem trudu, saj je kar 
nekaj dela s stalnim vzdrže-
vanjem teh merilnih na-
prav." 

Računate, da bi se tempera-
ture lahko spustile tudi nižje? 

"Upamo, da se bodo en-
krat v bližnji prihodnosti 
spustile pod -50 stopinj. Zdaj 
namreč vemo, da je to doseg-
ljivo, saj tokratni pogoji niso 
bili nekaj ekstremnega oziro-
ma neponovljivega." 

Koliko so znašale najnižje 
izmerjene temperature v 
mraziščih doslej? 

"Alpski rekord je -52,6 sto-
pinj, ki so ga izmerili v av-
strijskem mrazišču Griin-
loch blizu Linza, in sicer fe-
bruarja 1932. Baje so v tem 
mrazišču testirali tudi voja^ 
ško opremo v drugi svetovni 
vojni. Avstro-ogrska vojska 
pa je imela med prvo sveto-
vno vojno v mrazišču na pla-
nini Govnjač svojo vojaško 
postojanko, saj je Komna 
predstavljala zaledje Soške 
fronte." 
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Danes bi bil Boštjan Hladnik star osemdeset let, zato bo morda zanimiv moj zapis iz 'skupne' biografije. 

San e ameriške tete 
P E T E R Z O B E C 

"Toda, kar 
dolgo - vse tiho 
je bilo! Zato sva 
se z Boštjanom 

odločila, 
da sedeva v 

avto in se 
nenapovedana 

prikaževa s 
Salzburgu." 

v pozni (meteorološki) po-
mladi leta sedemdeset že pre-
teklega stoletja se je oglasila 
mlada igralka iz Maškarade 
in nas v imenu svoje tete, go-
spe, ki je nekoč opogumila 
nečakinjo, da je sprejela vlogo 
"svobodomiselne" najstnice, 
Boštjana, Jureta in mene pro-
sila za sestanek. Snovala je 
"svoj" film. Za producenta je 
določila svojega (bojda) boga-
tega moža Američana, Boš^a-
na pa za režiserja. Ameriška 
teta, kot smo jo imenovali, se 
ni zadovoljila le z eno vlogo 
svoje nečakinje, hotela ji je 
omogočiti še drugo in še bolj 
pomembno, v filmu, kjer naj 
bi bila partnerica svoje sestrič-
ne, njene dvanajsdetne hčer-
ke, ki ji je mati dodelila igral-
sko in pevsko kariero. 

Po zelo obetavnem pogovo-
ru, celo preobetavnem, tako 
da smo za hip o njem celo 
podvomili, nas je gospa pova-
bila (na "producentove" stro-
ške) v Berchtesgaden, ali po 
njeno ameriško Bčsgadn, kjer 
je bO njen mož kot višji letal-
ski častnik iz časa druge sve-
tovne vojne član neke zavez-
niške misije v Zahodni 
Nemčiji. (Govorilo se je tudi, 
da je lastnik ali da bo lastnik 
neke manjše letalske druž-

be.) Bodoči producent naj bi 
nam razkril idejo filma, Bošt-
jan pa bi se potem odločil za 
scenarista. 

Z Berchtesgadnom in gora-
mi, ki ga obkrožajo, sem se 
prvič srečal v Zvveigovem 
Včerajšnjem svetu. Zvveiga so 
gore v sosednjem Salzburgu 
navdajale z grozo in temačno 
slutnjo bližajoče se vojne mo-
rije, saj je Hitler tudi v svoji 
priljubljeni rezidend nad ba-
varskim letoviščem koval ubi-
jalske načrte. Ob vsakršni 
omembi t ^ kraja sem začu-
til radovednost in strah. 

Kot je bilo dogovorjeno, 
smo nekega sobomega večera 
prispeli v Salzburg, kjer je sta-
novala teta s svojim možem 
in hčerko. Radoživa, kot je 
bila, nas je razigrano sprejela. 
Moža trenutno ni bilo doma, 
a že kmalu smo zaslišali nje-
gov gromovit prihod, ki se je 
razlegal po vsej hiši. Ko je sto-
pil v prostrano avlo vile, je po 
vzoru ameriških filmov in v 
slogu filmskih junakov krilato 
objel svojo življenjsko druži-
co, nakar se je razmahnjeno 
napotil k naSi trojid in nam s 
teatralnim "shakehand" sko-
raj izpahnil roke in nas z 2anj 
prisrčnim udarcem po hrbtu 
skoraj poškodoval 

Ob ponujenem visldju 
nam je razlagal in razložil 

svoje vojne dogodivščine, po 
katerih bi se dala narediti kar 
posrečena filmska zgodba. 
Vlogi hčerke in nečakinje pa 
bi obrnili pripoved v gledljivo 
melodramatično smer. 

V nedeljo nas je povabil na 
kosilo v restavracijo ameri-
ške vojske, ki se je nahajala v 
enem od vojne nepoškodova-
nih nacističnih objektov. Če-
prav preurejena, ni povsem 
mogla zakriti sledov speerov-
ske arhitekture in svoje pre-
teklosti. V takih trenutkih se 
mi iz otroških let prikažejo 
vojne podobe, ki kljub grozi 
znajo biti vznemirljive. Dogo-
vorili smo, da bo Boštjan pri-
pravil razširjeni sinopsis. 

Po vrnitvi v Ljubljano pa je 
prišel na zanimivo idejo. Pro-
sil me je, naj na eni tipkani 
strani štmem pilotovo zgod-
bo, po kateri bi nekaj avtorjev 
kot na nekakšnem mini nate-
čaju sodelovalo s svojim pri-
spevkom, ki bi ga predložili 
bodočemu producentu. Pova-
bili smo Boštjanove sodelavce 
Dušana Jovanoviča, Elzo Bu-
dau, Marcela Buha, takrat še 
začetnika, a veščega zgodbar-
ja ter popularnega pisca radij-
skih iger in serij in avtorja pri-
ljubljene televizijske nanizan-
ke Mali oglasi Aleksandra 
Marodiča. Tudi Boštjan je pri-
ložil svojo zamisel. 

Boštjan Hladnik 

Ko so pisci predložili svoja 
besedila v angleščini, smo 
jih poslali v Salzburg, seveda 
z željo in prošnjo za čim-
prejšnji odgovor. Filmarji 
smo biU namreč vedno ne-
strpni, pa tudi malce neza-
upljivi. Črnogledi so vedno 
brenkali svoj priljubljeni "saj 
itak ne bo nič", optimisti pa 
so se kar naprej videvali 
ovenčani z zlatom, vsaj pulj-
skim, če že ne s kakim bolj 
bleščečim. V tem primeru 
smo kar vsi sodili k slednjim, 
saj bi uspeh filma za nas vse 
pomenil "prodor v svet", kar 

so bUe v tistih časih sanje 
naše zahajajoče (vsaj po le-
tih) mladosti. 

Toda, kar dolgo - vse tiho je 
bilo! Zato sva se z Boštjanom 
odločila, da sedeva v avto in 
se nenapovedana prikaževa v 
Salzburgu. Prenočila sva v is-
tem gostišču kot nekoč, po-
veseljačila pa v dokaj zaspa-
nem Solnogradu, saj to me-
sto brez festivalskih gostov 
na domačine deluje zapajče-
vinjeno, na bežne obiskoval-
ce, kot sva bila midva, pa za-
sanjano. 

Naslednje jutro sva se od-
pravila. k "ameriški teti" in 
njenemu soprogu. Ko sva se 
ustavila pred vilo, v kateri sta 
stanovala, sva se nemo spo-
gledala. Pred vrati sva zaje-
dala manjši italijanski avto z 
goriško registradjo. 

Takoj sva si spletla zgodbo, 
ki pa ni bila zgolj izrodek 
najine domišljije. 

Ameriška teta je bila mla-
dostna prijateljica Vitomila 
Zupana, Vitomil pa se je 
zadnje čase družil z goriškim 
igralcem, ki je imel neko svo-
je podjetje, registrirano tudi 
za snemanje f ^ o v . 

Z VitomUom sva že dolgo 
prijateljevala, a so bila obdo-
bja, ko se nisva videvala, tako 
da se mi še sanjalo ni, da bi 
navezal stike z lepo blondin-

Vami elektronski predal 1 3 2 R A Č U N A L N I K IN J A Z 

ROBERT G V Š N N 

Pri e-poslovanju. nastajajo 
poslovne listine v digitalni obli-
ki. Spremljajoči poslovni proce-
si so deloma ali v celoti infor-
matizirani in niso omejeni le 
na poslovanje znotraj organi-
zacije, temveč s^ajo do poslov-
nih partneijev in strank. Za iz-
vajanje takega e-poslcvanja je 
potrebno zagotoviti ustrezen 
informacijski sistem, ki ga mo-
rajo podpreti ustrezne e-
storitve. Injrastmktume e-
storitve so namenjene zagotav-
ljanju avtentičnosti in pravne 
veljavnosti nastajajočih digital-
nih dokumentov. Takšne sto-
ritve so kvalijicirana digitalna 
potrdila, časovno žigosanje ter 
vama hramba digitalnih do-
kumentov. Zelo pomembna pa 
je e-storitev vami elektronski 
predal, ki omogoča varno, za-
nesljivo in pravno veljavno po-
sredovanje digitalnih doku-
mentov. 

Storitve, ki jih na podro^u 
vamih elektronskih predalov 
ponuja PoŠta Slovenije, je 
Moja.posta.si, ki je razširitev 
poštnik britev na internet. Ta 
zagotaidja enako mero varnosti 
osebnih podatkov kot klasična 
pošta. Posameznikom in pod-
je^em omogoča prejemanje in 
pošiljanje dokumentov v elek-
tronski obliki, pri čemer obdrži-
jo dokumenti svojo formalno-
pravno veljavnost ter so zaradi 
tega enakovredni lastnoročno 
podpisanim dokumentom. Pre-
ko portala http://mqja.posta.si 
lahko prgemate in pošiljate do-
kumente v elektroriski obliki, 
omogočeno je dektronsko vroča-
nje dokumentov v skladu z za-
konom o splošnem upravnem 
postopku, lahko hitro, varno in 
enostavno plačujete račune in 
upravljate z dokumenti. 
Moja.posta.si omogoča hitro, 
enostavno in celostno upravlja-

nje z osebnimi jinancami in do-
kumenti ter vodenje pregledne-
ga arhiva računov in dokumen-
tov. Pri tem odpade vse nepo-
trebno čakanje v vrsti, s^je sto-
ritev na voljo 24 ur na dan, vse 
dni v tednu, od povsod, od koder 
imate dostop do intemeta. 

Zanesljivost elektronskega 
poštn^a poslovanja preko splet-
nih strani moja.posta.si zago-
tavlja najsodobrujša tehnologija 
digitalnih potrdil Certijikatske 
agencije POSTA(r}CA ali dru-
gih podprtih certifikatskih agen-
cij. S kvalificiranimi digit^ni-
mi potrdili lahko elektronsko 
p<^ate in prejemate podatke v 
šifrirani obliki, kar zagotavlja 
njihovo tajnost, ter pravno ve-
Ijavno overjate in podpisujete 
dokumente v elektronski obliki. 
Vse transakcije in operacije, 
opravljene preko poštnega pre-
dala, so elektronsko podpisane 
in opremljene s časovnim žigom 

ter arhivirane v skladu z zoko-
nodajo. Elektronski dokumenti, 
ki so elektronsko podpisani s 
kvalificiranimi digitalnimi po-
trdili, so v Sloveniji pravno ve-
ljavni dokumenti, enakovredni 
lastnoročno podpisanim doku-
mentom. 

Vse, kar potrebujete za prido-
bitev poštne^ predala, je osebni 
računalnik z varnim dostopom 
do intemeta, spletni brskalnik in 
digitalno potrdilo. Digitalno po-
trdilo je sistem zagptavljanja vi-
soke stopnje varnosti pri uporabi 
e-storitev. Po svojih varnostnih 
zasnovah in lastnostih je kvaliji-
cirano digitalno potrdilo enako-
vredno lastnoročnemu podpisu, 
kot je dciočcno v 15. Senu Zako-
na o dektronskem poslovanju in 
elektronskem, podpisu. Služi za 
avtentiJikacyo ob vstopu vportal 
in dektronsko podpisovarye do-
kumentov ter šifriranje elektron-
sko posredovanih podatkov. 

Kot fizična oseba lahko izbi-
rate med več različnimi digital-
nimi potrdili. Standardno kva-
lificirano digitalno potrdilo je 
digitalno potrdilo z enim pa-
rom ključev. Privatni ključ je 
shranjen pri vas na računalni-
ku, javni ključ pa je dostopen 
vsem v javnem imeniku overi-
tdja. Isti par ključev se uporab-
lja tako za podpisovanje kot za 
kriptiranje. Standardno kvali-
ficirano digitalno potrdilo je 
lahko shranjeno tudi na pa-
metni kartici, njegova Junkcio-
nalnost pa je enaka kot pri po-
trdilu, kije shranjeno na raču-
nalniku, le daje na pametni 
kartici to laije prenosljivo. Na-
predno kvalijicirano digitalno 
potrdilo je kvalijiciraru} di^tal-
no potrdilo z dvema paroma 
ključev. En par ključev je na-
menjen digitalnemu podpisu, 
dmgi par ključev pa je name-
njen kriptiranju. 

http://mqja.posta.si
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ko, ki ji je v pradavnim dvo-
ril. Še na misel mi ni prišlo, 
da bi ameriška teta poiskala 
svojega nekdanjega plesalca 
in mu ponudila sodelovanje 
s svojim možem. 

Njena ponudba Vitomilu 
ni bila mišljena zlonamerno, 
tako kot je ponudila nam in 
njemu, bi lahko v svojem 
ameriško čebljajočem slogu 
ponudila tudi komu tretje-
mu - vse v goreči vnemi, da 
bi iz svoje hčerke naredila 
filmsko zvezdo. 

Pozvonila sva. Odpret 
nama je prišla hišna pomoč-
nica in povedala, da sta go-
spa in gospod z dvema go-
spodoma iz Gorice odšla v 
hribe, kjer naj bi snemali 
film in da jih dolgo ne bo na-
zaj. Gospa pa naj bi čez ne-
kaj dni prišli v Ljubljano. Za-
hvalila sva se za ljubeznivo 
pojasnilo in se odpeljala v 
znamenito slašfičamo v sre-
dišču mesta. Po temeljitem 
premisleku sva se odločila, 
da se vrneva domov, kjer naj 
bi se čez nekaj dni v miru po-
govorila z nepredvidljivo 
teto. 

Čeprav se v našem poklicu 
marsikaj nepričakovano obr-
ne na glavo, sva se začela 
spraševati, čemu nama je to 
sploh treba, še posebej, ker 
sva v scenaristične priprave 
vpletla več ljudi. Res je, da 
smo filmarji neučakani, še 
bolj pa drži, da se ves čas pe-
hamo za novim delom. Brž 
ko enega končamo, se že 
oprijemamo nove možnosti. 
Ne samo zaradi zaslužka. Ko 
je človek cepljen s celuloid-
nim serumom, si dneva ne 
more predstavljati brez film-

ske mrzlice. Če pa se le odlo-
či, da bo film zapustil, se mu 
snemanja vrinejo v sanje. In 
ne bo dolgo, ko bo spet blaz-
nel po snemalnih mestih. 

Nekaj dni po vrnitvi smo 
se oglasili pri naši igralki. 
Teta je bila že v Ljubljani. 
Svoj obisk v Salzburgu sva 
zamolčala, ona pa tudi ni 
omenila obiska "goriških go-
spodov". Komaj smo se - kot 
da se vmes nič ni zgodilo -
začeli pogovarjati o bodočem 
filmu, se je pred vrati zasliša-
lo moško vreščanje. Ne da bi 
potrkal ali vsaj odpri vrata, 
temveč je v dnevno sobo but-
nil "gospod iz Gorice" (V. Z.) 
in na Boštjana in name v 
mornarski angleščini (Vito-
mil je nekaj let kot mariner 
plul pod angleško zastavo) 
vsul plaz žaljivk. Malo je 
manjkalo, da ni uporabil svo-
jega boksarskega znanja. 

Čeprav sem velikokrat sli-
šal, da je znal biti tudi prista-
niški pretepač, tega osebno 
nikoli nisem doživel. (Razen 
otročarije, ko je sredi Union-
skega vrta, iz nekdanje jeze 
nad domačimi producenti 
prevrnil polno mizo in zakri-
čal, da bo prodal svoj stari 
mercedes in sam financiral 
celotno snemanje celovečer-
nega filma po lastnem sce-
nariju.) 

Njegova mladostna prijate-
ljica je poskušala posredova-
ti, a zaman, samo še bolj se 
je razkuril. Na koncu se je 
spravil nadme in me ožigo-
sal za neumneža, ki je postal 
bebava žrtev "temnih sU". Po 
končani ariji, ko je začutil, da 
na njegovo razbojnikovanje 
ni odmeva, pravzaprav nas 

sploh ni pustil do besede, je 
divje odšel, kot je podivjano 
prišel. 

(Z Vitomilom se pozneje 
tega komičnega teatralnega 
doživljaja nikoli nisva spomi-
njala in ostala sva tiha prija-
telja, kot sva bila pred tem. 
Tudi Boštjanu tega nikoli ni 
omenjal.) 

A kljub temu nemilemu 
interludiju nismo vrgli pu-
ške v koruzo in še enkrat ol> 
iskali ameriško teto, saj je 
bila ona, ne nazadnje, spiri-
tus movens celotne akdje. A 
glej, ko smo prišli k igralki-
nim staršem, smo v nasla-
njaču pred televizorjem za-
gledali njenega razkošatene-
ga soproga, ki nas ni bil pri-
pravljen sprejeti. Srepo je zrl 
v televizijski ekran, naveliča-
no vprašal svojo svakinjo, ig-
ralkino mamo, kaj da ti ljud-
je hočejo od njega. Gospa 
mu je nekaj zamrmrala, 
nama pa se je opravičevala, 
da gospoda verjetno tarejo 
poslovne skrbi, češ da je že 
ves večer namrgoden in sla-
be volje. Da bi prekinila ne-
prijeten molk, naju je teta 
povabOa v sosednjo sobo in 
Boštjana začela rotiti, naj se 
za božjo voljo ne jezi nanj, da 
se bo vse dobro končalo: po-
sneli bomo uspešnico, s ka-
tero bo Mr. Hladnik zable-
stel po vsej Ameriki. Boštjan 
se je, vajen takega leporečne-
ga slepomišenja, le vljudno 
smehljal in nadobudni go-
spe producentovi obljubil, da 
bi privolil na še en pogovor. 
Gospa nas je spet povabila v 
Salzbiirg in Berchtesgaden. 
Boštjan ni pristal in predla-
gal, da se dobimo nekje na 

sredi poti, na primer v Mall-
nitzu na železniški postaji 
pred predorom. Blankina 
teta je predlog oddahnjeno 
sprejela. 

Tako smo se čez nekaj dni 
odpravili na pot Elza Budau, 
Boštjan, Dušan Jovanovič in 
jaz. Potovanje smo popestrili 
z nočnim postankom v 
Kranjski Gori, v bajeslovni 
hiši Boštjanove legendarne 
tete, gospe Holzhacker, ki je 
s svojo očarljivostjo in hipno-
tično ženskostjo zavrtela gla-
vo marsikateremu neosvojlji-
vem lepotcu, tako tudi, ko-
maj desetletna ob koncu de-
vetnajstega stoletja, svojemu 
vrstniku, mojemu stricu 
Mirku. 

Elza in Boštjan sta se, vsak 
v svojem nadstropju, predala 
počitku, Dušan in jaz pa sva 
zakolovratila po nočnem leto-
višču. Pohod je bil uspešen, 
zaspanca sva zbudila z ven-
čkom partizanskih in pred-
vsem nabožnih pesmi, tako 
da je odmevalo čez sosesko. 

Prebujanje je bilo težko, a 
se je jutro kmalu razbistrilo. 
Dušan in jaz sva poiskala po-
moč v ledeno mrzli Pišnid, 
tako da smo, naspana Elza in 
Boštjan ter midva z Duša-
nom (osvežena), prišli na od-
ločilni pogovor s producen-
tom, ki se je pripeljal v 
spremstvu soproge in deset-
letne hčerke, bodoče glavne 
igralke. 

Takratna skromna in praz-
na gostilna, ki se je izdajala 
za kolodvorsko restavradjo, 
bi bila bolj primerna za ob-
časna zdomska srečanja kot 
pa za dokončne pogovore o 
snemanju filma, ki naj bi po 

vsem svetu raznežil staro in 
mlado. 

Takoj po prihodu se je pro-
ducent z narejeno samoza-
vestjo začel monološko spre-
hajati skozi poslana besedila 
z neukimi pripombami, ki 
so bile le krinka prenagljene-
ga načrta njegove soproge. 
Bilo je očitno, da bivši vojni 
pilot iti donmevni lastnik le-
talske družbe nima dovolj 
denarja za filmsko uresniči-
tev svoje vojne biografije. 
Toda ameriška teta še vedno 
ni odnehala. Sredi predpre-
dorske krčme je postavila stol 
in ukazala svoji deset- aU dva-
najstietnid, naj stopi nanj in 
naj se prikloni režiserja De-
kletce je to tudi sramežljivo 
storilo. 

Po tem prizoru se je pogo-
vor še nekaj časa zatikal sem 
in tja, dokler ni Dušan produ-
centu gromko zažugal, naj 
preneha s to burko, ki si jo je 
izmislila njegova gospa, saj je 
končno prišlo na dan, da se 
izmika, ker nima denarja. 
Osuplega Arneričana je Du-
šanova puščica zadela v živo, 
začel je užaljeno kričati in 
nam dal vedeti, da bo sam na-
pisal scenarij in film tudi po-
snel. Ko je bil prepričan, da je 
bil njegov zagovor uspešen, 
smo se poslovili in razšli 

Po vrnitvi domov smo ob 
blagi Elzini navzočnosti ko-
nec neposnetega filma naza-
rensko proslavili. 

Gospa teta se je čez nekaj 
let ločila od postavnega Ame-
ričana, v katerega je bila ne-
koč vroče zamaknjena. Svoje-
mu leponogemu dekUču pa je 
le utrla pot k dokaj uspešni, a 
kratki pevski karieri. 

"Tako smo se 
čez nekaj dni 
odpravili na 
pot: Elza 
Budau, Boštjan, 
Dušan 
Jovanovič in 
jaz. Potovanje 
smo popestrili 
z nočnim 
postankom 
v Kranjski Gori, 
v bajeslovni 
hiši Boštjanove 
legendarne 
tete, gospe 
Holzhacker." 
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Nadaljujemo z branjem ene-
ga najboljših Člankov, ki so iz-
šli v Trubatjevem letu 2008; v 
njem je dr. Miran Hladnik pri-
kazal svoje videnje razmerja 
med Trubaijem in intemetom. 
Opozoril je najprej na prelom-
ni pomen obeh in potem še na 
razlike med obema. Prva: 
"Trubarje prelomen samo za 
Slovence in za slovenščino, in-
ternet pa je pojav globalne na-
rave." Druga: "Trubarje prelo-
men kot avtor prvih slovenskih 
knjig dobrih sto let po izumu 
knjižnega tiska 1440, internet 
pa je prišd med Slovence tako 
rekoč brez zamude." Tre^a: 
"Trubarje svoj knjižni projekt 
sicer namenjal vsem Sloven-
cem, neposrednih bralcev pa je 
bilo pri izredno nizki stopnji 
pismenosti neprimerno manj 
kot današnjih udeležencev in-
temetne komunikacije; inter-

net je leta 2007 uporabljalo že 
60 odstotkov populacije ali sko-
raj 1 milijon ljudi ... porast 
uporabe je 12 odstotkov letno. 
Mesečno pregleda statistični 
Slovenec 275 spletnih strani in 
se na vsaki zadrži dobre pol mi-
nute. Tudi če je polovica teh in-

Jbrmadj slikovne narave, pome-
ni to kar rtekaj branja in spod-
bija tožbe o tem, kako novi me-
diji zavajajo stran od branja." 
In še četrta: "Slovenski prote-
stantski knjižni čudež je bil sfco-
rajda monopdriiphd Trubaije-
vega ustvaijalnega genija, inter-
netne informacije pa ustvaijcfjo 
desettisoči: internet slehernika 
nagovaija k ustvarjalnosti." Av-
torjev sklep: "Razlik med Tru-
barjem in intemetom je očitno 
več kot skupnih točk..." 

Zadevno razliko dopolni še 
Z obravnavo razmerja do-
mače-tuje. "Trubarje moral v 

tujino, daje dovršil svoje slo-
vensko knjižno poslanstvo. Bi-
vanje v tujini je bilo tudi zame 
in še za marsikaterega udele-
ženca intemetne komunikaci-
je bistvenega pomena za dojet-
je novih komunikacijskih 
možnosti... Za kulturno pre-
živetje nas bo utrdilo samo, če 
se zunanjemu svetu izposta-
vimo, tako kot so za zgled po-
čeli vsi veliki slovenski literar-
ni avtorji: Trubar s prevze-
mom tujega črkopisa in ti-
skarske tehnike, pa seveda s 
prevzemom alternativne vero-
izpovedi, Prešeren s prevze-
mom tujih pesemskihform in 
s kritiko avtarkizma v Novi 
pisariji, Cankar z bivanjem 
na Dunaju, Bartol s promoci-

jo "neslovenskih" literarnih 
tem in ideologij ... Interneta 
ne smemo spoznavati tako, 
kot spoznavamo sovražnika. 

da bi ga obvladali in prema-
gali (spomnimo se Iztoka, ki 
je v Finžgaijevem romanu 
Pod svobodnim soncem spo-
znaval bojno tehniko sovraž-
nih Bizantincev), ampak ga 
moramo razumeti kot enkrat-
no pribžnost za sprostitev last-
ne ustvarjalnosti." 

Na koncu se Hladnik vpra-
ša, koliko nam lahko v spre-
membi civilizacijske paradig-
me, ki smo ji priča, sploh še po-
maga Trubarjeva izkušnja? 
"Trdim, da so izkiišnje in pre-
živetvene strategije, ki jih je v 
okviru knjižne kulture, kakor 

jo je utemeljil Trubar, prakti-
cirala slovenska družba in ki 
so ji v preteklosti pomagale 
preživeti, danes v veliki meri 
neuporabne. Uporabni in zelo 
pomembni se zdita pravza-
prav samo dve Trubarjevi po-
tezi, to sta odprtost za svež irt 

Profesor dr. Miran Hladnik 

neobremenjen razmislek o 
lastnem mestu v kulturi in po-
gum, podati se na novo, ne-
uhojeno in negotovo pot. Po-
stavljanje spomenika knjigi je 
kljub nasprotni ždji snovalcev 
dokument spoznanja, daje z 
Gutenbergovo ero konec." Je 
res tako? 



SLOVENCI PO SVETU Razgledi 

z Lubnikom med argentinskimi Slovend (12) 

3a dovi sodovi poslovna uspešnica 
Poslovno najbolj uspešna 

slovenska družina v vinorod-
ni Mendozi je Bajdova. V 
zadnjih šestdesetih letih so 
izdelali večino sodov za 
mendoške vinske kleti. Svoje 
znanje so prinesli iz Sloveni-
je, natančneje iz Čirč pri 
Kranju. 

Bajdov rod izhaja iz Štepa-
nje vasi pri Ljubljani, kjer je 
imel laojaško delavnico 
Peter Bajda, njegova žena 
Majda pa trgovino z blagom 
pred ljubljansko škofijo, 
imela sta dvanajst otrok. 
Drugi sin v družini je bil 
Peter, ki se je izučil za sodar-

ja, leta 1931 se je poročil z 
Angelo Habjan, ki je živela 
pri stricu Janezu Mraku v 
Čirčah pri Kranju. Mrak je 
bil župan v Hrastju, njegova 
kmetija je bila prezadolžena, 
opomogla si je po zaslugi 
priženjenega Petra, ki je bO 
dober gospodar, postal je 
vpliven vaščan. Ko je prišla 
vojna, se z revolucijo ni stri-
njal, pri nemški komandi v 
Kranju so ga ovadili, da je 
komunist, zvijača ni uspela, 
saj so ga po nekaj tednih iz-
pustili. Ker se je bal mašče-
vanja, je organiziral vaško 
stražo. Po vojni je kot domo-

branec zapustil kmetijo in se 
brez vsega z družino podal 
čez Ljubelj v Vetiinje, kjer je 
imel srečo, da ga niso vrnili 
čez mejo. Družina s sedmi-
mi otroki je nato šla v Argen-
tino, kjer se je Peter odločil 
za vinorodno Mendozo. 

Tam takrat ni bilo spodob-
nih sodarjev, zato je Petru 
hitro uspelo, že po treh letih 
je kupil zemljišče in prve 
stroje. Očetu je pomagalo 
pet sinov in podjetje je raslo, 
kmalu je postalo znano po 
vseh vinarnah ne samo v 
Mendozi, temveč tudi dru-
god po Argentini. 

V Mendozi je bil leta 1971 
velik vinski sejem, sodelova-
li so seveda tudi Bajdovi, ki 
so postavili največjo kad na 
svetu, kar za 320 tisoč litrov. 
Kasneje so se stvari obrnile 
na slabše, tudi zaradi goljufij 
je odlično argentinsko vino 
izgubilo sloves in ceno. Pre-
cej vinogradništva je propa-
dlo. Vendar Bajdovi niso 
ostali brez dela, saj so hra-
stove sodove začeli uporab-
ljati izdelovalci žganih pijač, 
uvedli so nove dejavnosti. 
Začeli so izdelovati parket in 
pohištvo, kupovati les v so-
sednjih državah, zlasti v Bra-

zihji, ga žagati in sušiti in 
oskrbovati manjše izdeloval-
ce. Po Petrovi smrti so Baj-
dovo podjetje štirje sinovi 
razdelili na štiri lesne dejav-
nosti oziroma podjetja. Peti 
je postal zdraviiik. Najstarej-
ši sin je prevzel izdelavo sa-
dov in parketa v Mendozi, 
tudi po njegovi smrti je to še 
vedno družinsko podjetje, ki 
je v lasti desetih družabni-
kov. Vodi ga Petrov nečak 
Miha Bajda, ki nam je odsto-
pil nekaj zanimivih družin-
skih fotografij, njegovo 
zgodbo pa boste lahko brali 
naslednjič. 

Prihod 
Bajdovih 

v Mendozo je 
bil pravzaprav 

srečno 
naključje, 

saj so vinarji 
potrebovali 

sodove, ki jih je 
znal izdelovati 

Peter. 
Za mendoški vinski sejem so Bajdovi Izdelali kad za 320 tisoč litrov vina, 
kasneje so jo prepeljali v provinco Rio Negro, kjer jo uporabljajo za mošt 

Angela in Peter Bajda s petimi sinovi In dvema hčerama, vnuki in pravnuki. 
Peter je umrl leta 1981, Angela štiri leta kasneje. 
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Slavko Mežek iz Krope, 
predsednik Kulturnega dru-
štva Naša Slovenija, gibanja 
za ohranjanje in uveljavljanje 
slovenske kulturne in naravne 
dediščine, je preteklo soboto na 
sgmu Turizem in prosti čas v 
Ljubljani podelil priznanja po-
sameznikom, društvom in ne-

formalnim civilnim pobudam 
za prizadevanja pri ohranja-
nju in uveljavljanju slovenske 
kulturne in naravne dediščine, 
temeljev slovenske narodne 
prepoznavnosti. Kulturno dr-
uštvo Naša Slovenija je pri-
znanja podelilo prvič. Prizna-
nja so prejeli arhitektka dr. 
Živa Deu iz Ljubljane, novi-
nar Drago Kralj, projekt Po 
poteh dediščine Dolenjske in 
Bele krajine iz Novega mesta, 
turistični podmladek Destmik-
Tmovska vas. Kraška hiša, 
spomenik ljudskega stavbar-
stva iz Repna v Italiji, Palča-
va iz Pldc na Hrvaškem. 

Slavko Mežek (desno) podeljuje priznanje Ernestu 
Dragaschnigu iz Kostanj. / fom: nssi siovcnija 

Drabosnjakov dom, etnološki 
muzej, iz Kostanj nad Vrb-
skim jezerom v Avstriji, 
Soržev mlin iz Polž v bližini 
Vojnika na Štajerskem, istrska 
hiša iz Krkavč v Istri in Jezer-
ski hram z Dolenjega Jezera 
pri Cerkniškem jezeru. Nagra-
jenci so prejeli jedkanice koro-

škega Slovenca, akademskega 
slikaija Valentina Omana. 

Kar tri od desetih priznanj 
so bila podeljena v slovensko 
zamejstvo. V imenu Kraške 
hiše iz Repna je priznanje pre-

jela Martina R^inc. Za Pal-
čavo šišo iz Pleše na Hrva-
škem je priznanje sprejel Mar-

ko Smole. Plešce so obmejna 
voi f dolini reke Čabranke, v 
bližini Osilnice. Kulturno iz-
ročilo teh krajev neguje druži-
na Smole. Priznanje za Dra-
bosnjakov dom je sprejel po-
budnik za njegovo ureditev in 
predsednik Slovenskega pro-
svetnega društva Drabosnjak 
Emest Dragaschnig. Slavko 
Mežek je kot izvrsten pozna-
valec slovenskega zamgstva 
za etnološki muzej Kraška 
hiSa v Repnu v Italiji zapisal, 
da je skupaj s Kraško ohcetjo 
"enkraten prispevek k prepo-
znavnosti neizpodbitne slo-
venske zgodovinske prisotnosti 
in aktualne stvarrwsti na Tr-
žaškem ter izjemna priložnost 
za celostno ozaveščanje sloven-
skih in tujih obiskovalcev." 
Obnova Palčave šiše v Plačah 
poteka predvsem po zaslugi 
družine Smole od leta igSg 
dalje. Hkrati z obnovo doma-
čije nastaja etnološka zbirka. 

ki želi predstaviti življenje ob-
mejne družine veleposestnika, 
trgovca in gostilničatja v drugi 
polovici ig. stoletja. V vasi na-
črtujejo tudi ureditev drugih 
objektov in pohodniških poti. 
Palčava šišaje dokaz ustvar-

jalnega medkulturnega dialo-
ga na politično pregreti meji 
med Slovenijo in Hrvaško. Et-
nološki muzej Drabosnjakov 
dom na Kostanjah/Koesten-
herg nad Vrbskim jezerom na 
Koroškem pa je prvi muzej 
Slovencev na Koroškem, ki pri-
kazuje dejavnosti kmečkega 
gospodarstva in obrti. Muzej, 
ki se imen uje po znanem koro-
škem bukovniku, zbiratelju 
ljudskega izročila in avtoiju 
ljudske igre (pasijona) o Kri-
stusovem trpljenju Andreju 
Šustetju Drabosnjaku (rodil 
se je lOa 1768) je tudi dokaz 
strpnega sobivanja nemško in 
slovensko govorečih vaščanov 
Kostanj. 



USODE Razgledi 

Zgodba o srečanju Gregorja z Michaelom (3. del) 

Dnevi, ki lili ne pozabiš 

Na pot se je 
odpravil s svojo 

ženo, ki, vsaj 
tako je dejala, 
izjemno ceni 

svojega moža. 
Zlasti njegovo 
himianost in 

pripravljenost, 
da pomaga. 

MILENA MIKIAVČIČ 

"Dobro se spominjam, 
bilo mi je komaj 18 let, ko 
sem sliSal, da je v mestu, kjer 
sem živel, neki mlad fant 
zbolel za levkentiijo. Preko 
medijev so nas začeli poziva-
ti, naj darujemo kri, da bi mu 
s tem lahko pomagali. Takoj 
sem se odločil in to storil, 
moje podatke pa so potem 
vnesli tudi v bai^o podatkov. 
Kar m e je sploh zelo veselilo. 
Saj veste, človek se zmeraj 
zelo dobro počuti, če lahko 
pomaga." 

So vam povedali, da bodo 
vaše krvne celice potem reši-
le življenje nekomu v Slove-
niji? 

"Seveda so mi. To je bil 
zame eden najlepših dni v 
življenju. Moram pa poveda-
ti, da takojšnji stiki med do-
natorjem in prejemnikom 

niso dovoljeni. Zaradi čus-
tvenih reakcij. Vsaj tako pra-
vijo. In zato nama prvi dve 
leti niso dovolili stikov. Vedel 
pa sem, kdo je Gregor, kje je 
doma, in pozneje so mi tudi 
sporočili, kako se počuti. Po-
tem sva si začela pošiljati pis-
ma, e-pošto in te dni je sledi-
lo najino srečanje." 

Je to dober občutek, neko-
mu rešiti življenje? 

"Že ... ampak, sem res na-
redil kakšno veliko stvar? Ni-
sem skočil v ledeno morje, 
nisem rešil nekoga iz goreče 
hiše, niti. nisem daroval led-
vice. Pravzaprav nisem nare-
dil veliko. Darovanje krvi je 
tako običajno. Z moje strani 
je to bila majhna stvar." 

Kakšno je bilo srečanje z 
Gregorjem? 

Nisva vedela, kako naj se 
obnašava, med nama je bila 
tudi jezikovna pregrada, bila 

sva zelo previdna v izkazova-
nju čustev... ampak sedaj, ko 
sva prišla že malo k sebi, je 
vse drugače." 

Gregorjevega in Michaelo-
vega snidenja sta se veselili 
tudi sorodnici Tatjana in 
Mojca. 

Tatjana: "Preko sorodni-
kov smo izvedeli, da je Gre-
gor zbolel, edina možnost. 

da mu pomagamo, je bila, da 
darujemo kri. To smo tudi 
storili, žal ni bilo med nami 
nikogar, čigar kri bi ustreza-
la. Potem pa, čez več mese-
cev, nam je Gregorjeva ma-
mica povedala, da so imeli 
srečo, da so našli darovalca v 
Nemčiji, vsem se je oddahni-
lo in to je bil nepozaben tre-
nutek." 

Mojca: "Bila sem ena prvih, 
ki ji je Gregorjeva mamica po-
vedala za sinovo bolezen. Ves 
čas smo ji stali ob strani, z ob-
jemi, toplo besedo. Bilo je zdo 
hudo, ne morem opisati vseh 
čustev, ob nemoči, ko bi rad 
kaj storil, pa ne moreš. Upam, 
da se je v tistih, najtežjih tre-
nutkih, lahko sleherno minu-
to zanesla na nas." {Konec) 

www.lidl.si 
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POGOVOR Razgledi 

"Ne bi se želel 
vtikati 

v antifašistične 
tradicije 

Hrvaške, 
vendar se 

morajo Hrvati 
sami vprašati, 

koliko 
spoštovanja 

v nacionalnem 
smislu 

izkazujejo 
svojim 

antifašisti6iim 
partizanskim 
temeljem in 

koliko 
ustaškim." 

^ 9. stran 

Odzivi s Hrvaškega v zvezi 
z NDH zatrjujejo, da je dr-
žava utemeljena na antifa-
šistični tradiciji... 

"Antifašistično tradicijo 
Hrvaške poznam in spoštu-
jem. Vem, da je bilo sodelo-
vanje med slovenskimi in 
hrvaškimi partizaAi dobro, 
da je bil dogovor med njimi 
tisti, ki je postavil mejo ope-
rativnega posredovanja na 
reki Dragonji, kar se je kas-
neje verjetno pokazalo kot 
pomemben element razmiš-
ljanja, da se uveljavi ambici-
ja do celotne Istre. Neizpod-
bitno dejstvo je, da do leta 
1945 Istra nikoli v zgodovini 
ni bila niti v upravnem niti v 
političnem ali državnem 
smislu hrvaška, o čemer go-
vorijo že omenjeni (hrvaški) 
zgodovinski viri. V mnogih 
pogledih je bila Istra tradici-
onalno, še iz obdobja Avstro-
Ogrske močno povezana s 
Slovenijo, npr. železniško 
omrežje. Narodnostno pa je 
Istra bila spedfikum, multi-
etnična z različno struktur-
no prisotnostjo predvsem 
Italijanov, Slovencev in Hr-
vatov. Ne bi se želel vtikati v 
antifašistične tradicije Hrva-
ške, vendar se morajo Hrva-
ti sami vprašati, koliko spo-
štovanja v nacionalnem 
smislu izkazujejo svojim 
antifašističnim partizan-
skim temeljem in koliko 
ustaškim. Imam rezultate 
analize rezultatov javnega 
mnenja na hrvaški televiziji, 
ki kažejo, da je v sodobni Hr-
vaški nekajkrat višji ugled 
ustaške tradicije kot parti-
zanske. To omenjam samo 
zato, da bom jasno razum-
ljen, ne bi pa se želel postav-

ljati v vlogo ocenjevalca raz-
mer na Hrvaškem mimo 
tega, kar neposredno zadeva 
slovenske interese." 

Državni zbor ta teden odlo-
ča o vključitvi Hrvaške in 
Albanije v NATO, državni 
svet pa je predlagal, da se 
za vstop Hrvaške v NATO 
izrečemo z referendumom. 
Boste na odločitev v držav-
nem svetu vložili veto? 

"Državni svet je skladno s 
svojimi pristojnostmi dal 
svoje mnenje, namenjeno 
predvsem državnemu zbo-
ru. Osebno se nadejam, da 
bodo argumenti vlade, ki jih 
državni svetniki dosje j še 
niso videli, dokazali, je za 
Slovenijo strateško bolj 
modro, da podpre takojšnjo 
vključitev Hrvaške v NATO. 
Pričakujem, da bodo ti argu-
menti dovolj tehtni, da jih 

bodo kot take videli tudi dr-
žavni svetniki. Ustavne mož-
nosti državnega sveta so, da 
razmišlja o vložitvi veta na 
zakon o ratifikaciji, če ga bo 
državni zbor sprejel. Ta za-
kon pa bo veljal, če bo spre-
jet z dvotretjinsko večino, 
kar bo tudi omejitveni faktor 
pri razmišljanju državnih 
svetnikov, ali je smotrno vla-
gati veto, saj državni zbor 
lahko veto preglasi s 46 gla-
sovi. Vsebinsko je najpo-
membnejša presoja, kaj je 
bolj koristno za Slovenijo." 

Kako po vašem mnenju 
Slovenija ureja odnose s so-
sednjo Hrvaško? 

"Moj vtis je, da je Hrvaška 
veliko bolj enotna v zasledo-
vanju svojega dolgoročnega 
interesa kot Slovenija. V Slo-
veniji se kar sramujemo iz-
postaviti določena zgodovin-

ska dejstva, medtem ko je 
Hrvaška v zadnjih desetlet-
jih veliko bolj konsistentno 
delovala na realizaciji svojih 
geografskih strateških ambi-
cij. Pri tem je naletela na in-
terese sosede in ne le ene. 
Hrvaška ima spore z vsemi 
sosedami (izjema je morda 
Madžarska). Je pa hrvaška 
diplomacija tu zelo spretna 
in ko se zaostrijo zadeve z 
eno od sosed, zna (medij-
sko) prikazati svoj pozitiven 
odnos pri reševanju odnosov 
z drugo. O večjih pogajal-
skih sposobnostih Hrvaške 
pri pogajanjih o mejnih 
vprašanjih med Slovenijo in 
Hrvaško po mojem mnenju 
priča tudi tale značilnost: 
vodja pogajalske skupine za 
Slovenijo Pogačnik je štu-
dent vodje pogajalske skupi-
ne za Hrvaško Rudolfa. Koli-
kor imam jaz informacij, ne 

morem biti navdušen nad 
kakovostjo zastopanja slo-
venskih nacionalnih inte-
resov v takih kombinacijah. 
Menim, da je slovenske na-
cionalne interese treba pred-
stavljati brez vnaprejšnjega 
samoomejevanja. Državni 
svet, Id predstavlja interese 
družbenih skupin in ni pod 
kontrolnim vplivom katere-
koli politične stranke ter de-
luje kot korektiv pri obliko-
vanju zakonodajnih mnenj, 
želi biti pri vprašanju odno-
sov med Slovenijo in Hrva-
ško konstruktiven. Priprav-
ljeni moramo biti sprejeti 
tudi dejstvo,' da vsa naša 
mnenja morda v neki realni 
politični konsteladji ne mo-
rejo biti uresničena. Ne želi-
mo pa se vnaprej samoome-
jevati pri tem, da bi obravna-
vali legitimne in dovolj stro-
kovno podprte ideje." 
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M A R I E T A S M O L N I K A R 

"Slovesno prisegam, da bom 
opravljal naloge predsednika 
ZDA zvesto," in tako naprej. 
"O, ne," je završalo iz množi-
ce na travniku National Mali, 
nakar sta akteija v Beli hiši v 
maniri 'gotovo je le gotovo' 
pred skrbno izbranimi pričami 
in menda v zabavo novo ime-
novanemu ameriškemu pred-
sedniku prisego zrecitirala 
tako, kot je zapisana v ameri-
ški ustavi: "Slovesno prisegam, 
da bom zvesto opravljal nalete 
predsednika ZDA," in tako 
naprej. Nauk pripetljaja: nihče 
ni popoln. Niti John Roberst, 
predsedniki amerišk^a vrhov-
nega sodišča, niti Barack Oba-
tna, ameriški predsednik, niti 
Janez Gorenc, kranjski upoko-
jenec, ne, pri čemer sta ime in 
priimek slednj^a izmišljena. 

Po tej uvodni dogodivščini 
štiriinštiridesetega ameriScega 
predsednika po vrsti in po po-
pravnem izpitu, ki gaje opra-
vil skupaj s predsednikom vr-
hovnega sodišča, so stvari ste-
kle kot po maslu. Že naslednji 
dan je namreč Barack Oba-
ma podpisal za marsikoga 
težko pričakovani ukaz o za-
prtju Cuantanama, razvpite-
ga zapora v ameriški vojaški 
bazi na Kubi. To je, vsaj za 
moj okus, v prvi vrsti všečno 
dejanje, primerljivo, recimo, s 
kovicami vladn^a predsedni-
ka Boruta Pahotja ali cvalii-
nimi aranžmaji predsednika 
državnega zbora Pavla Gan-
taija. Povedano drugače, z 
morebitnim zaprtjem taboriš-
ča za teroristične osumljence 
Amerika sveta oziroma ne-

varnih vojnih žarišč nikakor 
ne bo rešila. 

Za svetovni mir kot politično 
perspektivo hi bilo nedvomno 
ugodneje, če bi Barack Obama 
obsodil izraelski napad na 
Gazo ali vojno v Iraku. Name-
sto tega je aktualni ameriški 
predsednik, ki ima tako doma 
kot tudi v tujini zavidanja 
vredno podporo javnosti, v zve-
zi z umikom ameriške vojske 
iz Iraka izjavil, da se tam 
"razmere izboljšujgo". T^a ni 
mogoče razumeti drugače 
(vsaj sama tako razumem), 
kot da Barak Obama opravi-
čuje vojno v Iraku oziroma da 
je bila zunanja politika nekda-
njega ameriškega predsednika 
Ceorga Busha uspešna. 

Glede na prve politične ko-
rake novo imenovanega ame-

riškega predsednika, bi bilo 
kljub njegovi priljubljenosti in 
svetovljanskemu, da ne rečem 
aristokratskemu videzu skraj-
no naivno pričakovati v ame-
riški zunanji politiki bistveno 
spremembo, še manj, se razu-
me, revolucijo, Pri tem svojem 
razumevanju stvari izhajam 
iz naslednjih dejstev. Nikjer 
na svetu ni najvišji politični 
predstavnik države kreator 
tako imenovanega nacional-
nega interesa, pač pa je ta v 
domeni kapitala. Povedano 
drugače, o tem, kje Je Rubi-
kan Obamovih predvolilnih 
obljub, bodo odločali lastniki 
kapitala, in sicer ne 0ede rut 
to, kateri politični opciji so 
naklonjeni; republikanski ali 
demokratski. Se pravi, pred-
sednik države ni suveren; dr-

žavna politika je praviloma 
vodena iz nevidnih oziroma 

javno ne izpostavljenih cen-
trov moči. 

V kontekstu ameriške zuna-
nje politike je povsem brezpred-
metno poudarjati, da ima v 
primerjavi s konservativnim 
Georgem Bushem aktualni 
predsednik Barak Obama na-
preden, liberalen, kozmopolit-
ski odnos do sveta. Ta lastnost 
pride v poštev kve^emu v no-
tranji politiki. Recimo, v odno-
su do splava ali istospolnega 
partnerstva. Suverena pravica 
ameriškega predsednika do to-
vrstnih vprc^nj pa v nobenem 
primeru rte rešuje niti vojaških 
niti okoljevarstvenih vprašanj. 
Ali drugače: nihče ni popoln. 
Niti predsedniki najvplivngše 
države na svetu ne. 



EKONOMIJA stefan.zargi@g-gfas.si 1 7 

Pospešujemo zamujeno 
Tako je min is ter za p rome t naslovi l p rogram dela svojega min is t rs tva v le tošnjem letu. Na področ ju 
železnic je stanje šokantno in a la rmantno k l jub denar ju , ki je na razpolago. 

Š T E F A N Ž A R G I 

Ljubljana - V torek je tudi 
minister za promet Patrick 
Vlačič predstavil program 
dela svojega ministrstva in v 
izhodišču opozoril, da Slove-
nija nima geostrateških su-
rovin, izjemnih akumulacij 
kapitala, pač pa izjemno stra-
teško lego, ki jo moramo 
prav na področju prometa in 
logistike izkoristili. Kot stra-
teški dlj vseh nadaljnjih pri-
zadevanj ministrstva je ob 
tem opredelil povečanje dele-
ža prometa v družbenem 
proizvodu. 

Luknjičavi programi 

Po ministrovih besedah 
Slovenija svoje ugodne stra-
teške lege doslej ni znala ali 
mogla izkoristiti. Še več: ne-
kateri strateški dokumenti 
zamujajo tudi po osem let, 
zaradi nekaterih odločitev 
prejšnje vlade, kot je na pri-
mer uvedba vinjetnega siste-
ma cestninjenja, pa se je za-
ustavil dotok evropskih sred-
stev, kar pomeni nastanek 
dodatne finančne luknje pri 
investicijah v prometno in-
frastrukturo. Že kmalu po 
prevzemu odgovornosti na 
ministrstvu so ugotovili, da 
je na posameznih direktora-
tih veliko zamujenega, da so 
finančne konstrukcije za po-
samezne projekte hudo luk-
njičaste. Zato so takoj predla-
gali vladi sestavo posebne 
skupine, ki se ukvarja s vpra-
šanjem financiranja gradnje 
avtocest in cestninjenjem, 
saj je prav program gradnje 
avtocest za Slovenijo izredno 
pomemben in velik zalogaj. 
Odločeni so, da bodo pospe-
šili vse procese in zagotovili 
sredstva za izvedbo progra-

mov, hkrati pa odstranili vse 
ovire, ki onemogočajo pros-
torsko umestitev načrtova-
nih cestnih odsekov ter upo-
časnjujejo javno naročanje. 

Nove strategije in 
nacionalni programi 

Do konca leta bodo z mi-
nistrstva poslali na vlado in 
nato v dr^vni zbor tisto, kar 
zamuja že osem let: nacio-
nalne strategije. Gre za po-
dročje letalstva, pomorstva, 
kjer kljub zakonskim obvez-
nostim strategije sploh še 
niso bile pripravljene, nujna 
pa je tudi noveladja avtocest-
nega in železniškega nacio-
nalnega programa ter izdela-
va nacionalnega programa 
drugih državnih cest. Pripra-
va nacionalnih programov je 
pomembna tudi zato, ker se 
s tem odpravlja prostor za 
manipulacije, politične priti-
ske in politične odločitve, kje 
naj se gradi, po široki javni 
razpravi in sprejemu v držav-
nem zboru pa bo načrt gra-
denj transparenten. 

Ogrožene pol milijarde 
evrov 

Zaradi velikih zamud pri 
gradnji železniške infra-
strukture resno ogrožamo 
p)oložaj Slovenije pri gradnji 
petega evropskega koridorja 
med Barcelono in Kijevom. 
V letih 2009 in 2010 se bo 
začele priprave na revizijo 
evropskih železniških kori-
dorjev in tistim državam, ki 
ne bodo pripravljene, grozi 
izločitev, s tem pa tudi ne bo 
več evropskih sredstev. Ob 
prevzemu ministrstva ugo-
tavljajo, da za železnice, če-
prav denar je, ni nikakršnih 
projektov. Tega denarja je 

Minister za promet Patrick Vlačič (levo) in državni sekretar 
Igor Jakopin 

pol milijarde evrov, in če ga 
ne bomo porabiU, bomo v 
naslednji finančni perspekti-
vi ostali brez denarja. 

Sicer pa tudi ugotavljajo, da 
je stanje pri liberalizaciji to-
vornega in tudi potniškega že-
lezniškega prometa šokantno 
in alarmantno. Slovenske že-
leznice lahko v bodočnosti iz-
gubijo veliko tovora in potni-
kov, ker se niso pripravile na 
prihod konkurence. 

Pri avtocestah zamude 

V pripravi je tudi letni pro-
gram gradnje avtocest in hi-
trih cest, pri čemer je mini-
ster omenil osem odsekov 
avtocest in vrsto investicij v 
hitre ceste, zlasti na Primor-
skem, kjer prihaja do pre-
cejšnjih zamud. Kar zadeva 
Gorenjsko, je ugotovil, da bo 
druga faza predora Šentvid z 
navezovalninii cestami na 
Celovško cesto končana le-
tos, rekonstrukcija avtoceste 
Peračica-Podtabor pa v pri-
hodnjem letu. 

Marsikaj v zvezi z nadalj-
njo gradnjo in razvojem av-
tocest in hitrih cest pa je od-
visno od načina financiranja, 
s katerim se ukvarja posebna 

medresorska komisija, ki naj 
bi končala svoje delo do kon-
ca tega meseca. Ta skupina 
naj bi dala tudi nadaljnje 
usmeritve glede sistema 
cestninjenja. 

Slovenija naj ne bo 
le tranzitna 

Tretji pomemben dlj v no-
vem pristopu na ministrstvu 
za promet pa je razvoj logi-
stiftiih storitev v naši državi. 
"S transportno logistično plat-
formo želimo z vsemi delež-
niki ustvariti takšno poslovno 
okolje, ki bo omogočalo, da 
preusmerimo blagovne toko-
ve skozi Slovenijo na način, 
da ne bodo našega ozemlja le 
prehajali, temveč jih bomo 
znali ustaviti z namenom 
ustvarjanja dodane vrednosti, 
ki se bo bistveno odražala v 
nadonalnem gospodarstvu. 
Ključno vlogo pri tem bodo 
imeli pristanišče Koper in 
prometno-logistični ter inter-
modalni centri," je povedal 
novi državni sekretar na mi-
nistrstvu za promet Igor Jako-
pin. Ob tem je poudaril, da 
ustvarjanja dodane vrednosti 
ne moremo doseči samo s 
tranzitom skozi Slovenijo. 

''V Skimarju se vsakdo samo opeče" 
Razrešeni prokurist Skimarja Jože Kralj je prepričan, da sedanje vodstvo ne dela v korist podjetja. 

Š T E F A N Ž A R G I 

Ljubljana - V torek je nekda-
nji prokurist Skimarja Jože 
Kralj, ki ga je novi nadzorni 
svet 8. januarja zaradi pre-
koračitve pooblastil krivdno 
razrešil, sklical novinarsko 
konferenco pod naslovom 
Resnica o Elanu, na kateri 
je obširno razložil svojo plat 
in videnje položaja v Ski-
marju. Pri tem je poudaril 
svoje prepričanje, da (do)se-
danja ekipa na Skimarju ni 
delala v korist podjetja, saj 
ni imela vizije, programov, 
znanja, idej in izkušenj, niti 

ni izvajala potrebnih ukre-
pov sanadje. "To, kar se do-
gaja v Skimarju, je nacio-
nalna sramota in oškodova-
nje javnega premoženja," je 
prepričan Jože Kralj. Prihod 
v. d. predsednika Ivana Štr-
lekarja, ki je po Kraljevem 
mnenju vseskozi zanemar-
jal svoje dolžnosti, pa je po-
menil prihod vrste vsiljenih 
svetovalcev, ki so za Skimar 
pomenili predvsem ogrom-
ne stroške. Način dela, ki je 
v Elanovih družbah v letih 
2006 in 2007 povzročil, da 
je zaradi zgrešenih naložb 
izpuhtelo 10,2 milijona ev-

rov, pa se ni spremenil. O 
projektu namenskega čol-
na, s katerim so bili sezna-
njeni tako štrlekar kot tudi 
nadzorniki, je prepričan, da 
ima precejšen tržni poten-
cial, ki bi se pokazal še v 
tem mesecu. Dogovarjali so 
se o 15 naročilih in možna 
bi bila tudi nadgraditev v d -
vilno izvedbo. 

Stojana Nikoliča, predsed-
nika novega nadzornega 
sveta, ki je tudi predstavnik 
največjega Skimarjevega 
lastnika - paradržavnega 
sklada KAD, je obvestil o ne-
pravilnostih, ki se dogajajo v 

družbi, o pogodbah z zuna-
njimi sodelavd in nepravil-
nostih pri pripravi progra-
ma odpuščanj. Prepričan je, 
da so na KAD-u nepooblaš-
čeno pridobivali zaupne po-
slovne informacije, Nikolič 
pa naj bi od Kralja zahteval 
nezakonita dejanja. Zato se 
je Jože Kralj zoper predsed-
nika nadzomega sveta odlo-
čil vložiti kazensko ovadbo, 
ki je, kot je dejal, "na poti". 
"V Skimarju se dobro delo 
ne izplača, v Skimarju se 
vsakdo samo opeče," je o 
svoji izkušnji dejal Jože 
Kralj. 

Za razvojno naravnani 
proračun 
Š T E F A N Ž A R G I 

Ljubljana - Potem ko je mi-
nistrstvo za finance v torek 
na predstavitvi izhodišč za 
rebalans letošnjega državne-
ga proračuna napovedalo za-
četek razvojnega prestruktu-
riranja, kar naj bi uvrstilo 
Slovenijo med najbolj razvite 
države, so na Gospodarski 
zbomid Slovenije objavili 
nekaj vprašanj o tem, na čem 
sloni takšno prepričanje. 
Opozarjajo, da je za gospo-
darstvo ključno, da so social-
ni in razvojni ukrepi uravno-
teženi, da je proračun varče-
valen in usmerjen v razbre-
menjevanje gospodarstva. 
Pri tem ugotavljajo, da je od 
716 milijonov evrov le bora 

petina namenjena v sistem-
sko razbremenitev in za raz-
voj, kar je ključno za konku-
renčnost gospodarstva, pe-
tina kulturi in izobraževanju, 
kar skoraj 60 odstotkov pa za 
ohranjanja delovnih mest, 
pomoč brezposelnim in za 
zaposlovanje. Na GZS so 
prepričani, da je treba za-
mrzniti izvedbo plačne refor-
me v javnem sektorju ali pa z 
zmanjševanjem števila zapo-
slenih omejiti maso plač v 
tem sektorju. Le tako in z za-
mrznitvijo drugih "predvolil-
nih" izdatkov bi preprečili 
preobremenjevanje gospo-
darstva in odprli možnosti 
višjih sredstev za prestruktu-
riranje gospodarstva in teh-
nološki razvoj. 

IJUBLJANA 

Iz Gorenjske trije med najboljšimi zaposlovalci 

v okv i ru med i j sko - raz i skova lnega p ro jek ta Dnevn ika za iz-

b o r na jbo l j š i h zapos lova lcev v S loven i j i Z la ta n i t s o m e d 101 

p r e d l a g a n i m p o d j e t j e m - na j bo l j š im z a p o s l o v a l c e m , ob jav i l i 

i z b o r 21 f i na l i s tov v t r eh s k u p i n a h pod je t i j . I zbor t e m e l j i na 

rezu l t a t i h ankete zapos len ih , v kater i so spraševal i o o d n o -

s u m e d p o d j e t j e m in z a p o s l e n i m i , o v log i kakovos t i dela 

p o s a m e z n i k a , z n a č i l n o s t i h ku l tu re , k l i m e in m e d s e b o j n i h 

o d n o s o v , o d e l o v n e m oko l j u , o p o d j e t n o s t i in i nova t i vnos t i 

t e r o s e b n o s t n i ras t i i n r a z v o j u . O d g o v o r i n a naš te ta 

v p r a š a n j a s o p o m e n i l a 8 0 o d s t o t k o v c e l o t n e o c e n e , 2 0 

o d s t o t k o v p a je o c e n a t e m e l j i l a na p r o u č i t v i p r e v e r l j i v i h 

kaza ln ikov . M e d 21 f i na l i s t i so t r i pod je t j a iz Goren jske : je-

sen iška Domenca v s k u p i n i m a l i h pod je t j i h , k ran jska Sava v 

s k u p i n i s r e d n j i h in nake isk i Merkur v skup in i ve l i k ih pod-

je t i j . Končne zmagova l ce b o d o razglas i l i 5. marca . S . Ž . 

obrestna mera do 6,50% -
HRANILNICA LON d.d., Kranj 
04 28 00 777 www.lon.sl l n fo@lon j l 

^ ^ e r c a t o i 
Poslovni sistem Metcator. d.d.. Dunajska cesta 107. Ljubljana 

Želite postati poslovni partner 
v Mercatoijevem Trgovskem 
centru ŠkoQa Loka, Kidričeva 
cesta Cob Loški komunalil? 
Poleg H ipermarketa in In terspor ta je v centru predv iden 
gos t insk i lokal (zažel jena tud i hrana) površine 97 ,00 m ' , 
ki ga b o m o oddal i v najem. 

Pros imo vas, da n a m vloge s predstavi tv i jo de javnost i 
na jkasneje do 6. februar ja 2009 poš l j i te na naslov: 

Mercator , d.d., 
Sektor dopo ln i lne t rgovske stor i tve 
Cesta na Okrog lo 3 
4202 Nak lo , 
s p r ip i som "za TC Škof la Loka" 

Mercator, d.d., si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega 
od prijavljenih kandidatov. 

^^ Gorenjska Gremo gor. 

mailto:stefan.zargi@g-gfas.si
http://www.lon.sl
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Trgovci podaljšujejo 
plačilne roke 
Kmetijske zadruge občuti jo posredne učinke 
sedanje krize, saj j im trgovci podaljšujejo plačilne 
roke za dobavljene količine pridelkov. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Ljubljana • Zadružna zveza 
Slovenije, ki združuje 77 
kmetijskih zadrug z letnim 
prihodkom čez 600 milijo-
nov evrov, je predstavila lan-
sko delo zveze in načrte za 
prihodnje. Kot je dejal pred-
sednik zveze Peter Vrisk, se-
danja svetovna finančna in 
gospodarska kriza doslej za-
drug ni neposredno prizade-
la, občutijo pa posredne 
učinke, saj jim veliki trgovski 
sistemi podaljšujejo plačilne 
roke, same pa morajo izpol-
niti obveznosti do kmetov. 
Deželna banka Slovenije, ki 
je v večinski zadružni lasti, je 
v krizi sicer nekaj izgubila 
pri vrednostnih _ papirjih, 
vendar je lani še izboljšala 
poslovanje. Po Vriskovi oce-
ni je kriza lahko tudi prilož-
nost za zadruge, saj zgodovi-
na slovenskega in evropske-
ga zadružništva kaže, Aa SO 
se zadruge najbolj okrepile 
prav v času največjih gospo-
darskih kriz. Zadružna zveza 
bo še naprej spodbuja kapi-
talsko in poslovno povezova-
nje zadrug, zadrug in živil-
sko predelovalnih podjetji ter 
samih podjetji, pri tem pa 
predsednik Vrisk najbolj ob-
žaluje, da v preteklosti ni pri-
šlo do kapitalske povezave 
med celjsko in pomursko 

Peter Vrisk 

mlekarno. Prizadevali se 
bodo za enakopravno obra-
vnavanje zadrug v progra-
mih in razpisih, ki jih izvaja-
jo ministrstva na področju 
gospodarstva in sodale. Na 
zakonodajnem področju jih 
čaka uvedba evropske ured-

Zgodovina zadružništva 
kaže, da so se zadruge naj-
bolj okrepile v času naj-
večjih gospodarskih kriz. 

be o evropski zadrugi v slo-
vensko zakonodajo. Včeraj 
so že začeli z regijskimi po-
sveti zadružnikov, letni po-
svet bo 10. in 11. marca v Por-
tor6žu, v okviru Zadružne 
akademije pa bodo pripravili 
šestnajst seminarjev. 

Kriza bo, a ne tako huda 
Izkušnje iz preteklosti kažejo, da recesija bolj kot kmetijstvo prizadene druge gospodarske panoge. 

CVFTO ZAPLOTNIK 

Kranj - Ministrstvo za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano 
je predstavilo stanje na naj-
pomembnejših kmetijskih 
trgih in možne vplive krize 
na kmetijstvo in živilsko pre-
delovalno industrijo. 

V državah Evropske unije 
je povprečna cena bikov, sta-
rih do dve leti (R}), v prvem 
letošnjem tednu znašala 3,28 
evra za kilogram in je bila za 
šest odstotkov višja kot v Slo-
veniji, povprečna cena telic 
(R3) je bila 3,18 evra in je bila 
za 16,3 odstotka višja od slo-
venskega povprečja, cena 
krav (O}) pa 2,27 evra in je 
bila za 40 odstotkov višja kot 
v Sloveniji. Lani so bile eko-
nomske razmere za pitanje 
goved v Sloveniji manj ugod-
ne kot v letu prej. Po poda-
tkih tržno informacijskega 
sistema (TIS), ki deluje pri 
agenciji za kmetijske trge in 
razvoj podeželja, je odkupna 
cena mladega pitanega gove-
da v letošnjem prvem tednu 
znašala 3,14 evra za kilogram 
klavne mase in je bila za pet 
odstotkov višja kot v enakem 
lanskem obdobju, pokritost 
stroškov prireje je bila 8o-
odstotna in je bila za 10 od-
stotnih točk nižja kot leto 
prej. 

Ekonomske razmere v pra-
šičereji se v primerjavi z le-
tom 2007, ko so bile izjem-
no neugodne, tudi lani in v 

Odkupne cene govedi so nižje od povprečja Evropske unije. 

Na kmetijskem ministrstvu ocenjujejo, da recesija lahko 
p<^obi krizo v prašičereji ter povzroči težave v perutni-
narstvu in deloma prireji mleka. Dohodek v kmetijstvu 
se bo znižal, vendar bodo zmanjšanje ublažila plačila za 
ukrepe skupne kmetijske politike. V živilsko predeloval-
ni industriji bo recesija zamajala podjetja, ki zgubljajo 
ti^e in so preveč zadolžena zaradi slabega gospodarjenja 
ali naložb. 

začetku letošnjega leta niso 
bistveno izboljšale. Stroški 
so porasli, odkupne cene pa 
so se znižale. V letošnjem pr-
vem tednu je cena klavnih 
trupov znašala 135,48 evra za 
sto kilogramov in je bila le za 
0,8 odstotka višja kot istem 
lanskem obdobju in za 5,5 
odstotka nižja kot leta 2007. 
Cena prašičjega mesa v Slo-

veniji je trenutno za 2,8 od-
stotka nižja od povprečne 
cene v Evropski imiji. 

Po poda^h tržno infor-
macijskega sistema je cena 
za mleko s 3,7 odstotka maš-
čobe novembra 2006 znaša-
la 27,78 evra za sto kilogra-
mov, leto kasneje 31,56 evra 
in novembra lani 33,32 evra. 
Dejanska odkupna cena je 

bila še višja: novembra 2006 
- 28,99 novembra 
2007 - 33,48 evra in novem-
bra 2008 - 3546 evra za sto 
kilogramov. Po oceni agrar-
nih ekonomistov je bilo leto 
2008 po ekonomski plati za 
prirejo mleka ugodno, od-
kupna cena je močno poras-
la že v zadnji tretjini leta 
2007 in je ostala na podobno 
visoki ravni tudi v vsem lan-
skem letu, ko je bila v pri-
merjavi z letom prej v pov-
prečju višja za dobrih 21 od-
stotkov. Letošnje leto se je za-
čelo slabše, odkupne cene se 
že znižujejo. 

Odkupna cene pšenice v 
Sloveniji je v prvem letoš-
njem tednu znašala 185,16 
evra za tono. Čeprav se je 
razmerje med prihodki in 
stroški v primerjavi z letom 
prej poslabšalo, je bil eko-
nomski položaj v pridelavi 
pšenice ugoden, k temu pa je 
prispevala tudi dobra letina. 

Pri koruzi so beležili velika 
cenovna nihanja. V prvem 
tednu leta 2007 je cena zna-
šala 146,35 evra za tono, leto 
kasneje 241,84 evra, v prvem 
letošnjem tednu pa 92,06 
evra ali skoraj 62 odstotkov 
manj kot leto prej. Ekonom-
ski položaj tržnih prideloval-
cev je bil lani izrazito slab, 
vendar pa se pokaže v dru-
gačni luči, če kot kriterij za 
oceno ekonomike namesto 
odkupne upoštevamo nabav-

75% vikend popust 
na sveže postrežno svinjsko meso 

samo od petka, 30.7. do nedelje, 1.2.2009 
v vseh trgovinah infranšizah Tuš z mesnico razen v poslovalnicah Cash&Carry Tuš. 

Popust ne velja za izdelke, ki so že v akciji. 

tut vedno boljši 
Posebna ponedeljkova ponudba 
v restavraciji Planet Tuš Kranj 

9 O O ^ * 
z« z* pečena svinjska rebra, džuveč riž ^ ^ ^ 

EngioluS d d.. C«!a v Trnoviii- lOa. 3000 Celjc 

KRANJ 

Agencija poziva čebelarje k oddaji vlog 

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je objavila javni 
poziv za dodelitev letošnje finančne pomoči čebelarjem pri 
nakupu čebelarske opreme in čebelarjem začetnikom pri na-
kupu prvih treh panjev in treh čebeljih družin. Za oba ukrepa 
je na razpolago skupno osemdeset tisoč evrov. Na spisku 
opreme, za katero čebelarji lahko uveljavljajo sofinanciranje, 
so med drugim čebelji panji in oprema za panje (za čebelar-
stva, ki imajo do 40 čebeljih družin), zaščitna oprema, ome-
talnik, smukalnik, čistilnik, mlin in sušilnik za cvetni prah, po-
soda za skladiščenje medu, črpalka za med, prikolice za pre-
voz čebel na čebeljo pašo in čebelarski pribor. Denarno po-
moč je možno uveljavljati le za opremo, plačano med 16. ok-
tobrom 2007 in 31. avgustom 2009, stopnja sofinanciranja je 
30- oz. 50-odstotna. Za začetnika se šteje čebelar, ki je manj 
kot eno leto vpisan v centralni register čebelnjakov, pogoj pa 
je tudi starost najmanj petnajst let. Najvišja možna podpora 
je petsto evrov. Agencija bo zbirala vloge do preklica oz. po-
rabe denarja, vendar najkasneje do 31. avgusta. Popolne vlo-
ge bo obravnavala po vrstnem redu, kot bodo prispele. C. Z. 

KRANJ 

Predstavitev razpisa za naložbe 
Kmetijska svetovalna služba vabi v ponedeljek ob l o . uri v sej-
no sobo KCZ Sloga na Primskovem na predstavitev javnega 
razpisa za naložbe mladih prevzemnikov kmetij. Pogoje in vse-
bino in razpisa, ki je objavljen na spletni strani ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in agencije za kmetijske 
trge in razvoj podeželja, bo predstavila mag. Olga Oblak, spe-
cialistka za agrarno ekonomiko v Kmetijsko gozdarskem zavo-
du Kranj. Na razpisu se lahko potegujejo za denar le prejemni-
ki odločb za prevzem kmetij v zadnjih dveh letih. C. Z. 

mailto:cveto.zaplotnik@g-gUis.si
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Darovali računalnik 
Letos je Leo klub Brdo Kranj s p o m o č j o Leo kluba Domža le z zb ran im 
denar jem kupi l računalnik slepi š tudentk i Ma j i Jakovljevič. 

KRISTINA DŽEULOVIČ 

Že tretje leto so člani do-
brodelnega Leo kluba Brdo 
in Leo kluba Domžale orga-
nizirali zabavo za noč čarov-
nic, imenovan Ha-LEO-
ween, kjer so pobirali pros-
tovoljne prispevke za po-
moč tistim, ki jo potrebuje-
jo. Zbralo se je veliko mla-
dih, ki so s prispevkom v vi-
šini pet evrov pomagali svo-
ji slepi vrstnici. Do konca 
zabave se je zbrala vsota v 
višini 1500 evrov, ki so jih 
člani dobrodelnih klubov 
namenili za nakup prenos-
nega računalnika. Pred krat-
kim je v Medobčinskem 
društvu za slepe in slabovid-
ne potekala tudi manjša slo-
vesnost, kjer so predstavniki 
obeh klubov študentki Maji 
nov študijski pripomoček 
tudi izročili. Maja in njena 
družina so bili nad račimal-
nikom navdušeni, saj so čla-

Maja s predstavniki društev in novim prenosnikom 

ni obeh klubov tudi poskr-
beli, da je bil prenosnik pri-
lagojen za slepega človeka. 
Prisotne je na slovesnosti 
nagovoril tudi predsednik 
Medobčinskega društva sle-
pih in slabovidnih Kranj 
Franci Pire, ki ni skrival 
navdušenja nad dejstvom. 

da so mladi pomagali svoji 
vrstnici. Leo klub Brdo je 
podmladek Lions kluba in 
združuje mlade od 16 do 30 
let, ki pomagajo socialno 
ogroženim posameznikom 
in skupinam, sodelujejo pa 
tudi z drugimi organizacija-
mi in zavodi. 

Oživlja zavod za turizem 
D / V N I C A Z A V R L Ž L E B I R 

Preddvor - V občini Pred-
dvor so lani ustanovili za-
vod za turizem, kjer sta 
bila partnerja občina in 
lastnik hotelov ob jezeru 

Črnava. Naloga zavoda je 
med drugim tudi promoci-
ja Preddvora, ki naj bi v 
večji meri postal spet turi-
stični kraj. Koordinacijo 
dela v zavodu je župan Mi-
ran Zadnikar zaupal doma-

činki Darji Delavec. Pred 
koncem leta je zavod pri-
pravil odmevno prireditev 
z nastopom pevke Vite 
Mavrič, pred kratkim pa je 
v okviru agencije Dober 
dan sodeloval na sejmu Tu-
rizem, kjer so se predstavi-
li tudi preddvorski gostinci 
s svojo ponudbo. 

PRE|EU SMO 

Nesramno 
in arogatno 
ravnanje OŠ 
Simona Jenka 
Center v Kranju 

Pišem Vam, da svoje ogorče-
nje delim z vami. Sem mati 
treh predšolskih otrok, od kate-
rih stargša dva že drugo leto 
obiskujeta šob atletike za naj-
mlajše pri klubu Triglav 
Kranj, s katerim sem zelo za-
dovoljna. Problem je nastal le-
tos in sicer v zgoraj omenjeni 
šoli, v katere telovadnici pote-
kajo klubske dgavrtosti v zim-
skem času. 

Zapletlo seje pri čistilki, ki 
so ji popoldanske aktivnosti 
očitno odveč, saj naj bi po nje-
nem mnenju za nami (starši, 
dedki in babicami, bratci in se-
stricami ...) imela preveč dela s 
čiščenjem tal, za kar pa naj ne 
bi bila plačana po iy. uri. 
Tako moramo sedaj starši svo-

je otroke, kljub urtjeni gardero-
bi, ki jo ima šola pred telovad-
nico, preoblačiti in preobuvati 
kar na hodniku, ki ni ogrevan 
in je izpostavljen prepihu. Naj 
poudarim, da marsikateri 

starši svoje otroke iz vsako-
dnevnih oblačil v trenirke pre-
oblačijo na hodniku, ker pride-

jo na dejavnost naravnost iz 
službe oz. vrtca. To pomeni, 
da otroka skoraj do golega sle-
čemo vsem na očeh, blizu zad-
njega vhoda, kjer se vrata ne-
nehno odpirajo, s svojimi bosi-
mi no^cami pa stopicajo po 
mrzlih, umazanih in neredko 
tudi mokrih tleh. Poleg tega 
njihove stvari ostanejo izpo-
stavljene in predvidevam, da 
zanje nihče ne odgovaija. Da 
bi smeli priti do garderobe 
(skozi \"malo telovadnico\" 
kot imenujejo prostor, po kate-
rem prideš do vhoda v telovad-
nico) in spremiti otroka do va-
diteljice, bi po novih pravilih 
morali starši s seboj nositi svo-

je copate. Prav tako za bratce 
in sestrice, ki otroke spremljajo, 
ker jih ne moremo puščati 
doma. Staršem se zdi to ne-
sprejemljivo, saj smo zaradi 
delovnega časa in obveznosti 
velikokrat v časovni stiski in 
preobremenjeni. 

Naj povem še, da je skrajno 
nesramno, da ta ista čistilka 
vhod v garderobo oz. \ "malo 
telovadnico]" dobesedno stra-
ži, da kdo ne bi vstopil obut! Z 
arogantnim pogledom in na-

smeškom spremlja naše nage 
in bose rrudčke sredi hodnika. 
Mar je plačana za straženje? 

Morda pa naj bi vstopili kar 
bosi, se na hodniku vljudnost-
no sezuli, v znak spoštovanja 
do zaposlenih na šoli, katerih 
delo je očitno bolj pomembno 
kot otrokovo zdravje in poču^e. 
Na to šolo naj hi jeseni vpisali 
malčka, ki ga že sedaj s svojim 
obnašanjem zaničujgo. Hvala 
lepa vodstvu in vsem odgovor-
nim, mq/qga otroka ta šola ne 
bo videla, ne prv^a ne zadrte-
ga. Sprašujem se, smo ljudje 
plačani za opravljeno ddo ali 
za to, da postavljamo pogoje, 
da borru) litega opravili? 

Zakaj oddajajo telovadnico 
za zunajšolske dgavnosti, če 
niso zmožni poskrbeti za 
osnovne pogoje? Ta problem hi 
lahko rešili na več različnih, 
bolj prijaznih rutčinov, pa do 
staršev očitno nimajo ne odno-
sa ne odgovornosti. Zato sem 
še bolj razočarana. 

In potem klobasajo različne 
neumnosti o vei^i rodnosti, po-
moči otrokom in mladostni-
kom za zdrav razvoj in nekaj 
podobnega. Le povite mi, kdo 
v teh razmerah se veseli vzga-
jati otroka? 

NIKA 
(naslov v uredništvu) 

VRBA 

V nedeljo odprtje 
razstave o Bleiweisu 

Gorenjski muzej v počasti-
tev 8. februarja, slovenske-
ga kulturnega praznika, v 
nedeljo ob 14. uri v Prešer-
novi rojstni hiši v Vrbi pri-
pravlja odprtje razstave z 
naslovom Dr. Janez Bleiweis 
- oče slovenskega naroda. 
Doktor medicine, veterinar, 
publicist in politik Janez 
Blelwels je bil sodobnik In 
prijatelj našega največjega 
pesnika Franceta Prešerna. 
Častna gostja in govornica 
bo ministrica za kulturo 
Majda Širca. Dogodek bo s 
petjem obogatil Kranjski 
kvintet ter slovenski uredni-
ki in novinarji z recitacijami 
Prešernovih pesmi. Ob 18. 
uri bo v farni cerkvi na Brez-
nici koncert Slovenskega 
okteta. A. H. 

V ponedeljek bo svečnica 
J O Ž E K O Š N J E K 

V ponedeljek, 2. februarja, 
bo svečnica. Praznik ima ver-
ski in posvetni, ljudski po-
meiL Verska vsebina prazni-
ka, ki ga katoliška Cerkev 
imenuje "praznik Gospodo-
vega darovanja", je Mojzeso-
va postava, po kateri je mora-
la vsaka mati, ki je rodila sina, 
štirideset dni po porodu priti 
v tempelj, se lam darovati in 
se tako "očistiti". Zato so ta 
praznik nekdaj imenovali 
tudi Marijino očiščevanje. O 
Marijinem obisku templja je 
pisal evangelist Luka. Iz tega 
pisma je najbolj znan odlo-
mek o starčku Simeonu, ki je 
40 dni starega Jezusa vzel v 
naročje in preroško napove-
dal njegovo vlogo pri razsvet-
ljevanju poganov. 

Ob omenjeni verski vsebini 
praznika je nastajala tudi nje-
gova ljudska, posvetna plat. 
Že pogani so v rimskem času 
februarja bučno preganjali 
temo in z gorečimi baklami 
častili svedobo. Kristjani so 
človeškemu hrepenenju po 
svetlobi dodali svečo. Katoliška 
Cerkev, ki je uvedla na dan Je-
zusovega obiska templja bla-
goslov sveč in obhode z goreči-
mi svečami, je upoštevala člo-
veško naravo in starodavno 
šego povzdignila v obred. Tako 
v cerkvah na svečnico še vedno 
blagoslavljajo sveče. Sveča je 
dobila do danes mnc^oter po-
men. Že dolgo ni več le izraz 
žalosti in spomina na rajne, 
ponižnih prošenj ali žrtvova-
nja. Njen plamen ustvarja 
tudi razpoloženje praznično-
sti in radosti. 

V A B L J E N I V S V E T 
P R I L O Ž N O S T I ! 

Smo ena najuspešnejših trgovskih verig z živili v Evropi. K našemu 
uspehu v veliki meri prispevajo strokovno usposobljeni sodelavci. 
Za okrepitev naše ekipe v Komendi pri Ljubljani iščemo 

sodelavca md 
v oddelku oglaševanja 
VAŠ PROFIL: 
• Imate izobrazbo grafične ali druge ustrezne smeri. 
• Ste samostojni, odgovorni in natančni. 
• Imate prve delovne izkušnje na področju oglaševanja, založništva in/ali tiska. 
• Obvladate elektronsko obdelavo podatkov in vam aktualni grafični programi niso tuji. 
• Znanje nemškega jezika je prednost. 

VAŠE NALOGE: 
• Priprava podatkov (besedil, slik, ipd.) za produkcijo oglasnega materiala. 
• Sodelovanje pri pripravi letakov, oglasov, plakatov in dnjgih propagandnih sporočil. 
• Koordiniranje dela reprostudia, fotografov in tiskarne. 
• Sodelovanje pri drugih oglaševalskih projektih. 

Ponujamo vam zanimivo in odgovorno delo v prijetnem in dinamičnem kolektivu, temeljito in stro-
kovno uvajanje v Salzburgu, stimulativno plačilo in odlične karieme možnosti v mednarodni skupini 
podjetij. Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas. 

Smo vzbudili vaše zanimanje? Prijavo in vsa potrebna dokazila (življenjepis, fotografijo in kopije 
spričeval) nam do 14. februarja 2009 pošljite na naslov: 

LidI d.o.o. k.d., oddelek oglaševanja. Žeje pri Komendi 100. 1218 Komenda, vi^ww.lidl.si 
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HALO - HALO GORENJSKI GLAS 
telefon: 04 201 42 00 

Nmiilo j j odjavo HHfjemjmo po ititforu W/!01-42-00. faksu M/20W2-» O«IKIO tia Bltiwti«Kl («ti 4, 
v binju 011» poiti • (!o pcrieMikj in feinka do 11.00 ufe< Cna t^sm m 

JANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, LANCOVO g i , 4 2 4 0 

RACX5VyiCA, TEL: 04/5315 249. F A * <>4/53 «4 230 

MADŽARSKE TOPLICE: pustovanje 19. 2. - 22. 2. 2009 in 19. 3, -

22.3.;TRST: 10 .2 .2009; BERNARDIN: 8.3.-11.3.; KOPALNI IZLET 

BERNARDIN: 16. 2.; MEDŽICORJE: 8. 5. -10. 5.; RIM: 12. 3. -15.3. 

OBVESTILA O DOGODKIH OBJAVLJAMO V RUBRIKI GLASOV 

KAŽIPOT BREZPLAČNO SAMO ENKRAT. 

PRIREDITVE 

v knjižnicah za otroke 
Ž i r o v n i c a - V Kn j ižn ic i Ma t i j e Čopa Ž i r o v n i c a bo ura prav l j i c 

v ponede l jek , 2. feb ruar ja , o d 17. d o 17.45. 

Blaznikov večer 
Š k c f j a Loka - M u z e j s k o d r u š t v o Škof ja Loka o b k u l t u r n e m 

p r a z n i k u v l j u d n o vab i na B lazn i kov večer G a m a - M a r i j a n 

Cabr i je lč ič (1940-1998) , ki bo v sre<jo, 4 . feb ruar ja , o b 19. ur i 

v Kašči na S p o d n j e m t r g u v Ško f j i Lok i . N a večeru , k i ga 

b o d o ob l i kova l i V a l e n t i n Bogata j , A lo j z i j Pavel F lo r janč ič in 

d r . France K r i žna r , se b o s t e l ahko s reča l i s s k l ada te l j e vo 

us tva r ja lnos t j o , n j e g o v o v p e t o s t j o v loški svet (od leta 1 9 6 9 

•je b iva l v Škof j i Lok i ) , s s p o m i n i n j egov ih s o d o b n i k o v in s 

kn j igo , ki sta j o o n j e m nap isa la Va len t i n Bogata j in M e t k a 

Sul ič . V u v o d n e m de lu bo če i is t M i l o š M l e j n i k od ig ra l pa r t iz 

Cabr i je lč ičeva kan ta te G lago l i te . 

Pustovanje 
Preddvor - Zavod za tu r izem Preddvor vabi na pustovanje, ki bo 

v soboto, 21. februarja, ob 20. ur i v D o m u krajanov v Preddvoru. 

Najbol j izv ime maske čakajo bogate nagrade, najboljša maska si 

bo lahko privoščila prvomajski dopus t na hrvaški obali. 

B i tn je , Stražišče - D ruš tvo upoko jencev Bitnje-Stražišče vabi 

na veselo pus tovan je v nedel jo , 22. februar ja , v Brunar ico na 

Kokr ic i . O d h o d avtobusa bo o b 15. ur i i zp red vseh av tobusn ih 

pos ta j o d Spodn j i h Bitenj p ro t i Kranju. Pri jave in vplači la b o d o 

začel i zb i ra t i v s redo , 4 . feb ruar ja , v Š m a r t i n s k e m d o m u v 

Straž išču in v ponedel jek, 9 . februar ja , v p isarn i v Spodn j i h 

B i tn jah 10. Pri javite se lahko t u d i po tel.: 0 4 1 / 7 0 6 673 ali 2310 

061 d o zasedbe avtobusa. Z a d n j i dan plači la je 16. februar . 

IZLETI, 

Na Slavnik 
Šenčur - Tu r i s t i čno d r u š t v o Šenčur o rgan iz i ra v sobo to , 7. fe-

b ruar ja , p lan insk i iz let na S lavn ik (1028 m , relaci ja Prešnica-

S lavn ik -Podgor je ) . Skupne z m e r n e lahke ho je bo oko l i 4 ure. 

I n fo rmac i j e in p r i jave zb i ra d o četr tka, 5. februar ja , Franc i Er-

z in, tel . 041/875-812. 

Na pustovanje 
Preddvor - D r u š t v o upoko jencev Preddvor vabi svo je č lane 

in d r u g e na pus tovan je , ki b o na k m e č k e m t u r i z m u v D r a ž i 

vasi pr i S lovensk ih K o n j i c a h . O d h o d av tobusa z Bele o b 9. 

ur i , iz Bašlja o b 9.05, iz Preddvora o b 9.15 i td . Og leda l i s i bo-

ste t u d i p r o i z v o d n j o v t o v a r n i nogav ic Polzela i n V r t n a r i j o 

Polegek pr i S lovensk ih Kon j i cah . Pri jave s p r e j e m a j o pover je -

n ik i v p isa rn i d ruš tva pa v to rek , 10. feb ruar ja , o b 10. u r i . 

Turni smuk s Pece 
Kranj - Planinsko d ruš tvo Iskra Kranj vabi v sobo to , 21. febru-

ar ja, svoje č lane i n ostale t u r n e smučar je na t u rn i s m u k s ko-

roške lepot ice Pece. O d h o d z o s e b n i m i a v t o m o b i l i i zp red ho-

tela Creina bo o b 5. ur i . H o j e in smučan ja v z m e r n o zahtev-

n e m svetu bo za o k r o g 5 ur. Pri jave in doda tne in fo rmac i je pr i 

v o d n i k i h : S tanko, 0 4 0 / 2 0 6 1 6 4 oz . s tanko .do lensek@ce lz i -

ja.si , Uroš, 040 /255 163 oz. p re l ovsek@gma i l . com. 

K Cankarju čez Špico in Uiovko 
Kran j - P lan insko d r u š t v o Iskra Kranj vab i v nedel jo , 8. feb ru -

ar ja (Dan ku l t u re ) , k Cankar ju čez Šp ico in U iovko . H o j e , ka-

tere zah tevnos t b o odv i sna o d t r e n u t n i h z i m s k i h razmer , bo 

za o k r o g š t i r i u re . O d h o d s p o s e b n i m a v t o b u s o m i zp red ho-

tela Cre ina bo o b 7.30. Pr i jave in d o d a t n e i n fo rmac i j e : o b 

s redah, o d 17. d o 18. ure v p i sa rn i d ruš tva v ISKRATEL-u na 

Laborah ali N i k o Ugr ica , tel . 041 /734 0 4 9 . 

Na Tošč, Grmado in do Valvasorjevega doma 
Trž ič - Vodn išk i odsek P lan inskega d ruš t va Trž ič vabi v so-

bo to , 7. februar ja , na Tošč (1021 m ) in G r m a d o (898 m ) . O d -

h o d izpred OŠ T rž i č o b 8. ur i , b 18. ur i pa na nočn i p o h o d d o 

Va lvasor jevega d o m a p o d S t o l o m ( n S i m ) . Pri jave in i n fo r -

m a c i j e na tel . : 5971 536 d o zasedbe mes t . 

Na kopanje v Izolo 
š k o f j a Loka - Iz D r u š t v a upoko jencev Škof ja Loka p o n o v n o 

v a b i j o na kopan je v Izo lo v s redo , 18. feb ruar ja . O d h o d av to-

busa bo o b 7. ur i i zp red a v t o b u s n e pos ta je v Škof j i Loki . Vp i -

sovan je v p r o s t o r i h d ruš tva d o zasedbe av tobusa in p ro t i ta-

k o j š n j e m u p lač i lu . 

V Terme Snovik 
Bitnje, Stražišče - Iz D ruš tva u p o k o j e n c e v B i tn je-St raž išče 

vab i j o v torek, 24. februar ja , na kopa ln i iz let v T e r m e Snov ik . 

O d h o d a v t o b u s a bo o b 8. u r i i z p r e d v s e h pos ta ja l i š č o d 

S p o d n j i h B i ten j d o Kranja . Pr i jave in vp lač i l a b o d o zače l i 

zb i ra t i v s redo, 4 . feb ruar ja , v Š m a r t i n s k e m d o m u v Stražiš-

ču in v ponede l jek , 9. f eb rua r j a , v p isarn i v S p o d n j i h B i tn jah . 

Pr i jav i te se lahko t u d i po tel . : 0 4 1 / 7 0 6 673 a l i 2310 061. 

Pri težavah s krčnimi žilami In odpr t im i ranami se obrnite na 
Center za zdravljenje venskih bolezni v Portorožu - dr.sci.med. 
J.Zimmennann, specialist kirurg. Tel. 0 5 / 6 4 0 0 2 33 ' 

Letovanje v Izoli 
Bitnje, Stražišče - Iz D ruš tva upoko jencev B i tn je-St raž išče 

obvešča jo č lane, da je še neka j p ros t i h m e s t za le tovan je v 

Izol i v t e r m i n u o d 19. d o 22. ma rca . Pr i jav i te se lahko v d r u -

š tven i p isarn i v S p o d n j i h B i tn jah al i v Š m a r t i n s k e m d o m u , 

l ahko pa t u d i po te l . : 0 4 1 / 7 0 6 673. Z a d n j i r ok za p r i j avo je 

20 . februar . 

OBVESTILA 

Pomoč starejšim občanom 
Bi tn je , Stražišče • Iz Druš tva upoko jencev B i tn je-St raž išče 

obvešča jo , da P E N A T R A N S , d . o . o.. Koroška c. 53d Kran j , 

n u d i p o m o č i n v a l i d o m in s t a r e j š i m o b č a n o m pr i neg i na 

d o m u , v g o s p o d i n j s t v i , n a k u p u in p r ip rav i hrane, p revoze 

d o razn ih p o m e m b n i h u s t a n o v ter op rav i l i n s k u p n o d ruže-

nje i n da j i h l ahko pok l iče te p o tel . : 0 7 0 / 2 5 8 311 ali 051 /897 

947 i n 0 5 9 9 / 4 7 949-

PREDAVANJA 

čebelarsko predavanje 
Kokrica - Čebe larsko d r u š t v o Br i to f -Predos l je vabi na preda-

van je o t e h n o l o g i j i čebe lar jen ja , ki bo ju t r i , v sobo to , 31. ja-

nua r ja , o b 9. ur i v p r o s t o r i h Tu r i s t i čnega d ruš t va Kokr ica, v 

K u l t u r n e m d o m u na Kokr ic i . Predaval bo g . Franc Prezel j . 

I n fo rmac i j e : 0 4 1 / 3 8 6 662 , Jakob Šink. 

Aktivno in zdravo v tretjem življenjskem obdobju 
Bitnje, Stražišče - Iz Druš tva u p o k o j e n c e v B i tn je-St raž išče 

v a b i j o na ude ležbo na dveh b rezp lačn ih p redavan j i h A k t i v n o 

in z d r a v o v t r e t j e m ž i v l j en j skem o b d o b j u , ki bosta v B io teh-

n i š k e m cen t ru N a k l o v S t rah in j u 17. f eb rua r ja o b 16. ur i . Pre-

davate l j i ca bos ta A n d r e j a A h č i n i n Nežka Baj t , un iv . i ng . ži-

v i l ske t ehno log i j e . Pri jave z b i r a j o v ponede l jek , 2. f eb rua r ja . 

hnjj'/^ 
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a l |M <L paHfc iura<iiia««itilasjj 

Gorenjski Glas 

v p i sa rn i v S p o d n j i h B i tn jah in v sredo, 4 . feb ruar ja , v Šmar -

t i n s k e m d o m u . Lahko se p r i jav i te t u d i p o te l . : 0 4 0 / 3 5 0 589. 

Če bo dovo l j p r i jav , bo o rgan i z i r an a v t o b u s n i p revoz. 

KONCERTI 
Koncert Mešanega pevskega zbora KD Jakoba 
Aljaža Medvode 
Smlednik • V ponede l jek , 2. f eb rua r ja , ob 19. u r i (po maš i , ki 

je ob 18. ur i ) bo v d v o r a n i K U D Smledn i k ponov i t ev le tnega 

koncer ta M e š a n e g a pevskega z b o r a KD Jakoba Al jaža M e d -

v o d e p o d v o d s t v o m Katar ine Žebovec , ki je tok ra t v gos te 

povab i l župn i j s k i o t r o š k i pevski zbo r , ki ga v o d i ista z b o r o -

vodkinja. 

RAZSTAVE 

Toplina angelov 
Slovenski Javornik - D P D S v o b o d a France M e n c i n g e r j a -

v o r n i k - K o r o š k a Bela i n Ba rba ra Ravnik v a b i t a na o d p r t j e 

razs tave s l ik z n a s l o v o m T o p l i n a ange lov , ki bo danes , v 

petek, 30. j a n u a r j a , o b 18. ur i v r azs tavnem sa lonu na Slo-

v e n s k e m Javo rn i ku . V k u l t u r n e m p r o g r a m u b o d o sode lova-

li s a k s o f o n i s t i g l asbene šo le Jesenice in pevka Mate ja Kun-

stek. Razstava bo o d p r t a d o 12. f eb rua r j a vsak dan od 16. d o 

19. u re . 

PREDSTAVE 

žena trpežnega moža 
Komenda - Jutr i , v s o b o t o , 31. j a n u a r j a , bo ob 19.30 v Ku l tu r -

n e m d o m u igra lska skup ina K U D Ma t i j e Val javca iz Pred-

dvora za igra la k o m e d i j o Žena t rpežnega m o ž a . 

Pršparan jur 
Bohinjska Bela, Lancovo - K u l t u r n o d r u š t v o Rudi ja Jedret iča 

R ibno vabi na o g l e d dveh e n o d e j a n k k o m e d i j Pršparan j u r in 

Ana l f abe t danes, v petek, 30. j anua r j a , o b 19. ur i v Ku l t u rn i 

d o m na Boh in j sk i Bel i , v nede l jo , i . f eb ruar ja , pa o b 18. u r i v 

K u l t u r n e m d o m u na L a n c o v e m . 

n domplan 
dnižtMiztIntonirino, nepremičnino, 
utanbAfn in onoroMko. d.d. 
krwi. bWweieow 14 

imi.t041/&47-4S3 

STANOVANJE PRODAMO 
Kranj, Vodctvodni stolp, dvosobno v II. 
nadsL izmere 61.29 m2,1. izgr. 1966, 
delno obnovljeno-kopalnica in okna I. 
2004. cena ^,000,00 EUR, možnost 
vselitve junij 1.2009. 
Kranj, Zbto po^ dvosobno, I. nadstr., v 
izmeti 5] m2, obnovljena kopalnica in in-
stalacije 1.2003, okna obnovfjena 12007, 
1. izgr. 1960. vpisano v ZK, možnost vse-
litve maj 2009, cena 89.500.00 EUR. 
Kranj, Planina II, dvosobno, prit)., v iz-
meri 61 m2. nizek objekt. I. izgrad. 
2004, cena 110.000,00 EUR, možnost 
vsefitve junij 1.2009. 
Kranj, Vodovodni stolp, trisobno v I. 
nadstr. izmere 82,08 m2,1 izgr. 1964, 
delfKJ obnovljetlo I. 2003 - okna. bal-
konska vrata, CK ni, plin v bk}ku, vpisa-
no v ZK. cena 112.500,00 EUR. 
Kranj, $oriqevo nase^ v novem objek-
tu dve trosobni v pritličju z atrijem, po-
vezava s kle^, kjer sta še dve sobi, in 
shrambo v izmeri 140,00 mz In dve 51i-
risobni w I. nadstr. s stopnicami v man-
sardo in kletno shrambe v izmeri 
181,00 rm. I. izgr. 2008, nadstandardna 

oprema; masažna kad in prha, talno 
ogrevanje, električne žaluzije, bambu-
sov padiet, vsi lastni priključki, ogreva-
nje na plin, vsako stanovanje dve parkir-
ni mesti, cena: stanovanje v prit. 
280.000,00 EUR, v nadstr. 290.000,c» 
EUR, v ceni je že obračunan 8,5 % 
DDV. 
HISE -PRODAMO 
Kranj, Sp. Besnka, visokopritlična, ttori-
sa 120 m2 na parceli velikosti 549 mz, 
CK na olje, tel. garaža, dve parkirni me-
sti, sonfra lega, hiJa je lepo vzdrževa-
na, I. Izgrad. 1981. cena 296.006,00 
EUR. vselitev možna konec leta 2009. 
Križe, Gorenjska, cnonadstropna - dvo-
stanovanjska, ttorisa 75 mz v vsaki eta-
ži na parceli velikosti 222 mz, I. izgr. 
1936, popolnoma prenovljena od I. 
2004-2006, CK na plin, tel., vse instab' 
dje v vsaki etaži ločene, tri paridriiča, 
cena 182.000,00 EUR. 
VIKEND-PRODAMO 
TrstenDc - Orle, zidan, visokopritlični, 
tlorisa 46m2 na parceli velikosti 478 
m2, lepa sončna lokacija, garaža, do-
stop tlakovan, ob vikendu tudi manjiSa 
brunarica, I. izgr. 1997, cena 
250.000,00 EUR. 
PARCELA-PRODAMO 
Kranj, proti NaMemu, v industrijski coni 
v izmeri 5957 m2 za proizvodnjo, skla-
dišča, parkirišče, cena 168 EUR/m2 in 
še cca. 18 EUR/rru za komunalni pri-
spevek. 

® Rciclio Trialcir 
woo7WQui» mvHMKf^aoA, jtaencg ^ ^ 

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

I 
PETKOVA PRIREOPTEV 

Gostuje: Čarodej Toni 

JABA DABA DU 
Petak, 30. januar 2009. ob 17.30 uri 

v Krice Krače. Glavni trg 22 
m 

M 
SOBOTNA MATINEJA 

Gostuje: Lutkovno gledališče Nebo 

TO JE ERNEST 

p A n i r « iR>uv r i 
1 T f .ua\n!W"-» 

K r v ^ j 

i 
1 

Sobota, 31. lanuar 2009. ob 10. uri 
v Prešernovem gledališču M i 

1 Gorenjski Glas ^ 

mailto:prelovsek@gmail.com
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LOTO 
Rezultat i 8. kroga 

• 2S. januar ja 2 0 0 9 

S. 7. 9. 21. 32. 34 'n 25 

Lotko: 8 8 4 0 9 2 

Loto PLUS: 2. 4. 9. 16. 24. 29. 

38 m 14 

Predvideni sklad 9. kroga za 

Sedmico: 270 .000 ELIR 

Rekordni sklad 9 kroga za 

Lotka: 2 . 2 0 0 . 0 0 0 EUR 

Garantirani sklad PLUS: 

20.000 EUR 

KsKERNi 
N E P R E M I Č N I N E 

Maistrov trg 12,4000 Kranj 
Td. 04/20213 53.202 25 66 

CSM 051/320 700. Email: info@k3-kefn.si 

Predstavljamo nekaj nepremičnin iz 
naie bogate ponudbe, ki jo v celoti 
preberete na naši spletni strani: 
www.k3-kem^i 

POSLOVNI PROSTORI: 
Prodamo: gostilno, letnik 93, skupne 
povriine 540 m2, in ima jedilnico {35 
stolov), galenjo (55 stolov), posebna 
soba (40 stolov), plesišče in teraso 
(100 m2 • 40 stolov) in ostali prosto-
ri (kuhinja, ločene sanitarije, shram-
be, garderoba, kotlovnica, pisarne, 
hladilnica) in. parkirni prostor za 30 
avtomobilov, cena « 970.000,00 
EUR, možnost najema za 4.000,00 
EUR na mesec z opremo. 
HISE . NOVOCRADNjE: 
Prodamo: 

LANCOVO pri Radovljici: v naselju 
novih hi$ (dvojčki ali trojček) v Iti. 
podaljšani gradbeni fazi, skupaj 7 
hiS. stan. povrSine 191 m2. na zem-
ljišču od )8o • 332 m2, cena se giblje 
od 183.000 EUR do 199.000 EUR. 
mirna lokaciji pod gorami v bližini 
Radovljice. 
Novogradnja je last K 3 KERN. Pri na-
kupu hiš lahko izkoristite POSEBNE 
UGODNOSTI!, ker v kupnino upoš-
tevajo tudi vaše morebitno stanova-
nje in doplačate le razliko. UREDI-
MO BANČNE KREDITE. 
BITNjE PRI KRAN)U: hiša • dvojček 
stan. površine 135,02 m2, I. 2008. 
250 m2 zemljišča, v podaljšani l i l . 
gradbeni fazi (vgrajena okna in vhod* 
na vrata, 12 cm fasada), hiSa ima 
klet, pritličje in mansardo, cena « 
145.000,00 EUR. 
ZEMgifiCA: 
Prodamo: 

Kranj (bližina sodišča): stavbno zem-
ljišče 1.089 primemo za gradnjo 
poslovno • stanovanjskega objekta 
za 212.000.00 EUR. 
Komenda: stavbno zemljišče cca. 
750 m2, lahko tudi KOOO m2 po 150 
EUR/m2. s pridobljenimi projektni-
mi pogoji za gradnjo hiše-dvojčka, 
možnost dokupa zemljišča do skup-
ne površine 3.200 m2. 
Šenčur stavbno zemljišče 762 m2, 
za gradnjo stan. hiše, na robu nase-
lja. ravna, pravokotna, že plačan ko-
munalni prispevek, cena » 220 
EUR/m2. 
STANOVANJA: 
Prodamo: 

lesenke 3 SS, 76.59 m2. L 1985. po-
polna prenova I. 2007 (okna. vrata, 
instalacije, keramika v kopalnici in 
kuhinji, slikopleskarska dela), 6./12 
nad., nova oprema v celoti, 2. balko-
na in klet. last K 3 KERN d. o. o., 
cena: 108.000,00 EUR. 
jesenice: 1 G, 29.38 mz, popofna pre-
nova I. 2007 (kopalnica in kuhinja z 
instalacijami, PVC okna, novi tlaki in 
vrata, slikopleskarska dela), nova 
oprema v celoti, balkon in klet. last K 
3 KERN d.0.0., cena: 55.000,00 EUR. 
Kranj, Planina t: 1 G, 32,50 rrn v 2. 
nad., nizek blok, letnik 75, kuhinja lo-
čena. cena 62.000 EUR. 
Kranj, Planira II: 1 SS, 49,60 m2 v 7. 
nad. od 7 nad., predelano v 2 SS s ka-
binetom (pregrajena dnevna soba in 
kuhinja), letnik 82, prvotno stanje, 
cena « 87.000.00 EUR. 
Ravne pri Tržiču: 2 SS, 57,30 mz v i . 
nad. od 3. letnik 59, mirna lokacija, 
urejen blok. lastna parkirišča pred 
bbkom, CK, cena «75.000,00 EUR. 
Kranj, Planina tli: 58.62 m2,1,5-sob-
no. zgrajeno I. 1986, S-/7 nad., eno-
sobno stanovanje s kabinetom, vsi 
priključki, dobro ohranjeno, velik bal-
kon, odprt pogled na Primskovo, ta-
koj na voljo, prodamo. Cena: 
92.000.00 EUR. 

wv#w.k3-kern.s 

Mali oglasi 
tel.: 201 42 47 
fax: 201 42 13 
e - m a i l : m a l i o g l a s i @ g - g l a s . 5 i 

Male oglase sprejemamo: za objavo 
v petek - v sredo do 13.30 in za 
objavo v torek do petka do 14.001 
Delovni čas: od ponedeljka do četrt-
ka neprekinjeno od 8. do 19. ure, 
petek od 8. do 16. ure, sobote, 
nedelje in prazniki zaprto. 

NEPREMIČNINE 
STANOVANJA 
PRODAM 

DVOSOBNO stanovanje v Radovljici, 
vel. 46.86 m2, visoko pritlični, obnov-
ljeno december 2008, tekoj vseijivo, 
«041 /324^354 

DVOSOBNO stanovanje, star 4 leta, 
lepo, sončno v Kranju ali menjam za 
hišo z mojim doplačilom, okolica Kra-
nja, V 0590/54-660 

9000564 

MILJE, 3SS, 83.35 m2. etaža hiše, 
1.79, pritličje, terasa, kamin, parkiriš-
če, CK - olje. lastni vrt 72 m2, etažna 
lastnina vpisana v ZK, ob gozdu, mima 
okolica, AGMA. d.o.o. Koper, Vojkovo 
nab. 3, Koper, t r 031/335-444 

90004 )0 

Lokacija KranJ-KokrIca, sončna 
lokacija, izvoz na avtocesto, šota. 
trgovina v neposredni bližini, spod-
nja stanovanja z atrijem, zgornja z 
balkoni, lokacija kompletno ograje-
na. stanovanja izdelana v 3 PGF, 
velikosti od 83 - 120m^ Cena 
1.280,00 + 8.5% DDV. 
InhOSI 807 877.041 889 742 

ODDAM 

OPREMLJENO garsonjero na Bledu, 
v alpskih blokih, za daljši čas, V 
041 /850^06 9000496 

1,5 SOBNO, opremljeno stanovanje v 
Cerkljah, samskemu moškemu, ž e r ^ 
ali paru, SAT-TV, P. CK. internet. 
300,00 EUR + strošW. 9 040/650-
652 9000549 

ENOSOBNO stanovanje v Škofii Loki. 
na Partizanski cesti, t r 031/308-130 

9000004 

NAJAMEM 

DVOSOBNO stanovanje. Cerklje z 
okolico. » 041/997-294 

9000469 

HIŠE 
PRODAM 

ORMOŽ - Sv. Tomaž, na hribu, med vi-
nogradi, z razgledom prodam novejšo 
hišo, 158 m2 površine, parcela po že-
lji. t r 040/341-120 

9000494 

STAREJŠO htšo z vrtom in garažo na 
podežel ju.« 0 4 1 / 2 0 « ) 6 6 

9000SS> 

POSESTI 
PRODAM 

ZA211DLJIV0 parcelo, ravno, sončno. 
Bitnje, t r 041/640-949 9ooo4&6-

TRAVNIK. 0 5 0 ha. k.o. Lahovče - Vo-
pov l j e .« 041/743-299 0000417 

KUPIM 

GOZD ŠK. Loka In okolica, lahko tudi 
Poljanska in Selška dolina, v 
070/828-240 90oo»r 

TRAVNIK na relaciji Radovijtea - Žirov-
nica. « 031 /727-035 «000523 

gekkoprojekt 
nepremičnine 

Bfftof79A, 4000 Kranj 
info-nep99ekkoproi)ekts> 

www.gekkopro)ekt&i 

04 2341 999 
031 67 40 33 

NAJAMEM 

PRAZEN hlev za ovce v Cerkljah, O 
0 3 1 / 5 2 1 - 3 0 7 900063? 

POSLOVNI PROSTORI 
ODDAM 

v NOVI poslovni stavbi na Koroški ce-
sti 21, Kranj, oddam v najem dva po-
slovna prostora v skupni izmeri 43 m2. 
Inf. na, t r 041/517-191 

0OW2l7 

GARAŽE 
PRODAM 

GARAŽO na Ptanlni (Gogalova ultea). 
9 041/240-310 9000008 

ODDAM 

GARAŽO v Šk. Loki. Grohaijevo nase-
lje. 16 m2. t r 070/828-240 

MOTORNA 
VOZILA 
AVTOMOBILI 
PRODAM 

AVTOMOBILI -odkup, prodaja.prepi-
si. konkurenčne cene, Mepax. d.o.o., 
Planina 5, Kranj. 1* 041/773-772 

CITROČN )Csara. I. 99, 142.000 km. 
odlično ohranjen, motor odličen, cena 
po dogovoru. i r 040/428-181 

9000S62 

FIAT uno. I. 90. 109.000 km. dobro 
ohmajen. V 040/552-788 

90DOS4t 

OPEL Corsa 1.2.1. 95 cena po dogo-
vonj, t r 041/503-518 

fiooo&^a 

OPEL Zafiro 2.2 TDI, L 03, 159.000 
km reg., klima, orig. vlečna nap., 
cena: 8 .000,00 EUR. 9 041/378-
8 0 3 9 0 0 0 6 7 6 

RENAULT CIt01.2,1.00 6l. iMket. 3V. 
cena: 2.400,00 EUR. t r 040 /463-
0 0 0 9000583 

ROVER. I, 98 ohranjen, t r 041/583-
8 7 0 9000621 

GOLF V TDI 1.9TRENDUNE. 1. 04, 
85.000 km 1. lastnik, garažiran, ugod-
no. 041/824-280 9000594 

AVTOMAŠ: 
ČESNJEVEK 22. CERKLJE 

VW Lupo. 1.99: VW Polo, 1.2002; Re-
nault d io, 1.98; Renault Clio, 1.2000; 
Renault Scenic, 1.2000; Renault Kan-
goo. I. 2000; Citroen Xsara, I. 2002; 
Hyundai Accent. 1.2001: Seat Cordo-
ba, 1.2000; Peugeot 206.1. 99; Peu-
geot 306. I. 2000: Ford Focus, 1. 
2000; Hyundai Getz, 1. 2002; VW 
Passat Karavan. 1.2003; Opel Corsa, 
I. 99; Fiat Purtto. I. 2000; Reanult 
Twingo, I. 99; Fiat Bravo, I. 99. 

K R E D I T N A P O L O Ž N I C E 

Garancija 
TEL: 0 3 1 / 4 ^ 0 1 2 

POLO Variant SDi, 1.00 lepo ohranjen, 
t r 041/72&-702 900069« 

VOLVO V 40 diesel, I. 03 dobro ohra-
njen. Opei meriva 1.7 diesel, dobro 
ohranjen, v 031/387-397 

KUPIM 

Touran 1.9 TDI. I. 05. t r 
041/330-020 9000566 

DRUGA VOZILA 
PRODAM 

KOMBI VW Transporter 2.5 TD s se-
deži. podaljšan, servisiran, t r 
041/697-492 

MOTORNA KOLESA 
PRODAM 

MOTOR Vamaha FZ-6S. 72 kV/. 1.05, 
17.500 knn čm in CAGIVA Canyon 
500. 29 kW. I. 07. 7.800 km. srebrn, 
t r 031 /668-463 9000S40 

AVTOPELI iN OPREMA 
PRODAM 

GUME. zlnnske, nove Eskimo 175/ 
65/14. t r 040/756-389 

9000671 

NOVA. 14 eolska, jeklena platišča za 
CllO.tr 041/858-149 

S000472 

PLATIŠČA, GUME za različne avte 
več dimenzij. mak> rabljeni akumulator-
j i . « 0 4 1 / 7 2 2 - 6 2 5 9000374 

PRTUAŽNIK za smuči in Kolo za Su-
zuki GimI, t r 031/883-183 9ooo636 

STROJI 
IN ORODJA 
PRODAM 

KIPARSKO - graverski voz. nov 390 
EUR. šeping 490 EUR. grafično prešo 
za visoki tisk 390 EUR, t r 040/609-
6 0 4 9000407 

KOMBINIRKO 300 mm in 160 mm. t r 
031/352-605 

9 0 0 0 6 0 0 

PODAJALNI stroj za les. 4 brzine, 2 
naprej, 2 nazaj. u ^ n o . t r 031/262-
0 4 6 9000524 

REZALNIK ali krožno žago za kerami-
ko in kamen nova. 2.5 kVV. 220 V, i r 
040/352-095 OOCCSAS 

ROČNO črpalko za prečrpavanje nafte 
in Olja iz soda. t r 041/858-149 

9000473 

KUPIM 

ŽAGO ŽAMAR za žaganje desk. t r 
0 4 1 / 2 2 0 ^ 4 0 

9000617 

GRADBENI 
MATERIAL 
GRADBENI MATERIAL 
PRODAM 

SMREKOVE deske in plohe, zračno 
suhe. les za ostrešje, t r 041/350-
503 

9 0 0 0 6 8 0 

ZRAČNO suhe, smrekove deske 25 in 
50 mm. t r041/373<366 

9 0 0 0 6 0 4 

STAVBNO POHIŠTVO 
PRODAM 

NOVA vhodna vrata s podbojem. 30% 
ceneje, t r 041/271-953 

9 0 0 0 6 2 9 

NOVO PVC okno bele barve, zastek-
ljeno z roleto in senčilom z.m. 
118x122 cm. t r 04/20-42-765 

900PS79 

KURIVO 
PRODAM 

DRVA metrska ali razžagana. možna 
dostava, t r 041/718-019 

STANOVANJSKA 
OPREMA 
POHIŠTVO 
PRODAM 

FRANCOSKO posteljo in nov. mo-
dem. nizek regal za dnevno sot>o, pre-
dali na tiho zapiranje, t r 041 / 5 4 ^ 7 6 

9000605 

PODARIM 

SPALNICO - 3-delfM omara. 2 postelji 
brez jogija, 2 nočni omarici in psiha. 
dobro ohranjeno, t r 01/51-26-830 

GOSPODINJSKI 
APARATI 
PRODAM 

PRALNI in sušilni stroj Gorenje, « 
041/878-494 9000573 

ŠTEDILNIK Gorenje, design Pinin - fa-
rina. kuhalna plošča 4x elektrika, ven-
tilatorska pečica 5 nivojev. 1.03, upo-
rabljan 4 teta. 350 EUR. t r 031/374-
734 9000009 

ZAMRZOVALNO strinjo Gorenje, volu-
men 380 I, dobro ohranjeno, t r 
04/25-21-429 9000603 

ZAMRZOVALNO omaro Gorenje, raz-
red A. skoraj nova, na 3 predale, ce r^ 
100 EUR. t r 04/25-22-866 9oooM7 

ZAMRZOVALNO omaro, 6 predalov, 
lepo ohranjeno, t r 04/51-20-259 

GLASBILA 
PRODAM 

KITARE, sintetizatorji. harmonike ter 
ostali glasbeni inštnjmenti In oprema, 
po konkurenčnih cenah. Trgovina Sin-
kopa, Jalnova 2, Radovljica, t r 
0 4 / 5 3 - 7 8 - 5 1 6 0000S62 

ŠPORT, 
REKREACIJA 
PRODAM 

TOTAL SAVNO, top shop. samo l x 
rabljena, u g o d n o . « 031/883019 

9000S42 

HOBI 
PRODAM 

RAZUČNE kipce od Tita do Trubarja 
In več starinskih predmetov, t r 
031/449-038 9000530 

OBLAČILA IN 
OBUTEV 
PRODAM 

PUSTNE kostume za otroke od 6 me-
secev do 16 let. kvalitetnih materialov 
in izdelave, od 8 do 3 0 EUR. t r 
01/42-31-761. 031/626-226, 031/ 
786-497. www.pustnikostumi.si 

0 0 0 0 3 6 6 

MEDICINSKI 
PRIPOMOČKI 
OKULISTIČNI pregledi In možnost 
brezplačne^ okvirja ob očalih na re-
cept Optika Aleksandra, Olandia 
Kranj, tel- 04/235-01-23 in Optika 
Saša Tržič, t r 04/59-22-802 »oooje 

ŽIVALI 
IN RASTLINE 
ZAMENJAM 

MLADEGA labradorca za volčjaka ali 
podobnega, t r 04 /53^3 -484 

9000670 

KMETIJSTVO 
KMETIJSKI STROJI 
PRODAM 

SAMONAKLADALKO Mengele lavsu-
per 330, možna menjava, t r 031 / 
3 8 7 - 3 9 7 9000577 

TRAKTORSKI odjemalec silaže 
Strautmann z viličarjem nagibom in pri-
tiskačem kocke, t r 041/608-765 

»00050S 

TRANSPORTNI plato za manjši trak-
tor. tritočkovni priklop, t r 041/482-
5 4 7 9000S39 

TROSILEC za hlevski gnoj SIP. gorski 
na dva pokončr^ valja in cistemo Cre-
ina 12001. t r 0517673-752 

9000514 

KUPIM 

RABLJENO cisterno za gnojevko 3 -
5000 I in prodam traktorsko škropilni-
co 200 I. KŽK, t r 04/57-21-072 

SADILEC za krompir in pajek SIP. t r 
031/426-238 9000S00 

TRAKTOR do 50 KM in kiper prikoli-
co. t r 041/502-911 

900053} 

TRAKTOR Zetor. Univerzal Štore ali 
ll^rr. lahko v okvari. i r 051/203-387 

9000555 

PRIDELKI 
PRODAM 
DOBER, domač cviček od 301 naprej, 
t r 0 4 0 / 1 2 3 ^ 9 8 9000567 

JEDILNI krompir, beli in rdeči po 3.5 
centov za kg, okolica Kranja. 9 
041/971-508 9000547 

JURČKE, vložene v kis in zamrznjene, 
cele ali narezane. I. kvalitete, t r 
0 3 1 / 5 0 1 - 1 3 5 9000586 

RDEČO peso, t r 04/51-22-855 
9000513 

SILAŽNE bale 1. košnja In seno, bali-
rano v kocke, t r 040/951-707 

9000569 

SUHO seno v okroglih balah In stiažne 
bale. t r 041 /288-966 oooosie 

UGODNA ponudba jonatan. jonagokj. 
gk>ster. kJared. Prosen. Strahinj 10. t r 
0 4 / 2 & - 7 1 - 1 0 3 9000509 

VZREJNE ŽIVALI 
PRODAM 

BIKA simentatea. težkega 150 kg. sta-
rega 3 mesece, cena po dogovoru, t r 
04/57-43-448. 051/834-106 

9000S15 

BIKCA simentatoa. težkega 120 kg in 
prašiče, težke 30 kg, t r 040 /758-
5 2 4 9 0 0 0 5 5 6 

BIKCA čml In temno rjav, stara 14 in 
20 dni. t r 04/25-60-223. 031/840-
2 6 6 9 0 0 0 6 0 2 

BIKCA križanca, starega en teden, t r 
031/356-669 gooo603 

BREJO kravo, lisaste pasme, staro 8 
let. telitev aprila. 9 041/596-^78 

ČB BIKCA starega 14 dni in ovce. 
Žabnlca, t r 031/375-166 

ČB BIKCA, starega tri tedne, t r 
041/254-711 9000620 

ČB BIKCA, starega 20 dni. t r 04/25-
22-112 9O0O5S0 

ČB BIKCA za rejo ali za zakol, t r 
041/882-021 dooo563 

ČB BIKCE in križAv:» od 70 do 120 
kg. 10 kom. 9 041/567-108 

9 0 0 0 5 0 2 

ČRNO-BELEGA t»kca. starega 3 ted-
n e . t t 031/235-118 9000534 

DVA ČB bikca, 9 041/781-305 
9 0 0 0 5 6 4 

HRUŠEVO žganje. 9 041/862-078 
9000619 

KRAVO ciko s teletom, pašno, t r 
04/25-21-182 9000544 

PRAŠIČE, težke 25 in 70 kg. t r 
04/25-95-600 9000510 

PRAŠIČE 30 do 130 kg. Gh>bočnik. 
Voglje, Letališka 7, t r 041/745-685 

PRAŠIČE težke od 70 do 100 kg, 9 
040/779-850 9000546 

PRAŠIČE različne velikosti za rejo in 
2ak0l.tr 04/59-58-263 

TEUCO simentalko, brejo 7 mesecev. 
9 04/51-81-048 9000653 

TEUCO sin>entalko, v 9. mesecu bre-
josti, t r 04/53<33-196 

9000559 

TEUCO simentalko, brejo 5 mesecev 
in meso mladega bika. krmljenega 
samo s senom, Perdan. Beleharjeva 
4a. Šenčur, t r 04/25-11-389 

9000607 

TEUČKO simentalko. staro 14 dni, t r 
041/386-837 90005» 

TEUČKO simentalko. staro en teden, 
t r 031/225-062 9000533 

TELIČKO simentalko. staro 7 dni. 
Mošnje 7. t r 04/53-38-193 

9000S76 

TEUČKO simentalko. staro 10 dni. t r 
041/263-728 90OO5M 

ZAJCA, orjaški lisec, t r 040 /943-
6 9 0 9 0 0 0 5 6 0 

ZAJCE za pleme ali zakol, t r 04/53-
34-069. 041 /358-021 9000561 

ZAJKUE belgijski orjak, t r 040/651-
3 5 3 900056S 

KUPIM 

BIKCA simentalca, starega 6 do 12 
mes., prodam suha, kostanjeva dnra z 
dostavo. 9 04/23-11-964 9000595 

BREJO telk:o simentalko. staro 5 do 8 
mes.. t r 031/830-364 9000556 

TELETA stmentak» ali križanega. sta-
rega 10 dni, i r 031/238-468 MOO&32 

VEČ simentak^ev od 200 do 300 kg. 
t r 04/25-21-695. 040/213-206 

9 0 0 0 5 8 7 

OSTALO 
PRODAM 
VITLO RIKO 3 t, hidravlični izvlek. 
nova zajla in bikca simentalca, t r 
041/600<350 9000589 

ZAPOSLITVE (m/r) 
NUDIM 

DELO DOBI kuhar, picopek Grega 
Herlec s.p.. Planina 3. Kranj, t r 
040/607-487. Grega 9000463 

REDNO zaposlimo pridnega in vestne-
ga natakarja Slavkov dom. Golo brdo 
8. Medvode. 9 01/36-11-2429ooo5»4 

SIMPATIČNO dekle (lahko srednjih let 
- odgovorno) za delo v strežbi zapc^t-
mo. sob., ned. prosto. Kavni kotiček 
Čuk. Kidričeva 47. Kranj, t r 
031/444-247 90OO6O6 

V GOSTILNI Pr- sedmič, v Gorenji 
vdši, Poljdriška c.68. zapošlimo kuhar-
skega pomočnika ali kuharja, t r 
041/790-247 90OO49e 

Iščemo 3 osebe (m/ž) 
za prodajo. 

Nudimo vam: tedensko plačilo, 
delovni čas po dogovoru, 

dobro delovno okolje. 
Če ste marljivi, imate dober pristop 

pri delu in ste h kdaj prodajan 
oziroma si želite prodajati, potem 

pokličite gospodi Cvatks, 
041623 8S7.e^aii: 

bran8.cvetko@iv-za)ozba.si 
irtiute 00 0. « X mo MM« 

mailto:info@k3-kefn.si
http://www.pustnikostumi.si
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v PE KRANJ priučimo in zaposlimo te-
lefonista/ko. delo od ponedeljka do 
petka od 8. do 15. ure. Fantom Inter-
national, d.0.0.. Ul. M. Grevenbroich 
13. Celje. i r 051/435-145 Mocuei 

ZA NEDOLOČEN 6as zaposlimo za-
stopnike za tererwko prodajo artiklov 
za varovarvje zdravja. Oglejte si 
www.sinkopa.si. Sinkopa. d.o.o.. Ži-
rovnica 87, Žirovnica, t r 041 /793-
367 woo354 

ZALOŽBA Nova revtja. d.o.o., Cankar-
jeva 10 b. Ljubljana, vabi k sodetovanju 
zastopnike za prodajo uspešne knjižne 
zbirke pravfjic. Delo je na terenu ali v 
telefonskeai studiu. Dodatne Int., O 
031/532-862 dooo4eo 

IŠČEMO avtokleparja, Avtotri. d.o.o.. 
Rupa 38. Kranj, t r 04/20-19-380 

9000073 

REDNO zaposlim osebo za preproste 
montaže na terenu. Španovir^, d.o.o.. 
Savska loka 21, Kranj. i r 041/510-

3 6 7 9000546 

IŠČEM 
KOT VOZNIK z lastnim manjšim kami-
jonom klperjem do 2 t, s ponjavo. ® 
041/758-958.041/593-291 eooosse 

ISČEM DELO. pomoč starejšim, pro-
daja v trgovini aH čiščenje pisarn, t r 
040/333-865 9000565 

POPOLDANSKO dek>. šivanje, čišče-
nje blokov, pomoč v gostilni, i r 
0 4 0 / 7 1 3 - 6 1 1 9000672 

ČIŠČENJE, tikanje na vašem domu, 
Tržič z okolico, Kranj z okolico, t r 
031/227-726 9ooo5S7 

POSLOVNE 
PRILOŽNOSTI 
IŠČEM klarinetista in kitarista ali basi-
sta starejše generacije z Gorenjskega, 
t r 031 /796^04 90005C« 

GOTOVINSKI KREDfTI DO 10 
LET ZA VSE ZAPOSLENE, 
TUCM ZA DOLOČEN ČAS, THR 
UPOKOJENCE, do 50 % obr., 
obveznosti niso ovira. Tudi kre-
diti na osnovi vozila in leasingi. 
Možnost odplačila na položni-
ce. piidemo tudi na dom. NU-
MERO UNO, Kukovec Robert 
s^^ Mfinska 22,2000 Maribor, 
o^252-V4&-26, 041/750^60 

K N A U F E K 

spuščeni stropi / predelne stene 
obnova mansard 

Srečko Sabljak s.p., Tuga Vidmarja 6 
4000 Kranj / Slovenija 

g: +386 40 425 360 
i: knaufek.com, e: ssabljak@gmail.com 

STORITVE 
NUDIM 

D£LO na področju prevajanja in inštru-
iranja angle^ega jezika za OŠ in SŠ. 
t r 031/323-235 ®ooo6M 

DUO ROLO tšce delo z igranjem na 
obietnteah, porokah, zabavah z doma-
čo in zabavno glasbo, t r 041/224-
9 0 7 0000387 

ONE MAN BAND, igranje na obletni-
cah in zatiavah, 031/595-163 0000212 

REDNO ali honorarno delo kot CNC 
strugar alt kakršnokoli delo v tovarni, 
gradbeništvu ali na svojem domu. sem 
resen in zanesljiv, t r 041/347-272 

ADAPTACIJE ADAPTACIJE, novo-
grddnid od temelja do strehe. Notranje 
onnete. fasade, kamnite škarpe, urej^ 
nje in tlakovanje dvorišč, z našim ali va-
širr) materialom. SGP Bytyqi d.n.o.. 
Staiževo 3a, Kranj, t r 041/222-741 

a008742 

ADAPTACIJE, novogradnje, fasade, 
škarpe. dvorišča - vsa zidarska dela in 
popravila vam izdelamo mojstri s 25-
tetno tradicijo. Grating M, d.o.o.. Ce-
sta na Brdo 85, Ljubljana, t t 01/2&-
64-566. 031 / 35&-401 0000347 

ADAPTACIJE, vsa gradbena dela, n o 
tranje omete, fasade, adaptacije, tla-
kovanje dvorišča, ograje, kamnHe 
škarpe in dimnike, kvalitetno, hitro In 
poceni, SGP Beni. Stnjževo 7, Kranj. 
9 041/561-838 eooosM 

A5TERIKS SENČILA Rozman Peter, s. 
p.. Senično 7, Križe, tel.: 5 9 ^ 1 7 0 . 
041/733-709: žakizije. rokv. rolete, la-
meine zavese. pBse zavese. komarNki. 
markizB. www.asteriks.net 800e8&4 

FLORiJANI. d.o.o.. C. na Brdo 41. 
Kranj izvs^a vsa gradbena dela od te-
meljev dO štfdhe. adaptacij«, ometi, 
ometi fasad, kamnite ikarpe, tlakova-
nje dvorišč. 9 041/557-871 

9000071 

GRADBENIK REXHO d.n.o., Adergas 
13. Cerklie. izvaja od temeljev do stre> 
he. notranji ometi, vse vrste fasad, 
kamnite škarpe, adaptacije, urejanje in 
tlakovanje dvorišč. 9 041/589-996 

0000018 

GRADBENO PODJETJE KRANJ, 
d.o.o. Zupanova 6, Šenčur Izvaja vsa 
gradbena dela. notranje omete, vse vr-
ste fasad. adaptacije, novogradnje, tla-
kovanje dvorišč, kvalitetno, hitro In po-
ceni. t r 051/354-039 9000308 

I2^ELAVA finskih savn po naročilu M 
& V Ptaninšek In partner, d.o.o., ŠIrv 
kovTum 23. Vod ice .« 031/206-724 

•000U9 

IZDELAVA podstrešnih stanovanj s 
kompletno ureditvijo napeljav in takojš-
nja montaža pohištva iz IKEA centra v 
Celovcu. Izdelava ponudb in svetova-
nje, Andrej Tominc s.p.. Poljane 45. 
Poljane, t r 0141/515-139 soooeoi 

KITANJE. brušenje, beljenje sten, po-
laganje laminatov in gotovih parketov. 
M & V Pianinšek in partner, d.o.o.. Šin-
kovTum 23. Vodice, t r 031/206-724 

000014« 

KUUČAVNIČARSTVO in prevozi, iz-
delava ograj, stopnic, nadstreškov, 
poh. rešetk, vrat, tudi drsnih. Prevoz 
tovora s kombijem, Jenkole Drago, 
Prebačevo 32a, Kranj, t r 04/232-64-
26, 040/845-860 

»000596 

PoSk so ti moči, 
zaprl si oči. 
Zdaj boš mimo spal, 
a v naših srcih boš ostal. 

ZAHVALA 

f 

v 75. letu nas je tiho zapustil na5 dragi mož, o^e, ata in brat 

JOŽE Ž N I D A R 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijate-
ljem in znancem za izrečena ustna in pisna sožalja, darovano 
cvetje, sveče in darove za sv. maše. Hvala gospodu župniku Ur-
banu za lepo opravljen pogrebni obred, ki so ga oboga^ gospod 
Klemen, diakon Bojan in pevd Zupan. 
Hvala vsem, ki so ga razumeli v času njegove hude bolezni, 
molili zanj in ga pospremili k večnemu po6tku. 

Žalujoči vsi njegovi 
Šenčur, januar 2009 

ZAHVALA 

Srcejč dalo vse, kar Je imelo, 
nobene bilke zase ni poželo. 
Ni več tvojega smehljaja, tvojih pridnih rok, 
utihnil je tvoj ̂ as, žalost in bolečina sta po nas. 

Ob boleči izgubi drage mame, babice, sestre in tete 

A N G E L E VOLČIČ 
roj. Ihan, iz Stražišča 
17. IZ. 1925 - 1 4 . 1 . 2009 

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečeno sožalje, darovane svete maše, cvetje in sve-
če. Hvala, ker ste našo mamo v tako velikem številu pospremili 
na njeni zadnji poti. Posebna zahvala Onkološkemu inštitutu, 
osebju dr. Petriča, gospodu župniku Likarju za lepe misli in bo-
goslužje ter Skrjančkom za zapete žalostinke. Se enkrat hvala 
vsem, ki ste imeli radi našo mamo, ste bili njeni prijatelji, jo 
obiskovali, z njo Čutili in molili zanjo, predvsem v zadnjih me-
secih njenega trpljenja ter za vse iskrene misli, ki so bile in 
bodo namenjene naši dragi mami. 
Hvala Bogu za dar njenega življenja, vero in trdno upanje v 
Večno življenje! 

V tihi žalosti hvaležni vsi njeni! 
Predoslje, Tenetiše, Šenčur, Muljava, Kranj, Koper, januar 2009 

NAJEM kombi vozil, avtovleka non • 
stop. tgor Konkolič s.p.. Triglavska 12, 
Kranj, n 041/897-492 j«j64$s 

NE MORETE kzdravniku, po nakupih, 
skuhati kosila, pokličite. Zdravka Se-
njak. Milje 51, Visoko. « 040 /600-
6 3 4 0 0 0 0 5 9 2 

OBČA&HO v a i ^ malčkov, mlaiSti šo-
iarjev in pomoč pri naiogi. prevoz na inter-
esno dejavnost. Zdravka SenjaK Milje 51. 
Visoko. 9 040/600634 9000&91 

OBŽAGOVANJE in 
stopnih dreves, Aljoša 

težje d o 
vab s.p., 

Spodnje Vetrno 9, Križe, 9 051/225-
5 9 0 9 0 0 0 0 4 2 

OD TEMEUEV do strehe, notranje 
omete, vse vrste fasad, žkarpe ter tla-
kovanje dvorišč, kvalitetno, hitro in po-
ceni. Arl>aJ. d.o.o.. Zg. Bela 24, Pred-
dvor, 9 041/241-149 

Mootro 

TEŽKA gradbena n)eharezaciia, zkdarska 
dela, gradnja na kijuč. adap^d^. u r ^ 
nje okolja, fasaderstvo, izkopi... TGM. 
Florent Hegič 8.p., Savska c. 56. Kranj. 
9 04V529474. 041/811-302 

9000S97 

IZOBRAŽEVANJE 
NUDIM 

UČINKOVITE Inštrukcije angleščine, 
francoščine, nemščine. sk>vensčine : 
individualni tečaji; matemetika in fizika 
za osnovne šole, Mentor. Mirjar^ Trbtč 
s.p., Žanova ul. 34 . Kranj, 9 
041/656-053 

ZASEBNI STIKI 
OČKA z dobrimi nan^eni išče Iskreno 
punco za resno razmerje, t r 
041/959-192 

90006 )2 

SPOROČILO O SMRTI 

ŽENITNA posredovalnica Zaupanje za 
ljudi vseh starosti, ki si želijo življenja v 
dvoje. 9 031/836-378 «ooo«ii 

RAZNO 
PRODAM 

REZERVOAR za vodo. 30001, nerab-
ljen. cena 450 EUR. 9 040/862-667 

0 0 0 0 5 6 6 

ZAJCE za pleme ali meso, očiSčene, 
biološko krmljone in smetnjake na dva 
aN štiri kolesa, 9 040/845-860 

9000S90 

G G 
naročnine 

04/201 4241 
e-pošta: narocnine@g-gla5.si 

www.gorenjskigIas.si 

Svojo življenjsko pot je sklenib naša upokojena sodelavka iz Finančno računovodskega sektorja 

M A R I N K A PREVC 
roj. 1930 

Od nje se bomo poslovili danes, v petek, 30. januarja 2009, ob 14. uri na pokopališču 
v Kranju. Ohranili jo bomo v lepem spominu. 

KOLEKTIV SAVA 

ZAHVALA 

V 87. letu nas je zapustil naš dragi 

PAVEL L U Ž A N 
12 Šutne 15 pri Žabnici 

Hvala vsem, ki ste mu lajSaL bolečine in ga bodrili v času nje-
gove dolge bolezni, še posebna zahvala dr. Bavdku in negoval-
kam službe pomoči na domu. Hvala krajevnim organizacijam 
ZB NOV Zabnica in Bitnje» KS Zabnica, PGD Žabmca, Društvu 
upokojencev Žabnica, pogrebni službi Navček ter g. Ambrožiču 
in g. Hafnerju za ganljive besede slovesa. Hvala vsem sorodni-
kom, sosedom, prijateljem in znancem, ki so se od njega poslo-
vili in ga pospremili na zadnji poti. 
Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat iskrena hvala.. 

Žalujoči vsi njegovi 

OdSla si tja, kjer ni solza, ZAHVALA 
ni trpljenja, ne gotja. 
Ostala tvoja je dobrina, V 82. letu starosti je odšla k večnemu počitku naša draga 
v naših srcih bolečina. mama, stara mama, babica, sestra, teta, sestrična in tašča 

M A R I J A H R I B A R 
izBašlja 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom, sorodnikom, prijate-
ljem in znancem za izrečeno sožalje, podarjene sveče in rože. 
Hvala gospodu župniku Mihu Lavrincu za lep pogrebni obred, 
pevcem iz Predoselj, gospodu za zaigrano Tišino, pogrebni 
službi Navček in Društvu upokojencev Preddvor. Hvda vsem, 
ki ste jo imeli radi in ste naŠo mamo pospremili na zadnji poti. 

Žalujoči vsi njeni 
BaŠelj, Podreča, 20. januarja 2009 

i 
ZAHVALA 

V 84. letu nas je zapustila mama, stara mama, tašča, prababica, 
sestra in teta 

DOROTEJA PRIMOŽIČ 
roj. Kokalj iz Podjelovega Brda 23 , 1924 - 2009 

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, sodelav-
cem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in svete maše. Za-
hvaljujemo se tudi zdravstvenemu osebju, predvsem pa dr. Šubiče-
vi in patronažni sestri Valeriji, zahvala tudi Domu za ostarele Škof̂  
ja Loka, kjer je nazadnje bivala. Lepa hvala gospodu župniku Jako-
bu Kralju, domačim pevcem in Valeriji za besede slovesa, zahvala 
tudi pogrebni službi Akris ter vsem imenovanim in neimenova-
nim, ki ste jo imeli radi in ste jo pospremili na njeni zadnji poti. 

Žalujoči vsi njeni 
24. januarja 2009 

mailto:info@g-0as.si
http://www.sinkopa.si
mailto:ssabljak@gmail.com
http://www.asteriks.net
mailto:narocnine@g-gla5.si
http://www.gorenjskigIas.si
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Tako tudi ti, ko gre hitenje v upočasnitev, 
Sprejmeš življenje kot tuji dar in svojo daritev. 

(T. Pavček) 

ZAHVALA 

Ko se ob slovesu naSe drage mame 

TEREZIJE REHBERGER 
Zahvaljujemo Bogu za njeno življenje, bi se radi posebej zahvalili 
tudi vsem tistim, ki so ji z obiskom, toplo besedo ali molitvijo po-
magali nositi njen življenjski križ, vsem prijateljem, sorodnikom, 
znancem in sodelavcem, še posebej pa g. župniku Francu Godcu, 
požrtvovalni zdravnid ge. Andreji Štular, skrbni patronažni sestri 
ge. Miri Anžič in njenim sodelavkam, ekipi nege na domu, družini 
Arvaj, gospema Jožid in Darinki za pomoč v najtežjih trenutkih. 
Naj nam bo slovo naše mame znamenje, da je fivljenje tuji dar in 
naša daritev. 

Njeni domači 

Ni smrt, kar nas loS, 
in življenje ni, kar druži nos, 
sovezimočngSe, 
hraponum zanje 
so razdalje, kraj in čas. 

ZAHVALA 

V 67. letu je ugasnilo življenje naše drage žene, mami, sestre 
in tete 

A N I C E TAMNIK 
roj. Rezar 

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sose-
dom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvet-
je, sveče in svete maše. Hvala, ker ste pokojno v tako velikem 
številu pospremili na zadnji poti. Posebna zahvala zdravstvene-
mu osebju UKC Ljubljana, KOPA Gokiik, g. župniku Branku 
Balažicu za lepo opravljen obred, pogrebni službi Navček ter 
pevcem Zupan za lepo zapete poslovilne pesmi. 
Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat iskrena hvala. 

Žalujoči vsi njeni 
Tenetiše, Breg ob Kokri, Podbtezje, 17. januarja 2 0 0 9 

SPOROČILO O SMRTI 

Umrla je upokojena delavka bolnišnice 

V I D A ŽIGART 
Ohranili jo bomo v lepem spominu. 

Delavci 

Bolnišnice Golnik • K l i n i č n a oddelka za pljučne 
bolezni in alergijo 

Tiho je odšel naS ljubi mož, oči, dedi, tast, brat, stric, bratranec 

IVAN PERDAN 

Od njega smo se poslovili v družinskem krogu. 
Ostaja v naših spominih in srcih. 

Njegovi Milka, Brigita, Mojmir, Manca in Mateja 
v imenu ostalega sorodstva 

Srce je omagalo, 
dih je zastal, 
a spomin, dragi, nate 
ho vedno ostal. 

• ' P 
/ - t - h 

ZAHVALA 

V 62. letu nas je mnogo prezgodaj, po kratki in hudi bolezni 
zapustil naš ljubljeni mož, oče, dedi, brat, tast in stric 

MIRO JERALA 
18. 8 . 1 9 4 7 - 8 . 1 . 2009 

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
bivšim sodelavcem iz Save in Etisa ter znancem za izrečena 
sožalja, podarjeno cvetje in sveče. Posebna zahvala g. župniku S. 
Zidarju za lepo opravljen obred in sv. mašo, kvartetu Skrjanček 
in trobentaču g. Romanu za zaigrano Tišino ter pogrebni službi 
mestnega pokopališča Kranj. Hvala tudi vsem tistim, ki vas 
nismo imenovali, a ste nam v teh žalostnih dneh stali ob strani. 

Žalujoči: žena Desanka in sin Robert z družino 
Kranj, Škofja Loka, Split, Reka, Ljubljana, Trbovlje 

OSMRTNICA 

Svojo življenjsko pot je v 79. letu sklenila naša draga mama 

MARIJA PREVC 
roj. Porenta 

Pogreb pokojnice bo danes, v petek, 30. januaria 2009, ob 14. uri na mestaem pokopališču 
v Kranju. Žara bo na dan pogreba od 9. ure dalje v t a r ^ j š n j i mrliški vežid. Pogrebna maša 

bo na dan pogreba ob 7.30 v cerkvi sv. Kancijana (staro mesto) v Kranju. 

Vsi njeni 

Brez razuma, brez moči 
ljubezen in strah boli, 
vsak živi pač, kakor zna, 
eden ljubi, drug izda, 
eden ljubi za oba,... 

(U. Vlaiič) 

V SPOMIN 

V zadnjih januarskih dneh mineva žalostno leto, ko je brez 
slovesa, za vedno odšla v dolino šepetajoče tišine naša zlata in 
nepozabna 

KARMEN ROZMAN 
roj. Markovič, 1965 
učiteljica SGTŠ Radovljica 

Bila je človek življenja, vedrine in predane ljubezni. Bila je 
človek poštenja, ki je s svojo prijaznostjo in dobroto bogatila naš 
vsakdanjik. Rada in spoštov^a je ljudi okoli sebe, neizmerno je 
ljubila svoj poklic, toda pretesni oklepi osebnega življenja so jo 
zadušili in v njih ni več našla ne moči, ne sebe,... Za vedno je 
izgorela njena pozitivna energija. Neizmerno žalujemo in jo 
pogrešamo. Iskreno se zahvaljujemo mnogim, ki jo obiskujete, 
prižigate lučko spomina in jo nosite v svojih srcih. Hvala. 

... pa bo spet na vrt prišla pomlad 
in zaman čakala, da prideš Ti,... 

Neutolažljiva mami Nada v imenu sorodstva 
Lesce, 28. januarja 2009 

O, saj ni smrti, ni smrti! 
Samo tišina je pregloboka. 
Kakor v zelenem, 
prostranem gozdu! 

(S. Kosovel) 

Sporočamo žalostno vest, da je umrl naš upokojeni sodelavec 

POLDE JERUC 
vodja podružnične šole Duplje 

Ohranili ga bomo v trajnem spominu. 

Sodelavke in sodelavd OŠ Naklo 

Skozi vse življenje svoje boriti seje znal, 
a v tihem zimskem jutru 
za vedno je zaspal. 

Ugasnila je luč življenja, 
se prižgala luč spomina, 
ko ostaja v srcu. tiha, skrita bolečina! 

ZAHVALA 

V 79. letu starosti nas je po kratki bolezni zapustil naš dragi 
mož, oče, stari oče, brat, stric in tast 

JANEZ DEMŠAR 
p. d. Tabrovcov Janez z Rudna 

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
sodelavcem, članom ŠD Buldožerji Rudno, PGD Rudno in 
znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče. Zahvala 
vsem bivšim poslovnim partnerjem, ki ste z zadnjim slovesom 
izkazali spoštovanje do njega in njegovega dela. Zahvala vsem, ki 
ste se tmdili za njegovo zdravje v času bolezni, dr. Gregorju Hab-
janu, osebju oddelka 100 in intenzivne nege Bolnišnice Golnik, 
CllM-a ter Kardiološkega oddelka UKC Ljubljana. Hvala gospodu 
Jožetu Pojetu za duhovno oskrbo v UKC ter gospodu Damjanu 
Proštu za lep in spoštljiv pogrebni obred. Hvala sosedam in sose-
dom za trud in pomoč v najtežjih trenutkih. Hvala pogrebnemu 
podjetju Hipnos in cvedičami Klavdija. Hvala vsem. ki ste nam v 
urah slovesa stali ob strani in ga pospremili na njegovi zadnji poti. 
Vsi njegovi 

A 
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A N K E T A 

Zapleti s knjižnico 
v Globusu 
K R I S T I N A D Ž E U L O V I Č 

Kranjska knjižnica se bo 
preselila v Globus. Ob pred-
stavitvi načrtov so obljublja-
li, da bo odprta že decem-
bra 2008, a kot kaže, bodo 
dela trajala še vsaj leto dni. 
Kaj o tem menijo mimoido-
či v Kranju? 

Mare Tomat 

"Čeprav nisem Iz Kranja, se 
mi zdi to grozno. Tudi v 
Škofji Loki imamo težave. V 
nekdanji vojašnici ne dajo 
novih prostorov, zato se ti-
sti, ki knjižnico uporablja-
mo, zelo drenjamo." 

Ciril Sitar 

"Mislim, da se gradnja vleče 
predolgo. Kljub vsem teža-
vam, ki nastajajo, bi z deli 
morali pohiteti, kajti Kranj 
absolutno potrebuje sodo-
bno knjižnico." 

Marija Jaklin: 

"Ravno včeraj sem se s hčer-
jo pogovarjala o tem, zakaj 
je takšna zamuda. Kdo je 
kriv za to, ne vem, verjetno 
vsi po malem. Morda je raz-
log denar. Upam, da se Glo-
bus ne bo prej podrl." 

Polona Kejžar. 

"Knjižnica je sicer na drugih 
lokacijah. Škoda je zaradi 
nas, ker bi imeli lepše pros-
tore. Dokler si lahko sposo-
dimo knjige, še ni krize. Ne 
verjamem, da bo nova knjiž-
nica v enem letu odprta." 

Neva Lesica: 

"Ne uporabljam knjižnice v 
Kranju, ampak v Medvodah. 
Dvomim, da bo nova knjižni-
ca v enem letu odprta. Krivi 
so tisti, ki so za to odgovorni. 
Tudi varno ni, da so Globus 
pustili tako, kot je sedaj." 

S konji do boljšega zdravja 
v Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik (CIRIUS) se s terapevtskim 
jahanjem ukvarjajo sedemnajst let. Zanimanje uporabnikov je vse večje, zato si želijo zaprte jahalnice. 

JASNA P A I A D I N 

Kamnik - V centru so se 
pred sedemnajstinu leti med 
prvimi v Sloveniji začeli po-
svečati novi zdravstveni me-
todi, ki dokazano izboljšuje 
različne gibalne in psihoso-
dabe funkdje. Gre za tera-
pevtsko jahanje, ki ga v CI-
RlUS-u izvajajo s petimi ko-
nji na pokritem jahališču 
pred zavodom. 

"Terapevtsko jahanje zdru-
žuje tri različna področja -
pedagoško jahanje/voltiži-
ranje, športno-rekreativno 
jahanje in hipoterapijo, ki se 
ji pri nas tudi najbolj posve-
čamo. Namenjena je vsem, 
ki imajo različna nevrološka 
obolenja, kot so cerebralna 
paraliza, živčno-mišična 
obolenja, težave po mož-
ganski kapi ^i druge mot-
nje v gibanju. S hipoterapi-
jo izkoriščamo učinke giba-
nja konja med jahanjem na 
jahačevo medenico, ki je po-
vezovalni člen med trupom 
in nogami, saj se medenica 
na ta način zmehča in delu-
je podobno kot med hojo," 
razloži vodja terapij v CIR-
lUS-u in ena vodilnih hipo-
terapevtk v Sloveniji Moni-
ka Zadnikar in doda, da so 
učinki takšne terapije več-
plastni. Ne le da odpravljajo 
oz. zmanjšujejo posledice 
bolezni in motenj, ampak 

Hipoterapijo že dve leti obiskuje tudi Marjana iz Kranja. 

vplivajo tudi na razvijanje 
socialnega čuta, odgovomo-
sti in humanega odnosa. 
"Že sam stik s konjem 
ugodno vpUva tako na otro-
ke kot na starejše. Razgiba-
vanje medenice in pravilna 
drža med jahanjem pred-
vsem izboljšujeta vzravna-
vo, dihanje, gibčnost in po-
sledično funkcionalnost." 

Kljub pogosto idealizira-
nim predstavam o vplivu ži-
vali na ljudi - kot poudarja 
Dada Lavrič iz Preddvora, ki 
se terapevtskemu jahanju v 

CIRIUS-u posveča že vse od 
začetka - pri hipoterapiji ro-
mantike ni. "Konji niso ro-
mantični in pravljice okrog 
čudežnih ozdravitev so plod 
želja in bujne domišljije. V 
hipoterapiji je treba videti 
pravi smisel, ki se kaže v iz-
boljšanju gibanja, pozitivne 
spremembe pa pridejo tudi z 
odnosom - terapevta, živali 
in bolnika. Nekateri učinki 
so vidni že takoj, seveda pa 
bi bilo idealno, da bi ljudje 
bili v hipoterapijo vključeni 
kar vse življenje." 

V CIRIUS-u so kot eni vo-
dilnih strokovnjakov na po-
dročju hipoterapije organizi-
rali že nekaj izobraževanj in 
posvetov, vse bolj pa je jahal-
na terapija priljubljena tudi 
pri posameznikih. Čeprav 
večino terapij izvajajo za go-
jence svojega centra, jih obi-
ščejo tudi iz drugih sloven-
skih krajev ter celo iz tujine. 
Dela imajo dovolj; da pa bi 
jih pri tem čim manj ovirale 
nizke zimske temperature, 
si želijo, da bi jahališče lahko 
zaprli v toplo dvorano. 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 

Precej oblačno bo, danes in v soboto bo nekaj sonca 
v višjih legah. V nedeljo popoldne bo občasno snežilo. 

Agsncija RS u olcotje. Urad 73 meleorologijo 
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Remškar: "Postopek je 
nekorekten do staršev!" 
S U Z A N A P . K O V A Č I Č 

Ljubljana - Ministrstvo za 
zdravje je v začetku tedna 
Zdravniško zbornico Slove-
nije s pismom že drugič po-
zvalo k čim prejšnjemu za-
ključku preiskave o smrti 
dvanajstletnega Bora Nekre-
pa, ki so ga zdravili v Univer-
zitetnem kliničnem centru 
Maribor. " Postopek reševa-
nja omenjenega primera je 
neprimerno dolg, neustre-
zen, predvsem pa; nekioiek-
ten do staršev," je povedal 
primarij Janez Remškar, dr. 
med., generalni direktor Di-
rektorata za zdravstveno var-
stvo na ministrstvu za zdrav-
je. "Če Borovi starfi po deve-
tih mesecih nimajo točnih 

informacij, nam v slovenski 
medicini močno primanjku-
je etike. Časi, ko se o napa-
kah oziroma zmotah v zdrav-
stvu ni govorilo, so mimo. 
Če želimo vzpostaviti in ob-
držati zaupanje ljudi v medi-
cino. moramo biti pošteni in 
odkriti," je poudaril Rem-
škar. Ministrstvo za zdravje 
od Zdravniške zbornice Slo-
venije pričakuje rešitev pri-
mera v najkrajšem možnem 
času, najkasneje pa v mese-
cu dni Če stroka ne bo za-
ključila primera v roku, je še 
opozoril Remškar, bodo na 
ministrstvu morali razmisliti 
o možnosti odvzema poobla-
stila zdravniški zbornici za 
opravljanje rednih in izred-
nih strokovnih nadzorov. 

KRANJ 

V recesiji na voljo rekorden iotko 
Strah pred recesijo v Sloveniji vsaj začasno odganja loto 
mrzlica. Glavni dobitek igre Lotko namreč ni bil izžreban že 
celih 27 krogov (od oktobra), zato bo v nedeljskem žrebanju 
predvidoma vreden že 2,2 milijona evrov. Skladno z rekord-
nim dobitkom so se v igri Lotko v zadnjem tednu povečala 
tudi vplačila - za 70 odstotkov, promet v vseh igrah loto pa 
je narasel za 54 odstotkov. Doslej rekordni lotko v višini 1,37 
milijona evrov sta si leta 2005 razdelila dobitnika iz Ljublja-
ne in Radovljice, junija lani pa je nekdo v Ormožu prejel 
1.065.710 evrov. S. Š. 
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TCG Mercator : EPIC M. Postojna 
SOBOTA, 31. 1. 2009, ob 20. uri 

ŠPORTNA DVORANA PODEN V A B L J E N I ! 

h*.« p o f f l l ^ ^ ^ : RADIO KRANJ d . 0 . 0 . 
Slrilatjeva ul. 6. K R A N J 

T616PON: 
( 0 4 ) 2 8 1 - 2 2 2 0 RHM«« 
( 0 4 ) 2 8 1 - 2 2 2 1 VIKMM 
( 0 4 ) 2 0 2 2 - 2 2 2 »TOOITMI 
( 0 5 1 ) 3 0 3 - 5 0 S MTFUMGSU 

fAX: 
( 0 4 > 2 B 1 - Z 2 2 5 LEAUCUI 
( 0 4 ) 2 8 1 - 2 2 2 9 IHTVM 

E poSla. 
r a d l o k r a n J Q r a < f l o - l c r a n J . s l ^m/fm/ nEtjmia 

www.radio-kranj.si 

mailto:info@g-glas.si
http://www.radio-kranj.si

