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Deponiji V Kovorju se izteka rok 
Domačini še vedno nasprotujejo širitvi deponije Kovor v večji center. 
Oktobra se izteče dovoljenje za obratovanje sedanje deponije. 

STOJAN SAJE 

Kovor - Zgodbi o določitvi lo-
kacije gorenjskega centra za 
ravnanje z odpadki ni videti 
konca. Tudi po sredinem 
obisku ministra za okolje in 
prostor s sodelavci v Kovorju 
ostaja stališče večine doma-
činov nespremenjeno. Od-
ločno nasprotujejo širitvi tr-
žiške deponije nenevarnih 
odpadkov, ki je po njihovem 
mnenju že doslej naredila 
dovolj nepopravljive škode v 
naravi. 

Kakšno je trenutao stanje 
na deponiji, so se gostje iz 
države prepričali na kraju sa-
mem. Dokler so stali na ure-
jeni vhodni ploščadi z zbira-

liščem ločenih odpadnih su-
rovin, niso imeli slabega vti-
sa. Ta pa se je povsem pokva-
ril med hojo ob spodnjem 
delu ograde, kjer je smrad 
udarjal v nosnice. Izcedne 
vode iz deponije se namreč 
širijo daleč v gozd in tam za-
stajajo. Starešina Lovske dru-
žine Dobrča Robert Markič 
je povedal, da se mnogo živa-
li zastrupi z okuženo vodo in 
pogine. Vidra je izginila iz 
potokov Lešnica in Peračica, 
že prej pa je tod nehal peti je-
reb. Okoliški kmetje se boji-
jo, ali bodo njihovi pridelki 
sploh še uporabni, je obisko-
valce opozoril Anton Zupan 
iz vasi Hudo. Sam prideluje 
zelenjavo na njivah nad de-

ponijo, družina Slibar iz Ko-
vorja, ki se ukvarja z ekolo-
škim kmetovanjem, pa ima 
travnik tik ob njej. Širitev od-
lagališča bi bila zanje hud 
udarec, zato nasprotujejo 
predlogu, da bi tukaj uredili 
gorenjski center za ravnanje 
z odpadki. Na referendumu 
SO bili krajani Kovorja večin-
sko proti graditvi novega 
centra. 

Minister Janez Podobnik 
je pred odhodom z deponije 
menil, da bi bil tak center 
lahko uspešen le, če bi ga 
sprejeli prebivalci v okolid. 
Stališča vseh strani so skuša-
li zbližati med pogovorom v 
domu krajanov. 

^ 4. stran 
Minister Podobnik je prisluhnil ugotovitvam lovcev In domačinov o škodi v okolici 
deponije Kovor. 

Flandru odličji, Pokljuki pohvale 
MAJA BERTONCELJ 

Rudno polje, Arosa - Na 
Rudnem polju od srede do 
nedelje potekajo tekme sve-
tovnega pokala v biatlonu. 
Proge so za te razmere odlič-

no pripravljene. Svoje so z 
rezdtati dodale tudi naše bi-
atlonke, ki imajo na današnji 
zasledovalni tekmi odlično 
izhodišče. Biatlonski praznik 
se bo zaključil v nedeljo s 
tekmama v skupinskem star-

tu najboljših 30 v svetovnem 
pokalu. 

Na svetovnem prvenstvu v 
deskanju na snegu v Arosi v 
Švid je blestel Rok Flander, 
27-letnik iz Dragočajne, ki je 
v paralelnem veleslalomu po-

stal svetovni prvak, v paralel-
nem slalomu pa je bil 3. Nje-
govega uspeha so se razvese-
lili tudi sorodniki in prijatelji 
iz navijaškega kluba Roka 
Flandra. Deskarji so se v Slo-
venijo vmiU danes ponoči. 

Rok Flander / FO«O: TIH> OOU Teja Cregorin je bila v sredo v sprintu osma. / FOIO TIM DOH 

POSLOVANJE Z BANKO OD DOMA m 

RUDNO P o g E 

Včeraj najboljši Nemec Wolf 

Alexander Wolf je zmagovalec šprinterske preizkušnje bia-
tloncev na Pokljuki, kar je njegova prva zmaga v letošnji se-
zoni. Nemški biatlonec je na strelišču zadel vseh deset stre-
lov in bil v teku hitrejši od Šveda Bjoerna Ferryja. Tretji je bil 
Norvežan Emil Hegle Svendsen, ki je zgrešil enkrat. Naši 
biatlonci so ostali brez točk, razlog pa je porazno streljanje. 
Klemen Bauer je zgrešil trikrat, Janez Marič petkrat, medtem 
ko je Cregor Brvar zgrešil dvakrat. Pokljuka torej znova ni 
srečni kraj za moški del naše reprezentance. M. B. 
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POLITIKA 

V Iskraemecu 
še en sindikat 
v kranjskem Iskraemecu so pred no-
vim letom ustanovili nov sindikat, ki 
naj bi učinkovito ščitil delavce v času. 
ko se položaj podjetja zaostruje in 
zaposlenim grozi izguba delovnih 
mest. Nov sindikat Konfederacije sin-
dikatov 90 vodi Bojan Pire. 2 

A K T U A L N O 

l^e je denar 

Po aferi s Študentskim servisom 
Shark so se v Kranju pojavile govorice 
o poslovanju nekdanjega Študentske-
ga servisa Cmok. Študenti so s posre-
dovanjem servisa Cmok v letu 200 ; 
zaslužili okrog Štiri milijarde tolarjev. 

R A Z G L E D I 

Duhovi bodo pobegnili 

Regionalna razvojna agencija Gorenj-
ska (BSC Kranj) je dobila jeseni zago-
tovilo norveškega finančnega meha-
nizma, da bo s 1,4 milijona evrov po-
magal pri obnovi objektov ali trgov v 
starem mestnem jedru v okviru pro-
jekta Sejem bil je živ. Gorenjci so pre-
tekli teden obiskali Norveško. 

1 4 . 1 5 

Z A D N J A S T R A N 

Zadnji krog 
Andreje Koblar 
Na biatlonski tekmi za svetovni po-
kal na Pokljuki se je v sredo poslovi-
la naša najboljša biatlonka Andreja 
Crašič Koblar. Dobila je tri tekme 
svetovnega pokala, na olimpijskih ig-
rah pa je bila peta. 

2 8 

V R E M E 

Danes bo veSnoma sončno in 
zdo lepo. Jutri, v soboto, bo 
oblačwst že namščcda, abo še 
suho in toplo. Vneddjo bo 
oblačno, začelo bo d^evati. 
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jutri: oblačnost bo naraščala 



POLITIKA danica.zavrl@g-glas.si 

"Blaž seje modro odlodr 
D A N I C A Z A V R L Ž L E B I R 

Škofja Loka - Pisali smo že o 
izstopu Blaža Kujundžiča, 
predsednika občinskega od-
bora SDS v Škofji Loki, iz 
stranke. Kot glavni razlog je 
navedel nepripravljenost 
strankarskega kolega, po-
slanca Milenka Ziherla za 
sodelovanje z njim. MUenko 
ZiherI je potrdil, da se vse od 
Kujundžičeve izvolitve lan-
sko pomlad nista ujela, Zi-
herla niso več vabili na seje 
izvršilnega odbora. Medse-
bojne trke in blokade je pre-
kinil Kujundžič s svojim 
umikom ne le iz občinskega 
odbora, pač pa tudi iz stran-
ke. Pred njim je kot podpred-
sednik občinskega odbora 
odstopil Matej Lutar, ki je kot 
razlog navedel neutemeljeno 
povezovanje njegove stran-
karske funkcije z vlogo di-
rektorja družbe Once, d. o. 
o., in nezadovoljstvo dela ob-
činskega odbora in izvršilne-
ga odbora nad delom ožjega 
vodstva stranke. 

So se s težavami v občin-
skem odboru kaj ukvarjali 
tudi v gorenjski koordinaciji 
SDS, ki jo vodi Bojan Ho-
man? Slednji je potrdil, da so 
se škofjeloški kolegi s svojim 
problemom obrnili tudi na-
nje, glede osebnega spora 
med Kujundžičem in Ziher-
lom pa se ni želel opredeliti. 
"Žal nam je, da nista našla 
dovolj politične modrosti za 
rešitev svojega spora. Oseb-
no pa kot modro ocenjujem 
Blaževo odločitev, da se 
umakne, ker spora očitno ni 
bilo mogoče zgladiti. Spoštu-
jem njegovo odločitev in pri-
čakujem, da se bo sedaj ob-
činski odbor konsolidiral," je 
menil Homan. Ker je dogaja-
nje še sveže, se o novem 
predsedniku občinskega od-
bora SDS Škofja Loka še niso 
pogovarjali. Po Homanovih 
besedah bodo skupaj z glav-
nim tajništvom stranke na 
državni ravni pretresli mož-
ne kandidate, nato bo sklica-
na konferenca, kjer naj bi čla-
ni izbirali med več imeni. 

LJUBLJANA 

Čestitke novemu predsedniku 

Evropski poslanci so v torek nemškega poslanca Hansa 
Certa P6tteringa, kandidata politične skupine Evropske ljud-
ske stranke, izvolili za svojega novega predsednika. Potte-
ring je evropski poslanec že od leta 1979. Novemu predsed-
niku je za izvolitev med drugim čestital tudi predsednik Dr-
žavnega zbora RS France CukjatL D. Ž. 

hrilo 
izžrebanemu naročniku časopisa 

Gorenjski Glas 

Knjigo prejme MARIJA KLOPČIČ iz Moravč. 

KOTIČEK ZA NAROČNIKE 

POMEMBNO OBVESTILO 
ZA NAROČNIKE! 
Spoštovane naročnike obveščamo, da je pri tiskanju polož-
nic za plačilo naročnine, ki ste jih prejeli včeraj in predvče-
rajšnjim, prišlo do tiskarske napake s strani podjetja EPPS, 
ki položnice tiska. Namesto kodirne vrstice je na spodnjem 
robu položnice napisano: "Plačano preko trajnega naloga iz 
tekočega računa." Če trajnika nimate, so vas na bančnem 
okencu morda nevede zavrnili, da plačila ne morejo izvesti, 
za kar se iskreno opravičujemo. Vse banke in pošte smo o 
neljubem pripetljaju takoj obvestili. Pri plačevanju bodo naj-
prej preverili, ali imate odprt trajnik, in šele nato izvedli pla-
čilo. Zato ni možno, da bi znesek poravnali dvakrat! Če ima-
te trajni nalog za plačilo naročnine, se bo izvedel avtomatič-
no. Če pa naročnino plačujete s položnico, ga izvedite kot 
ponavadi. Pri plačilu letne naročnine na Gorenjskem glasu, 
Zoisova 1 v Kranju, od 7. do 15. ure, pa vas čaka še praktič-
no darilo. Za razumevanje se vam lepo zahvaljujemo. 

TV OKNO S E VRAČA! 

Gorenjski glas se pripravlja na novost, ki bo še izboljšala ka-
kovost našega časopisa. Spet uvajamo popolne tv-sporede, 
ki bodo časopisu v revijalni obliki priloženi vsak petek. Ko-
maj čakamo petek, 2. februar 2007, ko bo TV okno spet po-
stalo del našega časopisa. 

V Iskraemecu še en sindikat 
v kranjskem Iskraemecu so pred novim letom ustanovili nov sindikat, ki naj bi učinkovito ščitil 
delavce v času, ko se položaj podjetja zaostruje in zaposlenim grozi izguba delovnih mest. 

D A N I C A Z A V R L Ž L E B I R 

Kranj - Zaposleni v Iskrae-
mecu so bili sindikalno 
organizirani že doslej, pred 
kratkim pa je nastal nov sin-
dikat Iskraemeco KS 90. 
Vodi ga predsednik Bojan 
Pire, povezan pa je v sindi-
kalno centralo Konfederacija 
sindikatov 90, prek katere je 
zagotovljena tudi reprezen-
tativnost na nacionalni rav-
ni, ki je sedanji hišni sindi-
kat nima. V novem sindika-
tu so namreč prepričani, da 
jim bo to v prihodnje koristi-
lo. saj se bodo morali poleg 
dialoga z upravo podjetja, 
svetom delavcev in nadzor-
nim svetom pogovarjati tudi 
z državo. O vzrokih za nasta-
nek novega sindikata in pri-
čakovanjih v zvezi s položa-
jem podjetja smo se pogo-
varjali s predsednikom Boja-
nom Pircem in zaupnico 
Konfederacije 90 za Gorenj-
sko Jelico Kostadinovo. 

Zakaj torej še en sindikat v 
Iskraemecu? 

Bojan Pire: "Po informaci-
jah, ki jih imamo, se gospo-
darski položaj družbe za-
ostruje, povečuje se izguba 
in zaposleni smo začutili, da 
lahko pride tudi do tako res-
nih razmer, da bodo začeli 
zapirati delovna mesta. Za 
zaščito svojih interesov smo 
se odločili, da je koristno v 
podjetju ustanoviti še en sin-
dikat, ki bo deloval manj 
obremenjeno in bo bolj učin-
kovito ščitil delavske inte-

rese. Sedanji hišni sindikat 
ni reprezentativen, izgublja 
pa tudi zaupanje delavcev. V 
našem sindikatu je zdaj oko-
li 30 ljudi, pričakujemo pa, 
da se jih bo včlanilo še več, 
saj imamo podporo zaposle-
nih, pri katerih čutimo skrb 
za usodo podjetja in bojazen 
za socialno varnost." 

Kakšno je trenutno stanje v 
podjetju? 

Pire: "Zelo nelagodno za 
delavce, saj nimamo pravih 
informacij, kaj bo s podjet-
jem. Gre za okoli 1400 zapo-
slenih, ki s svojimi družina-
mi predstavljajo pomembno 
število socialno ogroženega 
prebivalstva. Naše plače so 
zamrznjene že več let. Po-
membno pa je poudariti 
tudi, da je nesprejemljivo, da 
nekoč taJco dobro podjetje, ki 
je na svetovnem trgu nekaj 
pomenilo, zaradi sedanje po-
slovne politike lahko propa-
de. Delavci so doslej zaupali 
upravi, da je podjetje sposo-
bna sanirati s pomočjo drža-
ve, sedaj pa to zaupanje po-
časi plahni. Po sestanku z 
upravo pričakujemo oboje-
stranski korekten odnos, dia-
log in dostopne informacije 
fx)slovnega značaja." 

Jelica Kostadinova: "Glede 
na naše izkušnje iz drugih 
podjetij, ki so bili v podobni 
situaciji, ki so na podoben 
način začela menjati pred-
sednike uprave in odpuščati 
delavce ter se naposled zapr-
la, lahko kaj podobnega pri-
čakujemo tudi v Iskraemecu. 

Bojan Pire 

Država ni za ta podjetja nare-
dila nič, tudi sedaj ne priča-
kujemo od lastnikov K A D in 
SOD, da bi kaj storili, zato v 
prihodnjih mesecih tudi ne 
izključujemo najbolj črnega 
scenarija, stečaja. Najbolj 
grenka je izkušnja iz Plani-
ke, kjer je država marsikaj 
obljubljala, na koncu pa za 
obstoj podjetja ni storila nič." 

Kaj bo storil novi sindikat v 
sodelovanju s svojo sindi-
kalno centralo? 

Pire: "Želimo, da se ustva-
ri dialog med sindikatom in 
upravo, da bomo zaposleni 
od tod dobivali informacije, 
v nasprotnem primeru 
bomo prisiljeni uporabiti 
metode sindikalnega boja. 
Poskusili bomo preprečiti, 
da bi prišlo do odpuščanja 
delavcev in da bi se proiz-
vodnja preselila v azijske dr-
žave. Doslej večjega odpuš-
čanja še ni bilo, delavci so se 

Krajniku dovoljen vpogled 
v dokumentacijo 
Pooblaščenka za dostop do informacij javnega značaja Nataša Pire Musar 
je z odločbo odobrila vpogled Dušanu Krajniku v volilno dokumentacijo. 

D A N I C A Z A V R L Ž L E B I R 

Škofja Loka - V začetku de-
cembra je Dušan Krajnik, 
neuspeli kandidat za župana 
na lokalnih volitvah, pri ob-
činski volilni komisiji v Škof-
ji Loki zahteval vpogled v vo-
lilne imenike in volilno do-
kumentacijo. S tem je želel 
dobiti informacije, s katerimi 
bi dopolnil svojo pritožbo 
upravnemu sodišču v zvezi z 
lokalnimi volitvami. Volilna 
komisija mu je to zavrnila, 
nato pa se je Krajnik obmil 
na pooblaščenko za dostop 
do informacij javnega znača-
ja Natašo Pire Musar. Sled-
nja je ta teden izdala odloč-
bo, ki mu dovoljuje vpogled v 

dokumentacijo občinske vo-
lilne komisije. "Preden mi 
bo omogočen vpogled v do-
kumentacijo, je treba še po-
čakati, ali se bo občinska vo-
lilna komisija na odločbo po-
oblaščenke pritožila," je dejal 
Dušan Krajnik o odločbi, ki 
jo je pooblaščenka izdala v 
torek. 

v drugem krogu župan-
skih volitev, ko je kandidiral 
za župana občine Škofja 
Loka s podpore neodvisne Li-
ste za napredek Ln tradicijo, 
je Dušan Krajnik le za 16 gh-
sov izgubil župansko bitko z 
Igorjem Drakslerjem (SLS). 
Podvomil je o neposrednosti 
in tajnosti voUtev, saj so ga 
zaupniki z več volišč v občini 

opozorili na nepravilnosti, 
zaradi česar ocenjuje, da je 
izid volitev, kakršnega je ugo-
tovila občinska volilna komi-
sija, nezakonit. Pritožbo v 
zvezi z domnevnimi nepra-
vilnostmi je naslovil na ob-
činski svet, ki jo z večino gla-
sov zavrnil in potrdil poročilo 
občinske volilne komisije. 
Nato se je 2.0. decembra pri-
tožil na upravno sodišče. "Za 
zdaj nimava ne jaz ne moja 
pooblaščenka informacije o 
odločitvi upravnega sodišča, 
ki je ne pričakujem pred 
skrajnim rokom, to pa je po-
nedeljek, 22. januar," je po-
vedal Krajnik, ki v pritožbi 
zahteva razveljavitev volilnih 
rezultatov in ponovne volitve. 

Jelica Kostadinova 

pretežno upokojevali ali pa 
iskali delo drugje, vendar se 
je zaradi slednjega bati izgu-
be najboljših delavcev." 

Kostadinova: "Da je usta-
novljen nov sindikat, ne po-
meni, da se gremo sindikal-
no konkurenco. Nasprotno, 
v Konfederaciji 90 na Go-
renjskem dajemo pobudo za 
boljšo koordinacijo dela sin-
dikatov in skupno dogovarja-
nje za reševanje problemov. 
Predlagamo ustanovitev po-
sebnega sveta sindikatov Go-
renjske, ki bo spremljal kri-
tično stanje v podjetjih na 
Gorenjskem. V primeru 
Iskraemeca, kjer bi se morali 
angažirati vsi sindikati, pa 
načrtujemo sestanke še z žu-
panom in svetniki v občini, 
računamo na podporo po-
slancev v državnem zboru, 
obiskati mislimo državne in-
stitucije, najprej pa se bomo 
pogovarjali s funkcionarji iz 
drugih sindikatov." 

KRANJ 

Znana kranjska naveza 

Po volitvah so v svetniških 
skupinah potekali pogovori o 
oblikovanju koalicijske sku-
pine. Zdaj je znano, da so se 
povezali Mladi za Kranj, 
LDS, SDS in NSi. Izoblikova-
li so dogovor o izdelavi stra-
tegije razvoja Mestne občine 
Kranj, ki bo zajemala uredi-
tev evidence občinskega pre-
moženja, urejanje prostora, 
komunalno infrastrukturo, 
promet, spodbude gospo-
darskemu razvoju, stano-
vanjsko politiko, vzgojo in iz-
obraževanje, vlogo krajevnih 
skupnosti, šport, kulturo, 
oživitev mestnega jedra in 
mladinsko politiko. V koalici-
ji je 20 svetnikov od skupaj 
33 v mestnem svetu; za načr-
tovano spremembo statuta 
in poslovnika potrebujejo 
dvotretjinsko večino, ki je s 
koalicijo niso dobili. V opozi-
ciji so ostali SD, ki imajo v 
mestnem svetu osem svetni-
kov, SMS, DeSUS, SLS in 
Stranka za napredek krajev-
nih skupnosti. S. K. 

mailto:danica.zavrl@g-glas.si
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Kdo ometa naše dimnike 
Občani mnogih gorenjskih občin se pritožujejo zaradi previsokih cen dimnikarskih storitev. Korak 
naprej je naredila Občina jesenice, ki je na vlado poslala predloge za spremembe dimnikarskih tarif. 

U R Š A P E T E R N E L 

"Vsako leto pokličem Plin-
stal, da mi opravi letni servis 
plinske peči. To seveda pla-
čam. In potem pride pred-
stavnik podjetja Dovrtel, da 
izmeri emisije dimnih pli-
nov, gotov je v nekaj minu-
tah, za to pa zaračuna 8190 
tolarjev (dobrih 34 evrov, op. 
p). To je moj enodnevni za-
služek, on pa toliko pokasira 
za deset minut dela! Da ne 
omenjam, da je treba plačati 
takoj, z gotovino," se je glasi-
la pritožba enega od občanov 
Jesenic, ki se je tudi vprašal, 
zakaj meritev emisij ne mo-
rejo izvajati podjetja, ki hkra-
ti opravljajo servise peči. Po-
dobne so pritožbe lastnikov 
tistih stanovanj, kjer kot go-
rivo u{x)rabljajo olje; pregled 
in čiščenje peči ter meritve 
emisij stanejo dobrih 57 ev-
rov (skoraj 14 tisoč tolarjev). 
"Plačati moram, tudi če sam 
očistim peč," je opozoril 
eden od Jeseničanov. Zaradi 
čedalje večjega nezadovolj-
stva občanov so konec de-
cembra na Občini Jesenice 
sklicali sestanek na temo iz-
vajanja dimnikarske dejav-
nosti v občini. Za občino Je-
senice je vlada podelila kon-
cesijo podjetju Dimnikar-
stvo Dovrtel, in sicer aprila 
lani za obdobje osmih let z 
možnostjo podaljšanja. Tudi 
cene dimnikarskih storitev 
je junija lani določila vlada, 
in sicer enotno za vso drža-
vo. Glede na številne pritož-
be občanov zaradi po njiho-
vem mnenju previsokih cen 
dimnikarskih storitev so na 
sestanku na Jesenicah skle-
nili, da bo Občina Jesenice 
na ministrstvo za okolje in 
na vlado poslala predlog za 
sprejem sprememb dimni-
karske tarife ter po potrebi 
tudi področnih uredb. 

In kako je področje dimni-
karskih storitev urejeno v 
drugih gorenjskih občinah? 

V občini Jezersko imajo 
dimnikarsko službo že dve 
leti urejeno s koncesijsko po-
godbo, sklenjeno z dimni-
karstvom Vlek. Država je to 
zahtevala, mi pa smo na jav-
nem razpisu med dvema po-
nudnikoma izbrali tega, ki je 
ponudil ugodnejše pogoje in 
s katerim smo imeli dobre 
izkušnje že od prej, je pove-
dal župan Milan Kocjan. 

Kranjskemu podjetju 
Dimnikarstvo Dovrtel je vla-
da tako kot za Jesenice pode-
lila osemletno koncesijo za 
izvajanje dimnikarske služ-
be tudi na območju občin 
Cerklje na Gorenjskem in 
Šenčur. Odločbo o izbiri 
koncesionarja v Šenčurju je 
vlada izdala 2. marca lani, za 
Cerklje pa 12. oktobra. 

Koncesijo za izvajanje 
dimnikarske dejavnosti v ob-
čini Radovljica je država 
pred nedavnim podelila 
dimnikarstvu Dovrtel. Pre-
den je to področje prevzela 
država, so imeli z istim kon-
cesionarjem sklenjeno ob-
činsko koncesijo. Koncesij-
ske pogodbe v občini niso vi-
deli, vedo pa za zahtevne dr-
žavne standarde na področju 
dimnikarstva, ki so enako 
strogi za zasebne hiše kot 
denimo za poslovne stavbe 
ali hotele. Koncesionarji jih 
dosledno izvajajo, češ da bi 
bili v nasprotnem primeru 
ob koncesijo, ljudje pa se je-
zijo. 

Dimnikarske storitve v ob-
čini Kamnik opravlja ljub-
ljansko dimnikarsko podjet-
je Energetski servis E. S., d. 
o. o. Koncesijo mu je občina 
podelila že leta 2001, od 
konca lanskega leta pa storit-
ve po občini opravlja na pod-
lagi državne koncesije. Isto 
podjetje za kurilne naprave 
in dimnike vse od leta 1995 
skrbi tudi v občini Mengeš, a 
po podatkih občinske uprave 
na državno koncesijo še ča-
kajo. Na območju občine Ko-
menda za kurilne naprave 
približno 1350 gospodinjstev 
že več kot deset skrbi jK)djet-
je Dimnikarstvo Iztok Polak, 
s. p., iz Kamnika, ki pa tudi 
še čaka na državno koncesi-
jo. Tretje leto imajo istega 
dimnikarja tudi v občini Vo-
dice. Za nekaj manj kot 900 
kurilnih naprav skrbi Dim-
nikarstvo Uroš Verač, s. p., s 
sedežem v Medvodah, ki je 
državno koncesijo dobil že 
lanskega oktobra. 

Dimnikarske službe ta čas 
ne v žirovski ne v gorenje-
vaško-poljansld občini še ni-
majo urejene. "Ta čas nima-
mo uradne osebe oziroma 
podjetja, ki bi opravljalo to 
storitev, saj pristojno minis-
trstvo še ni podelilo koncesi-
je," je razložil tajnik občine 
Žiri Andrej Poljanšek. S po-
dobno situadjo se srečujejo 
tudi v občini Gorenja vas-
Poljane, je razložU župan 
Milan Čadež, saj je to stori-
tev v obeh občinah doslej 
opravljal isti izvajalec, a se je 
pred časom upokojil. "Na 
razpis za izbiro koncesionar-
ja sta prispeli dve vlogi, do 
končne odločitve pa to delo 
lahko opravlja vsakdo, ki je 
registriran za dimnikarsko 
dejavnost," je še pojasnil 
Poljanšek. Pričakuje, da bo 
koncesionar izbran najkas-
neje do sredine marca. 

'V Mestni občini Kranj s 
strani države še ni bila pode-
ljena veljavna koncesija. Po-
stopek je v teku, koncesionar 
bo znan v kratkem. Dejav-
nost do podelitve koncesije 

pa opravlja podjetje, ki je 
imelo z občino sklenjeno ve-
ljavno pogodbo," so sporoči-
li iz Službe za odnose z jav-
nostmi na Ministrstvu za 
okolje in prostor. Marko Ho-
čevar, vodja Oddelka za go-
spodarske javne službe na 
kranjski občini, je pojasnil: 
"Občina od konca leta 2004 
ni več pristojna za področje 
dimnikarskih storitev, saj to 
področje spada pod obvezno 
državno gospodarsko javno 
službo. Ker je bila s strani 
kranjske občine dimnikar-
stvu Dovrtel še pred tem od-
vzeta koncesija, je uprava po 
izvedbi novega javnega raz-
pisa s podjetjem Snedim 
podpisala začasno pogodbo 
o izvajanju dimnikarskih 
storitev, ki velja do podelitve 
koncesije s strani clržave, ki 
je še ni. Kar se tiče koncesij-
ske dajatve, je bil pred izved-
bo novega javnega razpisa v 
letu 2004 odlok spremenjen 
tako, da se koncesijska daja-
tev občini ne plačuje." 

Z Ministrstva za okolje in 
prostor so sporočili, da so 
koncesijo za izvajanje dim-
nikarskih storitev v ob6ni 
Žirovnica dodelili podjetju 
Dimnikarstvo Rauter Pri-
mož iz Bohinjske Bistrice. 
Kot je povedala direktorica 
občinske uprave Bernarda 
Resman, se občani kdaj pa 
kdaj pritožujejo nad cenami 
storitev, nekaterim pa se zdi-
jo dimnikarski pregledi in 
storitve povsem nepotrebni. 

Izvajanje meritev, pregle-
dovanje in čiščenje kurilnih 
naprav, dimnih vodov in 
zračnikov zaradi varstva oko-
lja in udnkovite rabe energi-
je, varstva zdravja in pred po-
žarom je državna gospodar-
ska javna služba, zato je vla-
da 12. oktobra lani z odločbo 
za koncesionarja v občini 
Železniki izbrala škofjeloško 

podjetje Dimko. Koncesijska 
pogodba je bila podpisana za 
dobo osmih let, takrat pa je 
bUa tudi razdrta pogodba, ki 
jo je konec leta 2003 skleni-
la Občina Železniki. Na ob-
čini so prepričani, da konce-
sionar zadovoljivo izvaja 
dimnikarsko službo, leta 
2003 pa so omenjeno pod-
jetje na javnem razpisu iz-
brali na podlagi več meril: 
zaradi telinične in kadrovske 
usposobljenosti, referenc, 
celovitosti izvajanja del v ok-
viru iste pravne osebe, kon-
cesijske dajatve, cene stori-
tev in drugih ugodnosti. 

Med občinami, za katere 
država še ni podelila koncesij 
za dimnikarsko službo, sta 
tudi Naklo in Tržič. Kot je po-
vedal direktor občinske upra-
ve v Naklem Drago Goričan, 
občina ni sklenila pogodbe z 
nobeno od teh služb. Dimni-
karje so izbirali prebivalci 
sami, kar za zdaj še velja. Po 
njegovem prepričanju je re-
ševanje vlog za koncesijo dr-
žave prepočasno; za to se po-
teguje več zasebnikov iz raz-
nih krajev. Janja Svetina iz tr-
žiškega urada za urejanje 
prostora je potrdila, da jih je 
država obvestila o neuspešni 
kandidaturi dveh firm. Do 
podelitve koncesije skrbijo za 
dimnikarsko službo tisti, ki 
so jo opravljali že doslej. 
Dimnikar Franc Bakan iz Tr-
žiča je dejal, da oni pokrivajo 
občini Tržič in Naklo, drugo 
dimnikarsko podjetje v Trži-
ču pa menda ne dela več. Za 
občino Preddvor je država 
podelila koncesijo približno 
pred letom dni kranjski firmi 
Dovrtel. Ervvin Fink iz občin-
ske uprave v Preddvoru je po-
jasnil, da je isti zasebnik 
opravljal dimnikarsko službo 
pri njih že prej. 
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Kje je denar 
Po aferi s Sharkom so se v Kranju pojavile 
govorice o poslovanju nekdanjega Študentskega 
servisa Cmok. 

S U Z A N A P . K O V A Č I Č 

Kranj - Leta 1999 je država 
študentskim klubom odredi-
la, da morajo, če želijo oprav-
ljati dejavnost študentskih 
servisov, ustanoviti gospodar-
ske družbe ali zavode. Klub 
študentov Kranj je zato usta-
novil Zavod Center mladih 
Kranj in nanj prenesel dejav-
nost Študentskega servisa 
Cmok. Januarja 2006 se je 
Študentski servis Cmok sku-
paj z M servisom iz Nove Go-
rice in Zavodom D N Š Štu-
dentskim servisom iz Novega 
mesta združil v novo družbo 
Agendja M Servis, Kadrovske 
storitve, d. o. o. Kako je pote-
kala združitev, smo vprašali 
direktorja družbe, Kranjčana 
Aleša Sladojeviča. "Premože-
nje Študentskega servisa 
Cmok je ostalo v Centru mla-
dih, na Agencijo M servis 
smo prenesli samo dejav-
nost." je povedal Sladojevič. 
Kakšno je premoženje nekda-
njega servisa Cmok.' "Nikoli 
ga nisem ovrednotil in tudi 
ničesar nimam s tem. Verjet-
no pa je center v vseh teh letih 
nekaj ustvaril, med drugim je 
kupil avlo nekdanjega kina 
Storžič," je povedal Sladoje-
vič. Center mladih Kranj je 
45-odstotni lastnik sedanje 
Agencije M servis, Sladojevič 
pa kot direktor agendje in kot 
nekdanji direktor Študentske-
ga servisa Cmok o premože-
nju Centra mladih ne ve nič. 

"Študentje so s posredova-
njem Študentskega servisa 
Cmok v letu 2005 zaslužili 
okrog štiri milijarde tolarjev 
(op.: zaradi lažjega razumeva-
nja smo namenoma pustili 
vrednost v tolarjih). Prihodek 
servisa je bil približno 350 mi-
lijonov tolarjev, polovico pri-
hodka smo mor i i po konce-
sijski dajatvi odvesti Študent-
ski organizadji Slovenije." 

Na podobnih študentskih 
servisih so nam povedali, da 
za tekoče poslovanje potre-
bujejo največ 60 milijonov 
tolarjev na leto. Po tem izra-
čunu naj bi Študentskemu 
servisu Cmok od letnega pri-
hodka ostalo dobrih sto mili-
jonov tolarjev; kam naj bi šel 
ta denar, nam ni uspelo izve-
deti. Pojavlja se tudi vpraša-
nje, ali je tisto, kar so štu-
dentje ustanovili pred leti, 
sploh še študentsko? 

Zaradi afere s Sharkom 
smo preverili, ali je bil prenos 
osebnih podatkov uporabni-
kov Študentskega servisa 
Cmok na novo Agendjo M 
servis pravilno izveden. In-
formacijska pooblaščenka 
Nataša Pire Musar je razloži-
la: "Če gre za statusno-
pravno spremembo, torej na-
kup ali združitev podjetja, 
prenos osebnih podatkov ni 
sporen, saj novo podjetje pre-
vzame vso odgovornost. Če 
gre za prodajo zbirke osebnih 
podatkov, pa je povsem dnt-
ga zgodba." 
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KRATKE NOVICE 
KRAN) 

Estonci na Gorenjskem 

Regionalna agencija BSC Kranj je v ponedeljek gostila 20-
člansko estonsko delegacijo iz Ministrstva za notranje zade-
ve in Agencije Enterprise Estonija, ki sta odgovorni za izva-
janje politike evropskega regionalnega sklada v Estoniji. V 
BSC so jim predstavili delovanje regionalnih agencij in izva-
janje evropske strukturne politike v Sloveniji, Estonci pa so 
predstavili svojo organiziranost. Ta je zelo podobna naši. 
'Tudi v Estoniji poznajo razvojne agencije, vendar so delež-
ne veliko večjega deleža sistemskega financiranja. Polovico 
sredstev dobijo neposredno od države, 30 do 40 odstotkov 
od občin, le desetino pa pridobijo na trgu. Za slovenske raz-
vojne agencije je značilno, da več kot dve tretjini sredstev 
pridobijo na trgu," nam je razložila Edita Cranatir Lapuh iz 
BSC Kranj. B. B. 

Ž I R O V N I C A 

Kratka filma o prigodah janeža jalna 

Gledališka skupina pri Kulturnem društvu France Prešeren 
Žirovnica-Breznica je posnela dva kratka filma o prigodah iz 
življenja njihovega rojaka, pisatelja in duhovnika Janeza Jal-
na, ki so ju minulo nedeljo predstavili v župnišču na Koro-
ški Beli. Film z naslovom Kdo je srnaka snedu pripoveduje 
o tem, kako naj bi Jalnov pes pokončal srnjaka, drugi, z na-
slovom Zakva ni kebrov naberov pa je osredotočen na dogo-
dek, ki se je Jalnu pripetil med službovanjem v Grahovem, 
ko bi se moral udeležiti akcije za zatiranje kebrov in jih na-
brati 25 litrov, a seveda tega ni storil. Kazen je bila 600 di-
narjev ali pa zapor - dokumenti pa pričajo, da je raje plačal 
kazen. Ta dva dokumentirana dogodka iz Jalnovega življenja 
je priredil pisec besedil Zdenko Mežek, režiral Niko Kranjc 
Kus, odigrali pa so jih Marja in Jože Jalen, Nada Dobnikar in 
jure Legat. Pri zbiranju gradiva za zgodbi je pomagala tudi 
družina Mulej z Rodin, ki skrbi za Jalnovo rojstno hišo. Prav 
tam je možno kupiti DVD-je s po 23 minut dolgima filmo-
ma. A. H. 

KRANJ 

Veliko povodnih kosov na Selščici 

Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije je mi-
nuli konec tedna pripravilo tradicionalno januarsko štetje 
vodnih ptic na vseh večjih vodnih površinah v Sloveniji. Kot 
je povedala Marjana Ahačič iz društva, so letos na Gorenj-
skem popisali še več površin kot lani, prvič tudi celotno 
Soro s Poljanščico in Selščico vred. Na Savi Bohinjki, v Ra-
dovni in v Zelencih so prostovoljnim popisovalcem poma-
gali šteti ptice tudi naravovarstveni nadzorniki Triglavskega 
narodnega parka. In kaj so ugotovili? Popisovalce je med 
drugim presenetilo veliko število povodnih kosov na Selšči-
ci, kar 39 so jih našteli na dobrih desetih kilometrih reke, 
lani v vsej Sloveniji nekaj več kot sto. Opazili so tudi več vo-
domcev kot običajno, verjetno zaradi mili zime, od zanimi-
vih vrst pa tudi za Gorenjsko značilne velike Žagarje, ki 
gnezdijo v soteskah Kokre in Save. Najpogostejša vrsta v 
Sloveniji in tudi na Gorenjskem je še naprej raca mlakarica. 
Kormorane so zaradi enotnosti podatkov že tretje leto zapo-
red popisovali skupaj z ribiči, šteli so jih na prenočiščih, tik 
preden je padel mrak. Na akumulacijskem jezeru v Mostah 
so jih našteli 117, kar je približno toliko kot lani. C. Z. 

LESCE 

Srečanje s stoietnikom Vinkom Triplatom 

Krajevna skupnost Lesce in druge krajevne organizacije pri-
pravljajo danes, v petek, ob pol šestih zvečer v prostorih kra-
jevne skupnosti srečanje z Vinkom Triplatom, ki bo v pone-
deljek, 22. januarja, dopolnil sto let. Z jubilantom se bo o 
njegovem življenju pogovarjal predsednik krajevne-skupno-
sti Zlatko Kavčič. C. Z. 

JESENICE 

Minister med gorenjskimi srednješolci 

Danes, v petek, ob 11. uri, bo Gimnazijo Jesenice obiskal 
minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Jure Zu-
pan s sodelavci. Srečal se bo z dijakinjami in dijaki tretjih in 
zaključnih letnikov gorenjskih srednjih šol. Srečanje sodi v 
sklop štirinajstih posvetov, ki bodo potekali po Sloveniji in s 
katerimi vlada želi seznaniti srednješolce s perspektivnimi 
študijskimi programi z vidika zaposlitvenih možnostih, s 
poklicno in splošno maturo, z bolonjskim procesom, mo-
bilnostjo, štipendijsko politiko in aktualnimi vprašanji s po-
dročja visokega šolstva. U. P. 

Demšar izstopil in odstopi 
Radovljiški občinski svetnik Jaka Demšarje izstopil iz svetniške skupine Socialnih demokratov in 
odstopil kot predsednik statutarno pravne komisije. 

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

Radovljica - Jaka Demšar je 
prejšnji teden izstopil iz 
svetniške skupine Socialnih 
demokratov (SD), hkrati pa 
je zato, ker ni več njen član, 
odstopil tudi kot predsednik 
statutarno pravne komisije, 
za kar ga je občinski svet 
imenoval že drugi mandat 
zapored. Demšar ostaja član 
stranke in se bo še bolj po-
svetil delu stranke na držav-
ni ravni, kjer je tudi član 
predsedstva. Razloge za od-
stop bo pojasnil na januarski 
seji občinskega sveta, kjer bo 
odslej deloval kot samosto-
jen opozicijski svetnik. "Od-

Jaka Demšar 

stopil sem zaradi različnih 
pogledov na delovanje stran-
ke v občini, ne pa iz kakršne-

koli užaljenosti. Politika je 
stvar interesov, moji politič-
ni interesi pa so drugačni od 
prevladujočih," je dejal 
Demšar in poudaril, da mu 
ni vseeno, kaj se bo s stranko 
v občini dogajalo v prihodno-
sti. Na vprašanje, ali je njego-
va odločitev povezana z ime-
novanjem njegovega stran-
karskega kolega Jožeta Rebca 
za podžupana, je odgovoril, 
da je izbira podžupana v pri-
stojnosti župana in da je v 
politiki treba biti načelen in 
politično higieničen. Kot je 
znano, je bil Demšar na lan-
skih lokalnih volitvah tudi 
eden od štirih kandidatov za 
župana, v drugem pa je pod-

prl sedanjega župana Janka 
S. Stuška. Predsednica ob-
činskega odbora S D in člani-
ca občinskega sveta Mija Ža-
gar je dejala, da do seje pred-
sedstva. na kateri bodo obra-
vnavali to tematiko, ne dajejo 
nobenih izjav. Seja bo danes, 
v petek. Župan Janko S. Stu-
šek je povedal, da je to Dem-
šarjeva osebna odločitev in 
da v odstopni izjavi tudi ni 
navedel konkretnih razlogov. 
Možnosti, da se je Demšar 
tako odločol zaradi imenova-
nja Rebca za podžupana, ne 
izključuje. Podžupana je, kot 
je dejal, imenoval na podlagi 
prejetih predlogov in po last-
ni presoji. 

Deponiji v Kovorju se izteka rok 
^ 1.stran 

S T O J A N S A J E 

V dvorani doma krajanov 
v Kovorju je pozdravil goste 
iz države in občine tržiški 
župan Borut Sajovic. Spom-
nil je na rezultat referendu-
ma o ureditvi gorenjskega 
centra na sedanji deponiji 
Kovor, čemur je nasprotova-
lo približno 73 odstotkov vo-
livcev v njihovi krajevni 
skupnosti. Kot je potrdil, je 
njegovo stališče nespreme-
njeno tudi po prevzemu žu-
panske fimkcije. Voljo ljudi 
je treba spoštovati, na kar po-
sebej opozarja Društvo civil-
na iniciativa za zdravo okolje 
v Kovorju. Predsednik An-
ton Pušavec je povedal, da 54 
članov ne vidi nobene mož-
nosti za umestitev večjega 
odlagališča v njihovem pros-
toru. Deponija je na območ-
ju vodnih virov in gozda pr-
vega razreda, blizu pa so tudi 

Civilna iniciativa in lovci zavračajo vse poskuse za širitev 
deponije Kovor. 
naselja in sadovnjaki. Pred-
sednik KS Kovor Janez Šter 
je ugotovil, da je skrb druš-
tva za to problematiko pravil-
na, saj bodo oni živeli tukaj. 
Lovec Robert Markič je po-
udaril, da se potegujejo za 
zaščito divjadi, ki se ne more 
braniti pred slabimi poteza-
mi ljudi. Širitev deponije bi 
namreč zmanjšala možnost 
za pretok divjadi. 

Minister Janez Podobnik 
je ponovil, da spoštuje skrb 
vseh za okolje. Ministrstvo je 
le povezovalec pri iskanju re-
šitev za skupno odlaganje 
gorenjskih odpadkov, odlo-
čitve pa so v rokah občin. Le-
tos se bo treba odločiti za lo-
kacijo in jo sporočiti v Bru-
selj, če želijo evropski denar. 
Dejstvo je, da ima tržiška de-
ponija veljavna dovoljenja le 

do konca oktobra 2007. To 
sta potrdili tudi Irena Koželj 
in Bernarda Podlipnik z mi-
nistrstva za okolje in prostor. 
Slednja je dala vedeti, da 
čaka deponijo Kovor brez 
novega programa zaprtje in 
nujna sanacija. Izcedne vode 
bi morali sanirati že prej, če 
bi imeli čistilno napravo. Kot 
je pojasnil Izidor Jerala iz tr-
žiškega urada za prostor, so 
s pomočjo ministrstva prido-
bili evropski denar za obno-
vo vodovoda in gradnjo ka-
nalizacije ter centralne čistil-
ne naprave. Gorenjski center 
za odpadke so želeli urediti v 
Kovorju zato, da bi hkrati od-
pravili težave sedanje depo-
nije. Vsekakor bo moral trži-
ški občinski svet odločiti, kaj 
narediti za naprej. Enako je 
menil občinski svemik Vin-
ko Peme. Župan Sajovic je 
dodal, da se bo zavzel za sa-
nacijo deponije Kovor, z dm-
gimi občinami pa bodo našli 
rešitev za Gorenjsko. 

Kmalu prvi vodniki 
v Naklem so pripravili izobraževanje za lokalne 
turistične vodnike. Izpite za licenco bo opravljalo 
enajst tečajnikov. 

S T O J A N S A J E 

Naklo - Oktobra lani so odpr-
li Turistično informativni 
center Naklo, v okviru kate-
rega deluje tudi turistična 
agencija. Gre za skupen pro-
jekt Občine Naklo in družbe 
Integral iz Tržiča. Glavni cilj 
obeh partnerjev je razvoj tu-
ristične dejavnosti in spod-

bujanje novih oblik dela na 
tem področju. 

"Ena prvih nalog, ki smo 
se je lotili skupaj s Turistič-
nim društvom Naklo, je bilo 
izobraževanje za lokalne tu-
ristične vodnike. Teoretični 
tečaj je trajal en mesec, po 
njem pa smo za enajst tečaj-
nikov organizirali ogled turi-
stičnih zanimivosti v občini. 

Vsak udeleženec je izbral 
eno od točk, ki jo je opisal v 
seminarski nalogi. To gradi-
vo bo pozneje služilo za pri-
pravo posebnega biltena. Izo-
braževanje se bo končalo z 
izpiti za pridobitev vodniške 
licence, kar načrtujemo ko-
nec januarja ali začetek fe-
bruarja," je povedala Stanka 
Žontar, vodja Turistične 
agencije Integral in T I C Na-
klo. 

Njen sodelavec Jože Mo-
horič je ugotovil, da domači-
ni in ljudje od drugod šele 
spoznavajo novost v kraju. 
Povpraševanje po turističnih 
aranžmajih je še skromno, 
za kar so delno krive slabe 
razmere za smučanje. Njiho-

ve aktivnosti usmerjajo tudi 
v privabljanje gostov v doma-
čo občino, kjer imajo približ-
no 50 postelj v turističnih so-
bah zasebnikov in nekaj sob 
ob restavracijah v Naklem in 
Podbrezjah. Ker se bo ta po-
nudba v prihodnosti poveča-
la, želijo podatke o njej pove-
zati in jih ponuditi z enega 
mesta. Prizadevajo si tudi za 
razširitev ponudbe izvirnih 
spominkov in pripravo nove-
ga turističnega vodnika po 
občini s prevodi v tuje jezike. 
Svoje delo nameravajo širše 
predstaviti vsej javnosti, zato 
bodo letos spomladi pripravi-
li dan odprt i vrat v Turistič-
no informativnem centru 
Naklo. 



GORENJSKA 

Zastopal nas bo Bregant 
Predstavnik interesov gospodarsi<ega središča Gorenjske pri vladi naj bi postal Boris Bregant, regionalni 
razvojni svet pa vladi predlaga, da tudi sami imenujejo predstavnika v regionalni svet. 

BOŠTJAN BOGATAJ 

Kranj - Potem ko je pred 
meseci vlada sprejela reso-
lucijo o nacionalnih razvoj-
nih projektih do leta 2023, 
so pred kratkim k sodelova-
nju v vladni skupini pozva-
li nosilce podprojektov po-
sameznih gospodarskih 
središč. Kolegij Razvojnega 
sveta Gorenjske, ki ga vodi 
Janez Benčina, je za pred-
stavnika gospodarskega 
središča Gorenjske predla-
gal jeseniškega podžupana 
Borisa Breganta, ki pa ga 
morajo potrditi še gorenj-
ski župani. 

Hkrati so člani kolegija 
prikimali ideji, da bo treba 
v prihodnjih mesecih za 
koordinirano sodelovanje z 
vlado zaposliti izkušenega 
vodjo projektov, ki bo odgo-
voren za koordinacijo in 
pomoč posameznim nosil-
cem podprojektov pri pri-
pravi dokumentacije in or-
ganizacijsko-fmančnih mo-
delov, hkrati pa pričakujejo 
tudi dobro sodelovanje vla-
de z gorenjskim razvojnim 
svetom. 

Kolegij se je še seznanil s 
pripravo izvedbenih načr-
tov Regionalne razvojne 
agencije Gorenjska, ki jih 

V LDS ne bodo več čakali 
MAJA BERTONCEL) 

Medvode - Svetniške skupi-
ne v medvoškem občin-
skem svetu so se že novem-
bra sestale na prvem sestan-
ku o projektnem sodelova-
nju. Vse do danes se ni zgo-
dilo nič, prav tako tudi ni 
prišlo do srečanja z župa-
nom Stanislavom Žagar-
jem. Odzvali so se v LDS, ki 
je že takrat v presojo ponu-
dila dokimient z naslovom 
Smernice za projektno so-
delovanje z županom in v 
občinskem svetu Občine 
Medvode. Sedaj so pozvali 
vse akterje, da se do tega do-

kumenta opredelijo in pred-
lagajo novo srečanje. "Če 
tega srečanja ne bo v tem 
mesecu, bomo sklepali, da 
je pobuda za projektno so-
delovanje nična in bomo pri 
nadaljnjem delu občinskega 
sveta sklepali začasna oziro-
ma projektna partnerstva. 
Prav tako predlagamo župa-
nu, da v čim krajšem času 
sesmani vse svetniške skupi-
ne z osnutkorn načrta raz-
vojnih programov, ki je po-
leg splošnega in posebnega 
dela sestavni del proraču-
na," pravi Alenka Žavbi Ku-
naver, predsednica OO LDS 
Medvode. 

ŠINKOVTURN 

Jaslice izziv za vso družino 
Vse do svečnice bodo dom Vrtačnikovih v Šinkovem Turnu 
krasile jaslice, po katerih so znani po vsej vasi, saj jim 
zavzamejo kar polovico dnevne sobe. Kot sta povedala 
Frenk in Irena Vrtačnik, sta skupaj s štirimi otroki - Kristja-
nom, Sebastjanom, Adrijanom in Ano Marijo jaslice letos 
začela postavljati že tri tedne prej, v tako velikem obsegu pa 
jih postavljajo že petnajst let. "Enkrat smo kupili večje 
figure, zato smo morali tudi jaslice narediti precej večje, 
in od takrat jih vsako leto pripravimo v dnevni sobi, vsakič 
nekoliko drugače. Imamo jih namesto televizije, zato je 
decembrsko vzdušje pri nas drugačno - veliko smo skupaj 
in se pogovarjamo," pravita starša in dodata, da si jaslice 
pride ogledat veliko sorodnikov in sosedov, pa tudi šolarji 
so že bili pri njih. J. P. 

morajo do konca marca od-
dati vladni službi za regio-
nalni razvoj in lokalno sa-
moupravo. "S tem doku-
mentom moramo izločiti 
najbolje pripravljene pro-
jekte, ki so hkrati finančno 
usklajeni. Poseben pouda-
rek dajemo projektom, ki 
se bodo financirali iz raz-
vojnih spodbud," je razloži-
la Slavka Zupan. Kolegij je 
do sedaj obravnaval zgolj 
osnutke kriterijev za pred-
nostno listo (kot npr. regio-
nalni pomen; ugodne po-
sledice za razvoj gospodar-
stva in človeških virov; pri-
spevek k izboljšanju stanja 

Boris Bregant 

okolja v regiji; in drugo), o 
konkretnih projektih pa 
niso odločali. 
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ŠENČUR 

Šenčurjani na Trstenjakovi poti 
Prvo januarsko soboto so v Gornji Radgoni organizirali tret-
ji Trstenjakov pohod v spomin na znamenitega akademika, 
teologa, psihologa in pisca dr. Antona Trstenjaka, ki seje ro-
dil 8. januarja 1906 v Rodmošcih, umrl pa je 29. septembra 
1998 in je pokopan v Gornji Radgoni. Pohoda se je udeleži-
lo okrog 400 ljudi. Med njimi je bilo tudi i8 članov Turistič-
nega društva Šenčur. Po besedah Francija Erzina se člani 
šenčurskega društva udeležujejo številnih pohodov v Po-
murju, na katerih so vedno lepo sprejeti. F. K. 

Frenk Vrtačnik pri družinskih jaslicah 

VABUENI V NAS SVET ? 
l- ) l«:-^"-. = 
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Najhitreje rastoče trgovsko podjetje v Evropi zaposluje 

vodje prodajnih okolišev (m/ž) 
VAŠ PROFIL: 
• Imate univerzitetno ali visokošolsko izobrazbo, zaključeno z nadpovprečnim 

uspehom. 
• Ste samostojni, prodorni, imate izrazite analitične in komunikacijske 

sposobnosti ter obvladate nemški jezik. 
• Ste vztrajni, odločni in ciljno usmeqeni ter želite prevzeti odgovornost vodenja. 
• Pripravljeni ste se izobraževati in delati tudi izven kraja svojega bivanja. 

USPOSABUANJE: 
• V okviru večmesečnega programa usposabljanja vam bomo omogočili 

intenzivno uvajanje po metodi "Learning-by-doing". 
• Predstavili vam bomo noš pristop do kupcev ter način vodenja in moKvitanja 

sodelavcev. 

• Spoznali boste koncept obvladovanja stroškov in doseganja visoke storilnosti. 

VAŠE NALOGE: 
• Po uspešnem uvajanju boste prevzeli celotno poslovno odgovornost 

za prodajni okoliš s 5 do 7 poslovalnicami. 
• Samostojno boste sprejemali odločitve o zaposlovanju prodajnega osebja. 
• Kot naša vodilna moč na področjih načrtovanja, izvedbe, organizacije 

in nadzora boste odločilno prispevali k uspehu svojega prodajnega okoliša. 

Postanite del našega uspešnega in dinamičnega timo in nas prepričajtel 
Ponudbo z življenjepisom v slovenskem in nemškem jeziku, vsa potrebna 
dokazila in sliko nam do 2. februarja 2007 pošljite no naslov: 

Udi d.0.0. k.d.. Žeje pri Komendi 100,1218 Komenda 
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Središče izobraževanja 
v Tehniškem šolskem centru Kranj nameravajo 
ustanoviti medpodjetniški izobraževalni center. 

M A T I J A R A N T 

Kranj - Medpodjetniški izo-
braževalni center ( M I C ) 
Kranj bo po besedah direkto-
rice T Š C Kranj Andreje Po-
gačnik (na sliki) organiziran 
kot mrežni regijski center 
Gorenjske, ki bo pokrival po-
dročja elektronike, energeti-
ke, informatike, mehatroni-
ke. gradbeništva, strojništva, 
lesarstva, gostinstva in turiz-
ma. Elaborat za njegovo usta-
novitev so na ministrstvu za 
šolstvo in šport vložili že lani 
oktobra, podporo pa je s pod-
pisom pisma o nameri že iz-
razilo tudi več kot trideset 
večjih gorenjskih podjetij. 

V okviru medpodjetniške-
ga izobraževalnega centra se 
bo odvijal praktični pouk in 
laboratorijske vaje za dijake 
in študente v že obstoječih 
izobraževalnih programih, 
odrasl im pa bodo ponudil i 
možnost izobraževanja, k i 
bo prilagojeno njihovim po-
trebam, in sicer v obliki sa-
moizobraževanja, konzulta-
cij in svetovanja, pa tudi 
praktičnega izpopolnjevanja. 

Omogočili jim bodo tudi pri-
dobitev certifikatov o poklic-
n i usposobljenosti. Poleg 
tega bodo z dejavnostmi v 
okviru M I C poskušali vpliva-
ti na dvig in razvoj ugleda 
poklicev v obrti in gospodar-
stvu, v moderno opremlje-
nih delavnicah pa bodo s po-
močjo izkušenih predavate-
ljev izvajali še različne semi-
narje, tečaje, usposabljanja 
in izpopolnjevanja. Znotraj 
raziskovalnega inkubatorja 
pa bodo skrbeli za razvoj in 
izdelavo nove učne tehnolo-
gije in didaktičnih pripomoč-
kov ter razvoj izdelkov za po-
trebe industrije in obrti. 

Še vedno bere brez očal 
Anton Svoljšak, po domačp Andeljčev Tončk, je v nedeljo praznoval loo. rojstni dan, v sredo pa še god. 

B 0 Š 1 7 A N B O G A T A ; 

Ško^a Loka - "Oh, nič," pra-
vi Tone o tem, kaj si je zaže-
lel za visok jubilej in skrom-
no nadaljuje: "Saj i m a m vse-
ga dosti. Za jesti, spati, vse 
na razpolago. Ničesar mi ni 
več treba." Kljub temu je do-
bil kup daril, župan Mihael 
Prevc m u je podaril dražgo-
ški kruhek, zaposleni v cen-
tru slepih, starejših in sta-
rostnikov pa so kupili trenir-
ko. v kuhinji pripravili torto 
velikanko. V C S S živi zadnja 
štiri leta, kjer je skupaj s sta-
novalci praznoval v ponede-
ljek, v nedeljo pa se je veselil 
s številnimi sorodniki. Zani-
mivo je. da imajo v centru 
kar 35 stanovalcev starejših 
od 9 0 let. med nj imi pa je 
velika večina (29) žensk, 
šele po 16 letih pa so priča-
kali visok okrogel jubilej. Le-
tos bodo pripravili praznova-
nje kar za tri 100-letnike. 

Tone je bil pred drugo 
svetovno vojno f l u m a n in je 
dolga leta vozil les z Jelovi-
ce. po vojni pa se je kot mi-
zar zaposlil v Alplesu. Več 

Antonu Svoljšaku, po domače Andeljčevemu Tončku, so ob visokem jubileju praznovanje 
pripravili tudi v njegovem novem domu. Čestital mu je tudi župan Mihael Prevc. 

kot 40 let je bil tudi lovec, 
vendar je zajce in sme rajši 
opazoval kot pa jedel. Ko ga 
vprašamo o lovskih dogo-
divščinah. se jim iz srca na-
smeji. vendar nam jih ne za-
upa. Pravi le. da so lovci ved-
no dobre volje. Ob vpraša-
nju o zdravju, pa pravi: "Vse 
je v redu. nič me ne matra 
in tako naj tudi ostane." Še 
vedno bere brez očal, slabo 

pa sliši, kasneje n a m tudi 
povedo, da je postal pozab-
Ijiv. 

Recepta za dolgo življenje 
ne pozna, a ga oč imo živi. 
Ta temelji na trdem delu, 
včasih tudi trpljenju in do-
bri, domači hrani. "Žgance 
in polento s m o jedli, rad 
i m a m tudi ješprenj. alkoho-
la pa nikoli n isem veliko po-
pil," dobre volje pravi Tone. 

Sedaj je Andeljčev Tončk že 
15 let vdovec, štiri leta živi v 
CSS . O b osebnem prazniku 
sta ga iz Kanade obiskala si-
nova Marjan in Jože. Najsta-
rejši sin Anton je umrl pred 
leti, v zakonu z Marijo pa se 
jima je rodila tudi hčerka, ki 
je po rojstvu umrla. Danes 
ima Tone sedem vnukov, 
osem pravnukov in pravnu-
kinjo. 

Vse naj naj! 
n^ui Vsem, ki verjamete Galileu. 

Najstarejši slovenski vzajemni sklad KD Galileo je 1. januarja 2007 praznoval petnajsti rojstni 
dan. In kakor je sprva le malokdo verjel Galileu, da se Zemlja vrti okrog Sonca, tako tudi tistih, 
ki so si davnega leta 1992 drznili investirati in varčevati drugače v vzajemnem skladu KD 
Galileo, ni bilo prav veliko. A danes lahko ponosno rečejo: kar dobro se vrti! 

I Kdor Je ob ustanovitvi leta 1992 
3 KD Galileu zaupal svoje premoženje, m I f r * a ' l ' 
I ga je v petnajstih letih povečal za več kot mm l ^ r O I t . 

(MmrMunulohirsUhaifikoraMU-piamKcnKi ^^ ^.^-t-!! 
vmcami4pošlcv<ilisKdmlii^i)llaiibi;tmmi]c) KCIV UOUTO St VTllI iCiifcmrns« ikLuiit v iitc srno tif*ostcvnli sminil l^l) 

www.kd-Qallieo.sl 
www.financna-tocKa^l ZBUpanJ*. hI tr«J«. 

Pravila upravljAnja. k« so s«davru d«t prospekta v2«i«fnf>«Qa sklada KO Cableo. vzajemni sklad neksibiln« strukture ixalo2b. skaterim upravi)« KO Invrstrnents. 
družba ;a upravljaftJ», d.ao. Celovika cesta 206. LjuMjana, so med deJovolm iajom vlagateljem brejpiafrvo na voljo na sedeiu drulbe. v Finartčnlh totkah 
irt pri pogo<8>enih partrterjih. ki sprejemajo pristopne ii»ave k pravilom upravljanja vzajemnega sklada, rtnarvčne tojke in potjodbefti parinerri so objavlient 
na spletnih straneh www.hd-group.si. kjer so v elektronski ot>ia»i dostopni (udi prospekt in izvlc<ck prospekta ter letno u> poUeino poročilo v;aj»fnf>ega 
sklada. Vlagatelj trna poleg prospekta pravico tudi do breipiaCnega izvoda izvietka prospekta ter letnega m ponetnega poroiila vzajemnega skiada. 
Realiziram pretekli donosi niso zagotovilo za donose v prihodnosti. Gibanje vrednosti enote premoženja posameznega vzajemnega sklada je v vetAi meri 

na trgu vrednostnih papirjev. Vredrtost et>olc premolenja lahko raste ati pada. zato se tudi prihodnji dor>osi Uhko viijt ali ni^i Icot v 
podatki so dnevno objavljeni v Časnikih Oeio. Onevntk. hnance in Veitr. iz izraiuna >0 izvzeti vstopni stroJki vlagateljev, ki bi sicer 
onosnost Na)vi{(i vstopnt stroiki za KO Cakleo, vza|emni sklad fleksibilne strukture nalo2b. znaiajo 3 % . m se v primeru vtljih vplačil 

odvisrto od stanja na ti 
preteklosti. Tekoči pod 
zmfaH prikazano donosnost . . 
znaaio v (kiadu z lestvKO. opredeljer« v veljavnih pravilih upravljanja 

http://www.kd-Qallieo.sl
http://www.hd-group.si
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Gradnja tekaškega centra 
Predstavili so načrt dokončanja gradnje tekaškega centra v Preski. Cilj je jasen: v Medvode pripeljati 
tekmo svetovnega pokala v smučarskih tekih. 

M A I A BERTONCELJ 

Medvode - V Športnem druš-
tvu ŠD ŠRC Preska so pred-
stavili gradnjo tekaškega 
centra v Preski pri Medvo-
dah. "Projekti so veliki in ob-
širni," je na kratko povedal 
Aleš Galof, predsednik druš-
tva, več pa je dodal Klemen 
Svoljšak, glavni pobudnik in 
koordinator izgradnje šport-
nega centra: "Center smo 
pričeli graditi leta 2004. 
Zgradili smo proge, propu-
ste, vrtine za vodo z elektrifi-

kacijo, Mdrževalni jašek. Ku-
pili smo tehnološko opremo, 
bivahae zabojnike in nazad-
nje teptalni stroj. V športni 
objekt je bilo doslej vloženih 
234 tisoč evrov." Velike načr-
te imajo tudi za prihodnje in 
čez tri leta naj bi bil center 
dokonča«. "Treba bo zgradi-
ti črpališče z opremo, razvo-
de za zasneževanje, kupiti 
snežne topove in progo osve-
tliti. Za to bomo potrebovali 
še okrog 250 tisoč evrov. Že-
lim si, da bi občina Medvode 
v tem letu za center nameni-

la vsaj 145 tisoč evrov, okrog 
108 jih bomo dobili od drža-
ve. Cilj pa je dobiti tekmo 
svetovnega pokala." 

Svoje mnenje o tem je po-
vedal tudi Jaro Kalan, direk-
tor Smučarske zveze Slove-
nije: "Ko bo center z vso po-
trebno infrastrukturo zgra-
jen, tudi zelene zime ne bi 
smele biti problem in center 
bo imel vse možnosti, da 
dobi tekmo svetovnega po-
kala. Trudijo se tudi na Ro-
gli, a morajo še veliko posto-
riti." Še bolj optimističen je 

Uroš Ponikvar, načrtovalec 
prog v Preski, kjer je bil lani 
tekaški del svetovnega pr-
venstva za mladince in člane 
do 23 let: "Ne morem z goto-
vostjo trditi, a obstaja velika 
verjetnost, da bi 2 umetnim 
snegom in vezami, ki jih 
imamo, Tour de Ski name-
sto na Češkem začeli v Slo-
veniji." In če je to za zdaj le 
želja, pa je realnost konti-
nentalni pokal, ki bo v Med-
vodah, seveda če bo kaj sne-
ga, letos potekal 17. in 18. fe-
bruarja. 

Med izpod Blegoša 
člani čebelarskega društva Poljane-Corenja vas so na občnem zboru minulo nedeljo zastavili delo za 
letošnje leto. 

M A T E J A R A N T 

Srednja vas - Čebelarsko 
društvo Poljane-Gorenja vas 
šteje 27 članov, med katerimi 
so tudi štirje večji čebelarji, ki 
gospodarijo s 150 do največ 
200 panji. Njihovi čebelarji, 
ki med pridelujejo za prodajo 
na trgu, svoje izdelke že sed-
mo leto lahko tržijo pod bla-
govno znamko Med izpod 
Blegoša. 

"Do prodaje izdelkov pod 
omenjeno znamko je upravi-
čen vsak naš dan, ki svoj med 
prinese na brezplačno oce-
njevanje v okviru društva. Ta 
čas je takih članov 12," je po-
jasnil predsednik društva Šte-
fan Inglič. Ugotavlja, da se v 
zadnjem času med ljudmi 
vse bolj krepi zaupanje do iz-
delkov, ki jih kupijo nepo-
sredno pri proizvajalcih. "Vse 
bolj se zavedajo, da tisti, ki 
prodaja iz prve roke, nosi več-
jo odgovomost za svoj izde-
lek." Zato se trudijo ves čas 
vzdrževati visoko kakovost 

Predsednik čebelarskega društva Poljane-Corenja vas Štefan Inglič / fou: Poicm Miiiur saidnin 

pridelanega medu, veliko po-
zomosti namenjajo tudi izob-
raževanju svojih članov. 
Zadnja tri leta si namreč pri-
zadevajo, da bi se med člani 
uveljavila uporaba alternativ-
nih sredstev za zdravljenje če-
bel pred kemičnimi. 

Med pomembnejšimi pro-
jekti so si tudi letos zastavili 
pohod po čebelarski pešpoti, 
na katero se je v minulih 
treh letih vsako leto podalo 
okrog šestdeset pohodnikov. 
Na poti od Srednje vasi pre-
ko Vinharij, Bačen, Gorenje 

in Dolenje Dobrave ter Žab-
je vasi nazaj do Srednje vasi 
obiščejo šest čebelnjakov. 
Poleg tega bodo tokrat k so-
delovanju povabili še umet-
nike z tega konca, saj bi radi 
postavili galerijo panjskih 
končnic v naravi. 

Za polovico nižja nadomestila 
S I M O N Š U B I C 

Šenčur - Lastniki nezazi-
danih stavbnih zemljišč v 
občini Šenčur, ki ležijo na ob-
močjih za storitvene, 
proizvodne ali komunalne 
dejavnosti, bodo v letu 2007 
plačali tudi za več kot polovi-
co nižje nadomestilo za 
uporabo teh zemljišč. Tak 
predlog je pripravila občinska 
uprava, občinski svet pa ga je 
tudi sprejel. "S prejšnjim od-
lokom smo želeli spodbudi-

ti lastnike zazidljivih 
zemljišč na območjih 
lokacijskih načrtov, da svoja 
zemljišča spravijo v promet, 
če ne mislijo sami zidati. 
Kasneje smo ugotovili, da 
takih zemljišč v bistvu ni, v 
občini pa je nekaj kmetov, ki 
imajo drugje zazidljive 
parcele in jih hranijo za svo-
je otroke," je pojasnil župan 
Miro Koželj, 

Ker je tem kmetom občina 
lani odmerila precej višja 
nadomestila kot v prejšnjih 

letih, so se pritožili, posre-
dovala pa je celo Kmetijsko 
gozdarska zbornica. Kot je 
še pojasnil župan, zaradi 
znižanja nadomestil za 
uporabo stavnih zemljišč v 
občinskem proračunu ne bo 
zazijala velika luknja, saj bo 
proračunski izpad znašal 
približno štiri tisoč evrov. 
Svetnik Jože Regina (SDS) je 
menil, da bi bilo še najbolj 
primerno, če bi vsa taka 
zemljišča znova postala 
nezazidljiva. 

Po sklepu občinskega sve-
ta povprečna izhodiščna 
gradbena cena za koristne 
stanovanjske površine v 
občini Šenčur za III. stopn-
jo opremljenosti brez 
stroškov komunalnega ure-
janja in brez cene stavbnega 
zemljišča v letu 2007 znaša 
7 0 6 , 7 6 evra na kvadratni 
meter (lani 6 8 9 , 5 2 evra). 
Pri določitvi cene so upošte-
vali letni dvig cen življenj-
skih potrebščin za 2,5 
odstotka. 

^ 3. stran 

Na območju občine Škofja 
Loka do uveljavitve ali odlo-
čitve državnega organa izva-
janje meritev, pregledovanje 
in čiščenje kurfnih naprav, 
dimnih vodov in zračnikov 
zaradi varstva okolja in učin-
kovite rabe energije, varstva 
zdravja in pred požarom 
opravlja zasebna gospodar-
ska služba Dimko iz Škofje 
Loke. To podjetje opravlja 
dela opravlja že vse od usta-
novitve občine, že prej pa je 
skrbelo za občane prejšnje, 
velike občine Škofja Loka. 
Na Občini Škofja Loka so s 
storitvami podjetja zadovolj-
ni, saj Dimko zadovoljivo 
opravlja dimnikarsko služ-
bo. 

V občini Bled so imeli od 
leta 2003 sklenjeno konce-
sijsko pogodbo o dimnikar-
ski dejavnosti z dimnikar-
stvom Rauter, ki je konec 
minulega leta vlogo o svo-
jem interesu po sklenitvi 
koncesije naslovilo na drža-
vo in jo z njo tudi podpisalo. 
Ko je leta 2004 postalo jas-
no, da bo to področje od ob-
čin prevzela država, v občini 
Bled niso uveljavili novega 
cenika dimnikarskih stori-
tev. Kot so nam povedali na 
občini, množičnih pritožb 
občanov zaradi te dejavnosti 
ni bilo, ljudem, ki so se jezili 
nad cenami, pogostostjo 
dimnikarjevih obiskov ali 
meritev, pa so običajno dali 
kar telefonsko številko kon-
cesionarja, da so z njim ure-
jali morebitne težave. Dim-
nikarstvo Rauter je doslej 
storitve opravljalo tudi za 
Gorje, kjer pa je samostojna 
občina šele začela delovati. 

V občini Bohinj, kjer so že 
leta 1 9 9 8 sklenili koncesij-
sko pogodbo z dimnikar-
skim podjetjem Rauter iz 
Bohinjske Bistrice, imajo 
istega izvajalca tudi po no-
vem, ko od konca leta 2006 
koncesije podeljuje država. 
Od tedaj veljajo enotne cene 
za vso Slovenijo, v občini Bo-
hinj pa so se potrudili in za 
nas naredili nekaj primerjav 
med tistimi, ki so veljale do 
letos in novimi. Zaradi pri-
merjave jih navajamo še v 
stari valuti. Meritve za fizič-
ne osebe so cenejše kot prej 
(do lani 6300, odslej 5670 
tolarjev), čiščenje dimnikov, 
kjer je vir ogrevanja kurilno 
olje, dražje (prej 7060, sedaj 
8190 tolarjev), nižje so tudi 
cene čiščenja v primeru, ko 
ljudje kurijo na drva (prej 
6480, sedaj 4788 tolarjev). 
Dokler je koncesijo podelje-
vala občina, je objavila razpis 
in izbrala najugodnejšega 
ponudnika, koncesijska po-
godba pa je vsebovala izvaja-
nje dimnikarskih storitev in 
vodenje katastra dimniških 
naprav. 

Koncesijo za izvajanje 
dimnikarske dejavnosti v 
občini Medvode je država 
pred novim letom podelila 
dimnikarstvu Dimko iz 
Škofje Loke, pogodbo so 
podpisali 5. januarja. To 
podjetje dimnikarske storit-
ve v Medvodah opravlja že 
od leta 1995. 

Zbrali novinarji: 
Ana Hartman, Danica Zavrl 

Žlebir, Stojan Saje, Suzana 
P. Kovačič, Mateja Rant, 
Boštjan Bogataj, Simon 
Šubic, Maja Bertoncelj 

in Jasna Paladin 

TRŽIČ 

Podpirajo razvojno zvezo gorenjskih občin 

Občinski svet v Tržiču je obravnaval predlog ustanovitve 
razvojne zveze gorenjskih občin in soglasje k podpisu pis-
ma o nameri. Razvojna zveza občin je institucija 
medobčinskega sodelovanja, nekakšna predhodnica pokra-
jin, ki jih bomo v Sloveniji dobili v prihodnjih dveh letih. Pri 
zvezi občin sicer ne gre za tip ustanove, na katero bi država 
prenesla svoje pristojnosti, pač pa za interno odločitev 
občin, da bi naloge, ki jih je bolj smiselno in gospodarno 
opravljati skupno, prenesli na skupni organ. Idejo je 
tržiškim svetnikom predstavila sodelavka Regionalne 
razvojne agencije Nada Kovačič, svetniki pa so jo temeljito 
izprašali o tem, kaj bo občina s tem pridobila. Na koncu so 
soglasno sprejeli informacijo o vsebini in postopku za us-
tanovitev zveze in pritrdili tudi podpisu pisma o nameri, saj 
ti dve odločitvi za občino še nimata finančnih posledic. Pred 
kakršno koli pogodbo pa bo občinski svet tako ali tako zno-
va sklepal o tej temi. Pred Tržičem je takšno odločitev spre-
jelo že osem občinskih svetov od sicer 18 gorenjskih občin, 
kolikor naj bi jih sestavljajo razvojno zvezo. D. Ž. 

BOHINJSKA BELA 

Prostovoljci na usposabljanju 

V začetku tedna se je v vojašnicah v Novem mestu in na Bo-
hinjski Beli začelo usposabljanje vojakov na prostovoljnem 
služenju vojaškega roka, ki bo trajalo tri mesece in pol, do 
25. aprila. Prvo prostovoljno služenje se je začelo januarja 
2004. Doslej ga je uspešno končalo nad 650 vojakinj in vo-
jakov. Prostovoljci bodo imeli po uspešno opravljenem us-
posabljanju prednost pri zaposlitvi v Slovenski vojski ali pri 
vključevanju v pogodbeno rezervno sestavo. Kot je povedala 
Mateja Trošt s Poveljstva za doktrino, razvoj, izobraževanje 
in usposabljanje v Vipavi, se na Bohinjski Beli usposablja 
deset prostovoljcev, v Novem mestu pa 32. J. K. 

mailto:info@g-glas.si
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VABILA, PRIREDITVE 

Tretji turnir kadetske lige - ŠD Gorenjka Lesce bo v soboto, 
2 0 . januarja, organizirala 3. turnir gorenjske kadetske lige v 
šolskem letu 2 0 0 6 / 2 0 0 7 . Tekmovanje bo potekalo v klub-
skih prostorih restavracije Center, Alpska 58 v Lescah. 
Nastopajo lahko vsi, ki so rojeni leta 1992, in mlajši. Igralo 
se bo sedem krogov po švicarskem sistemu, tempo 2 x 1 5 
minut. Zaželene so bile predhodne prijave. Potrditev nav-
zočnosti sprejema sodnik do 9.15, ob 9.30 bo prvo kolo. in-
formacije: Janez Petrovič, G S M : 0 4 1 / 4 0 6 369 ali elektronski 
naslov: ga.nota@siol.net. O. O. 

Maraton T a m a r odpade - Drugi maraton Tamar, ki bi moral 
biti v soboto, 20. januarja, je zaradi slabih snežnih razmer 
prestavljen na februar. Organizatorji, PD Rateče-Planica, 
bodo termin sporočili naknadno. D. Ž . 

Hokejski spored - V okviru avstrijske lige EBEL bo danes, 19. 
januarja, ob 15. uri na Jesenicah tekma med domačim Acro-
nijem in moštvom Vienna Capitals. V nedeljo, 21. januarja, 
pa se bodo železarji v gosteh pomerili z Innsbruckom. D. Ž. 

Košarkarski spored - V 14. krogu košarkarske lige UPC Tele-
mach bo v soboto, 20. januarja, ob 20. uri tekma med TCG 
Loka kavo in Triglavom. V 1. ženski košarkarski ligi bosta v 
soboto tekmi med Odejo in Ježico (ob 17.30) ter med Hit 
Kranjsko Goro in Črnomljem (ob 18. uri). V 1 . B moški košar-
karski ligi se bosta v soboto, 20. januarja, ob 17.30, pomerila 
Radovljica in Tolmin, ob 19. uri pa bodo tekme med Tinexom 
Medvode in Preboldom, Jesenicami in MP Idrijo ter Šenčur-
jem CP Kranj ter Lesdoqom Kočevje. Tretjeligaška tekmova-
nja pa se začenjajo že danes, 19. januarja, ko se bosta ob 18. 
uri pomerila Gorenja vas in Stražišče, jutri bodo tekme Utrip 
Trzin : Podbočje, TCG Loka kava 06 : Kranjska Gora, Krka 
mladi : Krvavec, Žiri: Fenomeni in Izola : Smlednik, v nede-
ljo, 21. januarja, pa DEN Ljubljana : Calcit Mavrica. D. Ž . 

Evropsko klubsko prvenstvo v podvodnem hokeju • V sobo-
to, 20. januarja, bo v kranjskem pokritem olimpijskem 
bazenu potekalo 7.evropsko klubsko prvenstvo v podvod-
nem hokeju. Na njem bo sodelovalo 2 4 moških in ženskih 
moštev iz 12 držav, in sicer Velike Britanije, Nizozemske, 
Belgije, Francije, Španije, Nemčije, Češke, Madžarske, 
Hrvaške, Srbije in Slovenije. Tekmovanje se bo začelo ob 9. 
in končalo ob 19. uri. J . M. 

ODBOJKA 

ISTANBUL 

Blejci zmagali v Turčiji 

Odbojkarski klub Autocommerce Bled je na povratni tekmi 
osmine finala v evropskem pokalu Top teams s 3 : 1 ugnal 
turško moštvo Fenerbahce. Pred 8 0 0 gledalci so Blejci po 
odlični predstavi v njihovi dvorani Burhan Felek oddali le 
niz. Tekmo je zaznamovala odlična in borbena igra celotne-
ga moštva slovenskih prvakov, junak tekme pa je bil prav 
gotovo oboleli Andrej Flajs, ki je igral z visoko vročino in je 
v drugem nizu z vstopom v igro bistveno pripomogel k ve-
likemu uspehu. Blejci so se zasluženo veselili velike zmage 
in uvrstitve v četrtfinale letošnjega pokala TOP Teams. D. Ž. 

NAMIZNI TENIS 

KRAN) 

V vodstvu Pizzerija Bazenček 

Prejšnji teden se je končal prvi del sezone v gorenjski namiz-
noteniški ligi. V vodstvu je s 16 točkami Pizzerija Bazenček, le 
točko manj ima ekipa Villa Bella, 14 točk pa je zbrala ekipa Ra-
diestezija Maselj. Te tri ekipe so tudi favoriti za končnega pr-
vaka G N T L - A , medtem ko na lestvici G N T L - Svodi ekipa Lad-
ja Bohinj, ki ima 12 točk, na drugem mestu je ekipa Šenčurja 2 
z 8 točkami, na tretjem pa ekipa Križ s 6 točkami. V. S . 

KEGLJANJE NA LEDU 

JESENICE 

Blejci zbrali največ točk 

Po odličnem nastopu in zmagi v drugem krogu ekipnega 
državnega prvenstva v kegljanju na ledu je ekipa Štof Bled z 
natančnimi meti tudi v tretjem finalnem krogu v nedeljo, 14. 
januarja, na jeseniškem ledu zbrala največ točk. Ekipa TURBO 
HIT, doslej najuspešnejša ekipa, je bila letos druga, ekipa 
Rateče Tromeja pa je zasedla 3. mesto. |. R. 

Priznanja najboljšim 
alpinistom 
Lani so zbrali največje alpinistične dosežke Marko Prezelj, Tina Di Batista in Matej Kladnik. 
Sezona je bila izvrstna. 

STO JAN S A J E 

Ljubljana - Komisija za alpini-
zem pri Planinski zvezi Slove-
nije je v sredo pripravila tretjo 
zaporedno podelitev priznanj 
23 največje alpinistične dosež-
ke v minulem letu. Izbor kan-
didatov, ki so jih predlagali 
tudi alpinistični odseki, je 
opravila podkomisija za vr-
hunski alpinizem. Najboljše 
je določila 9-članska skupina, 
v kateri je bil tudi načelnik ko-
misije Andrej Štremfelj. Kot je 
zapisal v splošni oceni, je bila 
sezona 2 0 0 6 ena najboljših v 
zadnjih letih. Pohvalil je vse 
večje število alpinistov, ki ple-
zajo tudi doma. Opazno se je 
dvignila kakovost med mladi-
mi alpinisti. V tujini so najpo-
gosteje obiskovali Dolomite in 
zahodne Alpe, najboljše vzpo-
ne so dosegli na odpravah v 
Karakorum in Himalajo. 

Najuspešnejši alpinist je 
postal član A O PD Kamnik 
Marko Prezelj. Eden najvid-
nejših predstavnikov moder-
nega alpinizma je lani opravil 
prvenstvene in vrhunske 
vzpone v Himalaji (Chomo 
Lhari), Patagoniji (Cerro 
Torre, Torre Sthandard) in na 
Aljaski (Denali, Mt. Barill). 
Najboljša med ženskami je 
bila Tina Di Batista, članica 
A O PD Ljubljana Matica iz 
Reteč. Komisijo je prepričala s 
prvim vzponom ženske nave-
ze na vrh Nameless Tower v 
Pakistanu in s težkima vzpo-
noma v stenah Široke peči in 
Rjavine. Med mladimi alpini-
sti se je kot najbolj perspekti-
ven izkazal Matej Kladnik iz 
A O PD Kamnik Opravil je pr-
venstveni vzpon na Chomo 
Lhari v Himalaji, solo vzpon 
na Denali (Aljaska) in zimsko 
ponovitev Klasične smeri na 

Eiger. Nagrajencem je izročil 
priznanja Franc Ekar, pred-
sednik Planinske zveze Slove-
nije. 

Po podelitvi je Marko Pre-
zelj priznal, da teh priznanj ne 
jemlje prav resno. Vseeno je 
tokrat prišel na slovesnost, ker 
je to del druženja alpinistov. 
Svoje uspehe pripisuje dolgo-

Navijači verjeli v Flandra 
Slovenski deskarji na snegu blestijo na svetovnem prvenstvu. Rok Flander 
se je domov vrnil z zlatom in bronom. 

M A J A BERTONCELJ 

D r a g o č a j n a - V švicarski 
Arosi poteka svetovno pr-
venstvo v deskanju na sne-
gu. Junak že končanega alp-
skega dela prvenstva je 27-
letni Rok Flander iz Drago-
čajne pri Smledniku. Zlatu 
in naslovu svetovnega prva-
ka v paralelnem veleslalo-
m u je dodal še bron v para-
lelnem slalomu. V velesla-
lomu je blestel tudi njegov 
prijatelj Izidor Šušteršič iz 

Seničice pri Medvodah in 
bil na koncu 8., Rok Mar-
guč je bil 12. V svoji poslo-
vilni tekmi na največjih tek-
movanjih je odlično nasto-
pil tudi Dejan Košir in v pa-
ralelnem slalomu končal na 
7. mestu. 

"Roka spremljamo zad-
nje dve ali tri leta. BUi smo 
na olimpijadi, na nekaterih 
nam bližjih prizoriščih te-
kem svetovnega pokala, žal 
pa ga zaradi službenih ob-
veznosti nismo spremljali v 

Švici. S m o se pa njegovih 
uspehov veselili doma, od-
prli šampanjec, skratka, 
bilo je pestro. Danes se de-
skarji vračajo domov in pri-
čakali ga bomo, četudi bo 
prišel šele ponoči," so ob 
Flandrovem uspehu včeraj 
povedali sorodniki in prija-
telji, člani navijaške skupi-
ne Roka Flandra in dodali, 
da so verjeli vanj, on sam pa 
je zaupal sebi, in da gredo 
sedaj naprej, novim uspe-
hom naproti. 

Philipp Schoch, Rok Flander in Heinz Inniger 

letnim izkušnjam in trezni 
presoji idej. Letos bo odšel na 
mednarodno odpravo v Kara-
korum Tina Di Batista je izra-
zila zadovoljstvo, da je že petič 
osvojila laskavi naslov, čeprav 
ni bila lanska sezona njena 
najboljša. Jeseni bo verjetno 
odšla s slovensko odpravo na 
Kangbačen v Himalaji. 

PLAVANJE 

RADOV41CA 

Daljinski plavalci 
v Radovljici 

V nedeljo je v radovljiškem 
bazenu potekalo prvo abso-
lutno državno prvenstvo da-
ljinskih plavalcev na 5 0 0 0 
metrov, kar je najkrajša dis-
ciplina maratonskega plava-
nja. Naslova državnih prva-
kov sta osvojila plavalca do-
mačega plavalnega kluba 
Žito Gorenjka, v moški kon-
kurenci Luka Turk (59: 
01,46), v ženski pa Monika 
Močnik (1:02:59,92). Drugo 
mesto med moškimi je 
osvojil Miha Kern (ŠD Riba 
Ljubljana), tretje pa Trigla-
van Matic Ovniček, slednji 
tik pred Jušem Veličkovičem 
iz kranjske Zvezde. Drugo 
mesto med plavalkami je 
osvojila Tanja Šmid (Zvezda 
Kranj), tretje pa Nika Karlina 
Petrič (Triglav Kranj). D. Ž. 

KRANJ 

Devetič Dr. Fig 

Plavalni klub Triglav Kranj 
bo v soboto, 27. januarja, že 
devetič pripravil plavalno 
tekmovanje Dr. Fig za na-
jmlajše tekmovalce. Priča-
kujejo udeležbo palvalcev iz 
30 domačih in tujih klubov. 
Poleg posamičnih tekmo-
vanj bosta zanimivi štafeti, 
ena za otroke, druga za od-
rasale. D. Ž . 

mailto:ga.nota@siol.net
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"Tesa" še ni pokazala vsega 
Na uvodu pokljuškega tedna tri Slovenke v prvi dvajseterici. Najboljša je bila Taja Gregorin, 
ki na vrhunec upa na svetovnem prvenstvu. 

MAJA BERTONCEIJ 

Rudno polje - Teja Gregorin 
je sredino šprintersko tekmo 
svetovnega pokala v biatlonu 
na Pokljuki z enim zgreše-
nim strelom kot naša naj-
boljša končala na 8. mestu 
in za las ujela svojo drugo 
solo podelitev priznanj naj-
boljšim. "Forma se mi vzpe-
nja, a upam, da to še ni moj 
vrhunec, da bo ta prišel na 
svetovnem prvenstvu. Glede 
napovedi za zasledovalno 
tekmo pa težko kaj rečem, 
saj mi tekaška forma iz dne-
va v dan niha. Razloga ne 
vem, upam le, da bo tega ni-
hanja čim manj. Danes sem 
pokazala zelo dober tek, na 
strelišču pa tudi en zgrešeni 
strel ni bil usoden," je pove-
dala Teja Gregorin, ki sedaj 
živi v Tržiču, a pravi, da bo 
vedno ostala Ihanka. 

Dvakrat je na strelišču 
zgrešila Tadeja Brankovič, ki 
je tokrat imela nenavadne te-

KOŠARKA 

L)UBL)ANA 

Milič gre k Realu 

Marko Milič, 29-letni Kranj-
čan, še pred kratkim vodilni 
košarkar tivolskega moštva, 
je sprejel ponudbo enega naj-
večjih evropskih klubov, ma-
dridskega Reala, pri katerem 
bo dosedanji kapetan tivol-
skega moštva kot "posojeni" 
igralec igral do prihodnjega 
poletja. Upravni odbor Unio-
na Olimpije je na izredni seji 
tudi uradno sprejel odločitev 
o njegovem odhodu, pogod-
ba z Miličem pa je do nadalj-
njega "zamrznjena". Kapetan 
moštva je namesto njega po-
stal Ivica Jurkovič. Na košar-
karski tekmi v 12. krogu evro-
lige v Beogradu je v sredo 
Union Olimpija s Partizanom 
igrala že brez Miliča in tekmo 
izgubila s io6 : 60. D. Ž. 

ROKOMET 

VVETZLAR 

Odločilna tekma 
v nedeljo 

Danes se s tekmo med Nem-
čijo in Brazilijo začenja sveto-
vno pn/enstvo v rokometu v 
Nemčiji, ki bo trajalo do 4. fe-
bruarja. Slovenski selektor 
Kasim Kamenica je tja odpe-
ljal 17 rokometašev, odprava 
pa letos šteje 26 ljudi, prvič 
so vključili tudi psihologa. 
Slovensko moštvo bo jutri ig-
ralo Z Grenlandijo, v nedeljo 
s Kuvajtom, tedaj pa jih čaka 
tudi odločilna tekma skupine 
A s Tunizijo. D. Ž. 

žave tudi na progi: "Prvič se 
mi je med telano zgodilo, da 
sem vmes, na spustu, bruha-
la. Ne vem, za^j, pred tek-
mo se nisem slabo počutila, 
a očitno danes ni bil moj 
dan. Tudi dva zgrešena stre-
la sta bila preveč. Naredila 
sem vse, kar sem lahko. V 
petek bo odločalo dobro stre-
ljanje. Le z mimo roko se 
lahko prebijem naprej. Sku-
šala bom izkoristiti domač 
teren, čeprav več treniramo 
zunaj kot na Pokljuki." 
Brankovičeva je tekmo kon-
čala na 16. mestu, tri mesta 
za njo pa je bUa z ničlo Dija-
na Grudiček, medtem ko je 
Andreja Mali s 37. mestom 
ostala brez točk. 

Z zmago je do najboljše 
uvrstitve na Pokljuki prišla 
Švedinja Anna Carin Olofs-
son, ki teče v čevljih žirovske 
Alpine. Z odličnim tekom je 
prehitela Rusinjo Tatiano 
Moiseevo, 3. pa je bila rdeče-
lasa Nemka Kati Wilhelm. 

Tadeja Brankovič ima dobro izhodišče za današnjo 
zasledovalno tekmo. 1 Foto:Tina ooki 

Slednja je organizatorje po-
hvalila za dobro pripravo 
prog, dodala, da se tu dobro 
počuti, kot druge njene kole-
gice pa je nekaj misli name-
nila tudi nekdanji reprezen-
tančni kolegici Uschi Disl, ki 

se je od biatlona poslovila po 
lanski sezoni. Slednja je v 
ponedeljek povila hčerko, 
nemške biatlonke pa po be-
sedah Wilhelmove še raz-
mišljajo, kaj ji bodo kupile 
za darilo. 

Telemark smučarji začeli 
tekmovalno sezono 
Telemark smučarji so pred začetkom tekmovalne sezone na novinarski 
konferenci predstavili svoje načrte. 

DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Ljubljana • "Priprave na le-
tošnjo tekmovalno sezono so 
potekale brez večjih pretre-
sov, zato tekmovalke in tek-
movalci z optimizmom pri-
čakujejo nastope na prvih 
tekmovanjih. Letošnja ekipa 
je sestavljena iz treh tekmo-
valk in štirih tekmovalcev, 
slovenski glavni adut pa je 
David Primožič. Njegovi cilji 
so letos boj za zmago v skup-
nem seštevku svetovnega po-
kala in ponovna osvojitev na-
slova najboljšega na svetu na 
svetovnem prvenstvu, ki bo 
konec marca v švicarskem 
Thyonu. Tekmovalna sezona 
se bo začela ta vikend na Nor-
veškem, kjer bodo v Ttysilu 
in Rjukanu prve tekme za 
svetovni pokal. Sledila bodo 
tekmovanja evropskega poka-
la v Švici in Franciji, državno 
prvenstvo Slovenije, pa tek-
me za svetovni pokal v Nem-
čiji ter zaključek sezone na 
prej omenjenem prvenstvu," 
sporoča direktor telemark re-
prezentance Urban Simčič. 
V Skandinaviji bo Slovenijo 
poleg Primožiča zastopala še 
novinka v telemarku, nekda-
nja alpska smučarka Urška 
Železnik, preostala reprezen-
tanca (Urška Gombač, Mela-

David Primožič, najboljši tekmovalec in trener 1 FOIO T™ DOH 

nija Šober, Sergej Primožič, 
Klemen Žonta, Boštjan Bo-
žič) bo nastopila šele na tek-
mah v Nemčiji. 

Napovedujejo, da bo tudi 
domača sezona pestra, saj 
marljivi promotorji telemar-
ka pripravljajo brezplačne te-
lemark delavnice. Na njih je 
možna brezplačna izposoja 
telemark smufi in čevljev, in 
kot telemark smučarji radi 
poudarijo, je vse. kar potrebu-
jete za začetek, le nekaj dobre 
volje. Letos se bo zaradi pole-
tne zime verjetno največ do-

gajalo na najbližjem smučiš-
ču Krvavec, kjer bo že to ne-
deljo tudi prvi kamp. In še 
ena novost pred letošnjo se-
zono so telemark smučarji 
po petih letih prizadevanj do-
bili od Olimpijskega komite-
ja Slovenije kategorizacijo, 
kar pomeni, da jih štejejo za 
vrhunske športnike. Ta pri-
dobitev se jim zdi pomemb-
na manj zaradi denarja kot 
zaradi statusov, je poudaril 
David Primožič, najboljši slo-
venski tekmovalec in trener 
reprezentance. 

GORENjSKI SEMAFOR 

ŠAH 

ponedeljkovi Š D Corenjka Lesce: 9 krogov, 1 0 minut, 
24 igralcev. Končno stanje: 1. Dušan Zorko (ŠS Tomo Zu-
pan Kranj) 7,2. Boštjan Jeran (ŠD Domžale) 7,3. Silvo Si-
mončič (ŠK Stari Mayr Kranj) 6,5,4. PetarDurič 6,5, 5. Si-
mona Orel (ŠS Tomo Zupan Kranj) 6 - najboljša ženska, 
6. Marjan Lužnik (ŠD Jesenice) 6, 7. Franc Rodman (ŠD 
Jesenice) 5,5, 8. Risto Cvetkov (ŠD Jesenice) 5,5, 9. Mirko 
Čokan (ŠD Domžale) 5,5,10. Franc Ravnik (ŠD Jesenice) 
5 - najboljši senior. D. Ž. 

ODBOJKA 
Končni rezultati turnirja Ženskega odbojkarskega kluba 
Triglav Kranj. Kadetinje: 1. mesto: OK Kamnik, 2. mesto: 
OKArbanasi Zadar, 3. mesto: ŽOK Triglav Kranj, 4. 
mesto: OK Tabor Ljubljana. Mladinke: 1. mesto: ŽOK 
Varadin Novi Sad, 2. mesto: ŽOK Triglav Kranj, 3. mesto: 
ŽOK Škofja Loka, 4. mesto: OK Žirovnica. D. Ž. 

KARATE 
Mednarodni karate turnir v Velenju - Uspehi karateistov 
KK Shokotan Kranj: Samantha Zamik (1. mesto najmlaj-
še, kate), Vanesa Zamik (2. mesto mlajše deklice, borbe 
+ 35 l̂ g)! Vanja Šiljak (1. mesto starejše deklice, borbe - 40 
kg), Suzana Mesarec (1. mesto, borbe članice). D. Ž. 

HOKEJ V DVORANI 
Tekmovanja vfloorballu SinusIKS R F L - Izidi 8. kola: Tan-
das Team : InSport Divji petelini 12 : 5, Novi zelenci: FBK 
Jesenice 5 : 5; io kolo: Tandas Team : Novi zelenci 5 : 4, 
FBK Jesenice : Modri zmaji 9 : 5. D. Ž. 

VATERPOLO 
4. krog prvega dela državnega članskega prvenstva - Kokra: 
Žusterna 17 : 8 (3 :2, 3 :4, 7 : i, 4 : i). Strelci za Kokro: Luka 
Komatar 7, Gašper Šenica in Rok Resnik 3, po enkrat Enes 
Bašič, Žiga Štirn, Žan Jaklič in Gašper Kalan. Trenutni vrst-
ni red: 1. AVD Kokra Kranj (12 točk), 2. VK Maribor (9), 3. 
VŠD Posejdon Celje (3), 4. VK Žusterna Koper (o). J. M. 

ŠAH 

Lj U B R A N A 

Prvi turnir Rožiču 

V Ljubljani je bil prvi letošnji šahovski turnir ciklusa mladih. 
Zmago je slavil 14-letni Samo Rožič (OŠ Tone Čufar Ljubljana 
- ŠK Ig), ki je nanizal šest zaporednih zmag, v zadnjem krogu 
pa remiziral. Četverica igralcev je delila drugo mesto, najboljši 
dodatni kriterij je imel, Andrej Kobolt (OŠ Mengeš - ŠK Komen-
da), ki je bil drugi. Dobro je nastopil tudi n-letni Škofjeločan Gal 
Drnovšek ŠS Tomo Zupan Kranj), ki je zasedel 7. mesto. O. O. 

ODBOJKA 
Tekma petnajstega kroga 1. državne odbojkarske lige 
V tretjem delu lige se bodo odbojkarji Astec Triglava najprej 
pomerili z odbojkarji Marchiol Prvačine. 
Tekma bo v soboto, 20. januarja 2007, ob 
17. uri v novi špiortni dvorani v Novi Gorici. aSTCC 

ZABAVA V KRANJSKI GORI 
Dvorana Vitranc 

P « u k , 19.1.2007, ob 20.00 

konc«ft Perpctuum Juzil* 
strlomRatkaDlvJ«lui 

(mciAni volulni jazzovslci anjamb«!) 
rezervacij« In fnfonnaclje na recepciji 
hotela Kompas, <el.04.589.2100 

Sobota, 20.1 J1007, ob 18.00 
Tekma 1. slovenske kciarkarske lige za ženske. 
KK Hir Kranjska Gora: 2KK Črnomelj: Vstop prost 

Prireditveni šotor Arena 
VSTOP M K K n 

Sobota, 20.1.2007, od 1630 do 24.00 ur* 
Smučarska zabava z animatorjt, ob 1630 
Koncert skupine VICTORV, ob 2030 
Happvhour 

j N « d t l J a , 2 1 . 1 J 0 0 7 , o d 1 6 J 0 d o 2 2 . 0 0 u n 
] Spoznajmo se 
: Predstavitev Kranjske Gore 
I DJparty 
1 Happjrhour 

V A B L J E N I ! 

19.1 J i>erpcnwm ̂ otf* > trvvn fUtfca D»v}Aiu 

2a)jSluipiMV(ciory 

I r m i n r ISSII!'*̂ *̂  

h i t holidays 
Kranjska Gora 
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Razrešili serijo vlomov 
Kranjski policisti sumijo Kranjčana, da je izvedel 
enajst vlonnov v osebne avtomobile. 

S I M O N Š U B I C 

Kranj - Policisti iz Kranja so 
pred dnevi zaključili krimi-
nalistično preiskavo enajstih 
vlomov v osebne avtomobile 
in vloma v računalniško pod-
jetje na območju Kranja. Sto-
ritve teh dejanj so ovadili 
mladoletnega Kranjčana, si-
cer že starega znanca polici-
je. Osumljen je tudi tatvine 
motomega kolesa in tatvine 
denarja iz stanovanja, pri 
tem pa naj bi mu pomagala 
še dva Kranjčana, stara 17 in 
21 let. 

Policisti so ugotovili, da je 
mladoletnik v prvih dneh le-
tošnjega leta na Primsko-
vem, na dvoriščih stanovanj-
skih hiš, vlomil v šest avto-
mobilov in iz njUi vzel avto-

radie. Nekaj dni zatem je vlo-
milski pohod nadaljeval v 
bližnjem naselju Rupa, kjer 
je vlomil še v pet avtomobi-
lov in si iz njih prisvojil avto-
radie in tehnično orodje. 

V sodelovanju z 21-letnim 
Kranjčanom je vlomil tudi v 
računalniško podjetje na Li-
kozarjevi ulici v Kranju in 
lastnika olajšal za približno 
dva tisoč evrov vredno raču-
nalniško opremo. Dvojica se 
je odpravila tudi v Šenčur, 
kjer sta ponoči vstopUa v od-
klenjeno stanovanjsko hišo 
in speča lastnika oškodovala 
za denar in kolesi, s kateri-
ma sta se odpeljala s kraja 
vloma. Nekaj ukradenih 
predmetov so polidsti osum-
ljencem zasegli in vrnili 
oškodovancem. 

TRŽIČ 

Tat na pokopališču 

Neznani storilec je v ponedeljek popoldne z razbitjem stekel 
vlomil v osebna avtomobila, ki sta bila parkirana na 
parkirnem prostoru v bližini pokopališča v Tržiču. Prilastil si 
je denarnico, nekaj gotovine, plačilnih kartic, nahrbtnik, 
prenosna telefona in tri manjše torbice. Lastnika vozil je 
oškodoval za približno 350 evrov. 

JESENICE 

Corel potniški vagon 

v torek nekaj po polnoči je zagorelo v praznem potniškem 
vagonu, ki je stal na železniški postaji na Jesenicah. Dom-
nevno naj bi zagorelo zaradi dotrajanosti napeljave, ki se je 
vnela pri ogrevanju vagonov. Ker je bil vagon prazen, 
varnost potnikov ali zaposlenih ni bila ogrožena. Materialna 
škoda je minimalna, saj gre za starejši vagon. 

c^r-rfrE 
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ŠKOFJA LOKA 

Odpeljal se je z golfom 

v noči na torek je neznani 
storilec v Frankovem nase-
lju ukradel Volkswagen Golf 
1.4, svetlo modre barve, let-
nik 2000, registrske številke 
KR R5-142. Lastnika je oško-
doval za 5.800 evrov. S. Š. 

Zmikavti v Podlubniku 
v torek zvečer je neznani moški v stanovanjskem naselju Podlubnik v Škofji Loki oropal domačinko. 
Pred dnevi vlomili v bližnji gostinski lokal. 

S I M O N Š U B I C 

Ško^a Loka - Na parkirnem 
mestu v bližini Mercatorje-
ve trgovine ob stolpnicah v 
Podlubniku II v Škofji Loki 
je v torek okoli 19. ure ne-
znani moški napadel 40-
letno Ločanko. Kot poroča 
policija, jo je presenetil, ko 
je prišla iz trgovine in zla-
gala nakupljeno blago v vo-
zilo, ki je bilo parkirano ne-
kaj metrov proč od beton-
skega spomenika Kmečka 
žena, ki ga je ustvaril pokoj-
ni kipar Tone Logonder. 

K njej je pristopil od za-
daj, jo večkrat udaril v obraz, 
ji s hrbta iztrgal ženski na-
hrbtnik, v katerem je imela 
shranjeno denarnico z nekaj 
gotovine, dokumente in 
druge predmete. Po ropu, v 
katerem se je žrtev huje po-
škodovala, je neznani zmi-
kavt sedel v neznani avto-
mobil in se odpeljal. Med 
dejanjem je oškodovanka 
glasno vpila na pomoč. 

Žrtev je policistom pojas-
nila, da je bil napadalec naj-
brž star med 20 in 30 leti, 
visok približno 170 centi-
metrov in močnejše posta-
ve. Oblečen je bil v temno 
modro jakno, hlače iz jean-
sa, na glavi pa je imel kapo 
črne barve, ki mu je segala 

Ropar je štiridesetletno Ločanko presenetil na parkirišču pred stolpnicami v Podlubniku II. 

vse do oči. Polidsti poziva-
jo morebitne priče, da po-
kličejo na telefonsko števil-
ko 113 ali anonimni telefon 
080 1200 in z informacija-
mi pripomorejo k čimprejš-
nji izsleditvi storilca. 

Sicer pa so bili zmilavti 
v Podlubniku lia delti že v 

nedeljo ponoči, saj so vlo-
mili v novi gostinski lokal 
Škof Pub, ki bi se moral 
odpreti prav v teh dneh. 
"Žal smo zaradi vloma od-
prtje lokala morali presta-
viti na naslednji teden. Vlo-
m i l a so sicer odnesli kavni 
avtomat in mlinček ter hi-fi 

naprave. Povzročili so za 
približno tri tisoč evrov 
škode," je povedal lastnik 
lokala. Vlomilci so po nje-
govih besedah našli skriti 
ključ vhodnih vrat, po 
opravljenem vlomu pa so 
vrata pridno zaklenili za 
seboj. 

Bombe v šoli ni bilo Pogrešano našli mrtvo 
Srednjo šolo Domžale so v torek izpraznili zaradi 
klica o podtaknjeni bombi. Dejanja je osumljen 
17-letni Domžalčan. 

Pogrešano občanko Cerkelj so našli mrtvo. 
Na Zgornji Beli še vedno pogrešajo 60-letnega 
Jožeta Vidmarja. 

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

Domžale - Klic o podtaknje-
ni bombi na srednji šoli v 
Domžalah so policisti Ope-
rativno komunikacijskega 
centra Policijske uprave 
Ljubljana prejeli v torek ob 
8. uri zjutraj in v dogovoru 
z vodstvom šole nemudo-
ma izpraznili šolsko po-
slopje ter ga temeljito pre-
gledali, tudi z vodnikom 
službenega psa za iskanje 
eksploziva. 

Pri pregledu objekta, ki 
je bil končan okoli 10. ure, 
ni bilo najdenega nobene-
ga eksplozivnega oziroma 
nevarnega predmeta, so v 
sporočilo zapisali policisti, 
ki so dejanja osumili 17-
letnega Domžalčana, zoper 
katerega bodo podali ka-
zensko ovadbo. Ali gre za 
dijaka Srednje šole Domža-
le, nam vodstvo šole ni 
znalo pojasniti, saj poda-
tka, kdo naj bi bil osumlje-
nec, od policistov še niso 
prejeli. 

Je pa tokratni klic že dru-
gi na šoli v zadnjih desetih 
letih. "Že pred nekaj leti 
smo prejeli podoben klic o 
bombi, ki se je tudi takrat 
izkazala za lažno. Torkov 
klic je pouk zmotil za dve 
uri, dijake smo brez težav 
evakuirali v le petih minu-
tah, po pregledu pa je pouk 
spet potekal nemoteno," je 
povedal direktor šole Pri-
mož Skofic, glede motiva 
klicatelja pa poudaril, da 
mu je povsem neznan, saj 
je bilo ocenjevalno obdobje 
zaključeno le dan prej in v 
torek v nobenem razredu 
niso preverjali znanja. 
Direktor je še poudaril, da 
si takšnih dejanj ne želijo 
več, čeprav so srednje šole 
zadnja leta zelo na udaru, 
posebno v času mature. 

Šalo mladega Domžalča-
na bodo obravnavali kot 
zlorabo znamenj za pomoč 
in za nevarnost, za kar je 
predpisana denarna kazen 
ali kazen zapora do šestih 
mesecev. 

S I M O N Š U B I C 

Cerklje, Preddvor • V pone-
deljek so v Cerkljah na Go-
renjskem pogrešili 80-let-
no Marijo Repnik, ki je po 
pripovedi domačih dom za-
pustila že v zgodnjih jutra-
njih urah. Ker se dlje časa 
ni vrnila, so organizirali ob-
sežno iskalno akcijo, v kate-
ri je sodelovalo 68 gasilcev 
iz vseh osmih gasilskih 
društev v občini, šest polici-
stov in dvajset vodnikov re-
ševalnih psov iz Kinološke 
zveze Slovenije in Kluba 
vodnikov reševalnih psov 
Kranj. Pogrešano so v ve-
černih urah našli mrtvo v 
gozdu. Vzrok smrti še ni 
znan. 

Na Zgornji Beli pa že od 
nedelje pogrešajo 60-letne-
ga Jožeta Vidmarja. Od 
doma je šel v zgodnjih ju-
tranjih urah. Operativno 
komunikacijski center Po-
licijske uprave Kranj pa je 
bil o njegovem izginotju 
obveščen v ponedeljek zve-

čer. V torek zjutraj so takoj 
organizirali iskalno akcijo 
na širšem območju Pred-
dvora, v kateri je sodelovalo 
devet članov Gorske reše-
valne službe Kranj, enajst 
vodnikov reševalnih psov 
za iskanje pogrešanih 
oseb, dva policista in po-
sadka helikopterja Letalske 
policijske enote z Brnika. 
Pregledali so predvsem 
planinske poti, ki vodijo 
na Kališče in Sv. Jakob. 
Iskanje so nadaljevali tudi 
v naslednjih dneh, vendar 
pogrešanega do včeraj niso 
našli. 

Pogrešani Jože Vidmar je 
visok približno 168 centi-
metrov, vitke postave, koš-
čenega in trikotnega obraza 
in koničastega nosu, črnih 
las in brk ter svetlih oči. 
V kakšna oblačila je bil 
oblečen, ni znano. Ce bi 
ga kdorkoli opazil, naj po-
kliče na telefonsko številko 
113 ali Policijsko postajo 
Kranj na telefonsko številko 
04/268 15 99. 

mailto:simon.subic@g-gias.si
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Uvedba evra je velik, zgodovinski dosežek za Slovenijo, a ne končna postaja, na kateri bi se lahko oddahnili. Poleg 
trenutnih skrbi (še največ jih je z neupravičenimi podražitvami) prinaša tudi veliko odgovornost in izzive, med 
katerimi sta največja, kako ohraniti infladjo na dokaj nizki ravni in kako zagotavljati dolgoročno vzdržnost javnih financ. 

Veliko pohval, a tudi opozorila 

Janez Janša: 
"Ravno zato, 

ker je bil tolar 
zgodba 

o uspehu, 
smo lahko 

prevzeli evro. 
Ravno zato, 

ker je bil tako 
dober, je bilo 

njegovo stvarno 
življenje tako 

kratko." 

Angela 
Merkel: "Evro 

je dobra in 
stabilna valuta 

in ni samo 
plačilno 

sredstvo, 
ampak 

tudi simbol 
evropske 

integracije." 

CVETO ZAPLOTNIK 

Ponedeljkova Dobrodošli-
ca evru, na kateri se je zbral 
politični vrh Evropske unije 
in pomembnega dela njenih 
članic, je bil predvsem praz-
nik ob uvedbi evra, a hkrati 
tudi slovo od slovenskega to-
larja. "Bil je trdna valuta. Od 
njega se poslavljamo z dobri-
mi obču^. Ostaja neizbrisni 
del slovenske zgodovine, slo-
venske samozavesti, sloven-
ske zgodbe o uspehu. Ravno 

evro. "To je bil velik korak za 
Slovenijo in majhen za Ev-
ropsko monetarno imijo, 
toda kljub temu tudi za Ev-
ropsko unijo korak v pravo 
smer, narejen ob pravem 
času," je dejal Janša in po-
udaril: "Prehod je bil gladek 
in brez omembe vrednih te-
žav." Da ob velikih projektih 
Slovenci znamo stopiti sku-
paj, je pokazala uvedba evra 
in to je odražala tudi Janševa 
zahvala. Za pravočasne in 
pravilne odločitve na zahtev-

\ 

Angela Merkel - nemška kancierka in predsedujoča 
evropskemu svetu /Foio:Tin.Doki 

zato, ker je bil tolar zgodba o 
uspehu, smo lahko prevzeli 
evro. Ravno zato, ker je bil 
tako dober, je bilo njegovo 
stvarno življenje tako kratko. 
Omogočil nam je naslednji 
velik korak naprej," je na slo-
vesnosti dejal slovenski pre-
mier Janez Janša in se naro-
dom in voditeljem Zahodne 
Evrope in evroatlantskih po-
vezav zahvalil, da so v času 
hladne vojne razvili prostor 
svobode, demokracije in go-
spodarskega napredka, za 
skupni dom teh vrednot 
ustanovili in krepili Evrop-
sko unijo, odprli ta prostor in 
vanj povabili vse, ki želijo de-
liti iste vrednote in sprejema-
ti skupne standarde. Sloveni-
ja je povabilo sprejela in sku-
paj s še devetimi državami 
pred skoraj tremi leti vstopila 
v Evropsko unijo, letos pa kot 
trinajsta država Unije in kot 
prva nova članica prevzela 

ni fKJti do evra se je zahvalil 
vsem dosedanjim predsedni-
kom in članom slovenskih 
vlad in še posebej finančnim 
ministrom, poslancem slo-
venskega parlamenta, guver-
nerjema in članom Sveta 
Banke Slovenije, za pomoč 
in razumevanje bančnikom 
gospodarstvenikom in upo 
rabnikom evra. za pomoč 
nasvete in pozitivno odloči 
tev pa tudi Evropski komisiji 
in Evropski centralni banki. 

Na ponedeljkovi Dobro-
došlici evra, ki so jo po po-
membnosti primerjali s sre-
čanjem Bush - Putin, zaseda-
njem OVSE-ja in srečanjem 
predsednikov šestnajstih 
srednjeevropskih držav, je 
bilo slišati veliko pohval o 
Sloveniji: Bravo, Slovenija! 
Slovenija je zgodba o uspe-
hu. Slovenija je slovanska 
Švica. Slovenija je primer dr-
žave, ki je pravočasno in 

uspešno izpolnila konver-
genčne kriterije ... Nemška 
kancierka in predsedujoča 
evropskemu svetu Angela 
Merkel je dejala, da je vstop 
Slovenije v evrsko območje 
tudi velika spodbuda za dru-
ge članice Unije. Zgledujte 
se po Sloveniji in videli bo-
ste, da se prizadevanja popla-
čajo dvojno ali trojno. Evro je 
dobra in stabilna valuta, evro 
ni samo plačilno sredstvo, 
ampak tudi simbol evropske 
integracije, so bile njene be-
sede. 

Ob pohvalah je bilo slišati 
tudi o trenutnih težavah in 
skrbeh, morda največja so 
nekatere neupravičene po-
dražitve izdelkov in storitev. 
Kot je na konferenci o evru 
opozorila Breda Kutin, pred-
sednica Zveze potrošnikov 
Slovenije, so od potrošnikov 
prejeli 750 pritožb, največ na 
račun dražjih gostinskih sto-
ritev. Po izkušnjah držav, ki 
so prevzele evro leta 2002, 
se je inflacija na račun po-
dražitev ob uvedbi evra zvi-
šala do 0,3 odstotne točke, 
nekaj tovrstnega "davka" naj 
bi plačali tudi v Sloveniji, 
kjer pa bo besedah Mitja Ga-
sparija, guvernerja Banke 
Slovenije, za zdaj ni opaziti 
nobenih inflacijskih priti-
skov. V centralni banki letos 

Predsednik vlade Janez 
Janša /Folo:TiruDcU 

pričakujejo 2,5-odstotno in-
fladjo pa tudi prihodnje leto 
verjemo ne bo bistveno od-
stopala od te ravni. 

Slovenija je izpolnila za-
htevne konvergenčne krite-
rije in prevzela evro zauradi 
stabilnega gospodarstva, do-
brega zdravja javnih financ 
in trdne valute, to pa bodo 
tudi v obdobju "po tolarju" 
njeni glavni izzivi. Medtem 
ko je s prevzemom evra vo-
denje denarne politike pre-
pustila Evropski centralni 
banki, je v njeni pristojnosti 
še vedno vodenje gospodar-
ske, davčne in proračunske 
politike, vendar tudi pri tem 
ne bo povsem brez omejitev. 

Spoštovati bo morala pakt o 
stabilnosti in rasti, ki ga je 
Evropska unija uvedla zato, 
da bi države z evrom vztraja-
le pri proračunski disciplini 
in zagotavljale dolgoročno 
vzdržnost javnih financ. 
Uvedba evra je bil torej cilj, 
ni pa končna postaja, na ka-
teri bi se lahko oddahnili. 
Slovenija je pred novimi iz-
zivi. Evropski komisar za go-
spodarske in denarne zade-
ve Joaqtiin Almunia je bil na 
konferenci o evru konkre-
ten: "Slovenija mora čimprej 
izboljšati dolgoročno vzdrž-
nost javnih financ z reformo 
pokojninskega in zdravstve-
nega sistema in zmanjšati 
strukturni javno finančni 
primanjkljaj. Potrebne so fi-
skalne in strukturne spre-
membe, Id bodo pripomogle 
k uspešnemu sodelovanju v 
območju evra." O istem, a z 
drugimi besedami, je govo-
ril tudi predsednik vlade Ja-
nez Janša: "Razvoj Evropske 
unije v pogojih globalne 
konkurence 21. stoletja bo 
uspešen, Če bomo znali pra-
vočasno odgovarjati na 
ključno dilemo sodobne ev-
ropske stvamosti: Kako raz-
mišljati o spremembah pra-
vočasno? Kako mishti na 
spremembe tudi takrat, ko 
nam gre dobro?" 
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Slovenski in evropski politični vrh na slovesnosti Dobrodošlica evru / FO« R̂ n. DOH 



ZDRAVJE Razgledi 

študij tiradne medicine je gospod Petar Papuga nadgradil s študijem tradicionalne kitajske medicine. Po vrnitvi 
s Kitajskega je v Zagrebu magistriral s področja epidemiologije in klinične nevrofiziologije. Ukvarja se z 
zdravilstvom, pri svoji terapiji pa med drugim uporablja tako imenovane ventuze, elektrostimuladjo in akupunkturo. 

Starost ni bolezen 
PETAR P A P U C A , DR. M E D I C I N E 

"Težko je 
potegniti ostro 

mejo in reči, na 
določenem 
področju je 

kitajska 
medicina dobra 
na drugem ne. 

Uživanje ocvrte 
hrane, rdečega 

mesa, 
krompirja, 
predvsem 

zabelj enega, 
sladic, ki 

vsebujejo belo 
moko, jajca, 

sladkor, pitje 
alkohola, je 

nezdružljivo z 
zdravjem in 

zdravim 
življenjskim 

slogom. " 

MARJETA SMOLNIKAR 

Kaj imata uradna zahodna 
in tradicionalna kitajska 
medicina skupnega in v 
čem se bistveno razlikujeta? 

"Za vse medicine tega sve-
ta je značilno, da se ukvarja-
jo z izboljševanjem zdravja 
in počutja. Posebnosti posa-
meznih medicinskih panog 
so odraz časa njihovega na-
stanka in razvoja. Za sodo-
bne medicinske vede sta 
značilni natančna diagnosti-
ka in izredno zahtevni kirur-
ški posegi ter prijemi, ne pa 
tudi opazovanje podrobnosti 
psihosomatskih povezav, se 
pravi, medsebojnega vpliva 
uma in psihe na telo. V tem 
prostoru je ogromno n^ore^ 
čenega. Težko je potegniti 
ostro mejo in reči, na določe-
nem področju je kitajska me-
dicina dobra na drugem ne. 
S svojimi dosežki in prijemi 
kitajska medicina vsekakor 
prevladuje na psihosomat-
skem področju, ki pripelje do 
organskih bolezni, medtem 
ko je na področju kirurgije in 
sodobnega zdravljenja pov-
sem omejena in zastarela. 
Treba je torej ločiti in ravno 
za to ločevanje je dobro neka-
tere stvari študirati najmanj 
iz dveh zornih kotov." 

Je diagnostika tradicionalne 
kitajske medicine natanč-
nejša, bolj izpopolnjena kot 
zahodna? 

"Obe diagnostiki sta nepo-
polni, med seboj odvisni in 
druga drugi potrebni. Že za-
radi zgodovinskih omejitev in 
razsežnosti hkrati ni nobena 
veda popolna in izpopolnjena, 
vpeta je v drugačno misel-
nost, v drugačne temelje in 
pravzaprav sloni na nekem 
kratkem zgodovinskem obdo-
bju. Ne vidim načina, da bi 
nekatere zahodne diagnostič-
ne metode nadomestili s kitaj-
skimi in ne vidim načina, da 
bi, recimo, podrobnosti razla-
ge pulza ali jezika ali opazova-
nje telesa, obraza, nohtov, dla-
ni, podplatov nadomestili z 
metodami iz zahodnega sve-
ta. Vsekakor je človek nekaj 
zelo zapletenega in zahteva 
veliko več dolgoročnega opa-
zovanja in razmišljanja o 
vzrokih in posledicah, preden 
sklenemo krog in rečemo, da 
o njem vse vemo." 

Minister za zdravje dr. An-
drej Bručan zagovarja sta-
lišče, da mora zakon o zdra-
vilstvu dosledno ločiti med 
uradno in komparativno 
medicino. Kako to komenti-
rate? 

"Nahajamo se v zgodovin-
skem obdobju, ko so to pač 
osrednja stališča večine kole-
gov, ki jih minister zastopa. 
Vsak je deležen svojega 
mnenja in prevzema zanj 
tudi posledice. Sam nisem 
niti kompetenten niti ni-
mam k temu mnenju česa 
posebnega dodati. Ključno 
je, da je naša stroka na razpo-
tju. Mnenja o tem, kdo lahko 
zdravUske dejavnosti in po-
sege varno in uspešno oprav-
lja. so številna in različna. 
Prelomno področje je, reci-
mo, akupunktura, ki v celoti 
temelji na znanjih o energij-
skem telesu in o delovanju 
telesa in se marsikje povsem 
ujema s sodobno medicin-
sko doktrino in fiziologijo, 
uporablja pa druge izraze za 
iste pojave. In zdaj, če aku-
punkturo kot takšno sprej-
memo pod streho medicine, 
smo nehote sprejeli še en 
povsem drugačen dokttinar-
ni sistem, torej teoretično 
ozadje, ki z vidika drugih 
tehnik kitajske medicine, ni 
zaželeno. S tega vidika smo s 
svojimi stališči nekoliko v 
konfliktu. Ampak, to je del 
evolucije naše miselnosti in 
naša stroka vsekakor potre-
buje še nekaj desetletij ali 
malo manj, da se prepriča, 
da drugod v svetu ni tako." 

Predstavlja tradicionalna ki-
tajska medicina nevarnost 

za farmacevtsko gospodar-
sko panogo? 

"To vprašanje se dovolj 
neuspešno postavlja v ospre-
dje ovir pri nastajanju zdra-
vilstva oziroma dopolnilne 
medicine. Vendar, študije, 
ki so jih pred trinajstimi leti 
opravili v ZDA, so pokazale, 
da uporaba zdravilskih me-
tod in tradicionalnih zdravil-
skih sistemov porabe zdravil 
bistveno ne zmanjšuje. Kar 
po svoje pove, da je še vedno 
ogromno bolezni in stanj, v 
katerih je farmacevtska po-
nudba dejansko nenado-
mestljiva. Se pravi, izredno 
neumestno je trditi, da je 
farmacevtska industrija pri 
razvoju in nastajanju zdra-
vilstva, ovira. Na področju 
zdravja ni prostora za tek-
movalnost in izključevanje. 
Kakovostna zdravilska po-
nudba je samo še ena mož-
nost, ki jo lahko pacient gle-
de na svoje zmogljivosti in 
želje izbere. Temu bi se re-
klo demokratična zdravstve-
na ponudba." 

V Sloveniji je povprečna 
življenjska doba nižja od ev-
ropske. Kje je mogoče iska-
ti vzroke? 

"To je pereče vprašanje. 
Verjamem, da je pri nas še 
vedno množica ljudi neob-
veščena o škodljivosti določe 
nih življenjskih navad in raz 
vad. Uživanje ocvrte hrane 
rdečega mesa, krompirja 
predvsem zabeljenega, sla 
dic, ki vsebujejo belo moko 
jajca, sladkor, pitje alkohola 
je nezdružljivo z zdravjem in 
zdravim življenjskim slo 
gom. Ne oporekam zmemo 

sti, o kateri nekateri govorijo, 
vendar je treba postaviti jas-
na opazovalna merila. Dober 
obrok ni tisti, po katerem se 
počutimo svinčene, utruje-
ne, po katerem ne moremo 
delati in misliti. Vsekakor je 
dolžina in kakovost življenja 
vpeta v življenjski slog in če 
je ta zdrav, smo toliko bolj 
zdravi tudi mi in vsi okrog 
nas. Upam si trditi, da je pov-
prečje slovenskih prehranje-
valnih navad zunaj informa-
tivno podprtega okolja, zato 
pravim, izobraževanje ljudi 
pri nas čaka na rojstvo. Če 
potegnemo črto, je ostanek 
dunajskega imperija, ki se 
odraža v dunajskih zrezkih, 
ocvrtem krompirju, sacher 
torti in tako naprej, še vedno 
preveč navzoč, kar je zagoto-
vo zgodovinski sovražnik s 
podaljškom." 

Kaj menite o teoriji, po ka-
teri naj bi bila potreba ljudi 
z določeno krvno skupino 
po uživanju mesa naravna? 

"Po mojem mnenju je ta 
teorija na trhlih temeljih. Na 
svetu obstajajo množice ljudi 
vseh krvnih skupin, ki po na-
ključju že zaradi revščine do 
mesnih živil nimajo dostopa 
ali živali za hrano ne umori-
jo zaradi verskega prepriča-
nja, pa vendar preživijo 
osemdeset in več let. Vsak 
mora prevzeti del odgovor-
nosti in odločitve in dobro je, 
da imajo vsi, ki želijo na to 
temo razpravljati, o svojem 
zdravju jasne argumente in 
vodila." 

So ljudje, ki po mojem 
mnenju zaradi predsodka 

verjamejo, da je starost 
sama po sebi bolezen. Kako 
vi vidite in razumete sta-
rost? 

"Starost sama po sebi ni-
kakor ni bolezen. Ce se v 
vseh telesnih delih staramo 
enakomerno, bolezni ni; člo-
vek umre kratko malo zato, 
ker mu zmanjka vitalne 
energije in vitalne snovi. 
Ampak, vsi ljudje pridemo 
na ta svet z določenimi bole-
zenskimi nagnjenji in ta 
naša Ahilova peta je dejan-
sko breme, ki ga moramo z 
modrostjo in pametjo pravo-
časno prepoznati ter prepre-
čiti. Zato, da bi bila starost 
lažja, ugodnejša in kakovost-
nejša." 

Kaj z zdravstvenega vidika 
pomeni za žensko telo 
splav? 

"Z zdravstvenega vidika je 
v višji nosečnosti splav za 
žensko telo nedvomno veli-
ka travma. Vendar, tudi v 
zgodnji fazi nosečnosti po-
meni izgubo vitalne snovi. 
Kar kitajska medicina razla-
ga pri spočetju in sami spol-
nosti, je za telo pravzaprav 
vitalno pomembno dejanje 
in pri splavu je izguba te 
snovi nekaj, kar pri ženskah 
zahteva daljše olaevanje. To, 
da gre ženska že naslednji 
dan po splavu v službo in se 
vede, kot da se nič ni zgodi-
lo, je do telesa neresno in 
neodgovorno dejanje. V tem 
stanju so lahko ženske de-
ležne hudih dodatnih po-
škodb telesa, bolezni in t ^ o 
naprej. Dolgoročno se uteg-
nejo te okvare zapisati pred-
vsem preko vnetja rodil." 



PROJEKT Razgledi 

Pet starih mestnih jeder na Gorenjskem (Kranj. Radovljica, Škofja Loka, Tržič in Jesenice) predstavlja pomemben 
del regionalne identitete. Spopadajo se z upadanjem števila prebivalstva, pomanjkanjem javnih investicij za 
obnovo in infrastrukturo, prometnim kaosom, pomanjkanjem znanj o celostni prenovi mest, pomanjkanju turi-
stičnih atrakdj, njihovega trženja in podobno. 

Mestnim ledrom vračamo 
dobro ime 
T O V E K R A T T E B O L , N O R V E Š K A A R H I T E K T K A S P E C I A L I Z I R A N A ZA O Ž I V L j A N J E M E S T N I H J E D E R 

BOŠTJAN BOGATAJ 

"V od mi je 
padel kustos 

tržiškega 
muzeja, ki je 
tako predan 

poslu pri 
vodenju skozi 

mesto, da bi ga 
zlahka 

prepoznala za 
Norvežana. 

To je tista prava 
duša, kjer vsak 

prispeva 
nekaj malega, 

iz tega pa 
nastane veliko." 

v zadnjih dvajsetih letih v 
mestnih središčih beležimo 
postopno zamiranje dejavno-
sti. V Regionalni razvojni 
agenciji Gorenjska so pred 
dobrim letom prijavili projekt 
Sejem bil je živ, s katerim želi-
jo prenesti znanje norveške re-
gije Hedmark, Id je že poskr-
bela za oživljanje (regeneraci-
jo) nekaterih mest v regiji in je-
seni dobili pozitiven odgovor 
norveškega finančnega meha-
nizma. Gkvni dlj projekta je 
spodbuditi celostno regenera-
cijo mest kjer se bo ponovno 
aktivirala ekonomska in social-
na moč ter ohranila kulturna 
dediščina. 

O regeneraciji mest smo se 
pogovarjali z norveško arhi-
tektko Tove Krattebol, ki nam 
je najprej povedala, da ne 
more ponuditi preprostih od-
govorov, lahko pa zastavi več 
pravih vprašanj. 'To so ^odo-
vinska mesta s svojo dediščino 
in svojo dušo, zato odgovore za 
rešitev mest že poznate. Lahko 
jim pomagam z uspešnimi 
idejami iz tujine, nikakor pa 
ne želim ničesar narediti na 
svoj način, saj imamo mi svojo 
kulturo, svoje običaje in nava-
de," pravi arfiitektka. Projekt 
Sejem bil je živ je potrdil nor-
veški finančni mehanizem, 
zato se bodo kmalu začele ob-
nove Kranjske hiše v Kranju, 
kulturnega centra v Tržiču, 
trga Stara Sava na Jesenicah, 
škofjeloške Kristalne dvorane 
in Linhartovega muzeja v Ra-
dovljici. Skupna vrednost inve-
sticij znaša 1 4 2 milijona evrov. 

Prišli ste na povabik) Regional-
ne razvojne agendje Gorenj-
ska. Kako ste se našli? 

"Sodelovanje se je začelo s 
projektom v okvim progiama 
Interreg, kjer je soddovalo de-
vet evropskih regij. Že zelo 
2^odaj smo odkrili mnogo po-
dobnosti med Gorenjsko in re-
gijo Hedmark, kot na primer, 
pomembnost turizma, indus-
trije, oboji živimo ob meji, 
imamo močno kulturno de-

diščino in naravne parke, na 
splošno imamo tudi podobne 
probleme. Lani je norveška 
vlada sklenila novo pogodbo z 
evropsko komisijo o sofinanci-
ranju projektov v novih člani-
cah. Projekti so namenjeni za-
varovanju in razvoju kulturne 
dediščine. V Hedmarku se s 
tem že dolgo ukvarjamo. Iz 
skupnega projekta, Id nastaja 
pod naslovom Sejem bil je živ 
s podnaslovom Prenova starih 
mestnih jeder Gorenjske lah-
ko vsi potegnemo koristi." 

Ste arhitektka, vendar pravite, 
da arhitekt ne sme igrati pre-
velike vloge. Kako boste pri-
nesli svoje izkušnje k nam? 

"Najprej smo na Norveškem 
pripravili konferenco za pet ob-
čin. ki so vstopile v projekt Na-
učiti smo jih želeli kako skozi 
proces regeneracije nekega ob-
jekta, trga, turističnega ali kul-
turnega centra, javnega prosto-
ra, mladinskega centra... takš-
nega, ki ljudem veliko pomeni 
Skozi proces jih bomo vodili z 
našimi obiski na Gorenjskem. 
Predvsem pa bomo skušali po-
stavljati dobra vprašanja in pri-
stojne s tem ohraniti na pravi 
poti. Najpomembnejša je več-
namembnost Izpostavljamo 
štiri točke: reševanje konfliktov 
v mestu, družbeno kulturna 
analiza območja, vračanje do-
b r ^ imena (branding; image 
maldng) in vključevanje mla-
dih v prenovo mest" 

Kdo sodeluje s slovenske stra-
ni? 

"Za vsako mesto bomo 
us|X)Sobili vodjo projekta pre-
nove mest ki se bo še posebej 
ukvarjal z dogajanjem v me-
stu, skrbel za promocijo, 
dvignil zavest o pomembno-
sti prenove, dobil tudi sub-
vencije za trgovce, da bodo 
urejeni skupni interesL Mi 
bomo določili mentorje za 
vsako mesto, ki bodo bedeli 
nad dogajanjem dve leti." 

Ste arhitektka odgovorna za ur-
banizem, vendar z bolj specifič-
nim pristopom. Kako vam je 

Tove KrattebdI, arhitektka in vodja projekta na Norveškem, ki je hkrati tudi mentorica 
ško^eloški skupini. Na sliki z Janezom Jocifom, Barbaro Pokom, Matejo Hafner Dolenc, 
županom Igorjem DraksIerjem in Markom Pleškom. 

uspelo na Norveškem, v Hed-
marku? 

"Odgovorna sem za urbani, 
prostorski razvoj (plače deve-
lopment) mest s kulturno de-
diščino. Do sedaj nam je 
uspelo, saj smo delali z lokal-
nimi oblastmi, katerim ponu-
dimo strokovno pomoč, iz-
kušnje in tudi denar ter tako 
naredimo nekaj za obe strani. 
Mi jih praktično le vodimo in 
podpiramo pri projektih, 
sami pa morajo pripraviti pro-
jekt, denar, Iju^, predvsem 
mlade. Pri projektu morajo 
gledati v prihodnost in zago-
toviti denar vnaprej, sicer se 
ga ne lotimo. Nekateri predeli 
so bili prej na slabem glasu, 
mladi so se izseljevali, krimi-
nal je rasel. Ta trend smo obr-
nili, stanovalci se ne izseljuje-
jo več, mladi celo prihajajo." 

Takšnih načrtov je bilo tudi 
pri nas že nekaj. Ali mi lahko 
navedete praktični primer? 

"Obravnavali smo mesto 
Hamar z zelo negativnim slo-
vesom. Meščani tega mesta 
se z njim niso identificirali, 
bili so nesamozavestni, niso 
želeli priznati, kje živijo. Cen-
ter mesta je propadal, trgovi-

ne so se zapirale. Nekaj let 
smo delali na projektu rege-
neracije mesta in ga popobio-
ma spremenili. Sedaj imajo 
novo knjižnico, preuredili 
smo mestni trg in še marsikaj 
drugega, predvsem pa misel-
nost ljudi. Sedaj so ponosni 
na svoje mesto, populacija 
celo raste. Radi živijo v mestu, 
čeprav delajo drugje. Spreme-
nili smo miselnost ljudi, jih 
pritegnili h komunikaciji in 
medsebojnem dogovarjanju. 
Sedaj imajo meščani energi-
jo, verjamejo, da zmorejo in 
vse se je obrnilo v pozitivno 
smer." 

Vplivi na našo in norveško 
stavbno dediščino so bili zelo 
različni, kaj ste vi najprej opa-
zili pri nas? 

"Pri nas ni toliko zidanih 
hiš, saj je glavni element les. 
Večina starih mestnih jeder 
pri nas ni ohranjenih, saj jih 
po požarih nismo mogli ob-
noviti. Tako so najstarejši ob-
jekti stari do 150 let tudi 
struktura gradnje je drugač-
na. Opazila pa sem, da želijo 
tu ljudje sodelovati. V oči mi 
je padel kustos tržiškega mu-
zeja, ki je tako predan poslu 

vodenja skozi mesto, da bi ga 
zlahka prepoznala za Norve-
žana. To je tista prava duša, 
kjer vsak prispeva nekaj male-
ga, iz tega pa nastane veliko. 
Mladi pa so najpomembnejši, 
saj je brez njih ves trud za-
man." 

Kako prepričate različne sku-
pine ljudi, da sodelujejo za 
razvoj mesta, trgovci, umetni-
ki, mladi... 

"Pripravimo delavnice, ki 
se jih lahko udeleži vsakdo 
pod istimi pogoji in vedno 
skupaj. Posebno pozornost 
posvečamo mladim, saj ti 
vedno prispevajo nmoge za-
nimive, dnigačne ideje. Vabi-
mo jih k različnim akcijam 
olepševanja mesta. Če sami 
p>osadijo rože ali drevesa, 
sami postavijo neko skulptu-
ro, prav gotovo ne bodo 
polomili dreves in potrgali 
rože ali polomili skulpture. 
Takšne aktivnosti bodo morali 
uvesti vaši vodje projektov brez 
komercialnih ciljev, ampak 
zgolj zaradi izobraževanja, za-
radi vključevanja različnih sku-
pin. zaradi dvigovanja zavesti o 
pomenu mesta, kultume de-
diščine in podobno." 
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Regionalna razvojna agencija Gorenjska (BSC Kranj) je jeseni uspela pridobiti 1,4 milijona evrov, ki petim 
gorenjskim mestom zagotavlja obnove objektov ali trga v starem mestnem jedru. 

Duhovi bodo Dobean" 
Projekt Sejem bil je živ (LoveIy old town) za oživitev Kranja, Jesenic, Radovljice, Škofje Loke in Tržiča 

BOŠTJAN BOGATAJ 

Sredi februarja 
bo v Škof)i Loki 

v Sokolskem 
domu posvet z 
norveškimi in 

slovenskimi 
strokovnjaki na 

temo oživitve 
petih 

gorenjskih 
mest. 

Drugi januarski teden je 32 
udeležencev z Gorenjskega, 
ki sodelujejo pri projektu Se-
jem bilje živ obiskalo mesto 
Hamar, v regiji Hedmark na 
Norveškem. Projekt je podprl 
norveški finančni mehani-
zem z 1,2 milijona evrov, kar 
predstavlja 85 odstotkov vred-
nosti investicij. Bolj kot inve-
sticije, ki so sicer privlačne in 
bodo popesbile in oživile go-
renjska mesta, pa je po-
membno izobraževanje pro-
jektnih skupin za oživitev 
mesL 

Norvežani so predstavili 
dobre prakse, od vključeva-
nja mladih v proces razvoj-
nega načrtovanja, oživitev 
nekdanjih tovarniških objek-
tov ... Svoje projekte so pred-
stavili tudi Gorenjci. Skozi 
delavnice so spoznali različ-
ne telinike dela s skupinami 
in oblikovali pristope za izde-
lavo akcijskih načrtov dela v 
posameznih mestih. Rezul-
tat dela je obsežno delovno 
gradivo, ki bo lokalnim pro-
jektnim skupinam služilo 
kot izhodišče in pomoč pri 

izdelavi konkretnih akcijskih 
programov in delu z različni-
mi interesnimi skupinami v 
svojih mestih. 

"Srečali smo se na izredno 
motivacijskem in delovnem 
srečanju," pravi predsednik 
Regionalnega razvojnega 
sveta Gorenjska Janez Benči-
na: "Domačini so se izredno 
potrudili, pokrajina je izred-
no podobna Gorenjski. Po 
občinah imajo predstavnika 
mladih, v starosti od 12 do 18 
let, ki mu pravijo mladi žu-
pan. Ti igrajo izredno po-
membno vlogo pri odločit-
vah o razvoju mesta." Benči-
ni se je izredno vtisnil v spo-
min predvsem menedžment 
turističnih destinacij, kjer 
imajo vsi ponudniki v regiji 
enotno institucijo, ki uprav-
lja z vsem na področju turiz-
ma, največ vpliva pa ima ti-
sti, ki v prejšnjem letu tudi 
največ vloži. 

"Na obisku na Norveškem 
smo spoznavali proces in na-
čine dela ter sodelovanja med 
lokalno oblastjo in okoljem, 
to so stanovalci, prebivalci, 
mladimi, gostinci, trgovd ... 
Pomembno je sodelovanje, s 

katerim lahko oživiš marsika-
tero mesto ali objekt in to so 
nam norveški strokovnjaki 
dobro prikazali in razložili," 
pravi Slavka Zupan iz Regio-
nalne razvojne agencija Go-
renjska, BSC Kranj. Na Go-
renjskem se projekta lotevajo 
v petih največjih mestih, na 
Jesenicah, v Tržiču, Radovlji-
ci, Kranju in Škofji Lold. Pri-
oritete usmeritve razvoja in 
oživitve mest so različne, 
vsem pa je skupno, da zaen-
krat v mestih še nimajo znanj 
in usposobljenih zaposlenih, 
zato to potrebno še veliko iz-
obraževanja in ozaveščanja 
prebivalcev. "Pričakujem, da 
se bodo skozi delo v projektu 
usposobili člani projektne 
skupine, ki bodo ob zaključ-
ku projekta sredi leta 2 0 0 8 
sposobni sami upravljati 
razvoj mestnih jeder," pravi 
Zupanova. Vsako projektno 
skupino bo spremljal norve-
ški mentor. 

Izkoristiti predsedovanje 
Evropski uniji 

v Kranju so stanje v sta-
rem mestnem jedru analizi-

Janez Benčina, predsednik razvojnega sveta, je Norvežanom 
predstavil Gorenjsko in njene razvojne možnosti. 

rali že pred odhodom na 
Norveško in na podlagi nje 
postavili tri glavne cilje. "Na 
prvo mesto smo postavili 
obogatitev celostne ponudbe, 
drugo je vzpostavitev sodelo-
vanja med vsemi interesni-
mi skupinami in tretje skup-
na promocija celostae po-
nudbe," pravi vodja projekta 
v največjem gorenjskem me-
stu Tanja Vari. 

Norveški mentorji so potr-
dili pravilnost zastavljenih ci-
ljev, kljub temu pa so s po-

sebno metodologijo izluščili 
najpomembnejšo stvar -
vzpostavitev atraktivne po-
nudbe. "Kaj je atraktivna po-
nudba pa bodo povedale vse 
interesne skupine, vsi, ki že-
lijo sodelovati pri razvoju 
mesta. Prav zato se bo že v 
začetku prihodnjega tedna 
sestala delovna skupina in 
župan, sledila bodo organizi-
rana srečanja in delavnice z 
mladimi, gostinci, trgovci, 
stanovalci. Upoštevali bomo 
predloge vseh in skupaj našli 

Poveži se 
2 7 R A Č U N A L N I K IN JAZ 

ROBERT GušnN 

Dvignete telefonsko sluSal-
ko, linija pa je zasedena. Zno-
va poskusite čez nekaj minut 
in zgodba se ponovi. Odhitite 
po sledi žice, ki vodi od tele-
fonskega priključka in se kon-
čuje nekje za zaprtimi vrati 
sobe vaših otrok. Počasi odpre-
te vrata in nihče niti opazi ne, 
da ste vstopili v sobo. Vsi zrejo 
v monitor, nekaj tipkajo in so 
v povsem drugem svetu. Seve-
da kmalu najdete, kam je spe-
ljan drugi konec žice iz tele-
fonske vtičnice, jasno, priklju-
čen je v računalnik. Ko prav 
potihoma potegnete žico iz ra-
čunalnika, zavlada splošna 
panika, preplah. Naenkrat 
vas vsi opazijo. Nekje med iz-
livi "nežnih" besed in jeznih 
p<^edov ugotovite, da ste pre-
kinili hudo resno delo tia In-
ternetu. Kmalu se izkaže, da 
je šlo le za klepetanje otrok po 
intemetnem klepetu. Torej, 
nič kaj hudo resna stvar. 

Vam je to kaj znano? Še ne 
tako dolgo nazaj in zelo po-
redko še danes, se to res doga-

ja. V primeru, ko za dostop do 
intemeta uporabljate navad-
no analogno telefonsko linijo, 

je telefoniranje med brska-
njem po intemetu onemogoče-
no, saj je linija zasedena. Gre 
za klicno povezavo, saj mora-
mo za dostop do intemeta kli-
cati določeno telefonsko števil-
ko. Ko končamo z brskanjem 
po intemetu, moramo poveza-
vo prekiniti, saj je sicer telefon-
ski račun previsok. Hitrost 
prenosa podatkov je pri tovrst-
ni liniji največ 64 kbit/s v obe 
smeri. Ena smer je usmerjena 
k vam in po njej podatki pri-
hajajo k vam. Temu pravimo 
"doumioad". Druga smer pa je 
pošiljanje podatkov stran od 
vas, v internet. Temu pravimo 
"upload". Bolj pomembna je 
hitrost pri "doivnloadu", saj 
veliko več podatkov prejmete 

iz intemeta, kot pa jih t/a poš-
ljete. Enota za prenos podat-
kov je "bit/s", kar pomeni, da 
se v sekundi po linijah prenese 
določena količina podatkov. 

Za mir v hiši je bolje, če 
imate telefonsko linijo tipa 
ISDN. Tudi tu gre za klicno 
povezavo, ki jo moramo ved-
no znova vzpostavljati in pre-
kinjati. Ta linija je sestavlje-
na iz dveh kanalov, iz dveh 
delov. En kanal je namenjen 
telefoniranju, drugi pa dosto-
pu do intemeta. Tako lahko 
vaši otroci mimo brskajo po 
intemetu, vi pa vmes telefoni-
rate. Lahko pa oba kanala 
namenite isti aktivnosti. Hi-
trost je tu nekaj večja in sicer 

je "dovvnload" največ 128 
kbit/s, "upload"pa 64 kbit/s, 
kar običajno zapišemo kot 
128/64 kbit/s. 

Kot nadgradnja ISDN po-
vezave vam je na voljo ADSL 
povezava, ki ponuja že bistve-

no višje hitrosti, tudi do nekaj 
Mbit/s. Glavna razlika od 
prejšnjih dveh povezav je ta, 
daje to stalna povezava do 
intemeta in je ni potrebno 
vzpostavljati in prekinjati. 
Mesečni znesek je fiksen in ve-
zan le na hitrost povezave. 
Prednost te povezave je v tem, 
da vam omogoča več funkdo-
nalnosti, saj poleg telefonira-
nja in brskanja pa intemetu, 
lahko preko nje gledate tudi 
televizijo. Povezava je vezana 
na telefonsko linijo, le da ima 
več delov, za vsako funkcijo 
svojega. Korak v isti smeri je 
tudi VDSL, ki prav tako po-
nuja vse prednosti ADSL po-
vezave, le da so lahko hitrosti 
še višje. Segajo kar do 10 
Mbit/s/2Mbit/s. 

Zelo pogosto je uporabljen 
tudi kabelski dostop do Inter-
neta. Ta za svojo pot uporab-
lja omre^e kabelske televizije. 
Signal se pri vstopu le razcepi 

na dva dela, na televizijskega 
in intemetnega. Ne omogoča 
običajne telefonije, ponuja pa 
precej visoke hitrosti. 

Za tiste z globokim žepom 
pa je na voljo optika. Gre za 
samostojno žico do vas. Ne de-
lite sije z nikomer in ves čas je 
na voljo le vam. Namenjena je 
le dostopu do intemeta. Hitro-
sti so tu lahko izjemno visoke 
tudi do nekaj Gbit/s. Običaj-
no jih uporabljajo podjetja, ki 
potrebujejo za svoje poslovanje 
neodvisnost. Slabost je v izred-
no visokih cenah tovrstnih po-
vezav. 

Katero povezavo do inteme-
ta boste izbrali, je odvisno 
predvsem od vaših želja in po-
treb. A običajni uporabniki 
izbirajo med ADSL, VDSL in 
kabelskim dostopom. Običaj-
no pade odločitev na podlagi 
cene in možnosti, saj se cene 
minimalno razlikujejo, bistve-
nih razlik pa ni. 
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rešitve. Pri razvoju mesta 
bomo partnerji," je dejala Ta-
nja Vari. V skupini so prepri-
čani, da je potrebno ponud-
bo specializirati, se povezati 
in pripravljati razli6ie prire-
ditve, ki bodo pritegnile obis-
kovalce. Veliko pričakujejo 
od prve polovice prihodnjega 
leta, ko bo Slovenija predse-
dovala Evropski uniji. Glav-
nina dogodkov v Evropi bo 
takrat na Brdu pri Kranju, 
zato bodo v starem mestnem 
jedru pripravili primemo po-
nudbo in skušali privabiti in 
promovirati Prešernovo me-
sto tudi prek meja. 

Stavijo na kulturni in 
kongresni turizem 

V Škofji Loki so pred odho-
dom na Norveško ugotovili 
slabosti in prednosti starega 
mestnega jedra. Med slednje 
štejejo ohranjeno staro mest-
no jedro, vdiko prireditev, pri-
padnost stanovalcev mestu, 
bogato izročilo, velik interes 
za nakup stanovanj, občina 
sofinancira obnovo objektov. 
Med slabosti pa sodijo dotra-
jani objekti, nujna je posodo-
bitev infrastrukture, kljub pri-
seljevanju mladih družin še 
vedno prevladuje socialno šib-
ko prebivalstvo, neurejen pro-
met, pomanjkanje parkirnih 
mest, vedastništvo ali neure-
jeno lastništvo, nekateri praz-
ni objekti (Šešir, stari vrtec, 
Krona, nunski kompleks), po-
manjkanje gostinskih objek-
tov in prenočišč. 

"Z obnovo Sokolskega 
doma bomo zagotovili po-
trebne prostore, zagotoviti pa 

moramo tudi dodatna preno-
čišča, reurbanizirati stare in-
dustrijske objekte, zagotoviti 
parkirišča in drugo," pravi 
vodja projekta Mateja Haf-
ner Dolenc, ki je že predlaga-
la vrsto alrtivnosti. Najprej 
povezano delovanje vseh 
meščanov, ki tu živijo, delajo 
ali so lastniki objektov. Obči-
na, kjer sogovornica vodi od-
delek za okolje in prostor, bo 
pomagala pri iskanju rešitev 
in urejanju postopkov. "Našo 
turistično ponudbo bomo 
skušali graditi na kakovost-
nih projektih, kot je uprizori-
tev Škofjeloškega pasijona, z 
obnovo Sokolskega doma pa 
bomo dobili prostor tudi za 
kongresni turizem," je dejala 
Mateja Hafner Dolenc. 

Mestni hotel Radovljica 

V Radovljici so s trenut-
nim stanjem v starem mest-
nem jedru oziroma na Lin-
hartovem trgu delno zado-
voljni, vendar vedo, da bo po-
trebno še marsikaj nare^ti. 
Med največje slabosti štejejo 
nerešena lastniška vprašanja 
objektov, v selitvi dejavnosti 
s trga, v starajočem prebival-
stvu ter v zaščiti starega 
mestnega jedra, ki je hkrati 
tudi glavni izziv. "Linhartov 
trg je v celoti zaščiten spome-
nik kulturnega pomena, kar 
ob sicer dražji obnovi pome-
ni, da bo trg v celoti lepši in 
prijetnejši tako za stanovalce 
kot obiskovalce," pravi vodja 
radovljiške projektne skupi-
ne Majda Odar. 

Radovljiško mestoo jedro 
živi, pristavlja sogovornica. 

Praznih hiš je malo, veliko je 
raznih institucij, od muzeja, 
glasbene šole, rdečega križa, 
TIC, župnišče, galerije, go-
stilne, prostore imajo tudi 
študenti in drugi. "V prete-
klosti je bilo že veliko nareje-
nega, vendar se pravi koraki 
iz preteklosti kažejo šele se-
daj. Doseči želimo še, da bi 
Linhartov trg živel kot muzej-
sko mesto, saj ima vsaka hiša 
nekaj pokazati in jih je vred-
no odpreti obiskovalcem," je 
prepričana Majda Odar. S 
projektom Sejem bU je živ 
bodo obnovili baročno dvora-
no za stalno zbirko o Antonu 
Tomažu Linhartu. "Največji 
izziv je vzpostavitev večjega 
števila prenočišč, saj je zna-
čilnost sedanjih obiskovalcev, 
da si ogledajo mesto, razsta-
vo, zavijejo v galerijo in gre-
do. Mi želimo, da bi živeli s 
prebivalci in uživali v njihovi 
ponudbi," pravi Odarjeva. 

Obvoznica rešitev 
prometa 

"Naša največja naloga bo 
vključiti stanovalce ter lastni-
ke trgovin in gostinskih loka-
lov k sodelovanju pri razvoju 
mesta," je prepričana Mateja 
Hafner Malovrh, vodja ko-
misije v Tržiču. Ta se bo se-
stala prihodnji teden, že se-
daj pa vedo, da bodo v čev-
ljarskem mestu še naprej 
pripravljali številne priredit-
ve in jim dodali nove. "Pred-
pogoj je, da za promet zapre-
mo staro mestno jedro, saj 
bodo le tako lahko gostinci 
na ulice postavili stole in 
mize. Seveda je to pogojeno 

z izgradnjo obvoznice," pravi 
Malovrhova. 

Središče vsega dogajanja 
bo kulturni center, ki ga 
bodo kmalu začeli obnavljati. 
V njem bi dali prostor za de-
lovanje mnogim kulturnim 
društvom iz vse občine, ki bo 
tako postal kulturno središ-
če, kjer bi se vsakodnevno 
dobivali kulturniki vseh vrst, 
starosti, pogledov... V centru 
Tržiča je vse več obnovljenih 
stanovanj, s katerimi želijo 
privabiti predvsem mlade, ki 
si želijo sprememb. 

Središče Stara Sava 

Na Jesenicah so si ureditev 
in oživitev starega mestnega 
jedra zastavili s celostno ure-
ditvijo Stare Save. Gre za ve-
lik kompleks, ki je nekoč spa-
dal pod okrilje železarne, v 
njega pa so vključeni Plavž, 
nekdanja skladišča, trgi in 
parki, tu je knjižnica, muzej, 
center vseživljenjskega uče-
nja. "Celoten projekt je vre-
den vsaj 20 milijonov evrov, 
trg med cerkvijo in graščino 

pa smo uspeli umestiti v pro-
jekt Sejem bil je živ. Ko bo ce-
loten projekt čez nekaj let do-
končan bo za kulturo, zabavo 
in gospodarstvo namenjenih 
kar 3000 kvadratnih metrov 
površin," pravi podžupan Bo-
ris Bregant Moto projekta so 
na Jesenicah vzeli dobesed-
no, saj želijo, da bi Stara Sava 
živela, oživela. "Medtem ko 
se v drugih mestih ubadajo s 
problemom premotečega 
hrupa za stanovalce, smo mi 
v prednosti. Stara Sava je bila 
dolgo časa odrezana od jav-
nosti, zato stanovalcev ni, 
vendarle pa se je vse ohrani-
lo. Po drugi stiani pa mora-
mo trgovce in gostince še pri-
vabiti ter ustvariti pravi turi-
stični utrip," pravi Bergant 

V sklopu projekta se red-
no sestaja tudi odbor za Sta-
ro Savo, kjer z veseljem pri-

• čakujejo ljudi z dobrimi 
idejami. Na Norveškem so 
z veseljem sprejeli idejo, da 
bi vseh pet mest svoj kul-
turni program predstavilo 
tudi v vseh drugih mestih. 
Od kraja do kraja. 

Vsako mesto 
je dobilo 
norveškega 
mentorja, 
ki bo na daljavo 
spremljal in 
usmerjal 
njihovo delo. 
Srečanje z 
njimi bo spet v 
prvi polovici 
junija, ko bodo 
pregledali 
stanje in 
predlagali 
nadaljnje 
usmeritve pri 
oživitvi 

mestnih jeder. 

Lan za prejo 68 I Z S T A R I H Č A S O V 

M I H A N A G U Č 

Ker se zdi, da je Gorenjski 
glas edini (?), ki še neguje 
starodavno tradicijo preje, ne 
bo napak, če o njej zapišemo 
še katero. "Pred kakimi sto 
leti in še preje se je vsa gorenj-
ska stran prav doli do Ljublja-
ne ukvatjala s prejo. Lepo je 
bilo gledati takole junija 
ogromne njive višnjevo cveto-
čega lanu, ki je kakor motje 
valoval v vetru. Pozimi pa so 
po vseh hišah brneli kolovrati 
pozno v noč. Da bi si bila Go-
renjska nabavljala kako dru-
go perilo nego platno, ki se 
pridela doma, na to ni bilo 
misliti. Saj pravi pesem: 
'Poštena je predica / in stara 
ta resnica, / da tisto dekle kaj 
velja, / ki obleko vso domačo 
ima.'" Tako pripovednica 
Manica Koman (i88o-ig6i) 
v svoji knjižici Na Corenščem 
je Jletno, izdani 1^28. Iz tega 
dela bomo v nadaljevanju še 
navajali. 

Najprej o lanu, brez katere-
ga preje pač ne bi bilo. "Od 
lanenega zrna, ki ga vseješ, 
pa do tedaj, da ti' izroči tkalec 
izgotovljeno platno, je dolga 
pot in ti da dosti opravila. To 
je menda vzrok, da seje zad-
nje čase v nekaterih krajih se-
tev lanu precej opustila. Poleg 
tega je imel kmet gied« perila 
v^no več tujih, če tudi draž-

jih in slabejših izdelkov na 
razpolago in je začel setev 
lanu vedno bolj opuščati ter se 
ukvarjati z drugimi pridelki, 
ki povzročajo manj opravila. 
To velja zlasti za kraje, ki se 
nahajajo v bližini Ljubljane." 
Pojav, ko tuji in cenejši tek-
stilni izdelki na našem trgu 
izpodrivajo dražje domače, 
torej ni od danes, v drugačnih 
oblikah so mu bili priča že 
pred sto leti. 

A smo še pri lanu. Tudi če 
ga nihče več ne seje, ga posejmo 
mi na teh straneh. "Zemlja za 

Laneno "morje" nekje na tujem 

lan se navadno pripravi na str-
nišču črne detelje, ki jo v jeseni 
podoijejo. Spomladi brazde 
dobro prekopljgo, daje zemlja 
zrahljana. Na tako pripravlje-
no zemljo posejejo lan v začet-
ku maja (o sv. Filipu in Jako-
bu). Pozneje njivo enkrat ali 
po potrebi tudi dvakrat opleve-

jo. V drugi polovici meseca ju-
nija dobi lan lepe višnjeve cve-
tove in vsa njiva je - kakor že 
gori omenjeno - podobna mor-
ju ... Ko postanejo semenske 
glavice sivkaste, je znamenje, 
daje lan zrel. To je navadno p 
drugi polovici julija (o sv. Jako-
bu). Tedaj ga porujejo, zvežejo 

v pripravne snope m izvozijo 
na skedenj, kjer ga prično 'ref-
Ijati' na za to pripravljenih 
grabljah, katerim pravimo 
'gradaše'. Rejljanje ima na-
men gfavice, to je seme, ločiti 
od slame. To delo je precej na-
porno in ga navadno opravlja-
jo možaki. Glavice se potem 
suše na 'dirah' (lesena sušilna 
naprava) ter se morajo večkrat 
premešati, ker zelo rade plesni-
jo. Suhe se omlatijo, pa se iz 
njih dobi laneno seme, iz kate-
rega prešajo laneno olje. Preša-
nje (goščo) pa pod imenom 
'lanene tropine' porabijo kot 
tečno hrano za živino." 

Toliko zaenkrat, o teritvi 
lanu pa naslednjič. Sprašujem 
se, ali sem že kdaj videl njivo 
cvetočega lanu, ki spominjala 
na vzvalovano moije ali vsaj 

jezero? Morda, a v spominu 
tega nimam. Me prav zanima, 
kje bi se ga še dalo videti. Juni-

ja 200'], denimo? 
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USODE Razgledi 

Takrat nisem vedela, da se pred menoj začenjajo najbolj kruti in težki meseci življenja 

Reci mi kar Ana 
Zmeraj, 

ko se danes 
spomnim tega 
koraka, me je 
sram in bi se 
najraje udrla 

v tla, če bi kaj 
pomagalo! 

M I L E N A M I K I A V Č I Č 

"Da ne boš mislila, da sem 
edina tepka na tem svetu," 
mi je rekla Ana, ko se ji je 
zdelo, da sem že predolgo 
časa ostala brez besed in da 
jo le gledam, ne da bi se vtak-
nila v pogovor. 

"Ko sem prišla v varno 
hišo, sem ugotovila, da sem 
le ena od mnogih, ki so pro-
dale svojo dušo hudiču." 

Ana je čez čas rodila že 
drugega otroka in takrat so 
jo poznali že vsi policaji, 
zdravniki, socialni delavci, 
šolski psihologi, bližnji in 
daljni sosedje. Eni so zmaje-
vali z glavami, drugi so se 
čudili, tretji so jo imeli za 
noro. 

"Jaz pa sem živela za tiste 
trenutke, ko je bil Aleks pri 
pameti, kajti takrat sem lah-
ko pozabila na pekel, v kate-
rem sem se znašla. Mogoče 
kdo misli, da se ženska v 
mojem položaju nekje v 
podzavesti ne zna "pripravi-
ti" na udarce in ostala prese-
nečenja. Zna! Nagonsko 
sem vedela, kako naj dvig-
nem roko, da pesti ne bodo 
padale po obrazu in kadar 
me je zbil na tla, sem vedela. 

kako naj se zvijem v klobčič, 
da ne bo padalo po ledvicah. 
Še zmeraj sem bila jaz tista, 
ki je služila denar, on ni s pr-
stom mignil. Kakšen dan je 
izginil in ga potem dlje časa 
ni bilo in tatot sem vedela, 
da bo skupaj s svojo bando 
zakuhal kakšno svinjarijo. 
Toda nikoli ali pa zelo red-
kokdaj so jih zasačili pri 
delu. S tem se je tudi zelo 
rad hvalil, zlasti, če je bil dro-
giran ali pijan. Lahko si 
predstavljate, kakšno je bilo 
moje življenje..." 

Žal pa je prišel čas, ko se je 
Aleksu, verjetno zaradi uži-
vanja trdih drog, začelo me-
šati. Takrat ni bil le nasilen, 
temveč tudi zelo nevaren. 
Ana je skupaj z obema otro-
koma marsikatero noč preži-
vela zunaj, kajti domov se ni 
upala^miti- niti_^nas^dnji 
dan. r»vwwei. 

"Spominjam se juikega 
večerai^Jlekaj malegi^isiOT 
pripravila za večerjo, ker ini 
je dettaria nenehno'^pri-
manjkovalo. Bila sem odvis-
na od Rdečega križa, Karita-
sa. Domov se je prikazal 
prej kot ponavadi. Duh po 
palačinkah ga je začel motiti 
že takoj, ko je vstopil v kuhi-

njo. Začel je kričati in raz-
grajati, naj se poberemo, da 
bo vse skupaj najprej zažgal, 
potem pa prodal prvemu, ki 
ga bo srečal na cesti. Otroka 
sta začela jokati, pograbila 
sem ju in se zaklenila v 
sobo. Ne vem, od kod je do-
bil moč, da je odtrgal vrata 
in planil na nas, ki smo se 
stiskali v kotu. Začeli so pa-
dati udarci, ne samo po 
meni, tudi otrokoma ni pri-
zanašal. Kljub bolečini, ki se 
je naselila v vsak centimeter 
telesa, sem še zmogla toliko 
moči, da sem nekako vstala 
in zbežala ven. Mislila sem, 
da smo na varnem. Potem 
pa zagledam luči njegovega 
avtomobila in ta norec je ho-
tel zapeljati v nas! Se zadnji 
hip sem se mu umaknila, 
na ves glas sem kričala, da 
bi kdo pritekel na pomoč, 
žal pa so bili mojega kriča-
nja vsi že tako navajeni, da 
nihče ni niti glave pomolil 
skozi okno ... Skrivala sem 
se med hišami, žal pa so me 
psi s svojim lajanjem vsakič 
izdali ... le nekaj metrov 
pred našo trgovino, ga za-
gledam, ko drvi proti nam. 
Otroka odložim na gajbici 
in jima zabičam, naj bosta 

tiho, jaz pa stečem naprej... 
ne vem več, kdaj me je dohi-
tel. vem le to. da me je zbil 
in da me je vrglo v zrak in da 
sem potem brez zavesti ob-
ležala na tleh..." 

Ljudje so se prikazali iz 
svojih hiš šele čez čas, pa še 
to neradi. Kdo pa si danes 
sploh želi vmešavati v dru-
žinske tragedije, zlasti tam, 
kjer je vsaka pametna bese-
da zaman? 

Ana se ne spominja več, 
kdo je poskrbel M otroka, njo 
so odpeljali v bolnišnico, ko-
der so se še ves naslednji dan 
borili za njeno življenje. Uda-
rec kolesa ji je zdrobil nos. 

lične kosti, obraz ji je spre-
menil v brezoblično kepo kr-
vavečega mesa. Imela je zlom-
ljeno ramo, roko, nekaj re-
ber. Na srečo so bili notranji 
organi nepoškodovani... 

"Ni mi še bilo 23 let, ven-
dar sem doživela že toliko, 
kot da bi živela nekaj stoletij. 
Odločila sem se ih zapustila 
Aleksa. Šla sem v vamo hišo, 
kjer sem preživela skoraj 
leto dni. Žal se posledice 
moje nepremišljenosti kaže-
jo predvsem na otrocih. Oba 
potrebujeta strokovno po-
moč, pa še ne vem, ali bosta 
psihično sploh kdaj taka, kot 
bi morala biti..." 

Med sosedi 21 S L O V E N C I Z A M E J A M I 

JOŽE KOŠNJEK 

V torek, 23. januarja, ob 19. 
uri pa bo v Tischlerjevi dvora-
ni Slomškovega doma v Celov-
cu na 10. Oktoberstrasse 25 
drugi, za zamejce na Koro-
škem pomemben, dogodek. 
Narodjii svet koroških Slo-
vencev in Krščanska kulturna 
zveza bosta podelila 28. 
Tischlerjevo nagrado. Nagra-
da se imenuje po ustanovite-
lju Narodnega sveta koroških 
Slovencev dr. Jošku Tischler-
ju, ki je zaslužen ža zgraditev 
zvezne gimnazije za Sloven-
ce v Celovcu in za obstoj Slo-
vencev in slovenščine v času 
najhujše protislovenske poli-
tike na Koroškem po vojni. 
Nagrado bosta letos prejela 
Klub koroških Slovencev v 
Ljubljani in Klub koroških 
Slovencev v Mariboru za vse-
stransko pomoč, ki jo že de-
setletja nudita koroškim Slo-
vencem na kulturnem, izob-
raževalnem, znanstvenem in 
publicističnem področju. 

Koroška zamejska sloven-
ska kultura je bila po zaslugi 
Okteta Suha s Suhe/Neuha-
us v Podjuni in tamburaške 
skupine'Tamika iz Železne 
Kaple sijajno predstavljena 
konec preteklega tedna na 
16. ponovoletaem koncertu 
v kulturnem domu v Retei-
čah pri Škofji Loki. Slava ok-
teta, v katerem pojiejo l»ep€ij 
Krop, Lenart Katz, Pavel 
Olip, Jokej Logar, Simon 
Triessnig, Sigi Kotler, Bran-
ko Kotler in Franc Opetnik, 
umetniški vodja pa je že nad 
deset let Matevž Fabijan iz 
Kranja, je segla že na vse 
konce sveta. Lani je z od-
mevnimi koncerti praznoval 
25-letnico delovanja, konec 
februarja pa bo nastopil tudi 
v Kranju. Nekaj posebnega 
je tamburaška skupina Ta-
mika iz Železne Kaple, ki 
deluje v okviru Slovenskega 
prosvetnega društva Zarja, 
kd bo letos praznovala stolet-

Nastop okteta Suha In tamburašev Tamike v Retečah pod vodstvom Hanzija Gabrijela 

nico delovanja. Tamburaši 
imajo v Železni Kapli dolgo 
tradicijo. Že pred dmgo sve-
tovno vojno je tamburaše vo-
dil zaveden Slovenec in kas-
nejši partizanski narodni he-
roj Franc Pasterk - Lenart. 
Franc Vavti je leta 1960 po-
skusil znova, vendar se je 
skupina razšla. Leta 1976 sta 
Štefka Vavti in Bradica Sa-

dolšek zbraU trideset šolar-
jev, Id so izjemno napredo-
vali in leta 1984 dosegli vr-
hunec. Žal se je skupina za-
radi poklicnih in drugih raz-
logov razšla. Tatjana Pirker 
ni odnehala. Zbrala je osem 
deklet. Nastala je Tamika. 
Ime je sestavljeno iz začet-
nic imen glasbenic. Kasneje 
se jim je pridružil še fant. 

Skupina dosega pod vod-
stvom Hanzija Gabrijela, ki 
je do upokojitve deloval v du-
najski Operi, sedaj pa uživa 
v delu s tamburaši, velik na-
predek. Pod njegovim vod-
stvom so v soboto s skup-
nim nastopom pevci Suhe 
in tamburaši Tamike (sode-
lujejo že od leta 1991 naprej) 
sklenili koncert v Retečah. 
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Ugodni potrošniški krediti! 
Sami lahko svoje želje hitro uresniate s pomočjo ugodnih potrošniških 
kreditov Poštne banke Sk)venije. 

Krediti imajo nizko obrestno mero, do konca januarja 2007 pa je strošek 
odobritve samo 1 evro*. Ne odlašajte. Obrazce lahko dobite in oddate 
na vsaki pošti ter v enotah banke. 

Za dodatne informacije pokliflte 
01 547 32 06, 02 228 83 72, 
03 424 39 86,04 201 85 52 

alt obiščite: www.pbs.si 

ros. 
POSTNA BANKA SLOVENIJE, d.^ 

<lb«>te« .Vm totc .Vottv id. 

Akcijo podpirejo itomrislM mMuma tn prtMovkicl mlsKii K •v̂ fucl akdrutfsinl v X UlnuitmTom ZA knnAOMv«. fDaiamvo tti 

Zaupam mleku iz dežele. Iger sem doma. Zaupam 
pridelovalcem, a tradlcyo In dolgoletne Izkušnje bogatyo 
2 najnovejšimi dognariji. Zato zaupam tudi domačim 
mlednim Izdelkom, sai) so kakovostni, hranUivi in zdravju 
koristni. S tem, ko posegam po njih, zagotav\jam delo 
Številnim, hkrati pa pomagam ohraniti domače 
podeželje. 

RAP/ /MAMO ML^KO! 
WWW.CORENJSKICLAS.SI 

www.postelia.com 
Trgodom No.1, d. o. o. 
Zapuže lOb, 4276 Begunje na Gorenjskem 

Zaposlimo novega sodelavca 

RAČUNOVODJO (Ž/M) 
Pogoji: 
• končana najmanj 5. stopnja izobrazbe 
• komunikativnost 
• poznavanje računovodskih standardov, samostojno 

vodenje kompletnega računovodstva, bilanc in drugih 
rač. poročil 

• poznavanje rač. programov - VAŠKO 
• izkušnje v stroki 
• vozniški izpit kategorije B 
• polni delovni čas 

Kandidati/tke naj pisne vloge s priloženimi dokazili naslovi-
jo na naskjv družbe do vključno 2. februarja 2007 (razpis 
za računovodje). 

GG s 
89.8 91.1 96.3 

naročnine 
04/201 4241 

e-pošta: narocnine@g-glas.si 
www.gorenjskiglas.si 

RADIO SORA 
Gorenjski prijatelj 

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

e-mail: info®radio-sora.si 

I S K R A I S U 
ISKRA ISD-LIVARNA d...o. 
SinbMu4 
si-«iiioaMu,simeii» 
«»»iilii»i<ji 

Če želite delati in ustvarjati v našem kolektivu in imate bogate 
delovne izkušnje a področja strojništva, se nam pridmžite in steer 

• VODJA IZMENE - UREJEVALEC UVARSKIH STROJEV (m/ž) 
- VEČ OBDELOVALCEV KOVIN IN STROJNE TEHNIKE (m/ž) 
- VEČ ORODJARJEV IN UVARJEV (m/ž) 

tzt>fane kamSdete botno zaposlili za določen čas s polnim detovn-. 
|m čascm in z mpimelio zaposlitve ^ 

VaOi pooudte;« Igrtltim opisom d^krato timailML 

y p Tredstavljeiil 

^tn/s^^MrniMoK g 55 H^ldH^Blftfl 

- • Š 1 . ^ glaskenlKl 

^ a > Ha ^oreifjBKefu 

i i S 

Cena knjige je 1 6 , 7 0 E U R (4.000,00 SIT), 
bralcem Gorenjskega glasa pa priznamo 20% popust, 
zato stane le 13,35 E U R (3.200,00 SIT). 

Svoj izvod knjige lahko kupite na Gorenjskem glasu, 
Zoisova 1 v Kranju ali jo naročite po telefonu: 04/201 42 41 
od 7. do 15. ure ali po e-pošti: narocnine@^las.si. 

Ck)renjski Glas 

prodajni salon 
smo preselili 

prvi kupci dobijo do 50% popust 
za celoten prodajni program llpblad* 
v času od 18. - 27. 01.2007 
Nova lokac^a: Industrijski prodajni center Bled 
Rečiška 61a, Bled (smer Gorje - Pokljuka, pri tovarni notranjih vrat) 
tel.: 04 579 52 30. gsm: 0 3 1 3 4 6 857 
* (popust ne velja za notranja vrata iz rednih akcij, popusti se ne seštevajo) 

lipbled 
m PesemgDzdavvašenndomu 

http://www.pbs.si
http://WWW.CORENJSKICLAS.SI
http://www.postelia.com
mailto:narocnine@g-glas.si
http://www.gorenjskiglas.si
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FAKULTETA Razgledi 

Vse zadeve v zvezi s projektoma Platon in ISOFOV so zakonite in pregledne, je na sestanku zaposlenih v sredo 
zatrdil dekan fakultete za organizacijske vede dr. Robert Leskovar. 

Glavni krivec V e n i nezadovo v / / nez 
MATEJA RANT 

"Žal mi je, 
da zaradi 

peščice večnih 
nezadovoljne-

žev trpi ves 
kolektiv. Zato 
je skrajni čas, 

da zadeve 
v tej hiši 

uredimo," je 
odločen dekan 

dr. Robert 
Leskovar. 

Kranj - "Medijski dogodki 
so bili izzvani na osnovi na-
pačnih podatkov," je očitke 
o nepravilnostih v zvezi s fi-
nanciranjem programa Od-
prto jedro ovrgel dekan Ro-
bert Leskovar na sestanku 
zaposlenih, ki ga je sklical v 
sredo. Vodja računovodstva 
naj bi pripravila šele delo-
vni osnutek dokumenta, ki 
ga nihče iz vodstva fakulte-
te ni odobril. "Kljub temu 
so bile informacije predčas-
no posredovane časniku Fi-
nance. Boter tega je zagoto-
vo profesor Černetič," je 
trdno prepričan Leskovar, 
saj naj bi mu že prej grozil 
z objavo v medijih zaradi 
nekaterih neizpolnjenih že-
lja glede izdaje njegovih 
knjig in predavanj na izred-
nem študiju. Dr. Metod 
Černetič je zanikal, da bi bil 
ravno on tisti, ki je te poda-
tke posredoval javnosti. 

"Ne gre le za posredova-
nje internih podatkov, s či-
mer se neposredno ogroža 
obstoj in konkurenčnost fa-
kultete. Še huje je, da se z 
lažmi in podtikanji izzove 
škandal. Žal mi je, da zara-
di peščice večnih nezado-
voljnežev trpi ves kolektiv. 
Zato je skrajni čas, da zade-
ve v tej hiši uredimo," je ob 

koncu sestanka odločno na-
povedal dekan Leskovar in s 
tem požel odobravajoč 
aplavz zaposlenih, ki so bili 
prisotni na sestanku. V teh 
dneh naj bi po posvetu z 
rektorjem mariborske uni-
verze zato v skladu z delo-
vno pravno zakonodajo 
ukrepali proti profesorju 
Černeliču. Slednji se je bra-
nil, da je daleč od tega, da bi 
bil večni nezadovoljnež. 
"Glavni krivec za vse sem 
bil že za prejšnjega deka-
na," je še dejal Černetič, 
dejstvo, da njegova hčerka 
piše za Finance, pa po nje-
govem še ni razlog, da je 
prav on kriv za odtekanje 
notranjih informacij. 

Na sestanku je Leskovar 
postregel tudi s konkretni-
mi številkami glede projek-
tov v okviru programa Od-
prto jedro. Za projekt Pla-
ton, ki je namenjen izbolj-
šanju kakovosti študijskega 
procesa, bodo v treh letih 
namenili 104 tisoč evrov, 
vrednost dve leti trajajoče-
ga projekta ISOFOV, v okvi-
ru katerega se odvija pre-
nova temeljnih in podpor-
nih procesov ter priprava na 
standard ISO 9 0 0 0 , pa je 
50 tisoč evrov. Doslej so 
za oba projekta porabili 
66.500 evrov. Pri omenje-
nih projektih je lani največ. 

Profesor Černetič je zanikal, da bi bil on glavni krivec za odtekanje notranjih informacij. 

okrog 18 tisoč evrov zasluži-
la pomočnica tajnice Patri-
cija Jankovič, sicer diplomi-
rana pravnica. Dekan Le-
skovar je zaslužil 16 tisoč, 
prodekan dr. Janez Mayer 
pa devet tisoč evrov. Lesko-
var je odgovoril tudi na očit-

ke o dragih službenih poto-
vanjih. Poslovodni odbor 
fakultete je lani odobril 238 
službenih potovanj, med 
drugim recimo za konfe-
rence v Indiji, na Filipinih 
in celo Avstraliji, kamor je 
dekan potoval s Patricijo 

Jankovič. Strošek za fakul-
teto za potovanje zunaj 
Evrope v povprečju znaša 
med dva in štiri tisoč evri, 
za potovanje v Avstralijo 
pa so znašali okrog tri tisoč 
evrov za posameznega ude-
leženca. 
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MARJETA SMOLNIKAR 

V ponedeljek, ko se je iz obto-
ka pred evrom umaknila naci-
onalna valuta in so bile oči ev-
ropske Javnosti zazrle v Ljub-
ljano, se Je za Slovenijo čas za 
trenutek ustavil. Po pisanju 
Toneta Hočevarja, Delovega 
dopisnika iz Rima, so italijan-
ski novinarji svojim bralcem, 
poslušalcem in gledalcem raz-
lagali, da onkraj severovzhod-
ne mge obstaja sodobna, pro-
doma in uspešna majhna dr-
žava, ki je preskočila cela obdo-
bja; čisto prava "slovanska Švi-
ca", z razvito tehnologijo, 
hladnim habsburškim razmiš-
ljanjem in dorruila kitajsko go-
spodarsko agresivnostjo. 

Neverjetno, koliko moči, eno-
tnosti, volje, zanesenosti in sa-
mozavesti je v slovenskem na-
rodu in njegovih politikih na 

poti k velikim, zgodovinskim 
ciljem. Preživeli smo avstro-
ogrsko monarhijo, nacizem, 
fašizem in komunizem, si 
ustvarili lastno državo, vstopili 
v Evropsko zvezo, izpolnili 
stroga maastrichtska merila, 
nato pa vse te veličastne uspehe 
kronali s prevzemom evra. Kar 
temelji na trdni nacionalni va-
luti ali, kot je na državni slo-
vesnosti v Cankarjevem domu 
rekel vladni predsednik Janez 
JOMJO; "Tolar ostaja neizbrisni 
del slovenske zgodovir\e in sa-
mozavesti. slovenske zgodbe o 
uspehu." Zato bi morali temu 
nacionalnemu simbolu, ki je 
zdaj že zgodovina, postaviti 
spomenik. 

Pred visokim evropskim av-
ditorijem, zbranim v Cankar-

jevem domu (mimogrede, med 

tujimi državniki sem pogrešala 
predsednika sosednje Avstrije), 
je vladni predsednik Janez 
Janša svoj pozdravni govor 
odrecitiral zbrano in z vso po-
trebno tremo vrhunskega gle-
dališkega igralca. Besedilo Je 
bilo politično korektno, lahko 
hi rekli celo spravno, saj se ni 
izognil zaslugam, kijih imajo 
za prevzem evra vse dosedanje 
slovenske vlade s Jiruinčnimi 
ministri, poslanci državnega 
zbora, obema guvernerjema in 
članom sveta Sanke Slovenija 
na čelu. 

Nedvomno se Je vladni pred-
sednik Janez Janša na državni 
slovesnosti z mednarodno ude-
ležbo izkazal kot vrhunski so-
dobni politik, ki skupaj z drža-
vo parira neprimerno ve^im 
evropskim narodom. Kljub 

temu manjka Janezu Janši ne-
kaj samozavesti predsednika 
države dr. Janeza Drnovška, 
ki se je, denimo, dejavno zavzel 
za rešitev krize v Darfurju. 
Drži sicer, daje bil predsednik 
slovenske države s to svojo vne-
mo f mednarodni (in domači) 

Javnosti marsikomu v posmeh, 
drži pa tudi, da je zdramil 
mednarodno javnost in Jo pre-
maknil s toge diphrrmtske tir-
nice. In, kajpada, svet opozoril 
na sodobno, prodorno in uspeš-
no majhno državo, na Švico 
pod Karavankami, ki lahko 
zamaja celo italijansko davčno 
politiko. 

Se pravi, glede na to, da 
Slovenija v primerjavi z dru-
gimi državami preskakuje 
cela obdobja, da smo Slovenci 
po habsburško hladnokrvni in 

kitajsko agresivni, da se nam 
torej Evropejci nikakor nima-
jo zaradi česar koli posmeho-
vati oziroma, da nas morajo 

jemati kot enakovredne in 
enakopravne partnerje, je bila 
v ponedeljek v Cankarjevem 
domu idealna priložnost, da 
vladni predsednik Janez Jan-
ša Veliko Britanijo in skandi-
navske države pozove, da po 
zgledu Slovenije prevzamejo 
evro, kije po mnenju nemške 
kanclerke Angele Merkel sim-
bol evropske integracije. Kljub 
zgodovinskim uspehom nekaj 
mednarodne samozavesti slo-
venskim politikom očitno še 
vedno manjka, verjamem pa, 
da bo prišla tudi ta. Če ne 
prej, pa med predsedovanjem 
Slovenije zvezi evropskih dr-
žav ali po njem. 
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Tudi gostinci so za čist zrak 
Sekcija za gostinstvo in turizem podpira spremembe zakona o omejevanju kajenja, s katerimi bo iz 
gostinskih lokalov pregnan tobačni dim. 

Š T E F A N Ž A R G I 

Ljubljana - V sredo so se na 
Obrtni zbornici Slovenije 
srečali člani upravnega odbo-
ra sekcije 2a gostinstvo in tu-
rizem in strokovni predstav-
niki ministrstva za zdravje, 
da bi se pogovorili o spre-
membah in dopolnitvah za-
kona o omejevanju uporabe 
tobačnih izdelkov. Znano je 
namreč, da na ministrstvu, 
po smernicah mednarodne 
zdravstvene organizacije ter 
zgledih vse več evropskih dr-
žav, pripravljajo takšne spre-
membe zakona iz leta 1996, 
po katerih bo prepovedano 
kajenje v vseh gostinskih lo-
kalih. Zanimivo je bilo sliša-
ti, kaj na to porečejo gostinci 
oziroma njihovi predstavni-
ki, saj utegnejo omenjene 
spremembe vphvati na obisk 
njihovih lokalov. 

Za čist zrak 
vsem zaposlenim 

Spremembe zakonodaje je 
predstavila direktorica direk-
torata za javno zdravje na mi-
nistrstvu za zdravje Marija 
Seljak, ki je poudarila, da za-
kon ne omejuje kajenja, pač 
pa zagotavlja čist zrak za vse 
delavce na njihovih delovnih 
mestih. Doslej je 16. člen do-
puščal izjeme prav v gostin-
skih lokalih, poslej pa je 
predlagana popolna prepo-
ved brez izjem. Zakon sicer 
predvideva kadilnice, ki pa so 
prostori, kjer je prepovedana 

Osnutek sprememb 
protikadilskega zakona je 
predstavila v Imenu 
ministrstva Marija Seljak. 

kakršnakoli dejavnost (strež-
ba), s posebnim predpisom 
pa bodo tudi določeni pogoji 
za njihovo ureditev (npr. 
ventilacija). Poleg navedenih 
omejitev v gostinstvu bo po-
slej strožje urejena tudi pro-
daja tobačnih izdelkov, pred-
vsem z dvigom starostne 
meje. 

Prepoved mora veljati 
za vse 

Člani upravnega odbora 
sekdje za gostinstvo in turi-
zem s predsednikom Matja-
žem Matejem na čelu so se 
na pogovor očitno dobro pri-
pravili, saj so bili v svojih raz-
pravah povsem enotni. Če-
prav se zavedajo, da zelo ver-
jetno vsi člani sekdje ne pod-

predsednik upravnega 
odbora sekdje za gostinstvo 
in turizem pri Obrtni zbomid 
Slovenije Matjaž Mate 

pirajo predlaganih spre-
memb protikadilske zakono-
daje, jo upravni odbor podpi-
ra, vendar ima ob tem nekaj 
odločnih zahtev. Prva je ta, 
da mora vdjati prepoved ka-
jenja dosledno povsod, tudi v 
društvih, na turističnih kme-
tijah in vseh drugih zaprtih 
javnih prostorih, ne glede na 
dejavnost, ki se tam vrši. 
Vsak drugačen pristop bi go-
stincem pomenil nelojalno 
konkurenco. Druga zahteva 
je, da ministrstvo že ob izda-
ji zakona določi vse potrebne 
pogoje za kadilnice, katerih 
urejevanje bo za gostince in-
vestidjski zalogaj, torej brez 
kakršnegakoli prehodnega 
obdobja. Opozorili so, da so 
nekateri gostinci že doslej 
kar precej vložili v ločevanje 

prostorov za kadilce in neka-
dilce, in nedopustno se jim 
zdi, da bi se ti predpisi spre-
minjali ali se odlašalo njiho-
vo sprejetje. Največ razprave 
pa je bilo o načinu sankdo-

. niranja kršilcev, pri čemer 
gostinci odločno zavračajo 
kakršnokoli odgovornost za 
kršitve gostov, s čimer pa 
predstavnice z ministrstva 
za zdravje niso povsem so-
glašale. Kar nekajkrat smo 
na strani gostincev slišali 
primerjavo, da tudi upravlja-
vec avtocest ne plačuje kazni 
za voznike, kršitelje predpi-
sov, na strani ministrstva pa, 
da brez sodelovanja gostin-
cev in kaznovanja tistih, ki 
izvajanja zakona ne bodo 
podpirali, zakona ni mogoče 
uveljaviti. Gostinci so tudi 
proti zahtevi, da je v vsakem 
prostoru opozorilni napis o 
prepovedi kajenja, saj če je 
prepoved dosledna, splošna 
v vsej državi, za to ni nobene 
potrebe. 

Še se bodo sestali 

Zaključek sestanka gostin-
cev in pripravljavcev dopol-
njenega protikadilskega za-
kona je izzvenel v soglasju o 
tem, da na ministrstvu upo-
števajo podane pripombe, še 
pred izdajo dokončnega 
predloga zakonskih spre-
memb pa se še enkrat sesta-
nejo. Gostinci prevzemajo 
odgovornost le za lastne kr-
šitve in kršitve pri njih zapo-
slenih. 

V Iskraemeco 
je napovedana izguba 
v ponedeljek bo nadzorni svet obravnaval 
poslovno finančni načrt za letošnje leto. 

Š T E F A N Ž A R G I 

Kranj - V poneddjek se bo v 
Iskraemecu sestal nazorni 
svet, ki ga vodi Marko Pogač-
nik, predsednik uprave Slo-
venske odškodninske druž-
be, ki je skupaj s Kapitalsko 
družbo jeseni dokapitalizira-
la Iskraemeco. Na dnevnem 
redu je poslovno finančni na-
črt za leto 2007 in strategija 
razvoja do leta 2011, pri če-
mer gradivo za sejo nosi 
oznako "poslovna skrivnost -
strogo zaupno". Potem ko so 
vse glasnejši očitki o tem, da 
je bilo leto 2006 leto zamu-
jenih priložnosti, leto, ki s 
postopkom prisilne poravna-
ve ni Iskraemecu prinesel 
prav nobenega pozitivnega 
učinka, je v javnost že prišel 
podatek o tem, da so poslova-

nje v lanskem letu zaključili 
s 17 mUijoni evrov izgube 
(dobre štiri milijarde tolarjev, 
kar je, kljub izrednim stro-
škom v letu 2005, večja izgu-
ba kot v tem letu). To pome-
ni, da o sanaciji poslovanja 
še ni mogoče govoriti. Zani-
miva je vest, da se za nakup 
dela proizvodnje, kjer so iz-
delovali klasične, indukcij-
ske števce, zanima idrijska 
Rotomatika, ki je del korpo-
racije Hidria, še bolj pa po-
drobnost. da so zelo zainte-
resirani za prevzem zaposle-
nih. Celo kupnina naj bi bila 
odvisna od tega, koliko kadra 
bi z nakupom pridobili. Po-
drobnosti, kako se bodo v 
Iskraemeco letos in v prihod-
njih letih lotili sanadje, pa 
naj bi bile znane sredi pri-
hodnjega tedna. 

Uspešna prodaja 
poslovnih deležev 
Za poslovne deleže 14 družb je KAD iztržil 68,9 
milijona evrov. 

Š T E F A N Ž A R G I 

Ljubljana • Kot so sporočili iz 
Kapitalske družbe (KAD), se 
je 15. januarja iztekel rok za 
oddajo ponudb za nakup po-
slovnih deležev v 23 delni-
ških družbah in 7 družbah z 
omejeno odgovornostjo, ki 
jih je KAD ponudil v javnem 
razpisu oktobra lani skupaj s 
Slovensko odškodninsko 
družbo in D.S.U. Na razpis 
je za naložbe v lasti KAD-a 
prispelo 39 veljavnih ponudb 
za 17 naložb v delniških 
dnažbah in 3 naložbe v dniž-
bah z omejeno odgovornost-
jo. Postopek prodaje je bil z 
izbiro najugodnejšega po-
nudnika že zaključen v petih 
primerih (na Gorenjskem 
Merkur, Gradbeno podjetje 
Bohinj), skupna prejeta kup-

nina pa znaša za 66,7 milijo-
na evrov (16 milijard tolar-
jev). Pogajanja še niso zaklju-
čena pri desetih naložbah, 
kot nesprejemljive pa so bile 
zavrnjene ponudbe pri petih 
naložbah. Prejeto kupnino 
bo Kapitalska družba reinve-
slirala s ciljem zagotavljanja 
dodatnih sredstev za pokoj-
ninsko blagajno. Prav ^ o se 
je iztekel rok veljavnosti za 
ponudnike, ki so se zanimali 
za nakup poslovnih deležev v 
37 delniških družbah in 12 
družbah z omejeno odgovor-
nostjo za račun Prvega po-
kojninskega sklada RS (PPS) 
ter v dveh delniških družbah 
za račun Kritnega sklada 
PPS. KAD bo za račun ome-
njenih skladov realizirala 2,2 
milijona evrov kupnine (540 
milijonov tolarjev). 

LIUBLJANA 

Za Elan se zanima tudi Rossignol 

V ponedeljek se je iztekel rok za uveljavitev predkupne pra-
vice Skimarjevih družbenikov za nakup deležev te družbe in 
iz Kapitalske družbe so sporočili, da uveljavljajo predkupno 
pravico za nakup 12,67-odstotnega deleža, ki ga prodaja 
NFD Holding. SIcer pa je postopek prodaje begunjske druž-
be Skimar, ki je krovna družba za zimski program Elan in 
program plovil Marine, še v mrtvem teku, saj se družbeniki 
še niso odločili za konkretne nadaljnje korake. Znano je le, 
da naj bi k morebitni oddaji ponudbe za nakup družbe po-
vabili širši krog potencialnih kupcev. Po neuradnih informa-
cijah naj bi obstajale precejšnje razlike med zasebnimi last-
niki (NFD, KD Holding), ki želijo čimprejšnjo prodajo, ter 
(para)državnimi lastniki (KAD, Triglav, DSU), ki z odločitva-
mi odlašajo. Medtem ko je nizozemska multinacionalka pri-
pravljena kupiti oba programa, se je neuradno izvedelo, da 
se za nakup Elana zanima tudi znani francoski proizvajalec 
smuči Rossignol. Resen domači interesent naj bi bil Infond 
Holding 2, ki je lani postal lastnik žirovske Alpine. Š. Ž. 

uarceuania 
Ddlični pogofi 

AdriaticSlovenica 
Zavarovalna družba d.d. • Oanica Skupine KD Group 

2 S 

ADRIATIC SLOVENICA Zavarovalna družba d.d. 
)8 sodobna, dmga najveftia sploSna slovenska zavarovalnica 2 bogato In 
kakovostno ponudbo zavarovar^. Več kol pol majonu zavarovancem želimo 
nuditi odBčne zavarovalne storitve, n a g b o ^ dodatno ponudbo in svetovanje, 
v razvejano mrežo poslovnih enot po Sloveniji vat)imo prodorne, 
motivirane in k uspehom naravnane 

• zavarovalne zastopnike/-ce 
• zastopniške kandidate/-ke 
ki boste pridobivali/« stranke in tržili naša premoženjska zavarovanja 
na območju 

Žiri. Cerkij na Gorenjskem in okolice. Šenčurja 
in okolice. Kranjske Gore, Rateč. Radovljice. 
Lesc ter Bleda, 
Od kandidatov pričakujemo: 
za zasedbo delovnega mesta zavarovalnega zastopnikaZ-ce: 
• vsai fV. stopnjo izobrazbe, 
• vozniški izpit 'B' kategorije. : 
• dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje poskjv 

zavarovaiî a zastc^nja. 
• poznavanje uporabe orodij MS OKice. i 

za zasedbo delovnega mesta zastopniškega kandidata/-ke: i 
• vsaj IV. stopnjo izobrazbo. I 
• vozniški izpit 'B ' kategorije. 
• poznavanje uporabe orodij MS Office. 

Ponujamo vam možnost: 
• plačila odvisnega od uspešnosti. 
• pridobivanja zavarovalniških znanj in komunikaci^kih veščin. 
• dokazovanja svojih sposobnosti. 
• samostojnega organiziranja dek>vnega časa. 

ČD izpolnjujete pogoie za zasedbo dotovnega mesta zavarovalnega 
ôpmka/zavarovaine zulopnicft afczastopniikoga kandidata/zastopniike kandidatk« 

tn ae ste tudi komunikativni, samostojni in iradatnnl. se nam tahko pridruilto v 
uretonem in prijetnem 4dk>vnem oMju. 
Več informacij o vsebini dela lahko dobite po telefonu 04 /2817 022 

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev nam pošljite v 6 dneh od 
objav© na naslov: Adriatie Stovenica d.d. Koper. Poslovna enota Kranj. 
Kidričeva c. 2 , 4 0 0 0 Kranj.Kandidati/ke bodo o odločitvi obveščeni/ev 
8 dneh po sklenitvi pogodbe z izbranimi kandidati/kami, 
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Zakon je škodljiv 
CVETO ZAPLOTNIK 

Lukovica - Ker se je v zadnjUi 
letih v Evropski uniji zmanj-
šalo število dovoljenih aktiv-
nih snovi v fitofamiacevtskih 
sredstvih, je tudi v Sloveniji 
število registriranih sredstev 
upadlo s 430 pred letom 
2001 na okoli 260 v letu 
2006. Posledice občutijo pri-
delovalci, ki za zdravstveno 
varstvo rastlin nimajo na raz-
polago primernih fitofarma-
cevtskih sredstev. Po predla-
ganem zakonu bi problem 
rešili tako, da bi priznali regi-
stracijo fitofarmacevtskih 
sredstev iz drugih držav, čla-
nic Evropske unije. 

Po veljavnem zakonu sme-
jo trgovci prodajati fitofar-
macevtska sredstva le kup-
cem, ki so na izobraževanju 
pridobili znanje o uporabi 
sredstev. Izobraževanje naj 
bi bilo še naprej obvezno za 
vse tržne pridelovalce hrane, 
s spremembo zakona pa naj 

bi omogočili prodajo manj 
nevarnih sredstev (rastlin-
skih ekstraktov, odvračal, 
olja, bakrenih in nekaterih 
drugih pripravkov) tudi upo-
rabnikom, še zlasti malim 
kmetom in vrtičkarjem, ki se 
niso usposabljali s področja 
fitomedicine. 

V Čebelarski zvezi Sloveni-
je so prepričani, da so predla-
gane spremembe zakona 
škodljive za slovensko čebe-
larstvo in za ohranitev avto-
htone kranjske čebele. Ker 
zakon omogoča enostavnej-
še nakupovanje in tudi manj 
strokovno uporabo fitofar-
macevtskih sredstev, priča-
kujejo, da se bo povečalo šte-
vilo pomorov čebel in tudi 
ogroženost zdravja ljudi in 
naravnega okolja. Predlaga-
ne rešitve naj bi bile tudi v 
nasprotju z zavezo Slovenije 
v predpristopni pogodbi k 
Evropski uniji, da se bo z vse-
mi ukrepi zavzela za ohrani-
tev kranjske čebele. 

NAKLO, CERKLJE, ŽABNICA 

Izvajanje zahtev navzkrižne skladnosti 

Kmetije morajo za pridobitev neposrednih plačil izpolnjevati 
dvanajst standardov s področja varovanja okolja, varne hra-
ne, ravnanja s fitofarmacevtskimi sredstvi, registracije in do-
brega počutja živali. Kmetijska svetovalna služba bo zato o 
izpolnjevanju teh zahtev pripravila več predavanj, ki bodo 
predvidoma štela tudi kot izobraževanje za ukrepe Sloven-
skega kmetijsko okoljskega programa (Skop). V torek ob 10. 
url bo predavanje v prostorih kmetijske zadruge v Naklem, v 
sredo ob 10. uri in ob 15.30 v prostorih zadruge v Cerkljah in 
v četrtek ob 10. uri še v zadružnem domu v Žabnici. Preda-
vala bosta Marija Kalan in Franci Pavlin iz KCZ Kranj. C. Z. 

ŽIRI 

Kako prepoznati čustveno izsiljevanje 

Društvo kmečkih žena Žiri bo v sodelovanju s kmetijsko 
svetovalno službo pripravilo danes, v petek, ob 15.30 v 
osnovni šoli v Žireh predavanje o tem, kako v medsebojnih 
odnosih prepoznati čustveno izsiljevanje in kako se zaščiti-
ti pred tovrstnim izsiljevanjem. Predavala bo priznana stro-
kovnjakinja Majda Lašič - Lončarič. C. Z . 

RATEČE, BREZJE 

O starih sortah in travniških sadovnjakih 

Kmetijska svetovalna služba vabi v okviru obveznega izobra-
ževanja za ukrepe Slovenskega kmetijsko okoljskega progra-
ma (Skop) na predavanji o avtohtonih in starejših sortah 
sadja In o travniških sadovnjakih. Predavanji bosta v torek 
ob 10. uri v dvorani krajevne skupnosti v Ratečah in ob 14. 
uri v domu krajanov na Brezjah. C. Z. 

Iz mesta bi radi še pred rokom 
čep r a v se mora škofjeloška klavnica preseliti iz mesta na Trato do leta 2018, bi jo radi preselili tja že 

d o l e t a a o n . 

CVETO ZAPLOTNIK 

Škofja Loka - "V klavnici 
bodo že letos začeli s pripra-
vo projektov za preselitev. 
Naložba jih bo stala približ-
no pet milijonov evrov oz. 
dobre 1,2 milijarde tolarjev, v ' 
to pa ni všteta vrednost zem-
ljišča, ki naj bi ga pridobili na 
Trati z zamenjavo za zemljiš-
če v mestu. Presehtev oz. iz-
gradnja je v razvojnem pro-
gramu podeželja za območje 
občin Skofja Loka, Gorenja 
vas - Poljane, Železniki in 
Žiri, zato računamo tudi na 
podporo iz evropskih skla-
dov," je v imenu večinske 
lastnice klavnice. Kmetijsko 
gozdarske zadruge Škofja 
Loka, dejala direktorica Ani-
ca Frelih in dodala, da so v 
zadrugi lani odkupili 4.072 
glav živine oz. tisoč ton 
mesa. 

C e n e živine 
že na lanski ravni 

Odkup je bil po količini za 
četrtino večji kot leto, po 
vrednosti pa za trideset od-
stotkov. Na tolikšen porast je 
po eni strani vplival izpad 
krme zaradi suše, po drugi 
strani pa tudi spremembe 
pri neposrednih plačilih, za-
radi katerih je bilo govedo 
bolje dati v zakol do konca 
minulega leta kot letos. V 
klavnid je bilo zaradi tega ob 
koncu leta obsedno stanje, 
novembra je bil zakol za 37 
odstotkov večji kot v enakem 

Anica Frelih, direktorica K C Z Škoija Loka 

predlanskem mesecu, de-
cembra kar za 85 odstotkov. 
Ob večji ponudbi živine so 
cene mladega pitanega gove-
da (MPG) decembra padle 
od 680 tolarjev (2,84 evra) 
na 580 tolarjev (2,42 evra) za 

V škofjeloški zadrugi bolj 
kot o združevanju z dru-
gimi zadrugami razmiš-
ljajo o še večjem poslov-
nem sodelovanju, za "fi-
zično" povezovanje pa je 
največja ovira zadružno 
premoženje. 

kilogram mesa, vendar so se 
potem zvišale in so zdaj spet 
na ravni lanskega oktobra. 
Novo leto je prineslo še eno 
spremembo. Medtem ko je 
bila doslej osnova za obračun 
teža toplega mesa, je od 1. ja-

KRANJ 

Na licitaciji tudi les iz okolice Preddvora 

Kranjska območna enota Zavoda za gozdove Slovenije in 
Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj vabita lastnike 
gozdov, gozdarske strokovnjake in podjetnike v ponedeljek, 
29. januarja, na ogled mednarodne licitacije visoko vredne-
ga lesa v Crosswilfersdorfu na avstrijskem Štajerskem. Na 
licitaciji bo tokrat prvič tudi nekaj deset kubičnih metrov vi-
soko kakovostnega lesa iz okolice Preddvora. Za ogled je na 
voljo še približno deset mest. Informacije dajejo na telefon-
skih številkah 257 88 28 (CTRP Kranj) in 041/657-157 (Tomaž 
Polajnar). C. Z. 

AKCIJA JANUAR 2007 
CENJENE STRANKE OBVEŠČAMO, DA JE 

PRI NAS VIŠJA CENA 
ZA ODKUP LESA 

Za hlodovino A, B, C (I, II, III) klasa dobite 6 5 E U R / m ® - več kot 15.500,- Sit 
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nuarja dalje osnova "hladna 
masa". V teži je zaradi tega 
za dva odstotka razlike, tak-
šen način pa je primerljiv z 
avstrijskim in italijanskim. 

Mlekarno bodo ohranili 

Lansko leto je zaznamova-
la tudi vroča "mlečna zgod-
ba". Devet večjih rejcev je 
začelo prodajati mleko pre-
ko Govedorejskega poslov-
nega združenja v Italijo, 
upravni odbor zadruge pa se 
je odločil, da ga bo zadruga 
prodajala preko skupnega 
podjetja večine gorenjskih 
zadrug za trženje mleka 
Mlekop. Od 227 rejcev ga je 
lani odkupila nekaj manj 
kot 11,3 milijona litrov ali 12 
odstotkov manj kot leto prej. 
Večino ga je preko Mlekopa 
prodala Ljubljanskim mle-
kamam, dva milijona litrov 

pa ga je predelala v lastnem 
predelovalnem obratu, ob 
katerem tudi ureja čistilno 
napravo. "Naša odkupna 
cena mleka je trenutno kon-
kurenčna drugim," je dejala 
direktorica Anica Frelih in 
dodala, da bodo obrat obdr-
žali tudi v prihodnje. Po raz-
vojnem programu podeželja 
naj bi ga preusmerili v pre-
delavo ekološko pridelanega 
mleka. 

Trgovino v javorjah 
so zaprli 

V najboljših Časih so v za-
drugi odkupili tudi štiri tisoč 
ton krompirja, lani so ga (ob 
občutno zmanjšani pridela-
vi) vsega 222 ton. Pri odku-
pu lesa se je poznal vpliv dol-
ge zime, odkup je znašal 20 
tisoč kubičnih metrov in je 
bil za desetino manjši kot 
leto prej. V petih kmetijskih 
in sedmih živilskih trgovi-
nah so ustvarili za 10,4} mi-
lijona evrov (2,5 milijarde to-
larjev) prometa ali skoraj 
petino več kot predlani, še 
zlasti je porasel promet v 
kmetijskih trgovinah. Živil-
sko trgovino v javorjah so za-
radi skromnega prometa za-
prli, kupili so zemljišče za 
povečanje skladišča za trgo-
vino na Trati. Letos naj bi po-
večali kmetijsko trgovino v 
Poljanah in hkrati v prizidek 
preselili tudi živilsko trgovi-
no, del denarja za to bodo 
poskušali pridobiti iz evrop-
skih skladov. 

Vehovca bo zamenjala Rijavčeva 

CVFTO ZAPLOTNIK 

Ljubljana - Nadzorni svet 
Ljubljanskih mlekarn je na 
seji v sredo sporasnimno raz-
rešil dosedanjega predsedni-
ka uprave Matjaža Vehovca 
in na to mesto imenoval Cve-
tano Rijavec, zadnja leta iz-
vršno direktorico Lekove po-
slovne enote Kozmetika in 
nekdanjo direktorico ajdov-
skega Fructala, ki bo vodenje 
mlekarne prevzela 1. februar-
ja. Vehovec, Id je vodil druž-
bo dva mandata, bo do na-
daljnjega ostal v podjetju. 
Razlog za razrešitev naj bi 
bila izguba, ki je v lanskih 

enajstih mesecih znašala se-
dem milijonov evrov. 

Kot je nadzomi svet zapi-
sal v sporočilo za javnost, so 
obdobje Vehovčevega vode-
nja Ljubljanskih mlekarn za-
znamovale priprave na vstop 
Slovenije v Evropsko unijo in 
sam vstop v Unijo, družbi pa 
je v tem času uspelo posodo-
biti proizvodnjo, zadržati trž-
ne deleže na domačem trgu 
pri večini izdelkov in začeti s 
prodorom na tuje trge. Na-
slednji korak, to je pospeše-
no vlaganje v trženje in raz-
voj, naj bi omogočil mlekar-
ni v naslednjih letih poslova-
nje brez izgube. 

LESCE 

Izlet na Šobec za ljubitelje ptic in narave 

Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije bo v 
nedeljo pripravilo ornitoioški izlet na Šobec. Udeleženci se 
bodo ob 9. url zbrali na parkirišču pred kampom. Pod vod-
stvom Roka Rozmana bodo na bajerju lahko opazovali race, 
na Savi povodne kose in v borovem gozdu detle, sinice, kri-
vokljune in kaline. C. Z. 
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Obdavčeni tudi krajši čolni 
Davčna uprava je pozvala lastnike plovil, da do 31. marca prijavijo vsa več kot pet metrov dolga 
plovila in da sporočijo tudi vse za obdavčitev potrebne podatke. 

C V I T O ZAPLOTNIK 

Kranj - Vodna plovila so bila 
doslej obdavčena po zakonu 
o davkili občanov, po novem 
to ureja poseben zakon - za-
kon o davku na vodna plovi-
la, ki so ga začeli uporabljati 
z novim letom. Po starem 
zakonu so bila obdavčena le 
več kot osem metrov dolga 
plovila v lasti fizičnih oseb, 
davek se je plačeval v pavšal-
nem znesku in se je za vsa-
ko leto starosti plovila znižal 
za pet odstotkov. Novi za-
kon obdavčuje vsa plovila, 
daljša od petih metrov, zave-
zanci za plačilo davka so vsi 
lastniki, torej poleg občanov 

Obdavčitev plovil po novem zakonu 

Dolžina plovila Splošni del Obveznost za vsak: 
obveznosti *meter plovila *kilovatmoči 

nad 5 do 8 metrov 10 evrov 2,5 evra 0,5 evra 
15 evrov 3,0 evre 1,0 evro 

3,5 evra 2,0 evra 
nad 8 do 12 metrov 
nad 12 metrov 20 evrov 

(fizičnih oseb) tudi podjetja 
in druge pravne osebe ter 
tujci, ki imajo plovilo vpisa-
no v slovenski ladijski regi-
ster. In kolikšen bo davek? 
Zavezanci bodo morali po-
leg splošne obveznosti v do-
ločenem znesku plačati še 
del, ki je odvisen od dolžine 
plovila in pogonske moči 
motorja. Ta del se bo za vsa-

KRAN) 

Kontrolni podatki nič več v papirni obliki 

Davčna uprava bo do 31. marca zavezancem poslala dohod-
ninski obrazec za leto 2006 z že vpisanimi podatki o lanskih 
izplačilih. Da bo to nalogo lahko uresničila, potrebuje od iz-
plačevalcev dohodkov najkasneje do 31. januarja vse za to 
potrebne podatke. Pred dnevi je vsem že poslala knjižico z 
navodili za oddajo podatkov. Letos jih za razliko od lani ne 
bodo več mogli oddati v papirni obliki, ampak preko spleta 
tudi brez digitalnega certifikata. Davčna uprava jih je pozva-
la, da naj podatke oddajo čimprej oz. naj ne čakajo na zadnji 
dan. Za zamudo jih bo kaznovala z globo od i .600 do 25.000 
evrov, odgovorno osebo pa od 400 do 4.000 evrov. C. Z. 

ko leto starosti znižal za pet 
odstotkov, vendar preosta-
nek obveznosti ne bo smel 
biti nižji od 35 odstotkov ob-
veznosti za novo plovilo. Iz 
obdavčitve so izvzeli plovila 
za opravljanje registrirane 
dejavnosti, oprostitev pa ne 
velja za plovila, ki se hkrati 
uporabljajo za zasebni na-
men ali so le kapitalska na-

ložba. Davek bo prihodek 
občine, kjer ima lastnik se-
dež oz. stalno ali začasno 
prebiva. 

Zakon posebej ureja od-
mero davka v letu 2007 kot 
prvem letu veljavnosti nove 
ureditve. Po zakonu mora 
davčna uprava najkasneje do 
konca letošnjega aprila vzpo-
staviti davčno evidenco plo-
vil, zavezanci pa morajo do 
31. marca prijaviti pri davč-
nem uradu plovilo, ki še ni 
vpisano v davčno evidenco, a 
izpolnjuje pogoje za vpis. 
Davčni urad bo na podlagi 
evidence na dan 31. maj izdal 
zavezancem odločbe najkas-
neje do 30. junija. 

KRAN) 

Pocenitev naftnih derivatov 

v torek so se v skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen 
naftnih derivatov spet spremenile maloprodajne cene, to-
krat so se spet znižale. Najbolje prodajani 95-oktanski mo-
torni bencin se je pocenil za 0,034 evra (8,15 tolarja), na 
0,94 evra (225,26 tolarja) za liter, 9$-oktanski bencin pa za 
0,035 evra (8,39 tolarja), na 0,952 evra (228,14 tolarja) za li-
ter. Cena dizelskega goriva se je znižala za 0,032 evra (7,67 
tolarja) in po novem znaša 0,892 evra (213,76 tolarja) za li-
ter. Za kurilno olje je po torkovi spremembi cen treba odšte-
ti 0,531 evra (127,25 tolarja) za liter oz. za 0,032 evra (7,67 
tolarja) manj kot pred pocenitvijo. C. Z. 

Nova črna lista 
podražitev 
Zveza potrošnikov Slovenije je na podlagi 
opozoril potrošnikov sestavila novo črno listo z 
Izdelki in storitvami, ki so se podražili za več kot 
šest odstotkov. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Ljubljana - Zveza potrošni-
kov je v obdobju uvajanja 
evra pozvala potrošnike, da 
naj jo opozorijo na večje po-
dražitve izdelkov in storitev. 
Odziv je bil dober, samo v 
prvem tednu novega leta je 
prejela približno 750 obve-
stil, v drugem tednu nekoli-
ko manj, a še vedno povpre-
čno trideset na dan. Na pod-
lagi teh obvestil in po dodat-
nem preverjanju pri ponud-
nikih je sestavila novo črno 
listo, na katero je uvrstila iz-
delke in storitve, ki so se po-
dražili za več kot šest odstot-
kov, kar predstavlja "debeli" 
dvakratnik letne inflacije. Na 
listi prevladujejo podražitve 
kave, juhe, solate, malice, 
kosila in pijače v različnih 
gostinskih lokalih, j)odražit-
ve kruha, napitkov na avto-
matih, bančnih storitev, 
vstopnic za kopanje v ter-
mah in kopališčih, parkira-
nja, dostave malice, letnih 
članarin, spravila v gardero-

be ... Z Gorenjskega je na 
črni listi podražitev parkira-
nja za skoraj 20 odstotkov 
na parkirišču Globus v Kra-
nju, za kar naj bi bUi razlog 
višji obratovalni stroški in 
večje povpraševanje. V Ter-
mah Snovik so karto za dve-

Potrošniki so opozorilo o 
tem, da evrski kovanci 
niso drobiž, vzeli zares. 
To občutijo tudi natakar-
ji, ki se že "pritožujejo" 
nad občutnim zmanjša-
njem napitnin. 

urno kopanje odraslih ob 
koncu tedna podražili za de-
vet odstotkov, prenosljivo 
vstopnico za 15 celodnevnih 
kopanj s savno za osem od-
stotkov, karto za dveumo ko-
panje odraslih od ponedelj-
ka do petka in karto za celo-
dnevno kopanje ob koncu 
tedna za sedem odstotkov. 
Razlog za podražitev naj bi 
bila rast cen energentov. 

PREJEU SMO 

Zasebno javno 
zdravstvo 

Spoštovani, 
Dne 18. decembra 2006 sem 

se kot eden od predstavnikov 
zasebnih javnih delavcev 
zdravstva v Zasavju udeležil 
okrogle mize v Delavskem 
domu Trbovlje, organizirane 
na temo dela novega Gibanja 
za ohranitev javnega zdrav-
stva v Sloveniji. To Gibanje je 
bilo ustanovljeno zaradi poli-
tičnih hotenj nekaterih krogov, 
ki želijo ohraniti staro obliko 
javnega zdravstva v Sloveniji. 

Zdravniki, kakor tudi drugi 
zasebniki v zdravstvu s konce-
sijsko pogodbo, menimo, da 
smo popolnoma enakovreden 
partner i' tem dialogu, in da se 
to Gibanje ne sme obračati na 
nas zgolj s kritiko, da smo šli v 
zasebništvo predvsem zaradi 
želje po dobičku, temveč nam 
mora priznati naš enakovre-
den status, kajti s sklenitvijo 
koncesijske pogodbe smo v pra-
vicah, predvsem pa v dolžno-
stih postali enakovreden del 
javnega zdravstva. Postali smo 
nosilci javne Junkcije in kot 
taki vidimo naše poslanstvo 
predvsem v konstruktivnem 
strokovnem sodelovanju za do-
bro pacienta! 

Veste, študent medicine se 
za težak in dolgotrajen študij 

ter zelo odgovorno delo f prvi 
vrsti odloči zaradi dobrosrčno-
sti. Srčna želja mu je pomaga-
ti ljudem. Življenjske izkušnje 
te do tega preprosto pripravijo 
in tedaj ne razmišljaš o proble-
mih zdravstvenega sistema, o 

jinanciranju zdravstva, o oseb-
nem zaslužku ali častitljivosti 
poklica. Želiš si le pomagati. 
In rečem vam ..., srce ti igra, 
ko vama s pacientom uspe, del 
tebe pa odide z vsakim pacien-
tom, s katerim bitko izgubita. 

Skozi kariero seveda začneš 
ocenjevati proste potenciale, ki 
hi se lahko izkoristili, če bi te 
kdo poslušal. Pa se ponudi pri-
ložnost postati zasebnik v jav-
nem zdravstvu..., s koncesijo! 
Tako boš sam lahko odločal o 
tem, kakšno opremo potrebuješ 
v ordinaciji, katere diagnostič-
ne naprave rabi tvoja skupina 
pacientov, kalini bodo tvoji so-
delavci do pacientov. Res je, 
tudi potencialno višji zaslužek 

je odločil pri moji odločitvi za 
zasebništvo, vendar nikakor v 
prvi vrsti! No, kasneje, skozi 
prakso pač spoznaš, da si se pri 
denaiju uštel. Veste, našfinan-
cer, ZZZS, ima vse zelo na-
tančno preračunano. Včasih 
kar preveč natančno. Pa to je 
že druga zgodba. 

Splošno znano je, da v vsaki 
populaciji vedno prihaja do 
določenih izjem. Tudi med 
nami, med zasebnimi nosilci 

Junkcije javne službe je temu 
žal tako. Vendar zaradi posa-
meznih primerov neskladja 
zasebnikov z zdravstvenimi 
domovi ne smemo takšnega 
odnosa posploševati in kar vse 
zasebnike metati v isti koš. Ve-
ste, delamo v dobro ljudi, pa se 
nam včasih zdi, kot da nas ne-
kateri želite kar povprek obto-
žiti, da delamo proti ljudem. 
Potrebno je pogledati situacijo 
lokalno, podrobno in tam, kjer 
takšnih nesoglasij ni, tam je 
treba poiskati vzor za organi-
ziranje sodelovanja >ned javni-
mi in zasebnimi delavci. 

Povsod tam, kjer so Zdrav-
stveni domovi dali zasebni-
kom v najem prostore pod nor-
malnimi pogoji, sodelovanje in 
Jitnkcija javnega zdravstva po-
tekata normalno. Normalno 
deluje dežurna služba, stalna 
pripravljenost, normalno teče-
jo drugejiinkcije, kot so zoboz-
dravstvena dgavnost, preven-
tivno zdravstveno varstvo, la-
boratorijska dejavnost, patro-
nažna dejavnost, fiziotera-
pevtska dejavnost ... Povsod 
tam, kjer pa teh prostorov za-
sebniki niso dobili v stavbi za-
voda, oziroma so bili celo prisi-
ljeni, da so prostore iskali drug-

je, ob včasih tudi neprimernih 
pogojih oz. na neprimernih lo-
kacijah, tam pa seveda prihaja 
do problemov. In ta nenaldo-
njenost lokalru} oi^ovomih lju-
di do zasebnih zdravstvenih 
delavcev, ki je botrovala že 

takšnim zapletom pri prosto-
rih se kaže tudi sedaj, v luči 
novega Gibanja za ohranitev 

javnega zdravstva. Ne vidijo 
pa ljudje, da so morda nekate-
ri sami sokrivi za določen za-
plet na njihovem koncu. 

V ZD Zagorje je 21 zasebni-
kov, nosilcev dgavnosti v javni 
zdravstveni službi. Vsi imajo 
prostore najete v zdravstvene-
mu domu, ob so^gu občine 
Zagorje, kot ustanoviteljice 

javnega zavoda zdravstvenega 
doma. Zdravstveni dom Za-
gorje junkcionira normalno, 
kljub temu da je zasebnikov že 
več, kot je nosilcev dejavnosti 
zaposlenih v javnem zavodu. 
Sodelovanje dobro poteka na 
vseh nivojih. Do kakršnekoli 
okmitve delovanja zdravstva v 
občini Zagorje ob prehodih v 
zasebništvo preprosto ni prišlo. 
Potencialne zaplete je odpravil 
preprost dialog. Pripravljenost 
na konstruktivni tripartitni 
pogovor med vodstvom občine 
Zagorje, med odgovornimi 
ljudmi v zdravstvu in potenci-
alnimi zasebniki je pomagala 
preseči nesogfasja in nihče ne 
more reči, da jejunkcija javne-
ga zdravstva kakor koli oslab-
ljena! Že od samega začetka 
zasebništva v javnem zdrav-
stvu pri nas, pred kakšnimi 
petnajstimi leti, ko sem bil še 
sam odgovorna oseba v ZD 
Zagorje, nistru) delali nobene-
ga tabuja iz te teme, ampak 
smo skupaj Šli novemu poglav-

ju naproti, s premislekom in 
zaupanjem. 

In tako lahko danes rečemo, 
da je Jitnkcija Zdravstvenega 
doma Zagorje popolnoma 
ohranjena. Če se bodo i« pri-
hodnje zdravstveni delavci še 
naprej odločali za prehod v za-
sebništvo, in kaže, da se bodo, 
pa bo seveda potrebno razmis-
liti o drugačni organiziranosti. 

Organizacijska oblika 
Zdravniške zadruge, katere 
enakovredni člani so zasebni 
nosilci zdravstvene dejavru)sti, 
daje povsem objektivne mož-
nosti prevzema vseh obvezno-
sti iz naslova Junkcije javnega 
zdravstvenega zavoda, tako 
pri organiziranju kompletne 
dejavnosti javnega zdravstva 
občine kot tudi pri odgovor-
nem upravljanju s stavbo 
Zdravstvenega doma. Seveda 
bo prej potrebno sprejeti 
ustrezne spremembe zdrav-
stvene zakonodaje v tem smis-
lu, vendar, če me razumete, 
na ta način bo težnji več gene-
racij Slovencev po vzpostavitvi 
in ohranitvi Zdravstvenega 
doma, kot Jizičnega injunkci-
onalnega stičišča dejavnosti 

javnega zdravstva na lokal-
nem področju, lahko povsem 
zadoščeno, tudi v skladu s po-
litiko združene Evrope. 

Ker vidimo, da je v Sloveniji 
mnogo nejasru>sti ^ede organi-
ziranosti javnega zdravstvo, 
oziroma glede sodelovanja 
med javnimi in zasebnimi 

zdravstvenimi delavci vas va-
bimo, da si ogledate naš 
Zdravstveni dom Zagorje. Pre-
pričali se boste lahko, da je so-
žitje med zasebništvom v javni 
zdravstveni službi, ki prihaja 
in javnim zavodom, kije svoj 
vrhunec dosegel v preteklosti, 
možno, ne da bi pacient čutil 
kakršnekoli probleme, kar je 
tudi najvažnejše. 

Truditi se moramo za stro-
kovnost, učinkovitost in sodo-
bno organiziranost zdravstve-
nega sistertM, ne pa da kritizi-
ramo vse, kar je novo in hvali-
mo vse, kar je staro, tudi če ni 
dobro. 

V imenu vseh zasebnih 
zdravstvenih delavcev v zdrav-
stvenem domu Zagorje vas še 
enkrat pozivam, da se ogjasite 
pri nas in morda boste spozna-
li, kakšno pot smo prehodili 
skupaj koncesionarji in javni 
delavci, v Zagorju. Gre za pot, 
ki bo še bolj približala osnovno 
zdravstvo pacientu, ki bo še 
bolj zbližala zdravnika in bol-
nika. Zasebni nosilec dejavno-
sti se pogosto še bolj identificira 
s svojo dgavnostjo, s svojo am-
bulanto in svoje poslanstvo 
vidi pogosto v še čistgši obliki. 
In to je treba podpreti! 

F R A N C GROŠELJ, 

dr. med., spec. spi. med. 

^ 24. stran 
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HALO - HALO GORENJSKI GLAS 
telefon: 04 201 42 00 

NiroMo za od̂ ivo soreiemimo no reltfonu 0«/20H!-00, Ijksa M/!01-«-13 jI' ostbro nj 2oiso« 1 
v Krdnju o;, po poiii - čo ponedelik« m čeirtKa do t t.OO ure! Ctfu ogtajov m ponudb v (utifiiit: i;(ei]no ugodna 

Janez Rozman s.p. - Rozman bus, Lancovo 9 1 , 4 2 4 0 Radovljica 
Tel,; 04/53 15 249. «4/53 04 230 
TRST 1. 2.; MADŽARSKE T O P L I C E 25. 1 do 28. 1.; PUSTOVANJE 
15. 2. do 18. 2. 

Kulturno društvo Loški oder, Spodnji trg 14, 4220 Škofja Loka 
20. 01. ob 10. url, Lenart Zaje: SKRITA PRAVLJICA, sobotna 
matineja, za I Z V E N 

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

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

PRIREDITVE 

čajanka 
Kokrica - Turistično društvo Kokrica prireja čajanko jutri, v 
soboto, 20. januarja, ob 17. uri. Gost bo Roman Derlink, 
naslov predavanja pa je Prečistimo duha in dvignimo vi-
bracijo telesa. Predavanje bo v prostorih Turističnega društ-
va v Kulturnem domu. 
Skrivnosti bohinjskega predora 
Kropa • Kovaški muzej Kropa vabi na predavanje in pred-
stavitev knjige Ervina Sorča Skrivnosti bohinjskega predora, 
monografije ob 100-letnlci bohinjske železnice, ki bo jutri, v 
soboto, ob 17. uri v Kovaškem muzeju v Kropi. 

Srečanje z Juretom Robičem 
Kranj - Tehniški šolski center Kranj vabi v sredo, 24. januar-
ja 2007, ob 17 .30 v veliko predavalnico Tehniškega šolskega 
centra Kranj na Zlatem polju, kjer bodo v okviru projekta 
'Srečanja" gostili slovenskega ekstremnega kolesarja. 
Tema: Srečanje z Juretom Robičem - s a m o človek sem. 
Naslov predavanja: RAAM - Dirka po Ameriki 

IZLETI 

v Terme Olimija 
Kranj - Komisija za izlete in turizem pri Društvu upoko-
jencev Kranj vabi v sredo, 7. februarja, na kopalni Izlet v 
Treme Olimija. Odhod posebnega avtobusa bo ob 7. uri 
izpred Grelne. Prijave z vplačili sprejemajo v društveni 
pisarni od 25. januarja dalje. 

SV. Miklavž-Stari vrh 
Kranj - Planinci kranjskih upokojencev vabijo v četrtek, 1. 
februarja, na planinski Izlet v smeri Sv. Miklavž-Stari vrh. 
Zmerne hoje bo za do 5 ur. Odhod posebnega avtobusa bo 
ob 8 .30 izpred Creine. Prijave z vplačili sprejemajo v 
društveni pisarni do ponedeljka, 31. januarja. 

Na Primorsko 
Kranj - PD Iskra Kranj v soboto, 27. januarja, vabi na zanimiv 
Izlet na Primorsko. Tehnično nezahtevne hoje bo za okrog 5 
ur. Odhod s posebnim avtobusom izpred hotela Grelna v 
Kranju bo ob 6. url. Informacije in prijave: Niko Ugrica, tel. 
041/734 0 4 9 ali pisarna PD Iskra na Planini 3 ob sredah med 
17. in 18. uro. 

Po cvičkovi gazi 
Kokrica - Turistično društvo Kokrica vabi ljubitelje narave in 
pohodništva na pohod Po cvičkovi gazi na Otočec, ki ga or-
ganizira tamkajšnje turistično društvo. Zmerne hoje bo pri-
bližno 4 ure. Odhod posebnega avtobusa bo v soboto, 27. 
januarja, ob 7.30 izpred trgovine Mercator na Kokrici. Do-
datne informacije in prijave po tel. 0 4 1 / 8 7 9 312. 

OBVESTILA 

Računalniško opismenjevanje 
Kranj - Društvo upokojencev Kranj, Univerza za III. življenj-
sko obdobje, vabi k vpisu novih članov v programe izvajanja 
računalniškega opismenjevanja z začetkom 29. januarja. 
Vpisujejo v začetni, nadaljevalni In osvežitveni tečaj. Prijave 
sprejemajo v ponedeljek, sredo in petek, kjer lahko dobite 
tudi dodatne informacije. Pokličete jih lahko tudi po tel.: 236 
18 7 0 ali 041/341 541. 

Erjavčeva koča odprta 
Jesenice - Planinsko društvo Jesenice obvešča vse obisko-
valce Vršiča, da je Erjavčeva koča na Vršiču stalno oskrbo-
vana vse leto. V času zimske sezone je koča ob ponedeljkih 

zaprta, ob najavi večje skupine gostov pa je po potrebi tudi 
odprta. 

Triglavska tržnica 
Bled - Minulo leto je Triglavski narodni park uspešno orga-
niziral Triglavsko tržnico, zato so se odločili, da bodo letos 
take tržnice vsako tretjo soboto v mesecu. Prva bo jutri, v 
soboto, od 10. do 12. ure pred upravno stavbo T N P na Ljub-
ljanski C. 27 na Bledu. Prodajali bodo naravi in človeku pri-
jazne pridelke. Otroci se bodo ob 11. uri lahko zabavali ob 
gledanju lutkovne igrice Krivopetnice in Zlatorog. 

Delavnica ročnih del 
Kokrica - Turistično društvo Kokrica organizira v svojih pros-
torih delavnico ročnih del, ki bo v torek, 23. januarja, ob 17. 
uri. S seboj lahko prinesite vse, kar sodi k ročnim delom. 

PREDAVANJA 

Kaj lahko vsak stori zase 
Radovljica - V Knjižnici A. T. Linharta se bo v okviru Torkovih 
večerov v torek, 23. januarja, ob 19.30 začelo predavanje na 
temo Kaj lahko vsak stori zase na najenostavnejši način. O 
radiesteziji, transmisiji, reikiju, hoji po žerjavici, meditaciji 
in transformaciji bo predaval Bojan Rozman, ki se z alterna-
tivnimi vedami ukvarja že petnajst let. 

Ekološko pridelovanje vrtnin z največjo 
zdravilno vrednostjo 
Kranj - Ljudska univerza Kranj v sodelovanju s Klubom GAIA 
organizira danes, v petek, ob 18. url predavanje z naslovom 
Ekološko pridelovanje vrtnin z največjo zdravilno vrednos-
tjo. Predavanje bo na Ljudski univerzi Kranj. 

Medsebojni odnosi v družini - samospoštovanje 
in zdrav osebnostni razvoj 
Radovljica - Predava Brane Brinšek, dr. med. družinski te-
rapevt, v ponedeljek, 22. januarja, ob i8. url v osnovni šoli 
Antona Janše v Radovljici. Predavanje organizira društvo 
Ajda Gorenjska. 

Kriza stari 
Slovenski Javomik - DPD Svoboda France Mencinger Javornik-
Koroška Bela vabi na ogled komedije Kriza stari avtorja in reži-
serja Rafa Kolbla. Predstava bo danes, v petek, ob 19.30 v dvo-
rani delavskega doma na Slovenskem Javorniku. 

PROSTA DELA ŠTUDENTJE,DIJAKI 
www.ms4<ranj.sl 

wuarw tKM Hfjri. k K< ] 
Marjeta in ljubimci 
Podbrezje - Dramska skupina Kulturnega društva z Brezij 
gostuje z Ankerstovo komedijo Marjeta in ljubimci v kul-
turnem domu v nedeljo, 21. januarja, ob 16. uri. 

Pri Francki na večerji 
Preddvor- jutri , v soboto, ob 19.30 bo igralska skupina KUD 
Matije Valjavca Preddvor še zadnjikrat uprizorila veseloigro 
Pri Francki na večerji. 

Mož moje žene 
Šenčur, Cerklje - Jutri, v soboto, bodo ob 19.30 člani Dramske 
skupine Kulturno-umetniškega društva Pod lipo Adergas gosto-
vali s komedijo Mira Gavrana Mož moje žene v dvorani Doma 
krajanov v Šenčurju. V nedeljo, 21. januarja, ob i8. url pa bodo 
s komedijo gostovali v dvorani Kulturnega doma v Cerkljah. 

TRZIN 

Arheološke najdbe na Ongerju 

v močno ohranjenem ustnem Izročilu Trzincev, da naj bi bila 
na hribu Onger nekdaj utrjena naselbina, je, kot kaže, veliko 
resnice. Arheologi so pod okriljem Medobčinskega muzeja 
Kamnik na hribu naredili ekstenziven arheološki pregled, ki je 
te domneve potrdil. V Trzinu doslej večjih arheoloških izkopa-
vanj ni bilo, čeprav je znano, da je tod nekdaj potekala rimska 
cesta, v neposredni bližini pa so znane arheološke lokacije -
Jablje, Gobavica, Rašica in druge. Arheologi so dolgo časa do-
mnevali, da je bila na Ongerju v starejši železni dobi (800-
4 0 0 pr. n. št.) utrjena naselbina, ki je skupaj z gradiščema na 

MOŠKI VABLJENI!!! PRAVA POT DO PARTNERS ̂ ^ www.savitra.si. tel.: 040/746-691 

Osupljive najdbe 
Kranj - Društvo prijateljev Sv. pisma nadaljuje z avdlovizual-
nlml predavanji Osupljive najdbe v Gimnaziji Kranj, učilnica 
9. Jutri, v soboto, bo ob 9. uri na sporedu predavanje: Kako 
postati in biti Jezusov učenec? Predaval bo Janez Borse. 
Vstopnine ni. 

Kako razumeti potrebe našega mladostnika? 
Kranj - Zakonski in družinski inštitut Krog organizira večer s 
temo Kako razumeti potrebe našega mladostnika? v 
ponedeljek, 22. januarja, ob 18. uri v Gimnaziji Kranj. Pre-
daval bo Ivan Platiša, spec. zakonske in družinske terapije, 
s sodelavci. Vstop je prost. 

Mednarodni poletni tabori 
Jesenice - Mladinski center Jesenice vabi v četrtek, 25. janu-
arja, ob 18. url vse, ki bi v poletnem času radi odšli v tujino. 
Informacije o mednarodnih poletnih taborih vam bo podal 
Vladimir Radič. Predavanje 'Summer C a m p - Sertoma 
2 0 0 6 " bo potekalo v dvorani MCJ, na Kejžarjevi 22. 

Od New Yorka do Ria de janeira 
Dovje - V Kulturnem domu na Dovjem se bo danes, v petek, 
19. januarja, ob 19. uri začelo potopisno predavanje z 
naslovom Od New Yorka do Ria de Janeira (ali od Niagarsklh 
slapov do slapov Iguacu). Predaval bo Tomaž Pšenica. 

KONCERTI 

Koncert v kranjski župnijski cerkvi 
Kranj - KPZ Mysterium Kranj in Ljubljanski Madrigalisti 
prirejata skupni koncert, ki bo jutri, v soboto, ob 20. uri v 
župnijski cerkvi sv. Kancijana v Kranju. 

PREDSTAVE 

Al' en al" dva? 
Žiri - DPD Svoboda Žiri vabi na četrto predstavo gleda-
liškega abonmaja, na ogled monokomedlje Saše Pavček Al' 
en al' dva? V Izvedbi dramskega Igralca Aleša Valiča. Pred-
stava bo danes, v petek, ob 19.30 v dvorani DPD Svoboda 
ŽirL 

Črnuškem hribu In GobavicI obvladovala prostor zahodnega 
dela Mengeškega polja. Skupina arheologov je tri dni delala 
na terenu, izkopali pa so enaindvajset predmetov - kosov ke-
ramike, pri čemer kar šestnajst kosov izvira iz prazgodovine. 
"Na podlagi rezultatov terenskega pregleda lahko trdimo, da 
na pregledanem območju obstajajo močne arheološke sledi, 
ki so potrdile človekovo aktivnost na tem območju v prazgo-
dovini (700 let pr. n. št.) in morda tudi pozneje v obdobju 
Slovanov," sta v poročilo zapisala arheologa Primož Predan 
in Gregor Štibernik. Raziskave domnevnega halštatskega gra-
dišča z obzidjem bodo pod okriljem muzeja na Ongerju na-
daljevali v tem letu. J. P. 

I t a d l o Tri9l<iy 
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 

č^KD 
Javni itclad Repobhke StovenJje u Kulturne dejavnosli 

Območna izpostava KRANJ, wvfw.ckd-kfani.i5kd.vi 

S O B O T N A M A T I N E J A 
Gostuje: Mini teater Ljubljana 

ČUDEŽNA 
SKRINJICA 

Sobota. 20. Januar 2007, ob 10. uri, 
v Prešernovem gledališču 

ii Gorenjski a a s n t v M l S m u J i r ^ s 

L O T O 
Rezultati 5. kroga -17.1. 2007 
i6,17,19, 23. 30, 37. 39 in 2 

Lotko: 4. 4, 3, 6, 3, 6 

Predvideni sklad 6. kroga za Sedmico: 
t i j .ooo EUR / 27.079.320 SIT 

Predvideni sklad 6. kroga za Lotko: 
116.000 EUR / 27.798.240 SIT 

(,ooDfie»R 
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Koleraba 
BORIS BERGANT 

Resda koleraba kot trdoži-
va podzemna zelenjava ne 
slovi ravno kot okusna hra-
na in da se marsikdo niti 
spomniti noče na iz nje pri-
pravljeno vodeno brozgo, po 
kateri so včasih zaudarjale 
šolske kuhinje in jedilnice, 
ter da ima koleraba večji po-
men kot hrana za pujse. To 
ni ravno lepa reklama za to 
sicer zelo zdravo in koristno 
zelenjavo, ne? Ampak to je 
le ena, preveč razkuhana 
stran njene resničnosti. Ce 
jo pripravimo uvidevneje in 
je ne razkuhamo, je kolera-
ba prav prijazna, kajti njena 
rumena notranjost, po povr-
šini obdana z zelenimi in vi-
joličnimi odtenki, skriva 
marsikaj zanimivega. Povr-
hu vsega pa so tudi današ-
nje sorte kolerabe, ki so na-
menjene za prehrano ljudi 
precej bolj mile, kot so bile 
včasih. Čeprav se zdi, da ko-
lerabi nič ne more do žive-
ga, bodimo pri nakupu vse-
eno pozorni nanjo. Dobre 
kolerabe morajo biti čim 
manjše, brez rjavih peg in 
nepoškodovane. Največ pa 
koleraba pokaže, ko jo pre-
režemo: v notranjosti je čvr-
sta, sočna, vendar naj ne bo 
olesenela in še manj puhla, 
biti mora enakomerno ru-
mene barve. V hladni kleti 
ali v hladilniku se ohrani 
več tednov, za nekaj mese-
cev pa jo lahko shranimo v 
mivki ali v zasipnid. V slo-
venski prehrani je najbolj 
znana jed s kolerabo eno-

lončnica, ki se imenuje 
"šara". Kos kolerabe lahko 
dodamo tudi v govejo juho, 
lahko naredimo samostojno 
juho iz kolerabe, toda dobro 
je dodati malo krompirja, 
ker je sama koleraba pre-
močna. Ali pa iz nje naredi-
mo omako k mesu, naši 
južni sosedje pravijo temu 
cušpajz. Še zelo mlado kole-
rabo lahko tudi kar surovo 
naribamo na solate, manj 
znano pa je, da jo lahko 
kisamo kakor repo in jo 
tako tudi uporabljamo. 

Škampov koktajl 
s kolerabo 

Za 4 osebe potrebujemo: 40 
dag očiščenih Skampovih rep-
kov (lahko so zamrznjeni), 30 
dag olupljene na kocke nareza-
ne in kuhane kolerabe, sok pol 
limone, sol, 4 solatni listi. Za 
omako: 1 kozarček navadnega 
jogurta, 2 žlici majoneze, 1 žli-
co kečapa, 1 žličko gorčice, 1 
brizg sojine omake, 1 brizg ko-
njaka. limono in svež koper ali 
peteršilj za okras. 

Škampove repke pokapaj-
te z limoninim sokom in jih 
tri minute kuhajte v slanem 
kropu. Po treh minutah jih 
ohladite v ledeno mrzli vodi. 
Za omako zmešajte vse se-
stavine. Kozarce za koktajl 
obložite s solatnimi listi, v 
vsakega dajte eno žlico oma-
ke, po njej razdelite škampo-
ve repke in kolerabo ter pre-
lijte s preostankom omake. 
Okrasite z limono in vejica-
mi kopra in peteršilja. 

Kolerabna juha s porom 
in krompirjem 

Za 4 osebe potrebujemo: 20 
dag pora, jo dag kolerabe, 25 
dag krompirja, 1,2 1 mesne 
juhe ali vode, 2 žlici olja, 1 žli-
co moke, 1 strt strok česna, 1 dl 
sladke smetane, sol, sveie mle-
ti poper in peteršilj. 

Na olju prepražite očiščen 
in na kolobarje narezan por 
ter dodajte na kocke nareza-
na, očiščena kolerabo in 
krompir. Pomokajte, zalijte 
z juho, začinite in kuhajte, 
da se koleraba in krompir 
zmehčata. Nazadnje zalijte 
še s sladko smetano, prevrite 
in postrezite s sesekljanim 
peteršiljem. 

Lososov file na kolerabi 

Za 4 osebe potrebujemo: 80 
dag lososovega fileja, 50 dag 
kolerabe, 3 žlice oljčnega olja, 
sol, koper, 1 dl belega suhega 
vina in i,j dl homogenizirane 
sladke smetane. 

Lososov file razdelite na 
osem delov in jih opedte na 
oljčnem olju. Preložite jih na 
krožnik ter na preostalem 
olju prepražite na trakove 
narezano, oprano in oluplje-

no kolerabo. Zalijte z vinom 
in dušite do mehkega. K ze-
lenjavi vrnite lososove rezi-
ne, začinite s soljo in ko-
prom, prilijte skidko smeta-
no ter dobro prevrite, da se 
omaka zgosti. Na krožnike 
najprej naložite kolerabo, 
nanjo dajte rezine lososa, 
prelijte z omako, ki je nasta-
la med dušenjem in postre-
zite s pire krompirjem. 

Telečji zrezki s kolerabo 
in gorgonzolo 

Za 5 oseb potrebujemo: 5 tele-
^'ih zrezkov po 20 dag, sd, sve-
že mleti poper, 2 dag masla, 1 
večjo na kocke narezano in ku-
hano kolerabo, 15 dag gorgon-
zole, 2 dl homogenizirane 
sladke smetane in 0,5 dl belega 
vina. 

Telečje zrezke potoldte in 
jih začinite s soljo in po-
prom. Na raztopljenem 
maslu jih z obeh strani po-
pedte. Zalijte jih z belim vi-
nom in sladko smetano ter 
dobro prevrite. Po njih nalo-
žite kolerabo in gorgonzolo 
ter pokrito še nekaj minut 
dušite. Postrezite s širokimi 
rezanci, poljubno solato ali 
kuhanim krompirjem. 

m ZELENO IN CVETOČE 
I G O R P A V L I Č 

Homulka 
Kdo ne pozna vseh vrst ho-

mulic, ki so zasajene ob ro-
bovih gredic, na škarpah, v 
posodah, saj povsod dobro 
uspevajo. Tudi pozimi so 
lepo zelene in pokrivajo 
zemljo. To rastlino so k nam 
prinesli z vzhoda, v naravi 
obstaja ogromno sort Najbo-
lje uspeva v zmernem pod-
nebju in so sočnate trajnice, 
ki se blazinasto razraščajo. 
Rastlina raste po členkih, na 
koncu katerih naredi cvetove 
v obliki zvezdic. Obstajajo 
sorte, ki odlično prezimujejo 
na prostem, in take, ki jih 
prezimujemo v notranjih 
prostorih. Prve gojimo kot 
trajnice na prostem, druge 
kot posodovke. Homulica za-
cveti spomladi v maju, je ru-
mene barve in cveti do vroče-

ga poletja. Najbolj razširjena 
je debelolistna homulica, ki 
jo poznamo po svoji plazeči 
rasti, saj se razraste v cele 
preproge. Rada ima sončna 
mesta, peščeno zentiljo in ne 
veliko zalivanja. Hitro se raz-
rašča. Primema je za obrob-
ke ob peščenih poteh, kot za-
ključek cvetlične grede, ali za 
na grobove. Obstajajo tudi 
sorte, ki zrastejo v višino od 
10 do 50 centimetrov. Te 
sorte imajo suličaste liste, 
dobro uspevajo tudi v senč-
natih rastiščih. Tudi te sorte 
cvetijo od aprila do junija. 
Razmnožujemo jih s potak-
njend spomladi ali z delitvi-
jo rastlin. Vse sorte imajo 
rade skromno zemljo. 

Ker so dnevi že daljši in 
toplejši, se nekateri ljubite-

lji vrtov že razgledujejo po 
prvih opravilih. V sončnih 
dneh, če ste radi na vrtu 
brez škode lahko pograbite 
listje, ki vam ga je nanosil 
veter. Nekateri so že začeli 
obrezovati drevje in grmov-
nice. Če imamo shranjene 
gomolje dalij in gladiol, jih 
v opoldanskih urah prezra-
čimo in pregledamo, če so 
zdravi. Gnile zavržemo, da 
se ne okužijo še ostali. Če 
imate v vrtu ali v posodah 

posajeno reso, se ne sme 
izsušiti, zato poskrbite, da 
bo imela vedno dovolj vla-
ge. Tudi gorenjske nagelj-
ne obtrgujemo, če imajo 
suhe liste ali odcvetele cve-
tove, ker se na njih rada po-
javi bolezen - plesen ali rja. 
Ne smejo biti v pretoplih 
prostorih, da ne bodo pre-
hitro odgnali. Dobro jih je 
tudi že nekoliko obrezati in 
vršičke potakniti. Zalivajte 
jih zmerno. 

KUHARSKI RECEPTI 
Z A VAS IZBIRA DANICA DOLENC 

Tedenski jedilnik 

Nedelja - Kosilo: bučna juha, svinjski kotleti z gorčico, pire 
krompir, kisle kumarice, jabolčna pita; Večerja: liptaver, 
pršut, zrnat kruh, pečene paprike. 

Ponedeljek - Kosilo: ohrovtova enolončnica s krompirjem in 
klobaso, kmečki kruh, jabolka; Večerja: makaronovo meso, 
radič s fižolom. 

Torek - Kosilo: krompirjeva kremna juha s kislo smetano, 
pečena piščančja bedra, zelenjavni riž, rdeča pesa v solati; 
Večerja: ribji fileti v omaki s slanino, grahom In vinom, 
bel kruh. 

Sreda • Kosilo: zeljnata juha, rižev narastek, malinov sirup; 
Večerja: ocvrt krompir, radič s koruzo In tuno Iz konzerve. 
Četrtek - Kosilo: ajdovi ali krompirjevi žganci, kisla repa, 
krvavice; Večerja: skutnl štrukelj, kompot Iz suhega sadja. 
Petek • Kosilo: porova kremna juha, osllčevi fileti po 
dunajsko, sladko zelje s krompirjem po dalmatinsko, 
pomaranče; Večerja: široki rezanci z orehi, kompot. 
Sobota - Kosilo: vampi po tržaško, polenta s parmezanom, 
mešana solata; Večerja: leča v solati z govejim jezikom, 
čebulni kruh, drobno pecivo. 

Anina jabolčna pita iz krhkega testa 

Za testo potrebujemo: 25 dag moke, pol zavitka pecilnega 
praška, 16 dag margarine, 8 dag sladkorja, 1 jajce, 1 žlico vode, 
1 žlico belega vina in ščepec soli. 

Iz vseh sestavin ugnetemo krhko testo, ga po dvakrat 
prevaljamo In zložimo z vseh štirih strani ter damo za 
pol ure na hladno. Medtem olupimo In naribamo 1 kg 
kiselkastih jabolk ter jih premešamo z 1 žlico sladkorja, 
s sokom polovice limone, i zavitkom vanllljevega sladkorja 
In cimetom. 

Da se testo pri prenašanju na pekač ne strga, ga razvaljamo 
na kosu papirja za peko (35 x 35 cm), podložimo z vlažno 
kuhinjsko krpo In dobro pomokamo. Razvaljano testo pre-
nesemo na velik pomaščen pekač, ga po sredini obložimo z 
jabolki In z obeh strani zagrnemo tako, da dobimo 
nekakšno široko štruco. Povrhu jo premažemo s stepenim 
jajcem, večkrat prebodemo, po želji okrasimo s trakovi Iz 
obrezkov testa in pečemo v pečici, ogreti na 190 do 200 
stopinj Celzija tako dolgo, da pita dobi svetlo rjavo barvo. 

G G I IZLETI družinski izlet 

SNEŽNI GRADOVI 
Kje: pod Peco 
Maj: sobota, 27. januarja 
Program: odhod ob 9. url z Jesenic, ob 9.30 iz Radovljice In 
ob lo. uri Iz Kranja - Podpeca - ogled tekmovanja graditeljev 
snežnih gradov, srečanja kraljev Matjažev, prižiganje kresov 
ob sončnem zahodu In ob 18. uri razglasitev rezultatov - odhod 
domov ob 19. url. 
Cena: 20 EUR (4.792,80 SIT), vstoplna 2,70 EUR {647,00 SIT) 
za odrasle In 1,50 EUR (359,50 SIT) za otroke. 

oddih 

MADŽARSKE TOPUCE 
Kdaj: 26.- 28. januar 
Kje: mesto Zalakaros je poznano po termalnih vrelcih s tempe-
raturo do 36 stopinj, leži na JZ delu Madžarske, 70 kilometrov 
od slovenske meje in le 25 kilometrov od Blatnega jezera. 
Program: 
1. dan: 26. januar odhod avtobusa ob 4. url z Jesenic, ob 4.30 iz 
Radovljice In ob 5. url Iz Kranja - Lenty s postankom za nakupe -
Zalakaros - namestitev v hotelu, večerja In nočitev. 2. dan: 
prosto za kopanje v termalnih bazenih ali vveliness centru In 
savnah. 3. dan: kopanje In popoldan odhod domov. 
Cena: 81,38 EUR (19.501,90 SIT). Cena vključuje: prevoz, polpen-
zlon v hotelu 3* s samopostrežnim zajtrkom, kopanje v bazenih, 
wellness center In uporabo savne, kopalni plašč, turistično 
takso, osnovno nezgodno zavarovanje, vodenje, DDV in 
organizacijo izleta. Doplačilo: avtobusni prevoz 23,79 EUR 
(5.701,04 SIT). Potujete lahko tudi s svojim avtom. 
Naročniki Gorenjska glasa imajo 10% popust 

Prijave: Gorenjski glas: tel.: 04/201 42 41. Informacije, prijave in 
vplačila: Agencija Linda; tel.: 04/235 84 20 ali lnfo@llnda.si. 
Sedež si zagotovite s predplačilom. Riziko odpovedi 4 % + DDV. 
Vabljeni. 

Gorenjski Glas 
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LIP Bled malo 
drugače 

Naj vam predstavim naše 
slabe izkušnje s trgovino LIP 
BLED. V mesecu februa/ju 
smo se odločili za nakup no-
tranjih vrat v trgovini LIP in 
še tisti mesec plahti avans po 
predračunu. Vrata pa naj bi 
nam na naŠo željo dostavili 
Šele avgusta. Potem pa smo 
prosili, če bi lahko vrata dobili v 
dru^ polovici septembra. Ob 
tem so nam Šli zelo na roko in 
vrata res pripeljali 20. septem-
bra 2006. Še isti dan pa so nas 

poklicali, naj poravnamo Še 
preostali dolg, ki nas veže do 
njih skupaj s plačilom monta-
že. To smo tudi 21. septembra 
2006 storili. Potem pa so nasto-
pile težave, ki jim ni videti kon-
ca. Z monterjem, ki so nam ga 
dodelili, se nikakor nismo uspe-
li dogovoriti za montažo. Ob-
ljubljal nam je, da pride v pone-
deljek, če ne v sredo, zagotovo v 
Četrtek, to seje vleklo vsega sfcu-

paj tri tedne. Mož je pri tem po-
rabil celo dva dneva dopusta, 
saj je monterju nekako zaupal. 
Potem pa je končno le prišel dne 
20. oktobra 2006. Bil je petek, 
delal je brez premora za nuilico 
in ob 14. uri odšel na kosilo. Ker 
smo pričakovali, da se s kosila 
vrne tja do 35. ure. smo ga Čaka-
li. Ni ga bilo niti v soboto niti v 
ponedeljek. V torek smo se odlo-
čili, da vprašamo v poslovalnico 
v Kranju, kaj o vsem tem misli-

jo. Predlagala sem, naj nam do-
delijo drugega tnonterja, saj 
očitno ta nima namena dokon-
čati začetega dela. Gospa Anita 

je takoj stopila v rfifc 2 drugim 
monterjem, ki pa naj bi do 
praznikov lahko zmontiral le 
šest vrat. S tem sem se tudi 
sama strinjala, saj smo se na-
meravali za praznike vseliti. 
Zvečer sem še enkrat poklicala v 
trgovino, pa mi je g. Roman 
Kosmač obljubil, da pride v sre-
do prgšnji monter, saj je pustil 
pri nos vse svoje orodje. V sredo, 
25. oktobra 2006, je respr^l in 
delal cel dan, v Četrtek pa so se 
že pojavili novi problemi, tako 
da je poslal samo svojega delav-
ca, prav tako v petek. Oba dne-
va je delavcu pomagal mož 
dvakrat po pet ur. Ko je v petek 
monter prišel po delavca, je 
mož zahteval demontažo pod-
boja v kabinetu, ker je bil ta pre-
vdik - preširok. Monter je z vso 

jezo odstranil podboj in odšel za 
nedoločen čas. Naslednji teden 
sem monterja osebno poklicala 
po td^nu in ga vprašala, kdaj 
končno misi i zmontirati še 
ostala iri vrata. Ker sem se mu 
zdela zoprna stranka in mi ni 
dal odgovora, sem mu rekla, da 
se bom spet obrnila na trgovino 
in tudi na odvetnika, pa mu je 
očitno prekipelo in mi je zabru-
sil, da se on na moje grožnje po-
žvižga. V petek pa je prekipelo 
tudi nama z možem, saj sva se 
spet o^sila na poslovalnici v 
Kranju pri g. Kosmaču. Izgo-
varjal se je na neso^ga tudi 
rr\ed njimi. Zahtevala sva spet 
novega monterja. Dosegla nič, 
odšla z dolgima nosovoma. V 
soboto zvečer, 11. novembra 

2006 pa se je oglasil spet stari 
monter, nastavil nekaj vrat, ki 
se niso zapirala, kar jih ni že 
moj mož in spet se je za njim 
izgubila sled. Ta dan sem mon-
terju tudi povedala, da bom 
podboj, ki gaje uničil, reklami-
rala. Zopet je minilo novih 14 
dni, potem pa sem se odločila, 
da pokličem Še odgovorne na 
Bled. Na td^onski tajnid sem 
pustila sporočilo g. Debeljaku, 
kakšne težave imamo, toda nje-
mu se ni zddo poklicati nazaj. 
Potem sem dobila po teiejbnu g. 
Mariniča, ki ni mogel verjeti, 
da se to v njihovem podje^u do-
gaja. Obljubil je posredovanje. 
Dobila pa sva tudi obljubo g. 
Kunčiča, da bo to v enem tednu 
rešeno. Spet je trajalo en teden, 
da je pri^l monter in vgradil 
ostala dva podboja, napisal za-
htevek za reklamacijo in odšel. 
Dne 8. decembra 2006 se je 
ogiosi/ pri nas g. JarkoviČ, popi-
sal reklamacijo, nam obljubil 
rešitev čez en teden. Bližali so se 
božično-novoletni prazniki in 
med prazniki res nismo hoteli 
težiti spet vsem odgovornim. 
Prišel pa je lo. januar 200y in 
z njim rnonter z novim podbo-
jem. Toda podboj je bil napa-
čen, ujemal pa se ni tudi z dru-
g im i sedemnajstimi. Tega pod-

boja nikakor ne bom pustila 
vgraditi. Torg, od moje porav-
nave dolga LIP BLEDU je mi-
nilo že skoraj štiri mesece. Na-
sedala sem obljubam odgovor-
nih za d^anja (nedganja) nji-
hovega monterja. Počutim se 
naravnost izigrano, opeharjeno 
in ogoljufano. Naj povem, da 
smo se v hišo vselili 4. novembra 
2006, danes, ko to pišem, se 
piše n. januar 200y. Dobro, da 
se bliža pomlad, da se bo ogrdo 
in da zaradi manjkajočih vrat 
ne bomo več i:^bljali na toplo-
tnem izkoristku. Vse te gospode 
na LIP BLED pa vljiidno pro-
sim, da probleme z monterji re-
šujejo sami med seboj, ne pa 
preko svojih strank. 

J O Ž I C A K O C J A N , 

K K A N ; 

P.S.: V soboto, januarja, so 
se drame končale, nam je v po-
nedeljek, 35. januttija, sporoči-
la Jožica Kocjan, vendar je že-
lela, da pismo objavimo. 

Pismo iz 
Tolmina 

Po očetu sem Primorec, po 
materini strani pa pd Gorenj-
ca, ker je bila mati doma iz Pol-
janske ddine. Kar mi je nekoč 
ona pripovedovala, doživljam 
tudi sam. Menjaval sem že 
vrsto derramega drobiža, 
nazadnje tolarčke v evro kovan-
ce. Še vedno ima ve^'o vdjavo 
papirnati bankovec. Prvi dinar 
v soc. Jugoslaviji sem zaslužil 
leta 2946 v Kranju. Gradili, pri-
pravljali smo temelje dodatnega 
objekta k že nastali tovarni /n-* 
tex. Na Primorskem smo bUi v 
primerjavi z Gorenjsko brez in-
dustrije in zaposlitve razen v ne-
rentabilnih vojaških italijanskih 
objektih. Po vojni smo zarrtenja-
li lire vjugo lire, na Kranjskem 

dinarje. Dinarski bankovec je 
kar nekaj predstavljal, čeprav je 
bUo tedaj in še nekaj let blagp na 
živilske nakaznice. Spomin me 
veže na takratno delovišče v 
Gradisu "Jirmi", z lopato v roki 
sem bil zaddžai pod evidenčno 
številko 88. V tekstilni tovarni 
Jugobruna je bilo delo lažje in v 
predilnici slabše zaradi prašne-
ga ozraija. Moj gfavni sovraž-
nik je bila tedaj nekakšrui 
državna meja med Gorenjsko 
in Primorsko v Podbrdu, ker se 
ni smelo in mo^ brez težko 
pridob^enih "papirjev" domov. 
Osvojilo meje dormtožje po do-
mačih in Primorski. Noči v lese-
ni bivalni baraki in Igerkoli sem 
pozneje dobil zavetišče, sem v 
nočnem času več prejokal, kakor 
prespal. In vendar nimam sla-
bih spominov no tamkajšnje 
ljudi, s katerimi sem bil, in dol-
ga leta sem ohranjal nekakšne 
vezi, bili so z rrienoj dobri, "z 
mladim fantalinom", in tudi 
sam nisem izstopal in grešil. 
Presdil sem se na kmetijo pri 
Strupjevih v Cirče, namreč v 
novo ponujeno stanovanje. S 
konjem sva domovala v gospo-
darskem poslopju, saj številna 
družina še za svoje ni imda do-
volj prostorov. Gospodinja Min-
ka je bila delavna in skrbna 
mati številnim otrokom. Kruh je 
delila vsem enako, tudi zame ga 

je bilo dovdj, saj sem "za Ion" 
pomagal pri kmečkem opravilu. 
Po ženini strani imava strica 
oz. sorodnika v Podbrezju, onje 
gasilski veteran, ki je davnega 
leta prav tako prišel z družino v 
Kranj s "trebuhom za kru-
hom", kot mnogi drugj Primor-
ci. Imam prijatelja v Škq§i Loki 
in ni povsem tako, da se Tol-
mina in Kranjci ne mortjo vi-
deti, v napoto je namreč 
bohinjsko-tolminsko gorovje in 
bdj dostopno bo tedaj, ko bodo 
izkopali luknjo v obe smeri na 
Bovškem in Cerkljanskem. S 
prijatdjem se dehemo leto sreča-
va tudi v Dražgošah. Tudi na 
letošnji legendami proslavi, na 
katere pohode hodirru> s tolmin-
ske in goriške strani že vrsto kt. 
Let<^ja proslava je bUa še pose-
bfj lepa, sončna, brez dežja in 
snega. Spomin na tisto leto 
1^42, kar seje v Dražgc^h do-
gajalo, ne sme v pozabo, je dgal 
slavnostni gpvomik Kari Erja-
vec. Kdor bi rad proslavo izničil 
v druge in drugačne namene, je 
hudoben Človek. Govornik in 
poleg še drugi so tedanji čas do-
godkov temeljito obrazložili in 
tudi to, da je nemška soldateska 
poleg partizanov obsodila tudi 
vaščane DražgoŠ, minirala nji-
hova ognjišča in o vsem poroča-
la ceh HitUrju. .^e ^ bo ljudstvo 
v Dražgošah srečevalo tudi s 
partizanskimi simboli in moš-
tvu. kakor letos v partizanskih 
uniformah s takratno slovensko 
zastavo. Upam si napisati v 
imenu vseh ruivzočih Primorcev 
na prosbvi, da se organizator-

jem in vsem delujočim in vsake-
• mu posebg lepo zahvaljujemo, 
saj je proslava temdjito in uspeS-

nouspda. 

Srečno! 
J A N K O M L A K A R , 

Tolmin 

SLOGA Kmetijsko gozdarska 

zadruga SLOGA Kranj, z. 0.0.. 

Šuceva ulica 27.4000 KRANJ 

Objavlja prosta delovna mesta: 

1. Specialist za rezervne dele - komercialist m/ž 
2. Mehanik - m/ž 
Opis predvidenih del in nalog: 
Pod točko 1. - uspešno predstavljanje zadruge na trgu 
rezervnih delov kmetijske mehanizacije 
•delo s strankami, poslovnimi partnerji in instrlucijanrti s ciljem 

realizacije prodaje rezervnih delov 
•aktivno sodelovanje v okviru tržne skupine zadruge 
• planiranje, razvoj in oblikovanje nabave oziroma prodaje zalog 
•izvedba cfemonstradj uporabe proizvodov v okviru kmetijske mehanizacije 
Poskusno delo: 6 mesecev 
Pod točko 2.' servisna dela v mehanični delavnrci kmetijske mehanizacije 
in dela na terenu s strankami 
• montiranje, prilagajanje, popravljanje električnih delov vozil kmet. meh. 
•diagnostika motorjev vozil kmet. meh. z računalnikom 
Poskusno delo: 3 mesece 
Pogoji: 
Pod to^o 1. - najmanj V. sL izobrazbe tehnične smeri, zaželena višja stopnja 
strojne izobrazbe 
• izpit kategorije B 
• poznavanje predpisov o trgovini 
•aktivno znanje angleškega jezika (zaželeno tudi znanje nemškega jezika) 
• 3 teta delovnih izkušenj, poznavanje trga kmetijske mehanfzacQe 
• urejenost, komunikativnost 
Pod točko 2. - najmanj V. st. Izobrazbe tehnične (elektro, strojne) smeri, zažele-
na višja izobrazba enake smeri 
•aktivno znanje angleškega jezika 
• izpit kategorije B, F 
• 1 leto delovnih izkušenj 
• komunikativnost in sposobnost dela v timu 
Za razpisani delovni mesti ponujamo dinamično delo. stimulativno ptačik) in kakovostno 

izobraževanje. Z izbranim kandidatom bomo sklenili dekivno razmerje za nedotočen Čas. 

Vaše predstavitve s kratkim živ^enjepisom In dokazil) o izpolnjevanju pogojev pričakujemo 

v foku 10 dni po objavi na nastov KGZ SLOGA KRANJ, z. 0. 0.. Šuceva ulica 27, 

4000 Kranj ali na frpo^o: marijanioblek^skigasi. 

N E P R E M I Č N I N E 
Maistrov trg 1 2 . 4 0 0 0 Kranj 
Td. 0 4 / 2 0 2 1 3 53 .202 25 66 

C S M 0 5 V J 2 0 700, Emaii: info@k3-kern.s1 

Mlinska ul. Maribor, PE Tržič, 
Ste Maric Aux Mineš 9/a 

Telefon: 592 59 49.030/30 20 11 

STANOVANJA PRODAMO 
KRAN) • ^rlijevo naselje, enosobno, 
41.50 m2, II./3, l.i. 1968, skrajna lega 
bloka v nasdju, obfx^jeno in opremi-
jeno v celoti. Cena: 85.545 EUR (20,5 
mk)SIT). 
TRŽIČ - Ravne, enosobno, 45,50 mi, 
VP/4. l.i, 1986. Cena: 60.924.72 EUR 
(14,6 mioSrf). 
KRANJ - Planina I. dvosobno, 70.26 rm. 
III./4.1.i. 1974, vzdrževano, o d ^ pogled. 
Cena: »02.236,69 EUR {24,5 mio SIT). 
KRANJ • Planina I, dvosobno, 63.TO mz, 
IV./7, I.«. 1978. delno obnovljeno, 
vzdrževano. Cena: 104.300 EUR 
(24.99445 SfT). 
TRSČ • mesto, dvoinpolsobno, 67 m2, 
II. nad., obn. I. 2000, takoj vseljivo. 
Cena: 64680,35 EUR (15,5 mk) SIT). 
LESCE • trisobno, 60 m2 v mansardi 
stanovanjske vile, obnovljeno v cekrti I. 
2002, terasa 18 m2« vrt, rudstreSek za 
avto. Cena: 110.582,54 EUR (26.5 mio 
SO). 

TRŽIČ - trisobno, dvoelažno. 74,85 m2, 
l+M, terasa v skali, obnovljeno v cdoti I. 
2005. Cena: 94.725^ EUR (22,7 mio 
srr). 
TRŽIČ • Pot na Zali Rovt, trisobno. 
dvoeUžno, 87,05 mi, VP in I. nad. 1.1. 
1947. obnovljeno. Cena: 73.026,20 EUR 
{17.5 mio SIT). 
HISE PRODAMO 
BRnrOF PRI KRANJU • dvostan. hiSa v 
skbpo dvojčka, III. gr. feza. ca. 250 m2 
biv. povrSine, parcela cca. 500 m2. 
Cena: 149^38 EUR (35.9 mio SIT). 
DRULOVKA - stan. hiSa, vrstna, konč-
na. 210 m2 + 40 m2 neizdelane 
mansanie. parcela 141 m2, l.i. 1994, ze-
leni pas, možen najem 1000 m2 
zemljiSča. Cena: 204473.38 EUR (49 
mto SIT). 
BISTRICA PRI TRŽIČU • stan. hiSa, 
montažna, v naselju več montažnih hiš, 
113 m2 biv. povr$»r>e, parcela cca. 400 
m2, U. 1960. skoraj v ceteti obnovljena 
1.2006. vsdjiva takoj. Cena: 160.657.65 
EUR (38.5 mio SIT). 
RADOVLJICA-center.dvostanovanjska 
hiša. cca. 300 m2 biv. površine v trdi 
etažah, parcela 896 m2, l.i. 1965. ob-
novljena 1.1995. Cera: 404.773,83 EUR 
(97 mio SIT). 
PARCELE PRODAMO 
LANCOVO - 3 zazidljive parcete, 676 
ma, 679 ma in 1.050 m2. Cena: 90 
EUR/m2 (21.567,6 Srr/m2). 
ZALOG PRI CERKgAH - zazidljiva 
parcela, na kateri stoji bivalna brunarica, 
530 m2, ravna, son^a. Cena: 69.688 
EUR (16,7 mio Sn). 
PODNART • zazidljiva parcela, 1.142 
m2. ravna, sončna, pravokotne oblike. 
Cena: 70 EUR/m2 (16.774,8 SIT/ma) 

Tavčarjeva ulica 22, 
P.E. Stritarjeva ul. 4, 4000 Kranj 
tel.: 04/2380 -430,04/2365-360 

foc 04/2365-365, 
e>poita: info<^agentkranj^t 

P R O D A M A GARSONJERE 
KRANJ - PTANINA, prodamo garsonjero 
v izmeri 26,5 m2 s kietjo. staro 34 let, del-
no obnovljeno, 1./3 nad., kuhinjski niz na 
hodniku, brez balkona, vsi priključki, vse-
ljivo marec ali april letos. CENA: 
59.672,084 EUR (14.300.000.00 sn). 
ENOSOBNA STANOVANJA 
KRANJ - JURC^ČEV^ prodamo dve eno-
sobni stanovanji, vsako v izmeri 35 mz, 
PK/2. nad., starost objekta 56 ki, prenov-
Ijeno leta 2006. brez balkona, eno parkir-
no n>esto pred objdctom, CK • plin, vsi pri-
ključki. prazno takoj vseljivo. CENA: 
64.263,06 EUR (15400.000.00 SIT). 
KRANJ - TAVČARJEVA, prodamo enosob-
no stanovanje velikosti 43,69 m2, M/2 
nad., stavba ;^ jena fKed letom 1900, 
adaptirano pred 16 leti, CK- olje. telefon, v 
kompletu opremljeno, vseljivo takoj. 
CENA: 73.026 EUR (17.500.000,00 SIT). 
DVOSOBNA STANOVANJA 
KRANJ - ZLATO POI4E, prodamo dvo-
sobno stanovanje z garažnim bĉ csom v 
neposredni bližini, velikost 6 7 ^ m2,374 
nad., brez dvigala, balkon, CK - plin. vsi 
priključki, vsdjivost as^ust 2007. CENA: 
103.500 EUR (24802.740,00 SIT). 
KRANJ • PLANINA I, prodamo dvosob-
no stanovanje v izmeri 64.80 m2. 2.^ 
nad., staro 34 let, balkon. CK, vsi pri-
ključki. vseljivo avgust 2007. CENA: 
88.000,00 EUR (21.088.320,00 SIT). 
TRI in VEČSOBNO STANOVANJE 
KRANJ • KOROŠKA, prodamo trisobno 
stanovanje, velikosti 75,10 m2. objekt star 
68 tet adaptirano pred 4 leti. P/3 nad. CK 
- lastna olje, vseljivo po dogovoru. CENA: 
95-977.29 EUR (23.000.000,00 SIT). 
H(SE 

STRAHIN), prodamo dvodružinsko hišo v 
zaključni gradbeni fazi, stanovanjske pov. 
264 m2,nap3n:e&504 m2, staro 2 leti, v pri-
tli^u v cebti izdelano trisobno stanovanje, 
fasada, balkcm, CK • zera plin, vsi prik̂ učki. 
vseTjivost po dogovoru. CENA: 246.202.64 
EUR (59.000.000,00 sri), 
SKOFJA LOKA - POD P T ^ N O , prodamo 
montažno vrstno hišo. vel. stan. pov. 
239,20 mz, na parceli 295 m2, staro 17 let. 
adaptirano leta 2004. podkletena, nedo-
končana mansarda. CK - olje, vsi priključ-
ki, prazna takoj vseljiva. CENA: 246.000 
EUR (58.951440,00 SIT). 
SP. BESNICA, prodamo enodružinsko 
hišo + garaža, stanov, pov. 150 mi, parce-
la 450 m2, stara 52 Irt v fazi adaptacije, 
delno podkletena, pritličje prenovljeno, 
zgornja etaža obsega tri s ^ ena prehod-
na, CK - olje, vseljivo po dogovonj. CENA: 
141.879.00EUR (34.000.000.00 SIT). 
K U P I M O 
KUPIMO več različnih nepremičnin za 
že znane kupce. 
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POSLOVNI PROSTORI: 
Oddamo: 
KRANJ: mestno jedro, 2 pisarni 16 in 20 
m2. souporaba WC in čajne kuhinje, v I. 
nad., obnova 2002, primemo za mime 
dejavnosti (odvetnik, servisi, storitve), 
tudi za stanovanje, cena - 10 EUR/m2 
(2.39640 Srr/m2). 
KRANJ « Pbnina: poslovni prostor v 
samostojnem objektu 54 mz in 76 mz. 
v pritličju, primemo za mirno de-
javnost, staro 22 let, cena « 8 EUR/m2 
(1.917,00 SrT/m2). 
Prodamo: 
KRANJ, tik ob centru • pisarn« + čajna 
kuhinja WC v vel. 83,94 »̂12, popolno-
ma na obnovljeno leta 2003.5. nad., vsi 
priključki, lahko z opremo, možnost 
parkirišč, cena »134500 EUR (32,2 mio 
SIT). 
KRANJ • proizvodno, skladiščni, trgovs-
ki prostori v izmeri cca. 5.000 m2 v 
pritličju in 5.000 m2 v 1. nad., letnik 
1992, takoj na voljo, možnost nakupa 
po delih, cena • 420 EUR/mz za 1. n ^ . 
(100.648.80 Srr/mz) in 520 EUR/m2 
za pritličje (124.612.80 SfT/ma). 
HISE: 
Prodamo: 
HRASJJE -stan hiša vel. iSo ma (K, P in 
M), samostojna, z^jena 1.1990, 435 
mz zemljišča, na robu naselja, cena: 
175.500 EUR (42.056.820 SIT). 
BLESKA DOBRAVA: 50 let štora kmeč-
ka hiša. 150 m2 veni etaži, parcela 1.240 
m2, ni kleti, sončna lokacija z razgle-
dom, cena «150.000 EUR (35,9 mio 
SIT). 
KRANJ - bfižina: dvostanovanjska 33 let 
stara hiša, obnovljena 2002, na parceli 
655 m2, hiša v izmeri 11 x 10 m, ima klet, 
pritličje, nadstropje in podstreha (ni 
izdelana), sončna k>kacija s pogledom 
na hribe, cena - 250.000 EUR {59.9 
mio SIT). 
BESNICA: 30 let staro hišo na parceli 
960 m2. hiša ima klet, pritličje, nad-
stropje in podstreho, vsaka etaža 90 
m2, ločena je garaža 15 m2 in manjša 
brunarica, cena - 200.300 EUR (48,0 
mio SIT). 
HRASTJE: stan. hiša iz 1. 80, velikosti 
11,90 X 8,60 m, na parceli 637 m2, klet 
pritličje in nadstropje, hiša je prazna, 
cena - 245.000 EUR (58,7 mio SIT). 
DRULOVKA: stan. hiša stara 45 let, 
primerna tudi za dvodružinsko hišo. 
stan. površina 270 mz, velikost parcele 
1.000 m2, cena - 229.510 EUR (55.0 
mio SIT). 
VELESOVO stan. hiša letnik 1979. cca. 
85 m2 na etažo (K, P. N in podstrešje), 
parcela 681 mz, dva bčena stanovanja, 
cena «183.608 EUR (44,0 mio SIT). 
ŠENČUR: stan. hiša, letnik 60, uporab-
ne površine 200 mz. obnova v letu 
2004. izdelana klet, pridige in mansar-
da, parcela 900 mz, cena -187.781 EUR 
(45.0 mio SIT). 
ŠKOFJA LOKA: posknmo stan. hiša, let-
nik 99. uporabne površine 480 m2. v 
celoti izdelana, izhod na teraso v 
pritličju. k>čen vhod za stanovanje, dvo-
jna garaža, s spodnjem delu hiše 
posk)vni,cena»392.255EUR (94.0mio 
SfT). 
VIRMANE: stan. hiša vd. 9x11 m, (kiet, 
pritii^ in mansarda). parcela 320 m2, 
letnik 1965. obnovljena leta 2000 (stre-
ha. fasada, okna, vrata, tlaki), cena » 
206.559 EUR (49.5 mio SIT). 
ZEMgiŠČA: 
Prodamo: 
Bašeij: stav. parcelo 1550 m2 z leseno 
brunarico ob potočku, po 75 EUR/mz 
(17.973.00 srr/mz). 
Britof-Voge: stavb, parcela 717 m2. s 
plačanim komunalnim prispevkom, 
cena « 180 EUR/m2 (43.135.00 
srr/m2). 
Britof-Voge: stavb, parcela 540 m2. 
cena • 140 EUR/m2 (33.549.00 
SIT/mz). 
Coriče: stavb, parcelo za stan. hišo 998 
mz po 95 EUR/mz (2z.765»oo SIT/mz). 
STANOVANJA: 
Prodamo: 
KRANJ - Zlato po^ dvosobno 51 mz v 
1. nad./4 nad., prenova 2006, cena = 
102.230 EUR (24.5 mio SIT). 
KRAN), Pbnina I: dvosobno 60 m2 v 9. 
nad., letnik 75, cena - 93.890 EUR 
(22,50 mio sn). 
KRANJ, Planira 1: trisobno 7740 mz v 
9. nad./iz nad., letnik 74. cena • 
104323 EUR (25.0 mk) SIT). 
KRANJ, Zbto pofe trisobno 79.6 m2 v 
visokem pritličju, nizek blok. obnova 
2003, cena • 118.928 EUR (28.5 mio 
SIT). 
Ško^ Loka, Podlubnik: dvosobno 60 
m2 v 8. nad., letnik 82. južna lega, 
prazno, takoj vseljivo. cena = 95.977 
EUR (23,0 m«) SIT). 
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PROPAMO: 
LESCE: poslovni prostor 52 mi, I. 0$, 
ME/2 nad., primeren za pisamiSko de-
javnost Certa: 56400 EUR (13.515.696 
SIT), 
KRANJ: trisobrK), atraktivna iokadja, 74 
m2. obnovljeno 03. vpisano v ZK. vred-
no ogieda. Cena: 116.850 EUR 
(28.001.954 srr). 
DVORJE PRI CERKgAH: parcela 1000 
rTt2, vsi priki). ob pare, narejen idejno 
načrt, sončna lega. Čudovit razgled. 
Cena: 100 EUR/m2 (23.964 SIT/mz). 
ZALOG PRI CERKL|AH: parcela 767 
ni2. ravna, voda in d. ob parceli, mirna 
lokacija, ob zelenem pasu. Cena: loo 
EUR/m2 {23.964 Srr/rm). 
BRITOF: ekskluzivno prodamo več ko-
munalno opremljenih parcel od 542-
981 m2, Cena: od 145 EUR/m2 
(34747.8 Srr/m2). 
KUPIMO: 
Eno- in dvosobno v Kranju za nam Že 
poznane kupce. 
Manjšo kmetijo na Gorenjskem. 
CELOTNO PONUDBO NEPREMIČNIN 
NA)OETE NA NASI SPLETNI STRANI 

'.mp-projekt.sl 

S V E T R E d . 0 . 0 . 
Emoi* KNAMJ 
NAtonj ivA vUcA 1 2 

— aOOOKftANj 
N E P R E M I Č N I N E Til.: 0 4 / 2 8 1 l-OOO 

R E A L ESTATE F « . : 0 4 / 2 0 2 6 - 4 9 9 

Email: kranj^tsvet-nepremičnine.si 
http://www.svet-nepremičnjne.si 

STANOVAN|A prodamo 
KRAN) • nova stanovanja v posk>vno 
stanovanjskem objektu v bli^ni vodo-
vodnega stolpa, od 41 nu do 94,10 mz 
Stanovanja bodo zgrajena do julija 
2007. Cene: od 1.698,58 EUR/m2 
(407.047,00 SIT) do 2.01037 EUR/m2 
(481.885,00 SIT). 
KRANJ - Pbnina IM: garsonjera. 33,20 
m2. I. 1987, 1. nadstropje, balkon. 
Cena 62.177 EUR (14.9 mio SIT). 
Kranj • Planina H: 89,50 m2 stano-
van)ske površine -t- 4.13 m2 kleti. 7. 
nadstropje, trisobno stanovanje, bal-
kon. vpisanovZK. Cena 116.842 EUR 
{28 mio SIT). 
KRANJ • Kebetova: garsonjera 25.54 
m2,2. nad. nizkega bloka. 1.1966. ure-
jen blok. nova streha, domofon. vhod-
na vrata bloka. Cena 59.673 EUR (14,3 
mio SIT). 
KRANJ • Sorlljevo n.: dvosobno. 54,13 
m2. 7. nad., dvigalo, balkon, dobra 
lokacija. I. 1972, prazno. Cena 
102.237 EUR (24,5 mio SIT). 
KRANJ • Zlato polje: dvosobno, 
67,20 m2,3. nadstropje. 1.1998, ure-
jeno. svetlo, balkon. V ceni je zajet 
garažni boks v garažni hiši. Cena 
103.489 EUR (24,8 mio SIT). 
KRANJ - Pbnina K: dvosobno. 69.26 
m2, 5-/7. prijetno stanovanje, vzhod-
na stran. I. 1982. velik balkon. Cena 
MO.583 EUR {26,5 mio SIT). 
KRANJ - Planina lil: dvosobno. 63,6 
m2.1. nad., 1.1986. prijetno in pros-
torno. delno prenovljeno, ZK v po-
stopku. vzhod, ni balkona. Cena: 
102.237 EUR (24,5 mio SIT). 
HISE prodamo 

ŠK. LOKA • Grenc lepo urejena dvo-
stanovanjska hiia, cca. 150 m2 bival-
nih površin. K-fP-fN, v celoti adapti-
rana 1.2000.1.1964,360 m2 parcele. 
Hi$a je vredna ogleda. Cena 200.300 
EUR (48 mio SIT). 

SENČUR: 182 m2, v zahodnem delu 
naselja so naprodaj tri lične enodru-
žinske hiše. zgrajene do 3. podaljša-
ne faze Hiše so podkletene, klasično 
grajene, z dobrim izkoristkom pros-
tora m zasebnostjo posameznih 
enoL Iz dnevne sobe imajo izhod na 
zelenico, vsaka hiša ima tudi balkon 
in nadstrešek za dva avtomobila. 
Parcele merijo 293. 306 02. 372 m2. 
Cena:i8o.ooo EUR (43 mio SIT). 
Kupci ne plačajo pn^vizije. 
ZEMLJIŠČE prodamo 
Podvin • Možnjo: 559 m2, sončna, 
ravna parcela pravilne oblike v ob-
močju lokacijskega načrta novega 
naselja enostanovanjskih hiS. Cena 
100 EUR/mz {23.964 SIT/mz). 

L O I V ^ 
n e p r e m i č n i n s k a o 

d r u ž b a i 
Zevntkova ul. >1. Kran/. PE Stmar̂ eva ul 8 

Kranj, lel: 041/347 323.04/2362 890 

HISE PRODAMO 
TRBOJE, samostojna, lahko tudi dvo-
družinska, let 1981.240 m2 biv. prosto-
ra -f K -i- M -t- ve^a garaža, adaptirana 
1996, ravna parcela 588 m2. Možna 
menjava za stanovanje ali manjšo hišo 
v okolici Kranja. Cena: 202.387 EUR 
(48,5 mio SIT). 
ŽELEZNIKI, Log, novogradnja. III. gr. 
fiaza, tk>ris i0}02 m (P-FN-T-M), iooom2 
zemljišča ob gozdu, na robu naselja. 
Cena: 121.015 EUR (29 mio SIT). 
HiSO KUPIMO 
Za nam znano stranko kupimo nove-
jšo, predvsem manjšo enostanovan-
jsko hišo z nekaj parceie, na obmo^u 
Kranja. Radovljice ali ŠkoQe Loke. Cen-
ovni razred do 229.510 EUR (55 mio 
SIT). 
STANOVANJE PRODAMO 
KRANJ, Planina I. dvosobno s kabinetom. 
54 m2, popolnoma in kvalitetno adaptira-
no 2004.3. nad., južna lega. balkon. Cena: 
103488 EUR (24.8 mk) SIT). 
STANOVANJE ODDAMO 
KRAN), Zlato polje, enosobno 32 m2, 
opremljeno in lepo ohranjeno, let 1997. 
v I. nad. JZ lega, balkon, Cena: 300 
EUR/mes + str. (71.892 SIT/mes). 

e-poita: loman^volja.nel 

QA-NI 
CA-Nt. d.0.0.. P.E. Mlakarjeva ulica 107 

(OPC Swčur). 4208 Šenčur 
tel: 04/25-17-199, fax: 04/26-17-198 
e-pošta: info(g>nepremicnine-gani.si 

mičnin na: wwwjiepremicntr)e-ganLst 

www.svet-neprem»cnme.si www.nepremicnine-g3ni.si 

N^ Vaše želpe ne ostan^ samo žel^ 
ampak n^ postani resničnost, 
zaradi uvedbe EURA bomo v mesecu 
januariu vsem prodajaksm, ki se odb-
čijo za prodajo nepremičnine preko 
n ^ ^ e n c ^ znižali provizijo za 1 % . 
STANOVANJE 
KRAN) - ZLATO POgE, prodamo dvosob-
no stanovanje v izmeri 51,70 mz, kompletne 
adaptirano L 2006.1. nad./4. balkon. CK -
plin, prevzem možen takoj. CENA 
102.236,68 EUR (24500.000.00 srr), 
HIŠE 
gUBLJANA - DRAVgE, na 264 mz zemljiš-
ča prodamo končno vrstno hišo, stanovanj-
ske površine 155.55 m2, K+P•̂ N+M, v ceteti 
podkletena, stara 43 iet, 2X balkon, izhod na 
zelenico, nova kritina, CK • olje, vsi priključ-
ki, vsdjiva po dogovom. CENA: 292.105,00 
EUR (:̂ >.ooo.ooo,oo SIT). 
HRASTJE, prodamo posk)vni prostorv iz-
meri 290 nu -I- pomožno objekt, primer-
no za mimo dejavnost, staro 10 let. vsi prt-
kljudci, CK, K-FP-T-M, no^ okna in vrata 
PVC, prevzem po dogovoru. CENA: 
166.917.04 EUR (40.000.000.00 SIT). 
2ABNICA - SUTNA, prodamo stano-
vanjsko hišo v 3. gradbeni fezi. z mož-
nostjo poslovne dejavnosti, 555 m2 
zemljišča, stanovanjske površine 187. 
46 m2. začetek gradnje leta 2003, vsi 
priključki na robu parcele, prevzem mo-
žen takoj. CENA: 141.879.00 EUR 
(36.000.000.00 srr). 
POSLOVNI PROSTOR 
O K SENCUR, ODDAMO komplet-
mo opremljene pisarne v izmeri 431 
m2. zgrajeno I. 2003, 2. nad./3. od-
damo v kompletu ali po delih (lastni 
vhodi), čajna kuhinja, sejna soba. 
sen/er soba, primemo za računalni-
ško dejavnost, računovodstvo, za-
stopništvo, posredovanje, trgovino 
itd. Vsi priključki, CK. klima, čitalec 
prisotnosti na delu. CENA: 9 
£UR/m2 (2.157 SIT/m2). 
VIKEND 

POLJANSKA DOUNA - PODJELOVO 
BRDO, prodamo podkleten zidan vi-
kend 2 lepim razredom na sosednje 
SkoljeloSko hribovje, stanovanjske po-
vršine 127 m2 + pomožni objekt (drvar-
nica) 6mx3.5m, 1.064 ^^ zemljišča, 
K-FP-I-M. star 6 let, vsi prikljudi. CK -
trda goriva, terasa, kompletno opre-
mljen, vseljivo takoj. Vikend se nahaja 
na mimi lokaciji, 10 km do smu&rske-
ga centra Cerkno. CENA: 123.101.31 
EUR (29.500.000.00 srr). 
BÂ ELJ, prodamo lesen bivalni vikend 
6mx5m, b stoji na 379 mzzemljišča, L1982. 

zaprta terasa, J lega, ogrevanje - kamin, vsi 
priključki, prevzem po dogovoru. CENA 
125187.78 EUR (30.000.000.00 srr). 
PARCELE 
Sn^KA VAS, prodamo 530 mz zazidlji-
ve parcele, z lepim razgledom, prevzem 
možen tekoj. CENA: 46.640,00 EUR 
(11.176.810,00 srr). 
KUPIMO 
Na različnih lokacijah, nujno kupimo 
več različnih nepremi^in za nam že IS 
znane kupce. Aktualna ponudba nepf«- ^ 

n domplan 
dru^ za intonirtng, nopromiMne, 
urtanizsm ki «nerge6(0. d.cl. 
krsini. Uonvoidovs 14 

M.t 041/947-433 

ieL: 20 68 700 
STANOVANJE PRODAMO 
Kranj, Vodovodni stolp • dvosobno, lil. 
nadstr.. v izmeri 56.54 mz, teto i^radnje 
1959, CK, tetefon, cena 95-977^9 EUR (23 
mio SIT). vseljivo po dogcworu, 
Kranj, Pbnina HI - štirisobno. III. nad-
sfr., v izmeri 90 m2. leto izgr. 19^, pre-
novljeno 2003. cena 150.225,33 EUR, 
(36 mio SIT). 
Bled, alpski bbki, dvosobno + k, II. nad-
str., v izmeri 72 mz, I. izgr. 1989, cena 
169.200.79 EUR (40.6 mio SrT). 
Bied, alpski bloki, dvosobno, II. nadstr., 
v izmeri 53 mz. I. izgr. 1989, cena 
111.300.00 EUR (26,7 mio srr). 
Bistrica pri Tržiču • garsonjera. I. nadstr. v iz-
meri 17.79 mz, L izgr. 1973, ddno obnovlje-
no 20(g, cena 37556.33 EUR. (9 mo SfT). 
Krar̂  Pianina i. dvosobno, IV. nadstr. v iz-
meri 63.10 m2, L izgr. 1978, kopalnica ob-
novljena 2006, CK. telefon, vseljtvo april 
2007. cena 107.000,00 EUR (25.3 mio SIT). 
Kranj, Planina, trisobno. II. nadstr. v iz-
meri 94,8 m2,1. izgrad. 1938. klasično 
ogrevanje, telef, potrebno obnove, 
cena 112.669,00 EUR (27 mio STT). 
STANOVANJE ODDAMO V NAJEM: 
Kranj, okolica, tnsobno v stanovanjski 
hiši. I. izgradnje 2003, mansarda v iz-
meri 135.00 m2, v celoti opremljeno. 
CK, KTV. telefon, pokrit parkirni prostor, 
sprotno plačilo, ena varščina, cena 
650.00 EUR, (155.766,00 SfT) stroški. 
HIŠE - PRODAMO 
Bližina CerkeTj na Gorenjskem, pritlič-
na. tlorisa 12 X11 m2 na parceli velikosti 
572 m2, I. izgradnje 1992, cena 
162.744,11 EUR (39 mio srr). 
Gorenjska - Begunje, dvonadstropna, ve-
likosti 730 m2. na parceli velikosti 2370 
mz. zgrajena leta 1894. leto prenove 
2003. oprema: ADSU CK. kabelski inter-
net, klima, več telefonov, balkon, garaža, 
terasa, več parkirnih mest, urejena 
zemljiška knjiga - bivši letni dvorec 2 
vsem sodobnim udobjem na atraktivni 
lokadji, v bližini dostop na avtocesto, 
primemo tako za stanovanjsko na-
membnost kot za poslovno, zdravil-
stvo, zdravstvo, sanatorij. Cena 
1.500.000,00 EUR (359460.000.00 
sro-
Bližina Kranja • Britof, trojček • novo-
gradnja. na parceli velikosti 175 m2, 
uporabne površine 140 m2 zgrajene 
bodo do podaljšane Iti. gr. faze, pritličje 
kuhinja, jedilnica, dnevna soba. WC, 
shramba, predsoba (58 mz). v nad-
stropju dve otroški sobi, spalnica, ko-
palnica (59 m2). podstrešje - možnost 
dodatnega prostora • 25 m2. Hiše bodo 
s teraso in balkonom, ogrevane predvi-
doma na plin. Vsaka hiša ima tri parkir-
na mesta in vrtove: 35.45m2 . Cena Ai 
-141.003.00 EUR {33.789.956,00 srr). 
A2 - 135.578.00 EUR(32489.911,oo 
s r r ) . DDV je že vključen v ceno. kupec 
ne plača prosnzije. 
Lahovče, pritlična, dvostanovanjska. v IV. 
gradbeni fezi. tbrisa 220 m2, na parceli 
velikosti 500 m2. voda. elektrika. CK. tele-
fon. greznica, pripravljeno tudi za priklju-
ček na kanalizacijo, garaža za dva avto-
mobila. Leto izgradnje 2005/06, cena 
271 J^o.l9 EUR (65 mk> srr). 
POSLOVNI PROSTOR - PRODAMO 
Kranj, Stražišče, visoko pritličje, v izme-
ri 209 m2, leto izgradnje 1974, delno 
obno^jena 2002. lastno paridrišče 30 
m2. za trgovino ali podobno dejavnost 
cena 133.533.63 EUR (32 mio SrT). 
POSLOVNI PROSTOR - ODDAMO V 
NAJEM: 
Ško^ Loka, I. nadstr., izmere 125 m2, 
leto izgr. 1990. za pisarne, mesečna 
najemnina 1^̂ 50.00 EUR (299.550,00 
s r r ) in stroški in 38 m2 v pritličju, leto 
izgr. 1990. za mimo dejavnost meseč-
na najemnina 494,00 EUR (118.382,00 
SIT) in stroški. 
skladiščni pn^stori • proizvodne hale -
PRODAMO-NAJEM 
Stegne pri Ijub^ani, velikosti 600 m2. 
starost 30 let. leto izgradnje 1975, cena 
427.724,92 EUR (102,5 srr), mož-
nost tudi najema - cena 4.172,92 EUR 
mesečno -f stroški (1 mio sit * stroški). 
PARCELA-PRODAMO 
Kranj, Rupa • zazidljiva v izmeri 657 mz. 
cena 85.544,98 EUR (20.5 mio sit). 
Bfižina Škofje Loke, zazidljiva, v izmeri 
746 m2, cena 111.900,00 EUR (26,8 
mio srr). 
Javomišid Rovt nad Jesenicami, v izmeri 759 
m2, na paniefi elektrika in telefon, son^. 
dostop z javne ceste, geod^ko odmerjena, 
cefotna zazidljiva, 6 Im od avtoceste, cena 
37.556.33 EUR (9 mio srr). 
Sko^ Loka - Poljanska dolina (Gorenja 
vas) v izmeri 764 mz, lepa, sončna, 
cena 43.816.00 EUR (10,5 mio SIT). 
PARCELA ZA VIKEND - PRODAMO: 
Gorenjska, Srednja vas pri Goričah, v iz-
meri 403 mz. cena 37.556.33 EUR (9 
mio srr). posebej doplaGlo za že izd^ 
no gradbeno dovoljenje in načrt za iz-
delavo brunarice. 
Pateviče • Bistrica nad Tržičem. v izme-
ri 1.097 m2, cena 27.466.19 EUR 
(6.582.000.00 sro. 

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

STANOVANJA PRODAMa 
KRANJ - PLANINA M: enosobno stanova-
nje, p<^ano v enoinpolsobno stanova-
nje, 53.03 m2. VI. nadst, L i ^ 1981, cena 
90.000,00 EUR (21.560.600.00 srr). 
KRANJ - Planina I: enosobno, pritli^e. 
42 m2.1. izgradnje 1974. cena 81.373 
EUR (19.500:^25,72 srr). 
KRANJ - Šorlijevo naselje: dvosobno stano-
vanje, 52 mz, I. izgradnje 1972, v II. nad., 
cena 104323.15 EUR (25.000.000.00 Sri). 
KRANJ • Planina III: enosobno stanova-
nje. 36,61 m2,1. izgradnje 1988, II. nad., 
cena 68.018,70 EUR (16.300.000.00 STT). 
PARCELE 
5K. LOKA - SV. DUH: zazidljiva parcela 
500.00 m2. cena 130,00 EUR/mz 
(31.153,00 srr/m2). 
ODDAJA v NAJEM 
CERKgE OKOUCA: enosobno stano-
vanje, 30.00 m2.1. izgradnje 1995. naj-
emnina 250.00 EUR (59.910.00 SIT), 
vključno s strošlu. 
KRANJ • Pbnina h enoinpolsc^no stano-
vanje, 50,00 m2,1. izgradnje 1981, najem-
nina 300,00 EUR (71̂ ^92,00 Sn). 

www.fe$st.$i 
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BntofTSA, 4000 Kranj I 
mfo-nep©9ekkoprojefctsi S 
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PRODAMO STANOVANJA 
KRANJ • CENTER: nova stanovanja v 
popolnoma obnovljeni meščanski hiši 
v centm mesta. 
- 2-5obno $243 m2, pritličje. Cena: 
98.07541 EUR (23.502.792,60 srr). 
- 3-sobno dup)ex mz, 1. nadstrop-
je in mansarda. Cena: 150.194,53 EUR 
(35.992.618,20 SIT). 
KRANJ: dvoinpolsobno stanovanje, 1. 
2005,63 m2 -f 20 m2 kleti, vsi prikljudci 
in infrastruktura, nova kopalnica, kuhi-
nja z vgradnimi aparati v garanciji, CK • 
plin, lastno parkirno mesto, dva balko-
na. Cena 131447,17 EUR {31,5 mio STT). 
KRANJ - PLANINA I: dvosobno, 61 m2, 
1.1978, nadstropje 4-/7. delno opremlje-
no. balkon, lep razgled, mima lokacija, 
vsa infrastaiktura. Cena 105.000 EUR 
(25.200.000.00 srr). 
KRANJ - PLANINA I: enosobno. 49,02 
mz. 1.1971. nadstropje 2./3, zast^ljen 
balkon, odlična Iokadja, vsi priključld in 
infrastruktura. Cena 80.000 EUR 
(19.200.000.00 SfT). 
SKOPJA LOKA - FRANKOVO NASE-
LJE: trisobno, 78.30 m2.1.1994. nad-
stropje 4/5. prostorno, dobro vzdrževa-
no, vsi prikljudd in infrastruktura. Cena 
125.000 EUR (30.000.000.00 srr). 
PRODAMO HtSE: 
BISTRICA PRI TRŽiCU: samostojna, 
125 mz bivalnih površin. I. 70, obn. 
2006. na parceli 400 m2. Cena 
160.657.65 EUR (38.5 mio STT). 

www.gekkoprojekt.si 

Caroline 66. d. o. o. 
PE Kranj, Jezerska cesta 41 
(Dom krajanov Primskovo) 

Tel. 04/234 19 88. fax. 04/234 19 89, 
GSM 041/305 955 

PRODAMa 
SK. LOKA - okolica, samostojna hiša. 
360 m2 zemljišča, cca. 140 m2 stan. 
površine, 1.1965. adaptacije 1998. Cena: 
204473.38 EUR (49.000.000,00 srr). 
KRANJ - garsonjera. 2548 m2, obnovljen 
parket, preplesbno. V ceno sta vključi 
oprema v kuhinji m omara v sobi. Cena: 
58420.97 EUR {14.000.000,00 srr). 
KRANJ. posk>v. prostori v skupni izmeri 
9500 mz. L 1983. primerni za skladišče, 
nakladalna rampa, dovoz za tovorna vozi-
la, možen nakup po delih. Cena: 450.00-
550.00 EUR (107.838.00-131.802,00 s n ) . 
N O V O II! PONUDBA NEPREMIČ-
NIN NA HRVAŠKEM HI 
ORGANIZIRAMO TUDI JAVNE 
DRAŽBE NEPREMIČNIN IN VOZIL 
VSI ZAINTERESIRANI POKUČTTEl 
ZBIRAMO PRIJAVE! 
POTRUDtU SE BOMO ZA VAS! 
AKTUALNA PONUDBA NA NASI 
SPLETNI STRANI: 

www.carolinc66.s 

NEPREMIČNINE 
STANOVANJA 
PRODAM 

GARSONJERO na Bledu, vel. 22 m2, 
obnovljena 1. 04. vsetjtva takoj, cena 
59.000 EUR (14.138.760 Sm. « 
04/20-17-220. vrtvw.rrtu.si, lnfo@mtu.si 

ŠK. LOKA • PODLUBNIK garsonjera, 
18 m2. na terasi, obnovljena 03. majh-
na a prijetna, cena 62.200 EUR 
(12.509.208 sm. Jelene Janez s.p.. 
Partizanska 40, $k. Loka. « 
041/675-123 7000407 

Novogradnja v Šenčurju 

www.lokainvest.si 
telefon: 04 25 1 9 970 

DVOSOBNO novo stanovanje, 60 n>2. 
na Zlatem polju v Kranju, ugodno. 9 
031/378-038 roooua 

ŠK. LOKA Frankovo naselje, enosob-
no stanovanje. 40 m2 atrij, cena 
79.800 EUR (19.123.272 SIT). « 
031/751-284 rooojts 

STANOVANJE. 70 m2. Tržič. CK na 
plin. parkirno mesto. KATV, internet, 
vpisana v ZK. luksuzno opremljeno, 
cena 93.431,81 EUR (22.390.000 
SfT), « 041/665-298 7000397 

Novogradnja v Radovljici 

TRISOBNO, opremljeno, renovirano. 
Stražišče. z lastrvm parkiriščem. vp<s3r)o v 
ZK, cena 126.187,78 EUR (30.000.000 
sm, « 040/63^411 7000350 

TRISOBNO vel. 79,5 m2, na Planini H. 
I. 81, stanovanje se nahaja v zelo ure-
jenem bloku ima vse pnključke. vredno 
ogleda, cena 112.669.00 EUR (27 
mio srn, « 04/232-85-65. 
031/365«586 70003&4 

KRANJ, nebotičnik. 67.5 m2. balkon, 
ktet, svetlo, (ep razgled, cena 119.000 
EUR (28.5 mio SfT), dokup garaže za 
9.700 EUR (2.3 mio SIT), slike na 
www.freewebs.com/prodajalec1. 9 
031/607-875 70004®0 

KUPIM 

GARSONJERO ali vzamem v najem na 
območju Šk. Loke ali Kranja. « 
041/632-577 7oooiei 

tTD NEPREMIČNINE, d.0.0. 
MAISTROV TRG 7. 

4000 KRANJ 
TEL: 04/23-8M20. 

04/23-66-670 
041/755-^96, 040/204-661, 

041/900-009 
e-poSta: itd.nepremicnine9stot.r>et 

www.itd-plus.si 

l u i 

ODDAM 

PRITLIČNO STANOVANJE, v hiši. s 
teraso. 88 m2. Kranj - Primskovo, 9 
04/20-42-135 700042« 

NAJAMEM 

SAMOSTOJNI podjetnik brez otrok, 
išče eno- ali dvosobno stanovanje za 
daljše obdobje na območju Radovljice 
ali Lesc z okolico. Lahko ^ tudi etaža 
stanovanjske hiše ali dvojček.. 9 
040/253-774 7oooW8 

HIŠE 
PRODAM 

HIŠO Bistnca pri Tržiču, vel. 220 m2, 
paiceSa 400 m2. v celoti obnav|ena. lepa 
sončna tega. cena 160.657.65 EUR 
(38.499.999 SfT). »041/707-2017000177 

Kran). Koroška ul.. 2 6 J m2. 
garsonjero v 1. nad., neopremlje-
no, novo adaptirano, vseljivo takoj, 
prodamo brez posrednikov. Cena 
59.500 E U R (14.258.518 SIT). 
Tel.-. 0 4 0 / 2 0 6 ^ 6 6 . Advantis 
d. o. o., Čebelarska ul. 1. LJubljana. 

Iščete nov dom ali kupca za svojo 
nepremičnino? Oddajate ali 
najemate stanovanje, hišo ali 

poslovni prostor? Celovita rešitev 
na enem mestu. Za vas delamo 

Aktivno - Jasno - Preudarno 

^ ^ ^ 

AJP d.o.o. Kranj 
Koroška cesta 2,4000 Kranj 

Tel.: +386/4/202S 223 
Csm: +386/31/330 • 040 

Fax:+386/4/2360 539 
E-pošta: info@ajp.si 

HIŠO v okolici Kranja, lepa mirna 
lokacija. 9 031 /510-760 rooo4M 

HIŠO Železniki okolica v lil. gr. lazi, 
novogradnja 2004. na sončni parceli 
ob robu gozda, priključki urejeni, 9 
031/372-238 rooo4M 

NA MLAKI pri Kranju, podaljšana 111. 
gr. faza, podkletena. z možnostjo dveh 
stanovanj, 9 040/899-919 

700038» 

STANOVANJSKO HIŠO, v Stražišču 
pri Kranju, 180 m2 bivalne površine na 
parceli 733 m2. v celoti podkletena, 
možnost več stanovanj. L 72. vseljivo 
takoj, cena 250.375. 56 EUR (60 mio 
sm. 9 040/842-038 

KUPIM 

HIŠO. manjšo z vrtom, v Kranju, lahko 
tudi polovica. 9 041/947-585 

7000433 

POSESTI 
PRODAM 

ČUDOVITO PARCELO v Šk. Loki za 
gradnjo stanovanjske hiše. 9 
051/388^22 /00M3& 

ČUDOVITO PARCELO v Šk. Loki za 
gradnjo stanovanjske hiše. 8 
051/388^22 rooo4« 

JESENICE - KOROŠKA BELA, grad-
beno, sončno parcelo prodam na-
jboljšemu ponudniku, 9 031/515^41 

70004S6 

OBDELOVALNO Z E M U O v bližini 
Medvod, nait>olišemu ponudniku, šifra: 
ZEMUA 70004»« 

PARCELA Bitnje zazidljiva, ni možna 
takojšnja gradnja, ugodno prodam, 9 
041/640-949 7000304 

PARCELA Radovljica - Lancovo komu-
nalno opremljena. • 031/451-622 

700030S 

Jezerska c. 54/B. PE Šuccva 27. Kranj 

04/23 44 080,041/626 5 8 1 , 
041 /366 896, 041 / 7 3 4 1 9 8 

24ur/dan 
. nepremicnlne^rasts i 

ZAZIDLJIVO PARCELO. 1300 m2, 
Jesenice • za bolnišnico, cena po do-
govoru. 9 041/641-334 

T0003&5 

ZAZIDUlVO PARCELO, Šk. Loka -
Sv. Duh, 500 m2. cena 130 EUR/m2, 
oz. 31.200 Snr/m2, 9 051/681-104 

/ooosed 

U . OKOLICA - Pšata prodamo 8796 
m2 kmetijskega zemljišča (njivo, 
travnik), ugoden dostop, ravna, sonč-
na. podolgovata parcela, možen nakup 
po delih ali v celoti, cena 4. 98 
EUR/m2 (1.193,41 SIT). 9 01/562-
66-81. 041/523-189 

7000375 

NAJAMEM 

OKOLI 1000 m2 nezaztdljh/e. za-
puščene zemlje ob gozdu in v bližini 
vode na Gorenjskem, za daljše obdob-
je, « 031/206-724 

70004J2 

POSLOVNI PROSTORI 
PRODAM 

GOSTINSKI LOKAL, na odlični tokaci-
ji v Škofji Loki, 9 051 /388-822 

70004)1 

ODDAM 

TRGOVSKI LOKAL v središču Kranja -
Prešernova 18, v Izmeri 100 m2. 9 
04/281-82-83 

7000315 

GOSTINSKI LOKAL v obratovanju, 
okolica Bleda, odkup inventarja, pre-
vzem takoj, ugodno. 9 01/251-69-92 

70004&9 

POSLOVNI PROSTOR bivšo trgovino 
na Nomenju. vet. 147 m2. primemo za 
ponovne prostore ali stanovanjski ot>-
jekt, inf. GK2. Sr. vas v Bohinju. 9 
04/57-29-300 

7000436 

http://www.nepremicnine-g3ni.si
http://www.gekkoprojekt.si
http://www.carolinc66.s
mailto:lnfo@mtu.si
http://www.lokainvest.si
http://www.freewebs.com/prodajalec1
http://www.itd-plus.si
mailto:info@ajp.si
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GARAŽE 
ODDAM 

GARAŽO.v Šortijevi ulici. triplex II. od 
1. 2. 07 dalje. « 01/834-16-39, 
041/988-887 ?ooo36? 

GARAŽO 15 m2 In prodam mešalec 
za beton. «031/549-008 

MOTORNA 
VOZILA 
AVTOMOBILI 
PRODAM 

ODKUP. PRODAJA, PREPIS rabljenih 
vozli, gotovinsko plačilo. Avto Kranj. 
d.0.0., Kranj. Savska 34, Kranj, 
04/20-11-413. 041/707-145. 
031/231-358 

7000062 

CTTROEN JUMPER. I 98, 256.000 km. 
opravJien velikj servis. Cena 3800 EUR 
(910.632 SfT).« 041/706<J28 

7000» S3 

FIAT PUNTO 1.2 SX, 1. 01. 70.000 km 
1. lastnik, črn. zeto ugodno. « 
041/787-050 «x»437 

Bratov PratvotTMk 10.4202 Naklo «<-« 
PE KnnsKa cesta 22. 4202 N ^ 

PRODAJA IN MONTAŽA: 
- pnevmatike m p!at«šča. 
• amortizerji T>o«otT tiitri servis vozil 
- avtooplika. vse za podvozje vozil. 
- izpušni sistemi, katalizator)' ( 
T.l 04/25 76 052 
Hnp://www.,igg.intar.s ' 

FIAT PUNTO 1.2 SX. I. 02. 60.000 
km kiima, servo, CD radk), temno siv. 
nove zim. gume, 2x alr bag, 9 
031/313-013 

7000340 

HVUNDAI LANTRA VAGON karavan, I. 
6/97. 114.000 km prvi lastnik, v 
odličr^em stanju. « 031/262-125 

7000374 

ODKUP - PRODAJA rabljenih vozil, 
uredimo prepis. Mepax d.o.o.,. « 
041/773-772 fooo7M 

OPEL ASTRA 1.4, 16V, I. 05. 18.000 
km 6x air bag. klima. el. paket, v 
garanciji, 8 041/441-130 

7000412 

PEUGEOT 206, 1.1. I. 00. dobro 
ohranjen, cena po dogovoru. 9 
031/475-160 

7000373 

PEUGEOT 208 1.4 ELAN. I. 01, 
80.000 km klima. 1. lastnik, zelo 
ohranjen. « 041/398-574 

7000435 

PEUGEOT 306 1.4, 1.97. 5v. srebrne 
barve. ABS, SV. el. pa^ , 2xajrt>ag, setve-
na knjiga. 114.000 km. lepo ohranjen. 9 
Cena 2300 EUR (551.172 SfT) 041/727-
128 

R 5 campus, I. 93, reg. do 5/07. 3 
vrata, stve barve. 9 041/765-814 

7000392 

RENAULT LAGUNA BREAK 1.9 TDI 
diesel, I. 00. 163.000 km modre 
barve, cena po dogovoru, ugodno. 9, 
031/375-736 

7000120 

PASSAT variant 1.9 TDI. I. 11/01. 
145.000 km 130 KM. bel. klima. ABS. 
ESP. ASR, veliko ostale opreme, servi-
siran. lepo ohranjen. 9 041/986-945 

700041» 

POLO XXL 1.4,1. 98 dobro ohranjen, 
cena pO d09<>voru. 9 041/807-294 

7000427 

JUGO 55. I. 91 in viličar Indos. 2,5 t, 
bočni pomik. 9 04/255-18-22 

70004U 

KUPIM 

SAXO 1.0 AU 1.1. dobro ohranjen. 9 
041/718-856 

7000417 

R LAGUNA ali Peugeot 406.1. 98 do 
00. ® 041/456052 

7000364 

STAREJŠI AVTO. po možnosti še reg-
istriran. 9 031/578-840 

7000393 

KARAMBOLIRANA 
VOZILA 
KUPIM 

POŠKODOVANO VOZILO tudi totalka 
- ponujam največ, takojšen odkup, pre-
voz. 9 031/770-833 «»287 

S T R O J I 
IN O R O D J A 
PRODAM 

G R A D B E N I 
MATER IAL 
GRADBENI MATERIAL 
PRODAM 

SUHE. hrastove plohe. « 04/252-24-
2 4 7000424 

KUPIM 

ODKUPUJEMO smrekovo hlodovino, 
plačilo takoj, žaga Verea. d.o.o., 9 
04/25-51-209. 041/665-360 

7000399 

KURIVO 
PRODAM 

7 m3 brezovih drv. 9 041/980-371 
7000348 

DRVA metrska ali razžagana. možnost 
do. «041/718-019 

60(1271 

LESNE brikete za kurjavo, ugodno. 9 
04/5:W1-648. 040/88-74-25 

7000181 

SUHA. bukova drva s prevozom, cena 
55 EUR/m3 <13.180 SIT), 9 
040/212-819 700034« 

S T A N O V A N J S K A 
O P R E M A 
POHIŠTVO 
PRODAM 

DVE KOPALNIŠKI pipi z novimi sifoni 
in kemični WC, 9 031/686-922 

7000446 

KAVČ. raztegljiv in dva fotelja, ugodno. 
«041/366-642 7000390 

KOMPLET kuhinjo, z r>apo, pom. stro-
jem. hladilnikom, pom. mizo. el. štedil-
nikom. ugodno. « 041/204-194 

7000443 

GOSPODINJSKI 
APARATI 
PRODAM 

NOVO hladilno omaro. 6 predalov, 
2501. v garanciji, « 04/531-59-36 

700042S 

PRALNO - SUŠILNI stroj Candy -
Alise. 5 kg pranje, 5 kg sušenje, nov. 
še v embalaži, prodam ceneje kot v tr-
govini. 8 040/205-940 

700046? 

ŠTEDILNIK 2+2, šir. 60 cm. dobro 
ohranjen, « 041/321-716 

7000478 

ZAMRZOVALNO skrinjo 250 I LTH, 
hladilnik Gorenje, simbolična cena, « 
041/978-931 

700044« 

G L A S B I L A 
PRODAM 

HARMONIKO klavirsko, 96^)asno. « 
041/770315 7000341 

HOB I 
KUPIM 

STAR DENAR, srebrnike, zlatnike in 
druge stvari. « 040/388^82 

7000395 

O T R O Š K A 
O P R E M A 
PRODAM 

OTROŠKO POSTEUlCO v barvi 
bukve. dim. 140x70 cm z vzmetnico. 
zek> ugodno. « 041/366-759 

/000358 

ŽIVALI 
IN R A S T L I N E 
PRODAM 

NAMIZNO, krožno žago. Mister Tol 
1500 W. «041/384-335 

/000367 

PSIČKO. staro 6 mesece, bemski 
planšarski ovčar, cena po dogovoru. 
«041/67-43-58 /000429 

PRODAM PAVE. « 04/533-82-44 
7000410 

K M E T I J S T V O 
KMETIJSKI STROJI 
PRODAM 

MLINE ZA ŽITO in luščenje pire. « 
041/447-058 7000447 

OBRAČALNIK Favorit 220, « 
04/533-67-32 

7000383 

SLAMOREZNiCO Epple in bikca Sh 
mentalca, starega 3 mesece, « 
041/350-503 7000372 

TRAKTOR Same Oelfino 35. Štore 
502 in Torpedo 65. « 051 /320-608 

7000441 

TRAKTOR Zetor 5340, I. 94, 2500 
delovnih ur, s sprednjo hidravliko, 1. 
lastnik, odlično ohranjen, cena po do-
govoru. « 031/541-472 

7000458 

KUPIM 

TRAKTORSKO kiper prikolico in 
samohodno kosilnico na malih kolesih. 
«041/608-765 

7000445 

ZAJČJE MESO a(i zajce za nadaljnjo 
rejo. « 051 /397-356 7ooo363 

PRIDELKI 
PRODAM 

BELI. jedilni krompir. « 04/252-11-
8 2 7000361 

DOMAČA jabolka, različnih sort. 
boskopski kosmač. jonatan. Žeje 1. « 
04/25-71-822 

7000440 

JEDILNI KROMPIR, teličko ČB 
križana, stara 10 dni, češnjevek 12. 
Cerklje. « 031/525-931 

7000356 

KRMNI krompir. « 04/595-76-91 
70004S2 

KROMPIR za krmo. cena 0.10 EUR 
(23.96 Sm. « 041/347-243 

7000391 

KVALITETNO seno in otavo (Poljans-
kadolina). «031/811-931 

7000384 

NEŠKROPUENA jabolka, cena 0.21 
EUR (50 srn. « 04/57-25-060 

7000380 

NEŠKROPLJENA. domača jabolka, 
različnih sort. « 04/513-58-10 

7000438 

OBVEŠČAMO cenjene kupce, da zbi-
ramo naročila za semenski krompir. 
Kmetijska trgovina Cegnar. šk. Loka. 
« 041/344-099 700032S 

VEČ SORT obranih jabolk. « 
031/309-764 7oooi64 

KUPIM 

AJDO. dobro posušeno, « 041/873-
5 4 1 7000366 

VZREJNE ŽIVALI 
PRODAM 

2 ČB BIKA. 300 kg in bika simentak^, 
«041/209-677 7000359 

BIKCA simentalca. težkega 165 kg. « 
031/242-713 7000416 

BIKCA. 250 kg, kravo in teleta, vse 
cika pasme. « 04/514-11-14 7000439 

ČB BIKCA in teličko BBP. stara 7 dni. 
« 041/375-423 7000400 

ČB BIKCA, starega en teden, « 
031/617-833 7000421 

ČB BIKCA, starega 14 dni. « 04/58-
03-056 7000431 

ČB BIKCE, stare 7 dni. « 041/347-
4 7 5 7000461 

DVE TELIČKI simentalko in ČB. stari 
10 dni ter kosilnico SIP 165. staro 5 
let. «031/863-490 

7000384 

ENOLETNE kokoši. Tušek, Sv. Lenart 
71. «04/51-03-600 

70003M 

GOVEJE meso. « 04/518-54-59 
7000444 

KONJA, starega 4 teta in kobilo staro 
3 leta ter ovce za pleme ali zakol. « 
041/965-695 7ooo3do 

KRAVO simentalko s teličkom ali brez 
ali menjam za brejo teKco. « 01 /83-
15-804 7000366 

KRAVO simentalko. brejo 4 mesece in 
telico LS RH brejo 9 mesecev. « 
04/25-60-223 7000405 

MESO mladega, pašnega bika, « 
041/271-294 7000382 

ORJAŠKEGA USCA. samca in sami-
co. plemenska, tetovirana, stara 10 
mesecev. « 04/58-91-236 

7000434 

OVNA. starega 10 mesecev za zakol 
ali rejo. « 041 /609-712 7000442 

PRAŠIČE težke 100 -110 kg. domača 
krma. « 041/905-557. popoldan 

TELICO simentalko, staro dve leti, « 
041/203-518 7000249 

TEUCO simentalko. brejo 8 mesecev. 
«041/91&^16 7000403 

TELIČKE simentalke in silažne bale. 
« 0 4 / 5 3 3 - 6 4 - 4 8 700035i 

TELIČKO simentalko. ^ r o en teden. 
«041/873-887 7ooo4i8 

KUPIM 

BIKCA simentalca ali križanca, starega 
10 dni. «04/533-88-51 

7000401 

BIKCA simentalca. težkega do 150 kg, 
« 04/596-44-67, 041/284-272 

BIKCA simentalca. starega od treh 
mesecev do enega leta. « 031/553-
357 70004S1 

VEČ BIKCEV simentalcev ali druge 
mesne pasme, starih do 14 dni. « 
051/41-77-62 7000420 

OSTALO 
PRODAM 

MLEČNE KVOTE 15000 I in hladUnik 
za mleko 200 I. stabilni. « 041/873-
5 4 1 7000365 

PRAKTIČNO izdelane kletke za zajce. 
« 031/728-717 7000423 

ŠE STOJEČ betonski kozolec. 10 
stožnikov. « 041/840-724 7000402 

NAJAMEM 

KONTEJNER ali kamion s čebelami z 
možnostjo kasnejšega odkupa, « 
051/351-845 7000388 

PODARIM 

KOZOLEC z betonskimi stebri, « 
04/235-87-39 7000404 

POSLOVN I ST IK I 

KREDITI 
Do 7 iet, na osebni dohodek aTi 

pokojnino, do 50 % obremenitve. 
Krediti na osnovi vozila, ter leasingi 

za vozila stara do 10 let 
MOŽNOST ODPLAČIIA 

NA POLOŽNK:E, PRIDEMO 
UJDINAODM! 

NUMERO UNO Robert Kukovec 
sjp^ Mlinska uL 22, Maribor 

TeU 02/252^26, 
mok 041/750560,041/331^1 

ZAPOSL ITVE 
NUDIM 

OSEBO za delo - pomoč v strežbi za-
poslimo takoj. Pizzerija Sraka. Mošnje 
41. Radovljica. « 031/302-221. Bo-
j a n 70001I8 

PRODAJALCA, trgovca, z izkušnjami 
pri delu v delikatesi. iz okolice L^c . 
zaposlimo. Pisne prošnje pošljite na 
naslov: Mesarija Mlinarič. Železniška 
ul. 1, 4248 Lesce 

7000398 

REDNO zaposlimo natakarico, dekle 
za strežbo. Gostilna Pr' Birt. Praprot-
no 17. Selca. « 04/514-12-55. 
041/328-019 7000312 

ŠTUDENTKO za delo v strežbi, v 
popoldanskem času iščemo. Kamazi 
d.o.o.. C. na Brdo 30. Kranj. « 
031/618-760 7000388 

ZAPOSLIM kuharja ali kuharico - po-
močnike kuhinje za mehiško 
restavracijo v Kranju, plačik) po dogov-
oru. Porto M d.o.o.. Cankarjeva 1, 
Kranj. « 041/621-685 

7000301 

ZAPOSLIM natakarje za delo v strežbi 
za mehiško restavracijo v kranju. plači-
lo po dogovoru. Porto M d.o.o., 
Cankarjeva 1. Kranj. « 041/621-685 

7000302 

ZAPOSLIMO prodajalca/ko tovornih 
vozil, pogoj znanje angleščine ali 
nemščine. Tehvocar d.o.o., Brode 20. 
Škofo Loka. « 04/518-41-00 

7000333 

ZAPOSLIMO prodajalko v živilski tr-
govini Market Krona. Jelka Praprotnik 
s.p.. Brezje 63 a, Brezje, zaželene 
izkušnje. « 041/784-006 7ooo4So 

ZAPOSLIM VOZNIKA tovomega vozj-
la. izp. C In E kategorije. Prošnje 
pošljite v 8 dneh na: Grobovšek trans-
port. d.o.o.. Mala ul. 10. Horjul.. « 
01/75-00-152.041/788-678 7000430 

Uveljavljena mednarodna špedicija vabi k sodelovanju 
2 (dva) nova sodelavca (m/ž) za delo na področju avion-
skih odprem (uvoz - izvoz) in sicer za delovno mesto 
"carinski deklarant" in "izvozno-uvozni referent". Kan-
didati morajo izpolnjevati sledeče pogoje: V. stopnjo 
strokovne izobrazbe, aktivno znanje angleškega jezika 
ter najmanj 1 teto delovnih Izkušenj na enakem ali 
podobnem delovnem področju. Zaželeno je, da imajo 
kandidati licenco za opravljanje zastopanja v carinskih 
zadevah. V primeru uspešno opravljenega poskusnega 
dela v trajanju 3 mesecev, se bo z izbranim kandidatom 
Sk len i l a pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas. Vaše 
pisne vloge s kratkim življenjepisom in ustreznimi 
dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošljite na 
naslov: Odvetnica Rija Krivograd, Grajska ulica 05. Mari-
bor, najkasneje do 2 9 . 1 2 0 0 7 

ČE PREMORETE pogum, samozavest 
in v^ jnost . se preizkusite v terenski 
prodaji, nagrajeni boste z odličnim za-
služkom in redno zaposlitvijo. Jan-
comm. d.o.o.. Retnje 54, Križe, « 
041/617-132 7000032 

V KRANJU zaposlimo telefonista/ko. 
delo od pon. do pet. od 8. do 16. ure. 
izobrazba ni pomembna. Fantom inter-
natk>nal. d.o.o., Ul. M. GrevenbroKh 
13. Celje. «051/435-146 

6010S&« 

ZA STUDIO v Kranju vabimo nove 
sodelavce m/ž za trženje knjižnih us-
pešnic po telefonu, Modita d.o.o.. 
Šuceva 25. Kranj. « 031/671-966 

TAKOJ ZAPOSLIMO poslovno sekre-
tarko z najmanj V. st. izobrazbe, akt. 
znanjem ang. jezika in MS offica ter 
izkušnjami za delo s tujino.MEMO AB 
d.o.o., PE Kidručeva 43b, Škofja 
Loka, « 04/511-04-00 

7000347 

ZAPOSLIMO OSEBO s poklicno ali 
srednješolsko izobrazbo za delo na 
jadralnih letalih, zaželene izkušnje v 
ličarstvu. prošnje pošljite na naslov: 
Glidertenflce. Franc Novak s.p.. Alps-
ka 43. 4248 Lesce 7000408 

DELAVCA, kovinarske stroke, za delo 
na stružnih avtomatih, zaposlim. 
Brenkuš Matjaž s.p.. Zasavska 31 b. 
Kranj. « 041/719-097 7000457 

GOSHLNA S PRENOČIŠČ! 
T T IN PIVOVARNA 

MARINŠEKMARJANs.p. 
Glavna cesta 2 ,4202 Nakk> 

J d . : 25 77 7 2 2 . 0 3 1 / 6 5 8 1 ^ 

Z A P O S L I M O 

K U H I N J S K O P O M O Č N I C O 

I N Č T S T I I K O 

KLEPAR - KROVEC dobi delo za ned. 
čas. Zaželene nekajletne del. Izk. na 
teh delih in vozniški izpit B-kat., stimu-
lativen osebni dohodek, začetek dela 
takoj. Zoran Sodnik s.p.. Gmajnica 9. 
Komenda. « 041/719-499 6011033 

NUJNO zaposlimo ključavničarja - var-
ik:a. Botaks d.o.o.. Poljče 4. B^unje. 
dodatne informacije na telefonski 
številki. « 041/651-817 7000329 

BraksrfmM. IOOOLJMU)MI 
Zaradi povečanega o b s e g a dela ter 

uvajanja novega proizvodnega progra-

m a lazpisujemo in »rKtI MtfH 
wm mm h smr m ^ n ttn^ 
in dtlmc v prtizvNiJi. P i smeno na 

nasiov SP IRALA INŽENIR ING 0. 0. 0. 

PART IZANSKA 1 .4220 ŠKOFJA LOKA 

V MIZARSKI delavnici zaposlimo 
mizarja ali lesarskega tehnika, SnrK}lej 
d.o.o., Kovor, Pod gozdom 30. Tržič. 
«041/619-302 70004S3 

V REDNO detovno razmerje sprejmem 
slikopteskarja. dober in redni 00. delo 
Kranj z okolico. Primož Brezar s.p., 
Mlaškac. 75. Kranj. « 041/656-181. 
041/697-467 7000567 

ZAPOSLIMO zidarja, tesarja in grad-
benega delavca, Forum, d.o.o.. Suha 
pri Predosljah 56. Kranj, « 041/634-
6 6 0 70001S2 

PLANINSKO DRUŠTVO ŠKOFJA LOKA 
Kapucinski trg 13,4220 Ško^a Loka 

PLANINSKO DRUŠTVO ŠKOFJA LOKA IŠČE 
OSKRBNIKE ZA KO6O NA BUOOŠU, Kmucfetwld tni 13 
Od kandidatov pričakujemo, da so vešči kakovostnega kuhanja, prijazne strežbe 

obiskovalcem in vzdrževanja koče. Z izbranim bo skienjena pogodba o delu za sezono 

2007 z možnostjo podaljšanja oz. redne zaposlitve. 

Rok za prijavo je 15 dni po objavi. 

Pre(^ost bo dana mlajšemu upokojenskemu paru. ki ima zagotovljeno pomoč svojcev ob 

povečanem obisku in stanujočim bliže koči in z morebitnimi oskrbnišKimi izkušnjami. 

Koča je stalno odprta od maja do oktobra, preostale mesece ob sobotah, nedeljah in 

praznikih. 

Podrobnejše informacije dobite osebno na PO ali po tel 04/512 06 67 ali 041 /595 005. 

ZAPOSLIMO delavca za delo v 
steklarski delavnici. Pernuš Martin 
s.p.. Zg. Brnik 32, Cerklje. « 04/25-
2&-580 

ZAPOSUMO pari^tarja ali delavca za 
priučrtev. zaželene izkušnje. Resne 
ponudt>e na Parketarstvo Pavfič 
d.o.o., Zupanova 7, Šenčur ali po tel., 
«041/644-423 

7000217 

ZAPOSLIMO elektrikarja, za dela na 
dvigalih. DVD Verdikon d.o.o.. Plavški 
rovt 3b. Jesenice, « 041/283-122. 
041/672-005 

ZAPOSLIMO mehanika za tovorni pro-
gram. lahko tudi pomočnik. Agro Mo-
bil. Letališka 37. Šenčur. « 041/698-
385 

ZAPOSLIMO tesarja in pomožnega 
delavca. ROOF d.o.o., Dvorje 82 a, 
Cerklje. « 041/647-511 

7000306 

IŽČEM 

INŠTRUKTOR MATEMATIKE išče 
delo - ponrtoč pri učenju. « 040/381-
295 

7000230 

DUO ROLO išče delo na obletnteah. 
porokah z zabavno In narodno glasbo, 
« 041/224-907 

700037« 

IŠČEM DELO. starejšim in bolehnim, 
skuham, pospravim..., « 040/756-
4 0 9 7000415 

Z A S E B N I ST IK I 
SI TUDI TI OSAMUENA, želi te spoz-
nati moški star 48 let. iskrenost, 
poštenje in ljubezen. « 041/889-506 

7000406 

R A Z N O 
PRODAM 

CISTERNO za kurilno olje - železno 
3000 I. novo za polovično ceno. « 
041/335-973 700040« 

IZOLIRANO, lepo ohranjeno pasjo 
kočo. « 040/647-564 

700039I 

LESTVE vseh vrst in dolžin dobrte Zbil-
je 22. «01/38-11-078 

7000377 

VEČ KOSOV starejšega pohištva, pral-
ni stroj, bojler za kopalnico, tuš tonjo. 
« 04/59-49-069. po 16. uri 

STOR ITVE 
NUDIM 

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter 
s p., Senično 7, Križ«, tel/ 59-Sfi-
170. 041/733-709; žaluzije. rotoji. ro-
lete. lamelne zavese, ptise zavese, ko-
mamiki, markize, www.asteriks.net 

6011266 

BARVANJE fasad in rtapuščev v janu-
arju 20% popusta, Megamatrix, d.o.o., 
Staretova39, Kranj, « 041/570957 

BELJENJE notranjih prostorov, kitanje 
sten In stropov, odstranjevanje tapet, 
barvanje vseh vrst fasad, premazi 
oken, in napuščev. Pavoc Ivo s.p., 
Podbrezje 179. NakJo, « 031/39-29-
09 

7000221 

BVTVOl SKALA d.n.o. Struževo 3a. 
Kranj, izvajamo dela od temeljev do 
strehe, notranje omete, fasade, 
adaptacije, kamnite škarpe. urejanje In 
tlakovanje dvorišč, z n^ im ali vašim 
materialom. « 041/222-741 

6011210 

http://www.asteriks.net


MALI OGLASI, ZAHVALE info@g-^as.si 27 

GG mali oglasi 
04/20142 47, e-po§ta: nialiogIasi@g-glas.si 
www.gorenjskiglas.si 

GRADBENIK REXHO d.n.o. Adergas 
13, Cerklie. izvaja od temeljev do strehe, 
notranji ometi, vse vrste tasad. kamnite 
škan^e, adaptacije, urejanje tn tlakovanje 
dvorišč. 9 041 /589*996 7000047 

IZDELAVA streh, 5% popusta v januar-
ju. MegamatriK, d.o.o.. Staretova 39. 
Kranj. « 041 /570-957 ôooaee 

[ZOaAVA PODSTOESNIH STANOVANJ 
po sistemu Knauf. montaža strešnii oken 
V îoc in potagafije iaminatcv. izd. bruBOC in 
nadstreškcv. Mesec Damjan s.p.. Jazbine 
3. P o l ^ . « 041/765642 

7000029 

OBNOVA KOPALNIC, adaptacije 
stanovanja in ostale gradbene storitve, 
hitro in kvalHetno ter ugodna cena. 
Stanko Sarafimov s.p., Rudija Papeža 
6. Kranj. « 041/478-535 rooo3;t 

PLESNI TEČAJI - UGODNE CENE. 
standardni, latino in swing plesi za vse 
generacije. Vabljeni v Studi Tango. 
Britof 316. « 041/820^85. vvv^.stu-
diotango.com 7000370 

PRENAVLJAMO HISE in stanovanja v 
Kranju in okolk:i - rezervirajte svoj ter-
min, Megamatrix, d.o.o.. Staretova ul. 
39. Kranj. « 041/570-957 comaj 

TESNENJE OKEN IN VRAT. uvožena 
tesnila do 30 % prihranka pri ogreva-
nju. Prepiha in prahu ni več! Zmanjšan 
hrup, 10 let garancije. BE & MA. 
d.o.o.. Eksierjeva 6. Kamnik 01/83-
15-057. 041 /694-229 7000051 

IŠČEM 

IŠČEM mlajšo upokojenko iz Kranja 
ali okolice za pomoč starejši osebi v 
dopoldanskem času. « 031/365-
5 6 5 7 0 0 0 3 8 9 

tŠČEM OSEBO za čiščenje stanova-
nja. 1x tedensko v Kranju. « 04/23-
31-612 

7000376 

IŠČEM POMOČ za varovanje in nego 
starejše bolne osebe « Šenčur. « 
051/839-051 7000387 

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

OSMRTNICA 

Sporo<:amo žalostno vest. da je umrla naša upokojena sodelavka 

VIKTORIJA PERNUŠ 
Ohranili jo bomo v trajnem spominu. 

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d. d. 
OBMOČNA ENOTA KRANJ 

OSMRTNICA 

V 79. letu je odšel naS ljubi mož, dragi oče, spoštovani dedi in brat 

FRANCE REMEC 
univ. dipl. ing. gozdarstva 

Od njega se bomo poslovili danes, v petek, 19. januarja 2007, ob 15. uri izpred mrliških 
vežic na radovljiškem pokopališču. 

Njegovi: žena Rajka, sinova Saša in Gregor z družinama ter brata Jože in Miha 

ZAHVALA 

V 85. letu se je poslovila od nas draga mama, stara mama. 
sestra, teta. taŠČa 

ZDRAVKA B I A Z N I K 
roj. Grabnar 

Iskreno se zahvaljujemo sosedom, sorodnikom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče ter sprem-
stvo na njeni zadnji poti. Zahvala gre tudi dr. Valeriji Zupane 
Vipotnik in patronažni sestri Mateji Šenk za dolgoletne obiske na 
domu. Hvala g. kaplanu za lep pogrebni obred, pevcem Kranj-
skega kvinteta in pogrebni službi Komunala Kranj. Vsem imeno-
vanim in neimenovanim še enkrat iskrena hvala. 

Hčerka Majda z družino in ostalo sorodstvo 
Kranj, Besnica, Izlake, Polzela, Celje, Sečovlje, Blagovica 

Tisti, kijih imamo radi, 21AHVALA 

živijovečm-vnašihsrcih. v 84. letu starosti se je za vedno poslovil od nas naš dragi oče. dedi in pradedi 

LEOPOLD PETERNELJ 
p. d. Regenov Polde iz Gorenje vasi v Poljanski dolini 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijatdjem in znancem, 
ki ste ga v tako velikem številu posprernili na njegovi zadnji poti, darovali cvet-
je in sveče. Prisrčno zahvalo izrekamo celotnemu osebju ambulant dr. Perda-
nove, dr. Koprivca in dr. Šubi&ve za nesebično in prizadevno pomoč v letih 
zdravljenja, kakor tudi dr. Sedlarju z Urološke klinike in dr. Ferkolju z Gastro 
enterološice interrie klinike za vso Človeško pomoč v zadnjih urah njegovega živ-
ljenja Iskrena hvala ge. TiUd Oblak za topel poslovilni govor, gospodu župniku 
Francu Šuštarju za doživeto pogrebno bogo^užje, cericvenemu pevskemu zbo-
ru in Gorenjevaškemu oktetu za čuteče zapete pesmi 
Se enkrat iskrena hvala vsem in vsakemu posebej. 

VSI NJEGOVI 

ZAHVALA 

Utrujena od bolezni se je poslovila in odšla v spomin 

VIKTORIJA PERNUŠ 
ro|. Mazi 

Na njeno željo smo se od nje poslovili v ožjem družinskem krogu. 
Hvala vsem, ki ste jo razumeli in ji kakor koli pomagali, se je spomnili z obiskom, 

ji za trenutek skušali razvedriti življenje v Času njene hude bolezni. 
Hvala vsem za izrečena sožalja. 

Žalujoča mož in hčerka v imenu sorodstva 
Kranj, 17. januarja 2007 

ZAHVALA 

V 80. letu nas je po hudi bolezni zapustil mož, oče, očim. stric, 
ded. praded in borec Prešernove brigade 

FRANC KRNIČAR 
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, znancem 
za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče. Zahvala gre tudi 
gasilcem PGD PrebaČevo - Hrastje. Hvala tudi g. kaplanu 
Kokalju za lep pogrebni obred, hvala tudi službi Navček in 
pevcem bratov Zupan. Tudi neimenovanim hvala lepa. 

Žalujoči vsi njegovi 
PrebaČevo, Jesenice, Radovljica, Preddvor, 5. januarja 2007 

ZAHVALA 

V 84. letu nas je za vedno zapustil naš mož, oče. stari oče, 
brat, tast. stric 

FRANC SIRC 
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijate-
ljem. sodelavcem in znancem za izrečeno sožalje, darovano 
cvetje, sveče, maše in vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti. 
Zahvaljujemo se tudi Domu starejših občanov Preddvor in 
pogrebni službi NavČek. Hvala gospodu župniku in pevcem. 

VSI NJEGOVI 
Hotemaže, Trata. 7. januarja 2007 

'Srce tvoje je zastalo.-
Vsc tivljenje trdo si garal, 
za dom, družino vse si dal, 
od dela tvojih pridnih rok. 
sledi ostale so povsod. 

ZAHVALA 

V 73. letu nas je nenadoma zapustil naš dragi mož. oče. stari 
ata, brat, stric, tast in svak 

JANEZ KRISTAN 
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom iz Hrast-
ja in Škofje Loke, prijateljem, znancem, sodelavcem Mercatorja 
BC Železniki, CSS - Skofja Loka, G.P. za ustna in pisna sožalja, 
podarjeno cvetje, sveče in denarne darove. Hvala g. župniku 
Matjažu Zupanu in g. Igorju Jerebu za lepo opravljen obred s 
sv. mašo, pevcem, govorniku, g. Jožetu Kranjcu, Pogrebnemu 
komunalnemu zavodu Skofja Loka, osebju prve pomoči Škofja 
Loka in osebju intemistične ambulante Ljubljana. 

Žalujoči: žena Majda s sinom Janijem, hčerki Mira z družino in 
Dragica z Romanom 

h g y 

ZAHVALA 

Težko je spoznanje, da te ni in te nikoli več ne ho med nami. 
Odšel si tja. kjer ni trpljenja ne gorja, le večni mir. 
V našem domu je praznina, ne ogreva ga več tvoja toplina, 
v naših srcih je ostala velika bolečina, ki ne bo nikoli minila, 
dokler še nas ne bo črna zemlja zakrila. 

JOŽE LEKŠE ML. 
roj. 1953 

Ob njegovi prerani smrti se iskreno zahvaljujemo zdravstvene-
mu osebju Zdravstvenega doma Radovljica, prijatelju Branetu 
Neradu, družinam Brojan, Mrak in Plemelj, podjetjema 
Ponovčno gospodarstvo Acroni Jesenice in Hidria Perles Kranj, 
gospodu župniku in pogrebni službi ter vsem sorodnikom in 
prijateljem za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče. 
Vsem imenovanim in neimenovanim, ki sle ga imeli radi in 
kakorkoli počastili njegov spomin, še enkrat iskrena hvala. 

Žalujoči: ata, mama. Dragica, hči Katja in ostali 
Radovljica, 5. januarja 2007 

mailto:nialiogIasi@g-glas.si
http://www.gorenjskiglas.si
http://WWW.CORENJSKlCLAS.SI
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A N K E T A 

Zadovoljni z 
dimnikarji 
STOJAN S A J E 

Z i m a je čas , ko ne gre brez 
o g r e v a n j a s t a n o v a n j . D a s 
t e m ni težav, skrbi jo d i m n i -
karji . Al i pr iha ja jo dovol j po-
g o s t o , k a k o o p r a v i j o s v o j e 
d e l o in al i s o z a d o v o l j n i z 
n j i m i , s m o vprašal i prebival -
ce treh gorenjsk ih obč in . 

Momir Vujasinovič iz Britofe: 

" Č e t r t o leto n a s o b i s k u j e 
d i m n i k a r iz K r a n j a , s kate-
r i m s m o z e l o z a d o v o l j n i . 
U p o š t e v a n a š e ž e l j e . N a -
z a d n j e s e m ga k l ica l z a 
č i š č e n j e d i m n i k a po b o ž i č u , 
pa je h itro prišel." 

Franc Majcen s Kokrice: 

"Kjer k u r i m o na trda goriva, 
p r i h a j a j o d i m n i k a r j i štir ikrat 
letno. M i s l i m , d a j e to pre-
več in prevel ik strošek. Kot 
g a s i l e c pa v e m , d a p o v s o d 
n i s o n a t a n č n i pr i č i š č e n j u 
d i m n i k o v . " 

|ože Kuhar iz Naklega: 

" S a m redno s e r v i s i r a m ol jn i 
gor i ln ik in č i s t i m peč. O s t a -
lo s t r o k o v n o o p r a v i d i m n i -
kar iz t r ž i š k e o b č i n e . K d o r 
s e na to ne s p o z n a , je bol je, 
da v s e delo prepust i p o o b -
laščeni osebi ." 

Miro Šale) iz Podbrezij: 

" P r e j š n j i t e d e n j e d i m n i k a r 
iz K r a n j a o p r a v i l k o n t r o l o 
peči in očist i l d i m n i k . Enkrat 
na leto je to potrebno. E d i n a 
t e ž a v a j e p o g r i n j a n j e v s e h 
s t o p n i c o d klet i , d a n i s o 
u m a z a n e o d saj ." 

Viktor Studen iz Kovorja: 

"Pri n a s d o b r o s k r b i j o za 
č i š č e n j e peč i i n d i m n i k o v . 
Ker i m a m o tri k u r i š č a na 
drva, ni ravno poceni . V s e -
e n o s t r o š e k ni o d v e č , sa j 
n a m je ž e požar z a r a d i stre-
le naredi l škodo." 

Zadnji krog Andreje Koblar 
Biatlonsko kariero je na Pokljuki zaključila Andreja Koblar. Solze v očeh Tadeje Brankovič. 

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

Rudno polje - Sprint sveto-
vnega pokala v biatlonu za 
ženske je imel v sredo po-
sebno točko. Na njem je še 
zadnjič v svoji bogati karieri 
nastopila Andreja Koblar. 
Pretekla je en krog, streljala 
leže, enkrat zgrešila, zavila 
v kazenski krog, nato pa se 
po polovici tekme tudi urad-
no poslovila od biatlonskih 
tekmovanj. Njeni vmesni 
časi tokrat niso bili po-
membni, saj Andreja zaradi 
znanih zdravstvenih težav 
že nekaj časa ne trenira. 
Pred startom ni imela tre-
me, zavedala se je, da bo to 
njen zadnji krog, da bi mor-
da zavila še v enega in tek-
mo končala, ni resno raz-
mišljala. "Na progi je bilo 
težko. Začela sem kar obe-
tavno, na Mesnovec pa me 
je čisto zabasalo. Bi zmogla 
še en krog, a bi ga odtekla 
res počasi. Na strelišču sem 
zgrešila četrti strel, želela 
sem sicer petega," je pove-
dala Andreja Koblar. 

Da se l>o poslovila na tek-
mah na Pokljuki, je imela 
v mislih že na predstavitvi 
biatlonskih reprezentanc 
pred začetkom sezone, ko 
je naznanila konec svoje 
kariere. Takrat je potočila 
kar precej solz, tokrat pa je 
bila solzna njena "cimra" 
Tadeja Brankovič. "Ko sem 
jo videla, mi je bilo hudo, a 
vem, da je močna in da se 

bo pobrala. Bom pa izkori-
stila tole Pokljuko in ji bom 
do konca tedna še kdaj pri-
šla v sobo težit," je napove-
dala Andreja, medtem ko je 
Tadeja Brankovič še vedno 
malce v solzah razlagala: 
"Mi je hudo, ker sva veliko 
skupaj dale skozi. Vseskozi 
je bila moja sostanovalka, 
sedaj pa sem ostala sama. 
Izgubila sem najboljšo pri-

jateljico. Več sem bila z njo 
kot s svojim fantom." Bia-
tlonske kariere Andreje Ko-
blar je torej konec. Bila je 
dolga in uspešna. Sedaj so 
pred njo drugi izzivi, več 
časa bo imela tudi za svoje 
bližnje, ki so ji vseskozi sta-
li ob strani. Tudi tokrat. Si-
cer pa Andreja zaenkrat 
ostaja zaposlena v športni 
enoti Slovenske vojske. 

KOŠARKA 
TCG-LOKA KAVA:TRIGLAV KRANJ 
SOBOTA, 20. 01. 2007, ob 20. URI 
Š P O R T N A D V O R A N A P O O E N V A B L J E N I ! i 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 

D a n e s bo v e č i n o m a s o n č n o in z e l o lepo. Jutri, v s o b o t o , 

bo o b l a č n o s t ž e naraščala , a bo še s u h o in toplo. V nedel jo 

bo o b l a č n o , z a č e l o bo deževat i . S n e ž e n j e s e bo s p u š č a l o 

proti 1 0 0 0 m nad m o r j e m . 
Agencija RS u ofcolje. Urtd Meteorlogifo 
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Zahtevajte izkaznico 
popisovalca 
Iz Geodetske uprave opozarjajo, da nekateri 
izkoriščajo popis nepremičnin v druge namene. 

ŠTEFAN ŽARGI 

Ljubl jana - Zato še enkrat 
opozarjajo vse udeležence 
popisa nepremičnin, da so 
pozorni na identifikacijsko 
izkaznico, s katero se identi-
ficirajo pravi f)opisovald ne-
premičnin. Identifikacijska 
izkaznica vsebuje grafični 
znak popisa nepremičnin, 
naziv vodstva projekta (Geo-
detska uprava), na njej je 
tudi zakonska podlaga popi-
sa nepremičnin, podpis in 
ime generalnega direktorja 
ter žig Geodetske uprave, po-
datki, kam je treba poklicati 
ali vrniti izkasmico ob more-
bitni najdbi, ime in priimek 
popisovalca ter identifikacij-
ska številka popisovalca. 

Identifikacijska kartica je v 
osnovi v sivi barvi, le grafični 
znak popisa nepremičnin ter 
ime in priimek popisovalca 
so v opečno rdeči barvi. V 
modri barvi pa sta podpis ge-
neralnega direktorja ter žig 
uprave. 

Vsi popisovalci nepremič-
nin se-vedno identificirajo z 
identifikacijsko izkaznico, 
udeležencem popisa nepre-
mičnin pa priporočajo, da 
naj bodo pozorni na videz in 
vsebino identifikacijske iz-
kaznice. V primeru suma 
lažnega popisovalca ali dru-
gačnega kršenja postopkov, 
naj obvestijo pristojne orga-
ne ter tudi Geodetsko upravo 
na brezplačno telefonsko 
številko 0 8 0 21 6 6 . 

Loka TV d.o.o. 
Lokalni TV programi 
Kapucinski trg S, Škofja Loka 
Tel.: 04/512 99 66 
E - p o š t a : d t v @ l p k a t y ^ s i 
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G L A S B A 
Dobrodelni koncert z Jamskim človekom 

Dobrodelna komendska Ustanova Petra Pavla Glavarja 
tudi letos skupaj s Kulturnim društvom Komenda pri-
pravlja dobrodelni novoletni koncert, ki bo nocoj ob 
19.30 v dvorani kulturnega doma. Nastopil bo oktet Pus-
hluschtae, za smeh pa bo poskrbel Uroš FOrst z mono-
komedijo Jamski človek. Denar, zbran z vstopnicami in 
prispevki dobrotnikov, bodo namenili nadarjenim dija-
kom in študentom ter socialno ogroženim družinam. J. P. 

Koncert za argentinsko družino 

Župnijska Karitas Nevlje pripravlja to nedeljo ob 16. uri 
v dvorani Doma kulture Kamnik dobrodelni koncert, ka-
terega sredstva bodo namenili za dograditev doma Kr-
ščanskega bratstva bolnikov in invalidov KBBI na Zapla-
ni nad Vrhniko ter za pomoč i2-članski družini, ki je pri-
šla iz Argentine. Nastopili bodo Andrej Šifrer, Viharniki, 
člani Ansambla za staro glasbo in učenci Glasbenega 
ateljeja Carla Orffa, neveljski otroški zbor, MePZ Mavri-
ca, Miha Dovžan In drugi. J. P. 

Prvi glas Gorenjske 2007 

Radio Triglav bo 31. marca organiziral tradicionalno pri-
reditev Prvi glas Gorenjske. Prijavijo se lahko neuveljav-
ljene pevke in pevci, stari od 13 do 30 let, je povedala 
vodja prireditve Nataša Harej z Radia Triglav. Prijave 
zbirajo do 31. januarja, v prijavo pa je med drugim treba 
navesti naslov slovenske pesmi, ki jo bodo zapeli na av-
diciji. Prijavljene bodo o avdiciji pisno obvestili. U. P. 

Konec meseca Therion v Mediaparku 

31. janua^a, bo v Mediaparku spet pestro. Tokrat bodo 
oder zatresli švedski metalci Therion, njim ob boku pa 
bosta igrali še dve skupini, Crave digger In Sabaton. 
Švedi so v začetku igrali death metal, a pozneje so kas-
neje svoji glasbi primešali elemente klasične glasbe, 

podprte z zborovskim 
petjem. Gradivo za 
glasbo črpajo iz ra-
zličnih mitologij in je 
osnovano na okultlz-
mu, magiji ter staro-
davnih običajih in za-
pisih. M. G. 

tekmovanje 
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GLASBENI IMPRESIONIZEM 
Danes zvečer bodo v Linhartovi dvorani Cankarjevega d o m a v Ljubljani Ca! in Galeristi predstavili 
svojo novo ploščo Fetiš. 

S kupinska' razstava 
v Galovi galeriji je 
končno postavlje-
na in na ogled. 
Dolgo pričakova-

na plošča se imenuje Fetiš, 
"razstavljenih" je 12 žanr-
sko neopredeljivih, a glas-
beno izjemno dovršenih 
skladb (med njimi so tri in-
strumentalne), ki na eni 
strani izžarevajo izjemno 
avtorsko kondicijo Gala 
Gjiirina, na drugi pa vso in-
strumentalno moč glasbe-
nikov zbranih v zasedbi Ga-
leristi. "V ploščo je vloženih 
več kot 1200 ur studijskega 
dela, ki smo ga skupaj z 
bandom, še posebej pa 
midva z mojstrom za me-
šalko Alešem Navotnikom, 
ustvarjali skoraj eno leto," 
razlaga Gal Gjurin in doda-
ja, da je tak studijsko popol-
noma kompetenten izdelek 
mogoče narediti le v last-
nem studiu. Studio Had je 
nastal prav za tak album. 
Muzika je namreč produk-
cijsko zelo zahtevna, saj 
gre, razen nekaj "beatov", 
izključno za glasbo odigra-
no s pravimi inštrumenti. 
Menda jih je na plošči sliša-
ti več kot šestdeset. 

Avtorska moč glasbenega 
multiinstrumentalista in 
pesniško zelo nadarjenega 
Gala se tokrat kaže v sicer 
preprostih, a ironičnih bese-
dilih, ki v sebi izžarevajo 
mnoga nasprotja tega sveta, 
in polnosti glasbe, ki jo po-
slušamo na Fetišu. "Ljudje 
izgubljamo pozitivni odnos 
do albuma, Id je bil nekoč fe-

Gal in Galensti: Gal Gjunn (glas, kup inštrumentov), Andraž Mazi (kitara), Igor Matkovič 
(klaviature), Janez Moder (bas), Rok Koritnik (tolkala) In Ana Duša, Jasmina Kljajič kot 
spremljevalni vokalistki /Fo«>:Ai.nOtW 

tiš, danes v dobi MP3-ja pa. 
razen slabega zvoka, ne pri-
naša ničesar, kar bi informi-
ralo (besedila, spremne be-
sede. tehničnih podatkov)." 
naslov plošče razlaga Gal in 
dodaja, da v poplavi sodo-
bnega popa pred avtorsko 
prevladuje izvajalska stran. 
Dekolte je žal pred vsebino, 
Gal pa tokrat fetišizira prav 
vsebino, ki jo ponuja z Gale-
risti. Žanrska pokrajina 
plošče je bogata, od jazza, 
ročka, popa, do različnih 
etno vložkov in hip-hopa ter 

sodobne elektronske glasbe. 
Po uspešnem projektu s 
skupino Olivija, ki je obrodil 
dva albuma, je Fetiš neke vr-
ste logično nadaljevanje Ga-
lovega glasbenega prizade-
vanja k polnosti in popolno-
sti zvoka. 

Fetišu se bo mogoče pre-
dajati na koncertu danes 
zvečer ob 20.15 v Cankarje-
vem domu. Poleg Gala in 
Galeristov bodo nastopili še 
nekateri glasbeniki instru-
mentaUsti in skupina Uli-
xes, ki goji podoben slog 

glasbe. "Dolžina koncerta 
bo odvisna od tega, koliko 
nas bo filing popeljal v im-
provizacijo, ne bo pa manj-
kalo tudi "jemanja". Gal in 
Galeristi bodo igrali tudi 25. 
januarja ob 20.30 v Domu 
kulture v Kamniku. V vseh 
ozirih gre za glasbo s polno 
hrbtenico, udeleženci v pro-
jektu Fetiš pa so pokazali, 
kaj vse se da iztisniti iz in-
štrumentov. Ali kot pravi 
Gal; "Muzika je ena sama, 
in če vprašaš mene, je treba 
prav temu slediti." 

ŠE MOČNEJŠA X-PLOZIJA Z A B A V E 
o b Pokalu Vitranc prvi konec tedna v marcu bodo tudi letos pripravili spremljevalno prireditev s 
tekmovanjem smučarskih legend, koncertom Siddharte in Neishe ... 

O 
b letošnjem 
Pokalu Vi-
tranc, ki bo 
potekal prvi 
konec ted-

na v marcu, bodo v Kranj-
ski Gori tudi letos pripravi-
li spremljevalno prireditev, 
poimenovano X-plozija za-
bave. V soboto, 3. marca, bo 
potekala tekma smučarskih 
legend Ski Legends Hit 

Challenge, ki je lani konec 
marca v Kranjsko Goro pri-
vabila 15 tisoč smučarskih 
navdušencev. Tekmovanje 
legend je letos doživelo po-
membno nadgradnjo, saj 
se bodo za šest prostih 
mest na glavni tekmi le-
gend lahko pomerili tudi 
rekreativni smučarji v okvi-
ru športno-dobrodelne ak-
cije "Postani legenda". Tek-
me bodo dobrodelne nara-
ve, saj bo 10 evrov od start-
nine vsakega posameznika 

namenjenih Ustanovi za 
pomoč otrokom z rakom in 
krvnimi boleznimi. Po tek-
mi bo X-plozija zabave, na 
kateri bo nastopila skupina 
Siddharta, pravi posladek 
pa bo tudi ekskluzivni 
skupni multimedijski na-
stop Neishe in Valentina 
Kanzyanija. 

Organizacijske in pro-
gramske podrobnosti 
spremljevalnih prireditev 
ob Pokalu Vitranc ter drugo 
izvedbo tekme smučarskih 

legend Ski Legends Hit 
Challenge so minuli torek 
na novinarski konferenci v 
Ljubljani predstavili Jure 
Košir, člani glasbene skupi-
ne Siddharta, Neisha, Va-
lentine Kanzyani, predstav-
niki družbe Hit in general-
ni sekretar OK Pokal Vi-
tranc Srečko Medven. Med 
drugim so povedali, da pri-
prave na tridnevni vikend 
smučarske zabave pod Vi-
trancem že intenzivno po-
tekajo. 



T E L E V I Z I J A 

RAKETO PARKIRALI 
POD KOZOLEC 

Jasna Kuljaj in Boštjan Romih, voditelja nove oddaje Na zdravje!, ki bo na TV Slovenija nadomestila 

oddajo Pri Jožovcu z Natalijo. Prva bo na sporedu nocoj. 

Ana Hartman 

e nekaj časa je 
znano, da je 

M Boštjan Romih 
M prestopil s POP 

A H M TV, kjer je več let 
gradil kariero z 

Milijonarjem in Raketo pod 
kozolcem, na TV Slovenija. 
Tam bi moral z Natalijo 
Verboten združiti moči v 
novi oddaji Na zdravje!, a 
se je pevka odločila, da se 
bo raje posvetila glasbeni ka-
rieri. Tako so vodenje ponu-
dili Jasni Kuljaj, voditeljici, 
oddaje Turistika in imitator-
ki Helene Blagne. 

Boštjan, zakaj ste se odloči-
li za prehod na nacionalno 
televizijo? 

Boštjan: "Nadonalka si je 
zaželela naše oddaje, ko 
smo še delali Raketo. Po-
nudba se nam je zdela vab-
ljiva, zato smo jo sprejeli. 
Torej se je preselila celotna 
oddaja, dobila novo podo-
bo, ime in na moje veselje 
tudi sovoditeljico." 

Ali to pomeni, da se je Ra-
keta iztekla? 

"Parkirali smo jo pod ko-
zolec in jo prekrili, da se ne 
praši. Velikokrat je vzletela, 
naj si malo odpočije." 

Jasna, tudi vaša odločitev za 
vodenje glasbene oddaje je 
presenetila. Kako ste spre-
jeli ponudbo? 

"Z nasmehom na licu, 
Drugače sploh ni šlo, saj je 
povabilo prišlo iz ust dveh 
zelo zabavnih fantov, Jožeta 
Potrebuješa, idejnega očeta 
oddaje, in Boštjana Romiha." 

Kakšna usoda se zdaj obeta 
oddaji Turistika? 

"Žal je oddaja trenutao na 
zimskem spancu, morda se 
poleti spet zbudi. To ji pri-
voščim iz srca, saj je bila, 
vsaj taka, kot jo je delala naša 
zadnja posadka, zelo lušt-

Sta se poznala že od prej? 
Jasna: "Osebno ne, samo 

preko televizijskih ekranov. 
Za prve vtise sploh ni bilo 
časa, ker smo takoj po prvi 
pijači pošteno pljunili v roke 
in delali vse v smeri, da bo 
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Boštjan Romih o novi sovoditeljici: "Težko bi se iztekk) lepše! 
Z Jasno smo zadeli sedmicol" /Foto.arhivTvsio«nii. 

prva oddaja takšna, da bo 
vsakemu Slovencu, ki danes 
zvečer ne bo sedel pred tele-
vizijo, zelo žal." 

Kaj torej lahko pričakuje-
mo od nocojšnje oddaje? 

Boštjan: "Prva oddaja bo 
predstavljala naju, v različ-
nih vlogah in z različnimi 
gosti. Z njimi bova kakšno 
ušpičila in se predvsem za-
bavala. Jasni smo pripravili 
presenečenje, za katerega pa 
še ne sme izvedeti! Med 
glasbenimi gosti pa bodo 
tudi Don Juan, združeni za 
to priložnost po trinajstih le-
tih, ansambla Lojzeta Slaka 
in Toneta Rusa ter Helena 
Blagne!" 

Jasna, kakšna se vam zdi 
oseba, ki jo imitirate, Helena 
Blagne? Menda ste jo nekoč 
obdarili z litrom cvička... 

"Tega se tako bežno spom-
nim ... Helena bi lahko pova-
bilo mirne duše zavrnila, pa 
ga ni. To je hkrati tudi pri-
znanje meni, kot imitatorki, 
saj to pomeni, da sem nače-
lo Saša Hribarja "oponašaj, a 
ne bodi nizkotna" dosledno 
upoštevala." 

Vodenje oddaje so najprej 
ponudili Nataliji Verboten. 
Menite, da jo boste lahko 
nadomestili? 

"Tudi jaz bi odklonila so-
delovanje, če se ne bi videla v 

konceptu. Takoj, ko mi je 
Jože Potrebuješ razložil kon-
cept, sem vedela, da je to to." 

Sicer pa vas bo moški del 
publike gotovo hitro vzlju-
bil. Mnogi namreč menijo, 
da imata z Natalijo povsem 
primerljive mere. 

"Ah. moški. . . Jaz bolj ci-
ljam na gledalke, kajti te 
nam, televizijcem, več po-
menijo, saj so bolj zveste, 
ha, ha." . 

Oddaja Pri Jožovcu z Nata-
lijo je bila zelo gledana. Se 
bo težko kosati z njo? 

Jasna: "Težko primerjamo 
obe oddaji, saj je že termin 
malce drugačen in izhodišče 
ni enako. Naša oddaja je za-
stavljena tako, da bo vsak 
gledalec v petek zvečer šel 
spat dobre volje in to nam je 
najbolj pomembno." 

Boštjan: "Zakaj bi se sploh 
kdo kosal s kom? Natri ja 
želi delati glasbo, midva z 
Jasno pa dobro TV zabavo." 

Oddaja bo glasbena, kakš-
no glasbo pa sama najraje 
poslušata? Jasna vi menda 
zelo dobro pojete... 

"Prepevam toliko, kolikor 
je potrebno za uspešno imi-
tiranje. Nič več in nič manj. 
Tiste, ki zares znajo dobro 
peti, neizmerno spoštujem." 

Boštjan: "Hvala; Jasna, za 
kompliment... Ha, ha." 

Boštjan, vi ste igrali v ročk 
skupini. Ste zdaj že kupili 
električno kitaro? 

"Pred letom dni me je 
močno imelo, a sem si zad-
nji trenutek premislil. Sicer 
pa to idejo še pestujem." 

Oba sta kariero začela gra-
diti na radiu, uspešno jo 
nadaljujeta na televiziji. Se 
vam kdaj toži po radiu? 

Jasna: "Radio Slovenija je 
največja valilnica medijske-
ga kadra v Sloveniji. Radio je 
super zadeva, vendar zahte-
va zgodnje vstajanje, kar pa 
ni dobro za podočnjake, ki se 
z leti samo poglabljajo, zato 
sem še pravočasno f>obegni-
la na televizijo in se izognila 
tej nadlogi." 

Boštjan: "Imam občutek, 
da se nam vsem bivšim ra-
dijcem pogosto kolca po ra-
dijskem mikrofonu. No, če 
nama televizija popije preveč 
živcev, nama to še vedno 
ostane - podočnjaki gor ali 
dol." 

Oddaja vam ta čas gotovo 
vzame veliko časa, pa ven-
dar - kaj še počneta ob tem? 
Jasna za vas vem, da se tru-
dite z diplomo iz novinar-
stva ... 

"Res je. Do junija bo na-
red, druge variante sploh ne 
dopuščam. Datum zabave je 
že določen, samo še diplomo 
moram spisati, ' trenutno 
sem na 13. strani." 

Boštjan: "Jaz pa se še ved-
no držim izobraževanj - teča-
ji javnega nastopanja so po-
leg televizije moj vsakda-
njik." 

Jasna, boste Boštjana z dru-
žino povabili domov na ko-
zarček cvička, ki ga poma-
gate pridelovati starSem? 

"Boštjan mi je zaupal, da 
še nikoli ni bil na pravi trgat-
vi. Še dobro, da sem sedela, 
ko mi je to povedal, ker bi 
me sicer vrglo na ta zadnjo. 
Z družino ga bom povabila 
na našo trgatev, potrebuje-
mo brentače." 

Boštjan: "Pokusil sem že 
cviček njenega očeta in lah-
ko rečem - kapo dol. Na trga-
tev z veseljem pridem. Ce pa 
sem malo jasnoviden, bo na 
trgatev šla kar celotna ekipa 
Na zdravje! in posnela kak-
šen utrinek." 

Barovec Gašper bo športni novinar 

Nekdanji Barovci očitno skušajo unovčiti svojo medijsko 
prepoznavnost. Nekaterim to uspeva slabše, drugim bo-
lje. Očitno je med slednjimi Gašper Papež Iz Kamnika. 21-
letni študent mednarodnih odnosov na Fakulteti za druž-
bene vede se namreč v tem času uri za športnega novi-

narja v informativni odda-
ji Svet, ki februarja prihaja 
na Kanal A. "Bolj kot ne 
sem novinec v novinar-
skih vodah. A ker sem tudi 
sam bolj dinamičen in 
stalno v gibanju, mi novi-
narstvo in delo na terenu 
zelo ustreza. Že celo živ-
ljenje sem zelo povezan s 
športom. V Domžalah 
sem treniral košarko v 
mlajših selekcijah, sedaj 
pa sem tam trener, tako 
da brez košarke ne gre," 
pravi Gašper. A. H. 

P ^ T M / A f 

v Icratliem pričakujemo 3000. novega naroAiika na Corenjsiu glss, Id ga čaka 
bogata nagrada: darilni bon pri turistični agenciji za 2 osebi v vrednosti 
2 X 104.32 EUR (2 X 25.000 Srr), pet novih naročnikov pred in po ti iUsočcm 
pa lepo presenečenje. Naročte se na Cotenjski glas in poleg 20-25% popus-
ta pri naročnini in mnogih dnjgih ugodnostih morda prejmete tudi nagrado. 

£k>ren)skiGlas Za ras beležimo čas 

RADI FOTOGRAFIRATE? 
O b j a v i t e v a š e i z d e l k e na r a z s t a v i l 

Časopis Gorenjski glas v tetoinjem letu praznuje 6(Metni(» izhajanja. 

Jubilej bodo spremljale številne aktivnosti, med dnigimi 

pripravljamo fotografsko razstavo, ki bo v galeriji Gorenjskega 

muzeja na ogled v začetku marca 2007. Ob pripravi tega dogodka 

tudi Vas, spoštovani braki, vabimo k sodelovanju! 

Vabimo Vas, da nam pošljete fotografije, ki predstavljajo svetlo, 

pnjazno in pozitivno stran življenja na Gorenjskem, s poudarkom na 

življenju, ki ustrezajo temam: 

RADOSTI ŽIVUENJA: DRUŽINA, IGRA, HGBUl • ŠPORT 

• PRAZNOVANJE: DRUŽINSKA SRECANJA KUUNARIKA. 

OKRASEVANJE. DARILA • PRIREDITVE: KULTURNE. ŠPORTNE. 

DRUŽABNA SREČANJA • NAŠE VSAKDANJE DELO 

• MESTNI IN VAŠKI imtlP ŽIVUENJA 

Prosimo Vas, da pregledate vaš fotografski arhiv ali na novo 

posnamete čim več fotografij na katerokoli izmed razpisanih tem. 

mi pa bomo med prispelimi izbrali najboljše, ki bodo nagrajene z 

21 € / 5.032 srr, objavljene v Gorenjskem glasu In na razstavi. 

Vî  avtorska dela pnčetojienio do 16.2.2007vdiglidniota8iipoelel<iions>dp(̂  
na naskK falo099)as3 s pripisati fc« natečai" ai na CD»J z nn̂  
cio 2048 X 1636 (laH« 90 luf stennini posnel̂ , pol̂ e lahto lud lolo^^ 
nflTialneoalonnata 15x21 cra na nask:hrGoren|Skigias.Zoisô  1.4000Kfaĉ  
late s pripEom "Za blo naiečai'.yeserinu ss Va$ih (otogral̂ l 

Gorenjski Qas I J 



KULTURA 
KRAN) 

V Mali galeriji dela Polone Petek 

Včeraj so v Mali galeriji Likovnega društva Kranj odpr-
li razstavo likovnih del akadennske slikarke Polone Pe-
tek iz Maribora. Petkova, ki trenutno zaključuje magis-
trski študij slikarstva pri prof. Metki Krašovec na ljub-
ljanski Akademiji za likovno umetnost se v Kranju 
predstavlja s tematiko narave, ki ji je tudi sicer v svo-
jem slikarskem iskanju povsem predana. Kot krajine 
na gledalca delujejo tudi urbani motivi, ki jih postavlja 
kot nasprotje naravi. "Čeprav gre za prizorišča poseja-
na s figurami, le te dojema in tudi pokaže kot krajine v 
ploskvah in ploskvicah barvnih madežev, ki s svojim 
medsebojnim učinkovanjem dajejo občutek utripanja 
in trepetanja, asociirajo na množico vizualnih informa-
cij, ki jih sami v vlogi gledalcev združimo z našimi last-
nimi predstavami o okolju, v katerem živimo," je o sli-
karki zapisala magistrica umetnosti Nataša Jan. Petko-
va več razstavlja od leta 2001 naprej, živi in dela pa v 
Mariboru. I. K. 

Bn-NJE 

Nova razstava Doklove 

Fotoreporterka Gorenjskega glasa Tina Dok! bo da-
nes, v petek, 19. januarja, ob 19. uri odprla razstavo 
fotografij v prostorih steklarstva jugovic v Spodnjih 
Bitnjah. I. K. 

KRANJ 

Mysterium in Ljubljanski madrigalisti 

Komorni pevski zbor My5terium iz Kranja pripravlja že 
četrti koncert v zadnjem mesecu dni. Pod vodstvom 
zborovodje Urške Fabijan jutri, v soboto, 20. januarja, 
ob 20. uri v župnijski cerkvi sv. Kancijana in tovarišev 
v Kranju skupaj z Ljubljanskimi madrigalisti pripravlja 
celovečerni koncert. V prvem delu bo Mysterium izva-
jal skladbe S. Rachmaninova, K. Nysteda, j. Sanstor-
ma, C. Nordqvista., M. McClynna in P. Quaggiata. V 
drugem delu bodo nastopili Ljubljanski madrigalisti, v 
njihovem programu pa so dela skladateljev, kot so I. 
Gallus, J. Brahms, F. Mendelssohn, R. L. PearsalI, M. 
Reger in F. Poulenc. I. K. 

Zanimiva knjiga ponuja številna izhodišča 
za razmislek o krajih In ljudeh, ki so oblikovali 
zgodovino na območju vzhodne Ljubljane. 

Cena z 20% popustom znaša 13,35 ^UR (3.200 SIT). 
Redna cena knjige 16,70 EUR (4.000 SIT). 

Prodaja na Gorenjskem glasu, Zoisova 1. Kranj, 
po telefonu 04/201 42 41 od 7. do 15. ure ali po 
e-pošti: narocnine@g-glas.si. 

Gorenjski Glas 

FOTOGRAFIJE PRAŠKIH 
SLOVENCEV 
v Galeriji Prešernove hiše in v Galeriji Mestne hiše je na ogled razstava Študenti in študentke 
fotografije na Fakulteti za film in televizijo v Pragi. 

Igor Kavčič 

Praga je še posebej v 
zadnjih petnajstih 
letih že tradicional-
na "destinacija" 
vseh študija željnih 

maturantov fotografije na 
ljubljanski Srednji šoli za ob-
likovanje in fotografijo, saj v 
Sloveniji nadaljevanje šola-
nja na področju fotografije 
ni mogoče. Pot v zlato Prago 
na tamkajšnjo Fakulteto za 
film in televizijo pa so naši 
fotografi začeli ubirati že 
pred skoraj tridesetimi leti. 
"Možnost brezplačnega šola-
nja za državljane socialistič-
nih držav je takrat poleg če-
ških in slovaških študentov 
privabila tudi tuje študente 
in prva Slovenca, ki sta se 
vpisala leta 1978 in 1980 sta 
bila Tomaž Lauko in Sonja 
Lebedinec," je povedal ku-
stos razstave, tudi vodja Ka-
bineta slovenske fotografije 
pri Gorenjskem muzeju, dr. 
Damir Globočnik: "Oba se 
še danes ukvarjata s fotogra-
fijo, Lauko vodi fotografski 
oddelek v Narodnem muze-
ju Slovenije, Lebedinčeva pa 
ufi na Srednji šoli za obliko-
vanje in fotografijo. Po več 
kot desetletnem premom se 

je za študij začela odločati 
spet mlajša generacija slo-
venskih fotografov in to 
predvsem po letu devetde-
set, ko je bil na FAMU usta-
novljen mednarodni razred, 
ki je omogočal dvojezični 
študij v angleščini in češčini. 
Do danes je študij na tej fa-
kulteti končalo šestnajst Slo-
vencev, ki so po triletnem 
študiju dobili naziv diplomi-
rani fotograf, sedem jih je 
končalo še dveletni magistr-
ski študij, dva sta trenutno 
absolventa tega študija, dok-
torski naziv na FAMU pa je 
pridobila fotografinja Alek-
sandra Vajd. 

Na tokratni razstavi, v ok-
viru Kabineta slovenske foto-
grafije vsako leto pripravijo 
vsaj eno študijsko razstavo, 
so tako na ogled dela sedem-
najstih "praških Slovencev". 
Ti so bili pozvani k sodelova-
nju, naj se predstavijo s kate-
rim od svojih fotografskih ci-
klov ali pa z diplomskimi 
deli. Prav zaradi lastnega iz-
bora avtorjev je razstava zelo 
raznolika, tako po tematikah 
kot formatih, saj so na ogled 
tako večji fotoprinti kot mi-
niature. "Če je za prva dva, ki 
sta študirala v Pragi, opazen 
konceptualizem, je za mlaj-
še fotografe značilen zelo 

Dipk>mant FAMU, Tomaž Lauko v pogovoru s predsednikom 
Foto društva Janez Puhar iz Kranja, Vasjo Doberletom 
/ foto: Coralii Kavi« 

subjektiven pristop, na foto-
grafijah spremljajo sebe, pri-
sotni so intimni interieri, in-
trospekcija, osebne zgodbe 
...," je še dodal Globočnik, ki 
je obsežnejše besedilo o Slo-
vencih in FAMU prispeval 
tudi v katalog k razstavi, 
medtem ko Boris Gorupič 
piše o različnih profilih av-
torske fotografije teh študen-
tov. V katalogu sta podani po 
dve fotografiji vsakega avto-
rja in v zaključku tudi kratki 

biografski zapisi. Še do kon-
ca meseca fotografije v dveh 
osrednjih kranjskih galeri-
jah razstavljajo: Uroš 
Abram, Uroš Acman, Luka 
Dekleva, Blaž Fras, Rok Go-
lob, Jernej Humar, Jasna 
Klančišar, Nataša Košmerl, 
Tomaž Lauko, Sonja Lebedi-
nec, Borut Peterlin, Jure 
Puc, Katarina Sadovski, Bo-
jana Tomše, Aleksandra 
Vajd, Tilen Vaj t in Tanja 
Verlak. 

ČAKAJOČ NA POPOTNIKA 
Pri založbi Učila je izšla knjižna uspešnica Žena popotnika v času, avtorice Audrey NifFenegger. 

g Igor Kavčič 

Knjižna noviteta za-
ložbe Učila Žena 
popotnika v času, 
avtorice Audrey 
Niffenegger, je ena 

največjih knjižnih uspešnic 
zadnjih let, saj je po dveh le-
tih od izida še vedno uvršče-
na med sto najbolj prodaja-
nih knjig v spletni trgovini 
Amazon.com, v Nemčiji pa 
so jo označili za najbolj ro-
mantično zgodbo leta 2005. 
Gre za ljubezensko zgodbo 
neobičajnega para, Clare in 
Henryja, saj slednji večkrat 
potuje v prostoru in času, ne 
da bi si sam tega želel. Hen-
ry trpi za gensko motnjo, ki 

>;(r NIFFCNEeCCK 
ŽENA POPOTNIKA V ČASU 

povzroča, da v trenutku, sam 
ne ve, kdaj se bo to zgodilo 
in kam ga bo odneslo, odpo-
tuje v času, naj bo v prete-
klost ali v prihodnost. Ka-
morkoli neprostovoljno od-

potuje, naj bo sredi množice 
na ulici, v zaporu ali obcest-
nem jarku ..., se tam vedno 
pojavi gol. Če imajo njegova 
potovanja po eni strani dolo-
čene prednosti. Henry ve za 
nekatere dogodke v prihod-
nosti, sreča lahko že umrle 
ljudi, pa ga po drugi strani 
začne premagovati bolezen, 
ki ga napade prav zaradi teh 
nevsakdanjih potovanj. Cla-
re ga vedno čaka. Ne ve, kdaj 
bo šel in kdaj bo prišel nazaj. 
Oba si želita otroka in običaj-
nega zakonskega življenja, a 
jima njegova nevsakdanja 
motnja tega ne omogoča, 
hkrati pa ju samo velika in 
iskrena ljubezen še drži sku-
paj. Oba glavna lika zgodbo 
pripovedujeta v prvi osebi. 

vendar Clare vselej v seda-
njosti, Henry pa tudi v prete-
klem času in prihodnosti. 

Roman, prevedla ga je 
Saša Požek, je v prvi vrsti lju-
bezenski. čeprav ima zgodba 
s potovanjem v času elemen-
te znanstvene fantastike. Av-
torica NifTeneggerjeva, po 
stroki je sicer predavateljica 
na univerzi v Chicagu in se 
ukvarja s tiskarsko stroko, v 
ospredje postavlja nenavad-
no ljubezensko razmerje, 
zato je roman predvsem lju-
bezenski in ne znanstvena 
fantastika. Hkrati pa je treba 
dodati, da prav jezik, sama 
struktura zgodbe in nepo-
sladkanost, roman dvigata 
nad kliše povprečnega ljube-
zenskega romana. 

mailto:narocnine@g-glas.si


NOMINATOR 
Lahko bi ji rekli kar dama. 

ljubljanska "dama". Sto štiri-
najst let stara hiša Opere in ba-
leta je minuli konec tedna, tik 
pred prenovo, še enkrat zažare-
la v vsej svoji privla&osti. Ob 
letu je namreč v Opero znova 
povabila prijateljica Jana, 35-let-
na spremljevalka več generadj, 
ženski tednik, ki ga radi listajo 
tudi moški če že ne vsaj prebi-
rajo. Prav te bralke in brald re-
vije Jana že od leta 1988 izbira-
jo Slovenko leta, žensko, ki z 
delom in prepoznavnostjo naj-
bolj obeleži preteklo leto. Ob 

jevem domu. Dobrodošlica 
evru, si jo bodo do nas prijazni 
južni sc»edje, še bolj ždeli. Ena 
od zvezd večera je bila zagoto-
vo EWa Viler. Njen glas in nje-
na večna Pesem lasto\4ce se ve-
nomer dotakneta. Kot se je 
prav gotovo številnim v ži\dje-
nje zapisalo in dotaknilo delo, 
znanje, prizadevanje prof. dr. 
Med« Zore, ki so jo bralke in 
brald izbrali za Slovenko leta. 
Aplavz! In priznanje specialist-
ki kardiologije, piedstojnid In-
štituta za histolc^jo na ljub-
ljanski medicinski fikulteti ter 

Mojmir Sepe, Viktorija Potočnik in MIlan Cačanovič 

Melita Berzelak, Metka Zore 

poznem popoldnevu smo 
Opero zasedli do zadnjega se-
deža, sicer z malo manj ime-
nitnimi gosti kot minula leta, 
in v živo spoznali dela in življe-
nja enajstih nominiranih kan-
didatk za Slovenko leta 2006. 
Mojster Mojmir Sepe je s tak-
tirko in tokrat tudi s svojim gla-
som navdušil z Big Bandom 
RTV Slovenija, ki ga je za to 
priložnost glasbeno dopolnje-
val godalni orkester Cameiata 
Labacensis. Prireditev pa je od-
lično povezala šaimantna Iva-
na Šundov, ki se pod sijem 

soustanovitdjid in predsednid 
uprave drvižbe MC Medicor -
centra za zdravljenje bolezni 
srca in ožilja iz Izole. Ob prejet-
ju skulptur« iz rok glavne ured-
nice Jane Mdite Berzelak, se je 
vidno navdušena Metka Zore 
zahvalila ob izbom in menila, 
da gre zahvala številnim bolni-
kom, ki jih je zdravila, in da gre 
za energijo, s katero so skupno 
z bolniki postavili tretji sloven-
ski srčni center. "Priznanje gre 
zagotovo našemu skupnemu 
delu in cebtni ekipi Medicora. 
Veseli smo, da so čakalne dobe 

stami kot v glavni misli. Vse-
eno so mu zaploskale. Evrof)-
ski poslanec in "že" kandidat 
za novega nam predsednika 
Lojze Peterle, eden redkih le-
tošnjih gostov iz tako imenova-
ne višje politike, pa je Metki 
ZMC poklonil še šopek. In ver-
jetno tokrat nista kramljala o 
zdravja 

Prav tako gre nekaj letošnje-
ga aplavza ter čestitk tudi dm-
gim nominiranim. Okej, saj 
•veste tisto našo, če bi jaz izbiral, 
in tako naprej,... Bi zanesljivo 
izbral dr. Danko Purg, direkto-
rico in dekanjo poslovne šole 
lEDC Bled, Id je bila nominiia-
na za ta, ženskam tako laskav 
naslov. Verjetno pa je Dankd 
Purg večje priznanje zaupanje, 
ki ji ga je namenil ruski pred-
sednik Putin, z ždjo, da v Mo-
skvi ustanovi podobno poslov-
no šolo, kot jo imamo na Ble-
d a Je "biznisu" dr. Purgove še 
večji kompliment.' Najbolj vro-
ča Slovenka letošnjega izbora 
pa je bila Neža Buh, umetni-
ško Neisha. Vroče, vpadljivo in 
tnično oblečena z atraktivno 
frizuro ter še bolj atraktivnimi 
čeveljd, ki so jih opazili praktič-
no vsi mediji. Bravo Neisha! 
Za samozavest In še nam daj 
kaj dobre glasbe, haha. Njeni 
navdušend bodo verjetno tudi 
v Mariboru, kjer bo februarja 
imela dvojni koncert s hrva-

Poletna noč. Zemlja pleše, 
Med iskrenimi ljudmi,... Ne-
kdanja županja Ljubljane Vika 
Potočnik, Slovenka leta 1990, 
januarja se je zapisala abraha-
mu, ki ga uspešno skriva, se je 
vdružbi vizažista Milana Gača-
noviča, pred časom je oblikoval 
moško linijo čevljev za tižiški 
Peko, nasmejala nekaj iskri-
vim Mojzesovim štosom. Na-
smejala se jim je tudi simpatič-
na Štajerka Petra Kancler, ko-
munikologinja in novinarka, 
ki je do nedavnega v Jani so-
ustvarjala družabni zapis Na 
visokih petah. To nedeljo se bo 
družina Kander predstavila v 
odlični oddaji Družinskih 
zgodb na nadonalni TV. Iz na-
donalne pa je že pred leti odšla 
na komercialno novinarka 
Alenka Arko in uspela z odda-
jo Preverjeno. Tako zelo, da so 
ji brald namenili letošnjo no-
minadjo, za katero ji je čestita-
la _sesh:a Jelka, tižnica na GV 
ziožbi . Obe sem spoznaval 
na novinarskih smučarijah in 
eni od Arkovih se je pred leti v 
Kranjski Ck)ri zgodila še ljube-
zen, ki diži še danes. Ena iz-
med ljubezni, ki prav tako drži 
je od Tomaža Domidja, čedna 
temnolasa Irena Bninec - TebL 
Kiparka in slikarka, lani nagra-
jena z grand prixom na med-
narodnem ex-tempore v Pira-
nu, se je ob Tomažu za spo-

Metka in Lojze 

odrskih luči odlično znajde. 
Gosta iz prve lože, igralca Gre-
gor Čušin in Atojz Svete, hu-
morista, eden kot minister za 
enakopravnost, drugi pa kot 
angleški lord "of Essex", sta si v 
njuni maniri "privoščila" tudi 
voditeljico Ivano, češ da je kot 
Piranski zaliv. Oboji, Slovend 
in Hrvati si jo želimo imeti za 
svojo. Zdaj, ko je v Zagrebu 
omožena Ivanka, v ponedeljek 
vodila še slovesnost v Cankar-

Danka Purg 

za srčne operadje in diagno-
stične posege skoraj izginile. 
To je naše največje zadovolj-
stvo," je v zahvabem nagovom 
povedala Metka Zore. In mi, 
tako imenovana sedma sila, 
novinarji, fotografi in snemala 
smo se dienjali kot še nikoli in 
opravljivo kritizirali letošnjega 
slavnostnega govc^mika Janija 
Kovačiča, ki je zapleteno raz-
mišljal o ženskah, damah t ^ 
stole^a in več povedal med vr-

Neisha 

škim zvezdnikom Gibonni-
jem. Po uradnem delu je seve-
da sledil sprejem, druženje ob 
glasbi, vodi in vinu ter hrani In 
srečati se je dalo s številnimi 
znand družabnega življenja. 
Maestro Mojmir Sepe, za prija-
telje Mojzes, glasbi se je zapisal 
pri svojih dvajsedli, leta 1950 je 
zasedd mesto kot trobentač v 
Plesnem orkestiu RTV Ljub-
ljana, in do danes je aranžiral 
in uglasbil veliko zimzdenih: 

Jdka in Alenka Arko 

min postavila ob Metki in Raj-
mondu Ddjevcu, našem olim-
pioniku, športnem strelcu 
vseh strelcev. Videti so bili 
ubrana druščina. Še veliko bolj 
imenitna pa sta bila plesno 
očarljiva, privlačna Ivana Šun-
dov s prvim trobentačem Big 
Banda Dominikom Krajnča-
nom. Skoraj kot na poroki. A 
imata že vsak svoj prstan, ki pa 
ni ovira za kak obrat, ane. Pri-
ma dogodek. Danes, v petek 

Petra Kander 

bomo dobili še Slovenca leta 
po izbom časnika Dnevnik. Iz-
brali bodo med obema Janezo-
ma, ter morebitnim predsed-
nikom Borutom in prvim v 
mestu. Zoranom. 

# 

Ivana in Dominik 

v Prešemovi galeriji predstav-
lja s študijsldmi deli iz leta 
1987. Zanimivo za vse ljubite-
lje fotografeke umehiosti. Da 
je škoda, ker Kranj ne premo-
re fotografske galerije, pa je 

I 

Tomaž Domicelj, Irena Brunec, Metka in Rajmond Debevec 

Tomaž Lauko 

V Kranju, mestu fotografa 
Janeza Pisarja, pa imamo na 
ogled zanimivo pr^edno fo-
tografsko razstavo študentov 
praške akademije FAMU, fa-
kultete za film, tdevizijo in fo-
tc^jafijo. Doslej je na FAMU. 
umetniško priznani šoli, di-
plomiralo šestnajst Slovencev, 
sedem jih je končalo magiste-
rij, še dva sta absolventa magi-
sterija, doktorat pa ima foto-
grafinja. Dama fotografije. 
Med prvimi, ki so v osemdese-
tih končali šolo fotografije in 
življenja je Tomaž Lauko, Id se 

druga tema. Pa čeprav so lani 
pri Gorenjskem muzeju odpr-
li Kabinet slovenske fotografi-
je. Med razstavljenimi "fotka-
mi" pa sem pogrešal presežek. 
Takega, ko ob sliki ala Toma-
ža Gregoriča, Toma Brejca, in 
še k a t e r ^ od naših fotogra-
fov, ne rečeš ničesar. Le str-
miš, gledaš, da te obide "ne-
kaj", za kar se sjdača iti v gale-
rijo. Bog ne daj, da "sije" še 
mlaj, kot danes (petek). Teta 
Luna je Slovenki namenila 
krajec, Slovencu leta pa 
mlaj, haha. 
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HUMOR, ZA KRATEK ČAS 
BRAT VSE VIDI , BRAT VSE VE 

NOVE EVRO ŠTEVILKE 
Iz Bruslja prihajajo same po-

hvale. Po uspešnem prehodu s 
tolarja na evro je v "Agendi 
2008" zapisano, da moramo 
do 30. februarja naslednjega 
leta, evrskemu štetju prilagodi-
ti tudi vse dosedanje numerič-
ne zapise v državi. Njihov sez-
nam je seveda dolg, številke se 
pojavljajo v gospodarstvu, kul-
turi, zdravstvu, športu, običaj-
nem življenju... V belo knjigo, 
ki jo vodimo v redakdji Velike-
ga brata, pa smo zapisali nekaj 
najbolj pridnih subjektov v dr-
žavi, ki so v teh dneh že poskr-
beli za renumerizadjo oziro-
ma številčenje po novem. 

Že je na novo napisan Za-
kon o cestnem prometu, f)0 
katerem je na primer nekda-
nja omejitev hitrosti na avtoce-
sti 130 km/h spremenjena v 
0,54 €km/h, čemur so prilago-
jeni tudi prometni z n ^ (glej 
fotografija). Ge<^;rafi so za Tri-
glav po novem zapisali, da je 
visok 11,95 €metra in ne starih 

2864 metrov. Tudi od Kranja 
do Ljubljane je po novem 0,1 
€kilometra in ne nekdanjih 25 
kilometrov. Čevljarska indus-
trija se že ravna po novih števil-
ksJi. Če je danes številka vaše 
noge še 44, bo evrska številka 
po novem 0,18. S polno paro 
delajo na kulturnem ministr-
stva Naš veliki pesnik France 
Prešeren se je rodil €leta 7,51 
in ne več leta 1800, Ivan Tav-
čar pa je napisal utopični ro-
man 16,69 i " ™ 4000. Zgod-
be 1001 noči boste odslej našli 
pod naslovom Zgodbe 4,18 
€nočL Radio Kranj ne oddaja 

več na fi-ekvend 97,3 MHz, saj 
se ta po novem imenuje 0 4 1 
€MHz, Nogometna zveza Slo-
venije pa je že zahtevala upora-
bo ničcelaničpetmetrovke na-
mesto enajstmetrovke ... Po-
hvala najhitrejšim, zavedati 
pa se moramo, da bomo po 
menjalnem razmerju 239,64 
morali spremeniti tudi naše te-
lefonske številke in ne bomo 
več praznovali petdesetletnice, 
ampak 0,21 €letnico. Prego-
vorno tudi žena zdaj ne pod-
pira več vseh štirih vogalov 
pri hiši, ampak je le-teh na-
tančno 0,02. Mali Brat 

TISOČ UGANK 
ZA ODRASLE 

Franc Ankerst vam zastav-
lja novo uganko. Odgovor 
nam pošljite do torka pri-
hodnji teden na SMS pod 
šifro uganka, pripišite reši-
tev + ime in priimek na 
številko 0 3 1 / 6 9 - 1 1 - 1 1 , ali 
po pošti na Gorenjski 
glas, Zoisova 1, 4 0 0 0 
Kranj, s pripisom "Tisoč 
ugank za odrasle". 

Vse ponavlja, ni odmev, 
nem je, gluh in slep, 
daje, vrača le odsev, 

živ ni, grd ni in ne lep. 

Izžrebali in nagradili 
bomo dva pravilna odgo-
vora (enega, ki ga bomo 
prejeli preko SMS, in dru-
gega, ki ga bomo prejeli 
po pošti). Pravilna rešitev 
zadnje objavljene uganke 
se glasi pridiga. Pravilno 
sta odgovorili Rozalija 
Zupan Iz Mavčič in Berta 
Bertoncelj iz Selc. 

. S K B a r M 6 &>. 
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TANJA ODGOVARJA IN RAZKRIVA SKRIVNOSTI SANJ 
"Brezno" 
Ne morem iz svojih spon. Lju-
bezen je moj zrai(, moje sa-
nje. Srce mi utripa njegovo 
ime. Ne vem več, kako na-
prej, pred mano je samo Se 
obup in brezno. Hvala vam 
za iskrene besede in vse lepo v 
novem letu. 

Srčno rada bi vam rekla, da bo 
že jutri vse v redu. A na žalost 
ne morem. Ljubiti nekoga, či-
gar ime je zaklenjeno v srcu in 
biti z njim le takrat, ko se za-
čnejo v tihi noči sanje ... Vztra-
jam pri tem, da človek mora 
imeti želje, saj smo brez njih 
lahko še bolj izgubljeni in ne-
srečni. Vaša napoved še zdaleč 
ni slaba, le malo bo treba poča-
kati. Leto, dve, največ tri, po-
tem pa ne bo več solz in tudi 
brezna ne. Kot že veste sami, 
je ljubezen obojestranska. 
Tako kot vas, je tudi njega 
strah. Boji se biti srečen, da ne 
bi s tem koga prizadel. Na tre-

nutke je še v slabšem položaju 
kot vi. V tem letu se ne bosta 
več zmogla igrati s svojimi 
čustvi in stopila bosta korak 
naprej. S tem, ko se bosta za-
čela videvati, se bo vajina lju-
bezen še bolj poglobila. Skupni 
cilji in enake želje bodo tiste, ki 
vaju bodo bodrile in vama da-
jale energijo. Nikoli ne imejte 
slabe vesti. V svojem zakonu 
ste naredili vse, kar je bilo v va-
ših močeh. Prišel bo čas, ko 
boste sebe začeli dajati na prvo 
mesto in ne boste le stranski 
igralec v svojem življenju. Mož 
je prepričan, da je vse v najlep-
šem redu. Vašega trpljenja ne 
opazi, saj je preveč obreme-
njen sam s seboj. Ljubezni že 
dolgo več ni, ostala je le še na-
vada in dejstvo, da pač tako je. 
A za vas to ni dovolj, kar je čis-
to normalno. Nekdo je zadovo-
ljen, če vidi samo en meter 
pred sabo, vi pa živite tudi za 
jutrišnji dan. Nikar se ne obso-
jajte, da ste prezahtevni, ker ni-

ste. Sin bi bil najbolj zadovo-
ljen s poklicem veterinarja, če-
prav mu je tudi arheologija 
zelo blizu. Kakorkoli že, vidim, 
da bo srečen. Po naravi je zelo 
nežen, pošten in delaven. Z 
mlajšim sinom ni nobenih po-
sebnih skrbi, je zelo dojemljiv 
in več opazi, kot vam pove. 
Oba vas imata zelo rada in 
bosta vedno na vaši strani. Bo-
dite srečni, da znate ljubiti in 
se zavedate, kaj je prava ljube-
zen. Vsak tega ne ve ... Ljube-
zen naj vam bo sreča in nekaj 
najlepšega, vsekakor pa ne 
brezno obupa. Srečno! 

"2007" 
Zanima me, ali bom v tem 
letu uspešen in na kaj moram 
biti pozoren. Ali bo z zdrav-
jem še naprej, kot mora biti? 
Hvala za odgovor. 

Pred vami je cel niz dogodkov 
in komaj boste vse dohajali. 

Še dobro, da ste tako polni 
energije in vedno pripravljeni 
na akcijo. Na poslovnem po-
dročju ni potrebno, da imate 
kakršne koli skrbi. Še več kot 
sicer pričakujete, vam bo 
uspelo. Oseba, od katere pri-
čakujete pomoč, vam bo po-
magala in stala še naprej ob 
strarii. V drugi polovici leta bo-
dite malo bolj pozorni na inve-
sticije, da vas ne bodo lepe be-
sede in obljube zapeljale. Bo-
lje vrabec v roki, kot golob na 
strehi. Za zdravje vam ni treba 
skrbeti saj živite zdravo in 
imate sami sebe radi. A v 
vsem tem poslovnem direnda-
ju pozabljate na telesno aktiv-
nost. Že na pomlad boste to 
spremenili in se začeli ukvar-
jati s športom. Ne bodite pre-
več zagnani in ne pretiravajte. 
Pred vami je uspešno leto, 
polno lepih in prijetnih prese-
nečenj. Znate si narediti dober 
dan, kar je najbolj pomemb-
no. Lep pozdrav. 

HOROSKOP 
TANJA in MARICA 

Oven (21.3. - 214.) 
Očitek, ki ga boste dobili na poslovnem področju, 
vas bo najprej usmeril k maščevanju, a takoj zatem 
boste v njem videli zelo dobro rešitev za napredova-
nje in tudi za osebno rast. 

Bik (224. - 20.5.) 
Kjer je želja, je tudi moč. Tega se tudi zelo dobro 
zavedate, zato nikar ne čakajte. Odgovore boste 
dobili, a ne prej, dokler ne boste sposobni pogledati 
resnici v oči. Nikoli ni prepozno, a vseeno pohitite. 

Dvojčka (21.5. - 21.6.) 
Končno boste ugotovili, kaj je tisto, kar pravzaprav 
hočete. Spustili se boste v boj in se ne boste pustili 
premagati. Ljudje v vaši okolici bodo sprva začude-
ni, a se s tem ne boste kaj preveč obremenjevali. 

Rak (22.6. - 22.7.) 
Po nekem neuspelem podvigu si boste hitro 
opomogli in še zdaleč ne boste obupali. Na splošno 
boste prežeti z energijo, kar se vam bo prav povsod 
poznalo. Poslovno se vam obetajo boljši časi, 
pa tudi pomoč od prijateljev lahko pričakujete. 

Lev (23.7. - 23.8.) 
Izkušnja iz prejšnjega tedna vas je drago stala, zato 
boste sedaj dobro premislili, v kakšne zadeve se 
boste vnaprej podajali. Z določenimi osebami v 
prihodnje ne boste našli skupne točke, ne za pogo-
vor, kaj šele za kaj drugega. 

Devica (24.8. - 23.9.) 
Osredotočili se boste bolj na nujne zadeve, saj se 
boste zavedali, da si tokrat ne morete privoščiti 
nobene zmede. Mir in stabilnost vam bo dala 
občutek potrditve in vse zadeve boste pozitivno 
izpeljali. Tokrat ne upoštevajte nobenih nasvetov. 

Tehtnica (24.9. - 23.10.) 
Vse, kar vam je bilo še pred nedavnim nemogoče in 
docela nedosegljivo, vam bo v naslednjih dneh 
dostopno in blesteli boste prav pri vsaki stvari v 
različnem okolju. Presenečeni boste nad očitkom 
ljubljene osebe, da imate premalo časa. 

Škorpijon (24.10. - 22.11.) 
V ljubezni boste na trenutke nezadovoljni, še večjo 
napako pa boste naredili s tem, ker partnerju ne boste 
pokazali svojih občutkov. In spet ne boste rešili nič. 
Na koncu tedna boste le prišli z besedo na dan. 

Strelec (23.11. - 21.12.) 
v zadnjem trenutku boste ujeli svojo življenjsko 
poslovno priložnost in to ravno takrat, ko boste na 
koncu svojih moči in upanja. Finance se vam bodo 
končno popravile in spet boste lahko zadihali. 

Kozorog (22.12. - 20.1.) 
Na delovnem področju boste v teh dneh pred preiz-
kušnjo. Imeli boste možnost spoznati, kako veliko 
ste v resnici sposobni. Tudi ljudje okoli vas bodo 
precej ustvarjalni, kar vam bo še v dodatno pomoč. 
Nekdo vas bo prijetno presenetil. 

Vodnar (zi.i. -19.2.) 
Nekdo od vas pričakuje obrazložitev, morda tudi 
opravičilo, a kaj, ko vi razmišljate čisto drugače. 
Neka situacija vas bo nepričakovano pripeljala 
do drugačnega razmišljanja. Stara težava se zato 
tudi reši. 

Ribi (20.2. • 20.3.) 
Vedno znova sami sebi otežujete stvari. Cesta, po 
kateri hodite, ima tudi ovinke oziroma bližnjice, ki 
jih ne izkoristite, ali pa vsaj ne dovolj. Konec tedna 
vam prinese nekaj lepega. 



N A G R A D N A KR I ŽANKA 

T E K S T I L N A T R G O V I N A 

Nagrade: i. nagrada: bon v vrednosti 41.73 cvra (10.000 
SiT) za nakup v tovamiSki trgovini: 2. nagrada: bon v 
vrednosti 29.21 evra {7.000 SIT) za nakup v tovarniSkt 
trgovini; 3. nagrada: bon v vrednosti 20.87 ®vra (5.000 SIT) 
za nakup v tovarniški trgovini. 4., 5. in 6. nagrado podeljuje 
Gorenjski glas. • «.r. 

ReSitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz trk z 
oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) požljite 
na dopisnicah do 31. januarja 2007 na Gorenjski glas. 
Zoisova 1, 4001 Kranj, p. p. »24. Dopisnice lahko oddate 
tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo 
n a Z O I S O V I ) . 

Žrebanje nagradne križanke Adriatic Slovenica 
Izmed prispelih rešitev s pravilnim geslom Z MALCE SREČE DO AVTOMOBILA smo izžre-
bali naslednje nagrade: darilni paket ADRIATIC SLOVENICA prejmejo Polona Debeljak 
Oblak, Selo 13. Žiri; Sabina Medja, Lipce 4, Blejska Dobrava; Alojz Markelj, Šmidova 17, Je-

senice (nagrade prevzamejo na sedežu poslovne enote v Kranju, na Kidričevi c. 2). Nagra-
do Gorenjskega glasa pa prejmejo Irena Praprotnik, Gosposvetska ul. 19, Kranj; Draga 
Dolinar, Frankovo naselje 70, Škofja Loka in Slavica Šivic, Gradnikova 103, Radovljica (po 
pošti). Čestitamo! 



DRUŽABNA KRONIKA 

NA KONCU PRIDE ŠE TORTA 
Z glasbeno in avtomobilsko obarvano oddajo na T V Slovenija se je končal izbor slovenskega avta leta 

2 0 0 7 . T o laskavo priznanje si je prislužila Oplova Corsa. 

Matjaž Gregorič 

Finalni del izbora slo-
venskega avta leta 
2007 je bil tudi letos 
eden izmed osred-
njih avtomobilskih 

dogodkov in glasovanje, Id je 
določilo letošnjega zmagoval-
ca, bo še nekaj časa predmet 
pogovorov med tistimi, ki so 
tako ali drugače povezani z 
dogajanjem na slovenskem 
avtomobilskem trgu. Tako 
kot že petnajst let doslej, je 
tudi letošnja akdja šestih slo-
venskih medijev najprej za-
poslovala bralce in poslušal-
ce, ki so s skupaj 49.559 gla-
sovnicami med letos novimi 
avtomobili na slovenskem 
trgu določili pet finalistov. 

Med nominiranci so se poleg 
prestižnega audija Q7 znašli 
štiije malčki, neposredni raz-
redni tekmeci, med katerimi 
se je morala na osnovi določe-
nih kriterijev izreči še novi-
narska žirija. Odločitev tudi 
letos ni bila prav nič lahka, 
morda celo najtežja doslej, na 
koncu pa je naslov dokaj pre-
pričljivo odnesla nova Oplova 
corsa, ki je premagala v finale 
z največ točkami uvrščeno to-
yoto yaris, fi^coskega levčka 
peugeota 207, italijanski up 
fiat grande punto in že ome-
njenega prestižnega terenca 
audiQ7. 

Televizijsko oddajo, za ka-
tero je scenarij spisal Marko 
Radmilovič, režijske vajeti pa 
je prevzel Njegoš Maravič, je 
od starta do cilja s svojimi 

humorističnimi vložki sreč-
no pripeljal priljubljeni Peter 
Poles. V pomoč so mu bile 
Anja Rupel, Alenka Godec, 
Nuša Derenda in Daija Švaj-
ger; prve tri niso nastopile 
samo s svojim glasom in sta-
som, ampak tudi v enem od 
krajših poučno zabavnih 
filmčkov, v katerem so se 
preizkusile kot voznice na 
ponovnem opravljanju voz-
niškega izpita. Vmes so v slo-
gu debatnega krožka svoje 
komentarje na račun finali-
stov povedali člani novinar-
ske žirije, čisto na koncu pa 
pred javnostjo razkrili še svo-
je glasovanje. Zmagovalne-
mu avtomobilu je kajpak pri-
padel gromek aplavz, največ 
dela s priznanji in pozira-
njem fotografom pa sta ime-

la člana Oplove slovenske 
ekipe, Milica Kopanja, ki 
skrbi za stike z javnostjo, in 
gorenjski Borut Gazvoda, za-
dolžen za prodajo. Po že 
ustaljenem običaju se je po 
končanem snemanju oddaje 
številna druščina preselila 
streljaj od televizijske hiše, v 
stekleno dvorano Grand ho-
tela Union, kjer ob okusnih 
prigrizkih in kapljid rdečega 
ali belega ni manjkalo prilož-
nosti za komentarje in bi- ali 
multilateralna srečanja med 
novinarsko in uvozniško av-
tomobilsko srenjo. Vrhimec 
večera je bila tudi letos veli-
kanska torta, ki so jo pripra-
vili na čast zmagovalni corsi 
in Oplov duet je moral opra-
viti še eno nalogo, pihanje 
svečk in prvi rez. 

"Pohitite, skuiptura je težka," je fotografom namignil šef 
prodaje Opla v Sloveniji, Borut Gazvoda. 

Koristne nasvete je prekaljeni Citroenov piarovski maček 
Sadko Mezgec dajal Nissanovi "zajčici" Darji Zaje. 

Marjan Potrata, Radio Kranj (v sredini) se je na vprašanje 
Katje Hvala in Davida Juriča (Ford), kateri avto bo zmagal 
naslednje leto, le zvito nasmehnil. 

Vse dobre stvari pridejo na koncu in tako je tudi s torto za 
zmagovalca, ki sta jo družno zarezala Oplovca Milica 
Kopanja in Borut Gazvoda. 

Štajerska naveza (od leve): Metka Pevec Kejžar, plarovka za 
Mercedes in Smart, scenarist Marko Radmilovič in Matjaž 
Korošak, urednik avtomobilizma pri Večeru. 

"Pripravita se, da prihodnje leto končno zmaga Hyundai," je 
piarovki Dijani Pajnkihar In vodji prodaje Marku Kajfežu 
namignil direktor te znamke Ludvik Svoljšak (desno). 

VRTIMO GLOBUS 
Zaljubljen v zobozdravnico 

Brazilski nogometaš Ronaldo je na ra-
čun svojih štrlečih zob slišal že veliko pi-
krih, od zadnjega obiska zobozdravnice 
pa je na novo zaljubljen. Iskrica je pre-
skočila pred božičnimi prazniki v ambu-
lanti Erike Abreu, za novo leto jo je od-
peljal v Pariz, nato pa se je preselila k 

njemu v Madrid. Nogometaš Real Madrida je baje tako 
zaljubljen, da Je najel svojo ambulanto le zato, da bi mu 
lahko Erika še naprej popravljala zobe. 

Kylie spet bolna 

Kylie Minogue nadaljuje turnejo Showf-
girl Homecoming, ki jo je zaradi raka na 
dojkah odložila, vendar pa je odpoved 
nedavnih britanskih koncertov spet 
sprožila ugibanja, kakšno je njeno 
zdravstveno stanje. V Manchestru je za-
radi gripe nastop prekinila po dobri uri, 

čeprav je oboževalce prepričevala, da ji ni hujšega, so 
opazili, da je sprva pogosto odhajala z odra, nato pa nI 
zmogla več. Njeni oboževalci so zaskrbljeni, da se pre-
več napreza, saj si od napornega zdravljenja še ni pov-
sem opomogla. 

Depresivni Zach 

Ameriški igralec Zach Braff je priznal, da 
trpi za lažjo obliko depresije, pri nihanju 
razpoloženja pa so mu v največjo po-
moč oboževalci. "Da mi ljudje povedo, 
da so gledali film In se z njim poistove-
tili, je zame potrditev, da nisem čudak," 
pravi zvezdnik serije Mladi zdravniki. 

Zaradi spremenljivega obnašanja v Hollywoodu velja za 
enega manj priljubljenih igralcev, vendar se na to po-
žvižga: "Vseeno ml je za svoj videz in ostale neumnosti. 
Vsak dan sem v trenirki." 

Babilon zmagovalec globusov 

Na ponedeljkovi podelitvi zlatih globu-
sov v Los Angelesu, ki veljajo za napo-
vednike Oskarjev, je zlati globus za naj-
boljši film prejela drama Babilon, v kate-
goriji komedije ali muzikala pa Sanjska 
dekleta. Zvezda večera je bila Helen Mi-
rren, ki je bila izbrana za najboljšo glav-

no igralko v drami Kraljica, moško družbo pa ji je delal 
Forest Whitaker, glavna vloga v filmu Zadnji škotski kralj. 
V kategoriji komedije ali muzikala sta slavila Meryl Stre-
ep in Sacha Baron Cohen, bučen aplavz pa je požel tudi 
najboljši režiser Martin Scorsese za film Dvojna Igra. 

A 
V 

Maja Benčina je sveže okronana Vinska kraljica 
Slovenije 2007. Izhaja iz Loža pri Vipavi, doma pa je na 
vinogradniški kmetiji. Lani je uspešno zaključila 
gimnazijo v Vipavi in se vpisala na študij farmacije v 
Ljubljani. / Foio: Fnma KlemetKii 


