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Iskraemeco bodo razdelili na tri dele 
N o v a uprava I s k r a e m e c o je n a d z o r n i k o m , z a p o s l e n i m in b a n k a m u p n i c a m 

predstavi la s t rateg i jo d o leta 2 o n . 

ŠTEFAN Ž A R G I 

Kranj - Kot so obljubili ob na-
stopu nove uprave Iskraeme-
co, so do sredine januarja v 
upravi pripravili novo strate-
gijo, s katero naj bi sanirali 
skrb zbujajoče slabo poslova-
nje tega kranjskega gospo-
darskega bolnika. V ponede-
ljek so jo predstavili nadzor-
nemu svetu, v torek zjutraj 
zaposlenim in bankam upni-
cam, nato pa spregovorili 
tudi za javnost. Ocene o lan-
skem poslovanju kažejo, da 
so v letu 2006 ustvarili za 18 

•milijonov evrov izgube, pri 
čemer je dobrih deset milijo-
nov iz tekočega poslovanja, 
na višino pa so vplivali še po-
pravki terjatev, prevrednote-

nje zalog in popravki obresti 
ter dolgoročnih finančnih 
naložb. Nadzorni svet je po-
trdil osnutek lemega poslov-
nega načrta za 2007 in osnu-
tek strateškega plana 2007 
do 2011 ter zahteval od upra-
ve pripravo ustreznih analiz 
in kazalnikov. 

Bistvo sprememb pri delu 
Iskraemeca v prihodnje bo 
pospešitev razvoja. Največ po-
zornosti bodo usmerili v raz-
voj in optimizacijo sistemskih 
števcev z integriranimi mode-
mi za daljinsko odčitavanje 
stanja števcev. Ustanoviti na-
meravajo dve hčerinski druž-
bi, na kateri naj bi prenesli de-
javnost laboratorija za merit-
ve in proizvodnje indukcij-
skih števcev. ZastaNdjena stra-

tegija bo v podjetju, kjer je 
bilo v začetku letošnjega leta 
zaposlenih 1.542 delavcev, za-
htevala tudi prestrukturiranje 
delovnih mest, tako da bo do 
konca leta podjetje imelo pri-
bližno 170 presežnih delav-
cev. Ob prekinitvi delovnega 
razmerja bodo vsi presežni 
delavci prejeli ustrezne od-
pravnine. Prepričani so, da 
bo večina teh delavcev delo 
dobila v drugih podjetjih v re-
giji, kjer je v zadnjih letih 
opaziti veliko pomanjkanje 
orodjarjev in metalurgov. 
Podjetje ima v tem trenutku s 
pogodbami že dogovorjena 
naročila, ki zapolnjujejo dve 
tretjini letnega plana, ta pa 
predvideva za letos 90 milijo-
nov evrov prometa. Z naročili za delo zapolnjujejo dve tretjini letnega načrta. /Fotontnooki 

Novi pridobitvi na Gorenjsl(em 
ŠTEFAN Ž A R G I 

Okroglo, Bled - V tednu, ki 
se izteka, smo na Gorenj-
skem dobili dve pomembni 
pridobitvi. Župan občine Na-
klo Ivan Štular in direktor 

Elektro Slovenija (Eles) Vi 
toslav Tiirk sta v torek sim 
bolično vključila nov 4,5 mi 
lijona evrov vreden transfor 
mator v razdelilni transfor 
matorski postaji Okroglo, ki 
bo prispeval k zanesljivosti 

slovenskega elektroenerget-
skega omrežja in povečal 
možnost povezovanja z Evro-
po ter kakovost napajanja 
uporabnikov na Gorenj-
skem. Na Rečid pri Bledu pa 
so včeraj ob tovarni Lip Bled 

odprli milijon evrov vreden 
industrijsko prodajni center, 
ki pomeni po besedah pred-
sednika uprave Alojza Burje 
simbolni zaključek prenove 
družbe. 

^ 19. stran 

Na slovesnosti ob vključitvi transformatorja Ob odprtju Lipovega industrijsko prodajnega centra 
no na smuJiiUe. Zvejer s smiiim! do parkiriiJia: 

tOsmdl̂  Uit' m« Mnihtin • trmdi - pirkirUtt Himrit P( (M bi). 
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g i G O R E N J S K A 

; Zlivajo gnojnico 

i na lastno g lavo 

i Med izredno sejo t i i iškega obCinske-
; ga sveta je bila najbolj vroča informa-

i cija o upnikih občine ob koncu leta 
: 2006. Skupni dolg občine naj bi zna-
: {al prek 3,)6 milijona evrov 0 2 . 758 
i milijonov tolarjev. 
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G O R E N J S K A 

Kdo bo gradil 

na Krvavcu? 

v javnosti je "zakrožila" novica, da bo 
ljubljanski poslovnež Jurij Schollma-
yer s pomočjo ameriških partnerjev 
zgradil na planini Jezerca dvesto 
apartmajev. Schollmayer je to zani -
kal, presenečen je bil tudi cerkljanski 
župan Franc Čebulj. 

R A Z G L E D I 

V telovadnici s m o (bili) 

vsi enaki 

G o s t a Glasove preje ob stoletnici 
škofjeloškega športa sta bila Ivan 
Križnar, urednik zbornika, in nekda-
nji športnik Miro Cerar. Križnar pravi, 
da ga danes v športu žalostijo pranje 
denarja, divjaSko navijaštvo. poživila 
in poškodbe. 

1 2 , 1 3 

R A Z G L E D I 

Kazni in nadzor 

ukrotijo voznike 

Kako ustaviti morijo na cestah? Vsa-
ka država ima zakone in predpise o 
omejitvah hitrosti na cestah in polici-
jo, ki vzdržuje red. Predpisi posa-
m e z n i h držav so si podobni, zelo 
različno pa je delo policije. 

1 4 , 1 5 

V R E M E 

Danes bo oblačno in večinoma 
suho. V soboto in nedelo ho 
večinoma sončno, ponekod 
po kotlinah bo :gutr(g me^. 
Jutra bodo precg Madna. 

jutri: večinoma sončno 

http://www.corsniskiglas.si
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KRATKE NOVICE 

ŠKOFJA LOKA 

Krajnik š e b r e z o d l o č i t v e u p r a v n e g a s o d i š č a 

Do 20. januarja bi moralo upravno sodišče sprejeti odloči-
tev v zvezi s pritožbo Dušana Krajnika zaradi varstva volilne 
pravice. Niti Krajnik niti njegova pooblaščenka pa odločbe 
nista prejela. Na upravnem sodišču o tem niso odločili v za-
konsko določenem roku, to pa pojasnjujejo z dejstvom, da 
je Krajnik hkrati vložil pritožbo tudi na ustavnem sodišču, 
upravno pa sedaj čaka odločitev ustavnega sodišča. Na 
slednje je Krajnik vložil pobudo za presojo člena zakona o 
volitvah, ki govori o tem, da član volilnega organa ne more 
biti hkrati tudi kandidat na volitvah. Krajnik namreč očita, da 
so bili v volilnih odborih sorodniki njegovega županskega 
protikandidata Igorja Draksierja. Ustavno sodišče bo zade-
vo obravnavalo prednostno, predvidoma na februarski seji, 
omenjeni zakonski člen pa je podlaga za odločanje v uprav-
nem sporu. D. Ž. 

KRANJ 

Kranjsk i ž u p a n o d p r t za s o d e l o v a n j e 

Kranjski mestni svetniki z list Mladi za Kranj, LDS, SDS in 
NSi so izoblikovali dogovor, da si bodo prizadevali za izde-
lavo strategije razvoja Mestne občine Kranj. Župan Damijan 
Perne je ob tem poudaril: "Prav vse politične stranke v mest-
nem svetu pa so vabljene k sodelovanju in imajo odprta vra-
ta, saj gre za projektno sodelovanje." Strategija razvoja ob-
čine zajema ureditev evidence občinskega premoženja, ure-
janje prostora, komunalno infrastrukturo, promet, spodbu-
de gospodarskemu razvoju, stanovanjsko politiko, vzgojo in 
izobraževanje, vlogo krajevnih skupnosti, šport, kulturo, 
oživitev mestnega jedra in mladinsko politiko. S. K. 

marilo 
^izžrebanemu naročniku časopisa 

Gorenjski Glas 

I Knjigo prejme TONICA B i Z A U iz Podbrda. 

K O T I Č E K Z A N A R O Č N I K E 

Zvesti Gorenjskemu glasu 

Štremfelj Rozalija, ki jo vsi poznajo pod imenom Zalka, se je 
rodila leta 1929 v Šenčurju, kjer živi še danes. Na Gorenjski 
glas je naročena že od leta 1950, prej ga je tri leta redno ku-
povala in je edini časopis, ki mu je zvesta vsa leta. Vsak to-
rek in petek ga težko čaka. Najprej prebere naslove, zanima-
jo jo hrana, zdravilna zelišča, nato prebere, kaj se godi v Šen-
čurju in bližnjih vaseh. Živi v hiši, je vdova, ima dva sinova in 

z nasmehom na obrazu pove, da ima tudi tri vnukinje in ene-
ga vnuka. Zadnjih nekaj let ima precej težav s kolki in kole-
nom, zato je morala prestati več operacij, poleg tega so ji že 
trikrat operirali žolčne kamne. A kljub temu ostaja optimist-
ka in dobre volje, saj pravi: "Reveži so tisti, ki se ne morejo 
premikati, ne pa jaz." Veliko let je bila zaposlena kot kuhari-
ca na letališču, s sodelavko sta kuhali za sto ljudi. Tudi danes 
sama skuha, speče okusen štrudelj in pospravi. "Počasi, a 
gre," doda. Ven ne hodi veliko, ima pa srečo, da jo večkrat 
obiščejo sosedi in prijateljice, s katerimi rada poklepeta. Pra-
vi, da je Gorenjski glas pri njej vedno dobrodošel, saj se mu 
kljub majhni pokojnini ne more odpovedati. 

Varuh zoper policijski nadzor 
V a r u h č l o v e k o v i h prav ic M a t j a ž H a n ž e k je na eni z a d n j i h n o v i n a r s k i h k o n f e r e n c s e z n a n i l j a v n o s t 

s s v o j i m p r e d l o g o m d r ž a v n e m u t o ž i l s t v u , naj prouč i r a v n a n j e pol ic i je v p r i m e r u d r u ž i n e S t r o j a n . 

D A N I C A Z A V R L Ž U B I R 

Ljubljana - Policiji očita ne-
zakonito ravnanje, češ da je 
več tednov tajno spremljala 
in nadzorovala družino Stro-
jan. Za to naj ne bi imela po-
trebnega naloga, popisovala 
pa je tudi vse, ki so v času 
njenega bivanja v Postojni z 
njo prihajali v stik, med nji-
mi tudi novinarje. Ukaz za 
takšno nezakonito ravnanje 
je po varuhovem mnenju 
prišel vsaj iz generalne poli-
cijske uprave, če že ne iz vla-
de same, oziroma notranjega 
ministrstva. 

Gre za politično instru-
mentalizacijo policije, meni 
Hanžek, ki upa, da se more-
biten sodni postopek, če ga 
bo sprožilo ministrstvo, ne 
bo končal s kakim žrtvenim 
jagnjetom iz policije. Urad 
generalne državne tožilke je 
varuhov dopis prejel v pne-
deljek, na generalni policij-
ski upravi pa menijo, da so 
bili vsi postopki v zvezi z dru-
žino Strojan po njihovem iz-
peljani v skladu s pooblastili 

Varuh človekovih pravic Matjaž Hanžek (desno) in njegov 
namestnik Tone Dončič / foto: conzd Kavtii 

in povezani z zagotavljanjem 
njihove osebne varnosti. Na 
Hanžkove trditve, da so bili 
hkrati s Strojanovimi nadzo-
rovani tudi novinarji, se je 
odzvalo Društvo novinarjev 
Slovenije, ki bo od pristojnih 
organov zahtevalo pojasnila, 
zakaj je prišlo do takšnega 
ravnanja in. kdo je zanj odgo-
voren. Tudi parlamentarna 

komisija za nadzor nad ob-
veščevalnimi in varnostnimi 
službami bo ravnanje polici-
je vzela pod drobnogled. 

Urad varuha človekovih 
pravic pa je tokrat opozoril 
tudi na morebitne kršitve 
otrokovih pravic v televizij-
skih resničnostnih šovih, 
kjer nastopajo tudi mladolet-
ne osebe. Po poizvedbi v 

mieži otroških ombudsma-
nov v Evropi, ki zajema več 
kot 20 držav, kjer imajo s 
tem že izkušnje, varuhov na-
mestnik Tone Dončič opo-
zarja zlasti starše, ki otroke 
izpostavljajo medijskemu 
blišču, da so dolžni skrbeti za 
pravice svojih otrok in jih ob-
varovati pred škodljivi vplivi 
posegov v njihovo zasebnost 

Varuh človekovih pravic 
Matjaž Hanžek, ki ga bo na 
tem mestu v drugi polovici 
februarja nasledila Zdenka 
Čebašek Travnik, je na eni 
zadnjih novinarskih konfe-
renc pred iztekom svojega 
mandata še dejal, da se na 
njegov urad obrača tudi veli-
ko ljudi, ki so jim kratene so-
cialne pravice. Omenil je 
predvsem šikaniranje zapo-
slenih in nezakonite odpove-
di delovnih razmerij v neka-
terih zasebnih podjetjih. Če 
posameznik išče pravico na 
sodišču, to traja več mučnih 
let, ko pa ji je končno zado-
ščeno, si z njo ne more veli-
ko pomagati, zlasti če podjet-
ja, kjer je bil zaposlen, ni več. 

Po kongresu konec obračunov 
D A N I C A Z A V R L Z L E B I R 

Kranj - Na jutrišnjem kon-
gresu LDS bodo glasovali o 
zaupnici predsedniku Jelku 
Kacinu, kar priteguje največ-
jo pozornost javnosti. Kak-
šen razplet pričakujejo dele-
gati, smo vprašali dva od 
njih, ki bosta na kongresu 
zastopala Gorenjsko. Andrej 
Dolenc iz Kranja, član sveta 
LDS in vodja lokalne pisarne 
te stranke na Gorenjskem, 
meni, da zaupnica predsed-
niku ne bo vprašanje. 

"Delovanje v stranki se 
spreminja v skladu z njeno 
liberalno usmeritvijo, večji 
vpliv se daje članstvu, dialo-
gu, soočanju in upoštevanju 
različnih mnenj ... Odkar je 
na čelu stranke Jelko Kacin, 
je težnja po spremembah v 
tej smeri še bolj prišla do iz-
raza, nekateri pa se spre-
membam upirajo, žal tudi 
prepoznavni člani LDS. Pri-
čakujem, da bo na kongresu 
izglasovana zaupnica felku 
Kacinu, ki je bil za predsed-
nika stranke izvoljen na kon-

gresu leta 2005 v prvem kro-
gu in s prepričljivo večino. 
Ko se bo to zgodilo, se mora-
jo javna obračunavanja v 
LDS prenehati in čas bo že, 
da se stranka posveti svoje-
mu programu in pripravi 
kandidatov za državnozbor-
ske volitve," meni Andrej 
Dolenc, eden mlajših članov 
LDS. Kaj pa pričakuje preka-
ljeni dan stranke Anton Ka-
pus iz Radovljice, sicer tudi 
podpredsednik gorenjskega 
pokrajinskega odbora LDS? 
"Pričakujem, da se bodo raz-

mere v stranki uredile in da 
bo rezultat glasovanja o za-
upnici dokončno rešil odnos 
do predsednika. Če bo zaup-
nica izglasovana, bodo mora-
li po kongresu to dejstvo pri-
znati vsi člani, tudi tisti, ki 
menijo, da je LDS že od ne-
kdaj njihova last. Če zaupni-
ce ne bi bilo, pa je treba iska-
ti novo kadrovsko rešitev. 
Prepričan sem, da ima Jelko 
Kacin pri članstvu dovolj 
podpore, zlasti za Gorenjsko 
lahko izrazim takšno prepri-
čanje," je dejal Anton Kapus. 

P R E j E U S M O 

Kujundžič 
izstopil iz SDS 

v Gorenjskem glasuje 16. 
januarja izšel članek z naslo-
vom "Kujundžič izstopil iz 
SDS", v katerem je poslanec 
Miknko Zihfrl povedal kar ne-
kaj neresnic. 

Trditev, da po moji izvolitvi 
za predsednika Občinskega od-
bora SDS ŠkojSa Loka ni bil 
več vabljen na seje izvršilnega 
odbora, preverljivo ne drži. Po-
sedati je treba samo kopije va-
bil v arhivu in se Mi, da to ni 
res. Poslanec Miknko Ziherl je 
bil v letu 2006 vabljen na vse 

seje izvršilnega odbora, svetni-
ške skupine in strokovnega sve-
ta ter na vse neštete akcije in 
dogodke, ki smo jih organizira-
li. V povpre^u smo lani v ob-
činskem odboru SDS organizi-
rali po dva dogodka na teden, 
skupaj torej sto. Poslanec Mi-
knko Ziherl se je udeležil reci 
in piši dveh ali treh. V času vo-
lilne kampanje za lokalne vo-
litve se ni udeležil niti ene akci-
je občinskega odbora SDS, si-
stematično pa se je udeleževal 
predvolilnih akcij SLS, sestan-
kov njihovega volilnega štaba 
in v medijih ter na terenu pod-
piral izvolitev njihovih kandi-
datov. Počel je stvari, ki bi mo-
rale biti osnova za izključitev 

iz stranke, ne pa da še rtaprg 
uživa njeno podporo. 

Glede na obseg in kvaliteto 
opravljenega dela, ni občinski 
odbor SDS v nikakršni krizi in 
njegovo vodstvo odrezano od 
baze, kakor trdi poslanec Zi-
herl. Stanje v občinskem odbo-
ru in v njegovem izvršilnem 
odboru je zelo dobro, ni pa re-
čeno, da člani odbora dobro 
mislijo o poslancu Ziherlu. On 

je bil ves čas "odrezan od 
baze", medtem ko je "baza" 
delala, in to dobro in veliko de-
lala. 

Občinski odbor SDS ni do-
živel nikakršne izgube ugleda, 
kakor trdi poslanec Ziherl, am-
pak je na podlagi dobrega dela 
vseh in vsakogar tudi bistveno 
izboljšal volilni rezultat izpred 
dveh let, ko je bil kandidat se-

danji poslanec Ziherl. Takrat 
je loška SDS dobila 31 odstot-
kov, povprečno v državi pa 29 
odstotkov glasov, kar je za dva 
oziroma po statističnih prera-
čunih za sedem odstotkov več. 
Zdaj smo v loški SDS dosegli 
22 odstotkov, povprečno v drža-
vi pa je bil rezultat 16-odstoten. 
Državno povprečje smo torej 
preseki za šest oziroma po sta-
tističnih preračunih za od-
stotkov. Moja napoved: če se bo 
poslancu Ziherlu uspelo dati 
izvoliti za predsednika loške 
SDS, bo ta na prihodnjih volit-
vah dosegla za šest odstotkov 
slabši rezultat od državnega 
povpre^a stranke. 

BLAŽ K U J U N D Ž I Č , 

zdaj neodvisni občinski 
svetnik v Škofji Loki 

mailto:danica.zavrl@g-glas.si
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Direktorji ne odhajajo 
skupaj z župani 
Po letošnjih lokalnih volitvah, ki so na Gorenjskem dale enajst novih županov, bi lahko pričakovali, 
da bodo hkrati s starimi župani odšli tudi dosedanji direktorji občinskih uprav. 

D A N I C A Z A V R L Ž U E B I R 

Direktorji, v nekaterih 
občinah se imenujejo tudi 
tajniki občinskih uprav, so 
namreč najožji sodelavci 
županov, slednji imajo v 
zvezi z njihovim imenova-
njem in razreševanjem od-
ločilne pristojnosti, zato ne 
bi bilo čudno, če bi se hkra-
ti s starimi župani iz občin 
poslovili tudi oni, novi žu-
pani pa bi na mesto ključ-
nega Človeka v upravi ime-
novali svoje ljudi. Ponekod 
se je po volitvah tako tudi 
zgodilo. Večina pa jih osta-
ja, vsaj tako kažejo naši po-
datki, pridobljeni v občinah 
na Gorenjskem, vsaj dokler 
se jim letošnje poletje ne 
bodo iztekli (doslej) štirilet-
ni mandati, Id jim jih je po-
delil zakon iz leta 2003. 
Pred tem so imeli tudi oni, 
enako kot drugi občinski 
uradniki, sklenjena redna 
delovna razmerja. 

Večina direktorjev ostaja 

V večini občin, če so le do-
volj velike, so že na začetku 
osnovali občinske uprave, ki 
opravlja upravne, strokovne, 
pospeševalne in razvojne na-
loge v 2wezi z zagotavljanjem 
javnih služb iz občinske pri-
stojnosti. Občinsko upravo 
ustanovi občinski svet na 
predlog župana, njene nalo-
ge in splošno organizacijo 
pa v občini ureja splošni akt 
Usmerja in nadzira jo žu-
pan, njeno delo pa vodi taj-
nik oziroma direktor občin-
ske uprave. Slednji ima po-
ložaj javnega uslužbenca. Po 
zakonu o javnih uslužben-
cih, ki je bil sprejet sredi leta 
2003, lani pa z novelo dopol-
njen, se ta položaj pridobi z 
imenovanjem. Tako eden od 
zakonskih členov določa, da 
direktorja uprave lokalne 
skupnosti imenuje "tisti, ki 
mu je direktor neposredno 
odgovoren", torej župan. Di-
rektorjevo (tajnikovo) delo je 
vezano na mandat. Zakon iz 
leta 2003 je tistim, ki so bili 
ob sprejetju tega zakona že 
na mestu direktorjev občin-
skih uprav, naložil štiriletni 
mandat, novi bodo na po-
ložaju pet let Najvišji urad-
nik v lokalni skupnosti je 
lahko izbran na podlagi jav-
nega razpisa, lahko pa mu 
župan podaljša mandat ali 
ga razreši tudi brez javnega 
ali internega natečaja. 

Kdo od direktorjev občin-
skih uprav v gorenjskih obči-

nah ostaja in kdo se hkrati z 
dosedanjim županom po-
slavlja? Na Občini Jesenice 
direktorica občinske uprave 
ostaja Slavka Brelih, na Ob-
čini Kranjska Gora pa Jože 
Brudar. 

Čeprav je novi žirovniški 
župan Leopold Pogačar 
kmalu po izvolitvi napove-
dal, da bo imenoval novega 
direktorja občinske uprave, 
se to kasneje ni zgodilo. Se 
naprej svojo funkdjo oprav-
lja Bernarda Resman, ki pa ji 
bo konec junija potekel štiri-
letni mandat. Pogačar je po-
vedal, da bodo v skladu z za-
konom marca objavili javni 
razpis za delovno mesto di-
rektorja občinske uprave. Se-
danja direktorica Bernarda 
Resman nam je zaupala še, 
da se bo tudi sama najverjet-
neje prijavila nanj. 

Boris Malej, ki je po petlet-
ni pogodbi vodil občinsko 
upravo v Bohinju, ni več 
njen direktor, novega pa tudi 
še nimajo. Iščejo ga z razpi-
som, vendar še ni dokončen, 
imenovanje je zadržala pri-
tožba, nam je pojasnil bo-
hinjski župan Franc Kra-
mar. Zdaj že bivši direktor 
občinske uprave odhaja z od-
pravnino. Na Bledu direktor 
občinske uprave ostaja Du-
šan Prezelj. Pravi, da bo to 
ostal do letošnjega polletja, 
ko se mu izteče štiriletni 
mandat, Id ga je zakon o jav-
nih uslužbencih leta 2003 
predpisal med drugim tudi 
za direktorje občinskih up-
rav. Dotlej je bil na občini 
Bled redno zaposlen. 

Čakajo na odgovor 

V novi občini Gorje nam z 
imenom direktorja, ki naj bi 
vodil predvidoma petčlansko 
občinsko upravo, še niso 
mogli postreči. Pred formi-
ranjem lastne občinske 
uprave namreč še čakajo na 
o^ovor iz prej skupne obči-
ne Bled, ali bodo obdržali 
vse delavce v svoji upravi ali 
lahko pričakujejo, da bodo 
dobili koga od njih. 

V radovljiški občini je ob-
činsko upravo v prejšnjem 
županskem mandatu vodil 
Boris Marčetič, Id nadaljuje 
tudi v tem mandatu; tako kot 
drugim direktorjem občin-
skih uprav pa mu bo mandat 
potekel 30. junija letos. Ob-
činsko upravo v Tižiču je za-
pustila prejšnja direktorica 
Marta Jarc iz Kranja. Na njeno 
mesto je 10. januarja 2007 kot 
vršilec dolžnosti direktorja pri-

Jože Brudar, občinska 
uprava Kranjska Gora 

šel Drago Zadnikar iz Kovor-
ja. V Naklem je še naprej di-
rektor občinske uprave Drago 
Goričan, v Preddvoru pa Mar-
ko Bohinec. 

Občina Jezersko nima ob-
činske uprave, nepoklicna 
sta tako župan kot tajnica Li-
dija Nahtigal, slednja za ob-
čino dela po pogodbi. 

V Cerkljah na Gorenj-
skem bodo v kratkem dobili 
prvega direktorja občinske 
uprave v zgodovini občine. 
Vse od njenega nastanka v 
letu 1995 ga namreč niso 
imeli. "Ocenil sem, da je tre-
ba okrepiti delo uprave, prav 
tako pa nam tudi zakon nala-
ga, da zaposlimo direktorja 
občinske uprave. Na to nas 
je opozorilo tudi ministrstvo 
za javno upravo," je pojasnil 
župan Franc Čebulj. Na jav-
ni razpis so prispele štiri pri-
jave, če torej ne bo zapletov, 
bodo prvega direktorja ob-
činske uprave zaposlili do 
konca marca, je napovedal 
župan. V občini Šenčur 
fiinkcijo tajnika občine (oz. 
direktorja uprave) že od leta 
1995 naprej opravlja Marija 
Cankar, in kot nam je razlo-
žil župan Miro Koželj, bo 
Cankarjeva občinsko upravo 
vodila tudi v prihodnjem ob-
dobju. 

"Tatjana Hudobivnik je vr-
šilka dolžnosti direktorice 
občinske uprave od decem-
bra 2005, ko je Ivan Hočevar 
zapustil to delovno mesto. 
Razpis za direktorja občin-
ske uprave načrtujemo v 
kratkem," je povedal Dami-
jan Peme, župan Mestne ob-
čine Kranj. 

Na Občini Škofja Loka di-
rektor občinske uprave osta-
ja Jernej Prevc, na Občini 
Železniki pa Jolanda Pintar. 
Oba to delo opravljata več 
kot en mandat V občini Go-
renja vas-Poljane bo delo di-
rektorja občinske uprave še 

Drago Zadnikar, občinska 
uprava Tržič 

naprej opravljala Elizabeta 
Rakovec. "Z njenim delom 
sem zadovoljen, zato ne vi-
dim razlogov za zamenjavo," 
pravi župan Milan Čadež. V 
Žireh pa se konec junija obe-
ta zamenjava v vrhu občin-
ske uprave. Tajniku Andreju 
Poljanšku se namreč izteče 
petletni mandat, znova pa ne 
misli kandidirati za to delo-
vno mesto, nam je zatrdil. 
Tako bodo novega direktorja 
občinske uprave poskušali 
najprej poiskati z notranjim 
razpisom. Če ne bodo uspeš-
ni, bodo objavili še javni raz-
pis. 

V Vodicah brez direktorja 

Občinsko upravo v Medvo-
dah že vse od ustanovitve ob-
čine vodi Vanja Debeljak, ki 
je po izobrazbi univerzitetna 
diplomirana pravnica. 

V Kamniku je direktor ob-
činske uprave že vrsto let 
Ivan Pristovnik, ki se bo spo-
mladi poslovil in odšel v po-
koj, v Komendi občinsko 
upravo vodi Majda Ravnikar, 
v Domžalah je tudi po lokal-
nih volitvah na čelu uprave 
Edvard Ješelnik, v Moravčah 
Nevenka Zaviršek, v Trzinu 
pa Polona Gorše Prusnik. V 
Lukovici opravlja fiinkdjo v. 
d. direktorice Tatjana Suha-
dolc, prav tako imajo v. d. di-
rektorice v Mengšu, kjer bo 
upravo do zaključenega raz-
pisa vodila Marija Kos. Brez 
direktorja pa so že kakšni 
dve leti v Vodicah, kot kaže 
pa bo tako še nekaj časa, saj 
razpisa za direktorja občin-
ske uprave še niso objavili. 

Zbrali novinarji: 
Urša Petemel, Ana 

Hartman, Stojan Saje, 
Suzana P. Kovatič, Mateja 

Rant, Boštjan Bogataj, 
Simon Šubic, Maja 

Bertoncelj, Jasna Paladin in 
Cveto Zaplotnik 

Zataknilo seje že 
pri financiranju 
B O Š T J A N B O G A T A J 

Kranj - V ponedeljek so pred-
stavniki 18 gorenjskih občin 
konstituirali Razvojni svet 
Gorenjske (svet županov), za 
predsednika pa so izvolUi 
kranjskega župana Damija-
na Pemeta. Že na prvi seji se 
je zataknilo pri obravnavi fi-
nančnega načrta priprave 
razvojnii programov za ob-
dobje 2007-2009. "Veliko 
vprašanj se je pojavilo glede 
ključa delitve financiranja in 
usklajevanja s proračuni ob-
čin. O tem se bomo dogovo-
rili čez tri tedne," je optimist 
Peme. Manj zadovoljen je bil 
njegov kolega Franc Čebulj 
iz občine Cerklje: "Ne podpi-
ram ključa delitve stroškov, 
saj bi občine morale nakaza-
ti veliko denarja, končni 
učinki pa niso znani." 

Slavka Zupan, namestnica 
direktorja razvojne agendje 
BSC Kranj, pravi, da je agend-
ja zares podala predlog za po-
večanje financiranja agendje, 
za delovanje razvojnega sveta, 
za vzpostavitev sedmih regio-
nalnih menedžerjev, za regio-
nalni marketing in odnose z 
javnostjo. Skupno gre za štiri-
sto tisoč evrov ali sto milijonov 
tolarjev sredstev. "Poraja se 
vprašanje, ali vse to potrebuje-
mo. Menimo, da je to nujno 
za razvojni preskok, drugi 
spet menijo, da niso pravi kri-
teriji sofinanciranja," pravi 
Zupanova. Njen kolega Rok 
Šimenc iz Razvojne agendje 
Sora pa dodaja, da je Razvojni 
program za Gorenjsko za ob-
dobje 2007-2013 eden najbolj-
ših v Sloveniji: "Če želimo to 
zadržati je nujno tudi sofinan-
ciranje." 

K O M E N D A 

V Suhadolski jami bo samo predelovalnica odpadkov 

Komendski župan Tomaž Drolec opozarja, da so se v medi-
jih v zadnjih dneh pojavili napačni podatki o tem, da bodo v 
komendski občini uredili gorenjsko odlagališče odpadkov. 
Kot je poudaril, bo v t i. Suhadolski jami samo sortirnica in 
predelovalnica odpadkov in v občini ne bo ostal niti kilo-
gram smeti. Si pa Komendčani zelo želijo sodelovanja tako 
z državo kot tudi gorenjskimi občinami, zato bo Drolec, ki je 
o svoji nameri že pred časom obvestil vse sosednje župane, 
takoj ko bo padla odločitev o odlagališču Kovor, sklical se-
stanek z gorenjskimi kolegi. V teku je sprejem lokacijskega 
načrta, ki so ga začeli pripravljati že lansko pomlad, še letos 
pa bo treba pripraviti vso potrebno dokumentacijo, s katero 
bi zagotovili tudi evropska sredstva. Težav s soglasji doma-
činov župan ne pričakuje. J. P. 
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S T O J A N S A J E 

Zgodba brez konca 

P redlani so v Tržiču zače-
li razmišljati o ureditvi 
gorenjskega centra za 

ravnanje z odpadki. Občinsko 
vodstvo je predlagalo, da bi pre-
oblikovali deponijo v Kovotju v 
sodoben center. Oktobra in no-
vembra 2005 so na zborih kra-

janov predstavili tri možne va-
riante: ohranitev odlagališča le 
za občino, zaprtje odlagališča 
in odvoz odpadkov drugam ter 
ureditev medobčinskega centra 
za I JO tisoč prebivalcev. Na po-
svetovalnem referendumu de-
cembra 200j je sicer 56 odstot-
kov udeležencev v občini pod-
prlo slednjo možnost, svoj odlo-
čen NE pa je izreklo prek 71 
odstotkov prebivalcev KS Ko-
vor. To je zanje pomenilo ko-
nec razmišljanj o medobčin-
skem centru, saj je župan Ru-
par sam postavil ;;o-odstotni 
prag nasprotovanja domači-
nov kot še sprejemljiv. 

Leto 2006 je kljub takemu 
izidu referenduma minilo 
prizadevanjih Občine Tržič, 
da hi se sporazumela 2 drugi-
mi občinami o ureditvi centra 

v Kovotju. Doslej je dalo soglas-
je na vsebino pogodbe 14 občin, 
kar pa ni zagotovilo za srečni 
konec zgodbe. Vmes so v Ko-
votju ustanovili društvo Civil-
na iniciativa za ohranitev 
zdravega okolja. Njegovi člani 
so oktobra lani obiskali minis-
tra Podobnika v Ljubljani, kjer 
so izrazili nasprotovanje ta-
kim postopkom. Ta mesec so si 
z njim in njegovimi sodelavci 
ogledali deponijo Kovor, ki še 
vedno ni urejena po predpisih. 
Spet so zavrnili možnost, da bi 
v njihovem okolju uredili ve^i 
center za ravnanje z odpadki. 

Kaže, da voljo teh ljudi bolj 
spoštujejo v državi kot doma. 
Drugače ni mogoče sklepati po 
izredni seji občinskega sveta v 
Tržiču, med katero je nekdanji 
župan zahteval razpravo o 
centru v Kovotju in nato še 
sklic seje prihodnji teden. 
Vprašanje je le, ali bo med no-
vimi svetniki močngša želja po 
zdravem okolju ali ozdravitvi 
revne občinske blagajne z rento 
za umestitev medobčinskega 
centra. 

Nagradi na Gorenjsko 
IGOR K A V Č I Č 

Ljubljana - V sredo so v Ljub-
ljani podelili najvišja prizna-
nja Javnega sklada republike 
Slovenije za kulturne dejavno-
sti za leto 2006. Podeljenih je 
bilo šest plaket, od tega dve 
ustvarjalcema z Gorenjske. 
Srebrne plakete so prejeli ple-
salec in koreograf Iztok Kovač, 
akademski slikar Tone Rački, 
ljubiteljski igralec Ciril Jurčič, 
Oktet Suha in tamburaški za-
nesenjak Janez Kermelj iz Re-
teč, zlata plaketa pa je bila po-
deljena dramski igralki, reži-
serki, prevajalki in vsestranski 
kulturni animatorki, Radovlji-
čanki Alenki Bole Vrabec. Že 
več kot štirideset let jo srečuje-
mo na mnogih ustvarjalnih 
področjih, če bi uporabil njene 
besede, na pisani trati sloven-
skega ljubiteljstva, na samo-
tnem otoku prevajanja in v 

mozaiku duš dramske igralke. 
"Nagrada je neke vrste potrdi-
tev, da so bili dolgi kilometri 
na poti, slabe vremenske raz-
mere, mrzle dvorane, po-
manjkanje denarja... vendarle 
drugotnega pomena v primer-
javi s tem, kar mi je skupaj z 
ljubiteljskimi ustvarjalci uspe-
lo uresničiti v štiridesetih le-
tih," je povedala nagrajenka Ln 
dodala, da je vesela, da ji je 
hkrati s tem lispelo tudi "pol-
niti baterije" z njeno veliko lju-
beznijo, literaturo in prevaja-
njem. 

"Priznanje je spodbuda za 
nadaljnje delo in nova odreka-
nja, da le posije luč v človeko-
ve najbolj skrite kotičke. Če-
prav lahko vedno rečem, da je 
vse, kar sem delal, bilo iz ve-
selja in želje, da se reteška 
tamburaška tradicija ohrani 
in porine še kakšno stopničko 
više," je povedal Kermelj. 

Janez Kermelj in Alenka Bole Vrabec / Foto-am soih 

Zlivajo gnojnico na lastno glavo 
To je Pavel Rupar menil o objavi seznama upnikov, ki jim Občina Tržič dolguje prek 3,16 milijona 
evrov. V najetje 1,5 milijona evrov kredita pa so jih prisilile nujne naložbe. 

S T O J A N S A J E 

Tržič - Med ponedeljkovo iz-
redno sejo občinskega sveta 
je bila najbolj vroča informa-
cija o upnikih Občine Tržič 
konec leta 2006. Kot je dejal 
župan Borut Sajovic, so jo 
pripravili na željo občinskih 
svetnikov pred skorajšnjo 
obravnavo proračuna za leto 
2007. Za zdaj je znano, da 
skupni dolg občine znaša 
prek 3,16 milijona evrov ozi-
roma 758 milijonov tolarjev. 
Med upniki so dobavitelji, 
javni zavodi, posamezniki, 
društva in organizacije. Sez-
nam na 16 straneh bo do-
končen do sestave zaključne-
ga račima proračuna za leto 
2006, ko bodo znane števil-
ke o prenosu neplačanih ob-
veznosti v letošnji proračim. 
Vanj bo treba vnesti tudi za-
htevek Davčne uprave RS za 
vrnitev nadomestila za upo-
rabo stavbnih zemljišč pod-
jetju Cablex, ki znaša z obres-

tmi 258.721 evrov (62 milijo-
nov tolarjev). Občina Tržič je 
lani najela dgbrih 1,5 milijo-
na evrov (360 milijonov to-
larjev) dolgoročnega posoji-
la, za katerega bo kljub mo-
ratoriju na vračilo glavnice 
letos plačala banki 54.535 ev-
rov (prek 13 milijonov tolar-
jev) obresti. Zato si nova ob-
činska uprava prizadeva tudi 
za zmanjšanje lastnih stro-
škov, je župan Sajovic pove-
dal svetnikom. 

Nekdanji župan Pavel Ru-
par je ob oceni, da je objava 
seznama v javnosti pravno 
sporna, označil potezo nove-
ga vodstva kot zlivanje gnoj-
nice na lastno glavo. Poudaril 
je, da je bil najem posojila nu-
jen zaradi obnove šole Pod-
Ijubelj, gradnje prizidkov k 
OŠ Bistrica, posodobitve 
Cankarjeve ceste v Tržiču in 
sanacije udora na cesti v Doli-
no. Menil je, da bo dolg znat-
no manjši ob realizaciji vseh 
prilivov, zato naj bi ga popla-

Prva seja tržiškega občinskega sveta (na sliki) je pokazala, 
da bo glavni nasprotnik novega vodstva Pavel Rupar. 
Svetniki na tej strani dvorane se zgledujejo po njem tudi 
pri glasovanju, sicer si lahko zaslužijo celo žaljivko. 

čali v pol leta. Zahteval je še 
objavo prihodkov, ki jih je pri-
dobila prejšnja uprava od Ev-
rope za pomembne projekte. 
Za slednje je župan Sajovic 
ugotovil, da bo največji pro-
blem zagotovitev lastrah sred-
stev, Ruparjeve napovedi o hi-

trem poplačilu dolgov pa so 
zanj pravljica. Po razpravi, 
med katero so nekateri svet-
niki hvalili opravljeno delo v 
preteklosti, drugi pa izražali 
skrb nad zadolženostjo obči-
ne, so informacijo .sprejeli z 
večino glasov. 

Kulturni dan brez dramske sekcije 
Slavnostni govornik na proslavi ob osmem februarju v Vrbi bo Ciril Zlobec. Za razliko od prejšnjih let 
pri pripravi ne sodeluje dramska sekcija kulturnega društva. Zataknilo se je pri denarju. 

A N A H A R T M A N 

Žirovnica - V Vrbi, rojstnem 
kraju Franceta Prešerna, so 
za pripravo programa ob os-
mem februarju, kulturnem 
prazniku, odgovorni Zavod 
za turizem in kulturo Žirov-
nica, Občina Žirovnica, Go-
renjski muzej in Kulturno 
društvo dr. France Prešeren 
Žirovnica (KD). Pri pripravi 
osrednje slovesnosti ob kul-
turnem prazniku so pretekla 
leta vedno sodelovali tudi 
člani dramske sekcije, ki je 
sledila ideji oživljanja zgodb 
velikih rojakov iz Žirovnice. 
A ker je sekcija maloštevilna. 

so morali v izvedbo nekate-
rih projektov vključiti zuna-
nje sodelavce, ki so za svoje 
delo pričakovali honorar. 

Do spora je prišlo decem-
bra ob pripravi proslave ob 
občinskem prazniku. Kot je 
pojasnil predsednik KD Jože 
Resman, je dramska sekcija 
tedaj k sodelovanju povabila 
zimanjega režiserja, ki je pri-
čakoval honorar v višini 250 
tisoč tolarjev. "Nikogar nismo 
izključili iz priprave progra-
ma ob Prešernovem dnevu. 
Dramska sekcija je bila po-
vabljena k pripravi, a pod po-
gojem, da poiščejo svoje lju-
di. Tako pa je že predračun 

za njihov projekt, v katerem 
bi igral tudi Tone Kuntner, 
znašal 350 tisoč tolarjev. Mi 
se gremo ljubiteljsko kultu-
ro. Članska dramska zased-
ba omogoča izvedbo zelo 
omejenih vsebin, zato smo 
oživili mladinsko dramsko 
sekcijo in izkazalo se je, da je 
med mladimi veliko zanima-
nja za sodelovanje na tem 
področju," je še razložil. 

Tako bodo na osrednji 
proslavi ob osmem februar-
ju ob 14. uri pred Prešemovo 
hišo nastopile vse tri pevske 
skupine in mladinska dram-
ska skupina KD. "Idejna za-
snova za program temelji na 

Krstu pri Savici. Tudi sicer 
so vse letošnje aktivnosti po-
vezane s tem delom," je po-
vedal Resman. Slavnostni 
govornik bo Ciril Zlobec. Na 
drugi strani pa so v dramski 
sekciji prepričani, da mora 
celostno podobo tako po-
membne proslave, ki gre v 
neposredno v eter, postaviti 
profesionalec. Obenem se 
sprašujejo, zakaj se KD obre-
menjuje s stroški, ki bi jih ne 
nazadnje pokrila občina. Že-
lijo si kakovostno prireditev 
in dodajajo, da ni prav, da 
društvo z mladino "rešuje" 
proslavo ob Prešernovem 
dnevu. 

STARA F U Ž I N A 

Domačin i o Triglavskem narodnem parku 

Pripravlja se nov zakon o Triglavskem narodnem parku, zato 
je bohinjski župan Franc Kramar v Stari Fužini sklical sesta-
nek z občani, ki živijo na tem območju. Župan je namreč po 
sklepu občinskega sveta imenovan v državno komisijo za 
pripravo zakona, zato je želel pridobiti čim več informacij od 
domačinov, ki živijo v TNP. "Slednji so precej kritični do 
omejitev, ki jih prinaša življenje v parku, nanizali so številne 
posamične probleme," je o razpravi povedal Franc Kramar. 
Z novim zakonom naj bi našel ustrezno ravnovesje med za-
ščito narave v TNP in možnostjo gospodarskega razvoja na 
tem območju. Kot primer Kramar navaja smučišče Vogel, ki 
brez umetnega zasneževanja v prihodnje v zelenih zimah ne 
bo moglo preživeti, dejavnosti, ki jim določila zakona o TNP 
ne dajo dihati, pa je še nekaj. "Zakone pišejo v Ljubljani, ži-
veti pa jih moramo v Bohinju," še dodaja Kramar. D. Ž. 

RADOVLJICA 

Ustanovili društvo za avtizem D A N 

v Sloveniji so prvo društvo za avtizem DAN (Defeat Autism 
Now! - Premagajmo avtizem zdaj!) ustanovili septembra 
predlani v Trbovljah, ob koncu lanskega leta so ga še v 
Radovljici, Brežicah in Ljubljani, ustanavljajo pa jih še v 
Murski Soboti, Slovenskih Konjicah in Kopru. Društva po-
magajo otrokom in drugim ljudem z avtistično motnjo, 
trenutno se v Sloveniji po protokolu DAN zdravi petnajst 
otrok. Avtizem je razvojno nevrološka motnja, ki se kaže pri 
komunikaciji, vedenju ter čustveni in socialni neodzivnostl. 
Čeprav pravi razlog za nastanek bolezni ni znan, so v 
društvu vse bolj prepričani, da ima motnja biološko osnovo. 
Zavzemajo se za napotitev družin avtističnih otrok na 
preiskave v tujino, kjer zdravnik na podlagi preiskav krvi, uri-
na, blata in las predpiše najprimernejšo terapijo oz. zdrav-
ljenje. C. Z. 



GORENJSKA 

Kdo bo gradil na Krvavcu? 
N a Krvavcu, t o č n e j e Pod jezerc i , j e v prostorskih d o k u m e n t i h o b č i n e Cerklje res predvidena postav i tev 

hotela in a p a r t m a j e v , nihče pa ne ve nič o t e m , da bi bil graditel j p o s l o v n e ž juri j Schol lmayer . 

S I M O N Š U B I C 

Cerklje na Gorenjskem - V 
časniku Finance so v pone-
deljek napovedali, da bo zna-
ni ljubljanski poslovnež Jurij 
ScholIniayer na planini Je-
zerca pod Krvavcem v pri-
hodnjem letu začel graditi 
dvesto apartmajev s centrom 
dobrega počutja, pri 30 mili-
jonov evrov vrednem projek-
tu pa naj bi mu s polovico 
sredstev pomagali ameriški 
partnerji. "To ni res in ni-
mam k temu kaj dodati," je 
na naše poizvedovanje v sre-
do odgovoril Schollmayer, 
sicer solastnik MTV Adria. 
Priznal pa je, da je v prete-
klosti res razmišljal o podo-
bnem projektu na Krvavcu. 

Tudi župan občine Cerklje 
na Gorenjskem Franc Če-
bulj je bil presenečen: "Prvič 
slišim, da bi Schollmayer na-
meraval graditi na Krvavcu. 
Sicer pa so se za Krvavec v 
preteklosti že zanimali tudi 
Francozi in Rusi, sedaj men-
da še Američani. Upam, da 
se bo nekdo tudi resnično 
odločil investirati v turistične 
zmogljivosti na tem območ-

ju. Dobrodošel je vsak. saj bi 
taka investicija precej prispe-
vala k razvoju Krvavca in 
Cerkelj." Direktor RTC Krva-
vec Srečko Retuznik je prav 
tako zanikal, da bi se sploh 
kdaj videl ali slišal z Jurijem 
Schollmayerjem. "Res pa je, 
da se z občino Cerklje pogo-
varjamo o skupnih projek-
tih. Na to temo se bomo tudi 
sestali na začetku februarja," 
je pojasnil. 

Sicer pa v prostorskih aktih 
občine Cerklje, tudi v pros-
torski strategiji, ki jo priprav-

ljajo, v resnici predvidevajo 
apartmajsko-hotelski kom-
pleks Pod Jezerd s približno 
500 ležišči. Do doline Jezer-
ca so lani pripeljali asfaltno 
cesto, tam pa predvidevajo 
tudi ureditev velikega parki-
rišča za približno 550 vozil. 
Pod planino Jezerca namreč 
nameravajo urediti t. i. se-
kundami sprejemni center 
za obiskovalce Krvavca. 

Na celotnem območju Kr-
vavca trenutno razpolagajo s 
približno 800 ležišči, v na-
stajajoči prostorski strategiji 

pa predvidevajo skupno še 
dodatnih tisoč ležišč. S tem 
pa ne bodo pokrili vseh po-
treb p)0 novih prenočitvenih 
zmogljivostih, saj po trenut-
ni oceni v občini Cerklje pri-
manjkuje vsaj dva tisoč le-
žišč. Že nekaj let napovedu-
jejo tudi gradnjo hotela s 
centrom dobrega počutja v 
Češnjevku, vendar se inve-
stitorju - investicijski družbi 
Al - prav nikamor ne mudi. 
Hotel bi namreč po napove-
dih morali začeti graditi že 
lani. 

Zdravnica z urgence za direktorico 
v z d r a v s t v e n e m d o m u Kranj s o na razpisu za direktor ico izbrali z d r a v n i c o Lili G a n t a r Ž u r a . 

S U Z A N A P . K O V A Č I Č 

Kranj - S prvim januarjem je 
Lili Gantar Žura, dr. med., 
sjjecialistka splošne medici-
ne, nastopila delovno mesto 
direktorice Zdravstvenega 
doma Kranj, saj se je prejšnji 
direktor Peter Štular upoko-
jil. Žurova je zdravnica v 
Zdravstvenem domu Kranj 
od leta 1993, v zadnjih treh 
letih je delala na urgenci 
oziroma v Prehospitalni eno-
ti Kranj. "V zdravstvenem 
domu so me izbrali na podla-
gi razpisa. Čakam še na for-
malno potrditev mestnega 
sveta. Ker želim ohraniti stik 

ŽIROVNICA 

Jutri d a n odprt ih vrat 
v Č o p o v i hiši 

Zavod za turizem in kulturo 
Žirovnica jutri v Čopovi 
rojstni hiši pripravlja dan 
odprtih vrat. Za to so se 
odloČili ob 210. obletnici 
rojstva Matije Čopa. Med 
10. in 15. uro bo možen 
brezplačen ogled njegove 
spominske zbirke in multivi-
zije. Lani so v Čopovi rojstvi 
hiši našteli okoli pet tisoč 
obiskovalcev. A. H. 

z zdravniško prakso, sem 
polovico delovnega časa še 
vedno na urgend, drugo pol-
ovico sem direktorica. Sled-
nje mi predstavlja tako oseb-
ni kot poslovni izziv," je po-
vedala Lili Gantar Žura. Več-
jih investicij oziroma spre-
memb v kratkem ne načrtu-
je. "Vse investidje, ki so že v 
teku, na primer prenova 
splošnih ambulant, se nada-
ljujejo. Oživili pa bomo našo 
spletno stran," je povedala. 

"Se vedno nam manjka 
dermatologov, trenutno nam 
na tem oddelku pomaga 
zdravnica iz ljubljanskega 
Kliničnega centra. Na sploš-

no je premalo splošnih zdrav-
nikov, saj nam primanjkujejo 
kar trije. Poznajo se tudi dol-
gotrajnejše bolniške odsotno-
sti," se s kadrovskimi težava-
mi sooča nova direktorica. 

Kako je s podeljevanjem 
koncesij? "Za zdaj kakšnega 
posebnega navala glede vlog 
za koncesije nimamo; ena 
vloga je v teku na p)odročju 
okulistike. Zdravniki koncesi-
onarji imajo v pogodbi opre-
deljeno dežurstvo, delovnik, 
storitve zdravstvenega doma 
in pri nas je to rešeno. V na-
šem zdravstvenem domu za-
sebništvo še ni na pohodu, 
verjetno pa v prihodnje zaradi 

Lili Gantar Žura / foio: Tin> doh 

tega trenda tudi mi ne bomo 
izvzeti," je še povedala Lili 
Gantar Žura. 

Znova o odpadkih 
S T O J A N S A J E 

Tržič - Po uvodnih akordih 
tržiške himne so med pone-
deljkovo petumo sejo pora-
bili kar poldrugo uro za dolo-
čitev dnevnega reda. Pavel 
Rupar je predlagal obravna-
vo problematike centra za 
ravnanje z odpadki v Kovor-
ju in dodelitev finančne po-
moči upravljavcu smudšča 

Zelenica zaradi izpada do-
hodka ob pomanjkanju sne-
ga. Kljub nepripravljenemu 
gradivu je uvrstitev prve toč-
ke podprlo 12 svetnikov, za-
vrnilo pa 11. Za drugo točko 
je bilo število glasov ravno 
obratno. Krivec za to je bil 
svetnik SLS Vinko Peme, ki 
si je za neposlušnost pri gla-
sovanju zaslužil žaljivko 
svetnika Ruparja. Slednji si 

je do konca seje premislil 
tudi glede razprave o odpad-
kih. Menil je, da bi bUo pa-
metiieje čim prej sklicati iz-
redno sejo na to temo. Po 
daljšem prepričevanju, kdo 
naj bi pripravil gradivo in 
koga bi bilo dobro povabiti 
na sejo, so se vendarle spora-
zumeli za sklic seje v prihod-
njem tednu. Župan Borut 
Sajovic je izrazil bojazen, da 
bodo s tem le priliU olja na 
ogenj med nasprotniki go-
renjskega centira za ravnanje 
z odpadki v Kovorju. 

Manj denarja v proračunu 
O b č i n a Nak lo pr ičakuje le tos d o b r e 3 ,4 mil i jona 

evrov pr ihodkov oz . 1 9 o d s t o t k o v m a n j kot lani. 

STOJAH S A J E 

Naklo - Na januarski seji ob-
činskega sveta so obravnava-
li in potrdili tudi osnutek 
proračuna Občine Naldo za 
leto 2007. Za zdaj načrtuje-
jo, da jim bo uspelo zbrati 
3.424.107 evrov vseh prihod-
kov. To je v primerjavi s 
predlanskim proračunom za 
16 odstotkov manj in lan-
skim za 19 odstotkov manj. 
Nižji bodo predvsem zneski 
pri komunalnih prispevkih 
in kapitalskih prihodkih, je 
ocenila računovodkinja Dra-
gica Roblek. Kot je menil žu-
pan Janez Štular, je letošnji 
proračun glede na potrebe 
majhen. Predvideli so dobre 
3,5 milijona evrov odhodkov, 
saj je 82.207 evrov ostalo na 
računu od lani. Svetnike je 
zanimalo zlasti povečanje 
stroškov za plače v občinski 
upravi in urejanje cest. Iŝ ve-
deli so, da v upravi načrtuje-
jo zaposlitev urbanista, pove-
čali pa sta se tudi plači direk-
torja uprave in župana. Ker v 
več krajih že dolgo čakajo na 

obnove cest in gradnjo ploč-
nikov, bo treba vse potrebe 
zajeti v načrt za štiriletiio ob-
dobje, je predlagal Marjan 
Babič. Obenem je menil, da 
morajo osnutek pregledati 
vsi odbori in dati svoje pred-
loge pred drugo obravnavo 
proračuna. 

Na seji so med drugim po-
trdili vrednost točke za izra-
čun nadomestila za uporabo 
zazidanega in nezazidanega 
stavbnega zemljišča. Prva ob 
povečanju za pet odstotkov 
znaša 0,00025 «lruga 
pa ob 40-odstotnem dvigu 
0,00010 evra. Kot so pojas-
nili, naj bi slednje povečanje 
prif)omoglo k pozidavi 44 
hektarov nezazidanih zem-
ljišč oziroma njihovi prodaji. 
Sklenili so, da bo enkratni 
prispevek za novorojence v 
občini Naklo znašal v letu 
2007250 evrov. Odločili so 
se tudi, da bo občina name-
nila družini Starc-Gale iz 
Naklega šest tisoč evrov po-
moči za odpravo posledic [DO-
žara, dodali pa bodo še zne-
sek januarsldh sejnin. 

V S P O M I N 

Franc Vrtačnik 
Proti koncu lanskega leta smo se na šenčurskem pokopališ-

ču poslovili od Franca Vrtačnika z Visokega. Pred skoraj 
osemdesetimi leti se je rodil v delavski družini in že v rani 
mladosti občutil boj za vsakdanji kruh, bedo in bc^astvo te-
danjega vsakodnevnega življenja. Komaj sedemnajstleten je 
odšel v partizane v Prešernovo brigado. Po osvoboditvi se je 
vklji*čil v obnovo porušene domovine. Kjerkoli je bilo treba po-
prijeti, je bil zraven. Veliko njegovega dela je vtkano v gradnjo 
Zadružnega doma, v strelsko društvo, v gasilsko društvo, v 
organizacije in društva v KS Visoko. Pred dvema letoma je 
praznoval jo-letnico skupnega zakonskega življenja z ženo 
Milko, s hčerkama in vnukinjama. Oba delavca v tekstilni in-
dustriji sta si z odpovedovanji in lastnim delom na Visokem 
zgradila prijeten dom. Po upokojitvi se je posvetil delu na 
vrtu, obiskom po planinah, še posebej pa organizaciji ZB. Z 
veliko ljubeznijo do padlih med vojno je skrbel, da je bilo ob 
spomenikih vedno cve^e in svečke. Z zavzetos^o in vztraj-
nostjo je dosegel izgradnjo lepega spominskega obeležja na 
prostoru bivšega Zormanovega mlina na Visokem. Zavedala 
seje, da naša preteklost in žrtve tonejo v pozabo. Zormanov 
mlin in ljudje iz njega to gotovo zaslužijo. Tine Kokalj, last-
nik mlina, je bil ustanovitelj odbora OF že leta igp za Viso-
ko in Luže, v mlinu so imeli zatočišče prvi partizani, zdravi-
li so se tudi borci dražgoške bitke. Ker je bilo njegovo delo iz-
dano, je odšel v partizane, na Bašeljskem sedlu so ga Nemci 
ujeli in je potem v taborišču preminil. V mlinu je bil zaposlen 
Janez Koželj, kije padd na Davovcu kot vodnik borcev II. 
grupe odredov in komaj 16-letna Tinetova nečakinja Ančka 
Kokalj, ki je padla v Udin borštu in je pokopana v Strahinju. 
Nemci so aretirali in izselili tudi Tinetove sosede Ledratjeve in 
v izgnanstvu je Miha tudi umrl. 

S postavitvijo spomenika gre prav Francu Vrtačniku za-
hvala, da vse te žrtve in dogodki ne bodo pozabljeni in besede 
vklesane v kamen nas bodo opominjale in spominjale na te 
slavne in zelo težke dni. Hudo mu je bih ob posli^nju negi-
ranja partizanskega boja v dnevni politiki, vesel pa podpore 
in pomoči župana, KS in krajanov. Vedno je imd posluh za 
druge in resnično ga bomo pogrešali. Zares veliko ljudi je bilo 
na njegovem slovesu in še enkrat Franc, HVALA TI. 

K O Z E Visoko 
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Bunker bo del 
muzeja 
M A T E J A R A N T 

Žlri - Ob obnovi ceste na Do-
bračevi so uredili tudi novo 
dostopno cesto do pokopališ-
ča. Ob tem pa je postal napo-
ti bunker Rupnikove linije. 
"Zato smo 3} ton težak ob-
jekt prestavili na lokacijo ob 
stari šoli, saj sovpada s pro-
gramom, ki bo obravnavan v 
tamkajšnjem muzeju," je 
pojasnil tajnik žirovske obči-
ne Andrej Poljanšek. Že ob 
obnovi ceste pa se je pokaza-
lo, da bi morali cestišče še 
razširiti. "Občina je že pri 

pripravi projekta v letu 1997 
dvakrat pisno prosila direkci-
jo za ceste, da bi bilo cestišče 
na tem delu širše, a so našo 
prošnjo zavrnili. Vozni pas v 
širini 2,75 metra namreč ne 
omogoča srečanja dveh vla-
čilcev, kar je glede na tam-
kajšnji promet nesprejemlji-
vo. Zdaj bomo poskušali ce-
sto spomladi razširiti, kar 
pomeni dodatne stroške." 
Na lastne stroške pa bodo 
zgradili še pločnik do vznož-
ja klanca, da bodo na tem 
najnevarnejšem odseku za-
ščitili pešce. 

KAMNIK 

Denar za Žigovo dvigalo 

Člani Župnijske Karitas Nevlje so v nedeljo v Domu kulture 
Kamnik priredili dobrodelni koncert, na katerem so zbirali 
denar za pomoči potrebne, med drugim tudi za rejniško 
družino Hribar iz Kamnika ter njihovega Žiga, ki za lažje 
življenje potrebuje dvigalo. Žiga je namreč težek invalid s 
kongenitalno multiplo arthrogripozo, preden pa sta ga v 
svojo družino sprejela Franci in Zvonka Hribar, je živel na 
oddelku za Invalidno mladino v bolnišnici Stara Gora. Dva-
najstletni Žiga hodi s pomočjo protez na obeh nogah, sicer 
pa je na invalidnem vozičku, zato bi družina zanj potrebo-
vala posebno dvigalo. Denar za dvigalo je že začel zbirati 
Rdeči križ Kamnik, neveljska Karitas pa ga je s koncertom 
tudi zbrala veliko. Kot je povedala glavna organizatorka ne-
davne akcije )oži Kaiišnik, so Kamničani s pomočjo števil-
nih glasbenikov, ki so nastopili na koncertu, zbrali skoraj 
1800 evrov, klicu družine Hribar na pomoč pa s o se z na-
kazili odzvali tudi Občina Kamnik, Turistično društvo Tu-
hinjska dolina in mnogi drugi. Denar za Žigovo dvigalo se 
še vedno zbira na posebnem računu kamniškega Rdečega 
križa: TRR 02312-0011158889, namen nakazila: za Žiga Svet 
- za dvigalo. J. P. 

TRŽIČ 

Dobili nadzorni odbor 

Izredno sejo občinskega sveta so sklicali zaradi izteka roka 
za imenovanje nadzornega odbora. Vseeno je Pavel Rupar 
predlagal, da to točko in razrešitev članov komisije za man-
datna vprašanja, volitve in imenovanja umaknejo z dnevne-
ga reda, saj ob izvolitvi niso objavili glasov proti imenova-
nju komisije. Večina 13 glasov je veljavna, prav tako pa od-
ločitev treh preostalih članov komisije o sestavi nadzorne-
ga odbora, je ugotovil župan Borut Sajovic. Pristal je le na 
zamenjavo obeh točk, kar je še zahteval svetnik Rupar. Ve-
čina svetnikov se je strinjala, da pisni izjavi Pavla Ruparja 
in Andreje Koblar zadoščata za njuno razrešitev v omenje-
ni komisiji. Na njun predlog sta ju zamenjala Drago FIcko 
in Tone Šuštar, oba iz SDS. Kljub Ruparjevemu oporekanju, 
da bi opozicija morala imeti več članov v nadzornem odbo-
ru, so soglasno sprejeli sestavo tega telesa. V njem bodo 
Marija Žnidaršič in Olga Peternelj iz Bistrice, Ana Teran iz 
Seničnega, Helena Polajnar iz Podljubelja in Slavka Remic 
iz Tržiča. S . S . 

Ponosni na Lubnikin Blegoš 
Planinsko društvo Škofja Loka letos praznuje stoletnico ustanovitve Slovenskega planinskega društva 
za Škofjeloški sodni okraj. 

B O § N A N BOGATAJ 

Škofla Loka - Praznovanja ob 
stoletnici škofjeloških pla-
nincev so se v sredo začela s 
slavnostno sejo društva, na 
kateri so večkrat poudarili 
tudi svoj ponos (to sta dom 
na Lubnilcu in koča na Ble-
gošu), obnove zgodovine pla-
ninstva na Slovenskem in 
društva pa se je v nagovoru 
dotaknil predsednik Jože 
Stanonik, ki društvo vodi že 
20 let. Največ članov so v Pla-
ninskem društvu Škofja 
Loka beležili leta 1981 
(1608), v prejšnjem desetlet-
ju pa je članstvo začelo upa-
dati. Leta 2 0 0 4 so že šteli 
manj kot tisoč članov, sedaj 
pa se je številka zopet pribli-
žala 1 100 . 

Ob stoletnici ustanovitve 
škofjeloškega planinskega 
društva je župan Igor Draks-
ler spomnil na začetke: 
"Pred stoletjem je bilo fan-
tom veliko do gora in domo-
vine. Upam, da je tudi danes 
tako, saj vsi, ki poznamo Lo-
ško planinsko pot in Loško 
hribovje, poznamo tudi lju-
bezen do svojega kraja in do-
movine." Župan je poudaril 

D O M Ž A L E 

Zaključena je 
prometna študija 

Domžalski občinski svetniki 
so se seznanili z ugotovitva-
mi prometne študije, ki jo je 
po naročilu občine izdelalo 
podjetje PNZ, d. o. o. Študi-
ja predstavlja rešitve, ki 
bodo ob načrtovanem raz-
voju na navedenih območjih 
omogočale normalno odvi-
janje prometa v 20-letnem 
planskem obdobju, izdelo-
valci pa so upoštevali obsto-
ječi sistem, skupaj z že spre-
jetimi odločitvami o gradnji 
glavne ceste Želodnik-
Vodice, mengeške obvozni-
ce, priključka na avtocesto v 
Študi ter njegovo povezavo s 
trzinsko obvoznico. "Pouda-
riti je treba, da bo zmoglji-
vost cest na občinski ravni 
optimalna šele ob uvedbi 
šestpasovne avtoceste na 
odseku Domžale-ljubljanski 
obroč in štiripasovne trzin-
ske vpadnice," je povedal 
župan Toni Dragar ter do-
dal, da predstavniki občin 
Mengeš, Trzin in Domžale 
že sodelujejo pri začetnih 
aktivnostih za upravičenje 
gradnje trzinske obvoznice 
ter njeno navezavo na avto-
cesto prek študljanskega pri-
ključka. j. P. 

WWW.GORENJSKICLAS.SI 

Predsednik Jože Stanonik je v nagovoru poudaril zdrave temelje loškega planinskega 
društva in opisal gradnji koč na Lubniku in Blegošu. / foio: cot«d 

tudi, da je Lubnik z domom 
takoj za Loškim gradom 
drugi simbol Škofje Loke. 
Franc Ekar, predsednik Pla-
ninske zveze Slovenije, je 
poudaril, da iz Škofje Loke 
prihajajo svetovno znani 
športni plezalci in alpinisti, 
mladi so uveljavljeni v držav-
nem merilu: "Ustvarjate te-

melje, ki bodo koristili tudi 
zanamcem. Le malce ljubez-
ni do gora morajo čutiti." 

Loški planinci so zelo po-
nosni na Loško planinsko 
pot, ki so jo markirali leta 
1973 ob tisočletnici Škof je 
Loke in bo po njej kmalu šel 
pettisoči planinec, ki je opra-
vil celotno pot. Radi se po-

hvalijo, da imajo lastne pros-
tore (nad avtobusno posta-
jo), da na leto organizirajo 
do 50 planinskih izletov in z 
letos rekordnim pohodom s 
Pasje ravni v Dražgoše. Le-
tošnjega pohoda Po poteh 
Cankarjevega bataljona se je 
udeležilo kar 539 pohodni-
kov. 

Medvode dobile zbornik -
Od jakoba do Jakoba je zbornik o krajih in ljudeh občine Medvode. Druga 
številka bo izšla prihodnje leto. 

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

Medvode - Zgodovinsko 
društvo Medvode je v sode-
lovanju z Občino Medvode 
konec lanskega leta izdalo 
prvo številko zbornika o kra-
jih in ljudeh v tej občini. 
Uradno so ga predstavili sre-
di januarja. "Z zbornikom, 
ki smo ga poimenovah Od 
Jakoba do Jakoba, se pridru-
žujemo slovenskih mestom, 
ki so se že pred nami odloči-
la, da v trajni obliki beležijo 
lastno zgodovino. Predvsem 
pa se pridružujemo tistim 
redkejšim mestom in kra-
jem, ki so spoznala, da sta 
zapisovanje ter tolmačenje 
preteklosti nikoli dokončan 
proces, katerega dognjanj se 
ne da skrčiti v eno samo pu-
blikacijo," je povedala Alen-
ka Vodnik, predsednica 
Zgodovinskega društva 
Medvode in dodala nekaj be-
sed o prvotnih načrtih, ki so 
bili drugačni: "Zbornik je bil 
sprva načrtovan kot enkrat-
na publikacija ob lo-letnici 
občine Medvode. V uredni-
škem odboru pa smo prepri-
čani, da se na silo zgodovine 
ne da pisati in da je bolje, da 

Alenka Vodnik je predstavila prvi medvoški zbornik. 

gremo postopoma, da obde-
lamo posamezna področja 
in morda čez 10, 20 ali 30 let 
naredimo pravo zgodovino 
Medvod." 

Gre torej za prvo v seriji iz-
daj, ki naj bi sledile na vsaki 
dve leti. Naslednja naj bi iz-
šla čez leto in pol, ob občin-
skem prazniku občine Med-
vode. Gradivo so že začeli 

zbirati. In komu je zbornik, 
v prvi številki je na skupaj 
306 straneh več kot dvajset 
člankov z narazličnejših po-
dročij, namejen? "Zbornik je 
namenjen najširši publiki. 
Ne zgolj Medvoščanom, 
temveč tudi drugim, saj pri-
naša določena spoznanja, ki 
so zanimiva tudi za širšo jav-
nost," dodaja Vodnikova. 

mailto:info@g-glas.si
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Ko plavalci postanejo 
tekmovalci 
Jutri dopoldne se bo v kranjskem olimpijskem bazenu začelo mednarodno plavalno tekmovanje 
Dr. Fig 2 0 0 7 . Plavalni klub Triglav iz Kranja ga prireja že devetič. 

DANICA Z A V R L Ž L E B I R 

Kranj - Na mednarodnem tek-
movanju sodelujejo najmlajši 
plavalci, deklice do lo. in dečki 
do 12. leta starosti, torej tisti, ki 
šele postajajo tekmovala. Tek-
mujejo na 50-metrskih razda-
ljah v hrbtnem, prsnem in pro-
stem slogu ter stometrski raz-
dalji v mešanem slogu, za ko-
nec pa v mešani štafeti 8 x 50 
metrov, medtem ko njihovi tre-
nerji in spremljevalci plavajo v 
štafeti 4 X 50 metrov. Vsako 
leto se tekmovanja udeleži oko-
li štiristo plavalk in plavalcev, le-
tos jih je prijavljenih 380, pri-
hajajo pa iz Slovenije, Hrvaške 
ter Srbije in Črne gore. 

"Ponuditi smo želeli tekmo-
vanje za najmlajše plavalce, ki v 
tem starostnem obdobju posta-
nejo tekmovalci. Zanj smo na-
šli termin v začetku februarja, 
saj so drugi datumi večinoma 
za.sedeni z diiavnimi tekmova-

nji. In ko smo tekmo že ume-
stili v čas okoli 8. februarja, slo-
venskega kultumega praznika, 
smo športnemu dogodku žele-
li dati tudi kulturno noto," je 
povedala predsednica organi-
zacijskega odbora tekmovanja 
za najmlajše Brigita £ling B. 
"Na pobudo sodelavcev plaval-
n a khiba, ki so pred devetimi 
leti začeli organizirati tekmova-
nja za najmlajše, je to dobilo 
ime Dr. Fig, po našem največ-
jem pesniku in otroškem do-
brotniku Francetu Prešernu. 
Našim otrokom je lik Prešerna 
znan, tekmovalcem iz tujine pa 
na kratko pojasnimo, kdo je bil 
dr. France Prešeren. Startni li-
sti priložimo kratek zapis, da 
vedo, kdo je mož z logotipa tek-
movanja in človek v črnem fra-
ku in cilindru, ki se sprehaja po 
tribunah in otrokom deli sulie 
fige." 

V Franceta Prešerna pre-
oblečeni mož v črnem fraku 

Najmlajši tekmovalci na startu enega prejšnjih 
mednarodnih tekmovanj Dr. Fig / fow: couid Ka»tij 

in cilindm bo tudi letos igra-
lec Rastko Tepina. V organi-
zacijskem odbom se trudijo, 
da bi letošnja tekma uspela, 
Elingova pa pohvali vse sode-
lujoče, ki delajo prostovoljno. 
"Čeprav klub nima veliko de-
narja na voljo, so bile vse tek-

me doslej izpeljane brezhib-
no. Obljubljamo, da bo tudi 
letos tako. Tekmovanje je 
podprlo nekaj donatorjev: 
več uspeha imamo pri manj-
ših, ki jih pridobimo po pri-
jateljski liniji," še dodaja 
Elingova. 

ROKOMET 

ŠKOF)A LOKA 

Krimovke v Škofji Loki porazile domačinke 

V 12. krogu državnega prvenstva v rokometu za ženske so de-
kleta odigrala tri tekme. V torek zvečer je ekipa Škofja Loka KSI 
gostila državne prvakinje Krima Mercatorja. Srečanje se je za 
domačinke končalo s porazom, Krimovke so jih ugnale z rezul-
tatom 38: 21 (17: 9). Po tej tekmi je na lestvici še vedno v vod-
stvu Krim Mercator z 20 točkami, Ločanke pa so po desetih 
tekmah s ii točkami na petem mestu. D. Ž. 

ODBOJKA 

RADOVLJICA 

Tudi v drugo zmaga Autocommercea 

Igralci blejskega Autocommerca so na srečanju, polnem na-
pak In tokrat pred maloštevilnimi gledalci v radovljiški sred-
nji gostinski šoli, zabeležili že svojo 14. zmago v sred-
njeevropski ligi in se s tem utrdili na vrhu lestvice. Tekma 15. 
kroga med OK Autocommerce in slovaškim moštvom 
Chemes Humenne se je iztekla 53 :1 (19, - 22, 21, i8). Pri-
ložnost za novo zmago Blejcev bo že prihodnjo soboto, ko 
v letošnjem zadnjem domačem srečanju rednega dela sred-
njeevropske lige gostijo hrvaški Karlovac. D. Ž. 

TENIS 

ROGAŠKA SLATINA 

Lukičeva in Jarc državna prvaka 

V Rogaški Slatini se je končalo dvoransko državno teniško 
prvenstvo v članski kategoriji. Naslova sta osvojila Aleksan 
dra Lukič (ŽTK Maribor) in Rok Jarc, ki nastopa za kranjsk 
Triglav. Pri dekletih je kasnejša finalistka v polfinalu priprav 
Ha presenečenje z zmago nad prvopostavljeno Petro Ram 
pre, Lukičeva pa je bila uspešnejša od favoritinje Tadeje Ma 
jerič. V moški konkurenci je presenečenje pripravi 
Branikovec Janoš Žibrat, ki je v drugem krogu ugnal druge-
ga nosilca Bendeta, Rok Jarc pa je kot prvopostavljeni 
igralec turnirja opravičil svojo vlogo in v finalu s 6 : 4; 6 : 4 
dosegel zmago na najpomembnejšem domačem turnirju 
zimske sezone. B. M. 

• SMUČARSKI SKOKI 

LJUBLJANA 

Vasja Baje ni več glavni trener 

Vasja Baje ni več glavni trener slovenskih smučarskih skakalcev, 
je včeraj tudi uradno sporočil direktor nordijskih reprezentanc 
Primož Ulaga. To delo bo prevzel Arri Pekka Nikkola, nekdanji 
finski skakalec in trener B ekipe, ki gre s slovenskimi reprezen-
tanti ta konec tedna na tekmo v Obersdorf D. Ž. 

BIATLON 

MARTELL 

Klemen Bauer bronast 

Enaindvajsetletni Ihanec Klemen Bauer je na posamični tek-
mi na 15 km v kategoriji mlajših članov osvojil svojo prvo ko-
lajno na letošnjem mladinskem svetovnem prvenstvu v bi-
atlonu, ki od 24. do 31. januarja poteka v italijanskem 
Martellu. D. Ž. 

VABILA, PRIREDrrVE 

Odbojkarske tekme - Drevi ob 18. uri se bosta v ŠD Planina 
Kranj pomerila Astec Triglav in Calex-Mlr, ob 20. uri pa v ŠD 
Kamnik domači Calcit Kamnik gosti Marchiol Prvačino. Broli-
ne Kamnik je tekmo s HIT Novo Gorico prestavil na kasnejši 
termin, igralke Jesenic Bleda pa gostujejo v Kopru. Gostujejo 
tudi vse tri gorenjske ekipe v 2. DOL. V 3. DOL igrajo doma -
Astec Triglav I I : MOK Kočevje (ŠD Planina Kranj ob 20. uri); 
ženske - Triglav Kranj: Bled (ŠD Planina Kranj ob 20. uri) in 
Bohinj: Eurokabel Kanal (OŠ Boh. Bistrica ob 17. uri). B. M. 
Prvenstvo gorenjskih osnovnih šol v šahu - Osnovna šola Pre-
žihovega Voranca Jesenice bo v soboto, 27. januarja, organizi-
rala letošnje ekipno osnovnošolsko prvenstvo Gorenjske, ki se 
začne ob 9.30 (potrditev prijav do 9. ure). Vsaka ekipa mora 
zagotoviti po dve šahovski uri, obvezni so tudi šolski copati. 
Informacije tajništvo OŠ, tel.: 04/581 1500, GSM: 041/406 
369, faks: 04/586 3174 (Karel Šlfrer) ali elektronski naslov: 
ga.nota@siol.net (Janez Petrovič). O. O. 
Smučarski tek politikov, diplomatov, gospodarstvenikov -
Športno društvo Strelka In Turistično društvo Tržič jutri, 27. ja-
nuarja, na Pokljuki prirejata 15. smučarski tek politikov, diplo-
matov in gospodarstvenikov, ki se v vadbenem centru Sloven-
ske vojske začne ob ii. uri, razglasitev rezultatov pa bo ob 14. 
url v prostorih blatlonskega centra. Na tekmo so povabljeni 
predsedniki Janez Drnovšek, Janez Janša in France Cukjati, čla-
ni slovenske vlade, poslanci državnega zbora in državni svetni-
ki, poslanci evropskega parlamenta, člani diplomatskega zbora, 
župani občin ter vodstva podjetij in bank. Prijave in informacije 
na ŠD Strelica, Snakovška 62, Križe, tel: 04/59 55 400, faks: 
04/59 55 40ip GSM: 041/643-424 (Vinko Grašič) in 031/628-288 
(Klemen Grašič). D. Ž. 

Košarkarski spored - V prvi košarkarski ligi UPC Telemach v so-
boto, 27. januarja, TCG Loka kava v gosteh igra s Kraškim zidar-
jem JK. Tekma med Geoplinom Slovan in Triglavom je bila pre-
ložena na 6. februar. V 1. SKL za ženske se bodo v 14. krogu v 
soboto pomerila dekleta K. Special Ribiča s Hitom Kranjsko 
Goro, v Domžalah bo gostovala ekipa Kozmetike Afrodita ob 
18. uri, tedaj bo tudi tekma med ekipo AJM in Odejo. V 2. SKL 
za moške bodo v soboto gorenjska moštva igrala v gosteh. Ra-
dovljičani igrajo 2 mladimi Uniona Olimpije, Šenčur CP Kranj 
gostuje v Portorožu, Jesenice pa v Kočevju. V soboto, 27. janu-
arja, bodo tudi tekme 13. kroga 3. SKL center. V Gorenji vasi bo 
gostovalo moštvo Pakmana Celje ob 19. uri, v Stražišču se bo 
domače moštvo pomerilo z mladimi Krke ob 16. uri, Krvavec 
igra s TCG Loka kavo ob 19. uri. Kranjska Gora pa z Utripom Tr-
zin. V13. krogu 3. SKL zahod pa bosta prvi tekmi, kjer igrajo tudi 
gorenjski tretjeligaši, že drevi. Calcit Mavrica igra v gosteh s 
Pingvini Šmartno, v Smledniku pa bo tekma s Salonitom Anho-
vo ob 20.15. Žiri pa v Izoli gostujejo jutri. D. Ž. 
3. tradicionalno tekmovanje v športnem plezanju - V nedeljo, 
28. januarja, bo v športni dvorani v Šenčurju med 9. in 16. uro 
tekmovanje v športnem plezanju Oprimkanje 2007. Spremljale 
ga bodo različne delavnice, predavanja o plezanju, gornlštvu, 
varovanju, zabavne igrice. Organizirajo ga skavti iz kranjskega 
stega za skavte iz vse Slovenije v starosti od 12 do 99 let. Prijav-
ljenih tekmovalcev je 52, tekmujejo v trojkah, ki so po starosti 
ločene v tri kategorije. Tekmujejo lahko tako popolni začetniki 
kot dolgoletni plezalski navdušenci. Pričakujejo okoli 150 obis-
kovalcev. Informacije: glavni vodja organizacije Frane Ciperle 
(040 425 224). D. Ž. 

Tekmovanje v teku na smučeh - Tekaško smučarski klub MER-
KUR KRANJ v sodelovanju s Smučarsko zvezo Slovenije orga-
nizira tekmovanje za Pokal Slovenije v teku na smučeh za leto 
2007. Tekme bodo potekale v nedeljo, 28. januarja, na Rud-
nem polju na Pokljuki s pričetkom ob 10. uri. V klasični tehni-
ki s posameznim startom bodo nastopili tekmovalci v odraslih 
in otroških kategorijah. Člani, juniorji in starejši mladinci bodo 
nastopili na 10 km, mlajši mladinci na 7,5 km, ženske, starejše 
in mlajše mladinke ter starejši dečki in deklice na 5 km, mlajši 
dečki in deklice pa na 3 km. Informacije: Maks Jelene (031/676 
447) in Zdenka Benedlčič (041/939 174). D. Ž. 
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CORENjSKI SEMAFOR 

HOKEJ 

EKL, 13. krog, EC KAC : HK MK Bled 3:4 (0:0, 0:2,3:2). T. T. 

ŠAH 

Gorenjska kadetska liga, ŠS Tomo Zupan Kranj (2. turnir, 
7 krogov, 15 minut, 36 igralcev) 
Končno stanje: 1. Mitja Rozman (ŠS Tomo Zupan Kranj) 6, 
2. Domen Švigelj (ŠK Borovnica) 6, 3. Nejc Okorn (ŠK Bo-
rovnica) 5,5, 4. Cal Drnovšek (ŠS Tomo Zupan Kranj) 5 -
najboljši do 12 let, 5. Jan Okorn (ŠK Borovnica) 5, 6. Jan Do-
men (ŠK Corenjka Lesce) 5, 7. Marko Mlakar 5,8. Matic Mi-
kec (ŠK Corenjka Lesce) 4,5, 9. Janja Gornik (ŠD Gorenjka 
Lesce) 4,5 - najboljša do 15 let, i o. Domen Mihelčič (ŠD Je-
senice) 4 ,5 , 1 1 . Barbara Robba (ŠS Tomo Zupan Kranj) 4 -
najboljša do 12 let, 20. Maj Jesterle 3,5 - najboljši do 9 let, 
38. Julija Ramuš 1,5 - najboljša do 9 let O. O. 

KOŠARKA 

1 . SKL-članice, 13. krog: HIT Kranjska Gora : Črnomelj 92 
: 47, Odeja : Ježica 64 : 79; zaostala tekma Neso Ihke : 
Domžale 51 :88; 
1. SKL - člani, 14. krog: TCG Loka kava : Triglav 82 : 65, Al-
pos Šentjur: Helios 84 : 95; 
2. SKL - zahod - člani, 13. krog: KK Jesenice : Idrija 88 : 74, 
Šenčur CP Kranj: Lesdog Kočevje 87 : 72, Radovljica : Tol-
min 9 3 : 79; 
3. SKL - center, 12. krog: TCG Loka kava 06 : Kranjska 
Gora 86 : 91, Gorenja vas : Stražišče 6 4 : 61, Krka ml. : Kr-
vavec 98 : 59, Utrip Trzin : Podbočje 85 : 80. 
3. SKL - zahod, 12. krog: Žiri : Fenomeni 81 : 75, DGN 
Ljubljana : Calcit Mavrica 6 i : 100, Izola : Smlednik 7 1 : 75. 

ATLETIKA 

Državno prvenstvo v krožnih tekih za člane in članice na 
Dunaju - Uspehi tekmovalcev AK Triglav Kranj: tek na 4 0 0 
m • članice: 3. mesto Neža Hafner 57.90. Tek na 4 0 0 m 
člani: 3. mesto )ure Kovač - osebni rekord v dvorani 48.75 

Atletski miting za vse kategorije v Ljubljani - Uvrstitve Trigla-
vanov: Člani/ce: Tina Murn - 3. mesto v teku na 60 m (7.79), 
Teja Zupan - 5. mesto v teku na 60 m (7.92), Denica Rada-
nova - 6. mesto v teku na 60 m (7.95), Petra Perčič - 3. me-
sto v skoku v daljino (5,39 m), Špela Kern - 4. mesto v sko-
ku v daljino (5,35 m), Matic Platiša - 5. mesto v skoku v da-
ljino (636 cm); Pionitji/ke U16: Tamara Zupanič - 1 , mesto v 
teku na 6om (8.14), Žiga Žepič - 3. mesto v teku na 60 m 
(7.63); Pionirji/ke Uiz: Iza Kuralt - 1 . mesto v teku na 60 m 
(8.89) in 2. mesto v troskoku z mesta (5,88 m), Nina Kon-
č a n - i . mesto vtroskoku z mesta (5,93 m) in 5. mesto v teku 
na 60 m (9.29), Ema Loparnik - 3. mesto v troskoku z me-
sta (5,84), Žan Frelih - 1 , mesto v teku na 60 m (8.97). D. Ž. 

GG mali oglasi 
04/201 42 47, e-pošta: nialioglasl@g-glas.si 
www.90renjskiglas.si 

.0.0. 
PE Jesenice 

Iščete nov iaiv? 

Nudimo delovna mesta v prijetnem kolektivu. 
Kjer skupaj ustvarjamo prihodnost. 

1. TEHNOLOG (m/ž) za področje tekstilno-konfekcijske 
priprave proizvodnje -1 mesto 

Vaše delo bo: 
- priprava tehnoloških postopkov izdelave za posamezne oblačilne predmete 
- uvajanje tehnoloških postopkov v proizvodni pn^ces 
- določanje časov izdelave za posamezno tehnološko operacijo 
- Komunikacija s pusluvriinii parltiuiji 
Pogoji: 
- VII. stopnja izobrazbe s področja tekstilne tehnologije, smer konfekcij-

ska tehnologija 
- aktivno znanje angleškega jezika, znanje nemškega jezika 
- poznavanje dela z računalnikom (Word. Excel) 
- 5 let delovnih Izkušenj na področju tehnološke priprave proizvodnje 
- komunikacijske in organizacijske sposobnosti 

2. ŠIVlUA (m/ž) -10 delavcev 
- IV. stopnja tekstilne izobrazbe, smer konlekcionar oz. šivilja 
- 2 leti delovnih izkušenj 

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas z možnostjo podaljšanja 
pogodbe oziroma sklenitve pogodbe za nedoločen čas. 

Pisne ponudbe prosim pošljite na: 
Sandy d. o. o.. PE Jesenice, Savska cesta 1/b, 4270 Jesenice 
tel. 04/583 44 50. fax. 04/583 44 60 
e-pošta: monlka.azman@sandy.si 

Rok bo še naprej 
dobro skaka 
Rok Urbane, zmagovalec Zakopan, se bo še naprej trucJil za cJobre skoke, ki bodo prinašali točke v 
svetovnem pokalu. Zadovoljna direktorja Smučarske zveze jaro Kalan in nordijskih disciplin Primož Ulaga. 

D A N I C A Z A V R I Ž L E B I R 

Ljubljana - Po uspešnem pre-
teklem tednu so na Smučar-
ski zvezi Slovenije slavili zma-
gi dveh Rokov, najprej Flan-
dra, ki se je s svetovnega pr-
venstva v deskanju v n i l kot 
prvak, dan zatem pa še skakal-
ca Roka Urbanca, ki je zmagal 
v Zakopanah. Ob dejstvu, da 
so bili naši smučarski skakalci 
na letošnjih tekmah manj 
uspešni, je Rokov uspeh še 
bolj razveseljiv in hkrati moti-
vacija vsem drugim, da se da 
dobro skočiti, je na novinarski 
konferenci ob čestitkali Roku 
Urbancu dejal direktor smu-
čarske zveze )aro Kalan. Od-
skočna deska za letošnje uspe-
he 22-letnega fanta iz Stare 
Fužine v Bohinju sta bili dve 
zmagi na celinskem pokalu v 
Planid, prve točke na tekmah 
svetovnega pokala pa si je pri-
boril v Vikersiaidu, kjer je do-
segel 17. mesto. 

"Planica mi je dala samoza-
vest in tudi zaradi osvojenih 
točk v svetovnem pokalu se mi 
je odvalil kamen od srca, da 

sem začel bolje funkcionirati," 
je novinarjem povedal prvak 
Zakopan, vesel dobrih skokov, 
kronanih z zmago na poljski 
skakalnici. Pravi, da bo z do-
brimi skoki, kakršnih je vajen 
s treningov, nadaljeval tudi na 
tekmovanjih in storil vse, da 
doseže še kakšne točke v sve-
tovnem pokalu. Eden od Ro-
kovih ciljev sezone je zadnja 
tekma v Planid. "Čez dvesto 
še nisem šel, in ker je tekma v 
Obersdorfu odpadla, raču-
nam, da bom ta cilj dosegel v 
domači Planid," si želi Rok 
Urbane, čigar osebni rekord je 
197 metrov. 

Ta konec tedna Rok v šest-
članski ekipi skakalcev potuje 
v Obersdorf, kamor gre vsa 
peterica iz Zakopan, z njimi 
pa tudi Primož Peterka, je o 
najbližjih načrtih slovenskih 
skakalcev povedal direktor 
nordijskih reprezentanc Pri-
mož Ulaga. Tudi slednji je iz-
razil zadovoljstvo z uspehi 
svojih varovancev v Zakopa-
nah, čeprav mnogi menijo, da 
je v veliki meri sreča zaslužna 
za Rokovo zmago. "Tekmoval-

Primož Ulaga je zadovoljen z dosežkom Roka Urbanca. 

ni pogoji pri smučarskih sko-
kih ne bodo nikoli idealni, vse-
lej so spremenljivi in približno 
za vse enaki, za uspeh mora 
skakalec samo dobro skofiti. 
Rokov skok je bil dober, dina-
mičen, naredil je vse, kakor je 
bilo treba, da ga je veter pone-
sel k zmagi," je dejal Ulaga. 
Zadovoljen je tudi z drugimi 
skakala (s 17. mestom v Zako-
panah je do točk v svetovnem 
pokalu prišel tudi Robert Kra-
njec), zaostanki za najboljšimi 
so se zmanjšali, tehnična iz-

vedba je boljša, sedaj morajo 
vse to še nadgraditi. 

Jaro Kalan je na novinarski 
konferend postregel z dvema 
dobrima novicama iz Planice. 
Prva: že na začetku tedna je 
tam zapadlo pol metra snega, 
in če bo zima še radodarna z 
njim, izvedba letošnje tekme v 
Planid ne bo vprašljiva. Dru-
ga: z mednarodno smučarsko 
zvezo se dogovarjajo, da bi bila 
v Planid še ena tekma name-
sto tiste, ki je odpadla v Obers-
dorfu. 

SANKANJE 

U M H A U S E N , LUNCIAR 

Zmagovali Rusi in Italijani 

Na drugi tekmi svetovnega pokala v sankanju na naravnih 
progah v avstrijskem Umhausenu je nastopilo 41 tekmoval-
cev in 21 tekmovalk iz ii držav. V moški konkurenci je slavil 
Patrik Pigneter iz Italije. Naši so tokrat zasedli: Pagon 16., 
Kralj 21., M. Meglič 23. in Švab 30. mesto. Pri ženskah je tako 
kot na prvi tudi na drugi tekmi slavila Rusinja Ekaterina 
Lavrentljeva, naša Nina Bučinel pa je bila solidna t2. V dvose-
du smo videli kar dvojno rusko slavje, zmagovalca pa sta 
postala Pavel Egorov in Petar Popov. Tretja tekma svetovnega 
pokala je bila minuli konec tedna v Italijanskem Longiarju. 
Med 53 tekmovalci in 20 tekmovalkami iz 14 držav je v moški 
konkurenci zmagal Martin Psenar iz Italije. Italijani pa so v tej 
konkurenci vzeli še bron. Od naših se je odlično odrezal Žiga 
Pagon z 11. mestom, Borut Kralj je bil 19. in Miha Meglič 21. 
Pri ženskah je še tretjič zaporedoma slavila Rusinja Ekaterina 
Lavrentijeva. Naša Nina Bučinel je pristala na 18. mestu. 
Naslednja tekma svetovnega pokala naj bi bila v avstrijskem 
Hutau, še prej pa bo konec tega tedna tekma celinskega 
pokala v Savskih jamah nad Jesenicami. S. A. 

ALPSKO SMUČANJE 

TORINO 

Smučarji uspešni na univerziadi 

Na univerziadi v Torinu, kjer so naši športniki že konec tedna 
osvojili po dve bronasti (Alenka Kiirner, Petra Robnik) in dve 
srebrni medalji (Matic Skube in nordijski kombinatorci), se 
zbirka odličij tudi ta teden lepo povečuje. Ana Kobal je bila sre-
brna v veleslalomu, Petra Robnik si je v superveleslalomu pri-
borila tretje mesto in s tem drugo mesto v kombinaciji, tretje 
mesto v kombinaciji pa je pripadlo Urški Rabič. D. Ž. 

GORSKI TEKI 

ŽIRI 

Lamovec zaposlen na Policiji 

Peter Lamovec iz Žirov je kot prvi gorski tekač dobil zaposlitev 
na Ministrstvu za notranje zadeve, na Policiji. Pogodbo je de-
cembra podpisal na Šmarni gori. Po dveh letih se mu je torej 
izpolnila želja In pridružil se je športni enoti Franca Rožmana 
- Škofa. "Peter si je to res zaslužil, saj v ta šport vlaga ogrom-
no truda. Zanj to pomeni olajšanje tudi s finančnega vidika," 
je o tem velikem dogodku, ne le za Petra, temveč tudi za gors-
ki tek kot šport povedal njegov trener pri ŠD Tabor Žiri Borut 
Malavašič. In kako potekajo priprave na novo sezono? "Bolje 
kot pretekla leta. Trenutno smo sredi pripravljalnega obdobja, 
v katerem smo letos prvič vnesli tekme v krosih za slovenski 
pokal. Če bo vse po sreči, bo Peter letos več nastopal, tudi na 
stezi, v krosu, odtekel morda v drugem delu sezone še kakšen 
mali maraton. Seveda je glavni cilj pokal v gorskih tekih, tudi 
mednarodne tekme. Če bo ponovil lansko sezono, bomo 
lahko zadovoljni," je dodal Malavašič. M. B. 

HOKEJ 

JESENICE 

Železarji ugnali Korošce 

V torek sta se v hokejski dvorani Podmežakla na tekmi 41. 
kroga avstrijske lige spopadla domači Acroni in celovški 
KAC. Zmago so pred manjšim številom gledalcev, kot so jih 
vajeni na Jesenicah, slavili domačini, ki so Korošce ugnali s 
5 : 2 (3 : o, 1 : o, 1 : 2). Železarje konec tedna čakata še dve 
zahtevni gostovanji. Danes potujejo v Salzburg, kjer jih čaka 
tekma z vodilnim moštvom na lestvici Red Buli Salzburgom 
(vodijo z 41 točkami, medtem ko so železarji z 31 točkami na 
četrtem mestu), v nedeljo pa se bodo pomerili v Innsbrucku 
s tamkajšnjim moštvom. D. Ž. 

mailto:Uma.stanomik@g-glas.si
mailto:nialioglasl@g-glas.si
http://www.90renjskiglas.si
mailto:monlka.azman@sandy.si


ZANIMIVOSTI, OGLASI info@g-^s.si 

KRATKE NOVICE 

ŽIRI 

Bogatejši za dežurno sobo 

Na sobotnem občnem zboru so se člani prostovoljnega ga-
silskega društva Žiri spomnili predvsem lanskih uspehov na 
občinskem in državnem tekmovanju. Posebno uspešna je 
bila spomladi na državnem gasilskem tekmovanju njihova 
ženska ekipa, je pojasnil predsednik Matej Jereb, saj so čla-
nice ekipe B postale državne prvakinje. Šest ekip pa je nji-
hovo društvo uspešno zastopalo tudi na jesenskem občin-
skem tekmovanju, saj so med drugim domov odnesli tudi 
županov pokal, kar pomeni, da so že tretje leto zapored 
osvojili prehodni pokal. V PGD Žiri so od lani bogatejši tudi 
za novo dežurno sobo, ki so jo uredili v orodjarni gasilske-
ga doma v Starih Žireh. Do leta 2009, ko bodo praznovali 
120-Ietnic0, pa upajo, da jim bo uspelo kupiti tudi novo ga-
silsko vozilo, saj je staro že precej dotrajano. M. R. 

KAMNIK 

Župan sprejel kamniške župnike 

Anton Tone Smolnikar je tudi letos na tradicionalno pono-
voletno srečanje povabil župnike kamniške dekanije. Sreča-
nje, ki so se ga udeležili tudi oba podžupana. Brane Colu-
bovič in Rudolf Pfajfar, ter drugi županovi sodelavci, je bila 
priložnost za pregled lanskih dosežkov, predstavitev letoS-
njih načrtov ter ocena sodelovanja občine z'župnijami. Žu-
pan je zbranim med drugim predstavil tudi priprave na 
sprejetje letošnjega proračuna, ki bo za skoraj milijon evrov 
višji kot lanski, svetniki pa ga bodo dobili na mize na febru-
arski seji. Kot je poudaril načelnik oddelka za družbene de-
javnosti, pa si bo občina tudi v tem letu prizadevala skupaj 
z zavodom za spomeniško varstvo razglasiti za spomenike 
lokalnega pomena vse cerkve in sakralne objekte na Kamni-
škem. Teh je kar 168. J. P. 

KRIŽE 

Jubilejni pohod 

Planinsko društvo Križe organizira v nedeljo, 28. januarja, 
20. zimski TRIM pohod na Kriško goro. Izhodišče za vzpon 
je v vasi Gozd, kjer lahko udeleženci parkirajo vozila. Orga-
nizatorji priporočajo vsem, da uporabijo opremo, ki je 
primerna za zimske razmere v gorah (pohodne palice, male 
dereze in drugo). Do koče na Kriški gori, kjer bo kontrolna 
točka za evidenco udeležbe na pohodih odprta od 7. do 15. 
ure, naj se vzpenjajo po markirani poti in upoštevajo 
navodila redarjev oziroma gorskih reševalcev. Pohoda se 
udeležujejo na lastno odgovornost. V koči se bodo lahko 
pogreli s čajem in kuhanim obrokom. Seveda so organiza-
torji tradicionalne prireditve tudi letos pripravili žrebanje 
srečk z bogatimi nagradami. S. S. 

STARI VRH 

Na Starem vrhu jutri začetek smučarske sezone 

V zadnjih dneh je na smučišču Stari vrh zapadlo do 70 cen-
timetrov naravnega snega, poleg pa so ob nizkih tempera-
turah delali tudi umetnega. "Snega je dovolj, da bomo po 
dnevu utrjevanja lahko končno odprli," nam je povedal 
Matej Demšar, direktor Smučarko turističnega centra Stari 
vrh. Proge na Starem vrhu, kjer so pred mesecem dni 
dokončno uredili vse potrebno za delovanje nove 
šestsedežnice, bodo odprli jutri, ko obljubljajo tudi poseben 
popust ter še vrsto drugih presenečenj. B. B. 

miMm* Elektromotorji in gospodinjski aparati, d. d. 
Otoki 21,4228 Železniki, Slovenija 
http://www.domel.com 
info@domel.com 

Smo uspešno, mednarodno uveljavljeno slovensko podjetje in sve-
tovno priznan proizvajalec elektromotorjev. Uspeh na evropskih trgih 
nam narekuje tudi vedno nove potrebe po strokovnjakih. 
Za vodenje prodajnih aktivnosti, organizacijo novih prodajnih mrež in 
vzdrževanje obstoječih ter Izvajanje marketinjkih aktivnosti doma in v 
tujini, razpisujemo naslednje delovno mesto: 

SAMOSTOjNI KOMERCIALIST PRODAjE (m/ž) 
a) z a p r o g r a m sesalnih e n o t in kolektotsklh motorjev 
b) z a p r o g r a m avtomobilske industnje 

Zahteve: 
• VtI . s t o p n j a strokovne izobrazbe e k o n o m s k e , strojne ali elektro smeri , 
• a k t i v n o z n a n j e angleškega ali n e m š k ^ jezika, 
• z n a n j a glede pogajalskih spretnosti, 
• uporabniška r s & i n a l n i i k a z n a n j a v okolju W i n d o w s . 

Poleg spk>inlh z a h t e v s e p o d to2ko b) z a h t e v a še: 
• poznavanje standankiv avtomobilske industrije, 
• p o z n a v a n j e trga z a avtomobilsko industrijo. 

Kandidati/tke morajo ob prijavi predkiiHi: 
• potrdilo o pridobljeni izobrazbi, 
• živOsnJepIs z o p i s o m dosedanjih delovnih izkušenj, 

Pri&kujemo, da se boste našemu vabilu odzvali kandidati, ki vam nI 
tuja kreativnost, kvaliteta pogajanj, komunikativnost, vztrajnost, smisel 
za timsko delo In pozitivna naravnanost pri reševanju problemov. 

Kaj hthira pričakujete vi? D i n a m i č n o d e l o v n o okolje, m o ž n o s t stimula-
t i v n a n a g r ^ e v a n j a , zaposlitev z a nedoločen čas. 

Prijavljefll k a n d i d a t i / t k e b o d o o izbiri obveščeni p i s n o v z a k o n i t e m 
rolu. 

V a š o p i s n o p r ^ v o z življenjepisom pričakujemo v 8 d n e h n a naslov: 
O O M E L , Elaktromotofji in gospodinjski aparati, d . d , O t o k i 2 1 . 4 s a 8 
2 d a z n i k i , g a . M e U H a l ^ a n , t e l : 0 4 / i p 1 7 1 4 0 , 014/si 1 7 1 2 2 , e.j)oš-
ta: m e t a . h a b { a n Q > d o m e i c o m . 

LOKALNE TURISTIČNE ORGANIZACIJE BLEDA, BOHINJA, 
KRANJSKE GORE IN VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA GOSTINSTVO 

IN TURIZEM Z BLEDA 

vabijo na tečaj 

za usposabljanje 

LOKALNEGA TURISTIČNEGA VODNIKA 
Bleda, Bohinja in Kranjske Gore z licenco. 

Pogoji za prijavo: 
- končana V. stopnja izobrazt)e; 
- znanje najmanj enega tujega jezika; 
-veselje do vodenja in dela z ljudmi. 

VkDge z dokazili pošljite na naslove: 
TURIZEM BLED, Cesta svobode 11,4260 Bled; 
LTO BOHINJ, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica; 
LTO KRANJSKA GORA, Kokxtvorska ulica 1 b, 4280 Kranjska Gora. 

Prijave sprejemamo do 16. februarja 2007. 

Prosimo, da vlogi pripišete, v katerem tujem jeziku boste 
opravljali izpit. 

Predavanja bodo potekala na Višji strokovni šoli za gostinstvo in 
turizem na Bledu z začetkom konec meseca februarja. Praktični 
del pouka bodo kandidati opravili z ogledi krajev Bleda, Bohinja 
in Kranjske Gore in njihovih znamenitosti. Predavanja bodo 
trajala približno 60 ur. 

Cena tečaja je 170 EUR (40.738,80 SIT) ob pogoju, 
da bo prijavljenih vsaj 15 tečajnikov. 

Dodatne informacije: 
LTO TURIZEM BLED, tel.: 04/5780 500; 
LTO BOHINJ, tel.: 04/5747 590; 
LTO KRANJSKA GORA, tel.: 04/5885 020. 

BREZPIAČEN NAJEM 
LOKALOV V CENTRU KRANJA 

Podjetnim osebam z dobrimi idejami damo 
začasno brezplačno v najem več lokalov v 
strogem centru Kranja, ponujamo pa tudi 

finančno pomoč pri razvoju dejavnosti oz. ideje! 

Pisne ponudbe pošljite na naslov: 
Intelekta d. o. o.. Prežihova ul. 5, 9000 Murska Sobota. 

Zaposlitev dobi: 

KOMERCIALIST/KA V CVETLIČARSKI STROKI 

Zaposlimo mlajše ustrezno izobražene sodelavce z delovnimi 
navadami, smislom za delo s stranicami ter kvalitetnimi 
osebnostnimi lastnostmi. 
Poleg vozniškega izpita kategorije B je zaželena tudi kategorija C. 
Trimesečno poskusno delo. Redno delo poteka v skladiščih na 
lokaciji Kranj in Ljubljana. 
Prijavo z oznako Za razpis in dokazili o izobrazbi ter bistvene 
podatke z opisom delovnih izkušenj pošljite na naslov: 
Vasmin, d.o.o., Kranj, Hafnarjeva pot 10, 4000 Kranj 

I 

Najhitreje rastoče trgovsko podjetje z-0vili i ^ ^ ^ p i z^jposli 

vzdrževalca 
in tehnične opreme f̂  
VAŠ PROFIL: ^ J ' 
• Imate najmanj IV. stopnjo izobrazbe. / \ 
• Imate izkušnje s poprovi!! viličarjev In drugil̂  naprav. 
• Pri tehničnih oprovilih ste natančni,'visstf« in spretni. — 
• Imate vsaj osnovno znanje nemškega jezika. 

VAŠE NALOGE: 
• Skrbeli boste za pravilno obratovanje in vzdrževanje tehničnih naprav 

v poslovalnicah in logističnem centru. 
• Odgovorni boste zo servisironje viličarjev ter druge opreme. 
• Koordiniroli boste redne tehnične preglede in sodelovali pri drugih 

hišnih opravilih. 

Ponujomo vam sodobno delovno okolje z veliko mero samostojnosti, 
temeljilo in strokovno uvajanje domo in v tujini, stimulativno plačilo 
ter raznoliko in odgovorno delo v dinamičnem kolektivu. 

Sprejmite izziv in nam pošljite prijavo & svojo telefonsko številko, 
življenjepis v tabelarični obliki, fotografijo ter potrdilo o ustrezni izobrazbi 
v slovenskem in nemškem jeziku dd 9. februarja 2007 na naslov: 

LidI d.o.o. k.d.. Žeje pri Komendi 100,1218 Komenda 

www.lidl.si 

http://www.domel.com
mailto:info@domel.com
http://www.lidl.si
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KRIMINAL 

KRANJ, KRANJSKA G O R A 

Tatvini vozil 

Neznani storilec je nekaj 
noči nazaj na Planini v Kra-
nju s parkirnega prostora 
odpeljal osebni avtomobil 
Renault Megane i.6 E, regis-
trske številke KR S3-563. 
Lastnika je oškodoval za 
okoli 2.500 evrov. Pred dne-
vi pa je v dopoldanskih urah 
neznani storilec s parkirišča 
na Borovški cesti pod smu-
čiščem Dolenčev rut v 
Kranjski Gori neznano kam 
odpeljal terensko vozilo 
Jeep Grand Cherokee. Vozi-
lo je letnik 2004, temno sive 
barve, na njem so bile na-
meščene registrske tablice z 
oznako LJ 17-6SN. Storilec 
je lastnika oškodoval za pri-
bližno 25 tisoč evrov. 

KRANJ 

Vlom v avtomobil 

V torek pozno zvečer je ne-
znani storilec na parkirnem 
prostoru Kmetijske zadruge 
Sloga na cesti Staneta Ža-
garja v Kranju vlomil v oseb-
ni avtomobil in iz njega vzel 
avtoradio Pioneer in rdeče 
dirkalno kolo Quota Khar-
ma. Lastnik je škodo ocenil 
na okoli 2.600 evrov. 

MLAKA PRI KRANJU 

Tat se je dobro založil 

Neznani storilec je pred 
dnevi vlomil v stanovanjsko 
hišo na Mlaki pri Kranju. 
Odnesel je nekaj oblačil, di-
gitalni fotoaparat, ročno 
uro, zlata prstana in gotovi-
no, s čimer je lastnika oško-
doval za približno 2.800 ev-
rov. 

SKOFJA LOKA, LESCE 

Ukradli tablice 
Neznani storilec je v pone-
deljek zvečer v Podlubniku s 
parkiranega osebnega avto-
mobila vzel registrski tablici 
KR 85-95). Iste noči je nekdo 
vzel registrsko tablico KR 
T1-853 tudi z osebnega avto-
mobila na Dežmanovi ulici 
v Lescah. 

DOMŽALE 

Drzna tatova 

Domžalski policisti poroča-
jo, da sta pred dnevi drzna 
mladeniča okradla prodajal-
ko v trgovini z oblačili v 
Domžalah. Ko sta vstopila v 
trgovino, sta govorila rusko. 
Izbrana oblačila sta želela 
plačati z bankovcem za 500 
evrov, zato je prodajalka od-
prla kuverto, v kateri so bili 
shranjeni evrski bankovci 
manjših apoenov. Pri tem ji 
je eden od mladeničev iz rok 
izpulil denar, zatem pa je 
tatinska dvojica zbežala v 
neznano. S. Š. 

Na Blegošu iščejo domačina 
v sredo so svojci pogrešili 26-ietnega Marjana Kristana z Dolenje Žetine. V slabih vremenskih razmerah ga je včeraj na 
območju Blegoša iskalo okoli 30 ljudi, vendar ga niso našli. Ga je zametlo? 

S I M O N Š U B I C 

Dolenja Žetina - V sredo 
okoli 11. ure je 26-letni 
Marjan Kristan s psom od-
šel od svojega doma, doma-
čije pr' Domačejkar v Dole-
nji Žetini, proti Blegošu. 
Odtlej ga ni videl nihče več. 
Niti včerajšnja obširnejša 
iskalna akcija po pobočju 
Blegoša ni obrodila sadov. 
Pogrešanega Marjana niso 
našli^ zato se bojijo, da ga je 
zametlo. 

Kot poroča policija, pogre-
šani Marjan nekoliko šepa. 
Ko je odšel od doma, je bil 
oblečen v modro vetrovko, 
zelene kavbojke in siv kri-
žast pulover, obut pa je bil v 
modre planinske čevlje. Na 
glavi je imel kapo s šiltom in 
napisom Jelovica. Z njim je 

čm nemški ovčar, ki sliši na 
ime Rex. 

Domači so ga začeli po-
grešati v sredo, ko se v priča-
kovanem času ni vrnil do-
mov. Takoj se je organizira-
lo nekaj domačinov in ga 
pričelo iskati. Zaradi vse 
močnejšega sneženja so ga 
v večernih urah prenehali 
iskati in o dogodku obvestili 
policijo. Ker je obstajala veli-
ka verjetnost, da je odšel po 
grebenu proti Blegošu, so 
policisti že ponoči skupaj z 
gorskimi reševalci organizi-
ran sedemčlansko skupino, 
ki je kljub izredno težkim 
vremenskim razmeram pre-
gledala pot do Blegoša, ven-
dar pogrešanega niso našli. 

Včeraj ob 7.30 so nadalje-
vali iskanje. V iskalni akciji je 
sodelovalo 12 pripadnikov 

Kočevci vlamljali v avtomobile 
S I M O N Š U B I C 

Bled - Minulo soboto so 
policisti prijeli tri Kočevce, 
ki naj bi v dolini Krme 
vlomili v najmanj sedem-
najst vozil. Dopoldne je 
namreč na Policijski od-
delek Bled poklical občan, 
da je na parkirnem pros-
toru v dolini Krme nekdo 
vlomil v njegov osebni avto-
mobil. Policistom je še raz-
ložil, da je v bližini opazil tri 
osebe, ki so ob njegovem pri-
hodu na parkirišče zbežale v 
gozd. Na kraj vloma so zato 
takoj napotili dve policijski 
patrulji in policijski he-
likopter, ki je tedaj v bližini 
opravljal nadzor prometa. 

Policisti so na začetku do-
line ustavUi osebni avtomo-
bil, v katerem so bile tri 
osebe, ki so ustrezale opi-
som, kakršne je podal občan. 
Kasneje se je izkazalo, da gre 
za občane Kočevja, stare 24, 
31, in 42 let. Policisti so jih 
na podlagi zbranih obvestil 
osumili, da so v soboto 
dopoldne na parkirišču v 
dolini Krme vlomili v naj-
manj 17 osebnih avtomo-
bilov. Pri pregledu njihovega 
vozila so namreč našli tudi 
predmete, ki jih je osumlje-
na trojica pridobila z vlomi, 
in vlomilsko orodje. Vse sku-
paj so seveda zasegli, trojico 
Kočevcev pa bodo kazensko 
ovadili. 

V A L B U R C A PRI S M L E D N I K U 

Preko sto tisoč evrov za odpravo poškodb 

Za odpravo poškodb, ki so nastale v nedeljskem požaru v 
dvorcu Smlednik, bo potrebnih okrog 112.500 evrov, so 
ugotovili strokovnjaki Restavratorskega centra Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine. Vodja projekta obnove gradu 
Smlednik Mateja Kavčič pa je na novinarski konferenci 
pojasnila, da gre pri tem le za strošek konservatorsko-
restavratorskega posega. Kar se tiče poškodovanja umetni-
ne, je škoda neprecenljiva. Generalni direktor Direktorata 
za kulturno dediščino Damjan Prelovšek je po zadnjem 
namernem poškodovanju kulturnega spomenika opozoril, 
da bi bilo v prihodnje treba predvsem rešiti problem zavaro-
vanja kulturne dediščine. S. Š. 

gorske policijske enote in po-
staje Gorske reševalne služ-
be Škofja Loka, 12 vodnikov 
psov za iskanje oseb ter 22 
domačinov in gasilcev iz Ja-
vorij in Poljan. Do 14. ure, ko 
so iskanje prekinili, pogreša-
nega Marjana niso našli. 

"Pregledali smo vse poti 
na Blegoš, za katere predvi-
devamo, da bi po njih Mar-
jan lahko šel. Iskanje je te-
žavno, saj je na Blegošu od 
60 do 80 centimetrov snega, 
nekje pa zaradi žametov še 
več. Sedaj se bomo usedli za 
mizo in premleli, kje bi še 
lahko h o ^ . Domače bomo 
vprašali, ali bi morda lahko 
hodil tudi po kakšni svoji 
bližnjid na Blegoš. Nato se 
bomo odločili, ali bomo na-
daljevali iskanje. Če je včeraj 
padel, se bojimo, da ga je 

NESREČE 

T R Ž I Č 

Štirinajstletnica umrla 
v bolnišnici 

S Policijske uprave Kranj so 
sporočili, da je v ponedeljek 
v urgentnem bloku Klinične-
ga centra v Ljubljani za po-
sledicami prometne nesreče 
umrlo 14-letno dekle iz Trži-
ča. Nesreča se je zgodila 
minulo soboto ob 17.40 na 
regionalni cesti Križe-Bistri-
ca pri Tržiču. 41-letni Trži-
čan je vozil osebni avtomo-
bil po regionalni cesti iz 
smeri Križ proti Bistrici pri 
Tržiču. Ko je izven Mlake 
vozil po klancu navzdol, je 
dohitel skupino pešcev, ki 
so hodili drug za drugim. 
Ker je po ugotovitvah polici-
je vozil preblizu desnega 
roba vozišča, je trčil v i4-let-
no peško, ki je po trčenju 
obležala na vozišču s hudi-
mi poškodbami glave. S. Š. 

T R Z I N 

Odnesli električno 
orodje 

Pred dnevi so neznani sto-
rilci vlomili v podjetje v Tr-
zinu in ukradli več kosov 
električnega orodja znamke 
Hilt. Podjetje so oškodovali 
za deset tisoč evrov. S. Š. 

Marjana Kristana pogrešajo od srede. 

sneg zametel," je povedal 
načelnik postaje GRS Škofja 
Loka Zvone Korenjak, ki je 
včeraj vodil gorske reševalce 
po Blegošu. "Včeraj je bilo 
na Blegošu nekaj ljudi, pa ni 

nihče videl Marjana. Nekdo 
pa nam je dejal, da je na 
vrhu videl stopinje, zato smo 
tam pregledali tudi bunker-
je, a nismo ničesar našli." je 
še dodal Korenjak. 

Policija napoveduje 
nove nadzore 
Policija bo v nadzorih prometa na najbolj 
kritičnih cestah ugotavljala predvsem psihofizično 
stanje voznikov in hitrost vožnje. 

S I M O N Š U B I C 

Kranj - Prve snežne padavine 
v tej zimi so povsem spre-
menile razmere na gorenj-
skih cestah, zato policija sve-
tuje voznikom, naj jim ne bo 
odveč vzeti si nekaj več časa 
za pripravo vozila in previd-
nejšo vožnjo. 

V prejšnjem tednu, ko so 
na cestah vladale še ugodne 
razmere, se je na Gorenj-
skem zgodilo 52 prometnih 
nesreč, v katerih so umrle tri 
osebe, osem pa jih je bilo 
hudo ranjenih. V prometnih 
nesrečah so umrli peška, ko-
lesar in voznik osebnega av-
tomobila, med ranjenimi pa 
so bili pešci in sopotniki v 
osebnih avtomobilih. 

"Vzroki zadnjih promet-
nih nesreč so bili tako nepaz-
ljivost voznikov kakor tudi 
neprevidnost pešcev in kole-
sarjev, ki so v toplih dneh po-
zabili na prometna pravila in 
lastno vamosL Velik del ne-

odgovornega vedenja vozni-
kov pa lahko pripišemo tudi 
alkoholu," ugotavljajo na 
kranjski policijski upravi. 

Ker policisti želijo zmanj-
šati število prometnih ne-
sreč in posledično število 
mrtvih in hudo ranjenih v 
njih, so že napovedali, da 
bodo še naprej nadzorovali 
promet na mestih in ob 
času, ki so se pokazali za 
varnostno pomembne, in v 
primerih povečane gostote 
prometa. "Pri nadzorih bo 
poudarek predvsem na ugo-
tavljanju psihofizičnega sta-
nja voznikov in meritvah hi-
trosti. zlasti na kritičnih ce-
stah oziroma njihovih odse-
kih, predvsem na cestah 
Kranj-Spodnji Brnik, Lesce-
Čmivec, Kranj-Škofja Loka, 
Črnivec-Pod tabor, Lesce-
Bled, Kranj (Labore)-}eprca, 
Češnjica-Škofja Loka in Ce-
sta Staneta Žagarja v Kra-
nju," so napovedali na Poli-
cijski upravi Kranj. 
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Ko so prof. 
Ivana 

Križnarja, 
ki je za loški 

zbornik najbolj 
zaslužen, 
vprašali, 
kam gre 

profesionalni 
vrhunski šport, 

je odgovoril, 
da pogosto 

v "popolnoma 
napačno smer": 
zavaja v pranje 

denarja, 
divjaško 

navijaštvo, 
poživila 

in poškodbe. 

Razdedi 
)RENJSKEGA GLASA ^ ^ ^ ^ PRILOGA GORENJSKEGA 

Knjiga Sto let športa v občini Škofja Loka (izšla 2006), ki povzema veliko zgodbo loškega športa v 20. stoletju, 
je velik dosežek tako po formatu kot po vsebini. Kot taka je bila povod za 91. Glasovo prejo, listanje po njej pa 
spodbuja k premisleku... 

ŠDort kot osvoba a n e 
M I H A N A G U Č 

Šport ni od vekomaj. Ozi-
roma: je, za kogar je. Lov in 
ribolov, ki danes v določenih 
oblikah veljata tudi 2a šport-
ni dejavnosti, sta bila v svojih 
davnih začetkih predvsem 
gospodarski panogi. Pozneje 
sta postali razvedrilo višjih 
slojev. Kakršno je, denimo, 
sokolarstvo, upodobljeno 
sredi 15. stoletja na freski 
Svete Nedelje v Cmgrobu. Z 
njim se loški podložniki pač 
niso ukvarjali. Tudi druge od 
kakih šestih športnih aktiv-
nosti na tem prikazu prepK)-
vedanih nedeljskih aktivno-
sti, so bile rezervirane za pri-
padnike zgornjih, svobodnih 
slojev. Kmetje v tistih časih 
najbrž niso mečevali in keg-
ljali. Ko so se stepli na kaki 
veselici, ki brez tega to ni 
bila, bi temu lahko rekli tudi 
"rokoborba", njihovo vrtenje 
ob glasbi še ni bilo športni 
ples, divji lov in ribolov pa je 
bil krivolov in ne šport. 

Šport kot aktivnost, ki je 
dopustna za vse, je iznajdba 
20. stoletja. Odločilni korak v 
to smer pa so tako na Lo-
škem kot Slovenskem na-
sploh naredili sokoli. Oni so 
vpeljali "sokolarstvo" za vse. 
V žirovski sokolski kroniki 
beremo, da to njihovo priza-
devanje ni naletelo na sploš-
no ugodni odmev. Naspro-
tno. Ko so julija 1906 skupaj 
s sokoli iz Idrije priredili prvi 
javni nastop na občinskem 
sejmišču, so bile reakcije 
zelo različne. "S tem nasto-
pom je pridobil odsek zelo 
na ugledu pri narodno in so-
kolsko čutečih, na nasprotni 
strani pa neskončno sovraš-
tvo. Razvpili so nas za brez-
verce. Tako je nastal silen 
upor našemu delu pri du-
hovščini in konservativnemu 
kmetu. Duhovni so pričeli s 
svojo gonjo in kmetu se je 
zdela telovadba neumnost 
..." Šele ko so nasprotniki 
sprevideli, da gre za gibanje, 
ki ga ni mogoče ustaviti, so 

se vanj usmerili tudi sami, 
seveda ne skupaj s sokoli; 
leta 1908 so poleteli še oni, 
kot orli ... 

Zdi se, da je bil model tega 
pionirskega dogajanja podo-
ben. Začeli so ga izobraženi 
zanesenjaki, katerih pobudo 
SO podprli liberalno usmerje-
ni lokalni veljaki. V loški 
knjigi beremo, da je bil po-
budnik loškega sokolstva 
Stavo Šink, takrat še praški 
študent, pozneje loški notar. 
V Žireh je enako vlogo opra-
vil legendami Ivan Kavčič, 
takisto praški jurist pozneje 
visoki državni uradnik v Beo-
gradu. "Sokolsko vzgojen v 
zlati Pragi je širil in udejstvo-
val sokolska načela v svoji 
rodni vasi. Kot naobraženec 
in vnet sokol je skrbel, da so 
se dani odseka sestajali in se 
medsebojno spoznavali. De-
loval je med dani kot načel-
nik pri telovadbi, na cesti, 
sprehodih, izletih, povsod, 
kjer je mogel Za nalogo si je 
postavil: izobraziti ljudi do 

kar najvišje telesne in dušev-
ne popolnosti..." 

Govoriti o "kar najvišji te-
lesni in duševni popobiosti" 
je najbrž nekoliko patetično; 
dejansko je šlo za to, da bi s 
pomočjo telovadbe in drugih 
prosvetnih aktivnosti naredi-
li ljudi boljše, najboljši med 
njimi pa so bili s svojimi do-
sežki v ponos tudi drugim 
(če že ne vsem) in svojemu 
kraju. Sokoli so bili med pio-
nirji človeškega osvobajanja, 
to pa je bilo ena od največjih 
pridobitev 20. stoletja. Saj 
zdaj že dolgo vemo, da to ni 
bilo le v znamenju industrij-
ske in raznih tehnoloških re-
volucij. vse do informacijske; 
šlo je tudi za gospodarsko, 
politično, socialno, seksual-
no in še kakšno drugo revo-
lucijo oziroma osvobajanje 
človeka kot posameznika in 
kot pripadnika določnih 
družbenih slojev. Da je res 
tako in da med dejavnosti, ki 
so k temu osvobajanju in in-
dividualizadji po svoje pripo-

Na Glasovi preji: Miro Cerar, Miha Naglič in Ivan Križnar / fou:cotazdkmm 

mogle, sodi tudi šport, je ve-
liko prič; ne nazadnje je med 
njimi monumentalna knji-
ga, ki povzema in poveličuje 
loško športno stoletnico. 

Telovaditi in se še drugače 
izobraževati ter javno nasto-
pati - to že dolgo ni nič po-
sebnega, je več kot normal-
no. Pred sto leti temu ni bilo 
tako. Tisti, ki so to počeli že 
takrat, so v očeh nekaterih 
veljali za pokvarjene "svo-
bodnjakarje" ali vsaj za tra-
paste. "A nitna(š) druzga 
dila!?", je bil še ne tako daleč 
nazaj običajni komentar po-
četij, ki se niso podrejala 
šentflorjanskemu izročilu. 
Ko sem bU še študent in se 
pripravljal na i2^ite, sem se 
kako popoldne peš odpravil 
na bližnji Žirovski vrh. Pa 
mi je rekla manM: A ti ni nič 
nerodno, da kar sredi tedna 
takole postopaš? Ko sem bila 
jaz še majhna, je bilo tako 
popoldansko španciranje 
dovoljeno le učiteljem in 
drugim gospodom, navad-
nim smrtnikom pa nel Ja, 
časi so se res spremenili: že 
vrsto let na Lubnik in na Ja-
vorč (osrednji vrh v dolgem 
grebenu Žirovskega vrha) 
dnevno potekajo cele proce-
sije, pa se zaradi tega nihče 
ne razburja. Nasprotoo: to je 
"in", dobro je za telo in za 
duha! 

Žal gre šport v zadnjih le-
tih tudi v nešportne skrajno-
sti. Ko so prof. Ivana Križ-
narja, ki je za loški zbornik 
najbolj zaslužen, vprašali, 
kam gre profesionalni vr-
hunski šport, je odgovoril, da 
pogosto v "popolnoma na-
pačno smer": zavaja v pranje 
denarja, divjaško navijaštvo, 
poživila in poškodbe. "Temu 
delu športa bi se z lahkoto 
odpovedal." Res, to so pojavi, 
ki so daleč od idealov, ki so 
jih skušali Slovencem priv-
zgojiti Miroslav Tyrš, Viktor 
Mumik in drugi odlični so-
kolski, orlovski in "partizan-
ski" predniki. To so novi in 
veliki izzivi za sodobne 
športne delavce. A to je že 
druga zgodba. 



G L A S O V A P R E J A Razgledi 

Telesna kultxira vzgaja dobre ljudi, najboljši med njimi pa potem promovirajo kraj po vsem svetu (nekoliko 
prirejena misel Mira Cerarja iz knjige Sto let športa v občini Škofja Loka). 

V telovadnici smo (bili) vsi enaki 
B O Š T J A N BOGATAJ 

Seveda pa so 
šport v Loki 

poznali že veli-
ko prej. Prvo 

kopališče je bilo 
zgrajeno leta 

1318 na desnem 
bregu Selške 

Sore, ki je ime-
lo na razpolago 
tudi toplo vodo. 

Povod za 91. Glasovo prejo 
je bila stoletnica škofjeloške-
ga športa oziroma izid knjige 
Sto let športa v občini Škofja 
Loka, ki jo je uredil profesor 
Ivan Križnar. Zadnje de-
setletje so različni avtorji v 
Loških razgledih sistematič-
no predstavljali ali zgodovino 
posameznega kluba ali druš-
tva ali športne panoge. O vse-
bini knjige je razpredal ured-
nik knjige Ivan Križnar, z 
anekdotami iz sveta športa in 
zasebnega življenja pa je pre-
jo popestril nekdanji vrhun-
ski športnik Miro Cerar. Pre-
jo je tradicionalno vodil 
Miha Naglič. 

Knjiga povzema stoletno 
zgodbo loškega športa. Kate-
re mejnike bi izbrali, kje so 
glavne postaje loškega špor-
ta? 

Ivan Križnar: "Najprej mo-
ram omeniti, da je bilo leta 
1906 ustanovljeno Telovad-
no društvo Sokol v Škofji 
Loki. To je bila imenitna 
organizacija, ki je bila zelo 
domoljubno usmerjena. 
Stremeli so predvsem k telo-
vadbi in tudi kulturni dejav-
nosti, saj so imeli pevski 
zbor, gledališče, kasneje tudi 
kino, organizirali plese in bo-
gato knjižnico. Veliko pozor-
nost so uživali tudi tambura-
ši. Takšno dejavnost so izva-
jali tudi orli, vendar njihova 
osnovna dejavnost ni bila te-
lovadba. Seveda pa so šport v 
Loki poznali že veliko prej. 
Prvo kopališče je bilo zgraje-
no leta 1318 na desnem bre-
gu Selške Sore, ki je imelo na 
razpolago tudi toplo vodo. 
Zelo zanimivo je tudi, da je 
notar Janez TrUer ustanovil 
kopalno društvo, ki je imelo 
imenitno kopališče v Vincar-

jih. Žal se ni dolgo obdržalo. 
Leta 1883 so ustanovili tudi 
strelsko društvo, med člani 
pa sta bila tudi Ivan Grohar 
in Oskar Deu. Morda bi lah-
ko kdo vprašal, zakaj obletni-
ce športa ne praznujemo ob 
ustanovitvi tega društva. Nis-
mo, ker je to društvo delova-
lo v nemškem in slovenskem 
jeziku, predvsem pa so si 
pravila vedno pripravljali v 
nemškem jeziku. Sokolsko 
društvo pa je bilo s popolno-
ma slovensko vsebino in ta-
krat zelo moderno. 

Leto kasneje so ustanovili 
Planinsko društvo, ki je kot 
edino društvo neprekinjeno 
delovalo vse do danes. Po 
vojni je vajeti v svoje roke 
prevzelo Telovadno društvo 
Partizan, ki je zelo dobro de-
lovalo. Z odhodom smučar-
jev, rokometašev, košarkar-
jev in drugih pa je začelo pe-
šati. Tako so leta 1969 za dve 
leti prekinili z dejavnostjo. 
Danes je društvo Partizan 
najaktivnejše v občini. Zelo 
zanimivo je bilo tudi, ko so 
se Ločani začeli uveljavljati v 
mednarodnem merilu. Prvi 
olimpijec iz našega prostora 
je bil Branko Ziherl, ki je tek-
moval na berlinskih olimpij-
skih igrah v skokih v vodo. 
Po vojni so po njem imeno-
vali tudi najvišja športna pri-
znanja, danes Bloudkova pri-
znanja." 

Povedali ste, kdaj je vzletel 
loški Sokol, kakšen pa je bil 
njegov konec? 

Križnar: "Po vojni je Sokol 
še obstajal, potem pa je Boris 
Kidrič sklical vse sokole in 
jih obvestil o koncu. Nekate-
ri dani so bili jezni, drugi so 
jokali ali bili užaljeni. Vpra-
šali so ga zakaj, odgovoril pa 
jim je, da so bUi v Srbiji soko-
li v glavnem pri četnikih. Pri 

Ivan Križnar: "Za loški šport me ne skrbi!" / fom: conzd icav<ic 

nas so resda bili domoljubni 
in v NOB, vendar tako naj ne 
bi šlo. Nekaj let smo potem v 
Škofli Loki imeli Fizkultumo 
društvo, Id je delovalo do leta 
1952, nato pa so ga preime-
novali v društvo Partizan." 

Obudimo še zgodbo o prvem 
teniškem igrišču v Sloveniji, 
Id ga je Ivan Tavčar zgradil 
na Visokem. 

Križnar: "Ivana Tavčarja 
poznamo kot pisatelja, politi-
ka, advokata, manj pa kot 
športnika. Zelo zgodaj se je 
začel ukvarjati z različnimi 
športnimi dejavnoshni, bil je 
tudi sokol in vodil sokolsko 
organizacijo. Imel je celo 
glavni govor na sokolskem 
zletu v Pragi leta 1912. Bil je 
vesten planinec, kolesar, 
med ustanovitelji društva 
Dren. Na Visokem je zgradil 
športni park s tekališčem, te-
niškim igriščem in kopališ-
čem. Teniško igrišče na Vi-
sokem je prvo v Sloveniji, 
tako pa je Tavčar postal oče 
slovenskega tenisa. Tavčar je 

bil tudi lovec in ribič, dobro 
so ga poznali tudi loški soko-
li, ki so ga zelo častili. Ko je 
leta 1923 umrl, so mu posta-
vili častno stražo, enako tudi 
pred grobnico na Visokem." 

Profesor Križnar je omenil 
Telovadno društvo Partizan. 
Kolikor vem, gospod Miro 
Cerar, ste Vi začeli v ljubljan-
skem Partizanu, Narodnem 
domu. Kako se spominjate 
tistih časov? 

Miro Cerar: "Začel sem 
kot pionirček v Partizanu, 
kjer je bilo vse do mojega od-
hoda iz gimnastičnih vrst iz-
redno živahno. Ne le v tek-
movalnem, ampak tudi v 
družabnem in vzgojnem 
smislu. Takrat so nas vadite-
lji opozarjali na šolanje ali 
študijske obveznosti. Sokol-
ska miselnost je tako ostala 
prisotna tudi po vojni. Vsi, ki 
smo bili boljši telovadd, smo 
morali enkrat do dvakrat te-
densko svoje znanje prena-
šati na mlajše ali manj vešče. 
Dopolnjevali smo se v zna-

nju, hkrati pa smo tudi učili 
v tovariškem vzdušju. Da-
našnji čas je povsem druga-
čen, tako da se takratnega de-
lovanja spominjam z nostal-
gijo. V sklopu društva je de-
lovalo tudi gledališče, knjiž-
nica, organizirali smo plese, 
skratka, vzgajali so nas v ce-
lovite osebnosti. Vsi so delo-
vali kot amaterji, saj vsega 
niti ne bi mogli plačati, nihče 
plačila tudi ni zahteval." 

Kakšna je vaša povezava z lo-
škim športom? Danes ste tu 
na povabilo Ivana Križnarja, 
vendar ste prav gotovo imeli 
stike tudi s športniki s tega 
konca? 

Cerar: "Seveda. Družili 
smo se predvsem v mladin-
skih reprezentančnih vrstah, 
ko smo se merili z drugimi 
republikami nekdanje Jugosla-
vije. Vaše telovadke in telo-
vadd so bili vedno sestavni 
del izbrane vrste. V tistem 
času smo se zbirali športniki 
iz vse Slovenije na nekakš-
nih skupnih treningih, ko 

Franc Jesenko 

Med znanimi osebnostmi, 
ki jih najdemo v knjigi Sto let 
športa v občini Škofja Loka, 
je tudi Franc Jesenko iz da-
našnje Kopališke ulice. Na 
Dunaju je študiral botaniko, 
mineralogijo, zoologijo in ke-
mijo. Ob študiju se je naučil 
desetih jezikov. Veliko je ho-
dil po Evropi, na Švedskem 
se je tudi poročil. Kmalu se je 
ločil, leta 1914 pa odšel na ru-
sko avstrijsko fronto. Hudo 
ranjen, imel je počeno loba-

njo, je ležal med mrtvimi ko-
legi in so ga že hoteli pokopa-
ti. Njegov pomočnik je prosil, 
da ga odpeljejo v bobiišnico, 
po manj kot tednu pa je pri-
šel k zavesti. Po vojni je služ-
boval na Dunaju, Češkem in 
Zagrebu, leta 1922 pa prišel v 
Ljubljano na univerzo. Tu se 
je povezal s športom. V Švid 
in Skandinaviji se je seznanil 
in navdušil nad s smuča-
njem. Doma je številne nago-
varjal, naj se ukvarjajo s tur-
nim (nordijskim) in alpskim 
smučanjem. V svoji vnemi je 

leta 1924 postal prvi predsed-
nik Smučarske zveze Jugosla-
vije. Kasneje se je močno 
zavzemal za mednarodno 
uveljavitev. Veliko naporov je 
moral vložiti za vključitev v 
mednarodno smučarsko 
organizacijo, saj si skandi-
navske dežele med seboj 
niso predstavljale Jugoslavi-
je. Jesenko pa je s svojim na-
stopom in znanjem jezikov 
dosegel, da so mu medna-
rodni predstavniki verjeli in 
zaupali. Zvezo so sprejeli 
medse. • 

"Muzejsko društvo Škofja 
Loka, ki predlaga postavitve 
obeležij v Aleji znamenitih 
Ločanov, ima med 19 pred-
logi tudi Fran(c)a Jesenka. 
Prepričan sem, da bodo 
sprejeli naš predlog po 
postavitvi obeležja v najkraj-
šem možnem času," je na 
preji povedal Ivan Hafner. 

Zahvaljujemo se Loškemu muzeju, ki je nudil 
gostoljubje dobro obiskani Glasovi preji. mujtj 



G L A S O V A P R E J A Razgledi 

Miro Ceran "Slovenija je v športu glede na populacijo na petem mestu na svetu."/ foio: conid k«« 

smo ob merjenju sposobno-
sti tudi utrjevali čvrsta prija-
teljstva. Nikoli se nismo 
spraševali, ali je bil nekdo 
študent, delavec, iz kmečkih 
vrst, veren ali ne, v telovadni-
ci smo si bili vsi enaki in to 
nas je združevalo." 

Obudimo spomin na e n ^ 
od vaših zvezdnih trenutkov. 
Spominjamo se dveh zlatih 
medalj z olimpijskih iger iz 
Tokia in Ciudada de Mexica, 
manj znan pa je vaš nastop v 
Pragi na svetovnem prven-
stvu leta 1962? 

Cerar: "Takrat smo tekmo-
vali na vseh šestih orodjih v 
obveznem in prostem pro-
gramu. Zbir ocen je omogo-
čil, da si se v finale uvrstil 
tudi na posameznem orodju. 
Meni je uspelo na bradlji in 
konju z ročaji. Na bradlji sva 
drug za drugim nastopila s 
prijateljem in rivalom Bori-
som ŠahUnom iz Sovjetske 
zveze. Po oceni sodnikov 
sem bU jaz drugi, Boris pa je 
zmagal. Vendar je bila razli-
ka očitna. Moja vaja je bila 
težja in lepše izvedena od 
njegove, kar so opazili tudi 
gledalci. Nabito polna dvora-
na v Pragi je vzkipela. Protest 
je onemogočil nadaljnje tek-
movanje. zato se je sestala 
posebna komisija medna-
rodne gimnastične federaci-
je, ki je popravila ocene. 
Tako sem zmagal jaz, Boris 
pa je bil drugi. To se je zgodi-
lo prvič v zgodovini!" 

Dotakniva se še zasebnega 
življenja. Kako gresta skupaj 
šport in pravo? 

Cerar: "V telovadnem sve-
tu nas je pravo vseskozi 
spremljalo. Naj omenim 
Rada Mumika, ki je vzpo-
stavil enakopravnost med 
telovadkami in telovadci. 
Vsi poznamo slavnega Leo-
na Štuklja, tudi sam sem 
zajadral v le vode. Ne vem, 
kako sem pristal na študiju 
prava, vem pa, da sem se 
moral precej namučiti. Že 
uvodoma sem povedal, da 
so naši vaditelji zelo pazili 
na naše študijske obvezno-
sti. V prvih dveh letih sem 
bil povprečen študent, kar 
mi je pri nekaterih profe-
sorjih prineslo prednost, 
nekateri pa niso poznali 
mojih rezultatov. Sicer pa 
sem na predavanjih običaj-
no zdržal dve do tri ure, po-
tem pa sem zaspal. Eno-
stavno sem bil preveč utru-
jen od večernega treninga. 
Naj vam zaupam anekdoto. 
Ob koncu 3. ali 4. letnika 
sem šel na izpit k sedaj že 
pokojnemu profesorju in 
me je vprašal, kaj delam. 
Odgovori sem mu, da sem 
prišel na izpit. Ali niste na 
Japonskem? Ne, zaradi va-
šega izpita sem odklonil 
pot, sem mu odgovoril, na-
kar mi reče: Nisem še videl 
tako neumnega študenta, 
jaz bi eno leto spustil, da bi 
šel lahko na Japonsko 
(smeh v dvorani)." 

Še naprej bomo brskali po 
zasebnosti. Kje ste spoznali 
ženo Zdenko? Na fakulteti 
ali v telovadnici? 

Medklic iz občinstva: "V 
telovadnici!" 

Cerar: "To je jasno. Saj 
imam tukaj priče. Takrat so 
bili lepši časi, ko so bila dekle-
ta naše starosti in rasti (danes 
so telovadke v svetovnem 
vrhu zelo mlade, op. p.). Ženo 
sem spoznal v telovadnici, 
skupno pot pa sva nadaljevala 
tudi na fakulteti. V tistem 
času je bilo bogokletno, če so 
imele ženske moškega tre-
nerja. To je bilo revolucionar-
no, vendar smo se v telovadni-
ci vsi srečevali in si pomagali 
Tako se je zgodilo, da so se de-
kleta pripravljala na državno 
prvenstvo. Zdenka se je s še 
tremi nekaj mučila, zato sem 
ji pokazal, kako se vaja pre-
prosto naredL Zelo hitro jo je 
obvladala. S tem pa sem se za-
meril takratni vaditeljid, ki je 
tri mesece pred državnim pr-
venstvom prenehala s trenira-
njem deklet. Zato sem jih 
moral tirenirati jaz, paradoks 
pa je bil, da so takrat punce 
doživele največje uspehe." 

Z ženo Zdenko sta si ustvari-
la izrazito pravniško druži-
no. Vi ste pravnik, ona je bila 
v zadnjih letih ena najbolj iz-
postavljenih osebnosti slo-
venskega pravosodja, sin 
Miro slovenski javnosti raz-
laga ustavno pravo, tudi hči 
Alenka je pravnica. 

Cerar: "Le najmlajša hči 
Vesna ni pravnica, čeprav se 
je vpisala na fakulteto in jo 
potem tudi kmalu zapustila. 
Miro in Alenka sta padla v 
pravo brez najinega prigo-
varjanja. Sin je profesor na 
pravni fekulteti in svetovalec 
v parlamentu, kjer ostaja 
zvest stroki, malce mlajša 
Alenka pa deluje v odvetniški 
pisarni. Vesna trenutno piše 
diplomo na kranjski fakulteti 
za organisutajske vede." 

Kolikor vemo, gre zasluga 
Vesni, da ste danes lahko z 
nami? 

Cerar "Ja, zasluga je nje-
na, malo moja, še najbolj pa 
žene. Ona je vedno dala 
prednost družini in otro-
kom. Po zaključku moje tek-
movalne kariere vrsto let 
nisva nikamor šla, zato sva 
se dogovorila za izlet. Kolega 
me je spomnil, da bi 1. de-
cembra 1981 lahko odšla na 
Korziko. Tri dni pred odho-
dom, sem šel kupit vozovni-
ci. Dan pred odhodom pa je 
Vesna zbolela ... Žena je na-
slednje jutro dejala, da nima 
srca, da bi jo pustila in sva 
odpovedala. Zjutraj sem te-

lo ob 8. uri, ob 9. uri pa smo 
že slišali za žalostno zgod-
bo." 

Profesor Križnar, v knjigi 
pravite, da vas žalostijo štirje 
pojavi v sodobnem športu: 
pranje denarja, divjaško na-
vijaštvo, poživila in poškod-
be. Kako gledate na te poja-
ve? 

Križnar "Ne gre mi v ra-
čun, da se gledalci lahko spo-
zabijo do te mere, da se tepe-
jo, skoraj pobijejo. Samo 
spomnimo se finala vaterpol-
skega evropskega prvenstva 
v Kranju. To ne spada v 
šport. Takrat sem zelo žalo-
sten in me je naslednji dan 
sram, čeprav nimam s tem 
nič. Enako je s poškodbami. 
Nekatere poškodbe so tako 
hude, da tekmovalec ne bi 
smel na igrišče. Ne gre mi v 
račun, da poškodovanega ig-
ralca napolnijo z injekcijami. 
Kaj se dogaja z njegovim 
organizmom? Če je človek 
bolan, poškodovan, spada v 
posteljo in naj počiva. Šport 
je treba v tem smislu himia-
nizirati. Potem je tu pranje 
denarja. Nekateri bogatijo na 
račun ljudi, ki se trudijo dne-

Harmonikar Lenart Oblak je Clasovo prejo popestril z 
vižama Čez Trojane in Tam, kjer murke cveto. Je odličen har-
monikar, ki se uči pri Tomažu Hribarju iz Preddvora, odličen 
dijak Gimnazije $kof]a Loka in tudi odličen športni strelec. 
Lani je na državnem prvenstvu v streljanju z malokalibrsko 
puško 3 X 10 zaostal le za bratom Gašperjem, v streljanju z 
zračno puško pa je osvojil tretje mesto. Ekipno sta skupaj z 
Andrejem Peternelom, Strelsko društvo Marmor Hotavlje 
Gorenja vas, osvojila državno prvenstvo. /Foio:cori2dK»6i 

Pri divji gonji 
za rezultati in 
skomercializi-
ranem športu 
ne smemo 
pozabiti, da ni 
rezultat vse, 
ampak je na 
prvem mestu 
človek. 

lefoniral vodički, da zaradi 
bolezni ne bova šla, pa mi je 
odgovorila, da naj pošljem 
otroka. Za to možnost se ni-
sem odločil. Letalo je odlete-

ve in leta, da dosežejo nek re-
zultat. nato pa pride mešetar, 
ga proda in iztrži veliko več 
od športnika, ki bi si ta denar 
zaslužil." 

Angela Bahovec 

Lani je minilo sto let, od-
kar so uršulinke v Škofji 
Loki odprle učiteljišče. V 
knjigi so se na uršulinke 
spomnili predvsem v smis-
lu telovadbe, ki so jo izvaja-
le za svoje dijakinje in tudi 
za učenke meščanske šole. 
O delovanju šol na podro-
čju telovadbe je profesor 
Križnar zbral v pogovorih z 
legendami loškega športa -
Vero Čepin, Draguško Ka-

lan. Mimo Balderman in 
drugimi, nekaj podatkov pa 
je dobil tudi v loški enoti 
Zgodovinskega arhiva Ljtiblja-
na. 

Po prvi svetovni vojni je v 
šoli učila profesorica telo-
vadbe in računstva Angela 
Bahovec. ki se je izobraže-
vala tudi v Angliji in Nem-
čiji. Vedno je prinašala no-
vosti in jih vključevala v šol-
sko telovadbo. Tako je v 
Škofji Loki uvedla košar-
karsko igro. Telovadba se je 

izvajala na visoki strokovni 
ravni. Zelo zgodaj je začela 
uporabljati izraz telesna 
vzgoja, čeprav je zakon 
opredeljeval telovadbo. Ze-
lo je skrbela tudi material-
no oskrbljenost šole. Imeli 
so dve telovadnici, kopališ-
če, drsališče, igrišče ... V te-
lovadnici so imeli kar 252 
kosov telovadnega orodja. 

Zgodbi Fran(c)a Jesenka 
in Angele Bahovec je pred-
stavil profesor Ivan Križnar. 

Drago Stefe je pohvalil knjigo 
o stoletnici športu: "Menim, 
da se lahko le malo občin po-
hvali s takšnim delom, pri 
tem pa je ogromno dela opra-
vil profesor Ivan Križnar. 
Predlagam, da ga ustrezna 
institucija ali župan sam 
predlaga za najvišjo nagrado 
občine Ško^a Loka." 

^ ^ pokroviti 

' " ^ d e r c a t o r 

Zahvaljujemo se tudi Mercatorju, generalnemu 
pokrovitelju, ki je poskrbel za prijeten zaključek. 



N E S R E Č E Razgledi 

Poročila o prometnih nesrečah s smrtnimi žrtvami v zadnjem času so grozljiva. Kako to ustaviti? Vsaka država ima 
zakone in predpise o omejitvah hitrosti na cestah in policijo, ki vzdržuje red. Predpisi posameznih držav so si 
podobni, zelo različno pa je delo polidje. 

<azni in nadzor ukroti o voznil<e 
J O Ž E F A R H 

Če v ZDA 
povzročiš 

nesrečo, 
te vklenejo in 

odpeljejo na 
policijo. Če se 

upiraš, greš 
lahko tudi v 

zapor. 

Za našo polidjo bi rekel, da 
je neaktivna, saj je prav na av-
tocestah, kjer se najbolj divja, 
ni videti. Nisem še videl, da 
bi koga ustavili, ko pritisne 
na plin od Podtabora proti 
Kranju ali od kake cestninske 
postaje naprej. Močni in 
manj močni avtomobili divja-
jo, kolikor jim le dopušča 
motor. Kakšen stres za mirne 
in disciplinirane voznike! Vo-
zil sem se po cestah Evrope, 
Severne in Južne Amerike, 
Južne Koreje in Tajvana, tako 
da lahko ocenjujem discipli-
no in red na cestah v teh de-
želah. Pa bom začel kar pri 
Nemčiji. To je edina dežela, 
kjer velja le priporočilo za 
najvišjo hitrost na avtocestah, 
ki je 130 km/h. Tam tudi na-
redijo največ hitrih avtomobi-
lov in zakaj naj bi jih delali, če 
se ne bi smeli tudi voziti. Si-
cer pa, če se tam voziš, zače-
njaš razumeti, da bi bil pro-
met nemogoč, če bi veljala 
omejitev 130 km/h, ker je pač 
gostota prometa takšna. Poli-
cije pa je na cestah dovolj, če 
potrebuješ pomoč. 

V Avstriji veljajo stroge 
omejitve. Če hitrost prekora-

čiš, pošteno plačaš. Na Koro-
škem sem vozil prehitro in 
plačal. Sedaj vsi Slovenci tam 
vozijo po predpisih. Zakaj 
tam lahko, doma pa ne? 

Podobno je tudi v Italiji. 
Poznam jih kar nekaj, ki so 
plačali velike kazni. Sedaj že 
vemo, da se je treba tam dr-
žati predpisov. Zakaj tam 
lahko, doma pa ne.' 

Pa pojdimo v Francijo. 
Pred leti sem bil šest tednov 
v Creusot Loire v Burgundiji. 
Priletel sem v Lyon, tam me 
je počakal nemški voznik in 
me odpeljal do hotela. Po av-
tocesti je vozil največ 120 
km/h. Za Nemca in za BMW 
se mi je zdelo nenavadno po-
časi, pa sem ga vprašal, zakaj 
vozi tako počasi. Odgovoril 
je, da je samo enkrat vozil hi-
tio, pa ne bo nikoli več. Zalo-
tila ga je policija in dobD je iz-
redno visoko kazen. Ker ni 
imel toliko denarja pri sebi, 
je moral pustiti avto ob cesti, 
poklicati taksi, da ga je odpe-
ljal do prvega bankomata po 
denar in spet nazaj, kar je 
tudi veliko stalo, in šele po-
tem se je lahko odpeljal na-
prej. Razumljivo, da ob viso-
kih kaznih Francozi vozijo 
disciplinirano. 

V ZDA prehitevajo 
le tovornjaki 

Združene države Amerike 
so prepredene s širokimi av-
tocestami, da je vožnja z 
majhno hitrostjo, Id je bila 
takrat omejena na 65 milj/h 
{104 km/h) mogoča. Pred 
mesti je ta omejitev 45 
milj/h. Vsi spoštujejo ome-
jitve. Spet zaradi visokih kaz-
ni in neizprosne polidje. Le 
tovornjaki radi prehitevajo, 
česar Evropejd nismo nava-
jeni. Če povzročiš nesrečo, te 
vklenejo in odpeljejo na poli-
djo. Če se upiraš, greš lahko 
tudi v zapor. Če se prav 
spomnim, je bilo takrat v 
prometnih nesrečah devet 
mrtvili na sto tisoč prebival-
cev. Na te hitrosti se zelo hi-
tro navadiš. Taka vožnja pa 
ni le vama, je tudi varčna. 

V Ameriki sem bil prvič v 
Pueblu v Koloradu. Nikoli 
prej nisem slišal, da so tam 
tudi Slovend. Ko sva se z 
ženo zapeljala v mesto, je bil 
nad cesto razpet transparent 
z napisom Vidmar. Ta je pa 
Slovenec, .sem rekel ženi. Ko 
sem naslednji dan prišel v 
Železarno in se predstavil taj-
nici, me je vprašala, od kod 

Kdaj se bomo zavedeli, da je pomembneje priti na cilj kot 
čim hitreje priti na cilj? / foio: tinj oou 

prihajam. Povedal sem. Kar 
skočila je pokonci in 
povedala, da je bila njena 
mama Slovenka. Raztrobila 
je po vsej železarni, da je pri-
šel Slovenec. Pred prvo sveto-
vno vojno se je tja priselilo 
mnogo Slovencev, ker so tam 
gradili železarno. Na vseh vo-
dilnih mestih so bili potomd 
Slovencev, delavd pa so bili 
vsi španskega rodu. Moder-
nizirali so železarno, mene 
pa so najeli, da sem jih učil 
delati na teh novih napravah. 

Vsega sem bil v devetih 
ameriških zveznih državah 

od Teksasa na jugu do drža-
ve New York na severu. Do-
volj, da mi je njihov način 
vožnje postal domač in da mi 
je postalo jasno, da le zmanj-
šanje hitrosti na cestah lahko 
rešuje življenja. 

Brazilija, čudovita dežela, 
povsod palme. V Belo Hori-
zonte sem prišel prvega fe-
bruarja. Iz hude zime v trop-
sko podnebje. Tam sem os-
tal šest tednov, da sem spo-
znal deželo in njene ljudi. 
Na srečo leži mesto na okoli 
tisoč metrih nad morjem in 
je bila klima znosna. Leži 
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R O B E R T G U Š T I N 

Računalniki so vsepovsod. 
Skoraj ni več naprave, ki bi ne 
bila upravljana preko računal-
nika in komajda še najdemo 
kakšno aktivnost, ki ga ne po-
trebuje. Svet je prepleten z ra-
čunalniškimi omrežji. Raču-
nalniki so naš pripomoček, so 
naš prijatelj, spremljajo nas na 
vsakem koraku. Ce ne delujejo, 

je, kot bi se ustavil čas. Brez 
njih več ne znamo, brez njih 
več ne zmoremo. Včasih, ko se 

je pokvaril avto, smo ga lahko 
sami popravili, danes pa lahko 
le nemočno zapremo pokrov 
motorja in čakamo na serviser-

ja. Če v službi preneha delova-
ti računalniško omrežje, se 
hodniki med pisarnami napol-
nijo z ljudmi, ki tavajo kot 
brez gfave. Sploh ne znamo več 
živeti brez te sodobne tehnolo-
gije, pa če si to priznamo ali 
ne. Tudi tiste, ki računalnikov 
ne uporabljate, vas le-ti sprem-
ljajo povsod. So v avtu, so v te-

leviziji, so v trgovini, so v ban-
ki. 

Internet je vir informacij in 
podatkov, jaz se iskanja le-teh 
vedno najprej lotim preko In-
terneta. A je še več. Internet po-
staja vedno bolj tudi medij za 
opravljanje storitev, ponuja 
obilo spletnih servisov. Uporab-
ljamo ga za nakupovanje, za 
poslovanje z banko, za oddaja-
nje dohodninske napovedi, za 
podaljšanje registracije avto-
mobila. Teh storitev je na voljo 
že zelo veliko. Ena bolj obiska-
nih spletnih strani, ki ponuja 
spletne storitve za državljane, 
je portal E-uprava, ki se naha-
ja na spletnem naslovu 
http://e-uprava.gov.si. 

E-uprava je celovito mesto, 
kjer lahko opravljate mnoge 
storitve, za katere je bilo po-
trebno, še ne dosti nazaj, hodi-
ti na občino ali upravno enoto. 
Od doma lahko v sistemu 
eDavki oddate vse podatke, ki 

jih dacarji od vas zahtevajo, 
od dohodnine pa vse do oddaje 
napovedi za DDV. Lahko 
imate vpogled v zemljiški 
kataster, gledate svoje osebne 
podatke, pregledujete sodni re-
gister. Podjetja lahko v sistemu 
eVEM opravijo vse na enem 
mestu in to iz pisarne. Preko 
intemeta si lahko celo spreme-
nite osebno ime. Bistven pri 
tem pa je prihranek časa in 
živcev, saj vse opravite sami. 
Na portalu so popisane vse živ-
ljenjske situacije, ki vam dajo 
odgovore na vse vaše želje in 
potrebe, ki jih potrebujete pri 
komunikaciji z javnimi inšti-
tucijami. Na roki imate vse, le 
uporabiti morate, kar vam je 
na voljo. 35 odstotkov uporab-
nikov intemeta že posluje z E-
upravo. 

Ljudje na intemetu iščejo in 
opravljajo veliko stvari. Po sta-
tističnih podatkih jih največ 
prebira novice, nekaj manj jih 

išče glasbo, flme in zabavno 
elektroniko, zelo veliko pa jih 
zbira tudi podatke o prehrani, 
zdravju, potovanjih in športu 
ter avtomobilizmu. Takšnih je 
več kot 55 odstotkov uporabni-
kov intemeta. Še najmanj lju-
di na intemetu zanima moda, 
jinančne naložbe in nepremič-
nine. 

Internet pa ne prinaša samo 
prednosti. V njem so skrite tudi 
pasti in nevarnosti, pa seveda 
tudi socialna odtujenost. Kot 
prvo je internet medij, ki na 
drugi strani nima obraza. To 
predstavlja brezosebnost, odpa-
de vsako šarmiranje in odpira-
nje vrat z nasmehom. Gre 
zgolj za tog, neizprosen in for-
malen kontakt. Ce opravljate 
upravne storitve, pa je to v ne-
katerih primerih celo dobro. 
Nevarnost intemeta je tudi 
kraja identitete, poznana pod 
imenom "ribarjenje" ali angle-
ško "fishing". Pri tem uporab-

nike preusmerijo m ponarge-
ne spletne strani, ki zahtevajo 
vnos gesel in osebnih podatkov, 
pri tem pa je videti, kot da 
ste pravem okolju. Na ta na-
čin vam "ukradejo" vaše oseb-
ne podatke in se v intemetu iz-
dajajo za vas. 

Zaradi uporabe intemeta se 
zmanjša opravljanje običajnih 
aktivnosti. Statistika pravi, da 
internet največ časa ukrade 
gledanju televizije, obiskovanju 
kina, telefoniranju in branju 
knjig. Okvirno 23 odstotkov se 
zmanjša tudi prebiranje časo-
pisov in revij. Še najmanj in-
ternet "škodi" športnim aktiv-
nostim in osebnim stikom s 
prijatelji. Sicer pa je od vsakega 
posameznika odvisno, kako in 
koliko bo uporabljal internet. A 
ker je tempo življenja vse hitrej-
ši, nam za konvencionalne 
stvari kaj hitro preostane pre-
malo časa. Se jih pač lotimo 
na dmg, hitrejši način. 

http://e-uprava.gov.si


N E S R E Č E Razgledi 

tudi dobesedno na železovi 
rudi: vse je rdeče, tudi voda. 
Brazilci so posebna rasa, 
mešanica Portugalcev, ki so 
tja prišli sredi 16. stoletja, 
domorodcev Indijancev in 
6mih Afričanov, ki so jih tja 
vozili do konca devetnajste-
ga stoletja. Sele pred nekaj 
leti je umrla najstarejša Bra-
zUka, stara 113 let, ki je tja 
prišla še iz Afrike. 

Po brazilskih cestah s po-
licijskimi zaporami se je tež-
ko voziti, saj ustavljajo na 
vsakih nekaj kilometrov in 
preiskujejo avtomobile, če 
slučajno ni v njih skrito 
orožje. Brazilija je bila pred 
leti diktatura in policija se še 
vedno obnaša kakor v tistih 
groznih časih, ko so po uli-
cah še streljali brezdome 
otroke in potepuhe. Če smo 
se morali vračati ponoči, ko 
je bil nadzor še hujši, se nis-
mo dobro počutili. V Brazili-
ji so časopisi vsak dan polni 
krvavih slik. Socialne razlike 
med bogatim slojem in reve-
ži iz slumov verjetno nikjer 
niso tako velike kot prav 
tam. Ko se zvečer ob sedmih 
zmrači, je mesto opustelo. 
Nihče več si ne upa na cesto. 
Ko sem vprašal nekdanjega 
sošolca, ki je bil profesor v 
Sao Paulu, kakšen avto ima, 
mi je rekel, da ima starega 
golfa, ker si boljšega ne upa 
imeti. "Če bi izvedeli, da ga 
imam, bi me prišli oropat. 
Pri teh ropih pa padajo žrt-
ve." Vse hiše so zato obdane 
z visokimi zidovi s čreprnja-
mi na vrhu, s cestne strani 
imajo vsaj tri metre visoko 
železno ograjo, veliko hiš pa 

je sploh zastraženih. S foto-
aparatom ne vidiš na cesti ni-
kogar. Moj nemški kolega je 
hodil naokoli v razcapanih 
hlačah, ker se je bal obleči 
čedne, ki jih je tudi imel s se-
boj. V taki klimi tudi vožnja z 
avtom ni prijetna. Po eni 
strani se bojiš polidje, ki je 
neusmiljena, po drugi pa ro-
parjev. Da ne bom pisal le 
slabo, naj povem, da se v Bra-
ziliji dobro je. Glavna hrana 
je sicer riž, v samopostrežni 
restavraciji, kamor smo ho-
dili jest, pa si dobil prave ko-
ruzne žgance, zabeljene z 
ocvirki. Brazilci pojedo tudi 
veliko mesa, govedine. A 
tudi rakavih obolenj je tam 
veliko, prav kot posledica 
preobilice mesa v prehrani. 

Azijci so vljudni, delavni 
in odločni 

Južna Koreja. Prvič sem bil 
tam na jugu v mestu Masan. 
Bila je jesen in kUma prijet-
na. Promet strahoten. S svo-
jim avtom me je lahko vozil 
samo vodja projekta. Dru-
gim niso dovolili, ker te v pri-
meru prekrška kot tujca poli-
cija strpa v zapor, iz katerega 
te nihče več ne reši. Drugi 
problem je v tem, da so vsi 
napisi v korejščini in je ori-
entacija nemogoča. Natanč-
no si moraš zapomniti, kje si 
hodil, da spet najdeš svoj ho-
tel. Potem je problem še hra-
na. Zajtrka v hotelu ni. Ko 
greš jest v restavracijo, ne 
veš, kaj naročiti, pač nekaj iz-
bereš. Največkrat za Evrojjej-
ca ni užitno, ker je vse straš-
no pekoče. V železarni, kjer 

smo delali, pa je bila hrana 
dobra in zelo zdrava. To po-
meni, da je bilo veliko zele-
njave, ni vsebovala mesa in 
ni bUa mastna. Priredili so jo 

, za Evropejce. Korejci so 
strašno delavni in silno disci-
plinirani. Delajo skoraj ne-
prekinjeno. Zato se ni čuditi 
njihovemu hitremu gospo-
darskemu razvoju. Ko sem 
nekoč le vprašal, zakaj delajo 
do pozne noči, so mi rekli, da 
imajo tako majhna stanova-
nja, da jim je najbolj udobno 
kar na delovnem mestu. 
Tudi trgovine so odprte ne-
prekinjeno. Če sem potrebo-
val kaj za zajtrk, sem to dobil 
tudi ob 23. uri. 

Še ena zanimivost. Vsi v 
železarni so bili enotno oble-
čeni. Od direktorja navzdol. 
Tudi lepotice v pisarnah so 
se morale preobleči, da ne 
bi zapeljevale sodelavcev. 
Mlade Korejke so zelo lepa 
dekleta, zato jih je kar nekaj 
Nemcev vzelo za žene. Na-
vadni delavd pa so bili prav 
prijemi. Vsi od kraja bistri 
in sposobni. Zelo dobro smo 
se razumeli. 

Drugič sem bil v Koreji v 
industrijskem mestu Kun-
sam, kjer je središče avtomo-
bilske industrije KIA. Bil sem 
v KIA Steel. KIA je od žele-
zarne Aaoni kupila tehnolo-
gijo za izdelavo nerjavnih je-
kel. Že ko sem se odpravljal v 
Korejo, sem povedal znanki 
iz Pirana, kam sem name-
njen. "Človek božji," je rekla, 
"ne hodi v Korejo, tam je v za-
poru umrl naš prijatelj, kd je 
bil v Seulu zastopnik piran-
ske ladijske družbe." Korej-

ska polidja je še hujša od bra-
zilske. Korejce sem spoznal 
tudi iz druge plati. Ko pri po-
gajanjih ni šlo vse, kot bi mo-
ralo, so razbijali so po mizi in 
vpili, da so se Nemcem tresle 
hlače. Res ne bi rad prišel v 
roke njihovi polidji. Ne vem, 
kakšne so kazni, ampak mis-
lim, da prav zaradi neizpro-
sne polidje vozniki vozijo po 
predpisih. 

Tajvan. Tam sem bil kar 
dva meseca. Tudi na Tajvanu 
je poleti neznosna klima, še 
slabše kot v Koreji. A ker je 
bila zima, sem šel. Vredno je 
bilo. Kitajd so prijetni ljudje. 
Spoštovanje do starejših je 
podobno kot pri Korejcih nji-
hova odlika. Delal sem z 
mladimi delavd od 20 do 25 
let. Imeli so me kot za očeta. 
Prav zato, ker sem jih spošto-
val, smo se sijajno razumeli. 
Hitro so se učili. Pri težkem 
delu sem jim pomagal, da je 
šlo hitreje. Težka dela ti 
drobni Kitajci le težko zmo-
rejo. 

Pojdimo k prometu. Taj-
van je le za polovico večji od 
Slovenije, a ima 22 milijonov 
prebivalcev. Zato je na cestah 
strahotna gneča. Kako da pri 
tisti zmešnjavi na cestah ni 
nesreč, mi ni šlo v glavo. Ki-
tajd so neverjetno strpni voz-
niki. Nihče se ne razburja, 
ne hupa, četudi ti kdo zapelje 
pred nosom čez cesto. 

Na avtocestah je dovoljena 
hitrost 120 km/h. Vsi se je 
držijo. Res pa je, da tam zelo 
pogosto vozijo vlaki. Ti so 
najmodernejši. Z ženo sva se 
peljala iz 50 kilometrov od-
daljenega mesta Tainan. Tja 

naju je peljal gospod Ceng, 
ki je bil vodja projekta. Živel 
je v tem mestu, ki je znano 
po templjih, muzejih in voja-
ških utrdbah. Nazaj sva šla 
namenoma z vlakom. Po-
stankov ni imel. Ko se je 
ustavil, sva morala izstopiti. 
Bil je nabito poln. A olikani 
Kitajd so nama takoj odsto-
pili prostor, da sva sedla. 

Tajvan je bil do konca dru-
ge svetovne vojne pod japon-
sko okupacijo. Učili so se 
samo japonsko. Videl sem 
ljudi, ki so brali japonske ča-
sopise - Kitajci in Japonci 
imajo namreč enake pis-
menke. Pismenka pomeni 
predmet ali pojem. Razume-
jo, čeprav rečejo drugače kot 
Japond. Razlike so le pri no-
vejših izrazih. 

Še zanimivost: zaradi ne-
popisne gneče lahko kupi 
domačin avto le, ko dobi par-
kirni prostor. Sicer pa je to 
dežela kolesarjev in motori-
stov. Zelo lejje spomine ima-
va na Tajvan. A živeti v majh-
nem stanovanju nekje v pet-
indvajsetem nadstropju vse 
življenje je nedoumljivo. Le 
redki lahko živijo v vrstnih 
hišicah. Samostojnih hiš pa 
ni več tako kot ni več vasi. 
Vse je pozidano z nebotični-
ki. Kakšen raj imamo še v 
Sloveniji! 

Iz napisanega bi lahko 
povzel, da je za spoštovanje 
reda in omejitev hitrosti na 
cestah najbolj pomembna 
policija. Vozniki se je pre-
prosto morajo bati. Pa de-
narne kazni morajo kršilce 
dovolj prizadeti. Potem je 
pa red. 

Korejska 
polidja je še 
hujša od 
brazilske. Ne 
vem, kakšne so 
kazni, ampak 
mislim, da prav 
zaradi 
neizprosne 
polidje vozniki 
vozijo po 
predpisih. 

Teritev 69 IZ STAR IH ČASOV 

M I H A N A G U Č 

V našem opisovanju preje 
smo prišli do teritve, opravila, 
"pri katerem iz godnih, posuše-
nih lanenih ali konopljinih ste-
bel s trtico izločijo vlakna, tj. 
predivo". Tako to opravilo 
opredeii Slovenski etnološki lek-
sikon, mi pa se bomo tudi v na-
daljevanju oprli na pisanje 
Manice Koman. Ko so zreli 
lan poruvali, so najprg obtrga-
li ̂ vice s semeni ("rejljanje"), 
preji pa so bila namenjena 
slamnata stebla, ki so pri tem 
ostala. "Slamo razgrnejo po 
travniku ter jo puste tam kake 
tri tedne, tako da jo že trava 
prerašča. Razgrnjeno slamo 
mora dež vsaj trikrat premoči-
ti. Potem pri^o žeriske in sla-
mo, ali pravzaprav lan, pobi-
rajo (lan vzdigujejo). MoŠki 
pa hodijo za njimi in ga pove-
zujejo v zelo velike snope ali 
otepe. Vse to se mora vršiti ob 
solncu, ko je lan popolnoma 
suh. Otepe izvozijo na suh 

prostor, kjer ostanejo do časa, 
daprično 'treti'. Trenje lanu se 
prične po ajdovi žetvi, ko je več 
časa na razpolago. Za terišče 
je nalašč za to pripravljen pros-
tor, kije opremljen s sušilnico. 
V sušilnici je namreč postavlje-
na posebna peč za sušenje 
lanu. Moški skrbe, da se lan 
sproti dobro suši, ženske ga pa 
tarejo z velikimi Škaijami, po-
dobnimi slamorezni kosi. Te-
rišča so navadno postavljena 
izven stanovališča, ker je ne-
varnost, da se pri kurjavi zane-
se kaka iskra med suho slamo 
in lahko nastane ogenj. Pripe-
tih se je že marsikomu, da mu 
je vsled premde pažnje zgorel 
ves lan in je ogenj pr^el ceh na 
gospodarsko poshpje." 

In kdo so bile terice, glavne 
akterke teritve? "Terice običaj-
no niso domače, nego najete 
ženske. Treti pričn^o v zgod-
njih jutranjih urah, včasih ceh 
o polnoči in končajo tudi po-

Laneno platno 

zno zvečer. Ker je delo naporno 
in imajo poleg tega tudi zelo 
mah spanja, jim je seveda tre-
ba nekoliko boljše postrežbe, da 
ne omagajo. Pa saj to gospodi-
nje prav rade oskrbe, zlasti še, 
ako je pridelek lanu bogat in je 
upati lepih denarcev. Za terice 
pečejo vedno boljši soržični 
kruh (pol pšenice, pol rži). 

Tudi ostala hrana je boljša in 
obilngša. Ob koncu pride cvrt-

je na mizo." (Iz teh dgstev iz-
virajo tudi znani Vodnikovi 
verzi, ki smo jih že navedli.) 
Terice so torej dobro jedle in 
tMposled dobile še primemo 
plačih. "Dnevne pla& je imela 
terica nekdaj pet krajcarjev in 
en funt prediva. Dandanes je 

ta plača v toliko preurgena, da 
odgovarja sedanjim razme-
ram." "Dandanes" je bih leta 
J92S, prav dandanes pa teritve 
itak več ni zato tudi vprašanja 
ne, kolikšno bi bih zdaj plačilo 
teric. 

"Ko je trenje gotovo, se začne 
predivo 'zmikati' na za to pri-
pravljenih grabljicah, ki so na-
rgene iz deske, v kateri so na-
biti žeblji tako, da špice molijo 
kvišku. Predivo primejo trdo v 
roke in ga drgnejo po teh špi-
cah. Kar ostane v roki, to je 
daljše predivo. Kar pa izpulijo 
grablje • to so krajši konci - je 
pa hodnično predivo. Iz praž-
njega prediva izdelujgo Jinejše, 
iz hodničnega pa bolj grobo 
platno." Ko je vse to opravljeno, 
se lahko začne prava preja. 
"Sedaj pa pridno rut vrsto koh-
vrati, ki ^ rokami spretnih 
predic pretvarjajo povesma v 
'štrene'..." O tem pa še ruisled-
njii. 
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U S O D E Razgledi 

Vsi so se norčevali iz mojega šepanja 

Včasih e ravno obratno 
Poslušam ga 

zbrano, saj se 
mu beseda sem 

in tja zatakne, 
pozabi na 

osnovno nit 
zgodbe in 
potem se 

"loviva" med 
njegovimi 

mislimi, vse 
dokler ne 

naj deva 
pravega 

toka zgodbe. 

M I L E N A M I K I A V Č I Č 

Življenje je polno naklju-
čij. Če se nekega določenega 
trenutka ne bi znašli na do-
ločenem mestu, bi šlo življe-
nje v popolnoma drugo 
smer. Če ne bi bilo ves čas 
cel kup če-jev, bi vsakdan te-
kel spokojno, brez vznemir-
jenja, slabih in dobrih novic. 

Tudi z Daliborjem sva, že 
v prvih minutah najinega 
srečanja, p>okramljala o tem. 
Pričakal me je v sobici, ki si 
jo v domu upokojencev deli 
še z nekim drugim sotrpi-
noni.' 

"Trenutno ga ni," mi je 
pojasnil. 

"V Soči ga poskušajo spra-
viti k sebi, ker si je polomil 
več kosti," mi še razloži, ter 
ne pozabi dodati, da mu je 
zaradi njegove odsotnosti 
dolgčas, ker se nima z niko-
mer kregati. 

Dalibor še kakšno leto ali 
dve nazaj ni niti pomislil, da 
se bo kdaj znašel na "zadnji 
postaji", kot je zmeraj ime-
noval dom za starejše. 

"Kar pomnim, sem živel z 
naravo," pripoveduje. 

Poslušam ga zbrano, saj 
se mu beseda sem in tja za-

takne, pozabi na osnovno nit 
zgodbe in potem se "loviva" 
med njegovimi mislimi, vse 
dokler ne najdeva pravega 
toka zgodbe. 

Dalibor se je rodU v števil-
ni družini. Bil je tretji otrok 
po vrsti. V težkih povojnih 
časih, ko je bil oče zaradi 
"sovražnega delovanja" več-
krat kot ne zaprt, pri hiši ni 
bilo ne denarja ne hrane. 

"Oče je bil znan po svojem 
dolgem jeziku. Če je le mo-
gel, je kritiziral domače par-
tijske rojake, ki so bili, to se 
je potem še večkrat izkazalo, 
na pol pismeni. Nihče pa ne 
mara, da se ga vlači po zobeh 
in zato so tudi očeta raje pri-
javili na policiji, kot da bi do-
voljevali, da o njih širi "resni-
co". Žal pa so dosegli ravno 
obratno: vsakič, ko je prišel 
oče iz zapora, je bil še bolj 
sovražno nastrojen do obla-

' sti. Spominjam se, da smo 
otroci namesto večerje veli-
kokrat grizli kislico, ker nis-
mo imeli drugega za v usta. 
Mame so bile same kosti in 
malo kože čez. Dobri ljudje 
so ji včasih prinesli kaj za 
pod zob, vendar na skrivaj, 
ker so se bali vaškega mili-
čnika, ki je nenehno patrulji-

ral mimo naše hiše. Nisem 
še bil star dve leti, ko smo 
celo zimo, ki pa je bila huda 
in dolga, preživeli brez kur-
jave. Očeta ni bilo doma, sta-
rejši brat je služil pri stricu, z 
mamo pa smo se stiskali 
pod odejami in šklepetali z 
zobmi. Takrat sem se men-
da zelo prehladi], rekli so mi, 
da so se "prehladile" tudi ko-
sti. Ne vem, kaj je v resnici 
bilo, spomnim se le, da sem 
od takrat naprej šepal. Niko-
li se nisem povsem spravil k 
sebi," pripoveduje Dalibor. 

Vsakič, ko je bil oče za ne-
kaj časa doma, je zaplodil 
novega otroka in tako se je 
družina večala, lakota pa 
tudi. Otroci so skupaj s star-
ši spali v enem prostoru. 
Skozi okna je vleklo in zato 
jih je nenehno zeblo. 

"Ko sem začel hoditi v 
šolo, so se vsi, z učitelji vred, 
norčevali iz mojega šepanja. 
Oče mi je naredil nekakšno 
opornico, s pomočjo katere 
sem lahko zelo hitro hodil, 
če je bilo potrebno. S to opor-
nico pa sem tiste, ki so se iz 
mene najbolj norčevali, ujel 
in jih natepel. Žal so bili 
ljudje čudni: rukoli niso sli-
šali tistega, kar so mi govori-

li, zmeraj pa so videU, če 
sem koga udaril. Začeli so 
mi govoriti "kakršen oče, tak 
sin". To je bil moj vzdevek in 
po njem so me poznali daleč 
naokrog." 

Drugi otrod so hodili v ko-
lonijo, on rukoli. Ker je bil iz 
moralno oporečne družine. 
Učitelj telovadbe, ki ga je rad 
pil in je bi! tudi v šoli redkok-
daj trezen, mu je govoril 
kripl. 

"Enkrat sem zbral vso feo-
rojžo in potrkal pri ravnate-
lju, ter tega učitelja zatožil. 
O, pa nisem bil neumen 
otroki Ravnatelju se je v očeh 
bralo, da je že hotel reči, mar 
nisi... Ampak se je zadržal 
vem. Žal so me potem imeli 
še bolj na piki, saj so ugoto 
vili, da sem odličen tudi v to 
žarjenju," se grenko na 
smehne, vendar se mu oči 
mehko zasvetijo in tresočo 
dlan položi na mojo. 

Njegovi bratje in sestre so 
počasi odhajali od doma. Ne-
kateri so šli v Avstrijo, koder 
so dobili idelo pri tamkajš-
njih kmetih. Drugi so našli 
delo v tovarnah, ki so v šest-
desetih letih rasle kot gobe 
po dežju. Le Dalibor ni šel 
nikamor. 

"Ti boš ostal doma in mi 
pomagal na stara leta," mu 
je govorila mama. 

Bila je mnenja, da ga kakš-
na punca, invalida, kakršen 
je bil, tako ali tako ne bo ma-
rala. Skrbno je pazila, da ni 
preveč zahajal v gostilne, da 
se ne bi pokvaril kot oče, od 
katerega niso v družini niko-
li imeli kakšne posebne kori-
sti. 

Dalibor se je nagajivo za-
hahljal: "Če bi moj oče bil na 
pravi politični strani, bi bili v 
naši družini bogataši. Tako 
pa je bil le ena velika zguba, 
ki ga nihče ni maral. Še mi, 
otrod, ne. Zmeraj se je širo-
koustil in repenčil, ko pa je 
bilo treba zagrabiti za delo, 
je preprosto izginil. Še tista 
uboga krava, ki smo jo imeli 
v hlevu, bi poginila, če bi bila 
odvisna le od njegovega širo-
koustenja..." 

Leta pa so tekla. Sem in tja 
se je kdo od otrok oglasil 
doma in prišel povedat, da se 
mu je rodil otrok. Na ohceti 
pa niso vabili. Kot da bi se 
potem, ko so zaživeli v šir-
nem svetu, začeli sramovati 
svojih domačih. 

(se nadaljuje) 
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J O Ž E K O Š N J E K 

Slovend na Koroškem na 
poseben način ohranjajo spo-
min na pomembnega rojaka 
dr. Joška Tlschlerla, ustanovi-
telja Narodnega sveta koro-
ških Slovencev in Slovenske 
prosvetne zveze, pobudnika 
za ustanovitev Zvezne gim-
nazije za Slovence v Celovcu 
in njenega prvega ravnatelja, 
ter slovenskega pohtika na 
Koroškem, ki ima največ za-
slug, da so bili po drugi sveto-
vni vojni določeni kraji, kjer 
mora avstrijska država poskr-
beti za dvojezični pouk. Po 
njem sta Narodni svet koro-
ških Slovencev in Krščanska 
kulturna zveza poimenovali 
nagrado, ki jo že od leta 1979 
naprej podeljujejo posamez-
nikom s Koroškega in iz Slo-
venije, zaslužnim za razvoj 
slovenske narodne skupnosti 
na Koroškem. 

Lrtošnjo nagrado sta preje-
la dva: klub koroških Sloven-
cev v Ljubljani in Klub koro-

ških Slovencev v Mariboru. 
Svečano so jo podelili v to-
rek, 23. januarja, zvečer v Ce-
lovcu, sprejela pa sta jo pred-
sednika obeh klubov: Janez 
Steigar v imenu ljubljanske-
ga in dr. Božo Grafenauer v 
imenu mariborskega. Oba 
sta tudi zasebno povezana s 
Koroško. 

Predsednik Krščanske kul-
turne zveze dr. Janko Zerzer 
je v utemeljitvi letošnjih na-
grad segel v :^odovino delo-
vanja klubov koroških Slo-
vencev. V Mariboru, v Ljub-
ljani, v Celju in tudi v nekate-
rih drugih krajih jugoslovan-
ske kraljevine so jih ustanav-
ljali zavedni koroški Sloven-
ci, ki so po plebiscitu leta 
1920 zaradi svoje narodne 
zavednosti, ko so bili zaradi 
nje ustrahovani, zmerjani 
kot izdajala in so ostali brez 
služb, bežali v Jugoslavijo. 
Bilo naj bi jih naid tisoč, ve-
činoma učiteljev, duhovni-

kov, pravnikov, uradnikov in 
drugih zavednih slovenskih 
intelektualcev. Klubi koro-
ških Slovencev v Sloveniji, v 
Mariboru je bil ustanovljen 
leta 1922, v Ljubljani pa leta 
1928, tako že nad 80 let na 
najrazličnejše načine poma-
gajo Slovencem na Koro-
škem. Danes so v ljubljan-
skem in mariborskem klubu 
ljudje, ki imajo rodbinske ko-
renine na Koroškem ali so na 
druge načine povezani z njo. 
Predsednik Narodnega sveta 
koroških Slovencev dr. Ma-
tevž Grilc pa je povedal, da 
manjšina, ki nima podpore v 
matičnem narodu, ne more 
preživeti, dejavnost klubov 
koroških Slovencev pa je Re-
publiki Sloveniji lahko vzgled, 
kako je treba pomagati za-
mejcem. V tem pogledu je 
lani sprejet zakon o sodelova-
nju Slovenije s Slovenci za 
mejami korak naprej. "Za-
mejd smo postali enakoprav-

PodelKev Tischierjeve nagrade. Od leve Matevž Grilc, Božo 
Grafenauer, Janez Stergar in Janko Zerzer 

ni del naroda, država Slove-
nija pa je naša zaščitnica pri 
jezikovni, kulturni, izobraže-
valni in gospodarski rasti. Z 
avstrijskimi oblastmi smo se 
pripravljeni pogovarjati o ne-
rešenih problemih, vendar 
na osnovi državne pogodbe 
in odločb ustavnega sodišča, 
ne f)a ob ščuvanju zoper nas 
in posmehovanju pravni dr-

žavi. Ko bo letos Slovenija 
sprejeta v šengensko območ-
je, meja ne bo več. To je pri-
ložnost, ki je ne smemo za-
muditi, je povedal Grilc. Ja-
nez Stergar je v zahvali po 
prejemu nagrade predlagal 
organizadjo simpozija o dr. 
Jošku Tischlerju, saj marsi-
kaj iz njegovega bogatega živ-
ljenja javnosti še ni znano. 



Na BTŠ'ju po novem tudi peki, 
slaščičarji in inženirji kmetijstva 

V Biotehniškem šolskem centru v Noklem se 
ponošojo že s stoletno tradicijo izobroževo-

njo mlekarjev. Izobraževalno ponudbo s po-
dročja živilsiva bodo v prihodnjem šolskem letu 
dopolnili še s poklicnima programoma pek in 
sloščičor, ki ju doslej na Gorenjskem ni bilo. 
Omenjena dva programa bo mogoče spozna-
ti na dnevu odprtih vrat, ki ga pripravljajo v če-
trtek, 1. februarja, ob 17. uri. 

Dijaki, ki se bodo odločili za šolanje po teh 
dveh programih, bodo pridobili osnovna zna-
nja s področje tehnologije pekarstva In slašči-
čarstva, pa tudi nekatero specialistična zna-
nja, kot je recimo konditorstvo, mikrobiologija 
živil in podobno. Ob koncu šolanja jih čaka 
zaključni izpit, lahko pa bodo tudi nadaljevali 
izobraževanje v programu živilski tehnik. "V 
šoli zadnja leta velik poudarek namenjamo so-
delovanju s podjetji, v katerih potem dijaki lah-
ko opravljajo delovno prakso," je razložil rav-
natelj Marijan Pogačnik. Razen omenjenih pro-
gramov s področje živilstva izobražujejo še po-
močnike v živilstvu in pomočnice gospodinje 
oskrbnice v dve in pol letnih programih, na po- . 
dročju srednjega poklicnega izobraževanja 
poleg mlekarjev izobražujejo tudi cvetličarje, 
vrtnarje in kmetovalce, v štiriletnih programih 
pa živilske, vrtnarske in kmetijske tehnike. V pri-
hodnjem šolskem letu bodo začeli izvajati še 
višješolski program s področja kmetijstva 
upravljanje podeželja in krajine. Z vsemi pro-

grami se bo mogoče podrobneje seznaniti na 
informativnih dnevih 9. in 10. februarja. 

Od Ioni so dijaki vseh smeri združeni pod 
eno streho, pouk pa se odvija v sodobnih in 
kokovostno opremljenih prostorih. Pohvalijo se 
lahko še z organiziranimi prevozi za dijake in 
toplo malico, ki jo pripravljajo v lastni kuhinji. 
Njihovi dijaki in profesorji se po izkušnje od-
pravljajo tudi v tujino v okviru programov Co-
menius, Leonardo da Vinci in Phore. "Medna-
rodnim izmenjavam bomo v prihodnje nameni-
li še več pozornosti, saj evropski prostor za 
mlade predstavlja veliko perspektivo," je pre-
pričan Pogačnik. 

BIOTEHNIŠKI 
C E N T E R N A K L O 

(v ustanovijanju) 

Srednjo biotehniška šola Kranj, Slrohinj 99, 
4202 Naklo 

Tel. št.: 04/277 21 00 
Telefax: 04/277 21 18 

Elektronska pošla: bts.kranj@guesl.arnes.si 
http://www.s-bts.kr.edu5.si/ 

(3G oglasi 04/201 42 47, e-pošta: malioglasi@g-gias.si, www.gorenjskiglas.si 

O, ja, ohranjam fokus. 
•Končno sobota. CJolg zajtrk, potem kompletlranje rokavičk in čakanje, da so 
risanka konča. Ob 11. se končno odpravimo ven. Na pol poti se zaradi Lukoviti 
krokodiljih! solz vrnemo nazaj. Pozabil je svoj novi fotoaparat Potem ga seveda ves 
dan jaz nosim naokrog.." 

Zaka j Je Focua C - M A X va«a življenjska odločitev: dinamičen 
enoprostorec. višji položaj sedenja, ločeni zadnji sedeži, štiri zračne blazine, ABS, 
EBD. klimatska naprava. C D radio; o p r e m a Fresh: dvopodročna klimatska 
naprava s samodejno regulacijo temperaturo, dvojni zaklep, električni pomik 
zadnjih stekel, alarm. Vas zanima več? Vabljeni na www.ford.sl. 

Feel the difference 

SLOVENSKE DRUŽBE 
Podjetniki in obrtniki us tvar jamo. Z vizijo, z a g o n o m in ta lentom 

sous tvar jamo pos lovni in družbeni nap redek Slovenije. N o v i 

proizvodi, storitve, inovacije, zapos lenost in d ružbena b lag in ja so 

rezultati naš ih pr izadevanj. M a j h n a podjetja in obrtni mojstri s m o 

d ragocen temelj za udejanjenje e k o n o m s k e in socialne b lag inje in 

razvoja celotne družbe. 

Obrtn ik i in podjetniki s m o združeni v območn ih obrtnih zborn icah in 

v Obrtni zbornici Slovenije, d a s s kupn im i močmi uresničujemo svoje 

interese, k i jih ne m o r e m o kot posamezn ik i . N a š e s k u p n o znanje in 

izkušnje, združene z de lovan jem Obr tne zbornice Slovenije, dobijo 

večjo vel javo in m o č v družbi. Z njo v o d n o s u z d r žavo ščit imo in 

uvel jav l jamo naše s k u p n e interese ter d o s e g a m o do lgoročne k o r i t i ? ^ 

za celotno p a n o g o obrti. Soča sno p a je obrtna zbornica organ iz i r 

t ako , d a zagotav l ja kratkoročne koristi s svetovanjem in 

vonjem. Ugodnos t i uvel javl jamo s kartico O b r t n i k ^ 

V W 

Mocrs 
Obrtn.i ^DorntM Sloven-io CelOvSk.i cestA 7) !000 L .iLvta--.' 

ZDRUZENI, 
MOČN! IN USPEŠN;, 

mailto:bts.kranj@guesl.arnes.si
http://www.s-bts.kr.edu5.si/
mailto:malioglasi@g-gias.si
http://www.gorenjskiglas.si
http://www.ford.sl
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K U L T U R N A D E D I Š Č I N A Razgledi 

v noči s sobote na nedeljo je zagorelo v salonu Lazarinijevega gradu v Valburgi pri Smledniku. Požar je uničil 
dragoceno pohištvo v salonu, freske v viteški dvorani in nekaj stolov KUD Srnlednik, ki je nameraval v gradu 
prirediti proslavo ob kulturnem prazrdku. 

eroristični napad na kulturno dediščino? 
Ker je bil požar pravočasno odkrit, bo še mogoče dokazati, da je bil podtaknjen. To ni le napad na Lazarinijeve in njihov grad, 
pač pa tudi na vso lokalno skupnost. 

M A R J E T A Ž E B O V E C 

Najprej naj se v 
imenu vseh, ki 

nam je mar 
kulturna 

dediščina, 
zahvalim 

voznici, ki je v 
nedeljo ob dveh 

zjutraj požar 
opazila, pa ni 

brezbrižno 
peljala mimo, 

ampak 
je poklicala 

gasilce. 

Mogoče se sprašujete, za-
kaj je ta požig napad na lo-
kalno skupnost. Pa vam bom 
povedala. Odkar sem se pred 
dobrimi šestindvajsetimi leti 
priselila v Smlednik, sem se 
srečevala in pogovarjala z 
ljudmi, ki so mi pripovedo-
vali, koliko dobrega je druži-
na Lazarini naredila v 
Smledniku: skrbela je za na-
predek skupnosti, prav tako 
pa pomagala posamezni-
kom. 

Že med drugo svetovno 
vojno so bili Lazarinijevi na-
poti partizanom - kaj točno 
se je dogajalo, za to še vedno 
velja konspiradja - po vojni 
so jim nacionalizirali vse pre-
moženje. Premično in ne-
premično. Premično so do-
bili posamezni socialistični 
veljaki, v sam grad pa se je 
čez čas vselil vzgojni zavod. 
Po svoje je bila sreča, da je bil 
v gradu vzgojni zavod, da 
niso bila stanovanja, saj bi 
bilo v tem primeru še več 
uničenega. Tako pa se je vsaj 
nekaj ohranilo, da so po de-
nacionalizaciji leta 1990 lah-
ko začeli misliti na obnovo. 
Praktično takoj po vrnitvi 

gradu je družino zadela ne-
sreča: v zelo čudnih okolišči-
nah je umrl baron, univerzi-
tetni jjrofesor kemije dr. 
Franc Lazarini. Uradno je 
bila nesreča, neuradno pa 
marsikdo dvomi o tem ... 
Spominjam se sosede, lani je 
umrla, stara devetdeset let, 
kako mi je povedala za baro-
novo smrt. Bila je žalostna, 
skoraj kot bi umrl eden nje-
nih najbližjih. 

Zadnja leta smo se veselili 
tega, da se je družina odloči-
la, grad obnoviti. Najprej so 
uredili nekaj prostorov zase, 
potem pa s pomočjo države 
začeli restavrirati čudovito 
Viteško dvorano, poslikano s 
freskami na temo antične 
mitologije. Naslikal jih je Eu-
stachius Gabriel in so zadnje 
njegovo ohranjeno delo na 
Slovenskem. Javnosti naj bi 
jih prvič pokazali letos 7. fe-
bruarja, ko naj bi bila v dvo-
rani proslava ob kulturnem 
prazniku. KUD Smlednik, 
večino njegovega članstva 
predstavljajo mladi iz 
Smlednika in vseh okoliških 
vasi, se je z vso vnemo lotil 
organizacije tega dogodka. 
Zraven so stopila tudi vsa 
druga društva v Smledniku 

in sosednjih vaseh, tako da 
lahko rečemo, da je bila pri-
reditev projekt širše lokalne 
skupnosti, po domače celo-
tne fare: na sporedu so bili 
jezdeci iz Hraš, s Starega 
gradu naj bi ognjemet na-
znanil začetek prireditve. V 
soboto, 20. januarja, so bili 
dogovorjeni za čistilno akcijo 
v gradu, tja so nanosili stole 
za prireditev, v dvorani je 
bila tudi že jeklenka plina, ki 
naj bi ga potrebovali za ogre-
vanje. Ob 14. uri so končali 
delo, preverili, ali je vse tako, 
kot mora biti: jeklenka zapr-
ta, okna zaprta, elektrike se 
niso niti dotikali. Kljub temu 
je sredi noči zagorelo. Na za-
četku nihče ni pomislil, da 
gre za podtaknjen požar, 
mislili so, da so mladi kaj na-
robe naredili, kaj pustili... pa 
so jim pozneje povedali, da 
so našli ostanke steklenic v 
dvorani, kjer nihče od mla-
dih ni imel nobene stekleni-
ce ... Glede na pogovor s kri-
minalisti, je krivda mladih 
kulturnikov izključena, kljub 
temu pa so s svojo dejavnost-
jo sprožili akcijo, ki je nihče 
ni pričakoval. Organizator 
zažiga, Id neskončno sovraži 
Lazarinijeve in ga hkrati 

moti spoštovanje, ki ga kraja-
ni čutimo do te družine, se 
je odločil, da je čas, da zada 
zadnji udarec. Sredi noči, ko 
večina ljudi spi in je najmanj 
možnosti, da bi bil požar 
pravočasno opažen, je treba 
zanetiti požar. Nihče ga ne 
bo opazil, dokler se ne bo 
tako razširil, da ga ne bo mo-
goče več pogasiti in ne bo več 
mogoče dokazati, da je šlo za 
namerni požig. Vendar -
bom kar naravnost povedala: 
Božja previdnost ni hotela, 
da bi to bilo uresničeno. Voz-
nica, ki se je sredi noči pelja-
la mimo, ni bila brezbrižna, 
ampak je poklicala gasilce. Ti 

so prihiteli in zares požrtvo-
valno gasili, pri tem pa pazi-
li, da je nastalo kaj najmanj 
dodatne škode. Eden izmed 
zbiljskth gasilcev je celo tve-
gal življenje in odnesel plin-
sko bombo iz dvorane, v dre-
vored. 

Kje bo zdaj proslava, se 
KUD še dogovarja, vsekakor 
pa bo spored drugačen, ka-
Icor je bilo zasnovano. Izražal 
bo upor proti vsakemu nasi-
lju, sdobi, sovraštvu, hkrati pa 
tudi trdno upanje, da bo ne-
koč vsakdo sprejemal sočlo-
veka takega, kot je, in ga spo-
štoval zato, ker je Človek, in 
spoštoval vse, kar bo naredil. 

Komu verjeti 7 S E D M I C A 

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

. V slovenskem javnem življe-
nju vlada anarhija: namesto 
da odnosi temeljijo na argu-
mentih, temeljijo na govoricah 
in fantomskih dokumentih. 
Šolski primer teh podalpskih 
razmer je vprašanje poslanca 
Mira Petka na zaslišanju ne-
kdanjega predsednika države: 
Komu verjeti? Milanu Kuča-
nu ali koprskemu županu Bo-
risu Popoviču? V demokraciji, 
gospod poslanec, se veijame 
dokumentom oziroma doka-
zom, vse drugo je mdanje me-
gk in zapravljanje časa, da ne 
rečem smeSenje oblasti, h kate-
ri je, kajpada, treba šteti tudi 
opozicijo. 

Enako "odštekano", kot 
vprašanje pozicijskega poslan-
ca in nekdanjega novinaija, 
komu verjeti, je vztrajanje 

opozicije (in njim naklonje-
nih medijev) na prepričanju, 
daje z nakupom oklepnikov s 
strani obrambnega ministr-
stva nekaj hudo narobe. Če-
prav je obrambni minister 
Kari Erjavec Članom državno-
zborskega odbora za obrambo 
omogočil vpogled v razpisno 
in ponudbeno dokumentacijo 
ter v pogodbo o nakupu oklep-
nikov (kar se mi zdi tudi edi-
no pravilno), da sta se torej 
poslanca Tone Anderlič in Av-
relijo Jurij rta lastne oči in na 
temelju izvirnih dokumentov 
prepričala, da obrambni mi-
nister ne zavaja javnosti, go-
spoda še naprej fantazirata. 
Samo predmet fantazije je 
drug; medtem ko je opozicija 
obrambnemu ministru do sre-
de očitala, da je o nakupu 

oklepnikov lagal, mu zdaj oči-
ta, da ne zna pojasniti, koliko ' 
bo stala nadgradnja (dodat-
nih) petindvajset oklepnikov. 
Kar pomeni, da od obrambne-
ga ministra po novem zahte-
vajo jasnovidnost. 

S fantomskim dokumentom 
maha v državnem zboru tudi 
poslanec Zmago Jelinčič in 
trdi, da je Banka Slovenije Ev-
ropski centralni banki poslala 
strogo zaupne dokumente s 
skrajno negativnimi izsledki o 
prihodnosti slovenskih gospo-
darskih in finančnih gibanj. 
Ker ni spornega dokumenta 
nihče videl, je skrajno neresno 
okrog njega zganjati cirkus. Še 
bolj neresno pa je na podlagi 
fantomskega dokumenta Mitji 
Gaspariju, ki ga je predsednik 
države dr. Janez Drnovšek 

predlagal za guvernerja Banke 
Slovenije v prihodnjih šestih le-
tih, odreči podporo. 

Sicer pa je Jelinčičev "doku-
ment " sporen do te mere, da se 
ne ve niti to, koga pravzaprav 
obremenjuje? Mitjo Gaspari-
ja, aktualnega guvernerja 
Banke Slovenije, ali dr. An-
dreja Bajuka, aktualnega Ji-
nančnega ministra. Analitič-
ne ocene Banke Slovenija naj 
bi se namreč bistveno razliko-
vale od pričakovanj oziroma 
napovedi ministrstva za fi-
nance. Tako naj bi eden od 
zadnjih dokumentov Banke 
Slovenije napovedal zlom slo-
venskega finančnega sistema 
najpozneje leta 2010, s čimer 
naj bi Slovenija Evropski zve-
zi povzročila gromozansko 
škodo. Če bi do tega v resnici 

prišlo, pa (formalne) odgovor-
nosti ne bi nosil guverner Ban-
ke Slovenija Mitja Gaspari, 
pač pa finančni minister dr. 
Andrej Bajuk, ki ga je, mimo-
grede, konec leta zooj angle-
ška revija The Banker razgla-
sila za evropskega finančnega 
ministra leta, lani pa mu je 
bruseljski tednik European 
Voice podelil nagrado dosež-
kar leta. Povedano drugače, 
sumim, da fantomski Jelinči-
čev dokument sploh ni naper-
jen proti Mi^u Gaspariju, pač 
pa proti Andreju Bajuku. 

Sploh pa, ni bistvo f tem, 
kdo bo prihodnji guverner 
Banke Slovenije, ampak, kdo 
bo 1» prihodnjih šestih letih član 
Evropske centralne banke. Vse-
kakor ima dr. Andrg Bajuk za 
to mesto svoje kandidate. 
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Pospešiti bodo morali razvoj 
čeprav velja Iskraemeco za razvojno zelo močno in inovativno podjetje, pa položaj na trgu kaže, da 
bo prav razvoj moral postati učinkovitejši. 

Š T E F A N Ž A R G L 

Kranj - "Ne moremo se vrni-
ti v preteklost in začeti zno-
va," so bile uvodne, za seda-
nji položaj Iskraemeco zelo 
pomenljive besede Janka 
Štehamika, predsednika 
uprave Iskraemeco, na tor-
kovi tiskovni konferenci. Po-
ročilo o lanskem poslovanju, 
osnutek poslovnega načrta 
za letos, predvsem pa novo 
strategijo za obdobje 2007 
do 2011 je nova uprava pred-
stavila nadzornemu svetu "v 
ponedeljek na seji, ki je traja-
la kar u ur, v torek zjutraj pa 
tudi zaposlenim in bankam 
upnicam. Medtem ko je iz 
sporočila nadzornega sveta 
razvidno, da so nadzorniki 
omenjeno sprejeli kot naj-
nižji še sprejemljiv rezultat 
in zahtevi, da se poročila in 
plani do naslednje seje opre-
mijo z ustreznimi analitični-
mi utemeljitvami ter kazalni-
ki, naj bi razprave z zaposle-
nimi ter bankami, po Stehar-
nikovih besedah, izzvenele 
zelo pozitivno. 

Trikrat večja izguba 
kot leto prej 

Iskraemeco je lani po ne-
revidiranih ocenah pridelal 
za 18 milijonov evrov izgub, 
kar je trikrat več kot leto po-
prej. Večina tega - 10,5 mili-
jona, je iz tekočega poslova-
nja, preostalo pa na račun 
razvrednotenja naložb v po-
vezanih podjetjih ter odpisov 
terjatev. Razen z zahtevani-

Strategijo so predstavili člana uprave Boštjan Žerovnik i 
Robert Bratuša ter predsednik uprave Janko Šteharnik. 

mi analizami se s preteklost-
jo uprava ne namerava 
ukvarjati, zanima jo prihod-
nost, za katero je prepričana, 
da je zelo perspektivna. 

H kooperantom 
tudi delavci 

Doslej enovito podjetje 
Iskraemeco nameravajo za 
doseganje optimizacije po-
slovanja razdeliti na tri, pri 
čemer naj bi na novousta-
novljeni hčerinski družbi 
prenesli dejavnosti proizvod-
nje indukcijskih števcev in 
laboratorija za meritve. Pred-
videno je tudi prestrukturira-
nje delovnih mest in ocenju-
jejo, da bo do konca letošnje-
ga leta 170 presežnih delav-
cev. V planu za letos 90 pred-
videli sredstva za odpravnine 
in po povpraševanju drugih 
podjetij sc^eč, se ni bati, da 
bi ti delavci ostali brez zapo-

slitve. Sicer pa strategija v 
prihodnjih letih ne predvide-
va nadaljnjih odpuščanj, res 
pa je, da naj do leta 2011 ne 
bi na novo zaposlovali in šte-
vilo delavcev bi se zmanjše-
valo na račun prenašanja 
dela proizvodnje na koope-
rante. Tak primer je sicer še 
ne zaključen projekt odkupa 
dela proizvodnje s strani Hi-
drie, ki bo odkupila opremo, 
ki v Iskraemecu prinaša pre-
malo, hkrati pa prevzela sto 
zaposlenih. 

Čas razvoja bodo 
skrajšali za polovico 

Najpomembnejši cilj spre-
memb, ki jih bo uvedla nova 
uprava, pa je povečanje pro-
daje, pri čemer po Štehami-
kovih besedah trg na petih 
kontinentih ni globalen, pač 
pa multinacionalen, pri če-
mer kupci izdelke naročajo 

po svojih specifičnih potre-
bah oziroma zahtevah. Naj-
več pozornosti bodo usmeri-
li v razvoj in optimizacijo si-
stemskih števcev z integrira-
nimi modemi za daljinsko 
odčitavanje stanja števcev. 
Pospešili bodo razvojne pro-
cese, kjer naj bi se čas za raz-
voj novih izdelkov zmanjšal 
za polovico, z dveh let na leto 
dni. Preteklost je tudi poka-
zala, da niso bili sposobni 
prodati storitev, s katerimi so 
imeli celo izgubo. 

Računajo tudi 
na državno pomoč 

Tako naj bi že leto 2007 
zaključili s črnimi številka-
mi, pri čemer naj bi prodajo 
povečali za šest odstotkov m 
zmanjšali zaloge (te znašajo 
kar za 30 milijonov evrov si-
cer kurantnih izdelkov). Pov-
sem naj bi spremenili način 
nastopa na tujih trgih, pri če-
mer naj bi večino od 22 pod-
jetij zaprli (tudi proizvodnjo 
v Maleziji, za proizvodnjo v 
Indiji pa še iščejo rešitev), 
pač pa prodajali znanje in li-
cence ter iskali partnerje. Te-
žav z likvidnostjo nimajo, za 
pospešen razvoj po potrebu-
jejo dodatna sredstva. Raču-
najo, da bodo pridobili ev-
ropska razvojna sredstva, za 
pomoč pa bodo zaprosili tudi 
slovensko ministrstvo za go-
spodarstvo, saj so prepričani, 
da je naša država dolžna vlo-
žiti delček tistega, kar je to 
podjetje državi v preteklih le-
tih z velikim izvozom dalo. 

Za boljše električno napajanje 
Gorenjske 
Novi transformator na Okroglem bo zmanjšal 
vplive železarske industrije. 

Š T E F A N Ž A R G I 

Okroglo pri Naklem - V to-
rek so z vklopom novega 
400/110 kV transformatorja 
v RTP Okroglo sklenili eno 
večjih naložb Elektro Slove-
nija v prenosno omrežje v 
zadnjih letih. S tem je v celo 
ti končan tudi obsežen pro-
jekt, ki se je z deli na terenu 
začel 6. maja lani in bil kljub 
zahtevnosti dokončan v sed-
mih mesecih. Tehnični pre-
gled novih naprav je načrto-
van za letošnji marec, v 
vmesnem času bodo poteka-
li še predvideni zagonski in 
funkcionalni preizkusi, 
opravljene pa bodo tudi vse 

potrebne meritve med obra-
tovanjem, kot sta denimo 
hrup in elektromagnetno se-
vanje. Naložba, ki je ocenje-
na na 4,5 milijona evrov, je 
pomembna tako z vidika za-
nesljivejšega obratovanja 
slovenskega elektroenerget-
skega omrežja kot z vidika 
načrtovanja prihodnjega 
razvoja prenosnega omrež-
ja, predvsem v smislu večje-
ga povezovanja z Evropo. S 
pomočjo dodatnega trans-
formatorja bodo zmanjšali 
tudi negativne vplive gorenj-
ske železarske industrije na 
obratovalne razmere v slo-
venskem elektroenerget-
skem sistemu. 

Nov center - simbol prenove 
LIP Bled 
Ob tovarni Lip Bled na Rečici so slavnostno 
odprli nov industrijsko prodajni center. 

Š T E F A N Ž A R G I 

Rečica pri Bledu - Včeraj so 
ob proizvodnih prostorih 
največje blejske gospodarske 
dnižbe UP Bled odprli nov, 
okrogel milijon evrov vreden 
industrijsko prodajni center, 
ki po besedah predsednika 
uprave Alojza Burje pomeni 
simbolni zaključek prenove 
družbe. UP Bled, ki je imel 
po osamosvojitvi in izgubi tr-
gov veliko težav, vrsto let po-
sloval z izgubo, je prestruk-
turiral prodajne trge in kup-
ce ter saniral terjatve. Zožili 
so proizvodni program in 
hkrati dvignili kakovost iz-
delkov in storitev. Z ustano-

vitvijo profimih centrov in 
uvedbo delovnih skupin so 
posodobili organizacijo pod-
jetja. Vpeljan je bil nov mo-
deren informacijski sistem, 
ki omogoča spremljanje in 
vodenje proizvodnje in po-
slovanja na čisto drugačnih 
temeljih kot prej, v petih le-
tih pa so tudi zmanjšali števi-
lo zaposlenih z 886 na 656. 
Dveletno poslovanje z dobič-
kom potrjuje pravilnost teh 
ukrepov. Nov industrijsko 
prodajni center s skupno po-
vršino 1210 kvadratnih me-
trov, v katerem so prodajni 
salon, skladišča in pisarne, 
bo pomembno okrepil malo-
prodajno ponudbo. 

ŠKOFJA LOKA 

Heraklith se do malih delničarjev Terma 
ni omehčal 

V sredo je bila v prostorih škofjeloške družbe za proizvod-
njo Izolacijskih materialov skupščina delničarjev, na kateri je 
bila osrednja točka Iztisnitev 105 malih delničarjev Terma, 
za katero se je odločil avstrijski 96,3-odstotnl lastnik Hera-
klith skupaj z odvisnima družbama Evrovek In Global BMC. 
Kot smo že poročali, se mali delničarji - zaposleni in nekda-
nji zaposleni, nikakor ne strinjajo s predlagano in v sredo 
tudi potrjeno odpravnino 44,6 evra za delnico, saj da je to 
za polovico manj od cene, po kateri je Heraklith kupil delni-
ce, ko je postal večinski lastnik, v dveh letih od tedaj pa Ter-
mo posluje zelo uspešno. Na sredini skupščini nI bilo pre-
senečenj, potekala pa je tudi v znamenju zapletov s poobla-
stili malih delničarjev, ki jih samovoljno niso upoštevali. 
Ogorčeni predstavniki malih delničarjev, ki jim tudi nI bil 
omogočen vpogled v cenitev vrednosti družbe (kot to zahte-
va zakon), pa napovedujejo sodni preizkus cenitve. S. Ž. 

B E G U N J E , BLED 

Gorenjski navtiki spet uspešni 

Iz največje svetovne navtične razstave v nemškem Diissel-
dorfu je pretekli konec tedna spet prišla razveseljiva vest: 
enako kot lansko leto, sta tudi letos gorenjska proizvajalca 
plovil Elan Marine In Seaway bratov Jakopin dobila naslove 
jadrnic leta. Elan za jadrnico Elan 340 v kategoriji do io me-
trov, ki sodi v novo generacijo hitrih potovalno-regatnih ja-
drnic, In Seaw/ay za jadrnico Salona 37 v kategoriji od io do 
12 metrov. Slednjo izdelujejo v splitski ladjedelnici AD Pla-
stik, katere solastnik je slovenjegraško podjetje Prevent. La-
skava priznanja plovil leta gorenjski načrtovalci In izdeloval-
ci tako dobivajo že štiri leta zapored. Š. Ž. 

LJUBLJANA 

Ustanovljena sekcija malih trgovcev pri C Z S 

Pretekli četrtek je bila na Gospodarski zbornici Slovenije 
ustanovna skupščina Sekcije malih trgovcev, ki bo delovala v 
okviru Združenja za drobno gospodarstvo. Sekcija je bila 
ustanovljena, da bi zastopala Interese In ponujala druge sto-
ritve samo malinn trgovcem. Združenje drobnega gospodar-
stva ima ustanovljenih že devet sekciji, tako je primerno In 
dovolj usposobljeno za servisiranje tudi malih trgovcev. Sek-
cija bo mesto poslovnega združevanja In druženja malih 
podjetij, s stališči svoje baze - članov pa upajo, da predstav-
ljala kredibilnega sooblikovalca gospodarskega okolja, kar bo 
omogočalo boljše pogoje poslovanja In s tem razvoj ter kon-
kurenčnost malih podjetij. Ustanovitev sekcije malih trgov-
cev pri GZS je zelo neprijetno presenečenje za že ustanovlje-
no Trgovinsko zbornico Slovenije, ki deluje zunaj GZS, In 
precejšen udarec prizadevanjem za doseganje reprezentativ-
nosti in s tem pravice do premoženja nekdanje GZS. S. Ž. 
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Gospodar Zvone, žena Danica in njun triletni sin Urban 

Dvesto sedemdeset let staro hišo so obnovili leta 2000. 

Šercerjeva ulica 35 
4240 Radovljica 
vabi k sodelovanju 

MEDICINSKO SESTRO (m/i) 
za strokovno vodenje zdravstvene nege na oddelku 
Od kandidatov pričakujemo: 
- zaključeno izobraževanje za poklic diplomirana medicinska sestra ali 
medicinska sestra 

- opravljen strokovni izpit 
- naimanj 12 mesecev delovnih izkušenj 
- znanja iz gerontologije in psihiatrije 
- organizacijske in inovativne sposobnosti 
- sposobnost učinkovite uporabe programskih orodij v okolju Windows 
- osebnostne lastnosti: strokovna zavzetost, odgovornost, natančnost in 
zanesljivost, komunikativnost, sposobnost sprejemanja obremenitev in 
prilagodljivost. 

Z izbranim kandidatom/ko bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen 
čas. s polnim delovnim časom in poskusnim delom 4 mesece. 
Kandidati/ke naj ponudbe z dokazili pošljejo na naš nastov v 15 dneh po 
objavi. 

FRAKOUAŽKAR 

Portreti 

TredsPavlJehI 

pogovor! 
gorenjskih glasbenikov s 55 HOjVldn^ŠIml 

, gla3i>enlKl 

na (^ore^sKem 

Cena knjige je 16,70 EUR (4,000.00 SIT), 
bralcem Gorenjskega glasa pa priznamo 20% popust 
zato stane le 13,35 EUR (3,200,00 SIT). 

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

Gradijo nov hlev za prosto rejo 
Na kmetiji Pr' Leskove v Stari OselicI gradijo nov hlev za prosto rejo krav molznic. Doslej se niso 
potegovali za pomoč iz državne in evropske blagajne, saj so izračunali, da s tem ne bi kaj dosti pridobili. 

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

Stara Oselica - "Na gorenj-
skih kmetijah zadnja let gra-
dijo malo novih hlevov, na 
hribovskem območju bi jih 
lahko prešteli na prste obeh 
rok, med njimi je le nekaj 
gradenj novega hleva za 
prosto rejo krav molznic. Več 
je primerov, ko kmetije pove-
čujejo obstoječe hleve ali za 
izpolnitev zahtev nitratne di-
rektive urejajo gnojišča in 
gnojne jame," ugotavlja 
Franci Pavlin, svetovalec za 
živinorejo v kranjskem kme-
tijsko gozdarskem zavodu. 

Bolje za ljudi in živino 

Med redkimi hribovskimi 
kmetijami, kjer so se po-
gumno lotili gradnje novega 
hleva za krave, je tudi kmeti-
ja Pr' Leskove v Stari Oselid. 
"Več kot sto let stari hlev 
smo enkrat že obnovili in ga 
pred petnajstimi leti tudi po-
daljšali, vendar v njem ni več 
prostora kot za štirideset 
glav," je ob našem obisku po-
vedal gospodar Zvone Doli-
nar in poudaril, da so se za 
gradnjo novega hleva odloči-
li zato, da bi lahko še nekoli-
ko povečali prirejo mleka in 
hkrati izboljšali delovne po-
goje in počutje živali. Z grad-
njo so začeli pred dvema le-
toma, letos naj bi vanj že pre-
selili živino. V hlevu, ki je 

Živino bodo predvidoma še letos preselili v novi hlev. 

dolg štirideset in širok pet-
najst metrov, bo prostora za 
32 krav oz. za skupno 50 go-
vedi. V sodobnem molzišču 
bodo naenkrat molzii pet 
krav, večji hladilni bazen jim 
bo tudi omogočal, da bo od-
kupovalec prihajal po mleko 
na kmetijo. 

Hlev gradijo brez pomoči 
iz državne in evropske bla-
gajne, izračimali so, da s tem 
ne bi veliko pridobili. "Razpi-
si so naravnani na večje na-
ložbe, razpisni pogoji so za-
htevni in bi jih le težko izpol-
nili. Priprava vloge, vključno 
s poslovnim načrtom, bi nas 
precej stala, gradil bi lahko le 
"uradni" izvajalec. Na kmeti-
ji bi morali začeti voditi knji-
govodstvo in na račun ne-
povratnih sredstev oz. pove-

P o g A N E , G O R E N J A VAS, ŠKOFJA LOKA 

IzobraŽevanje za kmetijsko okoljski program 

Kmetijska svetovalna služba pripravlja v okviru obveznega 
izobraževanja za ukrepe Slovenskega kmetijsko okoljskega 
programa (Skop) več predavanj o dobrem gospodarjenju, 
ocenjevanju krme, bilanci hranil, pogodbi Skop in vodenju 
evidenc. Predavanja bodo v ponedeljek ob 9. uri v kultur-
nem domu v Poljanah in ob 15. uri v osnovni šoli v Gorenji 
vasi ter v sredo ob 9. in 15. uri v gasilskem domu na Trati. 
Izobraževanje je pogoj za pridobitev neposrednih plačil v le-
tošnjem in tudi v prihodnjih letih. C. Z. 

ŠKOFJA LOKA, KRANJ, CERKLJE, Z G O R N J E PIRNIČE 

Predstavitev Pioneerjevih koruznih hibridov 

Slovenska podružnica semenarske hiše Pioneer vabi na pre-
davanja o koruznih hibridih, rezultatih lanskih poskusov, si-
lirnih dodatkih, oljni ogrščici, sončnicah, bioetanoiu in bio-
plinu. Predavanja bodo v torek ob 10. uri v prostorih KCZ 
Škofja Loka na Trati, v sredo ob 10. uri v sejni sobi KCZ Slo-
ga na Primskovem, v četrtek ob 10. uri v sejni sobi kmetijske 
zadruge v Cerkljah in v ponedeljek, 5. februarja, ob 10. uri še 
v gostilni Mihovec v Zgornjih Pirničah. C. Z. 

Z nanti po nova doiivotja 

Gorenjski Glas 

Bdi vrtisvl Dolomitov 17,3,, B«nctk« i otoki 31,3., Pomovira papeža Benedikta 
XVI. 31.3., Gora Marmolada 3.3„ Lovski sejem v SalzlKirgu 10.2, Mantova in 
Verona 10.2., Pust, pust krivih ust 17.2., Pustni karneval v Centu 11.2., BeneikI 
karneval 17.2., Sejem a Ijutiltelje rastlin 10.3., Vai dan za dan iena 10.3., 
Zugspitze 3.3. Nakupi v Trstu 3.2.,15.2., 3.3, 15.3. 
Umag, 4* hotel, pol penzkKi, vikend paket { pet.-ned.) 
Opatija, 2/3* hotel, pd penzion podaljšani vikend paket (iet.-ned.) 

KfUlU 04/20 13 220 iK. LOKA 04/Sl 70 3DS 
RADOVUICA 04/53 20 445 TRŽIČ 04/59 71 350 
UUBUAHA 01/2308 SOS BLED 04/57 80 420 

AL^tTOUm 

čanega dohodka bi verjetno 
ostali tudi brez otroškega do-
datka," pojasnjuje gospodar 
Zvone in dodaja, da bodo 
morda poskušali pridobiti 
nepovratna sredstva za oprem-
ljanje hleva, kar bo tudi še 
velik finančni zalogaj. 

Imajo dobre mlekarice 

Na kmetiji se lahko pohva-
lijo z dobrimi mlekaricami, s 
čredo lisastih krav, pri kateri 
dosegajo povprečje 7.800 li-
trov mleka v standardni lakta-
ciji, se uvrščajo v slovenski 
vrh. Ker je vsa zemlja okrog 
kmetije, poleti pasejo, že 
osem let uporabljajo za krm-
ljenje tudi krmilne avtomate. 
Z odkupno ceno mleka ob 
naraščanju rejskih stroškov 

niso najbolj zadovoljni, neko-
liko jih rešuje to, da je mleko 
"močno" z beljakovinami, ki 
predstavljajo v ceni večji de-
lež kot maščobe. Na leto od-
dajo v škofjeloško kmetijsko 
zadrugo okrog 140 tisoč litrov 
mleka, toliko je tudi njihova 
mlečna kvota. "Lani smo jo 
nekoliko povečali z nakupom 
in iz nacionalne rezerve, del 
naj bi jo iz rezerve dobili še 
letos. Kvota nas nekaj let za-
nesljivo še ne bo omejevala, 
potlej jo bomo morali doku-
piti," pravi Zvone. 

Brez kose ne gre 

Kmetija obsega petdeset 
hektarjev zemljišč, od tega 17 
hektarjev travnikov in 33 hek-
tarjev gozda, še osem hektar-
jev travnikov imajo v na-
jemu. Z malimi agromelio-
racijami so zemljišča v prete-
klosti veliko izboljšali, še ved-
no pa vseh ne morejo obde-
lovati s stroji in morajo 
manjše površine, skupno kar 
poldrugi hektar, pokositi roč-
no. V gozdu jim je lani veter 
podrl sedemdeset kubičnih 
metrov drevja. Družina je 
osemčlanska: ata Jože in 
mama Pavla ter "tamladi" -
Zvone, žena Danica ter štirje 
otroci: Miha, ki končuje sred-
njo elektro šolo, Jakob, dijak 
srednje biotehniške šole v 
Strahinju, osnovnošoUca Ur-
ška in triletni Urban. 

Š E N Č U R , Z G O R N J E JEZERSKO, DOVJE, BREZNICA, BLED 

Izvajanje zahtev navzkrižne skladnosti 

Kmetije morajo za pridobitev neposrednih plačil (subvencij) 
izpolnjevati dvanajst standardov s področja varovanja oko-
lja, varne hrane, ravnanja s fitofarmacevtskimi sredstvi, re-
gistracije in dobrega počutja živali. Kmetijska svetovalna 
služba bo zato o izpolnjevanju zahtev navzkrižne skladnosti 
pripravila več predavanj, ki bodo predvidoma štela tudi kot 
izobraževanje za ukrepe Skop. V ponedeljek ob 10. uri bo 
predavanje v domu krajanov v Šenčurju in ob 15.30 v dvora-
ni Korotan na Zgornjem Jezerskem, v četrtek, 1. februarja, 
ob 10. uri v domu agrarne skupnosti na Dovjem, v petek, 2. 
februarja, ob 10. uri v kulturnem domu na Breznici in v četr-
tek, 22. februarja, ob io. in 15. uri v dvorani gozdnega go-
spodarstva na Bledu. Predavala bosta Marija Kalan in Fran-
ci Pavlin iz Kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj. C. Z. 

M O Š N J E 

Tehnologija pridelave sadja 

Kmetijska svetovalna služba vabi v sredo ob 14.30 v sadov-
njak Resje na predavanje o tehnologiji pridelovanja sadja, ki 
ga bodo popestrili še s praktičnim prikazom obrezovanja sad-
ja. Predavanje je namenjeno predvsem kmetom, ki so se v ok-
viru Skopa vključili v ukrep integrirana pridelava sadja. C. Z. 

ČEŠNJICA 

Življenje ob razlikah med generacijami 

Društvo podeželskih žena Selške doline in kmetijska sveto-
valna služba vabita danes, v petek, ob 15.30 v zadružni dom 
na Češnjici na predavanje z naslovom Načini preživetja v 
medgeneracijskih razlikah. Predavala bo Majda Lašič - Lon-
čarič, samostojna socialna pedagoginja iz Ljubljane. C. Z. 
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Napoved do konca aprila 
Davčni zavezanci bodo do konca marca prejeli že delno izpolnjeno dohodninsko napoved za leto 
2006, davčnemu uradu pa jo bodo morali vrniti do konca aprila. 

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

Ljubljana • Letos bo postopek 
za oddajanje dohodninske 
napovedi drugačen kot prejš-
nja leta. Vsi zavezanci bodo 
na dom do konca marca pre-
jeli obrazec z že vpisanimi 
podatki o prejetih izplačilih, 
plačanih prispevkih in akon-
tacijah dohodinine ter normi-
ranih stroških, sami bodo 
vpisali še podatke za uveljav-
ljanje olajšav, tako izpohije-
no napoved pa bodo morali 
do konca aprila vrniti davč-
nemu uradu. Napoved bodo 
dobili na dom z navadno po-
šiljko, v republiški davčni 
upravi (Durs) so se za to od-
ločili zaradi zmanjšanja stro-
škov za približno dva milijo-
na evrov in tudi pripomb za-
vezancev, predvsem starej-
ših. Delno izpolnjena napo-
ved bo na voljo tudi na splet-
nem portalu Dursa, vsi, ki jo 
bodo želeli oddati po elek-
tronski poti, bodo to s po-
močjo digitalnega potrdila 
lahko tudi storili. Informativ-
nih izračunov dohodnine le-
tos še ne bo, zaradi zakon-
skih sprememb pa pričaku-
jejo približno 250 tisoč manj 
napovedi kot lani. Vsi zneski 

Generalni direktor republiške davčne uprave Ivan Simič In 
njegova namestnica Mojca Centa Debeljak 

v dohodninskih odločbah 
bodo še v tolarjih, le končni 
znesek, to je doplačilo ali vra-
čilo, bo v evrih. 

Kot je na nedavni novinar-
ski konferenci republiške 
davčne uprave (Durs) pove-
dal njen generalni direktor 
Ivan Simič, je za pravočasno 
pripravo že delno izpolnje-
nih dohodninskih napovedi 
pomembno, da izplačevalci 
dohodkov pravilno in pravo-
časno pošljejo davčnemu 
organu vse za to potrebne 
podatke. Do 18. januarja jih 
je od skupno 60 tisoč posla-
lo 7.650. skrajni zakonski 

rok je 31. januar. Približno 85 
odstotkov izplačevalcev je po-
slalo podatke preko odprtega 
portala Dursa brez digitalne-
ga potrdila, ostali pa s po-
močjo tovrstnega potrdila. 
Zavezanci, ki nimajo raču-
nalnika, lahko podatke odda-
jo prek računalnikov na izpo-
stavah davčnih uradov. 

Inšpekcijski pregledi 
krajši in hitrejši 

V republiški davčni upra-
vi se pripravljajo na uvedbo 
novega informacijskega si-
stema, ki bo omogočil tudi 

vzpostavitev enotnega davč-
nega sistema. Kmalu bodo 
objavili razpis za ponudnika 
novega sistema in pri tem 
postavili pogoj, da ga že upo-
rablja nekaj držav in da delu-
je. Nadaljevali bodo z in-
špekcijskimi pregledi, za 
razliko od preteklih predol-
gih in premalo ciljno usmer-
jenih postopkov bodo po-
skušali s krajšimi in hitrejši-
mi postopki opraviti več pre-
gledov. Kot je dejala namest-
nica generalnega direktorja 
Mojca Centa Debeljak, bodo 
delovali preventivno, še po-
sebej pri novo registriranih 

Dohodninske odločbe za 
leto 2005 do 18. januarja še 
ni prejelo 445 zavezancev z 
bolj zapletenimi primeri. 

davčnih zavezancih, ki so 
glede utaje davka na dodano 
vrednost ena bolj rizičnih 
skupin. Poleg preventivnega 
delovanja bodo opravljali 
stalni nadzor v davčno bolj 
rizičnih dejavnostih, še zla-
sti v gostinstvu, prometu z 
naftnimi derivati in prome-
tu z rabljenimi motornimi 
vozili. 

PREjEU SMO 

Obvezno 
članstvo 
v Obrtni zbornici 
Slovenije 

Začnimo z genezo. Obrtna 
zbornica nastane iz združe-
nja obrtnikov, kije bila prosto-
voljna združba, vse do leta 
1995. Leta 1994 je bil sprejet 
Obrtni zakon, ki je naenkrat 
prostovoljno združbo spreme-
nil v obvezno. Zakon je bil 
sprejet pod politično pokrovko 
stranke, ki ima v svojem ime-
nu liberalnost in demokratič-
nost. V resnici je Slo pri spreje-
mu tega zakona in kasnejši 
novelaciji v letu 2004 za uki-
njanje demokratičnosti in uza-
konitev nasilja nad podjetniki 
in obrtniki. 

Obrtna zbornica naenkrat 
dobi status državnega regula-
torja gospodarstva in obenem 
tudi davkatja. Trditev je ute-
meljena s pooblastili, ki jih 
dobi zbornica po zakonu. Ta 
so: obvezno članstvo za vse go-
spodarske osebke, razen za 
proizvodnje, ki imajo značil-
nosti tekočih trakov ali avto-
matizirani delovni proces. Kaj 
se štgeza obrtno dejavnost, od-
loča zbornica. Zbornica dolo-
ča obvezno plačevanje članari-
ne za vse obvezne člane za 

OZS, območne OZ pa za svo-
je potrebe. Zbornica izdaja 
obrtna dovoljenja in vrši vpise 
v obrtni register po zakonu. Z 
vpisom v obrtni re^ster nasta-
ne obveznost plačila članarine. 
Upravljavec poslovnega regis-
tra je dolžan OZS obvestiti o 
vpisu v poslovni register v roku 
petih dni po vpisu. Članarino 
izterjuje davčna uprava in iz-
vaja prisilne izterjave. Zoper 
osnovo, višino in način plačila 
članarine, ima član zbornice 
pravico do pritožbe, vendar 
pritožba ne zadrži izvršitve 
plačila članarine. Po sistemu: 
"izvrši pa onda se žali". 

Za nameček še ena zanimi-
vost. Pred sprejemom obrtnega 
zakona in s tem pogojenim ob-
veznim članstvom so morali 
biti vsi gospodarski osebki že 
obvezni člani Gospodarske 
zbornice Slovenije. Glede na 
to, da je Obrtna zbornica Slo-
venije iz nomenklature dejav-
nosti, na podlagi Obrtnega za-
kona, v svojo pristojnost "poba-
sala" skoraj vse gospodarske 
osebke, je večina podjetij posta-
lo obvezni član in plačnik Čla-
narine tako OZS, kot GZS. 

Tako je bilo doslg. Dne 14. 
decembra 2006 sta nam mini-
ster g. Vizjak in vodilni član 
zbornice g. Pavlinjek po TV 
sporočila, da je v pripravi rwv 
obrtni zakon, ki bo ohranjal 
obvezno članstvo. G. Pavlinjek 

je menda celo dejal, da obrtni-
ki z aklamacijo-navdušenjem 
sprejemajo ohranitev obi^ezne-
ga članstva. 

Zanimivo, da se je naenkrat 
zgodil med obrtniki in podjet-
niki tak obrat, saj je bilo med 
njimi čutiti veliko zadovoljstvo 
ob ukinitvi obveznega članstva 
v GZS. Kar sama se vsiljuje 
domneva, da je pri ukinjanju 
obveznega članstva v GZS, šlo 
za slepilni politični manever, 
za dosego nekih prikritih ciljev 
in ne za dosego vei^e učinkovi-
tosti zborničnega sistema. Z 
uzakonitvijo prisilnega član-
stva v OZS in natikanjem pri-
silnih jopičev gospodarskim 
osebkom, se ohranja relikt 
dobe državnoplanskega gospo-

darstva. Normalno bi bih, da 
so v tržnem gospodarstvu vsi 
udeleženci, tudi po vertikali, 
podvrženi trgu. Sploh pa za 
OZS ne bi smelo biti dileme 
giede prostovoljnega članstva, 
če med podjetniki vlada tako 
navdušenje že za obvezno 
članstvo, kot je dejal g. Pavli-
njek. 

Gospodu ministru Vizjaku 
bi svetoval, da podjetnikom 
pošteno pove, da je OZS para-
državna inštitucija, da je Čla-
narina davčna kategorija in 
rw članski prispevek, zbornič-
na učinkovitost pa postranske-
ga pomena. 

J O Ž E N O V A K , 

Gorenja vas 

PLAHINSKO DRUŠTVO INTEGRAL 
Celovška 166, 1000 Ljubljana, Slovenija 

Planinsko društvo Integral Ljubljana išče 

OSKRBNIŠKO EKIPO 
za planinsko kočo na Planini pri Jezeru 

za planinsko sezono od junija do septembra 2007. 
Ekipo sestavljajo: oskrbnica ali oskrbnik, kuharica ali kuhar, dve 
pomožni delavki oz. delavca. 

Vabimo vse zainteresirane, ki obvladajo vodenje planinske 
postojanke in imajo ustrezno ekipo, da do 28. februarja 2007 
oddajo vlogo na naslov: Planinsko društvo Integral Ljubljana. 
Celovška 166, "ZA RAZP I SNO KOMISIJO". 
V vlogi opišite svojo kvalifikacijo - izobrazbo, izkušnje na podro-
čju oskrbništva in predstavite svojo ekipo. 
Dodatne informacije dobijo kandidati v PD Integral pri Nevenki 
Pejčič. G S M 041/901 999 . 

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

Kranj - Slovenski čebelarji so 
dokaj uspešni v boju proti 
različnim boleznim, zajedav-
cem in zastrupitvam čebel s 
pesticidi, neuspešni pa so, 
kot pravijo, proti državi, ki 
sprejema zakone, ki škodijo 
razvoju čebelarstva in ohra-
nitvi kranjske čebele. Med 
takšne zakone sodi po njiho-
vem tudi novi zakon o do-
hodnini. Kot poudarjajo, so 
že pri pripravi sakona zago-
varjali podobne rešitve, kot 
jih poznajo v Avstriji, vendar 
ministrstvo za finance in dr-
žavni zbor vseh nista upošte-
vala. In kakšne so te rešitve.' 
Status čebelarja naj bi pri-
znali vsem, ki čebelarijo in 
izpolnjujejo zakonske pogo-
je. Iz obdavčitve naj bi izvze-
li štirideset gosp)odarskih pa-
njev. Obdavčitev nadaljnjih 
sto deset panjev (od 41 do 
150) naj bi poenostavili tako, 
da bi 30 odstotkov panjev 
upoštevali kot normativno 
priznan odbitek in ostale ob-
davčili z enim evrom na 
panj. Takšna poenostavitev 
naj bi veljala tudi pri obdav-
fitvi čebelarjev z več kot 150 

panji gospodarskih čebel. 
Čebelarji naj bi se tudi sami 
odločali, ali bodo vodili knji-
ge prihodkov in odhodkov ali 
ne. Omogočili naj bi jim pro-
dajo na lokalnih tržnicah, tr-
govini, odkupovalcem in ve-
likim polnilnicam ter oprav-

Za ekološke čebelarje 
predlagajo, da bi obdavči-
tev zmanjšali za štirikrat. 

Ijanje dejavnosti za druga če-
belarstva in pomožnih dejav-
nosti (prevozništvo za lastne 
potrebe, izdelava satnic). 

Po veljavnem zakonu o 
dohodnini je iz obdavčitve iz-
vzetih 40 čebeljih panjev, za 
ostale je davčna osnova 70 
odstotkov pavšalne ocene do-
hodka na panj, ugotovljene 
na podlagi zakona o ugotav-
ljanju katastrskega dohodka. 
Ker država tega zakona še ni 
sprejela, dotlej velja pavšalna 
ocena dohodka na panj 14 
evrov, k temu pa je treba pri-
šteti še povprečni znesek 
subvencij na panj, ki znaša 
pet odstotkov subvencij na 
površino kmetijskega zem-
ljišča. 

Uveljavljena mednarodna špedicija s sedežem na 
Brniku vabi k sodelovanju 2 (dva) nova sodelavca (m/ž) 
za delo na področju avlonskih odprem (uvoz - izvoz) In 
sicer za delovno mesto "carinski deklarant" in "Izvozno-
uvoznl referent". Kandidati morajo izpolnjevati sledeče 
pogoje: V. stopnjo strokovne izobrazbe, aktivno znanje 
angleškega jezika ter najmanj 1 leto 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 sklenila pogodba o zaposlitvi za nedoločen 
čas. Vaše pisne vloge s kratkim življenjepisom in us-
treznimi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev 
pošljite na naslov: Odvetnica Rija Krivograd, Grajska 
ulica 05, Maribor, najkasneje do 9. 2.2007. 

^ obummir 

|určič&Co., d. o. o. 
Bodovlje ga 
4220 Škofja Lol<a 

Zaposlimo DISPONENTA (m/ž) v logistiki za področje 
mednarodne špedicije za Srednjo in Zahodno Evropo 

Pogoji: Pogoji: 
- končana V., VI. ali Vil. stopnja izobrazbe ustrezne smeri 
- aktivno znanje angleškega in nemškega jezika 
- obvladovanje računalniških programov Windows, Word 

in Exel 

Pisne prijave sprejemamo do 15. februarja 2007 na naslov: 
Jurčič & Co., d.o.o.,Mlakarjeva 111, 4208 Šenčur. 
Dodatne Informacije po tel. 041/642 672 
gospod Dolenec, ob delavnikih od 15. ure do 20. ure. 

® 

Rcidie T r i o l o r 
wioomaMjnoaex.4^< jemuct ^ ^ 

G o r e n j s k a 96 M H z 
R A D I O R A D O V E D N t 
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22 KAŽIPOT, HALO-HALO m/o@g-gias.si 

HALO - HALO GORENJSKI GLAS 
telefon: 04 201 42 00 

Kirodlo u otjivo !|»ejciTwno po tdrociu Ô /̂OI'42 00. faksu l}4/201-4M3 ali (i»bno na Uimi 1 
K Klanju 01 po poili • do ponrteliU in (rrllu ilo 1100 iji(i Cm o?ljio» in ponudo i luMU; toedno ujodnj. 

)anez Rozman s.p. • Rozman bus, Lancovo gi, 4240 Radovljica 
Tel.: 04/53 15 249. Fax: 04/5J 04 230 
TRST 1. 2.; MADŽARSKE TOPLICE - PUSTOVANJE 15. 2. do 18. 2., 
22. 3. do 25. 3.; LENTl 31. 3. 

KULTURNO DRUŠTVO LOŠKI ODER, SPODNJI TRG 14. 4220 
ŠKOFJA LOKA 
27.1. ob 10. uri Feri Lainšček: KO SE PTIČKI ŽENIJO, režija: J. Berce 
in M. Petrač, gostovanje v Kranju; 27. 1. ob 19.30 Marc Camoletti: 
STROGO ZAUPNO, komedija, režija: M. Milčinski, za IZVEN 

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 KAŽIPOT B R E Z P L A Č N O S A M O ENKRAT. 

PRIREDITVE 
Slovenski ljudski običaji 
Kranj - V počastitev kulturnega praznika bo v ponedeljek, 
29. januarja, ob 11. uri v prostorih gostilne Stari Mayr v Kra-
nju predstavitev izida monografije in otvoritev razstave del 
likovnih del na temo Slovenski ljudski običaji avtorja 
Boleslava Čeruja. 
Večer s slikarko Melito Vovk Štih 
Kranj - Sekcija za kulturno dejavnost pri Društvu upoko-
jencev Kranj vabi danes, v petek, ob 17. uri v dvoranico v 1. 
nadstropju na sedežu društva na Tomšičevi 4 na večer z 
akademsko slikarko Melito Vovk Štih. 

Veseli tobogan 
Stražlšče - Osnovna šola Stražišče Kranj in Radio Slovenija 1 
prirejata Veseli tobogan, zabavno otroško radijsko oddajo, ki 
bo v nedeljo, 28. januarja, ob 17. uri v večnamenskem prostoru 
OŠ Stražišče (oddaja bo potekala v živo). Vstopnine ni, pros-
tovoljni prispevki bodo namenjeni za Šolski sklad. 

Mednarodno srečanje zbiralcev 
Ljubljana - Jutri, v soboto, bo tradicionalno mednarodno 
srečanje zbiralcev kovancev, bankovcev, telefonskih kartic, 
značk, odlikovanj, militarij, razglednic in drugih, drobnih 
starinskih predmetov. Lokacija srečanja je spremenjena in 
bo sedaj v prostorih Dijaškega doma Tabor z vhodom iz 
Kotnikove ulice. Srečanje bo potekalo med 9. in 13. uro. 

PD Križe vabi na XX. Tradicionalni zimski trim pohod na Kriško 
goro, v nedeljo, 28. januarja. IzhodiSče pohoda Je f vasi Cozd, kjer 
pohodniki lahko parkirajo. Kontrolna točko je v koči na Kriiki gori. 
Za udeležence pohoda je organizator pripravil bogat srečelov. 

Srečanje kolednikov 
Ljubljana - Misijonsko središče Slovenije po izpeljavi Trikra-
Ijevske akcije vsako leto organizira srečanje otrok in mladih, 
ki so v akciji sodelovali. Letošnje srečanje kolednikov bo 
jutri, v soboto, istočasno za Ljubljansko nadškofijo in škofi-
jo Novo mesto, v Ljubljani, v Zavodu Svetega Stanislava v 
Šentvidu. V programu, ki se bo začel ob 10. uri, bo o svojem 
delu spregovorila laična misijonarka Simona Zupan iz 
Šenčurja pri Kranju. 

Večer s čudeži 
Radovljica • Projektna skupina Nismo sami vabi na Večer s 
čudeži in predstavitev prvega slovenskega dokumentarno-
pričevanjskega filma Čudeži na prehodu v novo tisočletje, 
ki bo v ponedeljek, 29. januarja, ob 18. uri v prostorih 
Ljudske univerze Radovljica, Kranjska cesta 4. Vstop je 
prost. 

Srečanje ob dnevu indigo otrok 
Radovljica - Ob dnevu indigo otrok bo v nedeljo, 28. januar-
ja, od 15. do 17. ure v šoli Antona Janše v Radovljici srečan-
je, pogovor in delavnica. Vabi Ajda Gorenjska. 

IZLETI 
Na Crlovec 
Tržič - Planinsko društvo Tržič vabi v soboto, 3. februarja, na 
1840 metrov visok Grlovec (Avstrija). Odhod bo ob 8. uri 
izpred OŠ Tržič. Prijave in informacije do četrtka, i. februar-
ja, po tel. 5971 536. 

Pohod na Sv. |ošt 
Šenčur - Pohodniška sekcija Društva upokojencev Šenčur 
vabi člane v sredo, 31. januarja, na pohod na Sv. Jošt. 
Odhod z osebnimi avtomobili ob 9. uri iz Šenčurja. Pri-
javite se po telefonu št. 25 31 591. 

PREDAVANJA 
Osupljive najdbe 
Kranj - Društvo prijateljev Sv. pisma nadaljuje z avdiovizualni-
mi predavanji Osupljive najdbe v Gimnaziji Kranj, učilnica 9. 
Jutri v soboto, 27. januarja, bo ob 9. uri na sporedu predavanje: 
O setvi in žetvi. Predaval bo Horst Liebhauser. Vstopnine ni. 

Nikoli ni prepozno za obnovitev intimnosti 
Kranj - Društvo bolnikov z osteoporozo Kranj vabi v torek, 
30. januarja, ob 17. uri na predavanje z naslovom Nikoli ni 
prepozno za obnovitev intimnosti v zakonu. Predavata Meta 
in Rudi Tavčar, imago partnerska terapevta. Predavanje bo v 
prostorih MO Kranj, sejna soba št. 14. 

Likovna analiza fotografije 
Kranj • Fotografsko Društvo Janez Puhar ob podpori Gim-
nazije Kranj organizira predavanje na temo Likovna analiza 
fotografije. Predaval bo akademski slikar Darko Slavec. Pre-
davanje bo v torek, 30. januarja, ob 19. uri v konferenčni 
dvorani v zgornjem nadstropju Gimnazije Kranj. 

OBVESTILA 
Tečaj izdelovanja testenin 
Kranj - Srednja biotehniška šola Kranj vas vabi na tečaj izde-
lovanja testenin, ki bo potekal v četrtek, 15. februarja, od i6. 
do 20. ure. Prijavite se lahko do 5. februarja na telefonsko št. 
04/277 21 20 ali 041/499 934. 

P R O S T A D E L A ŠTUDENTJE,DIJAKI 
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D o m Pristava zaprt 
Slovenski Javornik - Koroška Bela - Planinsko društvo Ja-
vornik Koroška Bela obvešča, da je Dom Pristava na Ja-
vorniškem rovtu do nadaljnjega zaprt. 

Občni zbor 
Kranj - Prostovoljno gasilsko društvo Kranj - Primskovo vabi 
svoje člane in simpatizerje na redni letni občni zbor, ki bo 
danes, to je v petek, 26. januarja, ob 18.30 v dvorani Gasilskega 
doma na Primskovem. 

Dan odprtih vrat kozmetičnega salona 
Kranj - Danes, v petek, poteka Dan odrtih vrat v kozmetičnem 
salonu Mega Care Studio v Mega centru na Savski cesti v 
Kranju. S predhodnimi rezervacijami si lahko zagotovite 
brezplačen obisk limfne drenaže, shujševalnega aparata 
Fit-Slim, odstranjevanje celulita z aparatom Syneron, bicom 
resonančno terapijo in razstrupljanje telesa (od 12. do 20. ure). 
Cel dan pa bo tudi možen brezplačen obisk savne, vodenih 
vadb in fitnesa. Ob i6. uri bo predavanje o celulitu, ob 17. uri 
pa o zdravem načinu prehranjevanja. 

Interaktivna delavnica retorike 
Jesenice - Mladinski center Jesenice vabi na Interaktivno 
delavnico retorike, ki bo potekala v dnevni sobi MCJ na 
Kejžarjevi 22 v torek, 30. januarja, ob 17. uri. Spoznali boste 
osnove govorništva, izvedeli, kako pripraviti govor, kako se 
znebiti treme, in kakšno vlogo pri javnem nastopanju ima 
govorica telesa. Delavnica retorike je brezplačna. 

Delovati iz sebe 
Naklo - Se želite začutiti kot potencial ne slutenih možnos-
ti? Preseči iluzije in se prebuditi iz vsakdanjega povprečja? 
Z meditacijami boste spoznali in direktno doživeli sebe kot 
kreatorja vašega življenja. Vodi Franjo Trojnar danes, v pe-
tek, 16.30 v Vita Centru Naklo. Obvezne prijave po tel: 
04/2519-558 ali 031/367-896. 

KONCERTI 
Prisluhnimo v Križankah 
Ljubljana - V Viteški dvorani Križank se bo v ponedeljek, 29. 
januarja, ob 19.30 začel koncert Prisluhnimo v Križankah, na 
katerem bodo nastopili Godalni orkester Glasbene šole 
Škofja Loka, solisti Srednje glasbene in baletne šole Ljubl-
jana ter Glasbene šole Škofja Loka. 

Dobrodelni koncert 
Sveti Duh - Župnijska Karitas Sveti Duh pri Škofji Loki vabi 
na 10. jubilejni dobrodelni koncert, ki bo jutri, v soboto, ob 
19. uri v kulturnem domu pri Svetem Duhu. Nastopili bodo: 
dramski igralec Gregor Čušin in Vokalna skupina Gloria. 
Koncert bo vodila Mateja Feltrin Novljan. Zbrani prispevki 
so v celoti namenjeni škofijski Karitas Koper za adaptacijo 
hiše v slovenski Istri. IHiša je namenjena skupini za zdravl-
jenje odvisndsti od alkohola. 

RAZSTAVE 
Smučarski skok v preteklosti 
škofja Loka - Društvo Rovtarji Škofja Loka, Smučanje po 
starem, Občina Škofja Loka in Foto klub Anton Ažbe Škofja 
Loka vabijo na odprtje razstave črno-belih fotografij Bošt-
jana Pleška Smučarski skok v preteklost. Razstavo si lahko 
ogledate v Mali razstavni galeriji Občine Škofja Loka na 
Mestnem trgu do 23. februarja. 

Razstavljajo učenci šole Antona janše Radovljica 
Ljubljana - Na Zavodu RS za šolstvo v Ljubljani (na Poljanski 
28) je na ogled razstava izdelkov učencev osnovne šole s pri-
lagojenim programom Antona Janše Radovljica. Pod vodstvom 
likovne pedagoginje Tadeje Rozman je učencem uspelo ustvar-
iti zanimive izdelke iz gline, lesa, odpadnih materialov. 

PREDSTAVE 
Mož moje žene 
Preddvor, Duplje - Jutri, v soboto, bodo ob 19.30 člani 
Dramske skupine Kulturno-umetniškega društva Pod lipo 
Adergas gostovali s komedijo Mira Gavrana Mož moje žene 
v dvorani Kulturnega doma v Preddvoru. V nedeljo, 28. jan-
uarja, ob 18. uri pa bodo s komedijo gostovali v dvorani 
Gasilskega doma v Dupljah. 

Viže inu griže 
Gorje, Reteče - Prešernovo gledališče Kranj in KUD Janko 
Krmelj, skupina Ponori vabita na ogled Ijubezensko-krimi-
nalnega mjuzikla slovenskih ljudskih pesmi z naslovom 
Viže inu griže. Predstava bo v dvorani gorjanskega doma 
danes, v petek, ob 20. uri, v dvorani Kulturnega doma v 
Retečah pri Škofji Loki pa jutri, v soboto, 27. januarja, 
ob 20. uri. 

Kriza pri Novakovih 
Šenčur - Gledališče Šenčur v letošnji sezoni gosti gledališče 
Vesel teater iz Dolenjskih Toplic z igro Kriza pri Novakovih, 
ki jo bodo uprizorili jutri, v soboto, ob 19.30 v dvorani 
Kulturnega doma Šenčur. 

m "^r^vellrr'! clul, 

Agencija Oskar, d. o. o., Gregoričeva ulica 38,4000 Kranj 

Osl^rjevci vabimo medse sveže moči! 

Pridružite se nam, če se želite preizkusiti v ekipi 

1. organizatorjev potovanj (m/ž) 
2. prodajalcev turističnih aranžmajev (m/ž) 
Pogoji: 
Pod 1.: vsaj 3 leta delovnih izkušenj na podobnih delovnih mestih, 
izobrazba VI. ali VII. stopnje družboslovne ali podobne smeri, zna-
nje dveh tujih jezikov, zahtevno znanje dela z osebnim računal-
nikom, ustrezne osebnostne lastnosti (samostojnost, komunika-
tivnost, natančnost, sposobnost timskega dela) 
Pod 2.: izobrazba V. ali VI. stopnje družboslovne ali podobne smeri 
- lahko pripravnik, znanje dveh tujih jezikov, zahtevno znanje dela 
z osebnim računalnikom, ustrezne osebnostne lastnosti (komu-
nikativnost, vljudnost, natančnost, sposobnost timskega dela). 

Prijave z življenjepisom sprejemamo 8 dni od objave izključno na 
e-naslov: tina@a9encija-0skar.si. Dokazila boste predložili kasneje. 

t?KD Ĵ vni shiad Republiko Slovenije za kutturne dejavnosti 
Obmooia tepostava KRANJ, vsivAv.ckd-kfanj.iskd.si 

SOBOTNA MATINEJA 
Gostuje: LoikI oder Škofja Loka 

KO SE PTIČKI 
ŽENIJO 

Sobota, 27. januar 2007, ob 10. uri, 
v PreJernovem gledaliSču 

CorenjskiGlas G V (lllfiSitim Thos ] 

LOTO 
Rezultati 7. kroga • 24.1. 2007 
10,13,15. 21,23,30.35 in 33 

Lotko: 7. o. 4. 4. 3. 9 
Garantirani sklad 8. kroga za Sedmico: 

100.000 EUR I 23.964.000 SIT 
Predvideni sklad 8. kroga za Lotko: 

32.000 EUR / 7.668.4^0 SIT 

mailto:o@g-gias.si
mailto:tina@a9encija-0skar.si
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Zelje 
BORIS BERGANT 

Zelje je gotovo najbolj raz-
širjena kapusnica, je ena naj-
starejših vrtnin na svetu in 
ljudje so ga že od nekdaj ce-
nili predvsem zaradi vitami-
nov in drugih pozitivnih 
učinkov. Vse dokler ni bilo 
agrumov, je bilo zelje glavni 
vir vitamina C v zimskem 
času. Glede na barvo ločimo 
zelje na belo in na rdeče, 
belo pa glede na prehrambe-
ne značilnosti delimo še na 
poletne in na zimske sorte. 
Poletne sorte so mehkejše, 
bolj aromatične, izbranejše-
ga okusa in niso tako obstoj-
ne kot zimske sorte, ki se na 
hladnem obdržijo po več 
mesecev in celo do pol leta. 
Kupimo čvrste glave, ki niso 
uvele in so brez znamenj 
razbarvanja. Kot vse kapus-
nice pa tudi zelje ne sme 
imeti črnih peg ali porume-
nelih listov. Skratka pri tako 
trpežni zelenjavi ni kaj dosti 
izbirati, razen če je glava že 
na prvi pogled videti slaba, 
kar je verjetno posledica ne-
ustrezne pridelave in skla-
diščenja. Včasih pa ima 
kljub temu premočno izra-
žen pekoč ali grenak okus, 
kar pa je posledica neurav-
notežene preskrbe tal in tega 
brez preizkusa ne moremo 
vedeti. Kupljeno zelje brez 
težav več tednov zdrži v kleti 
ali v hladilniku, za daljše 
shranjevanje pa ga zavijemo 
v časopisni papir. Z zeljem 
pripravimo vrsto po okusu 
in za zdravje zelo koristnih 
zimskih solat, le čim tanjše 

ga moramo narezati, zmeh-
čamo pa ga tudi s soljo, ki jo 
potresemo po zelju petnajst 
minut prej kot dodamo pre-
ostale dodatke. Za kuhanje 
zelje samo po sebi nima naj-
boljšega okusa, zaradi pre-
cejšnje količine žvepla, Id ga 
vsebuje, in nujno potrebuje 
zabelo ali kakšen drug nosi-
lec okusa. Nepogrešljivo vlo-
go v prehrani pa ima tudi 
kislo zelje. 

Zel jna solata 
s piščancem in papriko 

Za J oseb potrebujemo: 1 
rdečo in 1 zeleno papriko, J če-
bulo, pol vei^e bele ali rdeče 
^ve zelja, 30 dag piščančjih 
prsi, 1 navaden jogurt, 3 žlice 
jabolčnega kisa, sol, poper in 
šopek kopra. 

Piščančje prsi solite in jih 
v ponvi specite ter jih pusti-
te, da se ohladijo. Oprani pa-
priki narežite na traJcove, ze-
lje narežite čim tanjše ter ga 
takoj posolite in čebulo nare-
žite na kolobarje. Vse skupaj 
zmešajte. Na krožnik naloži-
te zelenjavo, nanjo naložite 
na trakove narezane piščanč-
je prsi, prelijte s prelivom, ki 
ga pripravite iz jogurta, kisa, 
soli in popra ter okrasite s se-
sekljanim koprom. 

Solata iz kuhanega zelja 

Za 5 oseb potrebujemo: 1 kg 
svežega belega ali rdečega ze-
lja, 25 dag pora, 5 sardelnih fi-
Igev, I žličko gorčice, sveže stis-
njen sok ene limone, 2 stroka 

česna, 1 žličko sesekljanih ka-
per, 3 žlice kisa, 3 žlice oljčne-
ga olja, sol in sveže mlet poper. 

Zelje in por poljubno na-
režite in kuhajte v slanem 
kropu nekaj minut. Odcedi-
te in ohladite. Medtem se-
sekljajte sardelne fileje, če-
sen in kapre ter vse te sesta-
vine zmešajte z gorčico, li-
moninim sokom, kisom, olj-
čnim oljem, soljo in po-
prom. Preliv prelijte prek ku-
hane zelenjave in postrezite 
kot predjed ali pa kot prilogo 
k poljubni pečeni ribi. 

Zeljna juha s sirom 

Za 4 osebe potrebujemo: 50 
dag belega zelja, 2 čebuli, 2 
krompirja, 5 dag masla, 2 žlici 
moke, 11 mesne juhe ali vode, 
1 dl sladke smetane, 4 rezine 
belega kruha, 3 dag masla, 4 
tanke rezine ementalca, sol in 
sveže mleti poper. 

Drobno narezano čebulo 
pražite na maslu, da lepra po-
rumeni, dodajte na kocke 
narezano zelje in krompir, 
potresite z moko in še malo 
popražite. Zalijte z juho in 

po okusu solite ter popopraj-
te. Juho kuhajte 30 minut in 
jo zalijte s sladko smetano. 
Medtem popražite na maslu 
kruhove rezine. V vsak krož-
nik položite rezino kruha in 
nanje prav tanke rezine sira. 
Vse skupaj prelijte z vrelo 
juho. 

Pečeno zelje s pečenico 
in s lanino 

Za 4 osebe potrebujemo: 4 
pečenice, 1 sesekljano čebulo, 1 
dl oljčnega olja, 1 kg svežega 
belega zelja, 20 dag tanko na-
rezane slanine, 3 dl mesne 

juhe, sol in sveže mleti poper. 

Pečenice nekajkrat preluk-
njajte z vilicami in jih v po-
sodi marinirajte s čebulo, so-
ljo, oljčnim oljem in po-
prom. Zelje narežite na 12 
"krhljev" in jih } minute 
blanširajte v slanem kropu. 
Nato ga dobro odcedite in ga 
zložite na pekač. Po njem 
razporedite klobase z mari-
nado vred, slanino in prelijte 
z juho. Postavite v na 180 
stopinj Celzija ogreto pečico, 
pecite 50 minut in takoj po-
strezite. 

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

Jeglič 
v tem času si naše domo-

ve lahko polepšamo s primu-
lami ali jegliči, ki jih pozna-
mo v številnih barvnih od-
tenkih: belih, oranžnih, vseh 
odtenkov lila in rožnatih in 
rdečih. Lepo vam bodo do-
polnili zbirko posodovk, saj 
je njihov šopek cvetov na 
pedju res nekaj edinstvene-
ga. Jegličev poznamo več 
vrst. V naravi srečamo pred-
vsem na gorskih travnikih 
moknate jegliče, ki zrastejo 
do 30 cm v višino, liste ima-
jo čisto ob zemlji. Ime so do-
bili zaradi listov, Id so zgoraj 
lepo zeleni, na spodnji sb-ani 
pa so, kot bi bili posuti z 
moko in ob robovih nazob-
čani. In seveda: slikovit šo-
pek cvetov na dolgem pedju. 
Cveti od maja do julija, naj-

bolj mu ustrezajo apnenča-
sta rastišča. Razširjen je po 
Alpah, po nižjih gričih, po-
dobne vrste jegliča najdemo 
tudi f)o drugih gorovjih, ven-
dar se rastline med seboj 
razlikujejo po velikosti in 
barvi cvetov, pa tudi listov. 
Po vrtovih sadimo še veliko 
sort, tudi vrtnarsko vzgoje-
nih, predvsem na skalnjake 
ali škarpnike, ali če imamo 
svoj dom postavljen kje blizu 
naravnih skal. Jegliči so baj-
ne rastline z značilno rozeto 
listov. Razmnožujemo jih z 
delitvijo rastlin, s semenom 
je zelo dolgotrajno. Večina 
sort ima rada sončne lege, 
na tla pa se prilagodijo, tako 
na suha kot tista z več vlage. 
Tudi vsem poznani avrikelj 
spada v skupino jegličev in 

če radi obiskujete naše gore, 
ste ga gotovo že srečali v na-
ravnem okolju. Zacveti ta-
koj, ko odleze sneg, od aprila 
dalje. Cvetove ima rumene 
in zvončaste, ki so združeni 
na cvetnem steblu. Tudi tro-
bentice spadajo v to skupino, 
tako stebehie, kot tiste, ki to 

zimo že cvetijo po travnikih, 
te imajo rada hladna in vlaž-
na tla. Vrtnarji pa so vzgojili 
sorte v več barvah, ki lepo 
uspevajo v posodi, in kmalu 
jih bomo postavili za po-
mladni okras pred hišo ali 
na okna in cvetele bodo vse 
do pozne pomladi. 

KUHARSKI RECEPTI 
Z A VAS IZBIRA DANICA DOLENC 

Tedenski jedilnik 

Nedelja • Kosilo: kurji ragu z drobtinovimi kroglicami, kotle-
ti morskega psa po pariško, dušen riž z grahom, radič s fi-
žolom, čokoladne kocke; Večerja: sirov narezek z grozdjem 
in orehi, zrnat kruh, sadni čaj. 
Ponedeljek - Kosilo: segedin golaž in polenta s parmeza-
nom, vanilijev puding s kuhanim jagodičevjem; Večerja: gra-
tinirani makaroni, motovileč z lečo. 
Torek - Kosilo: zeljnata gosta juha s hrenovkami, palačinke 
s slivovo marmelado; Večerja: poštengana prosena kaša z 
ocvirki, vroče mleko. 
Sreda - Kosilo: goveji zrezki v omaki, široki rezanci, rdeča 
pesa; Večerja: čebulni kruh, jetrna pašteta, jogurt. 
Četrtek - Kosilo: krompirjeva juha s suhimi gobami, rižota z 
mletim mesom in zelenjavo, radič s fižolom; Večerja: koruz-
ni žganci z ocvirki, bela kava. 
Petek - Kosilo: fižolova juha z vlivanci, skutni štrukelj, kom-
pot; Večerja: ocvrta jajca na opraženi čebuli, domač kruh, ra-
dič s koruzo in lečo. 
Sobota - Kosilo: prekmurski bograč s krompirjem v kosih, 
zeljnata solata s fižolom, prekmurska gibanica; Večerja: bu-
rek (mesni ali sirov), jogurt. 

Drobtinove kroglice 

Razžvrkljamo 1 jajce in 2 žlici olja, solimo, popramo, doda-
mo majaron, sesekljan česen, čebulo (ali še bolje čebulni in 
česnov sok), sesekljan zelen peteršilj in 2 žlici belih drobtin. 
Rahlo premešamo, pustimo 10 minut, da se drobtine na-
pnejo, nato pa z vlažnimi rokami oblikujemo drobne krogli-
ce in jih zakuhamo v obaro. 

Čokoladne kocke 

Potrebujemo: i8 dag margarine, 18 dag sladkorne moke, 2 ru-
menjaka, 18 dag moke, sneg iz 2 beljakov, 2 veliki rebri čokolade 
(10 do 15 dag). 
Maščobo, sladkor in rumenjaka penasto umešamo, dodamo 
zmehčano čokolado ter na koncu sneg in moko ter rahlo 
zmešamo. 
Maso namažemo na pomaščen in z moko posut pekač (aH na 
peki papir) 2 centimetra na debelo. Pečemo pri srednji vroči-
ni. Sladico razrežemo še toplo na kocke, jih pokapljamo z ru-
mom, pomažemo s kislo marmelado (marelična, jabolčna, ja-
godna, rabarbarina) ter z njo zlepimo po dve skupaj. Po želji 
kocke pomakamo v čokoladni ali limonin led (giazuro), odla-
gamo na rešetko in pustimo, da se glazura ohladi in strdi. 

ŽAMETNE 
VRTNICE KONCERT 

U Z l U O 

DOMŽALE ^eSl̂ î 
•SASALENDERO 
•ADISMOLAR 
' K O R A D O i n B R E N D I 
•OKROGLI MUZIKANTI 
•ANSAMBEL S P E V 
•EVAČERNE 

zmagovalka bitke talentov 1)6 

•VESELI SVATJE 

•SKUPINA KATRCA 
•družina FERME s Trojan 
*WitercetDOB|AN$KIVENGRU 

•folklorna skupina iz 
ČREŠNJEVCA 

•plesalci 
STUDIO RITEM KRAN) 
voditelj in scenarist 
BORIS KOPITAR 
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Zan im i va knjiga ponuja Števi lna tzhodiSČa 
za razmislek o kraj ih in l judeh, ki s o oblikovali 
zgodov ino na o b m o č j u vzhodne Ljubl jane. 

Cena z 20% popustom znaša 1 3 , 3 5 ^ U R (3.200 SIT) 
Redna cena knjige 16,70 EUR (4.000 SIT). 

Prodaja na G o r e n j s k e m glasu, Zo i sova 1 . Kranja 
po telefonu 04/201 42 41 od 7. do 15. ure ali po 
e-pošti: narocnine(g)g-gla$.si. 

Gorenjski Glas 

FOTO NATEČAJ 

Pošljite nam fotografije, posnete na Gorenjskem, ki prikdTujejo življenjski utrip 
Gorenjske ter ljudi, ki tu iivijo. Teme, ki naj jim fotografije ustrezajo, so: 
RADOSTI Ž IVUENJA : DRUŽINA, IGRA. HOBIJI - ŠPORT 
• PRAZNOVANJE: DRUŽINSKA SREČANJA, KULINARIKA. 
OKRAŠEVANJE. DAR IU • PRIREDITVE: KULTURNE, ŠPORTNE, 
DRUŽABNA SREČANJA - NASE VSAKDANJE DELO 
• MESTNI IN VAŠKI UTRIP ŽIVUENJA 
Fotografije, ki bodo izbrane za razstavo, bodo nagrajene z 21 EUR 
(5.032 SIT), ostale vam bomo vrnili. 
V ^ avtorska deJapritakujemo do 15 2 2007vdiQiialnioblit)poetekuonsfapo5Jjna 
nsskv toto''9gt3&$i s pnpisom 'Za kx> n^ečaf aH na CDiu z mnrmtno resoluc^ 
2048x 16360a^sotudisiBr»V)ipo$r«ilo)i pošljete 
ncgaiormaia 15x21 cmnanasiov GorGqsiagias.Zoi5C>/3 1.4000 Kmr̂  prav taico 
s pnpisom 'Za tam natečai" Veselimo se VaSh (otografii' 

Gorenjski Glas 

družinski iilet 

SNEŽNI GRADOVI 
GGI IZLETI 

Kje: pod Peco 
Kdaj: zaradi tople z ime je prireditev prestavljena na 3. februar! 
Program: ogled tekmovanja graditeljev snežnih gradov, srečanja 
kraljev Matjažev in prižiganje kresov ob sončnem zahodu. 
Cena : 20 evrov {4792,80 S IT) , vstopnina: 2,7 evra (647,00 S IT ) 
za odrasle in 1,5 evra za otroke (359,50 S IT) 
hdtura 

ZAGREB IN DA VINCI 
Kdaj: četrtek. 8. februarja 
l^e: Zagreb 
P rogram: M u z e j za umetnos t in obrt z iz jemno razstavo z 
nas lovom Leonardo da V inc i - Atlantski kodeks: več kot 6 0 
Leonardovih risb, makete strojev, ki so jih posodili Leonardov 
muze j v V inc i ju in nekateri zasebniki. Og led zgodovinskega 
mestnega jedra Zagreba. 
Cena: 23,00 evrov (5.512 S IT ) 

etnolog^a 

ŠKOROMAJJ ali KARNEVAL 
Kdaj: sobota, 17. februarja 
Kje: Pr imorska ali Benetke 
Program: N a pustno soboto lahko izbirate med izletom v Ilirsko 
Bistrico in okolico, z og ledom kmetij s prikazom tradicionalne 
kulinarike, Kettejeve sobe na gradu P r em ter druženjem s pust-
n imi " Sko romat i " v HruŠ i c i - ali pa se z nami odpel je te na 
najslavnejši pustni karneval v Benetke. 

Prijave: Gorenjski glas: tel.: 04/201 42 41. Informacije, prijave in 
vplačila: Agencija Linda; tel.: 04/235 84 20 ali info@linda.si. Sedež 
si zagotovite s predplačilom. Riziko odpovedi: 4 % in DOV. Odhodi 
z jesenic, Radovljice in iz Kranja. Prijazno vabljeni. 
Naročniki Gorenjskega giasa Imajo ^ o % popusta. 

Gorenjski Glas 

K ( K E R N 
N E P R E M I Č N I N E 

Marstrov trg 12 ,4000 Kranj 
Td. 04/20213 53. 202 25 66 

CSM 05V)20 700. EmaiJ: irHb^kj-kem.s 

POSLOVNI PROSTORI: 
Oddamo: 
KRANj: mestno ^ r o v pritličju objekta 
na odlični k>kadji cca. 25 nn2, obnova 
leta 1999, različrie dejavnosti, cena - \6 
EUR/m2 (j.834,ooSfT/mes). 
Prodamo: 
KRAN), tik ob centru - pHame-t-čajna kuhin-
ja -f WC v vel. ^3,94 ma. popolnoma na ob-
novljeno leta 2003, 5. nad., vsi priključki, 
lahko z opremo, možnost parkiranja, cena • 
134500 EUR (32.231.60 S!T). 
KRANj • proizvodno, skladiJčni, trgovsid 
prostori v izmeri cca. 5.000 m2 v pritličju 
in 5.000 m2 v 1. nad., letnik 1 9 ^ takoj na 
voljo, možnost nakupa po ^ i h . cma =* 
420 EUR/m2 za nad, (100.648,80 
SIT/m2) in 520 EUR/m2 za pritličje 
(124.61230 SIT/m2). 
HISE: 
Prodamo: 

BESNtCA: 30 let staro hilo na par<£!i 960 
m2, hi$a ima Idet. pritli^, nadstrof^ in 
p o d s t r ^ . vsaka etaža 90 m2, bčera je 
garaža 15 m2 in manjSa brunarica, cena -
200.300 EUR (48,0 mio SIT). 
BLEJSKA DOBRAVA: kmečka hiSa iz 
leta 1920, ni obnovljena. 100 m2 v 
pritličju in 100 m2 v nadstropju, na 
parceli 1.240 m2, sončna lokadja, cena 
« 150 .000 EUR (35,9 mio Sn) . 
HRAST)E • stan hi$a. stanovanjske 
povr$ir)e 180 m2 (K, P in M), samostoj-
na, zgrajena 1 . 1990,435 m2 zemijiSča. 
na robu naselja, mima lokacija, cena: 
175.500 EUR (42.05 mio srr). 
KRAN), Predoslje: lepo urejena stan. 
hiša na robu naselja, obnovljena leta 
2002, vel. 10 X11 m2, na parceli 655 m2. 
sončna lokadja s pogledom na hribe, 
cena » 250.000 EUR (59,9 mio SIT). 
LjUBNO: enodružinska stan. hiSa. rz 
zgrajena leta 1990. kiet« 50 m2, pritli^ > 
78 m2 in mansarda • 70 mz. balkoni, po-
leg hiia je vrtna uta z žarom, parceia»533 
m2, cena - 196.127 EUR (47.0 mio SIT), 
LESCE, Nižina: stan. hiša vel. 9x11 m, 
(klet. pritli^e in mansarda). parcela 320 
m2, letnik 1965, obnovljena leta 2000 
(streha, fasada, okna, vrata, tlaki), cena 
» 206.559 EUR (49.5 mio SIT). 
MEDVODE- smer Rateče - vei^a atrijska 
hiia, skupne površine 480 m2 (Klet, 
pritličje. 1. nadstropje. 2. nadstropje in 
podstreha, letnik 1999,608 m2 zemljišča, 
kraina lega, sodobna oprema (tudi fitness 
v kleti), dvoja garaža, nežnost več 
stanovanj, tudi postevni prostori, cena: 
392^56 EUR (94.0 mio Sl^. 
MEDVODE ( S v e ^ - hiSa-dvojček, skup-
ne površine 250 m2 (K,P,P), obnova 
2000.353 m2 zemljišča, k)kadja z razgle-
dom, cena: 270.000 EUR (64,7 m\o SIT). 
RADOVgiCA - hiša-dvoj&i(, površine 
195 m2 (K, P in M), obnova 2006, 583 
m2 zemljišča, urejena okolica, cena: 
350.000 EUR (83.8 mio SIT). 
RADOVgKIA - atrijska hiša povrSine 385 
m2 (K, P in M), mansarda ima samosto-
jen vhod. letnik 1984, 753 m2 zemljišča, 
urejena okolica, nadstrešek za 2 avta, 
cena: 590.000 EUR (1414 mio SIT), 
ZEMLJIŠČA: 
Prodamo: 

LESCE, bKžina: zemljišče 714 m2 z gr. do-
v o ^ j e m za gradnjo večstanovanjsk^ ob-
jekta (6 apartmajev), : ^ j e n e Že garaže, 
cena «123.101 EUR (29,5 mio SIT). 
Ba£el$: stav. parcelo 1550 m2 z leseno 
brunarico ob potočku, po 75 EUR/m2 
(17.973.00 SRT/m2). 
8rito^5»er-Voge stavb, parcela 717 mz. s 
plačanim komunalnim pri^>evkom, cena 
- 1 8 0 EUR/m2 (43.135.00 SfT/m2). 
Coriče: stavb, parcelo za stan. hišo 998 
m2 po 95 EUR/m2 (22.765.00 Srr/m2). 
Bitnje: stav. parcelo 1330 m2 po 95 
EUR/rm (2^76,00 SIT/mz). 
STANOVANJA: 
Prodamo: 

KRANJ, Planina I: dvosobno, 60 m2 v 9. 
nad., letnik 75, cena « 93.890 EUR {22.5 
mio srr). 
KRAN), Planiru I: trisobno, 7740 m2 v 
9. nad./i2 nad., letnik 74. cena * 
104.323 EUR (25.0 mio SfT). 
KRANJ, Stranšče: enosobno, 46.10 m2 
v pritličju hiše, letnik 1979. cena > 
66.800 EUR (16,0 mio Sri) 
KRANJ, center dupleks dvosobno -f K, 
68,71 m2 V3. nad., mansarda, letnik 1989. 
kuhinja z dnevno sobo in kopalnica v eni 
etaži, 2 spalnid v dnigi etaži, vsi prikijudci, 
cena -103.071 EUR (24.7 mk> SO). 
KRANJ, center trisobno 95,80 m2 s 
teraso, v 3. nad./3 nad., obnova 2006. 
cena - 1 25 . 180 EUR (30,0 mio SVf). 
KRAN), Zhto polfe: trisobno. 79,6 m2 v vi-
sokem pritličju, nizek bl^, obnova 2003, 
cena - 1 1 0 . 5 ^ EUR (26,5 mio SIT). 

bka, fodlubnik: dvosobno. 60 mz v 
8. nad. letnik 82. južna lega, prazno, takoj 
vsdjivo. cena - 95.977 EUR (23.0 mio SfT). 
Oddama 
Kranj, center dvosobno ali trisobno 
stanovanje (po potrebi) cca. 70 m2, 
popolnoma prenovljeno leta 2003, z 
opremo, takoj na voljo, cena • 330-350 
EUR/mes (79.081 Srr-83.874 Srr/mes) 

m p PROJEKT 

Tel. : 04 20 43 200 
G S M : 031 511 111 

PRODAMa 
KRAN) • ZLATO POLJE: novogradnja, 
dvosobno. 56,87 m 2 , 1 . nad./3. svetlo, 
takoj vseljivo. Cena: 93.500 EUR 
(22406.340 sro-

KRAN) - PLANINA 1 : dvosobno. 62.5 
m2, odlična lokadja. 3. nad., obnovljeno 
I. 03, vsi prikijudd. k^pletrK) opreml-
jeno, izredno lepo. Cena: 116.600 EUR 
(27.942.024 sri). 
KRAN) • OKOUCA: samostojna hiša 
200 m2, pare. 350 m2, IV. gr. faza, 
K-fP+M, lahko dvostanovanjsl^ v ure-
jenem naselju, v bližini Šole, vrtca, 
lekarne. Cena: 178.000 EUR 
(42-655.920 srr). 

ŠKOFJA LOKA - ZMINEC samostojna 
hiša, novogradnja lil. pod. gr. ^za, 250 
mz. parcela 585 mz, nizkoer^ergijska, v 
naselju novih hiš, razgled. Cena: 
154.3^.26 EUR (37 mio SIT). 
LESCE: poslovni prostor 52 m2.1.05, 
ME/2. nad, primeren za pisamiško de> 
javnost Cena: 56400 EUR (13.515.696 
SIT). 

DVOR]E PRI CERKL)AH: parcela 1000 
mz, vsi priklj. ob pare., narejen idejni 
načrt, sončna lega, čudovit razgled. 
Cena: 100 EUR/m2 (23.964 SfT/mz). 
K U P l M a 
Eno- in dvosobno v Kranju za nam že 
poznane kupce. 
Manjšo kmetijo na Gorenjskem. 
CELOTNO PONUDBO NEPREMI-
ČNIN NAJDETE NA NAŠI SPLETNI 
STRANI 

w w w . m p ' p r o j e k t . s i 

G A - N I 
CA-Nl, d.0.0., P.E. Mlakarjeva ulica 107 

(OPC Šenčur), 4208 W u r 
tel: 04/25-17-199, fšx: 04/26-i7-i98 

e-pošta: infb(gJnepremicnine-gani.si 

w w w . k 3 ' k e r n . s i 

Naj Vaše želje ne osUnefo samo že^e, 
ampak naj postan^ resničnost, žara* 
di uvedbe EURA bomo v mesecu Ja-
nuarju vsem prodajalcem, ki se odlo-
čijo za prodajo nepremičnine pr^o 
naše agendje, znižali provizijo za 1%. 

STANOVANJE 
KRANj - ZLATO POLJE, prodamo 
dvosobno stanovanje v izmeri 51,70 
mz, kompletno adaptirano I. 2006. i. 
nad./4. balkon. CK • plin. prevzem 
možen takoj. CENA: 102.236,68 EUR 
(24.500.000,00 SIT). 
HISE 

ŽABNICA • ŠUTNA, prodamo stano-
vanjsko hišo v 3. gradbeni fezi. z mož-
nostjo poslovne dejavnosti, 555 mz 
zemljišč, stanovanjske površine 187. 
46 mz. začetek gradnje leta 2003. vsi 
priključki na robu parcele, prevzem 
možen tak<̂ . CENA: 141.879.00 EUR 
(36.000.000.00 SIT). 
KRAN) • PRIMSKOVO, prodamo vej^ 
samostojno hišo z 290 m2 uporabne 
površine, 479 m2 zemljišča, stara 22 let, 
K-fP+N-fM. delno obnovljena 1. 2005, 
vsi priključki. CK • trda gonva z mož-
nostjo priključka na plin, ve^a garaža, 
paridrišče, balkoni, prevzem možen ta-
koj. CENA: 300.000,ooEUR 
(71.892.000,00 SIT). 
VIKEND 
POLJANSKA DOUNA - PODJELOVO 
BRDO, prodamo podkleten zidan vi-
kend z lepim razgledom na sosednja 
škoQeloška hribovja, stanovanjske po-
vršine 127 m2 + pomožni objekt (dr-
varnica) 6m>c3,5m, 1 .064 ^^^ zemljiš-
ča, K+P-fM. star 6 let, vsi priključki, CK 
• trda goriva, terasa, kompletno opre-
mljen. vseljivo Ukoj. Vikend se nahaja 
na mirni lokaciji, 10 km do smučar^ 
skega centra Cerkno. CENA: 
123.101,31 EUR (29.500.000.00 srr). 
BASELJ, prodamo lesen bivalni vikend 
6mx5m, Id stoji na 379 mz zemljišča, L 
1982, zaprta terasa,) lega. ogrevanje • 
kamin, vsi priključki, prevzem po dogo-
voru. CENA: 125.187,78 EUR 
(30.000.000,00 srr). 
PARCELE 

SKOPJA LOKA - CRENC, ob glavni ce-
sti Sk. Loka - Kranj prodamo 550 m2 
zazidljive parcele, elektrika in voda na 
robu parcele, urejen dovoz, potrebna 
parcelacija, prevzem po dogovoru. 
CENA: 125.00 EUR/m2, (29.955.00 
SIT/mz). 
KUPIMO 

Na različnih lokadjah, nujno kupimo 
več različnih nepremičnin za nam že 
znane kupce. 
Aktualna ponudba nepremičnin na: 
www.nepremicnine-gani.si 

B L O K R siggMH« 
B\ok 5 d. o. o.. Šolska ulica 7. Sko^ Loka 

CSM: 041/428.958 
telefon: 04/51-25-122 

STANOVANJA PRODAMO 
SKOPJA LOKA . m e s t a dvosobno. 50 
m2, v meščanski hiši, v ceteti prenovi-
jeno 1.2002. nove vodoinštaladje, nova 
kopalnica, z luksuzno opremljeno 
kuhinjo, spalnico, predsobo. Cena: 
88.000.00 EUR (21.088.320 sn ) . 
SKOPJA LOKA - Mestni trp trisobno, 81 
m2. štiri sobe + bivalna kuhinja, adapti-
rano 2001, nova okna, podi in o n ^ i , 
elektro in vodoinitalacije. Cena: 
104.500.00 EUR (25.042.380 srr). 
LOG nad Š k o ^ Loko: hiša 200 mz. 
parcela 800 m2, zgrajena 1950, takoj 
vseljiva. delno adaptirana, gospodarsko 
poslopje, garaža. Cena: 109.000.00 
EUR (26.120.76050). 

v v v v v v . b l o k s n e p r e m i c n i n e . s 

i ^ l i r ^ ' SVET R E d.0.0. 

SUrT 
v V ^ I N**O«JCVA VUCA 12 

4000KiiMj 
NEPREMIČNINE Til.: 04/2911-000 

REAL ESTATE FM.: 04/2026.4>t 
Email: kranj(g)svet-nepremtčnine.$i 
http://www.5vet-nepremični ne.s i 

STANOVANJA prodamo 
KRANJ • nova stanovanja v poslovno 
stanovanjskem objektu v bližini 
vodovodnega s t o ^ , od 41 r m do 94,10 
mz. Stanovanja b ^ zgrajena do j u i ^ 
2007. Cene: od 1 . 6 ^ 5 8 EUR/nu 
(407.047,00 srr) do 2 . 0 1 ^ EUR/nu 
(^i.88s,ooSrT). 
KRANJ - neboti^nik: štirisobno, 8 7 4 
m2, 7. / 12 . 1 . 1964, prostorno, klima, 
krasen razjed, potrebno obnove. Cena: 
1 19 .000 EUR (28,5 nnio SIT). Možen 
dokup garaže za 9.700.00 EUR (2.3 
mio srr). 
KRANJ • Planina II: 89,50 m2 stanovanj-
ske površine + 4.13 m 2 kleti, 7. nad-
stropje. trisobno stanovanje, balkon, 
vpisano v ZK. Cena: 116.842 EUR (28 
mio SIT). 

KRANJ • Sofitjevo n.: dvosobno. 54,13 
mz, 7. nad., dvigalo« balkon, dobra 
lokacija. 1.1972, prazno. Cena: 102.237 
EUR (24,5 mio SIT). 
KRANJ - center mesta: dvosobno, 
mansardno. 1 . 1992. prijetno, prenov-
ljeno L 2006. nova okna in parket in 
keramika, klima. Vseljivo takoj! Cena: 
99,000 EUR (23.7 mio srr). 
KRANJ • Planina II: dvosobno. 69.26 
m2, 5.77, prijetno stanovanje, vzhodna 
stran, 1.1982. velik balkon. Cena: 110.583 
EUR (26.5 mio srr). 
KRANJ • Planina III: dvosobno, 63,6 m2. 
1. nad., 1 . 1986, prijetno in prostomo. 
delno prenovljeno, ZK v postopku, 
vzhod, ni balkona. Cena: 102.237 EUR 
(24,5 mio SIT). 
TRŽIČ • center dvosobno, 67 m2, 2. 
nad., 1. 1950, v večstanovanjski hiši. 
ogrevanje na trda goriva, delno renovi-
rano, ZK v postopku. Cena: 64.680 
EUR (15,5 mio Sri). 
HIŠE prodamo 

KRANJ: 1/2 hiše, b r predsUvlja trisob-
no, 86,08 m2.44.34 mz garaže in kleti, 
215 m2 parcele, 1.1978, K-fN+M, adap-
tirano. CK - olje, laJiko opremljeno, ZK 
vse ločeno. Cena 147.300 EUR (35,3 mio 
srr). 
SK. LOKA • C r e n c lepo urejena 
dvostanovanjska hiša, cca. 150 m2 bi-
valnih površin, K-fP-fN. v celoti adapti-
rana 1. 2000. 1964, 360 m2 parcele. 
Hiša je vredna ogleda. Cena 200.300 
EUR (48 mio SIT). 

ŠENČUR: 182 mz. v zahodnem delu 
naselja so naprodaj Ui lične 
enodružinske hiše, zgrajene do 3. po-
daljšane faze. Hiše so podkletene. 
klasično grajene, z dobrim izkoristkom 
prostora in zasebnostjo posameznih 
enot Iz dnevne sobe imajo izhod na ze-
lenico. vsaka hiša ima tudi balkon in 
nadstrešek za dva avtomobila. Parcele 
merijo 293, 306 oz. 372 mz. Cena: 
180.000 EUR (43 mio srr). Kupci ne 
plačajo provizije. 
ZEMgiSČE prodamo 
Podvin - Mošnje: 559 mz, sončna, ravna 
parcela pravilne oblike v območju 
lokacijskega načrta novega naselja 
enostanovanjskih hiš. Cena: 1 0 0 
EUR/mz (23.964 Srr/mi). 
POSLOVNI PROSTOR prodamo 
KRANJ - Ptantna lil: 84 m2, pritličje. L 
1985, lahko za razli6ie dejavnosti, ZK v 
postopku, inventar po dogovoni. Cena 
125.188 EUR {30 mio srr). 

Iščete nov dom ali kupca za svojo 
nepremičnino? Oddajate ali 

najemate stanovanje, hišo ali 
poslovni prostor? Celovita rešitev 
na enem mestu. Za vas delamo 
Aktwno • jasno - Preudarno 

AJP d.0.0. Kranj 
Koroška cesta 2, 
4000 Kranj 
gsm: 031/330 - 040 

STANOVANJE PRODAM 
KRAN) • dvosobno mansardno 53,43 
mz z garažo 18 mz, I iz. 1955. v cebti 
obnov. 2006, takoj vseljivo na lepi loka-
ciji blizu centra mesta. Cena 86.796.86 
EUR {20.800.000.00 srr). 
TRŽIČ, CENTER - dvosobno. 56.36 mz 
v II. nadstr. starejše hiše. obnovljeno I. 
05 z kurilnico, ddavnico. drvarnko, vrt-
no uto ter vrtom na pripadajočem zem-
ljišču 266 m2. Opremljeno. CK olje ali 
trda goriva, tel. ISDN. ADSL Cena: 
75.150,00 EUR (18.008.946,00 SfT). 
HiSO PRODAM 

ZC. BESNICA - v L 2005 moderno prenov-
ljena in delno opremljena starejša hiša 
(P+M, delno klet) s 183 mz površine, zem-
ljišče cca. 400 m2. Izredno lepa b k a ^ . CK 
olje, td. AOSL Vseljivo po dogovoru. Cena 
2^.300.00 EUR (57.106.212,00 srr). 
POSLOVNI PROSTOR PRODAM 
KRAN) Savska loka • 9 4 0 0 m2 v pritlič-
ju in kleti, primerno za proizvodno de-
javnost ali skladišče. Cena: 550 ali 450 
EUR/mz (131.802 ali 107.838 Srr/m2). 
PARCELE PRODAM 
ZC. BRRNJE - 1 5 0 m od glavne ceste. 
670.5 m2 do 1336 m2. Cena: 95.00 
EUR/m2 {22.765.80 Srr/mz). 
VIRMASE • 950 m2. Cena 133.000.00 
EUR {31.872.120.00 srr). 
SKOPJA LOKA obrtna cona Trata, 1856.31 
m2. Cena 76,00 EUR/m2 ot 18.212.64 
SIT/mz. 

Za znane stranke najamemo v Kranju in 
okolici garsonjero do trisobno, gostin-
ski k>kdl. 
Za znane stranke kupimo parcele cca 
500-1 zoo mz; 500-700 mz zjg.savska do-
lina za vikend; 16 - 20.000 mz za izgrad-
njo poslovne st3\6e Šenčur. Ceridje, Vodi-
ce; starejšo hišo z ve^im vrtom na Go-
renjskem; l/z hiše s svojim vhodom Kranj 
z okoltco. Tfž»č ter eno- do trisobna stano-
vanja • Kranj in okolica, Ško^ Loka, Tržič, 
Radovljica, Bled. Žirovnica. 

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

Tel. 04/234 19 88. fax. 04/254 19 89. 
CSM 041/305 9S5 

POTRUDIU SE BOMO ZA VAS! 
N O V O 
135 atraktivnih novozgrajenih apartma-
jev v hrvaški Istri. 
Organiziramo tudi javne dražbe 
nepremičnin in vozil. 
Vsi zainteresirani pokličite! Zbiramo 
prijave! 
AKTUALNA PONUDBA NA NAŠI 
SPLETNI STRANI: 

w w w . c a r o l i n e 6 6 . s 

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

Fajc 236 73 70 
E-pošU: 
info@fessl.si 
Internet: 
www.fi»st.si 

STANOVANJA PRODAMO: 
KRANJ • Vodovodni stolp: enosobno. 
34,85 mz, IV. nad.. I. izg. 1968. cena 
77.199 EUR (18.500.000.00 SIT). 
KRAN) - PLANINA 11: enosobno stanova-
nje. predelano v enoinpokobno sUnova-
nje, 53.03 m2. VI. nad.. I. izg. 1981. cena 
90.000.00 EUR (21.560.600,00 SIT). 
KRANJ • Planina I: enosobno, pritličje, 
42 m2,1. izgradnje 1974, cena 81.373 
EUR {19.500.225.72 SIT). 
KRANJ - Soffijevo nasdje: dvosobno stano-
vanje, 52 m2.1. izgradnje 1972, VII. nad., 
cena 101.000.00 EUR (24203.640.00 SfT). 
TRŽIČ • garsonjera. 17.79 ' izgrad-
nje 1973, L/V nad., cena 37.550,00 EUR 
(8.9^.^2 srr). 
PARCEUE; 
ŠK. LOKA - sv. DUH: zazidljiva parcela 
500,00 m2, cena 130,00 EUR/ m2 
(31.153.00 srr/m2). 
ODDAJA v NAJEM 
C E R K g E O K O U C A : enosobno stano-
vanje. 30.00 m2,1. izgradnje 1995. naj-
emnina 250.00 EUR {59.910,00 SIT), 
vključno s stroški. 

w v ^ w . n e p r e m i c n i n e - g a n i . s i w w w . s v e t . n e p r e m t c n t n e . s i 

mailto:info@linda.si
http://www.nepremicnine-gani.si
http://www.caroline66.s
mailto:info@fessl.si
http://www.svet.nepremtcntne.si
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PRODAMO STANOVAN|A 
KRANJ • CENTER: nova stanovanja v 
popolnoma obnovljeni meščanski hiši 
v centru mesta. 
• 2-sobno 5243 m2. pritliî e. Cena: 
98.07541 EUR (23.502791.25 SIT). 
• 3-sobno duplex rm, i. nadstrop-
je in mansarda. Cena: 150.)94,53 EUR 
{35.992.618.20 SIT). 
KRAN) • PtANINA I: dvosobno, 6i rm, 
1.1978. nadstfOpje4./7. dcJno opremlje> 
no, baikon. lep raz^ , mirna k>kaci)a, 
vsa infrastruktura. Cena: 105.000 EUR 
(25.162.200,00 SfT). 
PRODAMO HIŠE: 
BISTRICA PRI TRŽICU: samostojna, 
125 m2 bivalnih površin, I. 70, obn. 
2006. na parceli 400 m2. Cena: 
160.500 EUR (38462.220,00 SIT). 
KRANJ -ČtRČE: samostojna. 210 m2. 
1.1937. obnovljena 2000. na parceli 
600 m2. odlična, mirna lokacija, zad-
nja v slepi ulici, CK • olje, vseljivo takoj, 
možnost dveh stanovanj. Cena: 
221.000 EUR (52.960440.00 SIT). 
SUTNA: 250 mz na parceli 555 m2, 
sončna lega, 3. gradbena faza, modema 
zasnova, varčni ogrevalni sistem, dovo-
ljena poslovno-stanovanjska raba. Cena: 
150.225,33 EUR (35-999-998.08 SIT). 
ODDAMO POSLOVNI PROSTOR 
LESCE: 150 m2. obn. J996, opremljen 
nočni lokal v obratovanju. Cena: 
1.251.87 EUR {300.000 SIT)/mesec 
KRANJ - OKOLICA: Oddamo poslovne 
prostore različnih velikosti za različne 
dejavnosti. 

www.gel(koproiekt.si 

Mlinska ul. 1. Maribor. PE Tržič, 
Ste Marre Aux Mineš 9/a 

Telefon: 592 59 49, 030/30 20 11 

STANOVANJA PRODAMO 
KRANJ • Šorlijevo naselje, enosobno, 
41.50 mz, II./3.1.i. 1968, skrajna lega bteb 
v naselju, obnovljeno in opremljeno v 
ceteti. Cena: 85.545 EUR (20.5 mio SIT). 
TRŽIČ • Ravne, enosobno. 45,50 m2. 
VP/4, l.i. 1986. Cena: 60.924,72 EUR 
(14.6 mio srr)-
KRANJ - Šorlijevo naselje, dvosobno, 
54,13 m2, VII./9, l.i. l.i. 1971. Cena: 
loi.ooo EUR (24-203,64 SIT). 
KRAN) • Planina I, dvosobno, 70,26 m2, 
III./4, l.i. »974, vzdrževano, odprt 
pogled. Cena: 102.236,69 EUR (24,5 
mio SIT). 
KRANJ • Planina t, dvosobno, 63.10 mz, 
IV./7, l.i. 1978, delno obnovljeno, 
vzdrževano. Cena: 104.300 EUR 
(24.99445 SIT). 
TKŽJČ - mesto, dvoinpolsobno, 67 mz, 
11. nad., obn. I. 2000, Ukoj vseljivo. 
Cena: 64.680.35 EUR (15.5 mio SIT). 
LESCE • trisobno, 60 m2 v mansardi 
stanovanjske vile, obnovljervo v celoti I. 
2002, terasa 18 mz, vrt, nadsueiek za avto. 
Cena: 110.582,54 EUR (26,5 mio SIT). 
TRŽIČ - trisobno, dvoetažno, 74,85 m2, 
1+M, terasa v skali, obnovljeno v celoti I. 
2005. Cena: 85.545 EUR (20.5 mio SIT). 
TRŽIČ - Pot na Zali Rovt, trisobno, 
dvoetažno, 87.05 mz, VP in I. nad. l.i. 
1947. obnovljeno. Cena: 73.026,20 EUR 
{17,5 mio SIT). 
HIŠE PRODAMO 
BRnrOF PRI KRANJU - dvostan. hiša v 
sklopu dvojdca. III. gr. ^za. cca. 250 m2 
biv. površine, parcela cca. 500 m2. 
Cena: 149.808 EUR (35,9 mio SIT). 
DRULOVKA - stan. hiša, vrstna, končna. 
210 m2 + 40 m2 neizdelane mansarde. 
parcela 14J mz. l.i. 1994, zeleni pas. 
možen najem looo m2 zemljišča. Cena: 
204473.38 EUR {49 mio srr). 
BISTRICA PRt TRŽIČU - stan. hiša. 
montažna, v naselju več montažnih hiš, 
113 m2 biv. površine, parcela cca. 400 
m2,1.1.1960. skoraj v celoti obnovljena 
I. 2006. vseljiva takoj. Cena: 160.657,65 
EUR (38,5 mio SIT). 
RADOVLJICA • center, dvostanovanjska 
hiša, cca. 300 m2 biv. površine v treh 
etažah, parcela S96 mz, l.i. 1965̂  ob-
novljena 1.1995. Cena: 404-773.83 tUR 
(97 mio SIT). 
PARCELE PRODAMO 
UNCOVO - 3 zazidljive parcele. 676 
m2. 679 m2 in 1.050 mz. Cena: 90 
EUR/m2 (21.567.6 Snr/m2). 
ZAtOC PRI CERKLJAH - zazidljiva 
parce<a, na kateri stoji bivalna brunarica, 
530 m2, ravna, sončna. Cena: 69.688 
EUR (16.7 mio SrT). 
PODNART • zazidljiva parcela. 1.142 
m2. ravna, sončia, pravokotne oblike. 
Cena: 70 EUR/m2 (16.774,8 SIT/mz). 

www.eko-hi5a.5i 

n domplan 
družbe za interMng. oeprenitdnine. 
urban(»m in er>erg«t9(o, d.<X, 
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STANOVANJE PRODAMO 
Kranj, Vodovodni stolp - dvosobno, lil. 
nadstr., v izmeri 56,54 mz. leto izgrad-
nje 1959. CK. telefon, cena 95-977.29 
EUR (23 mio SIT); vseljivo po dogo-
voru. 
Kranj, Planina III • štirisobno, III. nad-
str., v izmeri 90 mz. leto izgr. 1985. 
prenovljeno 2003, cena 150.225,33 EUR 
{36 mio SIT). 
Bled, alpslu bloki, dvosobno -t- k, li. nad-
str.. v iznwi 72 m2,1. izgr. 1989. cena 
169.200,79 EUR (40.6 mio SIT). 
Bled, alpski bloki, dvosobno. II. nadstr., 
v izmeri 53 mz, I. izgr. 1989, cena 
111.300,00 EUR {26,7 mio SIT). 
BIstrka pri Tržiču - garsonjera, I. nadstr. 
v izmeri 17,79 "12. 'Zgf-1973-
obnovljeno 2003, cena 37 556.33 EUR 
(9 mio SfT). 
Kianj, Planina 1, dvosobno, IV. nadstr. v 
izmeri 63,10 m2,1. izgr. 1978, kopalnica ob-
novljena zoo6, CK, telefon, vseljivo april 
2007, cena 107.000,00 EUR {25,3 mio SIT). 
Kranj, Planina, trisobno, H. nadstr. v 
izmeri 94,8 mz. I. izgrad. 1938, klasično 
ogrevanje, telef., potrebno obnove, 
cena 112.669.00 EUR (27 mio SIT). 
Tržič, mestno jedro, 6 dvosobnih 
stanovanj v trin< ŝtropni hiši velikosti 
od 54.50 m2 • 83,00 m2, leto izgr. 1957, 
v celoti prenovljena leta 2000 (tiaki, in-
stalacije, kopalnica. CK, telefon, dviga-
lo) balkona ni, cena 1350 EUR/m2 
(325.514,00 Srr/m2). vpisana v ZK, 
vseljiva takoj. 
HIŠE-PRODAMO 

Bližina CeHcê  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 
m2, zgrajena leta 1894, leto prenove 
2003, oprema: ADSU CK, kabelski inter-
net, kiima, več telefonov, baikon, garaža, 
terasa, več parkirnih mest, urejena 
zemljiška knjiga - bivši le^i d«/orcc z vsem 
sodobnim ud^jem na atraktivni k>kaciji, 
v bližini dostop na avtocesto, primemo 
tako za stanovanjsko namembnost kot za 
poslovno, zdravilstvo, zdravstvo, sana-
torij. Cena 1.500.000,00 EUR 
(359460.000,00 SIT). 
Bfitina Kranja - Britof, trofček - novograd-
nja, na parceli velikosti 175 mz, uporabne 
površine 140 mz zgrajene bodo do po-
daljšane III. gr. hze. pridig kuhinja, jedil-
nica, dnevna soba. WC, shramba, pred-
soba (58 mz), v nadstropju dve otroški 
sobi, spalnka, kopalnica {59 m2), pod-
strešje • možnost dodatnega prostora • 25 
mz. Hiše bodo s teraso in balkonom, 
ogn>vane predvidoma na plin. Vsaka hiša 
ima tri parkirna mesta in vrtove: 35.45m2 
. Cena Ai • 141.003.00 EUR 
(33.789.956,00 SfT); A2 »135.578.00 EUR 
(32489.911.00 SIT), DDV je že vključen v 
ceno; kupec ne plača provizije. 
Lahovče, pritlična, dvostanovanjska, v IV. 
gradbeni fkzi, tk>risa 220 m2. na parceli 
velikosti 500 nru, voda, elektrika, CK, tele-
fon, greznica, pripravljeno tudi za 
priključek na kanalizacijo, garaža za dva 
avtomobila. Leto izgradnje 2005/06, 
cena 271.240,19 EUR (65 mio SFT), 
POSLOVNI PROSTOR - PRODAMO 
Kranj, StražiŠte, visoko pritliQe, v izmeri 
Z09 mz, leto izgradnje 1974. delno ob-
novljena 2002, lastno parkirišče 30 m2, 
za trgovino ali podobno dejavnost, 
cena 133.533,63 EUR (32 mio SIT). 
POSLOVNI PROSTOR • ODDAMO V 
NAJEM: 

Ško§a Loka, I. nadstr., izmere 125 m2, leto 
izgr. 1990, za pisarne, mesečna najemni-
na 1.250,00 EUR (299.550.00 SIT) in 
stroški in 38 m2 v pritlî u, leto izgr. 1990, 
za mimo dejavnost mesečna najemnina 
494,00 EUR {118.382,00srr) in stroški. 
SKLADIŠČNI PROSTORI • PROIZVODNE 
HALE-PRODAMO-NAJEM 
Stegne pri LJubTjani, velikosti 600 m2, 
starost 30 let, leto izgradnje 1975. cena 
427.724,92 EUR (102,5 srr), možnost 
tudi najen« - cena 4-171.92 EUR mesečno •»• 
stroški (1 mio sit -i- stroški). 
PARCELA-PRODAMO 
Kranj, Rupa - zazidljiva v i^eri 657 mz, 
cena 85.544,98 EUR (20,5 mio sit). 
Bližirta ŠkoQe Loke, zazidljiva, v izmeri 
746 mz, cena 111.900.00 EUR (26,8 
mio SfT). 
JavomiškI Rovt nad Jesenicami, v izmen 759 
mz, na parceli eiektrib in telefon, sončna, 
dostop z javne ceste, geodetsko odmerjena, 
cdotna zazidljiva. 6 od avtoceste, cena 
37.55&.33EUR (9 mio srr). 
Ško^ Loka - Poljanska dolina (Gorenja 
vas) v izmeri 764 mz. lepa, sončna, 
cena 43.816,00 EUR (10,5 mio SfT). 
PARCEU ZA VIKEND • PRODAMO; 
Gorenjska, &ednja vas pri GoriČah, v 
izmeri 403 mz, cena 37.556,33 EUR (9 
mio SIT), posebej doplačilo za že iz-
dano gradbeno dovoljenje in načrt za 
izdelavo bninarice. 
Paloviče • Bistrica nad Tržičem, v izmeri 
1.097 mz, cena 27466,19 EUR 
(6.582.000,00 srr); 

NEPREMIČNINE 
STANOVANJA 
PRODAM 

GARSONJERA Železniki, 24,80 m2. 
prvo nadstropje, novo adaptirana, 
opremljena, mirna soseska, bližina 
šole, ZD, trgovine, pošte, 9 040/ 
655-053 

Prodamo 
Diulovka dva dvojčka v mirnem prijet-
nem okolju, 170 m2, par. do244 m2, III. 
pod. faza, mo&iost Izdel. na Mjuč. Pre-
vzemtakoj. Cena 181.105 eur (43,4 mto 
sip. vww.dioni5i.Tel.: 041/611524 

ŠK. LOKA - Frankovo nas., enosob-
no, 40 m2, + atrij, mirna okolica, veli-
ko zelenja, nizek blok, vsi priključki, 
vpisan v ZK. « 031 /761 -284 7000516 

DVOINPOLSOBNO stanovanje, 65 
m2. ZK. tel., internet, KATV. cena 
110.582.00 EUR {26.5 mio SIT). 9 
031/871-781 7000617 

DVOSOBNO stanovanje. 60 m2, na 
Zlatem polju v Kranju, ugodno, 9 
031/378-038 7000«4 

DVOSOBNO STANOVANJE, Zlato 
polje. 56 m2 novo, 1. nadstropje, bal-
kon, poluito parkimo mesto, v račun 
vzamem garsonjero, brez posrednika, 
cena: 9 04/202-10-68 

7000651 

TKISOBNO vel. 79.5 m2, na Planiri 11.1. 
81. stanovanje se nahaja v zek) urejenem 
bloku Ima vse priključke, vredno ogleda, 
cena 112.669.00 EUR (27 mto STD. 9 
04/232-8&65.031/365^6 7ooo3S4 

F R ^ S l 
Jezerska c. 54/B. PE Žuccva 27. Kranj 

V 30. dneh prodamo 
vašo nepremičnino 

04/23 44 OSO, 041 /626 581, 
041/366 896,041/734198 

24ur/dan 
nep remi eni ne(^fra$t.$i 

TRISOBNO Šk. Loka • Groharjevo 
nas.. 72 m2. mansardno. opremljeno, 
obnovljeno I. 96. vsi priključki, cena 
100.000 eur/24.000.000 sit. Loka 
nepremičnine. Kapucinski trg 13. Šk. 
Loka. 9 041 /647-547 ;ooo6« 

KRANJ, nebotičnik, 87,5 m2. balkon, 
klet, svetlo, lep razgled, cena 119.000 
EUR (28,5 mio SIT), dokup garaže za 
9.700 EUR (2,3 mio SIT), slike na 
vvww.freewebs.com/prodajalec1, 9 
031/607-875 7000460 

KUPIM 

ENOSOBNO ali manjše dvosobno, 
vzdrževano, vpisano v ZK, v Bistrici ali 
okolica Tržiča, « 041/833-234 rooosM 

Kranj, Koroška ul.. 26,7 m2, 

garsonjero v 1. nad., neopremlje-

no. novo adaptirano, vseljivo takoj, 

prodamo brez posrednikov. Cena 

59.500 EUR (14.258.518 SIT). 

Tet.: 040/206-666. Advantis 

d. 0.0., Čebelarska ul. 1, Ljubljana. 

TRISOBNO šk. Loka - Frankovo nase-
lje, 70 m2, 8. nad., zgrajeno leta 86, 
delno obnovljeno, vsi priključki, cena 
105.000 eur/25.000.000 sit. Loka 
nepremičnine. Kapucinski trg 13, Šk. 
Loka, 9 041 /647-547 roooess 

ODDAM 

ENOSOBNO stanovanje na Bledu, 9 
040/554-100 70006«« 

DELNO opremljeno stanovanje na Pla-
nini, trimesečno predplačilo, 9 
041/721-855 7000697 

OPREMUENO DVOSOBNO stanova-
nje v Radovljici (Cankarjeva ulica). 
9 040/377-465 roooe4« 

TRISOBNO stanovanje, delno oprem-
r>eno, 76 m2. Šk. Loka - Podlubntk, 9 
031/626-710 70006« 

ŠTIRISOBNO opremljeno stanovanje 
v Kranju. «040/716-432 

7000620 

ŠTIRISOBNO stanovanje, ^ m j a eta-
ža hiše, novogradnja na Črnivcu pri 
Brezjah, cena po dogovoru, 9 
04/530-93-77, 040/435-436 

7000631 

HIŠE 
PRODAM 

HIŠO Bistrica pri Tržiču, vel. 220 m2. 
parcela 400 m2, v celoti obnovljena, 
lepa sončna lega, cena 160.657,65 
EUR (38.499.999 SrT). 9 041/707-
201 7000177 

NA MLAKI pri Kranju, podaljšana lil. 
gr. fai:a. podkletena, z možnostjo dveh 
stanovanj. 9 040/899-919 

700050? 

STANOVANJSKA ENOTA Drulovka -
Kranj. 3. podaljšana gradbena faza. 9 
051/388-822 70006M 

STANOVANJSKA ENOTA. Podreča 
pri Medvodah, 3. podedjšana gradbena 
faza, 9 051 /388-822 7000616 

KUPIM 

HIŠO z vrtom v Kranju, lahko tudi pol-
ovico, 9 041 /947-585 7ooosa2 

VIKENDI, APARTMAJI 
PRODAM 

VIKEND z dokumentacijo, v okolici 
Novega mesta, cena po dogovoru. 9 
040/438-917 7000646 

POSESTI 
PRODAM 

ČUDOVITO PARCELO v Šk. Loki za 
gradnjo stanovanjske hiše, 9 
051/388-822 7000205 

LEPA PARCELA v Škofji Loki, na ob-
močju KO Stara Loka, 9 051/388-
8 2 2 7000613 

RADOVUlCA • LANCOVO prodam 
zazidljivo parček), komunalno urejena, 
«031/451-822 

70ooseo 

ZAZIDLJIVO PARCELO. Šk. Loka -
Sv. Duh. 500 m2, cena 130 EUR/m2. 
oz. 31.200 SIT/m2, « 051/681-104 

7000369 

NJIVO V Zasipu 5 5 7 8 m 2 K.O. Zasip, 
dostopna, ravna, sončna lega. • 
0 4 / 5 8 0 - 1 2 - 1 8 7000573 

KUPIM 

ZAZIDLJIVO PARCELO, Kranj, Šk. 
Loka, do 500 m2. zaželeno, da je ko-
munalno opremljena, 9 041/613-877 

700054» 

NAJAMEM 

OKOU 1000 m2 nezazklljive, zapuš-
čene zemlje ob gozdu in v bližini vode 
na Gorenjskem, za daljše obdobje. 9 
031/206-724 

POSLOVNI PROSTORI 
PRODAM 

POSLOVNI PROSTOR v Škofji Loki -
Frankovo naselje (poleg pošte), v izme-
ri 209 m2, 9 041/704-510 

7000686 

ODDAM 

POSLOVNO TRGOVSKI prostor v 5r&-
dišču Radovljice, odlična lokacija 105 
m2. 9 041/229-246 7ooo6e4 

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

700045d 

GARAŽE 
ODDAM 

GARAŽO, v Šoriijevi ulici, triplex II. od 
1. 2. 07 dalje. 01/834-16-36. 
041/988-887 7000577 

GARAŽO v Šorlijevem naselju. 9 
031/375-351 70oo6?t 

MOTORNA 
VOZILA 
AVTOMOBILI 
PRODAM 

ODKUP. PRODAJA, PREPIS rabljenih 
vozil, gotovinsko plačilo. Avto Kranj, 
d.0.0., Kranj, Savska 34. Kranj, 
04/20-11-413, 041/707-145. 
031/231-358 70000S2 

BMW karavan, diesel. I. 96 1. voznik. 
1. avto v SLO. zimske in letne gume. 9 
04/57-25-126.041/695-875 70006I8 

PRODAJA IN MONTAŽA: 
- pnevmalike in platišča. 
- amortizer;« ^cunot?: hitri serv»s vozil 
- avtooplika. vse za podvozje vo/i) 
- izpušni sistemi, kalalizatorji f 
m04/as76052 
Hllp'//wv/w.aggatilnr.S' 

C. BERLINGO 2.0 HDI. 1. 02, 
108.000 km siva. kov. barva, klima, 
lepo ohranjen. 9 04/252-68-60. 
031/506-673 7000610 ^ 
CiTROČN ZX, 1. 93 2. lastnik, neka-
ramboliran, garaziran. reg. do 6/07, 
cena zelo ugodna. 9 031/308-540 

7000660 

CITROEN JUMRER. I. 98. 2.5 hdi. 
265.000 km. lepo ohranjen, cena 
3.800 EUR (910.632 SFT) 

7000tl3 

DAEVVOO RACER. I. 94, 
371 

041/980-
7000691 

DAIHATSU SHARAOE po delih. 9 
040/228-000 7000583 

RAT PUNTO 1.2 SX. I. 02 nieč, 3V. 
klima, odlično ohranjen, 9 031/307-
057 7000604 

FIAT Punto 1.2 SX, L 2002. 60.000 
km, servo, klima 2x alrbag, cd radio, 
temno siv, 5v, nove zimske gume. 
cena 4.900 eur/1.175.000 sit 

7000659 

FIAT PUNTO 75 SX model 97, reg. do 
12/07, kov. temne rdeče barve, • 
031/753^84 70006M 

HVUNDAl Combi Grace 100, registri-
ran do 1/2008. 9 040/624-078 

7000652 

LADANiva 1.71,1.1999, registriran do 
1 /2008, 9 041/742-904 70ooeeo 

MAZDA 2.1.4.1. 03. 33.000 km vsa 
oprema, cena po dogovoru, 9 
040/369-100 7000876 

MAZDA 323 1.3,1. 93 reg. do 11/07, 
metalne barve, cena 600 EUR 
(140.000 SIT), 9 040/724-458 

7000592 

NtSSAN PRIMERA 1.8 leV, I. 97 regi-
striran, kilma, 2x air bag. sen/o volan, 
kov. sive barve. 9 031/753-484 

7000&B4 

ODKUP - PRODAJA rabljenih vozil, 
uredimo prepis. Mepax d.o.o... 9 
041/773-772 7000»5 

RENAULT Clio Be Bop 1.2. I. 1995, 
152.000 km. bel. reg. 10/2007 In nov 
akumulator. 9 041/869-792 

7000627 

RENAULT LAGUNA BREAK 1.9 TDI 
diesel, I. 00, 163.000 km modre bar-
ve. cena po dogovoru, ugodno. * 
031/375-736 7000120 

ŠKODA FABIA 1.4. 50.000 km ele-
gance oprema, klima, alu, 1. lastnik. 9 
031/848-635 

7000606 

VW JETTA. 1. 83, 150.000 km 1. last-
nik, nekaramboliran, garažiran, reg. do 
7/07, ugodno, 9 031/308-540 

MOTORNA KOLESA 
KUPIM 

TOMOS APN 6. starejši letnik, ohra-
njen, 9 051/693-408 7000S«8 

KARAMBOLIRANA 
VOZILA 
KUPIM 

POŠKODOVANO VOZILO tudi totalka 
- ponujam največ, takojšen odkup, pre-
voz. « 031/770-833 6011287 

GRADBENI 
MATERIAL 
GRADBENI MATERIAL 
PRODAM 

2 m3 brezovih plohov. 
87 

04/513-31-
7000870 

2 m3 suhih, borovih desk. debeline 
18 mm. cena po dogovoru. 9 
041/677-544 7000874 

OPAŽ In macesnove plohe, • 
041/637-100 7000686 

STREŠNO kritino Bobrovec. rabljeno, 
ugodno. «041/356065 

7000603 

KUPIM 

ODKUPUJEMO smrekovo hlodovino, 
plačilo takoj, žaga Verea. d.o.o., 9 
04/25-51-209, 041/665-360 7000399 

STAVBNO POHIŠTVO 
PRODAM 

NOVA OKNA z roletnikom, svetlobe 
116x98, ugodno. 9 040/228-000 

70006SI 

VEČ okenskih in vratnih kljuk - nove, 
ugodno. 9 040/228-000 7000S&2 

KURIVO 
PRODAM 

10 PROSTORNINSKIH mdtrov buko-
vih dn/. 9 031 /542-293 7ooo638 

BUKOVA in mešana drva z dostavo. 9 
041/705-177 7000617 

BUKOVE brikete za kurjavo, pakirano 
po 20 kg. cena 100 EUR/t (23.964 
SIT), 9 04/510.29-50 70005S9 

DRVA metrska ali razžagana. možnost 
do. «041/718-019 6011271 

DRVA, bukova za kurjavo, « 
031/433-791 7000867 

KVAUTETNA bukova In mešana drva, 
Ljubno 145, 9 031/309-747 7ooo8e6 

LESNE brikete za kurjavo, ugodno.. « 
04/53-31-648, 040/88-74-25 

7000&26 

SUHA bukova, razžagana drva (Gorje). 
«031/561-707 7000644 

STANOVANJSKA 
OPREMA 
POHIŠTVO 
PRODAM 

KOTNO sedežno garnituro, pliš, lepo 
ohranjeno za simbolično ceno, « 
04/231-11-96.040/206-185 /ooo&83 

GOSPODINJSKI 
APARATI 
PRODAM 

DVE desetlitrski jeklenki za gosp. plin 
in voziček za prevoz istega. « 
04/202-62-72 70006«0 

PRALNI STROJ za simbolično ceno in 
kupim seno, « 040/623-359 

7000563 

PRALNI STROJ In hladilno omaro -
malo. Gorenje, « 041/878-494 

7000672 

PRALNI STROJ Gorenje super Silen-
ce, « 04/257-20-19. 041/822-224 

7000602 

KUPIM 

RABUENl mešalec za testo ali meso. 
«031/790-601 7000568 

VRTNA OPREMA 
PODARIM 

4 PLASTIČNE, bele. ohranjene stole. 
« 04/231-19-52. 031/621-858 

7000588 

OBLAČILA 
PRODAM 

NOGAVICE iz domače volne, ročno 
pletene in 3 strojene kože od jagnjet, 
« 04/514-12-27 7000626 

ŽIVALI 
IN RASTLINE 
PODARIM 

DVE mladi psički, stari 2 meseca, me-
šanki, majhne rasti. črni. kratkodlaki, 
scrkljanki in mamica, črna. stara dve 
leti. majhna, zelo prijazna, dobra ČUN̂ h 
ka. « 041/590-872, Sara 

7000S13 

4 MAJHNE MUCKE, pripeljemo tudi 
na dom. « 040/790-363 7ooo«4i 

KMETIJSTVO 
KMETIJSKI STROJI 
PRODAM 

DVA traktorja, oba 4x4. a 04/59-57-
169 70008? 1 

PREVOZNI, hladilni bazen za mleko, 
2001 in malo rabljen greben za kosllnh 
CO. « 041 /214-5(X) 7000868 

PUHALNlKTajtun, « 051/306-069 
7000837 

SAMONAKLADALKO StP 17 m3 ter 
Okrogle silažne bale.« 041 /67-54-53 

700067» 

SILOKOMBAJN Mengele MB220. « 
041/356-157 7000649 

TRAČNA ŽAGA za razrez hlodov. « 
041/874-915 7000628 

TRAKTOR, škropilnico 300 I. dvo- in 
tribrazdni plug, pajek na 4 vr.. bazen za 
mleko 300 I. « 041/337-518 

7000541 

TRAKTOR Zetor 5245 1200 DU, I. 
92. lepo ohranjen. « 051/213-206 

7000686 

KUPIM 

FREZO za zemljo, traktorsko in moto-
kultrvator. « 04/53081-29 7ooo63a 

KIPER prikolico in pajek SiP, « 
041/538-697 7000569 

MEŠALEC za gnojevko Marin, « 
04/23-26-526 7000522 

TRAKTOR, lahko 4x4 in brejo telico, 
«031/604-918 7000»7 

PRIDELKI 
PRODAM 

6 SILAŽNIH bal. « 041/503-776 
7000838 

BRINOVE jagode. 300 kg. cena 1.88 
EUR/kg (450 SIT), možnost dostave. 
« 041/928-011 7000584 
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DOMAČE ŽGANJE in ovce z jagnieti 
za rejo. « 04/572-62-51 rooo624 

JABOLKA. domaČa, neškropljena, 
ugodno. 9 04/25-0^10 7ooo6ei 

JABOLKA, stare in nove sorte. Jošt. 
Pokopališka pot 7. Naklo. « 04/257-
84-50 7000942 

KRMNI Kfompr. « 041/756-781 7000590 

NESKROPLJENA jabolka, sladki 
mošt. drva. klavirsko harmoniko, vse 
ugodno. Zabije 3. « 04/25-60-207 

roooeoe 

PASTERIZIRAN jabolčni sok, jabolka 
in ječmen, kmetija Jerala. Podbrezje 
218. « 04/530-66-44 rooose? 

RUMENO KOLERABO, svinjsko kore-
nje in orehe, « 04/595-68-91 

7000943 

SENO v kockah, z dostavo, « 
031/276-930 7ooos95 

PODARIM 

DOMAČE žganje, ugodno. 8 
031/204-264 ôooeoo 

VZREJNE ŽIVALI 
PRODAM 

BIKCA simentalca, težkega 200 io 
400 kg. « 031/528-904 7ooo&38 

BIKCA simentalca, starega 1 mesec in 
puhalnik s cevmi. « 031/978-946 

7 0 0 0 6 2 9 

BIKCA ČB. starega 10 dni. Goriče 19. 
« 031/230-413 7000«3S 

BIKCA ČB, starega 10 dni, « 
04/257-15-48 ?oooeso 

ČB BIKCE stare 10 dni. « 041/347-
475 0̂00»« 

ČB TELIČKO za pleme, staro 1 me-
sec. a 041 /341-420 7000600 

DVA BIKCA ČB in LS pasme, stara teden 
dni, \ADWO, « 04/259-12-10 rooosee 

DVA BIKCA simentalca in ČB roooe4o 

DVA BIKCA simentalca in ČB. star 2 in 
pol meseca, « 04/204-31-28 7000644 

DVE TEUČKI simentalki. stari 14 dni. 
Cerklje. « 04/252-13-48 rooo«34 

DVE TELIČKI, simentalki. « 
041/879-943 ' 0 0 0 6 4 6 

JALOVO TELICO simentalko ali me-
njam za brejo telico ali kravo, s 
04/580-20-44 foooeao 

KRAVO SIMENTALKO. brejo, primer-
no za ročno motžo. 8 031/685-910 

7 0 0 0 0 2 3 

KUNCE, belgijske orjake in domače za 
pleme in rejo. 8 040/316-004tooomo 

MLADA jagnjeta za zakol ali nadaljnjo 
rejo, J S pasme. 8 04/519-19-14. po 
14. uri 7000S71 

PAŠNO TELICO, staro 8 mesecev. 8 
04/254-13-21 0̂00632 

PLEMENSKEGA bikca, težkega 170 
kg. 8 041/229-268 

PRAŠIČA, domača krma. težkega 140 
kg, v okolici Cerkeij. 8 031/576-908 

•'ooo&eft 

PRAŠIČA za zakol ali potovico, doma-
ča kmia. 8 040/607-451 

7000062 

PRAŠIČE, težke od 100 do 110 kg, 8 
041/905-557, popoldan fooosoi 

PRAŠIČE, težke okoli 130 kg In stare 
svinje. 8 041/561-893 7ooo«oi 

PRAŠIČE, 100 kg. za zakol ali nadal̂  
njo rejo, 8 040/758-524 7000637 

RJAVE jarkice. v začetku nesnosli. 
Stanonik, Log 9, Šk. Loka, 8 04/51-
85-546. 041 /694-285 7000678 

RJAVE jarkice in rdeče peteline. Hra-
še 5, 8 01 /36-27-029 70oo6ds 

TELICO simentalko, staro 8 mesecev 
in ovce z jagenjčki, 8 040/886-208 

7000607 

TELICO simentalko, staro 2 leti, 8 
031/378-922 70006M 

TELIČKO simentalko. kosilnico BCS 
šir. 110 cm. 8 040/24&-660 7000519 

TELIČKO simentalko. staro en teden. 
8 04/253-60-70 7000«33 

TRI bikce, stare 10 dni, 8 051/441-
7 3 7 7000597 

ZAJČJE MESO ali zajce za nadaljnjo 
rejo. 8 051/397-256 7ooo363 

ŽREBIČKO. staro 7 mesecev. 8 
041/292-323 7000545 

KUPIM 

BIKCA simentalca. starega 10 dni. 8 
031/568-140 7000499 

BIKCA simentalca, starega do 10 dni, 
8 031/281-875 7ooo528 

PLEMENSKEGA ZAJCA. 8 04/513-
76-38 7000̂ 9 

VISOKO brejo telico ČB pasme ali si-
mentalko. 8 031/417-221 7000536 

PODARIM 

KOKOŠI za zakol ali nadaljnjo rejo. 
Oman. Zminec 12. 8 041/725-850 

OSTALO 
PRODAM 

MLEČNE kvote. 8 051/248-112 
7000512 

MLEČNE KVOTE, 8 041/356-051 
7000618 

ZAPOSLITVE 
NUDIM 

GOSTINSTVO Andrej Šumi s.p.. Alp-
ska 52. Lesce, zaposli vodjo strežbe, 
natakarice, kuharice, pomivalke za po-
slovne enote v Ljubljane. Prevoz iz Ra-
dovljice organizira, 8 01 /566-30-97 

IŠČEM PRIJAZNO natakarico. Jožefa 
Šu^eršič s.p.. Kovorska cesta 17, Tr-
ž i č 7 0 0 0 6 5 6 

IŠČEMO pomoč za delo v strežbi ob 
vikendih. GTT Jošt. d.0.0., Sv. Jošt 
nad Kranjem 2. Kranj 04/201-21-28 
od 8. do 20. ure, razen ponedeljka 

7 0 0 0 6 2 5 

IŠČEMO dekle za delo v strežbi v po-
poldanskem času. v okrepčevalnici 
Seljak. Šiška 12, Preddvor. 8 
031/663-095 7000647 

MIREN, dnevni lokat išče dekle za delo 
všanku, LAS VEGAS d.o.o.. Alpska 62. 
Lesce. 8 040/486-618 7000492 

ŠTUDENTKO za delo v strežbi, v po-
poldanskem času iščemo. Kamazi 
d.o.o.. C. na Brdo 30. Kranj, 8 
031/618-760 7000547 

ZAPOSLIM kuharja alt kuharico - po-
močnike kuhinje za mehiško mstavra-
cijo v Kranju, plačilo po dogovoru. Po-
no M d.o.o., Cankarjeva 1. Kranj. 8 
041/621-685 7000301 

ZAPOSLIM natakarje za delo v strežbi 
za mehiško restavracijo v kranju. plači-
to po dogovoru, Porto M d.o.o., Can-
karjeva 1. Kranj. 8 041/621-685 

7 0 0 0 3 0 2 

ZAPOSLIMO prodajalko v živilski trgo-
vini Market Krona, Jelka Praprotnik 
s.p.. Brezje 63 a. Brezje, zaželene iz-
kušnje, 8 041/784-006 7000450 

ZAPOSLIMO nakarja ali natakarico. 
Stare - Hribar Mateja s.p.. Koroška c. 
59, Kranj, 8 04/236-13^2 7000470 

ZAPOSLIMO kuharja/ico, redno ali 
honorarno, z izkušnjami in voznika 6 
kat. za dostavo hrane na dom, Titanik 
Danica RazboršeK s.p.. Britof 120, 
Kranj. 8 04/23-40-441, 040/230-
555 7000540 

ZAPOSUMO trgovca v trgovini s kole-
si. zaželeno tudi znanje sestave in ser-
visiranja koles. Trgovina Grašca, Milka 
Švegelj s.p., Hladnikova 11. Križe, 8 
04/595-60-10. N4ateja ail Milka7ooD6ii 

S 1. MARCEM zaposlim voznika za 
razvoz gradbenega materiala po Go-
renjskem, izpit C kategorije, Stoilov 
Rade s.p., Ljubno 57, Podnart, 8 
041/770-856 7000469 

TAKOJ zaposlim voznika za domači in 
mednarodni promet, izpit C in E kat, z 
izkušnjami. Prijave pošljite na naslov: 
Avtoprevozništvo, Hrovat Franc s.p.. 
Begunjska c. 25, Lesce, 8 041/747-
2 5 9 7000468 

ZAPOSLIM mizarja z izkušnjami. Bo-
štrc Janez s.p., Zg. Brnik 17. Cerklje. 
8 041/645-890 rooosso 

ZAPOSLIM šoferja C kategorije s 
prakso za kiperske prevoze, Avtopre-
vozništvo Pleša Ateš s.p., Stnjževo 5, 
Kranj, 8 040/212-927 

7000567 

ČE PREMORETE p^um, samozavest 
in vztrajnost, se preizkusite v terenski 
prodaji, nagrajeni boste z odličnim za-
služkom in redno zaposlitvijo. Jan-
comm. d.o.o.. Retnje 54. Križe. 8 
041/617-132 7000032 

TAKOJ zaposlimo ̂ r i zastopnike. Od-
lična, stimulativna plača. Posredništvo 
Zdene Brovč s.p.. Virmaše 170, Šk. 
Loka. 8 040/304-270 7000«i 

V KRANJU zaposlimo telefonista/ko, 
delo od pon. do pet. od 8. do 16. ure, 
izobrazba nI pomembna. Fantom Inter-
national, d.o.o.. Lil. M. Grevenbroich 
13. Celje, 8 051/435-145 

6010550 

TAKOJ zaposlimo poslovno sekretar-
ko z najmanj V. st. izobrazbe, akt. zna-
njem ang. jezika in MS offica ter izkuš-
njami za delo s tujino. MEMO AB 
d.o.o.. PE Kidričeva 43 b. Škofja 
Loka. 8 04/511 -04-00 7000516 

ZAPOSLIMO odpremnega delavca, 
prijave z dokazili: Le-tehnika d.o.o.. 
Šuceva 27. 4000 Kranj 7000509 

ZAPOSLIMO OSEBO s poklicno ali 
srednješolsko izobrazbo za delo na ja-
dralnih letalih, zaželene izkušnje v li-
čarstvu. prošnje pošljite na naslov: Gli-
der service, Franc Novak s.p.. Alpska 
43, 4248 Lesce 7ooo4oe 

IMATE oblikovno solo, talent, ali vese-
lje za modeliranje. Ponujamo vam kre-
ativno delo. izdelovanje dekoracij za 
torte iz sladkorja in marcipana. Kraljevi 
mignon d.o.o.. Gasilska c. 39. Šen-
čur. 8 04/281-77-77 

7000472 

ZAHVALA 

Vprašali so me: Kaj je to smrt? 
Vprašal sem jih nazaj: Ali veste, kaj je to življenje? 
Dejali so: Ne vemo. 
Odgovoril sem: Pojdite po svetu, iščite odgovor 
na moje vprašanje, ko ga najdete, 
se vmitt. 
In povedal bom: Smrti ni, je samo življenje 
v takšni ali drugačni obliki. 
Radovan Rakovec: Od prebujanja vesolja 
do prebujenja človeka. 

V 83. letu je tiho in mimo odšla v novo razsežnost bivanja 
draga mama. sestra in teta 

JOŽEFA RAKOVEC 
roj. ŽuliČ 

Iskrena hvala sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za 
izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče ter spremstvo na 
njeni zadnji poti. Hvala dr. Jerajevi za dolgoletno zdravljenje, 
DSO Preddvor za skrb in nego. Komunali Kranj, gospodu žup-
niku Bojanu Likarju ter pevcem za zapete žalostinke. 

Žalujoči: sin Radovan v imenu sorodstva 
Zgornje Bitnje. 12. januarja 2007 

IŠČEM delavca za delo v kamnose-
štvu, Jezeršek Andrej s.p.. Okroglo 
3a. Naklo, 8 041 /730-971 7000623 

KLEPAR - KROVEC dobi delo za ned. 
čas. Zaželene nekajletne del. izk. na 
teh dclit> In vozniški izpit B-kat.. stimu-
lativen osebni dohodek, začetek dela 
takoj. Zoran Sodnik s.p., Gmajnica 9. 
Komenda. 8 041/719-499 eotioM 

V MIZARSKI delavnici zaposlimo mi-
zaria ali lesarskega tehnika. Smolaj 
d.o.o.. Kovor. Pod gozdom 30, Tržič, 
8 041/619-302 rooo4e3 

V REDNO dek>vno razmerje sprejmem 
slikopleskarja, dober in redni OD, deto 
Kranj z okolico. Primož Brezar s.p.. 
Mlaškac. 76. Kranj. 8 041/656-181, 
041/697-467 7000»? 

ZAPOSLIM monterja stavbnega pohi-
štva. stimulativen OD. Boštic Janez 
s.p.. Zg. Brnik 17. Cerklje. 8 
041/645-890 ;ooo6» 

ZAPOSUMO elektrikarja. za dela na 
dvigalih. OVO Verdikon d.o.o.. Plavški 
rovt 3b. Jesenice. 8 041/283-122. 
041/672-005 7000MO 

ZAPOSLIMO tesarja in pomožnega 
delavca. ROOF d.o.o.. Dvorje 82 a, 
Cerklje. 8 041 /647-511 7ooo3»6 

ZAPOSUMO slaščica^, zaželene de-
lovne izkupnje. Kraljevi mionon d.o.o., 
Gasilska cesta 39, Šenčur, 8 
04/281-77-77 700047» 

ZAPOSLIMO KV mizarja. Mizarstvo 
Podjed Matajaž s.p.. Britof 116, Kranj. 
8 04/2041-642 7000487 

ZAPOSUMO peka za nedoločen čas. 
z izkušnjami ali brez. Pekama Pogač-
nik. Langusova 61. Radovljica. 8 
041/756-186 70004M 

ZAPOSUMO delavca za montažo gips 
sten in stropov. Alp d.o.o.. Gorenjska c. 
20. Mengeš. 8 041/611-548 7000&60 

SPROSTILNO - MASAŽNI salon v U 
S stalnimi strankami zaposli prijetno in 
zabavno maserko. Izkušnje zaželene, 
niso pa pogoj. Plus zdravje d.o.o., Be-
blerjev trg 3, Ljubljana. 8 031/478-
3 0 6 7000497 

NA OBMOČJU BRNIKA zaposlimo 
strojne tehnike za delo na CNC strojih, 
delavce s pokJteno izobrazbo za deto na 
krivilnih strojih m/ž in varilca za tanke 
ptočevine. Klas Metal d.o.o. Sp. Brnik 
28a. Ceridje. 8 041/287-715 

ZAPOSUMO oblikovalca kovin - klju-
čavničarja z izkušnjami. Pisne prijave 
na VAC-CCMMERCE, VARJENJE 
d.o.o.. Gorenjska cesta 19/a, Radov-
ljica. 8 041/642-820 7000543 

BI SE PREIZKUSILI v direktni prodaji 
zeliščno negovalnih izdelkov (nova bla-
govna znamka) ter efektnih terapevt-
skih pripomočkov? Možnost redne za-
poslitve in napredovanja. Stockiot 
d.o.o., Ul. Mirka Vadnova 19. lOanj 

7 0 0 0 M I 

ZAPOSUM FRIZERKO z znanjem mo-
škega in ženskega frizerstva. Danica 
Pristov s.p., Podbrezje 17. Naklo. 8 
031/744-160 7000067 

IŠČEM 

INŠTRUKTOR MATEMATIKE išče 
delo 'pomoč pri učenju, 8 040/381-
2 9 5 7 0 0 0 ? 3 0 

PREVAJANJE in inštrukcije iz angle-
škega jezika ter maten^ke za osrK>v-
ne in srednje šole, 8 031/32^-235 

7000579 

DUO ROLO išče delo na obletnicah, 
porokah z zabavno in narodr̂ o gl^šbo, 
8 041/224-907 

7000379 

IŠČEM DELO. čiščenje pospravljanje 
in likanje. 8 040/835-712 

IŠČEM DELO čiščenje, pospravljanje 
in likanje v Kranju in okolici. 8 
040/298-263 7000479 

POSLOVNI STIKI 

FESST (1.0.0.. PE Stritarjeva 5, Kranj 

Nudimo vse vrste posojil, 
ugodne obresti 

0 4 / 2 3 6 - 7 3 - 7 S 
hoct do«. MnCa 74. 

KREDITI 
Dojiet, na osebni dohodek ali 

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

za vozila stara do 10 let 
MOŽNOST CX>PLAČILA 

NA POLOŽNICE, PRIDEMO 
TUDINADOMI 

NUMERO UNO ftobot Kufeovec 
Mlinska uL 22, Maribor 
TeL: 02/25^4^26, 

mob: 041/750560,041^-991 

STORITVE 
NUDIM 

ADAPTACIJE, kfovsko kleparska 
dela. barvanje napusčev. fasad, notra-
njih prostorov. Izolacija garaž, zidarska 
popravila. B.8.M.- Berce In partnerji 
d.n.o., Ul. M. Majcna 18a. Lj. « 
051/826-768. 040/243-710 

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter 
s.p.. Senično 7, Knže. tel.: 59^5-170, 
041/73:^709: žaluzije. rotô . rolete, la-
melne zavese, pitse zavese, komamiki. 
markih, www.asteriks.net ootizse 

BARVANJE fasad in napušcev v januarju 
20% popusta. Megamatrcc, d.o.o.. Stare-
tova 39. Kranj. « 041/571>057 

7000M7 

BEL JENJE notranjih prostorov, kitanje 
sten in stropov, odstranjevanje tap^. 
barvanje vseh vrst fasad, premazi 
oken. vrat in napuščev. Pavec Ivo s.p.. 
Podbrezje 179. Naklo. « 031/39-29-
09 

700022» 

BYTRYQI BENE IN OSTALI d.n.o. 
Stnjževo 7. Kranj, izvaja vsa gradbena 
dela, notranje omete, fasade, adapta-
cije. urejanje in tlakovanje dvorišč, z 
vašim ali našim materialom, škarpe s 
kamenjem in betonom. 8 041/561-
8 3 8 7000548 

BYTYQI SKALA d.n.o. Struževo 3a. 
Kranj, izvajamo dela od temeljev do 
strehe, notranje omete, fasade, adap-
tacije, kamnite škarpe, urejanje in tla-
kovanje dvorišč, z našim ali vašim ma-
terialom. « 041/222-741 

6 0 t l 2 > 0 

GRADBENIK REXHO d.n.o. Adergas 
13. Cerklje, izvaja od temeljev do stre-
he. notranji ometi, vse vrste fasad, 
kamnite šk^pe. adaptacije, urejanje in 
tlakovanje dvorišč. « 041/589-996 

7000047 

GRM.Gnac&)enadetas.p..Ško^ek36ka90, 
Kranj, vsa gr. de^ vam opravvno kvafitetno. 
vdogovooenem roku in po z m ^ ceni-
prenova slan., knauf sistemi, novogradnje, 
rusivena deb. « 04/23-15-788. rokko-
vacevic@amis.ne< 

7000S42 

IZDELAVA PODSTREŠNIH STANO-
VANJ po sistemu Knauf. montaža 
strešnih oken Velux in polaganje lami-
natov. Izd. brunaric in nadstreškov. 
Mesec Damjan s.p.. Jazbine 3. Pĉ ja-
ne. « 041/765-842 7000029 

OBNOVA KOPALNIC, adaptacije sta-
novanja In ostale gradbene stontve, hi-
tro in kvalitetno ter ugodna cena. Stan-
ko Sarafimov s.p., Rudija Papeža 6. 
Kranj. « 041 /478-535 7000371 

PRENAVUAMO HIŠE in stanovanja v 
Kranju in okolici - rezervirajte svoj ter-
min, Megamalrix, d.o.o.. Staretova ul. 
39. Kranj. 9 041/570-957 

RTV SERVIS ŠINKO. popravila TV. vi-
deo, Hi-R, dalj. upravljalcev, sesalcev, 
likalnikov. malih gospodinjskih apara-
tov. Šinko Marko s.p., C. na Klanec 
53. Kranj, « 04/233-11-99 

7000622 

TESNENJE OKEN IN VRAT uvožena 
tesnila do 30 % prihranka pn ogreva-
nju. Prepiha in prahu ni ve6'. Zmanjšan 
hrup. 10 let garancije. BE & MA. 
d.o.o.. Eksierjeva 6. Kamnik 01/83-
15-057.041/694-229 7oooo5. 

ŽELFTE zamenjati bojler. štedilnik, pre-
staviti luči. adaptirati kopainteo? Vsa ta 
dela vam naredimo hitro in kvalitetno. 
Gregor Dobnikar s.p.. Podbrezje 231 
a, Naklo, « 041 /506-096 7ooo5«g 

O O B R A Ž I V A N J I 

PLESNI TEČAJI - UGODNE CENE, 
Standardni, lalino in $wing plesi za vse 
generacije. Vabljeni v Studi Tango. Bri-
tof 316. « 041/820-485, www.studi-
otango.com 7000370 

RAZNO 
PRODAM 

LESTVE vseh vrst in dolžin dobite Zbh 
Ije 22. «01/36-11-078 

7000377 

OSMRTNICA 

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 74. letu nepričakovano 
zapustila naša draga žena, mama, stara mama 

MATILDA MOHORIČ 
Pogreb drage pokojnice bo jutri, v soboto, 27. januarja 2007, 
ob 14. uri na kranjskem pokopališču. Na dan slovesa bo žara v 
poslovilni vežici od 9. ure dalje. 

VSI NJENI 

ZAHVALA 

V 81. letu nas je zapustila draga mama, babica, sestra, teta, 
prababica 

MARIJA R E P N I K 
Ob nenadni izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, pri-
jateljem, sosedom. Posebna zahvala sodelavcem in sodelavkam 
ter sindikatu Iskraemeca za izrečeno sožalje, tople besede, za 
sveče in cvetje in spremljanje na njeni zadnji poti v tihi dom. 
Zahvaljujem se gospodu Stanetu Gradišku za lep poslovilni 
obred, pevcem, nosačem ter pogrebni službi Pogrebnik. Še 
posebna zahvala gre za PGD društvo občine Cerklje, policistom 
in vodnikom reševalnih psov Kinološke zveze Slovenije. 

Žalujoči: hčerka Mira, vnuka Mirjan in Matej, pravnuk Kevin, 
sestra Pavlina 2 družino ter ostalo sorodstvo 
Cerklje, Voglje, Poženik 

http://www.asteriks.net
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Moja sreča je kot 
pomlad: 
tako je topla. 
da zaradi nje i^cvetijo 
rože 
v mojih dlaneh 
(Thich NhflC Hahn) 

ZAHVALA 

Ob boleči izgubi naše ljubljene hčerke, sestre in vnukinje 

KATARINE KALAN 
se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, sošolcem, pri-
jateljem in znancem, sodelavcem Loškega muzeja, LTH-ja in 
Jeshame, Biotehniški fakulteti, Klubu škofjeloških študentov. 
Rdeti ostrigi, Rodu svobodnega Kamnitnika. Hvala vsem za 
izrečeno sožalje, za darovano cvetje in spremstvo na njeni zad-
nji poti. Hvala vam, ker ste jo imeli radi. 

Njeni: mami Miia, oči Pavle, brat Gre^, sestra Urša in mama Ivanka 
škofja Loka, 19. januarja 2007 

Kojc srčna bolečim prevelika, 
se tudi solza posuši; 
k srce Še nemo kliče, 
oh mama, ti! 

(Koscfvel) 

V SPOMIN 

Mineva osmo leto od usodnega dne, ko je prestopila prag 
večnosti naša zlata maini 

ALBINA SREBERNJAK 
Tvoje mesto ostaja prazno. Ni te več. toda ostali so prečudoviti 
spomini, ki ne bodo nikdar zbledeli. Hvala vsem, ki obiskujete 
njen grob, ji prižigate sveče in poklanjate lepe misli. 

Pogrešamo te: hči Albina z Ivanom, vnukinja Tatjana z družino 

Z A H V A I A 

V 58. letu starosti je sklenil svojo življenjsko pot naš dobri mož, oče, brat in stric 

IVAN REZMAN 
strojni ključavničar s Pivke pri Naklem 

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, znancem, bivšim sodelavcem 
Tekstilindusa in vaš^nom z Luž za tako številno spremstvo na njegovi zadnji poti. 

Zahvaljujemo se dobrim sosedom s Pivke, gospodu župniku Janezu Zupancu za cerkveni 
obred in sveto mašo, pevcem iz Naklega in zvoncema Štamulak ter pogrebni službi NavČek. 

Vsem, ki ste nam pomagali v teh težkih trenutkih še enkrat iskrena hvala. 

Žena Majda, sinova Rok in Klemen ter sestra Mari z družino 
Pivka, Britof, 14. januarja 2007 

ZAHVALA 

V 85. letu nas je zapustil naš dra^ mož, oČe, stari oče, stric in svak 

JANKO TRČEK 
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
znancem in kolektivu založbe Modita za izrečena sožalja, darovano cvetje, 
sveče ter spremstvo na njegovi zadnji poti. ZahvaTiujemo se tudi osebni 
zdravnici ir . Kuralt • GaŠperlinovi, zdravstvenemu osebju bolnišnice Gol-
nik za nego in skrb, pogrebni službi Komunale Kranj, pevcem Kranjskega 
kvinteta in trobentaču za lišino. Posebna zahvala g. župniku Francu God-
cu za lep pogrebni obred s sv. mašo in ganljive besede ob slovesu. 
Vsem, Id ste na kakršen koli način počastili njegov spomin, še enkrat 
iskrena hvala. 

VSI NJEGOVI 
Kranj, 16. januarja 2007 

ZAHVALA 

Kako prazen je dom, dvorišče 
naše oko zaman te išče, 
ni več tvojega glasu, smehljaja, 
le sledi ostale so povsod, 
od dela tvojih pHdnih rok. 

Mnogo prezgodaj nas je v šestintridesetem letu starosti 
življenja zapustil naš dragi sin, brat, svak in stric 

JOŽE JURČIČ 
12 Dola ^ 

Ob izgubi našega dragega sina, brata, se iskreno zahvaljujemo 
vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, znancem, ki ste se mu 
poklonili in ga pospremili na njegovi zadnji poti, za izrečena 
sožalja, darovano cvetje, sveče in sv. maŠe. Posebno zahvalo 
izrekamo gospodu župniku Jožetu Čuku za lepo opravljen 
pogrebni obred, pevcem in trobentaču. Vsem skupaj in vsako-
mur posebej še enkrat iskrena hvala. 

ŽALUJOČI VSI, KI SMO GA IMEU RADI 
Dol pri Medvodah. Dob. Železniki 

ZAHVALA 

Kogar imaš rad, 
nikoli ne umre. 

V 84. letu starosti je odšla k svojemu pokojnemu možu Karlu in 
sinu Darku draga mamica, mama. tašča in teta 

ANTONIJA SMODILA 
rojena Duhanič, 1923-2007 

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
znancem in sodelavcem Telekoma Slovenije in Pošte Slovenije 
za izrečena sožalja, cvetje in sveče. Posebna zahvala sosedama 
Miji in Kamili za redno obiskovanje, pomoč, postrežbo in kraj-
šanje osamljenih ur. Še zlasti po smrti moža Karla, prijateljici 
Darinki za dobrote iz njene kuhinje, s katerimi jo je razveselje-
vala in ji popestrila jedilnik, g. župniku Francu Godcu in g. 
prelatu Antonu Slabetu za lepo opravljen cerkveni obred, 
molitve ter obiske, zdravnici ga. Mariji Ravniharjevi za dolgo-
letno zdravljenje, osebju bolnišnice Sežana za nego in lajšanje 
bolečin, vrtnariji Just iz Šenčurja za cvetlične aranžmaje in 
pevcem Kranjskega kvinteta za zapete pesmi. Iskrena hvala 
nečaku Stanetu Zlobku za globoke in iskrene misli o bojih in 
zmagah njenega življenja in neprecenljivih duhovnih bo-
gastvih. ki nam jih je zapustila. Zahvala tudi trobentaču, po 
katerem nam je sporočila svoje novo bivališče: v nebesih sem 
doma. Njena neizmerna ljubezen do ljudi in rož. delavnosti in 
njen dobri duh naj nas spremljajo in'vodijo Se naprej. 

Žalujoči: hči Irena s Ferdom, Manco in Matejem, vnuk Rok. 
snaha Neli, sorodniki in prijatelji 
Kranj, 12. januarja 2007 

Vse življenje s trdo garal, V SPOMIN 
za dom, družino vse si dal. 
Od dda tvojih pridnih rok 
sledi ostale so povsod. 
Žalost, soka te zbudila ni, 
praznina, ki ostala je, zdo boli. 

V sredo, 31. januarja 2007, bo minilo leto dni. odkar naju je 
zapustil dragi mož in oČe 

FRANCI KOCJANČIČ 
s Črnivca i5a pri Brezjah 

Hvala vsem, ki obiskujete njegov grob in mu prižigale sveče, ste 
ga imeli radi in ga ohranili v lepem spominu. 

Njegova: žena Darinka in sin Jure 

ZAHVALA 

Ob slovesu našega dragega moža in očeta 

BRANETA RAVNIKA 
se najtopleje in iskreno zahvaljujemo vsem prijateljem, sorodnikom, sosedom in znancem, 

ki ste bili skupaj z nami v trenutkih neizmerne bolečine. 
Hvala zdravstvenemu osebju Onkološkega inštituta za njihov trud in prijaznost. 

Hvala vsem tistim, ki ste nam ustno 
ali pisno izrazili sožalje, darovali cvetje in sveče. 

Hvala vsem, ki ste se poslovili od njega in ga spremljali na zadnji poti. 
A Brane ostaja z nami. 

Marija, Aleš, Borut 

Umri sem breznom, dolinam, ZAHVALA 
strasti so ostale na dnu 
veim bom živel Urinom V 80. letu starosti se je za vedno poslovil naš dragi mož, oče. 
kisopuprcgf^Bogu. ' stari ata, ust . brat, stric (r̂Mrib̂, ANTON RESMAN 

p.d. Jakovčev ata iz Predtrga 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sose-
dom in znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče. 
Hvala zdravnici in osebju Doma dr. Janka Benedika za nego in 
skrb, hvala vsem, ki ste ga obiskovali in ga spremili na njegovi 
zadnji poti. Hvala g. dekanu za lepo opravljen obred, pevcem, 
trobentaču in pogrebni službi Novak. Vsem imenovanim in 
neimenovanim Bog povrni. 

ŽALUJOČI: žena Lojzka in hčerka Marija z družino 
Radovljica, 17. januarja 2007 

mailto:info@g-0as.si
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A N K E T A 

Zapor ni hotel 
S I M O N Š U B I C 

Slovenski zapori vse bolj po-
kajo po šivih. Ali to pomeni, 
da Slovenci vse bolj postaja-
mo narod zlikovcev? Anketi-
rance smo tudi povprašali, 
kako ocenjujejo razmere v 
slovenskih zaporih. 

Miha Sekne, Kranj: 

"Če je verjeti medijem, so 
razmere v naših zaporih sla-
be. Tako kot drugje, še po-
sebej v gospodarstvu, bi 
morali tudi v upravah zapo-
rov skrbeti za posodablja-
nje." 

Barbara Perič, Medvode: 

"Pri nas je zaporov premalo, 
zato so prepolni, razmere v 
njih pa so katastrofalne. 
Vsaj tako predstavljajo jav-
nosti. No, edino v Kopru 
imajo zaporniki dobre raz-
mere." 

Silva Sleme, Dvorje: 

"Če bi zaprli vse, ki si to za-
služijo, bi bila zaprta polovi-
ca Slovenije. Pri nas je pre-
več kriminala, glede na to, 
kako majhna je naša država. 
Sicer pa - zapor je zapor." 

Boris Mihajl, Zgornji Brnik: 

"Nismo narod zlikovcev, če-
prav je kriminala kar precej. 
O razmerah v zaporih pa 
težko govorim, ker nisem bil 
še v nobenem. Vsekakor pa 
zapor ne more biti hotel." 

Vinko Podgoršek, Poženik: 

"Ja, kar precej kriminalcev je 
pri nas, tako da ni nič čud-
no, če so zapori prepolni. 
Pri nas na podeželju se si-
cer počutimo povsem var-
ne, slabše pa je verjetno v 
mestih." 

Smučišča le dočakala sneg 
Na zgornjem Gorenjskem je prava zima - večina smučišč danes ali jutri začenja z obratovanjem. 

U R Š A P E T E R N E L 

Sneg, ki so ga nekateri 
tako nestrpno čakali, je 
vendarle pobelil Gorenjsko. 
Večjih nevšečnosti v pro-
metu ni povzročil, so pa v 
Zgornjesavski dolini imeli 
v torek zaradi mokrega no-
vozapadlega snega nekaj te-
žav pri oskrbi z električno 
energijo. Do prekinitve do-
bave elektrike je prišlo na 
območju Rateč, Planine 
pod Golico in v delu Kranj-
ske Gore. 

Najbolj so se snega razve-
selili upravljavci gorenjskih 
smučišč. Na Voglu so vče-
raj dopoldne namerili že 
več kot en meter snega in 
kot je povedal predsednik 
uprave Tomaž Šumi, bodo 
naprave pognali danes. V 
Kranjski Gori so namerili 
70 centimetrov snega in od 
jutri naprej bodo obratovale 
vse naprave v Kranjski 
Gori, Podkorenu in Planici. 
Po besedah Klavdije Gom-
boc bodo kljub temu še 
dodatno zasneževali, saj so 
napovedane dovolj nizke 
temperature, tako da upajo, 
da bo pri njih smuka mož-
na vsaj do 5. marca. Na 
Španovem vrhu nad Jeseni-
cami so včeraj na spodnji 
postaji namerili 50 centi-
metrov snega, na zgornji 
pa okrog 70 centimetrov. 

V Kranjski Gori Imajo domačini že od torka veliko dela z odmetavanjem snega. Zapadlo ga 
je več kot 70 centimetrov. / FOIO: Ant. BUIOVK 

Kot je povedal direktor 
Zavoda za šport Jesenice 
Zoran Kramar, bodo napra-
ve pognali jutri, v soboto. 
Tudi smučišče Macesnovc 
v Ratečah ima dovolj sne-
ga za začetek smučarske 
se-zone, po besedah Saša 
Petroviča ga je zapadlo 80 
centimetrov in jutri, v so-
boto, bodo začeli z obrato-
vanjem. 

S sezono so v četrtek zve-
čer že začeli na smučišču 
Senožeta v Bohinju, jutri, v 
soboto, pa naj bi naprave 
pognali tudi na Starem 
vrhu, v Mojstrani in na Ze-
lenici. Se premalo snega pa 
imajo na Kobli, kjer bo še 
naprej obratovala le vlečni-
ca Kozji hrbet, in na Straži, 
kjer so včeraj namerili 25 
centimetrov snega, ki so ga 

steptali, a ga je premalo za 
zagon naprav. Danes se 
bodo dokončno odločili, ali 
bodo začeli tudi z dodatnim 
zasneževanjem in tako 
smučišče pripravili vsaj do 
zimskih počitnic. Na Krvav-
cu je ta teden zapadlo do 25 
centimetrov novega snega 
na do 60 centimetrov pod-
lage, večina naprav pa je 
obratovala že doslej. 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 

Danes bo o^ačno in večinoma suho. V soboto in nedeljo 
bo večinoma sončno, ponekod po kotlinah bo zjutraj megla. 
Jutra bodo precej hladna. 

Agencija RS ZM okolje , Urad za Meteodogijo 

PETEK 

-6/-2®C 

S O B O T A 

-9/2°C 

NEDELJA 

-S/3'C 

Z ^ o -I/-5"C 

o Rena 
_ 6/0-C 

Godlarjev ne bo v Kranj 
Pustno rajanje v Kranju bo letos najverjetneje 
minilo brez Godlarjev. So v gorenjski prestolnici 
Štajerci res bolj zaželeni kot Šenčurjani? 

S I M O N Š U B I C 

Šenčur - Godlarji iz Šenčur-
ja so prejšnji teden prejeli va-
bilo na sodelovanje na Pust-
nem rajanju v Kranju, ki pa 
so ga gladko zavrnili. "Orga-
nizatorji so nam ponudiU 
tako nemogoče pogoje, da 
smo takoj vedeli, da smo v 
Kranju postali nezaželeni.. 
Tak občutek smo dobili že 
na sestanku z novim župa-
nom Damjanom Pemetom. 
Namreč, da so se v Kranju 
po novem odločili, da Šen-
čurjani v njihovem mestu ni-
mamo kaj delati," je pojasnil 
Milan Sušnik. 

Godlarje najbolj moti, da 
sta jim direktorica Zavoda za 
turizem Kranj Natalija Pole-
nec in vodja projekta Srečko 
Štagar, za sodelovanje na 
pustnem rajanju ponudili 
zgolj 650 evrov, kar je pri-

bližno tretjino toliko kot 
prejšnja leta. Ne strinjajo se 
s prepovedjo organizatorja, 
da v sprevodu ne smejo so-
delovati vozila s skupno težo 
3,5 tone. Prav tako jih prese-
neča, da organizatorji kar 
naenkrat ugotavljajo, da god-
larski sprevod predstavlja 
nevarnost za obiskovalce 
lajanja. "Vsekakor smojiri ; . 

opravljeni za sodelovanje 
tudi v prihodnje, vendar 
pod korektnimi pogoji," 
pravi Sušnik. 

Godlarji, ki so v preteklosti 
izdatno pripomogli k pri-
ljubljenosti kranjskega pust-
nega rajanja, se sedaj dogo-
varjajo, da bi gostovali v 
Ljubljani. Seveda pa bodo še 
vedno izvedli tradicionalen 
pustni sprevod v Šenčurju. V 
Kranju pa bodo namesto Go-
renjcev za pusmi sprevod 
najbrž skrbeli Štajerci. 

Č E S T I T A M O M L A D O P O R O Č E N C E M 

Kranj, 20. januarja • Boris Krejič in Dijana Kovačevič, Kranj, 
Ul. Tuga Vidmarja 4. 
Gorenjski glas mladoporočencema prisrčno čestita in jima 
s čestitko, prejeto na Matičnem uradu, podarja polletno 
naročnino časopisa. 
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Zdravnica 
v občinskem svetu 
Novo ime med občinski svetniki Marija • Mija 
Mulej (SD) je kot specialistka internistka 
zaposlena v jeseniški bolnišnici. 

Stran 3 

Jeseniški redar 
še nima lisic 
Zakon o občinskem redarstvu uvaja nekatere 
pomembne spremembe, redarji bodo med 
drugim lahko uporabljali sredstva 
za vklepanje in plinske razpršilce. 

Stran 5 
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Minister obiskal 
Gimnazijo Jesenice 
Gimnazija Jesenice je gostila okrog petsto dijakinj in dijakov gorenjskih srednjih šol, ki so se srečali z 
ministrom za visoko šolstvo dr. Juretom Zupanom. 

U R Š A P E T E R N E L 

Prejšnji petek je na Gimna-
ziji Jesenice potekalo sreča-
nje ministra za visoko šol-
stvo, znanost in tehnologijo 
Jureta Zupana z dijaki go-
renjskih srednjih šol. Na 
srečanju - udeležilo se ga je 
okrog petsto mladih z vse 
Gorenjske - naj bi dijakinje 
in dijaki iz prve roke dobili 
kar največ informacij, ki naj 
bi jim olajšale odločitev o iz-
biri primernega študija. Mi-
nister je poudaril, da je pri 

nas delež študentov druž-
boslovja bistveno večji kot v 
drugih evropskih državah. 
Ker je diplomantov družbos-
lovja veliko, je tudi konku-
renca pri iskanju zaposlitve 
velika, je poudaril, zato 
družboslovci pri nas dokaj 
težko najdejo službo. Na 
drugi strani pa je bistveno 
manj študentov naravoslov-
ja, po ministrovih besedah 
je konkurenca pri teh pokli-
cih manjša in tudi službo 
dobijo lažje. Minister je 
med perspektivnejšimi iz-

postavil zlasti študij na na-
ravoslovno^tehniških fakulte-
tah, denimo metalurgije, ko-
vin, materialov. Tudi na Je-
senicah so to poklici bodoč-
nosti, je poudaril minister. 
Zanimiva je bila tudi pred-
stavitev poklicne svetovalke 
Dubravke Furar z Urada za 
delo Jesenice Območne eno-
te zavoda za zaposlovanje 
Kranj. Med drugim je pove-
dala, da mladi po končani 
šoli na Gorenjskem iščejo 
prvo zaj>oslitev od tri mese-
ce do enega leta dolgo. Med 

Minister je navedel 
tudi nekaj poklicev, 
ki imajo najlepšo 
prihodnost v Evropi: 
to so poklic 
kontrolorja letenja 
(z začetno plačo 8000 
evrov bruto), revizorja 
in elektroinženirja. 

brezposelnimi s šesto in 
sedmo stopnjo izobrazbe na 
Gorenjskem je veliko orga-
nizatorjev dela, ekonomi-
stov, socialnih delavcev, 
medtem ko imajo v eviden-
cah največ potreb po strojni-
kih, gradbenikih, elektroin-
ženirjih, profesorjih razred-
nega pouka, diplomiranih 
medicinskih sestrah ... "To 
je priložnost za vas!" je mla-
de pozvala Furarjeva. Med 
drugim je tudi poudarila, da 
na Jesenicah naraščajo po-
trebe po delavcih, problem 
je le v neusklajenosti stop-
nje izobrazbe s potrebami 
delodajalcev. Stopnja brez-
poselnosti na Gorenjskem 
po podatkih znaša 5,9 od-
stotica, kar je bistveno manj 
od slovenskega povprečja. 

OBČINSKE NOVICE 

Središče 
za vse Jeseničane 

Tudi Jeseničani so izkušnje 
pri oživljanju Stare Save 
iskali na Norveškem. Poleg 
njih so znanje vsrkavali še 
predstavniki Radovljice, Trži-
ča, Kranja In Škofje Loke. 

stran 2 

ŠPORT 

Petdeset let od prve 
hokejske zvezdice 

Mineva natanko petdeset let, 
odkar so Jesenice dobile prvi 
naslov državnega hokejske-
ga prvaka. 

Stran 8 

MLADI 

Doma bom 
ugašal luči... 

Učenci Osnovne šole Koro-
ška Bela so se vključili v 
mednarodni projekt Zmanj-
šujmo klimatske spremem-
be. 

Stran 9 

MODA 

Jih imate? 

Pet razlogov, zakaj morate 
imeti vzorčaste nogavice. 
Ker ste se naveličale eno-
barvnih nogavic. Ker so po-
memben del garderobe. Za 
popestritev oblačil. Da bo 
korak bolj zapeljiv. Ker pre-
prosto želite pokazati žabe! 

Stran 10 

Ceste so postale 
bolj varne 
Lani se je na Jesenicah zgodilo bistveno manj 
nesreč kot leto prej. Glavni problem jeseniških 
voznikov pa ostaja alkohol. 

U R Š A P E T E R N E L 

Na Policijski postaji Jeseni-
ce je s 15. januarjem prišlo 
do nekaterih kadrovskih 
sprememb. Dosedanji po-
močnik komandirja, pristo-
jen za promet, Damjan Ber-
toncelj, je odšel na podobno 
delovno mesto v Kranj, 
medtem ko je po novem za 
prometno varnost na Jeseni-
cah odgovoren pomočnik 
komandirja Simon Sušanj 
(doslej je skrbel za f)odročje 
kriminalitete). Damjan Ber-
toncelj je pred odhodom na 
novo delovno mesto še en-
krat predstavil stanje na po-

sotnosti policije na cestah. 
"Prometu smo na Policijski 
postaji Jesenice namenili 
res večjo pozornost, pred-
vsem smo navzočnost poli-
cistov okrepili na tistih odse-
kih, kjer so bile zabeležene 
pogoste kršitve in so se do-
gajale prometne nesreče." 
Ob tem je sobesednik pou-
daril, da so v lanskem letu 
izrekli tudi celo vrsto opozo-
ril, po statistikih kar trikrat 
več kot leto prej oziroma 
največ na Gorenjskem. "To 
je dokaz, da naš namen ni le 
kaznovanje, ampak pred-
vsem zagotavljanje varnosti 
v prometu," je poudaril. 

Med kršitvami cestno-prometnih predpisov, ki 
so jih zaznali policisti na Jesenicah, izstopajo 
prevelika hitrost, vožnja pod vplivom alkohola, 
neuporaba varnostnega pasu in neuporaba 
varnostne čelade. Prav iz teh kršitev pa izhajajo 
tudi najhujše posledice v primeru prometnih 
nesreč. 

dročju prometne varnosti v 
občini Jesenice. "Splošna 
ocena je, da je bilo stanje v 
letu 2006 glede na leto prej 
in tudi glede na prejšnja leta 
bistveno boljše. Zgodilo se 
je za 30 odstotkov manj pro-
metnih nesreč kot leto prej, 
predvsem pa je pomembno, 
da nismo zabeležili nobene 
prometne nesreče s smrt-
nim izidom. To si res lahko 
štejemo za uspeh," je pove-
dal sobesednik. Tudi pro-
metnih nesreč s telesnimi 
poškodbami je bilo manj, in 
sicer za 20 odstotkov, kar za 
58 odstotkov pa se je zmanj-
šalo število nesreč s hudimi 
telesnimi poškodbami. Po 
Bertoncljei^ besedah so na 
drugi strani ugotovili za po-
lovic(^ več kršitev cestnopro-
metnih predpisov. To je 
predvsem rezultat večje pri-

Kljub vsem pozitivnim pre-
mikom pa policistom dela 
na jeseniških cestah tudi le-
tos ne bo zmanjkalo. Eden 
najbolj žgočih problemov, s 
katerimi se soočajo, je visok 
delež voznikov, ki vozijo 
pod vplivom alkohola. Kar 
15 odstotkov vseh, Id so bili 
udeleženi v prometnih ne-
srečah, je bilo namreč alko-
holiziranih. "Pravi šok pa 
doživiš, ko ugotavljaš stop-
njo alkohola, ki pogosto pre-
sega - merjeno pa starem -
1,5 promila. To je res pro-
blem in policisti bomo v bo-
doče še več pozornosti 
usmerili v rešitev tega pro-
blema," je še dejal Damjan 
Bertoncelj, ki se ob tej pri-
ložnosti tudi zahvaljuje 
vsem občanom za sodelova-
nje in njihova prizadevanja 
za večjo varnost v prometu. 

http://WWW.GORENJSKIClAS.SI
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JAVNO NAZNANILO 
O razgrnitvi podatkov za odmero nadomestila 

za uporabo zazidanega in nezazidanega 
stavbnega zemljišča na območju 

občine Jesenice za leto 2007 

Podatki bodo na vpogled vsem lastnikom stavb in delov 
stavb ter lastnikom zemljiških parcel, ki so po določbah 
Zakona o graditvi objektov (ZCO-iA-UPB-i, Ur. I. RS, št. 
102/2004) zavezanci za plačilo zazidanega in nezazida-
nega stavbnega zemljišča. Razgrnitev podatkov bo v 
prostorih Oddelka za okolje in prostor Občine Jesenice, 
Cesta železarjev 6, na Jesenicah, soba P8, v času uradnih 
ur, in sicer za: 
fizične osebe: ponedeljek, sreda, petek 
pravne osebe: torek, četrtek - po predhodnem dogovoru 
na telefon številka 04/5869-221 

od 29. januarja dp vključno 16. februarja 2007. 

Če se zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo zazi-
danega stavbnega zemljišča ne strinja s podatki občine, 
mora v roku enega meseca od javnega naznanila predla-
gati vpis novih podatkov ali predlagati vpis sprememb 
podatkov katastra stavb pri pristojni geodetski upravi v 
skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin. 
Če zavezanec tega v zakonsko določenem roku ne pred-
laga, se šteje, da so podatki občine pravilni. 

Če se zavezanec za plačilo nezazidanega stavbnega zem-
ljišča s podatki občine ne strinja, mora v roku 30 dni od 
javnega naznanila predlagati vpis novih podatkov ali 
predlagati vpis spremembe podatkov v evidenco nezazi-
danih stavbnih zemljišč, za katera je občina določila, da 
se zanje plačuje nadomestilo za uporabo nezazidanega 
stavbnega zemljišča. Če zavezanec v zakonsko določe-
nem roku tega ne predlaga, se šteje, da so podatki obči-
ne pravilni. 

V odprtem roku razgrnitve podatkov občinska analitična 
služba na istem naslovu sprejema od zavezancev tudi 
nove registracijske podatke in vse druge spremembe v 
zvezi z lastništvom (uporabo, najemom) zazidanega in 
nezazidariega stavbnega zemljišča, površino stanovanj-
skih in poslovnih prostorov ter komunalno opremljenost-
jo zemljišča. Zavezanci so dolžni posredovati podatke za 
enotno evidenco po 16. členu Odloka o nadomestilu za 
uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Jeseni-
ce (UVG št. 3/87, in sprememb UVC 21/88, Ur. I. RS, 
20/93.105/00. 79/03)-

Številka: 350-1/2007 

Tomaž Tom Mencinger 
ŽUPAN 

OBČINA JESENICE 

V A B I L O 
Vabimo vas, da se udeležite kulturnega dogodka, ki ga 
Občina Jesenice v proslavitev slovenskega kulturnega 
praznika podarja občanom Jesenic. 

V četrtek, 8. februarja 2007, bo ob 19.30 
v Gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah 

zazvenela slovenska ljudska pesem. 

Režiserka Nena Močnik je izključno iz ljudskih pesmi 
spletla kriminalno-ljubezenski muzikal VIZE INU GRIŽE. 
Sodoben, gledališki prikaz folklorne dediščine, ki bo 
starejšim Izvabil nostalgične spomine, mladim pa 
ponudil vse bolj priljubljeno zvrst folk-revival, bosta 
izvedla v koprodukciji Prešernovo gledališče iz Kranja in 
Kulturno umetniško društvo Janko Kermelj iz Reteč. 

Igrajo, plešejo in pojejo: Katja Verderber, Urška Šlibar, 
Klemen Torkar, Miha Bizjak. 

Glasba v živo: ANA PUPEDAN v izvedbi Ante Upedanten. 

Odgovori na vprašanja in pobude 
svetnic in svetnikov Občinskega sveta 
B O Ž E N A R O N N E R 

( I z G R A D I V A Z A S E J O 

O B Č I N S K E G A S V E T A ) 

Pobuda Borisa Smoleja 
(iz prejšnjega mandata) 
Predlaga, da občina poišče 
konkretnega najemnika za 
lokal na Slovenskem Javor-
niku. Poleg tega pa tudi 
predlaga, da občina v svoje 
najemne pogodbe vključi 
klavzulo, da se v času traja-
nja najemne pogodbe kon-
trolira, ali ta najemnik ima 
ustrezen kapital. Občina na-
mreč ne more kar "sponzo-
rirati" raznih aktivnosti teh 
najemnikov. 

Odgovor je pripravil 
Oddelek za okolje in prostor 
V letu 2006 je Občini Jese-
nice uspelo iz lokala izseliti 
najemnika (sodni postopki 
za poplačilo odprtih terjatev 
še tečejo), tako da je lokal iz-
praznjen. Vzporedno s sod-
nim postopkom izselitve 
najemnika - dolžnika iz 
prostorov lokala je tekel po-
stopek usklajevanja z zain-
teresirano družbo • Pošta 
Slovenije, d. o. o., Maribor, v 
zvezi z možno preselitvijo 
pošte 4272 Javomik v pros-
tore Kulturnega doma (tudi 
v del restavracije) in s tem 
povezanimi potrebnimi 
adaptacijami. Po več sestan-
kih in urgencah smo s strani 
Pošte Slovenije v decembru 
2006 pridobili odgovor, da 
je selitev prostorov Pošte v 

prostore Kulturnega doma 
sicer predvidena, vendar 
morata investicijo potrditi še 
vlada in Nadzorni svet. To 
potrditev pričakujejo predvi-
doma v prvi polovici leta 
2007. Investicija oz. selitev 
pošte torej pred letom 2008 
ne more biti izvedena. Glede 
na dejstvo, da je lokal pri-
pravljen za nadaljnjo oddajo 
v najem, je bila v decembru 
imenovana komisija za od-
dajo poslovnih prostorov v 
najem, razpis za oddajo po-
slovnih prostorov'bo objav-
ljen v sredstvih javnega ob-
veščanja in na spletni strani 
Občine Jesenice v prvi po-
lovici meseca januarja 2007. 

Pobuda svetnika 
Roberta Pesjaka 
(iz prejšnjega mandata) 
Karn se prelivajo in zakaj se 
uporabljajo finančna sred-
stva, ki jih KS pridobi z od-
dajanjem vrtičkov v najem.' 

Odgovor je pripravil 
Oddelek za okolje in prostor 
Krajevne skupnosti na podla-
gi druge alineje 1. odstavka 4. 
člena Odloka o prenosu na-
log v opravljanje krajevnim 
skupnostim (Ur. list RS. št. 
93/99), v skladu ;; zakonom 
in sprejetimi pravnimi akti 
sklepajo najemne oziroma 
zakupne pogodbe za stavbna 
zemljišča na območju krajev-
ne skupnosti, katera so v lasti 
Občine Jesenice. Krajevne 
skupnosti so dolžne zaraču-

navati in pobirati zakupnino, 
na podlagi sklenjenih zakup-
nih pogodb za vrtove v ime-
nu in za račun Občine Jese-
nice. Vsaka krajevna skup-
nost je dolžna enkrat meseč-
no, do zadnjega dne v teko-
čem mesecu, nakazati sred-
stva iz naslova pobranih za-
kupnin za vrtove za tekoči 
mesec na EZR Občine ter po-
sredovati poimenski seznam 
obračunane in plačane za-
kupnine za tekoči mesec ter 
fotokopije (novih) zakupnih 
pogodb. V skladu z 80. čle-
nom Zakona o javnih finan-
cah (Ur. list RS, št. 79/99 in 
spremembe) so zakupnine 
od oddaje stvarnega premo-
ženja v zakup prihodek pro-
računa občine, ki je lastnik 
premoženja. Ta sredstva so 
del integralnega proračuna 
in so strogo namenska, upo-
rabljajo se samo za gradnjo, 
nakup in vzdrževanje stvar-
nega premoženja občine. 

Pobuda št. 10 svetnika 
Jerneja Udirja 
Na Koroški Beli se dogajajo 
enake stvari, kot so se ne 
dolgo nazaj dogajale na ob-
močju naselja Podmežakla. 
Krajan Koroške Bele je brez 
vseh dovoljenj naredil dim-
nico za meso, sedaj je k cesti 
postavil velik gradbeni kon-
tejner, spodaj pod to na črno 
zgrajeno zgradbo ima pa še 
hlev. Ko pa je bila pri njem 
prvič inšpekcija, je bila sko-

raj fizično odstavljena. Od 
tega je sedaj skoraj dve leti, 
zato apelira na občinske 
službe, da se prek občine 
pritisne na inšpekcijo, da se 
bodo te stvari uredile. 

Odgovor Oddelka za okolje 
in prostor 
Ta občan - investitor je že 
pred leti vložil zahtevo za iz-
dajo lokacijskega in gradbe-
nega dovoljenja za posege 
na pare. št. 305/1 k.o. Koro-
ška Bela, vendar pa vloge z 
lokacijsko dokumentacijo ni 
dopolnil v predpisanem 
roku. zato je Upravna enota 
Jesenice vlogo zavrgla. V 
preteklem letu je investitor 
pri Upravni enoti Jesenice 
začel postopek pridobitve 
gradbenega dovoljenja za 
gradnjo stanovanjske hiše z 
legalizacijo že izvedenega 
prizidka na zgoraj navedeni 
parceli. Občina Jesenice je 
na podlagi investitorjeve 
dne 1.12.2006 vloge izdala 
odločbo o odmeri komunal-
nega prispevka, št. odločbe 
351-141/2006. Ker investitor 
v predpisanem roku ni pla-
čal odmerjenega komunal-
nega prispevka, je Upravna 
enota Jesenice vlogo zavrgla. 
V navedenem primeru inve-
stitor torej še ni pridobil 
ustreznih upravnih dovo-
ljenj za posege v prostor. 
Pristojni inšpekcijsW organ 
prijavo, ki jo je posredovala 
Krajevna skupnost Javomik-
Koroška Bela, že obravnava. 

Središče za vse Jeseničane 
Tudi Jeseničani so izkušnje pri oživljanju Stare Save iskali na Norveškem. Poleg njih so znanje 

vsrkavali še predstavniki Radovljice, Tržiča, Kranja in Škofje Loke. 

Vabljeni! 

Župan: 
Tomaž Tom Mencinger 

B O Š T J A N B O G A T A J 

S projektom Sejem bil je živ 
bo pet gorenjskih mest sku-
šalo oživeti stara mestna je-
dra. s pomočjo norveškega 
finančnega mehanizma v 
vrednosti 1,42 milijona ev-
rov pa bodo v vsakem od 
njih prenovili objekte oziro-
ma na Jesenicah trg Stara 
Sava v vrednosti 240.000 
evrov. "Projekt, ki se mora 
odviti do srede leta 2008. je 
sestavljen iz dveh delov. Prvi 
zajema prenovo javnega ob-
jekta ali prostora v mestu, 
drugi pa vzpostavlja lokalno 
projektno skupino, ki bo 
prek delavnic, srečanj, pogo-
vorov in drugih dogodkov 
izoblikovala konkreten ak-
cijski načrt upravljanja, raz-
voja in trženja starega mest-
nega jedra," pravi Slavka 
Zupan iz regionalne razvoj-
ne agencije Gorenjska, BSC 
Kranj. 

Na Občini Jesenice želijo z 
vzpostavitvijo mestnega je-
dra v sklopu kompleksa Sta-
ra Sava dati prepoznaven že-
lezarski pečat. "S projektom 

Sejem bil je živ bomo uredi-
li delček celostne ureditve 
Stare Save, kot smo jo defi-
nirali mi. Skupno imamo tri 
trge, v sklopu projekte pa 
bomo uredili le enega, prvi, 
ki smo ga financirali sami, 
pa bo ičmalu obnovljen," 
pravi podžupan Boris Bre-
gant. Muzejski kompleks 
Stara Sava je bil v preteklosti 
v sklopu železarne in zaradi 
tega težje dostopen, hkrati 
pa s tem tudi zavarovan. S 
prestrukturiranjem železar-
stva se je dejavnost umakni-
la, ostala pa je železarska na-
selbina, od katere so ostali 
številni objekti, kot so Mlin, 
Graščina, cerkev Marijinega 
vnebovzetja. Kasarna, Kore-
nova hiša. Plavž... 
Z ureditvijo kompleksa Sta-
ra Sava bodo na Jesenicah 
uredili staro mestno jedro, 
ki bo poudarjalo železarsko 
tradicijo mesta in bo hkrati 
kraj za številne prireditve. 
"Ta prostor moramo oživiti. 
Kot pravi projekt Sejem bil 
je živ, mora ta del Jesenic 
jjostati živ!" pravi Bregant in 
dodaja, da so na Jesenicah v 

Stara Sava bo tudi s pomočjo norveškega finančnega 
mehanizma, še bolj pa zaradi odločnosti občinske uprave 
postala pomembno kuKurno središče Jesenic. 

prednosti pred drugimi ob-
činami, ker v tem delu ni 
stanovalcev in občine pri na-
črtih nihče ne ovira, drži pa: 
"V središče mesta moramo 
pripeljati živahne in dina-
mične dejavnosti in dogod-
ke, od trgovcev do gostincev, 
izpiliti moramo tudi turi-
stično ponudbo." Na Stari 

Savi bo kmalu odprt prostor 
za gledališke in kino pred-
stave na prostem, za prireja-
nje sejmov in drugih tradici-
onalnih prireditev, svoj 
prostor pa naj bi našle tudi 
različne institucije, od glas-
bene šole, gledališča, muze-
ja do drugih kulturnih orga-
nizacij. 



OBČINSKE NOVICE 

S kolesi na izlet po občini 
Pred kratkim je izšla zloženka s predlogi kolesarskih izletov po občini Jesenice, postavili pa bodo tudi 

usmerjevalno signalizacijo. 

U R Š A P E T E R N E L 

V okviru projekta Kolesar-
ski izleti po občini Jesenice 
je pred kratkim izšla zložen-
ka s predlogi kolesarskih iz-
letov po občini Jesenice. 
Zloženka je brezplačna, 
dobi se v prostorih TlC-a, ti-
skana pa je v slovensko-ita-
lijanski in angleško-nemški 
jezikovni različici. Kot je po-
vedala vodja projekta Kole-
sarski izleti po občini Jese-
nice Gordana Stanišič iz 
agencije RAGOR, so skupaj 
z Občino Jesenice že leta 
2001 pričeli delati na podro-
čju razvoja turizma in se s 
projektom Fužinska temat-
ska pot lotili oblikovanja po-
hodniških, konjeniških in 
kolesarskih poti, zanimivih 
tako za domačine kot za 
obiskovalce Jesenice. Prav 
kolesarski turizem bi za Je-
senice lahko predstavljal po-
membno razvojno prilož-
nost, kajti tovrstni turisti 
niso zelo zahtevni glede do-
datne ponudbe, večinoma 
uporabljajo lokalno ponud-
bo, kot so manjši nastanit-
veni objekti, gostišča in lo-
kalne trgovine. Zato so se 
lotili priprave kolesarskih 
izletov po občini, ki bodo 
primerni tako za družine, 

Cesta na Križovec 

začemike kot tudi rekreativ-
ce z dobro kondicijo. Pripra-
vili so predloge štirih kole-
sarskih izletov, in sicer Oko-
li Spanovega vrha. Vražjo 
turo. Po Jesenicah in Savsko 
kolesarsko turo. Pot okoli 
Španovega vrha vodi iz Pla-
nine pod Golico skozi doli-
no Črnega potoka mimo 
Savskih jam do Križovca in 
čez Prihode nazaj v Planino 
pod Golico. Vražja tura ko-
lesarje popelje z Jesenic Čez 

Javorniški Rovt mimo Pri-
stave do sedla Križovec pod 
grebenom Karavank in dalje 
do Planine pod Golico in 
nazaj na Jesenice. Kolesar-
ski izlet Po Jesenicah je ne-
zahteven in pelje z Blejske 
Dobrave mimo Slovenskega 
Javornika, Koroške Bele po 
cesti Toneta Tomšiča, Raz-
gledni poti, Murovi do Hru-
šice in pod Mežaklo do Sta-
re Save ter prek Lipe nazaj 
na Blejsko Dobravo. Savska 

kolesarska tura pa se zače-
nja na Blejski Dobravi, vodi 
prek Slovenskega Javornika, 
Potokov mimo Kavčk in po-
kopališča nazaj na Blejsko 
Dobravo. 
Kot je povedala Gordana 
Stanišič, je izdaja zloženke 
šele prvi korak, že v letoš-
njem letu bo Občina Jeseni-
ce postavila tudi usmerjeval-
no signalizacijo, in sicer za 
Vražjo turo in pot Okoli 
Španovega vrha. 

Zdravnica v občinskem svetu 
N o v o ime med občinski svetniki Marija - Mija Mulej (SD) je kot specialistka internistka zaposlena 

v jeseniški bolnišnici. Kot občinska svetnica bo poskušala tvorno sodelovati predvsem na socialno-

zdravstvenih področjih. 

U R Š A P E T E R N E L 

Kratka osebna predstavitev: 
datum in kraj rojstva, stan, 
število otrok 
"Rojena sem 24. februarja 
1953 na Jesenicah. V tem 
mestu sem končala osnovno 
šolo in gimnazijo ter se po 
končanem študiju na Medi-
cinski fakulteti v Ljubljani 
leta 1977 zaposlila v Splošni 
bolnišnici na Jesenicah. Kot 
specialistka internistka se 
ukvarjam predvsem s srčno-
žilnimi obolenji. Sem poro-
čena, mati dveh otrok, hčer-
ke Ane in sina Mitja, ki sta 
študenta." 

Želim si, da bi Občina Jese-
nice postala ... (opis v nekaj 
stavkih) 
"Želim si, da bi Občina Jese-
nice in mesto Jesenice po-
stala privlačna za mlade ne 
samo zato, ker je cena stano-
vanj ena nižjih v Sloveniji, 
ampak zato, ker bi bilo to 
mesto, ki bi ponujalo mož-
nosti zaposlitve in šolanje 
otrok." 

Katere cilje boste zasledova-
li kot občinski svetnik/svet-
nica? 

"Kot občinska svetnica bom 
poskušala tvorno sodelovati 
predvsem na socialno-
zdravstvenih področjih. Gle-
de na staranje prebivalstva, 
bomo morali razmišljati o 
širitvi zmogljivosti sedanje-
ga doma starejših ali o grad-
nji novega doma z drugačno 
ponudbo in višjim standar-
dom ter o gradnji varovanih 
stanovanj. V mestu imamo 
regionalno bolnišnico in ši-
roko ponudbo osnovne 
zdravstvene službe. Menim, 
da je z nekaj reorganizacije 
in boljšo povezavo dela med 
bolnišnico in osnovnim 
zdravstvom mogoče izbolj-
šati kakovost dela." 

Katere svoje tri osebnostne 
lastnosti bi izpostavili (pozi-
tivne ali negativne)? 
"Vsi ljudje imamo dobre in 
slabe lastnosti. Na tem me-
stu se mi ne zdi primerno 
govoriti o mojih slabostih, 
hvaliti se pa tudi ni spodob-
no. Lahko le rečem, da se 
navadno vseh nalog lotim 
odgovorno in zavzeto, ker 
mi "stvari sežejo do srca"." 

Najljubši hobi oziroma pre-
življanje prostega časa 

"Planinarjenje, izleti v nara-
vo, branje, dober film, tek 
na smučeh - žal ga letošnja 
zima ne omogoča." 

Zadnja prebrana knjiga 
"Pot med palačama Kairske 
trilogije Naguib Mahfouza, 
prvega in doslej edinega 
arabskega pisatelja z Nobe-
lovo nagrado." 

Najljubši kraj za dopust 
"Otok Hvar, kjer vsako pole-
tje že 20 let preživljamo do-
pust." 

Na kaj ste v življenju najbolj 
ponosni? 

"Težko rečem, da sem po-
nosna na stvari, ki so mi v 
življenju uspele ali pa so se 
dobro iztekle. Vsa naša pri-
zadevanja in trud brez sreč-
nega spleta okoliščin na-
mreč ne obrodijo sadov. V 
veliko zadovoljstvo mi je, 
da me obkrožajo ljudje, ki 
me imajo radi in s katerimi 
se dobro razumem. To so 
starši in drugi sorodniki ter 
nekaj čudovitih prijateljev. 
S skupnimi močmi smo 
marsikateri problem lažje 
rešili." 

Življenjsko vodilo ali moto 
"Ne stori drugemu, kar ne 
želiš, da drugi stori tebi." 

Vprašanje o aktualnem do-
gajanju - kako ste vi osebno 
sprejeli novo valuto evro? 
"Dvom, ki se je pojavil ob 
napovedi menjave vdute, je 
povsem izginil, ko smo pri-
čeli plačevati z evri. Da so 
stvari tako gladko stekle, gre 
zahvala številnim uslužben-
cem bank, trgovskih podje-
tij. pošt in drugih, ki so v zad-
njih dneh preteklega leta 
dodatnim delom prispevali 
k temu, da je bilo težav čim 
manj." 

Lasersko skeniranje 
iz zraka 
Podjetje Flycom je predstavilo povsem novo 

tehnologijo - tridimenzionalno lasersko 

skeniranje iz helikopterja. 

U R Š A P E T E R N E L 

Na Občini Jesenice je pod-
jetje Flycom iz Most pripra-
vilo predstavitev povsem 
nove tehnologije, ki omogo-
ča lasersko skeniranje iz 
zraka. Tehnologija pomeni 
vrhimec razvoja, namenjena 
pa je predvsem potrebam 
projektantskih in geodet-
skih podjetij, elektro- in vod-
nogospodarskih podjetij -
skratka vsem, ki se ukvarja-
jo s prostorom in oziroma z 
načrtovanjem posegov v 
prostor. Kot je povedal vodja 
oddelka diagnostike pri pod-
jetju Flycom Peter Amež, so 
pred kratkim kupili nov la-
ser, ki s svojo zmogljivostjo 
predstavlja vrhunec tehnolo-
gije v Evropi, vreden pa je 
kar poldrugi mihjon evrov. 
Delovanje laserja je predsta-
vil Luka Šolar. Kot je pove-
dal, je laser skupaj s fotoka-
mero pritrjen na helikopter 
in iz zraka skenira želeno 

območje. Je izredno natan-
čen, omogoča pa izdelavo 
ortofoto posnetkov, plastnic, 
vzdolžnih in prečnih prere-
zov, izdelavo topografskih 
kart, geodetskih načrtov, tri-
dimenzionalnih realnih mo-
delov stavb in območij z ob-
jekti in rastjem, virtualne 
animacije prostora in tako 
naprej. Doslej so ga uporab-
ljali predvsem za potrebe 
elektropodjetij, ki s pomočjo 
tovrstnih posnetkov terena 
načrtujejo gradnjo daljnovo 
dov ali preverjajo poveše 
nost žic, plinskih podjetij, ki 
načrtujejo gradnjo plinovo 
dov, vodnih podjetij ... Mož 
nosti uporabe so velikanske 
tako zmogljivih in natanč 
nih laserjev pa je celo v Ev 
ropi zelo malo. In če je pod-
jetje Flycom med srednje 
velikimi v Evropi, pa je po 
opremljenosti zagotovo v sa-
mem evropskem vrhu, sta 
še povedala predstavnika 
podjetja Flycom. 
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Proračun občine Jesenice 
za leto 2007 
Za leto 2007 načrtujemo 18.077.274 evrov 
prihodkov in drugih prejemkov, načrtovani 
odhodki in drugi izdatki pa znašajo 20.653.593 
evrov. Razliko bomo pokrili z ostankom sredstev 
iz leta 2006. 

B R I G I T A D Ž A M A S T A G I Č , 

V O D J A O D D E L K A 

Z A F I N A N C E , P L A N 

I N A N A L I Z E 

Na Občini Jesenice smo sre-
di decembra 2 0 0 6 sprejeli 
proračun za leto 2007 in s 
tem zagotovili nemoteno fi-
nanciranje vseh programov, 
predvidenih v proračun-
skem letu. Aktivnosti smo 
pričeli že v mesecu avgustu 
s pripravo proračunskega 
priročnika, na osnovi katere-
ga so vsi posredni in nepo-
sredni uporabniki proračun-
skih sredstev posredovali 
svoje predloge, ki smo jih 
usklajevali in potrdili s spre-
jemom proračuna. S pripra-
vo načrtov razvojnih progra-
mov kot sestavnega dela 
proračuna smo za prihodnje 
Štiriletno obdobje opredelili 
tudi razvojne projekte. 
Za leto 2007 načrtujemo 
18.077.274 evrov prihodkov 
in drugih prejemkov, načr-
tovani odhodki in drugi iz-
datki pa znašajo 20.653.593 
evrov. Razliko med prihodki 
in prejemki ter odhodki in 
izdatki v višini 2.576.319 ev-
rov bomo pokrili z ostan-
kom sredstev iz leta 2006. 
Načrtovani prihodki iz na-
slova davčnih in nedavčnih 
prihodkov, kapitalskih pri-
hodkov, prejetih donacij in 
transfernih prihodki iz dru-
gih blagajn javnega financi-
ranja znašajo 17.333.241 ev-
rov, prejemki iz naslova pre-
jetih vračil posojil drobne-
mu gospodarstvu 5.425 ev-

rov, prejemki iz naslova na-
črtovanega zadolževanja za 
investicije pa 738.608 ev-
rov. 
Načrtovani tekoči prihodki 
in transferi znašajo 
12.679.478 evrov, kapitalski 
prihodki (iz naslova prodaje 
premoženja, predvsem 
zemljišč in stanovanj) 
1.203.572 evrov, donacije 
2.470 evrov, načrtovani 
transfemi prihodki za sofi-
nanciranje investicij (pred-
vsem iz državnega proraču-
na in sredstev proračuna Ev-
ropske unije) pa 3.447.721 
evrov. 

S tako načrtovanimi prora-
čunskimi viri bomo zagotav-
ljali financiranje tekoče in 
investicijske porabe po po-
sameznih področjih (glej ta-
belo): 
Zagotavljanje delovanja pro-
računskih uporabnikov (na-
črtovana tekoča poraba) 
predstavlja kar 90 odstotkov 
tekočih prihodkov in trans-
ferov. Ob upoštevanju na-
menskih tekočih prihodkov 
in transferov iz naslova 
okoljskih dajatev, komunal-
nega prispevka, požarne tak-
se, prispevka za vzdrževanje 
gozdnih cest pa za investicij-
sko porabo lahko nameni-
mo le še pet odstotkov teko-
čih virov. Financiranje načr-
tovane investicijske porabe v 
letu 2007 bomo tako zago-
tavljali z načrtovano prodajo 
premoženja v višini 13 od-
stotkov, z dodatnim zadolže-
vanjem proračuna v višini 
osem odstotkov, kar 38-

Delež odhodkov proračuna po področjih proračunske porabe v celotnem 
proračunu v odstotkih 
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E N E R G E T S K I H S U R O V I N 

0 , 4 * 

• 13 P R O M E T , P R O M E T N A 
I N F R A S T R U K T U R A IN K O M U N I K A C I J E 

18,2* 

15 V A R O V A N J E O K O U A IN N A R A V N E 
D E D I Š Č I N E 

3 . 5 * 

odstotno s pričakovanimi 
sredstvi sofinanciranja, z 
namenskimi sredstvi iz na-
slova okoljskih dajatev zara-
di onesnaževanja okolja z 
odvajanjem odpadnih voda 
in odlaganjem odpadkov, 
komunalnim prispevkom, 
požarno takso, preostali del 
pa iz ostanka sredstev iz leta 
2006. 
Investicijska poraba prora-
čunskih sredstev, načrtova-
na v prihodnjih štirih letih, 
izhaja iz potreb po investi-
cijskih vlaganjih na osnovi 
strategije razvoja občine ter 
možnosti zagotavljanja fi-
nančnih virov. 
Izvedba večine pomembnih 
investicij je pogojena s pri-

dobitvijo precejšnjega dela 
sofinanciranja iz sredstev 
državnega proračuna in ev-
ropskih skladov, katerih rea-
lizacija prav tako poteka 
prek državnega proračuna. 
Obvezni pogoji in izhodišča 
takšnega sofinanciranja so: 
1. projekt mora biti priprav-
ljen za izvajanje, kar pome-
ni, da mora biti zanj izdela-
na projektna in investicijska 
dokumentacija ter pridoblje-
no dovoljenje za poseg v 
prostor; 
2. za javne investicije je 
možno dobiti do 75 odstot-
kov upravičenih stroškov in-
vesticije (upravičene stroške 
predpiže država, po izkuš-
njah so to stroški gradenj in 

nadzora ter del stroškov, ki 
nastaja s storitvami); 
3. sofinancirajo se večji pro-
jekti (načrtovana spodnja 
meja pri strukturnih skladih 
je 4 17 .000 evrov, pri kohe-
zijskem skladu pa med 15 in 
20 milijoni evrov). 

V okviru finančne perspekti-
ve 2007-2013 strukturnih in 
kohezijskega sklada je za 
razvojne programe na voljo 
precej več sredstev kot v pre-
teklem obdobju. Za realiza-
cijo investicij, ki po vsebini 
in namenu ustrezajo kriteri-
jem. načrtujemo pridobitev 
ustrezne višine sofinancira-
nja. Pri tem pa igra bistveno 
vlogo čas, ko je projekt pri-

EUR 

40 41 • SKUPAJ 42 43 SKUPAJ 55 
TEKOČÎ  TEKOČI TEKOČA INVESTICUSKI INVESTICUSKI INVESTICUSKA ODPUČIIA SKUPAJ 

ODHODKI TRANSFERI PORABA ODHODKI TRANSFERI PORABA DOLGA 

1 POLITIČNI SISTEM 372.776 52,850 425.626 0 0 0 0 425.626 
2 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 21.332 0 21.332 0 0 0 0 21.332 
3 ZUNANJA POUTiKA IN MEDNARODNA POMOČ 4.173 0 4,173 0 0 0 0 4,173 
4 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 261.513 45,109 306,622 265,340 0 265.340 0 571,962 
6 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.838.454 97,989 1,936,442 24,620 3.338 27.959 0 1,964.401 
7 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 47.571 324,249 371.820 0 89.647 89.647 0 461.467 
8 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 6.259 0 6.259 0 0 0 0 6.259 
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 0 113,879 113,879 0 0 0 0 113.879 
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 51,327 63.428 114,755 0 0 0 0 114.755 
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 0 0 0 0 83.459 83,459 0 83.459 
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACUE 1.321.699 83.459 1,405,158 1.949,553 0 1.949.553 0 3.354.711 
14 GOSPODARSTVO 15,231 194,771 210,003 1.561,221 213.591 1,774,812 0 1.984.815 
15 VAROVANJE OKOUA IN NARAVNE DEDIŠČINE 47,989 0 47,989 0 678.768 678,768 0 726.757 
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA DEJAVNOST 629,553 13.445 642.998 816.671 20.865 837,535 0 1.480.533 
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 0 225.113 225.113 5.909 0 5,909 0 231.022 
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 108,980 1.754.427 1.863.408 1,546,854 206.105 1.752.959 0 3.616.366 
19 IZOBRAŽEVANJE 28.134 2.711.380 2.739.513 996.299 683.534 1.679.832 0 4.419.346 
20 SOCIALNO VARSTVO 16,863 691.103 707966 0 1.669 1.669 0 709.635 
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 36,780 0 36.780 0 0 0 117.668 154.448 
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 208,646 0 208.646 0 0 0 0 208,646 

SKUPAJ 5.017.280 6.371.203 11.388.483 7.166.466 1.980.976 9.147.442 117.668 20.653.593 

pravljen za izvajanje. Glede 
na konkurenco, ki se bo z 
leti povečevala, in glede na 
potrebe, moramo kandidira-
ti za pridobitev sredstev sofi-
nanciranja čim prej. S tem 
bi se povečala možnost pri-
dobitve sredstev in uspešna 
izvedba projektov. 
V zadnjem letu je bil izdelan 
pregled najpomembnejših 
investicij, ki jih bo Občina Je-
senice morala izvesti v pri-
hodnjih letih. To so prednost-
no investicije, ki pomenijo: 
1. izvajanje operativnega 
programa čiščenja in odva-
janja odpadnih voda, 
2. urejanje poslovnih povr-
šin za nove gospodarske de-
javnosti, katerih cilj je odpi-
ranje novih delovnih mest, 
3. investicije, ki imajo poziti-
ven razvojni učinek (Visoka 
šola za zdravstveno nego), 
4. investicije v kulturno de-
dišfino (muzejski kompleks 
Stara Sava), 
5. investicije, potrebne za 
zagotavljanje ustreznega na-
čina zaščite in reševanja v 
občini. 

V letu 2007 bomo tako po-
slaišali pridobiti sredstva za 
sofinanciranje investicije v 
komunalno ureditev Poslov-
ne cone, za revitalizacijo ob-
močja FIPROM, za zagotav-
ljanje nakupa poslovnega 
prostora za delovanje Visoke 
šole za zdravstveno nego Je-
senice, za ureditev območja 
Stara Sava, za vrtec Hrušica. 
Za financiranje izgradnje 
neprofitnih stanovanj, za iz-
vedbo investicije v Vrtec 
Hrušica ter za obnovo kuhi-
nje na Osnovni šoli Tone 
Čufar Jesenice pa načrtuje-
mo zadolževanje proračuna. 



O B Č I N S K E NOVICE 

Jeseniški redar še 
nima lisic 
Zakon o občinskem redarstvu uvaja nekatere pomembne spremembe, redarji bodo med drugim lahko 
uporabljali sredstva za vklepanje in plinske razpršilce. 

U R Š A P E T E R N E L 

Konec lanskega leta je začel 
veljati novi zakon o občin-
skem redarstvu, ki občin-
skim redarjem daje širša po-
oblastila, kot so jih imeli do-
slej. Med drugim bodo re-
darji po novem lahko upo-
rabljali tudi prisilna sred-
stva, kot so sredstva za vkle-
panje oziroma tako imeno-
vane lisice, pr i sebi bodo 
lahko imeli plinske razpršil-
ce in tako naprej. O tem, ali 
se je zakon že začel izvajati 
in ali imajo torej redarji pri 
sebi že lisice in plinske raz-
pršilce, smo vprašali jeseni-
škega občinskega redarja 
Ivana Demšarja, ki "pokri-
va" območje občin jesenic 
in Žirovnice. Kot nam je po-
jasnil, omenjenih prisilnih 
sredstev redarji še nimajo. 
Pred začetkom izvajanja no-
vega zakona bodo namreč 
občinske uprave morale v 
sodelovanju s policijo izde-
lali posebne načrte varnosti, 
ki bodo razdelili pristojnosti 
med policijo in redarji. Po-

leg tega bodo po novem za-
konu redarji morali opraviti 
posebno usposabljanje, da 
bodo lahko izvajali poobla-
stila. Ta se z dosedanjih na-
log, ki zajemajo nadzor nad 
mirujočim prometom in 
prometom v conah za pešce 
ter ravnanjem v okolju v ob-
cestnem pasu, širijo na po-
dročje javnega reda in mim. 
To je bilo doslej v izključni 
pristojnosti policije, po no-
vem pa si bosta te pristojno-
sti policija in redarstvo deli-
la. 
Tako kot redarji v nekaterih 
drugih občinah pa tudi jese-
niški redar Ivan Demšar ob 
tovrstni ureditvi izraža ne-
katere pomisleke. Predvsem 
novi zakon redarjem prina-
ša še več dela, ki pa ga ima-
jo že tako ali tako veliko. Ne 
nazadnje jeseniško in žirov-
niško občino "pokriva" le en 
redar. Zato Demšar meni, 
da bi bilo dobro, da bi žirov-
niška občina dobila svojega 
redarja. Tudi Jesenice potre-
bujejo vsaj še enega redarja, 
v letošnjem občinskem pro-

računu so že predvidena 
sredstva za ta namen, tako 
da se b o ^ ^ n s k o redarstvo 
predvid<^^;že letos okrepi-
lo s še enim zaposlenim. I n 
na katerih področjih ima je-
seniški občinski redar naj-
več dela? Po besedah Ivana 
Demšarja so največji pro-
blem Jesenic mirujoči pro-
met, neregistrirana vozila in 
odlaganje različnih odpad-
kov. Kot občinski redar se 
zavzema za to, da bi tudi na 

Jesenicah dobili vozilo za 
odvoz nepravilno parkiranih 
vozil, tako imenovanega 
"pajka", ki bi lahko pokrival 
območje občin Jesenice. 
Kranjska Gora in Žirovnica 
hkrati pa bi z njim lahko od 
stranjevali tudi neregistrira-
na vozila. Demšar se zavze-
ma tudi za to, da bi redarji 
na Jesenicah začeli uporab 
Ijati tako imenovane "lisice 
za nepravilno parkirana vo 
žila. 

Okvara vročevoda na 
Jesenicah 

Če se človek sredi zime, k 
sreči ne prehudo mrzle, 
znajde v hladnem stanova-
nju, ni prijetna zadeva. To 
se je prejšnji teden zgodilo 
na delu Jesenic od gimnazi-
je do železniške postaje. Šlo 
je za težjo okvaro, saj je po-
čila glavna cev vročevoda. 
Delavci sektorja Kres Javne-
ga podjetja JEKO-IN Jeseni-
ce so morali najprej odkriti 
lokacijo okvare. Sledil je iz-
kop materiala in varjenje 
cevi. Po besedah vodje 
strojnega vzdrževanja Petra 
Končnika so vsi delo opravi-
li dobro, še posebej delavci 
Kovinarja, ki so hitro opravi-
li izkop. Skoraj desetina pre-
bivalcev mesta se je dva 
dneva morala sama znajti v 
mrzlih stanovanjih in po-
slovnih prostorih. Večina je 
okvaro sprejela z razumeva-
njem, razen nekaj izjem, ki 
se povsod najdejo. Kljub za-
starelosti doslej ni bilo huj-
ših okvar, kmalu pa se tudi 
na tem delu daljinskega 
ogrevanja Jesenic obeta me-
njava glavne cevi. J. R. 
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Vse radiatorje je stanovalka 
preprosto odstranila 
Ena od stanovalk Tavčarjeve je zaradi previsokih stroškov ogrevanja 
odstranila vse radiatorje in se greje na elektriko. A z odklopom iz enovitega 
sistema se mora strinjati večina sosedov. 

U R Š A P E T E R N E L 

Poklicala nas je ena od bralk s 
Tavčarjeve ulice. Na Jesenice 
se je iz Ljubljane priselila pred 
slabim letom dni. Ob začetku 
kurilne sezone pa jo je, kot je 
povedala, močno presenetila vi-
soka cena, ki jo mora plačevati 
za ogrevanje. "Ko so začeli 
ogrevati, je bil na položnid zne-
sdk sedem tisoč tolarjev. Potem 
je bil 15 tisoč, pa 32 tisoč, zadnji 
mesec pa sem plačala 29 tiso-
čakov. Ne gre mi v račun, kako 
so cene lahko tako visoke. Stav-
ba je izolirana, okna so nova, 
balkon je zaprt," je pripovedo-
vala sobesednica. Kot je dodala, 
se ji cene zdijo nenormalno vi-
soke zlasti v primerjavi z Ljub-
ljano, kjer je za ogrevanje sicer 
manjše^ stanovanja plačevala 
13 tisočakov na mesec. "Ne 
more biti ogrevanje na Jeseni-
cah dražje kot v Ljubljani, ki je 
glavno mesto!" Ker samo za 
ogrevanje mora odšteti kar tret-
jino nadomestila, ki ga preje-
ma, se je odločila, da se bo pre-
prosto odklopila iz sistema cen-
tralnega ogrevanja. Ob obnovi 
stanovanja je odstranila vse ra-
diatorje in nabavila sodoben 

Branko Noč 

električni radiator, ker je po nje-
nih b&edah c^evanje z elek-
triko trenutno najcenejša izbi-
ra. A tu je trčila na problem^ 
kajti po njenih besedah JEKO-
IN sploh ne dovoljuje o^opa 
iz sistema. Tako je vodji sektor-
ja KRES Branku Noču napisala 
več elektiranskih sporočil, pred-
stavnike podjetja povabila tudi 
na ogled, da bi se prepričali, da 
ni piiklopljena na sistem ogre-
vanja, a položnice še kar priha-
jajo... 
Kako je z možnostmi odklopa 
iz enovitega sistema c^revanja. 
smo tudi mi povprašali Brania 
Noča, vodjo sektorja KRES pri 

podjetju JEKO-IN. Kot nam je 
pojasnil, o morebitnem odklo-
pu posameznih stanovalcev iz 
enovitega sistema c^evanja ne 
odloča dobavitelj toplote, torej 
podjetje JEKO-IN, temveč 
skupnost stanovalcev. JEKO-IN 
porabo zaračunava, glede na 
podatke o stanovanjih in kva-
draturi, ki mu jih posreduje 
upravnik stavbe. Če bi se torej z 
o k o p o m enep od stanovanj 
strinjala večina stanovalcev, bi 
pač upravnik JEKO-IN-u sporo-
čil nove podatke o številu stano-
vanj in kvadraturi. A v praksi 
verjetno ni mogoče pričakovati, 
da bi se sosedje s tem sbinjali. 
Kot je povedal Branko Noč, je v 
konkretnem primem verjetno 
tako, da gospa od sosedov prek 
sten "prejme" kar nekaj toplo-
te, svoj električni radiator pa 
priklopi le za dogrevanje. Opo-
zoril pa je tudi na pravilnik o ra-
cionalni rabi energije, po kate-
rem se električno ogrevanje ne 
sme uporabljati tam, kjer so na 
voljo drugi viri čuvanja, deni-
mo vročevod. Tudi dosedanja 
praksa drugod po Sloveniji je 
pokazala, da odklop iz enovite-
ga sistema ni dovoljen, je še do-
dal Noč. 

Zakaj dimnikarju le plačilo z gotovino? 

Številne občane je zmotila zahteva, napisana na računu za 
plačilo dimnikarskih storitev podjetja Dimnikarstvo Dovrtel, 
da je storitev treba plačati takoj z gotovino. Direktorja družbe 
Dimnikarstvo Dovrtel Rudija Dovrtela smo vprašali, na osnovi 
katerega zakona lahko zahtevajo kaj takšnega. "A kruh in 
mleko v trgovini plačate s položnico? Ali če nekdo pride 
popravit peč, mu plačate po položnici?!" se je razburil Rudi 
Dovrtel, nato pa vendarle pojasnil, da plačila z gotovino ne za-
htevajo, temveč je to zgolj priporočilo. Če nekdo nima go-
tovine, mu pač pošljejo položnice. Položnice za opravljene 
storitve so pošiljali vrsto let, a se je izkazalo, da je le malo 
občanov račun tudi zares plačalo. To je bil sistem neplačevan-
ja, je povedal Dovrtel, sicer pa dimnikarji po njegovem go-
tovinsko poslujejo na terenu že od Marije Terezije naprej. 
Kljub temu bodo, kot je zatrdil, zahtevo po takojšnjem plačilu 
z gotovino izločili z računov in bo njihove storitve možno 
plačati tudi prek položnice. Sicer pa ima podjetje Dovrtel 
državno koncesijo poleg za občino Jesenice potrjeno še za 
občine Radovljica, Šenčur, Cerklje in Preddvor. U. P. 
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FOTO NATEČAJ 

Gorenjski glas pripravlja fotografsko razstavo. Vabimo vas. da nam 
pošljete svoje fotografije in na razstavi sodelujete tudi Vi! 
Fotografije naj bodo posnete na Gorenjskem in naj prikazujejo 
življenjski utrip Gorenjske ter ljudi, ki tu živijo. 
Teme, ki naj jim fotografije ustrezajo, so: 

f lAODSTlŽIVUENJA: DRUŽINA. IGRA, HOBIJI • ŠPORT 
• PRAZNOVANJE: DRUŽINSKA SRECANJA, KUUNARIKA, 
OKRAŠEVANJE, DARILA • PRIREDITVE: KULTURNE, ŠPORTNE, 
DRUŽABNA SREČANJA • NAŠE VSAKDANJE DELO 
• MESTNI IN VAŠKI UTRIP Ž M J E N J A 
Fotografije, ki bodo izbrane za razstavo, bodo nagrajene z 21 EUR 
15.032 sni, ostale vam bomo vrnili. 
V^avtorekadel3ptič3lajenx>tlo 15,2 2007 v digitalni ohSki po etekirorski p<« 
na naslov. foioSgfllassi s popisom "Za tolo nateSai' ali na COiu z mininnalno 
resoludio 204S x 1636 (lahko so tudi skenimni posnetki), poSiieto lahka tudi 
fo(ogralij€L minimalnoga icxmata 15 x 21 cm na nask?«/. Gorenjski glas. Zoisova 1. 
4000 Krani prav tako s pripisom "Za fcito natečaj' Veselimo se VaSh fotogranjl 

Gorenjski Glas U 

mailto:malioglasi@g-glas.si
http://www.gorenjskiglas.si


KULTURA 

Fotografska razstava 

v avli Gledališča Toneta Čufarja so 10. januarja odprli foto-
grafsko razstavo ljubljanskega fotografa in člana Fotokluba 
Ljubljana Silva Slaparja na temo "čb soline". Avtor je kar tri 
leta fotografiral in iskal motive solin predvsem v sloven-
skem delu Istre kakor tudi na Hrvaškem (Pag, Zadar, Du-
brovnik in Reka), najbolj pa je zadovoljen z motivi iz naših 
domačih solin. Razstava ima tudi veliko dokumentarno 
vrednost, glede na vsakoletne podnebne razmere in bodoče 
vizije spremembe obal morja. Avtor svoje fotografije izdelu-
je v lastnem fotolaboratoriju po utečenih tehničnih postop-
kih ljubiteljske fotografije v domači temnici, j. P. 

Angeli so 

"Angeli so" verjamemo mnogi in tudi ljubiteljska slikarka Bar-
bara Ravnik lahko to potrdi prek svojih likovnih del, ko upoda-
blja angele na platnu. V svojem umetniškem utripu nas veliko-
krat preseneti, pa ne samo zaradi same tehnike slikanja, saj 
barve nanaša na platno z roko. Vsak angel ima svoje ime in 
značaj, vse poteka navadno prek meditacije in zato, kot pravi 
likovna kritičarka Ksenja Šest, avtoričina roka sama drsi po 
platnu. Presenečenje pa je tudi, ko dobiš ali kupiš te slike, ener-
gija v njih je nekaj posebnega. J. P. 

SMUK ZA TROFEJO "SVINJSKA G U V A " 

VABILO 
Občni zbor članov, simpatizerjev in prijateljev "Svinjske 
glave" pr' Čop v Planini pod Golico bo v petek, i6. feb-
ruarja zoo-j, od 19. ure dalje. Letos se obeta hud boj za 
župansko mesto. 

41 . SMUK ZA TROFEJO "SVINJSKA GLAVA" bo v 
nedeljo, 18. februarja 2007, ob 10.30 na Črnem vrhu pri 
Smučarskem domu. 

Za tekmovanje v nedeljo, i8. februarja 2007, se maske 
prijavijo neposredno na startu, kar velja tako za otroške 
kot tudi odrasle maske na smučeh, saneh ali na 
kateremkoli drugem zimskem prevoznem sredstvu, če 
snega ne bo, pa na čevljih. 

NAJBOLJŠE ODRASLE MASKE BODO NAGRAJENE! 
Vsaka tekmovalna otroška maska bo prejela kolajno in 
skromno darilce! 

6. "SVINJSKA HOKEJSKA TEKMA" s spremljevalnim 
programom bo v torek, 20. februarja 2007, od 19. do 
20.30 na drsališču pr' Čop v Planini pod Golico. 

V L J U D N O V A B L J E N II 

Verjemite, dobre volje in zabave ne bo manjkalo! 

TURISTIČNO DRUŠTVO GOLICA, 
SEKCIJA "SVINJSKA GLAVA" 

ŽUPAN OBČINE ŠPANOV VRH: 
STANE ŽNI DAR 

Večer s pozavnistom 
Domnom Jerašo 

v devetih glasbenih točkah je predstavil kar pet lastnih skladb za pozavno in klavir. 

J A N E Z P I P A N 

V četrtek, ii. januarja, je bil v 
dvorani Glasbene šole Jeseni-
ce prijeten glasbeni večer z na-
stopom pozavnista Dotnna Je-
raše ob klavirski spremljavi 
Primoža Kerštajna. Oba sta 
uspešna glasbenika in dobro 
znana glasbenim sladokus-
cem, zato gre ob tako prijet-
nem in zanimivem večeru 
polna zahvala obema umetni-
koma in glasbenikoma. Do-
men je v devetih glasbenih 
točkah predstavil kar pet last-
nih skladb za pozavno in kla-
vir in če bi lahko delil ocene, 
potem je veliko pohvale vzbu-
dila (seveda pri amaterskem 
poslušalcu) skladba Pogovor 

med klavirjem in bas jx>zav-
no, pa tudi druge so bile sluš-
no prijetne • in zanimive 
skladbe. Če povemo še nekaj 
besed o Domnu Jerašu: celo 
življenjsko obdobje je posvetil 
glasbi, je Prešernov nagraje-
nec za glasbo, podiplomski 
študij pozavne na Akademiji 
za glasbo v Ljubljani je za-
ključil v letu 1997, je prvi po-
zavnist Slovenske filharmo-
nije od 1994, solist v Sloven-
sld filharmoniji, igra v godal-
nem orkestru Slovenske fil-
harmonije Ljubljana, Akade-
mije za glasbo Ljubljana, Fil-
harmonije Zagreb, je dirigent 
Pihalnega orkestra Jesenice-
Kianjska Gora, Mladinskega 
pihalnega orkestra Glasbene 

šole Jesenice, Big Banda 
Glasbene šole Jesenice, pro-
fesor pozavne na glasl»ni 
šoli. Obenem nastopa na šte-

vilnih prireditvah, da o last-
nih skladbah in številnih 
glasbenih priredbah niti ne 
izgubljamo besed. 

Kolekcija črno-belih in barvnih fotografij 

V DOLIK-u so 12. januarja odprli fotografsko razstavo dveh 
mojstrov fotografije, članov Fotokluba Jesenice. S kolekci-
jo črno-belih fotografij na temo Človek in jeklo se s kolek-
cijo 30 črno-belih fotografij predstavlja Franc Črv, dolgo-
letni član in predsednik Fotokluba Jesenice, sicer tudi 
mednarodni mojster fotografije s številnimi priznanji in 
nazivi, udeleženec na več kot 500 skupinskih razstavah po 
vsem svetu in avtor 22 samostojnih razstav doma in po 
svetu. Drugi mednarodni mojster fotografije Janez Kramar 
pa je svoj cikel del poimenoval Krajine in obale. Avtor je 
doslej sodeloval na več kot 130 skupinskih razstavah doma 
in v tujini, samostojnih razstav pa je imel i6 doma in eno 
v tujini. J. P. 

RAZPIS 
Kurirski smuk Pristava 2007 

KO ZB NOB javornik-Koroška Bela organizira 53. Kurirski smuk Pristava 2007. 

Tekmovanje bo potekalo na Pristavi v Javorniškem Rovtu. Na 
tekmovanje vabimo vse občinske organizacije ZZB Slovenije, 
predšolske otroke, učenke In učence osnovnih šol, veterane 
vojne za Slovenijo, občanke in občane občin nekdanje občine 
Jesenice. 

Prireditelj: KO ZZB NOB Javornik-Koroika Bela 
Organizator: TVD Partizan, javornik-Koroška Bela 
Kraj tekmovanja: Pristava, Javomiški Rovt 
Čas tekmovanja: nedelja, 4. februar 2007, ob 10. uri 

Prijave: 
Pisne prijave dostaviti do petka, 2. februarja 2007, 
do 18. ure na naslov: KS Slovenski Javornik-Koroška Bela 
(za kurirski smuk), Cesta Borisa Kidriča 37/c, 4270 Jesenice 
ali na naslov: Jože Zidar, Cesta talcev 8/d, 4270 Jesenice 
ali na telefon: KS 04/586 61 50 aH 04/580 66 50 
Pri telefonski prijavi je treba obvezno navesti kategorijo, 
v kateri želi tekmovalec tekmovati. 
Telefonske prijave bomo sprejemali: 
v četrtek, 1. februarja, od 10. do 13. ure na telefon: 
04/586 61 50 v petek, 2. februarja od 14. do i8. ure na 
telefon: 04/58 66 50 

Žrebanje štartnih številk bo v soboto, 3. februarja 2007, 
ob 10. uri v KS Slovenski Javornik-Koroška Bela. 

Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost! 

Štartnine ni! 

Dodatnih prijav nil (Razen pri predšolskih otrocih) 

KATEGORIJE: 
A) Predšolski otroci: 

1. kat.: malčki, rojeni 2003 
2. kat.: malčki rojeni 2002 
3. kat.: predšolski otroci rojeni 2001 

A) Učenke in učenci osnovnih šol: 
4. kat.: učenke od i. do 3. razreda 
5. kat.: učenci od 1. do 3. razreda 
6. kat.: učenke od 4. do 6. razreda 
7. kat.: učenci od 4. do 6. razreda 
8. kat.: učenke od 7. do 9. razreda 
9. kat.: učenci od 7. do 9. razreda 

B) Občanke in občani občin nekdanje občine Jesenice: 
10. kat.: občanke 
n . kat.: občani do 36 let 
12. kat: občani nad 36 let 

q Veterani: 
13. kat.: veterani vojne za Slovenijo 

D) Organizacije ZZB: 
14. kat.: veteranke ZZB NOB 
15. kat.: veterani ZZB NOB stari 78 let 
16. kat.: veterani ZZB NOB stari nad 78 let 
17. kat.: člani ZB, ki niso vojni veterani 

Odličja in priznanja: 
- vsi tekmovalci v kategorijah i, 2, 3 prejmejo medalje, 
- prvi trije uvrščeni v vsaki kategoriji prejmejo medalje, 
- vsi veterani kategorij 14,15, i6 prejmejo spominske medalje. 

Vrstni red starta po kategorijah na posameznih progah: 
1. proga KURIR: kat.: 14 , 16, 15 , 4, 5 



ŠPORT, ZANIMIVOSTI 

Poguma Petri ne manjka 
čeprav je Petra Robnik pred dobrim mesecem v Kanadi hudo padla, je znova v tekmovalni smučini, 
na tekmi v Kranjski Gori pa se je veselila svojih prvih slalomskih točk v svetovnem pokalu. 

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

Kranjska Cora - Simpatična 
in vedno nasmejana 22-let-
na Petra Robnik z Blejske 
Dobrave je smučarsko sezo-
no, v kateri je veliko obeta-
la, začela z nesrečnim pad-

cem v Kanadi. Petra pravi, 
da se padca ne spominja in 
da brez posledic spet treni-
ra in tekmuje. Tako je prejš-
nji konec tedna nastopila 
tako v veleslalomu kot slalo-
mu za 43. Zlato lisico. V ve-
leslalomu je bila 51., v slalo-

mu pa je osvojila šest točk 
za 25. mesto. Še posebno je 
bila vesela, ker je bila tekma 
namesto v Mariboru v 
Kranjski Gori, saj si je ved-
no želela, da se pokaže na 
domači strmini, pred doma-
čimi navijači. "Sem pač Go-

Simpatična Petra Robnik z Blejske Dobrave se ne boji hitrosti. I FOTO-: CottAzo KAVČIC 
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Tatvine mobilnih 
telefonov 
v primeru tatvine je treba dejanje čim prej prijaviti na policiji. 

^IMfiM oa^ni snlnJSni nrpupnrivni narivnra Ifa S I M O N S U Š A N J , 

P O L I C I J S K A P O S T A J A 

J E S E N I C E 

Policisti Policijske postaje Je-
senice vsako leto obravnavajo 
večje število tatvin mobilnih 
telefonov. Ugotovljeno je 
bilo, da storilci pogosto izbi-
rajo kraje za izvrševanje kaz-
nivih dejanj tam, kjer občani 
najpogosteje opustijo samo-
zaš6tne ukrepe. Storilci takš-
ne kraje pred dejanjem opa-
zujejo in izberejo primeren 

gačni kot splošni preventivni 
nasveti policije. Skupni ime-
novalec večine nasvetov je: 
mobilnega aparata nikjer ne 
puščajte brez nadzora! Pa 
vseeno nekaj praktičnih opo-
zoril in napotkov: v pisarnah 
v času odsotnosti ne puščajte 
mobilnih telefonov na vidnih 
mestih. Ko zapuščate pisar-
no • tudi za krajši čas • vrata 
pisarne zaklenite; na vlakih, 
avtobusih ... ne puščajte tele-
fonov brez nadzora: ročna 
torbica, v kateri je mobilni te-

Kako kjerkoli na svetu poklicati reševalce, 
policijo, gasilce? Vsem znano številko 1 1 2 
lahko pokličete kjerkoli na svetu. Tudi če je vaš 
telefon zunaj dosega izbranega omrežja, bo 
številka delovala, saj bo telefon sam poiskal 
operaterja. Takoj po vzpostavitvi klica se 
vam bodo na ekranu prikazale številke 
intervencijskih služb za območje, kjer ste. 
Zanimivo, telefon vam bo omogočil vtipkati 
številko 112, tudi če je zaklenjen. 

trenutek (zadošča že krajša 
odsotnost oškodovanca) ali 
trenutek, ko oškodovanec od-
makne pogled od mobilnega 
telefona ali torbice, v kateri je 
telefon. Nasveti za prepreče-
vanje kraj mobilnih telefo-
nov niso popolnoma nič dru-

lefon, naj bo vedno zaprta, 
predvsem pa je nikoli ne puš-
čajte brez nadzora. Posebna 
pozornost velja krajem, kot 
so smučišča, hotelske sobe, 
čakalnice ipd. Mobilni tele-
fon, puščen na smučišču, ho-
telsld sobi, čakalnici ... brez 

nadzora, kar izziva storilca k 
tatvini. Prav tako ne puščajte 
mobilnih aparatov na vidnih 
mestih v hotelskih sobah, 
apartmajih .... kadar niste 
tam. Mobilnih aparatov ne 
puščajte na vidnih mestih v 
vozilih; ne puščajte jih brez 
nadzora v gostinskih lokalih 
(npr. ko greste na stranišče). 
Na varno mesto je treba shra-
niti t. i. številko I-MEI in šte-
vilko SIM kartice ter kodo. 
Posebna pozornost velja 
otrokom in mladoletnim ose-
bam, ki so pogosto žrtve drz-
nih in roparskih tatvin, ki so 
izvršene na ulici, pred šolo 
ipd. Ni priporočljivo, da ob-
čani v takšnih primerih raz-
kazujejo mobilni telefon v 
družbi neznanih oseb. Ob 
sprehodih po parku, ulici in 
na drugih javnih krajih pazi-
te na osebno prtljago (torbi-
co), nosite jo čim bolj ob tele-
su (ženske, starejše osebe). 
Če telefon kljub vsemu pusti-
te brez nadzora, ga izklopite 
oz. zmanjšajte jakost zvonje-
nja, saj bi zvonjenje telefona 
lahko pritegnilo pozornost 
storilca. 

V primeru tatvine je treba de-
janje čim prej prijaviti na 
policiji, o tatvini pa je treba 
obvestiti tudi mobilnega op-
eraterja, ki bo lahko blokiral 
delovanje mobilnega tele-
fona. 

renjka in sem seveda vese-
la, da sem lahko nastopila 
bliže doma, saj sem si že 
kot majhna punčka želela, 
da bi kdaj nastopila v Pod-
korenu. Sedaj se mi je želja 
uresničila, vesela pa sem 
tudi, ker so zame pesti dr-
žali tako domači kot prijate-
lji in točke v slalomu mi ve-
liko pomenijo. Je pa vseka-
kor lepo tekmovati v Slove-
niji, tudi če bi bila tekma v 
Mariboru," je po končanem 
tekmovanju v Kranjski Gori 
razmišljala Petra, ki je do 
sedaj veljala za specialistko 
v hitrih disciplinah. "Rada 
smučam in zato bom vztra-
jala tudi v prihodnje in sku-
šala uresničiti tudi življenj-
sko željo, kar pa so zame 
res vrhunskimi rezultati. 
Vse življenje delam za to in 
upam, da bom tudi nagraje-
na," dodaja Petra, ki je ob 
smučanju tudi pridna štu-
dentka tretjega letnika Fa-
kultete za upravo v Ljublja-
ni, v prostem času pa gre 
najraje v naravo, na tek, 
všeč pa so ji tudi adrenalin-
ski športi. 

Turnir veteranov v namiznem tenisu 

v četrtek 11 . januarja 2007, smo na Zavodu za šport Je-
senice pripravili tekmovanje v namiznem tenisu za veterane 
in veteranke. V namiznoteniški dvorani Podmežakla je tek-
movalo 21 tekmovalcev, ki so bili razdeljeni v tri starostne 
kategorije. V ospredje so postavili druženje in zabavo ob 
športnih aktivnostih in ne toliko same tekmovalnosti. A ven-
darle so bili v napetih in zanimivih igrah zmagovalci v svo-
jih kategorijah: Krajzelj, Babič, Korbar In Krmeljeva. Veterani 
in veteranke se bodo spet srečali na turnirju Zavoda za šport 
ob občinskem prazniku. G. Š. 

Najuspešnejša jeseniška ekipa priznala poraz 

Na ledeni ploskvi Podmežakla na Jesenicah je bil v nedeljo, 
14. januarja, finalni de! letošnjega državnega ekipnega pr-
venstva v kegljanju na ledu. Nastopilo je deset ekip iz Mari-
bora, Loga pod Mangrtom, Bleda, Rateč in Jesenic. Po več 
kot desetletju prevlade jeseniških tekmovalcev na teh pr-
venstvih so jim letos naslov prvaka odvzeli člani blejske 
ekipe Štof Doslej najuspešnejša jeseniška ekipa Turbo Hit 
je zasedla 2. mesto. Nastopila je v postavi Borut Berčič, Zla-
to Radanič, Brane Štefelin, Matjaž Kocjan in Milan Lasnik. 
Ekipa Športnega društva Jesenice je zasedla osmo mesto, 
zanjo pa so tekmovali: Marcel Vogelnik, Zdravko Košir, Ivan 
Malek, Engijad Čatak in Ivan Čelik. j. R. 

Waldorfska šola na 
Gorenjskem 
Vse kaže, da bo z novim šolskim letom (2007/2008) na Gorenjskem 
zaživela waldor^ka šola. Je drugačna šola - za glavo, srce in roke. 

S I M O N A P A J K 

Vse kaže, da bo z novim šol-
skim letom (2007/2008) na 
Gorenjskem zaživela wal-
dorfska šola. Informativni 
vpis v prvi in drugi razred 
osnovne šole (za otroke, sta-
re šest oziroma sedem let) je 
potekal do 15. januarja, urad-
ni in dokončni vpis pa bo 
spomladi. 
Lokacija šole bo znana po in-
formativnem vpisu. Šola naj 
bi bila namreč tam - od ko-
der bo največ otrok. Jeseni-
ce, Lesce, Bled, Radovljica? 
V vsakem izmed naštetih 
mest obstaja nekaj sprejem-
ljivih prostorov za najem! 
^ j je waldortska pedagogika, 
zakaj še drugačna šola, kako 
...? To so še vedno pogosta 
vprašanja, ki nam jih zastav-
ljajo. Na Bledu so že bile 
organizirane tri obširne pred-
stavitve z uglednimi vvaldorf-
skimi učitelji iz Danske in 
Ljubljane. Pa kljub temu še 
nekaj dodatnih pojasnil. Za-
četnik vvaldorfskega gibanja 
je bil Avstrijec dr. Rudolf Ste-
iner, ki je bil izredna, vse-
stranska osebnost. Z diplomo 
iz naravoslovja in doktoratom 
iz filozofije je poleg pedagogi-
ke postavil temelje biodina-
mičnemu kmetijstvu, arhi-
tekmri in antropozofsld me-

dicini. Predmetnik in učni 
načrt vseh waldorfskih šol 
sveta temeljita na spozna-
njih o otrokovem in mlado-
stnikovem razvoju in njego-
vih potrebah, prilagajata pa 
se kulturnemu okolju posa-
mezne šole. Na poti oseb-
nostaega razvoja stojijo mla-
demu človeku učitelji, ki ne-
prestano poglabljajo znanje 
na svojem strokovnem po-
dročju ter znanje o zakonito-
stih posameznega razvojne-
ga obdobja otroka in mlado-
stnika. 

Trenutno nas je deset iz Go-
renjske, ki se udeležujemo 
izobraževanja za waldorfske 
učitelje. Pogoj za vpis na 
izobraževanje je že pridoblje-
na sedma stopnja izobrazbe. 
Sam podiplomski študij pa 
traja tri leta. Zaključek tega je 
pogoj, ni pa še zagotovilo, da 
bo nekdo lahko učitelj na wal-
dorfski šoli. Kakorkoli pa vsi 
udeleženci predavanj in de-
lavnic na moč uživamo, saj si 
pridobivamo povsem novo 
znanje, osebnostno rastemo, 
naši pogledi na svet dobivajo 
nove razsežnosti. 
Waldorfska šola ni in noče 
biti konkurenca državni 
šoli. Nihče ne trdi, da je to 
boljša šola ... je drugačna 
šola - ponuja izobraževanje 
za glavo, srce in roke. Plači-

lo šolnine je potrebno za po-
kritje dejavnosti, ki jih drža-
va ne fmancira, za nadstan-
dard. V državah, kjer imajo 
vvaldorfske šole že daljšo tra-
dicijo (po svetu je okrog 900 
takih šol), so vvjjdorfsld štu-
denti zelo zaželeni tako na 
umetniških kot družboslov-
nih in naravoslovnih fakulte-
tah. Na Norveškem se lahko 
vvaldorfski maturanti vpišejo 
na vse fakultete, tudi medi-
cinsko, brez državnega izpita. 
Razlog je predvsem v tem, da 
so študenti, ki so obiskovali 
waldorfeko šolo, odprti, imajo 
interese ter voljo, kar jim 
omogoča kvaliteten študij. 
Mednarodna povezanost šole 
omogoča tudi sodelovanje tu-
jih predavateljev v pedago-
škem delu. Gostujoči preda-
vatelji sodelujejo z učitelji, 
lahko pa tudi poučujejo posa-
mezne predmete (predvsem 
na gimnaziji) - talcrat pouk 
poteka v angleščini. 
Upam, da mi je uspelo odgo-
voriti vsaj na nekaj pogostej-
ših vprašanj. Tisti, ki imate 
predšolske otroke, jih lahko 
vključite v waldorfske igralne 
urice, ki potekajo enkrat me-
sečno na Bledu. Za vse infor-
macije glede vpisa pa lahko 
pokličete na eno od nasled-
njih številk: 041/500 980 ali 
040/830 253. 



ŠPORT 

Petdeset let prve 
hokejske zvezdice 
Mineva natanko petdeset let, odkar so Jesenice dobile prvi naslov državnega hokejskega prvaka. 

Ekipa Jesenic januarja 1957. Od leve proti desni klečijo Toni 
Tišler, Jože Novak, Dušan Brun, Ciril Klinar, stojijo pa Zde-
nek Blacha, Jože Trebušak, Niko Čebulj, Boris Čebulj, Dušan 
Hribar, Cena Valentar, Zvone Turnšek. Manjkajo Jože Doli-
nar, Ivo Domijan, Dušan Kaltnekar, Anton Korantar in Mar-
jan Kristan. 

S pokalom na vlaku 

mali oglasi 
04/20142 47, e-pošta: n1alioglasi@g-gla5.si 
vmvvv.gorenjskiglas.si 

NOVO, NOVO - možnost nakupa 
elementov in samovgradnje 

JESEN ICE , 0 4 / 5 8 6 3 3 7 0 
GSM : 0 40/201 4 8 8 
KRANJ. Savska c. 34 
0 4 / 2 3 6 81 6 0 0 \ 0 

- za novogradnje 
- zamenjava starih oken 
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P O P U S T I S E N E S E Š T E V A J O ' ' ' 

PREVOZNIŠTVO, IZKOPI, 
KOVINARSTVO 

T S 
Larman J a n e z s p 

MnjSka 2 In. 4276 H r u ^ 

ČIŠČENJE 
POSLOVNIH PROSTOROV 
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VLASTA F E L C 

Četrtega februarja 1957 po-
poldne se je na jeseniški že-
lezniški postaji gnetlo več 
kot pet tisoč ljudi. Med nji-
mi je bila tudi jeseniška 
godba, vsi pa so nestrpno 
pričakovali prihod vlaka iz 
Ljubljane. Sprejem, kakrš-
nih takrat niso bili vajeni, 
so si zaslužili Joža Novak, 
Anton Korantar, Dušan 
Brun, Dušan Kaltnekar, 
Jože Trebušak, Zvone Turn-
šek, Ciril Klinar, Toni Tiš-
ler, Niko Čebulj. Boris Če-
bulj, Cena Valentar. Jože 
Dolinar, Marjan Kristan, 
Dušan Hribar, Ivo Domijan 
in trener Zdenek Blacha, s 
katerimi so Jesenice dobile 
prvi naslov državnega ho-
kejskega prvaka. 

Na turnir kot republiški 
prvaki 

V sezoni 1956/57 je bilo 
treba za naslov jugoslovan-
skega prvaka zmagati na 
turnirju, na katerem je lah-
ko sodelovalo šest ekip: po 
dve najboljši iz Hrvaške, 
Slovenije in Srbije. Jeseni-
čani so na turnir odšli kot 
republiški prvaki, igralo pa 
je le pet ekip. Domača Par-
tizan in Crvena zvezda, Je-
senice in Ljubljana, iz hrva-
ške pa samo varaždinski 
Drvodelac. Zagrebčanov ni 
bilo. Trdili so, da so oško-
dovani že vnaprej, ker brez 
umetnega ledu nimajo ta-
kih možnosti za vadbo kot v 
Beogradu in na Jesenicah. 
Na Jesenicah so sicer odpr-
li umetno drsališče leta 
1954, teden dni pred Beo-
gradom. Na jeseniškem 
ledu so trenirali tudi Ljub-
ljančani. 

Naslov je naš 

Petdeset let je že toliko 
časa. da včasih spomin ni 
enak spominu. V Beogradu 
so bivali v hotelu Union, 
po enem od pričevanj pa so 
pred vsako tekmo srečali 
pogrebni sprevod. Ko so ga 
srečali prvič, je nekdo re-
kel: "Po nas je. To ne nosi 
sreče!" Drugi ga je zavrnil: 
"Ne bodi baba. Je pač ne-
kdo umrl, ki ga sploh ne 
poznamo. To ni naš po-
greb." Po teh srečanjih so 
trikrat zmagali. Ko so pred 
odločilno tekmo s Partiza-
nom spet videli pogrebce, 
so rekli: "Naslov je naš!" 

V uvodni tekmi je Partizan 
premagal Ljubljano s 3 : 1, 
Jesenice pa za tem Crveno 
zvezdo s 5 : o. Tekma med 
Jesenicami in Ljubljano se 
je končala z i : i. Ljubljana 
je celo vodila, izenačil pa je 
Kristan. Na sobotnem sre-
čanju z Drvodelcem so bili 

Jeseničani boljši z 11 : o. 
Proti Crveni zvezdi in Dr-
vodelcu je zmagal tudi Par-
tizan. Odločilno srečanje je 
bilo zato med Jesenicami 
in Partizanom, ki mu je za 
naslov zadoščal že neodlo-
čen izid. 
Bila je nedelja, 3. februarja. 
V mestu nogometa, kjer pa 
so tedaj imeli kar tri hokej-
ska moštva, je bilo na stadi-
onu Tašmajdan osem tisoč 
gledalcev. Berti Brun, teh-
nični vodja Jesenic, je pred 
4 0 leti tudi zapisal: "Že v 
6. minuti je Tumšek dose-
gel prvi gol, ko je od daleč 
nepričakovano streljal 
mimo presenečenega Du-
šanoviča. Kmalu nato je 
Tišler povečal na 2 : o. 
Tega Partizan ni pričako-
val. Igra. ki je valovila od 
enega k drugemu golu, se 
je zaključila z golom, ki ga 
je dosegel Valentar. 3 : o! 
Kazalec na uri se je pomi-
kal že proti 20. minuti, ko 
smo nepričakovano dobili 
gol, ko je bil izključen Bo-
ris Čebulj. Partizan je bil 
do kraja zmeden, vendar so 
še vedno upali, da bo prišla 
do izraza njihova rutina. 
Toda naši so se v drugi tret-
jini tako borili, da so pov-
sem nadkrilili nasprotnika 
ter po lepi kombinaciji do-
segli prek Valentarja četrti 
gol. Tako se je zaključila 
druga tretjina. Kljub temu, 
da smo tako izdatno vodili, 
še nismo bili prepričani v 
zmago. In res so igralci 
Partizana po silovitem pri-
tisku dosegli gol in znižali 
na 4 : 2." V zadnjih minu-
tah tekme je pri domačih 
vratarja zamenjal šesti ig-
ralec, Turnšek pa je od da-
leč zadel prazna vrata in 
povečal razliko na 5 : 2. 
Vratar se je vrnil na igrišče. 
Hip za tem je Valentar po-
višal na 6 : 2. naslednji na-
pad na nasprotnikova vrata 
pa se je zanj končal z zlom-
ljeno ključnico in zlomlje-
nim rebrom. "Zadnje se-
kunde so se strašno vlekle, 
vse dokler nismo zaslišali 
gonga, ki je naznanil konec 
tekme. Na igrišču smo se 
znašli vsi v enem samem 
objemu, nepopisno veseli. 
Naše moštvo je tako prvič v 
zgodovini jeseniškega ho-
keja osvojilo naslov držav-
nega prvaka." V ekipi zara-
di bolezni oziroma službe-
ne zadržanosti ni bilo Sta-
neta Kosa in Nejca Noča. Z 
igralci so bili tudi pomoč-
nik trenerja Matko Medja, 
vodja potovanja Metod Bal-
derman, Berti Brun, sod-
nik France Božič, Vasil De-
retič za nadzor merjenja 
časa in ekonom Rudi Re-
bolj. 

Novinarji so spreminjali 
članke 

Rezultat je bil za domačine 
šok. Se posebno za tiste no-
vinarje, ki so že vnaprej na-
pisali in oddali svoje članke. 
Vsaj tako bi lahko sodili po 
tistem, kar je tedaj v Poletu 
zapisal Marjan Lipar. "Ob 
koncu prve tretjine, ko je bil 
rezultat 3 : i v korist Jeseni-
čanov, je nastala prava dirka 
v telefonske celice. Eden iz-
med novinarjev Športa je 
približno takole narekoval 
uredništvu: "Takoj spreme-
nite tekst! Jesenice bodo 
zmagale! Prosim te, Stevo, 
spremeni naslov v Nepriča-
kovana zmaga Jesenic. Pa 
tudi ostalo besedilo izloči!" 

Na Jesenicah je bilo 
vse v "luftu" 

Nepopisno veseli so bili 
tudi na Jesenicah. Novi pr-
vaki so se po zadnji tekmi z 
orient ekspresom odpeljali 
proti Gorenjski. Zjutraj so 
najprej izstopili v Ljubljani, 
kjer so jih tudi prič^ali pri-
vrženci, da so zadostili že-
ljam radijskih novinarjev, 
Valentarja pa so odpeljali na 
pregled v bolnišnico. Potem 
pa končno domov, na Jese-
nice, od koder so med tur-
nirjem v spodbudo dobili 
številne telegrame. Njihov 
vagon je bil popisan z rezul-
tati tekem, ljudje pa so jih 
pozdravljali že od zagrebške 
postaje naprej. Na Jeseni-
cah je bilo kot v panju. Čuti-
ti je bilo, kot da so igralci in 
navijači povezani kot železo 
in magnet. Peron je bil pre-
majhen za vse, ki bi radi 
prišli fantom čim bliže, 
godba je igrala koračnice. 
Po besedah Toneta Kozjeka, 
ki še danes igra bas, se je 
zbralo okoli 40 godbenikov. 
"Jesenice so bile takrat v 
"luftu". Hitro smo se zgovo-
rili, da jih gremo pričakat. 
Nobeden ni rekel, da ne bi 
šel," se spominja. Joža Šli-
bar, nekdanji jugoslovanski 
reprezentant v kegljanju, pa 
je opisal: "Na Jesenicah 
smo takrat živeli za hokej. 
Ko se je zvedelo, kdaj pride 
vlak, smo si rekli, da jih je 
treba pričakati. Bilo je, kot 
da bi prišel Tito. Še več kot 
to!" Zaključek potovanja je 
bil v hotelu Korotan. 

Brez fotografij 

Od tedanjih igralcev živijo 
Boris Čebulj, Niko Čebulj, 
Jože Dolinar, Ivo Domijan 
in Toni Tišler. Takratni ka-
petan Boris Čebulj se tudi 
spominja: "V hotelu smo 
imeli pred tekmo s Partiza-
nom taktični sestanek, na 
katerem nam je Blaha zabi-
čal, da moramo zmagati, če-

prav nismo imeli nobenih 
možnosti." "Hlapci (fantje), 
če boste zmagali, vsak dobi 
jurja," je rekel trener, ki je 
prišel na Jesenice decembra 
1956 in zanje odigral tudi 
nekaj tekem. "Takrat se še 
nismo zavedali, kaj smo do-
segli. Ko smo se ob koncu 
tekme pozdravljali z igralci 
Partizana, so jokali. S tribu-
ne, kjer so zagorele bakle, 
so gledalci, med njimi Slo-
venci, ki so delali v Srbiji, 
Slovenci - vojaki in navijači 
z Jesenic, vdrli na igrišče, in 
nas objemali, da smo ko-
majda prišli v garderobo. 
Zato nas na ledu niti niso 
mogli dosti slikati." Jeseni-
ški klub nima nobene foto-
paf i je zmagovitega moštva 
iz Beograda, Čebulj pa hraiu 
sliko iz časopisa Šport, ko 
mu general Kraut, predsed-
nik Hokejske zveze Jugosla-
vije, izroča pokal. 
Na naslednjem prvenstvu so 
Jeseničani na svojih dresih 
že imeli zvezdice. Po Čebu-
Ijevem spominu so bili nji-
hovi prvi puloverji, ki jim jih 
je podarila Ljubljana, belo 
modri. Približno v letih 
1950,1951 so imeli dresi ru-
mene, zelene in rdeče črte. 
Tudi golobje sive drese za 
prvenstvo v Beogradu so na-
redile Almirine ženske, Že-
lezarna pa je dala v zameno 
obroča tračnega železa. 

Od veselja do 
Los Angeiesa 

Vasil Deretič je o času, ko so 
igrali hokej samo zaradi ve-
selja, tudi rekel, da so igralci 
komaj čakali, da pridejo sku-
paj, vse poti pa so vodile na 
igrišče. Klub je bil samorast-
niški, zato so zanj navijali 
po vsej Gorenjski in drugod. 
Na odločilni tekmi je večina 
gledalcev držala z Jesenica-
mi. Zaradi starega rivalstva 
med Crveno zvezdo in Parti-
zanom so namreč zanje na-
vijali tudi zvezdaši. 
Berti Brun je najprej rekel: 
"Bilo je trdo. Partizan, ki sta 
ga vodila brata Žitnik, ne-
kdanja hokejista ljubljanske 
Ilirije, je bil takrat profesio-
nalni vojaški kljub." Potem 
pa je govoril predvsem o na-
daljnji poti jeseniškega ho-
keja (novi naslovi, dve ekipi v 
državni ligi, ob hokejski šoli 
po dve mladinski in dve pio-
nirski moštvi, prvi so začeli 
igrati na tri, tudi štiri napade 
.:.), ki sega do Los Angeiesa. 

Viri: Bilten H K Jesenice, 
Delo (Slovenski poročeva-
lec), Gorenjski glas, Gomje-
savski muzej. Muzej športa 
Ljubljana, Milka Turnšek, 
Boris Čebulj, Vasil Deretič, 
Berti Brun, Jože ŠUbar, Tone 
Kozjek. 

mailto:n1alioglasi@g-gla5.si
http://www.oknamba.si
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Doma bom ugašal luči 
Učenci Osnovne šole Koroška Bela so se vključili v mednarodni projekt Zmanjšujmo 
klimatske spremembe. 

P O L O N A Z I D A R E V I Č 

Film Ala Gora Neprijetna 
resnica in konkretno dogaja-
nje v našem okolju - previso-
ke temperature za ta letni 
čas, premalo padavin ... so 
nas spodbudile, da smo se 
kot UNESCO šola vključUi v 
mednarodni projekt ENO 
{Enviroment online) Zmanj-
šujmo klimatske spremem-
be. Projekt vodijo Finci. V 
projektu so sodelovali učen-
ci od 7. do 9. razreda z men-
torico Marijo Rebec. Sezna-
nili so se z vedno večjimi po-
trebami po primarni energi-
ji. Ugotovili so, kateri so 
glavni viri emisij toplogred-
nih plinov. Zaradi očitnih 
sprememb podnebja, ki se 
kažejo tudi v manjšanju le-
denikov in širjenju puščav, 
so se zavedeli nujnosti spre-
memb našega obnašanja. 
Spoznali so, da pravzaprav 
lahko vsakdo izmed nas da 
svoj prispevek k zmanjševa-
nju izpusta toplogrednih 
plinov. Sprejeli so zaobljube 

in ugašal luči, kadar jih ne 
potrebujem, ne bom puščal 
televizije, računalnika ali ra-
dijskega aparata v stanju pri-

Doma bom znižal temperaturo za eno stopinjo 
Celzija in ugašal luči, kadar jih ne potrebujem, 
ne bom puščal televizije, računalnika ali radij-
skega aparata v stanju pripravljenosti, ampak jih 
bom izključil, kadar jih ne bom uporabljal, za-
menjal bom navadne žarnice z energijsko varč-
nimi, ne bom zapravljal po nepotrebnem, rajši 
bom stvari popravljal, kot pa kupoval nove ... 

o spremenjenem obnašanju 
pri porabi energije, kot so: 
doma bom znižal tempera-
turo za eno stopinjo Celzija 

pravljenosti, ampak jih bom 
izključil, kadar jih ne bom 
uporabljal, zamenjal bom 
navadne žarnice z energij-

sko varčnimi, ne bom za-
pravljal po nepotrebnem, 
rajši bom stvari popravljal, 
kot pa kupoval nove, sortiral 
bom svoje odpadke in jih 
recikliral, kadarkoli je mo-
goče, uporabljal bom izdel-
ke, ki imajo čim manj em-
balaže, uporabljal bom jav-
ni prevoz, hodil peš ali se 
vozil s kolesom, namesto z 
avtomobilom, jedel bom 
hrano domačega izvora in 
manj mesa, ko bom naku-
poval, bom uporabil naku-
povalno torbo ali staro pla-
stično vrečko, naklonjen 
bom izdelkom, ki imajo 
oznako "okolju prijazni"... 
Svoja spoznanja so strnili v 
obliki plakatov, ki so jih 
predstavili drugim učen-

cem in delavcem šole. 
Učenci v oddelku podaljša-
nega bivanja so pod men-
torstvom Katje Lukan izde-
lali žabca Frenka, ki zbira 
dane zaobljube. Postavili 
smo ga v večnamenski pros-
tor, kjer so svoje zaobljube 
pisali drugi učenci, delavci 
šole in starši, ki so v teh 
dneh prihajali v šolo. Poro-
čilo o aktivnostih smo po-
slali na Finsko. Upamo, da 
nam bo uspelo z vzgaja-
njem otrok za ekološko ob-
našanje vplivati tudi na nji-
hove starše, kajti spremem-
be v obnašanju so nujne ta-
koj, če želimo zagotoviti 
kvalitetno življenje na na-
šem planetu tudi prihod-
njim rodovom. 

Dragocene informacije za bodoče dijake 

Spet se bližajo informativni dnevi za učence zaključnih 
razredov osnovnih šol. Da bi vsem pomagali pri pomemb-
nih odločitvah pri nadaljnjem šolanju, so v petek, 12. janu-
arja, na Osnovni šoli Toneta Čufarja na jesenicah za učence 
iz občin Kranjska Gora, Jesenice in Žirovnica organizirali 
peto predstavitev programov poklicnega in srednješolskega 
izobraževanja. Vabilu se je odzvalo devet gorenjskih sred-
njih šol ter Dvojezična trgovska akademija iz Celovca in Viš-
ja šola za gospodarske poklice iz Šentjakoba v Rožu. Učen-
ci so skupaj s starši lahko prisluhnili predstavitvam 
posameznih šol, ki so jih pripravili strokovni delavci, na 
voljo pa so bili tudi praktični prikazi posameznih poklicev. 
Po besedah vodij projekta Jožice Bergelj in Sabine Rekar so 
vsi s predstavitev odnesli veliko koristnih informacij, petko-
vo popoldne pa so Izkoristili tudi za medsebojne pogovore 
ravnateljev šol, strokovnih delavcev, učiteljev in staršev. J. R. 

Mlade plesalke v nadaljevalnem tečaju 

V Mladinskem centru Jesenice se je konec decembra za-
ključila plesna delavnica za predšolske otroke. A nadebudne 
plesalke bodo plesale tudi letos, kajti mentorica Tina Jakopič 
manjšo skupino mladih plesalk v nadaljevalnem plesnem 
tečaju že poučuje o nekoliko zahtevnejših plesnih zvrsteh. 
U. P. 

Kam v srednjo šolo 

Karin Podlogar Lihteneger: "Izbiram med dvo-
jezično trgovsko šolo v Celovcu in srednjo 
cvetličarsko šolo v Ljubljani. Če se bom odločila 
za Avstrijo, bom bivala v internatu, nemško 
sicer še ne znam, a je ravnatelj šole zagotovil, 
da prvi dve leti šola poteka v slovenskem in 
nemškem jeziku, zato me to ne skrbi." 

Manca Mlakar: "Rada bi se vpisala na športni od-
delek jeseniške gimnazije. Ukvarjam se s pleza-
njem, in ker veliko treniram, se mi to zdi najboljša 
izbira. Gimnazijo sem izbrala zato, ker bi kasneje 
rada šla študirat, a še nisem odločena, kaj." 

m. 
Anže Čami: "Odločil sem se za poklic 
mehatronik, zato se bom vpisal na ta program 
v Tehniškem šolskem centru v Kranju. 
O poklicu sem se dobro pozanimal, gre za 
skujpek mehanike, elektronike in računalništva 
in vse troje me zelo zanima. Program je prišel iz 
Nemčije in se bo letos izvajal drugo leto." 

Maja Peidja: "Vpisala se bom na Srednjo šolo 
Jesenice, program vzgoja predšolskih otrok. 
Že dolgo vem, da bom šla na to šolo, ker imam 
rada otroke in bi bila rada vzgojiteljica v vrtcu. 
Zato si tudi želim, da bi šolanje nadaljevala na 
fakulteti." 



NASVET 

O sreči in veselju: kaj smo 
M A G . S I L V A N A G A S A S 

spregledali? 
Ob koncu starega in začet-
ku novega leta se lotevamo 
raznih obračunov. Z dose-
ženim pogosto nismo naj-
bolj zadovoljni, zato se tola-
žimo s trditvami, da bo v 
novem letu bolje. Celo v 
voščilih drug drugemu za-
želimo, da bi bilo novo leto 
bolj uspešno in srečno kot 
staro. Vse lepo in prav, edi-
na težava je, da v te trditve 
niti malo ne verjamemo. V 
resnici mislimo, da bo novo 
leto približno tako, kot je 
bUo staro ali pa celo slabše. 
Nič kaj optimistično! Od 
kod se je v nas vzel tak pesi-
mizem.̂  

V starem letu me je najbolj 
"zbodlo v oči", da ni bilo no-
benega pravega "veselega 
decembra". Spominjam se, 
da smo se včasih ob bližajo-
čem se koncu starega leta 
veselili, zabavali, šalili in 
uživali. Ob zadnjem koncu 
leta pa kot da vsega tega ne 
bi biJo. Najprej sem pomis-
lila. da me je prevaral obču-
tek in se morda samo jaz 
počutim tako, pa sem malo 
pogledala naokrog in pri-
sluhnila ljudem. Prijatelji 

in številni znanci so tarnali, 
godrnjali ter do zadnjega 
trenutka garali v službi in 
doma. Praznični nakupi, 
priprave in novoletne zaba-
ve so seveda potekali, toda 
vse to se nekako ni več zde-
lo "tisto pravo". Takega 
mnenja pa niso bili samo 
odrasli, temveč tudi otroci 
in celo znanci iz drugih dr-
žav. Nekateri so za pomanj-
kanje pravega prazničnega 
vzdušja krivili odsotnost 
zimskega vremena in sne-
ga, drugi pa so trdili, da je 
"letos nekaj v zraku". Vse-
kakor dovolj, da se vprašam, 
kaj je narobe, kaj je druga-
če, kaj smo spregledali in v 
čem smo se tako spremeni-
li, da si niti pred prazniki ne 
privoščimo več malo vese-
lja. 

Problem je, da trditvam 
"saj-bo-bolje" sploh ne ver-
jamemo. Nimamo več pra-
vega upanja in vere, da bo 
še kdaj bolje. Če kaj, potem 
se samo še bojimo, da bo 
slabše, na bolje pa si ne drz-
nemo upati: Vdali smo se v 
brezup in čakamo na čudež, 
pa tudi v te ne verjamemo 

več. Nič čudnega, da nas ob 
tem zapusti vse veselje. Ža-
lostno je, da si niti sanjati 
ne drznemo več. Vse skupaj 
je povezano z napačnim 
mišljenjem o tem, kaj nas 
bo pripeljalo do sreče. V so-
dobnem času nas je vse za-
jelo mišljenje, da je rešitev 
vseh naših težav denar. Več 
denarja pa pomeni tudi več 
dela. Poudarjamo visoko 
storilnost, kvaliteto, se pri-
merjamo in tekmujemo z 

sti črnogledost ni nič nena-
vadnega, problem pa je, če 
se to neprestano ponavlja. 
Postopno nas zajame trajen 
življenjski obup. Ne vemo 
več, kako se je vse skupaj 
začelo in kaj smo sploh ho-
teli. Radi bi samo še pobeg-
nili iz začaranega kroga ga-
ranja in skrbi, pa ne vemo, 
kako. V resnici je zelo pre-
prosto. Neprijetnim opravi-
lom oz. garanju ne smemo 
nameniti toliko časa, da 

Tudi sreča ima svojo ceno. Za mnoge je 
neprecenljiva. Ko si boste naslednjič naložili 
goro dela v upanju na velik zaslužek in srečo, 
se spomnite na star, toda zelo resničen 
pregovor: Sreče se ne da kupiti. 

drugimi - v šoli, v službi in 
doma: Cele dni samo še ga-
ramo z mislijo na uspeh in 
denar, ki naj bi nam prine-
sel srečo. Ko zvečer izmuče-
ni pademo v posteljo, nas 
spreletavajo samo skrbi in 
črne misli, za sanjarjenje o 
lepši prihodnosti pa ni več 
prostora. Ob hudi izčrpano-

nam ne preostane nič časa 
za veselje in zabavo. Veliko 
denarja ne pomeni nič, če 
nimate niti toliko prostega 
časa, da bi ga lahko zaprav-
ljali za lastao veselje in užit-
ke. Vtepsti si moramo v gla-
vo, da denar, visoka storil-
nost, kvaliteta, uspeh, karie-
ra ipd. same po sebi še ne 

prinesejo sreče. Nasprotno, 
te stvari nas zelo rade za-
sužnjijo. Vse, kar nas za-
sužnji, pa nam prinaša 
samo nesrečo. Za srečo in 
veselje pa je predvsem po-
membno to, da imamo upa-
nje, vero v dobre in lepe 
stvari, v lepši jutri. Če hoče-
mo, da bo še kdaj drugače, 
se moramo potrditi in spet 
začeti verjeti v dobre in lepe 
reči, si dovoliti sanjati in po-
seči po uresničenju svojih 
sanj. Budna sanjarjenja se-
veda zahtevajo čas in ener-
gijo, pa tudi vera in upanje 
nam gresta lažje od rok, če 
nismo na smrt izmučeni. 
Sprememba je torej možna 
samo, če bomo več počivali, 
delali manj neprijetnih in 
več takih stvari, ki nam pri-
našajo zadovoljstvo, veselje 
in srečo. Pa kaj, če so te dru-
ge slabo plačane ali pa 
sploh niso! Tudi sreča ima 
svojo ceno. Za mnoge je ne-
precenljiva. Ko si boste na-
slednjič naložili goro dela v 
upanju na velik zaslužek in 
srečo, se spomnite na star, 
toda zelo resničen pregovor: 
Sreče se ne da kupiti. 

Jih imate? 
M A G . K A R M E N K L O B A S A 



ZANIMIVOSTI, MNENJA 

Mnenja 

Jesenice - lepa 
monografija, vendar 
z napakami in 
pomanjkljivostmi 

Jeseniška občina in celotno 
gornjesavsko območje se lahko 
ponaša, da je bilo o tem pros-
im že izredno veliko napisa-
nega, in težko bi našli podro-
čje, ki še ni bilo vsaj delno raz-
iskano in o njem kaj napisa-
nega. To pa se zazna le v ne-
katerih prispevkih, objavljenih 
v monografiji JESENICE ME-
STO JEKLA IN CVETJA, ki 

je izšla tik pred novim letom z 
datumom 2OO7. Sicer pa je 
zelo obsežna knjiga zelo lepo 
oblikovana in opremljena. 
Knjigo je založila Občina Je-
senice, izdal Gomjesavski mu-
zej s pomočjo glavnega in od-
govornega urednika in enajst-
danskega uredniškega odbora. 
Znano pravilo je, da si avtorji 
področij, ki jih obravnavajo, 
najprej poiš^jo in pre^dajo, 
kaj je bilo o tem že napisane-
ga, in to dograjujejo. In še zla-
sti zato pri vseh prispevkih po-
grešamo navedbo virov, kar 
naj bi bila tudi pomoč kasnej-
šim raziskovalcem zgodovine. 
Nerodno je tudi, da avtorje po-
sameznih prispevkov moraš 
iskati v kazalu na koncu ob-
sežne knjige, kar velja tudi za 
avtorje večine fotograjških pri-
spevkov. Nekaj prispevkov je 
preobsežnih, nekaj pa pre-
skromnih, pa tudi nepopolnih 
in z napakami. Avtoiji sicer 
navajajo obdobja, in kako naj 
zlasti mlajši bralci vedo, da se 
je to dogajalo pod kruto oku-
pacijo avstro-ogrske monarhi-
je, pa v Kraljevini Srbov, Hr-
vatov in Slovencev - v Dravski 
banovini, i/ Socialistični fede-
rativni republiki Jugoslaviji -
Socialistični republiki Sloveni-

ji in v samostojni Republiki 
Sloveniji. Zelo malo je zapisa-
nega o ljudeh, ki so velik del 
svojega življenja ustvarjali ali 
soustvarjali zgodovino našega 
območja, o ljudeh, ki so se kot 
ustvarjalci, znanstveniki, 
umetniki ali drugače uveljavi-
li izven našega območja. 
K poglavju KAMNINE JESE-
NIŠKEGA OBMOČJA bi 
morali dodati tudi zapis o 
OKAMNINAH - FOSILIH, 
Še zlasti, ker so pri nas celo ev-
ropsko znana nahajališča. 
Prav naš bivši Tehnični mu-
zej Železarne je bil pred leti 
pobudnik za sistematične geo-
loške raziskave, katerih seje 
načrtno lotil prof. dr. Anton 
Ramovš s sodelavci, katerim 
se je pridružil tudi Jeseničan 
Jože Bedič. Njegova zbirka 
okamnin je razstavljena tudi 
v sedanjem Comjesavskem 
muzeju na Savi oz. Jeseni-
cah. O velikem pomenu 
okamnin za jeseniški prostor 
oziroma o odkrivanju in po-
gledu v davno življenje na tem 
majhnem koščku slovenske 
zemlje je podrobno spregovoril 
dr. Anton Ramovš v lepi pu-
blikaciji z naslovom Okamne-
lo življenje v jeseniškem pros-
toru. Dosežki teh raziskav so 
prek strokovnih publikacij 
prodrli tudi v širši znanstveni 
svet. 

V strokovne prispevke si ne 
upam posegati, ker nisem vešč 
in s tem dovolj seznanjen, rad 
pa bi opozoril na nekatere 
najbolj opazne zgodovinske 
napake in pomanjkljivost na 
drugih področjih. Preobsežen 
pa bi bil, če bi omenjal tudi 
številne drobne spodrsljaje in 
napake. 
V zelo obsežnem prispevki 
POLITIČNE RAZMERE 
OD 1848 DO 1941 je nekaj od-
večnih podrobnosti, nekaj po-
membngših pa je premalo pou-
darjenih. Ko avtor govori o ka-
pitulaciji avstro-ogrske mo-
narhije leta igi8, nikjer ne 
omenja Maistrovih borcev 
prostovoljcev za severne meje, 
ki so delovali tudi v Gomjesav-
ski dolini in je med padlimi 
zabeležen tudi Jeseničan. Av-
tor seje tudi izognil delovanju 
politikih oz. strokovnih orga-
nizacij na Jesenicah, zlasti 
zadnjih deset let pred drugo 
vojno. Omenja stavko jeseni-
ških železarjev - kovinarjev 
leta 1935 kot višek stavkovnega 
gibanja, niti besede pa o tem, 
da je bila stavka velik zgodo-
vinski prelomni dogodek. Moč-
no se je izboljšal socialni polo-
žaj delavcev KI D, zlasti pa je 
bila za nadaljnjo zgodovino 
pomembna dosežena večinska 
delavska enotnost, ki sta Jo s 
svojim delovanjem na čelu svo-
jih strank - Zveze metalurških 
delavcev in stranke Krščanskih 
socialistov - dosegla komunist 
Vencelj Perko in krščanski so-
cialist dr. Aleš Stanovnik s 
svojimi sodelavci. 

Niti v tem niti v naslednjem 
sestavku PRIŠLA JE VOJNA 
ni nič rečenega, da se je dose-
žena enotnost zlasti izkazala 
že leta 1941, ko seje 243 žele-
zarjev priključilo partizanom, 
prvoborcem NOB. Nič o 
uspešni organiziranosti teren-
skih organizacij Osvobodilne 
fronte, kar je zaznal celo oku-
pator in 1» svojem poročilu v 
začetki leta 1942 zapisal, "da 
je na tem obmo^u večina pre-
bivalcev pristašev Osvobodilne 
Jronte". Več bi morali napisa-
ti o izseljevanju Jeseničanov, 
zlasti v Srbijo in na Hrvaško 
ter v nemška taborišča, o na-
menu tega izseljevanja, "nare-
diti to deželo nemško" in iztre-
biti slovenski narod. Velik od-
hod železarjev v partizane je 
že ogrozil proizvodnjo 1» žele-
zarni, kije izdelovala dragoce-
no jeklo za nemško vojno in-
dustrijo. Okupator je zato 
zgradil na nogometnem igriš-
ču Kovinar v Podmežakli ba-
rake in tja pripeljal zlasti 

francoske vojne ujetnike za 
delo 1» tovarni. Po končani voj-
ni so bili krajši čas v teh bara-
kah nemški vojni ujetniki, ne 
pa več let, kajti že jeseni 1946 
je začela v barakah delovati 
Metalurška industrijska šola 
in kasneje tudi internat. 

V prispevku MESTO V SO-
ŽITJU Z RAZVOJEM ŽE-
LEZARSTVAJe premalo pou-
darjen izum feromangana, ki 
ga je leta 1872 iznašel Lam-
bert Pantz, kije pomenil zgo-
dovinski prelom za nadaljnji 
razvoj železarstva, in prav 
zato bi njegovo ime in slika so-
dila med POMEMBNE 
OSEBNOSTI. Vpodpo^avju 
Kadri iz drugih republik in 
pokrajin je izpuščeno dejstvo, 
da je te kadre Železarna celo 

vabila, ker je kritično primanj-
kovalo delavcev za najtežje 
obrate - plavž, martinarno, 
elektro jeklamo, brez katerih 
tudi druge proizvodnje ne bi 
bilo. Omembe vredno bi bilo 
tudi začeto prizadevanje Žele-
zarne za čistejše okolje - use-
dalne jame, zelo draga odpra-
ševalna naprava idr. Ko avtor 
omenja "naloge" takratnih 
članov Komunistične part^e 
Jugoslavije oz. Slovenije v Že-
lezarni, ni navedel njihove 
najpomembnejše naloge "bit-
ke" za doseganje letnih plan-
skih obveznosti in ogromno 
prostovoljnega dela, ki so ga 
opravili v Železarni pa tudi 
izven nje. 

Zelo skromen in pomanjkljiv 
je prispevek STOJI UČILNA 
ZIDANA. Na Jesenicah smo 
npr. že leta jgjo imeli ne ene-
ga, ampak tri vrtce, na današ-
nji Cesti železarjev poleg De-
lavskega doma, pri Balohu in 
pri Rajmondu. Pri srednjih šo-
lah ni besede o tem, daje KID 
leta 193S ustanovila Šolo za 
vzgojo kvalijiciranih delavcev, 
in kot posebnost, da Je nemški 
okupator, ki je vse šole spreme-
nil v nemške, na tej šoli dovolil 
poučevati v slovenskem jeziku. 
Dalje, daje jeseni leta »946 v 
barakah v Podmežakli začela 
delovati Metalurška industrij-
ska šola do leta 1949, od leta 
194S dalje pa nekaj let tudi 
internat. Reven zapis je tudi o 
Glasbeni šoli. Že med okupa-
cijo je npr. delovala neke vrste 
tovarniška glasbena šola za 
kader mladinske godbe. V Šol-
skem letu 1^46/4^ je bil na Je-
senicah organiziran že glas-
beni tečaj in 1. septembra 
1947 pa je bila ustanovljena 
Državna glasbena šola Jeseni-
ce. 

Veliko pomanjkljivosti in ne-
točnosti najdemo tudi v se-
stavku KULTURNA IN 
ŠPORTNA PRIZADEVA-
NJA. Omenil bom le nekaj 
najbolj vidnih. Leta 1913 npr. 
ni bilo na Jesenicah ustanov-
ljeno Telovadno društvo Svo-
boda, pač pa je marca 1912 
začela delovati podružnica 
Delavskega kulturnega dru-
štva Vzajemnost s sedežem v 
Ljubljani. Aprila 1913 ga je 
zaradi govora Ivana Cankar-
ja avstro-ogrska oblast razpu-
stila, vendar pa je v Ljubljani 
že septembra 1913 nastala 
Zveza Svobod in obnovljena 
podružnica tudi na Jeseni-
cah. Sicer Je omenjen gledali-
ški delavec in režiser Jakob 
Špicar in njegova Miklova 
Zala, ne omenja pa izvedbe 
farse Ivana Cankarja Pohuj-
šanje v dolini Šentflorjanski 
in Gledališkega društva Jese-
nice, kije svoje pomembno de-
lovanje sklenilo spomladi 
1914. Povsem napačna je ugo-
tovitev, da je pri Jelenu, 1» De-
lavskem domu prenehala kul-
turna dejavnost oz. bila "po-
stavljena na cesto", ko je KID 
kupil to stavbo. Dejansko pa 

je že drugič Kraljevska banska 
uprava razpustila DKD Ena-
kost, naslednico Svobode, in 1. 

Januarja 1940 zapečatila nje-
ne prostore pri Jelenu in za-
plenila imetje. 

Pri opisu športne dejavnosti se 
npr. omenja imeniten orodni 
telovadec pri SOKOLU Janez 
Pristov, izpušča pa enakovre-
den telovadec pri ORLU Fritz 

Natlačen. Zasledimo le posa-
mezna imena, čeprav se Je 
športna dejavnost na Jeseni-
cah izkazovala s številno ude-
ležbo športnikov na svetovnih 
prvenstvih in olimpijadah. V 
zapisu bi zaslužili svoja ime-
na in panogo udeleženci pred 
II. svetovno vojno, prav tako 
pa zimski športniki, telovadke 
in telovadci na povojnih ude-
ležbah. 
Preskromen je tudi prikaz kul-
turnega in športnega delova-
nja po drugi svetovni vojni. Je-
seniška Svoboda je desetletja 
sodila v vrh slovenske ljubitelj-
ske dejavnosti. Jeseniško gleda-
lišče Je bilo v letih 1961, 1963 
in 1965 najboljše amatersko 
gledališče Slovenije in takrat-
ne Jugoslavije in je zato v teh 
letih tudi sodelovalo na festi-
valih najboljših amaterskih 
dramskih skupin Evrope. Da-
lje, leta 1965 je bil ustanovljen 
Pihalni orkester jeseniških že-
lezarjev, rte železarn, brez 
hruščanske godbe, ki je kot sa-
mostojni korpus delovala še 
nekaj let. V to poglavje bi sodil 
tudi prikaz zelo bogate zalo-
žnike dejavnosti na Jesenicah 
-zbornik Jeklo in ljudje oz. Je-
seniški zbornik, deset knjig 
Male Čufarjeve knjižnice, 
kulturno umetniška priloga 
Železarja LISTI... Na podro-
čju športa smo imeli številne 
državne prvake in udeležence 
zvezne lige, pa nič o njih. 
Pod tem naslovom nikjer ne 
najdemo ničesar o občinskih 
svetih oziroma zvezah, ki so 
povezovala društva - športna, 
kulturna, planinska, gasilska 
... in odigravala pomembno 
razvojno vlogo. Ničesar o vr-
hunskih alpinistih - Jožu 
Čopu, "zlati navezi", hima-
lajcih idr. 

Najbolj pa v knjigi zbode v oči 
prispevek POMEMBNI KUL-
TURNIŠKI LJUDJE in člo-
vek se sprašuje, ali smo na na-
šem območju v 200 letih res 
imeli samo 17 omembe vred-
nih osebnosti, zaslužnih za 
razvoj in promocijo našega 
obmot^a. Kako je lahko izpa-
dlo ime mednarodnega moj-
stra fotografije Slavka Smole-
ja in drugih, svetovno znanih 
fotografov, pa imena že uve-
ljavljenih literatov - Valentina 
Cundriča, Marka Hudnika, 
glasbenikov in komponistov 
Janka Pribošiča, Ivana Knifi-
ca, opernega pevca Jake Jera-
ša in številnih gledaliških de-
lavcev, organizatorjev in ani-
matorjev. Isto velja za druga 
področja družbenega oz. druš-
tvenega življenja. Pogrešamo 
ime Franceta Žvana, ki je v 
času predsedovanja skupščini 
občine (županovanja) ustva-
ril kar nekaj sto novih delo 
vnih mest za ženske, pa ne-
kajletnega dekana Univerze 
in znanega ekonomista dr. Jo-
žeta Mencingerja, najpo-
membnejše aktene pri povoj-
nem razvoju Železarne. S 
temi dopolnitvami bi samo 
dokazovali, da smo tudi v 
znanstvenem, inovativnem, 
umetniškem in kreativnem 
pogledu zelo bogato območje. 
Da smo imeli ljudi, ki so ved-
no našli pot iz krize in težav 
in zapisali novo poglavje v 
naši zgodovini. 

loŽA VARL 

Gizela in Antonija 
dopolnili 90 let 
J A N K O R A B I Č 

Predsednici krajevnih skup-
nosti Staneta Bokala in Cirila 
Tavčarja Mili Ilenič in Vera 
Pintar sta pred dnevi obiskali 
dve krajanki v Domu upoko-
jencev dr. Franceta Berglja na 
Jesenicah. V začetku leta se je 
pri obeh življenjski vrtiljak 
ustavil pri številki 90. Čeprav 
v visoki starosti, sta še vedno 

leta je razdajala svojo dobro 
voljo in veliko energijo. Če-
prav nikoli ni bila učiteljijca, je 
na svojevrsten način vzgajala 
številne otroke na Plavžu. Lo-
tili so se vsega, tudi iger in z 
njimi nastopali naokoli. 20 let 
je vodila interesne dejavnosti 
v Osnovni šoli Toneta Čufar-
ja. Ves čas Gizela v sebi nosi 
velike vrline. Najprej je bila 
skrbna mati, potem je z veliko 

m m ' 

dobro razpoloženi, polni spo-
minov na dolgo življenjsko 
pot In kar je posebej zanimi-
vo: obe sta velik del življenja 
namenili izdelavi najrazlič-
nejših ročnih del. 
Gizela Velikonja je svoj visoki 
okrogli jubOej dočakala prav 
ob vstopu v novo leto. 1. janu-
arja. Rodila je pet otrok. Da 
nes je ponosna na naslednike 
Ima šest vnukov, pet pravnu 
kov in prapravnukinjo Laro 
ki bo marca dopolnila tri leta 
Ob težkih življenjskih preiz 
kušnjah v mladosti z majhni 
mi otroki je kasneje velik 
ustvarjalni pečat pustila v kra-
jevnih skupnostih na Plavžu. 
Bila je vsestransko dejavna v 
več organizacijah, še posebej 
v Sekciji žensk Plavž. Leta in 

energije, voljo in smislom 
opravljala številne dejavnosti. 
Poudarek je dajala druženju, 
medsebojnemu spoštovanju 
med ljudini. Za vse to je ob ju-
bileju dobila kup lepih čestitk. 
Druga jubilantla Antonija Te-
pina je 90 let dopolnila n. ja-
nuarja. Tudi njej so ob jubile-
ju, ki ga je praznovala v krogu 
družine in v domu dr. France-
ta Berglja, spomini poromali 
na dolgo ži\djenjsko pot. Rodi-
la je sina in hčerko, danes ima 
tri vnuke in štiri pravnuke. Za 
odhod v dom se je odločila 
predvsem zaradi družbe in se 
tam sedaj zelo dobro počuti. 
Prej je 25 let vodila krožek roč-
nih del pri Društvu upokojen-
cev Jesenice. Teh spretnosti 
ne zanemarja tudi v domu. 

Modelarji v Mladinskem centru Jesenice 

V okviru pestrih dejavnosti Mladinskega centra Jesenice je 
potekala tudi modelarska delavnica. Mladi modelarji pod 
vodstvom Tomaža Noča so izdelovali svoje modele tek-
movalnih čolnov. U. P. 



PISMA, MNENJA 

v spomin 

TONE RAZINGER 
1921-2006 

v petek, 8. decembra 2006, smo se na pokopališču na Blej-
ski Dobravi poslovili od Toneta RAZINGERJA, jeseniškega 
športnika • olimpijca. 
Poslovili smo se od še enega velikega človeka jeseniškega 
športa. Tone Razinger je bil rojen leta ig2i na Jesenicah. 
Okolje, v katerem je preživljal mladost, ga je zvabilo na 
športna igrišča in smučarske strmine. Bil je vsestranski 
športnik. Najdemo ga med Jeseniškimi nogometaši in smu-
čarji. Leta 1939 je osvajal prva mesta v alpskem smučanju 
(smuk, slalom). Tekmoval pa je tudi v tekih in smučarskih 
skokih oziroma v klasični kombinaciji. Po drugi svetovni 
vojni se je povsem posvetil klasični kombinaciji. Na sveto-
vnem prvenstvu leta 1947 je osvojil izvrstno 14. mesto v kla-
sični kombinaciji, leto kasneje pa je nastopil na olimpijskih 
igrah v St. Moritzu. Zanimivo, daje bilo na igrah v St. 
Moritzu sedemnajst športnikov iz takratne države, od tega 
Jih je šestnajst prihajalo iz Gorenjske. Tone Razinger Je ta-
krat nastopil kar v treh tekmah. V teku na 18 km Je bil ji, 
nastopil Je tudi v štafeti 4 x 10 km in s štafeto osvojil deveto 
mesto, nato pa Je nastopil še v klasični kombinaciji in zase-
del 24. mesto. Svojo reprezentančno pot Je sklenil leta 1950. 
Nekaj časa je še sodeloval v matičnem Smučarskem klubu 
Jesenice kot trener in športni delavec. Med drugim je po nje-
govi zaslugi za ledamo hokejskega igrišča takrat zrasla tudi 
jj-metrska skakalnica, kije nekaj let služila za treninge 
skakalcev. 

Tone RazingerJe bil tudi vnet čebelar in med čebelarji je de-
loval prakti^o do svoje smrti. 
Na pokopališču na Blejski Dobravi seje od Toneta Razin-
getja v imenu Olimpijskega komiteja Slovenije, Športnega 
društva Jesenice - smučarskega kluba ter Športne zveze Je-
senice poslovil Član skupščine Olimpijskega komiteja Slove-
nije in sekretar Športne zveze Jesenice Brane Jeršin, ki je p 
poslovilnem govoru citiral znanega Jeseniškega športnika, 
trenerja in pedagoga mag. Viktorja Krevslja, neutrudnega 
zbiratelja športnih biserov preteklosti v Gomjesavski dolini. 
Že pred nekaj leti je v svoji knjigi Teme in dileme športa iz-
postavil zelo aktualno vprašanje, pravzaprav Je zapisal ne-
kako takole: 
"Vsakdo se ima pravico identificirati s športnimi heroji, ki 
so po njegovem mnenju ideal. Tujci imajo različne pojme, 
kdo Je lahko idol in športna legenda. To Je avtentičen, pri-
sten, čist, pravi, pravičen, moder, vzoren, veljaven, časten. 
A Slovenci imamo do svojih športnih junakov drugačen kri-
terij, kot ga imajo drugi narodi. V slovenskem etimološkem 
slovarju termina legenda ni. Ali legend Slovenci ne potrebu-
jemo?" Odgovor na to vprašanje je: "Slovenci imamo šport-
ne ase, ki so legende. Tudi Jeseničani Jih imamo. Med nji-
mi Je na častnem mestu Tone Razinger, športnik, ki seje 
zapisal v slovensko in jeseniško športno zgodovino." 
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Na jesenicah se je znova razvnela polemika o preimenova-
nju glavne ceste skozi mesto Ceste maršala Tita. Mnenja so 
različna, se pa na Jesenicah najde še marsikdo, ki bi pritrdil 
zgornjemu grafitu, ki ga je naš fotograf Janez Pipan ujel v 
objektiv sredi mesta. U. P. 

G G naročnine 
04/201 42 41, e-pošta: narocnine@g-glas.si 
www.gorenjskig as.si 

Bližajoča se 
regionalizacija 

Bliža se čas, ko bo državni 
zbor pričel sprejemati regijsko 
zakonodajo, ki bo uzakonila 
regionalno razdelitev v Slove-
niji in določila mqe novih po-
krajin. Od tega, kakšne pokra-

jine bomo imeli, pa bo odvisna 
prihodnost marsikaterega pre-
dela Slovenije, zato bo najtrši 
oreh v seriji zakoru)v o pokraji-
nah "zakon o obmo^ih pokra-

jin", ki bo odločal o tem, kateri 
predel države bo dobil status 
pokrajine. Bojim se, da pokra-
jine ne bodo nastajale po stro-
kovnih kriterijih ali po volji 
prebivalcev, temveč po željah 
političnih lobijev. Že vrsto let 
zasledujem v medijih bolj ali 
manj strokovne razprave o 
tem, kakšne pokrajine bi bile 
najbolj primerne za Slovenijo. 
O tem strokovnjaki niso eno-
tnega mnenja. Nekateri se zav-
zemajo za ve^e število pokra-
jin (do 20), drugi za manjše 
število (do 8). Kaj bo za drža-
vo boljše, ne vem, vsaka razde-
litev ima svoje prednosti in sla-
bosti, vem pa, da bi bUa razde-
litev Slovenije na 14 pokrajin, 
tako kot si Jo zamišlja ministr-
stvo za lokalno samoupravo, 
krivična in nepoštena do neka-
terih prebivalcev Slovenije, ver-

jetno pa tudi ustavru) sporna. 

V mislih imam Gorenjsko. 
Če se bo parlament odločil za 
velike pokrajine. Je razumljivo, 
da bo Gorenjska ena sama po-
krajina. V primeru pa, da bo 
parlament podpri sedanji pred-
log manjših pokrajin, mora 
tudi Zgornja Gorenjska dobiti 
možnost, da postane samostoj-
na pokrajina. Zgornjo Gorenj-
sko sestavlja sedem občin in 
zavzema trikotnik med Brez-

jami, Bohinjem in Ratečami. 
Ima približno toliko prebival-
cev kot Savinjsko-Šaleška po-
krajina, Zasavska pokrajina 
in Spodnja podravska pokraji-
na. Tudi po površini so približ-
no enako velike in tudi razlogi 
za ustanovitev so podobni, ven-
dar pa drugače od omenjenih 
Zgornja Gorenjska ni nikjer 
omenjena kot možna pokraji-
na. Zakaj Je Zgornja Gorenj-
ska tako zapostavljena? Naj-
verjetneje zaradi tega, ker 
nima političnih botrov, nima 
svojega poslanca v državnem 
zboru in nima "močriega" po-
litika v vrhovih strank. Zato Je 
moja bojazen, da bodo bodoče 
pokrajine predvsem politične 
tvorbe, utemeljena. 

A V G U S T M E N C I N G E R 

Oškodovanje malih 
delničarjev 

Po mnenju mno^h ljudi je 
Slovenija uspešna tranzicijska 
država. Tudi BDPse povečuje, 
a žal so razlike med ljudmi 
vedno vti^c. Veliki lastniki ka-
pitala bogatijo, tudi na račun 
malih delničarjev. Ko Je bil se-
danji predsednik države leta 

1993 prvi minister, je državlja-
nom ob izročitvi certifikatov 
med drugim sporočil: "Bodite 
dober gospodar." To nikakor ni 
bilo dovolj, da bi se preprečile 
zlorabe. Že takrat je bila drža-
va lastnica železarn. Za pre-
strukturiranje Je sicer ponudila 
korenček, na drugi strani pa Je 
več Jemala. Hitro seje zmanj-
ševalo število delavcev, zaposle-
nim pa je namesto dela plač iz-
stavila listine. Navedene obvez-
nosti države so za 5. joo malih 
delničarjev Jeseniške lokacije še 
vedno le oddaljene sanje. 
Družba pooblaščenka Lameta, 
d. d., ustartovlJerM leta i^gS.je 
sicer dobro gospodarila, delova-
la racionalno z najmanjšimi 
možnimi stroški, vendar so o 
premoženju odločali drugi. Po 
neuspešnih poskusih prodaje 
železarn v preteklosti Je letošnji 
razpis za zamenjavo lastnika 
55 odstotkov deleža spet dvignil 
temperaturo. 

V15 letih samostojne države 
se Je veliko govorilo o nacional-
nem interesu in zgodbi o uspe-
hu. Danes vemo, da Je šlo pred-
vsem za zavajanje. Veliki de-
mokrat in častni predsednik 
SDS dr. Jože Pučnik je leta 
2002 zapisal: "Zato imamo 
tudi v SDS obih možnosti raz-
vijati kritiko in pozitivne pred-
ite na ideji družbene zaveze, 
kapitala in vseh paradržavnih 
skladov." Prepričan sem, da se 
tega zaveda tudi vladna koali-
cija, le upravljavci podjetij, 
tudi z večinskim državnim ka-
pitalom očitno nočejo sprgeti, 
da lastnina zavezuje. 

Zapostavljanje jeseniške lo-
kacije pa sega več desetletij na-
zaj. V sedemdesetih letih Je bila 
železarna končno na vrsti za 
razvoj elektrontetalurgije, da bi 
opustila zastarele plavže in 
martinovke. A žal je bilo toliko 
nasprotnikov, da se je novaje-
klama zgradila z desetletno 
zamudo. Tako se niso mogle 
koristiti ugodne cene električne 
energije v osemdesetih letih, da 
bi odplačali kredite. Nova teh-
nologija Je že leta 1989 omogo-
čila celo odkup kreditov v višini 
11 milijonov dolarjev. V devet-
desetih letih pa Je prišlo do iz-
gube trga, a vseeno je šel razvoj 
naprej in Acroni Je danes iz-
redno uspešno podjetje. BrezJe-
klame ne bi bilo niti teh 1.400 
delovnih mest. Tudi samostoj-
na Slovenija ni omogočila nor-
malnega razvoja, saj je bilo tre-
ba do leta 1999 plačevati mno-
go višje cene za električno ener-
gijo kot konkurenca v tujini, pa 
tudi carino za pomembne su-
rovine. Šele ustavitev dobave 
50 odstotkov električne energije 
JEK HrvaŠki je omogočila ev-
ropske cene tudi za Acroni. 

Udeležba države v prestruk-
turiranju pa nikoli ni nadome-
stila tistega, kar je bilo vzeto. 
Pa ne gre le za proizvodne 
družbe, ampak tudi za oškodo-
vanje malih delničarjev, ki so 
vložili listine in certifikate. O 
tistih, katerim listine niso do-
volili niti uveljaviti, bolje, da ne 
govorimo. Piko na i je večinski 
lastnik družbe SIJ dodal letos. 

ko Je spremenil model privati-
zacije in znižal nominalruj 
vrednost delnic. Zategovanje 
pasov delavcev, ko seje gradila 
Jeklama, neizplačane plače na 
začetku devetdesetih let in vlo-
ženi certifikati kot znak za-
upanja v družbo Acroni očitno 
odnaša uničujoči plaz inte-
resov velekapitala. Pričakovati 

Je, da bo skupščina LameU 23. 
Januarja dala nove idge, kako 
preprečiti c^odovanje. Po sko-
raj poldrugem desetle^u izdaje 
vrednotnic bi že obresti pome-
nile znatno premoženje, tf na-
ših primerih pa se večinski last-
nik izogiba ceh priznanju no-
minalnih vrednosti. Da bi bila 
nesreča še ve^a,Je lokalni skup-
nosti še vedno onemogočena re-
vitalizacija opuščenih obratov 
in parcel kot tudi solastništvo v 
najpomembnejši družbi na 
Zgornjem Gorenjskem. 

E R N E S T P U Š N I K 

Zakaj preimenovanje 
Ceste maršala Tita? 

Kmalu po osamosvojitvi so 
se tudi na Jesenicah pojavili 
kameleoni, ki so predlagali pre-
imenovanje nekaterih cest in 
ulic. Najbolj jih moti naša 
glavna cesta, to je Cesta marša-
la Tita. Zadeva Je potem za 
nekaj časa potihnila in upal 
sem, da Je takšne predlagatelje 
končno srečala pamet. Pa sem 
se spet enkrat uštel. V Januar-
skih Jeseniških novicah sem 
prebral prispevek gospoda 
Marjana Čuferja, da naj bi to 
cesto preimenovali v nekakštto 
Evropsko cesto. Prav to ime pa 
se mi zdi popolnoma nepri-
merno. Zakaj? Z Evropo ima-
mo le malo skupnega, čeprav Je 
Slovenija postala nekakšna 
pridružena članica EU, To 
članstvo smo seveda draga pla-
čali. Tudi nova valuta "evro"Je 
posledica, da se Je pri nas rev-
ščina še povečala, saj so pri me-
njavi tolarja cene krepko po-
skočile navzgor! Delavske plače 
in pokojnine so v državah EU 
vsaj trikrat viS/e kot pri ruis ob 
tem, da so tam cene enake ali 
pa celo nižje. To članstvo nam 
torej ni prineslo nič dobrega. 
Sicer pa se mi zdi, da smo z 
eno nogo še vedno na Balkanu. 
Na silvestrovo so v našem glav-
nem mestu vse do Jutra prepe-
vali dobro plačani balkanski 
pevci. Tudi župan naše prestol-
nice ni Slovenec! 

Pa naj se povrnem nazaj k 
Cesti maršala Tita. Razlogov, 
da naj to ime ostane, je več kot 
dovolj. Tito Je bil sin slovenske 
matere, na kar bi morali biti 
Slovenci še posebno ponosni. V 
času okupacije je bil vrhovni 
komandant partizanske vojske, 
ki se je borila za osvoboditev. 
Po osvoboditvi Je bil kot pred-
sednik socialističtte Jugoslavije 
znan po vsem svetu. Bil je tudi 
eden od ustanoviteljev gibanja 
neuvrščenih. Posebno nas Slo-
vence je imel zelo rad, zato ni 
čudno, da Je prav k ruim rad 

pogosto zahajal. Kolikšen je bil 
njegov ugled v svetu, seje poka-
zalo na njegovem pogrebu, ka-
mor so prišli državniki z vsega 
sveta, tudi iz zahodnih držav! 
Trditev, da ni nikjer več Titove 
ceste pri nas, ne drži! V Kopru 
imamo Titov trg, v Velenju pa 
še vedno stoji Titov kip, nekoli-
ko pomanjšana različica tiste-
ga v Kumrovcu. Če si nekateri 
danes še tako zatiskajo oči. Je 
dejstvo, da Slovenci še nikoli 
nismo in še dolgo ne bomo žive-
li tako dobro kot v Titovih ča-
sih. Zato ni čudno, da je nostal-
gija za njimi vse ve^a. Takrat 
smo vsi imeli delo, redne plače 
in dober življenjski standard. 
Kaj pa imamo danes? Prav na 
Jesenicah je s propadom žele-
zarne nastala velika revščina. 
Izguba delovnih mest Je velika, 
zato si upam zapisati, da so 
prav Jesenice eno najbolj revnih 
mest 1» Sloveniji! Sicer paJe živ-
ljenjski standard večinskega na-
roda veliko slabši kot v Titovih 
časih. • 

Če bo do preimenovanja k 
prišlo, me zanima, kdo Je pri-
pravljen plačati stroške za to 
neumnost? Vedeti moramo, 
da Je to povezano z visokimi fi-
nančnimi stroški, katere bi se-
veda spet naprtili že tako obu-
božanim občanom. Prav na 
Cesti maršala Tita imamo šte-
vilne ustanove in podjetja, zato 
naj Jih naštejem vsaj nekaj: 
Gorenjska banka, Policija, Že-
lezniška postaja. Pošta, Zava-
rovalnica "Triglav", Sodišče, 
ZPIZ, Zdravstveni dom. 
Upravna enota in Bolnišnica. 
Ob tem je vsaj še dva ducata lo-
kalov in trgovin. Vsi ti bi mora-
li zamenjati žige in formidar-
Je, rui katerih Je "giora". Seve-
da pa je treba zamenjati vse 
hišne številke na stavbah. Ob-
čani bi morali zamenjati vse 
dokumente, od osebnih izkaz-
nic, potnih listov, bančnih in 
zdravstvenih kartic in vozni-
ških dovoljenj. Stroški, da se ti 
stemni pred očmi! 

Za konec le še tole. Strinjam 
se z besedami našega župana, 
gospoda Tomaža Toma Men-
cingerja, ki Je dtjal, da imamo 
na Jesenicah veliko več bolj pe-
rečih problemov, kot pa je to 
preimenovanje. Naj Jih tudi 
sam omenim vsaj nekaj. Nujna 
Je rekonstrukcija Ceste Cirila 
Tavčarja, Viktorja Kejžarja in 
Delavske ulice. Fasada Gleda-
lišča Toneta Čufarja me še naj-
bolj spominja na kakšno za-
puščeno stavbo. Parkirni pros-
tor pri pokopališču na Blejski 
Dobravi Je še vedno makadam-
ski, kot v kakšni zakotni vasi! 
Še bi lahko našteval, a naj bo 
dovolj. Takole bom rekel. Če se 
bodo zahteve za preimenovanje 
Ceste maršala Tita še nadalje-
vale, potem Je treba razpisati 
rrferendum. Vem, daje to spet 
strošek, a drugače ne gre. O 
tako pomembnem vprašanju 
nikakor ne more in ne sme od-
ločati le peščica prenapetežev 
na Jesenicah! 

J A N K O F O N . 
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ZANIMIVOSTI 

Beseda Harlem je v KS Sava očitno zelo priljubljena. Po logiki bi morala predstavljati oznako za zanemarjen predel mesta 
kot v New Yorku, od jeseniških stavb pa bi si to oznako zaslužila nekdanji ponos mesta Delavski dom ali telovadnica Sred-
nje šole Jesenice. 

I 

SAT 
no v svet 

•A • m 
INET • TELEFOl 

CENIK PRISTOPA NA INTENET 
Paket Hitrost prenosa EUR/mesec SIT/mesec 

JeseniceNet 4096 4096/768 kbit/s 38,39 9.200,00 
JesenioeNet 3072 S 3072/576 kbit/s 34,22 8.200,ob 
JeseniceNet 3072 3072/384 kbit/s 30,os 7.200,00 
JeseniceNet 1536 S 1536/768 kbit/s 25,87 6.200,oo 
JeseniceNet 1536 1536/384 kbit/s 21,70 5.200,00 
JeseniceNet 768 768/384 kbit/s 17,63 4.200,00 
JeseniceNet 512 512/128 kbit/s 13,35 3.200,00 
JeseniceNet 128 128/64 kbit/s 9,18 2.200,00 
JeseniceNet 64* 64/64 kbit/s 4,09 980,00 
Varovalni sistem F-secure 1,50 359,46 

NOVO - DIGITAt^A KABELSKA TELEVIZIJA 
• več slovenskih iri Jujih programov 

•J kristelno čista slika 
I enostaveafilfSfijazei^ programov 

• r g z l l ^ u ^ ^ r ^ m s 

Ceniki za digitalno TV EUR SIT 

nakup sprejemnika 80,12 19.200,00 
nakup sprejemnika skupaj z 12-meseč:no obvezo 
plačevanja kateregakoli plačljivega digitalnega paketa 37,58 9.000,00 

BBBUS 
Mesečna naročnina Polna cena EUR SIT 

Paket A 7,01 1.680,00 
Paket E 10,16 2.520,00 
Program HBO 8,30 1.990,00 
Paket A + E 12,48 2.990,00 
Paket A + program HBO 12,48 2.990,00 
Paket E + program HBO 14,56 3.490,00 
Paket A + E + program HBO 16,65 3.990,00 

NOVO - IP telefonija: 
• ugodna cena naročnine 

konkurenčna cena telefonskih impulzov 
• dve telefonski številki 

• pregled opravljenih klicev na spletu 

Prijave in informacije 
na naslovu: 

TELESAT, d. o. o., Jesenice 
Cesta talcev 20, 4270 Jesenice 
Tel.: 04 /58 65 250, fax: 04 /58 65 252 
E-naslov: info@telesat.si 
www.telesat.si 

Ocvirki, pohvale 

Medtem ko je desna polovica Ceste 1. maja jasno označena 
kot čista cona, se na levem obrežju reke Save kaže bolj 
žalostna podoba. 

Potem ko je v uredništvo po novoletnem veselju prišla fo-
tografija popolnoma uničenega betonskega valja za smeti 
ob pešpoti nad Cesto železarjev, pa je sedanja podoba iste-
ga objekta že povsem drugačna. 

Tudi objekt na Benedičičevi, kjer je na pol porušena streha 
zapuščene garaže resno ogrožala otroke pri igri, ima objekt 
že novo, lepšo podobo. 
I B E S E D I L O IN FOTO: J A N E Z P I P A N 

mailto:info@telesat.si
http://www.telesat.si


Jeseniške novice, petek, 26. januarja 2007 

ZANIMIVOSTI 

Pogovor z županom na ATM TV 

Pogovor z jeseniškim županom Tomažem Tomom 
Mencingerjem o aktualnem dogajanju v občini bo na ka-
belskem kanalu ATM TV Kranjska Gora v petek, 26. januar-
ja, ob 20. url. Če želite povedati svoje mnenje, postaviti 
vprašanje, pokličite na telefonski številki 04/ 5885 150 ali 
5885151. 

Prvi glas Gorenjske 2007 

Radio Triglav bo 31. marca organiziral tradicionalno prire-
ditev Prvi glas Gorenjske, ki letos praznuje že 36 let. Kot je 
sporočila vodja prireditve Nataša Harej z Radia Triglav, se 
lahko prijavijo neuveljavljene pevke in pevci, stari od 13 do 
30 let. Prijave zbirajo do 31. januarja po pošti na naslov Ra-
dio Triglav, Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice ali po elek-
tronski pošti info@radiotriglav.si. V prijavi je treba navesti 
ime in priimek, rojstni datum, domači naslov, naslov elek-
tronske pošte ter naslov slovenske pesmi, ki jo bodo zapeli 
na avdiciji. Prijavljene bodo o avdiciji pisno obvestili. U. P. 

v kratkem pnčakujemo 3000. novega naročnika na Coienjski glas. ki ga £aka bogata 
nagrada: darilni bon pri turistični agenciji za 2 osebi v vrednosti 2 x 104.32 EUR 
(z X 25.000 SH), pet novih narednikov pred in po tritisofem pa {epo p r e s e n e ^ j e , 
Naročite se na Gorenjski glas in poleg 2 0 - 2 5 % popusta P^ naročnini In mnogih dmgih 
ugodnostih morda prejmete tudi nagrado. 

Gorenjski Oas Za vas beležimo čas 

Od mesa do šarkeljna 
Tudi tokrat povzemamo nekaj receptov iz knjižice Recepti babice, ene župnikove kuharice. Recepte je 
dobesedno prepisal in v knjižico ročno skup spravil Ladislav Črnologar. 

Meso v šlafroku 

Daj v kastrolo goveje meso, 
okrog njega daj malo koren-
čka in na debelo ziezane če-
bulce, potem še malo masti, 
zalij z juho in pusti tenstati. 
Ko je pečeno, na bolj tanke 
šnitice izrezati in ga daj v 
skledico in z naribanim si-
rom potresi. Potem naredi: v 
enem lončku 2 žlici smetene. 
vmešaj, 2 cela jajčka in 2 ru-
menjaka, vsoli in dobro vme-
šaj, to kar na meso vlij v tisto 
skledico, daj peči in ko je 
malo rumeno, potresi še en-
krat s sirom in drobtinicami 
in s putrom zabeli. 

Telečji ragu 

Zreži meso na take kose ka-
kor za juho, ga kuhaš ravno 
tako kakor za ragu juho, nare-
diš gosto omako kot za juho. 

Ajmoht 

1. Daj kuhati meso, potem na-
redi ajnpren in zabeli, daj no-
tri malo majarona, peteršilja, 
korenčka in malo zelene. 
2. Daj v kastrolo malo masti 
in malo cukra da se pošpina, 

potem daj notri drobno zreza-
no čebulco, ko se porumeni, 
daj notri telečje meso, malo 
popra in malo cele limonce. 
Potem ko se en čas to tensta, 
poštupaj malo z mokco in z 
gorko vodo ali pa z juho zalij, 
vsoli in malo vkisaj in daj 
malo majarončka. 

Natur šnicelni 

Nasoljeno teletino daj na 
mast speči. Na mast pa daj 
na debelo zrezano čebulco, 
poštupaj jih malo z mokco 
in jih speči. 

Smetanovi zrezki 

Telečje zrezke prepečeš na 
pol. Zelenjavo narezano na 
plateljčke restaš, potem vr-
žeš vse skupaj na zrezke. 
Dinstaj. Ko je gotovo, vza-
meš ven zrezke in narediš 
omako. V posodo deni sme-
tano, moko in kaprle. To 
mešaš z omako. 

Sarma 

Sfaširaj telečje meso. Potem 
vzameš poper, sol, muškat-
ni oreh, citronovo lupino pa 

naribaš. Jajca cela, malo pa-
prike in kuhanega riža, vse 
dobro premešaj ter zavij v 
celo kislo zelje. Dodeni v kas-
trolo malo juhe, špehove 
kože in duši eno uro. Pose-
bej v posodi narediš paprič-
no omako. Čebulo restamo, 
malo česna, paprike (ne pre-
več) ter paradižnik. To vrzi 
na sarmo in kuhaj. 

Šarkelj 
Naredi kvas takole: daj v šalco 
ali lonček frišgerma, 1 žlico 
cukra in malo moke in mlač-
nega mleka in ga pusti vzha-
jati. V eno bolj veliko skledo 

pa daj moke in daj ene pol li-
tra mlačnega mleka in ene 2 
dkg putra ali masla in malo 
vsoli, potem pa zamešaj in 
sklofaj tako dolgo, da bode 
delal mehurčke, potem daj 
notri 3 pesti rozinov in jih za-
mešaj, postavi skledo na en 
bolj gorak prostor in pusti 
vshajati. Ko je enkrat že gor, 
ga pa pregneti in ga daj s pu-
trom ali maslom pomazano 
kastrolo in ga daj na gorko, da 
pride gor. Ko pa pride gor, ga 
malo s cukrom potresi in pu-
trom ali maslom pomaži in 
ga daj peči v ror, še boljše, če 
ga daš v peč. 

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke 

Pravilno geslo iz prejšnje številke križanke se glasi BORIS 
PRAPROTNIK FOTO TRIGLAV. Sponzor križanke Foto Tri-
glav, Boris Praprotnik, s. p., Cesta maršala Tita 22a, 4270 Je-
senice, tel. 04/586 41 66, podarja naslednje nagrade: i. na-
grada • 40 brezplačnih fotografij formata io krat 15: Pavel 
Sturm, Stara Oselica 59, 4224 Gorenja vas; 2. nagrada -
brezplačno fotografiranje za dokumente: Andrej Jalen, Bo-
hinjska Bela 13, 4263 Bohinja Bela; 3. nagrada - 5-krat pove-
čava format 20 krat 30: Valerija Šavs, Franca Benedičiča lo, 
4270 Jesenice. Nagrajenci naj se za nagrade oglasijo v Foto 
Triglav na Jesenicah. Čestitamo! 

Nagrade prispeva studio Foto Jana, Titova 53b, 4270 Jesenice, telefon: 031/634747. i. nagra- Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon 
da: 50 fotografij formata 10 krat 15, 2. nagrada: fotografiranje za dokumente (štiri slike), 3. iz križanke) pošljite na dopisnicah do ponedeljka, 5. februarja 2007, na Gorenjski glas, Zo-
nagrada: vaša fotografija na čarobnem ali klasičnem lončku. isova 1, 4001 Kranj, p. p. 124 ali vržite v naš poštni nabiralnik. 
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Koledar prireditev 

Kulturne prireditve 

R A Z S T A V N I S A L O N D O L I K 

1 2 . J A N U A R J A - 7 . F E B R U A R J A 

Razstava fotografi) mojstrov fotografije Franca črva In Janeza Kra-
marja, člana Foto kluba jesenice 
Info: Razstavni salon Dolik, 04/583 25 06 

9 . F E B R U A R J A - 7 . M A R C A 
Skupinska razstava likovnih del članov RELIKA - Revirskih likovnikov 
Trbovlje. Info: Razstavni salon Dolik, 04/583 25 06 

K O S O V A G R A Š Č I N A 

1 . F E B R U A R J A - 9 . M A R C A 
Kiparska razstava "Umetnost v vosku" oblikovalca v vosku Ra^ela 
Samca. Odprtje razstave bo ob 18. uri 

Info: Cornjesavski muzej Jesenice, 04/583 35 00 

F O T O G A L E R I J A F O T O G R A F S K E G A D R U Š T V A J E S E N I C E 

7 . F E B R U A R J A O B i 8 . U R I 
Fotografska razstava fotografa Urankarja, člana Fotografskega društ-
va Radovljica. Info: Fotografsko druStvo Jesenice, 04/583 12 74 

G L E D A L I Š Č E T O N E T A Č U F A R J A 

1 . IN 9 . F E B R U A R J A O B 2 0 . U R I 
Gledališka komedija "Bil je Škrjanec" v Izvedbi Špas Teatra (za abon-
ma in izven). Info: Gledališče Toneta Čufarja Jesenice. 04/583 31 00 

4 . F E B R U A R J A O B 1 0 . U R I 

Vaša - naša matineja (program za najmlajše) 
Info: Gledališče Toneta Čufarja Jesenice. 04/583 31 00 

i 8 . F E B R U A R J A O B 1 0 . U R I 

Vaša • naša matineja, PREDSTAVA "Poklic coprnice Mice' v izvedbi 
Gledališča iz desnega žepka; igra, pleše in poje Lucija Čirovič 
Info: Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 04/583 31 00 

2 2 . F E B R U A R J A O B 1 9 . 3 0 
Premierna predstava Gledališča Toneta Čufarja Jesenice "MATIČEK 
SE ŽENI". Info: Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 04/583 31 00 

Glasbene prireditve 
G L E D A L I Š Č E T O N E T A Č U F A R J A 

D R U G A P O L O V I C A F E B R U A R J A 

Glasbena spremljava filma "Križarka Potemkin" v živo (za glasbeni 
abonma in izven). Info: Gledališče Toneta Ču^rja Jesenice 04/583 31 00 

D V O R A N A G L A S B E N E Š O L E 

7 . F E B R U A R J A O B 1 8 . U R I 
Nastop, posvečen slovenskemu kulturnemu prazniku z glasbenimi 
gosti iz Celovca. Glasbena šola Jesenice. 04/586 60 30 

D V O R A N A S L O V E N S K I J A V O R N I K 

i 6 . F E B R U A R J A O B 1 8 . U R I 
Pustni nastop. Glasbena šota Jesenice, 04/586 60 30 

Kino 
K I N O Ž E L E Z A R J E S E N I C E 

Več o sporedu Kina Železar Jesenice na spletni strani v r̂vvv/.gledalisce-
tc.si ali na telefonski številki 04/583 31 03. 

Predavanja, izobraževanja 

O B Č I N S K A K N J I Ž N I C A J E S E N I C E - O D D E L E K Z A O T R O K E 

V S A K P O N E D E L J E K 
OD i6. DO 17.30 - Ustvarjalna delavnica 

V S A K T O R E K 
OD 14. DO 15.30 • Ustvarjalna delavnica 
OD 16. D019. URE • Angleške urice 

V S A K O S R E D O 
OD 16. DO 17.30 - Ustvarjalna delavnica 

V S A K Č E T R T E K 

OD 15. DO 16.30 • Ustvarjalna delavnica 
OD 17. DO 17.45 - Ura pravljic 
OD 18. DO 1845 (VSAK ZADNJI ČETRTEK V MESECU) - Lepo je biti 
bralec • žrebanje uganke meseca 

V S A K P E T E K 
OD 16. DO 17.30 - Ustvarjalna delavnica 

O D P O N E D E L J K A D O P E T K A O D 7 . 3 0 D O 1 8 . 3 0 IN O B 

S O B O T A H O D 7 . 3 0 D O 1 2 . 3 0 U R E 

so otrokom na voljo štirje računalniki (internet, Word, računalniške 
igrice). Na ure pravljic so vabljeni otroci od 4. leta dalje, na ustvar-

jalne delavnice pa od 6. leta dalje. Info: Občinska knjižnica Jesenice • 
oddelek za otroke, 04/583 42 01 

S P L O Š N A B O L N I Š N I C A J E S E N I C E 

7 . F E B R U A R J A O B 1 8 . URI 
Predavanje "Kako ohraniti zdravje z ozaveščanjem?" Predavala bo 
Vasiljka Kokalj, dipl. med. ses. 
Info: Društvo bolnikov z osteoporozo, 04/580 67 51 

K O S O V A G R A Š Č I N A 

7 . F E B R U A R J A O B 1 7 . U R I 

Delavnica za otroke "Izdelovanje rudarskih lučk" 
Delavnica je brezplačna, pokrovitelj je ACRONI Jesenice. 
Info: Gornjesavski muzej Jesenice 04/583 35 00 

1 5 . F E B R U A R J A O B 1 8 . U R I 

Muzejski večer z dr. Vereno Vidrih Perko - "AKVILEJA" 
Info: Muzejsko društvo Jesenice 04/583 25 75 

M L A D I N S K I C E N T E R J E S E N I C E 

V S A K D E L A V N I K O D 1 0 . 3 0 D O 1 9 . U R E 

Dnevni klub - srednješolci in starejši; igranje namiznih družabnih 
iger, namiznega nogometa in tenisa ter igranje biljarda od 10.30 do 
19. ure 

V S A K D E L A V N I K O D 1 3 . 3 0 D O 1 5 . 3 0 
Vodene dejavnosti za osnovnošolce 

E N K R A T T E D E N S K O ( R A Z P O R E D N A W W W . M C - J E S E N I C E . S I ) 

Treningi namiznega nogometa Garlando 
Brezplačne inštrukcije s Simonom Zormanom 

V S A K T O R E K O B i 6 . U R I 
Jasnine ustvarjalne delavnice za osnovnošolce (brez prijav) 

V S A K O S R E D O O B 1 6 . U R I 
Srečanje s Pavlo Klinar, univ. dipl. soc. ped. 

E N K R A T T E D E N S K O 

(RAZPORED NA WWW.MC-JESENICE.S I ALI NA O4O/545 9 6 8 ) 
"Mama drama" - dramska skupina pod vodstvom Martina Sonca 

1 . F E B R U A R J A O B 1 9 . U R I 
Športno potopisno predavanje alpinista Mitje Šorna "Plezanje v gra-
nitnih stenah v parku Yosemite" 

5. IN 1 2 . F E B R U A R J A O B 1 6 . U R I 
'Izdelaj svoj model tekmovalnega Čolna MČ* 
Delavnice modelarstva vodi Tomaž Noč iz društva TOPSPEED 

6 . F E B R U A R J A O B 1 7 . U R I 
MCJ ob kulturnem prazniku: "Stand up Prešo - mladi, interpretirajte 
pesmi Franceta Prešerna po lastnem navdihu!" 

1 4 . F E B R U A R J A O B 1 6 . U R I 
"Nori žur v MCJ" za mlajše obiskovalce MCJ 

1 5 . F E B R U A R J A O B 1 9 . U R I 
Potopisno predavanje Mira Kodra "Čudovita Perzija • s poti po Iranu" 

1 7 . F E B R U A R J A O D 1 5 . U R E D A L J E 
"Upam si bit' maškara" 

pustna zabava z animacijskim programom za otroke in mladino na 
Ču^rjevem trgu 

1 9 . D O 2 3 . F E B R U A R J A O D i i . D O 1 4 . U R E 

"Počitniški program MCJ za osnovnošolce • vodene dejavnosti" 
Več na www.mc-jesenice.si 

1 9 . D O 2 3 . F E B R U A R J A O D 1 4 . D O 1 9 . U R E 

"Počitniški klub za mlade nad 15 let* 
Več na v^v^.mc-jesenice.si 

1 9 . D O 2 3 . F E B R U A R J A O B 1 0 . U R I 
''Počitniški plesni tečaj za osnovnošolce' 
Vodi Tina Jakopič - zbirajo se prijave, saj je število mest omejeno! 

2 2 , F E B R U A R J A O B 1 8 . U R I 
Družabni večer v MCJ 

2 3 . F E B R U A R J A 

Zaključek foto natečaja "Jesenice" 
Več na www.mc-jesenice.si 

2 7 . F E B R U A R J A O B 1 7 . U R I 
"Kvartopirsko popoldne" 
predstavitev in turnirji v različnih Igrah s kartami 

2 8 . F E B R U A R J A O B 1 9 . U R I 
"Taste of EUrope • Okus po Evropi" 

Družbeno kritični dokumentarni film o medkulturnosti z Urošem 
Lebarjem 
Opomba: Prijave na tečaje sprejemajo na 04/588 46 80 ali 588 46 81, 
na mcj-info(g>siol.net ali na dan pričetka tečajev, več informacij na 
www.mc-jesenice.si. 

Druge prireditve 

D O M U P O K O J E N C E V J A V O R N I K - K O R O Š K A B E L A 

3 . F E B R U A R J A O B 1 8 . U R I 
Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku 

Info: Društvo upokojencev Javornik-KoroŠka Bela, 04/583 1014 

7 . F E B R U A R J A O B 9 . U R I 
Pohod po poteh Kulturne dediščine • zborno mesto Turist na 
Slovenskem Javomrku 
Info: Društvo upokojencev javornik - Koroška Bela, 04/583 1014 

D O M U P O K O J E N C E V J E S E N I C E 

7 . F E B R U A R J A O B 1 7 . U R I 
Prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku - nastop kulturnih 
skupin. Info: Društvo upokojencev Jesenice, 04/583 26 70 

1 7 . F E 8 R U A R I A O B 1 8 . U R I 
Maškaradni bal. Info: Društvo upokojencev Jesenice, 04/583 26 70 

2 0 . F E B R U A R J A O B 1 8 . U R I 
Torkov pustni večer. Info: Društvo upokojencev Jesenice, 04/583 26 70 

K U L T U R N I D O M H R U Š I C A 

8 . F E B R U A R J A 
Prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku 
Info: KSD Hrušica, 041/525 771. in KS HruŠica, 041/904 298 

2 0 . F E B R U A R J A 
Pustno rajanje za otroke. Info: KS Hrušica, 041/904 298 

C E N T R A L N A P O S T A V L J A L N I C A Ž P J E S E N I C E - K u r i l n i š k a 

u l i c a 

1 7 . F E B R U A R J A O D 1 5 . D O 1 8 . U R E 
Ogled modulne makete na Jesenicah 
Milan Hribar, 040/706 740; www.vlaki.jesenice.net 

Športne prireditve 

P R I S T A V A , J A V O R N I Š K I R O V T 

4 . F E B R U A R J A O B 1 0 . U R I 
53. Kurirski smuk Pristava 2007 
Na tekmovanje vabijo vse občinske organizacije ZZB Slovenije, 
predšolske otroke, učence OŠ, veterane vojne za Slovenijo, občane 
občine Jesenice in drugih občin 
Info: KO ZZB NOS in TVD Partizan Javornik-Koroška Beta 

S M U Č I Š Č E Š P A N O V V R H 

1 0 . F E B R U A R J A O R 1 0 . U R I 

3. Veleslalom za pokal Španovega vrha - rekreativno tekmovanje v 
smučanju. Info: Zavod za šport Jesenice, 051/685 240 

1 9 . D O 2 3 . F E B R U A R J A O D 9 . 3 0 D O 1 2 . 3 0 

Vrtec na s n e ^ pod vodstvom vzgojiteljice in učitelja smučanja 
(za otroke od 4 do 10 let starosti) 
info: Zavod za šport Jesenice, 04/588 46 65 

Š P O R T N A D V O R A N A G I M N A Z I J E J E S E N I C E 

1 7 . F E B R U A R J A O B 1 0 . U R I 

Turnir rekreativnih ekip v odbojki 
Info: Zavod za šport Jesenice, 051/685 240 

Š P O R T N A D V O R A N A P O D M E Ž A K L A 

1 7 . DO 2 5 . F E B R U A R J A O D P O N . D O P E T . O D 1 3 . D O 1 4 . 

U R E , S O B . I N N E D . O D 1 4 . D O 1 5 . U R E 

Prosto drsanje za osnovnošolce in srednješolce 
Info: Zavod za Šport Jesenice, 04/588 46 65 

Š P O R T N I P A R K P O D M E Ž A K L A 

1 7 . D O 2 3 . F E B R U A R J A O D 1 2 . D O 1 3 . U R E 
Kegljanje na asfaltu za osnovnošolce in srednješolce pod vodstvom 
trenerja. Info: Zavod za šport Jesenice, 04/588 46 65 

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

Pripravil: TIC Turistično-infbrmacijski center Jesenice 
Tel.: 04/586 31 78, fiiks: 04/581 3411, http://www.iesenice-tourism.net 
e-naslov: tic^ragor.si, tic. jesen lce(g> s iol.net 
Koledar prireditev sesUvljajo prireditve v občini Jesenice, ki so jih ja-
vili organizatorji prireditev in s tem tudi odgovarjajo za pravilnost po-
datkov. Samo pisne prijave prireditev, ki niso zajeti v letnem koledar-
ju, oz. spremembe bomo sprejemali na naš naslov najkasneje do 15. 
dne v tekočem mesecu za prireditve za naslednji mesec. Organizatorji 
morajo spremembe za že objavljene prireditve sami objaviti v medt-
jih. 

http://www.mc-jesenice.si
http://WWW.MC-JESENICE.SI
http://www.mc-jesenice.si
http://www.mc-jesenice.si
http://www.mc-jesenice.si
http://www.vlaki.jesenice.net
http://www.iesenice-tourism.net
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Zimska Golica skriva 
številne pasti 
Poleg osnovne zimske opreme s o potrebne dereze, pa tudi cepin prav pride. 

J A N K O R A B I Č 

Ugodne vremenske razmere 
z malo snežnih padavin tudi 
v zimskih mesecih planin-
cem omogočajo vzpone na 
različne vrhove. V Karavan-
kah je priljubljena Golica 
(1835 m), ki je sicer najbolj 
oblegana v maju. Čeprav je 
bil v decembru in januarju 
zaradi majhnih količin snega 
možen vzpon na vrh, pa je 
povsod prežalo veliko nevar-
nosti. Predvsem so bili mož-
ni zdrsi na poledenelih povr-
šinah. Za varnost planincev 
in posredovanje ob nesrečah 
na tem območju skrbi posta-
ja GRS Jesenice. Načelnik 
Vlado Hlede z zadovoljstvom 
ugotavlja, da v zadnjih letih 
ni bilo večjih nesreč, čeprav 
je planincev vedno veliko. Za 
prvo polovico letošnje zime 
so značilne nenavadno viso-
ke temperature, ki so tudi vi-
soko v gorah porušile običaj-
ne zakone narave. Zaradi 
kopnih južnih pobočij je ves 

Medtem ko je bila v decembru in januarju v dolinah skorajda pomlad, pa je bila Golica prav 
zimska: obdana s snegom, meglenim morjem In pogledom na Triglav. 

čas nevarnost zdrsov. Poleg 
osnovne zimske opreme so 
potrebne dereze, pa tudi ce-
pin prav pride. Kadar je na 
Golici prava zima z veliko 

snega, pa so povsod nevarni 
predvsem plazovi, Id drvijo 
po strmih pobočjih. V takš-
nih primerih je treba poča-
kati, da se razmere umirijo. 

Vzpon je pozimi bolj varen 
po zahtevnejši smeri, ki od 
spodnje postaje tovorne žič-
nice skozi gozd vodi proti 
koči na Golici. 

Jeseničanka Boži Radičevič je 25-letna mamica dveh prikup-
nih deklic, triletne Natalije in petletne Viktorije. Sicer pa je 
znana kot gostinka z najlepšim nasmehom. Manekenske 
izkušnje in Izkušnje fotomodela je spoznala pred časom v 
Italiji, kjer je občasno požirala v Trstu za italijansko modno 
industrijo ter reklamne kataloge. J. P. 

ACRONI: skrbno načrtovani razvoj in vztrajno 
iskanje novih priložnosti sta temelj našega uspeha 
V letu, ko bo družba Acroni praznovala 15 let obstoja, nadaljujejo rekordno proizvodnjo in prodajo 

Š
tirinajsto mesto na 
lestvici največjih slo-
venskih izvoznikov v 

letu 2005, drugo mesto na 
lestvici največjih gorenj-
skih izvoznikov, največji 
zaposlovalec v zgornjesav-

ski regiji, eno tistih sloven-
skih podjetij, ki trenutno 
največ vlaga v okoljevar-
stvene projekte - to je pod-
jetje ACRONI, družba v 
skupini SIJ - Slovenska in-
dustrija jekla, d. d.. 

Prof. dr. Vasilij Prešern, glavni direktor ACRONI-ja: 
"Preboj ACRONI-ja med uspeš-

ne jeklarske družbe v Evropi je 
posledica našega skrbno načrto-
vanega razvoja. Investicije smo 
pravilno usmerili v dva osnovna 
strateška programa - to je debele 
nerjavne pločevine in neorientira-
nih elektro pločevin za izdelavo 
različnih elektro motorjev. Kot 
majhna jeklarna z ozko usmerje-

nim programom smo izjemno fleksibilni v raznolikosti 
naročil, zelo kratkih dobavnih rokih in zagotavljanju 
ustrezne kakovosti. Izvedli smo temeljito reorganizacijo 
družbe ter zagotovili potrebno motiviranost večine zapo-
slenih. 
Z vrsto investicij v zadnjih petih letih (več kot 80 mio ev-
rov) smo poleg osnovnih strateških investicij odpravili 
tudi vrsto ozkih grl v proizvodnji, modernizirali in avto-
matizirali proizvodnjo in zagotovili izredno učinkovite in-
formacijske sisteme. 
Zakaj zaupamo tudi prihodnosti? Naš osnovni moto je: 
z azijskimi jeklarnami ne moremo tekmovati v produktiv-
nosti in stroških, lahko pa jim - na osnovi lastno razvitih 
izdelkov z visoko dodano vrednostjo - uspešno kljubuje-
mo na dolgi rok." 

Po letih 1990 in 1991, ko so 
čez noč izgubili jugoslovan-
ski trg, položaj ni bil enosta-
ven. Istočasno so morali 
iskati nova tržišča, se pres-
trukturirati, zaradi zastare-
losti poiskati nove tehnolo-

gije in reševati ekološka 
bremena preteklega več kot 
600-letnega jeklarstva na 
Jesenicah. 
Zato s tem večjim pono-
som pokažejo na rezultate, 
ki so rekordni iz meseca v 

Branko Banko, tehnični direktor ACRONI-ja: 
"Najpomembnejše za razvoj je 
določiti poslanstvo podjetja, vizijo 
in cilje, s katerimi smo se in se 
bomo v prihodnje uveljavljali na za-
htevnem globalnem trgu. Samo sta-
bilno poslovanje nam omogoča tudi 
tehnološki razvoj. Ko smo načrto-
vali tehnološki razvoj, smo jasno 
definirali bodoči proizvodni pro-

gram zanimivih proizvodov z večjo dodano vrednostjo in 
s čim več vgrajenega našega lastnega znanja. Razvoj 
temelji na naših inovacijah in najboljših dosegljivih 
tehnologijah v svetu. Sodobna tehnologija in dodatno in-
vestiranje vedno bolj zmanjšuje emisije v okolje. Dolgo-
ročno smo lahko uspešni le s premišljenim stalnim inve-
stiranjem v tehnološki razvoj, lastno znanje in kadre ter 
nadaljevanjem z družbeno odgovornim delom." 
Osnovna usmeritev, ki ji Acroni sledi pri programski pre-
obrazbi, je usmeritev v izdelke z visoko dodano vrednos-
tjo. Izredno pomembno je, da ta usmeritev ni le na 
deklarativni ravni, ampak podjetje dejansko živi s to us-
meritvijo. Rezultati to nedvomno potrjujejo, saj je 
današnja dodana vrednost na zaposlenega 38.000 evrov, 
cilj pa je, da se do leta 2012 zviša na 60.000 evrov. Tako 
v posodobitev proizvodnje kot za varstvo okolja. 

mesec. Z njimi na najboljši 
način dokazujejo izjemno 
trdoživost in pravilnost 
usmeritev iz začetkov na-
stanka družbe leta 1992. 
Danes s skoraj 1400 zapo-
slenimi dosegajo izjemne 
rezultate, ki jih uvrščajo 
med najuspešnejše gorenj-
ske izvoznike in tudi v slo-
venskem merilu so pri sa-
mem vrhu. In še več: doka-
zujejo se na najzahtevnej-
ših jeklarskih trgih, kot so 
Nemčija, Francija in Italija. 
Kako jim to uspeva? Bistve-
ne konkurenčne prednosti 
Acronija so nišna proizvod-

nja, prilagodljivost in doma-
či strokovnjaki. Nenehno so 
povečevali produktivnost: 
od leta 1997 do danes se je 
povečala za več kot l o o od-
stotkov! 
Za okolje, v katerem delajo 
in v katerem živi večina za-
poslenih, je izjemnega po-
mena skladen in uravnote-
žen razvoj med poslovnim 
razvojem in okoljevarstveni-
mi prizadevanji. Jasno je, da 
brez uspešnega dela in re-
zultatov ne bi imeli sredstev 
za nove investicije, tako v 
posodobitev proizvodnje 
kot za varstvo okolja. 

ACRONI 
ACRONI, d.o.o. 
Cesta Borisa Kidrlia 44 
SI-4270 Jesenice 
T:+386 4 584 10 00 
F :+3864584 M i l 
E: uprava@acroni.si 
W: http://vi/ww.acroni.si 
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PRILOGA GORENJSKEGA GLASA 



GLASBA 
P O D A R J A M O N A G R A D N I V S T O P N I C I 

za koncert Žametne vrtnice, 
ki bo 16. februarja ob 19. uri 

v domžalski Hali komunalnega centra 

Kdo poje zimzeleno melodiio Žametno vrtnice'' 
Pošljite SMS na 031. 69 11 11 s pravilnim 

odgovorom, vašim imenom, priimkom m naslovom 
Nagrajenec bo obveščen. 

Avtomobili po železnici v Kranj 

Razlaga naslova bi se glasila takole: gre za novogoriško 
skupino Avtomobili, Mesta železniikih postaj pa je po 
večletnem premoru njihova najnovejša plošča, s katero 
se bodo prvič javno predstavili prav v Kranju. Skupina je 
v petindvajsetih letih izdala deset plošč, pri čemer so se 
fantje vselej držali svojega značilnega glasbenega izraza 
in tako zaznamovali slovensko pa tudi nekdanjo jugo-
slovansko glasbeno sceno. Kljub temu da so nekoliko 
prevetrili svoje vrste, v skupino so tako privabili novega 
kitarista Boštjana Andrejca - Bushija, pa še vedno osta-
jajo zvesti svoji glasbi in svojemu občinstvu. Veliko lju-
biteljev Avtomobilov je tudi na Gorenjskem, saj so fant-
je pri nas odigrali že nekaj odmevnih koncertov, danes 
zvečer od 20. ure naprej pa se bodo predstavili v dvora-
ni gostišča Sonce v Stražišču pri Kranju, kamor so jih v 
goste povabili člani Društva ljubiteljev Laškega piva 
Kranj. I. K. 

Therion v Mediaparku 

Konec meseca, 31. januarja, bo v Mediaparku spet pes-
tro. Tokrat bodo oder zatresli švedski metalci Therion, 
njim ob boku pa bosta igrali še dve skupini, Crave Di-
gger in Sabaton. Švedi so v začetku igrali death.metal, a 
pozneje so svoj stil spremenili, tako da so svoji glasbi 
primešali elemente klasične glasbe, podprte z zborov-
skim petjem. Gradivo za glasbo črpajo iz različnih mito-
logij in je osnovano na okultizmu, magiji ter starodavnih 
običajih in zapisih. M. G. 

Prvo mednarodno tekmovanje harmonikarjev 

KUD bratov Avsenik jutri v prostoru Glasbene šole Avse-
nik v Begunjah pripravlja prvo mednarodno tekmovanje 
harmonikarjev, ki se ga bo udeležilo 46 harmonikarjev. 
Začelo se bo ob lo. uri s tekmovanjem v igranju na kla-
virsko harmoniko. Ob 14. uri bo sledilo tekmovanje v ig-
ranju na diatonično harmoniko. Po pol šesti uri bodo 
znani še izidi točkovanja druge skupine udeležencev, 
temu pa bo sledil končni finale obeh skupin. Med odmo-
rom bodo pripravili krajši kulturni program s kvintetom 
Toneta Iskre iz G§ Radovljica in folklorno skupino iz 
Kranja. Vstop je prost A. H. 

Sakralna glasba v cerkvi sv. Kancijana 

V soboto zvečer je v župnijski cerkvi sv. Kancijana v Kra-
nju izzvenel koncert sakralne glasbe, ki sta jo izvajala 
Komorni pevski zbor Mysterium Kranj pod vodstvom 
zborovodje Urške Fabijan in Komorni zbor Ljubljanski 
Madrigalisti pod vodstvom zborovodje Andreje Marti-
njak. Zbora sta se predstavila s sakralno glasbo sklada-
teljev Sergeja Rahmaninova, Knuta Nystedta, Jana Sand-
str5ma, Gustafa Nordqvista, Michaela McGI/nna, Pa-
tricka Quaggiata, lacobusa Gallusa, johannesa Brahm-
sa, Felixa Mendelssohna, r.l. Pearsalla. Maxa Regerja, 
Francisa Poulenca. A. H. 

SVEŽA PREDINOVA KLASIKA 
Tradicionalni Predinov koncert za valentinovo bo letos doživel dve izdaji, 9. in io. februarja. Z operno 
pevko Mirjam Kalin, Godalnim kvartetom Fiasco, poezijo skupine Libido in na valovih Art Biro Quintetta. 

Igor Kavčič 

V 

Se štirinajst dni in 
tradicionalni Kon-
cert za zaljubljene, 
ki ga Zoran Pre-
din vsako leto v 

času Valentinovega vsaj dva-
krat odigra v Cankarjevem 
domu, bo letos dobili svoje 
nadaljevanje. Menda že dva-
najsto. Zoran svojim koncer-
tom dodaja skoraj terapevt-
ski pomen v teh težkih časih, 
ko stvari ne znamo več dela-
ti počasi in z občutkom ... 
Tudi letos obljublja železni 
repertoar svojih največjih 
skladb. "Seveda pa bo kon-
cert tako kot vsako leto neko-
liko drugačen od tistih v 
prejšnjih letih," zagotavlja 
Zoran in dodaja, da je tokrat-
ni program nastajal več kot 
leto dni in je pravzaprav ne-
kakšna petina vsega, kar ima 
v načrtu. OK. Počasi smo re-
kli. Najprej koncert, letos 
podnaslovljen kot Čos za 
malo nežnosti. Predin se je 
letos odločil za nekoliko bolj 
"klasično" izvedbo. To napo-
veduje sodelovanje z operno 
pevko, altistko in mezzoso-
pranistko Mirjam Kalin, Go-
dalnim kvartetom Fiasco, tu 
je skupina Libido, band Zo-
ranovega sina Roka in seve-

Predinov "hišni" band Art Biro Quintett je družba samih odličnih glasbenikov. / roto: pibio Monann 

da koncertni band Art Biro 
Quintett, sestavljen iz samih 
odličnih glasbenikov, kot so 
najhitrejši slovenski akustič-
ni kitarist Igor Bezget, diri-
gent, skladatelj in trobentač 
Izidor Leitinger, odličen ba-
sist Tadej Kampl, mojster 
klaviatur Danilo Ženko in 
profesor vibrafona, saksofo-
na, flavte ... Matjaž Albreht. 
Osrednja gostja letošnjega 
zaljubljanja bo operna pevka 
in solistka Mirjam Kalin (tre-
nutno poje vlogo Dulcinee v 
operi Don Kihot), ki ima za 
seboj več kot 30 glavnih vlog, 
aktivna pa je tudi na koncert-
nem področju. Na radiu jo 
že lahko slišite v novi prired-
bi legendame Čakaj me. 

Na "Valentinovem" odru, 
kd bo sicer gostil kar 17 raz-
ličnih glasbenikov in pevcev, 
bodo godli še Godalni kvar-
tet Fiasco, ki skupaj igra štiri 
leta še iz časa, ko so njegovi 
člani študirali na Akademiji 
in sodelovali s Tomažem Lo-
renzom. Predinovi komadi, 
ki sem jih ob njihovi sprem-
ljavi poslušal na že posneti 
plošči, so pravi balzam za 
ušesa. Ob Zoranu bo nove 
stvari predstavil tudi njegov 
sin Rok z bandom Libido, ki 
je iz dueta prerasel v kvartet, 
slednji pa je z Borutom Pra-
perjem pripravil tudi elek-
tronske ritme, ki jih je slišati 
v več aranžmajih. Pisali so 
jih Gregor Stmiedd, Bezget 

in Leitinger, za Kalinovo pa 
Jaka Pucihar. Koncert bo tra-
jal dve do tri ure, še nekaj 
časa pa bo preteklo do plošč, 
ki jih bo Predin izdal v petih 
jezikih. Slovenska verzija 
Čas za malo nežnosti je tu, v 
načrtu je hrvaška z Dadom 
Topičem, Masimom Savi-
čem, Gibonnijem, italijan-
ska (morda bodo Zoranove 
peli Zucchero, Jovanotti, Pa-
olo Conte...), sledile pa naj bi 
še španska, francoska in an-
gleška. No, preden se spravi-
mo v jezike, je vsekakor naj-
boljša priložnost biti na 
enem od prihajajočih kon-
certov Zorana Predina z go-
sti, 9. in 10. februarja v Can-
karjevem domu v Ljubljani. 

POSLUŠALI SO OKTET PUSHLUSCHTAE 
Osem mladih pevcev je navdušilo na dobrodelnem koncertu Ustanove Petra Pavla Glavarja v Komendi. 

jasna Paladin 

Č
lani Ustanove 
Petra Pavla Gla-
varja, ki v občini 
Komenda s šti-
pendijami in fi-

nančno pomočjo že osmo 
leto pomagajo nadarjenim 
učencem in dijakom ter so-
cialno šibkim občanom, so v 
soboto skupaj s svojimi šti-
pendisti pripravili že tradici-
onalni koncert, katerega 
sredstva bodo namenili v 
sklad Ustanove. Tudi letos 
so polno dvorano kulturnega 
doma s svojo izbiro nastopa-
jočih zelo pozitivno presene-
tili. Poleg Uroša Fiirsta, ki je 
z vedno aktualnimi resnica-
mi o moških in ženskah dvo-
rano nasmejal s svetovno 
znano in uspešno monoko-
medijo Jamski človek, so za 
dobro voljo poskrbeli pred-
vsem mladi dani okteta Pus-
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Mladi člani okteta Pushiuschtae /rou:i«ni PiiKlin 

hluschtae, ki ga sestavlja 
osem uglašenih in simpatič-
nih dijakov ljubljanske ško-
fijske gimnazije. Čeprav so 
si izbrali ime, Id se na prvi 
pogled zdi zelo zapleteno, je 
njegova izgovarjava v resnid 
zelo preprosta - 'puslušte', in 
res jih z velikim veseljem po-
slušajo, kjer koli se pojavijo. 
Fante, zbrane z vseh koncev 

Slovenije, združuje ljubezen 
do petja in nastopanja, iz-
jemne glasovne sposobnosti, 
predvsem pa smisel za prav 
posebno interpretacijo zna-
nih slovenskih in tujih po-
pevk. Kljub temu da pri pet-
ju ne uporabljajo nobenih 
inštrumentov, z različnimi 
glasovi znajo poskrbeti, da 
glasbene spremljave voka-

lom ne manjka. "O njih bo 
gotovo še veliko slišati," je 
bila mnenja tudi predsedni-
ca Ustanove dr. Marta Giraj, 
ki je koncert izkoristila tudi 
za podelitev zahvalnih pri-
znanj vsem donatorjem in 
mecenom ter tistim dijakom 
in študentom, ki so ob njiho-
vi pomoči šolanje že uspeš-
no zaključili. 



TELEVIZIJA 
OD POLITIKE DO KLOSARJEV 
Na TV 3 so predvajali deset serij prve sezone B&,B Showa v izvedbi Boom Teatra iz Kranja. Dogovori o 
drugi sezoni že tečejo. 

Ana Hartman 

B&B Show, čigar 
glavna akterja 
sta Miki Bubulj 
in Ranko Babif, 
je nastal pod 

streho Boom Teatra. Zad-
njo serijo prve sezone so 
predvajali v soboto, odslej 
bodo na sporedu ponovitve. 
"A dogovori o drugi sezoni 
že tečejo in kmalu boste 
lahko izvedeli, kdaj se bo 
začela," obljublja Bubulj. 
Humoristični šov je sestav-
ljen iz krajših od tri- do pet-
minutnih skečev in dveh 
nastopov pred živo publiko, 
s čimer želijo gledalcem 
bolje predstaviti "stand up 
comedy". Kot je pojasnil 
Bubulj, gre za monokome-
dijo, žanr, ki se je v 6o-ih 
letih razvil in močno razši-
ril v ZDA. "V številnih loka-
lih se tovrstni nastopi odvi-
jajo vsak dan. Pri nas žal še 
nimamo takega prostora," 
je razložil Bubulj. 

V B&B Shovvu se lotevajo 
različnih tematik iz vsakda-
njega življenja: od politike, 
klošarjev, sosedov, do pif-
larjev, razmerij, seksa in 
najrazličnejših aktualnih 
tematik. "Poglejte okoli 
sebe in videli boste, da ma-
teriala ne more zmanjkati," 
je pristavil. Večkrat se na 
zelo duhovit način lotevajo 
predstavljanja stereotipov o 
naših južnih sosedih. "Vsi 

imamo radi šale na tuj ra-
čun, na svojega pa malo 
manj. Vsak komedijant se 
mora najprej znati norčeva-
ti iz sebe, da bi lahko nada-
ljeval razvijanje šal o dru-
gih in drugačnih," pravi 
Bubulj, ki sicer prihaja iz 
BiH. Zaenkrat zaradi šal na 
račun južnih sosedov še ni 
imel težav. "Vse skupaj je 
le zabava in vem, kje je 
meja. Čeprav so najboljše 
šale ravno tiste, ki so na 
meji oziroma gredo še 
malo čez ... Res pa je tudi, 
da je pri vsakem ta meja 
različna, a se trudim, da ne 
bi nikogar užalil. Sicer pa 
ideje črpam iz dogodkov in 
pripetljajev, ki so se zgodili 
meni," je še povedal. 

Sto ljudi, sto čudi 

Snemanja so včasih tako 
zabavna, da ekipa težko 
ostane zbrana. "Ljudje smo 
si različni in če greš na uli-
co, hitro najdeš sočne izja-
ve. Saj veste, kako pravijo: 
sto ljudi, sto čudi. Sto žena, 
dvesto jošk, haha. Z vsake-
ga snemanja bi lahko pove-
dal kakšno zanimivo anek-
doto, kako smo se motili, 
kako smo bili odgnani s 
prizorišča, kako smo se po-
škodovali aJi kako smo bili 
zbegani, če je bila kakšna 
lepotica v naši družbi," se 
je spominjal. 

Na vprašanje, ali imamo 
Slovenci smisel za humor. 

Miki Bubulj (levo) In Ranko Babič na terenu/fmo »rt.™Boomtmi™ 

je odgovoril: "Seveda ga 
imamo, a še ni dobro izob-
likovan, ker imamo nekakš-
ne strahove. Če sosedu crk-
ne krava, bomo umrli od 
smeha, seveda ne pred 
njim, če crkne nam, bomo 
pa obtožili sosedovega bika 
za njeno smrt, in to seveda 

pred sosedom. V vsaki slabi 
stvari je vedno tudi nekaj 
dobrega in smešnega." In 
kdo je v Sloveniji po njego-
vem najboljši komedijant? 
"V vseh pogledih je dober 
Jonas Ž., ker je zabaven in 
izviren na več načinov," je 
še povedal. 

TELEVIZIJSKO NOVIČARSTVO 
Odgovorni urednik informativnega programa Kanala A, Bojan Traven, z novinarsko ekipo pripravlja 
novo informativno oddajo, kakrSne Slovenija, po njegovih besedah, še ni videla. 

V 
Nina Valant 

čem bo oddaja 
Svet na Kanalu A 
dnjgačna od dru-
gih informativ-
nih oddaj? 

"V vsem, tako 
vsebinsko kot oblikovno, v 
načinu priprave novic. To 
bo povsem nov tip televizij-
skih novic v slovenskem 
medijskem prostoru. Tre-
nutno smo z uredništvom 
sredi intenzivnih priprav, 
že kar nekaj časa imamo 
vaje vsak dan. Novinarji ho-
dijo na teren, pripravljajo 
prispevke, vklope v živo, v 
studiu vadi voditelj Marko 
Potrč. Upam, da gledalcev 
ne bomo razočarali." 

Med novinarji je novo ime 
tudi Gašper iz BAR-a. Je to 
le dobra poteza za večjo gle-
danost oddaje? 

"Gašper je izjemen pozna-
valec športa, košarkarski tre-
ner, sicer pa uspešen štu-
dent mednarodnih odnosov. 
Razgledan, mlad, ambicio-
zen in perspektiven fant to-
rej in kot tak zelo primeren 
za pokrivanje športa." 

Kljub temu da ste dejali, 
da poznanih obrazov iz od-
daje E+ ne boste imeli v 
novi oddaji, bo Svet na Ka-
nalu A vodil Marko Potrč, 
ki je imel v E+ celo svojo 
rubriko. 

"Po moje se ga Slovenci 
bolj spomnijo po radijskem 
Viktorju in njegovih rekor-

Bojan Traven / FOIO: MH™ KANJIJ A 

dih. Zdaj je Marko v tistem 
obdobju življenja, ko stopa 
na prizorišče resnega in kre-
dibilnega informativnega 

programa. Marko je name 
naredil izreden vtis, saj hoče 
vse stvari, ki se jih loti, nare-
diti dobro. In to podpiram, 
ne maram namreč povpre-
čja, sivine, pa čeprav je mo-
goče s takšnimi ljudmi vča-
sih težje." 

Sobotno in nedeljsko odda-
jo bo vodila Katarina Stoja-
novič. S čim bo prepričala 
gledalce, da bodo pozne po-
poldneve preživeli v njeni 
družbi? 

"Mi gledalcev ne bomo 
prepričevali, kot pravite v 
vprašanju, mi jim bomo po-
nudili in to vem, dober pro-
gram. In ravno takšna bo Ka-
tarina z obravnavo provoka-
tivnih tem našega vsakda-
njega ži^djenja." 

Mario bo spet gostil izvajalce EME 

Mario bo v oddaji Spet doma to nedeljo gostil drugih 
dvanajst Izvajalcev, ki bodo nastopili na drugem pred-
izboru na EMI. Predstavili se bodo zmagovalka Bitke talen-
tov Eva Čeme, Bojana Ciazt, Brigitt Rose, Folkrola, Rok 
Kosmač, Teja Haver, Nude, Žana, Zlati muzikanti, Tadeja 
Fatur, Denis ter Steffy&donald TrumpeT. Sicer pa je prej-
šnjo oddajo Spet doma, v kateri se je predstavilo dvanajst 
izvajalcev prvega predizbora, spremljalo povprečno 
19,3 odstotka ali 349.300 gledalcev, starih nad lo let, 
oziroma 43-odstotni delež vseh gledalcev televizije v času 
oddaje. Vstopnice za vse tri večere lahko kupite prek 
spletne strani www.esitl.com In na prodajnih mestih, ki 
so navedena na omenjeni spletni strani (http://www. 
esiti.com/sl/prodajnamesta.php5) ter prek telefona Tike-
ting Centra v Ljubljani. Na dan prireditve bodo vstopnice 
dve uri pred začetkom neposrednega prenosa v prodaji 
tudi na blagajnah Gospodarskega razstavišča. A. H. 

Napeta Avantura na motornih saneh 

Ana Bešter in Taiji Tokuhisa sta za januarsko Avanturo 
izbrala dva zanimiva radijca - Špelo in Peča iz jutranje 
budilke na Radiu Hit. Kljub takratnemu pomanjkanju sne-
ga so na Veliki Planini izpeljali napeto tekmo v vožnji z 
motornimi sanmi. Šlo je tako zelo na tesno, da je skoraj 
neverjetno. Poraženca, ki sta za zmagovalnim parom za-
ostala le za 20 stotink sekunde, sta morala v živo zapeti 
na prireditvi, ki jo pripravlja radio Hit. Budilka v živo ... 
Kdo je bil torej za las boljši, boste izvedeli v Avanturi z 
Ano in Taijijem v nocoj ob 21. uri na TV Pika, ponovitev 
pa si lahko ogledate v nedeljo ob 1S.30. A. H. 

G r a j s k i v i t r a ž 
Ciklii.s glasbenih večerov v Škofji Loki 
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KULTURA 
L J U B M A N A 

Mladi loški glasbeniki v prestolnici 

V ponedeljek, 29. januarja, ob 19.30 bo v okviru eikla Pri-
sluhnimo v Križankah v Viteški dvorani Križank nastopil 
Goddni orkester Glasbene šole Škofja Loka ter solisti 
Srednje glasbene in baletne šolč Ljubljana ter Glasbene 
Šole Škofja Loka. Vodil jih bo mentor in dirigent prof. Ar-
min Sešek. V programu bomo slišali skladbe julesa 
Masseneta (Meditacije iz opere Thaiss, solistka Ana Kr-
pan), Charlesa de Beriota (Baletne scene, solistka Laiita 
Svete), johannesa Brahmsa (Madžarski ples št. 8 s so-
listko Polono Golija), Henryka Wieniawskyja (Legenda s 
solistko Ano Dolžan), Pabla de Sarasateja (Navarra, so-
lista Ervin Lika Sešek in Polona Golija) in W. A. Mozar-
ta (Divertimento in D, KV 136 za godalni orkester). 
Skladbo Tinko Violinko, ki jo bodo krstno izvajali v uvo-
du, je skladatelj Peter Kopač posvetil dirigentu Arminu 
Sešku ter Godalnemu orkestru Glasbene šole Škofja 
Loka. I. K. 

K R A N J 

O likovni analizi fotografije 

Fotografsko Društvo Janez Puhar ob podpori Gimnazije 
Kranj organizira predavanje na temo Likovna analiza fo-
tografije. Predaval bo akademski slikar Darko Slavec, 
profesor na Naravoslovno tehnični fakulteti v Ljubljani, 
kjer na kateri za oblikovanje predava slikanje, risanje in 
fotografijo. Predavanje bo v torek, 30. januarja, ob 19. 
uri v konferenčni dvorani v zgornjem nadstropju Gimna-
zije Kranj. I. K. 

Znova Viže inu griže 

Ljubezensko kriminalni mjuziki iz slovenskih ljudskih 
pesmi Viže inu griže, kot so zapisali akterji predstave, 
je jeseni navdušil že številne gledalce na Gorenjskem in 
po Sloveniji. Ekipa, fantje iz skupine Ante Upedanten 
(etno sekcija skupine Ana Pupedan) in akterji Katja 
Verderber, Miha Bizjak, Urška Šlibar in Klemen Torkar, 
se te dni spet vrača na Gorenjsko. Danes, v petek, 26. 
januarja, ob 20. uri bo predstava na ogled v dvorani 
gorjanskega doma v Gorjah, jutri, v soboto, 27. januar-
ja, ob enaki uri pa v dvorani kulturnega doma v Retečah 
pri Škofji Loki. I. K. 

S DRUŠTVO 
smučanje po starem SKOFJA LOKA 

r M e d n a i o d ^ 
tekmovanje 
v smučanju 
po starem 

v 

S k o ^ a Lx>ka 
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Š K O F J A L O K A 
TufistlCnD druttvo mtmf.p/e/tea.s/ 

EVGEN V ISKANJU ČLOVEKA 
Gledališka skupina Kulturnega društva K je v Linhartovi dvorani v Radovljici premierno uprizorila dramo 
Evgen, Tankreda Dorsta. 

Po decembrski pred-
premieri je bila v 
ponedeljek v Lin-
hartovi dvorani v 
Radovljici še urad-

na premierna uprizoritev 
drame Evgen, nemškega 
dramatika Tankreda Dorsta. 
Delo avtorja, ki v svoji dra-
matiki išče navdih pred-
vsem v gledališču absurda, 
je z mlado ekipo igralcev na 
oder postavil režiser Niko 
Kranjc Kus, predstava pa je 
nastala v koprodukciji Kul-
turnega društva K in Linhar-
tove dvorane. "V svetlobi ža-
rometa stoji mlad mož. Ima 
kuštrave lase, dolge noge in 
par plašnih rok. Oblečen je 
staromodno, nosi oguljen 
frak, okrog vratu rdečo pent-
ljo, v roki drži latemo ...," se 
začne odvijati odrska zgod-
ba o Evgenu, ki potuje skozi 
različne svetove, kjer brez-
upno išče človeka. Na svoji 
poti sreča sodnika, psihia-
tra, pevko, radovedneža, sa-
momorilko, reporterja ..., a 
še vedno ne najde človeka. 

M lada igralska ekipa se je Izkazala v zahtevni predstavi. / foio: Anb buIovcc 

So te funkcije, v katerih se 
posamezniki pojavljajo, lju-
dem pojedle človečnost? 

V približno uro dolgi 
predstavi na oder stopi devet 
igralcev, Id na njem ostane-
jo vse do konca predstave. 
Ko je eden izmed njih v svo-
ji vlogi v dialogu z Evge-
nom, drugi nastopajo kot 
zbor. "Evgen, kdo si, kaj si, 
kam greš, koga iščeš," iskal-

cu z latemo zbor enoglasno 
dokazuje, da človeka ni. 
Kranjc Kus je odlično pri-
pravil mlade igralce iz žirov-
niškega in radovljiškega 
konca, saj so korektno pred-
stavili-dramski tekst, ki sicer 
ni dolg, a svojo realizacijo 
dobi šele v interpretaciji 
sami. In ta je v izvedbi igral-
ske ekipe ob izvrstni režiji 
zagotovo na visoki ravni. 

Kranjc Kus je postavil tudi 
scenografijo, ki je sicer pre-
prosta, a učinkovita v vsaki 
od "odrskih slik", ki jih tako 
postavijo kot odigrajo igral-
ci. Tokrat v drami Eugen: 
Andi Ipavec, David Panzalo-
vič, Klemen Bunderla, Ma-
tic Mežek, Mina Kovač, 
Nina Abdič, Rok Svetina, 
Tinkara Cučnik in Urška 
Urevc. 

PLEČNIK ZAZNAMOVAL TUDI 
KOMENDO 
Komendčani so na Plečnikov rojstni dan pripravili prireditev, s katero so spomnili na dela, ki jih je 
arhitekt ustvaril v Komendi. 

Ijani, Pragi in na Dunaju, ki 
je na ogled v Narodni galeri-
ji v Ljubljani, Komendčani 
pa imajo možnost del njego-
vih umetnin videti kar pred 
domačim pragom. Plečniko-
va dela so namreč spomenik 
padlim vojakom v prvi sveto-
vni vojni na cerkvenem trgu, 
vrhnji del svetilnika v spo-
min na evharistični kongres 
leta 1935 v Ljubljani, nosilni 
steber urejenega prostora za 
umrle komendske duhovni-
ke, nagrobnika dmžin Di-
mic in Štebe na komend-
skem pokopališču in taber-
nakelj v kapeli Matere božje 
v župnijski cerkvi, ki ga je 
ustvaril le leto dni pred svojo 
smrtjo. "Plečnik je bil eden 
redkih arhitektov, ki je imel 
smisel za humor in se je rad 
veselil. Njegova pot je bila 
prav neverjetna, saj se je v le 
treh letih šolanja na Dunaju 

V 

Številnim slovesno-
stim in dogodkom, 
ki jih Slovenci pri-
pravljamo v letoš-
njem - Plečniko-

vem letu, kakor smo j>oime-
novali praznovanja ob 135. 
obletnid rojstva in 50. oblet-
nici smrti tega največjega 
slovenskega arhitekta, kipar-
ja in risarja, so se na prav po-
seben način pridružili tudi v 
Komendi. Prav na njegov 
rojstni dan, 23. januarja,.so v 
kulturnem domu pripravili 
slovesnost, ter izdali dožen-

. ko "v spomin in zahvalo 
mojstru Plečniku na njegova 
velika dela pri nas". Dela 
tega svetovno priznanega ar-
hitekta si je moč pogledati 
na razstavi Jože Plečnik 
(1872 • 1957), arhitekt v Ljub-

Komendčani so ponosni na dela, ki jih v kraju ustvaril jože 
Plečnik. 
od mizarskega vajenca povz-
pel v enega največjih arhitek-
tov na svetu," je le nekaj mis-
li, ki jih je o Plečniku izrekel 
dr. Damjan Prelovšek, gene-
ralni direktor Direktoi^ta za 
kulturno dediščino, ki je ar-
hitekta v otroštvu tudi oseb-

no poznal. Poleg kulturnega 
programa so organizatorji, 
člani turističnega dmštva, 
pripravili tudi projekcijo do-
kumentarnega filma o Pleč-
nikovem življenju iz leta 
1952 ter skromno razstavo v 
preddverju. 
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CORAZD ŠINIK 

Tisti dan, zjutraj, ko se je gu-
verner Gaspari odpravil kram-
ljat s premierom Janšo, se je na 
blagajni prvega soseda, in ver-
jetno še kje v teh dneh, naredil 
običajni evrski zastoj. Starejši 
drža\djani še vedno nevešče in 
počasi brskajo za novimi para-
mi. Možakar, ki je na "kasi" od-
števal točne cente, pa je blagaj-
ničarid prijavil: "Uštele križan-
ke so pa pretečene!" Smo se 
spogledali in nasmejali. Le 
kako so lahko križanke prete-
fenB.*' Kaj se potemtakem na-
redi s časniki? Dnevnimi in 
onimi drugimi. Polnimi vse-
bin, zgodb o zmagah, porazih, 
nesrečah in srečL Kako lahko 
"pretečejo" vse fotografije, na-
slovi, vsebine.̂  Tako sem oni 

tudi analogno barvna. Zdaj je v 
temnid, kjer se je znojil tudi 
naš Franc Perdam, arhiv. 
Škrebljanje po starih pisalnih 
strojih, olimpijah in oli^jih je 
zamenjala računalniška tip-
kovnica, tu je digitalni foto apa-
rat Kakšno spominjanje. F ^ 
cejšen del tega, ob neizmerno 
vdiko ljubemi do umetnosti, 
nosi s seboj mag. Drago Štefe, 
dolgoletni direktor Elektra Go-
renjske. Z ženo dr. Tanjo Peč-
nik, prvo zasebnico z ultra-
zvočno ambiilanto v Kranju, 
sta se odzvala vabilu na odprtje 
razstave naše fotoreporterke. 
Diago Štefe, več kot štiri deset-
letja zapisan elektroenergetiki, 
vse od leta 1956 v takratni Elek-
trarni Sava Kranj, brez njega 

Mateja Legat 

energije. Z rdečo tančico je bila 
Mateja še prikupnejša. Kar po-
nujala se je dobra fotografija. 
Se posebej mikaven je bil vide-
ti njen sončni "tatoo" za levim 

Tinca Doki 

Martin Strel 

proti Peruju v mesto Atalaya, 
kjer se bo 1, februarja postavil 
po robu sebi in reki ter vsemu 
kar gomazi plava in tone v njej. 
Tik pred zdajd se je v Î ubljani 
prestavil pokroviteljem in 
sedmi sili. Z nadnevamo naga-
čeno zobato ribo piranho v 
roki, se mu je smejalo. Kot da 
bi se mu emotivno plavanje že 
dogajalo. Martin še vedno pra-
vi, da plava za mir, prijateljstvo 
in čiste vode. Letošnjemu po-
dvigu, ki ga namerava prepla-
vati v 70 dneh, na 5430 Mome-
trih, ob podpori mednarodne 
ekdpe, dodaja še prispevek za 
ohranjanje deževnega gozda 
ob Amazonki, ter zavedanje o 
Alzheihierjevi bolezni. Obe-
nem pa bodo z ekipo promovi-
rali moderno tele-metrično 
tehnologijo, v katero bo \Wju-
čen zdravnik dr. Rifat Latifi, 
profesor kirurgije iz Arizone. 
Vseskozi bo Martina spremlja-
la ameriška filmska ekipa, ki o 

i 'liM 

val podpredsednik DZ dr. 
Maiko Pavliha, Martinov mla-
dostni sovrstnik v Šiški. Častno 
pa ga je na tej zares ži\4jenjski 
preizkušnji podpri tudi olimpi-
jonik Miro Cetar. V družbi di-
rektorja kranjskega športno-
marketinšk^ podjetja Boruta 
Farčnika, za taterim je pravkar 
uspešna izvedba biatlonske 
tekme na Pokljuki, so se zaHe-
petali z Janezom Zupanom, 
šefom družinskega "športno-
zdravega" podjetja Vita Center 
iz Naklega in hčerko Fdono, 
našo nekdanjo deskarko na 
snega Polona je bila leta 1998 
celo udeleženka 01 v Naganu 
na Japonskem, kjer smo se 
pred kakim letom več novinar-
ji trudili na svetovnem prven-
stvu. Nepozabno. Martinu pa 
bo v teh prihajajočih 70 dnevih 
preteklo veliko vode. Kot po na-
vadi mu bo v "pomoč" in kre-
pilo avtohtoni cviček, ki so mu 
ga za slovo pripeljali iz krške 

Karli Rožman 

Nova pa se znova obeta na-
slednjo soboto, ko se bo ̂ odil 
"bondovski 007" Veliki rotarij-
ski ples. Dobrodelna, ena naj-
lepših pri nas, zares gala prire-
ditev. V Galeriji Zala v l^ l ja-
ni so v sredo že petič odprli raz-
stavo z dobrodelno lidtadjo. 
Umetniška dela so prispevali 
štirje slovenski slikarji - Rajko 
Čuber, Aleš Pa>dič, Simon 
Kajtna in B(nis ZaplatiL Letoš-
nji predsednik Rotary Qub 
Ljubljana Filip Remškar, uspe-
šen podjetnik, predsednik za-
sebna podjetja Smart Com, 
pa se je veselil lidtirane slike 
našega slavnega impresionista 
Riharda Jakopiča (1869-1943), 
ki ji je galerist Biane Volkar 
pripravil zanimivo izklicno 
ceno - 10.000 evrov. Kar 
16.000 evrov pa bo klub pri-
pravil za štipendije štirim nad-
povprečnim študentom za na-
daljnji študij. Predsednik orga-
nizadjskega odbora Velikega 

dan v družinski galeriji Jugovic 
v Spodnjih Bitnjah, premišlje-
val pred odprtjem fotografeke 
razstave naše Tmce, novinar-
ske fotografinje Tme Doki, ki ji 
je ob prehodu leta preteklo 10 
let pri našem časniku. Hkrati 
pa je v znamenju strelke, rojst-
nodnevni dve desetletji zame-
njala za tretje. Čestitka! Za vse 
ujete, pa čeprav že pretekle, 
haha, trenutke, ki jih je z barva-
mi, emodjami, energijo, hipo-
ma zaustavila in spravila na sli-
ko, v okvir. Vmes pa se je spre-
minjal svet Ko je Tinca prišla 
na Gorenjski ^ s kot mlada 
pripravnica, sva skupaj še pre-
takala kemijo, razvijalce in fik-
sir, štela metre filmov Kodaka, 
Uforda, Orwa, več let nazaj pa 
še celo našega Efkeja. bi si z 
razvijald popacala halje, T-
shirte in srajce. Packa ne gre 
nikoli stran. Ne preteče. Je pa 
minila čmo-bela fotografija, 

ne mine prav nobena Planica 
ali razstava v Kranju, se je po 
lokalnih volitvah usedel na pre-
cej vroč stol predsednika KS 
Primskovo. In prav danes, v 
petek, bosta z županom Peme-
tom voščila stoletru krajanki 
Ivki Sajovkr. Zakonca Štefe sta 
si precej navdušena vzela čas 
za c^ed zanimive predstavitve 
Tininih del, ki nam je pripravi-
la še eno večerno preseneče-
nje. V precej veliko Jugovičevo 
galerijo je orientalski tempera-
ment vnesla mična plesalka 
Mateja Legat, doma iz Lesc Z 
dvema koreografijama trebuš-
nega plesa nam je pričarala 
drobec orienta, ponos in zgo-
dovino Arabskega polotoka, 
Perzije in Bližnjega vzhoda. 
Pravi, da pleše že deseto leto in 
da tudi poučuje trebušni ples. 
Poskušala je z jogo, a ji ples 
bolj ležL Pravi, da je ples žen-
ske duše, tudi njene duše in 

Marko Pavliha In Miro Cerar 

ramenom. Lep umetniško 
družaben večer so nam pripra-
vili Biavo Tinca! 

"Kdo bo koga?" pa si ponov-
no v gjavo ubija naš ultramara-
tonski plavalec Martin Strd. Je 
tik pred novim, velikim in pov-
sem norim ter nevarnim izzi-
vom preplavati reko Amazon-
ko. Včeraj, v četrtek je že odšel 

našem plavalcu že leto dni pri-
pravlja dokumentarni film Big 
River Man. Ob podpori nekaj 
naših podjetji si je Martin Strel, 
tokrat je kar sam šef organiza-
djski^a odbora, nekaj denarja 
zagotovil na tujem. Pozdrave 
predsednika DZ Franca Cuk-
jatija in parlamentarcev mu je 
v posrečenem govoru posredo-

Filip Remškar in Aleš Jenčič 

kleti, ki jo je tudi tokrat zastopal 
Brežičan Karli Rožman. Le-
genda cvičkarske kleti. Poznajo 
ga tudi ljubitelji starih VW 
hioščev in slovenska druščina 
salamarjev. Martinov podvig 
bomo tudi tokrat lahko sprem-
ljali na svetovnem spletu. In 
vmes brali "bloge". Privoščlji-
ve, navijaške in tudi "šentflor-
janske". Naj Martin odplava in 
pove še eno svojih zgodb. 

rotarijskega plesa, Aleš Jentič 
pa obljubljal zanimiv glas-
beno-plesno družaben večer. 
Tudi oblikovalski mag Jani 
Bavčer bo zraven. Saj, ko "pre-
teče" mandat Filipu RemŠkar-
ju, se predsedovanje obeta prav 
njema O umetnosti in podjet-
nosti še naslednjič. Vmes si 
naredite kako snežno kepo. 
Ker smo si snega tako zelo 
želelL 

Tanja in Drago Štefe Borut Farčnik, Janez in Polona Zupan 
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LEP DAN ZA K 
Sobotnemu kongresu Liberalne demokracije 
Slovenije bo v Ljubljani sledil veliki rave party z 
Didžejem Kacom. 

» a 

Jutri bo stranka LDS, ne-
koč slovenski strankarski 
gigant, ki je zdaj v času po-
pustov, kar precej spustil 
svojo ceno, v Ljubljani ime-
la že dolgo napovedovani 
kongres. O tem so se medi-
ji razpisali na dolgo in širo-
ko, nihče razen sedanjega 
predsednika J.K.-ja, pa ne 

ve, da je kongres pravza-
prav le kratek uvod v dru-
žabno srečanje, ki bo sledi-
lo. Seveda smo to edini na 
svetu izvohali v naši bratski 
redakciji. In izvedeli, da v 
vrhu stranke pričakujejo, da 
se bo kongres hitro zaklju-
čil s potrditvijo sedanjega 
vodstva in izborom novega, 

sodobnejšega imena Libe-
ralna demokracija Kranjske 
(krajše LDK). Po programu 
naj bi sledila točka raznO, v 
kateri se bo novi stari pred-
sednik zahvalil članom 
stranke za podporo in vno-
vično izvoUtev, hkrati pa bo 
vse zveste privržence (in 
tudi zavržence, saj gre za 
kulturno stranko) povabil 
na veliki "rave party" v ne-
kdanje prostore LDS-a na 
Trg revolucije 3. Party se bo 
pravzaprav dogajal v kleti 
stavbe, kjer je imela stranka 
v svojih najlepših časih 
prostore za odmetavanje 
omar skupaj z okostnjaki. 
Izvedeli smo, da naj bi bil to 
party, kot ga še fti bilo, na-
stopil bo največji slovenski 
umetnik te glasbe, Didžej 
Kac, fizija ali cepitev stran-
karskih jederc bo osrednja 
točka večera, ko se bo LDS 
razdeljeval v enormnih koli-
činah. Zabava bo trajala do 
jutra, varnostniki tokrat ne 
bodo dovoljevali vnosa 
orožja, razen različnih 
strankarskih knjižic iz pre-
teklih let. Če bo sreča mila 
in milo voljno, bomo v pri-
hodnji bratski številki poro-
čali s partyja. 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 031 / 69-11-11, ali 
po pošti na Gorenjski 
glas, Zoisova 1, 4000 
Kranj, s pripisom "Tisoč 
ugank za odrasle". 

Nje nihče ne ukrade, 
ker s krajo vanjo pade, 
kjer ona prime se ostaja, 
dlje kot življenje traja. 

Izžrebali in nagradili bo-
mo dva pravilna odgovo-
ra (enega, ki ga bomo 
prejeli preko SMS, in dru-
gega, ki ga bomo prejeli 
po pošti). Pravilna rešitev 
zadnje objavljene uganke 
se glasi ogledalo. Izžreba-
li smo Marijo Lotrlč in 
Damjano Fabljan. 
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TANJA ODGOVARJA IN RAZKRIVA SKRIVNOSTI SANJ 
" M a j 1 9 3 0 " 

Čeprav sem v jeseni življe-
nja, me zanima, ali me čaka 
še kaj lepega. Kako bo z mojim 
zdravjem, družine mojih otrok 
in če se mi v ljubezni obeta 
kakšno presenečenje? Hvala. 

Leta nam dajo zrelost, niso 
pa mejnik za srečo In priča-
kovanja. Vsak letni čas ima 
posebno doživetje. Naj vas 
ne skrbi za zdravje. Operaci-
jo, ki ste jo imeli na srcu, je 
bila uspešna in vaša naloga 
je le, da redno vzamete zdra-
vila in se ne obremenjujete 
za nepotrebne zadeve. Vsi 
štirje vaši otroci so si ustva-
rili družine in tople domove. 
Ne vidim nič posebnega. 
Rod se nadaljuje, saj boste v 
tem letu dobili dva pravnu-
ka. Že veliko let ste vdova in 

res ne vem, zakaj tako dolgo 
čakate in vztrajate v samoti. 
Vabijo vas v družbo, vi pa 
imate tisoč in en izgovor. 
Nekdo že dlje časa ve za vas 
in samo čaka, da vas spo-
zna. Iskrica bo preskočila 
tudi z vaše strani in občutek 
bo nepopisno lep. Da ljube-
zen nikoli ne vpraša za leta, 
boste kmalu spoznali pri 
sebi. Želim vam vse lepo. • 

" O s a m l j e n a " 

Redno prebiram vašo rubriko, 
in tudi horoskop je dosti ures-
ničljiv. Odločila sem se, da 
vas prosim, da mi odgovorite 
na nekaj vprašanj. Se bo zgo-
dila kakšna sprememba glede 
moje osamljenosti? 

Pri vašem zdravju sem opa-
zila, da imate težave z vodo, 

lahko sta to mehur ali ledvi-
ci. Na splošno vam svetu-
jem, da pijete več vode, saj 
veste, kako pravijo, vsaj liter 
in pol na dan. Včasih tudi 
zatekate, bolj vidim noge. A 
vse to ni tako hudo, da bi 
morali biti v skrbeh. Zdravi-
la, ki jih imate, so v redu. S 
financami se borite že več 
let. Znate varčevati, a brez 
nič ni nič. V tem letu se vam 
pozitivno obrne in nekako 
boste končno prišli na zele-
no vejo In s tem lažje zadi-
hali. Resda denar ni vse, a 
če je, nam je lažje. Da ne bi 
bili več tako osamljeni, ste 
imeli priložnost že v prete-
klosti, a kaj ko ste zelo paz-
ljivi in se bojite, da boste ra-
zočarani. A brez tveganja ne 
gre. Nekdo, ki ste ga že 
pred časom spoznali, se 
vam bo zopet približal in vi-

dim, da mu boste prišli na-
sproti. Nikoli ni prepozno, 
najmanj pa za osebno sre-
čo, ki je hrana naši duši. 
Odnosi v hiši so na trenutke 
napeti in nevzdržni, a kot vi-
dim, pri tem ne morete kaj 
dosti pomagati. Že pred po-
letjem se obetajo dobre 
spremembe, ki bodo vpliva-
le na vse. Sin je zelo napet 
in živčen. Že nekaj časa se 
vrti v krogu težav in negativ-
nega premišljevanja. Vse 
mu je odveč, zato tudi do 
vas ni prijazen. V sredini 
leta se mu obeta nov zače-
tek na osebnem področju. 
Postal bo notranje srečen, 
kar bo pokazal tudi nav-
zven. Je veliko bolj čustven 
kot zna in hoče pokazati, 
saj mu je to edina obramba. 
Vse se bo uredilo tako, da 
bo prav. Srečno. 

HOROSKOP 
TANJA in MARICA 

O v e n (21.3. • 214.) 
Poslovno boste iz dneva v dan bolj ambiciozni. To 
bodo opazili tudi sodelavci in bodite pripravljeni 
na različna mnenja, saj vam bodo ambicije prinesle 
tudi boljše finančno stanje. V družinskem krogu vas 
čaka presenečenje. 

Bik (224 , - 20.5.) 
Pred vami je uspešna ljubezenska akcija, ki se ji 
boste p/edali. na vse možne načine. Za nasvete 
prijateljev vam ne bo mar, pa čeprav bodo videli več 
korakov naprej od vas. Pri financah boste nespametni, 
kar pa se vam bo poznalo šele kasneje. 

Dvojčka (21.5. - 21.6.) 
Resda boste malce napeti in razburjeni; a to vas ne 
bo oviralo pri pomembnih odločitvah, ki so pred 
vami. Nekdo, na katerega najmanj računate, vam bo 
priskočil na pomoč, in to finančno kot tudi s pamet-
nimi nasveti. Sreda bo vaš dober dan. 

Rak (22.6. - 22.7.) 
čez ves teden se vam bodo porajale nove in nove 
ideje. Čeprav še nekaj časa ne boste videli cilja pred 
sabo, se zato ne boste obremenjevali. Zaposleni bo-
ste z drugimi stvarmi, saj se vam približuje ljubezen, 
kar je že zadnji čas. 

Lev (23.7.-23.8.) 
Zadnje, kar bi pričakovali v prvem planu svojega 
življenja, je ljubezen. Prišla bo čisto potihoma, 
a vendar bo glasna in vsi bodo vedeli, da ste srečni 
in zadovoljni kot že dolgo ne. Pri financah pa bodite 
še nekaj časa previdni. 

Devica (24.8. - 23.9.) 
Zunanji svet in niti vaša bližnja okolica vas ne bosta 
zanimala. Ves prosti čas, ki ga boste imeli, boste 
posvetili sebi. Umik v samoto vas bo pripeljal do 
spominov in spet bodo prišle na površje stare želje 
in hrepenenje. 

Tehtnica (24.9. - 23.10.) 
v prihodnjih dneh se raje izognite prepirom v doma-
čem okolju, saj zato ni najbolj pravi čas. Dobre 
novice se vam odpirajo v pošti, ki jo že nekaj časa 
željno pričakujete. S tem si boste lahko uresničili 
marsikatero željo. 

Škorpi jon (24.10. - 22.11.) 
Na čustvenem področju se boste odločili za napad 
in samozavest vam ne bo delala preglavic. Za tem 
vam sledi mir in harmonija in seveda težko učakana 
ljubezen. Skrbelo vas bo, da ste zapravili preveč 
denarja, a to vas ne pripelje do težav. 

Strelec (23.11. - 21.12.) 
v naslednjih dneh se vam obeta finančni vzpon in 
napredek. Vse to bo plod vaših preteklih ambicij. V 
sebi že nekaj časa čuvate skrivnost in odločili se 
boste priti z besedo na dan. Reakcije bodo različne, 
kar boste tudi pričakovali. 

Kozorog (22.12. - 20.1.) 
Ponudila se vam edinstvena priložnost za daljše 
potovanje. Vse to bo za vas tako nepričakovano, da 
ne boste zmogli najti vzrokov za proti. Na delovnem 
mestu boste zvedeli za novice, zaradi katerih boste 
v prednosti pred sodelavci. 

Vodna r (21.1. -19.2.) 
Vaše misli bodo še nekaj časa neurejene. Šele pozi-
tivno sporočilo, ki ga prejmete še pravi čas, vas 
spravi na realna tla. Denarni podvig, o katerem 
boste razmišljali, je bolje preložiti na kasnejši čas. 
Pred vami je veliko pomembnih odločitev. 

Ribi (20.2. - 20.3.) 
Velike misli in dvome vam bodo povzročili prijatelji 
s svojimi idejami in nasveti bodo prišli tako daleč, 
da bodo omajali zaupanje, ki ga imate do njih. Ker 
ste seveda pravi borec, nikakor ne boste popustili in 
boste ravnali po svoji pameti. 
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NAGRADNA KRIŽANKA 
Avtohiša Vr tač , d.o.o. Kranj 
Delavska cesta 4, 4000 KRANJ 
tel.: 04 27 00 200, faks: 04 27 00 222 
wwvtfavtohisavrtGC.si 

OS® 
Audi Gospodarska 

vozila 

Zimska ponudba! 
Čisto majčkene cene! 

Pohitite in prihranite do 2.503,75 EUR (600.000 SiT). 
Verjetno je odveč dodajati, da vas morebiti kdo ravnokar 
prehiteva ... 
Novi Touran • super model že v našem salonu!* 
Novi Volkswagen Crafter - do 17 m3 tovornega prostora. 
Škoda HappyKredit že za 84 EUR / 20.129,76 SIT na mesec 
- velja za nakup modelov Fabia, Octavla in Roomster. 
Ugodna ponudba službenih in rabljenih vozil. 

Nagrade: 
1. nagrada: enodnevna uporaba novega VWTourana; 
2. nagrada: enodnevna uporaba Škode Roomster; 
3. nagrada: paket obvezne opreme 
4., 5. in 6. nagrado podeljuje Gorenjski glas. 

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevil-
čenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite na dopis-
nicah do srede, 7. februarja 2007, na Gorenjski glas, Zoisova 
1, 4001 Kranj, p.p. 124. Dopisnice lahko oddate tudi v nabi-
ralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Zoisovi i. 

Nagrajenci nagradne križanke podjetja Galerija bivanja, d.o.o.: 
1. nagrado: 30 EUR (7.189,20 sit) prejme Sonja Meglič, C. na Brdo 17, Kranj; 2. nagrado: 20 
EUR (4.792,80 sit) prejme Ivanka Hvalica, Cankarjeva 13, Tržič; 3. nagrado: l o EUR 

(2.396,40 SIT) prejme Milan Novak, Frankovo naselje 1 , Škofja Loka. Nagrade Gorenjskega 
glasa pa prejmejo: Kaja Fon, Potjšica 74, 4247 Zg. Gorje; Janez Lipar, Zg. Bitnje 44, 4209 
Žabnica in Renata Baje, Osojnica 4, 4226 Žiri. Nagrajencem čestitamo! 



DRUŽABNA KRONIKA 
POKUUKA POSKRBELA 
ZA ČUDEŽE 
Zavzeti pokljuški delavci zaprli usta dvomljivcem, Andreja pomahala v slovo, Marič postal očka, 
Sumann presenetil. 

Nekateri so še tik 
pred začetkom 
biatlona na Po-
kljuki dvomili, 
da bo organiza-

torjem tudi tokrat uspelo. 
Toda pokljuški delavd so po-
kazali, da so iz pravega testa, 
saj so se dobro izkazali. Po-
hvale so se vrstile iz vseh 
strani. Tekle pa so tudi solze 
sreče in žalosti. Od aktivnega 
tekmovanja se je namreč po-
slovila naša najboljša biatlon-
ka Andreja Koblar-Grašič, ki 
se bo odslej še bolj aktivno 
ukvarjala s sinom Tjušem. 

Svoj zadnji tekmovalni krog 
je Andreja pretekla v sredo in 
se z dvignjeno glavo poslovi-
la od svojih zvestih navijačev 
in sotekmovalk. Solze žalosti 
so pritekle naši sedaj najbolj-
ši biatlorJd Tadeji Brankovič, 
ki bo svojo "dmro" zelo po-
grešala. Andreja je seveda 
poskrbela, da je ne bi čisto 
pozabili, saj je svojo "zvesto" 
prijateljico puško izročila v 
varstvo svoji drugi prijateljici 
Tadeji. Ta je Tadeji prinesla 
srečo že v nedeljo, ko je bila v 
naf)eti tekmi tretja. 

Zelo napeto je bilo v nede-
ljo zjutraj za Bohinjca Janeza 
Mariča. Preizkusil se je v vlo-
gi porodničarja in to uspeš-

no, saj se mu je v nedeljo zju-
traj rodil sin Tevž. Pa smo Ja-
neza Mariča vseeno ujeli na 
štartu na Rudnem polju. 
Sinu je pritekel šestnajsto 
mesto, okoli vratu pa so mu v 
dlju obesili ne navadno me-
daljo, ampak "zlati" slinček. 

Za presenečenje je poskr-
bel tudi avstrijski tekmovalec 
Christoph Summan. Poklju-
ka mu je za njegov enaintri-
deseti rojstni dan po petih le-
tih spet prinesla slavo, zma-
gal je tako v soboto, kot v ne-
deljo. Od sreče je Summy, 
kot mu pravijo sotekmovald, 
malo v šali, malo zares dejal, 
da si bo za rojstni dan kupil 
hišo kar v Sloveniji, ker mu 

je prinesla tako srečo. Srečni 
pa so bili tudi vodilni v bia-
tlonu, saj jim je predsednik 
IBU-ja Anders Besseberg na 
sobotni večerji podelil pri-
znanje za zelo dobro pri-
pravljeno tekmovanje. Pri-
znanje je izročil predsedni-
ku OK Pokljuka Albinu Gut-
manu in predsedniku zbora 
za biatlon Petru Zupanu. 

Praznoval je tudi vodja 
servisa Boštjan Lekan, ki so 
mu kolegi podelili posebno 
nagrado, darilo za rojstni 
dan iz rok Petra Zupana in 
Boruta Nunarja. Tako so ob 
dobri kupid proslavili še eno 
uspešno tekmovanje v svetov-
nem pokalu na Pokljuki. 

Tomaž Šušteršič je Janezu Mariču podelil "zlati" slinček. Christoph Summan-Summy se je veselil sreče na Pokljuki. 

Andreja (desno) je puško predala Tadeji, ta ji je prinesla Boštjan Lekan (četrti z leve) je za rojstni dan nazdravljal s 
srečo v nedeljo. prijatelji in kolegi. 

T f 

Anders Besseberg (desno) je priznanje izročil Albinu 
Cutmanu (levo) in Petru Zupanu (v sredini). 

Tjuš se je od veselja 
Koblar-Crašič. 

mamičine torte Andreje 

VRTIMO GLOBUS 
Monica išče službo 

Triintridesetletna Monica Lewinsky, ki je 
zaslovela kot ljubica nekdanjega ameri-
škega predsednika Billa Clintona, išče 
službo, potem ko je prejšnji mesec do-
končala magisterij na londonski School 
of Economics. Njena tiskovna predstav-
nica je potrdila, da bi se rada zaposlila v 

Londonu, kjer namerava ostati še nekaj časa, kateri pro-
gram je zaključila oziroma na katerem področju bi rada 
delala, pa ni povedala, saj Monica ne-mara publicitete. 

S 
Alicia pomaga študentom 

Allcia Keys bo štirim perspektivnim štu-
dentom, ki si zaradi finančnih težav šo-
lanja sicer ne bi mogli privoščiti, podari-
la štipendije. Mladi talenti iz Jacksonvi-
lla, New Orleansa, Atlante in newyorške 
četrti Harlem bodo v zameno za pet ti-
soč ameriških dolarjev predstavljali ne-

profitno organizacijo 'Frum Tha Ground Up', v okviru 
katere pevka izvaja omenjeno akcijo, vsak semester pa 
bodo morali opravljati tudi prostovoljno delo. 

Z glasbo proti depresiji 

Mandy Moore je še ena od mladih 
zvezdnic, ki se spopadajo z depresijo. 
Ameriška pevka in igralka, ki prihaja na 
velika platna s filmom 'Because I Said 
So', sebe opisuje kot pozitivnega člove-
ka, ki kozarec vedno vidi napol poln, zad-
nje mesece pa je brez razloga žalostna, 

počuti se, kot bi jo kdo izključil. Lotila seje novega albu-
ma, saj meni, da je ustvarjanje glasbe najboljša terapija. 

De Niro prisluškuje ljudem 

Robert De Niro je izdal skrivnost svoje-
ga uspeha, pravi, da navdih za filmske 
mojstrovine črpa iz preprostih ljudi. Pri-
znani igralec in režiser dobi ideje v re-
stavracijah, ko prisluškuje ljudem za so-
sednjimi mizami. "Opazujem ljudi in 
določene stvari. Čeprav niso neposred-

no povezane s tistim, kar delam, mi govorica telesa 
pove veliko. Zvem stvari, ki jih ljudje počnejo, karkoli to 
že je. Ta spoznanja pa uporabim v filmih." 

Mateja MIhetič bo konec marca dopolnila 18 let, po 
horoskopu je ovnica. Dijakinja ECSŠ Radovljica je 
ljubiteljica plesa in baleta. Trenira hip hop, jazz balet, 
disco ples, nastopa pa v skupini blejskega plesnega 
kluba. /FoloilJnnPiian 


