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skraemeco prodali Egipčanom 
Lastnik i kranjske d r u ž b e I s k r a e m e c o s o skoraj 98 odstotkov d r u ž b e prodal i 
egiptovski s k u p i n i El S e w e d y z a 37,6 m i l i j o n a evrov. 

ŠTEFAN ŽARGI 

Ljubljana - V torek so lastni-
ki družbe Iskraemeco Kapi-
talska družba (KAD), Slo-
venska odškodninska druž-
ba (SOD), družba pooblaš-
čenka Iskraemeco DUS, KD 
Kapital, Adriatic Slovenica 
in PM&A Investicijsko pod-
jetje na osnovi zahtevnega 
in dolgotrajnega postopka, 
ki je trajal vse od letošnjega 
aprila, podpisali pogodbo o 
prodaji 97,6-odstotnega 
lastniškega deleža strateški-
ma partnerjema, družbama 
El Sewedy Cabels SAE in El 
Sewedy Elektrometer Egypt 

po ceni 101,50 evra za delni-
co. Skupna kupnina, ki sta 
jo omenjena kupca že plača-
la, za 370.153 delnic znaša 
37,6 milijona evrov. S tem 
se zaključuje dokaj burna 
zgodba reševanja Iskraeme-
ca, ki je v preteklih treh letih 
pri poslovanju zašel v pre-
cejšnje težave in izgube, 
nato pa se reševal s prisilno 
poravnavo in dokapitalizad-
jo. Pomembno vlogo sta 
lani, kot je znano, prevzela 
paradržavna sklada SOD in 
KAD, ki sta z dokapitalizad-
jo (po ceni 75,10 evra za del-
nico) preprečila precejšnje 
oškodovanje i n omogočila 

nadaljevanje sanacije poslo-
vanja. PO sedmih mesecih 
se je dokončen izbor končal 
pri egiptovski skupini E l Se-
wedy, ki je ponudila najbolj-
šo ceno in pogoje ter pome-
ni prvo naložbo iz te afriške 
države pr i nas. Iz predsta-
vitve egiptovske družbe s 
6o-letno tradicijo in skle-
njenega posla je mogoče 
sklepati, da so ugodna cena 
in sprejete zaveze tudi po-
sledica strateških odločitev 
o prodoru družbe El Sewe-
dy in širše egiptovskega go-
spodarstva prek Slovenije v 
Evropo. 

^ 17. stran 

Kupčijo z Iskraemecom so predstavili kar štirje predstavniki skupine El Sewedy, veleposlanik 
Egipta, vodilna v SOD in KAD, predstavnika pooblaščenke Iskraemeco DUS in predsednik 
sindikata. / foio; ouzd 
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A K T U A L N O 

Edini cilj je močan tiskar 

Pred tednom je nadzorni svet družbe 
Gorenjski tisk za predsednika uprave 
imenoval Aleksandra Troho, ki hkrati 
vodi tudi škofjeloški EGP. V pogovo-
ru je povedal, da se bo Kristina Kobal 
na lastno željo z novim letom upoko-
jila. 

G O R E N J S K A 

Zloraba pri prodaji 

zemljišč? 

Del občinskih svetnikov v Kranjski 
Cori zahteva nadzor nad razpolaga-
njem z zemljišči, ker naj bi obstajal 
sum "hude zlorabe in špekulativnih 
namenov". Eden od svetnikov je su-
mil. da naj bi šlo tudi za zlorabo no-
tranjih informacij. 
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KRONIKA 

Zagotovilo za 

neodvisno preiskavo 

Generalna državna tožilka Barbara 
Brezigar je povedala, da se bo speci-
alizirani oddelek pri vrhovnem držav-
nem tožilstvu ločeno od policije in 
vojske ukvarjal s preiskavo in prego-
nom kaznivih dejanj pri osebah s po-
licijskimi pooblastili. g 

RAZGLEDI 

Demokracija 
naj ne bo anarhija 

Tako pravi Dušan Krajnik, ki je lani 
na županskih volitvah v Škofji Loki 
za i6 glasov izgubil župansko me-
sto. Pritožil se je in uspel. Ob tem pa 
poudarja, da nikdar ni trdil, da je do-
kazane nepravilnosti povzročil Igor 
Draksier. 
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V R E M E 

V petek, soboto in ned^o se 
bo nada^ei^ suho in hladno 
vreme. Občasno bo pihal 
severni veter, močrtgši v soboto. 
OlhčnosA ne bo povsod enako. 

^ - s / s ^ c 
jutri: suho in hladno 
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POLITIKA danica.zavrl@g-glas.si 

LJUBLJANA 

Srečala sta se Danilo TUrk in Sergej Lavrov 

V Sloveniji je bil na obisku ruski zunanji minister Sergej Lav-
rov. Najprej se je srečal z zunanjim ministrom Dimitrijem Ru-
plom in predsednikom državnega zbora Francetom Cukjati-
jem, potem pa neformalno tudi z novoizvoljenim predsedni-
kom države Danilom Turkom. Poznata se še iz obdobja, ko je 
Danilo Tiirk služboval v Združenih narodih, tokrat pa sta iz-
menjala mnenja o dvostranskih odnosih med državama in 
nekaterih mednarodnih vprašanjih, kar je zlasti pomembno v 
času predsedovanja Slovenije Evropski uniji. D. Ž. 

ŠKOF|A LOKA 

O aktualni dnevni politiki 

Občinski odbor NSI Škofja Loka vabi na pogovor o delu Dr-
žavnega zbora RS in aktualnostih dnevne politike. Srečanje 
bo v ponedeljek, 19. novembra, ob 19. uri v predavalnici Kaš-
če na Spodnjem trgu. Pogovor bo vodil Anton Kokalj, posla-
nec v Državnem zboru RS. D. Ž. 

urilo 
izžrebanemu naročniku časopisa 

Gorenjski Glas 
Knjigo prejme LENČKA BERNARD z Brezij. 

KOTIČEK ZA NAROČNIKE 

Zvesti Gorenjskemu glasu 
Anton Ajdič je bil dolgoletni ravnatelj glasbene šole v Kra-
nju. Leta 1991 je ustanovil podjetje Glasbeni atelje, ki ga je 
leta 2002 predal v druge roke, sam pa se je upokojil. Na Go-
renjski glas je naročen od leta 1984, časopis se mu zdi zani-
miv in privlačen, ker ima preprosto in jasno vsebino. Všeč 
mu je, da članki niso predolgi in v časopisu ni preveč pros-

Anton Ajdič 

tora namenjenega politiki. Kot glasbenik zelo rad hodi na 
koncerte, še posebej Simfoničnega orkestra v slovensko fil-
harmonijo, udeleži pa se tudi komornih, solističnih in kon-
certov glasbenih šol. S soprogo se velikokrat odpravita v hri-
be, še najraje na Jošta. Kot pravi, telo potrebuje sprostitev in 
aktivnost, zato s prijatelji dvakrat na teden igra tenis. Pravi 
"vandrovec" je bil že kot otrok, potovalno žilico poteši z vsa-
koletnim daljšim potovanjem. Letos sta bila s soprogo na 
potovanju po Vietnamu, Kambodži, Tajski in Burmi. "Življe-
nje se mi zdi lepo. Sam si ga moraš ustvariti, vedeti moraš, 
kaj so tvoje vrednote, želje," zaključi Anton Ajdič. 

Janša misli čisto resno 
Predsednik vlade Janez Janša ne izključuje možnosti odstopa vlade. 

DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Kranj - Po nedeljskih pred-
sedniških volitvah je pred-
sednik države Janez Janša 
dejal, da so izidi volitev slabi, 
razmere, ki so privedle do 
njih, pa zbujajo skrb. Prve 
analize kažejo, da se je pred-
volilna kampanja v veliki 
meri usmerila v obračun z 
vlado, zelo malo je bilo raz-
prav ofslovenskd prihodnosti, 
je dejal premier. Posebej ga 
skrbi dejstvo, da so se v času 
volilne kampanje vse sile 
usmerile v to, da se sloven-
ska vlada očmi v času pred-
sedovanja Evropski uniji. V 
svet SO šla sporeda, ki situa-
djo v Sloveniji slikajo, kot bi 
šlo za Belorusijo ali kako po-
dobno državo. Tako ustvarje-
ne razmere otežujejo delo 
vlade tudi pri vodenju rutin-
skih in običajnih zadev, še 
posebej pa je po njegovih be-
sedah oteženo delo pri pri-
pravah na predsedovanje 
EU. Nastalo situacijo bodo v 
prihodnje še analizirali, od-
prte pa so vse možnosti, 
vključno z odstopom vlade, 
je še dejal Janša in s tem vr-
gel kost, ki jo javnost gloda 
že ves teden. 

Za komentar premierove 
izjave smo včeraj vprašali 
dva gorenjska politika. Mi-
lenko Ziherl iz Škofje Loke, 
poslanec SDS, je dejal: "To 
premierovo izjavo jemljem 
nadvse resno, tako da bom 
na današnji seji odbora za 
zunanjo politiko vstal in pre-
pustil odločitev opoziciji." 
Dejal je, da se s predsedni-
kom vlade strinja, da so po-
goji za njeno delo nevzdržni, 
ker si opozicija izmišlja ved-

janez Janša: odprte so vse možnosti, vključno z odstopom vlade / Foio Tmj D«ki 

no nove probleme in deluje 
na način, ki daleč presega 
njeno nadzorno vlogo obla-
sti. "Država je v času te vlade 
vendarle nekaj dosegla, infla-
cija, ki jo sedaj očitajo vladi, 
pa je bila pričakovana, pripi-
sati jo je uvedbi evra Ln po-
dražitvi hrane," meni Milen-
ko Ziherl in dodaja, da za vse 
ni mogoče kriviti vlade. O 
opoziciji še pravi, da pred-
sednik S D po eni strani kaže 
spravljiv obraz, po drugi pa 
podpredsednik te stranke 
"špijorura vernike". Dotaknil 
se je tudi za jutri napoveda-
nih delavskih protestov, za 
katere pravi, da so ob naj-
manjši brezposelnosti in vi-
soki gospodarski rasti neute-
meljeni, iz protestov zoper 

delodajalce pa se utegnejo 
sprevreči v proteste zoper 
vlado. 

Koalicijske stranke zago-
tavljajo, da Janez Janša s svo-
jo izjavo misli resno. Kako pa 
jo sprejemajo v opoziciji? 
Član mestnega odbora SD in 
kranjski mestni svetnik Sta-
ne Boštjančič pravi: "Pred-
sednik vlade z izjavo, da opo-
zicija zabada nož v hrbet vla-
di, negira vlogo opozicije. 
Opozicija ravna v skladu s 
svojo vlogo, kako pa je ravnal 
Janez Janša, ko je bil pred 
petimi leti v enald vlogi? Še 
veliko bolj napadalno kot se-
danja opozicija. In kako naj 
ta ravna drugače kot kritično, 
če se njenih predlogov ne 
upošteva in če koalicijska 

Sodišče je ravnalo nečloveško 
DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Kranj - Upokojeni odvetnik 
Stanislav Klep, sicer predsed-
nik druStva Združeni ob lipi 
sprave in kritik slovenskega 
pravosodja, je pred kratkim 
sklical novinarsko konferen-
co, na kateri je spet izrekel 
kritiko zaradi ravnanja sod-
stva. Tokrat je nastopil kot 
pooblaščenec Ladka Cankar-
ja iz Bodovelj, ki je bil tudi 
navzoč na novinarski konfe-
renci. Klep je namreč opore-
kal izročilni pogodbi in no-
tarskemu zapisu, s katerima 
je Cankarjeva partnerka, s 
katero že štiri desedetja živi v 
zakonu podobni skupnosti, 
pred nekaj leti želela svoje 
premoženje izročiti nečaku. 
Stanislav Klep je v tem pri-
meru kritičen tako do odvet-
nice, češ da bi bila dolžna 

opozoriti na pravice, ki jih 
ima zimajzakonski partner, 
in tudi do notarke, ki je po-
godbo potrdila. Ladko je na-
mreč na partnerkini kmetiji 
delal dolga desetletja, ko pa 
je izvedel za izročilno pogod-
bo, se mu je zazdelo, da se 
mu je zgodila krivica, ker mu 
za dolgoletno delo ni ostalo 
drugega kot do smrti kot pri 
hiši. V izročilni pogodbi naj 
bi bilo po Klepovih besedah 
zapisano, da Ladko občasno 
prihaja na kmetijo delat, za-
molčano pa je bilo dejstvo, 
da z lastnico živita v zunajza-
konski skupnosti, kar mu 
daje več pravic. Zgodba .se je 
pred sodišči vlekla več let, le-
tos pa je končno pravnomoč-
no dosodiJo, da mora lastni-
ca kmetije Ladku plačati oko-
li pet tisoč evrov za njegovo 
preteklo delo na kmetiji, on 

pa bi moral plačati blizu šest 
tisoč evrov sodnih stroškov. 
Klep opozarja še na dejstvo, 
da partnerja nista sprta, da je 
lastnica kmetije na Ladka 
navezana in ne more živeti 
brez njega, kar je pred sodiš-
čem sama izjavila, in tudi, da 
od njega ne zahteva ničesar. 
Stanislavu Klepu se zdi so-
dba ne samo krivična, ime-
nuje jo ogabno, takšno rav-
nanje sodstva se mu zdi pri-
stransko in v korist odvetni-
ce. Sodniki, ki so sodili v tem 
primem, pa so po njegovem 
tako ravnali ravno zato, da 
nagajajo njemu, kritiku sod-
stva in nasprotniku trajnega 
sodniškega mandata. Sodba 
je sicer pravnomočna, Sta-
nislav Klep pa napoveduje 
revizijo in pritožbo zaradi kr-
šitve konvencije o človekovih 
pravicah. 

večina kot z valjarjem povozi 
vse amandmaje, ki jih pred-
laga druga stran? Sicer pa 
menim, da je takšna premie-
rova izjava neresna (če se 
malo pošalim: z oblasti in z 
ženske se gre lahko le na 
silo), zagotovo pa je v neki 
flmkciji, ne vem sicer, kakš-
ni." Boštjančič je še spomnil, 
da je predsednik njihove 
stranke Borut Pahor pokazal 
pripravljenost za pogovor. 
Največja opozicijska stranka 
pa ne namerava sprejeti od-
govornosti za nastalo stanje. 
Vlado so volivci pooblastili, 
da štiri leta vlada, in če bi bila 
dobra, bi mandat lahko še 
ponovila in ne bi bile potreb-
ne besede o odstopu, meni 
Boštjančič. 

Umrl je France Kokalj 

Po hudi bolezni je umrl v. d. 
generalnega sekretarja 
Združenja delodajalcev Slo-
venije France Kokalj, vrhun-
ski strokovnjak na področju 
poznavanja delovnega pra-
va in delovnih razmerij. Ro-
dil se je leta 1948 v Zabrez-
nici, leta 1967 je končal 
gimnazijo Jesenice in 1971 
diplomiral na pravni fakul-
teti, se zaposlil v Elektro 
Ljubljana, potem pa v ra-
dovljiški Almiri, v begunj-
skem Elanu, Zarji na Jeseni-
cah, Elektru Ljubljana, Sve-
tu kranjskih sindikatov in 
Gospodarski zbornici Slo-
venije. 2006 je v Združenju 
delodajalcev Slovenije po-
stal samostojen pravni sve-
tovalec, pozneje pa v. d. ge-
neralnega sekretarja zdru-
ženja. Imet je izjemen obču-
tek za socialni dialog in ši-
roko znanje tako s pravnega 
in ekonomskega kot tudi 
družbenega vidika. D. Ž. 
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Edini cilj je močan tiskar 
Pred tednom je nadzorni svet družbe Gorenjski tisk za predsednika uprave imenoval Aleksandra 
Troho, ki hkrati vodi tudi škofjeloški ECP. 

BOŠTJAN BOGATAJ 

Kranj, Škofja Loka - E C P bo 
Gorenjski tisk (GT) v dveh 
mesecih prevzel oziroma bo 
prišlo do združitve. Aleksan-
der Troha zagotavlja, da je 
šlo pri dogovoru za dolgotra-
jen proces, s katerim so se 
strinjali obe upravi družbe 
in lastniki obeh družb. O 
ceni ne želi govoriti, a razlo-
ži, da tiskarski stroj stane 
dva milijona evrov, za linijo 
bi jih potrebovali vsaj šest. 
Investiranje v dve liniji na 
osmih kilometrih razdalje bi 
bilo tako dražje kot združi-
tev. 

Zakaj ste se v EGP odločili 
za stoodstotno dokapitali-
zacijo družbe Primož Tru-
bar, ki je 77-odstotni lastnik 
GT? 

"Dogovarjanje o tem je tira-
jalo dlje časa, vsi postopki in 
dogovori so bili vedno uskla-
jeni in vodeni." 

Govorite o združitvi in ne o 
prevzemu? 

"Vsekakor je to združeva-
nje, iskanje sinergij... Ime-
novanje tega je nepomemb-
no, enako tudi katera druž-
ba katero prevzame. Po-
membno je, da iz tega na-
stane močna družba, ki bo 
sposobna konkurirati v ev-
ropskem in širšem prosto-

Se lahko pogodba o prevze-
mu EGP še razdre? 

"Ne." 

Omenili ste pozitivne učin-
ke združevanja. Kje jih vidi-
te? 

"Najpomembnejši je ogro-
men kadrovski potencial, 
znanje in izkušnje, ki so v 
naši dejavnosti izjemnega 
pomena. Z združitvijo takš-
ne stroke prav gotovo dobi-
mo pomembno prednost. 
Hkrati bo nova družba kapi-
talsko močnejša, zaradi tega 
bomo lažje prodirali na tuje 
trge, kar nam omogoča kapi-
talske ali sti^teške povezave. 
Investiranje v tuje trge je da-
nes izredno drago. Ko to 
dela ena družba namesto 
dveh, se prav gotovo privar-
čuje." 

Boste zaradi združitve lažje 
posodobili proizvodnjo? 

"Obe družbi sta dokaj do-
bro tehnološko opremljeni, 
čeprav na področju grafike 
ali kartonožerstva kraljuje 
digitalizacija, kjer velja, da je 
danes nova oprema že jutri 
stara. Razmišljamo o novih 
investicijah z namenom za-
gotovitve najnovejše tehno-
loške opreme, saj si lahko le 
tako zagotovimo dobro pozi-
cijo." 

Kje boste delali v prihodnje, 
v Kranju ali Škofji Loki? 

"Proizivodnja se bo nada-
ljevala na obeh lokacijah, v 
Škofji Loki bo prioriteta na 
kartonažnem programju, v 
Kranju pa na knjižnem." 

Kaj to pomeni za zaposle-
ne? Tudi odpuščanje? 

Aleksander Troha vodi najmočnejšo kartonažno-tiskarsko 
družbo v Sloveniji. / Foto: Couzd Kaviii 

"Ne vem, zakaj sinergijske 
učinke vedno povezujete z 
odpuščanjem..." 

Ne potrebujete dveh raču-
novodstev, dvojnega trže-
nja, nabave, oblikovalcev ... 

"To vse drži, vendar potre-
bujemo veliko delavcev. 
Združitev pomeni, da neka-
teri ne bodo opravljali istega 
dela, kot so ga do sedaj. Vse-
kakor bomo poskrbeli, da 
bomo vsakomur ponudili 
ustrezno delo oziroma po-
iskali optimalne variante pri 
razporejanju. Tako v Gorenj-
skem tisku kot v EGP pa iz-
jemno primanjkuje opera-

terjev strojev, tiskarjev, torej 
tehničnih profilov in tudi in-
ženirjev. Z veseljem bomo 
tudi zaposlovali." 

Ali Kristina Kobal, dolgo-
letna predsednica uprave, 
ostaja v vaši ekipi? 

"Kristina Kobal se bo na 
lastno željo z novim letom 
upokojila." 

Kakšna je prihodnost skup-
ne družbe? 

"Obdržali bomo vodilno 
vlogo na slovenskem trgu in 
postali zelo opazni na trgih 
EU na področju kartona in 
knjig." 

Več toplote za enako ceno. 

futu kur i lno 

Naj k boljši kakovosti življenja prispeva tudi izboljšano kurilno olje. 
Novo aditivirano kurilno olje OMV futurPlus stane prav toliko kot 
običajno ekstra lahko kurilno olje, vendar zagotavlja več toplote. 
Inovativne rešitve skupine OMV odslej tudi v vašem domu. Za 
naročilo pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 2332. 
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Več kot gibanje. OMV 

Dopolnitev programa 
v radovljiški občini bodo dopolnili lani sprejeti 
razvojni program za obdobje 2007-2013. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Radovljica - Občinski svet je 
na ponedeljkovi seji potrdil 
županov predlog, da komisi-
ja za razvoj pripravi dopolnit-
ve programa za leto 2008 do 
konca marca prihodnje leto 
in za obdobje 2009-2013 do 
konca aprila, dotlej pa bo žu-
pan pripravil tudi spremem-
bo proračuna za leto 2008. 

Občinski svet je to točko 
obravnaval potlej, ko je enajst 
opozicijskih svetnikov že 
kmalu po vodni ujmi v Kropi 
zahtevalo sklic izredne seje, 
a so se dogovorili, da bodo o 
tem razpravljali na redni 
seji. Razloge za spremembo 
razvojnega programa je po-
jasnil Janez Urbane, svetnik 
liste E-kolo. Kot je dejal, je 
občina premalo uspešna pri 
pridobivanju evropskega in 
državnega denarja. Strategi-
ja razvoja Alpskega letalske-
ga centra Lesce "rojeva" kon-
flikte in jo bo treba spreme-
niti. Pri t i. družbenem raz-
voju je veliko neskladje med 
cilji in realnostjo, primer ka-
binetnega razvoja naj bi bilo 

načrtovanje novega gledališ-
ča v Radovljici in propadanje 
kulturnih domov po vaseh. 
Razvoj med mestom in po-
deželjem ni uravnotežen, po-
sledica je "revolt" desnega 
brega Save. Občina premalo 
izkorišča odlično lego, saj bi 
z odkupom kmetijskih zem-
ljišč, komunalnim opremlja-
njem in prodajo zemljišč 
lahko dodatno pohiila prora-
čun. Župan fanko S. Stušek 
je oporekal nekaterim Ur-
bančevim trditvam, ob tem 
pa poudaril, da se zaveda ne-
katerih pomanjkljivosti raz-
vojnega programa. Predsed-
nik razvojne komisije, pod-
župan Primož Jeglič je pove-
dal, da so že sklicali širšo raz-
vojno komisijo in da bodo 
krajevne skupnosti imele do-
volj časa za pripravo predlo-
gov. Svetnik Anton Pogačnik 
je predlagal, da bi pri spre-
membi razvojnega progra-
ma kot novo dejstvo upošte-
vali vodno ujmo v Kropi, kot 
izhodišče pa tudi vsebino 
amandmajev, ki jih je občin-
ski svet ob sprejemanju pro-
račima zavrnil. 
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GORENJSKA 

RADOVL)ICA 

Pozitivno mnenje za Milošo Kos Ovseni!« 

Na razpis za direktorja Centra za socialno delo Radovljica se 
je prijavila le sedanja direktorica Miloša Kos Ovsenik, uni-
verzitetna diplomirana psihologinja iz Lesc. Svet centra jo je 
na nedavni seji že izbral za direktorico, za mnenje pa je 
zaprosil tudi občino. Občinski svet je na seji v ponedeljek z 
osemnajstimi glasovi za in enim proti dal pozitivno mnenje,, 
soglasje k imenovanju pa mora dati še ministrica za delo, 
družino in socialne zadeve. C. Z. 

RADOVLIICA 

Določili prejemnike Linhartovih plaket 

V radovljiški občini bodo ob občinskem prazniku, ki ga praz-
nujejo 11. decembra, ob obletnici rojstva Antona Tomaža 
Linharta, podelili tri Linhartove plakete. Prejeli jih bodo Fo-
tografsko društvo Radovljica ob 50-letnici delovanja. Osnov-
na šola Staneta Žagarja Lipnica ob enako visokem jubileju 
in harmonikarski orkester Glasberte šole Radovljica, ki delu-
je štirideset let. C. Z. 

BLED 

Z Manco Košir o moških 

V hotelu Vila Bled danes, v petek, z začetkom ob 19. uri, pri-
pravljajo večerni pogovor z Manco Košir. O moških in njeni 
novi knjigi pogovorov s sedmimi moškimi se bo pogovarja-
la Danijela Leskošek. Po pogovoru pa bo - ob prijazni pod-
pori Sava Hotelov Bled - sledila tudi pokušina mladega vina. 
Vstop je prost. V. S. 

P O D N A R T 

Praznik krajevne skupnosti 

V kulturnem domu v Podnartu bo danes, v petek, ob sedmih 
zvečer proslava ob krajevnem prazniku, s katerim se spomi-
njajo rojstva rojaka josipa viteza Pogačnika, predsednika 
prve slovenske narodne vlade. Na proslavi bodo podelili pri-
znanja in pripravil prodajno razstavo otroških risb. V kultur-
nem programu bodo nastopili harmonikarji, otroški pevski 
zbor Ovsiše, Orffova skupina, novinarski krožek Lipnica, 
folklorna skupina Voše in moški pevski zbor Podnart. 
Program bo povezovala Branka Konc. C. Z. 

m OPEN A BETTER FUTURE 

Ste ža videli eno izmed najmodemejSih proizvoden] 
za brizganje plastilce. Bi želeli delati v njej kot pomemben 

člen - tu je vaša priložnost 

Smo uspešno, hitro rastoče podjetje z več kot 140 
zaposlenimi in 4(Hetf)0 tradicijo v predelavi termoplastov in 
orodjarstva. Imamo lasten razvoj izdelkov, ki jih prodajamo 
v več kot 30 držav. 

Zaradi izgradnje dodatnih poslovno-proizvodniii prostorov v 
velikosti 12.000 m2 in s tem povezane širitve proizvodne 
dejavnosti vabimo k sodelovanju: 

DELAVEC V PROIZVODNJI (m/ž) 
• delo v proizvodnji za brizganja plastike 

UPRAVUALEC STROJEV (m/ž) 
• upravljanje strojev in orodij za brizganje plastike 

SKLADIŠČNIK 
• prevzem, skladiščenje in odprema materialov 

VZDRŽEVALEC (m/ž) 
• strojno in elektro vzdrževanje stnHev za brizganje plastike 

KONTROLOR (m/i) 
• spremljanje kakovosti proizvodnega procesa 

BRUSILEC (m/ž) 
• poznavanje dela na stroju za ploščinsko in okroglo bnjšenje 

ROČNI ORODJAR (m/ž) 
• poznavanje orodij za brizganje plastike 

OPERATER na CNC REZKALNEM STROJU (m/ž) 
• CNC rezkanje (samostojno programiranje 2D oblik 

in rezkanje po naprej pripravljenih 3D programih) v orodjarni 

Z izbranim kandidatom bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za 
nedoločen čas. Vaše pisne ponudbe s kratkim življenjepisom 
in drugimi dokazili pričakujemo v 8 dneh na naslovu: 

SIBO G. d.0.0. 
Hatnetjevo nas. 126, 4220 Škofja Loka 
httD://vww.sibo-arouD.eu 
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Zloraba pri prodaji zemljišč? 
Del občinskih svetnikov v Kranjski Gori zahteva nadzor nad razpolaganjem z zemljišči, ker naj bi 
obstajal sum "hude zlorabe in špekulativnih namenov". 

URŠA PETERNEL 

Kranjska Gora - Na zemljiš-
ču za kranjskogorsko poli-
cijsko postajo je Občina 
Kranjska Gora pred dvema 
letoma uredila prostor za 
dodatna parkirišča, kjer par-
kirajo obiskovalci smučišč 
med zimsko sezono. Zem-
ljišče je Občina imela v na-
jemu, dolgoročno pa naj bi 
na tem mestu in na sosed-
njih parcelah, ki so že v ob-
činski lasti, zgradili garažno 
hišo z dodatnimi parkirnimi 
mesti, ledeno dvorano in po-
stajo gondolske žičnice na 
Vitranc. A pred mesecem 
dni je lastnik omenjeno 
zemljišče nenadoma prodal 
trem kupcem, s čimer bi 
lahko vsi načrti Občine in 
turističnega gospodarstva 
padli v vodo. Da pa bi Obči-

na vendarle dobila omenje-
na zemljišča, se je povezala 
z novimi lastniki in vsi trije 
so takoj izrazili pripravlje-
nost. da ji izročijo v zameno 
za druga stavbna zemljišča 
na območju Kranjske Gore. 
Celotna zadeva pa je "za-
smrdela" delu kranjskogor-
skih občinskih svetnikov. 
Na zadnji seji občinskega 
sveta se je tako Jožetu Zu-
pančiču zdelo zelo Čudno, 
da je bilo zemljišče prodano 
pred mesecem dni, novi 
lastniki pa bodo svoje nove 
parcele takoj zamenjali za 
kvalitetnejše gradbene par-
cele. Še bolj oster je bil An-
drej Žemva, ki je zadevo 
označil kot "sum hude zlo-
rabe in špekulativnih name-
nov", saj naj bi skupina po-
sameznikov v sodelovanju z 
Občino na ta način prišla do 

Andrej Žemva 

najlepših parcel v občini. Pri 
tem naj bi šlo tudi za zlora-
bo notranjih informacij, saj 
je eden od kupcev v tesni po-
vezavi z enim od občinskih 
svetnikov. Žemva je tudi 
vprašal, zakaj Občina kot 

najemnica ni uveljavljala 
predkupne pravice, če na 
omenjenem zemljišču na-
merava graditi garažno hišo. 
Župan Jure Žerjav je pojas-
nil, da so za uveljavljanje 
predkupne pravice imeli le 
petnajst dni časa. Za to se na 
koncu niso odločili, ker za 
območje še ni sprejet zazi-
dalni načrt, prav tako pa ni-
majo zagotovljenega milijo-
na evrov denarja za gradnjo 
garažne hiše. Zaradi zahtev 
dela občinskih svetnikov po 
nadzoru celotne "kupčije" je 
župan točko o menjavi zem-
ljišč in ukinitvi javnega do-
bra umaknil z dnevnega 
reda. Izrazil pa je prepriča-
nje, da jim bo do leta 2010 
uspelo dobiti investitorje in 
načrte za uresničitev vseh 
zamišljenih projektov na 
tem zemljišču. 

Dimnikarjev v Tržiču dovolj 
Čiščenje peči in dimniških napeljav v tržiški občini opravlja Franc Bakan. Ocenjuje, da 
trije dimnikarji zmorejo vse delo. 

STOJAN SAJE 

Tržič - Naš bralec, ki občasno 
prebiva v občini Tržič, je 
iskal dimnikarja. Zaman je 
klical podjetje Dim v mestu, 
kjer se ni nihče oglašal. In-
formacij O tem, kdo je odgo-
voren za opravljanje dimni-
karskih storitev, ni dobil niti 
v občinski upravi. Delavka, ki 
bi to vedela, je bila takrat od-
sotna. Kako je urejena dim-
nikarska služba, smo zato 
preverili na več naslovih. 

"Koncesije za opravljanje 
dimnikarske službe podelju-
je država. Znano mi je, da sta 
jo leta 2005 želela pridobiti 

dva zasebnika iz tržiške obči-
ne. Takrat menda nihče ni iz-
polnjeval vseh zahtev. Sedaj 
deluje pri nas le ena dimni-
karska firma, ki ima sedež v 
Kovorju. Pri njih ter na mi-
nistrstvu za okolje in prostor 
bodo vedeli povedati več o 
tienutnih razmerah na tem 
področju," nam je povedala 
Janja Svetina iz urada za ure-
janje prostora Občine Tržič. 

"V Tržiču živim skoraj 25 
let. Prej sem delal kot dimni-
kar drugod, približno tri leta 
pa imam svoje dimnikarsko 
podjetje. Prostore imamo na 
Glavni cesti 14 v Kovorju, 
kjer smo trije dimnikarji na 

razpolago vsak dan od 6. do 
18. ure. Več o nas lahko 
stranke izvedo na spletni 
strani ali po telefonu. Oprav-
ljamo dimnikarsko službo 
za občini Tržič in Naklo. Z 
naročniki storitev se sproti 
dogovarjamo za obisk na 
domu. Največkrat pridemo 
še isti ali pa naslednji dan. 
Glede na dosedanje izlcušnje 
ocenjujem, da lahko pokrije-
mo vse potrebe po dimnikar-
skih storitvah. Domačini me 
dobro poznajo, zato nas tudi 
brez težav najdejo. Edina ne-
rešena stvar je podelitev kon-
cesije s strani države. Ko 
bodo objaviti razpis, se 

bomo prijavili nanj," je pove-
dal Franc Bakan iz Kovorja. 

"Razpisa za dimnikarsko 
službo v občini Tržič še nis-
mo izvedli. Pred dvema leto-
ma smo dali le poziv za pri-
javo tistih, ki so imeli z obči-
no pogodbo za izvajanje te 
dejavnosti. Kmalu bo spreje-
ta uredba o dimnikarski 
službi, na osnovi katere 
bomo do konca novembra 
objavili javni razpis. Po pre-
gledu prijav bomo izbrali 
koncesionarja in ga o tem 
obvestili," je pojasnil glede 
statusa sedanjega izvajalca 
službe Jože Kaplar z ministr-
stva za okolje in prostor RS. 

Začetek rekonstrukcije regionalne ceste 
ANA HARTMAN 

Žirovnica - Težko pričakova-
na rekonstrukcija regional-
ne ceste skozi Žirovnico ter 
gradnja pločnika in avto-
busnih postajališč ob njej se 
je ta teden le pričela. Na ce-
sti potekajo pripravljalna 
dela. "V prvi fazi bomo ure-
dili odsek od Žirovnice do 
mlekarne v Zabreznid, dela 
pa se bodo se končala pri-
hodnje leto," je napovedal 
župan Leopold PogaCar. Po 
začetnem zapletu je državi 
za prvo etapo rekonstrukci-
je med železniških preho-
dom in zdravstveno postajo 

na Selu uspelo pridobiti vsa 
zemljišča, le še z enim last-
nikom, k i ne želi prodati 
zemljišča za avtobusno po-
stajališče, skušajo doseči 
dogovor. Župan poudarja, 
da bo cesta po rekonstnJcci-
ji precej bolj vama, saj bo 
širša, ob njej bo pločnik in 
štiri avtobusna postajališča. 
Vrednost naložbe znaša 
skoraj dva milijona evrov, 
pri čemer občina sofinanci-
ra gradnjo zaradi pločnika 
in prestavitve komunalnih 
vodov, in sicer v višini 45 
odstotkov. Izvajalec del je 
SCT s podizvajalcem Cest-
nim podjetjem Kranj. 
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Razvoj Tržiča se ni ustavi 
Tako ocenjuje tržiški župan Borut Sajovic. S sodelavci je predstavil ključne naloge, s katerimi 
se ukvarja vrsta ljudi. 

STOJAN SAJE 

Tržič - "Občinska uprava se 
ukvarja z obsežnim delom. 
Poskrbela je za hitro odprav-
ljanje posledic jesenskega 
neurja, v katerem je nastalo 
samo na vodotokih za 3,8 
milijona evrov škode, okrog 
dva milijona pa še na zem-
ljiščih s plazovi in komunal-
ni infrastrukturi. Za zdaj 
smo opravili za sto do 120 ti-
soč vredna sanacijska dela 
na cestah. Do konca leta 
bomo izstavili državi račune 
v vrednosti med petsto in 
šeststo tisoč evri. Narejena 
sta že oporna zidova ob cesti 
v Dolino in od naselja Ravne 
proti Podljubelju. Začela so 
se dela za postavitev varoval-
ne pregrade v Zgornji Bistri-
ci, do konca novembra pa 
bodo asfaltirali odseke cest 
nad Podljubeljem in Lo-
mom ter od Kovorja proti 
Brdu. Žal slabo priteka de-
nar od države, od katere pri-
čakujemo vsaj dvesto tisoč 
evrov," je povedal tržiški žu-
pan Borut Sajovic o reševa-
nju težav, ki so dodatno 

Občina je poskrbela, da so popravili oporni zid pod cesto v Dolino. 

obremenili občinski prora-
čun. 

Podžupan Jure Meglič je 
predstavil Strategijo razvoja 
Občine Tržič, s katero so za-
črtali 173 projektov. Osnutek 
dokumenta je med prvo jav-
no razpravo 6. novembra 
spoznalo 36 udeležencev, 
med njimi enajst občinskih 
svetnikov. To je pomembno, 
ker bo strategija osnova za 
oblikovanje bodočih prora-
čunov občine. Tak doku-

Celo na Jezerskem 
oporečna voda 
Oktobra so morali na Jezerskem prekuhavati 
vodo, ker je bilo zajetje Anclovo onesnaženo. 

DANtCA ZAVRL ŽLEBIR 

Jezersko - Po večjem neurju 
v oktobru so po analizi vode 
v zajetju Anclovo na Jezer-
skem ugotovili, da je voda 
oporečna in jo je bilo treba 
prekuhavati. To je trajalo kak 
teden, medtem pa so našli 
tudi rešitev za zajetje, ki ga je 
ob večjih neurjih večkrat ža-
lil hudournik, ki priteče iz-
pod ravenske Kočne. Ta na-
mreč v drenažno zajetje pri-
naša različne nanose, kar do-
slej za čistost vode še ni bilo 
usodno, tokrat pa so v njej 
našli prekoračene vrednosti 
e.colov in kolifominih bakte-
rij. " Po nasvetu strokovnja-

kov smo tok meteome vode, 
ki je neposredno vdiral v dre-
nažno zajetje, preusmerili, 
tako da je sedaj od njega od-
daljen kaldh 60 metrov," je 
povedal župan Milan Kocjan. 
"Ob tej priložnosti bi se rad 
zahvalil Stanetu Arhu in nje-
govi mami Ani, ki sta dovoli-
la posek in izkop za novo 
strugo hudournika. S po-
močjo strojnika s Cestnega 
podjetja Kranj smo strugo 
razmeroma hitro preusmeri-
li in tako v prihodnje vsaj za-
radi vdora površinskih voda v 
zajetje ne to več prihajalo do 
oporečnosti vode. Povedati je 
še treba, da se je to na Jezer-
skem zgodilo prvič." 

ment je nastal ponovno po 
dveh desetletjih, zajema pa 
razvoj na treh področjih. 
Med prvimi nalogami bosta 
selitev tržiške knjižnice v ne-
kdanjo upravno stavbo Peka 
in ureditev podjetniškega 
centra. Intenzivno se pri-
pravljajo tudi na uresničitev 
projekta za obnovo vodovoda 
in gradnjo kanalizacije s cen-
tralno čistilno napravo. Kot 
je dejal župan Sajovic, bodo 
ta mfesec podpisali pogodbo 

Ob zajetju Anclovo so na novo izkopali hudourniško strugo. 

NAKLO 

Dijaki uredili krožišče 

Občina Naklo je zaupala ureditev krožišča na Pivki Bioteh-
niškemu centru Naklo. Dijaki Janez Bajželj, Boštjan jagodic, 
Gregor Oranič, Gašper Žen, Boris Zupan in Jure Grčar so 
naredili načrt in finančni plan ter izvedli zasaditev v okviru 
projektne naloge za poklicno maturo. Za mentorja sta jim 
bila profesorja Ljuba Erjavec in Tomo Romšek. Po ureditvi 
namakanja bodo spomladi zasejali travo med gredami. Kot 
je pojasnila Majda Kolenc Artiček, bodo dijaki iz centra tudi 
v prihodnje skrbeli za urejanje krožišča, izbor In zasaditve 
rastlin pa bodo prilagodili rastni sezoni. S. S. 

s podjetjem SCT za prvi del 
projekta. Za drugi del čakajo 
po razpisu na iztek pritožbe-
nega roka. Največji šok so 
doživeli ob odpiranju po-
nudb za gradnjo čistilne na-
prave. Po odobrenem načrtu 
za sofinanciranje iz Evrope 
naj bi to stalo 3,7 milijona ev-
rov, edini ponudnik pa bi to 
naredil za 6,9 milijona ev-
rov. Ker za visoko razliko ob-
čina ne more zagotoviti de-
narja, bo ponovila razpis. 

TRŽIČ 

Slabo o tržiškem vodstvu 

Občinski odbor SDS v Tržiču, ki ga vodi Pavel Rupar, je med 
novinarsko konferenco prejšnji petek podal tudi oceno do-
sedanjega dela novega občinskega vodstva. Glede kadrov-
skih razmer v občinski upravi po njegovem odhodu je Rupar 
menil, da so slabe. Odšlo naj bi 14 delavcev uprave, od ka-
terih jih bo vsaj osem iskalo zaščito pri varuhinji človekovih 
pravic. Naštel je imena ljudi - v glavnem iz vrst LDS, ki so 
prišli na prazna delovna mesta ali zasedli nova. Še bolj sla-
bo je mnenje SDS o uspešnosti župana Sajovica in njegovih 
sodelavcev. Moti jih zlasti tarnanje glede dolga iz preteklo-
sti in pomanjkanje novih naložb. Vse investicije, ki poteka-
jo, naj bi začela že prejšnja oblast. Sedanji očitajo, da ni po-
ložila niti metra asfalta. Nič novega ni pri športnih objektih, 
kulturne prireditve so menda redke, od lani je ves razvoj 
ustavljen. Po Ruparjevih trditvah vse več prebivalcev upa, da 
bo tega zastoja čim prej konec. S. S. 

Namestili tudi štiri samopostrežne blagajne 

V sredo so odprli obnovljen hipermarket Mercator na Prim-
skovem v Kranju. Investicija je znašala okoli šesto tisoč 
evrov. Povečali so ponudbo na neživilskem oddelku, izbolj-
šali ponudbo na oddelkih s sveže pripravljeno hrano in na-
mestili štiri samopostrežne blagajne, kjer kupec naredi vse 
sam - poskenira blago, plača in obenem ne zazna čakanja, 
saj je sam vključen v proces. Direktor maloprodajnega po-
dročja in namestnik izvršnega direktorja v maloprodaji 
Miha Sekne nam je razložil, da so za obnovo potrebovali 
devet dnr: "Pomagali so zaposleni iz vse Gorenjske, se pa 
pozna timsko delo. Vodja ekipe Franc Pavlič je še posebej 
veliko prispeval, da smo danes lahko odprli prenovljen na-
kupovalni center." A. B. 

Gorenjska Gremo gor. 

Veliki humanitarni koncert dalmatinskega romantika 
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GORENJSKA 

KROPA 

DrŽava doslej prispevala 2 3 5 tisoč evrov 

Radovljiški občinski svet se je na ponedeljkovi seji seznanil z 
odpravljanjem posledic septembrske ujme v občini. Država je 
doslej za nujna dela na cestah, mostovih, vodovodih in drugi 
občinski Infrastrukturi namenila 130 tisoč evrov, za ukrepe na 
plazovih 35 tisoč in za obnovo Bodlajevega vigenca v Kropi 70 
tisoč evrov. Vodnogospodarsko podjetje Kranj je odpravilo vsa 
kritična mesta v strugi Kroparice, izvaja pa tudi nujna dela za 
sanacijo plazu nad Kropo in v potoku Upnica. Občinska 
tehnična pisarna pridobiva tehnično dokumentacijo za ure-
ditev ceste nad Placem, Gosposke ulice in Koruznega mostu. 
Direkcija za ceste je začela popravljati oporni zid ceste nad 
Placem, Komunala Radovljica pa obnovo vodovoda na zgor-
njem delu državne ceste. Komisija za dodeljevanje humani-
tarne pomoči je družinam in posameznikom razdelila 56 tisoč 
evrov od skupno 83 tisoč evrov, kolikor se je zbralo na poseb-
nem računu Območnega združenja Rdečega križa Radovljica. 
Na računu krajevne skupnosti Kropa se je za ureditev komu-
r>alne infrastrukture zbralo sto tisoč evrov, polovico denarja bo 
porabila letos. C. Z. 

ŽELEZNIKI 

Ekonomska šola pomagala štirim družinam 

Na kranjski ekonomski šoli so se takoj po septembrskih po-
plavah odločili, da bodo prizadetim pomagali po najboljših 
močeh. Skupaj so zbrali 1.740 evrov, od tega 945 evrov dija-
ki in profesorji srednje poklicne in strokovne šole ter 785 ev-
rov dijaki in profesorji ekonomske gimnazije. Zbrani denar 
so namenili štirim družinam v Železnikih. A. H. 

MORAVČE 

Martinov sejem in priznanja 

V Moravčah bodo danes, v petek, i6. novembra, pripravili 
tradicionalni Martinov večer z Martinovi sejmom od 16.30. 
dalje v kulturnem domu in prednjim. V programu priredit-
ve bodo sodelovali vinogradniki iz Goriških Brd, zabavna 
skupina Suhe Češpije, Moravški trio in drugi glasbeniki. Na 
stojnicah se bodo predstavila domača društva in okoliški 
kmetje. Turistično društvo Moravče pa bo ob tej priložno-
sti podelilo tudi priznanja za najlepše urejene domove.). P. 
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Prazna ludnska telovadnica 
v Podružnični šoli Lučine učenci telovadijo na ozkih hodnikih, bolje naj bi bilo prihodnje šolsko leto. 

BOŠT(AN BOGATAJ 

Lučine - Marsikdo bi lahko 
rekel, da morajo mnogi 
učend podružničnih šol te-
lovaditi na hodnikih, a za 
razliko od drugih krajev ima-
jo tukajšnji osnovnošolci lič-
no urejeno telovadnico v so-
sednjem Kulturnem domu. 
Petošolec Štefan pravi: 
"Prejšnje leto smo telovadili 
v eni od učilnic, ki je od sep-
tembra namenjena pouku. 
Dobro je tako, čeprav na 
hodniku ni veliko prostora 
in bi radi igrali nogomet, ko-
šarko. Tu delamo zgolj pre-
vale, skoke v daljino in viši-
no, ..." 

V pet razredov podružnič-
ne šole Lučine letos hodi 37 
otrok. "Z letošnjim šolskim 
letom smo morali spremeni-
ti organizacijo pouka, tako 
da ene od učilnic ne more-
mo več uporabljati za šport-
no vzgojo. V to smo bili pri-
siljeni, zavedamo pa se, da 
imamo blizu telovadnico," 
pravi Martina Jdovčan, vod-
ja šole. Telovadnica še ni po-
polnoma opremljena, a je 
huje, ker še ni bil opravljen 
tehnični prevzem in pridob-
ljeno uporabno dovoljenje. 
Šolarji v lepem vremenu va-
dijo na bližnjem športnem 
igrišču, sicer pa improvizira-
jo na hodnikih šole. Kulturni 
dom so lani sicer slovesno 
odprli. 

Lučinski šolarji danes telovadijo na ozkih hodnikih, kjer je tudi velika verjetnost poškodb. 

Vsi starši so v začetku šol-
skega leta celo podpisali do-
voljenja, da lahko učend te-
lovadijo v domu na njihovo 
odgovornost, vendar pristoj-
ni ne želijo tvegati. "Gradbe-
no dovoljenje za Kulturni 
dom Lučine je bilo izdano že 
leta 1985, a se je gradil poča-
si, načrti in izvedena dela so 
bili večkrat spremenjeni. 
Leta 1998 je bil izdelan nov 
projekt, vendar brez gradbe-
nega dovoljenja, končana 

gradnja pa se razlikuje tudi 
od tega projekta," pojasnjuje 
župan Milan Čadež. Občina 
sedaj pridobiva projekt iz-
vedenih del, šele nato bo 
možno pridobiti uporabno 
dovoljenje. Župan dodaja, 
da starši ne morejo sami 
prevzeti odgovornosti, saj 
otroke v času pouka zaupa-
jo šoli. 

"Telovadnica sicer ni del 
šole, je pa namenjena kraja-
nom in šolarjem. Name zelo 

5 brezplačnih bančnih 
storitev za podjetja 
in zasebnike 

Ponudba je namenjena podjetnim, ki se na novo odločate za 
poslovanje z Abanko, in vsem. ki želite razširiti sodelovanje 
in nabor storitev. 

Paket vsebuje naslednje ugodnosti: 

• transakcijski račun - 1 2 brezplačnih mesečnih vodenj 
transakcijskega računa, „ 

• 1 2 brezplačnih mesečnih nadomestil za uporabo I 
elektronske banke Abacom (skupaj s programskim 
paketom in čitalnikom zaščitnih kartic), | 

• spletni Pregled poslovnega sodelovanja, t 
• poslovno kartico MasterCard - brezplačno enoletno s 

članarino, « • m 
• splošno depozitno pogodbo - depozit z najmanj 19-krat | 

višjo obrestno mero od obrestne mere za sredstva na J 
transakcijskem računu. 

Ponudba je paketna. Pogoj za sklenitev splošne depozitne pogodbe je 
polog vsaj 1.000 EUR za vsaj 3 dni. Kvalificirano digitalno potrdilo na 
zaščitni kartici v paket ni vključeno. Paket tudi ne vključuje stroškov 
zavarovanja pri zavarovalnici za poslovno kartico MasterCard. 

A B A N K A 

pritiskajo, da bi učencem do-
volil vadbo v telovadnici, 
vendar tega ne smem storiti, 
saj s tem prevzemam odgo-
vornost za morebitne po-
škodbe," pa pravi Valja Ko-
kalj, ravnatelj matične 
Osnovne šole Ivan Tavčar 
Gorenja vas. Šolarji naj bi v 
telovadnico lahko vstopili 
šele prihodnje šolsko leto, 
občina pa bo v proračunu za-
gotovila denar za nakup 
športne opreme. 

ŽELEZNIKI 

Razdelili bodo skoraj 
pol milijona evrov 

Pred tednom dni so v Želez-
nikih začeli Izplačevati tretjo 
fazo humanitarne pomoči, v 
sklopu katere bodo nakazali 
od štiristo do petsto tisoč ev-
rov z občinskega humanitar-
nega računa ter računov Rde-
čega križa in Karitas. Prejeli 
so 268 vlog oškodovancev, ki 
jim od končnih zneskov ne 
bodo odštevali vrednosti pre-
jete materialne pomoči, zava-
rovanja, pa tudi ne pomoči, 
ki so jo prejeli od sorodnikov, 
prijateljev, sindikatov. "Neka-
teri oškodovanci so namreč 
znesek te pomoč navedli v 
vlogah, drugi pa ne, zato 
smo se odločili, da tega ne 
bomo odštevali od zneskov, 
ker ne bi bilo pravično do ti-
stih, ki so bili pošteni in nam 
zaupali te podatke," pravi Ci-
rila Tušek, višja svetovalka za 
proračun, finance in gospo-
darstvo. Skupaj s prvo fazo 
humanitarne pomoči bodo 
prizadetim v neurju nakazali 
od milijon do 1,2 milijona ev-
rov. Na občinskem humani-
tarnem računu jim bo tako 
ostalo nekaj denarja, pa tudi 
humanitarna akcija s tem še 
ni končana. A. H. 
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Plezalke pred novim uspehom 
Prejšnji konec tedna je Natalija Gros osvojila tretje mesto svetovnega pokala v balvanskem plezanju, 
ta konec tedna pa ima Maja Vidmar priložnost za prvo slovensko skupno zmago v svetovnem pokalu 
v športnem plezanju. 

V I L M A STANOVNIK 

Kranj - Plezalna stena v šport-
ni dvorani na Zlatem polju v 
Kranju bo jutri in v nedeljo pri-
zorišče zadnje letošnje tekme 
svetovnega pokala v športnem 
plezanju. To bo sicer že dvanaj-
sta telona svetovnega pokala 
pii nas, tokrat pa jo števšni lju-
bitelji tega atraktivna športa 
še posebno težko čakajo, saj je 
naša ženska reprezentanca in z 
njo slovensko športno plezanje 
pred zgodovinskim uspehom. 
Preteldi vikend je namreč Škof-
jeločanka Natalija Gros v Bmu 
osvojila tretje mesto v skup-
nem seštevku svetovnega po-
kala v balvanskem plezanju,' 
poleg tega pa je Grosova že 
skupna zmagovalka v kombi-
naciji. Njena someščanka 
Maja Vidmar, ki je trenutno 
vodilna v skupnem seštevku 
svetovnega pokala v športnem 
plezanju, pa bo skušala tudi 
na domad tekmi dokazati, da 
je v resnici najboljša. "Zelo se 
veselim tekme v Kranju, saj je 
nastopiti pred domačimi navi-
jači res neka/ posebnega. Lep 
je namreč občutek, ko vsa dvo-
rana stiska pesti zate, ko te 
spodbujajo in ti dajejo še dodat-
no moč," pravi 22-letna Maja 
Vidmar, ki je zmagala na vseh 
zadnjih petih tekmah svetovne-

ga pokala v športnem plezanju, 
za končno skupno zmago pa bi 
ob prvem mestu Angele Eter 
morala osvojiti vsaj četrto me-
sto. "Slovenska ekipa je pred 
kranjsko tekmo še nekoliko 
močnejša kot lani, saj so med 
prvo peterico kar tri naše tek-
movalke. Poleg vodilne Maje 
Vidmar je na četrtem mestu 
še Natalija Gros, na petem pa 
Mina Markovič. O kvaliteti 
naše ekipe govori tudi dejstvo, 
da so bile na zadnji tekmi v 
Valencu v finalu kar štiri Slo-
venke," pravi vodja tekmova-
nja v Kranju Tomo Česen, ki 
pričakuje zanimiv obračim 
tudi v moški konkurenci, kjer 
pa v boju za najboljša mesta 
ne bo naših. "Oba španska 
tekmovalca, Usobiaga in Pui-
blanqu sta tesno skupaj, za 
končno zmago pa ima nekaj 
možnosti tudi še tretje uvršče-
ni Nizozemec Verdhoeven. 
Med našimi ima Klemen Be-
čan najboljši rezultat osem-
najsto mesto, tako da v Kranju 
ni realno pričakovati uvrstitve 
naših v finale. Ker pa je doma-
ča tekma velika motivacija, pa 
upanje obstaja," dodaja izku-
šeni Tomo Česen. 

Poleg Klemena Bečana bodo 
od naših v moški koiikurend 
nastopili še Matej Sova, Anže 
Štremfelj, Blaž Rant, Jemej 

Natalija Gros je v skupnem seštevku balvanskega plezanja 
minuli konec tedna že osvojila bronasto kolajno, ta konec 
tedna pa se bo predstavila tudi na kranjski plezalni steni v 
dvorani Zlato polje. / fo«: corazd Kavi« 

Kruder in Jure Bečan, od de-
klet pa Maja in Katja Vidmar, 
Mina Markovič, Natalija Gros, 
Lučka Ftanko in Asja Gosar. 
Jutrišnje kvalifikacije se bodo 

v dvorani na Zlatem polju za-
čele ob 9. uri, ob 19. uri pa bo 
polfinale. Finale najboljših os-
mih moških in žensk bo v ne-
deljo ob 17. uri. 

KARATE 

ŽALEC 

Kranjčanom kopica kolajn 

Minulo soboto so v Žalcu pripravili državno prvenstvo v 
karateju za nnlade kategorije. Na njem so se izkazali tudi tek-
movalci obeh kranjskih klubov, Karate kluba Kranj in Karate 
kluba Shotokan Kranj, ki so skupaj osvojili devetnajst kolajn, 
srebrno pa je osvojila še Kranjčanka Manca Urh (kate, mlajše 
deklice), ki pa ne nastopa za kranjska kluba. Novi državni prva-
ki so postali: Blažka Poklič (borbe do 35 kg, ml. deklice) in 
Tjaša Ristič (borbe do 54 kg, ml. kadetinje), obe KK Kranj ter 
Vanja Šiljak (borbe do 45 kg, st. deklice) in Danijel Rihtarič 
(borbe nad 70 kg, ml. kadeti), oba KK Shotokan Kranj. Srebrne 
medalje so osvojili Nastja Bojič (kate in borbe nad 50 kg, st. 
deklice), Vanessa Zamik (borbe nad 35 kg, ml. deklice), juš 
Markač (borbe do 57 kg, ml. kadeti) in Suzana Mesarec (obe 
do 60 kg, mladinke), vsi KK Shotokan Kranj. Bronaste medalje 
so osvojili Špela Štefe (kate in borbe do 60 kg, mladinke), Rok 
Trost (kate in borbe do 70 kg, mladinci), Matija Štern (borbe 
do 40 kg, st. dečki), jemej Jenko (borbe do 70 kg, ml. kadeti), 
Manca Rus (borbe nad 57 kg, kadetinje), Janez Perhavec 
(borbe do 70 kg, kadeti), vsi KK Kranj ter Nejc Pavlin (borbe 
nad 55 kg, st. dečki) in Dejan Rihtarič (borbe do 80 kg, mlad-
inci), oba KK Shotokan Kranj. V. S. 

STRELSJVO 

SLIVNICA PRI MARIBORU 

Gorenjski strelci odlični v Mariboru 

Na mednarodnem tekmovanju za Pokal in nagrado Pohorja 
so nastopile tudi tri gorenjske ekipe. Največ znanja so pokaza-
li strelci SD Marmor Hotavlje Gorenja vas, ki so slavili s 1741 
krogi, sledila jim je kombinirana ekipa Triglava-Radovljice z re-
zultatom 1729, tretji pa so bili Preddvorci s 1716 krogi. V. S. 

KOŠARKA 

RADOVLJICA 

Najboljši mladi Stražiščani 

V odlični organizaciji Športne zveze Radovljica in Vesele 
košarke Radovljica se je v dvorani Srednje gostinske šole v 
nedeljo pričela že 8. sezona turnirjev Alpe Adria - Košarka 
brez meja. Tokrat je bil na sporedu turnir letnikov 1994/95. 
Potem ko so si mesta od pet do osem razdelili Hrvati in 
Avstrijci, so v tekmi za tretje mesto Jeseničani z rezultatom 
40 : 29 ugnali Radovljičane, v velikem finalu pa so 
Stražiščani, ki jih je vodil Rok Novak, nadigrali Vrhničane, 
saj so na koncu slavili s 54 : 34. C. L. 

POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO 

Ločani v finalu pokala Spar 

Minuli torek se je s tekmama med škofjeloškim TCG Mer-
catorjem in ljubljanskimi Parklji (77 : 61) ter Alposom Šen-
tjurjem in Zagorjem KD Finančno točko (77 : 99) začel 5. 
krog pokala Spar, katerega preostali uvodni tekmi sta Luka 
Koper: Misel P. jama in Elektra Esotech : Krka. Zmagovalci 
dvobojev se bodo na finalnem turnirju pridružili Heliosu, 
Unionu Olimpiji, Geoplinu Slovanu in Zlatorogu. V. S. 

NOGOMET 

BRDO PRI KRANJU 

Naša reprezentanca še z Bolgari 

Minulo sredo se je v pripravljalni bazi na Brdu zbrala naša no-
gometna reprezentanca, ki se bo 21. novembra - še zadnjič v 
ciklusu kvalifikacij za EURO 2008 v Avstriji in Švici - pomerila 
z reprezentanco Bolgarije. Tekma med našo reprezentanco in 
reprezentanco Bolgarije bo v sredo ob 18. uri v Celju, vstopni-
ce po 10 evrov pa je že mogoče kupiti v predprodaji. V. S. 

VABILA, PRIREDITVE 

Košarkarski spored - V moški ligi UPC Telemach je v 6. krogu 
ekipa Heliosa že v sredo igrala s Hopsi Polzela in zmagala z 
92:75, ekipa TCG Mercatorja pa bo jutri ob 19. uri v Poljanah 
nad Škofje Loko gostila moštvo Zagorja. V 4. krogu 1. SKL za 
ženske bo ekipa HIT Casinoja Kranjska Gora ob i8. uri gosti-
la moštvo City centra, ekipa Domžal pa se bo hkrati pomeri-
la z ekipo Neso Ihke. Ekipa Odeje KED gostuje pri Ježici, 
Triglavanke pa pri Črnomlju. V i. B ligi za moške bo ekipa 
Triglava jutri ob 20.15 v dvorani na Planini gostila moštvo Liti-
je, ekipa Tinexa Medvod pa bo gostovala pri Rogaški. V. S. 

Rokometni spored - V 1. ligi za moške bo škofjeloška ekipa 
Knauf Insulation jutri ob 19. uri gostovala pri Sviš Pekarni 
Grosuplje. V i. B ligi za ženske bo ekipa Save Kranj tekmo s 
Piranom odigrala jutri, v soboto, ob 14. uri v Kranju, ekipa 
Merkurja Naklo pa ob 17. uri gostuje pri Jadranu Hrpelje. V 2. 
ligi za moške - zahod se bo ekipa Kranja jutri ob 18. uri doma 
pomerila z ekipo Cerkelj, ekipa Alplesa Železnikov pa bo ob 
19. uri gostila moštvo Radovljice. Ekipa Dupelj Tržiča gostuje 
pri ekipi Aleša Praznika. V. S. 

Odbojkarski spored - V 1. DOL za moške Astec Triglav v 
soboto gostuje v Prvačini, Calcit Kamnik pa bo ob 20. uri v ŠD 
Kamnik branil prvo mesto proti Galex-Miru. Pri ženskah LIP 
Bled gostuje na Prevaljah. V 2. DOL čaka Termo Lubnik gos-
tovanje pri vodilnem S) P Šempetru, National Žirovnica pa se 
bo ob 19. uri v OŠ Žirovnica pomerila z VC Portorožem. Obe 
gorenjski ekipi v 2. DOL ženske gostujeta, v 3. DOL - ženske 
pa igrajo doma: UKO Kropa: Prvačina (OŠ Upnica ob 18. uri), 
Bled.Adriatica.net: Luka Koper mlade (OŠ Bled ob 18. uri) in 
Pizzeria Morena: Triglav Kranj (OŠ Žirovnica ob 17. uri). B. M. 

Balinarski spored - V 2. krogu končnice super lige Schwarz-
mann bo kranjska Planina v ligi za državnega prvaka jutri ob 
14. uri na "domačem" balinišču na Trati gostila Luko Koper, v 
ligi za obstanek pa bo prav tako jutri ob 15. uri Lokateks Tra-
ta gostovala pri Hrastu. S. Š. 

Stripy v nedeljo v Strahinju - V 4. krogu 2. slovenske lige v 
malem nogometu se bo ekipa FSK Strip/ to nedeljo ob 18. uri 
v športni dvorani v Strahinju pri Naklem pomerila z ekipo Iga, 
V. S. 

Članski pokal v vaterpolu - Jutri in v nedeljo bo v bazenu 
Žusterna v Kopru potekalo pokalno tekmovanje v vaterpolu 
za člane. Za lovoriko najboljšega se bosta potegovala tudi 
kranjski Triglav in Kokra. Finale bo na sporedu v nedeljo ob 
18. uri. J. M. 

Podelitev priznanja za pokal Cockta - V prostorih Ekonomske 
gimnazije v Kranju bo danes z začetkom ob 17. uri potekala 
sklepna prireditev letošnjega tekmovanja za pokal Cockta v 
skokih in nordijski kombinaciji. Priznanja čakajo najboljše tri 
v posameznih kategorijah. V. S. 

V Tržiču se pripravljajo na zimo - Danes med 15. in 19. uro ter 
jutri, v soboto, med 9. in 16. uro, bo v paviljonu Ferda Ma-
yerja (bivši NOB) v Tržiču potekal sejem zimskošportne 
opreme. Danes ob 20. uri se bo predstavil tudi navijaški klub 
Andreja Jermana, ki bo vpisoval nove člane, poskrbljeno pa 
bo tudi za zabavo z glasbo. After Party z DJ-em se bo ob 23. 
uri nadaljeval v Pizzeriji Bazenček. V. S. 

O d y ka • Tekma devet^ kroga g^ARi-
1. državne odbojkarske lige C O M 
v soboto, 17. novembra 2007, bo v Športni dvorani j , J 
HIT v Novi Corid ob 19. uri tekma devetega kroga 
odbojkarskega državnega prvenstva moških. OdbojkarjI Astec 
Triglava se bodo pomerili z ekijjo Marchk)! Prvafin«. Vabimo čim 
več navijačev na novo tekmo kranjskih odbojkarjev. 

G G U Z L E T I J (^1. 1 2 . 2007 

MIKLAVZEVANJE V RUDNIKU SOLI IN 
SALZBURG 
Program: odhod avtobusa ob 6. uri iz Kranja. Obisk rudnika soli 
in ogled slanega jezera v rudniku. Otroci b^do veseli srečanja z 
Miklavžem, ki jih bo tudi obdaril. V Salzburgu si bomo ogledali 
staro mMtno jedro s čudovitim božičnim sejmom. Predviden 
prihod domov do 23. ure. Cena: samo 30 EUR. 

NAPOVEDUJEJO: 12-2007 j 
PRAZNIČNI GRAZ ^ cena: 25 EUR. i 

# Naročniki Gorenjskega glasa imajo 10% popust 
Prijave Agencija Linda po tel.: 04/235 84 io, 041/248 77} 
ali Gorenjski glas po tel.: 04/20142 41. 

Gorenjski Glas 

mailto:vilma.stanomik@g-glas.si
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LjUBgANA 

V spomin žrtvam prometnih nesreč 
V soboto in nedeljo bodo po vsem svetu z različnimi prire-
ditvami zaznamovali prvi svetovni dan spomina na žrtve 
prometnih nesreč, ki je na pobudo Svetovne zdravstvene 
organizacije tretjo nedeljo v novembru. Pobudi se je v 
Sloveniji odzval novoustanovljeni Zavod Varna pot. V ta na-
men bodo jutri, 17. novembra, ob 17.30 na Tromostovju v 
Ljubljani organizirali prireditev s prižiganjem svečk. Hkrati 
pozivajo vse, naj v spomin na svoje sorodnike, prijatelje in 
znance, ki so življenje izgubili v prometnih nesrečah, v noči 
na nedeljo svečke prižgejo tudi na svojih domovih. i8. no-
vember pa bo po vsem svetu zaznamovan kot dan z eno 
samo željo: dan brez prometnih nesreč. V svetu po podat-
kih Svetovne zdravstvene organizacije na cestah vsak dan 
umre 3.500 ljudi, 150 tisoč pa je ranjenih. Na Gorenjskem 
je po podatkih Policijske uprave Kranj letos v prometnih 
nesrečah umrlo že 26 oseb, lani v enakem obdobju 14, v 
celem letu pa i8. S. Š. 

jESENICE 

Potreboval avtoradio 
Neznani storilec je v ponedeljek zjutraj na Cesti Cirila 
Tavčarja na Jesenicah vbmil v osebni avtomobil, iz katerega 
je vzel avtoradio JVC, vreden okoli dvesto evrov. 

KRANJ 

Vlomil v hišo 

Pred dnevi je nekdo vlomil v stanovanjsko hišo na 
Vodopivčevi ulici v Kranju, iz katere je odnesel grelnik 
znamke Tajfun, kotno rezilko in dva mešalnika za mešanje 
izravnalne mase. Tat je lastnika oškodoval za okoli 1.500 
evrov. S. Š. 

CADEZ 
mesarstvo 

Z VAMI SMO 
ŽE 20 LCT 
zato smo ob tem okroglem 
Jubileju zo vos pripravili 

50% popust na naslednje artikle: 
hrenovke, klobase v zorenju, suha gozdarska 

salama in pašteta. 
Jubilejna akcija velja od 13.11. - 25.11. 2007. 

Q y ! ^ k o v o s t , ki jo r^:kus\$ 

M SORA nonicn 
M SORA d. d., 

Trg s v o b o d e 2 , 4 2 2 6 Žiri 

za delo v hčerinskem podjetju 
NORICA v Radovljici 

MONTERJA. 
za montažo posebnih okovij, avtomatskih vrat 

in protipožarnih sistemov 

Od kandidatov pričakujemo: 
• poklicno ali s rednjo izobrazbo elektro. 

strojne ali druge ustrezne smeri 
• praktična znanja in spretnosti za potrebe 

montaže, priklopa elektroinštalacij, manjših 
popravil in p o m o č kupcem 

• vozniški izpit kategorije B 
• prilagodljivost, komunikativnost, 

samostojnost 
• vese l je do dela na terenu 

Ponujamo zanimivo, dinamično delo v mladem 
manjšem kolektivu ter stimulativno nagrajevanje 
po rezultatih dela. 

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas , z 
možnostjo zaposlitve za nedoločen čas . 

Kandidati naj poš l j e jo p o n u d b e v 8 dneh po 
objavi na naslov: M SORA d. d., Trg s v o b o d e 2 , 
4 2 2 6 Žiri. 

Organ za neodvisen nadzor 
Specializirani oddelek na vrhovnem državnem tožilstvu se bo ločeno od policije in vojske ukvarjal s 
preiskovanjem in pregonom kaznivih dejanj pri osebah s policijskimi pooblastili. 

S I M O N Š U B I C 

Ljubljana - Prvega novem-
bra je v skladu z novelama 
zakonov o državnem tožil-
stvu in kazenskem postop-
ku na vrhovnem državnem 
tožilstvu začel delovati spe-
cializirani oddelek za pre-
iskovanje in pregon kazni-
vih dejanj, za katera bodo 
osumljene osebe s policij-
skimi pooblastili - policisti, 
vojaški policisti, uslužbenci 
vojaške vamostoo obvešče-
valne službe in osebe, ki so 
napotene na misijo v tuji-
no. Oddelek bo ločen od 
policije i n vojske, s čimer 
želijo odpraviti vsakršen 
dvom o preiskavi kaznivih 
dejanj pri osebah s poli-
cijskimi pooblastili, je na 
torkovi novinarski konfe-
renci pojasnila generalna 
državna tožilka Barbara 
Brezigar. 

V oddelku trenutno delu-
je devet policistov, k i so 
zaposleni na vrhovnem dr-
žavnem tožilstvu, pomaga-

Ustanovitev in delovanje specializiranega oddelka so predstavili (z leve) pravosodni minister 
Lovro Šturm, generalna državna tožilka Barbara Brezigar in notranji minister Dragutin Mate. 

ta pa jim dve državni tožil-
ki, v prvih desetih dneh 
pa je v obravnavo prejel že 
štiri zadeve. V policiji so si-
cer lani zabeležili 362 su-
mov kaznivih dejanj preko-
račitve policijskih poobla-
stil, od katerih so v 80 pri-
merih podali kazensko 
ovadbo. 

V projektu Specializirani 
oddelek poleg ministrstva 

za pravosodje sodelujeta 
tudi ministrstvi za notranje 
zadeve in obrambo. Pravo-
sodni minister Lovro 
Šturm je pojasnil, da j ih je 
k sodelovanju spodbudila 
sodba evropskega sodišča, 
ki je lani v t. i. primeru 
Matko iz leta 1995 ugotovi-
lo, da naša država ne zago-
tavlja mehanizmov neod-
visnega nadzora v primerih 

suma prekoračitve policij-
skih pooblastil. "Nova za-
konska ureditev in speciali-
zirani oddelek dajeta zago-
tovilo, da do podobnih do-
godkov ne bo več prišlo. 
Oddelek je pomemben pre-
izkus sodelovanja med raz-
ličnimi organi pri preiskavi 
kaznivih dejanj, kar je sicer 
v svetu vse pogostejša prak-
sa," meni Šturm. 

Zimska oprema je že obvezna 
Od včeraj in do 15. marca oziroma dlje, če bodo na cestah še vladale zimske razmere, je v Sloveniji 
(razen na Primorskem) obvezna uporaba zimske opreme na vseh motornih vozilih. 

SIMON Š U B I C 

Kranj - Na obvezno uporabo 
zimske opreme na mo-
tornih vozilih v zadnjih 
dneh opominjajo dolge 
vrste pred vulkanizerskimi 
delavnicami, saj se mnogi 
za zamenjavo lemih pnev-
matik z zimskimi odločajo 
v zadnjem trenutku. Poli-
cija sicer ugotavlja, da veči-
na voznikov spoštuje za-
konsko določilo o obvezni 
zimski opremi, zato vsaj 
na Gorenjskem v prihod-
njih dneh ni pričakovati, 
da bi policisti izvajali po-
ostrene nadzore nad us-
treznostjo opreme mo-
tornih vozil. 

"Vozniki so se sedaj že 
tako navadili na uporabo 
zimske opreme, da poseb-
nega poostrenega nadzora 
ni treba več izvajati, tudi v 
nadzorih, ki smo jih izvedli 
v preteklosti, se je pokaza-
lo, da kršiteljev ni veliko. 

Policisti bodo tako preverja-
li pnevmatike ob redni kon-
troli prometa. Običajno je 
tako, da tiste, ki ne spoštu-
jejo zahteve po zimski 
opremi, prehiti prvi sneg. 
Voznika, ki bo na ta način 
povzročil zastoj na cesti, 
bomo v tem primeru kaz-
novali s 417 evri globe. 
Za neuporabo zimske opre-
me je sicer predpisana 
globa 125 evrov," je pojasnil 
Boštjan Omerzel, inšpektor 
za promet na Policijski 
upravi Kranj. 

Pravne osebe se zaradi 
neustrezne zimske opreme 
kaznujejo z globo najmanj 
1.251 evrov (odgovorna ose-
ba najmanj 125 evrov), če je 
zaradi tega oviran ali one-
mogočen promet pa z glo-
bo najmanj 4.172 evrov (od-
govorna oseba najmanj 417 
evrov). 

Po pravilniku o napravah 
in opremi vozil v cestnem 
prometu se za zimsko opre-

V teh dneh si vulkanizerji manejo roke zaradi povečanega 
obsega dela. / roto; corazd Kiv̂ tc 

mo osebnih motornih vozil 
štejejo zimske pnevmatike 
(z oznako M-i-S) na vseh ko-
lesih ali poletne pnevmati-
ke in v priboru ustrezno ve-
like snežne verige za po-

gonska kolesa ali verigam 
enakovredni pripomočki. 
Kanali dezena pnevmatik, 
ki štejejo v zimsko opremo, 
morajo biti globoki naj-
manj tri milimetre. 

KRANJ 

Vlamljal v kleti 
Neznani storilec je v noči na torek iz kletnih prostorov več-
stanovanjske hiše na Gorenjesavski cesti vzel osem platišč 
z letnimi pnevmatikami, električno vrtalko, polirni stroj in 
radijska sprejemnika. Lastnike je oškodoval za 2.500 evrov. 

ČRNIVEC 

Zapora ceste 
Zaradi gradnje bo do 29. novembra popolnoma zaprt odsek 
državne ceste Gobovce-Črnivec. Obvoz je urejen po državni 
cesti Črnivec-Lešnica do avtoceste in prek izvoza Podbrezje 
naprej po državni cesti Gobovce-Črnivec. 

mailto:simon.suhk@g-glas.si
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Izidi nedeljskih volitev in referenduma so pokazali, kakšen odnos ima pretežna večina volilnega telesa do 
vladne politike. Izbralo je predsednika države, ki ga vladne stranke niso podpirale, v referendimiu o lastninjenju 
zavarovalnic pa se je večinsko opredelilo proti vladnemu predlogu. 

Zrcalo odnosa do vlade 
DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Poglobimo se za začetek v 
govorico številk. Manj kot 
dve tretjini volivk in volivcev, 
ki so Sli na Martinovo nede-
ljo na volitve, se je (po zad-
njih neuradnih podatkih 
državne volilne komisije) iz-
reklo takole: za Danila Tiirka 
je glasovalo 68,23 odstotka, 
za Lojzeta Peterleta 31,77 od-
stotka volivcev. Na Gorenj-
skem je bilo razmerje 63,98 
proti 36,02. Če gremo še 
globlje: v volilnem okraju Je-
senice je Tiirku svoje glasove 
dalo 7244 odstotka volivcev, 
Peterleta 27,56 odstotka, v 
okraju Radovljica I je Ti irk 
dobil 66,14, Peterle pa 33,89 
odstotka glasov, v Radovljici 

II pa Tiirk 69,50 in Peterle 
30,50 odstotka. V Kranju I je 
bilo razmerje 70,52 proti 
29,48, v Kranju II 70,72 pro-
ti 29,28 odstotka in v Kranju 
III 54,66 proti 45,34 odstot-
ka, povsod v korist Tiirka. V 
Trži6i je za slednjega glaso-

valo 66,98 odstotka volivcev, 
33,02 odstotka pa za Peterle-
ta. V Skofji Loki I je Turk 
zmagal z 59,30 odstotka gla-
sov, Peterle jih je dobil 40,70 
odstotka. Edino v okraju 
Škofja Loka II je zmaga pri-
padla Peterletu: s 50,96 od-
stotka glasov je porazil Tiir-
ka, ki j ih je dobU 49,04 od-
stotka. v Kamniku je Tiirk 
dobil 63,88 odstotka, Peterle 
36,12 odstotka, v okraju Idri-
ja pa Turk 58,90 in Peterle 
41,10 odstopa glasov. Števil-
ke tako kot na državni ravni 
tudi po Gorenjskem kažejo 
na nesporno zmago Danila 
Tiirka, le škofjeloško podeže-
lje je ostalo zvesto Lojzetu 
Peterletu. 

Pri referendumu o lastnin-
skem preoblikovanju zavaro-
valnic, kjer je vlada predlaga-
la takšno novelo zakona, da 
bi okoli tretjinski delež zava-
rovalnice Triglav prevzela 
Kapitalska družba in ga v pri-
hodnosti namenila pokoj-
ninski blagajni, se velika ve-

čina volivcev ni ogrela za 
vladni predlog. Po mnenju 
predlagateljev referenduma, 
državnega sveta, takšno po-
državljanje milijarde evrov 
vrednega premoženja ne pri-
de v poštev, vlada naj pripra-
vi ustreznejši predlog, po ka-
terem bi šel delež neposred-
no pokojninski blagajni. Dr-
žavi očitno ne zaupajo, da ne 
bo že takoj prodala svojega 
deleža in s tem oškodovala 
zavarovancev, kakor je že 
bila praksa pri nekaterih dru-
gih slovenskih podjetjih. 
Takšno držo so zavzeli tudi 
volivci, ki so vladnemu pred-
logu pritrdili le z 28,83 
stotka glasov, proti jih je bilo 
71,17 odstotka. Na Gorenj-
skem je bilo nezaupanje do 
vladnega predloga nekaj niž-
je: 67,99 odstotka, za pa je 
glasovalo 32,01 odstotka ude-
ležencev referenduma. V pri-
meru referenduma se v no-
benem volilnem okraju na 
Gorenjskem tehtnica ni pre-
vesila v korist vladnega pred-

loga, povsod so bili volivci 
proti, od najvišjega deleža 
73,75 odstotka na Jesenicah 
do 57,66 odstotka v okraju 
Škofla Loka II. 

Že poraženec nedeljskih 
volitev Lojze Peterle je v ne-
deljo dejad, da so se ljudje na 
volitvah izrekali v luči trenut-
nega odnosa do vlade. Zma-
ga kandidata, ki so ga podpr-
le stranke levice, in izid refe-
renduma, ki je močno pora-
zil vladni predlog, je tudi si-
cer dovolj jasen namig vladi, 
da pri državljanih ta čas ni 
ravno priljubljena. Sta rezul-
tata volilne Martinove nede-
lje tudi napoved, kako se 
utegnejo razplesti parlamen-
tarne volitve v prihodnjem 
letu, so se spraševali analiti-
ki, ki že od nedelje ocenjuje-
jo rezultate volitev. Verjetno 
ne, vlada ima še skoraj leto 
dni časa, da povleče poteze, 
ki j i bodo dvignile rating, 
vmes je še pol leta predsedo-
vanja Evropski uniji, kjer se 
lahko izkaže v najlepši luči. 

Zmaga 
kandidata, 

ki so ga podprle 
stranke levice, 

in izid 
referendiima, 

ki je močno 
porazil vladni 

predlog, je tudi 
sicer dovolj 

jasen namig 
vladi, da pri 
državljanih 

ta čas ni ravno 
priljubljena. Zmagovalca predsedniških volitev Danila TUrka oblegajo mediji. /fo»:Timooki 

smo ugibali v vsakodnevnih 
razpravah prve dni v tednu. 
Potem pa je predsednik vla-
de Janez Janša, ki se je z 
vladno delegacijo dan po vo-
litvah vmil s Kitajskega, vse 
šokiral z izjavo o slabih izi-
dih volitev, razmere, ki so 
privedle do njih, pa zaskrb-
ljujoče, tako da so odprte vse 
možnosti, vključno z odsto-
pom vlade. Očital je tudi krši-
tev sporazuma, ki so ga par-
lamentarne stranke podpisa-
le v luči priprav na predsedo-
vanje Evropski uniji, in govo-
ril o tem, da je že predvolilna 
kampanja obračunavala z 
vlado, in o tem, da v tujino 
potujejo sporočila, ki skušajo 
očrniti vlado. Namig je vlada 
torej razumela, le reakcija je 
bila nepričakovana. 

Volilna nedelja bo verjet-
no odmevala še lep čas. 
Medtem pa tečejo priprave 
na še ene volitve, tokrat 
manjšega obsega. Izpeljali 
j ih bodo na treh voliščih v 
občini Ško^a Loka, kakor je 
oktobra odločilo upravno so-
dišče. Pred okoli tisoč voliv-
kami in volivci si bosta stala 
nasproti trenutno aktualni 
župan Igor Draksler in Du-
šan Krajnik. Slednji se je na-
mreč pritožil na rezultat lan-
skih županskih volitev, do-
kazoval nepravilnosti, ki naj 
bi se zgodile na številnih lo-
ških voliščih, zmagal na 
vseh pritožbenih instancah 
in dosegel ponovne volitve. 
Zgolj na treh voliščih, pa 
vendarle. V Škofji Loki ni 
tako, kot je bilo na predsed-
niških voUtvah, ko je eden 
od kandidatov poosebljal 
bolj levo, drugi pa bolj des-
no opcijo. Ta dva pola sta v 
občini ravno po lanskih žu-
panskih volitvah in sklenje-
ni programski koaliciji pre-
cej zabrisana. Tokrat si stoji-
ta nasproti kandidata, od ka-
terih eden trdi, da je bil lan-
ski drugi krog volitev za žu-
pana nepošten, drugi pa 
sodi, da nepravilnosti ni bilo 
in je bil izvoljen legitimno. 
Komu bo dalo prav okoli ti-
soč ljudi z Godešiča, Gosteč 
in Lenarta? 



P O G O V O R Razgledi 

Dušan Krajnik je lani na lokalnih volitvah za 16 glasov zgrešil župansko mesto, nato pa se je zaradi suma, da so 
se na lošldh voliščih dogajale nepravilnosti, pritožil na vse instance. Vse pritožbe je dobil in volitve bodo v Škofji 
Loki ponovili na treh voliščih. 

3emokraci a e bo ana • • 

D U Š A N K R A J N I K JE D O B I L V S E P R I T O Ž B E v Z V E Z I Z Ž U P A N S K I M I V O L I T V A M I 

DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

"Že v začetku 
dokazovanja 

storjenih 
nepravilnosti 
mi je bilo to 
dokazovanje 

zelo oteženo. 
Še dobro, 

da imamo 
pristojne 
državne 
organe, 

pri katerih 
dokazno 
gradivo 

nekaj velja." 

Ves čas trdite, da vaša aktiv-
nost ni naperjena zoper 
Igorja Drakslerja in njegov 
volilni štab, pač pa zoper 
delo volilnih odborov in ob-
činske volilne komisije. 
Kako to pojasnjujete? 

"Kot vam je dobro znano 
že od moje konference za 
novinarje, tik po drugem 
krogu županskih volitev lan-
skega novembra, in vso to 
dolgo leto nikoli nisem trdil, 
da so sedaj končno dokazane 
nepravilnosti povzročili 
Draksler in njegov volilni 
štab. Z vsemi dokaznimi ele-
menti pa smo, tako jaz kot 
Lista za Napredek In Tradici-
jo (NIT), skozi vse faze od 
pritožb na bivšo občinsko vo-
lilno komisijo (OVK), Občin-
ski svet Občine Škofla Loka, 
kot tudi na Upravno sodišče 
RS in Ustavno sodišče RS 
dokazovali in dokazali, da so 
za nepravilnosti krivi nekate-
ri volilni odbori na posamez-
nih voliščih, ki so s svojimi 
dejanji potvarjali voljo volivk 
in volivcev, in bivša OVK, ki 
teh nepravilnosti v skladu s 
svojimi pristojnostmi ni niti 
želela niti hotela popraviti. 
Kako si lahko drugače razla-
gam dejstvo, da mi bivša 
OVK že takoj v začetku, ko 
sem zaprosil za pregled volil-
ne dokumentacije, v le-to ni 
dovolila vpogleda.' Je bilo po-
trebno postoriti še kaj, kar 
jim ni uspelo med volitvami 
in v 24 urah po volitvah? Kdo 
ve? Morda pa kdaj le izve-
mo?! No, to se je na en način 
rešilo. Seveda šele, ko sem 
dobil, na podlagi moje pri-
tožbe na odločbo bivše OVK, 
s katero mi je kratila moje te-
meljne ustavne pravice vpo-
gleda v dokumentacijo, Od-
ločbo pooblaščenke za infor-
macije javnega značaja z dne 
15. januarja 2007, da mi mo-
rajo v roku treh dni omogo-
čiti vpogled v volilno doku-
mentacijo. Predstavniki Li-
ste NIT, moja pooblaščenka 
Marjeta Šinkovec in jaz smo 
z Odločbo gospe Nataše Pire 
Musar tako le lahko pregle-
dali del volilne dokumenta-
cije. In to šele 14. marca 
2007 in 22. marca 2007! Že 
v začetku dokazovanja stor-
jenih nepravilnosti mi je 
bilo to dokazovanje zelo ote-

Dušan Krajnik / foto: conud Kav<ji 

ženo. Se dobro, da imamo 
pristojne državne organe, 
pri katerih dokazno gradivo 
nekaj velja." 

v vaši prvi pritožbi na upra-
vno sodišče ste oporekali 
veljavnost zgolj na treh vo-
liščih, v ustavni pritožbi, 
vloženi letos poleti, pa še na 
drugih 13 voliščih. Zakaj? 

"V pritožbi na Upravno 
sodišče RS že 20. decembra 
2006 sem med drugimi ne-
pravilnostmi (nepravilno 
ugotavljanje (ne)veljavnih 
glasovnic, nesklepčnost vo-
lilnih odborov, nezakonitost 
sklepov o popravi odločb o 
imenovanju članov volilnih 
odborov, nezakonitost dela 
OVK, sorodstvene vezi čla-
nov volilnega odbora s proti-
kandidatom) oporekal ve-
ljavnost na šestih voliščih 
(KS Godešič, Z D Log nad 
Škofjo Loko, ZD Zminec, 
Guzelj Franc-Sv. Barbara. 
OŠ Mesto in OŠ Sv. Lenart) 
in ne zgolj na treh voliščih. 
Toliko dokaznega gradiva 
mi je namreč uspelo zbrati v 
24 urah, ki so določene za 
pritožbeni rok po izvedbi vo-
litev. Šele po pregledu dela 
volilne dokumentacije, ki 
sem jo na podlagi odločbe 

pooblaščenke za informacije 
javnega značaja lahko pre-
gledal šele 14. marca 2007 
in 22. marca 2007, sem do-
bil toliko dokaznega materi-
ala, da sva lahko skupaj z 
mojo pooblaščenke gospo 
Šinkovec pripravila odlično 
ustavno pritožbo, ki sem jo 
11. septembra 2007 osebno 
izročil Ustavnemu sodišču 
RS. Kot vam je znano, je 
Ustavno sodišče RS na pod-
lagi moje ustavne pritožbe 
potrdilo Sodbo Upravnega 
sodišča RS, da se razveljavijo 
volitve na treh voliščih v naši 
občini. Še več. Ustavno so-
dišče RS je na isti seji tudi v 
celoti zavrnilo ustavno pri-
tožbo protikandidata Draks-
lerja, ki je s svojo ustavno 
pritožbo trdil, da so mu bile 
z navedeno sodbo Upravne-
ga sodišča RS kršene njego-
ve temeljne človekove pravi-
ce in svoboščine. Z odlo6tvi-
jo tako Ustavnega sodišča 
RS kot Upravnega sodišča 
RS je več kot jasno, da so 
bile v drugem krogu lanskih 
volitev za župana grobo kr-
šene moje temeljne človeko-
ve pravice in svoboščine. 
Zato pa bodo volitve tudi po-
novljene. Žal samo na treh 
voliščih." 

Menite, da so bile napake 
storjene namerno? 

"Ponovil bom besede vid-
nega predstavnika ene iz-
med političnih opcij, ki jih je 
izrekel nekaj dni pred prvim 
krogom letošnjih volitev za 
predsednika države na odda-
ji v eni izmed televizijskih 
hiš in sicer, da v naključja ne 
verjame. Tudi jaz ne verja-
mem, da je vse nastalo zgolj 
naključje. Ob pregledu dela 
volilne dokumentacije, ki 
smo jo v mesecu marcu letos 
pregledovali kar dva dni, 
smo odkrili toliko nepravil-
nosti, ki so jih storili nekate-
ri volilni odbori na nekaterih 
voliščih, da se človek resno 
vpraša, ali živimo v demokra-
ciji ali anarhiji, ko je vsake-
mu dovoljeno delati prav vse. 
In to brez ustreznih sankcij. 
Demokracija ne sme biti 
anarhija!" 

Kakšne nepravilnosti torej 
očitate? 

"Dokazljivih in dokazanih 
primerov je bilo na oporeka-
nih 16 voliščih veliko. Abso-
lutno preveč, da bi lahko 
mimo govorili o legalnosti in 
legitimnosti drugega kroga 
lanskih županskih volitev v 
naši občini. Toda Upravno 

sodišče je odločilo, kot je od-
ločilo. Za ilustracijo naj nave-
dem samo nekaj res "zani-
mivih" kršitev. Na volišču št. 
21 smo naleteli na izredno 
zanimivo glasovnico, na ka-
teri sta bili obe številki pred 
najinima imenoma obkrože-
ni s kemičnim svinčnikom. 
Volivec je nedvoumno izrazil 
svojo voljo in "naredil" glaso-
vnico neveljavno. Nekdo je 
na tem volilnem lističu, očit-
no naknadno, moje ime pre-
črtal. In to z navadnim svinč-
nikom!!! Volilni odbor je 
tako "popravljeni" volilni li-
stek štel za veljavnega v prid 
Drakslerju. Verjamem, da 
smo ljudje zmotljivi in da bi 
posamezni član volilnega od-
l3ora lahko spregledal tako 
očitno "napako", toda šestč-
lanski volilni odbor prav go-
tovo ne! Se vam tudi zdi čud-
no ali pa boste enostavno za-
mižali pri tako grobem po-
tvarjanju demokratično izra-
žene volje volivca, ki je v do-
bri veri Ln zaupanju odšel in 
volil, kakor je pač volil? Ne 
"diši" to po kaznivem deja-
nju, ki ga je volilni odbor 
mimo "požegnai", če ga že 
storil ni? 

^ i6. stran 



K U L T U R N A D E D I Š Č I N A Razgledi 

Sveti Martin sodi med najbolj karizmatične osebnosti svojega časa, dandanes pa ga lahko umestimo med 
najpomembnejše tvorce evropske krščanske identitete. 

Duhovna Dodoba sv. Martina 
v evroDSkem prostoru 
MARIJA CVETEK 

" M 

V ljudskih 
pripovedih živi 

kot usmiljeni 
rimski vojak, 

ki je 
prezeblemu 

revežu odstopil 
polovico 
svojega 

vojaškega 
plašča. 

Tako je postal 
sv. Martin 

etični simbol 
vzajemne 
delitve in 

bogatenja. 

Svetega Martina je Svet Ev-
rope leta 2005 razglasil za 
evropsko osebnost, ki s svojo 
duhovno odličnostjo nago-
varja tudi sodobnega evrop-
skega človeka. Temu nadvse 
priljubljenemu svetniku je v 
Evropi posvečenih več kot tri 
tisoč cerkva in krajev. Tudi 
na Slovenskem ima sv. Mar-
tina za svojega patrona več 
kot osemdeset cerkva. 

Letos je v Slovenski Bistri-
ci od 11. do 13. oktobra pote-
kal tudi evropski/inansitveni 
simpozij o s?'; Martinu. Slo-
venija se je na ta^haSii^^fvič 
uvrstila med dežele srednje 
Evrope, ki jih je zaznamova-
la življenjska pot tega svetni-
ka. Domači in tuji predavate-
lji so na različnih znanstve-
nih področjih poskušali 
osvetliti duhovno podobo sv. 
Martina, ki je vtkana v našo 
skupno evropsko zakladnico 
duhovne in materialne kul-
ture. Simpozij se je slovesno 
zaključil z mašo v cerkvi sv. 
Martina v Šmartnem na Po-
horju, kjer so odkrili tudi 
emblem Evropske kulturne 
poti, tako imenovano Marti-
novo stopinjo, vtisnjeno v ko-
vinsko ploščico. To je že tret-
je znamenje na Slovenskem, 
ki simbolično povezuje ro-
marske "postaje" sv. Martina 
v skupno Evropsko kulturno 
pot, Id jo je pred dvema leto-
ma razglasil Svet Evrope. Ev-
ropska romarska pot nas 
vodi po duhovnih in sicerš-
njih Martinovih stopinjah od 
današnjega Sombotela na 
Madžarskem - ki se je za časa 
rimskega imperija imenoval 
Savana - pa do francoskega 
mesta Tours. Torej od rojst-
nega kraja sv. Martina pa do 
njegovega poslednjega prebi-
vališča. Leta 2005 je bilo v 
Sloveniji ustanovljeno kul-
turno društvo Poslanstvo sv. 
Martina, ki sodeluje z Evrop-
skim centrom sv. Martin To-
urski, in ki je tudi organizira-
lo prvi slovenski simpozij. 

Slovenci imamo sv. Marti-
na - rojenega v Panoniji - kar 
nekako za svojega. Tako čuti-
jo Še posebno naši porabski 
rojaki na Madžarskem. Slo-
venci iz Sombotela in okolice 

že sedmo leto romajo k cer-
kvam sv. Martina v matični 
domovini, hkrati pa nas vabi-
jo, naj obiščemo Martinov 
rojstni kraj. Lani so ustanovi-
li versko in kulturno društvo 
Martinus, k i ne popularizira 
samo kulta sv. Martina, am-
pak ima močno povezovalno 
vlogo med Madžari in tam-
kajšnjo slovensko manjšino 
ter Slovenijo. Njihova "zlata 
vez" sta prof. Marija Kozar-
Mukič in g. Geza Aigner, 
župnik v svetnikovem rojst-
nem kraju, kjer imajo Center 
za obiskovalce sv. Martina in 
tam si lahko ogledate tudi 
imenitno razstavo, ki nosi 
naslov Sveti Martin in Sava-
ria. Kadar pridejo tja Sloven-
ci, pogrnejo oltar s prtom, iz-
vezenim z verzom iz psalma 
v slovenščini: "Hvalite Go-
spoda vsi narodi!" Njihova 
prizadevanja v Martinovem 
duhu človeka nagovorijo 
osebno in prav gotovo bodo 
tako nagovorjeni tudi romar-
ji na evropski kulturni poti. 
Stvar intimne odločitve pa je, 
kako bo kdo zastavil svojo 
življenjsko pot po Martinovih 
stopinjah odločnosti, dobro-
te, sočutja in velikodušnosti. 

Prav te svetnikove oseb-
nostne lastnosti so v izročilu 
naših prednikov veliko bolj 
prisome kot pa njegovo cer-
kveno dostojanstvo. Preprost 
človek je pozabil, če je sploh 
kdaj vedel za to, da je sv. 
Martin spreobračal velike 
zgodovinske osebnosti, da je 
osnoval prve podeželske žup-
nije, ustanavljal samostane, 
itd. V ljudskih pripovedih 
živi kot usmiljeni rimski vo-
jak, ki je prezeblemu revežu 
odstopil polovico svojega vo-
jaškega plašča. Tako je postal 
sv. Martin etični simbol vza-
jemne delitve in bogatenja. 
Torej je tudi berač, ki je pre-
dramil pristna človeška ču-
stva v rimskem konjeniku, 
vzajemno osmislil dvoje živ-
ljenj. Po Cankarjevo bi lahko 
dejali, da ima človeško življe-
nje lahko svoj največji smisel 
prav v svoji največji bedi. Kaj-
ti vsak še tako ubog in "nad-
ložen" človek ima kakšno 
vlogo na tem svetu i n jo 
mora izpolniti prav tam, ka-
mor ga "je bila postavila Ne-

Župnijska cerkev sv. Martina v Stražišču pri Kranju /Foto:Tii»ooki 

vidna roka". In prav beračeva 
vloga v Martinovi legendi -
polna trpljenja in pomanjka-
nja ljubezni - je tako resnič-
na in pretresljiva, da še dan-
današnji zmore prepričevati. 

v Srednji vasi v Bohinju 
imamo čudovito baročno 
cerkev, katere fami patron je 
sv. Martin. Zato ni čudno, da 
je ta svetnik že cd ranega 
otroštva v moji zavesti s pri-
zori na cerkvenih freskah in 
s pripovedmi mojih staršev 
in starih staršev. Kasneje 
sem j ih zapisala v knjigi v bo-
hinjskem govoru, tokrat pa 
naj eno izmed njih predsta-
vim v nekoliko poknjiženi 
obliki. Povedal m i jo je moj 
dragi pokojni oče in z njo je 
imenitno zadel značajske po-
teze sv. Martina: 

Mi tu svetega Martina, ki 
je fami patron, zelo obrajta-
mo. Zdaj imamo v oltarju le 
takega z gosjo, pred je bil pa 
s konjem pa v oficirski uni-
formi, ker je bil vojak. Zdaj 
imajo ta kip v Podjelju, pa 
pri nas, pri Mežnarčku, so 
ga na5i predniki naredili. So 
rezbarili pa pilde malali. Na 

tleh v snegu pa tisti berač 
kleči, ki m u je sveti Martin 
pol monteljna dal; s sabljo 
ga je presekal. Pa ne veš, a 
mu ga je le spod odsekal ali 
mu je tudi en rokav dal.' 
Gvišno je bila le pelerina. 
Bogve, a ga niso nič kregali, 
ker je tako naredil? Včasih 
pri vojakih še knofa nismo 
smeli zgubiti. No, pa saj ni 
bil navaden vojak. To se pra-
vi, da je bil usmiljen pa rado-
daren. Pa tudi šparoven je 
bil, da se mu je zdelo vredno 
s konja stopiti, da je na tleh 
piškav fižol pobral pa spravil 
ga je. To so nam tudi ata za-
podvali, pa še to so zraven 
pripomnili: "Kdor z malim 
ni zadovoljen, velikega vre-
den ni." 

v razpravah o sv. Martinu 
lahko preberemo, da je svet-
nik dal beraču svoj plašč, ki 
ga je imel pod vojaškim, ker 
cesarskega ni smel izgubiti. 
Kip sv. Martina, omenjen v 
zgodbi, je v Podjelju spet na-
šel svoje mesto v nanovo 
zgrajeni kapelid; prejšnji so 
namreč že med vojno "po-
magali", da je razpadla. Iz 

pripovedi je razvidno, da so 
bili farani manj zadovoljni z 
oltarnim kipom sv. Martina z 
gosjo in v škofovskem oblači-
lu. Tudi Podjeljd so Srenjane 
(Srednjevaščane) radi zbada-
li, da so prišli s konja na 
kuro. Marsikdo niti ne ve, za-
kaj je gos poleg sv. Martina. 
Ena izmed legend pripove-
duje, da se je sv. Martin skril 
med gosi, ko so ga imenovali 
za škofa, a so ga gosi s svojim 
gaganjem izdale. Gos spada 
med poganske obredne živa-
li; priljubljenemu jesenske-
mu svetniku pa se je tako ali 
tako pridružilo veliko pogan-
skih šeg in navad. Tako ga v 
vinorodnih krajih častijo kot 
vinskega patrona. Marsikdo 
me je že malo za šalo in tudi 
zares vprašal, kako da ima-
mo sv. Martina za farnega 
patrona, saj vendar v Bohinju 
ni vinogradov. Sv. Martinu 
so radi posvečevaK cerkve na 
krajih, kjer so bila nekoč po-
ganska svetišča. Tudi sam je 
živel m zgodovinski prelom-
nici, ko so se morali stari po-
ganski templji umakniti kr-
ščanskim svetiščem. 



P O G O V O R Razgledi 

Rojena v Kranju, doma na Selu pri Žireh, zdaj na podoktorskem študiju v nizozemskem imiverzitetnem mestu 
Wageningen. Mlada znanstvenica, dobitnica nagrade Futurum 2006, je 2. novembra dopolnila komaj 30 let... 

Goren ka na Nizozemskem 
D R . K A T A R I N A C A N K A R , B I O L O G I N J A N A P O D O K T O R S K E M Š T U D I J U N A N I Z O Z E M S K E M 

M I H A NAGUČ 

"Kot biolog 
rastline 

natančno spoz-
naš. In kar 

dobro poznaš, 
imaš tudi rad. 

Rastlinski 
biologi smo 

podobni 
Tolkienovim 
Hobitom, saj 

imamo radi 
vse, kar raste." 

Povod za ta pogovor je na-
grada Futurum, ki ste jo do-
bi l i }o. novembra 2 0 0 6 : 
"nagrado odličnosti s pogle-
dom v prihodnost za naj-
boljša doktorska dela s po-
dročja naravoslovja, tehnike 
i n medicine". Vaš doktorat 
je bil ocenjen kot eden od 
desetih najboljših med mla-
dimi znanstveniki z našte-
tih področij. Kako ste doži-
veli to priznanje? 

"Nagrade, kd j ih je podelila 
slovenska znanstveno izob-
raževalna fundadja Ad Futu-
ra, so bile lani podeljene pr-
vič z namenom spodbujanja 
nrladih znanstvenikov. Meni 
je nagrada pomenila pred-
vsem veliko priznanje na 
koncu doktorske poti in potr-
ditev, da je bilo delo dobro 
opravljeno. Res sem je bila 
zelo vesela. Z a vse nas je po-
menila tudi nekoliko več pre-
poznavnosti, saj so bile na-
grade podeljene na slavnost-
n i prireditvi, za katero so po-
sneli kratek fi lm o našem 
delu. Tudi marsikateri časo-
pis je objavil novico o nagra-

di. To je bil zame prvi stik z 
maskerji in kamero in daja-
njem izjav za novinarje. Za-
enkrat sem svoje delo pred-
stavljala le drugim znanstve-
nikom, tako da je bilo odgo-
varjanje na vprašanja novi-
narjev prava novost. Denarni 
del nagrade pa mi omogoča 
odhod na podoktorsko izob-
raževanje v tujino, da se na-
učim še kaj novega. Upam, 
da se bo nagrada ohranila 
tudi v prihodnje, saj za nami 
prihaja se mnogo dobrih 
doktorandov." 

Kaj raziskujete v Wagenin-
genu? 

"Trenutno raziskujem 
pektine v celični steni krom-
pirja. Pektini so zelo kom-
pleksni sladkorji iz rastlinske 
stene in se tradicionalno 
uporabljajo kot sredstvo za 
zgostitev marmelad in žele-
jev. V zadnjih letih so ugoto-
vili, da z nj imi lahko prevle-
čemo medicinske vsadke, na 
primer vijake, ki j ih uporab-
ljajo pri zlomih kosti. Člove-
ške celice sladkorni sloj pre-
poznajo in bolje rastejo na 
takšni podlagi, zato se kosti 

hitreje zarastejo. Moja nalo-
ga je, da poskušam molekulo 
pektina spremeniti že v celič-
n i steni krompirja, tako da bi 
bili pektini bolj primerni za 
uporabo v hrani ali v media-
n i To je zame čisto novo po-
dročje, tako da se moram na-
učiti veliko novega. Vendar 
je delo res zanimivo. Zelo 
sem vesela, da imam prvič 
tudi bolj konkreten stik z ras-
tlinami, saj je del rastlinjalca 
ves čas poln mojih krompir-
jev." 

Krompir je Gorenjcem zelo 
domača in ljuba reč, starej-
š im zlasti v "tenstani" obli-
k i , mlajš im kot "pomfri". 
Č e bi pogovor nanesel na 
"pektine v celični steni 
laompirja", pa bi se najbrž 
ustavil. Z a kaj gre, kaj se 
dogaja v "steni krompirja", 
k i najbrž ni olupek? 

"Kot stena krompirja ni 
mišljen olupek, ampak celič-
na stena vsake posamezne 
celice krompirja. Celična ste-
na je posebnost rastlinskih 
celic in celicam daje oporo. 
Sestavljena je iz mnogih 
ogljikovih hidratov. Najpo-

Katja pri delu v laboratoriju na poletni raziskovalni šoli, 
Potsdam, Nemčija, september 2006 

membnejša je celuloza, pek-
tini pa okrog celuloznih niti 
tvorijo gel. Pri industrijskem 
pridobivanju škroba po od-
stranitvi škroba iz gomoljev 
krompirja celične stene tvo-
rijo odpadni material. Delo-
ma lahko ostanke sicer pora-
bijo za dodatek krtni, vendar 
v letih, ko je pridelek krom-
pirja velik, samo v Evropi 
ostane več kot mil i jon ton 
odpadnega materiala. Zato 
želimo pektine v krompirju 
spremeniti, tako da bi bih 

bolj uporabni za živilsko in-
dustrijo ali za medidnske 
namene. Želimo pa tudi bo-
lje razumeti, kako rastline 
zgradijo tako kompleksno 
celično steno in kako se celič-
na stena preoblikuje in prila-
gaja, ko cehce rastejo in se 
delijo. O tem je še zelo malo 
znanega." 

Zdaj se torej kot biolc^inja 
gibljete v za nas nekoliko 
skrivnostnem svetu biome-
dicine, proučujete, kako bi 

Novo rojstvo računalnika 6 9 R A Č U N A L N I K IN JAZ 

ROBERT G U Š H N 

Računalnik zna biti prav 
muhasta stvar. Zadnje dneve 
se z njim ne razumeva najbo-
lje. Slabo dela. meče me iz pro-
gramov, intemetne strani se 
kar same zapirajo, javlja to in 
ono. Sploh ne morem normal-
no delati in prav jezen sem 
nanj. Pravzaprav me spravlja 
ob živce. Na monitoiju se mi 
pojavljajo neka čudna obvesti-
la, datoteke se kar same ustvar-

jajo, map pa imam že celo vr-
sto, saj se kar same pojavljajo. 
Najslabše je, da mi tega sploh 
ne pusti izbrisati. Vse skupaj 
dela izredno počasi in moteče. 

Poskusil sem že praktično 
vse. Računalnik sem presedal 
s protivirusnim programom, 
pognal sem program za prepre-
čevanje vdorov, iskal sem tro-

janske konje, pa vseeno ni bilo 
uspeha, saj naj bi bilo vse čisto. 
Ko tako ugotavljam in tuh-
tam, kako naj se te nadlege re-
Sim, mi pride na misel ideja, 

da je najbolje, da računalnik 
kar v celoti pobrišem in nato 
na novo vzpostavim. To bo še 
najbolje, saj bom lahko le tako 
prepričan, da na računalniku 
ni ničesar, kar bi motilo moje 
delo. 

Najprq sem šel po predalih 
brskat za zgoščenkami, kjer 
imam shranjene gonilnike za 
moj računalnik. Gonilniki ali 
angleško "driveiji" so progra-
mi, ki omogočajo usklajeno de-
lovanje strojne opreme. Vsaka 
računalniška komponenta 
ima svoj gonilnik, saj ji ta omo-
goča, da pravilno deluje in se 
razume z drugimi deli raču-
nalnika, predvsem pa, da zna 
delovati skupaj s programsko 
opremo. Gonilniki so potrebni 
za matično ploščo, pa za gra 
Jično in zvočno kartico, potre 
bujete jih za mrežno kartico 
za CD ali DVD pogon, škrat 
ka za vse, kar je v vašem raču 
nalniku. 

Sledilo je brskanje za zgoš-
čenkami s programsko opremo. 
Potreboval sem operacijski si-
stem, pa pisarniško zbi^o pro-
gramov in še vrsto drugih pro-
gramov, ki sem Jih imel nalo-
žene na računalniku. 7.a ne-
katere programe zgoščenka ni 
potrebna, saj sem si Jih naložil 
in namestil potem intemeta. 
Bom pač to vajo ponovil tudi 
zdaj. 

Tovrstne zgoščenke Je najbo-
lje imeti nekje varno shranjene 
skupaj, da Jih v primeru potre-
be hitro najdemo. Običajno jih 
dobite skupaj z nakupom ra-
čunalnika. Pomembno Je, da 
imate skupaj z zgoščenkami 
shranjene tudi serijske ali akti-
vacijske številke programske 
opreme, saj ob namestitvi pro-
gram zahteva, da le to vpišemo. 

Pred brisanjem vsebin raču-
nalnika Je potrebno vse naše 
delo prenesti na drug medij. 
Običajno lahko to storimo s po-

mo^b zgoščenk, lahko pa si po-
magfimo tudi z USB ključem. 
Prav tako je še bolj pomembno, 
da si naredimo tudi kopijo ozi-
roma prenos naših digitalnih 
certifikatov, da bomo lahko tudi 
potem poslovali z banko ali pa 
poslovali z državno upravo. 

Ko smo tako pripravili vse 
potrebno, pa se lahko lotimo 
dela. V računalnik vstavimo 
zgoščenko z operacijskim siste-
mom, ki pa mora biti te vrste, 
da omogoča zagon ali kot bi re-
kli v računalniškem žargonu, 
zgoščenka mora biti "boot 
able". Nato ugasnemo raču-
nalnik in ga znova prižgemo. 
Računalnik se požene iz zgoš-
čenke, sistem pa nas opozori, 
da bomo na novo namestili 
operacijski sistem in počistili 
trdi disk. Ko to opozorilo potr-
dimo, se najprej na novo "for-
matira " disk, ki tako z^bi po-
polnoma vse, kar Je bilo na 
njem zapisano. Sledi zapis 

operacijskega sistema na trdi 
disk računalnika. Pri tem se 
nam na zaslonu pojavljajo 
razna obvestila in možnosti 
nastavitev, mi pač le izbiramo 
tisto, kar želimo. Ko Je name-
stitev končana, odstranimo 
zgoščenko iz računalnika in ga 
na novo zaženemo. Ob vnovič-
nem zagonu računalnik od 
nas zahteva zgoščenke z gonil-
niki, da lahko ustrezno uskladi 
delovanje računalnika. Ostane 
nam le še, da namestimo na 
računalnik potrebno program-
sko opremo in žeje vse priprav-
ljeno za delo. 

Nova vzpostavitev računal-
nika in namestitev programske 
opreme ni zahtevno opravilo, a 
vseeno Je potrebno vedeti, kaj 
počnemo. Zato Je včasih to bo-
lje prepustiti strokovnjakom. 
Ko ni druge izbire in ko vse 
običajne možnosti odpovgo.Je 
tovrstno opravilo včasih naj-
boljša rešitev. 



P O G O V O R Razgledi 

lahko nekaterei rastlinski 
organizmi zaradi svojih 
lastnosti služili zdravju člo-
veškega? Zdravilni učinki 
rastlin so sicer človeku že 
dolgo znani, od zdravilnih 
rožic naprej. Kaj vse prina-
ša znanstvena nadgradnja 
te starodavne rabe? 

"Biologi se kar strinjamo s 
teto Pehto, ki pravi, da za 
vsako bolezen rožca raste. 
Pomembnost starejših tradi-
cionalnih zdravil danes zno-
va narašča. Z modernimi 
tehnikami na tem področju 
lahko predvsem raziščemo, 
kako rastlina zdravilne učin-
kovine izdela in kateri geni 
in beljakovine so pri tem 
vpleteni. Ko poznamo glav-
ne gene, lahko v nekaterih 
primerih produkcijo zdravil-
ne učinkovine povečamo. 
Rastlinske celice lahko tudi 
gojimo v laboratoriju v steril-
nih pogojih in tako olajšamo 
pridobivanje učinkovin. 
Novo razsežnost pa pridobi-
vanje zdravil s pomočjo ras-
tlin dobiva z gensko spreme-
njenimi rastlinami. V rastli-
nah nannreč lahko proizvaja-
mo cepiva, protitelesa ali far-
macevtsko pomembne belja-
kovine." 

Kako pa sicer doživljate ras-
tline - zgolj kot predmet 
znanstvenega proučevanja? 
So to le neki živi organizmi 
nižje vrste, s katerimi lahko 
počnemo karkoli? 

"Kot biolog rastline zelo 
natančno spoznaš. In kar do-
bro poznaš, imaš tudi rad. 
Se mi zdi, da smo vsi rastlin-
ski biologi kar malo podobni 

Tolkienovim Hobitom, saj 
imamo zelo radi vse, kar ra-
ste. Tudi pridelek krompirja 
v rastlinjakih univerze te na-
redi kar malo kmetovalsko 
ponosnega. Ravno zato, ker 
tako dobro poznamo delova-
nje rastlin, njihovih celic, 
njihovega razvoja, njihovega 
odziva na okolje, nas vedno 
znova navdušijo. Tudi raz-
novrstaost rastlinskega sveta 
i n prilagodljivost rastlin na 
neugodne okoljske pogoje je 
osupljiva. Vedno več vemo o 
komimidranju rastlin z oko-
ljem. Ko rastlino napadejo 
škodljivci, lahko na primer 
sprosti hlapne snovi ter tako 
prikliče naravne sovražnike 
škodljivca. Rastlinski svet je 
poln elegantnih rešitev. Ni-
koli pa ne moremo raziune-
ti vseh procesov povsem na-
tančno, vedno ostane nekaj 
novega in neznanega, česar 
ne znamo razložiti in kar po-
stavlja izziv za nadaljnje 
delo." 

Meni je bila zmeraj ne-
znanka, kako - če jo sploh -
rastline doživljajo svojo na-
silno smrt. Pr i živalih je ta 
povezana z bolečino. Kaj pa 
rastline, ko j ih trgamo, re-
žemo, sekamo, pomendra-
mo, še žive zažgemo ali vr-
žemo v krop ... - j ih to boli ? 
Po drugi strani pa se tistim, 
k i imajo rastline radi, zdi, 
da j im to ljubezen vračajo, 
z lepšo rastjo ali še kako 
drugače? 

"Rastline res ne znajo jo-
kati ali se umakniti na vamo. 
Pa vendar se branijo na svoj 
način. Nekatere sintetizirajo 

Na kolesarjenju po nacionalnem parku Hoge Veluvve, Nizozemska / foio: wiiio> D<iiami 

strupe, druge neokusne sub-
stance, tretje se postavljajo z 
velikimi tmi. S tem prepre-
čujejo, da bi končale kot tar-
ča lačnih rastlinojedov. Tudi 
ob ranitvi se rastline odzove-
jo. Od mesta ranitve se širijo 
signalne molekule, npr. jas-
monska kislina, po celotni 
rastlini i n aktivirajo celo vr-
sto obrambnih genov. Rastli-
ne včasih tudi preprečijo ras-
tlinojedom uspešno prebav-
Ijanje. Ob napadu kolorad-
skega hrošča laompir izdela 
posebne inhibitorje, ki pre-
prečijo delovanje prebavnih 
encimov v črevesu hrošča. 
Hrošči so se seveda znašli in 
obšli obrambo rasdine. Tek-
ma med rastlinami Ln rastli-
nojedi se tako nadaljuje. Ti-
ste rastline z vrta, ki j ih s ko-
reninami vred izpulimo iz 
zemlje, seveda nimajo veli-
kih možnosti za obrambo ali 
pritoževanje. Za skrb pa 
nam rastline vsekakor vrača-
jo z lepo rastjo, saj z zaliva-

njem, gnojenjem in odstra-
njevanjem škodljivcev po-
skrbimo, da j i m ni veliko hu-
dega. Takrat lahko večino 
ujete sončne energije pora-
bijo za rast in razvoj name-
sto za obrambo pred stre-
som, Tako je dobra skrb na-
grajena z dobrim pridelkom 
ali lepim balkonom." 

Kako se živi na Nizozem-
skem? 

"Zdaj živim v malem uni-
verzitemem mestu, ki je zelo 
mimo. Delam ponavadi od 
osmih do šestih zvečer, po-
tem mi ostane še nekaj ur 
prostega časa. Moji sodelavci 
prihajajo iz vsega sveta. 
Sobo na primer delim z In-
dijko, Kitajcem in Poljaki-
njo, tako da se ves čas spo-
znavam s tujimi kulturami. 
Tudi način dela je tu druga-
čen. Nizozemci slovijo po 
organiziranosti in učinkovi-
tosti in delovno okolje je tu 
veliko bolj tekmovalno. Raz-

like so tudi v načinu komu-
niciranja. Nizozemci se po-
navadi za obisk dogovorijo 
vsaj dva do tri tedne vnaprej. 
Tako da se nihče slučajno ne 
oglasi na kavo. Res pa je, da 
noben prijatelj dogovora ne 
odpove in nihče ne pozabi 
tvojega rojstnega dne. Dru-
žinska srečanja so mima in 
domača. Za prijeten občutek 
v krogu najckažjih nizozem-
ščina celo pozna poseben 
neprevedljiv izraz: "gezellig-
heid". Kolo je za življenje tu-
kaj povsem nepogrešljivo, 
celo selitev iz ene študentske 
sobe v drugo s pohištvom 
vred večkrat poteka na kole-
sih. Namesto gora in snega 
te tu pozdravijo neskončne 
zelene ravnice in rahel pršeč 
dež..." 

(To besedilo je odlomek iz 
daljnega pogovora^ ki bo v 

celoti objavljen v letošnjem 
zvezku Žirovskega občasnika, 

v začetku decembra.) 

"Delam od 
osmih do šestih 
zvečer, potem 
mi ostane le še 
nekaj ur 
prostega časa. 
Tudi način dela 
je tu drugačen. 
Nizozemci 
slovijo po 
organiziranosti 
in učinkovitosti 
in delovno 
okolje je 
veliko bolj 
tekmovalno." 
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M I H A NAGUČ 

Kakšni so bili pogrebi na Go-
renjskem pred kakimi sto leti? 
"lOikor povsod na deželi, tako 
tudi pri nas mrliče nosijo na 
pokopališče. Nosači so izključ-
no le moški in sicer nosijo ne-
oženjene fantje, zakonce pa 
možje. Pri pogrebu neoženje-
nih imajo nosači pripete na pr-
sih bele šopke. Pogrebi odraslih 
se vrše po pretežni večini dopol-
dne, da je mogote opraviti obe-
nem tudi črno mašo za pokoj-
nika. Krsto neso v cerkev in jo 
postavijo na tla, kjer ostane do 
konca maše, kateri prisostvuje-

jo vsi pogrebci. Po maši se izvr-
ši pokop." 

Pokopu umrlega sledi vrni-
tev "žalujočih ostalih" v nor-
malno vsakdanje življenje. "Po 
pokopu se zbere vsi udeleženci 
pogreba na pokojnikovem 
domu, kjer se vrši pop^ščina 
ali 'sedmina'. Beseda sedmina 
pride od tega, ker seje včasih 
opravljala črna maša šele sed-

mi dan po pokojnikovi smrti. 
Po tej maši pa se je šele obhaja-
la pogrebščina, ki so jo vsted 
tega nazivali sedmino. Pogreb-
ščina je neke posebne vrste go-
stija, prirgena v spomin pokoj-
niku, in se vrši takoj po poko-
pu. Udeleže se je ra pogrebci. 
Postrežem so z dobro juho, me-
som, belim kruhom in vinom. 
Preden sedejo okrc^ miz, moli 
eden izmed njih ̂ sno pet oče-
naševza pokojnikovo dušo. Vsi 
pričujoči molijo z njim. Ta 
molitev se ponovi še dvakrat in 
sicer v sredi in na koncu gosti-
je. Na pogrebščini mnogo govo-
re o pokojniku. Vse ga hvali in 
vsak ve povedati kaj dobrega o 
njem." 

7mčw se resnobno, a kmalu 
postane bolj veselo. "Ko posta-
nejo pogrebci dobre volje, zapo-

jo tudi nekaj pesmic. Vendar 
pa se vrši gostija v zmernem in 
dostojnem tonu, kajti naš člo-
vek previsoko časti spomin raj-

nika, da bi se upijand ob takih 
prilikah. Res da se pripetijo 
sem in tja izjeme, toda te so, 
hvala Bogu, zelo redke." Vsa 
reč je imela tudi svojo socialno 

Jitnkcijo. "Za pogrebščino kaj 
hitro izvedo okoliški berači in 
revnqši vaški otroci, ki se zbi-
rajo v veži. Tudi ti dobe svoj 
del. Morajo pa gospodatju ali 
gospodinji obljubiti, da bodo 
molili 'za tistega, ki je bil danes 
iz te hiše odnešen'." Manica 
Koman, ki je o tem pisala, 
doda: "Dobro se še spominjam, 
ko sem še kot otroče zašla na 
neko tako pogrebščirio. Sedela 
sem v veži med dvema berače-
ma in pridno otepala brtevs 
kruha, ki mi ga je podarila go-
spodinja." 

Pogrebni dan sklenejo z mo-
litvijo. "V hiši, kjer tisti dan od-
neso mrliča, molijo ostali zve-
čer, ko zazvoni Ave Marijo, 
angeljsko češčenje zunaj, pod 
milim nebom. To morajo stori-

Pogreb generala Rudolf Maistra v Mariboru, 28. julija 1934 

ti zato, da pokojnika ni strah 
na pokopališču. Vsak umrli 
mora namreč prvo noč stražiti 
vse ondotne mrtvece. Dolgo, 
dolgo je že od tega, kar so pri 
Anderšniku na Štefanji gori na 
dan gospodarjevega pogreba 
pozabili moliti večemico na 

prostem. Ponoči se je pa gospo-
dinji v sanjah prikazal rajni 
mož in bridko potožil: 'Zakaj 
pa niste molili angeljskega čeS-
Cenja pod milim nebom? Tako 
me je bilo strah, da so mi od 
same groze vse kosti odstopile 
od mesa.'" Noja ... 



U S O D E Razgledi 

Klevete so netile prepire, razdirale zakone, podžigale strasti m spreminjale človekovo usodo. 

Šundar na Žirovskem 
"Fovšija" je 
tudi nekdaj 

cvetela. To sem 
že omenila in 
bom verjetno 

še kdaj. Posebej 
še, če se je 

izvedelo, da 
ima kdo malo 

več pod palcem 
ali pa, da gredo 

sosedu posli 
predobro. 

In zato je bilo 
treba te stvari 

včasih malo 
"zapremzati". 

M I L E N A MIKIAVČIČ 

"Hudič je, ko te začnejo 
nositi po zobeh," je bila mi-
sel, ki sem jo v mimi l ih me-
secih velikokrat slišala. 
Očitno so se z opravljanjem 
srečevali že naši predniki 
in zdi se, da pred to bolez-
nijo nismo vami niti dan-
današnji. 

Klevete so netile prepire, 
razdirale zakone, podžigale 
strasti i n spreminjale člove-
kovo usodo. Zaradi klevet 
so postale nekatere hiše 
ožigosane še do današnjih 
dni. 

Resnici na ljubo je treba 
povedati, da se s takšno de-
javnostjo niso ukvarjale 
samo ženske, kot nekateri 
zelo radi razlagajo, temveč 
se je veliko opravljanja za-
netilo tudi za gostilniškim 
pultom. 

Vedno je bilo nekaj "ta 
pravih", ki so prenašale 
čenče po hišah. 

Posebej so bili izpostav-
ljeni domači gospodarji, ki 
so bil i surovi do dekel in 
hlapcev, pa tudi do lastne 
žene i n otrok, gospodinje. 

ki se niso znašle pri doma-
čih opravilih, ki so bile lene 
in niso znale ravnati z de-
narjem ali pa so bile preti-
rano skoporitae. 

Prav tako vaško opravlja-
nje ni prizaneslo "ta bolj-
šim" Žirovcem, tistim, ki 
so radi zahajali v gostilne, 
ki so živeli malce bolje od 
ostalih, spogledljivkam in 
vsem, ki so včasih skakali 
čez plot. 

Za gostilniškim pultom, 
ko je skupaj s požirki vina v 
želodec odtekla tudi razsod-
nost, je velikokrat prišlo do 
žolčnih prepirov, ki so j im 
sledili udarci in žaljivke. Ti-
sti, ki so bili zraven in so še 
zmeraj lahko stali na svojih 
majavih nogah, so potem 
vročo novico kot neke vrste 
odkupnino zaradi svoje sla-
be vesti zaupali doma že-
nam, te pa so jih, zelo pogo-
sto še vroče, prenesle svo-
j i m najboljšim prijatelji-
cam. Tako se je tudi izza 
šanka hitro izvedelo, kdaj je 
kdo /na primer/ kradel re-
7ervne''dele ali kdo je preveč 
goreče^ipedal za natakarica-
m i in drugimi ženskami. 

Včasih je veljalo, da neza-
konske matere delajo sebi 
in dnažini sramoto. Veljalo 
je, da so manj vredne in da 
so nastavljačke. T u d i mož-
je, posebej še, če so ga ime-
li malo pod kapo, so se radi 
obregali ob take, ker so bili 
prepričani, da rade "dajo". 

Nesojene tašče so znale 
biti zelo strupene in so de-
kle, s katero se je poonega-
vil njihov sin, rade opravlja-
le. Najmanj, kar so "znesle" 
na dan, je bilo to, da niso za 
nobeno rabo, da so lene, 
umazane in da je prav, da 
se je zveza razdrla. Take je 
bilo treba včasih trdneje 
prijeti, saj ni kazalo, da bi 
svoj strup brez kazni raz-
tresale naokoH. 

Bilo je med drugo sveto-
vno vojno, takrat, ko se je že 
vedelo, kdo je na čigavi stra-
ni. Neka deklica, naj j i bo 
ime Francka, je imela rada 
Jožeta, ki se je, po mnenju 
njene matere, odločil za na-
pačno stran. Fantu, ki se je 
priključil ta belim, pa je od-
ločno prepovedala vstop v 
hišo tudi preko ene od pri-
ložnostnih pomagačk-plevic. 

Žal pa se zaljubljenca ni-
sta držala njenih krutih 
pravil in sta se na skrivaj 
shajala za hlevom. T a m je 
bila tudi zapuščena gnoj-
nična jama, pokrita s trhli-
m i deskami. Vs i so vedeli, 
da je potrebna previdnost, 
zato se tam okoli niso kaj 
radi smukali. Ženska pa je 
v želji, da hčerki pomaga k 
zdravi pameti, tiste deske 
odmaknila, upajoč, da s i bo 
nočni obiskovalec za vse 
večne čase zapomnil, kaj se 
to pravi, igrati se z njeno 
potrpežljivostjo. 

Žal pa i m a hudič mlade 
tam, kjer n i potrebno. Ker 
je začelo deževati, Francka 
pa je bila le v spalni srajci, 
je ob žvižgu najdražjega 
ubrala krajšo pot in v nagli-
ci ni gledala pod noge. pa-
dla je v jamo in se hudo po-
škodovala. Bil i so vojni časi, 
zdravnikov n i bilo, zaradi 
kompliciranega zloma pa je 
potem imela celo življenje 
za spoznanje krajšo nogo. 

Pa bi mogoče materi še 
odpustila njeno maščeval-
nost, žal pa je ta v svojem 
gorečem sovraštvu prizna-

la, da že mora biti tudi tako 
prav, da se je poškodovala 
hči, ker je to nekakšna bož-
ja kazen za njeno neposluš-
nost. 

Po vojni Sta se mlada dva 
poročila, se odselila na svo-
je, živela sta sicer težko, 
zlasti na začetku, ker j ima 
ni bila naklonjena niti poli-
tična situacija, vendar pa 
sta s trmo in odpovedova-
njem dosegla dobro izobra-
zbo, pa še hišo sta si zgradi-
la. Francka pa se je z mamo 
znova soočila šele na nje-
nem pogrebu. 
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JOŽE KOŠNJEK 

V Lo^ah/Latschach ob Ba-
škem jezeru/Faakersee je bil 
v soboto zvečer praznik. V 
polni dvorani kulturnega 
doma je domači moški pev-
ski zbor Jepa Baško jezero 
priredil koncert v počastitev 
50-letnice delovanja. Zbor, v 
katerem prepeva 11 pevcev, je 
povabil na koncert tudi otio-
ško skupino Jepca, ki jo vodi-
ta Mirjam Wrolich in Anto-
nia Ressmann, kulturno 
skupino Akzent, domačo 
mlado tamburaško skupino, 
ki jo vodi Verena Wroilich, 
pevsko skupino Voxon iz 
Podjune in mešani pevski 
zbor Ledenitzen/Ledince. 
Prireditev je potrdila sožitje, 
ki vlada med nemško in slo-
vensko govorečimi krajani. 
Občinstvo je enako zagreto 
ploskalo nastopajočim, ki so 
f)eli v slovenščini ali nemšfi-
ni. Najglasnejšega aplavza pa 
je bil razumljivo deležen 
slavljenec, moški pevski zbor 
Jepa, k i ga od leta 1982 na-
prej vodi Aleks Schuster iz 

Aleks Schuster z novo 
zgoščenko /fololoteHoJniek 

sosednjega Rožeka/Rosegg. 
Pevski zlx)r je del bogate de-
javnosti Slovenskega kultur-
nega društva Jepa, ki je bilo 
ustanovljeno 12. novembra 
leta 1922. Ustanovitelji so 
bili župnik dr. Josip Ogris, 
šolski ravnatelj Franc Aich-
holzer in kmet Franc Ress-
mann, k i je bil tudi prvi pred-
sednik. V kulturnem druStvu 
so razen pevcev najbolj de-
javni tamburaši. 

Predsednica Slovenskega 
kulturnega društva Jepa Ba-
ško jezero Anica Lesjak 

Jepa Anica Lesjak 
Ressmann 

Ressmann je v pozdravni be-
sedi opisala nastanek kultur-
nega društva in še posebej 
zbora. Dejala je, da "sloven-
ska pesem pod Jepo še živi 
in da bomo Slovenci živeli, 
dokler bomo peli". Zbor se 
je "rodil" v gostilni Pri Kosi 
na Ravnah, kjer so se fantje 
iz Ledine, Loč, Pečnice in 
Raven v okolid Baškega je-
zera dogovorili za ustanovi-
tev moškega zbora z ime-
nom Baški fantje. Vodstvo 
zbora je prevzel Semi Triess-
nig, po domače Birtov iz 

Baški pevci na koncertu 

Loč, ki je tedaj obiskoval šolo 
za orglarje v Celovcu. Zbor 
je imel prvi javni nastop v 
gostilni Pr i Kosi. Nekateri 
pevd so peli tudi v znanem 
koroškem zboru Rožanski 
fantje, kd sta ga občasno vo-
dila Hanzi Gabrijel in Semi 
Triessnigg. Ko Semi ni zmo-
gel več vo^ti zbora, ga je za-
časno prevzel danes že po-
kojni Martin Ressmann, 
Tratnik iz Ledine. l.eta 1982 
so pevd zbor preimenovali v 
moški pevski zbor Jepa Ba-
ško jezero, vodenje pa je pre-

vzel navdušen kulturni dela-
vec, pevec in igralec Aleks 
Schuster iz bližnjega Rože-
ka. Kakšno ljubezen je gojil 
do petja in slovenske pesmi, 
pove podatek, da se je 23 let 
vozil iz Komeuburga pri Du-
naju, kjer je služboval, na 
vaje v župnišče na Pečnici. 
Aplavz, ki ga je bil deležen 
na koncertu, je bil name-
njen pravemu. Pevd iz Loč 
so za jubilej izdali tudi zgoš-
čenko, prijateljujejo pa tudi 
z ž e n s l ^ pevskim zborom 
Pletna z Bleda. 
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objavlja prosto delovno mesto 

S O C I A L N A DELAVKA (ž/m)-nedoločen čas 
Pogoj: 
- VII. st. strok, izobrazbe - diplomirana socialna delavka/vec 
- strokovni izpit iz socialnega varstva in ZUP 
- 3 leta delovnih izkušenj na socialnem področju 

Kandidati naj pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogo-
jev in kratkim življenjepisom na gornji naslov v 8 dneh po objavi. 

GG, gozdno 
gospodarstvo 

bled, d.d. 

objavlja naslednji prosti delovni mesti: 

1. VOZNIK GOZDARSKEGA TOVORNJAKA (m/ž) 
Pogoji: 

- končana najmanj poklicna šola 
- vozniški izpit kategorije B, C in E. 

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki so že pridobili NPK 
kvalifikacijo za voznika v cestnem prometu, imajo opravljen izpit 
za varno delo z nakladalno napravo in imajo delovne izkušnje v 
stroki. 
Delovno razanerje bomo sklenili za določen čas 6 mesecev z 
možnostjo podaljšanja za nedoločen čas. 

2. GOZDARSKI MANIPUUNT-MERILEC LESA (m/ž) 
Pogoji: 

- končana najmanj poklicna šola 
- vozniški izpit kategorije B 
- organizacijske sposobnosti, samostojnost. 

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki imajo izobrazbo goz-
darske ali lesarske smeri in imajo izkušnje z merjenjem in klasi-
ficiranjem lesa. 
Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas 6 mesecev z 
možnostjo podaljšanja za nedoločen čas. 

Ponudbe z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in s krat-
kim življenjepisom naj kandidati/kandidatke pošljejo v 6 dneh 
po objavi na naslov: GG, gozdno gospodarstvo Bled, d. d., 
Kadrovska služba. Ljubljanska c. 19, 4 2 6 0 Bled. O izboru 
bodo kandidati/kandidatke obveščeni v 30 dneh po objavi. 
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P O G O V O R Razgledi 

Demokraci a na ne bo anarhi a 

"Kaj dosti mi 
moralna 

zmaga, da sem 
na Ustavnem 
in Upravnem 

sodišoi dokazal 
pravilnost 

mojih trditev, 
ne pomeni." 

i io . stran 

Na voliščih št. 3, 4, 6 , 1 0 , 
18, i n še bi lahko našteval, 
smo pri pregledu volilne do-
kumentacije (v mesecu 
marcu 2007) ugotovili, da 
se dejanska stanja o iz idu 
glasovanja na teh voliščih 
ne ujemajo s stanji zapisa-
nimi v zapisnikih, ki so j ih 
pripravili volilni odbori. Ne-
ujemanje sta potrdila tudi 
bivši predsednik bivše O V K 
in članica bivše OVK, ki sta 
bila prisotna pri pregledu 
volilne dokumentacije in sta 
vedno, poleg mene in mojih 
predstavnikov, tudi sama 
preštela glasovnice. Navedel 
bom samo dva primera: na 
volišču št. 4 smo iz zapisni-
ka prebrali, da je zame gla-
sovalo 216 volivcev, pri pre-
gledu preštetih veljavnih 
glasov pa smo ugotovili, da 
sem prejel 217 glasov. S tem 
so m i "ukradli" en glas. Na 
vohšču št 6. sem prejel 146 
veljavnih glasov, v zapisni-
ku pa je bilo zabeleženih 
samo 144 glasov. Pa sta spet 
"šla po gobe" dva glasova. 
Samo za ilustracijo naj po-
vem, da O V K upošteva 
samo glasove, ki j ih je posa-
mezni volilni odbor vpisal v 
zapisnik, ki ga mora po kon-
čanih volitvah skupaj z 
vsem volilnim materialom 
izročiti OVK. Na takšen na-
čin sem "demokratično" iz-
gubljal glas za glasom. In to 
volivk in volivcev, ki so v do-
bri veri, da bodo volilni od-
bori delali pošteno, odšli na 
volišča in glasovali zame. 
Takšnih in podobnih 
"cvetk" je bilo žal malo pre-

več. Da o navzočnosti samo 
enega člana volilnega odbo-
ra (morala bi biti najmanj 
dva od treh) pri vsem volil-
nem materialu na voliščih, 
odnašanju voli lnih lističev 
domov brez predhodne naj-
ave, glasovanju za več dru-
žinskih članov po enem 
"pooblaščencu" hkrati, iz-
vedbi volitev izven volišča 
npr. v avtomobilu niti ne go-
vorim. Na vse to so moji za-
upniki opozarjali posamez-
ne volilne odbore že v času 
samih volitev v drugem kro-
gu. Žal so bila vsa ta opozo-
rila v glavnem le bob ob ste-
no, Tudi dosegljivost bivše 
O V K po telefonu med 14. in 
15. uro 12. novembra 2006, 
ker smo želeli opozoriti na 
te nepravilnosti, ni bila za-
gotovljena. Da postane iro-
nija še večja, smo lahko na 
1. seji lani novoizvoljenega 
Občinskega sveta Občine 
Skofja Loka dne 28. novem-
bra 2 0 0 6 poslušali izjavo 
bivšega predsednika bivše 
OVK, da se je tako delalo že 
v preteklosti, "ker smo s 
tem samo ljudem pomaga- • 
li". Magnetogram te seje ob-
staja. Kje je tu spoštovanje 
demokratično sprejetih vo-
lilnih zakonov, ki naj bi j ih 
spoštovali vsaj nosilci javnih 
pooblastil, kamor O V K in 
volilni odbori prav gotovo 
spadajo? Morda pa so se ne-
kateri "navadili", da se da 
elegantno, brez sankcij, kr-
šiti izredno slabo, nepopol-
no volilno zakonodajo.' In 
spet smo pri demokraciji!" 

Igor Drakster ocenjuje, da 
volitve ponavljate zaradi ne-

popolne zakonodaje i n ne 
zaradi nepravilnosti. Vaš 
komentar.' 

"No, dodatni komentar 
glede na do sedaj odgovorje-
no verjetno ni potreben. Le 
ponovim lahko, da so poleg 
izredno nedorečene volilne 
zakonodaje, ki jo imamo v 
naši državi in jo je potrebno 
kar se da hitro spraviti v red, 
za takšno povolilno stanje v 
naši občini krivi določeni 
posamezniki v posameznih 
voli lnih odborih i n bivša 
OVK, ki ni odpravila ugotov-
ljenih nepravilnosti. Ne po 
moji pritožbi v 24 urah po 
izvedbi drugega kroga žu-
panskih volitev, nit i ne po 
pregledu volilne dokumen-
tacije v mesecu marcu 
2007. Pa bi lahko. S korek-
cijo svojega Poročila o izidu 
glasovanja za župana na lo-
kalnih volitvah 12. novem-
bra 2 0 0 6 v Občini Škofja 
Loka, ki bi ga napisala na 
podlagi ugotovljenega de-
janskega stanja." 

Vam moralna zmaga ne za-
došča, pričakujete tudi de-
jansko zmago na ponovnih 
volitvah? 

"Kaj dosti m i moralna 
zmaga, da sem na Ustavnem 
in Upravnem sodišču doka-
zal pravilnost mojih trditev, 
ne pomeni. Bil sem enostav-
no okraden za demokratično 
prejete glasove, kar sem do-
kazal tako pri naknadnem 
štetju glasovnic kot s sodba-
mi navedenih sodišč." 

Videti je, da z zadnjo odlo-
čitvijo upravnega sodišča 
niste zadovoljni? 

"Zadovoljen sem, ker 
bomo končno le končali več 
kot leto dni trajajoče povolil-
no leto. Toda z dejstvom, da 
je Upravno sodišče RS pri 
moji pritožbi upoštevalo 
samo pritožbe na šestih vo-
liščih, ki sem j ih v roku 24 ur 
po volitvah uspel opremiti z 
dokazi kot volišča, kjer so se 
dogodile nepravilnosti, ni pa 
upoštevalo moje dopolnitve 
pritožbe z dejstvi, pridoblje-
nimi pri pregledu dela volil-
ne dokumentacije v mesecu 
marcu 2007, žal res ne mo-
rem biti popolnoma zadovo-
ljen. Pa smo spet pri volilni 
zakonodaji in "delu" volilnih 
odborov in OVK." 

Doslej ste dobili vse pritož-
be, ki ste j ih vložili. V a m je 
to v zadovoljstvo? 

"Seveda. Povsod, kjer sem 
se pritožil, so odločili v 
mojo korist. T o pomeni, da 
so bile moje trditve o nepra-
vilnostih, ki smo j ih počasi, 
korak za korakom odkrivali 
i n tudi dokazali, res storje-
ne. Samo nedorečeni zako-
nodaji glede 24-urnega pr-
vega pritožbenega roka se 
lahko "zahvalimo", da voli-
tev v naši občini ne ponav-
ljamo še na nekaterih voliš-
čih. Kar predstavljajte si, kaj 
lahko storiš v 24 urah na 
takšnem teritoriju, kot je 
ena občina. Da o državi 
sploh ne govorim." 

Kaj pričakujete od volitev? 
"Prvo: pričakujem, da 

bodo volivke i n voUvd šli na 
volitve. Prepričan sem, da si 
v tretjem laogu županskih 
volitev na teh treh voliščih 

1 
fld 

Dušan Krajnik 

volilni odbori ne bodo upali 
privoščiti niti najmanjše na-
pake. Kaj šele nova OVK. 
Zato je strah, da bodo neka-
teri spet spreminjali voljo vo-
livk in volivcev, sedaj neute-
meljen. In dmgo: 
to, da v tem trenutku "vo-
dim" za 47 glasov pred mo-
j im protikandidatom in da so 
volilni števci na Godešiču, v 
Gostečih in na Sv. Lenartu 
postavljeni na "o", sem trd-
no prepričan, da se bodo vo-
livke in voUvd znali odločiti 
za dosedanjo poštenost. 
Tako kot so bile in bodo nji-
hove poštene odločitve pri 
obkroževanju številke pred 
kandidatoma na volilnih li-
stičih. In tega j i m ne sme 
niti posameznik niti skupina 
kaj šele posamezna inštitud-
ja nikoli preprečiti. Le tako 
bomo počasi začeli verjeti v 
demokradjo, ki jo šele gradi-

Nekonstruktivno izzivanje 7 S E D M I C A 

MAKJETA SMOLNIKAR 

"Prve analize Icažgo, da se 
je predvolilna kampanja v ve-
liki meri usmerila v obračun z 
vlado. ... V države Evropske 
unije in tudi v svet so šla iz 
Slovenije sporočila, ki situacijo 
slikajo, kot da bi šlo za Beloru-
sijo ali primerljivo državo. ... 
Razmere, ki so na ta način 
ustvarjene, otežujgo delo vladi 
tudi pri vodenju rutinskih in 
običajnih zadev, še posebej pa . 

je oteženo delo pri pripravah 
na predsedovanje Evropski 
uniji, kar terja v tem času od 
vlade izjemne napore. ... Na-
stalo situacijo bomo v prihod: 
nje še analizirali, vendar lah-
ko že sedaj rečem, da so odpr-
te vse možnosti. Vključno z 
odstopom vlade." S to sicer iz 

konteksta vzeto oceno sloven-
skih notranjepolitičnih raz-
mer tik pred našim predsedo-
vanjem Evropski zvezi je vlad-
ni predsednik Janez Janša Jav-
nost osupnil, opozicijo pa do-
dobra prestrašil. Prestrašil 
zato, ker ni opozicija nikdar 
resno razmi&jala o prevzemu 
vlade, pač pa se z brezumnim 
izzivanjem vlade pripravlja 
na državnozborske volitve pri-
hodnje leto. Namesto da bi 
konstruktivno, da ne rečem dr-
žavotvorno sodelovala pri pri-
pravah na slovensko predsedo-
vanje EZ. (Vsaj tako državo-
tvorno in konstruktivno, kot je 
opozicijska Socialdemokrat-
ska stranka Slovenije pod vod-
stvom Janeza Janše, denimo, 

sodelovala pri vstopu Slovenije 
v EZinv Nato.) 

Vsaj za moj (projesionalen 
novinarski) okus je Sla aktual-
na opozicija, kateri je nekdanji 
predsednik države Milan Ku-
čan po zadnjih državnozbor-
skih volitvah pel hvalo in jo ko-
val v zvezde, tokrat predaleč. 
Skupaj z opozicijo pa je mgo 
dobrega okusa prestopila tudi 
levo usmerjena novinarska sre-
nja. Verjamem namreč, da za 
peticijo, ki jo je skupina sloven-
skih novinarjev poslala v EZ in 
v svet, stoji opozicija. Poveda-
no drugače, politična levica, ki 

jc v tem času u opoziciji, je iz-
rabila sebi lojalne novinarje in 
z njihovo pomočjo v tujini 
oblatila lastno državo. Ta ista 

skupina novinarjev zdaj ko-
mentira in analizira izjavo 
vladnega predsednika, češ da 
se je s pogovorom na radiu 
Ptuj Janez Janša v resnici obr-
nil proti koalicijskim partner-

jem. To je absurd rut kvadrat. 
V normalnih demokratič-

nih razmerah, v katerih opo-
zicija ve, kaj dela in kje je 
nuja dobrega okusa, v katerih 
opozicija loči med parcialnimi 
strankarskimi interesi in inte-
resi države oziroma naroda, 
bi bila kot novinarka no stra-
ni opozicije. V shizojreni poli-
tični situaciji (ki me spominja 
na leto 1943), v kateri opozi-
cijske stranke zaradi lastnih 
interesov sramotijo državo v 
tujini, pa sem odločno na stra-

ni aktualne vlade in jo podpi-
ram v prizadevanjih, ^ na-
stalo situacijo spravi nazaj na 
demokratične tirnice. Ne ver-
jamem namreč, da bi šla kate-
ra koli vlada (bodisi Peterleto-
va bodisi Drnovškova bodisi 
Ropova bodisi Janševa) tako 
daleč, da bi v ozkem interesu 
strank vladajoče koalicije ško-
dovala lastnemu "podje^u". 

Šele ko bodo stvari spet v tir-
nicah (normalne) demokraci-

je, bo javnost mo^ oceniti in 
presoditi pozitivne in negativ-
ne (prvinske) odločitve aktual-
ne vladne ekipe. Do takrat pa 
kaže biti previden do različnih 
peticij in demonstracij, za ka-
terimi stojijo shizojreni politič-
ni interesi. 
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Veliko priznanje za hotel Golf 
Po priporočilih gostov in neodvisnih inšpektorjev je blejski hotel Golf na prireditvi ta teden v Londonu 
dobil prestižno nagrado za odličnost. 

VILMA STANOVNIK 

Bled - Priznana založba 
Conde Nast Johansens že še-
stindvajset let izdaja vodnike 
po hotelih, resortih in kon-
gresnih prizoriščih, name-
njene zahtevnim gostom, ki 
iščejo vrhunske storitve in 
udobje. Tako je bil že lani 
blejski hotel Golf, ki deluje v 
okviru družbe Sava HoteU 
Bled, kot edini slovenski ho-
tel objavljen v vodniku Re-

commended Hotels & Spas 
za območje Evrope in Sredo-
zemlja, letos pa je prejel pre-
stižno nagrado za odličnost v 
kategoriji najboljši resort, 
eni izmed enajstih razpisa-
nih kategorij. Predstavni-
kom hotela Golf so priznanje 
podelili na slavnostni večerji 
minuli ponedeljek v hotelu 
Jumeirah Carlton Tower v 
Londonu, na kateri so urad-
no predstavili tudi nove vod-
nike za leto 2008. 

"Konkurenca je bila huda, 
saj so preostali trije hoteli, ki 
so bili nominirani v tej kate-
goriji, vrhunski hoteli na uve-
ljavljenih turističnih območ-
jih. Zato smo prepričani, da 
je h končni odločitvi ocenje-
valcev v veliki meri prispevala 
tudi izredna privlačnost Ble-
da. Priznanja smo zelo veseli, 
saj potrjuje naše delo v prete-
klosti, obenem pa nas zave-
zuje k ohranjanju visoke rav-
ni storitev tudi v prihodnje," 

Hotel Golf na odlični lokaciji s pogledom na Blejsko jezero ni navdušil zgolj inšpektorjev, 
temveč vsak dan znova dobiva tudi priznanja gostov. / foto: Anka buIov« 

Pomembno priznanje za 
hotel Golf in naš turizem 

je ob prevzemu nagrade po-
vedal direktor hotela Golf 
Fedja Pobegajlo. 

Hoteli, ki so prejeli eno iz-
med razpisanih priznanj, so 
bili izbrani na podlagi pripo-
ročil in odzivov gostov ter 
poročil regionalnih inšpek-
torjev, ki jih ima Conde Nast 
Johansens po vsem svetu. 
Pri nagradi za najboIjSi re-
sort gostje in inšpektorji po-
leg kakovosti storitev, prijaz-
nosti osebja in razmerja 
med ceno in storitvijo oce-
njujejo tudi privlačnost kra-
ja, v katerem je hotel. Zato to 
zagotovo ni le priznanje za 
hotel, ampak za ves Bled. 

Poslej tudi za stroške reševanja 
Vsi vzdrževalci cest so pripravljeni na začetek zime. Nujni so zimska oprema, previdnost in informiranje. 

Š T E F A N Ž A R G I 

Ljubljana - Včeraj se je tudi 
uradno za vse vzdrževalce 
cest začela zimska sezona, ki 
pri nas traja do 15. marca. V 
tem času mora biti zagotov-
ljena zimska služba, katere 
osnovna naloga je zagotoviti 
prevoznost cest. To ne po-
meni prevoznosti, ki je ena-
ka kot v drugih letnih časih, 
pač pa da na cestah I. in II. 
prednostnega reda višina 
snega ne presega desetih 
centimetrov, na drugih ce-
stah pa 15 centimetrov. V 
času močnejših snežnih pa-
davin tega seveda ni mogoče 
zagotoviti povsod in naen-
krat, podobno velja tudi v pri-
merih poledice, ko dež spro-
ti izpira posipano sol. 

Pluženje po 
prednostnem redu 

Sicer pa pravilnik o vzdrže-
vanju cest deli ceste v šest 
prednostnih razredov, pri če-
mer so upoštevane kategorija 
ceste in njen povezovalni po-
men, gostota prometa, ge-
ografsko-klimatske razmere 
in krajevne posebnosti. V pr-
vem razredu so avtoceste in 

hitre ceste, ki morajo biti pre-
vozne 24 ur na dan, ob moč-
nem sneženju vsaj en vozni 
pas. V drugem razredu so 
glavne ceste, glavne mestne 
ceste in pomembnejše regio-
nalne ceste, ki morajo biti 
prevozne med 5. in 22. uro, 
zunaj tega časa pa so možni 
dveumi zastoji. Pri cestah 
tretjega prednostnega razreda 
velja podobno, le da je čas pre-
voznosti med 5. in 20. uro. 
Cest L razreda, ki jih vzdržuje 
Družba za avtoceste RS 
(DARS) - gre za avtoceste in 
priključke nanje - je okoli šest-
sto kilometrov, medtem ko 
regionalna cestna podjetja v 
imenu Direkdje RS za ceste 
(DRSQ vzdržujejo tisoč kilo-
metrov cest IL razreda in 
4.800 kilometrov III. pred-
nostnega razreda. 

Nujna je zimska oprema 

Na prihajajočo zimo čaka 
po po^tkih vzdrževalcev slo-
venskih cest kar skoraj dva ti-
soč različnih vozil in strojne 
opreme: od plugov, posipal-
cev, snežnih reskarjev, tovor-
njakov, nakladalcev in dru-
gih specialnih vozil, s kateri-
mi bo upravljalo prek 1400 

delavcev. Za posipanje so 
pripravili 47 tisoč ton posip-
nih materialov, kar je približ-
no povprečje porabe zadnjih 
desetih let. Kako velika so 
lahko odstopanja, kažejo po-
datki zadnjih dveh zim, ko je 
bila poraba soli lani štirikrat 
manjša kot leto poprej, pora-
ba drobirja pa enaka približ-
no petini povprečne. Pred-
vsem pa vzdrževalci cest opo-
zarjajo na nujnost zimske 
opreme vozil, saj so prav zdr-
si, nesreče in druge oblike 
prekinitve prometa največ-
krat posledica pomanjkljive 
opreme. Poleg opreme (ka-
zen za tiste, Id je nimajo, je 
125 evrov) je v zimskih raz-
merah treba imeti tudi več 
potrpežljivosti, previdnosti 
in časa. V Sloveniji imamo v 
pogledu zagotavljanja pre-
voznosti 24 problematičnih 
cesmih odsekov, največ na 
Primorskem. Na Gorenj-
skem sta dva: Lesce-Cemivec 
in Kranj-Jeprca. 

Največ težav s tovornjaki 

Sicer pa ima na uspešnost 
zimske službe največji vpliv 
ravnanje voznikov tovomja-
kov, zlasti vlačilcev in prikoli-

čarjev. Po veljavnih pravilni-
kih in odredbi se namreč 
morajo ti v zimskih razme-
rah sami izločiti, neupošte-
vanje tega pa vodi k zdrsom 
in težko rešljivim zaporam 
prometa. Ocenili so, da za-
stoj na državnem cestnem 
omrežju lahko povzroči ško-
do od štiristo pa vse do sto ti-
soč evrov, odvisno od traja-
nja in mesta nastanka. Poleg 
kazni za neupoštevanje ob-
veznega izločanja in za po-
manjkljivo opremo so vzdr-
ževalci odločeni, da bodo za-
htevali tudi plačilo vseh stro-
škov reševanja. 

Pametni se informirajo 

Ko nastanejo na cestah 
zimske razmere, je zelo pri-
poročljivo preveriti stanje na 
cestah in vremensko napo-
ved. Poleg obvestil radia in te-
levizije so podatki na voljo 
tudi na intemetu (vvvm.pro-
metsi). Vsebujejo tudi nepo-
sredne posnetke video kamer 
na petdesetih lokacijah. Od 
pomladi letos pa deluje tudi 
Prometno-informadjski cen-
ter (PIC), kjer so na telefonski 
številki 01/51 88 518 doseglji-
ve informacije 24 ur na dan. 

Iskraemeco prodali 
Egipčanom 

i 1. stran 

Kupca iz Skupine EI Sewe-
dy za nedoločen čas jamčita, 
da bo družba Iskraemeco 
ostala neodvisna pravna ose-
ba, ki bo poslovala v Republi-
ki Sloveniji z obstoječim se-
dežem v Kranju in obstoje-
čim imenom in da bo druž-
ba Iskraemeco ohranila la-
sten razvojni oddelek. Kupca 
sta se ob nakupu tudi zaveza-
la, da bosta v prihodnjih šti-
rih letih investirala do 30 mi-
lijonov evrov za razvoj druž-
be Iskraemeco, hkrati pa bo-
sta ohranila število delovnih 
mest, izboljšala tržne deleže 
na mednarodnih trgih, utrdi-
la razvoj pridruženih podjetij 
v Indiji in Maleziji ter izbolj-
šala tako finančno upravlja-
nje družbe kot upravljanje 
informacijskih sistemov. Na-
daljevala bosta razvijanje Člo-
veškega kapitala, kot odgovo-
ren strateški partner bosta 
ves čas dajala na razpolago 
svoje strokovno znanje in iz-
kušnje. Kupca sta se tudi za-
vezala, da bosta štiri leta po 
podpisu prodajne pogodbe 
vsako leto predložila poročilo 
o izpolnjevanju dogovorje-
nih zavez in revidirano letno 
poročilo družbe Iskraemeco 

ter pridruženih podjetij. V 
primeru kršitve dogovorov 
sta kupca dolžna plačati pro-
dajalcem pogodbeno kazen v 
višini osem odstotkov od 
skupnega zneska kupnine. S 
podpisom pogodbe so si pro-
dajalci zagotovili predkupno 
pravico za nakup teh delnic, 
če bi jih prodajalca v roku 24 
mesecev od dneva podpisa 
pogodbe prodala zunaj sku-
pine El Sewedy. V primeru, 
da prodajalci ne bi izkoristili 
predkupne pravice, pa so 
upravičeni do razlike v ceni 
nad 101,50 evra za delnico. 

Na predstavitvi sklenjene 
kupčije sta predstavnika para-
državnih skladov SOD in 
KAD izrazila zadovoljstvo, da 
je njihova lanska finančna in-
tervencija omogočila nadalje-
vanje sanadje, ohranitev delo-
vnih mest in da so našli ugod-
nega strateškega partnerja, ki 
zagotavlja nadaljnjo rast in 
razvoj, predstavnik sindikatov 
pa v imenu zaposlenih, ki so 
bili še lani večinski lastniki, 
veselje nad odpiranjem novih 
perspektiv. Slišali smo tudi, 
da bo svoj del kupnine (gre za 
približno n milijonov evrov) 
družba pooblaščenka razdeli-
la med svoje delničarje, nakar 
naj bi jo likvidirali. 

i ^ jubilejno uorievonje 
LON dd Krani 5,25% 

: taformoctl©; 
04/2W)0-777, 

: www.lon.si praznujemo 15 let 

M t c g 
UNITECH 
L T H 
TCG UNITECH Lth-ol, d. o. o. 
Vincane 2 
4220 Škofia Loka 

Smo kakovostni in uspešni proizvajalci tlačnih orodij 
in ulitkov iz magnezijevili in aluminijevih zlitin. 

K sodelovanju vabimo mlajšega in ambicioznega 
strokovnjaka za delovno mesto 

• VZDRŽEVALEC STROJEV 
in NAPRAV (m/ž) 

Delo Je v obratu Škofja Loka. 

Pogoji: 

• strojni tehnik 
• oblikovalec kovin z izkušnjami pri vzdrževanju obdelovalnih) 

strojev 

Iščemo mlajše kandidate, ki bodo pripravljeni sprejeti nove de-
lovne Izzive. 

Prvo delovno razmerje, ki ga bomo sklenili, je delovno razmer-
je za določen čas, s po5ku$nim delom, z možnostjo kasnejše-
ga podaljšanja. 

Ponudbe z ustreznimi dokazili in kratko osebr« predstavitvijo , 
sprejemamo sedem dni po objavi na naslovu: 

TCG UNITECH Lth-ol, d. o. o., Kadrovska služba, 
Vincarje 2, 4220 ŠkoQa Loka. | 

mailto:stefan.zargi@g-glas.si
http://www.lon.si
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Živina težje prenaša 
vročino l(ot mraz 
Govedo normalno prenaša temperaturo pri nič 
stopinjah Celzija ali malo pod ničlo. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Kranj - Ob koncu oktobra 
smo v uredništvo prejeli ano-
nimno pismo, v katerem sta 
krajanki s Koroške Bele opo-
zorili, da živina na travnikih 
na Belškem polju v nemogo-
čih vremenskih razmerah - v 
mrazu, vetru in sneženju 
zmrzuje brez možnosti umi-
ka v pokriti prostor. "Veva, 
da je živina namenjena za 
prehrano ljudi, kar pa ne po-
meni, da pred zakolom nima 
pravice do humanega ravna-
nja," sta zapisali v pismo in 
pozvali lastnike k boljši skrbi 
za živali in pristojne službe k 
ukrepanju. 

Franci Pavlin: "Kdaj živa-
li zebe, ljudje ne bi smeli 
soditi po sebi." 

Z vprašanjem, kdaj je živi-
na v nemogočih vremenskih 
razmerah oz. kdaj jo zebe, 
smo se obrnili na Francija 
Pavlina, svetovalca za živino-
rejo v Kmetijsko gozdar-
skem zavodu Kranj. Kot je 
dejal, je živina, ki je vse pole-

tje zunaj, navajena na vre-
menske razmere, vendar pa 
veliko težje kot mraz prenaša 
poletno vročino. Če so poleti 
visoke temperature in nima 
možnosti, da bi se umaknila 
v senco drevja, grmovja ali 
kam drugam, trpi veliko bolj 
kot ob nizkih jesenskih tem-
peraturah. "Normalno pre-
skrbljene živine v jesenskem 
mrazu ne zebe. To lahko vi-
dimo na tistih kmetijah, kjer 
se lahko zadržuje v hlevu ali 
v izpustu, a je raje zunaj, na 
prostem," pravi Franci Pav-
lin in poudarja, da govedo 
normalno prenaša tempera-
turo pri nič stopinj Celzija ali 
malo pod ničlo. Živina bi bila 
lahko zunaj tudi pozimi, 
vendar le pod pogojem, da bi 
imela zavetišče s suhim le-
žiščem. Škotsko visokogor-
sko govedo, Id ga je možno 
videti že tudi na Gorenj-
skem, pa je zaradi dolge dla-
ke lahko zimaj tudi brez za-
vetišča. Živina v teh novem-
brskih dneh zaradi pomanj-
kanja paše ni več zunaj po 
cele dneve, ampak je podne-
vi zunaj le v izpustu oz. zato, 
da se sprehodi. 

ŽELEZNIKI, ŽIRI 

Na tržnici izdelki priznanih blagovnih znamk 

Razvojna agencija Sora bo jutri, v soboto, dopoldne pripravi-
la pri pošti v Železnikih in pred zadružnim domom v Žireh 
tržnico kmetijskih pridelkov in izdelkov, na kateri bodo ponu-
jali pridelke in izdelke blagovnih znamk Dedek jaka in Babica 
Jerca in Za moj dom. Na stojnicah bodo ponujali kruh iz kruš-
ne peči in druge pekovske izdelke, med in izdelke iz medu, 
mlečne izdelke in domače jušne rezance. V Žireh bodo poleg 
tega ponudili tudi kvačkane, vezene, šivane in pletene ročne 
izdelke, izdelke iz kovine ter druge izdelke domače in umet-
nostne obrti, v Železnikih pa tudi dražgoške kruhke. C. 2. 

Drevesa z zanimivimi zgodbami 
Mateja Šmid iz Zgornjih Dupelj v magistrskem delu opisuje drevesa, ki "nosijo" zanimive zgodbe, 
označujejo čas in so pomembna za ljudi v tistem okolju. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Zgornje Duplje - "Drevo ni 
samo naravna dediščina, 
drevo ima lahko tudi kultur-
ne in duhovne razsežnosti," 
ugotavlja Mateja Šmid, di-
plomirana sociologinja kul-
ture in filozofinja, ki na Bio-
tehniški fakulteti v Ljubljani 
že pripravlja magistrsko delo 
z naslovom Drevo - dvopo-
menska dediščina. Na pobu-
do kranjske območne enote 
zavoda za varstvo naravne 
dediščine je terensko delo za 
magistrsko nalogo opravila 
na območju načrtovanega 
parka Karavanke Natura 
2000, to fe na območju od 
Rateč do Jezerskega, kjer je 
na podlagi podatkov zavoda 

za varstvo naravne dediščine, 
blejskega zavoda za gozdove 
in nekaterih neformalnih 
seznamov ter z lastnim opa-
zovanjem spoznala 77 izjem-
nih posamičnih dreves ter še 
17 manjših in pet večjih sku-
pin dreves. 

Lipa s srenjskimi kamni 

Z drevesi so povezane za-
nimive zgodbe. V Stagnah 
pri Zabreznici je ob poti več-
ja skupina dreves, ki so jih 
nekdaj posadili zato, da živi-
na med pregonom na pašo 
ne bi s poti uhajala na polje. 
Zanimive so jesenove meje 
na Jezerskem. "To so eno-
stranski drevoredi jesena, ki 
so jih včasih klestili za vejni-

Lipa s šestnajstimi srenjskimi kamni v Vrbi / F««: JAIV M 5. 

Mateja Šmid: "Če posekamo 
drevo, ki "nosi" zgodbo in 
označuje čas, "posekamo" 
tudi spomin." 

ke. Ker so jih posadili ob 
zemljiških mejah, sta jesen 
lahko hkrati klestila oba me-
jaša, vsak s svoje strani 
meje," pojasnjuje Mateja 
Šmid in nato kot izjemno 
omeni tudi lipo v Vrbi s šest-
najstimi srenjskimi kamni, 
ki so predstavljaU sedeže 
šestnajstih kmetov s srenj-
skimi pravicami. "Domačini 
so mi povedali, da so kmetje 
med drugo svetovno vojno 
nekaj teh kamnov odnesli in 
jih uporabili za zidavo mlina, 
a ker so Nemd lipo povezali 
z nekaterimi svojimi običaji, 
so manjkajoče kamne nado-
mestili z novimi," pravi in 
poudarja, da je zanimiva tudi 
lipa v Podkorenu, ki bo dru-
go leto stara sto let in so jo 
posadili ob ustanovitvi tam-
kajšnjega gasilskega društva. 

Zanimivo zgodk) "nosijo" 
Makekova tisa in Močnikova 
lipa na Jezerskem, lipa v Ži-
ganji vasi pa tudi kriva jelka v 

Udinborštu. V bližini seda-
nje, ki so jo pred devetimi leti 
posadili člani kulturno turi-
stičnega društva Pod krivo jel-
ko (in so jo lani za božič celo 
okrasili), je nekdaj dejansko 
rasla kriva jelka, ki naj bi jo 
pred približno devetdesetimi 
leti podrl vihar. Ob njej so se 
v prvi polovid 19. stoletja zbi-
rali rokovnjači in prirejali ro-
kovnjaške veselice in poroke, 
o tem pripoveduje tudi povest 
Petra Bohinjca z naslovom 
Pod krivo jelko. Jelka je bila 
tako pomembna, da je dala le-
dinsko ime delu Udinboršta, 
kamor danes radi zahajajo 
sprehajald in kamor je vsako 
leto januarja tudi pohod. 

Lipa sredi ceste 

Poglejmo še zgodbo o lipi 
v Lomu pod Storžičem! "Va-
ška Upa, pod katero so se ne-
kdaj zbirali domačini, je vča-
sih rasla na robu vrta, ob ši-
ritvi poti pa se je znašla na 
sredi ceste. Zdaj bi jo nekate-
ri radi ohranili kot simbol 
vasi, dnigi pa posekali in 
imeli varnejšo cesto," pravi 
Mateja Šmid in dodaja, da so 
kostanje na Hudem (od de-
vetih jih je še šest) zavarovali 
z odločbo že 1951 leta tudi za-
radi "primernosti za študij 
kostanja kot domačega sad-
nega drevesa". Približno pet-
sto let stara Povšnarjeva bu-
kev v Kokri je zanimiva zato, 
ker je včasih mimo nje vodi-
la pot s Kranjske na Koroško. 
Lipo na Zlatem polju v Kra-
nju so kmetje posadili zato, 
da so med delom na polju 
bili otroci v senci in da so 
lahko tam tudi "južnali". 

www.aclovse.sl 

v podjetju AC Lovie Imamo na področju servisiranja 2e več kot SO-letno tradicijo. Pri 
Toyoti se 2e od njenega prvega nastopa v Sloveniji intenzivno uitvarjamo s prodajo 
In servisiranjem vozil. S prodajno - servisnima centroma v Domžalah in Kranju 
uspeJno nastopamo na področju Osrednjeslovensl(e in Gorenjske regije. 

Poslanstvo, jasna vizija in izdelana suategija ter iiritve olHega del nam narekujejo, da v svoje 
vrste vabimo nove sodelavce: 

AVTOMEHANIK mwu 
Delo obsega: 
• pre9led in pHprava novih vozil 
• redno vzdrževanje In popravila vozil 
• izvajflnfe meritev plinov, Mvomih testov In optike 
• naloge po navodilu nadr^enc^a 

PriCakulemo, da kindidati irpolnjujeio naslednie pogo}e: 
• konCana IV. siopnfa izobrazbe ovtomehanlk 
• ddovnc izkuSnjc vtaj 2 leti 
• pasivno znanje an9le£ke9a jezika 
- oinovna manja iz MS apllkaci| (word. excel, ouUook) 

Nudimo: 
• urejeno delovno okolje 
- ustrezen osebni dohodek 
- zaposlitev za nedeločcn i n 

SODElAVeC v PRAINICI VOZIL mu 
Delo obsega: 
• priprava In nega novi h vojdi 
• (0610 pranje vozil 
- notranje fiiCenje vozil 
• martjji kozmetični posegi na vozilu 

Pričakujemo, da kandidati izpolnjujelo naslednje pogoje: 
• delovne IzkuSnje vsaj 2 leti 
- pasivno znanje^angleSkega jezika 
- pripravljenost za delo v icam-u 

Nudimo: 
- urejeno delovno okolje 
• ustrezen ojebni dohodek 
- zaposlitev za določen das, z tnoinosijo za nedoločen 
čas. 

Kandidatom ponujamo dinamično in stimulativno okolje 
z nežnostjo osebnostnega in profesionalnega razvoja. 
V ^ Življenjepis pričakujemo v Osrtiih dn^ji rtd rteiJovu: 
AC lovSe d.o.o^ jarika cesta 11,1230 Domžale. 

Enakovredni sosedom 
CVETO ZAPLOTNIK 

Lesce - Kmetijsko gozdarska 
zadruga Sava Lesce bo v Rož-
ni dolini v Lescah obnovila 
dosedanjo poslovno stavbo 
in zgradila še prizidek, s tem 
pa se bo tudi po urejenosti 
izenačila s svojimi sosedi. 
Prenovljeno in povečano 
stavbo bodo predvidoma od-
prli v začetku marca, vred-
nost naložbe je 700 do 800 
tisoč evrov. Kot je povedal di-
rektor zadruge Emil Peter-
nel, bodo neto tlorisno povr-
šino stavbe povečali s 335 na 
527 kvadratnih metrov, po-
leg tega pa bodo pridobili še 
635 kvadramih metrov zima-
njih pokritih površin. Trgo-
vino s ponudbo za kmete in 
vrtičkarje bodo povečali in 
bo obsegala 335 kvadratnih 
metrov. V stavbi bodo tudi 

Leška zadruga obnavlja poslovno stavbo in gradi prizidek. 

upravni prostori zadruge, 
kmetijska svetovalna služba 
za radovljiško, jeseniško in 
tudi blejsko območje, radov-
ljiška krajevna enota zavoda 
za gozdove in poslovalnica 
Deželne banke Slovenije, ki 
bo lahko razširila poslova-

nje. Zadruga, prav tako pa 
tudi kmetijska svetovalna 
služba in banka, so se zaradi 
obnove stavbe začasno pre-
selili v nekdanjo Merkurjevo 
trgovino železnine, ki pa jo 
je lastnik (Gradiš) zadrugi že 
ponudil v odkup. 

mailto:cveto.zaplotmk@g-glas.si
http://www.aclovse.sl
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ŽIROVNICA 

Predlogi za spominek, jed in fotografijo še do torka 

v torek, 20. novembra, ob 12. uri se bosta zaključila natečaja 
za najboljši turistični spominek in fotografijo občine Žirovnica, 
ki ju je objavil Zavod za turizem in kulturo Žirovnica (ZTK), ter 
razpis za najboljšo gorenjsko jed, ki ga Z T K pripravlja s Cen-
trom za trajnostni razvoj podeželja Kranj. Na natečaju za spo-
minek Žirovnice pričakujejo spominke, ki izvirno predstavljajo 
občino in jih je možno izdelati v poljubni količini. Vsak avtor 
lahko sodeluje z desetimi izdelki, s tem da vrednost (material 
in izdelava) posameznega spominka ne presega 20 evrov. Pri 
ocenjevanju bo strokovna komisija upoštevala umetniško-et-
nološko vrednost, turistično promocijsko vrednost za kraj, de-
diščinsko in komercialno vrednost ter izvirnost. Na natečaju 
za najboljšo fotografijo občine Žirovnica je tema prosta, dovo-
ljene so vse fotografske tehnike. Posameznik lahko pošlje naj-
več šest fotografij. Na razpisu za najboljšo gorenjsko jed lahko 
sodelujejo predlogi, ki izvirajo z Gorenjskega aH pa so jih pri-
pravljali na Gorenjskem že pred pn/o svetovno vojno. Jedi so 
lahko, glede na sedanji čas, ustrezno spremenjene. Več na 
www.zirovnica.eu. A. H. 

KRANJ 

Zapora ceste Kokrica-Predoslje 

Na Cestnem podjetju Kranj so povedali, da danes zapore ces-
te zaradi del od Kokrice do Predoselj ne bo. Cesta bo popol-
noma zaprta za promet v soboto in nedeljo, če dela ne bodo 
končana, pa še v ponedeljek. Na tem odseku poteka preplas-
titev ceste, vzporedno gradijo tudi kolesarsko stezo in pločnik 
od Predoselj do Brda, dolžine približno 1,3 kilometra. Izvajalec 
del. Cestno podjetje Kranj, je zamenjal tudi pol kilometra 
dotrajanih robnikov in na novo postavil še enkrat toliko rob-
nikov za bodoči pločnik od Brda proti Kokrici. Vzporedno pote-
ka tudi rekonstrukcija cestišča od gostilne Lakner do krožišča 
na Kokrici. Večino del naj bi ob ugodnih vremenskih razmerah 
končali do 1. januarja 2008. S. K. 

HALO - HALO GORENJSKI GLAS 
telefon: 04 201 42 00 

fjarôILO u objavo I(Krjenuino po tdefonu faksu 04/201-43-13 «11 o»bno NA BICIMTHOVI (nit 4, 
v Klanju 01 po po{(i - ijo pomdflika in femka do 11.00 ut(! Cm oglasov in ponudb v rufafib: Izredno u^na. 

)ANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, U N C O V O gi, 4 2 4 0 
RADOVLJICA, TEL: 04/53 15 249. FAX: 04/53 «4 23« 
MADŽARSKE TOPUCE 22.11. - 25.11.; 1.12-4.12-; 13-12 • 16-12: 
PALMANOVA IN TOV. ČOKOLADE 30.11.; TRST 21. ii.; 1.12. 
BANOVCI 23.12. - 26.12. 

HOKO-prevozi oseb, storitve, Stanislav Hočevar s.p., C.K.0.4, Križe 

IZLETI, POTOVANJA, NAKUPI (BTC-Lj., Trst, Lenti). Ostali pre-

vozi po dogovoru. Informacije: 041/734140 in 041/350-415 

JEREB D.O.O., PREVOZI IN STORITVE, LUČINE 30, GORENJA VAS 
BRNO - NAKUPI: 22. - 24.11. 2007; LENTI: 29.11. 2007; GORI-
CA: 30.11. 2007; SALZBURC: 15,12, 2007; DUNAJ: 22.12. 2007; 
SILVESTROVANJE V BEOGRADU: 30.12. 2007 • 1.1. 2008; 
MUNCHEN-NAKUPI: 22.-23. o\. 2008. Vabljeni z nami! 
www.jereb.si, telefon: 0 4 515 71 10, gsm: 041 833 088 

O B V E S T I I A O D O G O D K I H OBIAVLJAMO V R U B R I K I GLASOV 

KAŽIPOT BREZPLAČNO SAMO ENKRAT. 

PRIREDITVE 
Družine se predstavijo 
Šenčur - Danes ob 17. uri bo v Domu Krajanov v Šenčurju 8. 
prireditev Družine se predstavijo, kjer družine in njeni člani 
pokažejo svoje ustvarjalne sposobnosti in umetniške talente. 

Večer ob krušni peči na Kokrici 
Kokrica - Turistično društvo Kokrica vabi v nedeljo ob 17. uri 
na prireditev Večer ob krušni peči v Kulturnem domu. 

Otroška delavnica 
Sovodenj - V knjižnici se bo danes ob 18. uri začela delavni-
ca za spretne prste Kresničkova lučka. Primerna je za otroke, 
ki so stari od 4 do i o let. 

IZLETI 
Na Šmarno goro 
Šenčur - Pohodniška sekcija Društva upokojencev Šenčur 
vabi v sredo, 21. novembra, na pohod na Šmarno goro. 
Skupne hoje bo do 3 ure. Odhod z osebnimi avtomobili ob 
8.30 iz Šenčurja. Informacije tel. št. 25 31 591. 

Na Krim 
Žirovnica - Društvo upokojencev Žirovnica vabi v torek, 20. 
novembra, na planinski pohod na Krim. Odhod avtobusa bo 
ob 7.30 z avtobusne postaje na Rodinah in bo ustavljal na 

postajah do Most. Informacije in prijave do ponedeljka po 
tel.: 5801 469 ali gsm 031/535 799 - Drago Kajdiž. 

PREDAVANJA 

Rehabilitacija in zaposlovanje oseb z motnjami v 
duševnem zdravju 
Radovljica - V ponedeljek, 19. novembra, bo ob 17. uri v pros-
torih Šentgora v Radovljici (Kranjska cesta 3) gostovala jana 
Ponikvar, direktorica Zavoda Šentprima. 

Proučevanje Sv. pisma 
Kranj - Društvo prijateljev Sv. pisma vabi jutri ob 9. uri v 
D o m krajanov Primskovo na proučevanje Sv. pisma z 
okvirno temo: Kako sestopati v veličino in uporabiti moč?. 

Blejski večer 
Bled • V okviru Blejskih večerov bo danes z začetkom ob 17. 
uri v Knjižnici Blaža Kumerdeja predavanje Brede in Lovra 
Mohoriča z naslovom Manj znani dejavniki, ki vplivajo na 
nas in naše življenje. 

Vietnam - dežela prijaznih ljudi 
Dovje - Danes bo ob 19. uri v Kulturnem domu predavanje 
domačina Jerneja Mrovljeta z naslovom Vietnam - dežela 
prijaznih ljudi. 

Dojenje 
Škofja Loka - Mednarodna zveza za dojenje vabi na srečanje 
danes ob 16 .30 v prostorih Zdravstvenega doma Škofja 
Loka. Tema srečanja bo Pogoste težave. 

OBVESTILA 
Klekljanje 
Naklo - Društvo upokojencev Naklo organizira učenje kle-
kljanja, zato vabi vse, ki jih to ročno delo zanima, da pridejo 
v petek, 23. novembra, ob 16. uri v Društvo upokojencev 
Naklo. 

Meritve tlaka, holesterola in sladkorja odpadejo 
Žirovnica - Društvo upokojencev Žirovnica obvešča, da me-
ritve krvnega tlaka, holesterola in sladkorja, ki so bile predv-
idene za ponedeljek, 19. novembra, v Čopovi rojstni hiši, 
zaradi bolezni odpadejo. 

RAZSTAVE 

Likovna dela Evgena Cuština 
Jesenice - V Razstavnem salonu Dolik bodo danes ob 18. uri 
odprli razstavo likovnih del slikarja in kiparja Evgena Cuština. 

PREDSTAVE 
Mož moje žene 
B«$nica pri Kranju - Dramska skupina K U D Pod lipo Adergas 
gostuje jutri ob 19. uri v dvorani gasilskega doma v Besnici 
s komedijo Mirana Cavrana Mož moje žene. 

Marjeta in ljubimci 
Čirče, Brezje pri Tržiču - Kulturno društvo Brezje Smeh 
Teater bo uprizorilo komedijo Franca Ankersta Marjeta in 
ljubimci jutri ob 19. uri v Čirčah v kulturni dvorani ter v 
nedeljo, i8. novembra, ob 17. uri na Brezjah pri Tržiču v 
domu krajanov. 

^ I K T J 
Javni Alad Refiubllke Sovoilje u kuUum« delJvnoMI 

ObmoeM irposuv« KR«NJ. w»»w.d«l-lifjm.HKd.tl 
SOBOTNA MATINEJA 

ituje: KSarisa Jovanovič m Rajko Stupar Lendava 

ENA MAJHNA, 
MAJHNA PRAVCA 

Sobot«, 17. november 2007, ob 10. url, 
v P r e S c m o v c m g leda l l i ču 

Gorenjski Glas ortv {.000/rtan 

/ \ ALPgTOUlt ^ j g i 

www.«lp«tQur.s< 

KnnJ, 04/ 20 13 220 
i k . Uka, 04/ SI 70 30S 
T r « , 04/ 59 71 350 
Radovljica, 04/ 53 20 445 
Bled. 04/57 SO 420 
Jesmice, 04/ 58 09 755 

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

Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice, tel. ŠL 04/5868 100 

Naš javni zdravstveni zavod sodi med srednje velike bolnišnice v 
slovensl«m prostonj. Opravljamo zdravstveno dejavnost na sekundami 
ravni, ki obsega zlasti podnjčja kirurgije, intemistike, ginekologije 
s porodništvom In pedlatrije. Imamo vizijo in zastavljen cilj: postati 
najboljša regijska bolnišnica v Sloveniji. Pridmžite se nam! 

Pričakujemo, da boste poslali vaše cenjene ponudbe za zasedbo 
naslednjega delovnega mesta: 

KUHAR/KUHARICA 
Pogoji za zasedbo dekjvnega mesta: 
- srednja gostinska šola - IV. stopnja 
- aktivno znanje slovenskega jezika 
- zdravstvena sposobnost 

Delovno razmerje s posameznim kandidatom oziroma kandidatko 
bomo sklenili za določen čas 1 leta z enomesečnim poskusnim delom 
in polnim delovnim časom. Po preteku pogodbe je možno podaljšanje 
za nedoločen čas. 
Nudimo vam možnost strokovnega in osebnega razvoja. 
Vaše ponudbe pričakujemo v roku 15 dni na naslov: Splošna 
bolnišnica Jesenice, C. M. Tita 1 1 2 , 4 2 7 0 Jesenice - za razpis. 

n domplan 
dfutba zs bi2Milf1nQ. nepremičnino. 
urtNnlzam In onorgoMo. d.d. 
k rn i blelMteva 14 

tml.! 041/047-439 

Ugodru prodaja novih stanovanj v 
Struževem pri Krarq*ii. 
Ved podatkov na Internetu - http: // 
agendja.dofnpian.si 
STANOVANJE PRODAMO 
Kranj, Drubvka, dvosobno, 1. nadstr. v 
izmeri 6i,7 ma, L izgr. 1989. kopalnica 
obnovljena 2006, cena 115.000,00 EUR 
(27.558.600.00 sri). 
Kranj, Planina II, popolnoma novo dvo-
sobno na Ul. Tuga Vidmarja, visoko 
prit v izmeri 59,56 mj, lahko z mraž-
nim mestom v po<izemnl garaži, I izgr. 
2007, cena 115.000,00 EUR 
(27.558.600,00 SIT) za stanovanje in 
10.000,00 EUR za garažno mesto,. 
Kranj, Pbnina II, enosobro v 7. nadstr, 
izmere46 m2,1. izgr. 1983, vcekjti pre-
novljeno 2006-2007 (daki, okna, vrata, 
kopalnica, v stanovanju je tudi klima, 
cena 87.000,00 EUR (20.848.680.00 
Srr), možnost vselitve marec 2008, vpi-
sano v ZK. 
Kranj, Planina II, dvosobno, 5. nadstr. v 
izmeri 66,62 m2, lepo ohranjeno. I. 
izgr. 1977, vselitev po dogovoru, cena 
111.000,00 EUR (26.600.004,00 srr). 
Kranj, Pbnina II, dvosobno, 7. nadstr. v iz-
meri 66.62 m2, leg? VZ. vpisano v ZK. I 
Izgr. 1983, možn<st vselitve 01.01.2008, 
cena 1(^000,00 EUR (24682.920,00 StT). 
Kraî  ZbtD pô e, trisobno, visoko pri-
tli^ v izmeri 66,82 tTi2, delno obnovlje-
no v letih 2000 in 2003 (kopalnica in 
okna), I. izgr. 1961, CK, telefon, kabel, te-
lev., balkona ni, cena 114.755,00 EUR 
(27,5 mk> SfT). 
Radovljica, proti Lescam, dvosobno, III. 
nadstr. v izmeri 50,21 m2,1. izgr. 1978. 
lepo ohranjeno, balkon, obrnjeno VZ, 
cena 96.000,00 EUR (23.005^)40.0° 
SIT), možnost vselitve junij 2008. 
Sendif, trisobno v pritlî  dvostanovanjske 
hiie, neopiemljeno. velikosti 85.00 m2, sta-
novanju pripada Se 90,00 nu zemljiî a, 
&K patkiriifi, L izgr. 2002, cena 135620,00 
EUR (32499-97630 sn). 
HISE-PRODAMO 
Kranj, Klanec, vislra - enonadslrupna v 
cek)ti podkletena. v vsaki etaži oca. 75 nn2, 
na parceli velikosti 253 m2, L izgr. 1973, v 
celoti pienovljena 2002, garaža, zek) lepo 
urejen vrt, na mirni in sončni kikadji, cena 
350.000,00 EUR (83.874000,00 s r t ) , 
«elitBv po dogovoru. 
Križe, Gorenjska, enonadstropna - dvo-
stanovanjska. tterisa 75 m2 v vsaki etaži 
na parceli velikosti 222 m2,1. izgr. 1936. 
popolnoma prenovljena od 1.2004-2006, 
CK na plin, vse insialadje v vsaki eta-
ži kiCene, tri parkirtSCa. cena 197.000,00 
EUR (47.209.080,00 srr). 
GARAŽA-PRODAMO 
Krarij, ZoiscMa uL v bloku izmete 16,62 

m2, I. izgr. 1967, cena 13.800,00 
EUR(3.307.032,00 Sfl) . 

PARCEU-PRODAMO 
lavomiiki Rovt nad (esenicanii v izmeri 759 
m2. na parceli elektrka in telefon, sončna, 
dostop z glavne ceste, geodetsko odmerje-
na, cek>tna zazklljiva, 6 km od avtoceste, 

37.556.33 EUR (9 mio Sn). 
Srednja vas pri Bohinju v izmeri 929 
m2, sonCna lega, 2/3 parcele je bolj slr-
me. od Bohinja je oddaljeno 5 KM, cena 
230,00 EUR/m2 (55.117.00 SfT/m2). 

GG 
mali oglasi 

04/2014247, 
e-pošta: malioglasi@g-glas.si 

www.gorenjskiglas.si 

LOTO 

Rezultati 91. kroga -
14. november 2007 

2, 7 , 1 4 . 30, 32. 34. 36 in 39 

Lotko: 7, o, o, 7, 2, 9 

Predvideni sklad 92. kroga 

za Sedmico: 190.000 EUR 

Predvideni sklad 92. kroga 
za Lotko: 60.000 EUR 

Mlinska ul. i, Maribor. PETržič, 
Ste Marie Aux Mineš 9/a 

Telefon: 592 59 49, 030/30 20 11 

CTANOVANJA PRODAMO 
KRANj - Zlato po^ zgoraj, dvosobno, 
53,5 m2, III./4, l.i. 1961, plin do vraL 
Cena: 93.000 EUR. 
TRŽIČ - Bistrca, Kovorska, dvosobno, 
5548 m2, III./4, l.l. 1973. obnovljeno. 
Cena: 88.500 EUR. 
TRŽtC • trisobno, dvoetažrjo, 74,85 m2, 
l-fM, terasa v skali, obnovljeno v cebti I. 
2005. Cena: 82.545 EUR. 
TRŽIČ - Cankarjeva, trisobno, 58,97 m2, 
1./1, Li. 1965, Obnovljeno v cekjti 1.2004, 
opremljeno, 2 balkona, 30 m2 podstre-
he. Cena: 82.000 EUR, 
KRANJ • center, trisobno, 68,60 rra, XI. 
nadstropje, 1.1.1967. obnovljeno, p o ^ 
proti Krvavcu. Cena: 126.000 EUR 
TR2IC • mestno jedro, 79 I M , l,/2, OB' 
novljeno v celoti 1.2000, lastna CK, ku-
hinja ostane opremljena, nizki obrato-
valni stroški, garaža + parkirni prostor, 
vseijrvo j ulij-avgust 2008. Cena: 117.000 
EUR. 
HISE PRODAMO 
RADOVLJICA - center, dvostanovanjska 
hi$a, cca. 300 im biv. površine v treh 
etažah, parcela 896 na, l.r. 1965, obnov-
ljena 1.1995. Cena: 404.770 EUR. 
TRŽIC - Sbp, stan, hiša - dvojček. 86 
m2, pan l̂a 1,213 ms. l-i' '960. obnov-
ljena v celoti od I, 2001 dalje, vredna 
ogleda. Cena: 194.000 EUR. 
ZC. BESNKIA - stan. hlia. III. gr. 
298 m2 biv, površine, parcela 1,075 m2 

mailto:info@g-glas.si
http://www.zirovnica.eu
http://www.jereb.si
http://WWW.CORENJSKICLAS.SI
mailto:malioglasi@g-glas.si
http://www.gorenjskiglas.si
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je v cdoli zazidljiva. Ir. 2007, gradbeno 
dovoljenje za c ^ hiii. Cena: 210.000 
EUR. 
PAKCELE PRODAMO 
CERKgE NA GORENJSKEM • 4 zazid-
ljive parcele v nizu. pravokotnih oblik, 
2.000 m2, odlika lokacija, prodajajo se 
po dve skupaj. Cena: 170 EUR/m2. 
aRIOJE NACORENISKEM ẑazidljiva 
parcela. 904 rm. ravrta, sončna, pravo-
kotne oMke, odprt pogled proti Koirav-
cu. Cena: )66 EUR/na2. 
LANCOVO - z zazidljivi parceli. 676 mz 
in 1.050 m2. Cena: loo EUR/mz. 
PODNART • zazidljiva parcela, 1.142 
rra, ravna, sončna, prav^tne oblike. 
Cena: 70 EUR/m2. 
TRŽIČ • Brezje, zazidljiva parcela. 649 
m2, sončna, ob asfaltirani cesti, ravna. 
Cena: 70 EUR/mz. 
PODgUBEg - zazidljiva parcela, 631 
ma. ravna, pravokotne oblike, pod hri-
bom. v urejer̂ em naselju novejiih hiS. 
Cena: 85 EUR/m2. 
PODLJUBELJ - 4 zazidljive parcele v 
nizu. 931 rra, 493 ma. 515 nr>2 In 468 
m2, sončne, ravne. Cena: 95 EUR/mz. 

w w w . e k O ' h i $ a . s 

KsKERN 
N E P R E M I Č N I N E 

Maistrov trg 12, 4000 Kranj 
Tel. 04/20213 53,202 25 66 

CSM 051/320 700. Email: infb^k3-kem.si 

POSLOVNI PROSTOHI: 
Prodamo: 

•TRŽJČr prostor-za •storitve na Oeteljid.' 
velik 53 m2. Čakalnica 21 m2 in dd hod-
nika velikega 28 m2, letnik 1980. proda-
jajo za 68.000,00 EUR. 
KRAN|: poslovni prostor (kozmetika, 
frizer, pedikura in pd.) v izn>eri 82 mi, v 
pritličju objekta, obnova 2004 leta. 
paHdmi prostori, za 1^.000 EUR. 
KRANj: poskmii prostor (skladišče) v 
izmeri 220 mz. v pritliî u objekta in 
prrtlî u, starost 40 let, obnovljeno, 
dostop z rampo. cena » 500 EUR/nra, 
tudi možnost najema po 1.000 
EUR/mes. 
KRAN): kava bar-bistro v izmeri S2.i6 
mz. s pripadajofim skladiščem 12,10 
m2 v pritlî u objekta, v csloti obnov-
ljeno 2006. 30 sedežev znotraj in zu-
nanja terasa 20 sedežev, prodajajo s 
celotno opremo za 190.000 EUR. 
HIŠE: 
Prodamo: 
V BESNKU: iz leta 1974 stan. hiSa, dvo-
družinska, podkletena, ločeno stanô  
vanje v pritlî u in ločeno v nadstropju, 
stan. površine je 260 m2. parcela 637 
m2. hiSa je že prazna, cena » za 
250.000 EUR. 
V HRAST]U: 80. leta narejena stan. hiša 
na mimi k>kadji. stan. po^ino 180 m2 
(ktet, pritliî e in nadstropje), zemljiJČe 
435 m2. cena -175.500 EUR. 
V KRAN|U, bGžina mesta - stan. hiia, 
uporabne povrSine 250 m2, Het. pritlič-
je in nadstropje, v p^i^u dva ločena 
vhoda (možnost poslovne dejavnosti), 
v nadstropju stanovanje, letnik 195$. ol> 
novljena (streha, žle^vi, dimnik CK 
peč), zemljišče 736 m2, cena » 
375>ooo,oo EUR, 
2ABNICA: 30 let staro hišo, ki ni pod-
kletena, ima ločeno stanovanje v 
pritlî u in ločeno v nadstropju, skupna 
stan. površina je 262 m2 na parceli 
1.719 m2, ob hiši stoji samostojen ob-
je^ drvarnica, cena • 250.000 EUR. 
DRULOVKA: stan. hišo, 270 mz 
površine, letnik 60. zemljišče 1011 mz, 
hiša ima klet, pridig in mansardo in 
stoji na k>kadii. ki jc dober izziv tudi za 
podjetnika, cena » 230.000 000 EUR. 
TRŽlC (Zvirče): stan hiša, zgrajena do 3. 
gr. f^e. stan. površine 186 mz. letnik 
2006, 551 mz zemljišča, možnost 
izdelave na ključ, CK na plin, mirna 
lokacija, cena -190.000 EUR. 
ZEMgtSČA: 

Prodamo: 
Coffiče: stavb, parcela 998 mz. po 85 
EUR/m2. 
Naldo: stavb, parcela 453 mz po 180 
EUR/m2. 
Druk>vka: stavb, parcda 1186 m2. po 80 
EUR/m2. 
Besnka: stavb, parcela 689 m2 po 75 
EUR/m2. 
Poe^be^: stavb, parcela 703 m2 po 89 
EUR/m2. 
Šerrturika gora: več stavb, parcel, v 
izn^eri od 422-677 m2 po 70 EUR/m2. 
STANOVANJA: 
Prodamo: 
KRAN), Ptanina III: dvx>sobno, 62 m2 v 
3. nad., letnik 86, jugovzhodna lega. za 
io€.ooo EUR. 
KRANJ, 2Jato pol|e: trisobno, 71.5 mz v 
2. nad., obnovljeno 2003, za 109.990 
EUR. 
KRANJ (Čirče): dvosobno, 61 m2 v 
pritiî u objekta, obnova v letu 99 (fasa-
da. streha), z vrtom in nadstreškom 
pred hišo. za 99.000 EUR. 
TRŽJC: trisobno. 72 ni2 v 1. nadstropju, 
obnovljeno 2002, za 87.000 EUR. 

v/ww.k3-kern.s 

Tavčarjeva ulica 22, 
P.E. Stritarjeva ul. 4.4000 Kranj 
teJ.: 04/2J80 -430,04/2365.360 

feK 04/2365-365, 
e>po$ta: infb^agentJ(ranj^i 

PRODAMO: 
DVOSOBNA STANOVANJA 
KRANJ . PLANINA III, prodamo 
dvosobno stanovanje v skupni 
izmeri 66,67 ni2,1./7 nad., staro 22 
let, dvigalo, balkon na J stran. CK -
toplovod, vsi priključki, po tleh lami-
nat, vpisano v zemljiško knjigo, 
prazno, takoj vseljivo. CENA: 
107.000,00 EUR. 
KRANJ - ZLATO POLJE, prodamo 
dvosobno stanovanje v skupni 
izmeri 54,22 mz, zgrajeno leta 1960. 
1./4 nad., balkon, brez CK, možnost 
priključitve na zemeljski plin, po tleh 
klasičen parket, prazno, vpisano v 
zemljiško knjigo, vseljivo takoj. 
CENA: 90.000.00 EUR. poleg 
stanovanja se prodaja garaža za 
CENO: 13.000,00 EUR. možen je 
nakup v kompletu ali posamezno. 
KRANJ . SORUJEVO NASELJE, pro-
damo dvosobno stanovanje v skupni 
izmeri s kletjo 52,90 m2. zgrajeno 
leta 1964, postopoma obnovijeno -
kopalnica, okna. vrata, parket; CK • 
plinska peč, 2./4 nad., balkon na SZ 
stran, vsi priključki, lepo vzdrževano 
stanovanje, oprema po dogovoru. 
CENA-109.000.00 EUR. 

'sfi i^lSČE V DELAVSKA C , pro-' 
damo trisobno stanovanje kvadra-
ture 62,77 nist, VP/2 nad., adaptirano 
leta 2003, nova okna, vrata, ^sada, 
zamenjana streha, vhod na balkon iz 
stopnišča, CK • otje. lastniško 
parkirno mesto pred objektom, v 
stanovanju ostane kuhinja komplet-
no opremljena, vsi priključki, vseljivo 
po dogovoru. CENA: 118.000,00 
EUR. 
KRANJ • C STANETA ŽAGARJA, pro-
damo trisobno adaptirano stanova-
nje v izmeri 76,71 mz k temu pripada 
Še klet 23,70 m2 in neizdelana pod-
streha 58.66 m2,1./2 nad., stavba iz 
leta 1919, stanovanje prenovljeno 
leta 2006. nova okna, vrata restavri-
rana, nova električna, vodovodna in 
odtočna instalacija. CK nova na 
zemeljski plin, balkon, garaža, 
prazno, vseljivo po dogovoru. CENA 
127.000.00 EUR. 
HIŠE 
SPODNJA BESNICA - PERNICA, pro-
damo samostojno enodmžinsko hišo. 
stanovanjske površine 432 mz. na 
parceli 539 ni2, stara 26 let, celotno 
podkletena - garaža 2 delavnico, liurilni-
ca, pritli^ - Icuhinja, jedilnica, dnevna 
soba. kopalnica; zg. etaža • tri sobe. 
spalnica, kopalnica; balkon. CK-olje, vsi 
prikljudd. vseljivo v začetku leta 2008. 
CENA: 320.000.00 EUR. 
ZEMgiSCA 
DOMŽALE - ROVA. v centru vasi 
Rova v neposredni bližini Radomelj, 
Volčjega Potoka, prodamo zazidljivo 
parcelo z izdanim gradbenim dovo-
ljenjem. velikosti 2243 mz, za grad-
njo Štirih enodružinskih stanovan* 
jskih hiš, možen nakup v kompletu 
ali po delih, mima lokacija, sončna 
lega. CENA: 300,00 EUR/mz. 
Prodamo več stanovanj različne kvadra-
ture v Kranju in okolici ponudba. 
NA spletni strani: 

www.agentkranj.si 

^mSA 
:MIČNINEi>><>.o. 

MEDIA NEPREMIČNINE d. o. o. 
Vojkova C 63,1000 Ljubljana 

Tel.: •I-386 1 568 80 00 
Fax.: 4-3861 568 80 01 
Mob.: +386 51 686 320 

E- pošta: karmen.vidmarig>media-
nepremicnine.si 

KRANJ • pritlična vrstna montažna hiš-
ka cca. 90 m2 stan. površine 4 garaža, 
parcela 302 m2,1.1980, nova streha, 
nova CK - olje. lepo mimo spalno nasel-
je, vsi priključki. Cena 170.000 EUR. 
KRANJ, Vâ avčeva - dvosobno, 49 mz v 
2. nadstropju 4-nadstropnega urejene-
ga bk>ka. 1.19^ mima lolacija, nova 
okna in balk. Vrata, ostalo potrebno 
adaptadje, vpisano v ZK. Takoj vseljivo. 
Cena 90.000 EUR. 
ŠK. LOKA, Fr. nasede • enoinpolsobno, 
SI ma V 2. nadstr./8.11986. vsi priključ-
ki, dvigalo, balkon, vpisano v ZK. takoj 
vseljivo. takoj vseljivo. Cena 90.000 
EUR. 

I T D N E P R E M I Č N I N E , d.0.0. 
MAISTROV TRG 7, 

4000 KRANJ 
T E L : 04/23-81-120. 

04/23-66-670 
041/755-296. 040/204-661, 

041/900-009 
e-pcšta: ltd.neprem>cnlne(3>sioLnet 

www.itd-plus,$i 

i i v k , lUJ 
STANOVANJA: 
Radovljica • Cradnikova: garsonjera. 
30 m2, v stanovanjski hiši z lastnim 
vhodom in lastnim parkirnim me-
stom. Ločena kuhinja in soba. Sta-
rost objekta 30 let, delno obnovljena 
01. Mirna sončna lokacija, vsi pri-
ključki, takoj vseljiva, možen pre-
vzem kredita. Cena 60.000,00 EUR. 
HISE: 
Bled .okolica: hiša v bližnji okolici Ble-
da, 180 m2 stan. površine, parcela 
600 m2. lepa sončna lokacija, vaški 
okoliš, hiša je potrebna obnove. ZK 
urejena starost objekta 35 let, vseljiva 
po dogovoru. Cena 210.000,00 EUR. 
PARCELE: 
Golnik: zazidljiva parcela 609 m2, z 
gradbenim dovoljenjem in že zgraje-
nim kletnim delom. ZK urejena, pre-
vzem možen takoj, mima sončna lo-
kacija, prevzem možen takoj. Cena 
91.350,00 EUR. 

GG 
naročnine 

0 4 / 2 0 1 4 2 4 1 
e-pošta: narocnine@g-glas.si 

www.gorenjskiglas.si 

SVET RE d.o.o. 
Enota Kranj 
Nazorjeva ulica 3 
4000 Kranj 

r^EPREMIČNINE f -OA/2&y^-000 
REAl ESTATf f « : 04/2026-459 
Email: kranĵ svet-nepremičnine.si 
http://vAvw.svet-nepremičnine.si 

STANOVANJA prodamo 
KRAN) • Planina II: novogradnja. I. 
2008, 46,38 m2, 4. nad., enosobno 
predelano v enoinpolsobno stanova-
nje, balkon, vseljivo marec 2008. 
Cena 99.000 EUR. 
KRANJ • Zoisova: trisobno, 78,93 m2. 
2./4. 1.1962, nova okna, kopalnica, 
wc, CK-plin. balkon, ZK. urejen blok, 
vseljivo takoj. Cena 126.288 EUR. 
KRANJ - &>r̂ |evo nj enosobno, 2449 
m2, prijetno, obnovljeno 2004, 4-/4. 
Cena 70.000 EUR. 
KRANJ • Planina III: dvosobno. 66.76 
m2,1^6, balkon, klet. Vseljivo takoj. 
Cena: 107.000 EUR. 
KRAN): enosobno. 50 m2, starejša 
stavba v celoti obnovljena 1.1989, ga-
lerija, klel, brez balkona. Cena: 78.000 
EUR. 
DRULOVKA: enosobno, 52.39 m2 v 2. 
nad. nizkega bloka, balkon. 1.1988. 
vpisan v ZK. Cena 89.200 EUR. 
JESENICE: dvosobno, 60,1 mz. 5./12, 
1.1978, vseljivo in opremljeno, vredno 
ogleda. Cena 78.000 EUR. 
HRUŠiCA: enosobno. 39,8 m2.1980. 
1./1. v hiši, vseljivo takoj. Cena: 65.000 
EUR. 
KRANJSKA GORA: enosobno, 43.02 
m2, v celoti opremljeno. I. 2004, dvi-
galo, balkon, lastno parkirišče. Cena 
184,900 EUR. 
BLED: dvosobno, 5348 m2, I. 1982, 
pritlično stanovanje z atrijem (25 m2). 
Cena 130.000 EUR. 
HI$E prodamo 
KRAN): vrstna hiša, 225 mz, adaptira-
na I. 2002. 253 m2 parcele, sončna 
lega. mirna okolica. Cena 340.000 
EUR. 
ZAPUŽE: posl.-stan. hiša, 770 m2 + 
zemljišče looo mz. K+P+M. I.1997. 
Cena: 820.000 EUR. 
TUPAUČE: vrstna hiia. 3. PCF. I. 
2006. 205 m2, 250 mz parcele. Cena 
153.981,00 EUR. 
ZEMgiSČE prodamo 
RIBNO: 644 m2, položno zemljišče, 
primerno za gradnjo stanovanjske 
hiše. druga vrsta pod cesto v smeri 
proti hotelu. Dostop po javni asfaltira-
ni cesti. Cena 125,00 EUR/m2. 
ŽIRI: 3068 m2 velika parcela od tega 
cca 2./3 stavbnega zerrljišča, sončna 
lega, infrastruktura v bližini. Cena 
95.000 EUR. 
JESENICE. Prihodi: stavbno zemljišče 
na prekrasni lokaciji, 828 m2, sončna, 
s prekrasnim razgledom na Triglav in 
Golico, nad naseljem, urejena infî a-
struktura. Cena 66.240 EUR. 
POSLOVNI PROSTOR oddamo 
Oddamo in prodamo različne kvadra-
ture poslovnih prostorov na različnih 
lokacijah. 

novofrjdnj«. AdaptAcije. nepremičnine 

venum.o. 
Britof 43,4000 Kranj 
tel/fcc 04/a34-30io 
g«fn:o}i/684-777 
•-polta: ndqa9venum.si 

PRODAMO 
Zlato polje, 1.5 s stan., 41 mz, 1.1960. 
P/4. Zelo lepo stanovanje, obnovlje-
no. opremljeno. Cena: 91.805,00 
EUR. 
Zlato polje, Kidričeva, 3S stan., 2./2, 
71,5 m2. i. 60. balkon. Obnovljeno I. 
03. opremljeno. Sončno. UGODNA 
cena: 112.000,00 EUR. 
KUPIMO 
Kranj, za znano stranko iščemo i-s 
stan. v VP ali 1. nad. z balkonom. 
Kranj, šortijevo n., za znano stranko 
iščemo 2-s stan. v nižjem nad. ali 
stolpnici z dvigalom. 
NAJAMEMO 
Za več znanih strank iščemo i-sobna 
stanovanja za najem. 

m p P R O J E K T 

Tel.: 04 20 43 200 
GSM: 031 511 111 

PRODAMO: 
KRANj; PLANINA I - garsonjera, 25.43 
m2,1.1978, 3. nad., vsi priključki, do-
bra lokacija. Cena: 65.000,00 EUR. 
KRANJ, ZLATO POLJE - trisobno, 
71.5 m2, obn. 04, 2. nad., sončna 
lega. vsi priključki, vredno ogleda. 
Cena: 109.800.00 EUR. 
GOLNIK. OKOUCA - samost starej-
ša hiša, 212 m2, pare. 721 m2, z go-
spod. poslopjem, obn. I. 75. potreb-
na obnove, na lepi lokaciji. Cena: 
115.000 EUR. 
CELOTNA PONUDBA NA: 

www.mp-projckt.si 

Mali oglasi 
tel.: 201 42 47 
fax:201 42 13 
e-mail: malioglasi@g-glas.si 

Mali oglasi se sprejemajo: za objavo v petek -
v sredo do 1330 In za objavo v torek do petio 
do 14.00! Delovni čas: od ponedeljka do petka 
nepieklnjenood S.-19. ure. 

NEPREMIČNINE 
STANOVANJA 
PRODAM 

DVOSOBNO stanovanje. Stražiice. v 
pritličju. 051/388^22 7008746 

KUPIM 

GARSONJERO ali enosobno 
stanovanje, sem resen kupec z gotovh 
no. «040/151-332 TOOMTO 

TRISOBNO stanovanje ali bivalni 
vikend, lahko opremljeno. Kranj ali 
okolica. « 031 /666-446 

ODDAM 

OPREMLJENO in ogrevano manjšo 
sobo v Radovljici, študentki oz. za-
posleni osebi, « 040/651-984 

ENOSOBNO. opremljeno stanovanje v 
CerKljati. v pritličju, samski osebi ali 
paru. « 041/869-599 

700d6ei 

HAJAMBM 

TRIČLANSKA družina najame 
stanovanje na relaciji Moste pri Žirovni-
ci - Rodine, « 041 /582-214 

TRISOBNO stanovanje v Kranju. 9 
040/141-869 70085OT 

HIŠE 
PRODAM 

www.me<lia*nepremicnine.si ^ H www.s vet-nepremičnine.s 

STANOVANJSKI DVOJČEK v Pred-
dvoru. vselitev možna konec poletja 
2008.051/388-822 700874d 

STAREJŠO, dvostanovanjsko hišo s 
parceto 920 m2 na vasi ali menjam za 
stanovanje. « 041/209-066 

7008400 

V PODREČI prodam stanovanjsko 
novogradnjo. 051/388-822 

7008747 

KUPIM 

MANJŠO HIŠO ali menjam z mojim 
stanovanjem z doplačilom. V 
031/235-440 7ooa7i6 

ODDAM 

HIŠO v Ljubnem z enoletnim pred-
plačilom najemnine. 9 040/389-518 

7008730 

VIKENPi, APARTMAJI 
KUPIM 
NA GORENJSKEM kupim bivalni 
vikend ali manjšo hišo. novejše, 
kvalitetne gradnje, izven naselja, z 
nekaj zemlje in s pogledom na gore,« 
01/832-41-86. 041/48-16-84. po 
20. uri 7008S8S 

POSESTI 
PRODAM 

KRANJ. Breg ob Savi. 3 zazidljive 
parcele, cca 450 m2. izredna lokacija. 
«031/300-568 7006600 

gekkoprojekt 
nepremičnine 

Britof 79A, -̂OOO Kranj 
tnfo-nep@9ekk(^)ek(.si 

www.9ekk(̂ )ekt. si 

04 2341 999 
031 67 40 33 

RADOVLJICA. Lancovo. 2 zazidljivi, 
komunalno oprem, parceli, lepa mima 
k>kacij3. « 031/300^66 7oossoi 

KUPIM 

ZAZIDLJIVO parcelo. 
006 

041/917-
7006654 

GOZD. lahko mešani, območje Selške 
doline. « 031/550-509 7ooe742 

NAJAMEM 

NJIVO ali travnik, relacija Šenčur, 
CerWje. Brnik. « 040/160-509 

7006638 

POSLOVNI PROSTORI 
PRODAM 

STRAŽIŠČE pri Kranju, prodam 
poslovni prostor. 051/388-822 7000749 

ODDAM 

POSLOVNI PROSTOR. 40 m2 na 
Planini. « 04/23-30-764. 04/23-2S 
377.041/538-533 7008Wi 

TRAFIKO v centru Kranja, dobro vpel-
jano, v obratovanju, « 04/201-17-05 

7008631 

GOSTINSKI LOKAL v Kranju, atraktiv 
r» lokacija v sklopu Mercator trgovine, 
prevzem možen takoj. 9 031/377-
001 7006610 

SKLADIŠČE 300 m2, 
937 

041/378-
7008626 

V BRITOFU oddam prostor za avto ali 
prikolico in prostor za skladišče, 9 
04/204-11-63 

7008587 

GARAŽE 
ODDAM 

GARAŽO na Mlakarjevi ulici. 9 
041/335-847 700872* 

MOTORNA 
VOZILA 
AVTOMOBILI 
PRODAM 

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

7008346 

CITROEN Xsara coupe, 1.99, klima, 
120.000 km, lepo ohranjen, možna 
menjava, gotovinski popust, kredit na 
položnice. Avtomaš d.o.o., č e ^ 
njevek 22. Cerklje. 051/379-888 

CITROEN Xsara prcasso. 1.01, klima in 
ostala oprema, lepo ohranjen, možna 
menjava, gotovinski popiist, kredit na 
položnice. Avtomaš d.o.o., Češ-
njevek 22. Cerklje, 051/379^88 

7006760 

DAEWOO Matic. 1.99. lepo ohranjen, 
možna menjava, gotovinski popust, 
kredit na položnice. Avtomaš d.o.o., 
Čežnjevek 22. Cerklje. 051/379-888 

7006759 

FORD KA 1.3. klima in ostala oprema, 
1.97, lepo ohranjen, možna menjava, 
gotovinski popust, kredit na položnice. 
Avtomaš d.o.o.. Cesnjevek 22. Cerkl-
je. 051/379-888 

FORD Resta 1.3.1.97. lepo ohranjen, 
možna menjava, gotovinski popust, 
kredit na položnice. Avtomaš d.o.o., 
Češnjevek 22. CerWje. 051/379-888 

7006768 

HONDA JAZZ 1.4,1. 03 1. lastnik, kli-
ma, ABS. vsa oprema, kot nov, 9 
041/398-574 

7008690 

HVUNDAI Accent 1.3. klima. 1.00, 
lepo ohranjen, možna menjava, go-
tovinski popust, kredit na položnice, 
Avtomaš d.o.o.. Češnjevek 22. Cerk-
lje. 051/379-888 7oo87&« 

MERCEDES COPE kompresor. I. 01, 
155.000 km 2000 cm3. pomična 
streha, cena: 12.500,00 EUR, « 
051/299-706 rooesM 

OPEL Vectra 1.6, 18V. L97, klima, 
lepo ohranjen, možna menjava, go-
tovinski popust. Avtomaš d.o.o.. 
Češnjevek 22. Ceridje, 051/37&^88 

OPEL Astro karavan, I. 04. 24.000 
km, 9 040/640-856 7006644 

RENAULT Tvifingo 1.2, 1.00. lepo 
ohranjen, možna menjava, gotovinski 
popust, kredit na položnice. Avtomaš 
d.o.o.. Češnjevek 22. Cerklje. 
051/379-888 roaaib* 

RENAULT Megane coupe, 1.6. t6V. 
model 03. klima, lepo ohranjen, 
možna menjava, gotovinski popust, 
kredit na položnice. Avtomaš d.o.o., 
Češnjevek 22, Cerklje. 051/379-888 

7008765 

RENAULT Scenic 1.9 DCi expresion. 
t. 03/04 bel. enoprostorec. 5 vrat. 
ohranjen, z vso dodatno opremo, cena 
9.100 EUR oz. po dogovoru, 9 
051/34-22-11 7006669 

RENAULT Scenic, I. 02, 74.000 km 
lep ohranjen, cena po dogovoru, po-
darim zimske gume. 9 031/528-367 

7008740 

SEAT ibiza 1.4,1. 02, 20.000 km avt. 
klima, servisna knjiga. 9 041/227-
338 7006000 

SUBARU legacy 2.0 4WD -v reduktor, 
karavan. 1.93. 9 051/307-432 7005741 

SUZUKI BALENO HB 1.6. I. 96, 
143.000 km 4x4 pogon, cena: 
2.450.00 EUR. 9 031/275-669 

7008S95 

ŠKODO Felicia 1.3, 1.01. lepo ohra-
njen. možna menjava, gotovinski po-
pust, kredit na položnice, Avtomaš 
d.o.o., Češnjevek 22. Cerklje, 
051/379-888 7006753 

ŠKODO Feltela LX 1.6, I. 96. 78.000 
km lepo ohranjena, 1. lastnik, 9 
01/361-45-65 7006673 

0 er»lw PrsDfotrKk ^0.4202 N»Wo '>'"» 
P£ Krsnislui c«sts 22.4202 NaUo 

PRODAJA IN MONTAŽA: 
- pnevmatike m platišča 
• amortizerji TMO»«etr hitn servis vozi 
- avtoopiika vse za podvoz/e vozil, 

izpušnt sjstenu katalizatorji / 
T«« 04/25 76 052 
Htlp://www agg.ini»"ir.si * 

ŠKODO Octavia combi elegance 1.9 
TOi, I. 05. 9 031/791-483 70oe7O6 

GOLF IV 1.4, 16 V, 1.98. lepo ohran-
jen, možna menjava, gotovinski po-
pust. kredit na položnice. Avtomaš 
d.o.o., češnjevek 22. Cerklje, 
051/379-888 

7006762 

GOLF IV 1.4, 16 V. I. 98 lepo ohran-
jen. 9 04/25-21-496 

r008S64 

POLO 1.4. 16 V. 1.02, klima in ostala 
oprema, lepo ohranjen, možna menja-
va. gotovinski popust, kredit na 
položnice. Avtomaš d.o.o.. Češn-
jevek 22, Ceri<lje. 051/379-888 

7006751 

KUPIM 

POŠKODOVANO vozilo, oziroma vozi-
lo Z okvaro motena od I. 96 dalje. « 
051/437-537 7008572 

AVTOPELI IN OPREMA 
PRODAM 

GUME IN PLATIŠČA, jeklena za razne 
avte, rabljene in nove, cena po dogo-
voru. 9 041/722-625 

/006590 

JEKLENA platišča 15 "original za Golf 
V z okrasnimi pokrovi, cena 120 EUR 
in nove letne gume Fulda 195/65/15 
200 EUR. «041/860-975 

MALO rabljene, letne pnevmatike 
195/65R15. ugodno. 9 040/833-
142 7006729 

NERABUENE snežne verige 13-16' 
In strešni priljažnik za Peugeot 206 3V, 
«04/204-66-82 700882> 

PLATIŠČA za Atos, 2 kom. « 
041/266-001 7008631 

ZIMSKE GUME na platiščih 
165/70/14 za Suzuki Ignis ali Opel 
Agilo. nov komplet 230 EUR. « 
041/722-625 7008589 

ZIMSKE GUME Goodyear 
185/60/15 in jeklena platišča 13 col 
za vozila Proton. « 040/232-287 

7008637 

ZIMSKE GUME 165/70/13 s platišči 
za Golf m. « 04/204-53-02, 
041/982-883 

7008744 

http://www.agentkranj.si
mailto:narocnine@g-glas.si
http://www.gorenjskiglas.si
http://www.mp-projckt.si
mailto:malioglasi@g-glas.si
http://www.s
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TEHNIKA 
Ml KDO PODARI BTV po možnosti s 
teletekstom in še delujoč. 9 
040/222-942 70068«2 

STROJI 
IN ORODJA 
PRODAM 

MESOREZNICO Titan 42 na rostfrei 
mrzicl, 350 EUR. « 041/755-786. 
Josip 7000704 

MIZARSKO tračno brusilko Samco 3 
Mter horizontalni vrtalni motor, pre-
mični. 8 031 /638-753 700«S0 

GRADBENI 
MATERIAL 
GRADBENI MATERIAL 
PRODAM 

OREHOVE deske. 9 04/512-26-55. 
041/874-181 7oo86e3 

STREŠNO kritino po znižani ceni. 9 
0590/27-158 70O66O6 

KUPIM 

ODKUPUJEMO vse vrste hlodovine 
iglavcev In listavcev ter celulozni les 
iglavcev KOZ z.o.o., Šk. Loka. « 
04/51-30<341. dop.. 041/758-932 

7007832 

KURIVO 
PRODAM 

DRVA metrska ali ra2:2:a9ana. možnost 
dostave. « 041/718-019 700»330 

BUKOVA drva. « 040/354-108 
7008eJ3 

BUKOVA in brezova drva. suha. « 
04/2S2-S4.S0 700M74 

BUKOVA drva. suha. možna dostava 
ter bukove in smrekove plohe, « 
041/608-765 700M99 

BUKOVE brikete za kurjavo pakirano 
po 20 kg, 100 EUR/tona, 2 
EUR7vreča. 9 041/534-798. 
Gorazd, Železniki 7008&0? 

DRVA metrska ail razžagana, lahko z 
dostavo in domače žganje. * 04/512-
27-74 700ewe 

DRVA bukova In mešana, možna me-
njava po dogovoru. > 040/190-765, 
Gorenjska 7003772 

LESNE brikete za kurjavo. 8 
040/328-708 700642i 

LESNE brikete za kurjavo, ugodno. 
04/53-31-648. 040/88-74-25 7ooes87 

LESNE brikete za kurjavo, ugodno. 
Matej. Tupaliče. 9 04/255-60-00. 
040/845-841 700873® 

MEŠANA drva. orehe cele In hruške, 
Žablje 3. Golnik, 9 04/25-60-207 

700$7IS 

SUHA. bukova drva. 9 041/767-339 
700e529 

SUHA bukova drva. 50 EUR/m3. Bled 
in okolica. 9 041 /503-776 70oee52 

STANOVANJSKA 
OPREMA 
POHIŠTVO 
PRODAM 

JEDILNI KOT klop. trije stoli, razteglji-
va miza. « 031/552-923 

7008878 

KUHINJSKE omarice zgornje in spod-
nje z dvojnim koritom, primerne za 
vikend, ohranjene, ugodno, 9 
041/652-684 7oo8?3i 

88 

infrardeči grelniki za 
zunanje terase in vrtove 

telefon: 0 4 / 2 3 1 - 5 7 - 0 0 
www.gjtas.si 

MASIVNO pohištvo za spalnico niz 
češnjevega lesa, za simbolično ceno. 
«051/342-129 

7008868 

TAPICFIRAN, masivni, jedilni kot z 
mizo. 9 040/553-783 

7008738 

GOSPODINJSKI 
APARATI 
PRODAM 

HLADILNIK ir̂  pralni stroj Gorenje, 9 
041/878-494 

7008700 

OGREVANJE, HLAJENJE 
PRODAM 

KAMIN • peč na drva zelo malo 
rabljen, ugodno. Podhom pri Bledu, 9 
04/57-25-612 7008695 

PEČ trajnožarečo In peč na petrolej. 9 
041/267-590 70006®7 

PEČ na drva, električni radiator, ovčjo 
volno. 9 04/572-52-51 /008720 

STOJEČI bojier Ovvle 200 lentherm, 
« 01/36-21-178 7008891 

OSTALO 
PRODAM 

PUNSKO jeklenko. 9 04/202-14-68 
7008737 

2A POLOVIČNO ceno. novo kopal-
nico omarico z vgrajenim umivalnikom 
in ogledalom.« 04/202-10-68 

7008882 

ŠPORT, 
REKREACIJA 
PRODAM 

POPOLNOMA novo kolo. moško ali 
žensko, zelo ugodno. « 031/326-
7 3 2 7008805 

PALICO za biljard, « 041/35-80^5 
7006&83 

TURIZEM 
TERME ČATEŽ - ugodno oddam 
počitniško hišo. « 041/652-920 

UMETNINE, 
NAKIT 
PRODAM 

GOBELINE In katalog gobelinov, « 
051/275-435 70088i> 

GOBELINE, vredno ogleda, zelo 
ugodno. « 041/952-648 7008830 

TAPISERIJE, strogo unikatne, tema 
tarot. vel. 130x60 cm, cena 3000 
EUR, « 031 /225-870 70084W 

OTROŠKA 
OPREMA 
PRODAM 

LEGO FIGURE bioni de. skoraj nove, 
cena 5 EUR/kom. « 031/840-233 

70088U 

OTROŠKI avtosedež od 12 kg naprej. 
«041/911-835 7008711 

ŽIVALI 
IN RASTLINE 
PRODAM 

LABRADORCi bele In rumer>e barve, 
stari 8 tednov, za simbolično ceno 
naprodaj prijaznim ljudem. « 04/25-
01-028, 041 /552-602 7006743 

SADNE sadike vseti vrst, starih In 
novih odpornih sort ter jabolka za 
ozimnico. Zakotnik. Dorfarje 32. « 
031/387-371 7008380 

SADNE SADIKE, večletne, vseh vrst in 
sort dobite vsak dan od 8. do 18. ure. 
« 01/36-43-195, 041/558-448 

/008487 

PODARIM 

PSIČKA pinča. starega 6 mesecev, « 
04/514-62-44, 031/545-085 

700885» 

KMETIJSTVO 
KMETIJSKI STROJI 
PRODAM 

HIDRAVUČNI cepilnlk za drva, trak-
torski pogon, « 04/20-41-322. 
031/202-639 700672i 

JEŽA za rahljanje zemlje, š. 110 cm in 
kolesne uteži za motokultivator, 9 
040/364-721 7008705 

SEKULAR za žaganje drva s koritom. 
« 04/204-65-78. 031/812-210 

7008828 

TORZUSKO osovino do 750 kg s 13' 
kolesi In traktor TV 21 KM s plugom za 
sneg In prikolteo. « 031/201-393 

7008872 

PRIDELKI 

BELI In rdeči jedilni kronnpir, « 
04/252-27-65 7008834 

BELI in rdeči jedilni in krmni krompir, 
« 0590/41-755, 041/608-594 

7008871 

CVIČEK v rinfuzi ali stekleničenoz vso 
dokumentacijo in žganje sadjevec, 9 
031/206-874 7008727 

DOBRO domače vino cviček in žganje, 
«04/533-86-19 70O87i7 

DOMAČE žganje, 
popokian 

031/204-264, 
7008822 

EKOLOŠKI krompir in žita. « 
041/720^44 70088»2 

HRUŠKOVO žganje. I. 06, cena 5 
EUR/I, « 04/514-12-02 7ooe7t2 

JEDILNI in krmni krompir, « 
051/377-723 7006e«8 

KRMNI krompir. Zg. Bitnje 18, « 
031/734-377 7008728 

KROMPIR za ozimnico integ. pridelan 
in kobilo ali menjam za govedo. « 
041/506-584 7008816 

KVALITETNO domače žganje, cena 5 
EUR/I. « 04/51-22.654 70088-»® 

OREHE V lupini, domače, cena 2 
EUR/kg, « 04/25-25-670 7006858 

SENO. goveje, balfrano v kockah, z 
dostavo, « 031/276-930 

SUHE hružke, krhlje, slM. S 04/512-
04-95 7008851 

ZIMSKE hruške bio. domače žganje. 
« 04/595-7 8-24 7008804 

KUPIM 

REPO za kisanje, « 041/347-248 
7008725 

VZREJNE ŽIVALI 
PRODAM 
10 ovc, breje ali z jagnjeti, nov paletni 
dvižni voziček v. 80 cm, trg. blagajniš̂  
ki puit, « 040/886-208 7008877 

6 MESECEV starega žreblčka. an-
gloarabca. za nadaljnjo rejo - ne za za-
kol. «04/204-65-18 toossm 

BIKCA, belgijski, težkega 200 kg, « 
041/901-888 7008588 

BIKCA simentatea. starega 2 meseca 
in hidravlični nakladač gnoja. « 
0 3 1 / 7 3 0 - 3 9 2 /ooeeas 

BIKCA simernalca, starega 14 dni in 
bočno rotacijsko kosilnico SIP 165, « 
041/947-956 7oo684d 

BIKCA s kravo. 200 kg, kravo s tele-
tom In teličko 200 kg. 9 031/554-
9 0 0 7008887 

BIKCA in teličko simentak^ ter jedilni 
krompir, « 031/352-196 7008887 

BIKCA simentalca. težkega 120 kg ali 
menjam za brejo lelico, « 031/687-
0 6 2 7008710 

BREJO kravo LS 8 mes., ČB bikca. kr. 
teličko staro 14 dni. « 031/253-521 

7008829 

ČB BIKCA, starega 14 dni. Gorice 19, 
«031/230^13 7008847 

ČB BIKCA starega 10 dni, « 
041/357-944 

ČB BIKCA. 14 dni starega. Zatoše 5. 
Podnart. 9 04/53-31-458 7008700 

ČB BIKCE, « 031/235-118 7008686 

ČB TEUČKA starega 14 dni. Urbane, 
Goriče 24, « 04/256-11 -45 7008602 

DVA PRAŠIČA teže 130 kg in cirkular 
z motorjem, 9 041/426-535 7008632 

KAKOVOSTNE pujske od 40 do 60 
kg. možnost dostave. « 041/455-
7 3 2 7008084 

KOBILICI Stari: Clea 2.5 in Askaya 1,5 
let. polnokrvni arabki, po ugodni ceni, 
« 041/742-758 7008889 

KOBILO križano lipicanko, staro 6 let 
in žrebčka starega 6 mes., « 
041/603-246 7008685 

KOBILO delavno ali za zakol. « 
04/531-40^1. 051/25-32-67 7008728 

KRAVO simentalko s teličkom. « 
041/353-876 Tooeses 

KRAVO simentalko. brejo pred telitvijo, 
Mavčiče. « 041/277-967 7008686 

KRAVO tretjič brejo, « 031/685-910 
7008693 

KRAVO za meso ali rejo, 
10-72 

04/572-
7006n6 

PRODAM 

BELI in rdeči krompir ter krompir za 
krmo. « 04/23-16-333 7008592 

PRAŠIČE mesne pasme od 100 do 
150 kg. « 041 /748^52 7008580 

PRAŠIČE težke 100 do 120 kg, do-
mača krma - ugodno. « 041/905-
5 5 7 7008702 

ROTACIJSKO kosilnico SIP 165. « 
031/432-299 70086M 

TELETA za rejo. mesne pasme. « 
041/295^23, po 16. uri 7008708 

TELIČKO simentalko, 
017 

04/57-24-
7008S88 

TELIČKO simentalko, težko 100 kg. 
« 04/25-21-801 7008823 

TEUČKO simentalko. staro 14 dni. « 
04/23-12-292 ?oo8627 

TELIČKO simentalko In suha mešana 
drva, « 041/961-554 7008838 

TEUČKO simentalko. staro en teden. 
« 041/515-867 7008839 

TELIČKO simentalko. staro 14 dni. « 
04/518-23-55 7008848 

TEUČKO simentalko, staro 14 dni za 
200 EUR, 9 041 /680-933 7008853 

TEUČKO simentalko. staro dva mese-
ca. 9 031/876-542 7006880 

TELIČKO simentalko, staro 10 dni In 
uležan hlevski gnoj. « 031/474-211 

7008707 

TELIČKO sivko, staro 10 dni, « 
041/873-497 70087ie 

TRI TELIČKE. 2 belgijsko plava - par, 
1 črno-bel, staro okoli 14 dni. « 
041/811-216 7008713 

ŽREBIČKO. staro 6 mes. mešanec 
lipicanec - slov. hladnokrvna pasma. 
«031/370-065 7008894 

KUPIM 

BIKCE in teličke od enega tedna do 
250 kg ter kravo ali telico. « 
051/372-468 7oo87i4 

TEUČKO simentalko. staro 3 mes. In 
bikca sim. starega 14 dni, « 
031/307-192 7008701 

OSTALO 
PRODAM 

KROMAST mlin za sadje, motor 220 
W in Daewoo Nubira SX 1.6.1. 98, 9 
040/12«55-11 7008698 

ULEŽAN gnoj - humus, večjo količino, 
«041/249-371 7008892 

ZEMUO humus. « 031/253-579 
/00841Ž 

KUPIM 

RABLJENE betonske stebre za ko-
zolec. okolica Šenčurja. « 041/249-
3 5 7 7008817 

ZAPOSLITVE (m/ž) 
NUDIM 

DELO dekletu ali Študentki, za pomoč 
v strežbi, delo takoj. Kava t>ar Cokla. 
Trg svobode 23. Tržič. « 041/781-
2 9 6 7008431 

DELO DOBI dekle ali fant za pomoč v 
strežbi. Logar Igor s.p.. Hotemaže 3a. 
Preddvor. B 041/369-051 7006824 

IŠČEM študentko za delo v šanku iz 
okolice Kranja za popoldansko delo, 
bar Marina, Trg Davorina Jenka 3, « 
031/552-649 7008594 

REDNO ali honorarno zaposlim deKJe 
za delo v strežbi, Ribnikar Janko s.p., 
Senično 8. Križe, « 031/360^76 

7008398 

V RESTAVRACIJI Okarina na Btedu. 
LjuttJjanska 8, zaposlimo natakar)a/ico 
za vocemo deto. Odlično plačilo. Infor-
macije na, « 04/57-41-458. 
dopoldan 7008639 

ZAPOSLIM dekle v strežbi ob 
vikendih, Sirena Pub, Kidričeva 67, 
Škofia Loka, «041/719^18 7008574 

ZAPOSLIM dekle za strežbo. Bistro 
Enka, Nazorjeva 1, Kranj In voznika 
vlačilca za tujino. «041/618-417 

7008735 

ZAPOSLIM natakarja, kuharja, po-
močnika redno ali pogodbeno. Gostil-
na Pri Bizjaku. 2g. Beta 20. Preddvor, 
« 04/25-55^00 

7008745 

ZAPOSUMO voznika B kat. za razvoz 
hrane po Škofji Loki. Mateja d.o.o., 
Frankovo nas. 8, Skofja Loka. 9 
041/393-995 7008843 

GABROVŠEK TRANSPORT d.o.o., 
Maia ulica 10. Horjul, išče voznika 
kombija za EU. « 041/788-678 

7007970 

IŠČEM voznika 6 kategorije, za razvoz 
izdelkov. Gaber Frar»c s.p.. Gosteče 
15. Škofta Loka. « 041/620-693 

VOZNIKA B kategorije za razvoz v 
nočnem času zaposlim. Tomaž Stare 
s.p.. Špikova ul. 3. Kranj. « 041/690-
4 1 0 , p o 1 0 . uri 7008571 

ZA DOSTAVO naročenih arliklm išče-
mo komunikativno osebo z voz. izpit-
om, redna zaposlitev za polni delovni 
čas in službeno vozilo. Pisne prošnje 
na: Prešemova družba d.d.. Opekars-
ka 4a. p.p. 3409. Ljubljana 

7008878 

Podjetje Novi Plamen takoj zaposli 

ELEKTRO VZDRŽEVALCA (m/ž) 
Za vzdrževanje strojev m naprav 
Pričakujemo: IV. stopnjo izobrazbe elektro smeri, zaželene so 
izkušnje na podobnih delovnih mestih. Prednost imajo kandidati 
S poznavanjem elektronike. 
Izbrani kandidat bo sprejet za določen čas s poskusno dobo 3 
mesecev in možnostjo kasnejše zaposlitve za nedoločen čas z 
dobrim Stimulativnim nagrajevanjem. 
Pisne ponudbe s Kratkim življenjepisom in delovnimi izkušnjami 
pošljite v roku 8 dni od datuma objave oglasa na naslov: 
Novi Plamen, d. o. o., Kropa 1a, 4245 Kropa. 

ZAPOSUMO voznika C in E kategonje 
za EU. GabrovSek Transport, d.o.o.. 
Mala uf. 10, 1354 Horjul. « 041/788-
6 7 8 7008508 

ZAPOSLIMO voznika C in E kat. za 
preboze v obmejnih državah EU, Agro 
Mobil d.o.o.. Utališka 37, Šenčur. « 
041/698-385 7006733 

TAKOJ zaposlimo 4 zastopnike, poleg 
osnovne plače še dodatna stimulacija. 
Posredništvo Zdene Brovč s.p.. Vlr-
maše 170. Škofja Loka. 040/304-
2 7 0 7008369 

TAKOJ zaposlimo transportnega 
komercialista - disponenta za 
nedoločen čas. Pogoj: Ing. prometa za 
cestni promet, znanje nem. In pasivno 
ital. jezika, Nikotrans Sodnika Niko 
s.p.. Prečna 24, Kranj. « 041/611-
7 6 7 7008661 

Podjetje Family FnDSt, d. o. o., 
PE Podreča pri Kranju, ki se 
ukvaija s prodajo zamrznjenih 
Izdelkov, zaradi povečanja ob-
sega poslovanja išče NOVE 
PRODAJALCE. 
Če radi vozite, prodajate in ste 
komunikativni, potem ste kot 
nalašč za nas. Vsi, ki bi se radi 
pridružili prijetnemu kolektivu 
aii dobili dodatne informacije, 
prosim pokličite po telefonu 
051/671-153, Vinko Tršan. 

ČISTILNI SERVIS Zana. Zg Gorje 87, 
zaposli pošteno In urejeno gospo za 
čiščenje stanovanjskih In poslovnih 
prostorov. Zaželen izpit kategorije B, 
« 041/461-994 700637« 

DELAVCA v skladišču zaposli. Agro-
promet d.o.o.. Ul. 4 oktobra 10, 
Cerî lje. « 041/628-290 7008883 

ZAPOSLIMO več delavcev za delo v 
skladišču, zaželeni so kovinarji, lesarji 
in vozniki z vsaj C kat., lokacija Tržič. 
SOS inženiring d.o.o., Tržaška c. 2. 
Ljubljana 7098527 

ZAPOSLIMO delavca, strojnika In 
delavca v proizvodnji kovinskih 
izdelkov. Petal Pečnik d.o.o., Stmhinj 
31. Naklo. 9 031 /359-525 700857» 

KOSEU OUPUE d.o.o.,, Zg Duplje 
91. 4203 Duplje zaposli delavca za 
izdelavo In montažo kovinskih izd. 
Pogoji: oblikovalec kovin ali delavec 
braz poklica za priučitev. Pisne 
ponudbe ali na. « 031/619-282 

7008385 

MIZARJI, lesarski tehniki - takoj za-
poslimo. Obtč d.o.o., Mirka Vadnova 
14. Kranj 700829« 

NUJNO iščem pomoč v frizerskem sa-
lonu Ostriženi Nace. Mavčiče 83, 
Mavčiče, « 041 /387-727 700835» 

Agromehanika, d. d.. Hrastje 
52a, 4000 Kranj zaposli ne-
kaj delavcev ZA DELO V 
MONTAŽI (m/ž). 
Zaželena je poklicna izobrazt)a 
Strojne oz. kovinske smeri aii 
dnjga pokficna izobrazba. 
Delo je za določen č a s z 
možnostjo zaposlitve z a n&-
dok>čen čas. 
Kontaktna oseba: Saša Frfič. 
tel. 04/2371 366. 

ZAPOSUM frizerito. Lenart Pire s.p.. 
C. Staneta Žagarja 40. Kranj 7oo84)8 

ZAPOSUMO brusilce In mizarje, vest-
ni In natančni. Delavnica je v Sp. Dup̂  
jah pri Kranju. Samo resne ponudbe 
na Cezan d.o.o.. Mestni trg 21, Ljubt-
jana 7008S9i 

ZAPOSUMO serviserja montažerja (z 
izkušnjami) za hkiravlične sisteme za 
pkTvila (jadrnice, ^ e . gfisarje), LeTehni-
ka d.o.o.. Šuceva 27, Kranj Tooseis 

ZAPOSUMO mizana in poniožnega 
delavca v mezarski delavnrci v Kranju. 
Lahko takoj. Urban d.o.o., Piedostje 5. 
4000 Kranj, « 041 /744-686 700887» 

PODJETJE SINKOPA Žirovnica 87, 
Žirovnica, redno zaposli tri sodelavce 
za zastopanje na terenu. Delo poteka v 
dop. času. lasten prevoz nI pogoj, « 
041 /793-367 7008wo 

ZAPOSLIMO računovodkinjo z naj-
manj 3 leti delovnih izkušenj. Pisne 
prošnje na naslov: Tramin, d.o.o., 
Naklo, Ul. bratov Praprotnik 21, 4202 
N a k k ) 7008809 

ZAPOSLIMO konstruktorja za 
hidravlične sisteme, (inomehanika, 
strojnega tehnika, inž. str. in uni dipl. 
ing. fizike z izkušnjami. Le-Tehnika 
d.o.o., Šuceva 27. Kranj 7008818 

I S Č E M 

DELO SOBARICE ali pomoč v kuhinji, 
lahko tudi pomoč k starejši osebi v 
Avsfriji - Italiji, 9 031 /585-912 7008732 

DUO ROLO išče delo na obletnicah, 
porokah z zabavno In narodno glasijo, 
« 041/224-907 7008703 

HONORARNO delo iščem v adminis-
traciji. 9 030/913080 7008876 

iSČEM DELO - pomoč starejšim ali 
varsh« otrok, ^ed - Radovljica > Kranj, 
«051/256-605 7008803 

IŠČEM DELO kot šivilja za manjša 
popravila. 9 041/317-349 roo8«8 

MLAJŠA UPOKOJENKA iz okolice 
Bleda išče delo. varstvo otrok, prevoz 
nI problem. « 031 /355-947 7008807 

MOŠKI 45 let iščem priložnostno ali 
deto na domu v okolici Kranja. Akviziter 
In gostinstvo odpade.. « 04/23-55-
5 2 0 7008484 

ONE MAN BAND išče dek), igranje s 
petjem na obletnicah, decembrskih 
zabavah, sitvestrovo, « 031/845-984 

7008842 

SEM ŠTUDENTKA, iščem raznovrstno 
dek3 na domu - posprav̂ anje. šir. okoBca 
Krarija. Lea. 040/242-247 7006782 

POSLOVNE 
PRILOŽNOSTI 
UREJAMO najugodnejše kredite na 
hipoteko, OD ali pokojnino. V kreditno 
sposobnost se upoštevajo tudi do-
datek za malico, prevoz, otroški do-
datek itd., Planinšek k.d., ŠinkovTum 
23, Vodice. «031/206-352 7008205 

FESST d m . PE Stritarjeva 5. Kranj 
Nudimo vse vrste posojil, 

ugodne obresti 
04/236-73-75 

Ncsi dAO. M n t e 74. MnCifii 

KREDITI DO l o l ^ ZA VSE 
ZAP., TUDI ZA DOLOČEN 

ČAS, IN UPOKOIENCE 
do 50 % obremenitve, stare 

obveznosti niso ovira. Krediti 
na osnovi vozila in leasingi. 

Možnost odplačila na položni-
ce: Pridemo tudi na dom. 

NUMERO UNO Robert 
Kulcovec Mlinska uL 22, 

Maribor, telefon: 
02/252-4S.26,041/750^60. 

STORITVE 
NUOIM 

ADAPTACUE. novogradnje od lemê  do 
strelie. Notrar>je omete, (asade, kamnite 
škarpe. L̂ ejanje in tlakovanje dvorišč, z 
našim aii vašim materialom. SGP Bytyqi 
d.n.o.. StnižBVD 3a. Kranj. 041 /222-741 

7007817 

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter. s. 
p.. Senično 7. Krize, tel.: 5&^5-170. 
041 /733-709; žaJuzije, roloji, rolete, 
lamelne zavese, pitse zavese, komamiki. 
maridza. WMW.astefik3.n6t 7ooe344 

BARVANJE fasad in napuščev, ugodr« 
in kvaaetno. Meganriatm. d.o.o.. Stareto 
va 39. Kranj. « 041/570^57 rmezse 

BELJENJE notranjih prostorov. izraNrava 
sten in stropcv, odstranjevanje tapet, 
pieskartje oken In vrat, -dekoratKni ometi in 
opieski vam nud Ivan s.p.. Podbrez-
ie 179. N ^ . «031/39-2909 700790? 

mailto:info@g-glas.si
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CELOVITE SELITVE pisarn, arhivov, 
hiš. stanovanj, planinov. ctostave bla-
ga, odvozi... SEUTVE.SI-selrtve-pre-
vozi • avtovleka - po vsej Slo. 
www.s8litve.si. Plaia d.o.o.. 
Hribemikova 2. U. « 040/564*421 

GRADBENIK REXHO d.n.o. Adergas 
13, Cerklje, izvaja od temeljev do slre-
he, notranji ometi, vse vrste fasad, 
kamnite škarpe, adaptacije, urejanje In 
tlakovanje dvorišč. 041/589-996 

7007476 

IZDELUJEMO In prenavljamo stretie. 
Megamatnx d.o.o. Staretova 39. 
Kranj, 9 041 /570-957 700e?27 

MIKUVŽ plete tople nokavtčke in no-
gavičke za pridne otročičke. Izdeluje-
mo tudi ročno tkane preproge, šale. 
plete, pregrinjala. Lucija Tičar In ostali 
d.n.o.. Hrastje 228. Kranj. 9 04/23-
3(«65. 031 /800061 7008465 

NAJEM kombi vozil 8+1 infurgon, Igor 
Konkolic s.p.. Triglavska ul. 12. Kranj, 
«041/697-492 

OBŽAGOVANJE težje dostopnih 
dreves Aljoša Švab s.p.. Spodnje 
Vetrno 9. Krize. « 051/225-590 

POLAGAMO KERAMIČNE ploščice. 
Morel Dejan s.p.. Voklo 2a. Šenčur. « 
041/722-560 7006246 

PRENAVUAMO HIŠE in stanovanja v 
Kranju in okolici - rezervirajte svoj ter-
min. Megamatrix. d.o.o.. Staretova ul. 
39. Kranj. 9 041 /570-957 

7006225 

PREVZAMEM vsa zidarsko-fasaders-
ka dela z našim ali vašim materialom. 
AJuloski Georgie s.p.. Alpska cesta 13, 
Bled. 9 031/524-914 7OOBS73 

PREVZAMEM vsa gradbena dela z 
materialom aJi brez Makdon d.o.o., Sr. 
Bitnje 79. Žabnica. 9 041/425-610. 
051/829-181 7006581 

SPLOŠNA gradbena dela. izdelava no-
tranih ometov, polaganje keramike, 
kamnitih betonskih in opečnih izdelkov 
in izolacijska dela. Simon Erten s.p.. 
Zupanova ul. 2a. Šenčur. 9 051/80-
90-20 7008666 

TESNEMJE OKEN IN VRAT uvožena 
tesnila do 30 % prihranka pri ogreva-
nju. Prepiha in pr^u nI več! Zmanjšan 
haip, 10 let garancije. 6E & MA, d. o. 
o.. Eksierjeva 6. Kamnik. 01/83-15-
057.041/694-229 700634& 

IŠČEM 

IŠČEM POMOČ za kidanje snega v ju-
tranjih urah. center Kranja, 9 
040/604-544 7006867 

ZASEBNI STIKI 
29-LETNO. preprosto, samsko dekle 
bi vas želelo spoznati v trajno, resno 
razmerje, 9 031/836-378 700682s 

30.000 POSREDOVANJ. 11.000 
poznanstev v preteklem letu je karak-
teristika ženitne posredovalnice Zau-
panje za vse generacije, ki posreduje 
po vsej Slo. « 03/57-26-319, 
031/505-495, 031/836-378 

7004038 

35-LETNA preprosta ženska išče 
zvestega, resnega moškega, h katere-
mu bi se preselila. 9 031/836-378 

7006402 

BREZPLAČNO spoznajte fante, Ženit-
na posredovaintea Zaupanje. p.p.40, 
PrebokJ. 9 03/57-26-319, 031/836-
3 7 8 7006946 

DEKLETA, brezf^čno iahko spoznate 
fante za iskrene, resne, trajne zveze iz 
vse države. 9 031 /836-378 rocMize 

MOŠKI išče žensko za srečanje, 9 
040/155-604 7006625 

OBVESTILA 
SKUPINA MODRINA vas vabi vsako 
soboto na ples v Hotel Bellevue na 
Šmaiietni gori 7oo86t6 

Poslovne partnerje obveSčamo, 
da se bomo s 1.1.2008 preobliko-
vali v gospodarsko družbo ALP 
PENZK)fiD.O.O,BlfD. 
Alp penzion, Slavtca Sršen s.p. 
Cankarjeva 2 0 A Bled 

RAZNO 
PRODAM 

DOMAČO volno. 4 kože jagenjčka in 
nekaj parov nogavk) iz domače volne, 
9 04/514-12-27 7ooe6w 

KOLE kostanjeve in betonske ter do-
mačo volno, 9 04/514-12-97. 
051/392-628 70088O1 

PISARNIŠKO MIZO. laserski tiskalnik, 
vrata, lesen opaž. premog, lestenec in 
dve st. svetilki, 9 041/710405 
7006723 

SOD za vino te nerjaveče pločevine In 
nove planinske čevlje št. 40. 9 
04/51-00-110 7008608 

SPOROČILO O SMRTI 

Svojo življenjsko pot je sklenil naš upokojeni sodelavec iz PC Hrast (Polizdelki) 

V I L I B R E N Č I Č 
roj. 1941 

Od njega smo se poslovili v torek, 13. novembra 2007, ob 14. uri na pokopališču v Kranju. 
Ohraruli ga bomo v lepem spominu. 

KOLEKTIV SAVATIRES 

SPOROČILO O SMRTI 

V 96. letu nas je zapustila spoštovana prijateljica 

D R A G U Š K A KALAN 
Od nje smo se poslovili v ponedeljek, 12. novembra 2007, na mestnem 

pokopališču v Skofli Loki. 

Iskreno žalujoči: Ivan s Štefko, Jože z Nano in Jože z Valerijo 

ZAHVALA 

Mnogo prezgodaj nas je zapustil naš dragi mož in dedek 

BOJAN KOŠIR 

Od njega smo se poslovili 12. novembra 2007 v družinskem krogu. Zahvala vsem. 

Žalujoči: žena in ostali 

M smrt listo, kar nos lofi. 
In živ^erye ni, kar druži nas. 
SovezimoČngk. 
Brez pomena zanje sc razdalje, 
krcginčas. 

(M.Kačč) 

ZAHVALA 

v 86. letu starosti je sklenil svojo zemeljsko pot naš dragi ata 

A L O J Z K L E M E N Č I Č 

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za vsa izražena sožalja, podarjeno cvetje, sveCe in 
denarno pomoč. Hvala vsem, ki ste mu v zadnjih mesecih stali 
ob strani, vsem, ki ste ga pospremili k večnemu počitku, in 
vsem, ki se ga spominjate. 

Vsi nj^ovi 
Studor, 8. novembra 2007 

ZAHVALA 

V 83. letu nas je zapustil dragi mož, oče, dedek, brat, stric, tast, svak 

IVAN LIKOZAR 
Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, članom 

PGD Predoslje in KUD Predoslje, kolektivu Gorenjske banke Kranj in kolektivu OOZ 
Kranj za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče. Posebna zahvala Markutovim s Suhe 

za vso pomoč. Hvala osebju Bolnišnice Golnik za zdravljenje in prijaznost ter osebju 
Doma upokojencev Kranj za skrb. Zahvala gospodu župniku za opravljen obred in 

mašo. Hvala organistu, pevcem, trobentaču in pogrebni službi Navček. 

Vsi njegovi 

ijcrmza rados^o trpljenja. 

Tamonkr(yzi>ezd^reyn^)eSd ZAHVALA 
in mirbTtzjmrpenenja, y ^ ^^^ zapustila naša sestra, teta, sestrična in botra 

vrtnice cveto brez trnja, ^ ^ 

M A N CA ROB LE K 
izPotoč 
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, znancem, sose-
dom za izražena sožalja, darovano cvetje in sveče. Zahvaljujemo se 
vaščanom iz PotoČ in sorodnikom za darove sv. maš. Naša zahvala 
gre g. župniku in g. Gregu za lepo opravljen pogrebni obred in 
obiske na doma 21ahvalo izrekamo domaČemu cerkvenemu pevske-
mu zboru za lepo petje. Še enkrat res iskrena hvala vsem imeno-
vanim in neimenovanim, vsakemu posebej, ki ste nam v težkih 
Irenuddh stali ob strani, karkoli dobrega storili zanjo, jo imeli radi ter 
jo v tako velikem številu skupaj z nami pospremili na zadnjo pot 
Vsi njeni 
Preddvor, Zg. Bela, Velesovo 

ZAHVAIA 

Ob boleči izgubi moža, očeta, dedka, pradedka, tasta, brata in strica 

F R A N Č I Š K A Č A R M A N A 
roj. 1930, iz Bobovka 

se iskteno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste ga 
pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala vsem za besede tolažbe in sožalja, za darovano cvet-

je, sveče, sv. maše in za darove cerkvi. Iskreno se zahvaljujemo gospodu župniku Jožetu 
Klunu za lepo opravljen pogrebni obred z mašo. Zahvaljujemo se tudi pogrebni službi 

Navček. 

Vsi njegovi 

ZAHVALA 

6. novembra 2007 nas je v 51. letu nenadoma in mnogo 
prezgodaj zapustil 

BRANKO DRAKSLER 
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sose-
dom, znancem, sodelavcem Cablexa, Tinexa, Elana ter osebju 
nujne pomoči ZD Kranj. Posebna zahvala lovcem LD SorŠko 
polje in drugim lovcem, kinologom, g. župniku, osebju pogreb-
ne službe in pevcem za lep obred. Iskrena hvala vsem, ki ste ga 
pospremili na zadnji poti in nam stali ob strani. 

Vsi njegovi 
Drulovka, november 2007 

ZAHVALA 

Ob boleči izgubi naše ljube žene, mame, stare mame, tašče, svakinje, sestre, tete in sestrične 

F R A N C K E T R D I N A 
se iskreno zahvaljujemo vsem za vsako dobro misel, molitev, pomoč in za vso izkazano do-
broto ob njenem odhajanju. Srčna hvala vsem, Id sle nam ob težkih trenutkih stali ob strani 

in jo pospremili na njeni zadnji poti. 

Za vedno boš ostala v naših srcih. 

Žalujoči: vsi njeni 

http://www.s8litve.si
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V SPOMIN 

Mineva žalostao leto, odkar je od nas odšel 

ALOJZ BARLE 

Hvala vsem, ki se ga spominjate. 

Vs i njegovi 

Ko želimo si tvoje blOine, 
gremo 50, u mirni kraj tišine. 
Da te ni več z nami, 
srce verjeti noče, 
zalo lam se tiho jo&! 

ZAHVALA 

V soboto, 10. novembra 2007, smo se poslovili od naše drage 
mame, babice, prababice in tašče 

SILVE DESKOVSKI 
roj. Kumše 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, ki ste jo pospremili 
na zadnji poti, sosedom iz Kranja in Dupelj, ŽePZ Dupljanke, 
ter vsem prijateljem in znancem, ki ste nam izrekli sožalje, j i 
podarili cvetje in sveče. Posebej se zahvaljujemo patronažni ses-
tri Tončki Prime za skrbno nego do zadnjega dne, njeni osebni 
zdravnici dr. Tratnikovi, pevcem in pogrebni službi za lepo 
opravljen obred. Vsem imenovanim in neimenovanim iskrena 
hvala! 

Vsi njeni 
Kranj, Duplje 

Z A H V A L A 

V 91. letu nas je zapustil naš ata, dedek in pradedek 

ALOJZIJ KAVČIČ 
iz Radovljice 

Iskreno se zahvaljujemo za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče. 
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. 

Žalujoči: hčerka Slavka in sin Zlatko z družinama 
Radovljica, Lesce 

Z A H V A L A 
Minilo je le nekaj dni od slovesa našega dragega moža, očeta, dedija, 
pradedija in tasta 

IVANA GUZELJA 
upokojenega k a m n o s e š k a mojstra 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za pomoč v težkih trenufldh, izrečena sožalja, darovano cvetje, 
sveie in svete maše. Posebna zahvala družini Bajželj. Zahvaljujemo se 
gospodu župniku Janezu za lep pogrebni obred. Zahvala tudi vsem kam-
nosekom, kd ste ga pospremili na njegovi zadnji poti, gospodu Jožetu Mo-
horiču za lep govor in pevcem za lepo zapete pesmi. Zahvaljujemo se tudi 
osebju bolnišnice Golnik in pogrebni službi Navček. Hvala vsem, ki ste se 
poslovili od njega in ste ga imeli radi. 
Dedo, pogrešali Te bomo. Imamo te ladL 
Žalujoči vsi njegovi 
Naklo, 9. novembra 2007 

Ne jočite oh mojem grobu, 
le tiho k njemu pristopite, 
pomislite, kako trpel sem 
in večni mir mi zaželite. 

Z A H V A L A 

V 72. letu starosti nas je tiho zapustil naš dragi mož, ati, dedi, 
brat, stric in tast 

JANEZ KUSELJ 
Naj naša zahvala velja prav vsem, ki ste našega pokojnika v tako 
velikem številu in z naklonjenostjo v srcu pospremili k večne-
mu počitku, zanj molili, darovali za svete maše, cvetje in 
številne sveče. Hvala sosedom, sodelavcem Planike, prijateljem 
od blizu in daleč za izrečena sožalja, za tople misli, s katerimi 
blažite našo praznino in bolečino, ki ostaja za njim. Zahvala 
njegovi osebni zdravnici dr. Eriki Tratnik, dežurni ekipi Z D 
Kranj, patronažni sestri ge. Mariji Jenko za obiske na domu in 
njene tolažilne besede, za zadnji obisk v najtežjem trenutku pa 
dr. Branki Bizjak. Hkrati hvala tudi bolnišnici Jesenice. Hvala 
ge. Mariji Kokalj za nesebično pomoč, hvala D U Naklo. Hvala 
za darovano cvetje OS S. Jenka. Hvala g. župniku Janezu Zu-
pancu za njegove obiske na domu in g. župniku Boštjanu Čehu 
za tako lep poslovilni obred. Hvala praporščakom, trobentaču, 
pevcem Klas iz Predoselj, pogrebni službi Navček. 
Se enkrat vsem imenovanim in neimenovanim iskrena hvala! 

Vsi njegovi 
Strahinj 

A dan je čm moral priti, 
bridkosti dan, q/ dan solzan; 
težko bilo seje ločiti, 
a vse solze, ves jck zaman... 

Z A H V A L A 

V 61. letu starosti nas je nenadoma zapustil naš dragi sin, mož, 
oče, ded, tast, brat, stric in boter 

ANDREJ ŠTULAR 
po domače Lebnov Andrej z Zgornjega Jezerskega 

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, posebej Jožici 
Pavec, za vsestransko pomoč, prijateljem in znancem za darova-
no cvetje, sveče i n maše ter vsem, ki ste našega očeta v tako veli-
kem številu spremili na njegovi zadnji poti. Posebej se zahvalju-
jemo dr. Mariji Kuralt Gašperlin za dolgoletno zdravljenje. Prav 
tako se zahvaljujemo PGD Jezersko za organizacijo pogreba in 
spremstvo, h v i a tudi gasilcem in praporščakom PGD Jezersko, 
P G D Preddvor, PGD Čma na Koroškem, PGD Solčava, gasilcem 
iz Železne Kaple in Rebrce. Hvala Alpetouru Potovalni agenciji 
Skofja Loka, ZŠAM Kranj, Srednji zdravstveni šoli Ljubljana, So-
dexo, d. o. o.. Hvala tudi Ivanu Zadnikarju in Izidorju Parteju za 
ganljive poslovilne besede ob odprtem grobu. Tudi gospodu žup-
niku hvala za lepo opravljen pogrebni obred ter pevcem in po-
grebni službi Navče£ Se enkrat hvala vsem, ki so nam izrazili 
ustna in pisna sožalja in nam kakorkoli pomagali v težkih urah, 
pa tudi drugim, ki niso posebej omenjeni. Ljubezen in spoštova-
nje. ki ste ga izkazali pokojnemu, nam je bilo v veliko tolažbo. 

Vsi njegovi 
Zg. Jezersko, Doi&rje, Vokk), Kranj, Cdje, Švica, 25. oktobra 2007 

Z A H V A L A 

Ne, nisi za vedno zaspal 
ker vedno boš z nami, dragi ata, ostal. 

Ob izgubi dragega moža, sina, očeta, starega ata in tasta 

ANDREJA VRTAČA ST. 
izMač 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sovaščanom in 
znancem za pomoč v težkih trenutkih, izrečena sožalja, 
darovano cvetje in sveče ter pogrebni službi Navček. Hvala tudi 
g. župniku za lepo opravljen pogrebni obred in vsem, ki ste 
dragega pokojnika pospremili na zadnji poti. 

Žalujoči: žena Milka, mama Marija in sin Andrej z družino 
Mače, 4. novembra 2007 

Vsaka misel na Te 
naj spomin oživi, 
ker z nami boš 
še vedno Ti. 

Z A H V A L A 

V soboto, 10. novembra, smo se poslovili od našega sina, 
brata in strica 

PAVLETA KRISTANA 
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijate-
ljem, znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče. Za-
hvaljujemo se tudi zdravstvenemu osebju, dr. Mileni Novak -
Medič za vso pomoč, gospodu župniku Jožetu Miklavčiču za 
lepo opravljen pogrebni obred in pogrebni službi Akris. Za-
hvaljujemo se vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. 

Žalujoči: mama Minka, ata Jože, brat Marko ter sestri Darja in 
Bernarda z družinama 
PuStal, 10. novembra 2007 

Z A H V A L A 

Ob boleči izgubi našega dragega moža, sina, očeta, dedija, 
brata, nečaka, zeta, bratranca in svaka 

FRANCA BURNIKA ST. 
se iskreno, iz srca zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in 
znancem za izražena sožalja, darovano cvetje in sveče. 
Prisrčna hvala sestri Vesni za nesebično pomoč in dr. Koseliju. Za-
hvalo izrekamo gospodu župniku za lepo pogrebno bogoslužje. 
Hvala pogrebnemu zavodu Navček, trobentaču in pevcem. 
Srčna hvala vsem, ki ste ga imeli radi. 

Vsi njegovi 
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A N K E T A 

Zakaj darujejo kri? 
STOJAN SAJE 

Krvodajalstvo ima v Tržiču 
dolgo tradicijo. V preteklosti 
so bile krvodajalske akcije 
bolj množične, a tudi sedaj 
naštejejo v dveh dneh po 
dvesto udeležencev in več. 
Tokrat smo pet prostovolj-
cev in prostovoljk vprašali, 
zakaj darujejo kri. 

Drago Ahačič, Podljubelj: 

"Odkar sem se mlad v služ-
bi odločil za darovanje krvi, 
sem bil na 36 akcijah. Gre 
za humano stvar. Žal pa je 
sedaj v Tržiču manj krvoda-
jalcev, kot nas je bilo v pre-
teklosti." 

Špela Jekovec, Tržič: 

"Dolgo sem se odločala, da 
bi dala kri. Brat Rudi je že iz-
kušen krvodajalec, sama pa 
sem prvič dala kri. Imam 
redko skupino, ki jo bo go-
tovo kdo potreboval. Pa še 
nič hudega ni!" 

Damijan Mandič, Zvirče: 

"Kri darujem le zaradi hu-
manosti. Dal sem jo okrog 
35-krat, a nikdar zaradi pro-
stega dne. Včasih nas je pri-
šlo na odvzem precej več, 
tako da smo morali čakati. 
Sedaj je bolje." 

Anton Špik, Bistrica: 

"Prvič sem dal kri pri voja-
kih leta 1972. Vztrajam, ker 
krvi primanjkuje. Krvodajal-
stvo je v riaši družini; prva je 
bila mama Kristina, ob meni 
pa sta še žena Marta in brat 
Brane." 

Drena Vlahovič, Bistrica: 

"Zdi se mi dobro, da z daro-
vanjem krvi komu poma-
gam. Po 34 odvzemih ni-
mam nobene slabe izkuš-
nje. Res pa je, da smo se kr-
vodajalci nekdaj več družili 
in zabavali po akcijah." 

Beli šport med travniki 
o b dvajsetletnici igranja tenisa v Gorenji vasi je Izidor Selak napisal jubilejni zbornik. 

V I L M A STANOVNIK 

Gorenja vas - Ko so teniški 
zanesenjaki pred dvajsetimi 
leti v Gorenji vasi zgradili 
prvo teniško igrišče, so jih 
mnogi gledali postrani, češ 
kdo bo v kmečkem okolju ig-
ral tenis. Pa so se zmotili. 
Teniška sekcija pri Šport-
nem društvu Partizan v Go-
renji vasi ;e med najaktivnej-
šimi in najbolj množičnimi 
v Sloveniji, ob jubileju pa je 
njen predsednik Izidor Se-
lak napisal tudi zbornik z na-
slovom Dvajset let tenisa v 
Gorenji vasi. "Dvajset let je 
obdobje, ki je bilo jx)lno do-
godkov in v katerem je na-
stalo veliko različnih spomi-
nov, po drugi strani pa so 
leta res hitro minila in ob 

starejših fotografijah danes 
ugotavljam, da smo vmes 
nekateri izgubili precej las," 
je na priložnostni predstavit-
vi zbornika ob 20-letnid te-
nisa v Gorenji vasi povedal 
Izidor Selak. Prav njegovo 
prepričanje, da tenis ni zgolj 
šport za velika mesta in 
mestno elito in da bi ga radi 
igrali tudi v Poljanski dolini, 
je bilo odločilno, da so po-
mladi leta 1987 v Gorenji 
vasi imenovali gradbeni od-
bor za izgradnjo dveh pešče-
nih igrišč, ki sta ga vo«lila Ja-
nez Bizjak in Izidor Selak. 
Konec jiJija so naredili iz-
kop na južni strani osnovne 
šole Ivana Tavčarja, decem-
bra pa so se dela zaključila in 
pornladi leta 1988 so na 
igrišču pripravili prve tečaje. 

Začeli so pripravljati turnir-
je, občinska in medobčinska 
prvenstva, priljubljeno klub-
sko ligo ter se udeleževati 
tekmovanj po Gorenjski, 
Sloveniji in sodelovati tudi 
na mednarodnem področju. 

"Dvom o pravilnosti odlo-
čitve gradnje teniških igrišč 
se je iz leta v leto zmanjše-
val, saj se je število ljubite-
ljev tenisa letno povečevalo. 
Ob teniških igriščih danes 
stoji obnovljena brunarica, 
na katero smo člani teniške 
sekcije in Športnega druš-
tva Partizan zelo ponosni. 
Igrišča ne samevajo, kar se 
dogaja v mnogih krajih po 
Sloveniji. Predstavljajo nam 
prostor, kjer se lahko druži-
mo, izživimo svojo tekmo-
valno naravo in se spomi-

njamo začetkov tenisa iz-
pred 100 let," je ob izidu 
zbornika zapisala Katjuša 
Koprivnikar, predsednica 
ŠD Partizan Gorenja vas. 
Dejstvo je namreč, da je dr. 
Ivan Tavčar že leta 1897 na 
Visokem zgradil prvo teni-
ško igrišče na travi v Slove-
niji, kar celih devetdeset let 
pa je trajalo, da je Poljanska 
dolina dobila prvi peščeni 
teniški igrišči - in to v Gore-
nji vasi. Tudi zato so se go-
renjevaški tenisači odločih, 
da so ob 150-letnici rojstva 
Ivana Tavčarja prvič pripra-
vili turnir v belem z leseni-
mi loparji, ob letošnji 20-
letnici pa so turnir ponovili 
in nadgradili, saj je na njem 
zaigralo kar 13 žensk in 15 
moških. 

Letošnji jubilej igranja tenisa so v Gorenji vasi obeležili z izdajo zbornika in turnirjem v belem, ki so ga udeleženci odigrali 
na starodoben način in s starodobno opremo. 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 

V petek, soboto in nedeljo se bo nadaljevalo suho in hladno 
vreme. Občasno bo pthal severni veter, močnejši v soboto. 
Oblačnosti ne bo povsod enako. Najmanj je bo v Zgornje-
savski dolini, več proti osrednji Sloveniji. 

AgeflOja RS za okolje , Urad za Meteorlogijo 
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Praznik sodelavke Danice 

Minuli teden smo v sproščenem vzdušju v gostišču v 
Crngrobu proslavili snidenje z Abrahamom naše sodelavke, 
novinarke in urednice Danice Zavrl Žlebir (na sliki reže tor-
to). Iskreno smo ji voščili in želeli še veliko dobrih člankov 
na straneh Gorenjskega glasa, obenem pa ji je Abraham 
zastavil tudi nekaj zahtevnih vprašanj o njeni osebni in 
časnikarski preteklosti in področjih, s katerih poroča. 
Danica, srečno in zdravo najmanj do naslednjega Abrahama 
v imenu sodelavk in sodelavcev, pa tudi bralcev in naročni-
kov Gorenjskega glasa. 

IGRALNI SALON" 
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Kopitar je kralj med 
hokejskimi lipicanci 
v The Hockey News Magazin, reviji o 
severnoameriškem hokeju, moštvo Los 
Angeles Kings primerjajo s kobilarno 
lipicanskih žrebcev, med katerimi je prvo 
ime Anže Kopitar. 

Stran 7 

Novo Življenje 
starega rešilca 
Najprej je bil reševalni kombi. Potem 
je postat rešilec za male živali. Zdaj pa 
je že nekaj časa Gizelca, doma narejen 
zebrasti avtodom. Doslej je prevozila 
že prek štiristo tisoč kilometrov in kot 
kaže, se še dolgo ne bo ustavila ... 

Stran 15 
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Moč jeklenih 
v Kosovi graščini je na ogled razstava o zgodovini jeseniškega hokeja. 

URŠA PETERNEL 

V sredo so v Kosovi graščini 
na Jesenicah odprli razstavo 
z naslovom Moč jeklenih -
Iz zgodovine jeseniškega 
hokeja. Kot je povedala di-
rektorica Gornjesavskega 
muzeja Jesenice Irena La-
čen Ben^ičič, so pobudo za 
razstavo dali ljubitelji hoke-
ja, ki jih na Jesenicah ne 
manjka. Kot na mnogih tek-
mah so tudi tokrat strnili vr-
ste in pomagali pri zbiranju 
gradiva za razstavo, ki po be-
sedah Lačen Benedičičeve 
ni splošen pregled zgodovi-
ne jeseniškega hokeja, tem-
več prinaša predvsem naj-
bolj zanimive utrinke začet-
kov hokeja na Jesenicah, 
spomine igralcev, predstav-
ljene so jeseniške hokejske 
druiine, jeseniški hokejski 
klub v številkah, pripravili 
pa so tudi pregled članov in 
delavcev hokejskega kluba 
Jesenice, ki s svojim delom 

Na sliki so od leve proti desni: eden prvih hokejistov v zgodovini jeseniškega hokeja In 
član prve generacije državnih pn^akov leta 1957 Boris Čebulj, eden od graditeljev umetnega 
drsališča v jeseniški hali Vinko Zorman, dolgoletni tehnični vodja HK Acronl Jesenice in 
organizator hokejskih turnirjev Brane Jeršin, bivši predsednik H K Acroni Jesenice Slavko 
Ažman in župan Jesenic Tomaž Tom Mencinger. 1 FOTo: ANKA BUIOVEC 

prispevajo k športnim rezul-
tatom jeseniških hokejistov 
... Poseben poudarek so dali 
letošnji 50-Ietnici osvojitve 
prvega naslova državnih pr-
vakov. Avtorji razstave so 

Gradivo za razstavo so prispevali Jože Anderle, 
Andraž in Saša Berlisk, Jože Bertoncelj, Berti 
Brun, David Cvetanovič, Boris Čebulj, Franci 
Črv, Albin in Vlasta Felc, Boštjan Fon, Erika 
Heim, Gorazd Hiti, Iztok Jenko, Branko Jeršin, 
Danijel Klemene, Peter Klemene, Tatjana Košir, 
Emest Medja, Stane Muzetič, Cveto Pretnar, 
Viktor Ravnik, Leopold Strajnar, Iztok Svetina, 
Boštjan Šom, Drago Terlikar in Ljudmila Tumšek. 

Zdenka Torkar Tahir, Mar-
ko Mugerli in Tone Kono-
belj iz muzeja, pomagala sta 
Janko Rabič in Branko Jer-
šin, veliko gradiva pa so pri-
spevali tudi navijači in ljubi-
telji hokeja. "Gre za nepre-
cenljiv material, od navija-
ških zastav, himen, dresov, 
hokejskih palic, ki jih hrani-
jo posamezniki, do filmskih 
zapisov. Nekateri so nam 
gradivo posodili, drugi pa 
odstopili v trajno last," je po-
vedala Irena Lačen Benedi-
čič. Projekt Gornjesavskega 
muzeja Jesenice, ki sta ga fi-
nančno podprla ministrstvo 
za kultiiro in Občina Jeseni-
ce, je tako plod sodelovanja 

strokovnih sodelavcev mu-
zeja, Zavoda za šport Jeseni-
ce in neprecenljive pomoči 
hokejistov in Jeseničanov. 
V Kosovi graščini bo razsta-
va na ogled do 25. januarja, 
nato jo bodo februarja prese-
lili v Liznjekovo domačijo v 
Kranjsko Goro, marca pa bo 
na ogled v hokejski hali Pod-
mežakla. Tako si jo bodo lah-
ko ogledali tudi redni obis-
kovalci hokejskih tekem. Od 
junija do avgusta prihodnje 
leto pa bodo z razstavo go-
stovali na Ravnah na Koro-
škem. Razstava je odlična 
osnova za morebitni bodoči 
muzej hokeja, ki bi lahko na-
stal prav na Jesenicah. 

OBČINSKE NOVICE 

Prihaja 
optično omrežje 

Družba Cratel je z Občino 
Jesenice podpisala pogodbo 
za gradnjo najsodobnejšega 
širokopasovnega optičnega 
te lekomunikac i j skega 
omrežja. 

stran 3 
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Na Karavankah se 
pripravljajo na ukinitev 
mejnih kontrol 

Z 21. decembrom bodo uki-
nili mejne kontrole, zato 
bodo odstranili nekatere 
objekte in jih preuredili. 

Stran 4 

KULTURA 

v kinu le po 30 
gledalcev na predstavo 
Jeseniški kino je v težavah, 
zaradi slabega obiska so uki-
nili nedeljske predstave, gro-
zi jim požami inšpektor... 

stran 6 

ZANIMIVOSTI 

Mladostne sanje 
so se uresničile 
Zlatar Franci Lavtižar s svojo 
soprogo Jano je dosanjal 
njune skupne sanje in za na-
meček kot poklon slovenski 
tradiciji ob odprtju salona 
predstavil še kozolec iz čiste-
ga srebra. 

Stran i i 

Jubilejni, dvajseti 
Čufarjevi dnevi 
Na Jesenicah do ponedeljka poteka festival 
ljubiteljskih gledališč Čufarjevi dnevi. 

URŠA PETERNEL 

V torek so se z odprtjem fo-
torazstave in javnim poslu-
šanjem radijske igre Toneta 
Čufarja Polom na Jesenicah 
pričeli letošnji jubilejni, 
dvajseti Čufarjevi dnevi, ki 
bodo trajali do ponedeljka, 
19. novembra. Slovesno so 
jih odprli v sredo zvečer, ko 
so domači igralci odigrali 
uvodno in hkrati že prvo 
tekmovalno predstavo Ta ve-
seli dan ali Matiček se ženi. 

spod Lovec avtorja Georgesa 
Feydeauja v režiji Mihe Alu-
jeviča in v izvedhi Amater-
skega gledališkega ansam-
bla KUD Zarja Trnovlje -
Celje; Denar z neba avtorja 
Raya Cooneya v režiji Sreč-
ka Centriha in v izvedbi Gle-
dališke skupine KD Ivan Ka-
učič Ljutomer; Iz spomina 
(konstrukt sodobne sloven-
ske in svetovne poezije) av-
torice Milene Olip v režiji 
Michaela Krištofa in izvedbi 
Mladinske gledališke skupi-

Čufarjeve dneve so začeli s predstavo domačih gledališčnikov 
Ta veseli dan ali Matiček se ženi. I FoTo: ANKA BULOVEC 

Kot je povedala direktorica 
Gledališča Toneta Čufarja 
Jesenice Branka Smole, so 
na razpis za 20. Čufarjeve 
dneve slovenska ljubiteljska 
gledališča nominirala pri-
bližno enako število uprizo-
ritev kot prejšnja leta. V tek-
movalni program se je iz-
med 19 prijavljenih po izbo-
ru selektorja Alena Jelena 
uvrstilo sedem predstav, in 
sicer Hamlet stroj avtorja 
Heinerja Miillerja v režiji 
Svita Vurberškega & Co. ter 
v izvedbi Gledališča Gnosis, 
MKUD Ivan Cankar, II. 
Gimnazija Maribor; Hrup 
za odrom avtorja Michala 
Frayna v režiji Matije Mil-
činskega in v izvedbi Loške-
ga odra iz Škofje Loke; Go-

ne KPD Planina v Selah 2 
avstrijske Koroške ter Prigo-
de dobrega vojaka Švejka Ja-
roslava Haška v režiji Goj-
mirja Lešnjaka - Gojca in v 
izvedbi Šentjakobskega gle-
dališča Ljubljana. Predstava 

izboru Gledališča Toneta 
Čufarja pa je bila že omenje-
ni Ta veseli dan ali Matiček 
se Ženi Antona Tomaža Lin-
harta v režiji Alena Jelena in 
v izvedbi gledališke skupine 
pri Gledališču Toneta Čufar-
ja Jesenice. 
Zaključek festivala bo v po-
nedeljek, ko bodo podelili 
nagrade in plakete Toneta 
Čufarja, gledalce pa čaka 
tudi poslastica - premiera 
koprodukcijske predstave 
Županova Micka. 

http://WWW.GORE
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županove novičke 
URŠA P E T E R N E L 

Na zadnji seji občinskega 
sveta je župan Tomaž Tom 
Mencinger občinske svetni-
ke seznanil z nekaterimi ak-
tualnimi informacijami. 
• Parkirišče pri pokopališču 
na Blejski Dobravi je že as-
faltirano in označeno, treba 
je postaviti še svetilke in po-
saditi drevesa, potem pa bo 
to parkirišče dokončno ure-
jeno. 
- Pri gradnji pločnika od 
Splošne bolnice Jesenice 
proti Hrušici je zaključena 
prva faza del. Druga faza 
gradnje pločnika pa bo bis-
tveno bolj zahtevna, ker 
bodo dela potekala na plazo-
vitem območju. 
- Postopki okoli polnilnice 
karavanške vode se še vedno 
razpletajo. Občini Jesenice 
in Kranjska Gora sta svoj del 
že naredili, sedaj pa čakata 
na vodno dovoljenje, ki naj 
bi ga izdalo ministrstvo za 
okolje in prostor. 

Tomaž Tom Mencinger 

- Pošta Slovenije bo na Jese-
nicah gradila novo pošto na 
lokaciji med Plinstalom in 
Energetiko. To bo popolno-
ma nov objekt, ki bo po-
membna pridobitev za obči-
no Jesenice. Poleg tega naj 
bi Pošta Slovenije svojo po-
slovalnico na Slovenskem 
Javomiku preselila v prosto-
re Turista. 

Parkirišče pri pokopališču je urejeno. iFoTo:i>NEzPi»N 

Servis računalniške opreme 
• osebni računalniki. 

• prenosni računalniki, 
• tiskalniki, monitorji, telefaksi, 

• računalniške mreže in internet, 
• čiščenje računalniških virusov 
• protivirusni program F-secure 

• nadgradnje računalnikov 
• Pooblaičen servis za računalnika PCX In 

tiskalnike Brottur 

Pokličite nas! 
Pomagali vam 

bomo. 

Cesta želazarjev 7a, Jesenice, tel. (045 58-36-444, w;.- v.3bm.sl 
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Vprašanja in pobude 
občinskih svetnikov 
BOŽENA R O N N E R 

(Iz gradiv za sejo Občinske-
ga sveta) 

Pobuda št, 109 svetnice 
Ljudmile Ilenič (Enako po-
budo je daJa tudi članica Od-
bora za gospodarstvo Matil-
da KUnar) 
Svetnica Ljudmila Ilenič je 
posredovala pobudo za ure-
ditev klavnice za drobnico na 
Jesenicah. Projekt naj bi se 
izvedel skupaj z Občino 
Kranjska Gora. Glede na ve-
ljavno zakonodajo, lahko rej-
ci drobnice opravijo zakole 
živali na domu le za lastne 
potrebe. Za vse namene pro-
daje je treba zakole izvršiti v 
registrirani klavnici. Za ko-
riščenje teh storitev je naj-
bližja Klavnica v Škofji Loki. 
Rejci, ki želijo spoštovati 
predpise, so torej dolžni od-
peljati (z za to primemim vo-
zilom in izpitom za prevoze 
živali) živali v Škofjo Loko. 
Ob tem je treba poudariti, da 
eno jagnje, primemo za za-
kol, stane od petdeset do se-
demdeset evrov, toliko ali še 
več znašajo tudi stroški pre-
voza in zakola ter še dostava 
mesa nazaj. Stroške je seve-
da mogoče poceniti s skup-
nim prevozom več živali 
hkrati, tega pa manjši rejci 
ne morejo, ker nimajo tako 
obsežne proizvodnje za trg, 
pa tudi povpraševanje je pri-
ložnostno. Prav ti manjši rej-
ci (pod približno 25 glav 
odraslih živali) vzdržujejo 
velik del krajine v najtežjih 
razmerah. Prvič so to rejci, 
ki so zaposleni in z željo, da 
še naprej obdelujejo svoje 
površine, pospešujejo proiz-
vodnjo - se preusmerijo v 
rejo drobnice. Prav ti obdela-
jo vse male robove, grape in 
strme travnike, česar veliki 
kmetje fizično in časovno ne 
zmorejo oz. ne utegnejo. Ti 
obdelajo le svoj del, če pa že 
uporabljajo najete površine, 
pa prevzamejo le lepše obde-
lovalne površine, ki jih je 
možno obdelati strojno. Po-
sledica je seveda opuščanje 
obdelave in zaraščanje naj-
lepših koščkov naše kultur-
ne krajine. Izpolnjevanje za-
htev glede zakola seveda ra-
zumemo kot skrb za varstvo 
potrošnika, vendar se je 
hkrati treba zavedati, da rejci 
drobnice zastonj ali v zgubo 
živali ne bodo redili. To so 
dejstva, kako nujna bi bila 
rešitev urejenega klanja -
vsaj drobnice - nekje na bliž-
nji lokaciji, na dosegu z ma-
limi stroški, ki bi jih ekono-
mika reje še prenesla. Prak-
tično stroškov prevoza ne bi 
smelo biti • kar rešuje ureje-
na klavnica v neposredni bli-
žini. Menim, da bi še pose-
bej morali poiskati način 
subvencioniranja stroškov 
zakola, da bi se malemu rej-
cu še splačalo prodati jagnje-

ta tako, kot zahtevajo predpi-
si. Sedanja situacija je vse^-
kor pisana na kožo kršenju 
predpisov in spodbujanju 
opuščanja reje in s tem po-
sredno zaraščanju in izgub-
ljanju kidturne krajine. Ure-
ditev klavnice za drobnico bi 
bila nujna - vsaj v okvim svo-
je občine (Jesenice, Kranjska 
Gora, Žirovnica) ena. 

Odgovor Oddelka za gospo-
darstvo 
Na pobudo KGZS, Zavoda 
Kranj, Oddelka za kmetijsko 
svetovanje, enota Jesenice, 
je bil sklican sestanek, na 
katerem je bila predstavlje-
na osnovna ideja ureditve 
klavnice za drobnico z na-
vedbo možne lokacije. Tega 
sestanka so se udeležili tudi 
predstavniki Občine Jeseni-
ce. Izpostavljena je bila 
osnovna ideja, da bi se z na-
menom vzpostavitve klavni-
ce za drobnico odkupil ob-
jekt v lasti družbe KOTO 
Ljubljana, ki je lociran poleg 
objekta JEM, zato je bil na 
sestanku prisoten tudi di-
rektor družbe KOTO Ljub-
ljana. Dogovorjeno je bilo, 
da se priprava projekta na-
daljuje, za izvedbo pa po-
skuša pridobiti največjo 
možno višino sofinancira-
nja iz državnega proračuna 
oz. evropskih sredstev, ki so 
namenjena izvajanju takš-
nih ukrepov. Ob tem je tre-
ba poudariti, da v primeru 
klavnice za drobnico ne gre 
za javni projekt, katerega 
nosilec in investitor bi lahko 
bila Občina Jesenice, pač pa 
gre za zasebno iniciativo rej-
cev drobnice, združenih v 
Društvu rejcev drobnice 
Zgornje Gorenjske. Lokalna 
skupnost lahko pomaga pri 
izdelavi zasnov projekta z 
znanjem in izkušnjami pri 
pripravi podobnih projek-
tov, ne more pa biti financer 
aktivnosti niti v fazi priprave 
niti kasneje v fazi izvedbe. V 
celotnem projektu se je tre-
ba zavedati, da se bo z vzpo-
stavitvijo klavnice izvajala 
tržna dejavnost, s katero se 
bo moral nosilec (praviloma 
investitor) tudi dejansko 
ukvarjati. V nobenem pri-
meru to ne more biti lokalna 
skupnost. Zato mora biti 
prvi korak pri pripravi pro-
jekta določitev investitorja, 
kajti celotno načrtovanje, iz-
vedba in izvajanje dejavno-
sti mora biti na njegovi stra-
ni. Lahko pa se zasebni inve-
stitor v fazi tako priprave kot 
izvedbe investicije prijavlja 
na javne razpise za dodelje-
vanje spodbud v kmetijstvu 
bodisi na lokalni ali državni 
ravni in tako pridobi tudi 
ustrezno sofinanciranje. 

Pobuda št. 130 svetnika An-
dreja Čemeta: 
V program nakupa stvame-
ga premoženja naj se uvrsti-

ta parceli s parcelnima šte-
villama 1858/0, vpisana pri 
ZVK 1034 Stanovanjski 
sklad RS, in 1859/0, vpisana 
pri ZKV 1102 Stanovanjsko 
podjetje, d. o. o., s sedežem 
v Ravnah na Koroškem, obe 
v k. o. Blejska Dobrava. 

Odgovor Oddelka za gospo-
darstvo: 
Občina Jesenice že dalj časa 
vodi aktivnosti za vzpostavi-
tev in obnovitev vaškega je-
dra na Blejski Dobravi. Po-
membno oviro pri realizaci-
ji projektov predstavlja last-
ništvo zemljišča s parcelno 
številko 1858/0, k. o. Blejska 
Dobrava, ki je v lasti Stano-
vanjskega sklada Republike 

Odgovor oddelka za okolje 
in prostor: 
Večstanovanjske stavbe na 
območju občine Jesenice 
imajo v upravljanju različne 
gospodarske družbe, ki so 
registrirane za izvajanje to-
vrstne dejavnosti. Če ima 
večstanovanjska stavba več 
kot dva etažna lastnika in 
več kot osem posameznih 
delov, so etažni lastniki 
dolžni določiti upravnika, 
upravnik pa je dolžan z etaž-
nimi lastniki skleniti pogod-
bo o opravljanju upravni-
ških storitev. Razmerja med 
upravniki in etažnimi lastni-
ki ureja Stanovanjski zakon. 
Letos se je pojavilo nekaj po-
nudnikov, ki izvajajo nape-

Občina Jesenice že dalj časa vodi aktivnosti za vzpostavitev 
in obnovitev vaškega jedra na Blejski Dobravi. 

Slovenije, in 1859/0, vpisa-
na pri ZKV 1102 Stanovanj-
sko podjetje, d. o. o. Glede 
na pomembnost in močno 
razvojno komponento zem-
ljišča območja Krajevne 
skupnosti Blejska Dobrava, 
smo podali Stanovanjskemu 
skladu pobudo za brezpla-
čen prenos zemljišča na Ob-
čino Jesenice. Zemljišče s 
parcelnima številkama 
1858/0 in 1859/0 še ni bilo 
uvrščeno v Letni načrt pri-
dobivanja stvarnega premo-
ženja Občine Jesenice. V 
primeru pozitivnega odgo-
vora s strani Stanovanjskega 
sklada bomo predmetno 
zemljišče v skladu s 15. čle-
nom Uredbe o stvarnem 
premoženju države, pokra-
jin in občin (Ur. 1. RS 
84/2007) naknadno uvrstili 
v ta program in nato v skla-
du z veljavno zakonodajo iz-
peljali postopek pridobiva-
nja zemljišča. 

Pobuda št. 123 svetnika Ibra-
hima Smajiča 
Po večstanovanjskih hišah -
stolpnicah različni ponudni-
ki del "nekaj vrtajo oz. 
opravljajo neka dela", zato 
predlaga, da se o tem obve-
stijo upravljavci stavb in da 
se dogovori, kako to prepre-
čiti ter kdo je lahko izvajalec 
posameznih del. 

Ijavo optičnega kabla po 
skupnih prostorih večstano-
vanjskih stavb. Občina Jese-
nice je za stanovanja v svoji 
lasti izdala soglasja za iz-
vedbo omenjenih del Tele-
komu Slovenije, d. d, in po-
oblastila upravnike posa-
meznih stavb, da z njimi 
sklene pogodbo o izvedbi 
teh del. Za izdelavo optične 
napeljave je potrebno so-
glasje več kot petdeset od-
stotkov vseh etažnih lastni-
kov. Po besedah upravnikov 
so ponudniki sami pridobi-
vali pisna soglasja nepo-
sredno pri etažnih lastni-
kih, in ko so pridobili več 
kot petdeset odstotkov so-
glasij vseh etažnih lastni-
kov, so ta dostavili upravni-
kom stavb, ki so nato z iz-
branim ponudnikom skle-
nili pogodbo. Če stanovalci 
in etažni lastniki stavb ne 
vedo, kdo od ponudnikov je 
izbral zadostno število so-
glasij. predlagamo, da se za 
tovrstno informacijo obrne-
jo neposredno na upravnika 
stavbe, v kateri se dela izva-
jajo. Pristojni občinski 
upravni organ bo vsem 
upravnikom stavb posredo-
vala poziv, da stanovalce 
večstanovanjskih stavb 
sproti obveščajo z izvaja-
njem del na skupnih delih, 
objektih in napravah stavb. 
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Prihaja optično omrežje 
Družba Cratel je z Občino )esenice podpisala pogodbo za gradnjo najsodobnejšega širokopasovnega 
optičnega telekomunikacijskega omrežja. 

URŠA PETERNEL 

Ptujsko podjetje Gratel je z 
Občino Jesenice podpisalo 
služnostno pogodbo za grad-
njo najsodobnejšega široko-
pasovnega optičnega teleko-
munikacijskega omrežja. 
Pripravljalna dela za začetek 
gradnje že potekajo. Poob-
laščeni predstavniki podjetja 
pri občanih še pobirajo so-
glasja h gradnji, v nekaterih 
objektih pa že urejajo notra-
nje instalacije. Gradbena 
dela naj bi trajala predvido-
ma leto dni. "Po končani 
gradnji in preplastitvi cestišč 
bodo sledila še montažna 
dela in vzpostavitev optičnih 
central, prek katerih bodo 
uporabniki povezani v 
omrežje. Predvidevamo, da 
bodo vsa dela končana čez 
dve leti," je poudaril direktor 
Gratela Drago Štrafela. 
In kaj bo širokopasovno 
optično telekomunikacijsko 
omrežje prineslo Jeseniča-

Gradnja Cratelov^a omrežja v Kranju, kmalu naj bi začeli kopati na Jesenicah. 

nom? Najmodernejša optič-
na infrastruktura bo omogo-
čala uporabo najsodobnejših 
telekomunikacijskih storitev 
po ugodnih cenah: hitre in-
temetne povezave in prenos 
podatkov, spremljanje števil-

nih televizijskih programov 
ter telefoniranje prek spleta, 
odgovarjajo na Gratelu. 
Gratel namerava v desetih 
letih vzpostaviti omrežje po 
vsej Sloveniji. Doslej so 
optično infrastrukturo že 

zgradili v Kranju, Kopru in v 
Šiški v Ljubljani, gradijo pa 
jo še v Novem mestu, Mur-
ski Soboti, Velenju, Maribo-
ru, za Bežigradom, v Mo-
stah in centru v Ljubljani ter 
v Luciji. 

Za hitrejši razvoj vasi 
Igor Arh z Blejske Dobrave je občinski svetnik na listi SD. "Nobena stvar ni tako slaba, da ne bi 
mogla biti za nekaj koristna," se glasi eno od njegovih vodil. 

URŠA PETERNEL 

Kratka osebna predstavitev: 
datum in kraj rojstva, stan, 
število otrok, kaj ste po izob-
razbi, kje ste zaposleni 
"Rojen sem na Jesenicah 
20. septembra 1957, od roj-
stva naprej stanujem na 
Blejski Dobravi, kjer smo si 
z družino preuredili gospo-
darsko poslopje v stanova-
nje. Z ženo imava trojčke, 
stare 22 let. Hčerka študira 
na Pedagoški fakiilteti, eden 
od sinov je študent Medicin-
ske fakultete, drugi pa je za-
radi težav v razvoju med ted-
nom nastanjen v Domu Ma-
tevža Langusa v Radovljici. 
Sam sem dokončal srednjo 
ekonomsko šolo na Jeseni-
cah, sedaj pa se trudim z vo-
denjem manjše družbe na 
Jesenicah, kjer se ukvarja-
mo z obdelovanjem in pre-
delovanjem lesa." 

Želim si, da bi Občina Jese-
nice postala... 
"Občina Jesenice je po mo-
jem mnenju v zadnjih letih 
močno napredovala, tako v 
smislu višjega standarda 
občanov kot tudi v gospo-
darskem smislu in mislim, 
da je k takemu stanju pripo-
mogla v veliki meri tudi ob-
činska politika v preteklem 
in sedanjem obdobju. Seve-
da pa je treba še veliko po-
storiti, da bo življenje oziro-
ma standard še boljši in 
bodo izpolnjeni pogoji, da 
bodo mladi z veseljem osta-
jali doma oziroma da se 

V / 

Igor Arh 

bodo z veseljem vračali tisti, 
ki so odšli, ker niso imeli 
možnosti za ustvarjanje. 
Želim si, da bi bila jeseni-
ška občina moderna občina 
z močnim razvojnim poten-
cialom, z urejeno komunal-
no infrastrukturo in dobro 
celostno ponudbo na social-
nem, kulturnem in šport-
nem področju. Seveda pa se 
bomo občani najprej morali 
naučiti ceniti tisto, kar že 
imamo, da bomo lahko 
imeli še boljše." 

Katere cilje zasledujete kot 
občinski svetnik? 
"Ker prihajam iz vaške kra-
jevne skupnosti, kjer ima-
mo drugačne težave in želje 
kot v mestu, mi je prednost-
na usmeritev spodbujanje 
zagotavljanja kvalitetnih 
razmer življenja na vasi, se-
veda s tem, da se ohranijo 
vse posebnosti, v katerih se 

vas razlikuje od mesta. Pod-
piram pa tudi socialno na-
ravnane projekte v občini, 
da bi z njimi v večji meri iz-
ravnali socialne razlike med 
občani." 

Katere svoje tri osebnostne 
lastnosti bi izpostavili (pozi-
tivne ali negativne)? 
"O svojih dobrih lastnostih 
je težko govoriti, slabe pa je 
bolje zamolčati. Če pa bi 
tehtal med lastnostmi, ki jih 
imam, se mi zdi, da se je še 
največkrat izkazala za dobro 
ta, da velikokrat poskušam 
svoje odločitve najprej pre-
tehtati pri sebi in jih šele po-
tem posredovati naprej." 

Najljubši bobi oziroma pre-
življanje prostega časa? 
"Po sili razmer sem pred do-
brim letom moral od očeta 
prevzeti nekaj panjev s čebe-
lami, tako da mi te vzamejo 
največ prostega časa. Sem 
pa po svoje vesel, da sem se 
začel ukvarjati s čebelarstvom, 
saj čebele človeka prisilijo, 
da se pri delu z njimi umiri, 
hkrati pa s tem nadaljujem 
tudi družinsko tradicijo." 

Zadnja prebrana knjiga? 
"Nazadnje sem prebral Do-
brega vojaka Švejka Jarosla-
va Haška (mislim, da petič), 
saj se mi zdi njegov preprost 
himior nekaj najboljšega za 
razvedritev." 

Najljubši kraj za dopust 
"Zadnja leta smo se že kar 
navadili na prijetno okolje v 

Strunjanu, letos pa smo le-
tovali v Ankaranu. Mnenja 
sem, da se naša slovenska 
obala lahko kosa z vsemi 
drugimi. Prosti čas pa rad 
preživljam tudi na visoko-
gorju v naši bližnji okolici." 

Na kaj ste v življenju najbolj 
ponosni? 
"Na svojo družino, seveda, z 
željo, da bi vsi v čim večji 
meri uresničili zastavljene 
cilje." 

Življenjsko vodilo ali moto 
"Nobena stvar ni tako slaba, 
da ne bi mogla biti za nekaj 
koristna." 

Vprašanje o aktualnem do-
gajanju: na Blejski Dobravi 
ste vendarle dobili urejeno 
parkirišče pri pokopališču. 
Kako ste zadovoljni z obno-
vo? Kako kaže z gradnjo 
pločnika skozi kraj? 
"Končno, parkirišče pri po-
kopališču je bilo že dolgo 
časa tarča kritik in na žalost 
nikoli ni bilo zadosti prave 
volje, da bi se problem rešil. 
Tokrat gre občini z župa-
nom na čelu zahvala, da se 
je projekt končno zaključil. 
Mislim, da pokopališče po 
arhitekturni zasnovi in ure-
jenosti premalo cenimo. Pri 
pločniku skozi naselje pa je 
predračunska vrednost pro-
jekta žal previsoka, da bi ga 
občina lahko financirala 
brez dodatnih sredstev drža-
ve ali celo EU. Želja vseh 
nas krajanov je, da bi se dela 
pričela čim prej." 

NOVO, NOVO - možnost nakupa 
elementov in samovgradnje 
JESENICE, 0 4 / 5 8 6 33 70 
GSM: 040 /201 4 8 8 
KRANJ, Savska c. 34 
0 4 / 2 3 6 81 60 o \o 

- za novogradnje 
- zamenjava starih oken 
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Energetsko potratno 
stanje pripravljenosti 
NATAŠA HAREI 

Električni aparati elektriko 
porabljajo ne samo takrat, 
ko delujejo, ampak tudi ta-
krat, ko čakajo v pripravlje-
nosti. Večina gospodinjskih 
aparatov in zabavne elektro-
nike so večino časa, ko jih 
ne uporabljamo, v stanju 
pripravljenosti in takrat po-
rabijo okoli dva odstotka vse 
porabljene energije v sveto-
vnem merilu. Takšne napra-
ve so narejene tako, da jih je 
veliko lažje pustiti v stanju 
pripravljenosti kot pa izklo-
piti. Takšni so televizorji, vi-
deorekorderji in DVD-pred-
vajalniki, radijski sprejem-
niki - skratka vse, kar vklap-
Ijamo z daljinskim uprav-
Ijalnikom. 
Potem so tu še aparati, pri 
katerih je stanje pripravlje-
nosti nujno zaradi vzdrževa-
nja dodatnih funkcij - na 
primer prikaz ure na pečici. 
Seveda pa je še cela vrsta 
električnih aparatov, ki so 
več čas priključeni na 

omrežje, in to povsem brez 
potrebe - na primer baterij-
ski sesalniki, ki se nepresta-
no polnijo, računalniški za-
sloni, ki so v stanju priprav-
ljenosti tudi takrat, ko je ra-
čunalnik izključen, pa pol-
nilci mobilnih telefonov, ki 
ves čas čakajo v vtičnici. 
V povprečnem gospodinj-
stvu je vsaj deset naprav, ki 
porabljajo energijo v stanju 
pripravljenosti, seznam pa 
je lahko dolg tudi do petde-
set. Najpogostejši so: mikro-
valovna pečica, električna 
pečica, osebni računalnik, 
računalniški zaslon, tiskal-
nik, televizor, DVD-predva-
jalnik, satelitski sprejemnik, 
domači kino, halogenske 
svetilke in sistem za daljin-
sko odpiranje garažnih vrat. 
In kako se temu izogniti? 
Naprave takrat, ko jih ne po-
trebujemo, izključimo iz 
vtičnice. Ker so vtičnice obi-
čajno na zelo nedostopnih 
mestih, je smotrno uporabi-
ti podaljšek z vgrajenim sti-
kalom. 

Prevozi naftnih 
derivatov 

Tomaž Vilman s. p. 
Plavški rovt 7, 
4 2 7 0 lesenice 

RAZVOZ INDOSTAVA KURILNEGA OLJA 
GSM: 0 3 1 2 1 8 0 3 8 

e-mail: tomaz.vilman@siol.net 

FASADERSTVO • STROJNI OMETI 
GSM: 041 584 227, FAX.: 04/ 583 62 31 

oirrgin VlHoc > p.. UBu cnoterai«, 42» 

TRGOVINA Z METRSKIM BLAGOM 
Alpska 37, Lesce, 
tel.: 04/531-87-57 

Za mrzle zimske dni | 
vam nudimo pestro izbiro: i 

• bombažev • viskoze • lanu • jerseya | 
• blaga za svečane priložnosti I 

• Poleg naštetega vam nudimo veliko izbiro ® 
podlog, zadrg, sukancev, gumbov I 

in ostale pozamenteri je . , | 

Delovni čas od 9.00 do 19.00, sobota od 8.00 do 12.00 

OniKÂMESEC 
OČESNA AMBULANTA 

Titova 31, Jesenice, 
tel.: 04/5832-663 

V)daMthet6£aD 

G G 

mali oglasi 
04/2014247, 

e-po§ta: m3lioglasi@g-glas.5i 
www.gorenjskiglas.si 

Na Karavankah se pripravljajo 
na ukinitev mejnih kontrol 
z 21. decembrom bodo ukinili mejne kontrole, zato bodo odstranili nekatere objekte in jih preuredili. 
Urejajo tudi vozne pasove za sproščen in nemoten promet. 

JANKO RABIČ 

Del pokrajine ob reki Savi 
od Hrušice proti Mojstrani 
je pred šestnajstimi leti pov-
sem spremenil podobo. 
Cestni predor skozi Kara-
vanke s spremljajočimi ob-
jekti na bližnjem platoju je 
Sloveniji odprl novo okno v 
Evropo. Od odprtja 1. junija 
1991 se je po bolj skrom-
nem začetku promet začel 
povečevati iz leta v leto in 
danes si marsikdo sploh ne 
more predstavljati, koliko 
vozil in potnikov prečka ta 
mejni prehod letno. Po po-
datldh Postaje mejne polici-
je Karavanke se ta številka 
letno suče okrog vrtoglavih 
osem milijonov potnikov, ki 
se prepeljejo v petih milijo-
nih vozil. Samo v letošnji 
poletni sezoni od 20. junija 
do 2 0 . septembra je v obe 
smeri peljalo več kot milijon 
vozil, v katerih je bilo okoli 
tri milijone potnikov. Naj-
večje preseljevanje narodov 
z zahoda skozi Slovenijo 
proti Hrvaški in naprej v 
vzhodne države je v polemih 
mesecih. 
Pomočnik komandirja poli-
cijski inšpektor Roman Zu-
pane pravi: "Povečan pro-
met v glavni poletni sezoni 
se ob vstopu v Slovenijo za-
čenja po 10. juliju, ob izsto-
pu pa po 20. avgustu. V 
osemdesetih odstotkih so to 
tuji državljani. Za tako za-
htevno delo se ustrezno 

IVIEJIMA 

I POLICIJA 

Od 2 2 . decembra naprej bo takšna kontrola voznikov na 
državni meji z Avstrijo le še zgodovina. 

organizacijsko in kadrovsko 
temeljito pripravimo. Kljub 
takšni množici potnikov 
tudi letos z zadovoljstvom 
ugotavljamo, da nam ni bilo 
treba izvajati kakšnih nuj-
nih ukrepov za zagotavljanje 
varnosti." Vsi potniki pa se 
ne pripeljejo s poštenimi na-
meni. Med njimi se znajde-
jo tudi nepridipravi. Polici-
sti so letos s njimi imeli do-
sti dela in bili uspešni pri 
odkrivanju kaznivih dejanj. 
Srečevali so se z novimi ob-
likami kriminalitete. Gre za 
naprave za goljufije z banč-
nimi karticami. Beležili so 
več primerov ponarejenih li-
stin. Odkrivali so prehitre 
voznike, tudi alkoholizirane. 
Z letošnjim 21. decembrom 
se tako kot za druge cestne 

OBČINA J E S E N I C E 
STROKOVNA KOMISUA 
ZA IZVEDBO POSTOPKOV RAZPOLAGANJA 
Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM 
V LASTI OBČINE J E S E N I C E 

prehode Evropske unije tudi 
za Karavanke začenja novo 
obdobje. Prometni tokovi 
bodo postali še bolj odprti in 
verjetno še bolj množični. "S 
širitvijo šengenskega ob-
močja se odpravlja mejna 
kontrola na notranji meji," 
pravi Roman Zupane. "Pro-
met bo še bolj sproščen, ven-
dar to ne pomeni, da bo poli-
cija opustila nekatere ukre-
pe. Ravno nasprotno, začeli 
se bodo izvajati ukrepi, ki 
bodo usmerjeni k prepreče-
vanju mednarodne krimina-
litete, ugotavljanju nedovo-
ljenih vstopov v državo in bi-
vanju tujcev na območju Re-
publike Slovenije. Za to bo 
skrbela posebna enota, ki bo 
na posameznih območjih te 
naloge izvajala. Res, da od 

Pomočnik komandirja 
Mejne policijske postaje 
Karavanke Roman Zupane 

omenjenega datuma ne bo 
več fizične prisotnosti polici-
stov na mejnem prehodu 
Karavanke na Hrušici, ven-
dar morajo občani ob presto-
pu državne meje še vedno 
imeti s seboj vse listine, ki so 
jih uporabljali doslej. Te jim 
v drugih državah služijo za 
dokazovanje identitete oziro-
ma za uveljavljanje nekate-
rih pravic." 
Na mejnem cestnem preho-
du Karavanke te dni poteka-
jo obsežne priprave za izva-
janje nalog, ki so določene z 
uvedbo šengenskega ob-
močja. Zaradi ukinitve mej-
nih kontrol bodo odstranili 
nekatere objekte in jih preu-
redili. Urejajo tudi vozne pa-
sove za sproščen in nemo-
ten promet. 

Datum: 5 . november 2 0 0 7 
Številka: 4 6 1 - 4 0 / 9 9 

Na podlagi 4 5 . člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju io uprav-
ljanju s stvarnim premoženjem države in obdin (Uradni list R S , št. 
1 2 / 0 3 in spr.), v povezavi z 2. odstavkom 40.6 lena Zakona o stvar-
nem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. list RS , št. 1 4 / 2 0 0 7 ) 
in 74. členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in 
otičin (Ur. list RS, št. 8 4 / 2 0 0 7 in spremembe), ter na podlagi skle-
pa Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 2 5 . oktobra 2007 otJ-
javfja Strokovna komisija za izvedbo postopkov razpolaganja z ne-
premičnltTi premoženjem v lasti Občine Jesenice naslednji 

POZIV ZA JAVNO ZBIRANJE PONUDB 
ZA PRODAJO ZEMLJIŠČA 

1 . Predmet prodaje je zazidano stavbno zemljišče po Razpisni do-
kumentaciji v lasti Občine Jesenice : pare. št.: 6 1 5 / 1 , s tavba v 
izmeri 3 5 5 m 2 In dvorišče v Izmeri 1 0 1 0 m2, k.o. J e s e n i c e . 
Izhodiščna cena za zemljišče je določena na m 2 in z n a š a 4 9 
EUR, skupaj tako 6 6 . 8 8 5 , 0 0 EUR. Cena ne vključuje davka na 
promet nepremičnin, ki ga plača kupec. Prodajna pogodba bo 
sklenjena v obliki notarskega zapisa s klavzulo neposredne iz-
vršljivosti. Kupec je tako dolžan nositi tudi vse stroške sklenitve 
pravnega posla. Zemljišče je naprodaj kot celota (možna je tudi 
enotna ponudba več ponudnikov za celotno zemljišče - soglas-
na Tizično razdelitev zemljišča na več delov ali ustanovitev solast-
nine). izjema j e v primeru, da predkupni upravičenec ne uveljav-
lja predkupne pravice (glej razpisno dokunnentacijo). 

2 . Predmet tega javnega zbiranja ponudb ni poslovna stavlM, ki je 
zgrajena na predmetnem zemljišču In je v lasti Gradbinca, d. d., 
- v stečaju. Vse dodatne infonmacije glede poslovne stavbe po-
nudniki lahko dobijo pri stečajnem upravitelju Gradbinca, d. d., 
- v stečaju (g. Andrej Koželj, Hrvatski trg 3 , LJubljana). 

3 . V postopku lahko sodelujejo pravne osebe in samostojni podjetni-
ki s sedežem v Republiki Sloveniji ter fizične osebe, ki so državlja-
ni R S oziroma držav članic EU. V p o s t o p k u lahko sodelujejo 
samo osebe, ki bodo prevzele pripravljeno Razpisno doku-
metrtacijo. Ponudniki naj predložijo svoje ponudbe v zaprti kuver-
ti z oznako "NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA ODKUP ZEMUlŠČA s 
pare. št. 6 1 5 / 1 k. o. Jesenice", in sicer na vložišče Ol>čine Jese-
nice ali priporočeno po pošti na naslov: Ot>čina Jesenice, Cesta 
železarjev 6 , 4 2 7 0 Jesenice. Na zaprti kuverti naj ponudniki nave-
dejo tudi ime. točen naslov ter e-naslov pošiljatelja. 

3 . Ponudniki, ki želijo sodelovati v Javnem zbiranju ponudb, so 
dolžni najkasneje en dan pred iztekom roka za vložitev ponudbe 
položiti varščino kot garancijo za resnost ponudbe. Varščina 
znaša 1 0 odstotkov od izhodiščne cene za predmetno zemljiš-
č e . Varščino s o dolžni ponudniki virmansko vplačati na pod-
račun EZR Občine J e s e n i c e , odprt pri Banki Slovenije št.: 
0 1 2 4 1 - 0 1 0 0 0 0 7 5 9 3 , sklic 1 8 7 5 4 0 0 - 7 2 2 1 0 0 2 - 4 6 1 0 4 0 0 7 s 
pripisom "varščina za javno zbiranje ponudb". Plačana .varščina 
bo izbranemu ponudniku vračunana v ceno, neizbranim ponud-
nikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 3 0 dni od dneva odpi-
ranja ponudb. 

4 . Dokazila, ki jih mora vset>ovati ponudba, posebni pogoji in za-
hteve. ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, kakor tudi merila za Iz-
biro najugodnejše ponudbe ter specifični podatki o zemljišču, ki 
Je predmet javnega zbiranja ponudb, so razvidni iz razpisne do-
Kumentacije. Razpisno dokumentacijo interesenti prevza-
mejo na Občini Jesenice, Sprejemna pisarna, vsak delovni 
dan, in sicer od dneva objave Javnega razpisa dalje. 

5. Rok za zbiranje ponudb: zadnji dan za oddajo ponudb je 3. 
d e c e m b e r 2 0 0 7 d o 12. ure. O dokončni izbiri najugodnejše-
ga ponudnika bodo ponudniki obveščeni v roku 3 0 dni od dne-
va odpiranja ponudb. 

6. Občina Jesen ice si pridržuje pravico, da v postopku javnega raz-
pisa ne izbere nobene izmed prispelih ponudb oziroma da zače-
ti postopek kadart<oli do sklenitve pravnega posla ustavi. Vsa do-
datna pojasnila zainteresirani ponudniki dobijo na Občini J e s e -
nice, Cesta železarjev 6, Jesenice . Oddelek za okolje in pros-
tor, tel. 0 4 / 5 8 6 9 - 2 8 0 . 

Predsednik strokovne komisije 
Tomaž Vidmar 

mailto:tomaz.vilman@siol.net
http://www.gorenjskiglas.si


KRAJEVNA SKUPNOST 

Tudi javno razsvetljavo 
bo napajalo sonce 
Občina Jesenice bo začela uporabljati obnovljive vire energije, od energije sonca, lesne biomase, biodizla... 

Kratke novice 

Kmalu nova avtobusna postajališča 

Na zadnji seji občinskega sveta je občinska svetnica Merima 
Nuhič župana vprašala, zakaj imajo nekatera avtobusna 
postajališča na Jesenicah nadstrešnice, druga pa ne. Župan 
Tomaž Tom Mencinger je povedal, da se na občini zaveda-
jo problema neurejenih avtobusnih postajališč, zato se 
že dogovarjajo s podjetjem, ki naj bi postajališča uredilo. V 
zameno jih bo omenjeno podjetje lahko opremilo z reklam-
nimi panoji. Prvi sestanek na to temo so na Občini Jesenice 
Že imeli, dogovori potekajo, avtobusna postajališča pa naj bi 
postopno pričeli urejati prihodnje leto. U. P. 

URŠA P E T E R N E L 

Občina Jesenice je ena red-
kih, ki si prizadeva za učin-
kovito rabo energije in upo-
rabo obnovljivih virov ener-
gije, je na zadnji seji občin-
skega sveta dejal Branko Ca-
glič iz velenjskega podjetja 
POP, k i se ukvarja s svetova-
njem o utinkoviti rabi ener-
gije. Z a Občino Jesenice so 
pripravili poseben projekt, v 
katerem so iskali možnosti 
za še učinkovitejšo rabo 
energije in zmanjšanje stro-
škov zanjo. Kot je dejal Ca-
glič, na Jesenicah že poteka 
vrsta projektov za smotmej-
šo rabo energije, med dru-
gim so v centralni kotlarni 
vgradili kogeneradjo (hkrat-
no proizvodnjo toplote in 
e l e k ^ e ) , v vseh objektih so 
pričeli meriti porabo toplo-
tne energije, opravili so 
energetski pregled 44 večsta-
novanjskih zgradb ter v njih 
izvedli ukrepe učinkovite 
rabe energije, zgradili so nov 
cevovod manjših dimenzij 
iz centralne kotlarne ... Te 
ukrepe bodo izvajali naprej, 
še naprej naj bi skrbeli za 
energetsko sanacijo stavb, 

V J a v o m i š k e m Rovtu in P lan in i pod G o l i c o 
i m a j o velilco m o ž n o s t u p o r a b e lesne b i o m a s e . 
D o m a č i n i bi po zg ledu Avstr i je lahko ustanovi l i 
konzorci j , pod okr i l j em katerega bi zgradi l i 
kotlarno i n da l jnovod na l e s n o b i o m a s o , je dejal 
B r a n k o Cagl ič . Obč insk i svetnik in d o m a č i n z 
J a v o m i š k e g a Rovta M a r k o Z u p a n č i č pa j e ob 
t e m opozori l , da so vas i v rovtih preveč 
razpotegnjene , da b i bila g radn ja da l jnovoda 
smotrna . O b t e m je navedel podatek, da je 
v zadnj ih petih letih šest h i š v vas i že preš lo na 
ogrevanje na polena . 

kamor med drugim sodita 
toplotna izolacija in menja-
va oken, predimenzionirane 
cevovode naj bi menjali z 
manjšimi, obnavljali kotlov-
nice ... Obenem naj bi začeli 
uporabljati več obnovljivih 
virov energije. Med drugim 
naj bi prek subvencioniranja 
spodbudili vgradnjo solar-
nih sistemov (sončnih ko-
lektorjev), do leta 2010 naj 
bi zgradili vsaj eno kotlarno 
in daljnovod na lesno bio-
maso, začeli izkoriščati od-
padno toploto iz Acronija, 

Gasilci na Koroški Beli z novim vozilom 

Člani Prostovoljnega gasilskega društva Koroška Bela, ki 
letos praznujejo no-letnico delovanja, so se v soboto, 3. 
novembra, razveselili velike in pomembne pridobitve. Po 
dvajsetih letih so v uporabo dobili novo vozilo, s katerim 
bodo lahko uspešno posredovali ob požarih in drugih izred-
nih dogodkih. Pred gasilskim domom na Koroški Beli so pri-
pravili veliko slovesnost v navzočnosti domačih gasilcev, 
gostov in krajanov. Zbrane je najprej nagovoril župan obči-
ne Jesenice Tomaž Tom Mencinger, ki je poudaril pomen 
dobre opremljenosti gasilcev pri različnih posredovanjih. 
Denar za vozilo je v celoti prispevala občina Jesenice. V 
njem je prostora za sedem gasilcev in petsto litrov vode za 
takojšnje gašenje. Ob prevzemu so trak na vozilu skupaj 
prerezali župan Tomaž Tom Mencinger, poveljnik občinske-
ga gasilskega poveljstva Matjaž Korbar ter botra Helena 
Lipovec in boter Branko Alt. Ključ so predali poveljniku 
društva Alešu Babiču. Vozilo je blagoslovil župnik Andrej 
Debeljak. Ob prevzemu so se gasilci izkazali s svojim kultur-
nim programom. Pripravili so ga najmlajši člani pod 
mentorskim vodstvom Jane Erzar Medič. Omenimo še, da 
so gasilci na Koroški Beli letos veliko truda vložili v obnovo 
doma, predvsem dveh garaž in zunanjosti. J. R. 

velika priložnost je tudi v 
proizvodnji biodizla in upo-
rabi bioplina, ki nastaja na 
čistilni napravi oziroma od-
lagališču Mala Mežakla. Ve-
lik vir dodatne energije je 
lahko tudi vodna energija, 
tako naj bi občina izkoristila 
reko Savo za gradnjo hidro-
elektrarne. Med zanimivej-
šimi idejami, ki j ih je nani-
zal Branko Caglič, je tudi 
uvajanje biogoriv v mestni 
promet ter fotovoltaike v jav-
no razsvetljavo (svetilke jav-
ne razsvedjave naj bi napaja-

Marko Zupančič 

la energija sonca, kar so že 
uvedli v nekaterih mestih). 
Pripravljajo tudi projekt 
vzorno energetsko urejene 
stavbe. Prek vseh naštetih 
ukrepov naj bi na Jesenicah 
do leta 2010 porabo energije 
zmanjšali za 15 odstotkov, 
do leta 2020 pa še za dodat-
nih deset odstotkov. Tako bo 
letni prihranek stroškov za 
energijo znašal kar 2,2 mili-
jona evrov, obenem pa se bo 
kar za petino zmanjšala 
emisija ogljikovega dioksida 
v ozračje. 

Jesenice bodo dobile hotel 

Do konca leta naj bi svoja vrata odprl obnovljeni Korotan, 
s čimer bodo Jesenice vendarle spet dobile hotel. V njem 
bodo po napovedih uredili 17 ^artmajev z okrog 40 poste-
ljam i. Investitor je podjetje Carman z Bleda, ki je hotel 
kupilo leta 2000. Poleg obiskovalcev Jesenic in okolice naj 
bi v hotelu možnost za sobe dobili tudi študenti nove 
Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice. V pritličju 
hotela so uredili nekaj poslovnih prostorov. U. P. 

Pisma 

Pojasnila bralcem 
in avtorju prispevka 
Jeseniška zaplankanost 

v zvezi z ureditvijo zaporni-
ce na parkirišču oh objektu C. 
m. Tita y8 na Jesenicah smo, 
po predhodni pridobitvi pozi-
tivnega mnenja Sveta za pre-
ventivo in vzgojo v cestnem 
prometu Občine Jesenice, odlo-
čili, da na podlagi določil 9. 
Člena Odloka o ureditvi cestne-
ga prometa v naselji na območ-
ju Občine Jesenice (Ur. list 
RS, št. ^8/2002 in 105/2002) 
izdamo dovoljenje za postavi-
tev zapornice na delu parkiriš-
ča pred navedenim objektom. 
Na preostalem delu parkir^ 
bo s postavitvijo prometne sig-
nalizacije urejena modra cona 
- časovno omejeno parkiranje 
od ponedeljka do petka med 7. 
in 19. uro z dovoljenim parki-
ranjem dve uri. Ob sprejemu 
odločitve je bilo upoštevano, da 
je bilo parkirišče ob objektu C. 
m. Tita 7S z^ajeno v sklopu 
objekta in je bilo določeno kot 
Junkcionalno zemljišče k ob-
jektu, nujno potrebno za i\e-
moteno Junkcioniranje dejav-
nosti, ki se v objektu opravljajo. 
Na Javnih prometnih površi-
nah je na podlagi določil ve-

ljavnega citiranega odloka pre-
povedano postavljati zaporni-
ce, brez pridobitve dovoljenja 
pristojnega upravnega organa. 
Fizična ali pravna oseba lahko 
postavi zapornico na parkir-
nem mestu, če je zemljiško-
knjižni lastnik zemljišča. Pri-
dobiti mora tudi vsa predpisa-
na soglasja in dovoljenja. Last-
niki stanovanj nt razpolagajo 
s svojimi parkirišči - parkirni-
mi mesti, saj so na podlagi j < | 
Stanovanjskega zakona v veči-
ni primerov kupili le stanova-
nja in ne tudi pripadajočega 

fankcionalmga zemljišča, ki v 
večini primerov sploh ni bilo 
določeno. Za vse voznike velja-

jo enaka pravila, kar pomeni, 
da mora voznik med dmpm 
vozilo parkirati tudi tako, da 
ne onemc^oča izvoza s parki-
rišča že parkiranemu vozilu 
oziroma ne otežuje ali onemo-
goča dovoza do objektov niti 
odvoza odpadkov. V primeru 
neupoštevarya določil veljavne 
zakonodaje so predpisane tudi 
sankcije. Menimo, da smo v 
obravnavanem primeru odlo-
čili v korist izvajalcem in upo-
rabnikom storitev, ki Jih izva-

jajo institucije v objektih C. m. 
Tita 78 in 78/a. 

Direktor komunalne 
direkcije na Občini Jesenice 

TOMAŽ VIDMAR 

Ocvirki in pohva le 

slovita zapornica na parkirišču zdravstvenega doma je 
odslej odprta, prostora za parkiranje pa kljub temu ni nič 
več. J. P. 



KULTURA 

človek in kovina ter prosta tema 

Na Osnovni šoli Prežihov Voranc Jesenice so v petek, 9. no-
vembra, pripravili ogled projekcije digitalnih fotografij na 
temo Človek in kovina ter na prosto temo. Organizatorji so 
bili Fotografsko društvo Jesenice, Cornjesavski muzej Jese-
nice, pokrovitelj pa Fotografska zveza Slovenije. Na natečaj 
je prispelo 523 fotografij 73 avtorjev iz različnih foto klubov 
in društev. Dobra polovica fotografij je bila na temo človek 
in kovina, druge pa na prosto temo. Prvo nagrado v ciklu 
Človek in kovina je prejel Miran Orožim iz FD Celje, drugo 
Mojca Filipčič iz FK Žarek Sežana, tretjo pa Jani Novak iz FD 
Jesenice. V ciklu prosta tema so prvo nagrado podelili Jure-
tu Kravanji iz DF Svit Celje, drugo je prejel Vasja Doberlet iz 
FD Janez Puhar Kranj, tretjo pa Tomaž Lanišek iz FK Anton 
Ažbe Škofja Loka. Med dobitniki diplom za prosto temo sta 
tudi dva člana jeseniških društev, in sicer Elica Tavčar, čla-
nica FD Jesenice, ki prav pridno nabira točke na razstavah, 
ter Iztok Novak, član FK Jesenice. Fotografije so na ogled v 
Kosovi graščini še do 30. novembra. J. P. 

Jeseniška bukvama vabi 

V jeseniški bukvami so se odločili za še bolj zanimivo 
ponudbo knjig, s čimer želijo dvigniti bralno kulturo med Je-
seničani. V prostorih na Titovi cesti tako ponujajo novejše 
slovenske in tuje knjige po najnižjih cenah, knjige, ki jih ni 
več v rednem programu, odvečne knjige Iz javnih in privat-
nih knjižnic ... Obenem odkupujejo knjige, jih menjajo staro 
za novo, skratka v bukvami je mogoče dobiti knjige za vse 
okuse in potrebe po izjemno ugodni ceni. J. P. 

Baletna predstava 

V dvorani Kina Železar so pripravili zanimiv projekt Glasbe-
ne šole Jesenice z naslovom Od tona do glasbe. Organiza-
torja sta bila Nada Zorn in Andrew J. Stevens, nastopile pa 
so učenke baletnih oddelkov glasbene šole. Prikazale so raz-
lične vrste plesov, od valčka do kankana in barkarole, v dru-
gem delu nastopa pa so prikazale cikel Labodje jezero. Po-
vezovalec programa je bil Franci Richter. J. P. 
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V kinu le po 30 gledalcev 
na predstavo 
Jeseniški kino je že nekaj časa v težavah, zaradi slabega obiska so ukinili nedeljske predstave, grozi 
jim požarni inšpektor. Kljub temu naj bi kino na Jesenicah ostal. 

U R Š A P E T E R N E L 

V jeseniškem kinu si posa-
mezen film v povprečju 
ogleda le j o do 32 gledal-
cev. Številka je skoraj alar-
mantna, če vemo, da je v 
dvorani kar 414 sedežev, je 
na zadnji seji občinskega 
sveta razkrila Branka Smo-

le, direktorica Gledališča 
Toneta Čufarja, pod katere-
ga okrilje sodi kinodvorana. 
Zaradi slabega obiska so že 
ukinili tudi nedeljske kino-
predstave. S prodajo vstop-
nic še zdaleč ne pokrijejo 
niti stroškov ogrevanja in 
vzdrževanja, ki letno znaša-
jo preko osem tisoč evrov. 

Še leta 2 0 0 2 so v jeseniškem kinu našteli 
skoraj petnajst Hsoč gledalcev, lani le še dobrih 
šest tisoč. 

Za nameček v dvorani ne 
deluje zračenje, določene 
posege je zahteval požarni 
inšpektor ... Položaj torej ni 
rožnat, kljub temu pa po 
besedah Branke Smole ne 
razmišljajo o zaprtju kina, 
saj želijo ohraniti filmsko 
ponudbo na Jesenicah. Po 
enem od predlogov naj bi 
kinopredstave preselili v 
gledališko dvorano, k i je 
manjša, ima 274 sedežev, s 
čimer bi zmanjšali materi-
alne stroške. A po drugi 
strani potem ne bi imeli no-
bene večje dvorane, ki jo Je-
senice potrebujejo ob dolo-
čenih posebnih dogodkih. 
Po besedah Branke Smole 
bodo v prihodnje skušali 

Mladi glasbeniki v Brnu 
Učenci jeseniške glasbene šole so obiskali prijatelje na glasbeni šoli v 
češkem Brnu. Doživeli so tri dni prijetnega druženja. 

U R Š A P E T E R N E I . 

Učenci Glasbene šole Jese-
nice so pred kratkim obiska-
li Brno. Kot je povedala rav-' 
nateljica Martina Valant, s 
češko glasbeno šolo sodelu-
jejo od leta 2005. V Brno so 
odšli kitaristka Natali Hor-
vat, pianistka Valentina 
Gnamuš, violončelistka Ro-
mana Šimbera, violinistka 
Maja Horvat, trio kljunastih 
flavt Trioleta Eva Mule j, Ta-

mara Kreft in Lija Fajdiga, 
trobUni kvartet Bine Teran, 
Peter Kunstelj, Matic Niko-
lavčič in Žiga Nikolavčič ter 
balerini Nina Ribnikar in 
Taja Dežman. "Ob prihodu 
smo na vrtu pred šolo posa-
dili drevo prijateljstva kot 
simbol nadaljnjega sodelo-
vanja. Izvedli smo dva kon-
certa, samostojnega in 
skupnega z učenci glasbene 
šole Brno. Prvi koncert je bil 
v dvorani glasbene šole, 

skupni koncert pa v čudovi-
ti akustični avli Tehnične fa-
kultete v Brnu. Oba koncer-
ta sta uspela in lahko rečem, 
da so naši učenci in učitelji 
odlično zastopali Glasbeno 
šolo Jesenice na Češkem," 
je po vrnitvi domov poveda-
la ravnateljica Martina Va-
lant. Ogledali so si tudi me-
sti Brno in Mikulov, dožive-
li tri dni prijetnega druženja 
in se domov vrnili polni le-
pih vtisov. 

slediti trendu oziroma pov-
praševanju. Tako so začeli 
vrteti družinske in animira-
ne filme, ki privabijo več 
gledalcev, tržno nišo pa vi-
dijo tudi v počitniški po-
nudbi letnega kina. Vseka-
kor si želijo, da bi kinopred-
stave na Jesenicah spet za-
čelo obiskovati več gledal-
cev. Žal pa gre pri tem za 
začaran krog, saj je od števi-
la gledalcev odvisna ponud-
ba filmov. Zaradi slabega 
obiska so na Jesenicah po 
besedah Smoletove "na 
drugi rang lestvici" in naj-
novejše filme dobivajo pre-
cej kasneje kot drugod, za-
radi česar tudi gledalci od-
hajajo drugam. 

Evropsko leto enakih 
možnosti za vse 

Leto 2007 je Evropska ko-
misija razglasila za leto 
enakih možnosti za vse z 
namenom spodbuditi spre-
jemanje In spoštovanje raz-
ličnosti, kar je tudi ena 
ključnih vrednot, na katerih 
temelji Evropska unija. Lan-
sko jesen je Ministrstvo za 
delo, družino in socialne 
zadeve skupaj z Evropsko 
komisijo objavilo razpis za 
izbor izvajalcev aktivnosti 
ob evropskem letu v Slove-
niji. Izbrali so tudi projekt 
Radia Triglav Nismo sami. 
Na Radiu Triglav tako vsak 
petek in vsako drugo sredo 
pripravljajo kratke oddaje o 
temah In dejavnostih različ-
nih društev in organizacij, 
ki vsebinsko sodijo v zago-
tavljanje enakih možnosti 
za vse. Vsak drugi in četrti 
torek v mesecu pa pripravi-
jo daljšo oddajo, v kateri z 
gosti razpravljajo o različ-
nih vidikih diskriminacije, 
28. novembra pa bodo 
organizirali tudi eno od šti-
rih zaključnih prireditev v 
Sloveniji. Začela se bo ob 
i8. uri v dvorani Gledališča 
Toneta Čufarja na Jeseni-
cah. Nastopili bodo članice 
In člani kulturnih društev 
pripadnikov in pripadnic 
različnih etničnih skupnosti 
z območja bivše Jugoslavije 
ter mladi iz PUM Radovlji-
ca, ki so pripravili Igro Lju-
bezen je ljubezen. Gostja 
bo Jeseničanka Faila Pašič 
Bišič, obraz evropskega leta 
enakih možnosti za vse v 
Sloveniji. N. H. 



ŠPORT 

Kopitar je kralj med 
hokejskimi lipicanci 
v reviji Thč Hockey News, reviji o severnoameriškem hokeju, moštvo Los Angeles Kings primerjajo s 
kobilarno lipicanskih žrebcev, med katerimi je prvo ime Anže Kopitar. 

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

Potem ko se je v lanski prvi 
sezoni severnoameriške lige 
NHL Hrušičan Anže Kopi-
tar izkazal kot eden najbolj-
ših novincev tega najelitaej-
šega hokejskega tekmovanja 
na svetu, tudi letos blesti v 
dresu Los Angeles Kings. 
Čeprav se je dolga sezona za 
ekipe šele dobro začela in 
Kingom najprej ni najbolje 
kazalo, pa so na zadnjih tek-
mah igrali odlično. Zlasti 
spektakulama je bila sobot-
na tekma v Los Angelesu, ki 
je bila v marsičem podobna 
petkovi na Jesenicah. Ekipa 
iz Dallasa je namreč Kin-
gom za začetek nasula kar 
štiri gole, vseeno pa so se 
Kralji znali zbrati in povedli, 
po golu Mike Modana za 
Dallas pa je sledil podaljšek. 
Ko je za Kralje zadel Anže 
Kopitar (gol je dal tudi v red-
nem delu tekme), so se do-
mačini vendarle lahko vese-
lili zmage, pri kateri jih je 
spodbujalo blizu dvajset ti-
soč gledalcev. 

E5 Kings 

Ob takšnih Anžetovih pred-
stavah tudi ni čudno, da si je 
pri piscu Članka Adamu Pro-
teauju v hokejski reviji zaslu-
žil naziv "slovenski žrebec", 
njegovo popularnost v Ame-
riki pa primerja s slovesom 
lipicancev. Anže, za katerega 
hokejski strokovnjaki radi 
pripomnijo, da ni le odličen 
hokejist, temveč je že pri 
dvajsetih letih zrela osebnost, 
v članku v reviji The Hockey 
News pravi: "Nihče ni priča-
koval, da bom tako uspešno 
začel kariero v NHL, tudi 
sam pa sem bil zelo navdu-
šen. Ze ob prvem golu sem si 
oddahnil, videl sem, da lahko 
igram tudi v najmočnejši ligi 
na svetu, in to mi je dilo ve-
liko energije in samozavesti, 
da sem uspešno nadaljeval 
in zaključil prvo sezono v 
ligi NHL. Tudi sedaj se še 
vedno zavedam, da sem v 
Ameriko prišel zaradi hoke-
ja, treningi so še vedno moj 
prvi cilj, ne pa morda kaj 
drugega." v delu pogovora 
pravi Anže, ki ostaja skro-
men in na realnih tleh. "Se-
veda si letos z moštvom želi-
mo priti v končnico lige 
NHL, kar nam je sicer lani 
spodletelo. Vendar smo se iz 
tega tudi nekaj naučili in z 
mlado ter perspektivno eki-
po nam to lahko uspe," v po-
govoru tudi dodaja "Kopie", 
kot mu ljubkovalno pravijo 
njegovi ameriški privrženci. 

Po Dunaju znova Dunaj 
Potem ko so hokejisti Acronija fesenic prejšnji petek v dramatičnem obračunu premagali ekipo 
Vienne Capitals, jih nov obračun z Dunajčani čaka že danes zvečer. 

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

Kot vse kaže, bo dvorana v 
Podmežakli danes ob 19.15 
spet nabito polna, domači ho-
kejisti Acronija Jesenic pa so 
pripravljeni, da še enkrat v 
tednu dni premagajo ekipo 
Dunaja, v kateri letos igrajo 
trije lani še njihovi glavni 
aduti: brata Marcel in David 
Rodman ter Aaron Fox Prav 
za Foxa je kazalo, da bo odlo-
čilen igralec na petkovi tek-
mi, ko je ekipa Acronija Jese-
nic prvič v novi sezoni gostila 
moštvo Vienne Capitals. 
Marcel Rodman namreč za-
radi nedavne operadje ni ig-
ral, David pa ni prislužil no-
bene točke. Je pa toliko bolj 
podjetno na led v Podmeža-
kli stopil Aaron, ki je že do 
osme minute dosegel dva 
gola in podajo. Rezultat o : 4 
v korist Dunajčanov pa ni stri 

volje domačih hokejistov, 
podjetno so nadaljevali in 
zmanjšali razliko prek Aleša 
Remarja, Paula Healeyja, To-
mija Hafnerja in Markusa 
Matiasona, za izenačenje na 
5 : 5 (vmes je za Dunaj zadel 
še Warenka) pa je poskrbel 
Hafiier z drugim zadetkom. 
Ko je vse kazalo, da bo potre-
ben podaljšek, je še enkrat 
zadel Healey in slavje v Pod-
mežakli se je začelo. 
Prav tako sladko je bilo nato 
slavje Jeseničanov v nedeljo v 
Gradcu, kjer so po podaljšku 
z rezultatom o : 1 (zadel je 
Aleš Kranjc) zabeležili še dva-
najsto zaporedno zmago ter 
se tako z nizom zmag izena-
čili z Dunajčani. Jeseničani 
so sicer torkovo tekmo v Bel-
jaku izgubili 1:3, dejstvo pa 
je, da bodo jeseniški igralci 
danes naredili vse, da pred 
domačimi navijači ostanejo 

Hokejisti Acronija Jesenic so prejšnji petek v do konca 
napetem obračunu ugnali ekipo Vienne Capitals, Dunajčani 
pa so tudi njihov današnji nasprotnik. I foTo: TINA DOKI 

Program Zavoda za šport Jesenice 
za obdobje od 16. do 30. novembra 

Petek, i6. novembra 

KEGLJIŠČE P O D M E Ž A K L A 

Začetek rekreacijske lige Jesenice v kegljanju (vsak petek od 
15. do 21. ure do 5. marca 2008) 
Info: Kegljaški klub Jesenice in Zavod za šport Jesenice 

Sobota, 17. novembra 

T E L O V A D N I C A G I M N A Z I J E J E S E N I C E 

Odbojkarski rekreacijski turnir mešanih ekip; pričetek ob 
9.00, prijave do pol ure pred začetkom turnirja 
Info: Zavod za šport Jesenice, 041/676 554 

Vsako nedeljo 

D V O R A N A P O D M E Ž A K L A 

Rekreacijsko drsanje od 14.00 do 15.00 
Info: Zavod za šport Jesenice 

N A M I Z N O T E N I Š K A D V O R A N A H O K E J S K E D V O R A N E 

P O D M E Ž A K L A 

Rekreacijsko igranje namiznega tenisa za upokojence 
(3. nadstropje) vsak ponedeljek, sredo in petek od 20.30 
do 22.00 
Info: Zavod za šport Jesenice 

Namiznoteniška liga Jesenic za rekreativce: začetek v 
četrtek, 22. novembra 
Prijave in informacije: Zavod za šport Jesenice, tel. 5884 
662. 

Od 25. novembra do 6. decembra 

KEGLJIŠČE P O D M E Ž A K L A 

Turnir posameznikov za registrirane tekmovalce in 
rekreativce v kegljanju za POKAL JESENIC in 3. MEMORIAL 
VOJKA MIKOLICA; organizator Kegljaški klub Jesenice in 
Športna zveza Jesenice 
fnfo: koordinator programov, 041/676-554 

Ligaška tekmovanja 
Sobota, 17. novembra 
ob 14. uri kegljišče Podmežakla, tekma 3. slovenske keg-
Ijaške lige zahod KK JESENICE 2 : KK PROTEUS Postojna 
ob 17. uri kegljišče Podmežakla, tekma 2. slovenske keg-
Ijaške lige zahod KK JESENICE i : KK PIVKA 
ob 19. uri telovadnica Osnovne Šole Prežihov Voranc, tekma 
2. slovenske košarkarske lige - moški KK JESENICE : KK 
ŠENČUR 

Sobota, 24. novembra 
ob 19. uri telovadnica Gimnazije Jesenice, tekma 1. ženske 
slovenske odbojkarske lige JESENICE-BLED : LUKA KOPER 
ob 17. uri telovadnica Osnovne šole Tone Čufar, tekma 3. 
slovenske ženske odbojkarske lige OK JESENICE MLADI : 
Pizzeria Morena Žirovnica 

Hokejske tekme 
v dvorani Podmežakla (EBEL in državno prvenstvo): 

nepremagani. Prav tako si 
nove zmage želijo v nedeljo, 
ko bo nov slovenski obračun 
v Tivoliju. Očitno utrujena 

ekipa ZM Olimpije jih priča-
kuje ob 18. uri. Z njimi pa se-
veda tudi množico navijačev 
iz Gorenjske. 

16. novembra ob 19 
17. novembra ob 18.1 
(državno prvenstvo 
18. novembra ob 18. 
(državno prvenstvo 
20. novembra ob 19 
22. novembra ob 18, 
25. novembra ob i8. 
(državno prvenstvo 
27. novembra ob 19 
28. novembra ob i8 
(državno prvenstvo 
29. novembra ob i8, 
(državno prvenstvo 
30. novembra ob 19 

15 - Acroni Jesenice : DUNAJ (EBEL) 
00 • Jesenice : Siavija 
člani) 
,00 - Jesenice : Siavija 
mladinci) 
.15 - Acroni Jesenice : AIba Volan (EBEL) 
00 - Jesenice : Hrvaška (liga U20) 

.00 - Jesenice : Triglav 
mladinci) 
.15 - Acroni Jesenice : Innsbruck (EBEL) 
.00 - Jesenice : Triglav 
člani) 
.00 - Jesenice : Maribor 
mladinci) 
.15 - Acroni Jesenice : Salzburg (EBEL) 

Za tekme drugih ekip HD mladi Jesenice dobite informacije 
na urniku dvorane in na spletni strani Zavoda za šport Je-
senice oziroma pri koordinatorju programov Branku 
Jeršinu. 



NASVET 

MAG. SUVANA GASAR 

Skrivnosti - dvorezen meč 
že od nekdaj imamo ljudje 
različne skrivnosti, vendar 
jih redko obdržimo samo 
zase. Zdi se, da nas skrivno-
sti žulijo, mučijo, obreme-
njujejo in silijo, da jih za-
upamo še komu. Ponavadi 
jih delimo s svojimi bližnji-
mi (prijatelji, družinskimi 
člani, partnerji...), ki j im za-
bičamo, da mora to ostati 
samo med nami. Take skriv-
nosti pa so vedno dvorezen 
meč. 
Ko skrivnost zaupamo neko-
mu, je njeno breme avtoma-
tično manjše; ni več tako 
moreča in huda, saj jo deli-
mo. Po eni strani take skriv-
nosti ljudi povezujejo in 
združujejo. Kadar npr. soro-
jenca nekaj skrivata pred 
starši, jima to daje občutek 
večje povezanosti, nekakš-
nega zavezništva v molku. 
Po drugi strani pa take 
skrivnosti ljudi tudi ločuje-
jo, odtujijo, uničijo nove od-
nose in celo zablokirajo raz-
voj posameznika. Strokov-
njaki pravijo, da so najbolj 
razdiralne družinske skriv-
nosti, ki jih imajo določeni 
člani družine pred drugimi, 
ali pa družina pred zuna-
njim svetom. Zaradi teh lah-

ko človek celo življenje trpi 
negativne posledice. Dru-
žinske skrivnosti vodijo do 
nepristne komunikacije, lo-
čijo družinske člane, jih od-
tujijo, zavirajo vzpostavlja-
nje prijateljstev, partnerstva, 
povzročajo občutke krivde 
in dvoma, zablokirajo posa-
meznikov razvoj in oseb-
nostno rast. Podobno pa ve-
lja tudi za skrivnosti znotraj 
drugih manjših skupin, kot 
so npr. prijatelji, športna 
ekipa, šolski razred. 
Ustvarjanje katerekoli skriv-
nosti med dvema ali več ose-
bami v skupini ustvari pola-
rizacijo - razdeli ljudi na ti-
ste, ki skrivnost poznajo, in 
tiste, ki je ne. Če nekdo 
sumi, da mu drugi prikriva-
jo nekaj pomembnega, se 
bo do tega morda skušal do-
kopati na nemoralen način, 
ki krši zasebnost drugih 
(npr. z brskanjem po torbi-
cah, branjem dnevnikov, vo-
hunjenjem ...). Sumničenja 
in nezaupanje pa uničujejo 
odnose. Kadar ljudem nekaj 
skrivamo, se zapiramo vase, 
zato z njimi ne moremo 
ustvariti ali ohraniti pristnih 
vezi. Tudi skrivnost, ki jo 
ima celotna skupina pred 

zunanjim svetom, deluje 
razdiralno - tako na odnose 
znotraj skupine kot z drugi-
mi ljudmi. Če npr. družina 
skriva bolezen enega od čla-
nov, potem omejijo stike z 
drugimi, skoraj nikogar ne 
vabijo na obisk, zelo pazijo, 
s kom se družijo in kaj mu 
rečejo. Skupina ponavadi 
postavi stroga pravila, ki 
ohranjajo skrivnost. Kršitelj 

in ponavadi tudi laže, tak 
človek pogosto sumi druge, 
da tudi oni skrivajo in lažejo 
njemu. Vse to ga ovira pri 
vzpostavljanju prijateljskih 
in partnerskih vezi izven 
skupine, saj ne zmore odkri-
tosti, ki je nujna za vsak pri-
sten odnos. Skupina se drži 
pravila "o tem se ne govori" 
in se pretvarja, da je vse nor-
malno, zato so tudi njihovi 

Ko skrivnost zaupamo nekomu, je njeno 
breme avtomatično manjše; ni več tako moreča 
in huda, saj jo delimo. Po eni strani take 
skrivnosti ljudi povezujejo in združujejo. Kadar 
npr. sorojenca nekaj skrivata pred starši, j ima to 
daje občutek večje povezanosti, nekakšnega 
zavezništva v molku. Po drugi strani pa take 
skrivnosti ljudi tudi ločujejo, odtujijo, uničijo 
nove odnose in celo zablokirajo razvoj 
posameznika. 

tvega, da bo izključen, zato 
ljudje zelo redko in težko 
spregovorijo o takih skrivno-
stih, Odnosi z ljudmi iz zu-
nanjega sveta so okrnjeni, 
nepristni, saj skrivnost po-
stavlja zid med njimi in sku-
pino. Ker sam nekaj skriva 

odnosi površni in nepristni. 
Člani s i p i n e postanejo pa-
ralizirani, nesposobni razvi-
ti odnose z drugimi, kar 
vodi v odvisnost od skupine: 
postanejo ujeti v nepristne 
in neizpolnjujoče odnose 
znotraj skupine - to je pač 

vse, kar imajo, in ne želijo 
izgubiti še tega. Če nekomu 
zaupate skrivnost v nepra-
vem trenutku, lahko prepre-
čite njegov osebnostni raz-
voj, pristne odnose z drugi-
mi, neodvisnost, samostoj-
nost itd. Predstavljajte si, da 
vam tik pred poroko sestra 
zaupa temno družinsko 
skrivnost in zahteva, da jo 
zadržite zase. Pokvari vam 
veseli trenutek, v vaš zakon-
ski odnos pa vnese nekak-
šen zid neiskrenosti in 
seme razdora. 
Če bi radi popravili škodo, ki 
so jo skrivnosti povzročile, 
jih morate nujno razkriti. 
Pazite pa, kdaj in kako boste 
to storili, da ne boste pov-
zročili še več škode. Uprite 
se skušnjavi, da bi to naredi-
li v trenutku velikih spre-
memb (npr. ob porokah, lo-
čitvah, obletnicah, novih za-
četkih). Skrivnost bi morali 
razkriti v času umirjenega 
vsakdanjega življenja. Vedi-
te, da to ni nobena izdaja 
družine ali prijateljev, ki so 
vas zavezali k molčečnosti. 
Če kdo, potem je nemoralen 
tisti, ki vam je naložil tako 
breme. Za popravljanje ško-
de ni nikoli prepozno! 

Katera lepotica bo merila vaš čas? 

M A G . K A R M E N KLOBASA 

V Baslu se lahko spet po-
hvalijo z rekordnim obis-
kom. Na 35. sejmu ur in na-
kita so našteli 101.700 obis-
kovalcev (osemodstotno po-
večanje glede na lani). 
Sprehodili smo se skozi 
zavidljiv arhiv posameznih 
blagovnih znamk, se zazr-
li v prihodnost najsodob-
nejšega dizajna in tehno-
logije ter spoznali čudežno 
lepotico, vredno 130 tisoč 
evrov. 
Kot boste opazili, pri obli-
kovanju ur izvirnost še zda-
leč ni izčrpana. To nam do-
kazujejo tudi visoke cene, 
ki j im danes ne bom posve-
čala posebne pozornosti. 
Novodobne lepotice bomo 
opazovali z estetskega in 
funkcionalnega stališča. 
Ljubitelje imenitne, a di-
skretne klasike bo zapeljala 

Omega. Z uporabo najso-
dobnejših tehnologij je iz-
popolnjen zaskočni meha-
nizem, ki poleg tega, da 
omogoča večjo enakomer-
nost in natančnost teka, 
skoraj popolnoma odprav-
lja potrebo po podmazova-
nju te drobne, a izredno 
pomembne komponente, 
(slika 1) 
Pri znamki, ki že več kot 
pol stoletja ni bistveno 
spremenila svoje ponudbe, 
meji vsak res nov model že 
na senzacijo. Letos jo je 
povzročil Oyster Yacht-
Master II. Kronografske 
funkcije modela so name-
njene merjenju regatnih 
časov. Popolna novost je 
odštevalnik časa z mož-
nostjo programiranja, ki ga 
izvirno upravljamo z gum-
boma, krono in vrtljivo lu-

neto. Osvežen je barvni di-
zajn, ki je pisan na kožo 
petičnih jadralcev, (slika 2) 

Large Date Chronograph 
kaže čas nekonvencional-
no. Pri tretji uri je polkrog s 

sekundnim kazalcem, pri 
deveti uri disk za krono-
grafske ure. Čezenj se vrti 
še kazalec kronografskih 
minut, pri šesti uri je še ve-
liki prikaz datuma. Kvarčni 
pogon je švicarski, usnjen 
pas je zanjo prispeval kro-
kodil, kaj pa boste prispeva-
li vi? Verjetno ogromno de-
narja! (slika 3) 
Ob desetletnici izdelovanja 
ur z Armanijevim imenom 
so okrepili mehansko lini-
jo. Elegantna ura ima nad 
nemirko odprtino v slogu 
tourbillonov. Poudarek je 
seveda na slogu, avtomatski 
mehanizem tourbillona to-
krat nima. Ohišje ure iz je-
kla je pozlačeno z rdečim 
zlatom. Na roki boste tokrat 
imeli pravokotno lepotico v 
značilnem športnoelegant-
nem slogu, (slika 4) 
Ob povpraševanju orto-
doksnih ferraristov se nave-
za Ferrari-Panerai ni več 
mogla upirati čaru rdeče 
številčnice. Števci krono-
grafa so črni, enako tudi 
gumijast pas. V kompletu 
je še dodaten pas iz črnega 
aligatorjevega usnja s pod-
logo iz enakega materiala, 
vendar rdeče barve. Bi 
sploh mogla biti kakšna 
druga barva? (slika 5) 
Kakšno lepotico boste imeli 
na sebi, pardon, na svoji 
roki, boste izbrali sami. Ne 
glede na ceno, ki si jo še 
lahko privoščite, izberite 
takšno uro, ki ne bo kvarila 
vaše podobe. 



POLICIJA 

Novi vodja policijskega 
okoliša KS Sava 

Kako pripravimo 
vozilo na zimo 
U R Š A P E T E R N E L 

To je postal dolgoletni policist na Policijski postaji Jesenice Edvard Ladan. 

U R Š A P E T E R N E L 

Pred kratkim je na Policijski 
postaji Jesenice prišlo do za-
menjave na mestu vodje po-
licijskega okoliša Krajevna 
skupnost Sava. Novi vodja je 
postal Edvard Ladan, ki je na 
tem mestu zamenjal Antona 
Štularja. Ladan je na jeseni-
ški policijski postaji zapo-
slen trinajst let, začel je kot 
policist, zadnja leta pa je de-
lal kot vodja patrulje. Policij-
ski okoliš v središču Jesenic, 
ki ga bo vodil odslej, je eden 
zahtevnejših, zlasti zaradi 
velike koncentracije prebi-
valstva, v okolišu je kar 24 
lokalov, gimnazija, srednja 
šola, osnovne šole, stavba 
Občine, vrsta trgovskih cen-
trov ... Kot vodja policijske-
ga okoliša bo sodeloval pri 
preprečevanju in odkriva-
nju kaznivih dejanj, pri pri-
jemanju storilcev, svetoval 
bo občanom v zvezi s pre-
prečevanjem kaznivih de-
janj in prekrškov ... "Kot 
vodja policijskega okoliša 
naj bi bil nekakšna vez med 

Pred prihajajočo zimo je do-
bro poskrbeti tudi za ustrez-
no pripravo avtomobilov na 
zimske razmere. S pomočjo 
pomočnika komandirja Po-
licijske postaje Jesenice Si-
mona Sušanja smo pripravi-
li nekaj nasvetov voznikom. 
Poleg pnevmatik, zavor, kr-
milnega mehanizma in luči 
je tu še vrsta drugih naprav, 
ki jih je pred zimo treba pra-
vočasno in skrbno preveriti. 
Tako je treba pregledati in 
očistiti akumulator, nama-
zati kabelske priključke ter 
preveriti stanje elektrolita v 
celicah. Preveriti je treba go-
stoto in raven hladilne teko-
čine. V sistemu za dovod 
zraka v vozilo je priporočlji-
vo preveriti, ali so v sistemu 
tujki (smeti ali posušeno 
listje). Preveriti je treba tudi 
količino olja • gladina olja 
mora vedno segati med obe 
oznaki (max - min) na me-
rilni palici, ter količino vode 
v posodi in i i dodati zados-

tno količino sredstva proti 
zmrzovanju. Pregledati je 
treba tudi izrabljenost me-
tlic brisalcev in jih po potre-
bi zamenjati. Preveriti je 
treba stanje in napetost kli-
nastega jermena, ki zagotav-
lja vrtenje alternatorja, čr-
palke hladilne tekočine in 
drugih naprav. Pri vozilih z 
dizelskim motorjem je pri-
poročljivo pregledati in po 
potrebi očistiti filter za gori-
vo. Tesnila vrat je pametno 
občasno namazati z gliceri-
nom, da v mrzlih dneh 
kljub mokroti ne bodo pri-
mrznila. Občasen vbrizg 
WD 40 ali podobnega pene-
trirajočega antikorozivnega 
sredstva pa bo preprečil po-
mrznjenje ključavnice na 
vratih in pokrovu prtljažni-
ka. 
Upoštevajoč vse naštete na-
svete, nas zimske razmere 
ne bodo presenetile in bo 
tudi vožnja v mrzlih mese-
cih lahko potekala brez te-
žav, seveda ob dobršni meri 
siceršnje previdnosti. 

Edvard Ladan, novi vodja poPicijskega okoliša KS Sava 

policijo in ljudmi. Gre za 
pretežno preventivno delo 
in sodelovanje s prebivalci, 
lokalno skupnostjo, šolami, 
vrtci ...," je poudaril Ladan. 
In na katerih področjih je 

Vodja policijskega okoliša KS Sava Edvard 
Ladan je dosegljiv na telefonski številki P P Jesenice 
581 38 00 in prek elektronskega naslova 
edvard .ladan @ polici ja.si. 

doslej opazil največ težav? 
Kot je povedal, v zadnjem 
času opažajo problem van-
dalizma v okolici Srednje 
Šole Jesenice in na Kejžarje-
vi ulici, kjer je že nekajkrat 
prišlo do poškodovanja pro-
metnih znakov, prevračanja 
zabojnikov za smeti, zabele-
žili so tudi zažiganje benci-
na na cesti, vandalizma v tr-
govskih centrih ... Policisti 
ugotavljajo, da je za to odgo-
vorna skupina mladih, ki so 
jim že na sledi. Kakšno pa je 

trenutno varnostno stanje 
na območju Centra 2, kjer je 
bilo pred časom največ te-
žav? Po Ladanovih besedah 
na tem območju večjih te-
žav ni, problemi so se o6t-
no "preselili" v že omenje-
no okolico Srednje šole Je-
senice. Policisti opažajo 
tudi vse večji problem drog, 
pojav že prej omenjenega 
vandalizma, kar nekaj pa je 
tudi medsosedskih sporov, 
v katerih so prisiljeni posre-
dovati. 

Zima v cestnem prometu 
SIMON SUŠANJ, 
pomočnik komandirja 
P P Jesenice 

Jesen prehaja v zimo, ki 
nam bo zagotovo postregla z 
mrazom, ledom in snegom. 
Glede na spremenjene vre-
menske razmere, moramo 
udeleženci v prometu, pred-
vsem vozniki motornih vozil 
računati na možnost hitre 
spremembe voznih razmer, 
ob spremenjenih voznih raz-
merah je temeljni pogoj za 
varno udeležbo v prometu 
ustrezna zimska oprema mo-
tornega, pa tudi priklopnega 
vozila, za kar moramo pravor 
Časno poskrbeti. 
Zakon o varnosti cestnega 
prometa določa v 114. členu, 
da morajo biti motoma vozila 
f)ozimi in v zimskih razme-
rah opremljena s predpisano 
zimsko opremo, in določa, da 
morajo imeti vozila na cestah 
v Republiki Sloveniji med 
15. novembrom in 15. mar-
cem naslednjega leta (pozi-
mi) in tedaj, ko se ob sneže-
nju sneg oprijema vozišča 
ali je vozišče zasneženo, za-
ledenelo (ledna deska) ali 
poledenelo (poledica), pred-
pisano zimsko opremo. 
Za zimsko opremo dvosled-

nih motornih vozil, katerih 
največja dovoljena masa ne 
presega 3.500 kg, in priklop-
nih vozi^, ki jih vlečejo, za 
zimsko opremo štejejo zim-
ske pnevmatike na vseh kole-
sih ali poletne pnevmatike in 
v priboru ustrezno velike 
snežne verige za pogonska 
kolesa ali verigam enako-
vredni pripomočki. Vozila s 
štirikolesnim pogonom mo-
rajo imeti v primem stalnega 
pogona snežne verige vsaj za 
zadnjo os in v primeru pri-

pnevmatiko ostaja snežena 
sled). 
Pri dvoslednih motomih vo-
zilih, katerih največja dovo-
ljena masa presega 3.500 kg, 
in priklopnih vozilih, ki jih 
vlečejo, pa za zimsko opre-
mo štejejo zimske pnevmati-
ke najmanj na pogonskih ko-
lesih ali poletne pnevmatike 
in v pribom ustrezno velike 
snežne verige za pogonska 
kolesa ali verigam enako-
vredni pripomočki. Vozila s 
štirikolesnim pogonom mo-

Policisti Policijske postaje Jesenice so v lanski 
zimi, natančneje od 15. novembra 2 0 0 6 do 15. 
marca 2 0 0 7 , obravnavali 23 prometnih nesreč, v 
katerih je ena oseba imirla, dvanajst oseb pa je 
bilo lahko telesno poškodovanih. 

klopljivega pogona vsaj za 
stalno vklopljeno os. Pogoji 
za uporabo snežnih verig so 
izpolnjeni takrat, ko je na vo-
zišču toliko snega, da pnev-
matika med vožnjo ne pride 
v stik s površino vozišča (za 

rajo imeti v primeru stalnega 
pogona snežne verige vsaj za 
zadnjo os in v primeru pri-
klopljivega pogona vsaj za 
stalno vklopljeno os. Poleg 
tega morajo imeti ta vozila v 
opremi še lopato. 

Kanali dezena pnevmatik, ki 
štejejo v zimsko opremo, 
morajo biti globoki najmanj 
3 mm. Zimske pnevmatike 
so tiste pnevmatike, ki imajo 
na boku proizvajalčevo ozna-
ko "M+S". 
Pnevmatike na vozilih z naj-
večjo dovoljeno maso do vključ-
no 3.500 kg, ki dosegajo hi-
trost nad 40 km/h, morajo 
biti enake velikosti, vrste (po-
letoe, zimske, terenske) in 
zgradbe (radialne, diagonal-
ne), na isti osi pa tudi iste no-
silnosti, hitrostnega razreda 
ter istega proizvajalca in de-
zena (vzorec tekalne površi-
ne). 
Zimske pnevmatike so lahko 
za največ dva razreda nižjega 
hitrostna razreda, kot ga za-
hteva konstrukcijsko določe-
na najvišja hitrost vozila. 
In kakšna so priporočila za 
vožnjo v zimskih razmerah 
in pozimi? Hitrost vozila 
zmanjšajmo Ln jo prilagodi-
mo razmeram ter stanju vo-
zišča. Povečajmo varnostno 
razdaljo med našim vozilom 
in vozilom, ki vozi pred 
nami. Zavirajmo narahlo in 

po potrebi postopno, z več-
kratnim pritiskom na stopal-
ko. Ne spreminjajmo smeri 
vožnje sunkovito, saj vsako 
tako ravnanje lahko povzroči 
zanašanje vozila. Podobno 
velja tudi za sunkovito spe-
ljevanje. Zelo pomembna je 
izbira pravilnega prestavne-
ga razmerja, ker lahko pre-
majhna moč na pogonskih 
kolesih zmanjša učinkovi-
tost vodenja vozila in one-
mogoči potrebne popravke 
smeri vožnje, prevelika pa 
povzroči zdrsavanje pogon-
skih koles in zanašanje vozi-
la. Vozimo čim bolj enako-
merno. brez premočnega 
pospeševanja ali zmanjševa-
nja hitrosti. Posebej bodimo 
pozorni na izpostavljene 
dele ceste, kjer se pogosteje 
pojavlja poledica. Računaj-
mo z daljšim časom potova-
nja, zato se od doma odpra-
vimo prej kot običajno. Med 
vožnjo bodimo zbrani, pred-
vsem pa strpni do drugih 
udeležencev v prometu. V 
takih razmerah so še pose-
bej pomembne vozniška 
kultura, etika in solidarnost. 
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Zanimive poslikave in marioclje po stenah 
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od 13.00 do 17.00 

Sob.: od 8.00 do 12.00 

Dom na Pristavi bodo 
odprli še ta mesec 
"imam vizijo, vem, v kaj se podajam. In vsa družina dela za to, da nam bo uspelo," pravi novi 
najemnik Doma Pristava Alojz janc. 

U R Š A P E T E R N E L 

Do konca meseca bodo od-
prli prenovljeni Dom Prista-
va v Javomiškem Rovtu, ki 
je bil uničen v lanskem po-
žaru. Novi najemnik Alojz 
Janc ureja še zadnje podro-
bnosti, da bo obiskovalce 
lahko sprejel v urejenem in 
prijaznem planinskem do-
mu, ki je bil skoraj dve leti 
zaprt. Pred dnevi smo ga 
obiskali in si ogledali, kako 
potekajo še zadnja dela. 
Kot je povedal Alojz Janc, so 

I bili zadnji tedni precej na-
I porni, kljub temu pa dom 

že kaže podobo, kakršno bo 
imel po odprtju. V kuhinji 
so tako ob našem obisku še 
nameščali opremo, tudi obe 
jedilnici (v eni bo prostora 
za 30, v drugi pa za 20 do 25 
gostov) še nista bili dokonč-
no urejeni, a kljub temu že 
kažeta prijazno podobo, zla-
sti glavna, v kateri je tudi 
kamin. Alojz Janc je poskr-
bel za poslikave sten s pla-
ninskim cvetjem in zanimi-
ve markacije po hodnikih. V 
prvem nadstropju so sobe 
že urejene, v njih so pogra-
di. Štiri sobe so "družinske", 
v njih so po štiri ležišča, v 
preostalih pa je postelj več 
in bodo služile kot "skupna 
ležišča". V mansardi je ure-
jeno manjše stanovanje za 
najemnika ter še en prostor, 
ki bo namenjen za seminar-
je in podobne dogodke. 
Novi najemnik računa pred-
vsem na šole v naravi, za-

ključene družbe, prijazno pa 
bodo sprejeli tudi planince. 
Cene prenočevanja naj bi 
bile enake kot v podobnih 
planinskih kočah. Alojz 
Janc se je že dogovoril z 
dvema vodnikoma, Juretom 
in Tomažem, ki sta hkrati 
gorska reševalca in zdrav-
stvena tehnika, da bosta go-
ste vodila na vodene ture. 
Našel je tudi že kuharja, ki 
bo z dobrotami razvajal ob-
iskovalce • to je Andrej Kri-
stan s Koroške Bele, ki je 
doslej kuhal v blejskih hote-
lih, v vojski in po planin-
skih postojankah. "Pouda-
rek bo na enolončnicah, po-
nujali bomo vse domače 
jedi, od divjačine do peče-
nih svinjskih, govejih in te-
lečjih krač ... Imeli bomo 
tudi dnevne menije ter jedi 
z žara," je povedal Janc, ki 
je po izobrazbi mesar, tako 
da bo predvsem ponudba 
mesnih dobrot zagotovo od-
lična. Goste bodo razvajali 
tudi s svežim kruhom, ki ga 
bodo pekli v krušni peči, ter 
sladicami, od štrudljev do 
potic, ki jih bo pekla slašči-
čarka. 
Na začetku bodo v Domu 
Pristava delali trije - kuhar, 
Alojz Janc in njegova žena 
Meta. V pomoč pa jima 
bodo tudi njuni trije otroci, 
22-letni Erik, 21-Letna Ma-
ruša in šestletna Brigita. 
Alojz Janc pravi: "Imam vi-
zijo, vem, v kaj se podajam, 
in vsa družina dela za to, da 
nam bo uspelo." 

Dom Pristava kaže urejeno podobo. Na zunanji steni so 
ohranili tudi sončno uro. 

Novi najemnik doma Alojz Janc. Pomagala bo vsa družina • 
žena Meta, sin Erik in hčerki Maruša in Brigita. 
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ZANIMIVOSTI 

Mladostne sanje so 
se uresničile 
Zlatar Franci Lavtižar je s soprogo Jano dosanjal skupne sanje in za nameček kot poklon slovenski 
tradiciji ob odprtju salona predstavil še kozolec iz čistega srebra. 

BoF 

Včasih se je prav težko spu-
stiti v pogovor z zlatarjem 
Franci jem Lavtižarjem! Kra-
si ga vrsta človeških odlik, 
ki jih sam nikoli noče po-
udarjati. Še da je odličen 
mojster svojega poklica, mu 
je težko povedati, saj bo od-
vrnil le, da se trudi in da bi 
bil lahko še boljši. 
Ko skozi nasmeh zine takš-
no, mu je verjeti. Sploh so o 
tem prepričani tisti, ki ga 
poznajo že leta. Ko so mu 
ljubitelji nakita predstavljali 
lastne, individualne želje, je 
malce zmajeval z glavo, a 
nikdar dejal, da je zanj pre-
težko. Vsakdo, ki je iz nje-
govih spretnih rok dobil že-
leno, je bil navdušen. Zato 
se je s trmasto vztrajnostjo 

" S e m priučen zlatar, 
ki se je imel prilož-
nost učiti pri enem 
najboljših obrtnikov 
v naši deželi. Zraven 
pa sem v sebi iskal 
navdih in ga udejanjal 
skozi izdelke iz 
plemenitih kovin," 
je na odprtju razložil 
Lavtižar. T a m je pred-
stavil tudi kozolec iz 
čistega srebra. 

in željo po novem znanju 
na področju zlatarske umet-
nosti spustil v sanjarjenje o 
svojem, lastnem lokalu. Za-

''^^mmmrn 

Srebrni kozolec - simbol trdnosti 

čelo se je potiho, počasi in z 
dogovori. V stavbi jeseniške 
železniške postaje je po ce-
lodnevnem delu mešal mal-

Franci in Jana sta dosanjala sanje. 

Trčila sta s sosedom. 

to in dozidaval, nato Z belo 
osvetlil prostor in v zadnji 
del namestil strojno opre-
mo za izdelovanje nakita. 
"Sem priučen zlatar, ki se je 
imel priložnost učiti pri 
enem najboljših obrtnikov v 
naši deželi. Zraven pa sem 
v sebi iskal navdih in ga 
udejanjal skozi izdelke iz 
plemenitih kovin," je na od-
prtju razložil Lavtižar. Tam 
je predstavil tudi kozolec iz 
čistega srebra. Kot da bi s 
tem simbolno pokazal na 
lastno vizijo zastavljenega v 
prihodnosti, saj kozolec 
predstavlja svojevrstno slo-
vensko posebnost in je ve-
ljal za simbol trdnosti. 
Vrednosti srebrni kozolec 
zanj pravzaprav nima: "Ni-
sem ga še tehtal, da bi vsaj 
po teži materiala znal oceni-
ti njegovo vrednost. Zame 
je pravzaprav nima." Odlo-
čil se ga je izdelati kot po-
klon slovenski zgodovini in 
kulturni dediščini, hkrati pa 
je nenadejano pokazal tudi 
nase in na svojo družino: 
trdno in s ciljem gledajo v 
prihodnost. 
Gledališka igralka in preva-
jalka Alenka Bole Vrabec je 
na odprtju dejala, da je zlato 
od nekdaj simbol, od moči 
do ljubezni: "Od primerjave 
s soncem in kito dekliških 
las, zvestobe, ki je vrezana v 
zakonski obroček, do varno-
sti je element, ki je ukrojil 
in še kroji Francijevo življe-
nje." Zlato, ki mu dajejo ob-
liko Francijeve roke, ima 
eno samo preprosto in člo-
veško željo: polepšati praz-
nične dni ljudem, ki v dari-
lu vidijo ljubezen, vdanost, 
pozornost in naklonjenost. 
Na odprtju niso manjkali 
stiski rok in prešerni, nepo-
tvorjeni nasmehi vseh po-
vabljenih. Vsakdo je na-
mreč pri sebi vedel, da so v 
tem trenutku kot zlato v 
njegovih rokah: povabljeni 
so bili namreč okras ob iz-
polnitvi mladostne želje 
Francija Lavtižarja. 

Najdenčld iščejo dom 

Oddamo Izredno crkljivega mucka, samčka, črnega, 
starega 2 meseca, mob. 040/692-963. 

Oddamo štiri mucke samčke, stari so 6 mesecev, oranžne, 
črne In tigraste barve, vajeni so bivanja v hiši z vrtom, 
oddamo tudi njihovo mamo, bo sterilizirana. Oddajajo se 
zaradi odhoda lastnice v dom za ostarele, več informacij 
o muckih na mob. 041/538-967. 

Benji je mešanec ovčarja in terierja, je srednje rasti, zelo 
prijeten In miren kuža zvesto čaka na novega lastnika v 
zavetišču Perun, možen ogled, popust pri kastraciji, mob. 
041/666-187. 

Cosma je živahna, manj kot dve leti stara psička mešanka. 
Primerna je za aktivne ljudi In za bivanje v pesjaku, možen 
ogled, popust pri sterilizaciji, mob. 041/666-187. 



ZANIMIVOSTI 

Noč čarovnic na Jesenicah 

Najlepšo čarovniško sceno so imeli v Cafe Teatru. 

Na zadnji oktobrski večer je bila tudi noč čarovnic. Posebne-
ga čarovniškega razpoloženja na Jesenicah ni bilo čutiti, le v 
posameznih lokalih so bile postavljene osvetljene buče, pa 
kakšna lutka čarovnica. Najbolj so se potrudili v Cafe Teatru, 
kjer so imeli najboljšo sceno, med lepo čarovniško urejene 
lokale pa so se uvrstili tudi Pastel in Ejga ter Druga pomoč v 
bolnišnici, kjer si posebno pohvalo zaslužita vedno aktivni 
"dobrodušni čarovnici", ki sta se v izvirni uniformi s skledo 
sladkarij odpravili na obisk na pediatrični oddelek in razdelili 
sladkarije med bolnike. V zahvalo pa jim ti večkrat pomaga-
jo pri krašenju lokala s svojimi likovnimi izdelki, j. P. 

Dobrodušni čarovnici iz Druge pomoči sta s sladkarijami 
razveselili male bolnike. 

Trideset let bratskili vezi 

Društvo upokojencev jesenice je že trideset let pobrateno z 
Društvom jjpokojencev Trbovlje. Člani si redno vsako leto iz-
menjujejo obiske. Za jubilej so bili letos v oktobru gostitelji 
srečanja Jeseničani. Najprej je 70 članic in članov pozdravil 
podžupan občine Jesenice Boris Bregant. Gostje so si zatem 
ogledali zgodovinske zbirke v Cornjesavskem muzeju na 
Stari Savi. Skupno srečanje članov obeh društev pa je bil za-
tem v jeseniškem domu upokojencev. Vršilec dolžnosti 
predsednika Društva upokojencev jesenice Dušan Thaler in 
predsednik Društva upokojencev Trbovlje janež Malovrh sta 
v pozdravnih besedah poudarila tesne vezi v tridesetih letih 
in si izmenjala darili. Gostje iz Trbovelj so zbranim je-
seniškim upokojencem pripravili bogat program z nastopi 
ženskega in moškega pevskega zbora in literarnih ustvarjal-
cev. Z domače strani sta program obogatili mezzosopranist-
ska Melita jelen in harmonikarica Marjana Komel. j . R. 

Jeseniški planinci 
obnavljajo postojanke 
v prihodnje jih čaka velika ekološka investicija - gradnja čistilne naprave pri eni od postojank v 
Julijskih Alpah, najverjetneje pri Erjavčevi koči. 

JANKO R A B I Č 

Pri Planinskem društvu Jese-
nice so uspešno zaključili po-
letno sezono na vseh petih 
postojankah. Že desetletja 
skrbijo za Erjavčevo kočo in 
ličarjev dom na Vršiču, Kočo 
pri izviru Soče, Kočo na Goli-
ci in Zavetišče pod Špičkom. 
Po besedah predsednika 
društva Branka Berganta so 
letos z dobrim obiskom ustva-
rili od 5 do 10 odstotkov več 
prometa kot lani, vendar ne 
na račun višjih cen. Z dobrim 
poslovanjem na postojankah 
bodo lahko uresničili več inve-
sticij, ki jih imajo v načrtu v 
prihodnjih letih. Obnova in 
vzdrževanje postojank je nalo-
ga stalnica. Letos so več del iz-
vedli pri Tičarjevem domu na 
Vršiču. Naredili so novo tera-
so in polepšali okolico. Pri Er-
javčevi koči so odstranili star 
objekt, ki je kazil okolico. Se-
daj gradijo novega, ki ga bodo 
uporabljali gorski reševalci in 
lastniki lavinskih psov. Letos 
so nadaljevali obnovo zavetiš-
ča pod Špičkom. Namestili so 
nove sanitarije, povečali pa 
bodo tudi notranjost zavetiš-

Takšnl prizori so bili letos na ColicI pogosti. 

ča. Planince, ki se tudi v zim-
skih mesecih odpravijo v ta 
del Julijskih Alp, opozarjajo, 
da je zaradi obnovitvenih del 
zimska soba zaprta. 
V prihodnjih letih jih čaka 
predvsem velika ekološka in-
vesticija, s katero želijo ob vse 
bolj rrmožičnem obisku gora 

dati prispevek k čistejšemu 
okolju. Prvo čistilno napravo 
načrtujejo pri eni od posto-
jank v Julijskih Alpah. Naj-
verjetneje bo stala pri Erjav-
čevi koči, ki je vse leto odprta. 
Prihodnje leto bodo začeli 
pripravljati dokumentacijo. 
Razmišljajo o možni tehnič-

ni rešitvi, da bi z njo poveza-
li bližnji Tičarjev dom. Tako 
bi bili obe postojanki priklju-
čeni na eno čistilno napravo. 
Prijavili se bodo tudi na raz-
lične razpise, kjer bodo sku-
šali pridobiti dodaten denar, 
predvsem za okoljevarstvene 
investicije. 

Razgibano leto za folkloriste 
KUD Triglav Slovenski Javornik-Jesenice že i6 let skrbi za kvalitetno ljubiteljsko ustvarjalnost. 

JANKO R A B I Č 

Prek sto upokojencev, starejših od 80 let 

Pri Društvu upokojencev Jesenice vsako leto pripravijo sre-
čanje starejših od osemdeset let. Teh slavljencev je bilo le-
tos na seznamu 105, srečanja in prijetnega popoldanskega 
druženja v prostorih društva pa se jih je udeležilo 28. Letoš-
nja najstarejša udeleženka srečanja je bila Kristina Tarman, 
ki praznuje častitljivih 98 let. Čestitamo! J. P. 

Kulturno umetniško druš-
tvo Triglav Slovenski Ja-
vornik-Jesenice z več kol 
petdesetimi aktivnimi člani 
že 16 let skrbi za kvalitetno 
ljubiteljsko ustvarjalnost in 
poustvarjaln^st v občini Je-
senice, predvsem na podro-
čju ljudskih plesov, pesmi 
in običajev. Najbolj prepo-
znavno je delo folklorne 
skupine, ki ima vsako leto 
veliko nastopov v občini Je-
senice in drugod po Sloveni-
ji. Pot jih vodi po evropskih 
državah, tudi "čez lužo" so 
se že podali. Letos so k boga-
ti beri nastopov in gostovanj 
dodali nove. Julija so se v 
Rožnovu na Češkem udele-
žili mednarodnega festivala 
folklornih skupin. Imeli so 
štiri nastope, ob obisku so 
spoznavali folkloro drugih 
narodov, posebej v spominu 
so jim ostali prijazni in go-
stoljubni domačini. Oktobra 
so bili blizu Stuttgarta v 
Nemčiji, kamor so jih pova-
bili tam živeči Slovenci. 
Tako njim kot nemškemu 
prebivalstvu so predstavili 
del bogate folklorne zaklad-
nice Slovenije. 

Poleg tega je letos folklorna 
skupina nastopila na medo-
bčinskih srečanjih folklor-

nih skupin in se spet uvrsti-
la na državno srečanje. Pri 
društvu so dejavni tudi god-

Da bi delo še razširili, vabijo k sodelovanju vse, 
Id želijo ohranjati ljudske plese, pesmi in običaje, 
da se pridružijo sedanjim članom društva. 
Pričalmjejo jih v Kulturnem domu na Sloven-
skem Javomiku vsak četrtek od 20. do 22. ure. 

ci in pevci, ki so imeli več 
nastopov. V sekciji ročnih 
del so se ukvarjali s šiva-
njem oblačil in dodatkov, ki 
sodijo zraven. 
Za zaokrožitev še ene uspeš-
ne sezone 15. decembra pri-
pravljajo tradicionalni letni 
koncert v dvorani Kulturne-
ga doma na Slovenskem Ja-
vomiku. Obljubljajo pester 
program in novo odrsko 
plesno predstavitev. 



ZANIMIVOSTI 

Utrip praznika svetega Martina na jesenicah 

Da praznik svetega Martina ni šel mimo, ne da bi ga opazi-
li, so na Jesenicah poskrbeli v trgovskem centru najboljšega 
soseda na Spodnjem Plavžu, kjer je bila na obisku Folklorna 
skupina Društva upokojencev Komenda, ki se je predstavila 
s pestrim plesnim nastopom gorenjskih narodnih plesov, 
Skupina deluje od leta 2002 in ima do sedaj za seboj že sko-
raj sto nastopov. Seveda pa so po plesu vse obiskovalce po-
vabili za bogato obloženo mizo na Martinov prigrizek in 
Martinove "tekoče dobrote". 
Na Martina pa niso pozabili niti upokojenci, združeni v Druš-
tvu upokojencev Javornik-Koroška Bela. V prostorih društva 
sedaj deluje gostinska ponudba bara "za prijatelje". Na Mar-
tinovo soboto so pripravili veselo martinovanje z dobro kap-
ljico pod geslom: Novo ali staro vino, glavno, da se imamo 
fino. Ob zvokih prikupne pevke Sente Mavsar je bila večerja 
še bolj slastna, upokojenci pa so se tudi zavrteli ob lepih 
melodijah. J. P. 
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TELEVIZIJA . RADIO 
• INTERNET • TELEFONIJA 

KABELSKA TELEVIZIJA + IP TELEFON 

SAMO 16.00 EUR 
Tudi cene telefonskih impulzov so ugodne. 

KABELSKA TELEVIZIJA 
osnovni paket ^ 13,14 EUR 

V osnovnem pai<etu lahko gledate brez dodatnega plačila naročnine: 

59 analognih televizijskih programov 

34 analognih radijskih programov in 

90 digitalnih televizijskih programov 

47 digitalnih radijskih programov 

Po posebnem naročilu še dodatnih 14 digitalnih programov (poljudnoznanstvene ter glasbene 
vsebine, programi za odrasle ter filmska programa HBO in H B O Comedy). 

INTERNET 
Pristop v internet preko kabelskega modema oz. v zgradbah, ki so že neposredno povezane z 
optičnimi vodniki, z ethernetom na optičnem vodniku. 

Cena mesečne naročnine od 13,30 EUR* naprej glede na izbrano hitrost. 
Posebej ugodne cene v paketih: 

« kabelska naročnina-h internet 1023 kbit/sek + IP telefon 35,50 EUR* 

» kabelska naročnina -f internet 1023 kbit/sek 23,00 EUR* 

a kabelska naročnina + IP telefon i6,oo EUR 

* v zgradbah, ki so povezane na optične vodnike, so cene pristopa na internet še nižje. 

Ocvirki in pohvale 

stanje zapuščenega avtomobila škoda na Titovi se je v teh 
jesenskih dneh še poslabšalo, saj ga je jesensko listje 
prekrilo celo v notranjosti. 

"i- V.'t - > 

Pri nekaterih lokalih so v nivoju parkirnega prostora 
naredili rumene črte kot znak za prost prehod kupcev. Žal 
pa nekateri ta znak razumejo kot možnost kratkega 
parkiranja. Ni jasno, v kateri avto šoli so se naučili tega ... 

Problem parkiranja pred zdravstvenim domom in upravno 
enoto je seveda že znana težava. Nekateri vozniki avto 
pustijo kar nekaj centimetrov izven parkirnega prostora in 
tako se lahko drugi udeleženci učijo vožnje mimo takega 
vozila z milimetrsko natančnostjo. 
BESEDILO IN FOTOGRAFIJE: JANEZ PIPAN 

G G 
mali oglasi 

04/201 4247, 
e-po§ta: mallaglasi@g-glas.si 

www.gorenjskiglas.si 

G G 

naročnine 
04/201 4241 

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

PREVOZNIŠTVO IN 
GRADBENA MEHANIZACUA 

B O H I N E C 
Peter Bohincc s. p. 

Tomšičeva 98d, 
4270 Jesenice 
Tel.: 04/583 21 31. 
GSM: 031 678-763 

•prevozi Z avtodvigaiom 
•nakladanje 
z grabežem 
in odvor ruševin 

• prevoz gramoza 
• prevoz peska za malto 
• Izkopi na težko dostopnih 
mestih z mini nakladačem 

mailto:mallaglasi@g-glas.si
http://www.gorenjskiglas.si
mailto:narocnine@g-glas.si
http://www.gorenjskiglas.si


RECEPTI, KRIŽANKA 

Dopolnilne dejavnosti na kmetiji 
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske - RACOR - vabi na 
brezplačno predavanje na temo Davki in knjigovodstvo na 
kmetiji s poudarkom na dopolnilnih dejavnostih, na 
katerem vam bo računovodska svetovalka Majda Strel 
odgovorila na sledeča vprašanja: kdaj dopolnilna dejavnost 
in kdaj s. p.; kakšne so davčne obremenitve; ali moram vodi-
ti knjigovodstvo; DDV in dopolnilna dejavnost; kdaj se kot 
kmet vključiti v DDV. Predavanje bo v četrtek, 22. novembra, 
ob 9. uri v prostorih Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, 
Spodnji Plavž 240, Jesenice. Velik del srečanja bo posvečen 
tudi konkretnim vprašanjem udeležencev. Predavanje je na-
menjeno predvsem nosikem kmetijskih gospodarstev in 
njihovim družinskim članom, ki jih zanima trženje 
pridelkov, izdelkov ali storitev na kmetiji. 
Za prijave in dodatne informacije smo dosegljivi na telefon-
ski številki 04/581 34 16 ali elektronskem naslovu 
klemen.klinar@ragor.si (prijave zbiramo do 20. novembra). 

Pogovor z županom na ATM TV 
Pogovor z jeseniškim županom Tomažem Tomom Mencin-
gerjem o aktualnem dogajanju v občini bo na kabelskem ka-
nalu ATM TV Kranjska Gora v petek, 23. novembra, ob 20. 
uri. Če želite povedati svoje mnenje, postaviti vprašanje, po-
kličite na telefonski številki 04/5885150 ali 5885151. 

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke 
Pravilno geslo križanke iz prejšnje številke se glasi: VSAK 
DAN SVEŽI KRUH IN PECIVO. Sponzor križanke je Pekar-
na Planika, d. o. o., Bled, Trgovina jesenice (nasproti 
sodišča, stara železnina), ki podarja pet nagrad po io evrov, 
unovčljivih v trgovini Planika na jesenicah. 
Nagrade prejmejo: 
1. Helena Aljančič, Deteljica 4, 4290 Tržič; 2. Ljuba Božič, 
Hrušica 2, 4276 Hrušica; 3. Bojana Berguš, Titova 47, 4270 
jesenice; 4. Avgust Berke, Stražišarjeva 4, 4270 Jesenice; 5. 
Marija Baznik, Zgornje Gorje 95, 4247 Zgornje Gorje. 
Čestitamo! Za nagrade se oglasite v pekarni Planika, d. o. o., 
Bled, Trgovina jesenice. 

Čas je za kislo zelje 
Segedin golaž 
Potrebujemo: 800 g svinjine, j 
žlice olja, 3 čebule, ščep soli, 
ščep popra, 1 žlico sladice rdeče 
paprike, 2 žlici paradižnikove 
mezge, i lovorov list, 500 gra-
mov kislega zelja, J25 ml bele-
ga vina ali juhe, 1 žlica limo-
ninega soka. 
Priprava: meso oplaknemo, 
do suhega popivnamo in na-
režemo na večje kocke. Se-
grejemo olje in na njem 

meso po vseh straneh rjavo 
opečemo. Medtem čebulo 
olupimo in narežemo na 
obročke. Ko je vse meso ope-
čeno, ga začinimo s soljo, 
poprom in papriko. Dodamo 
čebulo in še malo pražimo. 
Primešamo paradižnikovo 
mezgo. Dodamo lovorov list. 
Na meso porazdelimo odce-
jeno kislo zelje. Prilijemo 
vino ali juho in malo limoni-
nega soka ter 200 ml vode. 

Posodo pokrijemo in na 
zmerni vročini dušimo 30 
minut. Zdušenega zmeša-
mo in ponudimo. Poleg pri-
pravimo slan krompir. 

Krvavica z zeljem 
Potrebujemo: 4 krvavice, 500 g 
kislega zelja, i manjša čebula, 
4 stroki česna, 4 lovorovi listi, 
1 žlička popra v zrnju, 1 žlička 
rdeče paprike v prahu, 1 žlica 
arašidovega olja. 

Priprava: kislo zelje spere-
mo. Čebulo in česen olupi-
mo in grobo sesekljamo. V 
posodi segrejemo arašidovo 
olje in na njem opražimo če-
bulo, česen in poprova zrna. 
Dodamo zelje in rdečo pa-
priko, prilijemo 10 ml vode 
in dušimo v pokriti posodi 
približno 30 minut. V ponvi 
segrejemo žlico arašidovega 
olja in pri srednji tempera-
turi pečemo pečenice, do-
kler niso pečene, kar traja 
približno 30 do 45 minut, 

jota 

Potrebujemo: pol kg kislega ze-
lja, 3-4 lovorove liste, 1 kloba-
so, 6 srednje velikih krompir-
jev, jušno kocko, pol stroka čes-
na, 1 konzervo fižola, 3 žlice 
ocvirkov, poper, sol. 
Priprava: zelje in lovorove liste 
kuhamo 15 minut Ko je kuha-
no, odlijemo vodo. Posebej 
skuhamo krompir, narezan 
na kose, klobaso, kocko in če-
sen. Ko je kuhano, vodo odlije-
mo v posebno posodo. Krom-
pir zmečkamo z mečkalni-
kom, dodamo zelje z lovorovi-
mi listi, zalijemo z vodo, ki je 
ostala od krompirja. Na koncu 
dodamo še fižol in pogrete 
ocvirke ter popopramo. 

Sponzor križanke je Zlatarstvo Lavtižar, Cesta maršala Tita 41, 4270 Je-
senice, GSM 041/508 408. Podarja naslednje nagrade: 1. zlat prstan v vrednosti 60 EUR; 2. sre-
brna verižica z obeskom v vrednosti 40 EUR; 3. srebrn prstan v vrednosti 20 EUR. 

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v ku-
pon iz križanke) pošljite na dopisnicah do ponedeljka, 26. novembra 2007, na Gorenj-
ski glas, Bleivveisova cesta 4, 4001 Kranj, p. p. 124 ali vržite v naš poštni nabiralnik. 

SLOVARČEK: LAER: nizozemski slikar (Pieter van) SAROD: indijsko glasbilo s strunami KALIBRACIJA: umeritev 
FERAL: plinska svetilka AIRAVATA: indijski slon s štirimi trobci KRISTALOFON: ksilofonu podobno glasbilo 

GORENJSKI G U S 
KRIŽANKA 

JESENIŠKE NOVICE 21/2007 
P. P. 124, 4001 KRANJ 

mailto:klemen.klinar@ragor.si


ZANIMIVOSTI, PRIREDITVE 

Novo življenje starega 
rešilca 
Najprej je bil reševalni kombi. Potem je postal rešilec za male živali. Zdaj pa je že nekaj časa Cizelca, 
doma narejen zebrasti avtodom. Doslej je prevozil že prek štiristo tisoč kilometrov in kot kaže, se še 
dolgo ne bo ustavil... 

URŠA PETERNEL 

Gizelca ima danes tri lastni-
ice: Uroša, jasmino in živah-
no črno-belo psičko Živo. 
Da je neugledni rumeno-
rjavi Volksvvagnov kombi 
oznake T 25 sploh postal Gi-
zelca, je najbolj "kriv" Uroš, 
jeseniški policist, ki je prav 
takšen kombi iskal že vrsto 
let. Prek Interneta je skušal 
izslediti kakšnega po vsej 
Evropi, dokler ga ni našel 
pri Perunu na Blejski Do-
bravi. Zdi se, da je, z okvar-
jenimi zavorami, a popolno 
reševalno opremo, prav ča-
kal nanj.. . in za tedanjih sto 
jurjev je kombi postal Uro-
šev. Kombijeva zgodovina 
pa je dolga. Izdelan je bil 
med osamosvojitveno vojno 
leta 1991 in kupili so ga na 
blejski reševalni postaji, kjer 
je vrsto let vozil kot rešilec. 
Kasneje ga je dobil Brane 
Pire, lastnik pasjega zavetiš-
ča in ambulante za male ži-
vali na Blejski Dobravi, ki je 
v njem uredil reševalni avto-
mobil za male živali. In tam 
ga je našel Uroš. "Gre za po-
seben model, izdelan v zelo 
majhni seriji. Ima 4WD, re-
duktor in zaporo diferencia-
la. Šasijo so izdelali v Nem-

nega in je preživel - niti ena 
stvar se ni pokvarila!" Tako 
je Uroš začel uresničevati 
svoje sanje - da bo kombi 
predelal v avtodom. Dela se 
je lotil v donnači garaži, ob 
pomoči soseda Robija. Naj-
prej sta se lotila barvanja. 
"Zamislil sem si zebrast vi-
dez in dva dni sva kombi 
samo lepila. Potem sva ga 
kakih sedemkrat pobarvala 
..." Potem je prišla na vrsto 
notranja oprema - omarice 
je po meri izdelal upokojeni 
mizar, vse drugo pa je Uroš 
izdelal sam. Tako se Gizelca 
lahko pohvali, da s seboj 
vozi hladilnik, štedilnik, 
plin, rezervoar za 35 litrov 
vode, v zadnjem delu je za-
konska postelja, med vozni-
kovim in sovoznikovim se-
dežem pa je Uroš naredil 
poseben sedež za psičko 
Živo. In po petih mesecih 
dela so se sredi avgusta letos 
Uroš, njegova žena Jasmina 
in Živa z Gizelco podali na 
potepanje po Grčiji (najstni-
ški hčerki Kaja in Pia sta z 
veseljem ostali doma). Z 
ladjo iz Ancone do Patrasa, 
potem pa z Gizelco po Pelo-
ponezu. Ves čas so spali v 
kombi ju, in to kar na pla-
žah, kuhali so na plinu pred 

Cizelca še v stari podobi rešilca za male živali na svoji prvi 
"ofF road" vožnji 

Uroš pa ima v glavi že nove načrte. Ne le, da bi Gizel-

co, Jasmino in Živo peljal v Afriko, ampak si želi kupi-

ti še en podoberL kombi. Tokrat model Doka, ki bi ga 

uredil samo za "off road" vožnje. 

Za zebrast videz je bilo treba kar nekaj potrpljenja pri 
lepljenju in sedemkratno barvanje. 

čiji, podvozje v avstrijskem 
Gradcu, nato pa so ga spet 
odpeljali nazaj v Nemčijo," 
pripoveduje Uroš. Ko ga je 
dobil, mu je najprej popravil 
zavore, potem pa se je z 
njim podal na državno pr-
venstvo v "off roadu", da bi 
ga preskusil. Šli so kar z vso 
reševalno opremo v njem. 
"A izkazal se je za zelo trd-

kombijem, s seboj so imeli 
tudi kemično stranišče. "V 
kombi ju sva neverjetno do-
bro spala. Veliko bolje, kot 
sva mislila. Domačini so bili 
zelo prijazni in strahu, da bi 
naju kdo okradel, nisva ime-
la. Tako se niti enkrat nisva 
zaklenila," pripovedujeta 
Jasmina in Uroš. Ubirala sta 
bolj odročne ceste in vasi, ki 

jih še ni preplavil množični 
turizem. Pravita, da je bilo 
čudovito in da se na Pelopo-
nez zagotovo še vrneta. Gi-
zelca se je odlično odrezala 
in nihče ne bi mogel reči, da 
je v svojem življenju prevo-
zila že vsaj štiristo tisoč kilo-
metrov. Uroš pa ima v glavi 

že nove načrte. Ne le, da bi 
Gizelco, Jasmino in Živo pe-
ljal v Afriko, ampak si želi 
kupiti še en podoben kombi. 
Tokrat model Doka, ki bi ga 
uredil samo za "off road" 
vožnje. Za sproščanje adre-
nalina. In da bi Gizelca ime-
la družbo, seveda. 

Ko so se vrnili s potepanja po Grčiji, je psička Živa še 

teden dni hodila spat v kombi... 

Uroš se z Gizelco vsak dan pelje tudi v službo na jeseniško 
policijsko postajo. 

Za psičko Živo je Uroš izdelal poseben sedež med 
voznikom in sovoznikom. 

Pasemski kunci treh držav na Jesenicah 
Društvo rejcev malih živali Jesenice, ki je lani praznovalo 70-
letnico, bo v začetku decembra organiziralo 9. slovenski su-
perpokal za kunce, ki bo na Jesenicah prvič v zgodovini zbral 
najlepše kunce društev iz kar treh držav: Avstrije, Slovenije 
in prvič tudi Italije. Po besedah Tomaža Kllnarja ml. bo i. in 
2. decembra na ogled predvidoma prek dvesto pasemskih 
kuncev, saj vsako društvo po posebnih razstavnih pravilih 
lahko sodeluje s po desetimi živalmi, ki pa morajo biti od 
najmanj štirih gojiteljev In najmanj petih različnih pasem. 
"Tovrstna razstava je postala stalnica v slovenskem pros-
toru, saj zbuja precej zanimanja pri gojiteljih pasemskih 
kuncev, spodbuja pa tudi tekmovalnost med društvi. Sedaj 
so na njej že trikrat sodelovali tudi gojitelji iz Avstrije, pred 
dvema letoma pa so jo sami prvič izvedli v Celovcu, kjer bo 
najverjetneje svoj prostor našla tudi v letu 2008," je pouda-
ril Klinar. Poleg omenjene razstave bodo člani jeseniškega 
društva razstavljali svoje živali tudi na že i8. društveni razs-
tavi. Tam si bodo obiskovalci poleg kuncev lahko ogledali 
tudi pasemsko perutnino in golobe. 
Letošnje leto je za jeseniške gojitelje zelo dejavno, oktobra 
so se s svojimi živalmi udeležili zelo zanimive mednarodne 
razstave v avstrijskem Gmundu, kjer so se gojitelji iz štirih 
držav pomerili z najlepšimi kunčjimi in perutninskimi pari. 
V Kranju so se novembra udeležili gorenjske razstave malih 
živali, sedem jeseniških gojiteljev pa bo konec meseca sode-
lovalo tudi na državni razstavi v Celju. U. P. 

Novembrske prireditve 

PETEK, 1 6 . NOVEMBRA 

RAZSTAVNI SALON DOLIK ob l8. uri 
Razstava likovnih del slikarja Evgena GuStina, člana Dolinskih 
likovnikov - DOLIK-a Jesenice (na ogled do 12. decembra) 
Info: Razstavni salon Dolik, 04/583 2; 06 

MLADINSKI CENTER JESENICE ob zo. uri 
"Iran" - potopisno predavanje z Gašperjem in Andrejem 
Info: Klub jeseniških študentov in Mladinski center Jesenice. 
04/5SS 46 80, 81 

SOBOTA, 17. NOVEMBRA 
CENTRALNA POSTAVLJALNICA ŽP JESENICE 
od 14. do 18. ure 

Ogled modulne makete na Jesenicah 
Info: Milan Hribar, 040/706 740 

T O R E K , 2 0 . NOVEMBRA 
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE ob 18. uri 

Filmsko gledališče - Sicko (dokumentarec) 
Info: CJedališče Toneta Čufarja Jesenice, 04/583 31 03 

ČETRTEK, 2 2 . NOVEMBRA 

ZBOR ZA GLEDALIŠČEM TONETA ČUFARJA ob 8. uri 
POHOO: Bohinjska Bela (468 m) - Caletovec (1250 m) 

Info: Društvo upokojencev Jesenice - sekcija za pohodništvo, 
04/583 26 70 

MLADINSKI CENTER JESENICE ob 19. uri 
Mladi, alkohol in (ne)varnost v prometu - tematski vefer v okviru 
Meseca boja proti odvisnosti za mlade, starše in vse zainteresirane 
občane 
(v sodelovanju s PP Jesenice in Zavodom za zdravstveno varstvo 
Kranj) 

• Info: Mladinski center Jesenice 04/588 46 80, 81 

T O R E K , 2 7 . NOVEMBRA 
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE ob l8. uri • Filmsko gledališče - Čez mejo (triler) 

Info: Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 04/583 31 03 

PETEK, 3 0 . NOVEMBRA 

TRG TONETA ČUFARJA JESENICE od 13. ure dalje 
Celodnevna akcija v okviru Svetovnega dneva boja proti aidsu: 
Aktivno Izobražujemo mlade o spolno prenosljivih boleznih 
Info: Mladinski center Jesenice, 04/588 46 80, 81 

NA VSE PRIREDITVE VLJUDNO VABLJENI! 

Pripravil: TIC Turistično-informacijski center Jesenice 
Tel.: 04/586 31 78, fax.: 04/581 34 11, http://www.jesenice-lourism.net 
e-naslov: tic(g)ragor.si, tlc.jesenice(g)slol.net 

Koledar prireditev sestavljajo prireditve v občini Jesenice, ki so jih javili 
organizatorji prireditev in s tem tudi odgovarjajo za pravilnost po-
datkov. Samo pisne prijave prireditev, ki niso zajete v letnem koledarju, 
oz. spremembe bomo sprejemali na naš naslov najkasneje do 15. dne v 
tekočem mesecu za prireditve za naslednji mesec. Organizatorji mora-
jo spremembe za že objavljene prireditve sami objaviti v medijih. 

http://www.jesenice-lourism.net


ercator 
Center Jesenice 
Spodnji plavž 5, Jesenice, tel: 04/ 583 39 14 

Nogavice 
za vse priložnosti 

modni dodatki 

Podarite sebi ali vam najdražjim 
katero od prelepih cvetlic, 
rezanih ali lončku. .Ve pozabite 
na posebno ponudbo lega meseca 
in ugodne cene. 

Obiščite nas v butiku cvetlic K A L I A 
tel.: (M/m 56 78 

lercator Hipermarket 

® Sanolabor 
Ko^t^zivzd^ajuje^ 

Pri nas dobite medicinsice in ortopedske pripomočke, ki jih 
predpiše zdravnik na naročilnico 777S. 

Za več informacij pokličite v prodajalno! Tel. 04/5836 460. 

Knjigarna in papirnica 

• T ; 

T r g o v i n a T W O W A Y p o n u j a m o d n a o b l a č i l a 
z a n a j s t n i k e in o d r a s l e . 

S i m P L E 
F R I Z E R S K I S A L O N 

^ I p i n i f i 

3 b i s k c n a 

•MrtiSfJ 

VINTERSPORT 
Kjer se šport začne 

MESFNN OPIIHR 
V E L I K A I N P E S T R A I Z B I R A : 

• korekcijskih očal • sončnih očal • kontaktnih leč 
• paleta dodatkov za nego očal 
OKUUSTIČNI PREGLEDI 
PUSTfTE SE PRESENETITI III UGODNE CEHE III VABLJENI I 

fS!SSS$ 
Promet z ribo d. o.o. Izola 

Pestra ponudba svežih in zamrznjenih 

morskih dobrot! 

Mercator Center Jesenice 
Spodnji plavž 5. Jesenice, tel.. 04 58 33 914 

Odpiralni čas: - od ponedeljka do sobote: 
od 8 .00 do 21.00 ure 

- nedelje: 
od 8 .00 do 13.00 ure 

- prazniki: 
Od 8 .00 dO 13.00 

Program prireditev 
v mesecu novembru 2007 
v Mercator centru Jesenice 

Petek, 2 3 . novembra , ob 17. uri 

G e z a in a n s a m b e l Zoltan 

Sobota, 2 4 . novembra , o b 10. uri 

Otroška prireditev 
Pojte, drobne ptice. 

GEZA IN ANSAMBEL ZOLTAN: V goste smo po- OTROŠKA PRIREDITEV POJTE, DROBNE PTICE: 
vabili znanega humorista Gezo, ki bo z etno Skupino Skupaj bomo peli pesmice o .sinički, pobarvali 
Zoltan zabaval in razveseljeval. Obiskovalcem bomo kakšno ptičico In se imeli čudovito jesensko, 
ponudili langaše, prekmursko gibanico in še kaj. 
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GLASBA 
ZORAN IN ROK PREDIN 
V ŠENČURJU 

J i Ana Hartman 

Zorana Predina na 
G o r e n j s k e m ni -
m a m o pri ložno-
sti prav pogosto 
slišati, morda v 

zadnjem času v naših krajih 
celo večkrat zasledimo nje-
govega s i n a Roka, m i n u l o 
soboto pa sta oba skupaj na-
stopila v Lager baru v Šen-
čurju. V dve uri trajajočem 
nastopu sta občinstvo raz-
grela z v s e m dobro znanimi 
starejšimi i n novejšimi hiti, 
kot so Sonček je in ti si 

skuštrana. Zarjavele tro-
bente, Gate na glavo. Men-
tol bonbon, Alfa samec, 
Bolj star bolj nor. Pražen 
krompir, Praslovan, Zadnja 
večerja, Lepa, ko ti pride ... 
V r h u n e c večera je bila 
Zdravl j ica, s katero sta se 
tudi poslovila od občinstva. 
Lokal je bil na nogah, nav-
dušeno prepeval slovensko 
himno, po kateri je zdtavica 
seveda obvezna. Glasbenika 
sta na koncu vsem skupaj, 
sicer nekoliko zgodaj, zaže-
lela srečno novo leto 2 0 0 8 , 
v katerem se bo Zoran sre-
čal z abrahamom. 

Rok in Zoran Predin na Gorenjskem ne nastopata prav 
p o g o s t o . / Foto: Ana Hartman 

Karmen pravi, da povej 
Po skoraj štirih letih glasbenega premora se na odre vra-
ča Karmen Stavec. Karnnen je pevka, za katero se še ved-
no obračajo ljudje, njene starejše uspešnice pa se pogo-

sto vrtijo na radijskih posta-
jah. Sama pravi, da je vrnitev 
s skladbo Povej bolj naključen 
in nenačrtovan. Glasbo, kate-
re avtor je Matjaž Vlašič, je sli-
šala enkrat, napisala besedilo, 
za aranžma pa je poskrbel 
Martin Štibernik. Karmen je 
danes bolj zrela, bolj samoza-
vestna in bolj ženstvena, kot 
kdajkoli prej. A. B. 

TANJA izdala novi CD 
Pri založbi Unigraf je 
izšla nova zgoščenka 
Tanje Zaje Zupan "Ko 
mi rečeš, da nne ljubiš". 
Predstavila ga bo na 
gala konurtu 1 Domžalah, v 
Hali Komunalnega cen-
tra, v sobolo, 24. novembra, 
ob 19. ari. Tanja letos 
praznuje 15-letnico 
glasbenega ustvarjanja. 

Njeni gošp bodo Eva Č ^ , Alenka Gotar, Pop'n'i 
Ivan Hudnik, Nataša Milkič, Anja Burnik, 
slakonClč, Margarita Štoviček, Vesna 
igralec Rornan Končar. Prodaja vstopnii 
agencija l ^ d a Primskovo ter na GSM 

GAŠPERJI V AMERIKI 
Po zahodni ameriški obali je z njimi potovalo tudi 120 njihovih oboževalcev iz Slovenije. S takim 
občinstvom se lahko pohvalijo le redki slovenski ansambli. 

J i Jože Košnjek 

Skoraj štirinajstdnev-
no potovanje po 
zahodni ameriški 
obali so Gašperj i 
med 13. in 27. okto-

brom opravili skupaj z nem-
š k i m pevskim zborom R u -
hriand. Pevce je spremljalo 
okrog 8 0 nemških turistov, 
vendar so bili na zanimivem 
potovanju po Ameriki v sre-

dišču pozomosti Gašperji in 
njihovi oboževalci. Na štirih 
koncertih in med potova-
njem so osvajali simpatije 
Američanov, ki so spraševa-
li, kdaj j ih bodo lahko znova 
srečali v Ameriki . Slovenci 
so tudi tokrat pokazali, da so 
veseli i n prijazni ljudje. Pev-
ca Vera Soline iz Žepine pri 
Cel ju i n Danilo L u k a n iz 
Brezovice pri Ljubljani, ba-
sist Franci Tišler iz Kokre, 
tonski mojster Brane Tičar 

iz Preddvora, harmonikar 
T o m a ž H r i b a r z Brega pri 
Preddvoru, K l e m e n Klade-
nik, trobentar iz Dobja pri 
Planini, Aljoša Čemelč, kita-
rist iz Brežic i n vodja G a -
šperjev in klarinetist v an-
s a m b l u Robert Primožič i z 
Preddvora ugotavljajo, da 
glasbeniki skupaj z obože-
valci postajajo resnični prija-
telji zaradi dobre, še posebej 
Avsenikove glasbe in prijet-
ne družbe. 

Gašperji in njihovi sprem-
ljevalci so na potovanju po 
Ameriki prevozili okrog pet 
tisoč kilometrov. Obiskali so 
Los Angeles, San Jtian Capis-
trano, San Diego, Phoenix v 
Arizoni, Grand Canyon, Las 
Vegas, Dol ino smrti in še 
nekatera druga znana ame-
riška mesta. Ameriško poto-
vanje je pokazalo, da prava 
in dobra slovenska narodno-
zabavna glasba navdušuje 
povsod. 

Gašperji s slovenskimi izletniki na potovanju po zahodni obali Amerike /Fot°:»hivci!|>«ji 

U U B E Z E N OBISKALA BLED 
Ji Anka Bulovec 

V petek in soboto 
zvečer je blejska 
Festivalna dvora-
na gostila mjuziki 
gledališča Marina 

Držiča iz Dubrovnika z na-
slovom Dan od amora (v pre-
vodu Dan ljubezni). Tako kot 

so predstavo z navdušenjem 
sprejeli naši sosedje Hrvati, 
je tudi na Bledu doživela us-
peh. O b redkem številu mju-
ziklov, ki jih sploh lahko vidi-
mo na slovenskih odrih, je 
bila dobrodošla popestritev 
kulturnega repertoarja. 

Glasbeno gledališka pred-
stava govori o ljubezni, ven-
dar je ne moremo označiti 

za 'pocukrano', saj gre prav-
zaprav za nekakšno l jube-
zensko parodijo. Zgodba je 
začinjena z o d l i č n i m bal-
k a n s k i m h u m o r j e m i n se, 
na veliko veselje občinstva, 
konča srečno. Igralce, pevce 
i n plesalce je na o d r u 
spremljal orkester že ome-
njenega gledališča. D i r i -
gentsko palico je vihtel pri-

z n a n i hrvaški skladatelj, 
aranžer i n dirigent Djelo Ju-
sič, ki je obenem tudi avtor 
glasbe. Libreto pa je napisal 
akademik Luko Paljetak. 
Režijo osemdesetčlanske 
zasedbe igralcev in glasbe-
nikov pa je prevzel vsestran-
ski gledališki umetnik, tele-
vizi jski voditelj in režiser 
Vlade Štefančič. 



KU LTU RA 
DRUŽENJE PRERASLO V ZBOR 
Prihodnji petek bo Ženski pevski zbor Dupljanke zapel na jubilejnem koncertu ob i5-letnici obstoja. 

Igor Kavčrč 

Septembra pred 
petnajstimi leti 
so se zbrale iz po-
trebe, da bi se 
druži le, pri tem 

ob spremljavi kitare zapele 
kakšno domačo in se pred-
vsem dobro imele. "V go-
stilne ženske ne zahajamo, 
pa smo si omisli le nekoliko 
drugačen n a č i n druženja. 
Najprej nas je bilo osem, po 
novem letu pa smo v svojo 
sredino povabile tudi mlaj-
še pevke in pod vodstvom 
Zdravke K l a n č n i k začele 
vaditi," se spominja Slavka 
jfelenc, predsednica Ž e n -
skega pevskega zbora D u p -
l janke in hkrati tudi K U D 
Tr iglav Dupl je. Po dveh 
mesecih so ob slovenskem 
k u l t u r n e m prazniku že 
imele prvi nastop. "Zapele 
s m o dve pesmi . Nocoj bo 
pa en lep večer in Iz stolpa 
sem, ki jo bomo v novi, ne-
koliko drugačni preobleki 
zapele tudi na slavnostnem 
koncertu," je povedala Kat-
ja Rozman, k i v zboru m e d 
drugim skrbi tudi za tajni-
ške posle. Prva leta je reper-
toar zbora obsegal pred-
vsem dvo- i n triglasne l jud-
ske pesmi, Klančnikova, k i 
je pevke sicer vodila prvih 
šest let, pa je začela uvajati 
tudi štiriglasno petje. D u p -
ljanke so nastopale na ob-
č i n s k i h revi jah v K r a n j u , 
Naklem, na r a z l i č n i h pro-
slavah, srečevali smo j ih na 
pr i ložnostnih nastopih. 
"Kritike na n a š i h začetkih 
niso bile vedno spodbudne, 
k l j u b t e m u pa je bi l eden 
naših velikih zagovornikov 

Vinko Sorli, ki n a m je vse-
lej govoril, naj samo vztra-
jamo," je povedala Jelenče-
va. 

Leta 1998 je vodenje zbo-
ra prevzela Z d r a v k i n a hči 
Katja K l a n č n i k Jelene, ta-
krat komaj sedemnajstlet-
na dijakinja Srednje šole za 
glasbo i n balet, danes pa 
profesorica violine na glas-
beni šoli v Medvodah. "Vo-
denje zbora je bilo takrat 
zame še precej neznano po-
dročje, pa tudi sama dotlej 
glasovno n i s e m kazala 
kakšne posebne nadarjeno-
sti. T a k o sem se kasneje 
tudi s a m a izpopolnjevala 
pevskih tehnik pri sodelav-
ki, profesorici solo petja, 
Editi Garčevič Koželj," raz-
laga Klančnik Jelenčeva, ki 
je zbor najprej glas za gla-
s o m intonančno izpi l i la. 
Od takta do takta, od fraze 
do fraze. "V naše delo in 
uspeh je bilo vloženo zelo 
veliko tmda, tako nas, pevk, 

• kot naše zborovodje," doda-
ja Rozmanova, ki velik po-
m e n daje tudi dejstvu, da 
so pevke od prve do zadnje 
med seboj zelo povezane in 
tudi navznoter delujejo kot 
velika družina. 

Ambici je so nekoliko po-
rasle, ko je zbor k sodelova-
nju povabil T o m a ž Tozon, 
zborovodja takratnega Ko-
mornega moškega zbora 
Kranj, da skupaj pripravijo 
božični program. Polna 
cerkev v Stražišču, samo-
stojni i n s k u p n i program, 
sodelovanje z organistom 
T o n e t o m Potočnikom so 
j ih navdušili in v svoj pro-
gram so Dupljanke začele 
uvajati tudi sakralno in 
umetao zborovsko literatu-

ro. Leta 2 0 0 1 so posnele cd 
ploščo z naslovom Pa se 
sliš', od svet'ga Vida zvon, ki 
je tudi zavetnik dupljanske 
fare. O d O b č i n e Naklo so 
prejele tudi bronasto plake-
to za prispevek k razvoju 
kulture v občini. Na So-
zvočj ih, regijski tematski 
zborovski reviji leta 2 0 0 5 v 
Škofji Loki so se izkazale s 
programom Dekletova izpo-
ved i n prejele tudi pohvale 
iz vrst pevske stroke. Na 
k r a n j s k i območni zborov-
ski reviji so bile predlagane 
za regijsko tekmovanje, 
kjer so dosegle bronasto 
plaketo in se čez noč odloči-
le, da naslednje leto pomla-
di poskusijo na največjem 
zborovskem tekmovanju 
pri nas. na N a š i pesmi v 
Mariboru. "Poslale smo po-
snetek in prijavo in si mis-
l i le, če nas bodo sprejeU 
prav, če ne, tudi prav. Nekaj 
dni pred božičem smo pre-
jele odgovor, da smo spre-
jete na Našo pesem, kar je 
za nas pomenilo veselo, a 
hkrati tudi obvezujočo no-
vico," se spominja Rozma-
nova. 

T a k o rekoč celotno lan-
sko sezono so posvetili tek-
m o v a n j u v Mariboru, kjer 
so Dupl janke prejele bro-
nasto plaketo, ker je v pet-
najst ih letih delovanja za-
gotovo njihov doslej največ-
j i uspeh. Prišel je ob pra-
v e m času, kot darilo ob pet-
najstletnici. Z a koncert, ki 
bo prihodnji petek, 23. no-
vembra, ob 19 .30 v dvorani 
Gasi lskega doma v D u p -
ljah, so Dupljanke pripravi-
le 10 povsem novih skladb. 
"Jeseni smo intenzivno za-
čele pripravljati nove pesmi 

za koncert. Odločile smo 
se, da tokrat pripravimo 
pesmi, ki bodo bolj po oku-
su tudi n a š e m u š i r š e m u 
občinstvu, pripravile pa 
smo tudi presenečenje," o 
koncertu razmišl ja Klanč-
nik Jelenčeva. D u p l j a n k e 
bodo na koncertu gostile še 
Moški pevski zbor Jepa iz 
Baškega jezera in instru-
mentalni trio Vedrina, med-
tem ko bo Franc Ankerst re-
citiral svoje pesmi. Koncert 
bo vodil Janez Dolinar. 

Ženski pevski zbor Dup-
ljanke, katerega članice v 
večini prihajajo iz nakelske 
občine, Dupelj in Strahinja, 
pa tudi i z Križ, i m a j o še 
precej načrtov. Rade bi č i m 
več nastopale in se odpravi-
le tudi n a kakšno turnejo 
po tuj in i . "Seveda je pri 
tem marsikaj povezano z 
denarjem," razmišlja Jelen-
čeva in dodaja, da j i m vse-
skozi ob strani stoji Občina 
Naklo^ pa tudi nekateri 

: sponzorj i . T u d i Osnovna 
šola v Dupljah, kjer vsa ta 
leta vadijo. "Pevke so pri 
svojem delu zavzete i n ve-
nomer pripravljene vložiti 
veliko truda, da bi napredo-
vale," potrjuje zborovodki-
nja Katja Klančnik Jelene, 
ki ji pri delu kot korepeti-
torka pomaga članica zbora 
Mateja Krsnik. 

Zbor i m a pred seboj še 
lepo prihodnost, saj so v 
njem pevke stare od 17 do 
preko 6 0 let, v n jem prepe-
vajo tako matere kot hčere 
i n ker vemo, da i m a 2 8 
D u p l j a n k , kolikor j i h tre-
n u m o poje v zboru, več kot 
7 0 otrok, se j i m za n o v i h 
petnajst pevskih let res n i 
treba bati. 

PFEIFERJEVI DNEVI 
USPELI 

M inuli teden 
je bila v 
G l a s b e n i 
šoli v Ra-
dovljici pr-

vič prireditev Spominski dnevi 
Leona I^feija, ki jo je ob 100. 
obletnici njegovega rojstva 
skupaj s sodelavci iz Glasbe-
ne šole Radovljica pripravil 
priznani violinist in tudi nje-
gov učenec T o m a ž Lorenz. 
Program je obsegal koncertni 
in spominski del, osrednji do-
godek pa je bilo tekmovanje 
mladih violinistov 3o 13 let. 
Na uvodnem koncertu so na-
stopili Tomaž, D o m e n in 
Alenka Lorenz, po koncertu 
pa sta o Leonu Pfeiferju spre-
govorila tudi njegova učenca 
prof Mirko Kosi in Karel Ž u -
žek Osrednji del spominskih 
dni je bilo tekmovanje mla-
dih violinistov, ki je bilo tek-
movalcem prijaznejše, saj i j i 
potekalo po strogo predpisa-
nem načinu točkovanja. Mla-
di so se pomerili v treh kate-
gorijah, v prvi kategoriji med 
violinisti, starimi 11 let in 
manj, so bile najboljše Nika 
Toškan iz Kopra, Teja Maja-

ron iz Ljubljane in Maja Hor-
vat, učenka prof Bojana Risti-
ča iz Glasbene šole Jesenice. 
V drugi kategoriji nagrade 
niso bile podeljene, v tretji ka-
tegoriji violinistov, starih 14 
in 15 let, pa so bUi najboljši 
Tanja Sonc, Bela Horvat iz 
Ljubljane i n Ana Dolžan iz 
Škofje Loke. Vs i so prejeli pri-
znanja in praktične nagrade, 
vsi omenjeni tekmovalci iz 
prve in tretje kategorije pa so 
nagrajeni še s posebno nagra-
do. Dobili so namreč mož-
nost nastopa v Slovenski fil-
harmoniji na abonmajskem 
koncertu Mali virtuoz, ki ga 
organizira Glasbeni atelje 
Tartini iz Ljubljane ... Z a -
ključni nedeljski koncert naj-
boljših mladih violinistov je 
navdušil številno občinstvo, 
ki je tudi na druge prireditve 
prišla v velikem številu, v ba-
ročni dvorani radovljiške 
Graščine. Odlično so se v Ra-
dovljici počutili tudi udeležen-
ci tekmovanja, tako mladi 

. :g}asbeniki kot njihovi mentor-
ji.-Predvsan so pohvalili orga-
nizacijo in način otrokom pri-
jazno tekmovanje. Prav lahko 
bi Spominski dnevi Leona 
Pfeiferja v Radovljici postali 
tradidja. Naslednje leto torej. 

Tre^e mesto v i . ka lor i j i je dosegla Maja Horvat, na fotografiji 
med nastopom s korepetitorjem Primožem Kerštanjem. 

Punce iz Ženskega pevskega zbora Dupljanke na eni izmed zadnjih vaj / foio: coiazd Kav&c 

Bernarda Oman IgorSamobor DesaMuck Andrej Rozman Roza 
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IV SPORED 

PETEK 1 6 . 1 1 . 
1 1 JO Divje vreine 1 1 « Hifanje 1130 
13 JS študenti inettdrK 14JOPoetni9d posnet-
ki 14.45 Majhni fiidefi 15J5 Zamotene 
zdiavniike zgodbe 1&25 Zapisid iz Tajpeja 17.15 
Dobii Ste delo 17>W Reievanje ivai 1&05 Jane 
Goldmaii 19i)0 Katastrofe stolê a 19.50 Roistvo 
20.15 Pofojsto enote 21.05 Jasnovidni deteirtivi 
22.00 Pokopane sloivnosti 22>t5 Zapiski biiKa 
23.15 Delo ni Sala 23^Videona(lzor 

11J5 Vojna žensk, 128. del 12Jn) Dora, 57. del 
13,10 Pometi Igralcev 14.05 Samska in ponosna, 
1,2. del15.5S Osamljena sita, 30., 31. del 17.40 
Dora, 57. det 1835 Vojna žcrek, 128. del 19J0 
Nore in zaljubljene, 130. del 20.20 Pometi igral-
cev 21.10 Samska in ponosna, I del 22.05 Os-
am5enasra,31.del 23.00 Portreti igrakev23J5 
Vojna imk, 128. del OOiO ljubezenske zgodbe 
navadnii^ 

SOBOTA 1 7 . 1 1 . 
08.05 Katastrofe stoletja 08.55 Zamolčane 
zdravnike zgodie 09 A5 Zadr^ pritožnost 10 J5 
Anatom â katastrofe 11J5 ZamoKane 
zdravnRke zgodbe 12.15 PteSvetje v divjini 
13.05 Katastrofe stoletja MJSS ZamoKane 
zdravniikezgodjemSZadnjapiiložnostlSJS 
Anatom^ katastrofe 16J5 ZamoKane 
zdravnice zgodtie 17.15 Didia 19J» ZaobTjuba 
20.15 Di\je: Narava21.05 Mestni utrip03J)0Za-
oUjuba 

06.00 Tako je življenje, 29. del 06 JO Portreti 
igrakev 11.00 NaSe skrivno življenje, 73. del 
11jOKrivate5utenl203.-205.den4JOSam-
ska in ponosna,1.,2.del16M)Ma»evanje 18.00 
Tako je S v ^ , 30. del 19X0 LatinskoameTi9ca 
glasba 20.00 klealen par 21.00 V kuhinji z An-
gelom in Mario 22.00 Pepelka, 4. del 23.00 
MaKevanje 00.40 Latinskoametiika glasba 
01.40Vajna žensk, 124.-128. del 

NEDEUA 1 8 . 1 1 . 
08i5ZamoKanezdravna!ezgodbe0945Zadn-
ja ptiložnosi 10JS Anatom^ katasuofe 11.25 
Malmi Ajdeži 12.15 Lov za rekordi U J K Katas-
trofe stoletja13J5 ZamoKane ziiravnSke zgodbe 
14̂ 45 Zadi^ piikiinost 1535 Anatom^ katas-
trofe 1&25 Majhni dideži 17.15 Didta 18i)5 Dr-
ka 19.00 Zaobljuba 19.50 Udariti po žensko 
20.15 PoAniike nod» mor; 21iK Jasnovidni 
detektivi 02.10 PofitnBice nodte more 

06.00 Tako je življenje, 30. del 06.50 Osaml-
jena Sfca, 27. - 31. del 11.00 Naše skrivno 
življenje, 74. del 11.50 Dora, S3.-57. del 
16.00 Maščevanje 18.00 Tako je življenje, 
29. del 19.00 Utinskoameriika glasba 20.00 
Idealen par 21.00 V kuhinji z Angelom in 
Mario, 2. del 22.00 Pepelka, S. del 23.00 
Maščevanje 00.40 Latinskoameriška glasba 
01.40 Nore in zaljubljene, 126.-130. del 

P 0 N E D E U E K 1 9 . i l . 
13.30 Rojstvo 13.55 Študenti medicine 
14.20 Poatniilu posnetki 1445 Kdo pa mls-
liS, da si?! 1535 Zamolčane zdravniške 
zgodbe 16J5 Zapiski iz Tajpeja 17.15 Dobili 
ste delo 17.40 Reievanje živali 18.05 Jane 
GoMnun 19.M) Katastrofe stoletja 19 JO Ro-
jstvo 20.15 Zamolčane zdravniške zgodbe 
21.05 Srhljno 22.00 Prevaranti 22.45 Zape-
ki braca 23 J O Delo ni Sala 2345 VMeonad-
zor 00.10 Zamolčane zdravniške zgodbe 
00J5 Pod nožem 

1030Osam^ sna, 32 del 1125 Vojna žensk. 
129. del 1220 Dna, 58. del 13.10 Portreti igral-
cev I4i)5 Samska in ponosna, 2,3. del I 5 i 5 Os-
a m ^ SFca,31.del1&450samlienaya,32. del 
1740 Dora, 58. del 1835 Vojna žensk, 129. del 
1930 Nore in zajub̂ ene, 131. del 2020 Portreti 
igralcev 21.10 Samska in ponosna, 3. del 22J)5 
Osamljena sro, 32. del U.OO Portreti igrakev 
23J5 Vojna žensk, 129. del OOJO ljubezenske 
zgota« navadnih iud 

TOREK 2 0 . 1 1 . 
1330 Rojstvo 13J5 Študenti medicine 14J0 
Pofitniški posnetki 14.45 Kdo pa misliš, da si?! 
1535 ZamoKane zdravniške zgocflje 1625 Za-
piski iz Tajpeja 17.15 DobiG ste defo 1740 Reše-
vanje živaB ISJK Jane Goklinan 19.00 Katastrofe 
stoletja 19J0 Rojstvo 20.15 ZamoKane 
zdisvniške zgodbe 21.05 Srhljivo 22.00 Pre-
varanti 2245 Zapiski bnKa 23.15 Dek> ni šala 
2340 Videonadzor 00.05 ZamoKane zdravniike 
zgodbe OOJ5 Pod nožem 

112S Vojna žensk. 130. del 1220 Dora, 59. del 
13.10 Portreti igrakev 14JW Samska in ponosna, 
3. del 15X0 Samska in ponosna, 4. del 1535 Os-
am5efBsrca,3Zdel16450s3m5enastca,33.del 
1740 Dora, 59. del 1835 Vojna žensk, 130. del 
1930 Nore in zajuUjene, 132 det2020 Portreti 
igrakev 21.10 Samska in ponosna, 4. del 22i>5 
Osamljena srca, 33. del 23.00 Portreti igrakev 
2335 Vojna žensk, 130. del 00 JO ljubezenske 
zgodbe navadnih ljudi 

SREDA 2 1 . 1 1 . 
1330 Rojstvo 1335 Študenti medkme 1420 
Poatniški posnetki 14.45 Kdo pa mislB, da si?! 
153S Zamolčane zdravniške zgodbe 1625 Za-
piski iz Tajpeja 17.15 Dobili ste delo 1740 Reše-
vanježiva« 18X5 Jane Goklman 19.00 Katastrofe 
stoletja 1930 Rojstvo 20.15 Zamolčane 
zdravniške zgodbe 21.05 Srhljivo 22.00 Pre-
varanti 2245 Zapiski bnjca 23.15 Dek) ni šala 
2340 Videonadzor 00X5 Zamol^ zdravniške 
zgocSK0035 Pod nožem 

1125 Vojna žensk, 131. det 12J0 Dora, 60. det 
13.10 Pometi igrakev 14X5 Samska in ponosna, 
4. del 15X0 Samska in ponosna, 5. del 1535 Os-
amjena snai 33.del1645Osamljena srca, 34. del 
1740 Dora, 60. del 1835 Vojna žensk. 131. del 
1930 Nore'n za l jub i , 133. det2020 Portreti 
igrakev 21.10 Samska in ponosna, 5. det 22X5 
Osamljena srca, 34. del 23.00 PonreH Igrakev 
2335 Vojna žensk, 131. del 0030 ljubezenske 
zgodbe navadnii^ 

ČETRTEK 2 2 . 1 1 . 
n 30 Noviiar v modrem 1240 Hiranje 1330 
Rojstvo 1335 Študenti medkiie 1420 PoatnHd 
posnetki 1445 Kdo pa misfiš, da si?! 1535 
Zamolčane zdravniške zgodbe 1625 Zapiski iz 
Tajpeja17.15Dobistedek)1740Reievanje iSvai 
18X5 Jane Goklman 19X0 Katastrofe stoletja 
1930Rc^20.15Polkijskieenote21X5Srtiijm 
22X0 Pievaranti 2245 Zapiski bn)ca23.15Dek)ra 
šala2340Videonadzor 00X5 Policpe enote 

1125 Vojna žensk, 132 del 1220 Dora, 61. det 
13.10 Pometi i g i ^ 14X5 Samska in ponosna, 
5,6. det 1535 Osam̂ ena srca, 34., 35. det 1740 
Doî  61. det 1835 Vojna žensk, 132 del 1930 
Nore in za^ub^, 134. del 2020 Portreti igral-
cev 21.10 Samska in ponosna, 6. del 22X5 Os-
amljena srca, 35. del 23X0 Portreti igrakev 2335 
Vojna žensk, 132 del 0030 ljubezenske zgodbe 
navadnih^ 

Vse tako kaže, cJa je tudli slo-
vensko "pomkd" ujela in pre-
senetila jesen. Oh, vnemar p o 
litika. Da le pospravijo svoje 
grabljice iz peskovnika, preden 
pride teta Evropa. Še dobro, da 
imamo slovensko Toskano, 
kot radi rečemo GoriSkim Br-
dom, kjer jim tako pomlad kot 
jesen dobro uspevata. V Meda-
ni, prijetni vasi, v kateri se gne-
te največ briSkih vinskih zvezd-
nikov in so za potrebe etno-
grafekih in še kakšnih prasaii-
kov združeni pod imenom To 
je Medana. Po precej uspelem 

li "štantu" odpre steklenico 
druge etikete. I n smo se do-
mislili, ker ima že pet odraslih 
sinov, da je leto čez abrahama 
goden za župana. Stojana za 
župana! Z Ogleja gor čez je 
pihljala burja, rdeče je bilo pre-
hladno, mi pa smo besedovali 
o prvem krogu in tistemu Mar-
tinu, ki goduje pri nas, na Slo-
venskem, in pri sosedih, na 
Hrvaškem, na dan drugega 
kroga. Vmes smo še o Furla-
nih in njihovi pokrajinski vladi 
Ricarda IIly|a, ki je z ojlokom 
dovolil, da se njihov avtohtoni Ludvik Nazarij in Tamara Clavina, CIaude Cros 

Marko on Rudolf Skočaj - Dolfo 

prazniku Pozdrav pomladi so 
na domačiji družine Dolfo -
očeta Rudolfa in sina Marka 
Skočaja pripravili Se Jesen v 
MedanL "Anim Cumo" v fur-
lanSčini, flirlanskem dialektu 
italijanskega jezika, pomeni -
gremo zdaj. In smo šli- K Dol-

Stojan Ščurek 

fovim, na l e j « urejeno dvoriš-
če okušat rdeča vina devetih 
Medanskih vinorejcev. In se 
iiasmejat Markovi novi etiketi 
dolgo sušene rebule. Nastalo je 
sladko, predikatno, oljnato 
vino. Smejali smo se seveda 
tudi Ščurkovemu Stojan«, edi-
nemu, ki lahko na kateremko-

tokaj navkljub evropski zako-
nodajni prepovedi lahko "kli-
če" še naprej fiuianski lokaj. 

Na dan sv. Martina iz Tour-
sa (316-397) se evropske države 
različno spominjajo svetnika 
in se praznuje "praznik vina". 
Dotlej je mošt kot nečisto in 
grešno novo vino, ob blagoslo-
vu pa se spremeni v pravo. Lep 
praznik se tako zgo^ na vseh 
naših vinorcxlnih območjih. 
Druženje, ki naj bi bil edini 
pravi motiv, spremljata razno-
lika hrana in mlado vino. Kje 
in za koga je najboljši, je seve-
da (daleč ob absolutn^a. Prijet-
na "mešanica" briškega merlo-
ta in cabemet sauvignona, k 
n a m uvožene trte, in okusna 
avtohtona "kuh'hnja" sta na 
domačiji 211atka Mavriča - Beli-
ce zdaj že tradicionalno naredi-
li razpoloženje, ki bi ga bil ne-
voščljiv še kak drug svetnik. 
Belid, ki ima letos za seboj pre-
cej težko izkušnjo, p smo na 
vsalc način privoščili uspelo 
martinovanje in simpatičen 
objem njegovih dekleb Slade, 
Katje, Andreje in Vanje. Pod 
murvo, izpod katere se ob le-
pem vremenu vidi do Ogleja, 
je stopil Briški ncMiet, zapel na 
vsa gtla in zagotovo bi se tudi 

Emil Gaspari 

Martinu milo storilo. Lepo! 
Čudovit dan je bil pretekli 

ponedeljek v čarobno privlačni 
vasi Šmarje pri Kopra V vasi 
na slemenu Š a v r i n s k ^ griča, 
ki jo omenjajo že v devetem 
stoletju, je doma vinski hram 
Santomas družine Ludvika 

sodčki barrique so Skladu Silva 
prinesla zanimivo dobrodelno 
vsoto. Glasen aplavz so si pri-
služili zmagovalci lidtiranih 
vin. Med njimi še posebej Emil 
Gaspari, slovensko ameriški 
poslovnež, ki je odkupi rahobo-
om Grand Couvee letnik 2000 
številka l o za spoštovanih 
2500 evrov. H m ! Ludvik N. 
Glavina je častnemu gostu 
Emilu Gaspariju, ambasador-
ju slovenskih vin v Ameriki, 
podaril simbol kleti: tranzeno, 
zlat obesek, ki prikazuje kam-
nito ploščo iz šmarske cerkve, 
ter tablo za vinsko banko v kle-
ti. Vinoljub Gaspari je bil leta 
2 0 0 6 Drnovškov odlikovanec 
za osebni prispevek ter krepi-
tev gospodarstva med Sloveni-
jo in Z D A Za negovanje vin-
ske tradicije in plemenitenje 
prihodnosti pa skrbita doktorja 
enolc^je, člana Vinske družbe 

Pri Belici - Slada, Katja, Zlatko, Andreja in Vanja 

Mojmlr Wondra, Dušan 

Nazarija Glavina, ki je oni dan 
slavnostno praznovala deseto 
obletnico blagovne znamke ter 
odprle nove, 2400 kvadratnih 
metrov velike preno\^jene kle-
ti. "Zame je življenje kot hoja 
na goro. Višje ko se-vzpenjaš, 
večji je razgled," je s prispod-
obo opisoval prehojeno poslov-
no pot LudWk Glavina, četrti v 
družinski generaciji v i n c ^ d -
nikov in oljkarjev. Pred (xllično 
pripravljeno dobrodelno avicd-
jo, ki jo je vodil M i ^ M e i ^ , 
slovenski časnikarski mag, sta 
se nam predstavila še simpatič-
na h a Tamara, sicer biologi-
nja, zadnji dve leti intenzivno 
zamenjuje hišnega enologa, 
Francoza CIauda Grosa. Deset 
skrbno izbranih vin, pretežno 
vertikalni, letni izbori refoška 
in cabemeta, grand cuveja v 
steklenid rahoboom, štiriin-
pUitrski "flaški", ter lidtirani 

Mitja Meršol in Joco Žni-

Slovenije, Mojmir Wondra, 
predstojnik katedre za tehnolo-
gijo vin, in legenda Dušan Ter-
čdj, ki je pred mesed izdal svoj 
knjižni prvenec - Kultura vina 
na Slovenskem. Joco Žnidar-
šič, l^endami urednik in foto-
graf Dda, je simpatično, s po-
močjo svojega dolgoletnega 
kolega Mitja Meršola odpri 
pošto, s katero se m u je zahva-
lil predsednik George W. Bush 
za poslano m u fotomonografi-
jo Slovenija lepotica Evrope. 
Na hribu Svete Marije pri San-
tomasovih, v osrčju istrskih le-
pot, je bilo sijajno druženje še 
dolgo v večer. Ob zanimivi dm-
žini Glavina, njihovem refo-
šku, malvaziji in Jezerškovi ku-
hinji je bil pra2iiik, ki ga je tre-
ba ponoviti Kaj bo šele, ko bo 
Tamaia povabila na svoj enolo-
ški presek. In bomo imeli šefi-
njo vlade... haha 



PETEK 1 6 . 1 U 0 0 7 

HUMOR 
BRAT VSE VIDI , BRAT VSE VE 

TULKA KLOZU, TULKA KLOZU 
Običajno delovno nedeljo volilnega odbora na predsedniških volitvah so popestrili otroci, joj, kako 
lepe kroge so risali na volilne liste. 

M A U BRAT 

Ker so v naši Velikobratski 
redakdji plače, glede na vlože-
ni trud, lx)lj slabe, si moramo 
reporterji za izboljšanje živ-
ljenjskega standarda in kakšno 
kilo belega kruha več najti 
kakšne dodatne zaposlitve. Jaz 
najbolj uživam, kadar so volit-
ve, saj me državna volilna ko-
misija vedno pokliče za delo v 
volilnem odbora Sem namreč 
vesten, marljiv, zanesljiv, pred-
vsem pa pri svojem delu hiter 
in pošten. Kvaliteta šepa, am-
pak na voliščih ta tako nikoli ne 
piide do izraza. Naj na kratko 
opišem, kako sem v nedeljo se-
del v enem od takih odborov v 
eni od gorenjskih osnovnih 
šol. 

Na volišče smo prišli ob pol 
sedmih zjutraj. Bil sem še mal' 
nabasan od sobote. Pa saj ve-
ste, kako je, čez vikend človek 
rad m o ž ^ e spočije v kakšni 
dobri oštarijL Priznam, bil sem 
precej, kako bi se reklo, ^eban. 
Ampak, ko sem vidd sodelav-
ki, letos so mi izgleda dali dve 
pripravnici, se mi je energija 
kaj hitro vrnila v otrple ude in 
meglene možgane. Joži pa 
Meri sla bili, obe zdravi deklini 
z vasi, taki, ki še nosita rute. 
"Kva mamo dons?" Dva kandi-
data, eden je Peterle, drugi je 

Turk. O.K., sem mislil, da 
mora biti vsaj slovenski držav-
ljan, no letos so pa zgleda dal 
na papir e n ^ iz Turčije. Tudi 
prav. Men' je t'ko useen', važ-
no, da dobro plačajo. 

Pol smo pa cel dan sedeli 
tam pred tablo, ljudje so priha-
jali, obkrožali in odhajali. Nič 
posebn^. . . Kaj naj napišem.' 
Običajen dolgčas. Ha, fino pa 
je bilo, ko je prišel volit tisti, ki 
ima en kup otrok. Menda še 
njegovi niso, vsi od žene. No 
pride on volit, ga najdemo v 
imeniku, damo listek... Potem 
pa tamala dva, dvojčka v en 
glas rečeta: "Ata lisov, ata li-
sov." Izobražen kot sem, takoj 

vem, da otroka hočeta risat. 
Najdem par glasovnic, ki so se 
nam valjale pod mizo in jima 
dam. Pa še kemična svinčnika. 
Otroka takoj vesta, kaj storiti, 
včasih Človek ne more verjeti, 
kako so otrod pametni, in reče-
ta: "Klog naledu, klog naleda" 
In oba obkrožita številko dve. 
Starejši dvojček je še celo pre-
senetil, ko je prebral: "Tulk, 
Tulk." Kot je potem rekel, prve-
ga ni znal prebrati in je zato ob-
krožil d r u g ^ , Seveda sta otro-
ka potem hotela volilna lista 
dati v skrinjo: "Sklina, sklina." 
No, pa dajta, dva glasova gor ali 
doL Pomembno je, da se otro-
ci zabavajo. 

Potem se tja do pol sedme 
zvečer ni zgodilo nič posebne-
ga. Malo s&n bE mačlost, to pa 
je tudi vse. Nakar se pred šolo 
ustavi avtobus z volivci iz naše 
vasi, ki so bili na nedeljskem 
izletu. A smo še ujeli.' Ste, ste 
... Problem je bil, ker se je iz av-
tobusa vsula še gruča otrok, ki 
so tulili: "Ata, mama, jest tud 
kloge lisov, jest tud klc^e lisov." 
P<^edal sem pod mizo in na-
šel še kakih dvajset glasovnic. 
Nate otroc, samo obkrožite. 
Potem so otrod drug za dru-
gim l ^ e vrgli v skrinjo in se 
veselili 'Tulka klozu, tulka klo-
zu." Do sedmih so bili glili vsi 
fertik 

K U L T U R N E D R O B T I N I C E IN Ž I V I N I C E 

ŠKANDAL V GALERIJI VLADICA 
v Galeriji Vladica na Gregorčičevi je neznani storilec oskrunil portrete iz cikla "Zmagoviti". 

M A L I BRAT 

Iz kabineta vlade smo tik 
pred zaključkom redakcije 
prejeli skopo tiskovno spo-
ročilo, v katerem nam Vla-
da sporoča, da si je v noči s 
srede na četrtek nekdo ne-
sramno privoščil štiri por-

trete iz cikla Janeza J. 
"Zmagoviti". Portretom so 
namreč dodani slonovi rilci. 
To bratalno dejanje kar za-
vestno obsojamo in poziva-
mo storilca, naj se oglasi v 
prostorih vlade, da se dogo-
vorimo za dolgoročno sode-
lovanje in inorebitno ude-

ležbo na prihodnjem bene-
škem bienalu. 

Gre za cikel portretov ime-
novan "Zmagoviti", ki jih je 
umetnik Janez J. ustvarjal 
skoraj petnajst let. V prosto-
rih vlade visijo že tri leta, raz-
stava pa naj bi bila odprta 
vsaj še eno leto. Ker je slono-

ve rilce menda nemogoče iz-
brisati, so se portretiranci 
odločili, da v Vladi ne bodo 
več viseli. Od našega vira iz 
vladne palače smo dobili fo-
tografije, ki jih tudi eksklu-
zivno objavljamo. O nadalj-
njih dogodkih bomo poroča-
li prihodnji teden. 

S S P A Č K O M PO V Z H O D N I E v R O P I (14) 

C u k , c u k . . . b e n c i n a n i 

Prvo popravilo in Starijeva "šala mala" z zelenim 
lepilnim trakom. 

IGOR KAVČIČ 

Adijo Varšava. Še pride-
mo. Naslednjič zagotovo za 
več dni. Iz velemesta smo 
odhajali podobno, kot smo 
pred dvema dnevoma priha-
jali. Malo tu, malo tam, ne-
kaj zdrave intuidje in popo-
tniškega "feelinga" i n že 
smo bili v predmestju - smer 
sever. Mesto Lomza. A glej 
ga vraga, preden smo se 23-
peljali na obvoznico in spet 
eno poljskih polovičnih avto-
cest, je spaček Staretovih za-

takoj nama je bilo jasno - ben-
cinska črpalka bo. "Faaaak. 
Kaj pa zdaj?" naglas razmiš-
ljam, potovalni kolega pa le: 
"Noben problem. Gremo, 
Luka, orodje je zadaj, Tom, 
kje je podlaga za tla ..." Akd-
ja, kot da gre 2a povsem obi-
čajno stvar. Kuhanje hrenovk 
je težje opravilo, mar ne? 

Avto porinemo na bližnje 
parkirišče in se lotimo dela. 
Aljaž se loti dela. Črpalka je v 
dvajsetih minutah zunaj. Kaj 
manjka? Aha, tale štiftek ne 
drži ... Pogledava v našega 

Slaba ura dela, močan zelen lepilni trak okrog bencinske 
črpalke in drveli (celih loo km/h) smo naprej. / fom: igor Kav«« 

čel vztrajno cukati. Najprej v 
daljših presledkih, nato vse 
pogosteje, dokler ni cuknil 
do konca. Spravimo se na vi-
sok pločnik in iz glave hitijo 
misli... Bencin je, smo ravno 
tankali. Bencinski tank tudi 
ne pušča. Ali forgazar dobi 
bencin? Poglejmo. Stari že 
dviguje pokrov motorja, stak-
ne cevko, ki dovaja bencin v 
uplinjač. Čeprav nevajen me-
hanike, sem vedel, kaj storiti. 
Stari sede za volan, poskuša 
vžgati avto, iz cevke, ki jo dr-
ž im v roki, pa niti kapljice 
bencina. Niiič, se derem. In 

spaka, kako je tam, in Aljaže-
va ugotovitev drži. Kaj storiti 
na uvozu na avtocesto brez 
rezervne črpalke? "Imam nek 
močan lepilni trak, kaj če bi 
za prvo silo kar zalepili." 
"Daj," Stare že lepi okrog čr-
palke. V naslednjih dvajsetih 
minutah je ta spet na svojem 
mestu. Na tihem se pomoli 
mo dobri energiji in počaka 
mo. da avto spet zaropota 
Delaaaaa. Gremo naprej 
Smer severna Poljska, po 
krajina velikih jezer, Miko-
lajki... (naslednjič: proti H i 
tlerjevemu skrivališču) 

I TEMELJ JE KOMUNIKACIJA 

V vaše domove * novo podobo Media TV 

ANTENSKI llttsmi KABEtSKI l l t t c m i 

- Anlnuici atolp Kiv«v*c bi Trdinov vri) 
- Preko brazSinoga KS v Potjanski Mini : 

SvMar Tetetom d.o. 
-Lastovka TV 

-ŠkoQsLofci,2iti: kanal 22 UHF, - O d d ^ i k Lubnik kanal SI UHF 
T«l«mach d.0.0. 

- Žet8ziii(i: kanal 24 UHF, EVJ 
Ooklroprant d.0.0. 

- gubfana. Novo nmto, 
Trbovlje: kanal 66; 
LjutiOiroMksMdd. 

-Kamnik: KanalS25 
-Uutovk«. 

Če želit« postati vidni pokiične 04/ 512 99 66 



ZA KRATEK ČAS 
KAJ NAM PRINAŠA TA TEDEN 
17. novembra 2007 C) 
Sobota 
Grega, Elizabeta, Viktorija 

Obeta se kar nekaj dobrih trenutkov in vse bo potekalo, 
kot je treba. Ob koncu dneva se priporoča previdnost pri 
obljubah. 

18. novembra 2007 
Nedelja 
Roman, Odon, Hilda 

Obeta se miren dan. V glavnem so bomo posvečali dru-
žini in vsem drugim najbližjim. Lepe besede bodo sproži-
le lepe dogodke in vse bo čudovito. 

19. novembra 2007 
Ponedeljek 
Špela, Elza, Poncij 

Nezaželene situacije se bodo reševale po najboljših mož-
nostih. Če pa se vendarle zgodi kaj neprijetnega, bo jezo 
težko zadržati. 

20. novembra 2007 
Torek 
Srečko, Edgar, Maksa 

Odločali se bomo med najmanj dvema možnostma in 
situacija bo zelo napeta. Vrh bo dosežen na koncu dne-
va, ko bo tudi že znan rezultat. 

21. novembra 2007 
Sreda 
Marija, Vojko, jovita 

Urejale se bodo pomembne zadeve in reševale poslovne 
krize, ki so bile že nekaj časa skrite pod preprogo. Vse en-
krat pride na dan, pa če je še tako skrito. 

22. novembra 2007 
četrtek 
Cilka, Maver, Stanka 

Iz trenutka v trenutek se bodo čez cel dan prelagale ob-
veznosti in s tem tudi odgovornosti, zato bo zaključek 
dneva zelo pester, stresen, napet in aktiven. 

23. novembra 2007 
Petek 
Klemen, Matic, Milivoj 

Z umikom v samoto bomo želeli le prikriti, da nam do-
ločene osebe pomenijo več, kot si želimo priznati. Čeprav 
bomo imeli nadzor, se stresu ne bo dalo izogniti. 

TISOČ UGANK 
ZA ODRASLE 

Franc Ankerst vam za-
stavlja novo uganko. Od-
govor nam pošljite do 
torka prihodnji teden na 
SMS pod šifro uganka, 
pripišite rešitev + ime in 
priimek na številko 
031/69-11-11, ali po pošti 
na Gorenjski glas, Bleiwei-
sova cesta 4 ,4000 Kranj, 
s pripisom "Tisoč ugank 
za odrasle". 

V njem je sramota, 
nikdar pogum, 

včasih z njim k zmagi 
pomaga razum. 

Izžrebali in nagradili 
bomo dva pravilna odgo-
vora (enega, ki ga bomo 
prejeli preko SMS, in dru-
gega, ki ga bomo prejeli 
po pošti). Nagrado boste 
prejeli po pošti. Pravilna 
rešitev zadnje objavljene 
uganke se glasi: pleča. Iz-
žrebali smo Nives HUlI 
in Mino Burja. 

r e & A c ^ 

B f t A f M ^ ' 
g p u u e S E -
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TANJA ODGOVARJA IN RAZKRIVA SKRIVNOSTI SANJ 
"Tulipan" 

Znoifa se obračam na vas, da 
mi pomagate iz težav. Kaj de-
lam narobe, da se m! stvari ne 
uresničujejo? Če in kdaj bo 
tudi meni sreča naklonjena? 
Prisrčen pozdrav in hvala, da 
si boste vzeli čas za mene. Že-
lim vam Se veliko uspehov. 

To ne pomeni, da se vam ne 
uresničuje, samo pravi čas 
Še ni prišel. Vem, težko je 
čakati, da se tirnice obrnejo 
v pravo smer, pa vendar 
tudi to še ni dovolj. Potreb-
no je počakati na pravi vlak. 
Čas prihoda vlaka se vam 
približuje in tudi vi ste ved-
no bolj v sebi pripravljeni 
na spremembe. Pravijo, da 
se na dobro vsak hitro pri-
vadi. Vendar to ne drži pov-
sem. V pravem trenutku bo-
ste na pravem mestu in lju-
bezen vam tokrat ne uide. 
Ljubezen, ki prinaša same 
dobre stvari, saj že to, da se 
lahko naslonimo na ramo 

nekoga, ki nas popolnoma 
razume, veliko pomeni. Sre-
ča pri denarju je opoteča, to 
veste sami in ne morem 
vam obljubljati milijonov. 
Res pa, da se vam finančno 
stanje zelo izboljša še v tem 
letu, čeprav ga veliko več ni 
ostalo. Rešili se boste tudi 
nekega kredita, česar sicer 
ne pričakujete. Ko se vam 
vse to reši, se boste tudi 
zdravstveno precej bolje 
počutili. Strah, ki ga imate 
zaradi zdravja, je odveč. Ni 
vse tako črno, kot vidite ta 
trenutek. Pa nikar ne misli-
te, da vas ne razumem. 
Vaše zdravstvene težave so 
zelo pogojene z vašim tre-
nutnim razpoloženjem, in 
sami veste, da vam ta niha 
iz trenutka v trenutek, iz 
dneva v dan. Vse bo ob pra-
vem trenutku. Ta trenutek 
je zelo blizu, zato nikar ne 
obupajte. Včeraj je že 
mimo, jutri je nov dan, 
novo upanje, novo sonce in 

nove priložnosti. Mislim na 
vas in želim vam vse dobro. 

"Rakica" 

Kot redna bralka in naročnica 
se vam znova javljam in vas 
lepo pozdravljam. Imam še 
vedno skrbi zaradi otrok, za-
nimajo me pa tudi zdravje, 
služba in zakon. 

V človeški naravi je, da vsi 
radi prehitevamo, a vedno 
ni vse tako, kot si zamisli-
mo. Normalno je, da si za 
svoje otroke želimo najbolj-
še. Kadar so oni srečni, smo 
srečni tudi mi. Zaradi hčer-
ke si ne delajte več skrbi. V 
roku pol leta ali leta bo spo-
znala življenjskega sopotni-
ka in si z njim ustvarila dru-
žino. Glede njenega zdravja 
vidim, da seji neka bolezen 
rada ponavlja, in da je pre-
cej psihično obremenjena. 
Preteklost je tista, ki jo 
mori, in le nova ljubezen jo 
bo rešila starih spon in pre-

teklosti. Sin ima v nasled-
njem letu prelomnico. Veli-
ko stvari se mu bo hkrati 
dogajalo, ena izmed njih je 
tudi zaposlitev. Če mi boste 
še kdaj pisali, mi bo v po-
moč, če bi mi za Ijudî  za ka-
tere me sprašujete, tudi na-
pisali rojstne podatke (tudi 
svoje), da bo napoved še 
bolj natančna. Z vami oseb-
no je vse v najlepšem redu, 
potrjujem pa vaše besede, 
da pozabljate nase, ste 
utrujeni in slabe volje. Od-
govore poznate sami. Kot 
izgubljeni v vesolju si želite 
ustreči vsem, tudi partner-
ju, namesto da bi poskrbeli 
za sebe. Na koncu leta pri-
čakujte prijetne spremembe 
na osebnem področju, v 
mesecu marcu pa se vam 
obetajo spremembe glede 
službe. Naj vas ne skrbi pre-
več, vse se bo uredilo tako, 
da bo za vse najbolje. Lepo 
se imejte in ne pozabljajte 
več na sebe. 

HOROSKOP 
TANJA in MARICA 

Oven (21.3. - 214.) 
Izkušnje in znanstva boste končno začeli uporablja-
ti sebi v korist. S tem se vam bodo odprle nove po-
slovne priložnosti, pa tudi denarno se vam bo po-
znalo. Zaradi čustvenih zadev boste še kar nemirni. 
Obisk, ki ga dobite, pa vam vse skupaj še bolj posta-
vi na glavo. 

Bik (224. - 20.5.) 
Pred vami se bo odprlo obdobje prostega časa in ne 
boste mogli verjeti, da imate končno čas za sebe in 
svoje potrebe. Zadnje čase so bili ljudje preveč od-
visni od vas, pa tudi vi ste prevzemali vedno več od-
govornosti. 

Dvojčka (21.5. - 21.6.) 
Pri delu boste spoznali, kako pomembno je sodelo-
vanje in da prava beseda ob pravem času lahko na-
redi čudeže. V ljubezni se boste počutili malce ne-
močni, saj se ne boste znali odločiti. 

Rak (22.6. • 22.7.) 
s prijatelji boste končno poravnali stare račune. Za-
mera že dolgo časa visi v zraku. Vseeno vam bo, pa 
Čeprav ostane pri zadnji besedi. Ker ne boste upoš-
tevali dobronamernih nasvetov, boste marsikoga 
šokirali. Pa kaj zato, odločitev je le vaša. 

Lev (23.7. - 23.8.) 
Nekdo od bližnjih se bo zelo trudil, da vas spreme-
ni, oziroma vaš pogled na določene zadeve. Vse to 
boste sprejeli z veliko mero razumevanja in s tem 
koristili sami sebi. Poslovno se vam obetajo dobre 
spremembe. 

Devica (24.8. - 23.9.) 
Vaša nestrpnost se bo z naslednjimi dnevi še stop-
njevala. Niste vajeni čakati in tudi vnaprej se nimate 
namena spremeniti, zato pa pač morate vsake toli-
ko časa plačati davek nestrpnosti in ta je potrpljenje. 

Tehtnica (24.9, - 23.10.) 
še bolj bi lahko poslovno uspeli. Če bi resnično spre-
menili svoj osebni način življenja. Prednost veliko-
krat dajete nepomembnim stvarem, za pomembne 
pa vam zmanjka časa, oziroma jih spregledate. 
Neka situacija vam bo dala veliko misliti in spre-
memba je tu. 

Škorpijon (24.10. - 22.11.) 
Vso svojo pozornost boste usmerili v načrt dela ozi-
roma zaslužka. Kmalu boste ugotovili, kaj je bilo ti-
sto, kar vas je vedno zablokiralo. Vedno ste mislili 
na druge, sebe pa postavljali na zadnje mesto. 

Strelec (23.11. - 21.12.) 
Cel teden boste poizkušali stvari in misli postaviti na 
pravi tir. S končnim razpletom boste še kar zadovolj-
ni, a samega časa vam bo vzelo več, kot boste to pri-
čakovali. Na delovnem področju se vam kmalu od-
pira prilika, ki jo nikakor ne smete zamuditi. 

Kozorog (22.12. - 20.1.) 
Do nekoga boste preveč grobi, ne da bi izbirali bese-
de. Žaljivke bodo padale ena za drugo preko dovo-
ljene meje. Kmalu zatem vam bo žal in na vse nači-
ne se boste trudili, da popravite napako. A ne priča-
kujte, da vam uspe čez noč. 

Vodnar (21.1. -19.2.) 
Bolj ali manj se boste v tem tednu posvečali doma-
čim zadevam. Ne gre samo za skupna hišna opravi-

' la, lahko je tudi izlet v bližino ali potovanje v tujino. 
Gre za to, da potrebujete bližino ljudi, ki jih imate 
radi. 

Ribi (20.2. - 20.3.) 
Veliko truda boste vložili v neki projekt in na koncu 
boste uspešni in zadovoljni. Brez premora se boste 
takoj angažirali na drugem področju. Pričakujte pa, 
da vam bo zaradi tega zmanjkalo časa za ljubezen. 
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NAGRADNA KRIŽANKA 
A v t o h i š a V r t a č , d.o.o. Kranj 
Delavska cesta 4, 4000 KRANJ 
teh: 04 27 00 200, faks: 04 27 0 0 222 
wwvv:avtohisavrtac*si 

Gospodarska 
vozila 

A u d i 

Akcijska ponudba Novi modeli SI: 
Pole SI, ColfSI in Golf Plus SI s še bogatejšo 

in razširjeno opremo ter s prihrankom do 

2.500 EUR, 

Novi Golf Variant - najdaljši Golf vseh časov 

Novi VW Tiguan - sprejemamo naročila 

Novi Crafter. Neverjetno močan. 

Nova Škoda Fabia. Vabljeni na testne vožnje. 

Nagrade: 
1. nagrada: enodnevna uporaba novega vozila VW Touran 

2. nagrada: enodnevna uporaba novega vozila Škoda Fabia 

3. nagrada: paket obvezne opreme 

4., 5. in 6. nagrado podeljuje Gorenjski glas. 

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z 

oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite na 

dopisnicah do srede, 28. novembra 2007, na Gorenjski glas, 

Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj. Dopisnice lahko oddate 

tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo. 

Izžrebanci nagradne križanke, objavljene v Gorenjskem glasu - podjetja KATARINA, d. o. o. 
1. nagrada: komplet knjig prejme Danica Gasser, Sp. Sorica 14, 4 2 2 9 Sorica; 2. nagrada: prvo 
knjigo 90-dnevna ločevalna dieta prejme Celi Gorečan. Mlakarjeva 24, 4 0 0 0 Kranj; 3. nagra-
da: drugo knjigo Naslednjih 90 dni prejme Mici Černilec, Breznica 35, Žirovnica. Nagrade 
Gorenjskega glasa pa prejmejo: Francka Vršnik, Gregoričeva 34, 4000 Kranj; Bernarda Kol-
man, Begunje 16, 4275 Begunje na Gorenjskem in Zvonka Lokar, Vrbnje 65, 4 2 4 0 Radovljica. 

Izid žrebanja nagradne križanke podjetja Galerija gibanja, ki je bila objavljena v Moji 
Gorenjski: 1. nagrada: 30 EUR, Marijana Oblak, Naselje Ivana Krivca 29, 4 2 S 0 Kranjska 
Gora; 2. nagrada: 2 0 EUR, Justa Kovačič, Cesta na Rupo 9, 4001 Kranj; 3. nagrada: ^o EUR, 
Bernarda Draksier, Podreča 66. 4211 Mavčiče. 

Nagrajencem iskrene čestitke. 



DRUŽABNA KRONIKA 
V ZNAMENJU DESETICE 
Dobili smo deseto lepo sosedo, in sicer Ines Turk, frizer Primož Keršič je praznoval desetletnico 
'nežnovanja' las, ta konec tedna pa bo na Gospodarskem razstavišču že peti festival iger. 

Q NinaValant 

V ljubljanski Fe-
stivalni dvorani 
je bil že jubilejni 
deseti izbor za 
lepo sosedo, ki je 

tokrat postala svetlolaska 
Ines Turk iz Šmarja pri Jel-
šah. Osemnajstletnica pravi, 
da je komunikativna in pol-
na energije ter včasih prema-
lo odločna. Slovenske najlep-
še sosede so se predstavile v 
treh izhodih in člane žirije, 
med katerimi je sedela tudi 
kranjska lepotica Sanja Gro-
har, so pač izbirali med pri-
kazanim. Prireditev sta pove-
zovala nekdanja miss Slove-
nije, sedaj pa voditeljica na 
T V Paprika Živa Vadnov in 

njen televizijski sodelavec 
Adel Djutovič, Id ga je med 
občinstvom spremljala tudi 
boljša polovica, Tejči iz sku-
pine Atomik Harmonik. 

Na izbor so, kot ponavadi, 
prišli znani obrazi slovenske-
ga lepotnega in glasbenega 
sveta. Srečali smo tudi prve-
ga slovenskega zmagovalca 
resničnostnega šova Big 
Brother Andreja Novaka, ki 
nam je zaupal, da se v torek 
vrača v domačo Avstralijo, 
kjer bo preživel zimo. Fant 
se pri tako nizkih temperatu-
rah, kot jih imamo tu, ne po-
čuti najbolje. Pred kratkim je 
bil celo nekaj dni v bolnišni-
ci. Andrej je na prireditev 
prišel v družbi novinarja 
Domna Mavriča in njegove-
ga dekleta Nine Vipotnik, ki 

skrbi za stike z javnostmi v 
enem izmed ljubljanskih 
modnih centrov. 

Glasbene gostje, med njimi 
tudi Saša Lendero, Rebeka 
Dremelj, Monika Pučelj, pa 
so dokazale, da bi se tudi 
same lahko potegovale za na-
ziv najlepše slovenske sosede. 

Deset let 'nežnovanja' las 
pa je praznoval priznani fri-
zer Primož Keršič, ki je naj-
bolj zveste stranke pogostil 
in zabaval skupaj s svojo 
ekipo. Primoževa frizerska 
pot se je sicer začela že veli-
ko prej, kot pred desetimi 
leti. Natanko dvajset let na-
zaj se je po končani osnovni 
šoli odločil, da bo frizer. K 
temu je veliko pripomogla 
mama, ki je bila temu p o ^ -
cu predana z dušo in srcem. 

Simpatični mladi očka, ki 
skupaj z ženo Tanjo, febru-
arja prihodnje leto pričaku-
je drugega otroka, pa rad 
pove, da je bila mama zelo 
stroga in kot sin ni imel v 
njenem salonu nobenih pri-
oritet. Tako kot jih tudi da-
nes nima Primoževa neča-
kinja Nina, ki je ravno zače-
la z 'nežnovanjem' las v Pri-
moževem salonu. 

Od lepili sosed in frizur pa 
k igram. Ta konec tedna bo 
na Gospodarskem razstaviš-
ču potekal 5. festival iger, ki 
je edini tovrstni dogodek na 
področju igranja družabnili 
iger pri nas. Festival iger se 
od drugih sejemskih priredi-
tev po Sloveniji razlikuje v 
tem, da gre bolj za družaben 
kot za sefemski dogodek. 

Na tokratnem izboru za Lepo sosedo so prevladovale 
svetlolaske na čelu z zmagovalko Ines Turk, komunikativno 
18-letnicO. /foto-.ASA 

Kranjska lepotička je bila tokrat med člani žirije, sicer pa ima 
v zadnjem času največ dela z vodenjem Bonboniere. 
I Folo: Tina Ookl 

Sanjin sovoditelj Mark je prišel v družbi svojega dekleta 
Sande in nekdanje sovoditeljice Bojane ter njene prijateljice 
Branke. 1 FOIO: RMA DOU 

Novinar Domen Mavrič v družbi svoje Nine Vipotnik in 
zmagovalca Big Brotherja Andreja Novaka, ki se vrača v 
Avstralijo. / f«o: r.na DoH 

t 
* 

Primož Keršič je s svojo frizersko ekipo zarezal v uspešno 
desetletnico salona in dela doma ter v tujini. /F°io:Ni„avaiam 

Primož: Pohvali se lahko tudi z vodenjem seminarjev tako 
doma, kot tudi v tujini, Španiji, Italiji, na Hrvaškem. 

V R T i l V l O G L O B U S 

Draga ločitev 

Michaela Jordana bo ločitev od soproge 
Juanite drago stala. Plačati ji bo moral 
rekordnih i68 milijonov dolarjev, dobila 
bo razkošno posestvo v Chicagu in skrb-
ništvo nad njunimi tremi otroki. Spo-
znala sta se na zmenku na slepo leta 
1984, ko jo je prvič zasnubil, ga je zavr-

nila, kasneje pa sta se poročila v Las Vegasu. Po 17 letih 
sta se lani dokončno razšla. Upokojenega zvezdnika 
NBA so opazili v družbi mladih deklet, Juanita pa se vi-
deva z dvajset let mlajšim bankirjem. 

Pogreša zabave 

Christina Aguilera, ki z možem Jorda-
nom Bratmanom pričakuje prvega otro-
ka, je priznala, da pogreša stare čase, ko 
se je lahko brezskrbno zabavala. Zaveda 
se, da je to obdobje končano, sedaj se 
veseli naraščaja, a jo včasih vseeno 
mika, da bi šla v nočni klub in se zaba-

vala do jutranjih ur. Kljub vsemu ima močno voljo, kar 
manjka kolegicama Britney Spears in Lindsa/ Lohan, ki 
po njenem mnenju nista dovolj disciplinirani, da bi se 
uprli skušnjavam. 

Gole nedelje 
Christino Aguliero občudu-
je Heidi Klum, ki bo po 
zgledu pevke uvedla "gole 
nedelje". Po treh otrocih bi 
v zakon s pevcem Sealom 
rada vnesla več spolnosti, 
zato bosta najmlajšega 

sina, n mesecev starega Johana, preselila v otroško 
sobo. Imata še dveletnega Henryja, od prej pa ima nem-
ška manekenka triletno hčer Leni. Seal je nad ženino 
idejo, da bosta en dan v tednu popolnoma gola, navdu-
šen: "To je najdaljše obdobje, kar Heidi ni noseča. Nje-
no telo je spet tako kot prej in v tem bi rad užival." 

Nima časa za moške 

Spajsica Ceri Halliwell je po štirih mese-
cih prekinila zvezo z ruskim milijarder-
jem Evgenyjem Lebedevom, saj zaradi 
priprav na prihajajočo turnejo Spice giris 
zanj nima več časa. Zaveda se, da ni naj-
boljša pevka, zato je v strahu, da njen 
glas ne bo dovolj močan za velike arene, 

najela učitelja petja, da bo kar najbolje pripravljena. De-
dič letalske družbe se je s strtim srcem, saj se je vanjo 
močno zaljubil In je želel resno zvezo, vrnil v Rusijo. 

Devetnajstletna Ines Dragišič je postala Supermodel 
Slovenije 2007. Ines prihaja iz Novega mesta. Letos se 
je vpisala v prvi letnik Visoke zdravstvene šole v 
Ljubljani. Januarja odpotuje v New York, kjer se bo 
potegovala za nekaj sto tisoč evrov vredno pogodbo z 
modno agencijo Ford Models. / Foto: atn« modne agmdie Sronr 


