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Kranjska občina želi dogovor s l(rajani
Po sestanku z okoljskim ministrom so v Kranju optimistični glede reševanja
problematike odlagališča Tenetiše.
MATEJA RANT

Kranj • "Končni občutek je
optimističen," je po srečanju
z ministrom za okolje in
prostor Janezom Podobnikom zadovoljen ugotavljal
župan Damijan Perne. Na
ministrstvu so jim zagotovili,
da bodo o podaljšanju okoljevarstvenega dovoljenja deponiji Tenetiše odločali izključno strokovni razlogi, ne pa
politični pritiski. Odločitev
naj bi po Podobnikovih pričakovanjih sprejeli še letos.
Pri podaljšanju okoljevarstvenega dovoljenja se zaple-

ta, ker postopek še ni končan, saj se pojavljajo vedno
novi zahtevki posameznikov, da bi dobili status stranke v postopku, je pojasnil
župan. Govorili so tudi o izboljšanju komunikacije s civilno iniciativo. "Obljubili
smo, da se bomo trudili v tej
smeri. Do najustreznejše rešitve naj bi prišli s j)omočjo
mediacije." Ob tem župan
upa, da bo do rešitve res prišlo še ta mesec.
Glede operativnega programa ravnanja z odpadki do
leta 2013, v katerem so Tenetiše izpustili, pa so jim na

ministrstvu zatrdili, da je ta
še v usklajevanju. "Zato so
nam predlagali, naj jim posredujemo svoje pripombe
za nadaljnjo obravnavo," je
razložil župan. Sicer pa so si
bili enotni, da gre pri tem za
reševanje skupnega gorenjskega problema. Kranjska
občina je že začela pridobivati potrebno dokumentacijo
za gradnjo regijskega centra,
ustanovili naj bi tudi posebno komisijo, ki bo bedela
nad postopki. "Vanjo naj bi
bili vključeni tudi predstavniki ministrstva in civilne
iniciative."

Odločitev glede kranjskih odpadkov naj bi sprejeli še ta mesec. ifou> comiKnea

Prevzem Merkurja bo uspel

Naklo - Konzorcij za prevzem Merkurja, ki ga sestavljajo holdinška družba Merfin, d. o. o., Ljubljana, družba
za upravljanje in financiranje Sava, d. d., Kranj, Banka
Koper, d. d., Koper, Euro Veneto, d. o. o., Zagreb, in finančna družba Interfin Naložbe, d. d., Koper, je v ponedeljek objavil sporočilo, da je
v času trajanja prevzemne
ponudbe od vključno 2. novembra do vključno 1. decptnbra ponudbo sprejelo
3.133 lastaikov delnic, ki so
imetniki 261.701 delnic ciljne družbe Merkur, kar predstavlja 1 9 , 9 4 odstotka vseh
delnic ciljne družbe. Skladno
z določiU prevzemne ponudbe je prevzemna ponudba za

98
S

Bine Kordež
odkup delnic ciljne družbe
uspela, saj imajo prevzemniki skupaj s 1.030.433 delnicam i ciljne družbe, ki so jih
imeli v lasti na dan objave
prevzemne ponudbe, v lasti

1.292.134 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 98,44 odstotka vseh delnic ciljne
družbe. Z a komentar smo
prosili predsednika uprave
družbe Merkur Bineta Kordeža, ki je največji lastnik v
glavni prevzemni družbi
Merfin. Dejal nam je, da poteka vse jjo načrtih, prevzem
pa je uspel nad pričakovanji.
Sedaj bodo počakali na ugotovitveni sklep Agencije za
trg vrednostnih papirjev
(ATPV), pri čemer ne pričakuje Mpletov. Ta agencija je
namreč dovoljenje za prevzem izdala še pred objavo
prevzemne ponudbe in nova
zakonodaja, ki se pripravlja
in zaostruje pogoje za menedžerske prevzeme, na izdajo ugotovitvenega sklepa
ne more vplivati.
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Konzorcij za prevzem nakelske družbe Merkur ugotavlja, da je bila
prevzemna ponudba uspešna, saj so pridobili prek 98 odstotkov delnic.
ŠTEFAN ŽARGI
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Cesta naj gre skozi park

Mladi zapravili
zaupanje občine

Kršitve na Bledu
se množijo

Kot da bi bila zločinka
in ne pisec

člani Mladinskega dnjštva Komenda
so morali na zahtevo župana Tomaža
Drolca in direktorice obiinske uprave
Majde Ravnikar zaradi neodgovornega ravnanja vrniti oblini ključe svojih
prostorov. Mladi še naprej lahko delujejo v kleti kulturnega doma.
f

Gostinski lokali na Bledu so zadnje
čase vir Številnih kršitev, opozarja policija, ki v boju s ponavljajoj^imi se kršitvami tudi z elementi nasilja pogreša pomoč blejske občine. V enem od
lokalov naj bi se zgodilo celo posil-

Pisateljica Breda Smolnikar že od
rojstva živi v Depali vasi pri Domžalah. Znana je predvsem po odmevnem sodnem procesu zoper eno od
svojih knjig. Kmalu bo izšla njena
nova knjiga Ihanski psalm (po Luki
iz Podtabra).

Danes bo preidno oblačno z
mah de^a. V soboto bodo
padavine ponehale, ddm se bo
zjasnilo. V neddjo bo ohlačm
s sndmjem do okoli 500 m.

Cesta do Potoč in hotelov ob jezeru
Črnava je že dolgo problem Preddvora, še posebej naselja Hrib. Njegovi
prebivalci so v zaietku tedna na zboru zahtevali zgraditev obvozne ceste,
ki se mora izogniti naselju in potekati skozi park.
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Prizorišče nesreče je treba pietetno urediti
Poslanka stranke Zares Cveta Zalokar Oražem je na vlado in
zlasti ministra za gospodarstvo in promet naslovila poslanko
pobudo, povezano z letalsko nesrečo na Korziki izpred 26 let.
Tedaj je življenja izgubilo i8i ljudi, ostanki razbitin in žrtev pa
so še toliko let po nesreči raztreseni po območju težko dostopne gore San Pietro. Pred tedni je o tem poročala tudi oddaja Preverjeno na POP TV. "Večina javnosti (ogorčeni so tudi
na Korziki) in tudi sama, pričakujemo, da bo naša država zaradi pietete do ponesrečenih in njihovih svojcev pa tudi zaradi mednarodnega ugleda v čim krajšem času poskrbela za akcijo čiščenja območja te hude letalske nesreče. Ker doslej pri
tem nismo bili dovolj učinkoviti, predlagam, da koordinacijo
teh dejavnosti prevzame neposredno slovenska vlada, ki naj
spodbudi pristojne vladne in druge službe, da bi območje letalske nesreče dokončno uredili na primeren in spoštljiv način," predlaga poslanka Cveta Zalokar Oražem. D. Ž.

Slovenci, ki obiščejo Korziko, pogosto prižigajo sveče pri
spominski plošči žrtvam nesreče na cerkvi v Bicisanu.

L|UBL)ANA

Pobuda za večjo varnost na slovenskih cestah
Poslanec Nove Slovenije Anton Kokalj je dal poslansko pobudo za več varnosti na slovenskih cestah. Letos je bilo na
slovenskih cestah že 272 smrtnih žrtev, zaradi česar so nujno potrebni ukrepi za povečanje varnosti. Predlaga poglobljeno analizo vzrokov prometnih nesreč na t. i. črnih točkah
in na teh mestih poostriti nadzor, predvsem povečati prisotnost policije. "Večjo varnost je mogoče doseči samo z intenziviranjem vzgoje voznikov, pri čemer lahko mediji in
Svet za preventivo in varnost v cestnem prometu odigrata
ključno vlogo, predvsem v ozaveščanju voznikov," je dejal
Kokalj. K večji varnosti pa bi pripomogla tudi večja kvaliteta
gradnje cest. Poslanska pobuda zadeva tudi vožnjo v nasprotno smer. Anton Kokalj je predlagal, da s e intenzivno
nadaljuje nameščanje fluorescentnih tabel, ki voznike opozarjajo, da vozijo v napačno smer, na najbolj nevarnih odsekih pa je treba namestiti fizične ovire. D. Ž.

urilo

izžrebanemu naročniku časopisa

Gorenjski Glas
Knjigo prejme MARICA PETERNEU s Hrušice.

Nihče ni znal vladati brez nas
Bojan Šrot, sicer župan mestne občine Celje, je po nedavnem kongresu Slovenske ljudske postal njen
novi predsednik. V sredo je bil na obisku v Kranju in nastal je pričujoči pogovor.
DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Na kongresu Slovenske ljudske stranke ste bili izvoljeni
za njenega novega predsednika. V čem bo vaša politika
drugačna od predhodnikove?
"Politiko Slovenske ljudske stranke določa kongres,
ki sprejme program in je to
kažipot
vsem
organom
stranke. Vedno pa da predsednik nekaj svoje osebne
note, s svojim značajem in
osebnostjo, vodenjem in načinom dela; ne toliko vsebini
politike kot z načinom njenega izvajanja. Na srečo smo si
ljudje različni. Upam, da bo
ta razlika dobra, težko je govoriti o samem sebi in o tem,
kakšen boš. S politiko je tako
kot z vsem drugim v življenju: ko prideš v realno situacijo, se v njej poskusiš. Določena pravila delovanja pa
smo si postavili. Dogovorili
smo se, da bomo vodili
zmemo politiko, skrajnost in
radikalizem sta n a m tuja.
Verjamemo, da korektno
delo na dolgi rok prinese
tudi rezultate. Tudi politika
je tek na dolge proge."
Verjetno se že pripravljate
na parlamentarne volitve, ki
bodo prihodnje leto? Je vaš
d l j spet doseči tak rezultat,
da boste povabljeni v koalicijsko partnerstvo?
"Vsaka resna stranka se
na volitve pripravlja že naslednji dan po volitvah. Malce bolj intenzivno pa s m o začeli spomladi z obiski po volilnih enotah, dali smo naloge koordinatorjem, evidentiramo kandidate, trenutno
potekajo sestanki po regionalnih odborih, kjer poskušamo v zadnjem predvolilnem letu ljudi še dodatno
motivirati za delo v politiki.
Pripravljamo se tudi na programske teme, ki jih bomo
odprli v predvolilnem letu, s
katerimi bomo nagovarjali
volivke in volivce."

KOTIČEK ZA NAROČNIKE

Doslej ste bili v več koalicijah. Imate takšen cilj tudi
za naprej?
"Nihče ni znal vladati brez
nas." (smeh)
Je to pripisati vaši zmerni
politiki?
"Zagotovo. Koalicija iz leta
1 9 9 6 in tudi iz leta 2 0 0 0 je
izraz materializirane politike
dialoga, zlasti iz leta 1 9 9 6 ,
ko je imela SLS drugi volilni
rezultat. MI smo se zavedali,
da je Slovenija pred velikimi
projekti (vstop v EU in
NATO), in smo ponosni, da
smo pomembno sooblikovali to našo sedanjost. Čeprav
smo tedaj veljali za "izdajalce
slovenske pomladi". Je pa
verjetno res, da je v politiki
dobro, da gre stranka po več
mandatih iz vlade v opozicijo. Ne znam povedati, ali je
za našo stranko že napočil ta
čas. To je odvisno od več
stvari: od volilnega rezultata,
ki ga dobiš, od zmagovalca
volitev, kajti ta vodi igro in
vabi koalicijske partnerje,
tudi od naše presoje, koliko
bo mogoče izvajati naša programska stališča v vodilni koaliciji. Tu je veliko če-jev, glede na rezultat državnozborskih volitvah. S e m pa zagovornik teze, da mora imeti
stranka realno težo, da ima
sploh mandat stopiti v koalicijo, kajti tako tvoj glas v taki
koaliciji tudi nekaj pomeni.
Sicer nima posebnega smisla, da si le okras demokracije.
Tudi volivci ti svojih glasov
ne namenijo zaradi tega."

SLS velja za stranko, ki ima
po zadnjih lokalnih volitvah
največ županov ...
"... in županj."
Kakšno prednost to predstavlja za stranko?
"SLS je dobro organizirana na območju celotne Slovenije in v nekaterih težavnih letih (in težavnih koalicijah) smo veliko energije vlo-

B o j a n S r O t /Fota:CoiudKivfii

žili v politično delo na lokalni ravni. Zdi se mi tudi normalna kariema pot vsakega
politika, preden postane profesionalni politik in začne
opravljati profesionalno politično funkcijo, da najprej
nabira izkušnje na lokalni
ravni in šele nato stopi na
oder državne politike. Dejstvo je, da smo na lokalni
ravni odlično organizirani,
občinske odbore i m a m o
tako rekoč povsod in se je
znotraj stranke tudi izoblikovalo znanje, kako upravljati občino. V okviru stranke
deluje klub županov z 82
člani, pridružili so se n a m
tudi župani, ki niso člani
naše stranke, pač pa so kandidirali kot neodvisni ali celo
na listi kake druge stranke.
Namen naših srečanj je izmenjava dobrih praks, kako
posamezne občine rešujejo
določene probleme, saj so si
ti podobni in tudi njihovo reševanje je primerljivo."
Kranj je včasih veljal za napredno, razvito, perspektivno občino, sedaj pa ste nas
v Celju močno prehiteli. Kaj
bi svetovali našemu občinskemu vodstvu, kako mestno občino spet dvigniti na
razvitejšo raven?
"Niste čisto objektivni do
svojega mesta, a takšni smo

i

pač Slovenci, ki smo malce
bolj kritični do samih sebe.
Ko prihajam v Kranj, se mi
ne zdi, da bi bilo mesto nerazvito. Ima pa verjetno težave, kakršne imajo tudi
druga slovenska mesta. Z
županom Damijanom Pernetom in njegovo ekipo sem
se že srečal, bil je na obisku
v Celju, prišlo je do izmenjave idej, izkušenj in dobrih
praks, kako se lotiti določenih problemov. Ž e to je dober znak in jamstvo, da bo
občinska ekipa v tem mandatu nekaj dobrega naredila.
To je prvi korak, da si se pripravljen spopasti s problemi, in dobra pot, da se mestna politika loti njihovega reševanja. Name so novi
kranjski župan in njegova
ekipa naredili dober vtis.
Kranj ima celo vrsto prednosti: je univerzitetno mesto,
je blizu Ljubljane, ima nizko
stopnjo brezposelnosti, v
bližini imate letališče, neizmerne možnosti rekreacije s
Krvavcem na dosegu roke,
blizu sta Bled in Kranjska
Gora. Vaše mesto ima veliko
perspektivo za kvalitetno
življenje. Morda v s a m e m
mestu ni dovolj kulturne ponudbe. toda saj je blizu
Ljubljana. Kot opazujem, vidim, da so se lotili reševanja
problema odpadkov, ki je
največja težava vseh slovenskih občin. Res pa je, da ste
se v Kranju tega lotili in odločili, da boste problem rešili. V Celju gradimo ta center
skupaj s toplamo in orjemo
ledino. Nezaupanje je veliko, vendar smo vse, kar smo
ljudem obljubili na področju ekologije, izpolnili stodesetodstotno. Tako smo denimo zagotovili dovozno cesto, ki se izogne naselju, in
krajevni skupnosti damo letno rento. Ko si v lokalnem
okolju pridobiš zadostno
stopnjo zaupanja, lahko začneš te projekte uresničevati, sofinancirati pa se jih da
tudi iz kohezijskih sredstev,
z državno pomočjo, tako da
regija z relativno majhno
udeležbo pride do te rešitve.
Mi imamo v Celju projekt za
23 občin."

- f

Otroška ustvarjal niča
Minuli petek smo napovedali prednovoletni otroški ustvarjalnici z Damjano Šmid, ki za Gorenjski glas že vrsto let piše
nasvete o vzgoji otrok. Zaradi bolezni v njeni družini odpade prva ustvarjalnica, ki smo jo napovedali za i o . december.
Ostane pa druga otroška ustvarjalnica, ki bo 18. decembra
od 17. do 19. ure v atriju naših novih prostorov na Bleivi/eisovi cesti v Kranju (nasproti avtobusne postaje). Damjana
nam je obljubila, da bo združila obe napovedani ustarjalnici, in otroci bodo izdelovali tako voščilnice kot darilne škatle. Za material, ki ga bodo potrebovali pri ustvarjanju, bo
poskrbela sama. Starši pripeljite svoje otroke in jih za dve
uri prepustite ustvarjanju, medtem pa lahko greste po
opravkih, ki jih je v prednovoletnem času veliko.

danica.zavrl@g-glas.si

S.

Bojan Šrot (prvi z leve), s strankarskima kolegoma Marjanom Babičem in Francijem
Rozmanom v pogovoru z direktorico Gorenjskega glasa Marijo Volčjak / foto: cotazd Kav«

Je namen vašega obiska pri
kranjskem ž u p a n u morda
tudi dogovor glede odlaganja odpadkov iz Kranja v
Celju?
"Ne, gre za vljudnostni
obisk. Res pa ponujamo
naše kapacitete kot pomoč za
začasno odlaganje tistim občinam, ki so v prehodnem
obdobju in bodo v kratkem
rešile težave z lastnimi odlagališči. Vendar le začasno,
kajti tudi mi nimamo kapacitet za vso Slovenijo."

AKTUALNO
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Cesta naj gre skozi park

Župani le delno
potrdili program

Krajani naselja Hrib v Preddvoru so ta teden na zboru krajanov od občine zahtevali, da čimprej
zgradi obvozno cesto, ki se bo izognila naselju.

Gorenjski župani delno potrdili regijski program
DANICA ZAVRL 2 L £ B I R

Preddvor - Na zboru krajanov Mač, Potoč in Tupalič so
predstavili dolgoleten problem ceste skozi naselje
Hrib, ki Preddvor že 37 let začasno povezuje s hotelskim
kompleksom ob jezeru in z
vasjo Potoče. Ozka je in prometno zelo obremenjena, letos pa začeli graditi tudi kanalizacijo v naselju Hrib in se je
znova pojavilo vprašanje obvozne ceste, za katero krajani
terjajo trajno rešitev. Marko
Šifrar s Hriba je predstavil
zemljevid s tremi vrisanimi
potmi, med njimi je tudi sedanji predlog krajanov, naj
cesta prečka grajski park ter
se s tem izogne naselju.
Takšni pritrjuje tudi lastnik
hotelov ob jezeru Andrej
Breznik. Andreja Valant, direktorica doma starejših občanov v Potezah pa meni, da

Ob gradnji kanalizacije krajani zahtevajo obvozno cesto.
potrebujejo cesto, ki bo
vzdržna in bo omogočala dovolj hiter in varen dostop. Župan Miran Zadnikar je razložil, kaj zadržuje občino, da se
ne loti urejanja ceste. Variante skozi park namreč ni v
prostorskih dokunaentih, čeprav se tudi občini zdi najbolj
primerna. Ob urejanju kana-

lizacije, ki so jo letos začeli ob
pomoči regionalnih razvojnih sredstev, se je znova pojavil problem, zato načrtujejo,
da se bodo še naprej pogajali
z dajalci soglasij in bodo skušali do pomladi urediti dokumente tudi za obvozno pot
Krajanom je argumente Zavoda za kulturno dediščino.

ki zavrača gradnjo ceste skozi park, predstavil njen vodja
Mik>š Ekar. Za takšno varianto bi bil potreben velik poseg
v zaščiteni grajski gozd z dragocenimi drevesi. Zavod se
ogreva za možnost, da bi obvozna cesta tekla z regionalne ceste Preddvor-Jezersko
prek mostu čez Kokro, ki je
tudi v občinskih prostorskih
dokumentih. Za občino je ta
možnost dražja in manj realna, nasprotujejo ji tudi krajani, ki Ekarjevih argumentov
niso bili pripravljeni sprejeti,
češ da gozd z gradnjo ne bo
čisto uničen, razvoj pa tudi
terja svojo ceno. Naposled so
sprejeli sklepe, ki zahtevajo
gradnjo obvozne ceste skozi
grajski park, občini naložili,
da o tem takoj izdela projektno dokumentacijo, v nasprotaem primeru bodo krajani reagirali z zaporami ceste,

Škofjeloški županski maraton
MATEVŽ P I N T A *

V Klicnem centru slepih
smo V torek in sredo popoldne še zadnjič povpragaU
prebivalce na območju volišč, kjer bodo 16. decembra
volili novega župana, o njihovi odločitvi in udeležbi na
volitvah. Tokrat nam je 2 1 2
poklicanih zaupalo svoje
mnenje. Delež sodelujočih,
glede na volišče, je podoben
kot prejšnjič: 47 odstotkov
sodelujočih je z Godešiča,

četrtina od Sv. Lenarta ter 27
odstotkov z Gosteč. V anketi
je sodelovalo 1 1 , 6 odstotka
mladih do 30 let, 17,6 odstotka je bilo starih med 30 in 45
let, četrtina med 45 in 6 0 let,
39 odstotkov pa jih je bilo
starejših od 6 0 let
Zastavili smo enaka vprašanja kot prejšnjič, in sicer
nas je zanimalo, koga bodo
volili, če se bodo volitev udeležili, in ali so na zadnjih volitvah izbrali istega kandidata kot tokrat oziroma ali so

vmes spremenili svoje mnenje. Tudi tokrat nam kar šestina tistih, ki so bili pripravljeni sodelovati, ni želela zaupati svojega mnenja glede
podpore kandidatu za župana.
Izmed vseh, ki so dejali,
da bodo podprli Igorja
Drakslerja, je bilo 91 odstotkov tistih, ki so ga podprh
že na zadnjih volitvah, pridobil je 4 odstotke Krajnikovih volivcev.
Dušana
Krajnika danes podpira 78

Koga bi volili za župana Škofie Loke,
če bi bile volitve to nedeljo?

odstotkov volivcev, ki so ga
volili že v prejšnjem krogu,
še vedno pa ga podpira tudi
13 odstotkov Drakslerjevih
volivcev.
Krajnik je "prevzel vodstvo" na Godešiču, saj se je
tokrat za njegovo podporo
izreko štiri odstotke več volivcev kot za Drakslerja (pri
prejšnji raziskavi je vodil
Draksler za 7 odstotkov).
Razmerja na preostalih dveh
voliščih pa ostajajo podobna
kot pred 14 dnevi.

dela za prihodnje leto, o drugem delu pa se
bodo odločali posamezno.

BOŠTJAN BOGATAJ

Kranj - Ta teden so se na deveti seji Sveta regije sestali
gorenjski župani. Osrednji
temi sta bih predstavitev
skupnih r e g i j s l ^ projektov
ter obravnava in sprejem
Programa dela za sofinanciranje Regionalne razvojne
agencije Gorenjske in skupnih regionalnih projektov iz
občinskih proračunov za leto
2008.
Ž e lani so župani sprejeli
program dela agendje in prioritetnih projektov, tako da
so danes že pripravljene
osnove za projekte. Pri projektu Panoramske ceste so
začrtane prve zaključene
smeri, narejene so prve ocene potrebnih investicij. Podobno je pri projektu Kolesarske poti, kjer so nekatere
že speljane, druge bo treba
še zgraditi in je agencija pripravila oceno potrebnih investicij. Projekt Tematskih
poti ponuja pogled v kulturno in naravno dediščino
(skupno čez 30 poti), ki jih je
treba povezati v skupni turistični produkt, določiti vodenje in upravljanje. Projekt Eregija posveča pozornost
uporabi sodobnih tehnologij
starejšim uporabnikom, do
katerih bo možen dostop
prek daljinskega upravljalni-

ka in televizijskega sprejemnika. "Župani so se dogovorili, da se bodo občine same
opredelile, kateremu projektu bodo dali prednost pri izvajanju," n a m je povedal
Bogo Filipič, direktor Regionalne razvojne agencije Gorenjske (ESC Kranj).
' Hkrati so župani potrdili
financiranje razvojne agencije v delu, ko opravljajo javno fiinkcijo. "Tu gre za vse
aktivnosti, kjer zastopamo
interes regije pri vladi, za pom o č občinam pri pripravi
projektov, torej vseh funkcij,
prek katerih lahko v regijo
pripeljemo dodatne vire denarja," razloži Filipič. Za vse
druge projekte, ki bi jih bilo
smiselno izvesti v regiji, se
bo agencija sestala s predstavniki občin, sledila bo
skupna izbira projekte in financiranje po posameznih
občinah. "Takšnih projektov
je veliko, od skupnega razvoja podeželja prek programa
Leader, projekta štipendij ali
pa regionalnega marketinga.
Zupani ozironna občine se
bodo morale, na primer, odločiti ali potrebujemo regionalni marketing, projekt Gorenjska G r e m o gor ali pa
ne," še pravi direktor, ki poudarja, da to ni denar za
agencijo, ampak predvsem
za zunanje izvajalce.

Gorenjski Glas
ODGOVORNA UREDNICA
Marija Vok^ak
NAMESTNIKA ODGOVORNE UREDNICE
Jože Ko5njek, Cveto Zaplotnik

Ali ste na zadnjih volitvah volili Istega kandidata
kot bi ga volili sedaj?

UREDNIŠTVO
NOVINARJI - UREDNIKI:
Boštjan Bogataj, Alenb Brun, Igor Kavčč, lože Košnjek, Suzana P. Kavačč,
Urša Petcmd, Mateja Rant, Stojan Saje, Vilma Stanovnik, Cveto Zapfetnik,
Danka ZavH Žlebir, Stefen Žargi;
stalni sodelavci:

Igor Draksler

Maja Bertoncelj, M a ^ Gregorič, Ana Hartman, Milena MiUavčič,
MIha Nagik:, jasna Paladin, Marjeta Smolnikar, Simon Subic, Ana Vok^ak
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OBUKOVNA ZASNOVA
Jernej Stritar, Tridkel
TEHNIČNI UREDNIK
Grega Flajnik
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LEKTORICA
Marjeta Vozlič
VODJA OGLASNEGA TRŽENJA
Mateja Žvižaj
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GORENJSKI GLAS je regisirirani btaggvni in storitvena znamki pod Jt. 9771961 pri
Uradu RS z i intelektualno lastnino. Ustanovitelj in iidajatelj: Gorenjski glas. d.o.o., Kranj /
Direirtorica: Marija Vol«jak / Naslov: Blehveisova cesta 4. 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00.
fax; 04/201 42 13, e-matl: info^g-gias.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.: 04/201 42 47 (sprejem na avtomatskem odzivniku 24 ur dnevno); uradne ure: vsak dekivni dan od S. do 19. ure /
Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 22.000 izvodov / Redne
priloge: Moja Gorenjska. Letopis Gorenjska (enkrat letno) in devet lokalnih prilog / Tisk:
SET. d.d.. Ljubljana / Naroinina: te).: 04/201 42 41 / Cena izvoda: 1,20 EUR, letna naro«nina: 127,05 EUR; Redni plačniki imajo 10 % popusta, polletni 20% popusu, letni 25 96 popusu: v cene je vračunan DOV po stopnji 8,5 %: naročnina se upoiteva od
tekoie Številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka naslednjega obračunskega
obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/ 201 42 48.

RADOVLJICA

Občinski in Linhartov praznik
V radovljiški občini bodo v torek ob občinskem prazniku, ki
ga praznujejo ob obletnici rojstva rojaka Antona Tomaža
Linharta, odprli stalno razstavo o Linhartu in na proslavi podelili občinska priznanja. Že danes, v petek, ob 18. uri bodo
v baročni dvorani Graščine v Radovljici odprli razstavo o poteku prenove Graščine, v ponedeljek ob 20. uri pa bo v Linhartovi dvorani koncert folklorne skupine KUD Sindjelič iz
pobratene srbske občine Svilajnac. C. 2.
BOHINJSKA BISTRICA

Drsališče je že postavljeno
Na travniku pred zdravstvenim domom v Bohinjski Bistrici
so začeli urejevati drsališče. V nedeljo pa je na njem že nastajal led. V tem tednu bo urejena tudi okolica, kjer bodo
manjši gostinski objekt in klopi za preobuvanje. Prvi drsalci
so se zapodili po ledu na Miklavžev večer in se vračali nanj
vse do konca februarja. Občina Bohinj je letos drsališče še
najela, zanj bodo odšteli 42 tisoč evrov. P. L.
BLED

Adventni sejem in koncert
Na terasi kavarne Park bo tako jutri kot v nedeljo adventni
sejem domače in umetnostne obrti, jutri ob 17- uri pa bo Poulično gledališče uprizorilo blejsko legendo. Oba dneva
med 16. in ig. uro bodo v kavarni Park pripravljali sladki
bife, jutri ob 19. uri pa bo v hotelu Golf adventni koncert moškega pevskega zbora Triglav z Bleda. Zanimivo pa bo v decembru tudi na drsališču Mlino, kjer bo v nedeljo ob 11.30
lutkovna predstava in drsanje ob glasbi, lutkovna matineja z
dedkom, Miri in čarodejem Tonijem pa bo v hotelu Ribno
ob 16. uri. V. S.
GORJE

Danes nadaljevanje prekinjene seje
Župan Peter Torkar je za danes ob 18. uri znova sklical 7.
redno sejo občinskega sveta Gorje, ki so jo prejšnji četrtek
prekinili. Na seji naj bi govorili o rebalansu proračuna, o izvrševanju letošnjega proračuna v prvem polletju, v prvi obravnavi pa naj bi bil tudi proračun za leto 2008. Poleg tega
je na dnevnem redu še odlok o ustanovitvi medobčinskega
inšpektorja, skupne notranje revizijske službe, izvedbeni
program o zimski službi, pristop k združenju občin ter nekatere druge aktualne teme. V. S.

Letos trije občinski nagrajenci
Na slovesnosti ob občinskem prazniku v Žirovnici so občinski plaketi prejeli brezniški skavti in
Vojteli Rev, nagrado občine pa Marko Pavlenč.
A N A HARTMAN

Žirovnica - V nedeljo je v kulturni dvorani na Bresmid potekala osrednja slovesnost ob
prazniku občine Žirovnice,
ki je posvečen pesniku Francetu Prešernu. Župan Leopold P c ^ č a r je povedal, da je
zadnje leto minilo, kot bi trenil. "Pri proračunu, v katerem lahko za investicije namenimo milijon evrov, je treba poiskati dodatne vire. Razveseljivo je, da smo na razpisu za pridobivanje evropskih
sredstev s projektom gradnje
kanalizacije na Rodinah pridobili kar 63-8 tisoč evrov," je
uvodoma povedal župan in
dodal, da so kljub zapletom
pred kratkim pričeli pripravljalna dela za rekonstrukcijo
regionalne ceste ŽirovnicaBegunje. "Spomladi bomo
pričeli gradnjo vodohrana v
Smokuču. Pripravljamo se
na razpis za pridobivanje
sredstev za kanalizacijo v
Vrbi in delu Breznice, dokončujemo občinski lokadj-

Poleg treh občinskih nagrad je župan Leopold Pogačar (povsem levo) podelil tudi štiri
županova priznanja. / foio:icajaPogajm
ski načrt za obrtno cono in
smo tik pred pridobitvijo projektov za večnamensko dvorano," je pojasnil župan.
Na prireditvi so podelili tri
občinske nagrade. Občinski
plaketi sta prejela Vojteh Rev
za dolgoletno aktivno delo v
gasilskem društvu in skavtski
steg Pod svobodnim soncem

z Breznice, ki je v petnajstletni zgodovini aktivno usmerjal mlade. Nagrado občine so
podelili Marku Pavlenču, ki je
bil štiri leta predsednik aktivnega vaškega odbora Selo,
zelo dejaven je tudi pri obnovi kulturnih spomenikov. Pogačar je z županovimi priznanji odlikoval župnijsko Kari-

tas Breznica, ki že 17 let pomaga v občini, čebelarja
Franca Šivica, ki je med drugim izdelal multivizijo o Antonu Janši, zlatega maturanta
Matija Podhraškega in Poldko Petrič, ki v varstveno-delovnem centru na Jesenicah
aktivno sodeluje pri dramskih in likovnih dejavnostih.

Ustanovili razvojno fundacijo
v okviru Civilne iniciative (za) ljudi pod Jelovico so ustanovili fundacijo za razvoj Lipniške doline.

PREDDVOR

Igra in ples v Preddvoru

CVETO ZAPLOTNIK

V Preddvoru bosta konec tedna dve prireditvi. Jutri, 8. decembra, ob 19. uri bo v Kulturnem domu v Preddvoru folklorna
prireditev Preddvorski sem'n. Nastopili bosta tudi folklorni
skupini iz Železne Kaple in Celovca. V nedeljo, 9. decembra,
ob 15. uri bo otroška igralska skupina KUD Matija Valjavec iz
Preddvora uprizorila veseloigro Gruntarska pečenka. J. K.

Velemesto ali podeželje
povsod doma.

Kamna Gorica - Osemnajst
ustanoviteljev iz Lipniške doline je v ponedeljek pri notarju
Vojku Pintarju v Kranju podpisalo akt za ustanovitev lokalne razvojne fimdadje za celostni razvoj Lipniške doline. Ker
je bil ponedeljek "prešerni
dan kulture" oz. obletnica
Prešernovega rojstva, so se po
podpisu zapeljali v Vrbo, kjer
so nazdravili novi priložnosti
in odgovornosti: uveljaviti kulturno zgodovinske in naravne

danosti Lipniške doline ter
postaviti temelje za njen luavnotežen razvoj.
Kot je povedal pobudnik in
eden od ustanoviteljev Slavko Mežek iz Krope, so se za
ustanovitev fundadje odločili
na podlagi sklepov ddovnih
skupin za razvoj turizma in
kulture, ki delujeta v okviru
Civilne iniciative (za) ljudi
pod Jelovico. Fundadja, ki bo
imela sedež v Šparovčevem
vigenjcu v Kamni Gorid, bo
začela zbirati denar za uresničevanje konkretnih nalog

po opravljenih fonnalnostih sprejetju statuta, oblikovanju
vodstva in vpisu v register
ministrstva za kulturo. Uprava bo devetčlanska, predsednika bodo imenovali do konca tega tedna, zanesljivo pa to
ne bo Mežek.
In kaj bodo prve konkretne
naloge fundacije? Podprli
bodo raziskovalne pobude in
projekte študentov, ki bodo
pregledali in dopolnili razvojne dokumente za Upniško
dolino. V sodelovanju s partnerskimi ustanovami bodo

pripravili delavnico, na kateri
bodo skupaj z domačini ugotavljali želje in potrebe za
ureditev vaškega jedra Kamne Gorice in Krope. S pomočjo kranjskega zavoda za
varstvo kulturne dediščine in
študentov bodo proučili
možnosti za ureditev Pustega gradu ter skupaj z lastniki
in strokovnjaki obnovili kovačijo sredi Kamne Gorice.
Pregledali in dopolnili bodo
strategijo razvoja turizma v
občini in začeli izdajati lokalni časopis.

Mrliška vežica bo pri pokopališču
Po razpravi na zborih krajanov so potrdili idejni projekt postavitve mrliške vežice v Srednji vasi.
PETRA LOTRIČ

Novi Tiguan vos pripelje vedno no cltj, vseeno kom ste nomenjeni.
Obilčite n a i Vodcsv/ognov salon, kjer vos i e čoko novi Tiguon.

Tiguan

A v t o h i š a Vrtač, d.0.0. Kranj
Delavsko ccslo 4 , 4000 KRANJ
lel.: 0 4 27 00 200, f a k c 04 27 00 222
www.avtohisovrtac3i

Srednja vas v Bohinju - V
krajevnih skupnostih Stara
Fužina-Studor in Srednja
vas sta bila zbora občanov na
temo mrliške vežice za pokopališče v Srednji vasi. Krajanom sta idejni projekt postavitve vežice pri pokopališču v
Srednji vasi predstavila Matej in Vesna Vozlič iz Atelje-

ja Vozlič. V KS Stara Fužina
je bil idejni predlog gladko
sprejet, v Srednji vasi pa se
je malce zataknilo.
Predlogu so nasprotovali
Srenjani, ki živijo v neposredni bližini pokopališča.
Najbolj jih je skrbelo, da se
bo povečal promet po že tako
prometni ozki cesti, ki vodi
do pokopališča. Pomisleke
so imeli tudi predstavniki

Šole, predvsem zaradi po njihovem mnenju nezdružljivega vrišča šolarjev in žalujočih v taki bližini, čeprav je
pogrebov na leto v povprečju
manj kot dvajset.
Idejni projekt predvideva
ureditev 15 parkirišč, od tega
pet za potrebe šole, prestavitev
športnega igrišča na obstoječe
otroško igrišče, ki pa bi ga preselili na levo stran šole.

Na koncu je le pet krajanov glasovalo proti predlogu,
enajst pa jih je bilo za. Občina Bohinj je že v proračunu
za leto 2 0 0 8 predvidela 37 tisoč evrov za izdelavo gradbenega dovoljenja, gradnja vežic pa se bo pričela v letu
2 0 0 9 . Prostor med šolo in
pokopališčem pa bo dobil
novo celostoo urejeno podobo z zelenicami in parkom.

KRATKE NOVICE

Častitljiva šolska obletnica

TRŽIČ

Praznične prireditve

Stoletje izobraževanja so proslavili na sklepni prireditvi v Biotehniškem centru Naklo. Pohvale in priznanje za delo.
STOJAN SAJE

Strahinj - Od decembra lani
so se vrstile v Biotehniškem
centru Naklo razne prireditve, ki so označile visok jubilej šolanja za kmetijske poklice. Do nedelje je v centru
na ogled božično-novoletna
razstava, ob kateri potekajo
delavnice. V torek so imeli
sklepno slovesnost, na katero so povabili števibe goste.
Obiskovalce je nagovoril
Marijan Pogačnik, ki je bil
od leta 1 9 9 4 ravnatelj Srednje biotehniške šole, od letos pa je v. d. direktorja centra. Spomnil je, da so se v
stoletju spreminjala imena
šole, le požrtvovalnost učiteljev je ostajala enaka.
Kljub starosti so v dobri
kondiciji, kar ob ustanovitvi
višje šole dokazujejo načrti
za delo na razvojno-raziskovalnem področju. Ž u p a n
Občine Naklo Janez Štular
je pohvalil, da ima šola po
selitvah z Vrhnike v Škofjo
Loko in Kranj mesto v Stra-

hinju. Branko Ravnik z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je poudaril prilagajanje razvoju
kmetijstva, saj šola spodbuja ekološko pridelavo hrane. Janez Mežan z ministrstva za šolstvo in šport je
menil, da je šola lahko ponosna na uspehe. Poslanec
Branko G r i m s je ugotovil,
da je postala center kulture,
ki bogati okolico. Predsednik državnega sveta Janez
Sušnik je ocenil, da je bila
naložba v novo stavbo pomembna, a še več pomeni
znanje za razvoj podeželja.
Kot je dejal obrambni minister Karel Erjavec, šola skrbi tudi za vzgojo mladih v
dobre državljane. On je Marijanu Pogačniku podaril
sliko, Peter Vrisk pa mu je
predal priznanje Kmetijske
zbornice Slovenije. Marijan
Pogačnik in v. d. ravnateljice šole Andreja Ahčin sta
prejela še zahvali sveta šole,
ki ju je izročila Sabina
S mole j.

Sabina Smolej (levo) izroča priznanje Marjanu Pogačniku in Andreji Ahčin.
Dijaki šole so ob pomoči
mentorjev pripravili kulturni program, Id sta ga povezovali Katja Gričar in
Barbara Mrak. Bivši dijak
Anže Zevnik je prebiral

zgodovino šole. Maja Berce
je s pesmijo dopolnila nastope pevskega zbora ter
plesalcev
srednjeveških
in sodobnih plesov, ki so
jih igralci prepletli s šaljivi-

mi prikazi kmečkih opravil.
Kolektiv šole je pogostil
obiskovalce in jih ob odhodu obdaril z jubilejnim
zbornikom ob stoletnici izobraževanja.

Športna dvorana toplejša
Splošno športno društvo Tržič je posodobilo ogrevanje v starem domu.
Ob odprtju je predstavilo svoje dejavnosti.
STOJAN S A J E

NAKLO

Izdelki otrok za praznike
V Osnovni šoli Naklo so imeli PrednovoletnI semenj. Učenci in učitelji iz matične šole in obeh podružnic ter otroci iz
vrtcev Rožle in Duplje so naredili ob desetletnici šole posebej bogato prodajno razstavo. Ponudili so zanimive ročne
izdelke in sladke dobrote, ki bodo razveseljevale družine ob
decembrskih praznikih. Dobro obiskano prireditev so
popestrili s kulturnim in športnim sporedom. S, S,

Tržič - Člani nekdanjega
društva Sokol, ki so leta
1 9 1 0 dobili dvorano v Tržiču, bi bili ponosni na svoje
naslednike. Okrog dvesto
članov Splošnega športnega društva Tržič jo še vedno
uporablja za vadbo, kjer se
družijo generacije vseh starosti.
Na dnevu odprtih vrat so
se 30. novembra predstavile skupine, v katerih vadijo
predšolski otroci, tekmoval-

ci karateja in ženske. Sledilo je še igranje namiznega
tenisa in odbojke, na umetni steni pa so trenirali
športni plezalci.
"Večjih obnov dvorane ni
bilo vsaj tri desetletja. Letos
smo morali zamenjati električno napeljavo in rešiti težave z ogrevanjem. Ker
smo pred dvema letoma namestili priključek za plin,
s m o dali grelec v dvorano
in plinsko peč v klet za
ogrevanje drugih prostorov. Z a m e n j a l i s m o tudi

opaž na stenah dvorane in
prepleskali stene. Za obnovo je zagotovila okrog 36 tisoč evrov Športna unija Slovenije, ki je lastnik doma.
Dogovarjamo se za prenos
lastništva na naše dmštvo.
Nato načrtujemo večjo obnovo stavbe, kjer bi pridobili poleg garderob in tušev
dodatne prostore v kleti. To
bi radi uresničili do stoletnice doma čez tri leta," je
povedal predsednik S S D
Tržič Jože Klofutar na večerni slovesnosti.
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Pred praznikom občine Tržič, 12. decembrom, se vrstijo športni in kulturni dogodki. Danes, 7. decembra, ob
19. uri bo v Dvorani tržiških
oiimpijcev slavnostna akademija, kjer bodo podelili priznanja Občine Tržič in Kurnlkove nagrade. V isti dvorani
bo jutri in v nedeljo od 10.
ure dalje finale državnega prvenstva v športnem plezanju. V sredo, 12. decembra,
ob 13. uri bodo v domu krajanov Podljubelj odprli razstavo Sto let sankanja v Podljubelju. Na praznični dan bodo
ob 17. uri odprli obnovljeno
Osnovno šolo Bistrica, kjer
bodo po kulturnem programu predstavili dejavnosti v
novih prostorih. V četrtek, 13.
decembra, ob 1 6 . 3 0 bo v
Osnovni šoli Tržič novoletni
bazar. V petek, 14. decembra, ob 19. uri bo v Dvorani
tržiških oiimpijcev koncert
Polke in valčki pod kozolcem
z nastopi več gostov. V soboto, 15. decembra bo v isti
dvorani revija plesne šole in
finale pokala Slovenije v
akrobatskem ročk and roilu;
ob 15. uri bo predtekmovanje, ob 18. uri pa glavna prireditev. S. S.
ŠENČUR

Mašukov razstavlja v
Šenčurju
V Muzeju Občine Šenčur so
v torek odprli razstavo del
priznanega ruskega slikarja
Nikolaja
Aleksandroviča
Mašukova z naslovom Potovanje amaterjev, ki od leta
1 9 9 4 živi v Sloveniji, v zadnjih letih v Ljubnem. "Danes obsegajo snovanja Nikolaja Mašukova široko paleto tem, vsebin in formalnih načinov izražanja. Njegova ustvarjalna misel potuje med realističnim zapisom
in abstraktnimi videnji, nenehno pa preseneča z idejno domišljijo in fantazijo
zabeleženimi figuralnimi liki
ter z močjo, skrito v simbolični sporočilnosti," je v besedilu k razstavi zapisala likovna kritičarka Anamarija
Stibilj Šajn. Razstava bo odprta do 6. januarja 2008, in
sicer ob torkih in petkih od
17. do 19. ure, ob nedeljah
pa od lO. do 12. ure. S. Š.
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ŠKOFJA LOKA

Beli december v Škofji Loki
Staro mestno jedro Škofje Loke je letos dobilo novo praznično okrasitev in osvetlitev pod naslovom Beli december.
Lučke in okraski so v beli barvi, ki ponazarja sneg, spokojnost, čistost. Osvetlitev in okrasitev je pripravljena skladno
s projektom avtoric arhitektke NineVastI, scenografke Jasne
VastI in režiserke Tijane Zinajič. Z osvetlitvijo so poudarile
za mesto najznačilnejše In najbolj prepoznavne ambiente. V
krasitev so se s posifkavo lampionov na H o m a n o v i lipi
vključili tudi učenci osnovne šole Mesto. Za projekt okrasitve je v proračunu namenjenih 22 tisoč evrov. Lučke so
slovesno prižgali na Miklavžev večer. D. Ž.
LUŠA

Odprli obnovljen cestni odsek
Krajevna skupnost Luša-Sv. Lenart je letos spomladi zaradi
dotrajanosti odseka ceste od vasi Sv. Lenart do križišča
Rastovke pričela izvajati pripravljalna dela za ureditev pol kilometra dolgega odseka. Na dveh odsekih ceste je izbrani
izvajalec izravnal traso, na celotni dolžini trase obnovil propuste, zgradil drenaže in pripravil cesto za asfaltiranje, nato
so položili še asfalt. Vrednost naložbe znaša sto tisoč evrov,
od tega bo KS Luša-Sv. Lenart prispevala 21 tisoč evrov, preostalo pa občina Škofja Loka. Minulo soboto so obnovljeni
cestni odsek slovesno odprli. Na sliki župan občine Škofja
Loka Igor Draksier in njegov protikandidat na ponovnih
volitvah Dušan Krajnik. D. Ž.

Mladi zapravili zaupanje občine
člani Mladinskega društva Komenda so morali zaradi neodgovornega ravnanja vrniti ključe prostorov.
JASNA PAIADIN

Komenda - Komendski svetniki so na zadnji seji obravnavali zahtevo direktorice
občinske uprave Majde Ravnikar in župana Tomaža
Droica po izselitvi mladih iz
občinskih prostorov, ki so si
jih ob finančni pomoči občine za svoje druženje uredili
letos spomladi.
Kot je povedala Ravnikarjeva, so se težave z neodgovornim ravnanjem mladih
začele že v začetku avgusta,
vrhunec pa dosegle 4. septembra, ko so mladi povzročili večjo materialno škodo.
"V svojih prostorih so odtrgali radiator, tako da je voda

Mladoporočenci
V Kranju sta se 24. novembra poročila Milan Vujanovič in Sunčica Dušanovič,
28. novembra Almir Suljič in
Rasema Čauševič, i. decembra pa Asmir Kahrimanovič
in Edina Šabič. Mladoporočencem čestitamo in jim s
čestitko, prejeto na matičnem uradu, podarjamo polletno naročnino na Gorenjski glas.

Jtiozicni trg^

Celovec/Klagenfurt - Domplatz

pritekla v spodnje prostore,
ki so bili že povsem prenovljeni za potrebe Krajevnega
urada. Doživeli s m o pravi
šok, saj je s stropa odpadal
omet, odstopil je tudi laminat Ko smo prišli v zgornje
prostore, kjer se družijo mladi, nas je čakal še hujši prizor," je povedala ogorčena
direktorica, ki je svetnikom
)X>kazala tudi krajši film, na
katerem je bilo razvidno, da
tistih nekaj članov Mladinskega društva Komenda, ki
se je tam družilo, za svoje
prostore ni skrbelo prav
vzorno. "Takšnega ravnanja
ne more podpreti nobena
odrasla oseba," je še poudarila, pridružil se ji je tudi žu-

pan. "Toliko umazanije se
ne nabere na eni zabavi in
občina takšnih stvari preprosto ne more tolerirati."
Predsednik društva Grega
Krmavnar je poudaril, da je
vodstvo društva prehitro zaupalo nekaterim novim članom in da tudi sami takšnega ravnanja ne tolerirajo. Poudaril je, da so mladi v ureditev prostorov vložili veliko
svojega prostovoljnega dela
in tudi nekaj sredstev in dejal, da se bo - če bodo ostali
brez prostorov, vandalizem
po občini verjetno še povečal. "Šlo je za enkratno napako, ki se je zavedamo in iz
nje se bomo veliko naučili.
Ukrep se nam zdi preveč

drastičen, saj se bo s tem
problematika mladih v občini še poglobila," je v zagovor
dejal Krmavnar, a svetnikov
ni prepričal.
Ti so bili soglasno mnenja,
da občina kljub vsemu mladim namenja dovolj pozornosti, saj imajo ti za svoje
druženje na voljo še približno
250 kvadratnih metrov v kleti
kulturnega doma. "Niste se
držali dogovora in izrabili ste
naše zaupanje. Opravičila
ni," so bili odločni svetniki, ki
pa bodo, kot so poudarili,
kljub vsemu tudi v prihodnje
podpirali mladinske program i , saj nekaj posameznikov
ne morejo enačiti z vso komendsko mladino.

Mesec dni brez smeti
člani civilne iniciative Mlake in Tenetiš že od konca oktobra stražijo dovoz
na odlagališče Tenetiše. V tem času na njem niso odlagali smeti.
MATEJA RANT

Tenetiše • Rezultate enomesečne zapore ceste, v času
katere ni bUo odlaganja smeti, so z zadovoljstvom predstavili minuli petek. Dosegli
pa so še eno pomembno
zmago. Več krajanov si je
namreč v postopku podaljšanja okoljevarstvenega dovoljenja prizadevalo postati
stranka v postopku, kar je
enemu tudi uspelo.
Predsednik Društva za
ohranitev krajinskega parka
Udinboršt Miran Hude je
pojasnil, da je ministrstvo za
okolje in prostor upoštevalo
pritožbo krajana na negativ-

no odločbo agencije za okolje, zato so zadevo vrnili na
prvo stopnjo odločanja, pri
kateri bo kot stranka v postopku sodeloval tudi krajan.
"Če se bo to res zgodilo, bo
to v Sloveniji prvič, da bo lahko priča pri inšpekcijskem
pregledu. Ljudje so tako dobili možnost, da preverijo,
ali ugotovitve inšpekcije držijo." Člane civilne iniciative
naj bi sprejel tudi minister
za okolje in prostor Janez
Podobnik, ki so m u pred
dnevi pisali odprto pismo.
Prepričani so, da okoljevarstvenega dovoljenja za Tenetiše zagotovo ne bo, ko bodo
predstavili svoje argumente.

zakaj je treba odlagališče zapreti. Napovedujejo še kazensko ovadbo, ker so prepričani, da je kranjska občina za predreferendumsko
kampanjo porabila preveč
denarja. Na konkreten odgovor glede porabljenega zneska pa še čakajo.
Civilno iniciativo so podprli tudi pri Zvezi ekoloških
gibanj Slovenije. "Pristop
glede Tenetiš je bil povsem
zgrešen. Drugod po Sloveniji so to veliko bolje in hitreje
rešili," je dejal Karel Lipič.
Prepričan je še, da bo treba
najti novo lokadjo za regijski
center, sicer rešitve za Gorenjsko ne bo.

Dogovor o krvavškem vodovodu
Po umiku občine Mengeš je projekt obnove krvavškega vodovoda vreden
io,5 milijona evrov, z njim pa bodo kandidirali v kohezijskih skladih.
SIMON SUBIC
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Cerklje - V ponedeljek so župani občin Kranj, Šenčur,
Cerklje, Vodice in Komenda
vendarle podpisali dokument identifikacije investicijskega programa za povečanje zmogljivosti krvavškega vodovo<toega sistema, ki
je po izstopu občine Mengeš
iz skupnega projekta vreden
10,5 milijona evrov. S projektom kandidirajo za denar iz
kohezijskih skladov, pričakujejo pa, da bodo z njim pokrili približno 7 0 odstotkov
vrednosti obnove krvavškega
vodovoda. V skladu z dogovorom bo nosilec projekta
občina Cerklje na Gorenj-

skem, je pojasnil njen župan
Franc Čebulj.
"Projekt sanacije krvavškega medobčinskega vodovoda je bil še pred kratkim
resno ogrožen, saj sta poleg
Mengša iz istega voza nameravali izstopiti še občini
Kranj in Komenda," je Čebulj opisal zadnjo fazo pogajanj med petimi občinami,
solastnicami krvavškega vodovoda. Na koncu je obveljajo, da bo Mestna občina
Kranj k 10,5 milijona evrov
vrednem projektu prispevala
1,108 milijona evrov oziroma 10,55 odstotka, občina
Šenčur 2,095 milijona evrov
oziroma 19,95 odstotka, občina Cerklje 3,396 milijona

evrov oziroma 32,35 odstotka
ter občini Komenda in Vodice vsaka po 1,95 milijona evrov oziroma po 18,57 odstotka. Višina denarnega vložka
posamezne občine se bo seveda sorazmerno znižala,
glede na pridobljena kohezijska sre^tva.
Vodni viri na Krvavcu zagotavljajo po sto litrov pitne
vode na sekundo, od katerih je po u m i k u Mengša
petnajst litrov "viška". Čebulj pričakuje, da bodo
kmalu našli porabnika tudi
za preostalo vodo, saj sta si
občini Šenčur in Kranj po
njegovem m n e n j u zagotovili premalo vode iz krvavškega sistema.
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Iz Rusije prišla zadovoljna
Rok Flander in Rok Marguč sta navdušena nad treningi v ruskem Abzakovu, dobro pripravljena pa se
želita izkazati v nadaljevanju sezone.
V I L M A STANOVNIK

Ljubljana - Letošnja sezona
se je za naše deskarje začela
že zgodaj jeseni, po zaslugi
Roka Flandra, Žana Koširja,
Izidorja Šiišteršiča in Roka
Marguča pa so alpski deskarji razveselili z nekaj odli6iimi rezultati, seveda pa največ štejeta prvo mesto Roka
Flandra v paralelnem veleslalomu v Soldnu in četrto
mesto Žana Koširja v paralelnem slalomu v Landgraaf u . Pred nadaljevanjem tekem ta konec tedna v Italiji
(paralelni veleslalom) in
prihodnji konec tedna v Švici (paralelni slalom) so s e
alpski deskarji odpravili na
treninge v tujino. Večina s e
je pripravljala v Schladmingu, Rok Flander in Rok
Marguč pa sta dobra dva
tedna preživela v r u s k e m
smučarskem
centru na
jugu Urala ter nastopila in
zmagala vsak na eni tekmi
evropskega pokala. Kot sta

Kranj - Organizatorji tekme
svetovnega pokala, ki bo prihodnjo soboto, 15. decembra
(trening in kvalifikacije), in nedeljo, 16. decembra, prvič na
novi skakalnici pod Smarjetno
goro v Kranju, so se na prireditev že pripravili, velike skrbi pa
jim v zadnjem tednu povzroča
vreme, saj so v ponedeljek skakalnico večim že 2asnežili, že
v torek in sredo pa jim je pretoplo vreme precej snega pobralo in te dni zaskrbljeno pričakujejo novo vremetLsko napoved. "Včeraj se je sestal
organizadjski komite in trenutno dobro kaže, saj s m o
zadnjo noč lahko ves čas delali sneg, kot kaže, pa bomo s
pripravo skakalnice lahko nadaljevali tudi danes in jutri.

Rokometni spored - V 1. rokometni ligi za moške bo ekipa
Knauf Insulation jutri ob 20. uri v domači dvorani na Podnu
gostila ekipo Jeruzalem Ormož. V 1. B ligi za ženske bo ekipa
Save Kranj jutri ob i6. uri gostila Jadran Hrpelje, ekipa Merkurja Naklo pa bo v nedeljo gostovala pri Millenlumu. V 2. ligi zahod za moške bo ekipa Radovljice jutri ob 20. uri gostila
Cerklje, že danes ob 20. uri bosta v Železnikih igrali ekipi Alplesa in Dupelj Tržič, ekipa Kranja pa bo jutri ob 20, uri gostila ekipo Aleša Praznika. V. S.
Odbojkarski spored - V soboto v i. DOL gostuje Calcit Kamnik
v Kanalu, Astec Triglav pa v Murski Soboti. Pomembno gostovanje je pred igralkami ekipe LIP Bled, ki igrajo na Ptuju. V 2,
DOL igra Termo Lubnik ob 19.30 v OŠ Šk. Loka Mesto s TAB
Mežico, National Žirovnica pa gostuje v Framu. V ŠD Kamnik
bo gorenjski derbi 2. DOL za ženske, saj se bosta ob 17.30 pomerili ekipi Calcit Kamnika in ŽOK Partizana Šk. Loka. V 3.
DOL igrajo doma - Calcit Kamnik II: Astec Triglav II (Stari ZD
Kamnik ob 15.00), UKO Kropa : Salonit Anhovo II (OŠ Upnica
ob iS.oo) in pri ženskah - Mladi Jesenice: Lakollt Ankaran (OŠ
T. Čufar Jesenice ob 16.30). B. M.
Hokejski spored - V ligi EBEL bo ekipa Acroni Jesenic danes ob
19.15 gostila Liwest LInz, ZM Olimpija pa v Tivoliju Dunajčane. V nedeljo Jeseničani gostujejo v Salzburgu, ZM Olimpija
pa v Beljaku. V. S.

Pred odhodom na nove tekme so se naši deskarji predstavili v Areni Vodafone live v
Ljubljani, direktor odbora za deskanje na snegu Iztok Kvas pa je ob mnogih mladih upih
upravičeno poudaril, da se za razvoj tega športa pri nas ni bati. /FOU: K. T.
povedala na priložnostni tiskovni konferenci po vrnitvi domov in pred novimi
tekmami, sta bila zelo zadovoljna z razmerami za trening v Abzakovu, kjer imajo

najsodobnejša smučišča. Zadovoljni z uvodom v sezono
so tudi deskarji prostega
sloga, zlasti povramik v ekipo Domen Bizjak, ki je v
Stockholmu osvojil četrto

mesto. Deskarje prostega
sloga 22. decembra čaka
nova tekma v bolgarski Sofiji, v začetku januarja pa se
bodo nato predstavili v
Gradcu.

Kranjska tekma še ni ogrožena
V I L M A STANOVNIK

VABILA, PRIREOnVE

tako da naj bi bila do nedelje
večina pripravljena za tekmovanje. Doskočišče in nalet sta
namreč narejena, treba bo poskrbeti za iztek, za kar imamo
okoli tisoč kubičnih metrov
snega na zalogi v Planid in jih
bomo pripeljali v primem, če
ne bomo mogli izdelati zadosti snega. Tako še vedno upamo, da bo skakalnica lahko
pripravljena, kot je treba," je
včeraj povedal predsednik SK
Triglava Jože Javomik, več o
odločitvi glede tekme pa bo
znano v nedeljo po ogledu skakalnice in sestanku O K
)e pa te dni že veliko zanimanja za vstopnice na kranjsko prizorišče prve tekme svetovnega pokala, saj jih bo (zaradi omejenega prostora na
tribunah) v prodaji le dva tisoč.
Organizatorji zato sporočajo.

Balinarski spored - V 5. krogu končnice super lige Schwarzmann bo kranjska Planina v ligi za državnega prvaka jutri ob
15. uri gostovala pri Luki Koper. V ligi za obstanek bo prav tako
jutri ob 15. uri Lokateks Trata na domačem balinišču gostila
Hrast. S. S ,
Finale d r ž a v n ^ prvenstva v športnem plezanju v Tržiču - V
dvorani tržiških olimpijcev bo jutri in v nedeljo potekalo tekmovanje v športnem plezanju. Jutri ob 10. uri bodo najprej plezali starejše deklice in dečki ter kadeti in kadetinje, ob 14. uri
pa se začnejo ženske In moške kvalifikacije. Finale ženskih in
moških bo ob 19. uri. V nedeljo ob lo. uri bo še tekmovanje cicibanov In cicibank, ob 13. uri pa mlajših dečkov in deklic. V. S.
Tekma v malem nogometu na Podnu - To nedeljo, 9. decembra, bo ob 19.30 v športni dvorani na Podnu v Škofji Loki tekma 6. kroga 2. slovenske lige v futsalu. Pomerili se bosta domača ekipa Strip/ in Zlatarna Lea iz Litije. V. S.

Odbojka - Tekma dvanajstega kroga
1. državne odbojkarske lige

SMART'
COM

Jutri, v soboto, 8. decembra 2007, bo v Športni dvo•
rani i. OŠ v Murski Soboti ob 20. uri tekma dvanajstega kroga odbojkarskega državnega prvenstva moških. Odl>ojkarji Astec Triglava se bodo pomerili z ekipo Calex Mir. Vabimo
čim več navijačev na še eno tekmo kranjskih odbojkarjev.

Če ne bo odjuge, naj bi bila kranjska skakalnica pripravljena
d o k o n c a t e d n a . / FOIO: CO.«D KJVJU

da se bo predprodaja začela ta
ponedeljek, 10. decembra. Za
sobotni trening in kvalifikacije
je cena 7 evrov, za nedeljsko
tekmo 15 evTOv, ofrod do 7.
leta pa imajo ob spremstvu
staršev brezplačen vstop.

Vstopnice bo mogoče kupiti
na blagajni Gorenjskega glasa
na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju
ter v Caffe (Janus trade) na Koroški cesti 53 C in v Janus tradeju v nakupovalnem središču Qlandia.

BIATLON

KOŠARKA

KRANJ

KRANJ

Biatlonske tekme na Pokljuki bodo

Zmaga Heliosa, poraz Odeje

Ta konec tedna so tekme svetovnega pokala v biatlonu v
Hochfilznu, prihodnji teden pa je na vrsti Pokljuka. Sedaj je že
jasno, da tekme na Pokljuki od 13. do i5. decembra bodo.
Takšno odločitev je v sredo sprejel Izvršni odbor OK Pokljuka
in jo že sporočil Mednarodni biatlonski zvezi (IBU). "Nadčloveški napori, ki sta jih tehnični odbor in tekmovalna služba v
preteklih tednih vlagala v pripravo tekmovališča, s o obrodili
sadove. Ogromne količine umetnega snega, ki so bile pripravljene, so kljub dežju in precej visokim temperaturam zdržale,"
je povedal Peter Zupan, predsednik Zbora za biatlon pri SZS
in podpredsednik OK Pokljuka. Vstopnice za ogled tekem so v
prodaji že od oktobra, za eno je treba odšteti šest evrov. M. B.

Čeprav bo večina ligaških tekem konec tedna, pa je v ligi
UPC Telemach ekipa Heliosa tekmo 9. kroga odigrala že v
sredo. Domžalčani so pri Zlatorogu Laško 95 : 93 zmagali
šele po dveh podaljških. V ligi UPC Telemach bo ekipa TCG
Mercator jutri gostovala pri Krki. V 1 SKL za ženske je tekm o 7. kroga že odigrala Odeja KED, ki je gostila Merkur Celje in izgubila 40 : 87. jutri ob 18. uri se zanimiva tekma v
dvorni na Planini obeta med mlado ekipo kranjskega Triglava in Domžalčankami, ekipa HIT Kranjske Gore pa bo gostovala pri Črnomlju. V 1. B ligi za moške bo Tinex Medvode
v nedeljo ob 19. uri gostil Gradišče, Triglav pa bo jutri gostoval pri Konjicah. V. S.

FUTSALIVIALI NOGOMET
ŽELEZNIKI,
)BOTA, 8.12.2007
OB 19. URI
fČ PRI LJUBLJANI
NEDELJA, 09.12. 2007
OB 12. URI

HUMANITARNA TEKMA POPLAVE ŽELEZNIKI
SLOVENUA

s
)EKO-IN. d. o. o., JESENICE
C. m. Tita 51,4270 Jesenice

Štev.: o/oi- SD - 301/07
Datum: 03.12. 2007
Na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Ur. I. RS 84/2007) in Odloka o preoblikovanju JEKO-IN,
javnega komunalnega podjetja, d. o. o., JESENICE in ustanovitvi
njegovega skupnega organa (Ur. I. RS 94/05) se objavlja

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA
PRODAJO NEPREMIČNIN
1. PREDMET PRODAJE
Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
1.1 Poslovni prostor v I. nadstropju v poslovnem objektu na
Jesenicah, Cesta maršala Tita 7 v izmeri 85,90 m2. Izklicna cena
znaša 64.936,00 EUR.
Nepremičnina, ki je predmet ponudbe, je last podjetja JEKO-IN,
d. o. o., JESENICE in je ustrezno vpisana v zemljiško knjigo.
1.2 Poslovni prostor v podstrešju v poslovnem objektu na Jesenicah,
Cesta maršala Tita 7 v izmeri 88,41 mz. Zaradi zmanjšane uporabne površine (kolenčni zid strešne konstrukcije je visok 0,85 m)
znaša uporabna površina poslovnega prostora 54,06 m2.. Izklicna
cena znaša 24.903,00 EUR.
Poslovni prostor zaseda najemnik z najemno pogodbo za
nedoločen čas.
Nepremičnina, ki je predmet ponudbe, je last podjetja JEKO-IN,
d. o. o., JESENICE in je ustrezno vpisana v zemljiško knjigo.
1.3 Garaža 5t. 16 v pritličju garažnega niza pod tržnico ob objektu
Cesta maršala Tita 22 na Jesenicah v izmeri 12,00 m2. Izklicna
cena znaša 3.914,00 EUR.
Nepremičnina, ki je predmet ponudbe, je last podjetja JEKO-IN, d.
o. o., JESENICE in je ustrezno vpisana v zemljiško knjigo.
14 Garažni prostor v kleti stanovanjskega objekta (prva z desne v
nizu, gledano iz smeri dostopa k stanovanjskemu objektu) Ledine
11, v Kranjski Gori v izmeri 15,30 m2. Izklicna cena znaša 7.890,00
EUR.
Nepremičnina, ki je predmet ponudbe, je last podjetja JEKO-IN, d.
o. o., JESENICE. Etažna lastnina za navedeno nepremičnino še ni
urejena in jo ureja kupec sam.
1.5 Enosobno stanovanje št. 13 v skupni izmeri 34,14 m2 v 2. nadstropju večstanovanjskega objekta Hrušica 70. Izklicna cena
znaša 30.353,00 EUR.
Najemnik staijovanja ima predkupno pravico.
Nepremičnina, ki je predmet ponudbe, je last podjetja JEKO-IN, d.
o. o., JESENICE. Etažna lastnina za navedeno nepremičnino še ni
urejena in jo ureja kupec sam.
1.6 Dvosobno stanovanje št. 9 v skupni izmeri 53,35 m2 v 2.
nadstropju večstanovanjskega objekta Staneta Bokala 18, na
Jesenicah. Izklicna cena znaša 44.116,00 EUR. Najemnik
stanovanja ima predkupno pravico.
Nepremičnina, ki je predmet ponudbe, je last podjetja JEKO-IN, d.
o. o.. JESENICE. Etažna lastnina za navedeno nepremičnino še ni
urejena in jo ureja kupec sam.
Izklicna cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga
plača kupec.
Kupec nosi vse stroške pravnega posla.
Plačilo kupnine, ki jo mora izbrani najugodnejši ponudnik plačati
v roku 8 dni od sklenitve pogodbe na račun podjetja JEKO-IN, d.
o. o., JESENICE, je bistvena sestavina pravnega posla.

2. POCO)! ZA UDELEŽBO IN POTEK POSTOPKA:
2.1 V postopku lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki bodo
prevzele pripravljeno Razpisno dokumentacijo.
Ponudniki naj predložijo svoje ponudbe v zaprti kuverti 2 oznako
"NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA ODKUP NEPREMIČNINE" v
tajništvu podjetja JEKO-IN, d. o. o., JESENICE ali priporočeno po
pošti na naslov: JEKO-IN, d. o. o., JESENICE, C. m. Tita 51, 4270
Jesenice. Na zaprti kuverti naj ponudniki navedejo tudi ime, točen
naslov, telefonsko številko ter e-naslov pošiljatelja.
2.2 Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10
odstotkov ponujene cene. Varščino so dolžni ponudniki položiti
na transakcijski račun JEKO-IN, d. o. o., JESENICE pri Gorenjski
banki Kranj št.: 07000-0000492171 s pripisom "varščina za nakup
nepremičnine {z navedbo nepremičnine). Plačana varščina bo
izbranemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom
pa bo varščina vrnjena v roku 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
Če uspeli ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe, se varščina
zadrži.
2.3 Dokazila, ki jih mora vsebovati ponudba, specifični podatki o
nepremičninah, ki so predmet javne ponudbe, ter posebni pogoji
in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, kakor tudi merila
za izvedbo javne ponudbe, so razvidni iz razpisne dokumentacije.
Razpisno dokumentacijo interesenti lahko prevzamejo na sedežu
podjetja JEKO-IN, d. o. o„ JESENICE, C. m, Tita 51,4270 Jesenice,
vsak delovni dan, od dneva objave javnega zbiranja ponudb dalje.
2.4 Rok za oddajo ponudb je 29. 12. 2007 do 12.00 ure. Prispele
ponudbe se bodo odpirale dne 03. 01. 2008 na sedežu podjetja
JEKO-IN, d. o. o., JESENICE, C. m. Tita 51, Jesenice.
O dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni v roku 60 dni od poteka roka za oddajo ponudb. Do tega
datuma so ponudniki vezani na svojo ponudbo. Ponudbe, ki bodo
prispele po 29.12. 2007, ne bodo upoštevane.
2.5 JEKO-IN, d. o. o., JESENICE si pridržuje pravico, da v postopku
javnega zbiranja ponudb ne izbere nobene izmed prispelih
ponudb oziroma, da začeti postopek ustavi do sklenitve pravnega
posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini
izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
2.6 Vsa dodatna pojasnila Interesenti dobijo na JEKO-IN, d. o. o.,
JESENICE, C. m. Tita 51,4270 Jesenice, Silva Drobnak, te). 04/5810426.

Direktor
mag. Aleksander KUPLJENIK, univ. dipl. ekon.

simon.subic@g-glas.si

Kršitve na Bledu se množijo
Gostinski lokali na Bledu so v zadnjem letu vir številnih kršitev, opozarja policija, ki v boju s
ponavljajočimi se kršitvami tudi z elementi nasilja pogreša pomoč blejske občine.
SIMON ŠUBIC

Bled - Gorenjski polidsti beležijo vse več kršitev na javnih mestih, predvsem v gostinskih l o k i i h , pri reševanju te problematike pa največkrat ostajajo osamljeni,
čeprav o njej obveščajo tudi
druge pristojne ustanove, je
na včerajšnji novinarski konferenci Policijske uprave
Kranj opozoril vodja uniformirane policije Simon Vindiš in pri tem izpostavil
predvsem številne kršitve v
blejskih gostinskih lokalih, s
katerimi se po njegovih besedah razen policije prav nihče ne ukvarja. Ne njihovi
lastniki ne lokalna oblast, ki
ima v rokah najbolj učinkovito orodje - podaljševanje
oziroma krajšanje obratovalnega časa. "Policija razpolaga s konkretnimi podatki o
izvedenih ukrepih in danih
opozorilih. Če bo treba,
bomo te podatke položili na
mizo," napoveduje Vindiš.
"Na ožjem območju Bleda
oziroma na promenadi od trgovskega centra do parka
pod občinsko stavbo, kjer so
številni gostinski lokali, ki so
konec tedna dobro obiskani,
se vsak konec tedna zgodi
več kršitev. Na slabih dvesto
metrih s m o samo do 21. oktobra zabeležili 55 varnostnih dogodkov, večinoma konec tedna. Policija je obravnavala 36 prijavljenih kršitev, v večini primerov z elementi nasilja. O razbijanjih
steklenic, uničevanju klopic,
košev za smeti ter drugih kršitvah v okolici lokalov nas

Številne kršitve v gostinskih lokalih na Bledu trenutno gorenjskim policistom povzročajo
največ sivih las. / f<«O: A„kj suiov«

obveščajo prizadeti občani,
medtem ko veliko kršitev v
notranjosti lokalov ostaja neprijavljenih. V dveh primerih je policija že ugotovila, da
lastnik lokala ni prijavil pretepa, čeprav je to njegova zakonska obveznost, takih primerov pa je zagotovo še več,"
je razložil.
Policija v tamkajšnjih lokalih - po kršitvah izstopajo
predvsem štirje - poleg številnih dejanj z elementi nasilja najpogosteje obravnava
različne kršitve javnega reda
in miru, točenje alkohola vinjenim osebam in prekoračitve dovoljenega števila gostov v lokalih. Pred kratkim
se je v enem od lokalov celo
zgodilo posilstvo, je poudaril
Vindiš. Slednjega dogodka

polidja dodatno ne želi osvetliti, dobili s m o le pojasnilo,
da zaradi posilstva že obravnavajo osumljeno osebo.
Samo zadnji konec tedbia
so polidsti na tem območju
obravnavali trinajst vinjenih
voznikov in enega pod vplivom droge, šest kršitev javnega reda in miru ter poskus
samomora, ko naj bi se oseba iz Litije z glavo udarila ob
pločnik in namerno metala
pod vozUa. "Zaradi ponavljajočih se kršitev smo v preteklosti odredili več poostrenih
nadzorov v teh lokalih, nato
pa smo poslušali očitke lastnikov, da jim le nagajamo in
jih želimo ekonomsko uničiti. To nikakor ni res, želimo le, da lastniki posvečajo
več pozornosti varnosti pred

svojimi lokali in v njih in da
lokali obratujejo po predpisih," je razložil Vindiš in pojasnil, da so polidsti na tem
območju dnevno prisotni,
konec tedna tudi z opazovalno službo, dvema patruljama v prometu in vodnikom
službenega psa s psom.
Vindiš je na koncu opozoril še na napovedan nastop
DJ Umeka v klubu Stop na
Bledu: "Lastnik gostinskega
lokala, v katerem bo gostoval
didžej, napoveduje, da bo
dogodek obiskalo tisoč obiskovalcev, v varnostnem elaboratu pa piše, da lahko njegov lokal sprejme največ
4 0 0 do 4 5 0 ljudi." Samo
u p a m o lahko, da se ne bo
ponovila zgodba iz diskoteke
Lipa.

ŽIRI

KRANJ

Požar omejili že delavci

Računalnik in denar

V sredo ob 10.20 je zagorelo v obratu lakirnice podjetja MSora. Ogenj je po ugotovitvah policije nastal zaradi napake
na električnem razdelilniku pri motorjih sušilnice. Delavcem
je uspelo požar omejiti že v začetni fazi, dokončno pa so ga
pogasili prostovoljni gasilci iz Žirov.

Neznani storilec je v noči na torek na Delavski cesti v Kranju vlomil v poslovni objekt. Pregledal je vse prostore, nato
pa s seboj vzel prenosni računalnik znamke Compaq in
nekaj gotovine. Skupna škoda znaša približno 700 evrov.

Tat je izbral televizor in fotoaparat
JESENICE

Delavcu stisnilo prst
V jeseniškem Acroniju je v sredo popoldne prišlo cio nesreče
pri delu. Devetnajstletnemu Jeseničanu je pri nameščanju
pločevine na valj stisnilo mezinec tako močno, da je bila
potrebna delna amputacija poškodovanega prsta.

BLED

Prehitro pripeljal v križišče
v ponedeljek ob 23.15 se je na Bledu v križišču za Nomenj
zgodila prometna nesreča, v kateri se je poškodoval 62-letni voznik iz Podbrda. Predkrižiščem je zaradi neprilagojene
hitrosti zapeljal na sredino dvignjenega otoka in trčil v
prometni znak. Vožnjo je nekaj časa nadaljeval po nasprotnem voznem pasu, nato pa je zapeljal na desni vozni pas,
od tam z vozišča in se na koncu zaletel v stanovanjsko hišo.
Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v bolnišnico na
Jesenice. Sopotnik je bil lažje ranjen. S. Š.

Ta teden je nekdo vlomil v stanovanjsko hišo na Pangerščici. Po pregledu vseh prostorov se je tat "odločil" za TV sprejemnik znamke Sony, fotoaparat znamke Canon in nekaj gotovine. Lastnika je oškodoval za okoli 850 evrov.

Vlamljali v podjetja
Neznani storilci so pred dnevi vlomili v tri podjetja na območju Kranja. V dveh primerih so tatovi odnesli prenosna
računalnika in s tem lastnika oškodovali za osemsto evrov,
v tretjem nezakonitem obisku poslovnih prostorov pa so si
neznanci prilastili električno orodje in računalniško opremo
v vrednosti enajst tisoč evrov.

JESENICE

PotrebovaJ vrtalke
Neznani storilec je minuli konec tedna vlomil v skladišče
podjetja na Jesenicah, iz katerega je odnesel tri vrtalke in
tako oškodoval lastnika za okoli 1.500 evrov. S. Š.

P R I L O G A G O R E N J S K E G A GLASA
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Po mojem slovenski knjigi od Primoža Trubarja, kije njen nesporni oče, še nikoli ni šlo tako dobro. Nekateri sicer
menijo, da so tiskanim medijem leta šteta, da jih bo v bližnji prihodnosti izrinila elektronska konkurenca. Hkrati je
dejstvo, da se pri nas še nikoli ni tiskalo toliko knjig kot prav zadnja leta. O tem smo se lahko prepričali tudi na
23. slovenskem knjižnem sejmu v Cankarjevem domu, od 28. novembra do 2. decembra 2007 ...

Knjižna bera 2007 uspela
MIHA NAGUČ

letu 2 0 0 8 bo
Trubarjev
500.
rojstni dan. Kljub
časovni razdalji
pol tisodetja je že
zdaj jasno, da bo tudi ta dogodek vložek v slovenskih
političnih igrah. Rimskokatoliška cerkev, ki je duhovni
nadzornik sedanje oblasti v
državi, -Trubarju ne more
odpustiti njegovega odpadništva od katolištva in si bo
po svojih velikih močeh prizadevala, da ga tudi drugi ne
bi preveč častili. No, da bi na
mestnih trgih spet kurili
Cerkvi neljube knjige, se
kljub temu ni bati, časi so se
le preveč spremenili. In mi
z njimi.

V

Knjigo danes ogroža vse
kaj drugega. Založniki trdijo, da so to visoki stroški ti-

skarskega in avtorskega dela
(čeprav je slednje kronično
podplačano), pa davek na
knjigo in še kaj. Bralci tarnajo, da so knjige predrage,
mnogi si lahko privoščijo le
še izposojo v knjižnicah, na
katero čakajo v vrstah. A to
so le minljive težave. Večji
in bistveni težavi sta drugi
dve; fizični razkroj obstoječega knjižnega fonda in domnevna elektronska konkurenca. Pa si obe pobližje
oglejmo.
V vsakem domu hranijo
na knjižnih policah ali na
kakem manj uglednem in
izpostavljenem kraju vsaj
nekaj knjig. Le malokdo od
njihovih dejanskih ali potencialnih bralcev pa se zaveda, da so tem primerkom
leta šteta. Vse knjige, ki so
tiskane po letu 1 8 0 0 na papirju iz lesa in z dodano Ids-

lino, se bodo namreč v bližnji prihodnosti spremenile
v prah. Reši jih lahko le tisto, kar velja za orodje njihove domnevne konkurence:
digitalizacija. Le redke od
njih bodo ponatisnili na obstojnem papirju. Vse pa bi si
zaslužile, da jih poskenirajo
in shranijo v elektronski biblioteki.
"Pravi" knjigoljubi s m o
taki, da knjige najraje beremo tako, da jih sedeč v naslonjačih držimo v rokah.
Mlajše generacije bralcev
pa, kot se že kaže, raje berejo kar na ekranu. Nekaj dni
nazaj sem bral, da je Amazon.com, največja spletna
knjigama na svetu, predstavil "bralnik e-knjig". Kakšno
je to novo čudo, si niti dobro
ne predstavljam, a rešitev za
knjigo je očitno ravno v tem,
da se iz Gutenbergove razši-

Bog ve, kako bi
se počutili
Trubar, Prešeren
in Cankar,
če bijihfamozni
časovni stroj
prestavil
iz njihovega
v naš čas in jih
postavil v sredo
slovenskega
knjižnega
sejma?
Saj hi se jim
strgalo!

Slika s 23. slovenskega knjižnega sejma, Cankarjev dom, 2007 /Foio:cofizd Kav<<<

ri še v spletno galaksijo. Kakršne koli že bodo, papirnate ali elektronske, knjige
bodo še vsaj tako dolgo kot
njihovi bralci. Ali pa, Bog
(ne) daj, še tedaj, ko nas že
dolgo več ne bo?
No, ko sem hodil po treh
dvoranah nedavnega knjižnega sejma, nisem razmišljal o teh rečeh. Je bilo preveč živahno. Tri aleje knjižnih paviljonov, v njih pa
množica kupcev in prodajalcev, povečini knjigoljubcev.
Na enem od najbolj izpostavljenih mest, mimo katerega so morali vsi obiskovalci, je imela svojo malo stojnico pisateljica Breda Smolnikar. Prepoznal sem jo po
naslovnicah razstavljenih
knjig. Pa sem jo kar naravnost ogovoril in se ji predstavil. Sem pač želel spoznati to pogumno žensko, ki je

po dolgih letih dobila utrujajoči sodni boj med svobodo
ustvarjanja in t L varstvom
zasebnosti. Zapleda sva se v
dolg in prijazen pogovor.
Pravzaprav sem bolj poslušal, govorila je ona. Kupil
sem dolgo prepovedano
knjigo Ko se tam gori olistajo breze
(samozaložba,
1998). Eno mi je pa podarila. Povedal sem ji tudi, da
sem urednik Snovanj pri
Gorenjskem glasu, v katerih
izide njen pogovor z Jasno
Paladin. Oh, kaj res, je pritrdila ter hkrati obžalovala in
priznala, da časopisa pravzaprav ne pozna, da pa se imajo v njeni Depali vasi staroselci še vsi za Gorenjce in da
je škoda, ker jih ta časopis
ne doseže...
Srečal sem še nekaj drugih znancev iz Gutenbergove galaksije, a pogovor s to
žlahmo damo z gorenjskega
vzhoda je bil čez vse! Motilo
pa m e je, ker so se po dvoranah ves čas podile trume
hrupnih otrok. Saj ne, da bi
i m d kaj proti njim, a očitno
je bilo, da si ne ogledujejo
knjig, ampak le izživljajo
čas, ko ni treba biti v šoli.
Učiteljev ni bilo videti ali pa
se niso trudili, da bi jih vodili in jim kaj pokazali in povedali. Tako so bili eni za
par ur "rešeni" od drugih,
učenci od učiteljev in učitelji
od učencev. Bodo ti še brali
knjige tako kot mi.^" Ali pa
bodo Gutenbergovo galaksijo zapustili in se utopili v
Miaosoftovi.'
Kakorkoli že, veliko nas
je, ki ostajamo v Gutenbergovi in Trubarjevi. Bog ve,
kako bi se počutili Trubar,
Prešeren in Cankar, če bi jih
f a m o z n i časovni stroj prestavil iz njihovega v naš čas
in jih postavil v sredo slovenskega knjižnega sejma.'
Saj bi se jim strgalo! Pa dobro bi se jim zdelo, ko bi videli, kakšne zvezde so še
vedno v tem knjigoljubnem
svetu. Knjige so tiste, ki so
med nami in njimi še vedno
živa vez...

lO

Snovaiya

POGOVOR

Breda Smolnikarje morda mnogim bolj kot po svoji literaturi znana po odmevnem sodnem procesu zoper eno od
njenih knjig. Čeprav sama pravi, da bi bila raje prepoznavna le po svoji literaturi, mimo prepovedane knjige in
izkušenj, povezanih s sodbo, vseeno ne more. Pogovarjali sva se pred skorajšnjim izidom njene nove knjige.

Kot da bi bila zločinka
in ne pisateljica
BREDA S M O L N I K A R , PISATELJICA

JASNA PAIADIN

"Take sodbe človeka utrudijo. Vendar človek nikoli ne
sme dovoliti, da ga prizadenejo, če ve, da ni nikogar žalil."

reda Smolnikar se
je rodila tik pred
drugo
svetovno
vojno in že od svojega devetega leta z
družino živi v Depali vasi pri
Domžalah. V mladosti je
končala študij tekstilne tehnologije, še danes dela v družinsM dstilnici in pražami
kave - a vselej rada poudari,
da je pisateljica. Svojo prvo
knjigo je napisala pri dvajsetih, do danes je skupaj s prevodi in ponatisi izšlo že več
kot dvajset njenih del. Kljub
težkim izkušnjam je vse prej
kot zagrenjena in pri pogovoru ob kavi se izkaže za izredno simpatično in prijetno sogovornico.

B

Kako bi se predstavili tistim, ki vas š e ne poznajo.'
"Pisateljica sem, ki je bila v
teh zadnjih osmih letih na
Slovenskem najbrž najbolj
medijsko izpostavljena in zaradi česar s e m Slovence ta
čas tudi najbolj zanimala. In
to kot človek, ki te pritegne
zato, ker m u je bilo sodno
naloženo težko breme na desetine milijonov tolarjev kazni zaradi ene od njegovih
knjig. Jaz bi se seveda raje predstavila s svojimi knjigami."

"Joj, kako
optimistično sem
začenjala! Kako
humoren in
veselje bil moj
sveti Pa se mi je
življenje obrnilo
in videla sem
stvari, ki so me
zgrozile, me
razžalostile, me
upognile..."

Kaj vas je v življenju oblikovalo, da ste s preprostih hum o m i h črtic prešli na pisanje literature, ki ni všeč oblasti in ste imeli zato že večkrat težave...
"Nikoli nisem razmišljala,
ali bom komu všeč ali ne, pisala sem tisto, kar sem čutila,
da moram povedati, ne glede
na to, kaj bo kdo rekel. Tisto,
kar sem pripovedovala, je
pač imelo barvo, ki je ustrezala vsebini, pa naj bo to humor, ironija, sarkazem, resnoba, igrivost, ali kaj drugega. Čas in njegova politika pa
sta m e seveda zmeraj ostro
zadevala."
Kaj je takšnega v vašem pisanju?
"Težko je to opisati v intervjuju. Vsaka vsebina kliče

Breda Smolnikar
bralca po svoje, ga opozarja,
se mu nasmiha, joče, toži, širina in globina napisanega
sta zmeraj odvisna od daru
in moči pisca. Včasih mi pravijo ljudje, da s e m preveč
čma, da bi morala življenje
videti bolj optimistično. Joj,
kako optimistično sem začenjala! Kako humoren in vesel je bil moj svet! Pa se mi je
življenje obrnilo in videla
sem stvari, ki so m e zgrozile,
me razžalostile, m e upognile, poslavljati sem se morala
od svojih bližnjih, doživljala
sem umiranje otroka, ga pokopala. Oblastniki moje dežele so napisali zakone, zaradi katerih sem morala hoditi
na sodišče kot obrtnica, pa
tudi kot pisateljica, ranjevali
so m e , m e delali nemirno,
uporno. Za boj potrebuješ
moč. In jaz sem jo jemala,
kaj vem odkod. Kar prišla je,
saj sem se vedno vprašala, ali
imam prav, ali sem koga prizadela, ali sem komu storila
kaj hudega. In ker sem si odgovorila, da nikomur nisem
hotela nič žalega, sem se seveda neustrašno borila za
svoj prav, za svojo svobodo."

Verjetno ga danes ni bralca,
ki vas ne bi poznal po pre-

povedani knjigi Ko se tam
gori olistajo breze in zaprtem sodnem procesu, povezanim z njo. Kaj vam ta prepoznavnost prinaša?
"Gotovo je prepoznavnost
pisatelju potrebna, če hoče
imeti bralce. V teh letih sem
dala dosti intervjujev. Vendar sem se večino časa v intervjujih pogovarjala o procesu, zelo, zelo malo sem govorila o svojem delu, o ustvarjalni moči, o sreči, o ponosu,
kadar se mi je kako delo še
posebej dobro napisalo. In
knjiga 'Ko se tam gori olistajo breze' je po mnenju Društva za primerjalno književnost dobra, svetla knjiga, kot
so zapisali, ko so se potegnili
zame v času sodnega procesa. ki je bil zaprt za javnost,
saj slovenska javnost ni smela vedeti, kaj s e za sodnimi
zidovi dogaja. Kot da bi bila
jaz zločinka in ne pisec. A
ogroirmo ljudi je bilo z
mano. Pisatelji, intelektualci,
preprosti ljudje."
Sodba, ki v a m je gotovo
spremenila življenje, je bila
po osmih letih aprila 2 0 0 7
razveljavljena. Kako danes z
rahle časovne distance gledate na vse skupaj?

Je o Stobu in Depali vasi
ostalo še kaj, česar še niste
zapisali?
"Veliko je ostalo neizgovorjenega. Najlepša leta svojega življenja sem porabila v
boju za svobodo umetniškega ustvarjanja. Boje sem
imela tudi že prej, pred tako
imenovano osamosvojitvijo,
pred tako imenovanim časom demokratično zagotovljene svobode pisane in govorjene besede. - Morda mi
je še kaj časa in tudi sredstev
za pisanje ostalo, morda pa
tudi ne. No, vse le ni tako
čmo, letos je mojo preganjano in od Ustavnega sodišča
Republike Slovenije osvobojeno knjigo 'Ko se tam gori
olistajo breze' tiskala založba
Sanje in jo kot žepno knjigo
lahko dobite že za manj kot 8
evrov. 'Sanje' so založba, ki
ima izredno dobro knjižno
politiko in če bom kdaj še kaj
imela in hotela tiskati pri
kaki založbi, se bom gotovo
ustavila pri njih."
Kako na podlagi vseh svojih
življenjskih izkušenj gledate na sodobne človeške nravi?
" Z m e r a j sem z globokim
razumevanjem gledala na
vse, kar se je ljudem dogajalo, skušala sem doumeti, zakaj so reagirali, kot so. V pisanju pa sem skušala objektivno prikazovati vso paleto
od dobrega do zlega, kar vse
je v človeku, in skušala biti
do vsega poštena in razumevajoča."
Vaše pisanje je bilo že večkrat označeno kot boj proti
novodobnim Butalam.
"Ko več ne veš, kako bi prijel stvari, ko vidiš, kako nebogljen je določen del sodstva, Id ti kar brez literarnih
strokovnjakov skuša soditi,
potem ti res ne preostane nič
drugega, kot da s e globoko
posmehneš in ponorčuješ iz
vseh, ki to poskušajo in ki

zmotno mislijo, da te bodo
zmogli upogniti in utišati s
svojimi polargumenti. Posmeh, ironija, sarkazem, včasih tudi samo mili humor,
vse to uporabljam, da pripovedujem, da mi nihče na tem
svetu ne bo vzel svobode govorjene in pisane besede. In
idej, kako pripovedovati, ko
sodni mlini začenjajo ogrožati tvojo svobodo in v tem
sistemu tudi tvoje premoženje, je pri meni bilo seveda
dosti. Tako sem na primer v
času, ko je bila moja knjiga
prepovedana, izdala in prodajna cd-komplet te iste tajige 'Ko se tam gori olistajo
breze', ker v naši ustavi, ki
sem jo preštudirala zelo natančno, nič ne piše, da bi bila
beseda prepovedana. Svoje
knjige sem zaklepala s kovinsko plombo, da se jih je odpiralo samo na lastno odgovornost, kot sem zapisovala na
njihov rob, jih zakodirala, pa
spet zaklepala, pa sežigala,
od strahu jecljala (imela sem
knjigo z naslovom Kkko ssse
tttam
gggori
ooolistajo
bbbreze, in kot vidite, s e m
res jecljala)... Idej, kako delovati, sem imela še na kupe in
tudi če bi bila sodba našega
najvišjega sodišča drugačna,
bi poskušala kazati svoj ob-

Po odmevnem sodnem procesu ste izdali že več knjig
in očitno je, da vam nič ne
more vzeti volje in smisla
za humor. Pred dnevi pa ste
končali novo knjigo. O čem
pišete tokrat?
"Novo knjigo 'Ihanski
psalm (po Luki iz Podtabra)'
sem hotela izdati do letošnjega knjižnega sejma, pa jo je
treba še malo izpiliti. Imam
junaka, ki bo enako močan,
kot je bila močna moja Rozina v prepovedanih 'Brezah'.
Slovenci i m a m o vse polno
pokončnih, svobodnih in bistrih mož. Moj Luka strelja s
fračo, se v trdih časih enoumja, smrkavec, s skritimi
dolarji in gnojnimi vilami
vozi na kolesu po Primorski
po kšeftu, skrivaj uhaja čez
mejo..."

Snovanja

POGOVOR

Akademski slikar in grafik Črtomir Frelih. Tih, nevsiljiv, raje ob strani kot v prvi vrsti, hkrati pa širok in odprt človek,
bistre misli in svobodnega duha. Gostobeseden, kadar je vprašan in vselej prijeten sogovornik ne glede na temo
pogovora. Intelektualec. Poznavalec likovne umetnosti, ki svoje znanje širi študentom na Pedagoški fakulteti, hkrati pa priden likovni ustvarjalec. Tako duhovit, da seje pn/i uradno priklonil bohinjskemu dežju.

Ob njem je še bohinjski
dež prijeten

Č R T O M I R F R E L I H , AKADEMSKI SLIKAR
IGOR KAVČIČ

a Gorenjskem velja iddo, da ima v
Bohinju dež mlade. Letos poleti SO
v Bohinjski Bistrici dežju v čast postavili fbntano, ki ste jo zasnovali in izdelali vL Kaj pa, če bo v prihodnje
prav zafo v Bohinju še raje deževak)?

N

"Zame bi bilo to lahko kar
nevarno. Potem ko smo poleti
postavili fontano, so bile jeseni
že velike poplave. K sreči v Bohinju teh niso povezali z novo
fontano, tako da mi ni bilo treba bežati 2e bivša županja me
je nagovarjala, da bi izdelal kip,
spomenik, obeležje ob 100-letnid bohinjskega predora. Oddal sem sWce, pripravil nekaj
zamisli, a na koncu ni prišlo do
dogovora. Je pa idejo o obeležju
pograbil tudi novi župan ing.
Franc Kramar in predlagal kip
na temo stoletnice bohinjskega
turizma. Zakaj spomenik v
čast dežju.' S takimi javnimi
obeležji je pri nas zaradi različnosti mnenj ponavadi križ in
če želiš zadevo opraviti po mirni poti brez prepirov, je najbolj
pametno razmišljati o spomeniku, ki titularja nima v osebi,
ampak recimo v pojava Glede
na to, da na račun Bohinjcev ne
manjka vicev, fontana vsebuje
tudi humomo plat, hkrati pa
velja, če humor znaš obrniti
proti samemu sebi, njegove
učinke lahko tudi nekoliko
ublažiš. Sicer pa je dež bohinjska značikiost, čeprav je inženir Trontelj, ki je slovesno odkril fontano, oporekal, da ima v
Bohinju dež mlade."

Rojm v
Nomenju v
Bohinju.
Končal ALUv
Ljubljani,
grafično
specialko,
magistriral s
podroga
didaktike,
izredni profesor
za risanje in
grafiko na
Pedagoški
fiikulteti v
Ljubljani. Dela
veliko in dobro, Kako, da ne?
"Menda bohinjski konec bolj
precej razstavlja ptednjači predvsem v intenzivnosti padavin. Kadar dežuje,
in za svoja dežuje zelo močno."
likovna dela Kakšen je bil vaš umetniški pristop k izdelavi fbniane?
dobiva tudi "Fontana vsebuje dve zgodEna je vsebinska in govori o
številne nagrade. bičlovdcu,
ki sedi na vodni gladiŽivi in dela v
Radomljah.

ni pod dežnikom, a ga ta ne ščiti pred dežjem. Nasprotno, z
notranje strani dežnika nanj
dežuje, tako da je moker tudi,

kadar je vreme sončno. Druga
zgodba je v lokadji fontane. Ta
je v bližini kraja, kjer je bila nekoč stara vila, ki je imela edino
fontano v Bohinju. Ko gre za
tehnično izvedbo, sem se odločil za ploskovit pristop, ki ga v
tretji dimenziji prikaže šele
vodna meglica, ki prši izpod
dežnika. Ta v večerni kombinadji z lučjo deluje čarobno."
Kako se je fontana prijda med
ljudmi? Ste kdaj opazovali odzive njenih obisko^^ev?
"Kip si ne more izbirati publike, zato nikoli ne moreš že
vnaprej vedeti, ali bo v javnosti
sprejet ali ne. V vročih poletnih
dneh so k njej po osvežitev prihajali turisti in domačini, vodna meglica je v zabavo otrokom
... Mislim, da se je fontana "prijela". Je pa najbrž kot vsaka
nova stvar v Bohinju bila deležna različnih komentarjev."
Bohinjska Bistrica je tudi
okolje, kjer ste preživeli svoja
otroška leta. Kaj je mladega
Nomenjčana pripdjalo v študij
.slikarstva in grafike? Likovna
tiadidja v teh krajih ni ravno
bc^ta„.
"Znani smo po nekaj odličnih krajinarjih, kot so Valentin
Hodnik in Albin Polajnar, Janez Ravnik, v moji generadji
se je uveljavila slikarka Zdenka
Žido. Sam sem se kot otrok
ukvarjal z glasbo, igral sem
violino, obiskoval glasbene šole
v Radovljid, na Jesenicah, v
Ljubljani, kjer je tudi starejša
sestra študirala muzikologijo.
Za likovnost, slikarstvo, risanje,
grafiko sem se začel intenzivneje zanimati v gimnazijskih
letih. Slikarstvo je bilo v skladu
tudi z mojo bolj odmaknjeno
in tiho naravo."
Domača podpora pri usmerjanju V kulturo in umetnost je
vseskozi bila...
"Ce gledam z mojega zornega kota, je bilo to popolnoma
nerazumljivo, saj izhajam iz
popolnoma povprečne družine, očitno pa sta bila starša zelo
pogumna, da sta naju s sestro
oba pustila v take "čudne poklice". Oče je bil delavec v železarni na Jesenicah in nj^ov ideal

je bil, da bi postal inženir.
Spomnim se leta, ko sem končeval gimnazijo in sem na Bledu prodajal svoje grafike. Motive otoka in cerkvice, gravura,
suha igla, globoki tisk. Pisatelj
Tone Svetina je takrat prerokoval uspeh... No, v enem vikendu sem z grafikami zaslužil toliko, kot je bila očetova mesečna plača in spomnim se, ko je
rekel, da ježtudij slikarstva morebiti še pametna odlofitev."
Kaj vas je na akademiji usmerik> v grafiko?
"Grafika temelji na risbi, ki je
na nek način bolj radonalno
opredeljiva, mene pa je ob tem
vedno zanimalo še tehnološko
eksperimentiranje z materiali.
V tem sem dobil neko potešitev, seveda pa še bolj kot lastni
razmislek vlečejo intuitivni
zgledi. Teh ni bilo malo, bodisi
v dobrih profesorjih na akademiji bodisi v takratnem vzponu
grafike pri nas. V sedemdesetih in osemdesetih smo beležili največji razmah ljubljanske
grafične šole, v času mednarodnega grafičnega bienala je
bila Ljubljana kulturno središče sveta. Potem sem se tudi
sam začel s svojimi deli uvrščati na bienale."
Je kateri od profesorjev na akademiji v vas zapustil poseben
vtis, ki bi kasneje mc^oče dok>čal tudi vaš umetniški lazvoj?
"Izpostaviti bi bilo treba način dela prof Bogdana Bordča.
On je znal za posamezne študente postaviti skorajda nezmotljive diagnoze, za vse je vedel, kje so naše produktivne
plati Na eni od korektur mi je
rekel, naj se ne silim z abstrakdjo, ker imam v rokifiguro.Iz
trme sem še nekaj časa vztrajal
pri abstraktnem, a se je sčasoma izkazalo, da je imel profesor prav. Hkrati je bil to čas, ko
jefigurav sodobnem likovnem
ustvarjanju izginjala, pravzaprav je izginjalo vse, kar je imelo obliko. Mene pa je pritegnilo
to, da v delih, ki naj bi bila po
svoji umetniški naravi svobodna in sproščena, edino trdnost,
da določeno delo vzdrži kot
kvalitetno, zagotavlja trdna risba."

Črtomir Frelih, 27. novembra 2007 v svojem ateljeju
v Radomljah. / fo^ igor
Po diplomi ste s popotnico v
študentski Prešernovi nagradi
kot asistent za nekaj let ostali
na akademiji...
"Imel sem kar sre&, saj sem
ob delu opravljal še podiplomski študij. Kasneje se je na likovnem oddelku Pedagoške fekultete odprlo prosto delovno
mesto na likovnem oddelku.
Tu sem vpisal še magisterij iz
likovne didaktike in z leti sem
prišel do svojega področja, risanja in grafike. Risanje predavam prvim letnikom, grafiko
pa v četrtem."
Drugi dd va&ga likavn^ delovanja je dek) v domačem ateljeja Kako vam je vsa ta leta
uspelo obdržati odlično kondidjo tudi na področju lastnega
umetniškega dela?
"Nikoli nisem hotel popustiti, tudi v tistih letih, ko sem se
pretežno ukvarjal s teoretskim
delom, ki zahteva študij, knjižnice, sedenje za računalnikom

... Takrat so me kolegi dražili,
da sem nedeljski slikar. Vseskozi pa je bil moj osebni kriterij, če bi zaradi službe moral
prenehati z lastnim ustrarjanjem, da bi raje pustil službo.
Že precej let vzdržujem oboje
in firekvence razstav na leto
zato nimam nič manjše."
Je ta pridnost nekoliko tudi v
bohinjskih genih, veljate namreč za zdo ddavnega slikarja
...?
"Pridnost so včasih imeli za
kompenzadjo talenta. Meni pa
se zdi. da je ena in edina formula povsem preprosta, kvaliteta kiat kvantiteta in le ta daje
neki rezultat."
Ob piofesuri in slikanju ste sodeknali oziroma še ddujete v
različnih institudjah, konnisijah, pišete članke, postavljate
razstave...
"Ponavadi je tako. Če pokažeš, da boš vlekd, ti še do^tno

Snovanja
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"Svobodno
izbereš.
Svobodno se
lahko odrečeš
mnogim stvarem
in si izbereš eno.
S tem je te
svobode konec,
ker znotraj tega
enega so pač
zakonitosti,
katere je že bolje,
da jih slediš, kot
pa ignoriraš."

naložijo. V zadnjem času sem
ravno v fa2d sestopanj iz različnih funkdj, nekoliko zaradi
zdra\^a, nekoliko pa zato, ker
imam občutek, da sem v različnih funkdjah opravil, kar se je
od mene pričakovalo, in je čas,
da stvari prq)ustimo mladim.
Še nekaj dni bom predstojnik
oddelka za likovno pedagogiko,
prav tako zaključujem v strokovni komisiji za vizualno
umetnost pri ministrstvu za
kulturo in v svetu Mestne galerije v Ljubljani. Po toliko letih bi
si rad uredil umik, po katerem
bom več časa preživel v ateljeja
To mi doslej še ni uspelo."
Figura ostaja rdeča nit v vašem
likovnem izrazu...
"Zazdelo se mi je, da verjetno sodim med avtorje, ki gojijo
neko avtopoetiko. Meja med likovnim prostorom in figuro se
je pravzaprav začela izkazovati
kot pomembna mejna črta, ki
govori vsebine. Ne le, da figura
biva v nekem prostoru, s prežemanjem notranjega in zunanjega človekovega prostora nastaja nek intimen, individualen, zaseben prostor."
Ali v svojih ddih hkrati poleg
doseganja likovnih razmerij
vendarle izražate n e k a k š n ^
duha časa, bodisi družbenega
bodisi osebnegs časa?
"Zanimivo vprašanje, ki si ga
razlagam v obratni smeri. Zdi
se mi, da je ena do zablod sodobnega časa, da se umetnost
blazno hitro napreduje, da se
blazno hitro razvija. To sploh
ni res. V umetnosti gre v resnici precej počasneje, tako počasi
gremo naprej, da nam zelo
prav pride razna tehnološka

navlaka, ki nam daje vtis, da z
veliko hitrostjo drvimo naprej.
Mislim, da na neki način odražam čas, v katerem živim, da bi
ga pa moral ilustrirati, tega pa
ne želim. Nočem reprodudrati
socialnega konteksta, v katerem se nahajamo.
Poglejmo na primer sliko
Frandsca Goye. Iz zgodovine
vemo, kakšni so bili odnosi
med Španijo in Frandjo v njegovem času, kar verjetno prispeva k razumevanju nj^ovih
slik, a vendarle mimo zgodovinskega konteksta slike vsebujejo nekaj, kar je močno, pretresljivo, čudovito, enkratao ...
Zdi se mi, da je socialni kontekst, oziroma registradja časa,
v katerem živimo lahko zelo zanimiva tema, lahko pa prav
nič."
Če je Zoran Mušič slikal figure,
telesa okostnjake, imajo ti neko
socialno in družbeno podlago,
njegovo izkušnjo iz koncentradjskeg? taborišča. Ko koš&ne
figure slikate vi, te najbiž vendarle izvirajo iz nd<fig3 konteksta, ali vam gre predvsem zato,
da delo likovno priženete do
nekega k o m p e t e n m ^ zaključka?
"Nekatera moja dela so seveda nastala v socialnem kontekstu v sodobnem prostom in sodobnem času. Zadnja zgodovinska odkrila kažejo na to, da
živimo na kupih kosti, kar me
ne pusti hladnega. Vpliv name
ima tudi knjiga dr. Zmaga
Šmitka, Id govori o mitologiji
na Slovenskem. V zadnjem
času se je zgodilo tudi kar nekaj
smrti mojih bližjih, s katerimi
sem se spoprijd tudi na ta način, skozi likovno ustvarjanje."

ROBERT G U Š T I N

Zanimiva zgodba se mi je
zgodila že nekaj let nazaj, ko

Kam gre danes likovna umetnost' Je inovativnost, za vsako
ceno biti izviren, tisto, kar poriva umetniški voz naprej, je
zgolj umetniški dogodek tisti,
ki delo naredi za umetnino ali
ne „. Kje je estetika?
"Pravzaprav ne vem, kam
gremo. Sitiadja je taka, da se
polje likovne ali vizualne umetnosti dnevno pred našimi očmi
hitro in močno širi, hkrati pa je
na zelo redkih koncih začutiti
prizadevanje, da bi se poglabljali v umetnost Mislim, da se
v mainstreamu, oziroma v
vsem, kar je popularno in je
medijsko zanimivo, dogaja nekaj, čemur bi lahko rekli likovne domislice, ki so povsem nekaj drugega, kot likovne misli...
Likovna misd je nekaj konsistentnega, kar je nastajalo dlje

72

Nega računalnika
Računalnik zna biti tudi
zelo (u4na reč. Medtem ko delate, se kar sam nenadoma
ugasne in na novo prižge ali
pa med delom zapre program,
javi napako in znova morate
zagnati program, v katerem
ste delali. Dobra stran pri tem
je, da računalniki
zvečine
sami sproti shranjujejo vaše
delo in ob vnovičnem zagonu
programa vam odprlo na silo
zaprto datoteko. Morda manjka k kakšen stavek ali dva, a
več ali manj Je vse tam, kjer
mora biti. Zgodi se tudi, da se
vam kaj samo od sebe odpre.
Ko ne veste več, kaj hi bilo, in
ste prepričani, da nimate virusov, da ni nihče vdrl v vaš računalnik in ste celo na novo
naložili nanj vso programsko
opremo, je čas, da razmislite
o problemih s strojno opremo
računalnika.

Spomenik bohinjskemu vremenu v Cecconijevem parku od letošnjega poletja osvežuje obiskovalce Bohinjske Bistrice.

sem še skrbel za računalniško
opremo in njeno delovanje v
podjetju. Tam smo itneli težave s strežnikom, ki pa je bil že
precej v letih. Ta je med delom
zmrznil, se sam na novo zagnal in se obnašal zelo presenetljivo. Ko sem izločil vse
možnosti, da bi bile težave
povezane s programsko opremo, sem pač poklical serviserja. Ta je imel poleg orodja s
sabo tudi sesalec. Nič mi ni
bilo jasno. Najprej si je strežnik malo ogledoval, nato pa
seje lotil zunanjega čiščenja s
krpo in posebnim
čistilnim
sprejem. Nato je strežnik odprl in pogled v njegovo drobovje ni bil nič kaj lep. Polno
je bilo prahu, nesnage, nekakšne sluzaste mase. Potem
je iz strežnika pometal več ali
manj vse. Vsak kos opreme je
obrisal, poškropil s sprejem in
preveril kontakte. Zatem je v
roke vzel sesalec in natančno

posesal notranjost strežnika.
Prah je izginjal, delčki nesnage pa so bili tudi odstranjeni.
Sluzasto maso, ki nastane
kot posledica vlage in prahu,
je serviser odstranil s posebnim čistilom. Vso notranjost
je nato počistil še s sprejem in
notri namestil vse sestavne
dele računalnika. Ob vnovičnem zagonu je strežnik delal
hitreje, zvoki iz njegove notranjosti so bili bolj mili, težav z ugašanjem in ponovnim zaganjanjem ni bilo več.
Akcija je bila uspešna. No,
kljub vsemu je čez kakšnega
pol leta strežnik vseeno preminil, saj ga je pokopala starost.
Tudi doma je potrebno skrbeti za računalnik. Potreben
je redne nege, brisanj prahu,
čiščenja z vlažno krpo in odstranjevanja nesnage z njega.
A kot uporabnik ste omejeni
le na njegovo zunanjost, no-

časa in jo je mogoče tudi razvijati, širiti in poglabljati, medtem ko so domislice na nivoju
šale. Svet domislic se stalno
prazni, ker se izčrpava, svet
likovnih misli se pa stalno krepi, širi. Kažejo se nove poti...,
točno pa ne morem vedeti,
kam gremo."
V katero ustvarjalno smer boste vi obrnili vašo barko? Časi
so ugodni za vedno nove lazKnosti, opažam, da vam moči in
eneig;ije ne manjka?
"Prva misel je atelje. Več
časa želim biti doma v ateljeju
in temu primemo še več časa
posvetiti slikanju. Kam bodo sicer zavile stvari, bomo še videli.
Sam ostajam pri motivu figure,
ki jo nameravam še bolj razpreti in bi na ta način bila še manj

povezana med seboj in se še
bolj razletela po prostoru in ga
na ta način še bolj vpijala. Ni pa
rečeno, da se bo zgodba odvila,
kot je načrtovana. Pri opazovanju drugih in sebe sem spoznal, da človek oblike vedenja
spreminja ne po lastni modrosti ali pa po uvidu, ampak v
glavnem skozi različne prisile.
Človek dela tisto, kar mora narediti, koliko je znotraj tega svoboden, je pa verjetno zgolj v
kvaliteti tega, na kakšen način
to počne. Ta svobodna volja je
ena lepa iluzija v umetnosti.
Svobodno izbereš. Svobodno
se lahko odrečeš mnogim stvarem in si izbereš eno. S tem je
te svobode konec, ker znotraj
tega enega so pač zakonitosti,
katere je že bolje, da jih slediš,
kot pa ignoriraš."

R A Č U N A L N I K IN J A Z
tranjost raje prepustite strokovnjakom in servisom. Kot
čistilo uporabljajte
posebne
robčke in antistatične spreje.
Presenečeni boste, kaj vse Je v
tipkovnici. Obrnite jo na glavo in z njo malo potolcite po
mizi. Iz nje bo priletelo cel
kup nesnage, ostanki hrane,
prah. Nič kaj lepega ne bo videti. Seveda pa vse skupaj počnite le, ko je vaš računalnik
ugasnjen.
Za notranje dele računalnika, kot so CD ali DVD pogon
in disketna enota, uporabljate
posebna čistila,
namenjena
temu. Dobite Jih vsaki računalniški trgovini. S posebnim
CD-Jem ali disketo, ki ste Jih
predhodno pokapljali s čistilom, očistite vso notranjost
teh naprav. Prav tako je dobro vsake toliko odklopiti iz
računalnika vse zunanje naprave, mah pregledati kontakte in Jih počistiti ter jih

nato znova priklopiti na računalnik. Kako pogosto pa Je
to potrebno početi? Vsaj na
pol leta je že dobro, da se vašemu domačemu ali službenemu ljubljenčku malo bolj
posvetite. Če ne že zaradi
drugega, pa zato, ker ste z
njim v vsakodnevnem stiku in
sega dotikate, pri tem pa nase
prenašate vso to "packarijo".
Pred vsakim delom z računalnikom pa si res ne umivate rok, prej pa ste jedli, kaj delali v delavnici ali brali črn
časopis. Glede na vse navedeno, pa bi bilo morda dobro,
da sijih umijete po tem.
Problemi s strojno opremo
računalnika lahko izginejo že
pri običajni skrbi za računalnik. Zato se kar lotite njegovega čiščenja in nege. Računalnik vam bo hvaležen, vaše
delo pa bo lepše in bolj zanesljivo, pa Še bolj čisto bo vse
skupaj.

Snovanja

KNJIGE
Skoraj spregledano dejstvo: kranjska založba Zelolepo je izdala eno največjih (če ne kar največje) delo dokumentarne
literature v 20. stoletju - Solženicinov Arhipelag Gulag (AG). Izbor in prevod sta delo prof. Sama Savnika.

Arhipelag Gulag
MIHA NAGUČ

Pred kratkim sem bral, da
postaja Sibirija pravi raj za
arheologe. Ta največja "pokrajina" na svetu namreč ni
zasnežena in zaledenela
samo v dolgi zimi. V njenih
severnih predelih, tistih nad
polarnim krogom, poleti odmrzne samo kake pol metra
debela zgornja plast zemlje,
pod njo pa leži led, ki že tisočletja ni odmrznil. V zadnjih
časih, ko se ozračje segreva,
je poletno odmrzovanje globlje in v teh globinah se je,
konzervirano v ledu, ohranilo marsikaj... Ob tem sem se
spomnil na tisto, kar sem
prebral v prvem odstavku
Solženidnovega uvoda v AG.
Tu zapiše, kako je leta 1 9 4 9 v
znanstveni reviji Priroda prebral, "da so ob reki Kolimi
med izkopavanji odkrili podzemeljsko ledeno ploščo, v
kateri so bili zamrznjeni
predstavniki fosilne favne
(stari nekaj deset tisoč let).
Nekakšne ribe, tritoni ali
tako nekako, so bili še tako
sveži, je pričal znanstveni sodelavec revije, da so jih navzoči s tekom pojedli, ko so
razbili led".
To sporočilo je bilo mogoče dojeti na dveh ravneh, površni in globlji. Za večino

bralcev je bilo zanimivo to,
"da se lahko ribje meso tako
dolgo ohrani v ledu". Tisti, ki
so sami živeli na otočju Gulag, pa so takoj vedeli tudi,
kdo so bili ljudje, ki so ribe
našli in jih pojedli. "Mi - smo
pri pri6 razumeli. Ves prizor
s m o videli jasno do najmanjših pKDtankosti. Videli smo, s
kako pobesnelo naglico so
navzoči razbijali led, kako so
se požvižgali na visoke dlje
ihtiologije, kako so se odrivali s komolci, trgali koščke tisoč let starega mesa, ga vlekli
k ognju, ga talili in jedli. Mi
s m o to razumeli, ker s m o
bili sami med navzočimi, bili
s m o iz tistega edinega rodu
na svetu, rodu kaznjencev
(zekov - beseda izhaja iz taboriščniškega žargona, ki
m u je za podlago administrativna oznaka z/k - zakljui^onn^j, zapornik...) in so lahko z
največjim tekom jedli tritona."
In še: "Koiima je bila največji in najbolj znameniti
otok, središče surovosti te
neverjetne dežele G U L A G ,
ki jo je zemljepis zdrobil v
otočje, psihologija pa prekovala v celino - ki je skoraj nevidna, skoraj neresnična dežela, v kateri živijo kaznjenci
(zeki). To otočje se je zarezalo in zamazalo s packami v

Naslovnica slovenske izdaje AG, ilustracija Matjaž Pokijukar, založba Zelolepo, Kranj 2007
drugo deželo, zarezalo se je v
njena mesta, se dvignilo nad
njene ulice - in vendar niso
ljudje te dežele ničesar slutili, mnogi so slišali kaj meglenega, otočje so poznali samo
tisti, ki so bili na njem. Zdi

se, kot da bi prebivalci otočja
izgubili dar govora in so molčali kot ribe."
No, Aleksander Isajevič ni
molčal kot riba. Otočje iz neštetih taborišč, ki so bila raztresena po vsem širnem sov-

Novejša imena

MIHA NAGUČ

V

Nadaljujemo s povzetkom nekdanjih in sedanjih imen. "Navada je bila svoje dni, da so krstili otroka na ime tistega 'znanca'
svetnika, Sgargod je bil najbližji
rojstnemu ali krstnemu dnevu.
Pri nezakonskih otrocih sena to
niso azimli - zaznamovali so jih
za use žiiijenje tako, da sojih krstili na ime katei-egakdi svetnika, ki je bil rojstnemu dnevu
najbližji: tako so nezakonski nosili imena pri nas povsem neznanih svetnikov (prim. Cankarjevega Polikarpa!). Politični
boj med katoliškim in liberalnim taborom na eni strani in
odpor proti germanskemu pritisku na drugi strani je rodil v
času pred prvo svetovno vojsko
zlasti med slovensko liberalno
inteligenco nekakšno demonstrativno vrnitev k 'starim' slovenskim - in f duhu 'panslovanstva' - k splošnim slovanskim, zlasti srbskim in ruskim
imenom. V mestih je bilo zdaj

čimddje več imen, ki dotlg nikoli niso bila v rabi: Bojan, Boris,
Borut, Branko, Danilo, Darinka, Fedor, Gorazd, Iztok, Jasna, Jelka, Milan, Milena, Miran, Miijana, Mitja, Radivoj,

Radovan, Stojan, Ta^ana, Zorna, Živa ..."
Na nabor imen sta vplivali
tudi italijanska in nemSJai zasedba slovenskih ozemelj. "Značilno je, da so med italijansko

v

tem delu ni
bilo treba
romansirati,
saj so zgodbe iz

jetskem ozemlju, je popisal v
treh debelih zvezkih s skupnim naslovom AG. (Gulag je
okrajšava za Glavnoe upravlenie lagerej, Glavno upravo lagerjev; kratica je G U L a g ,
G U L A G pa ime "arhipelaga".) Delo je prvič izšlo že
leta 1973 v Parizu, na slovenski prevod smo morali čakati
skoraj 35 let. Kar je čudno, saj
so bili njegovi glavni romani
poslovenjeni kmalu po izidu
izvirnikov. Škoda je le, ker
smo dobili le izbor in ne celote dela, ki bi si zaradi svojega izjemnega pomena to zaslužilo.
Sicer pa vzemite to knjigo
v roke in berite, kaj vse so
zmožni ljudje početi s svojimi soljudmi. To so dejanja,
ki
dostikrat
presegajo
zmožnosti domišljije. Solženidnu v tem delu ni bilo
treba romansirati, saj so
zgodbe iz Gulaga že s a m e
po sebi romaneskne, danes
se zdijo kot fikcija. Pa so
bile še pol stoletja nazaj surova realnost. Imenovani in
brezimni junaki AG so Don
Kihoti 2 0 . stoletja, živeli so
v stvarnosti, ki je sproti postajala roman in ga je Solženicin "le" popisal, iz svoje
osebne izkušnje ter iz pripovedi in dokumentov 227
prič.

IZ S T A R I H

Ime Marija Magdalena se opušča, tako pa naj bi jo okrog
1515 upodobil veliki Leonardo.

Solženicinu

Gulaga že same
po sebi
romaneskne,
danes se zdijo
kotjikcija.
Pa so bile še pol
stole^a nazaj
surova realnost.

ČASOV

zasedbo po 1. igi8 v primorskih
krajih močno uveljavila latinsko-italijanska imena: Adrijan,
Aldo, Angel, Annand, Dano,
Ettore, Franko, Graziella, Jolanda, Livio, Marcdin, Mario,
Marziano, Olinto, Omella, Remigij, Remo, TuUio, Virgilij, Vidjana ... Na avstrijskem Koroškem tudi slovenskim otrokom
dajejo germanska imena: Dieter, Guenther,
Hildegard,
Horst, Reinhold,
Roswitha,
Waltraud, WinJHed ipd. V
zadnjem času opažamo, da se z
imeni dogaja isto, kar se je svoje
dni dogajalo z modo: nekdanja
'mestna' imena se danes selyo
na kmete, med inteligenco v mestih pa je spet čimdalje več 'starih' imen - Alešev in Blažev,
Matevzev in Rokov, Polonc in
Uršk ... Razmere in moda so,
kakor vidimo, pri izbiri krstn^a
imena odločilne." Tako Niko
Kuret v svojem kapitalnem delu,
ki ga je pisal konec šestdesetih.

Od takrat so minila več kot tri
desetle^a in se je seveda v našem
praktičnem imenoslovju spremenilo še marsik<y.
Zanimive podatke o najnovgšem stanju najdemo na spletni
strani Statistična urada Republike Slovenije, v bazi rojstnih
imen in priimkov. Med drugim
tudi seznam imen, ki so bila nekoč pogosta, med rojenimi po letu
1991 pa se ne dajgo več. Med moškimi 50 takšna: Karal, Vilko,
Radoslav, Rajmund, Radivoj
Vekoslav, Silvan, Jovo, Ferdo
MUutin, Radko, Koloman, Zor
ko, Radislav, Zvone, Svetozar
Svetislav, Rupert, Herbertjaros
lav ... Med ženskimi pa: Hilda
Leopoldina, Marija h4agdalena
Fanika, Genov^a, Ladislava
Štefica, Ivka, Bedaka, Božidara
Barica, Sidonija, Vinka, Branišlava, Rozika, Manda,Julka, Dorica, Cveta, Herta... To so imena, ki kar Uičgo.po ponovni uporabi!

Snovar^a

USODE
Politični prepiri so včasih koga tudi zaštihali

Sundar na Žirovskem
' V

M I L E N A MIKIAVČIČ

avčanova Janez
in Franc sta se
več let prepirala
zaradi bajte. Redila sta tudi tri
krave, več kot toliko bogastva
pa ni bilo pri hiši. Franc je
bil garač, Janezu je dišal
kontrabant. Na vsak način je
hotel grunt zase. Franc se
m u ni dal: "Ne boš ga dobil!"
m u je pravil. "Jaz delam na
njem, zato bo moj."
Nekoč so priredili pri njiju doma ples. Plesalo se je
in pilo italijansko vino. Janez je {ko ga je že malo imel)
stopil na sredo sobe in kazal pesti, češ jaz sem gospodar. Brat tega ni mogel
gledati. Zato sta se sprla.
Ko sta se začela prerivati,
so jo gostje pobrisali v vežo,
Janez je šel za njimi, Franc
pa je zalopumU z vrati. Takrat je Janez podstavil nogo
in začel znova izzivati. Ker
m u še ni bilo dovolj, je od-

D
"Veliko porok je
bilo tudi zaradi
premoženja.
Tako seje Z.
oženil z L Ni je
maral, dišal mu
je le njen denar.
Pri hiši je bilo že
pet otrok. Grdo
je delal z njimi."

šel pod streho po puško.
Franc m u jo je iztrgal iz rok
in jo prelomil ter potem Janeza s puško vred treščil
skozi vrata. Ta se je zavlekel na sosedov skedenj ter
vpil: "Živel, Stalin! Boš ti že
videl, kdo bo gospodar!"
Žal je eden izmed navzočih ta "besedni zaklad" prijavil. Janeza so aretirali in ga
potem v Begunjah tudi
ustrelili. Franc pa je odšel v
partizane in padel v bitki za
Trst. Posestvo, ki ga ni nihče
več obdeloval, je žalostno
propadlo in danes ni o njem
nobenega sledu več: kamenje od hiše se je zmlelo in
uporabilo pri gradnji ceste.
Še en žalosten primer:
Do neslutenih težav je prišlo, ko so ta mladi prevzeli
kmetijo in je bilo treba še
zmeraj rediti ta stare.
Pogovori, kot je tale, so bili
nekaj čisto vsakdanjega:
"Kako si, Janez?"
"Gre, gre! Ko bi le ta star
hotu krepnt]"

JOŽE KOŠNJEK

Po vojni je bilo sila pom e m b n o , kdo je bil čm in
kdo bel. Tako so ta rdečim
velikokrat očitali, da so bili
pobijalci, ki so kradli ali se
kako drugače okoriščali med
vojno (a/i po njej). Če pa so
bile v to vpletene, nič hudega
sluteče kokoši, je bilo še toliko huje.
Tako je soseda v dobri
veri, da m o g o č e "ta bele"
kokoši le znajo brati, zabila
v tla tablo, na kateri je pisalo, da je kokošim vstop strog o prepovedan. Istočasno
je čez plot zagrozila, da
bodo našle bridko smrt vse
tiste kure, ki se tega predpisa ne bodo držale. Toda glej
ga vraga! Naslednje jutro je
okoli napisa ležalo šest kur.
V splošno veselje se je začelo pospešeno iskanje preostalih, od katerih so eno
našli v "sekretu na štrb u n k " , dve pa sta izginili
neznano kam.
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Med sosedi
Prizadetim v poplavah v
občinah Škofja Loka in Železniki SO pomagali tudi Slovenci na Korošlcem. Politična organizacija Slovencev na
Koroškem Enotna lista je k
zbiranju pomoči pozivala z
geslom Sosed pomaga sosedu, sama pa je organizirala
dva dobrodelna koncerta: prvega v Pliberku in drugega v
Borovljah. Akdja je izvrstno
uspela, saj so zbrali 2 0 . 6 0 0
evrov, od katerih so jih 3 . 6 0 0
namenili družini iz Železnikov, čeka za 17.000 evrov pa
je predsednik Enotne liste
Vladimir Smrtnik pred dnevi
izročil županoma občin Železniki Mihaelu Prevcu in
županu občine Škofja Loka
Igorju Drakslerju, prvemu
ček za 12.000 evrov in drug e m u za 5 . 0 0 0 evrov. "Da
sosed pomaga sosedu, je v
naših krajih stara navada.
Pomembno je, da veste, da v
takem trenutku niste sami.
Z akdjo smo koroški Slovend tudi na simbolni ravni pokazali, da se zavedamo bivanja v skupnem kulturnem
prostoru," je povedal Vladimir Smrtnik. "Tudi vaša pomoč je pomagala, da smo v

Politične

Žirovci so bili večinoma
mirni in vase zaprti ljudje.
Le takrat, ko so ga spili kozarček ali dva preveč, so se
radi razgovorih o vsem, kar
jih je tiščalo.
Tudi zmerljivke in grožnje
so tedaj postale nekaj čisto
običajnega. V posebno veselje vseh so grobe žaljivke največkrat prepojile ozračje v
kakšni gostilni.
Seveda je bilo po vojni
sumljivo že to, če kdo ni hotel dati svojih otrok h krstu.
Takoj se je vedelo, da so simpatizerji novega režima.
Tako je neki A. očital G.ju, da je jud in morilec. A. pa
je tudi že vnaprej vedel, da si
bo G. sam sodil, tako kot vsi
tisti, ki so imeli krvave roke.
Teh pa je bilo kar nekaj.
Po tihem je šlo od ust do ust,
kako je posameznike začela
loviti njihova lastaa vest. Ponoči so spali, če se je to sploh
še dalo, ob luči, bali so se
senc in bilo jih je strah "glasov", ki so se oglašali in jih

S L O V E N C I ZA

opominjali na preteklost.
Mnogi so se zapili, ali pa se
jim je zelo po človeško
"zmešalo", ker niso mogli
prenašati silnega bremena
svoje lastne vesti.
Nekoč s e m se pogovarjala z žensko, ki ji je vaška
oblast/zaradi tega, ker so bili
njen mož in sinovi pri ta belih/ naredila veliko hudega
/poleg tega, da so ji moža
zverinsko ubili/ že s tem, da
ni mogla dobiti službe, da
so šikanirali otroke, da po
vojni ni dobila kart za hrano ... Zanimalo m e je, če v
duši nosi kaj maščevalnih
misli. Žalostno m e je pogledala in mi, verna kot je
bila, odgovorila:"Veš, Milena, človekova vest je tista,
ki nas najhuje kaznuje, in
nam povzroči pekel ž e za
časa tuzemeijskega življenja. Kdor vest ima, bo že
brez moje "pomoči" za svoje hude grehe trpel, kdor je
pa nima, m u pa tako ali
tako ni pomoči."

MEJAMI

Dr. Reginald Vospernik
I Folo; l o i e Kojnjek

Železnikih dobili vetra v jadra," je dejal Mihael Prevc in
povedal, da bodo pomoč porabili za sanadjo zdravstvenega doma. V Škofji Loki pa
jim bo pomagal pri obnovi
športne dvorane Poden.
Na Zvezni gimnaziji za
Slovence v Celovcu je bil pretekli teden simpozij na temo
"Koroški Slovend in Slovenke in družba znanja", na katerem je bila dana posebna
pozornost vlogi Zvezne gimnazije za Slovence pri izobraževanju mladine na Koro-

Urednik slovenskega programa na ORF (Avstrijska Radlotelevizija) Marjan Velik, Igor Draksier,
predsednik Enotne liste Vladimir Smrtnik, Mihael Prevc in glavni urednik slovenska tednika
za Koroško Novice Silvo Kumer na podelitvi pomoči Skofli Loki in Železnikom /FM6:A«»H»nmM
škem. Na simpoziju so nekdanjemu ravnatelju gimnazije, dvornemu svetniku dr.
Reginaldu Vospemiku podelili avstrijski častni križ za
znanost in umemost I. razreda. Podelil ga m u je avstrijski
minister za znanost Johannes Hahn. Vospemik je bil
ravnatelj Zvezne gimnazije
za Slovence v letih 1 9 7 8 2 0 0 0 . Med številnimi novostmi, ki jih je uvedel, so bili

tudi Kugyjevi razredi, v katerih poučujejo v štirih jezikih.
Sedanji ravnatelj gimnazije
dr. Miha Vrbinc je povedal,
da so ti razredi dokaz evropskega razmišljanja dr. Reginalda Vospernika. Zvezni
minister Hahn pa je uvedbo
teh razredov imenoval "inovadja z evropsko razsežnostjo, pomembna za sožitje,
razvoj in trajen mir med vsemi narodi Evrope". Na pode-

litvi odlikovanja je bil tudi
slovenski veleposlanik na
Dunaju dr. Ernest Petrič.
Opozoril je na Vospemikove
zasluge pri razvoju slovenske gimnazije kot osrednje
izobraževalne ustanove Slovencev na Koroškem. "Dr.
Vospemik je zaveden Slovenec in poštenjak, ki se je vse
življenje zavzemal za dobro
stvar, za spoštovanje in vzgojo otrok."
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Snovanja

UMETNOST

Petdeset, trideset, dvajset. Življenjski jubilej, profesionalizem v likovni umetnosti in dvajset točk, v katerih Klavdij
Tutta govori o pn/ih dveh stvareh.

Pogled nazaj za naprej
IGOR KAVČIČ

Galeriji Mestne
občine Kranj se
Klavdij Tutta na
četrti postaji v
svojem velikem
razstavnem projektu predstavlja z deli iz svojega zgodnjega ustvarjalnega obdobja.
Pogled nazaj, da hi laže videli
naprej, je sam podnaslovil
razstavo slik iz zakladnice
1980-1992. "Kamnu je bila
vdihnjena duša, dobil je čustva in zdaj se izvija iz svojih
oblik v ples pod zvezdami. V
to pokrajino vstopa bik, njegov lik je navezan na arhaični čas, mitologijo in vnaša
sintezo figuralike in krajinarstva," ob razstavi razmišlja likovna kritičarka Petra
Vencelj.

V

Gorenjski glas
bo v decembru
ljubiteljem
likovne umetnosti
Veliki prostori
v nakup ponudil
"Gre za moje zgodnje
obdobje po Akasedem grafik ustvarjalno
demiji za likovno umetnost,
je pomagalo vstopiti
Klavdija Tutte. kina mi
slovensko likovno prizoKo gledam na dela, ki
• Zbrani denar rišče.
jih tokrat razstavljam v galeobčine, opažam njihovo
od prodaje riji
edinstvenost
v
svojem
opusu. To obbo slikar odstopil ustvarjalnem
dobje je povezano predvsem
z velikimi formati, ki jih
v dobrodelne tudi
predstavljam, a so vendarle največji ostali doma.
namene. Razstavni prostor je kljub

Novinarski udar

MARJETA SMOLNIKAR

Sredi septembra sta Blaž
Zgaga in Matej Surc napisala
Peticijo zoper cenzuro in politične pritiske na novinatje.
Peticijo, naslovljeno na mednarodno politično in medijsko
javnost, je podpisalo več kot štiristo slovenskih novinarjev.
Podpisniki peticije so svetu
med dmpm sporočili: "Po volitvah 2004 je začela desnosredinska vlada trgovati z državnimi deleži v ve^ih slovenskih
podjetjih, ki so bila solastniki
medijev. S spremembami kapitalske sestave je omogočila zamenjavo večine predsednikov
uprav, članov nadzornih svetov in urednikov večine osrednjih slovenskih medijev. S tem
je v njih vzpostavila n^ormalno in vplivno piramido odločanja. Novi direktorji in uredniki

Klavdij Tutta je v svojem prvem ustvarjalnem obdobju črpal iz mediteranske krajine, zgodovine in ljudi. fok>: igor iovm
velikosti še vedno preozek
za tri do šest metrov velike
kompozicije."

Študiozno
"Slike so plod ciklusa, ki je
pri meni nastajal skozi temeljito edukacijo, ko sem
spremljal vse, kar se je nekoč
dogajalo v Sredozemlju, pa
naj začnem pri zanimanju
za jamske slike, ki so ob pogledu nanje v meni pustile
nekaj prvobitnega. Impresionirala me je zgodba, ko so
ljudje darovali živali za do-

bro letino. Sveti steber je
tudi žrtveni kamen, hkrati
pa vezan na arhitekturo, ki
sem jo povezal s sredozemskim svetom. Po svoje tudi s
Krasom, saj megaliti lahko
delujejo tudi kot kraški portali. Te sredozemske elemente sem srkal kot pivnik,
se jim pustil zapeljati, tako
da sem jih vpeljal v svoj slikarski izraz."

Vulkanski izbruhi
"Vsak detajl je droben vulkanski izbruh. Takrat je bilo
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vse v vrtincu. Danes je moj
način slikanja drugačen, na
mojih delih predvsem vibrira krajina. V tistih letih pa so
bile moje slike prava empdja mojih mladih likovnih prizadevanj. Neka gospa mi je
ob slikah rekla, da je tu bil
pravi testosteron. Skozi
mojo mladost se je takrat
manifestiral tudi način slikanja, katerega sem z leti dograjeval, dodajal nove prvine. Tudi barve kar žarijo ven
in gledalca preprosto fizično
vabijo v sliko. Danes so barve bolj izSščene."

Brez nostalgije
"Moj pogled nazaj ni prav
nič nos^gičen. Vsako obdobje jemljem po svoje in enako bi se mi dogajalo ali bi nadaljeval življenje v Parizu.
Moskvi ali pri nas. Slika se
mora nadaljevati in je neskončen proces, tudi sam ne
vem, kam bom prišel. Na slike gledam kot na neko obdobje, in ko slike vzameš ven.
si jih ogledaš na razstavi in si
v bistvu fasdniran, kaj si naredil pred dvajsetimi in več
leti. Ponosen sem na to, kar
sem naredil."

SEDMICA

bil izrazito levo usmerjen in je
ne spoštujmo novinarske avto- kracije. Drugič, aktualna sloveriska oblast, za katero je zna- kmalu po ustanovitvi propanomije in cenzurirajo novinarske vsebine, ki so kritične do ob- čilen avtoritarizem, off-oža de- del. Nekaj časa so stvari tekle
mokratično tradicijo evropskenekonjiiktno, nekega dne pa
lasti. ... Prvega januarja 2008
me je k sebi poklical takratni
bo Slovenija prevzela predsedo- ga političnega prostora. Te in
podobne (posredne) trditve
glavni in odgovorni urednik in
vanje Evropski uniji. Kakšno
podpisnikov peticije so popoln
mi brez sramu oziroma strahu
bo sporočilo državljanom Evabsurd, ki diši po obrekovanju
dobesedno ukazal: "Marjeta,
ropske unije, če ji predseduje
najbolj zagrizene vaške terciali boste pisali tako, kot je tredržava, v kateri so pritiski na
ba, ali takoj odidite." Izbrala
novinarje use bolj samoumevni jalke. Pri tem je slednji nv^oče
šteti v dobro dejstvo, da njeno
sem drugo možnost in odšla.
in v kateri se krepi avtoritarni
obrekovanje praviloma ne seže
Nikamor drugam kot na cesto.
način vladanja na račun dečez domači plot.
(S tem hočem povedati, da sem
mokracije in medijske svoboostala brez dela.) Če verjamete
de? Predsedovanje take države
Čeprav nisem svojih tozaali ne, ampak urednik, ki mi je
utegne biti skrb vzbujajoč znak devnih novinarskih izkušenj
pred ne tako davnimi leti, vseza sedanjost. Še bolj pa za pri- nikdar nameravala povedati v
hodnost Evropske unije." Peti- javnosti, so se po septembrskem kakor pa po slovenski osamosvojitvi pokazal vrata časopiscije nikakor nisem podpisala.
"novinarskem udaru" razmere
ne hiše, je podpisal Peticijo zotako
zaostrile,
da
bom
vendar
Iz navedenega je mogoče
per cenzuro in politične pritinavedla izkušnjo z novinarsko
sklepati najmanj dvoje. Prvič,
ske na novinarje.
do leta 2004, ko je bila iia obla- lustracijo. Svoj prvi rwvinarski
prispevek
sem
objavila
v
enem
sti levica, je bila Slovenija ideal
Naslednji primer. Enemu
od slovenskih dnevnikov, kije
novinarske svobode in demood slovenskih dnevnikov sem

lete pred "katastrofo" ponudila članek o hranilno kreditni
službi Sicura, v katerem sem
varčevalce opozorila, naj s Sicuro nikar ne sklepajo poslov.
Zaradi gospodarskega interesa časopisne hiše članek takrat v omenjenem dnevniku
ni bil objavljen, čeprav bi rešil marsikaterega vlagatelja.
Urednik, kije objavo takrat
preprečil, zdaj na hrvaški državni televiziji obrekuje aktualno slovensko vlado, češ da
krati pravice novinarjev in
javnosti.
Verjamem, da nadaljnji komentar ni potreben.
Pripis: Ta prispevek ni namenjen mednarodni politični
javnosti in tujim novinarskim kolegom, pač pa zainteresirani domači javnosti.

EKONOMIJA

stefan.zargi@g-^s.si

KRANJ

nflacija že načenja
našo konkurenčnost

Znamka Iskra spet doma v Kranju

v Evropski komisiji ocenjujejo, da naša visoka inflacija že vpliva na našo cenovno konkurenčnost,
vendar se izvoz še povečuje.
ŠTEFAN ŽARGI

Ljubljana - Na Uradu za makroekonomske analize in
razvoj (UMAR) so v ponedeljek predstavili novembrsko
številko Ekonomskega ogledala, torej svoje najnovejše
analize ekonomskih gibanj
v naši državi. Kot je povedal
Boštjan Vasle, vršUec dolžnosti direktorja, "nekateri
podatki že kažejo na začetek
pričakovanega postopnega
umirjanja gospodarske rasti, čeprav se izvoz še naprej
krepi". Proizvodnja predelovalnih dejavnosti s e je namreč v tretjem četrtletju v
primerjavi s predhodnim
četrtletjem rahlo umirila,
kljub temu pa je rast slovenske predelovalne industrije
tudi v tretjem četrtletju za
več kot enkrat presegla povprečno rast v EU. Umiritev
so beležile predvsem na domači trg usmerjene panoge,
medtem ko proizvodnja izrazitih izvoznikov še naprej
raste. V tretjem četrtletju se
je rahlo umirila tudi gradbena aktivnost, ki pa v primerjavi s preteklim letom prav
tako ostaja na visoki ravni.
Nasprotno pa se je medletna rast blagovnega izvoza v
tretjem četrtletju še okrepila
in znaša že 17 odstotkov, pri
čemer izstopata predvsem

Boštjan Vasle
izrazito visoka rast izvoza
cestnih vozil in kemične industrije. Nadaljujejo
se
ugodna gibanja na trgu
dela, saj se je število delovno
aktivnih povečalo za dobre
tri odstotke, brezposelnost
pa dosegla doslej najnižjo
4,5-odstotao stopnjo.

Glede inflacije, kd je v novembru znašala 0 , 9 odstotka, kar je znova povišalo
medletno rast cen, in sicer
na 5,7 odstotka, v UMAR-ju
ostajajo pri oceni, da so k
temu največ prispevale višje
cene tekočih goriv (za 0,5 odstotae točke) pri čemer je in-
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flacija v Sloveniji višja, ker ti
dvigi cen na svetovnih trgih
bolj vplivajo na cene v naši
državi kot v drugih. Relativn o hitrejša rast cen v Sloveniji kot pri naših trgovinskih
partnericah se je že pokazala
na cenovni konkurenčnosti
slovenskega gospodarstva.
Čeprav se je ta po podatkih
Evropske komisije v treh četrtletjih letos na medletni
ravni poslabšala na celotoem evrskem območju, je
Slovenija v skupini držav,
kjer je poslabšanje največje.
Spodbudnejši so rezultati
glede stroškovne konkurenčnosti, kjer je Slovenija v skupini držav z najmanjšim poslabšanjem, če pa primerjam o samo predelovalne dejavnosti, ki ustvarijo največji
del slovenskega izvoza, pa
s m o poleg Nemčije edina
članica, ki ji je uspelo stroškovno konkurenčnost povečati, kar je predvsem posledica ohranjanja visoke produktivnosti. Boštjan Vasle je pri
tem opozoril, da "zagotavljanje, da rast plač v prihodnjem letu n e bo presegla rasti produktivnosti, torej ni
pomembno samo za umiritev inflacije, ampak je ključnega pomena tudi za ohranjanje stroškovne konkurenčnosti slovenskega gospodarstva."

Po 12 letih pravdanja so nekdanje članice sozda Iskra po sodbi Višjega sodišča v Ljubljani le dobile pravnoveljavni temelj za registracijo in uporabo imena Iskra, ki si ga je po
razpadu sozda prisvojila Iskra, d. d., Ljubljana. Družbe Hidria Perles, Iskraenneco, Iskra ISD, Iskra Mehanizmi in Iskra
Merilne naprave s o leta 2 0 0 4 tudi podpisale sporazum o
strateškem zavezništvu glede znamk Iskra v prepričanju, da
je znamka nastala v Kranju, da je bila sozdu dana le v upravljanje in ne v lastništvo in da imajo do nje pravico vse članice, ki s o jo gradile. Spor o blagovni znamki je šel tako daleč,
da je Iskra, d. d., proti članicam, ki v imenu uporabljajo
Iskro, uvedla številne postopke, na uradu za Intelektualno
lastnino čaka na registracijo kar osem blagovnih znamk, inšpektorji pa so na trgih nekdanje Jugoslavije celo pečatili
skladišča in preprečevali prodajo in s tem ime popolnoma
razvrednotili. Namesto električnih orodij pod znamko Iskra
ERO je Iskra, d. d., prodajala orodja, uvožena iz Kitajske. Veliko zapletov je bilo tudi pri nedavni prodaji Iskraemeca, ko
so kupci iz Egipta prvotno zahtevali znižanje cene celotne
družbe, če ne bo rešeno vprašanje blagovne znamke.
Zbrani direktorji zgoraj naštetih družb so na včerajšnji tiskovni konferenci poudarili, da je njihov prvi cilj registracija
blagovnih znamk in normalizacija na trgih, nato pa bodo
razmislili tudi o zahtevku o odškodnini za škodo, ki jo je
povzročila s svojim ravnanjem Iskra, d. d., in za katero so
prepričani, da dosega več milijonov evrov. Š. Ž.

jubilejno unrčeuanje
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kvota omejena

proznujemo 15 let

1 . V Z D R Z E V A L E C (m/ž)
v obratu tekstilne proizvodnje • 1 mesto
Vaše delo bo:
- vzdrževanje strojev in naprav,
- Izdelovanje pripomočkov za proizvodnjo,
- sodelovanje pri vzdrževanju objekta.
- srednja izobrazba tehnične smeri - strojna, elektro ali druga,
- ročna spretnost in Izkušnje pri uporabi različnih strojev,
- vKtnost in odgovornost pri delu,
- izpit za osebni avto,
• poznavanje dela z računalnikom (VVord, Excel),
- delovne izkušnje so zaželene.

2 . Š I V I L J A (m/ž) -10 delavcev

PREjEU SMO

Cene električne
energije
v Gorenjskem glasu 27. novembra 2007 na str. 17 je novinar v zaključku članka z
naslovom Cene elektrike za
novo injlacijo dodal nekaj
svojih kalkulacij pri izračunu
podražitev
cene
električne
energije. Zaradi odgovornosti
do bralcev časopisa hi želeli
izračune, ki so nastali z uporabo napačnih metod, domnevamo pa, da tudi brez
upoštevanja vseh relevantnih
podatkov, pojasniti, predvsem
pa popraviti, saj so napačni
in zato lahko za marsikoga
zavajajoči.
Avtor v Članku navaja, da
je pri obračunu moči povečanje cene 26-odstotno, kar ne
drži. Prispevek za moč. ki ga
določa Javna agencija RS za
energijo, se bo s trenutne cene
Of^iGGi evra s 1. januarjem
povišal na 0,75159 evra, kar

no energijo. V strukturi odjemalcev se v ta paket preskrbe
uvršča namreč več kot 60 odpredstavlja 4,g-odstotno po- stotkov gospodinjskih odjedražitev in ne žG-odstotne po- malcev. Trenutno znaša povdražitve, kot je navedel.
prečen končni mesečni znesek
za plačilo električne energije v
Končna cena
električne
tem paketu 40.64 evra (izraenergije je sestavljena
iz
čun je pripravljen kot povpreomrežnine, trošarine in cene
čje cen, ki se razlikujejo glede
električne energije. Omrežnina tip preskrbe • ET, MT,
no in trošarino določa držaVT). Od i.januaija 2008 dava, ceno električne energije pa
lje bo povprečen končni znedoloči distributer. Elektro Gosek mesečnega obračuna za
renjska je s 1.
januarjem
električno energijo odjemalcev
2008 napovedal
podražitev
iz paketa 2 tako v najslabšem
končne cene električne energiprimeru (za večino odjemalje (z vključeno
trošarino,
cev pa bo ta znesek dejansko
omrežnino in ceno el. energiše nižji) znašal 45,0} evra.
je) in ne posameznega dela v
Če se bo povišala omrežnina,
strukturi.
kar ni v domeni Elektra GoAvtor prav tako navaja izrenjska, bo povišanje
cene
račun povprečne končne cene
same električne energije nižje
za el. energijo. Z a lažje razuin se torej podražitvi ne bosta
mevanje in v izogib napačneseštevali. To pomeni, da se
mu interpretiranju podražitbodo računi za električno
ve el. energije bomo izračun
energijo povišali največ za 11
ilustrirali na točnem primeodstotkov.
ru. ki dodatno potijuje neresničnost navedb avtoija. V izračunu smo uporabili gospodinjstvo, ki se uvršča v osnovni paket 2 preskrbe z električ-

Tudi sklepanje, da si elektrodistributerji
obračunavamo Zj-odstotno maržo, je napačno. Marža je namreč raz-

lika med nakupno in prodajno ceno blaga, ki trgovcu
omogoča zaslužek in pokritje
stroškov, ki jih ima s kupljenim blagom. Bektro Gorenjska trenutno na segmentu gospodinjskih odjemalcev kupuje el. energijo po vi^i ceni, kot
jo prodaja svojim
končnim
odjemalcem, zato ha tem segmentu ustvarja izgubo. V nasprotju z drugimi
energenti,
katerih cene so v preteklosti
konstantno rasle, se cena električne energije tem trendom
ni prilagajala. Še zmeraj je v
primerjavi s cenami električne
energije v nam
primerljivih
državah zelo nizka. V Elektro
Gorenjska se bomo trudili še
naprej na trgu električne energije dosegati najboljše možne
pogoje in zagotavljati našim
odjemalcem najboljše razmerje med kakovostjo dobave in
ceno na slovenskem trgu.

- IV. stopnja tekstilne Izobrazbe, smer konfekcionar oz. šivilja,
- 2 leti delovnih izkušenj.
Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas z možnostjo podaljšanja pogodbe oziroma sklenitve pogodbe za nedoločen čas.
Pisne ponudbe prosim pošljite na:
Sandy, d.o.o., PE Jesenic«, Savska cesta i/b, 4270 Jesenice,
tel. 04/583 44 50, fax. 04/583 4 4 60,
e-pošta: monlka.azman@sandy.sl.

Slovenske železnice
v najem oddamo sledeče poslovne prostore:
železniška postaja Jesenice
• več pisarniških prostorov
(možen najem posameznih prostorov)

m skladišče v skupni izmeri cca. 700 m2
Centralna postavljalnica Jesenice
• pisarniški prostori v skupni zmeri 553.87 m2
(možen najem posameznih prostorov)

železniška postaja Kranj
• poslovni prostori v skupni izmeri 52 m2
železniška postaja Reteče
m poslovni prostor v izmeri 23.08 m2
Bohinjska Bela - nadzorništvo
• poslovni prostori v Izmeri 220 m2
(pritličje

ELEKTRO GORENJSKA
ALEŠ A Ž M A N ,

izvršni direktor
OE Nabava in prodaja
električne energije

70 m2, neizdelana mansarda

ISO m2)

Ponudbe In dodatne informacije:
Slovenske železnice, d. o. o., Področje za nepremičnine,
Kolodvorska ul. 11, Ljubljana, telefon 01/29-14-610.
G S M 041/789-611,05/29-62-342. GSM 031/361-525.

KMETIJSTVO
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Stroški gor, cene pa ne
Rejci prašičev in govedi spet bijejo plat zvona:
stroški prireje naraščajo, odkupne cene pa ne.
CVETO ZAPLOTNIK

Ljubljana - Predstavniki rejcev in strokovnih služb Kmetijsko gozdarske zbornice
Slovenije so na ponedeljkovi
novinarski konferenci predstavili težave, v katerih so se
znašli rejci prašičev in govedi. Stroški prireje so se predvsem zaradi višjih cen žit in
kupljene krme občutno povečali, odkupne cene govedi

sfset umirile. V zadnjem letu
so se celo nekoliko znižale.
Podobno je bilo z odkupnimi
cenami prašičev. Nasprotno
temu so se maloprodajne
cene v preteklih letih postopno zviševale, letos pa so s e
povečale izjenano: od aprila
do novembra pri mesu mladega pitanega goveda za približno štirinajst odstotkov,
pri teletini za devet odstotkov
in pri svinjini za devetnajst

cveto.zaplotnik@g-glas. si

Priznanja skrbnim lastnikom
Na kranjskem gozdno gospodarskem območju je priznanje za najbolj skrbnega lastnika gozda prejel
janež Rant iz Suše, na blejskem pa Karol Primožič s Kupljenika.
CVETO ZAPLOTNIK

Kranj, Bled - V Zavodu za
gozdove Slovenije vsako leto
ob koncu leta podelijo priznanja najbolj skrbnim lastnikom gozda, po e n e m u iz
vsake območne enote zavoda. Priznanja za letos so podelili včeraj na slovesnosti v
Kostanjevici na Krki, prejelo
ga je štirinajst lastnikov, med
njimi tudi Janez Rant iz
Suše pri Gorenji vasi in Karol Primožič s Kupljenika.
Janez Rant gospodari na
34 hektarjev veliki hribovski
kmetiji, poleg lastnih zemljišč ima v najemu še 3,5
hektarja travnikov. Vsa zemljišča so v strmini. Osnovna

dejavnosti na kmetiji je živinoreja, redijo 2 0 krav in
imajo za oddajo mleka 9 0 tisoč litrov kvote, pomemben
vir družinskega proračuna
pa je tudi dohodek iz 24 hektarjev gozda. Na leto posekajo približno 150 kubičnih
metrov lesa in opravijo negovalna dela na površini
enega hektarja. V okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji se ukvarjajo tudi z gozdarskimi deli ter z zimskim
vzdrževanjem cest.
Karol Primožič gospodari
na kmetiji, ki obsega 33 hektarjev, od tega je 25 hektarjev
gozdov. Sedem hektarjev senožeti, na katerih so zadnjič
kosili 1972. leta, se je zaraslo

v gozd, v katerem jim je žled
v minuli zimi podrl okrog
250 kubičnih metrov drevja.

Dober gospodar je tisti,
ki gozd tudi neguje, čeprav od njega ne more
pričakovati takojšnjih in
velikih dobičkov.
Ker je bilo dela preveč, so
najeli izvajalce in s tem poskrbeli za pravočasno in kakovostno pospravilo polomije. Karol se kot eden večjih
lastnikov gozdov in v imenu
agrame skupnosti zavzema
za gradnjo ceste od Kupljenika proti Vršani, s čimer bi se

jim razdalja do gozdov v eno
smer skrajšala s 4 0 na 1 0 do
15 kilometrov.
Po podatkih zavoda za
gozdove je v Sloveniji okrog
7 0 odstotkov gozdov v zasebni lasti. Vseh lastnikov je
več kot 3 0 0 tisoč, s solastniki vred pa blizu 500 tisoč.
Povprečna gozdna posest je
majhna in razdrobljena,
povprečna parcela meri celo
manj kot tri hektarje. Med
lastniki so glede velikosti
posesti, dohodkovne odvisnosti od gozda, interesa ter
usposobljenosti in opremljenosti za delo v gozdu
velike razlike, med njimi so
taki, Id bi zaslužili grajo, a
tudi pohvalo.

Pri prireji mesa se je ekonomika občutno poslabšala.
in prašičev pa mirujejo ali se
celo znižujejo. Kot je povedala vodja oddelka za ekonomiko kmetijstva mag. Neva
Pajntar, so cene vseh vrst
krme močno porasle že ob
koncu lanskega leta in še posebej letos poleti, temu so
Kmetijsko

gozdarska

zbornica bo z razmerami
v prireji mesa seznanila
tudi kmetijskega ministra Iztoka )arca.

sledile tudi cene krmil, nekatere so se v primerjavi s preteklim letom povečale skoraj
dvakratno. Ekonomika se je
s tem močno poslabšala.
Cene govedine v klavnici se
od leta 2 0 0 2 niso bistveno
povečevale, manjši skok je
bil leta 2005, potem pa so se

odstotkov. "Iz tega sledi, da
krivde za zvišanje maloprodajnih cen ne morerno pripisati rejcem, saj se odkupne
cene niso spreminjale oz. se
celo znižujejo," je dejala
Pajntarjeva. Kot je povedal
rejec in član strokovnega odbora za govedorejo in meso
Anton Žnideršič, pestijo rejce poleg nizke odkupne cene
tudi predolge čakalne dobe
za oddajo živali domačim odkupovalcem. "Prireja m e s a
se je znašla v rdečih številkah," ugotavlja vodja sektorja
za živinorejo Danilo Potokar
in dodaja, da se bo ob nadaljevanju takšnih trendov
zmanjšal delež samooskrbe
s prašičjim in govejim mesom. Lahko se zgodi, da bo
na trgovskih policah začelo
primanjkovati mesa slovenskega porekla, ki pa si ga potrošniki želijo.

Karo! Primožič

BREZNICA

KRAN)

Organizirali bodo čebelarski krožek

Tri petine škode je povzročila suša

V čebelarskem društvu Antona Janše Breznica želijo pomladiti članstvo In za čebelarstvo navdušiti tudi mlade. V društvu so zato sklenili, da bodo organizirali čebelarski krožek,
ki ga bo vodil Stanko Noč, priznani čebelar in dolgoletni
mentor čebelarskih krožkov. Krožek bo začel delovati februarja prihodnje leto in bo brezplačen, prijave pa sprejema
Stanko Noč na telefonski številki 041/603 149. Otroci bodo
v krožku spoznali značilnosti čebel In njihovo življenje, pomen čebel za ohranjanje okolja pa tudi to, kako iz medu pridobivati kakovostne čebelje pridelke. C. Z.

Po podatkih državnega statističnega urada so suša, neurja z
močnim vetrom, toča, plazovi, usadi, požari in druge naravne nesreče lani v Sloveniji povzročili 82,5 milijona evrov
(19,8 milijarde tolarjev) škode, od tega 71,1 milijona evrov
(17,1 milijarde tolarjev) v kmetijstvu. Tri petine vse škode je
povzročila suša, 23 odstotkov toča, desetino pa požari. Škodo so utrpeli v 147 občinah, v ostalih 46 občinah pa je ni bilo
ali je niso ocenjevali. Nesreče so najbolj prizadele osrednjeslovensko in podravsko regijo, suša najbolj dolenjsko in
goriško, toča pa podravsko regijo. C. Z.

Silvestrovanje
v Termah Dolenjske Toplice
Pričakajte novo leto v zavetju termalnih
vrelcev.
Z nami boste sllvestrovall
v prijetni restavraciji hotela Kristal,
kjer vas bo zabaval ansambel Petra Finka in
čarodej Jože Koren (cena 85 EUR) ali
v domačnem okolju Gostilne Rog
s triom Efekt ter šaljivim natakarjem
iz Teatra Cizamo (cena 45 EUR)
Bi želeli najdaljšo noč v letu dočakati drugače
kot ponavadi? Za 65 EUR lahko leto 2008
pričakate v kopalkah v termalnih bazenih
VVellness centra Balnea, kjer bo poskrbljeno
TERMEI[<KRKH.
tudi za glasbene in kulinarične užitke.

dolenjske toplice
Informacije in rezervacije: Terme Dolenjske Toplice, Tel.: 07/39 19400,
booking.dolenjske@terme-krka.si,wv\/w.terme-krka.sl

OBČINA
RADOVLJICA

K R A J E V N A SKUPNOST
KROPA

RDEČI KRIŽ
OBMOČNO ZDRUŽENJE
RADOVLJICA

ZAHVALA DONATORJEM
Vsem donatorjem se zahvaljujemo
za pomoč po septembrski vodni ujmi
na območju občine Radovljica, predvsem Krope.
Glavnino zbranih sredstev so prizadete družine in posamezniki že prejeli,
tudi preostala sredstva so namenjena obnovi in varnosti njihovih domov.
Za izkazano zaupanje in pomoč ljudem v stiski se iskreno zahvaljujemo.
Janko S . Stušek
Župan
Občine Radovljica

Ciril Kozjek
Predsednik
Sveta K S Kropa
Radovljica - Kropa, december 2007

Anica Svetina
Predsednica
RK OZ Radovljica

OGLASI, ZAHVALE
ŠKOF)A LOKA

KOMENDA

Čili loški stoletnik

Svetniki zadovoljni s proračunom

info@g-glas.si

Komendski svetniki so se seznanili s proračunom za prihodnje
leto in ga brez večje razprave tudi sprejeli v prvi obravnavi. Kot
je povedal župan Tomaž Drolec, tako visokega proračuna v
občini verjetno ne bodo več imeli, a je tudi letos še vse odvisno od sprejetja lokacijskega načrta za drugo fazo poslovne
cone in s tem povezano prodajo zemljišč. Če bo šlo vse po
načrtih, se bo v občinski račun prihodnje leto steklo dobrih 13
milijonov evrov prihodkov, od tega bodo tri milijone dobili s
prodajo zemljišč v coni. Proračun je zelo investicijsko naBronaste so prejeli: Alojzij Bašelj, Franc Cotar, Iztok Kužel, ravnan, saj je od dobrih 14,5 milijona evrov odhodkov kar deDana Mohar, Matjaž Peternel in Milan Vodnik, srebrna Peter set milijonov namenjenih investicijam. Med večje sodijo obJeram, Lidija Langerholc, Slavica Laznik, Boštjan Pleško, Pav- nova kulturnega doma, gradnja prizidka k športni dvorani, zale Pokom, Iris Todorovič in Rudi Zadnik, zlata pa Luciano de četek gradnje vrtca v Mostah, projekti za ureditev MedgenFrancesci, Ivanka Dolenc, Zofija Kafol in Dane Kokalj. Na pri- eracijskega centra in drugi. j. P.
reditvi je o planinstvu kot stebru slovenstva spregovoril predsednik Planinske zveze Slovenije Franc Ekar. D. Z.
v Škofji Loki so slovesno proslavili stoletnico Planinskega
društva Škofja Loka. Obsežno o planinstvu na Loškem od
ustanovitve leta 1907 do danes piše v knjigi, ki je izšla letos
in so jo na zaključni slovesnosti ob stoletnici delili tudi kot
nagrado donatorjem in sponzorjem društva. Teh je bilo najmanj trideset, podelili so tudi priznanja, med njimi tudi občini Škofja Loka, posebno priznanje je prejel predsednik društva Jože Stanonik, zaslužnim članom društva pa so namenili bronaste, srebrne in zlate znake Planinske zveze Slovenije.

Center slepih, slabovidnih In starejših Škofja Loka
Stara Loka 31, 4220 Škofja Loka
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Restavracija McDonald's
Koroška 4 , 4 0 0 0 Kranj

Hočete začeti od začetka
ali znova?
Iščemo mlajše, dinamične ljudi za delo v restavraciji
McDonakfs v Kranju za deknmo mesto DELAVEC [m/i).
Pričakujemo, da:
•ste stari med 20 in 35 let
•ste pripravljeni delati v izmenah,
»se ne bojite fizičnih in psihičnih obremenitev pri delu,
•zlahka in radi vzpostavljate stik z ljudmi,
•ste samozavestni in samoir^iciativni.
Izbrani kandidati bodo sklenili z nami delovno razmerje
za določen čas z možnostjo kasnejše redne zaposlitve.
Pisne prošnje pošljite v osmih dneh na gornji naslov.

objavlja

WWW.GORENJSKICLAS.SI

JAVNO ZBIRANJE PONUDB
za nakup naslednjih nepremičnin:
Za nakup enodružinske stanovanjske hiše v Kranju Britof 191 s
pripadajočim zemljiščem, ki se nahaja na pare. št. 359/3,
dvorišče v izmeri 729 m2 in 359/4, stanovanjska stavba v izmeri
93 m2, obe vpisani pri vl. št. 382 ter pare. št. 359/6, travnik 88
mz, vpisana pri vl. št. 485, vse k.o. Britof in vpisane v zemljiški
knjigi Okrajnega sodišča v Kranju. Predmet prodaje predstavljajo vse parcele skupaj oziroma celotna nepremičnina. Nepremičnine so locirane v naselju individualnih stanovanjskih hiš in
nove pozidave. Celotno naselje leži v neposredni bližini glavne
dostopne ceste, ki povezuje Kranj in jezersko.

89.8 91.1 96.3

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

RADIO SORA

e-mail: info@radio-sora.si

Pravni posel, ki je predmet javnega zbiranja ponudb, je prodaja
navedenega prednneta prodaje.

Posebno priznanje ob stoletnici je dobil predsednik PD
Ško^a Loka jože Stanonik (na sliki levo). /Foto corard kiv<i£

Pogoji za sodelovanje na razpisu:
1. Ponudba mora vsebovati naslednje elemente, ki se bodo upoštevali kot kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika:
- ponujeno ceno in roke plačila,
- dokazilo o vplačani varščini Centru slepih, slabovidnih in
starejših Škofja Loki v višini l o . o o o EUR (deset tisoč eurov) na
račun št, oiioo • 6030300980 pri UjP Kranj,
- ponudnik priloži svojo številko bančnega računa (številka
banke in računa) za primer vračila varščine ob neuspešni
ponudbi,
- rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo, ki ne s m e biti
krajši od 45 dni od poteka roka za vložitev ponudbe,
• ponudba in celotna priložena dokumentacija mora biti v celoti v
slovenskem jeziku ali v prevodu, overjenem po sodnem tolmaču.

Na Jesenicah prodamo poslovni prostor skupne površine 360 m'
v dveh etažah, stoječ na parceli 800 m^.
primeren za trgovsko, storitveno aH poslovno dejavnost.
Za investitorje bi bil primeren tudi za gradnjo po$k)vno^novanjskega
objekta, saj se nahaja v takem območju. Cena 200.000 EUR brez DDV.
I n f o r m a c i j « po 0 4 1 / 6 1 1 4 3 1

^IKD

Javni skiad RepuMike Slovenije zd kulturne deJavnoKi
Območna izpostava KRAHJ. www.ck<» - k f . tsk^j,

SOBOTNA MATINEJA
Gostuje: Lutkovno gledališče Maribor

KAKO JE GNEZDILA
SRAKA SOFIJA
Sobota, 8. december 2007, ob 10. uri,
v Prešernovem gledališču
Gorenjski Glas

^v

(.OOD/rCAR

OSMRTNICA

Neizmerno dobra, pokončna in pogumna se je tiho
poslovila na Miklavžev dan v 94. letu staiosti naša mama,
stara mama in prababica

Marija Erzar
roj. Umnik, vdova po borcu NOB

Od nje se bomo poslovili v nedeljo, 9 . decembra 2 0 0 7 ,

ob 14. uri na kranjskem pokopališču. V vežici na
tamkajšnjem pokopališču bo žara od sobote od 13. ure
dalje do pogreba.
Žalujoči: sin Slavko z ženo Doris, vnukinja Aletika
z možem Teodorjem, pravnuka Žiga in Matic in
ostalo sorodstvo

Augsburg in
Regensburg
15.12. t u

jš

ML

ISKRAEMECO

+_

2. S ponudbami lahko sodelujejo fizične in pravne osebe.

Vabilo za oddajo ponudb za nakup nepremičnin

3. Pravne o s e b e so dolžne k ponudbi priložiti izpis iz sodnega
registra, ki ni starejši od 30 (trideset) dni od dneva vložitve
ponudbe ter navesti davčno številko, fizične osebe pa s o dolžne
k ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu, fotokopijo veljavnega
osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list) in navesti
svojo davčno številko.

Iskraemeco, d. d., Savska loka 4, Kranj vabi vse zainteresirane
osebe, da oddajo ponudbo za nakup sledečih nepremičnin:
• pare. št. 1257/50, k.o. Kranj, kar v naravi predstavlja dvorišče
1581 m 2 in poslovno stavbo v izmeri 1063 m2,
- pare. št. 1 2 5 7 / 1 6 , k.o. Kranj, kar v naravi predstavlja dvorišče
1919 m 2 in poslovno stavbo v izmeri n o 6 m2.

4. Davek na promet nepremičnin, notarske stroške in stroške sestave prodajne pogodbe plača kupec.
5. Plačilo kupnine v roku, ki je določen v ponudbi in v skladu s
pogoji tega razpisa, je bistvena sestavina prodajne -pogodbe.
Vplačana varščina se brezobrestno všteje v
k u p ri i n o .
Neuspelim ponudnikom s e varščina vrne v treh dneh, vendar
najkasneje d o 2 7 . 1 2 . 2007.
6. Za pravočasne se bodo upoštevale ponudbe, ki prispejo na naslov
Center slepih, slabovidnih in starejših Škofla Loka, Stara Loka 31,
4220 Ško^a Loka, v zaprti pisemski ovojnici z naslovom ponudnika na hrbtni strani ovojnice, ter s pripisom: "Ponudba za nakup
nepremičnine k.o. Britof, najkasneje do 1 8 . 1 2 . 2 0 0 7 do 12. ure.
7. Varščino v skladu z dnjgo alineo prve točke tega razpisa s o ponudniki dolžni plačati na račun Centra slepih, slabovidnih in starejših
Skolja Loka, št.: o n o o - 6030300980, odprt pri UJP Kranj.
8. Ponudbe s e bodo odpirale dne 2 0 . 1 2 . 2 0 0 7 ob 10. uri na sedežu
zavoda. Odpiranje ni javno, o odpiranju s e piše zapisnik.
9 . 0 načinu in datumu podpisa pogodbe bo Izbrani ponudnik obveščen skupaj z obvestilom o izboru.
10. Prodajalec na podlagi tega razpisa ni zavezan skleniti prodajne
pogodbe 2 najboljšim ali s katerimkoli ponudnikom.
11. Dodatne informacije lahko dobite na naslovu Center slepih,
slabovidnih in starejših
Loka, Stara Loka 31, 4 2 2 0 Skofla
Loka pri ge. Renati Prosen na tel.: 04/511 62 01. Ogled nepremičnine bo mogoč v po predhodni najavi na navedeni telefonski
številki. Dodatne informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo tudi po telefonu 041/650 560, g. Milan Neflfat.
12. Prodajna pogodba z izbranim najugodnejšim ponudnikom bo
sklenjena najpozneje v 15 dneh po opravljeni izbiri.

Ponudniki si lahko zemljišča, ki so predmet prodaje, ogledajo
po predhodnem dogovoru s tajništvom uprave Iskraemeca, d.
d., Kranj (tel.:

04/206 4001, e-pošta:

info@iskraemeco.si).

Vse ponudbe morajo biti brezpogojne in zavezujoče z veljavnostjo vsaj do 28. 2. 2008. Odpiranje ponudb bo nejavno.
Ponudba mora vsebovati:
a) Ponudbeno ceno za nakup nepremičnine
b) Rok plačila: 15 dni po prejemu sprejema ponudbe
c) Veljavnost ponudbe: 28. 2 . 2 0 0 7
d) Zaveza, da bo ponudnik v celoti plačal vse davke, povezane s
prodajo nepremičnine, ter notarske, sodne In druge stroške,
povezane z vpisom nepremičnine v zemfjiško knjigo
e) Odpoved ponudnika zahtevkom iz naslova stvarnih napak
ter čezmernemu prikrajšanju
Ponudniki morajo ponudbe poslati priporočeno po pošti
najkasneje 2 0 . 1 2 . 2 0 0 7 na naslov:
Iskraemeco, d. d.. Savska loka 4, 4 0 0 0 Kranj, s pripisom
"ponudba za nakup nepremičnin".
Na podlagi tega vabila Iskraemeco, d. d., Kranj ni zavezan k
sklenitvi pogodbe o prodaji in nakupu nepremičnin z najboljšim aH katerimkoli drugim ponudnikom. V primeru sprejema ponudbe se šteje, da je pogodba o prodaji nepremičnin
sklenjena, ko izbrani ponudnik prejme pisno izjavo Iskraemeca, d. d., Kranj o sprejemu ponudbe. Ne glede na navedeno se
izbrani ponudnik zavezuje, da bo v roku treh delovnih dni od
dneva prejema izjave o sprejemu ponudbe z Iskraemecom,
d. d„ Kranj sklenil pisno pogodbo o prodaji nepremičnin. Iskraemeco, d. d., Kranj bo zemljiškoknjižno dovolilo izbranemu
ponudniku izročil v osmih dneh po prejemu celotne kupnine.
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KAŽIPOT, MALI OGLASI

HALO - HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 0 4 201 4 2 0 0
Niro<ilo ob^fdvo sptriemsmo po itlrfonu (M/201-42-00.
04/20MM3 osebno na Bifivvfrsovi (($ti i.
Y Kranju oz. po DO^I - do
tn {(tt (U do 11.00 n^t*. Cena ogia^v in ponu(Ki v rinili. (Z7«}no U90dfti

)ANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, LANCOVO 91, 4240
RADOVLJICA, TEL: 04/53 15 249» FAX: 04/53 04 230
MADŽARSKE TOPLICE 13.12 - 16.12;; TRST n. 12.; LjUTOMERBANOVCI, RADENCI 23.12. • 26.12,

Marjeta in ljubimci
Bohinjska Češnjica - Kulturno Društvo Brezje - Smeh Teater
bo uprizorilo komedijo Franca Ankersta Marjeta in ljubimci
v Bohinjski ČeŠnjici jutri ob 20 uri.

Zvezdica zaspanka
Bled - Danes bo v avli OŠ Bled ob 18. uri predstava za otroke.
Dramski krožek blejske osnovne šole bo premierno uprizoril Zvezdico zaspanko.

Gruntarska pečenka
OBVESTILA O DOGODKIH OBJAVLJAMO V R U B R I K I GLASOV
KAŽIPOT BREZPLAČNO SAMO ENKRAT.

PRIREDITVE

Preddvor - V nedeljo ob 15. uri bo Otroška igralska skupina
Preddvor K U D Matije Valjavca premierno uprizorila
veseloigro avtorja Slavka Prezlja Gruntarska pečenka.

Novoletna zabava
V Mladinskem centru Jesenice
Jesenice - MCJ Jesenice vabi danes ob 20. uri na predavanje Petre Kiinar in Ane Morič, ki sta poletje preživeli v Etiopiji, v sredo, 12. decembra, pa bo ob i6. uri Nefiksova delavnica Kam po
maturi. Prijave zbirajo osebno v MCJ, na telefonski številki
5884 681 ter preko elektronske pošte na mcj-info@siol.net.

V knjižnicah za otroke
S k o f j a Loka - Ura pravljic v škofjeloški knjižnici bo v torek, n .
decembra, ob 17.30. Naslov pravljice bo Pozimi, poleti.
Novoletno druženje starejših
Bled - Tradicionalno novoletno druženje starejših občank in
občanov Bleda bo v ponedeljek, 17. decembra, ob i6. uri v
Festivalni dvorani Bled. Odhod brezplačnega avtobusa bo
ob 15. uri v Bohinjske Bele, nato bo ustavljal na postajah
Selo, Ribno, Bodešče in Koritno, iz Zasipa na Bled pa ob
15.30 in bo ustavljal na vseh rednih postajališčih.

Prednovoletni bowling turnir
Kranj - Jutri se bo ob i6. uri v organizaciji Bowling kluba
Kranj na stezah Bowling i o na Sejmišču (pri Zlati ribi) začel
prednovoletni bowling turnir z bogatim srečelovom. Prijave
in informacije po tel.: 031/375 736.

Žabnica - Kulturno prosvetno društvo prireja zabavno predstavo 2 naslovom Novoletna zabava. Predstava bo jutri ob
20. uri v Zadružnem domu v Žabnici. Vstopnice le v predprodaji v trgovini DOM Trade v Žabnici.

LOTO
Rezultati 97. kroga 5. decembra 2007
1, 2, 5,12,18, 19, 23 in 13
Lotko:
3. 5. 7. 8 . 8 . 5

Predvideni sklad 98. kroga
za Sedmico: 400.000 EUR
Predvideni sklad 98. kroga
za Lotka: 135.000 EUR

OBVESTILA
Delavnici izdelave voščilnic
Kranj - V novih prostorih ateljeja Puhart na Tavčarjevi l o v
Kranju organizirajo dva decembrska torka, 11. in 18. decembra, od 17. do 19. ure ustvarjalni delavnici, posvečeni aktualni temi • novoletnim voščilnicam. Delavnici sta primerni za
otroke od 7. leta dalje in za odrasle. Predhodne prijave niso
potrebne, so pa zaželene.

PREDAVANJA
šola za starše
Preddvor - OŠ Matije Valjavca Preddvor organizira Šolo za
starše. Zadnje srečanje bo v ponedeljek, lo. decembra, ob
18.30 v osnovni šoli Preddvor. Povabili so dva fanta skupnosti Cenacolo iz Škocjana, ki bosta predstavila njuni življenjski zgodbi, kaj ju je pripeljalo v odvisnost od droge in
kako poteka šola življenja v skupnosti Cenacolo.
Proučevanje Sv. pisma
Kranj - Društvo prijateljev Sv. pisma vabi jutri ob 9. uri v
Dom krajanov Primskovo na proučevanje Sv. pisma z
okvirno temo: Kaj je krščanstvo.^ Srečanje bo povezoval
Horst Liebhauser. Vstopnine nI.

Potrebe v medsebojnih odnosih
Kranj - Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno zdravje,
zaradi aktualne problematike ponovno vabi na predavanje na temo
Potrebo v medsebojnih odnosi h. O pomenu medsebojnih odnosov
se boste pogovarjali z univ. dipl. psihologinjo Maaišo Zaletel, psihoterapevtko. Predavanje bo v torek, n, decembra, ob 16. uri v prostorih društvene pisarne v Kranju. Informacije po tel.: 04/20117 20.

KONCERTI
Koncert pevskega zbora Triglav
Bled-V^hotelu Golf na Bledu bo jutri ob 19. uri adventni koncert moškega pevskega zbora Triglav z Bleda. Pevci se bodo
na koncertu predstavili s slovenskimi ljudskimi in gorenjskimi koledniškimi pesmimi. Vstopnine ni.

PREDSTAVE
Blazno resno slavni
Predoslje - Zabavno komedijo 2 naslovom Blazno resno
slavni z Deso Muck, Tinetom Omanom in Pavlom
Rakovcem v glavnih vlogah si lahko v nedeljo ob 19. uri ogledate v Kulturnem domu Predoslje pri Kranju.

Mlinska ul. 1, Maribor. PE Tržič,
Ste Marie Aux Mineš 9/a
Telefon: 592 59 49.030/30 20 n
STANOVANJA PRODAMO
KRANJ. S o f i ^ naseTje, gars.,
m2, IV./4, lj. 1972, obnovljena 1.2004.
skrajna lega bloka. Cena: 68.500 EUR.
KRANJ. Pbnina III, enosobno, II./3. U1987, prvotno stanje. Cena: 96.714 EUR.
TKŽIČ • Bistrica, Kovorska, dvosobr>o.
55.48 m2. IM./4, l.i. 1973. obnovljeno.
Cena: 88.000 EUR.
KRANJ - Valjavčeva, dvosobno. 59^5
ni2,1./4, l.i. 1964. v cebti obnovljeno I,
2005. Cena: 108.000 EUR,
TRŽIČ - trisobr*), dvoetažno, 74,85 m2.
1-f-M, terasa v skali, obnovljeno v celoti L
2005. Cena: 82.545 EUR.
TRŽIČ - Cankarjeva, trisobr«. 58,97 ma,
l./i. 1.1.1965. obnovljeno v celoti 1.2004,
opremljeno. 2 balkona. 30 m2 podstrehe. Cena: 82.000 EUR.
KRANJ - center, trisobno, 68,60 m2. XJ.
nadstropje, l.i. 1967. obnovljeno, pogled
proti Krvavcu. Cena: 126.000 EUR.
TRŽIČ • mestno jedro, 79 m2,1./2, obnovljeno v cdoti L 2000. lastna CK. kuhinja
ostane opremljena, nizlu obratovalni stroški. garaža + parkirni prostor, vseljivo julijavgust 2008. Cena: 117.000 EUR.
PRISTAVA PRI TRŽK^ • Mlaka, tnsobno.
76 m2, M/3, l.i^ooo. Cena: 1Z2.0OT EUR.
HISE PRODAMO
RADOVLJKIA - center, dvostanovanjska
hiiU. cca. 300 m2 btv. povr$ine v treh
etažah, parcela 896 m2, l.i. 1965. obnovljena 1.1995, Cena: 404.770 EUR.
TRŽIC - Slap, stan. hiSa - dvojček. 86
m2. parcela 1.213
l.i. 1960. obnovljena v celoti od L 2001 dalje, vredna
ogleda. Cena: 194.000 EUR.
2 C . B£SNK> - stan. hiia. tli. gr.feza,298
m2 biv. površine, parcela 1.075 m2 je v cebti zazidljiva, l.i. 2007. gradb^ dovoljenje za dve hi$i. Cena: 210.000 EUR.
PARCELE PRODAMO
CERKgE NA GORENJSKEM - 4 zazidljive parcele v nizu. pravokotnih oblik,
2.000 m2, odlična lol(aci)a, prodajajo se
po dve skupaj. Cena: 170 EUR/m2.
LANCOVO - 2 zazid Ijivi parceli. 676 m2
In 1.050 m2. Cena: 110 EUR/mz.
PODNART • zazidljiva parcela. 1.142
m2, ravna, sončna, pravokotne oblike.
Cena: 70 EUR/m2.
TRŽIČ • Brezje, zazidljiva parcela. 649
m2, sončna, ob asfaltirani cesti, ravna.
Cena: 70 EUR/m2.
PODLJUBEg - zazidljiva parcela, 631
mi. ravna, pravokotne obhke, pod hribom. v urejer>em naselju novejših hiS.
Cena: 85 EUR/mz.
PODLJUBEg - 4 zazidljive parcele v
nizu. 931 m2, 493 m2. 515 m2 in 468
m2, sončne, ravne. Cena: 95 EUR/m2.
www.elco-hi$a.s
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Več podatkov na Internetu - http: / /
^end)axk>mptan.si
STANOVANJE PRODAMO
Kranj, Pbnra ill, trisobm s hoby sobo. v
katero se pride iz pritličja v klet. izmere
106 m2, samostojni vhod in atrij z izhodom iz dnevne sobe, I. izgr. 1985, prenovljeno 1. 2004, vsi priključla, vpisano v ZK,
možnost v^itve februar 2008, cena
208.000.00 EUR (49A45.120.00 SIT)
Kranj, Planba 11, trisobno v novejlem • nizkem objektu na Ul. Rudija Paprfa objektu
zgrajenem 1. 2004. 'H- "ddstr. v izmeti 71
m2. cena 129.000.00 EUR(30.913.560.00
SfT^.vsdjivo pO dogovoru.
Kranj, Šocfijevo nasede, dvosobno, pritli^v
izmeri 63 ma. 1. izgr. 1968, debo obnovljeno
2003. cena 114000.00 EUR (27-3^8.960.00
SfT), vseijivo po dogovoru.
Kranj, PlanHia II, dvosobno. 5. nadstr. v
izmeri 66,62 m2, lepo ohranjeno, I.
izp. 1977. vselitev po dogovoru, cena
111.000.00 EUR (26.600.004.00 SIT).
Kranj, Zlato po|e, tnsobno, visoko pritličje v Izmeri 66,& mz, delno <^>novljeno v
letih 2000 in 2003 (kopalnica in okna). L
izgr. 1961, CK. tetefon. kabel, tetev., balkona ni, cena 114.755.00 EUR (27.5 mkjSfT).
Radov^ka, proti Lescam, dvosobno, III.
nadstr. v izmeri 50,21 m2,1. izgr. 1978,
lepo ohranjeno, balkon, obrnjeno VZ,
cena 96.000.00 EUR (23.005.440.00
SfT). možr\ost vselitve juni| 2008.
Tržič, mestno jedro. 3 dvosobna stanovanja v trinadstropni hiSi. velikosti od 61
m2 - 83,00 m2, leto izgr. 1957, v cetoti
prenovljena ieta 2000 (tlaki, instalacije,
kopalnica. CK, telefon, dvigate) balkona
ni, cena 1290 EUR/m2 (309.135,60
SIT/m2) za manjJe stanov, in 1230
EUR (294.757.20 SfT) za večje stanov.,
vpisana v ZiC vseljiva takoj.
HISE-PRODAMO
Kranj, Sp. Besnka, visokopritlična. tlorisa 120 m2 na parceli vdikosti 549 m2,
CK na olje. tel. garaža, dve parkirni mesti. sončna lega, hiša je lepo vzdrževana, I. izgrad. 1981, cena 320.000.00
EUR (76.684.800.00 SfT).
Kranj, Klanec, vrstna - enonad stropna v
cekiti podkletena. v vsaki ets^i cca. 82 mz,
na p a ^ i velikosti 253 m2, t izgr. 1973, v
cek^ prenovljena zooz, garaža, zek> lepo
urejen vrt, na mirni in sončnitekaciji,cena
317.000.00 EUR (75.965.880,00 srr).
vselitev po dogovoru.
Križe, Gorenjska, enonadstropna • dvostanovanjska. tk>hsa 75 m2 v vsaki etaži
na parceli velikosti 222 mz, I. ugr. 1956,
pof^noma prenovljena od L 2Cx>4-2006,
CK na plin. tei., vse instalacije v vsaki etaži k>eene, tri parkirišča, cena 197.000,00
EUR (47.209.080.00 SIT).
POSLOVNI PROSTOR - oddamo v najem
Kranj, Stražišče, pritličje v izmeri 132 ma.
primemo za pisarne ali podobno mimo
dejavnost, samostojni vhod. vršji stropovi. zagotovljena tri pari(ima mesta, 1. izgr.
1937. delno obnovljeno 1. 2004, cena
720.00 EUR (172.540,80 SIT) mesečno
Stroški, plačilo po možnosti za tri mesece
naprej, možnost uporabe takojCARAŽA. PRODAMO
Kranj, Planina il, v novem objektu na
Ul. Tuga Vidmarja v podzemni garaži
dve parkirni mesti, I. izgr. 2007. cena za
paricimo mesto 9.200,00 EUR.
PARCELA-PRODAMO
Javomiški Rovt nad Jesenkami v izmeri 759
m2, na parceli dektrib in telefon, sončna,
dostop z glavne ceste, geodetsko odmefj^
na. celotna zazidljiva. 6 km od avtoceste,
cena 37.556,33 EUR (9 mio SfF).
Srednja vas pri Bohinju v izmeri 929
m2. sonČTM lega. 2/3 parcele je bolj strme. od Bohinja je oddaljeno 5 km. ccna
230,00 EUR/m2 (55.117,00 Srr/m2).

info@g-glas.si

SVET RE d.o.o.
Enota Kranj
IMazorjeva ulica 3
4000 Kranj
tel.: 04/2811-000
NEPREMIČNINE
fax: 04/2026-459
R E A L E STATE
Email: kranjdisvet-nepremičnine.si
http://wwvv. svet-nepremičnine.si
V redno delovno razmerje zaposlimo
nepremičninskega posrednika (co) z
opravljeno licenco MOPE.
STANOVANJA prodamo
KRANJ - Zlato polje: štirisobno.
135,88 m2 v pritličju vila bloka, I.
2006, nikoli vseljeno. Stanovanju pripada mesto v garaži, parkirni prostor
ir> manjši atrij. Cena 195.000 EUR -tDDV.
KRANJ • Pri skali: novogradnja. 1.
2008, 46,38 m2, 4. nad., enosobno
predelano v enoinpolsobno sunovanje. balkon, vseijivo marec 2008.
Cena 99.000 EUR.
KRANJ • Zoisova: trisobno. 78.93 m2,
2./4,1.1962. nova okna. CK-plin. balkon, ZK. urejen blok. vseijivo takoj.
Cena 126.288 EUR.
KRANJ • Šortijevo n.: enosobno,
24.49 m2, prijetno, obnovljeno
2004,4/4. Cena 68.500 EUR.
KRANJ - Planina III: dvosobno. 66,76
ni2.1986. balkon, klet. Vseijivo takoj.
Cena 107.000 EURDRULOVKA: enosobno. 52,39 m2 v
2. nad. nizkega bloka, balkon, 1.1988,
vpisan v ZK. Cena 89.200 EUR.
BLED: dvosobno. 53.48 m2, I. 1982,
pritlično stanovanje z atrijem (25
m2). Cena 130.000 EUR.
HIŠE prodamo
KRANj: vrstna hiša. 225 ms, adaptirana 1.2002.253 m2 parcele, sončna
lega. mirna okolica. Cena 317.000
EUR.
JESENICE • Planina pod Golico: 88
ni2 tloris hiše. adaptirano I. 1994.
Gabarit K-P-M, atraktivna lokacija
750 m2 parcele, vseijivo takoj. Cena
245.000 EUR.
ZEMLJIŠČA prodamo
ŽIRI: 3068 m2 velika parcela od tega
cca. 2/3 stavbnega zemljišča, 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 infrastruktura. Cena 66.240
EUR.
VSA OSTALA PONUDBA NA NAŠI
SPLETNI STRANI
www.svet-neprcmicnine.s

GG
mali oglasi
04/201 4 2 4 7 ,

e-pošta: malioglasi@g-gl3s.si
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ITD NEPREMIČNINE,
MAISTROV TRG 7.
4000 KRANJ
TEL: 04/23-81-120.
04/23-66-670
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041/755-296, 040/204-661,
041/900-009
e-pošta: rtd.nepremicnine<9)siol.net
www.ttd-plus.st

STANOVANJA:
Jesenice • Bokalova: Trisobno stanovanje. 70 m2. IV. /IV nad., vsi priključki. obnovljeno 01. zelo lepo
vzdrževano, vseijivo po dogovoru.
Cena 100.000 EUR.
Tržič • mestno jedro: Enosobno stanovanje, 32 m, ll./ll nad. popolnoma
obnovljeno, vsi priključki, razpored:
hodnik, kuhinja z jedilnico, soba. ko«
palnica + WC. takoj vseijivo. vredno
ogleda. Cena 57.000 EUR.
Radovljica - Gradnikova: Garsonjera,
30 m2 v stanovanjski hiši z lastnim
vhodom in lastnim parkirnim mestorri. Ločena kuhinja in soba. Starost objekta 30 let, delno obnovljena
01. Mirna sončna lokacija, vsi priključki, takoj vseljiva. možen prevzem kredita. Cena 60.000,00 EUR.
Kranj • Drulovka: Enosobno stanovanje, 44 ms, ll./ll nad., nizek blok. starost objekta 18 let. vsi priključki, lastna CK, vseijivo marca 08. Cena
89.000 EUR.
Kranj • Zlato polje; Dvosobno stanovanje, 71 m2, VP, popolnoma obnovljeno 07. izredno lepo, vsi priključki,
lastna CK-plin, nova še ne rabljena
oprema. ZK urejena, takoj vseijivo.
Cena 126.000 EUR.

K(KERN
NEPREMIČNINE

Maistrov trg 12.4000 Kranj
Tel. 04/20213 53, 202 2J 66
GSM 051/320 700. Email; infb9k3-kem.si
POSLOVNI PROSTORI:
Prodamo:
TRŽIČ: prostor za storitve na Deteljici, velik 53 m2. čakalnica 21 mi in del
hodnika velikega 28 m2, letnik 1980.
prodajajo za 68.000.00 EUR.
KRANJ: poslovni prostor (kozmetika,
frizer, pedikura in pd.) v izmeri 82
m2. v pritličju o b j e l i , obnova 2004
leta, parkirni prostori, za 152.000
EUR.
KRANJ: poslovni prostor (skladišče)
v izmeri 220 m2, v pritličju objekta in
pritličju, starost 40 tet. obnovljeno,
dostop z rampo. cena • 500
EUR/m2. tudi možnost najema po
1.000 EUR/mes.
KRANJ: kava bar-bistro v izmeri 52.16
m2. s pripadajočim skladiščem 12.10
m2 v pritličju objekta, v celoti obnovljeno 2006.30 sedežev znotraj in
zunanja terasa 20 sedežev, prodajajo
s celotno opremo za 170.000 EUR.
možnost tudi najema.
HIŠE:
Prodamo:
V BESNiCI: iz leta 1974 stan. hiša,
dvodružinska. podkletena, ločeno
stanovanje v pritiičju in ločeno v nadstropju. stan. površina je 260 m2.
parcela 637 mz, hiša je že prazna,
cena » za 250.000 EUR.
V HRASTI U: 80. leta narejena stan.
hiša na mirni lokaciji, stan. površino
180 m2 (klet. pritličje in nadstropje),
zemljišče 435 mz, cena • 175 500
EUR.
V KRANJU, bližina mesta - stan. hiša,
uporabne površine 250 mz, klet.
pritličje in nadstropje, v pritličju dva
ločena vhoda (možnost poslovne dejavnosti), v nadstropju stanovanje,
letnik 1955, obnovljena (streha,
žlebovi, dimnik, CK peč), zemljišče
736 mz. cena » 375 000.00 EUR.
BITNJE: 30 let stara hiša, ki ni |X>dkletena. ima ločeno stanovanje v
pritličju in točeno v nadstropju,
skupna stan. površina je 262 m2 na
parceli 1.719 m2, ob Kiši stoji
samostojen objekt dn^arnica, cena 250.000 EUR.
DRULOVKA: stan. hišo. 270 m2
površine, letnik 60. zemljišče 1011
m2, hiša ima klet, pritličje in mansarda in stoji na lokaciji, ki je dober izziv
tudi za podjetnika, cena s 230.000
000 EUR.
TRŽIČ (Zvirče): stan. hiša zgrajena
do 3. gr. faze. stan. površine 186 m2.
letnik 2006. 551 m2 zemljišča,
možnost izdelave na klju^, CK na
plin, mirna lokacija, cena 190.000
EUR.
ZEMLJIŠČA:
Prodamo:
Naklo: v izmeri 702 m2 po 170
EUR/m2.
Goriče: stavb, parcela 998 m2, po 85
EUR/mz.
Drulovka: stavb, parcela 1186 m2, po
80 EUR/m2.
Besnici: stavb. p>arcela 689 m2 po 75
EUR/m2.
Podljubelju: stavb, parcela 703 m2
po 89 EUR/m2.
Šenturška Gora: več stavb, parcel, v
izmeri od 422-677 mz po 70
EUR/m2.
STANOVANJA:
Prodamo:
KRANJ, Planina II: 1 G 32 m2 v 2.
nad. od 3. balkon, ločena kuhinja, letnik 81, cena « 69.500 EUR.
KRANJ, Planina Ml: 1 G 32,2 mz v 4
nad., letnik 85. balkon, ločena kuhinja, cena - 72.000 EUR.
KRANJ. Vodovodni stolp: dvosobno.
54 m2 v 4 nad. od 4. letnik 63, obnova 2001. cena - 96.000 EUR.
KRANJ. Zlato polje: trisobno. 71.5 mz
v 2. nad... obnovljeno 2003. cena «
109.990 EUR.
KAMNIK: dvosobno, 59.1 m2 v 2.
nad., letnik 1974. cena « 95.000,00
EUR.
KRANJ (Cirče): dvosobno, 61 m2 v
pritličju objekta, obnova v letu 99
(fasada, streha), z vrtom In nadstreškom pred hišo. za 99.000 EUR.
TRŽIČ: trisobno. 72 m2 v 1. nadstropju. obnovljeno 2002, za 87,000
EUR.
KRAN) (Stražišče): trisobno, 90 m2 v
mansardi hiše. z ogrevano teraso,
ima tudi prif>adajočo klet in 2 parkirna mesta, svojo CK in klima, obnova
2001, cena - 112.000.00 EUR.
KOPER (Semedeta); i C 25.89 mz v
2. nad./8, staro 20 let. cena • 95.000
EUR.
www.k3-kern.si

MALI OGLASI
ODDAM

Mali oglasi
tel.: 201 42 47
fax:201 42 13
e-mail: malioglasi@g-glas.si
Male oglase spiejemamo: za objavo v petek v sredo do 1330 in za objavo v torek do petka
do 14.00! Delovni čas; od ponedeljka do pelka
neprekinjeno od 8. -19. ure.

PLANINA - poslovni prostor. 40 m2,
za mimo dejavnost, 9 04/23<JO-764.
0 4 / 2 3 - 2 5 - 3 7 7 . 0 4 0 / 5 3 8 - 5 3 3 700»267

STANOVANJA
GARSONJERO Tržič,
opremljena,
vseljiva
041/781-296

popolnoma
tako],
«

KRANJ. 1 SS. 48 m2. visoko prtlJ. /3. cMgato. CK. 1.07. bal«>n. cena 98.500 EUR.
Jetenc Jar»ez s.p.. Partizanska c.. 48, Šk.
Loka.« 041/67&-123
7C082»
DVOSOBNO stanovanje. Siražišče. v
pntnčju, 051 /388-822
7000168
ŠK. LOKA. 2SS. opremljeno. 49,2
m2.1. nad., popolnoma obnovlj. I. 00.
cena 89.200 EUR. Jelene Janez s.p..
Partizanska c. 40. Šk. Loka. S
041/675-123
7009230
TRISOBNO stanovanje. 96.78 m2, I.
88. II. nad., odlično ohranjeno, delno obnovljer^o. Iastrw CK. 2x ket. parkirišče,
odlična lokacija, vseljivo takoj, cena
149.000 EUR. « 041/722-239 7009313
ODDAM
SAMSKI DOM v Kranju oddaja ležišča
v eno-. (Ivo- in vecposteljnih sobah. «
040/623-505
7oo«2i7
SOBE za dnevno nočni počitek, odmaknjeno od glavne ceste na relaciji Šk. Loka Medvode.« 031/242-519
«x»aoe
SOBO 8 souporabo sanitarij, zaposleni osebi, pogoj: miren, pošten, v
04/513-42-28
7009i95

gekkoprojekt
nepremičnine
Brilof 79A. 4000 Kranj
nfo-nep@gek)copfojekl.si
vAvvv.gekkoprojekl^

04 2341 999
031 67 40 33

SOBO V hiši pri Kranju, samski ženski
- nekadilki. « 0 3 1 / 8 0 5 - 4 1 2
roosm
ENOSOBNO. opnemlierx) stnovar^ v trgovskem centru Dete]^ Tržič, cena 250
EUR/mes.. « 040/202-599
700«04
STANOVANJE. 50 m2.primefnoza mlado
dnižino. lokacva ob gianffii cesti Šk. Loka Kranj.« 040/500020
7009\7*
TRISOBNO stanovane v Kranju.
00498^1/784-255,041/806-711

«

7009160

HIŠE
PRODAM
STANOVANJSKI D V O J Č E K v Preddvoru. vselitev možna konec poletja
2008. 051 /388-822
7009186

ODDAM
GARAŽO na Mlakarjevi ulici, 9
041/335-847
700Wi6

FIAT Punto, I. 03 klima in ostala oprema, 3 vrata, garažiran, odlično ohranjen. 9 040/594-941
700930«

PRODAM

Bratov P»*«jWk 10,4202 N»kJo
PE Knniska cesta 22.4202 Maklo

PRODAJA IN MONTAŽA:
- pnevmatike in platišča.
• amortizerji TMOMRotf hitri servis vozi
- avtooptika. vse z a podvozje vozil.
• izpušni sistemi, katalizatorji, f
Tol. 04/25 76 052

^ ^ ^

Hltp://www.agyantor.s'

^

OPEL ASTRA 1.7 CCm karavan ncM model
I. 05. s. kcvinska, vsa opreo^ razen usnja,
ugodno. 9 051 / 4 3 5 ^ 9 9
7009344
PEUGEOT 206 1.4 HDi. I. 03 kfima.
ABS. SV. modre barve, ugodno. 9
041/398-574
7009321
RENAULT C U O 1.2. 16Vdynamic, I.
0 2 srebrn, klima, vsa oprema, 9
041/787-050
7009320
RENAULT LAGUNA 1.8 RT, I. 95 reg.
96. 2 1 2 . 0 0 0 km. 9 0 3 1 / 6 0 5 - 2 0 5 .
po 15. uri
7009364
S E A T LEON 1 . 6 16V. I. 1 2 / 0 3 .
1 2 . 5 0 0 km 1. lastnica, zelo dobro
oliranjen. z vso dodatno opremo. «
041/33-55-39
7007033
SUZUKI Vitara 1.6,, L 03, 20.000 km
3V. rdeče barve. avt. klima, kot nov. 9
041/227-338
7009274
ŠKODA Felicia U 1.6, I. 96, 78.000
km lepo ohranjena. 1. lastnik, 9
01/361-45-65
7009303
ŠKODA Octavia 1.6 GLX. L 98 klima,
vsa ostala oprema, ser. knjiga, kot
nova. 9 041 /928-886
n>093i8
VW LUPO. I. 01. 68.000 km metal
modre bar/e. cena: 3.950.00 EUR,
«031/225-973
7009300

POŠKODOVANO vozilo, oziroma vozilo z okvan? motorja od I. 96 dalje, 9
051/437-537
7ooes72

KUPIM
ZADNJO GUMO za Vamaho TW125, rabjjenoai novo. «041/214-600
TOOPŽŽI

BUKOVE brikete. pakirano po 20 kg.
100 EUR/tona. 2 EUR/vreča. «
041/534-798. Železniki
7000502
DRVA, suha. bukova In hrastova, «
031/585-345
70091«)
LESNE brikete za kurjavo, ugodno, 8
04/53-31-648, 040/88-74-25 7009072

PEHALNIs&DjŠeping. star^ 5 primežem,
dod. orodje za utore. dodatna žaga. 500
E U R . « 041/754-713
Tooesr?

GRADBENI
MATERIAL

POSLOVNI PROSTORI

GRADBENI MATERIAL

PRODAM

PRODAM
BUKOVE deske. 40 mm. suhe, «
040/360-922
7000275

KAKOVOSTNE pujske od 40 do 60
kg. možnost dostave, « 0 4 1 / 4 5 5 732
7008084
KRAVO s teletom In teličke po Izbiri. «
031/523-728
700018&
KRAVO simentalko. drugič brejo 7 mesecev. « 040/851-896
7009235
KRAVO simentalko. v 8 mesecu brejosti, peto tele, « 0 4 / 5 7 - 2 1 - 3 l 9 700923d
KRAVO simentalko, staro 7 let, breja 8
n>esecev. « 0 4 / 5 7 - 2 3 - 5 3 5
7009319
031/8887009218

KMETIJSTVO

MESO. mladega bika.
899

KMETIJSKI STROJI

MLADO kravo simentalko in bikca 250
kg, « 04/59-45-043
7oo9?4e

PRODAM
C E P I L E C za drva. « 0 3 1 / 3 2 5 - 2 5 9
7009231

OVCE za zakol in ovce z jagenjčki, dva
ovna. opremo za živ. trgovino. «
040/886-208
7009254

C I S T E R N O Creina 1200 I. frezo za
zemljo za traktor T V 18-21 KS. priklop
na 4 vijake. « 041 /808-765 7009201

OVNA J S pasme za nadaljnjo rejo ali
zakol. « 0 4 / 2 5 5 - 1 1 - 7 1 . 0 5 1 / 4 1 - 1 3 8
7009290

DOMAČIJA - velika izbira gozdarskih
\rilel in hidravličnih cepilnikov. 8
04/530-94-94
7009-207

OVNA. cena
041/232-040

po

dogovoru.
«
7009310

NOVA pohala gnoja Krt 10 m. cevi Koba! 21 m. « 0 4 0 / 2 3 5 - 7 3 8
7009252

PRAŠIČA, knnljenega z domačo krmo.
težkega okoli 170 kg in bikca, starega 10
dni. « 0 4 1 / 9 7 1 - 5 0 8
700922?

SEKULAR s koritom za žaganje drva.
« 04/204-65-78. 0 3 1 / 8 1 2 - 2 1 0
7009209,

PRAŠIČA, težkega okoli 1 5 0 kg, kmv
Ijenegaz domačo krmo. Križnar. Okroglo 14. « 041 / 9 2 8 - 8 3 2
7009228

T.V. 2 1 KM snežni plug. prikolico, sekular za drva in torzijsko os za avto prikolico. « 0 3 1 / 2 0 1 - 3 9 3
7009^37

PRAŠIČA za zakol . domača krma.
možnost po polovici, « 0 4 / 2 0 4 - 1 1 82
7009232

TRAKTOR TV 420, I. 88, registriran,
lepo ohranjen, 1260 ur s priključki. «
04/572-50-96
70092S8

PRAŠIČE težke od 3 0 do 40 kg. «
051/391-828
7009198

KUPIM
C E P I L E C drv na sveder, lahko slabše
ohranjen. « 041/584-048
7009262

PRIDELKI

P R A Š I Č E težke od 100 do 130 kg.
domača krma. ugodno. « 0 4 1 / 9 0 5 557
7009250
PUJSKA, težkega 170 kg za zakol. «
041/92^10
70091BI
TELIČKO simentalko. staro en teden.
«04/51-46-958
7009220

PRODAM

STANOVANJSKA
OPREMA

DOMAČI med. propolis in medico polnjeno v okrasnih steklenicah, Hraše 1,
« 04/255-18-58. 040/419-366
7009223

T E L I Č K O simentalko. staro en teden
ali menjam za bikca simentalca, «
031/563-070
7009253
TELIČKO simentalko, staro 10 dni, «
051/387-960
7009255

Zaposlimo

VOZNIKA
TOVORNEGA
VOZILA (m/ž)
lahko tudi začetnik
kategorije E v mednarodni špediciji. Telefon:
04/20-14-120,041/37&-106.

Tradex, do.©.,
Kok>dvorska c, 1, Kranj
ZAPOSLIMO kuharja za peko pic in
ostale hrane. Mateja d.o.o., Frankovo
nas. 8. Škofja Loka. « 041/393-995
7000184
ZAPOSUMO fanta ali dekle za delo v
strežbi ter picopeka, Intertrend d.o.o..
Hotemaže 50, Preddvor, « 0 4 1 / 6 9 2 821
7009202
ZAPOSUMO osebo za pomoč v kuhinji, po možnosti kot slaščičar, dek> je v
Kranju, Lacus. d.o.o., Grmičeva 1.
Kranj. « 041/799-411
7oo«2i4
ZAPOSUMO voznika C in E kategorije
za EU, Gabrovšek Transport, d.o.o..
Mala ul. 1 0 . 1 3 5 4 Horjul. « 0 4 1 / 7 8 8 67 8
7000287
TAKOJ zaposlimo 4 zastopnike, poleg
osnovne plače še dodatna stimulacija,
Posredništvo Zdene Brovč s.p.. Virmane 170. Škofia Loka. 040/304-270
7000183

AVTOSTEKLA J E L O V Č A N d.o.o..,
Žabnica 24. Žabnica, zaposli sodelavca. nabava, montaža avtostekel. izpit B
kat.. « 0 4 1 / 7 5 6 - 1 8 8
7oo922i
HONORARNO ali pogodbeno zaposih
mo delavca v ročni avtopralnici Lavi,
d.o.o., C. na Brdo 22. Kranj - Kokrica.
041/389-828
7009iS7

Ovsenik inženiring, d. o. o..
Jezerska C, 1 0 8 / c ,

4000 Kranj

)

\

Iščemo:

delavca (m/ž)

PRODAM

K R H U E . hmške, slive, Jelovčan Niko,
Pevno 6, Škotja Loka
700»210

T E U Č K O simentalko. staro 14 dni, «
031/250-114
700928«

za delo v tesni stroki:
priporočene delovne
izkušnje in smer:
• mizar ali mizar mojster

RAZTEGLJIV trosed, rabljen en mesec. « 0 3 1 / 6 5 8 - 0 7 5
7009268

KRMNI in jedilni krompir ter zelje v glavah. « 041 / 3 7 8 - 9 1 1
nx»254

TELIČKO simentalko, staro 10 dni, «
031/437-585
7W»2S4

Informacije po tef.:
04/281-eW)0

TEMNO RJAVO, usnjeno sedežno garnituro - dvosed, tiosad. ugodno, Bertoridjeva
20. Krar^. « 0 4 / 2 3 « 5 ^ 7 0
7000306

KROMPIR, beli in rdeči jedilni, «
031/585-345
700»170

TELIČKO simentalko, staro 5 tednov,
kupim prevozni molzni stroj in el. nož
za silažo. « 0 4 / 2 0 4 - 1 5 - 2 2
7009309

POHIŠTVO

OSTALO
PODARIM
LIJAK za stranišče ali kuhinjo, malo
poškodovan, d. 60 cm, š. 47 cm, g.
13 cm. « 031 /292-060
7009210

ŠPORT,
REKREACIJA
PRODAM

KVALITETNO domače žganje, po
ugodni ceni. « 04/533-88-51 7009292
SADIKE sliv in črnega ribeza, «
040/223-642. zvečer
7oo»2oe
SENO v oglatih balah, možna dostava.
«041/533-526
7009302
TEPKOVO ž g a n j e , « 0 4 1 / 2 1 5 - 1 6 7
7009259
KUPIM
S E N O v kockah 20-30 kock. «
0 4 / 2 0 - 2 1 - 2 5 7 . 040/735-487 7009593

FANTOVSKE smuči z okovjem in pancarje št. 37-38. res ugodno. «
04/23-23-663
7009277

VZREJNE ŽIVALI

NOVE, doma narejene lesene sanke,
tri velikosti. «
04/53-36-269.
051/330-293
7009149

BIKCA simentalca. starega 7 mesecev, primeren za nadaljnjo rejo. «
041/608-244
7ooai93

ZIMSKE, planinske čevlje št 40. skoraj
nove. ugodno. « 0 4 / 5 1 - 0 0 - 1 1 0 7000279

BIKCA križanca, starega 1 5 dni. «
04/25-31-241
7009238

PODARIM

BIKCA starega 1 0 dni. « 0 4 / 5 3 3 - 1 3 10
7000241

SMUČIElanMBCPokarving. dol. 190cm
zvezmi Sakxnon S 637. dobro ohranjene,
«031/^2-060
7009215

PRODAM

PRODAM

PSIČKO mešančko. staro 3 mesece,
rpati dot>er čuvaj in lovec na voluharje,
mladič ima iste vrline, zaželena prostost na vrtu, « 04/533-01-68 7009301

BELA in rdeča ustekleničena ali odprta vipavska vina. opravljena, analiza in
možna dostava. « 0 5 / 3 6 - 6 6 - 0 7 5 ,
041/518-171
7009191

JEKLENA platišča 1 5 ' z okrasnifni pokno\i
za GoK V. « 0 4 1 / 8 6 0 ^ 7 5
7co»3u

STROJI
IN ORODJA

PODARIM

SUHA. bukova dn/a. « 041/853-040
7009311

OBLAČILA

ZAPUŠČENO kmetijo ali samo kmetijsko zemljišče v običini Radovljica z
okolico. « 0 3 1 / 7 2 7 - 0 3 5
7009747

S T R A Ž I Š Č E pri Kranju, prodam postovni prostor. 051 / 3 8 8 - 8 2 2 7009ia9

BREZOVA diva. « 0 3 1 / 3 4 3 - 1 7 7 7oo9wr

PRODAM

MIZARSKO delovno mizo • ponk, «
04/23-10-532
700929$

041/7677009203

1 0 m 3 mešanih drv. « 0 4 1 / 5 3 1 - 9 7 8
7009270

AVTODELI I N OPREMA

ZAZiOUlVO parcek> v okobd Kranja,
1200 do 16KX) m2, « 040/508-931
7009»1

KMETIJSKO zemljišče. «
339

DRVA. metrska ali razžagana, možnost
dostave. « 041/718-019
70091&8

KUPIM

PRODAM

MEŠANI gozd - Selška dolina. 8
031/550-509
7o09?0i

STAVBNO POHIŠTVO

KURIVO

SKUTER SYM JOVRIDE 200, I. 05.
5.500 km srebrne barve, reg. do 5/08,
cena po dogovocu. « 041 /964-724
7009396

KUPIM

ODKUPUJEMO hlodovino iglavcev in
listavcev r^a panju. Cena po dogwonj
ob ogledu, rok plačila 7 dni, «
031/864-941
7009224

PRODAM

NOVO. manjšo, dvostanovanjsko
hišo. v celoti opremljeno, z enoletnim
predplačilom. 9 040/389-518 ?ooe24o

TRAVNIK, približno 1000 m2 v bližini
Brda. « 0 3 1 / 3 5 2 - 1 9 6
7009312

ODKUPUJEMO hlodovino hrasta, jesena, bukve ter smreke, 0 4 / 5 1 - 8 0 220, 041 /639-348
7009100

AVTOMOBILI

PRODAM

POSESTI

DESKE, bankir« in punte za šolanje.
«051/322-811
7009212

KOVINSKI, vratni podboj, mokro montažni z nadsvettobo, š. 81 cm, v. 243 cm. g.
16 cm, proizvajak^a Železarrka Jesenice.
« 051/611-483. po 16. uri
7009199

ODDAM

1 / 2 HIŠE za manjšo dvostanovanjsko
z doplačilom, lokacija Sr. Bitnje, 9
041/219-886
7009263

SUHE bukove In smrekove butare za
krušno peč, «
04/256-58-30,
031/582-630
7009289

KUPIM

MOTORNA
VOZILA

MOTORNA KOLESA

ZAMENJAM

SADNE SADIKE starih in novih sort.
odprto od 8. do 18. ure. 0 1 / 3 6 4 - 3 1 95. 041/558-44S. 041/841-843
7009048

KUPIM

V PODREČI prodam stanovanjsko novogradnjo. 051/388-822
roosis?

STARO HIŠO. 300 m2, za terenske
delavce ali mimo obrt ob g!avni cesti.
Ž a b n i c a . » 041/758-188
TOOSMS

SUHE. smrekove plohe. I. kvalitete. «
031/719-773
7009163

TRAFIKO v centru Kranja, dobro vpeljano. v obratovanj^, S 0 4 / 0 4 / 5 7 4 00-87
7008531

GARAŽE

PRODAM

PTIČKE papige, cebrice. kanarčke in
zajce. « 041/840-792
7009273

SUHE, n^cesno^« plohe in prizme. «
041/922-679
7009192

PICERIJO v Kranju od 15. 12. dalje,
vpeljana, na odlični lokaciji.
9
041/390-331
700924?

NEPREMIČNINE

RAZŽAGAN ies za brunarico ali garažo 4x5 m. » 041 / 7 5 8 - 9 7 2
7009316

POSLOVNA STAVBA JAVORJE Poljane
Šk. Loka. pritličje 80,5 m2. nad. 80.34
m5. ktet 12 m2. skup^ 172,84 m2. naien>nlna po dogovoru, pisne ponudbe na naslov: Kmet^^ gozdarska zadmga z.o.o..
Kidričeva 63a, Sk. Loka
7oo«»2
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DAMSKE klobuke in barete s šildom.
«04/204-28-53
. 700930«
MOŠKI, usnjen, nov suknjič, nenošen.
št. 52-54. « 0 4 / 5 1 - 2 0 - 2 5 9 7009280

PRODAM

BIKCA simentalca, težkega 190 kg,
cena 3 EUR/kg, « 041/279-679
7009243
BIKCA križanca, starega en teden, «
041/880-460
7009282
BIKCE simentalce, ČB, lim. nad 1 2 0
kg. « 040/224-888
7009190
BREJE ovce. « 0 3 1 / 6 9 4 - 2 2 5 7ooa2»3
Č B BIKCA, starega
031/504-509

14

Č B BIKCA. « 041/347-475

MEDICINSKI
PRIPOMOČKI
KOREKCIJSKA OČALA - o k v i r l n s ^ z
vašo dioptr^ - doble na recept brez doplačfe v optiu Saša Tržič in opfig Aleksandra
Oianda K r ^ . « 04/23501-23 7009i72

ŽIVALI
IN RASTLINE

dni.
«
• 700922«
70092ae

Č B BIKCA križanca, starega 7 dni. «
031/828-955
7009X4
DVA Č B bikca. Podbrezje 67, «
04/533^0-51
700M78
DVA Č B bikca, stare en teden In 14
dni. « 0 4 / 2 5 5 - 1 7 - 0 5
700»3U
DVE breji kravi simentalki in dve tenčki
simentalki težki 2 0 0 kg. « 0 4 / 5 3 1 49-37
7009257

PRODAM

DVE T E U Č K ! simentalki. stari 10 dni
in en teden. « 0 3 1 / 8 3 7 - 5 2 0
7009285

ZA SIMBOUČNO ceno, prodam, zeto
lepo rtemško ovčarko, staro 6 tednov,
«04/25-71-529
7000245

J A R K I C E rjave, peteline Štajerce In
pujske, Hraše 5. Smlednik, 9 0 1 / 3 6 27-029
7009297

T E U Č K O Simentalko. ^dto 10 dni. «
04/204-67-09, Rozman
7009271

TRi plemenske zajklje, pasme belgijski
orjak, stare 4 do 6 mes.. « 041/204963
^ 700922S
TRI teličke simentalke v 5. mesecu
starosti. « 0 3 1 / 5 1 2 - 2 1 5
7009278
TRI T E L I Č K E simentalke. « 0 4 / 5 3 3 34-09
7009249
ZAJCE orjaški lisec, stare 5 mesecev
in samice z mladiči, « 040/943-690
7009261

OSTALO
PRODAM
NERABUEN
031/299-534

Al

brzoparilnik.
«
7009194

S N E Ž N E verige za traktor Ferguson,
ugodno. Podhom pri Bledu, « 04/5725-612
7009248
KUPIM
E L E K T R I Č N E ŠKARJE za striženje
ovc in posodim mladega plemenskega
ovna za pleme. « 0 4 1 / 2 1 8 - 4 9 3
7009211

v ŽIROVNICI tako] zaposlimo kuharja,
honorarno dek> dobi tudi pomočnik v
kuhinji Vilko Žurga s.p.. Žirovnica 86 a.
Žirovnica.
«
041/945-347.
031/604-861
ZAPOSLIMO več delavcev za delo v
skladišču, zaželeni so kovinarji, lesarii
in vozniki z vsaj C kat.. lokacija Tržič.
S O S inženiring d.o.o.. Tržaška c. 2.
Ljubljana
7oo6s?7
ZAPOSLIMO delavca za delo v skladišču s krmili za živali, Kmetijska trgovina Gegnar, Virmaše 163, Škofja Loka.
«041/275-058
7009iei
ZAPOSLIM zidarja i izobrazbo ali brez
z izkušnjami. Knific Tomaž s.p.. Hafnarjevo nas. 38. Škofja Loka, «
041/633-452
7oo9i25
P O D J E T J E SINKOPA Žirovnica 87.
Žirovnica, redno zaposli tri sodelavce
za zastopanje na terenu. Delo poteka v
dop. času. lasten prevoz nt pogoj. «
041/793-367
7O0fie4O
IŠČEMO dve zaslopntei za trženje novega artikla, primernega za gostinske
lokale in frizerske salone. Medikol.
d.o.o.. Jalnova c. 2. Radovljica. «
041/793-367
7oo«oo6
IŠČEM

NUDIM

IŠČEM DELO na vašem domu. pomoč
in pospravljanje nsl. Kranj-Golnik-Tržič.
«031/227-726

GOSTILNA v Kranju zaposli dekle ali
fanta za delo v strežbi Matjaž Erzar
s.p.. Jezerska c. 41, Kranj. «
04/234-33-60. 041/22&-788 7009200

ONE MAN BAND išče delo. igranje na
obletnicah, ohcetih in dmgih zabavah.
«031/595-163
700®239

IŠČEMO POMOČ za delo v strežbi,
sobote in nedelje proste. Ptzzerija Palermo. Frankovo naselje 67, 4 2 2 0
Škofia Loka. « 0 4 1 / 5 3 5 - 8 3 3 roo9i38

ONE MAN BAND išče dekj. igranje s petjem zarazBčnezabave Z narodnozabavno
giasbo. « 0 3 1 / 4 4 2 - 4 2 4
7009266

OKREPČEVALNICA PINKI. Poštna ul.
3. Kranj zapodi redr>o ali honorarno dekle oz. fanta, lahko študent za pre>dajo
hitre hrar>e. 041 /66-26-26
7oooi76

STROJNI inženir išče službo na vašem
domu - inšt. matematike, fizike. «
04/202-65-32. 0 3 1 / 5 3 4 - 0 6 1

PICERIJA GALUS na Bledu zaposli
natakarja/ico. PE Picerija Galus. Ljubljanska 4. Bled, « 0 4 0 / 2 1 6 - 0 0 6 .
040/57&.620
7009128

V V E S E L E M decembru z zabavno
•glasbo in humorističnim programom.
«041/608-789
7000280

ZAPOSLITVE (m/ž)

V G O S T I N S K E M lokalu na KoKrici
dobi delo študentka, primemo in redno plačilo. Mojca d.o.o., Podnart 42a.
Podnarl. « 0 3 1 / 2 1 0 - 9 8 6
7000210

POSLOVNE
PRILOŽNOSTI

ZA DELO v strežbi v R baru iščemo natakarico. R bar, Rajsar Zdenka s.p..
Brezje pri Tržiču 55, Tržič,
«
041/327-923
700?i60

GOTOVINSKI KREDITI za vse zaposlene In upokojene. Lons. d. o. o..
Gregorčičeva S, Kranj. « 04/23-66808.051/387-763
70O90ei
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UREJAMO najugodne^ krecKe na hipoteko. 0 0 sS pokojnino. V kreditno sposobnost
se upoštevs^ tudi ck)datek za mafico, preA>z.
otroški dodatek itd., Pianinšek K.d.. Šinkov
T u m 2 3 . V b d k » . « 0 3 1 / 2 0 & ^ 2 7009?&3

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter. s.
p.. Senično 7 . Križe, tel.: 59-55-170,
041/733-709: žaluzije, rok^ji, rolete, lamelr^ zavese, plise zavese, komamiki,
markize, wwvbr.astei1ks.n6t
7000175

KREDITI DO 10 LET ZA VSE
ZAP., TUDI ZA DOLOČEN
ČAS. IN UPOKOJENCE

BELJENJE notranjih prostorov, glajenie sten In stropov, odstranjevanje tapet. dekorativni ometi In opleski vam
kvalitetno in ugodno nudi pleskarstvo
Pavec Ivan s.p., Podbrezje 179. Naklo. 9 0 3 1 / 3 9 - 2 9 ^ 9
7009008

do 50 % obremenitve, stare
obveznosti niso ovira. Krediti
na osnovi vozila in leasingi.
Možnost odplačila na položnice: Pridemo tudi na dom.

CELOVITE S E L I T V E pisarn, arhivov,
hiš. stanovanj, pianlnov, dostave blaga, odvozi... ŠEUtVE.Sl-sefrtve-prevozi - avtovleka - po vsej Slo.
www.selitve.si. Raja d.o.o., Hribemikova 2. U. « 040/584-421
7009168

NUMERO UNO Robert
Kukovec s.p., MiFnska ul. 22,
Maribor, telefon:

NAJEM kombi vozil, selitve, prevozi.
Igor Konkolič s.p.. Triglavska ul. 12.
Kranj. « 041/697-492
7oo«m

02/252-43-26,041/750-560.

OBŽAQOVANJE in podiranje težje dostopnih dreves Aljosa Svab s.p.. Spodnje Vetrno 9. Križe. « 0 5 1 / 2 2 5 - 5 9 0

STORITVE

7009233

NUDIM
AOAPTACUE, novogradr^ od temelj do
strehe. Notranje omote, (asade.karnrie Skarpe. urejanje In liak£warie (Arortsč. z našim ei
vašim matenalom. SGP Bytvqi d.n.o., Stniževo 3a. Kraff^. 041/222-741
7007917
ASFALTIRANJE tlakovanje dvorišč,
dovoz, poti, parkirišč, polag. robnikov,
pralnih plošč. izd. t>etonskih in kamnitih škarp. Adrovic & Co, d.n.o.. Jelovskova 10, Kamnik. 9 01/839-46-14,
041/680-751
70091S9

PREKRIVANJE STREH Od 3.5 EUfVm2.
Marko Detfnk s.p.. OSTA« cesta 12, Nakk),« 040/484-118
RAZNA ključavničarska dela. nova,
predelave, popravila, vzdrževanje, Jer>kole Drago s.p.. Prebačevo 32a,
Kranj,» 040/845-860
7008222
RTV SERVIS Šinko Marico s.p.. C. na
Klanec 53. Kranj. pop. TV, video. malih gos. aparatov.« 0 4 / 2 3 3 - 1 1 - 9 9
700866«

T E S N J E N J E OKEN IN VRAT uvožena
tesnila do 30 % prihranka pri ogrevanju. Prepiha in prahu nI več! Zmanjšan
hrup, 10 let garancije. BE & MA. d. o.
o.. Eksierjeva 8. Kamnik. 0 1 / 8 3 - 1 5 057.041/694-229
7009323

30.000 POSREDOVANJ. 11.000 poznanstev v preteklem letu je karakteristika ženitne posredovalnice Zaupanje
za vse generacije, ki posreduje po
vsej Slo. « 03/57-26-319, 0 3 1 / 5 0 5 495. 0 3 1 / 8 3 6 - 3 7 8

VAS OB BILANCI l>oli glava? Upoštevajte naš nasvet: ukrepajte pravočas*
no! V računovodskem servisu Pronet
d.o.o., C. talcev 39, Kranj bomo poskrt}eti. da razk>gov za glavobol ne bo,.
m 04/2-800-800. info@pronet-kr.sl

354-ETNA preprosta ženska išče zv&stega, resnega moškega, h kateremu
bi se preselila. 9 031 /836-378

7009013

IŠČEM
DVA FANTA z Zlatega polja v Kranju,
stara dve leti, potrebujeita dnevno va/stvo do julija 2008. Ostale Informacije
po telefonu 0 5 1 / 3 2 1 - 6 6 4
7000179
I Š Č E M osebo za prevoze B kat. in
osebo za razna dela pri htšl, •
040/515-597
7009307
O D PONEDEUKA do petka za 4 ure v
dopoldanskem času Iščem pomoč v
kuhinji.« 040/515-597
7(X»iS3

SAMSKI UPOKOJENEC išče pomoč
v gospodinjstvu, iz Lesc ali Radovljice.
«041/602-395
70092»

ZASEBNI STIKI

info@g-glas.si

DEKLETA, brezplačno lahko spoznate
fante za iskrene, resne, trajne zveze iz
vse države. 9 0 3 1 / 8 3 6 - 3 7 8

7004038

STARO, ročno slamoreznico, starinski
eksponait. lokacija Hotavlje. 9 0 4 / 2 3 11-438. 031/247-064
7009266

OBVESTILA.
PENZION Valerija. Jezersko razpolaga
š e z nekaj prostih kapacitet za silvestrovanje. 9 04/25-41-009
7000234

37-LETNI preprosti, uspešen obrtnik
si želi ^>oznati iskreno dekle za skupno življenje. 041/229-649

SKUPINA MODRINA vas vabi vsako
soboto na ples v Hotel Beltevue na
Šmarjetni gori

BREZPLAČNO spoznajte fante, Ženitna posredovalnica Zaupanje. p.p.40.
Prebold. 9 03/57-26-319. 0 3 1 / 8 3 6 -

TURISTIČNA KMETIJA v hribih Pod
Hočar. prireja silvestrovanje, zaključena družba. 12 mladih, ugodno. 9
05/380-80-95
70090»8

7009322

378

RAZNO
PRODAM

7006946

GG
naročnine
04/2014241

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

SPOROČILO O SMRTI
Svojo življenjsko pot je sklenila naša upokojena sodelavka iz Elastomerov

TONČKA URBANC
roj. J 9 5 0

Od nje smo se poslovili v torek, 4, decembra 2007, ob 15. uri na pokopališču v Kranju.
Ohranili jo bomo v lepem spominu.

29-LETNO. preprosto, samsko dekle
bi vas želelo spoznati v trajno, resno
razmerje. 9 0 3 1 / 8 3 6 - 3 7 8
7ooss2s

KOLEKTIV SAVA

ZAHVALA
SPOROČILO O SMRTI

Ob boleči izgubi naše drage mame

CECILIJE KRISTAN

roj. Legat, iz Strahinja

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za darovano cvetje in sveče ter izražena ustna
in pisna soža]ja. Zahvaljujemo se tudi župniku Janezu Zupancu, nosačem, pevcem. Društvu upokojencev Naklo, vsem njenim zdravnikom, negovalkam, pogrebni službi Navček,
sodelavcem iz Elite in Alnrire ter vsem, ki ste jo v tako velikem
številu pospremili na njeni zadnji poti.

Svojo življenjsko pot je sklenila naša upokojenka

MARTA ŽLEBIR
roj.

1951

Od nje smo se poslovili v ponedeljek, 3. decembra 2007, na pokopališču v Cerkljah.
Ohranili jo bomo v trajnem spominu.
AERODROM LJUBLJANA, d. d.

Vsi njeni

Strahinj, Naklo, Bled. 29. novembra 2007

V SPOMIN
V nedeljo. 9. decembra 2007, mineva žalostnih pet let, odkar si odšel od nas, naš ljubljeni

ZAHVALA

J A N E Z J A V O R N I K , DR. MED.

V 80. letu starosti naju je za vedno zapustil dragi brat in boter

Ostala je tiha bolečina, ostala je praznina, ki je ni moč zapolniti. Hvaležna misel, da si bil 2
nami, in večni spomin nate je luč, Id ne ugasne.

spec. otorinolaringolog

FRANC KERN

Tvoji z ljubeznijo

po domače Rokov Franci s Kokrice
Iskreno se zahvaljujeva sosedom, sorodnikom, prijateljem in
znancem, da ste se v tako velikem številu poslovili od njega.
Hvala za vsa izrečena sožalja, za darovano cvetje, sveče in sv.
maše. Hvala vsem sosednjim gasilskim društvom in praporščakom za častno spremstvo. Posebna zahvala pa domačemu gasilskemu društvu Kokrica za tako lepo izpeljan pogreb in
Jaku Likozarju za lep poslovilni govor. Iskrena hvala g. župniku
Jožetu Klunu za lepo opravljen pogrebni obred. Hvala Miranu
Galetu za vso skrb, pogrebni službi Navček za vso pomoč. Hvala
tudi pevcem iz Predoselj za lepo petje.

SPOROČILO O SMRTI
Svojo življenjsko pot je sklenil naš upokojenec

JOŽE P R O S E N C
rojen 1933

Od njega smo se poslovili včeraj, v četrtek. 6. decembra 2007, na pokopališču v Kranju.
Ohranili ga bomo v trajnem spominu.

Sestra Marija in Andrej
Kokrica, 1. decembra 2 0 0 7

AERODROM LJUBLJANA, d. d.

ZAHVALA
V 66. letu nas je tiho zapustil naš dragi mož, očim, brat in tast

PAVEL Š T E R

po domače KobalČev Pavel

'

Od njega smo se poslovili v soboto, 1. decembra 2007, na cerkljanskem pokopališču. Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, darovano
cvetje, sveče in svete maŠe. Zahvaljujemo se vsem, ki ste ga v
tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.
Posebna zahvala Hujakovi Staši in Marini za vso pomoč, Ivanu
Kropivniku za lepe poslovilne besede, gasilcem, praporščakoma,
pogrebni službi Jerič, g. župniku Gradišku za lep pogrebni obred,
pevcem za zapete pesmi, nosilki in molilki Rofaiega venca Otvezovi Marid, zvonarjem in podjetju Alpetour PA Vsem imenovanim in neimenovanim se še enkrat islaeno zahvaljujemo.
Žalujoči vsi njegovi
Zgornji Brnik, 1. decembra 2 0 0 7

ZAHVALA

Tolikokrat sem te pospremila
na tvoje dolge poti,
pasi se vedno vrnil k meni.
S te zadnje poti pa vrnitve ni
in to tako zelo boli.
Dana
O b smrti našega dragega

SILVA PERICA
se iskreno zahvaljujemo prav vsemj ki ste ga imeli radi, ga spoštovali, cenili njegovo dobroto in ga v tako množičnem Številu
pospremili k prezgodnjemu počitku. Posebna hvala dr. Potočnikovi, dr. Grašičevi, dr. Lopuhovi, gasilcem PGD Podnart,
ostalim gasilcem in praporščakom, članom AMD Podnart.
pevcem Zupan in gospodu župniku Alojzu Kav6ču. Hvala za
vsa izražena sožalja, d^ovano cvetje in sveče.

Žalujoči vsi njegovi
Ovsiše, Kranj, december 2 0 0 7

W

ZAHVALE

info@g-glas.si
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V naših srcih ti naprej živiš,
zato pot nas vodi tja,
kjer ti v tijini spiS.

ZAHVALA

ZAHVALA

Ob smrti dragega moža, očeta in starega očeta
V 85. letu nas je zapustil dragi oče, dedek, pradedek, tast in stric

ANTONA EGARTA

ANTON RAJGELJ

s Francarije v Preddvoru

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za podasrjeno cvetje in sveče. Zahvaljujemo se
ZB Primskovo in g. Obrulku za lep govor, pevcem za lepe pesmi, pogrebni službi Navček in Komunali ter trobentaču za
zaigrano Tišino. Se enkrat hvala vsem, ki sta spremili na zadnji
poti in se ga spominjate.

OdiSel si. Za tebe odhod pomeni prenehanje dolgotrajnega trpljenja, ob katerem smo
ti stali ob strani domači, dobri sosedje, prijatelji in sorodniki.
Tvoj odhod je tako dokončen, da ga še ne dojemamo v popolnosti.
Zahvaljujemo se požrtvovalnemu bolnišničnemu osebju v bolnišnici Jesenice, sosedom,
prijateljem in sorodnikom za to, da so nam stali ob strani in ga pospremili na zadnjo pot.
Žena Ana, otroci Svetlana, Rok in Miha z družinami

Preteklost, kijo spomini poglabljajo;
ZAHVALA
prihodnost, Idjo upanje poživUa •
neizčrpljiva večnost
S hvaležnostjo za vse smo se v 93. letu starosti poslovili od naSe diage

ANICE MURI

Zakaj nekomu ni dano živeti,
zakaj nekdo moral je mlad umreti
To se sprašujemo veScnU na dan,
a odgovor od tam, kjerazdaj,
ni nam poslan.

V ponedeljek, 10. decembra 2007, bo minilo žalostno leto,
odkar nas je za vedno zapustil naš dragi ati in mož, brat in sin

Prisrčno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sovaščanom,
znancem in prijateljem za izraze sožalja, podarjeno cvetje, sveče,
datove za sv. maše in za cerkev. Vsem, ki ste našo mamo spremljali v času njene bolezni in ji znali prisluhniti, izrekamo iskreno
zahvalo. Hvala vsem, ki ste se poslovili od nje v domači hiši in pri
pogrebu in nam izkažali podporo v času slovesa.

iz Kranja

Njeni domači
Jezersko, 22. novembra 2007

Žalujoči: otroci Dijana, Darija, Danijel in žena Milena

^
^^
stari ata, tast, brat, stric

BOŽIDAR STANAREVIČ

Hvala vsem, ki se ga še vedno spominjate, prižigate sveče in
obiskujete njegov prerani grob.

ZAHVALA

ZAHVALA

dolgo pot brez vrnitve naš dragi ata,

Dne 28. novembra 2007 smo se poslovili od naše drage

LJUBOMIRE MARC

A N T O N REHBERGAR

1917 - 2 0 0 7

Iskrena hvala osebju Doma starejših občanov Preddvor za dolgotrajno nego in skrb. Zahvaljujemo se sosedom, sorodnikom, prijateljem
in znancem, sodelavcem Iskraemeca, Gorenjske banke, danom DU
Cerklje, GD Zg. Brnik in ZZB Cerklje za izražena sožalja. podarjeno
cvetje in sveče ter spremstvo na njegovi zadnji poti. Zahvala govornikoma g. Leskovcu in g. Sircu za lepe besede slovesa. Hvala
gospodu župniku in vsem, ki ste poskrbeU za zadnje slovo.

Iskreno se zahvaljujeva vsem sorodnikom, prijateljem, bivšim
sosedom izpod Krvavca in vsem, ki so jo spoštovali in cenili in se
s tako veliko prisotnostjo poklonili njenemu spominu. Hvala za
cvetje in sveče ter za izrečene pisne in ustne besede sočutja. Zahvala gre tudi ZD Kranj, Domu upokojencev Kranj, predvsem
požrtvovalnim negovalkam Pomoči na domu, pevcem za zapete
žalostinke, trobentaču za zaigrano Tišino, pogrebniku Jeriču iz
Dvorij in Komunalni službi Kranj za skrbno opravljen pokop.

Žalujoče hčerke Dragica, Marina, Silva in Staša z družinami
Zgornji Bmik, 20. novembra 2007

Žalujoča: hčerka Janja in vnuk Iztok Humar
Kranj, 28. novembra 2007

Hujakov ata z Zgornjega Brnika

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,
le daleč je...

V SPOMIN

roj. Umnik, p. d. Mlinarjeve mame

NOJ ^i v <Ajemu večnega miru,
^s^ost^^""

Žalujoči vsi njegovi

ZAHVALA
V petek, 30. novembra 2007, smo se poslovili od naše mame,
babice, prababice in tašče

ALOJZIJE MOHORIČ

Zvezda se utrne,
v daljavo poleti,
koprena se odstme,
svetloba zažari.

ZAHVALA
V 66. letu starosti je po hudi bolezni prenehalo biti plemenito srce naše
drage sestre, tete, svakinje, nekdanje profesorice in dobre prijateljice

GABRIJELE DOLINŠEK

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in
znancem za pomoč v težkih trenutkih, izrečena sožalja,
darovano cvetje in sveče. Posebej se zahvaljujemo oddelku 100
Bolnišnice Golnik, dr. Viljemu Kresetu, g. župniku za opravljen
pogreb ter pevskemu zboru Vedrina in trobentaču Marku
Možini za sodelovanje na pogrebni slovesnosti. Zahvaljujemo
se tudi Dragici Nedeljko za njeno nesebično pomoč. Hvala
vsem, ki ste se poslovili od nje na njeni zadnji poti.

roj. Berčič, doma iz Moravč pri Ljubljani

Vsi njeni
Žiganja vas, 30. novembra 2007

Vsi njeni
*
Stara Loka, 29. novembra 2007

ZAHVALA

Ob izgubi naše drage

PEPCE OVSENEK
se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom in prijateljem
za izraženo sožalje, podarjeno cvetje in sveče. Zahvdjujemo se
tudi gospodu župniku, pevcem in trobentaču za zaigrano
žalostinko.

Mož Jurij, sin Iztok in vnukinja Barbara
Zvirče, 3. decembra 2007

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za
spremstvo na njeni zadnji poti, dansvano cvetje, sveče in izraze sožalja.
Prisrčna hvala za posvetilo njenim sošolkam in sošolcem iz Škofje Ldce,
in bivšim sodelav^cam, sodelavcem in učencem OS Jurija Vege iz
Moravč, gospodu župniku 2a poslovilni obred v Stari Loki in pogrebni
službi Akris. Hvala vsem, ki ste jo cenili in imeli radi

ZAHVALA

Ob nenadomestljivi izgubi drage mami in babi

TONČKE URBANC
se toplo zahvaljujemo vsem za izražena sožalja, podarjene sveče in cvetje ter spremstvo
na njeni zadnji poti. Posebna zahvala gre njeru lečeči zdravnici dr. Mariji Jenko,
osebju Bolnišnice Golnik v oddelku 200 in patronažni sestri Lidiji Vizjak

Njeni Jana, Marin^, Maja, Andrej

GG
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ANKETA

Šola s tradicijo
S T O J A N SAJE

V torek so v Biotehniškem
centru Naklo proslavili stoletnico izobraževanja. Goste na prireditvi v Strahinju
in udeleženko v programu
smo vprašali, kaj menijo o
tradiciji šole, kjer se mladi
usposabljajo za poklice v
kmetijstvu in živilstvu.

Pavle Šubic, Kranj:

Majda Loncnar, Bled:

Štefan Oštir, Kranj:

Boris Černilec, Strahinj:

Maja Berce, Selca:

"Zdi se mi odlično, da se je
ta šola tako razvila. Pomembno je, da je širitev
njene dejavnosti omogočila
izobraževanje za še več
poklicev. Zadovoljen sem,
da sem pri tem sodeloval."

"Po zglede ni treba na tuje.
Lahko smo ponosni, da
imamo v lepi gorenjski okolici tak šolski center. Redka
šola je vztrajala tako dolgo.
Veseli me, da znanje prenašamo na kmetije."

"Kot ravnatelj nekdanje Mlekarske šole sem hvaležen
vsem, ki so pomagali postaviti sodoben izobraževalni
center za kmetijsko in živilsko stroko. Verjamem v njegov uspeh v bodoče."

"Biotehniška šota je postala
s svojim programom prepoznavna, zato je uspešna.
Dobro se mi zdi, da je v naši
vasi in da je občina Naklo
dobila srednjo šolo. Razvoj
gre še naprej."

"Sama imam pozitivr)e izkušnje o izobraževanju za
poklic vrtnarskega tehnika.
Zelo ceninn, da se mladi zanimajo za kmetijske poklice
kljub podcenjujočemu odnosu nekaterih do kmetov."

Košnja V Zbiljskem jezeru
občina Medvode in Savske elektrarne Ljubljana so kupile dobrih 212 tisoč evrov vredno plovilo,
ki bo poleti odstranjevalo vodno rastlinje iz Zbiljskega jezera.
M A J A BERTONCELJ

Medvode - Znana je problematika razraščanja vodnega rastlinja v Zbiljskem jezeru, ki poleti med drugim
zelo otežuje čolnarjenje ter
posledično zavira razvoj
tamkajšnjega
turizma.
Močno razraščanje neugodno vpliva tudi na obratovanje HE Medvode, ki jo
upravljajo Savske elektrarne Ljubljana. Odmrle rastline namreč mašijo vtočne
rešetke elektrarne, zaradi
česar se zmanjšuje njena
moč in s tem tudi proizvodnja električne energije. Poleg tega usedanje odmrlega
rastlinja na dno jezera dviga dno akumulacije. Kot rešitev so izbrali nakup plovila za košnjo vodilih rastlin
v vrednosti 212.080 evrov.
Nekaj več kot polovico denarja zanj so prispevale
Savske elektrarne, svoj delež, 104 tisoč evrov, pa bo v
prvi polovici leta 2 0 0 9 iz

naslova koncesijskih dajatev prispevala tudi Občina
Medvode.
Plovilo je že na jezeru,
prvo košnjo pa načrtujejo v
juniju. "Menimo, da bo treba dva- do trikrat letno. Pokošene vodne
rastline
bomo odvažali na kompostiranje v Krško. Plovilo, ki
na eko sistem ne bo vplivalo, je možno prepeljati tudi
na druge lokacije. Poleg
košnje plovilo omogoča
tudi pobiranje plavja, ki priteče po Savi," je povedal
Drago Polak, direktor Savskih elektrarn Ljubljana, ki
upa, da ho plovilo dolgoročna rešitev, ter se zaveda, da
bi bilo treba za odpravo teh
problemov rešitve iskati pri
vzrokih, ki so nezgrajene
ali nepravilno delujoče čistilne naprave v porečju
Save in intenzivno kmetijstvo.
Kot že rečeno, bo s plovilom veliko pridobil tudi turizem ob Zbiljskem jezeru.
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Razstava Sveta družina v naše družine

Plovilo je že na Zbiljskem jezeru. Prvo košnjo bodo
predvidoma opravili junija.
Ob vikendih Zbilje že sedaj
obišče tri do štiri tisoč obiskovalcev. "Dolgoročni cilji
društva so enodnevni družinski obiskovalci in čolnarjenje je ena izmed tistih
možnosti, ki turiste zelo
privlači. Zaradi vodnega
rastlinja je bilo čolnarjenje
v zadnjih letih med 15. juli-

jem in 15. septembrom popolnoma onemogočeno in
zato je bil nakup plovila več
kot nujno potreben, poleg
tega so odmirajoče rastline
povzročale tudi smrad, ki je
bil najbolj moteč za okohške prebivalce," je pojasnil
Iztok Pipan, predsednik
TD Zbilje.

V Zavodu Sv. Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano so po
skoraj desetih letih znova pripravili razstavo jaslic, ki so jo
imenovali Sveta družina v naše družine. Na njej je predstavljenih 60 primerkov jaslic. Nad polovico so jih prispevali gorenjski izdelovalci. Razstavo sta odprla predsednik Društva
ljubiteljev jaslic pater Leopold Crčar iz frančiškanskega
samostana na Brezjah in direktor Zavoda Sv. Stanislava
Roman Clobokar. Pater Leopold je povedal, da je po potrjenih
zgodovinskih virih v italijanskem mestu Grecco prve jaslice
postavil leta 1223 znameniti Frančišek Asiški. Razstava
bo odprta do lo. januarja prihodnje leto. Na sliki: jaslice
Konrada Trilerja iz Železnikov, ki jih je med septembrskimi
poplavami zalila voda. J. K.

ŠENČUR

Postavitev novoletnega drevesa
Danes ob 15.15 bodo v središču Šenčurja postavili in blagoslovili božično-novoletno drevo. Po tradiciji ga vsako leto
prispeva ena od vasi v občini, letos ga bodo podarili krajani
najmlajše vaške skupnosti v občini - VS Hotemaže. S. Š.
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Napoved za Gorenjsko
v petek bo pretežno oblačno z malo dežja in jugozahodnikom. Ponoči bo snežilo do okoli 600 m. V soboto bodo
padavine ponehale, delno se bo zjasnilo, zapihal bo severni
veter. V nedeljo bo oblačno s sneženjem do okoli 500 m.
Agencija RS za okolje, Urad za Metcoriogijo
PETEK
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Hraška cesta 21, SI-4248 Lesce, t: 04/ 532 55 60
vv: www.casino-tivoti.si e: info<Šcasino-tivoli.si
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RADIO KRANJ d.o.o.
Stritarjeva ul. 6, K R A N J

97,3 MH^

v-l-c tt

, Zagreb

-o Reka
t
n/r-c •

O - 24

'.ahoi^r
Casino Tivoli j

i T 7 T 9 B | ^

SOBOTA, 8 . 1 2 . 2 0 0 7 , ob 20. uri (O KMir NSaATON. PMUtr* Vcftc«LOM

MurstaSabali;

NON-STOP

ifcLfci-ON:
(04) 2812-220 Rciwcu*
(04) 2S12-221 nuuu
<04) 2022-222 pnxnui
(0S1) 303-90S namuo^
FAX:
(04) 2812-225 niMKOiA
(04) 2812-229 tubu
radlokrai^l^adio-KranJ.sl
splama stran:
www. rad I o-k ra nJ. si
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PRILOGA GORENJSKEGA GLASA

GLASBA
Različnost na zgoščenki
Mladinski kulturni center Medvode je predstavil zgoščenko COMP 07, na katero so posneli predstavitvene
skladbe dvanajstih glasbenih skupin, ki delujejo pod njihovim okriljem. Na koncertu, ki so ga organizirali ob tej
priložnosti, s o nastopile tri od njih. "Kompilacija je nastala z namenom pomagati mladim neuveljavljenim
skupinam priti do njihovega prvega demo posnetka, s
katerim se bodo lahko predstavili širši javnosti," pravi
Matija Frdhlich, tajnik in organizacijski vodja MKC-ja.
Svet Evrope letos z akcijo "Vsi drugačni, vsi enakopravni" poziva k spoštovanju različnosti, človekovih pravic in
k participaciji mladih. MKC-jevci so drugačnost in enakopravnost vzeli za vodilo njihovega prvega takega projekta in na njem objavili dvanajst skladb zelo različnih izvajalcev in glasbenih zvrsti - od metala, punka in ročka
do elektronske glasbe in hip hopa. Veliko večino predstavitvenih posnetkov so posneli v lastnem studiu, ki s o ga
s sredstvi, pridobljenimi na občinskih in državnih razpisih, urejali zadnjih nekaj let. P. K.

Skupina Element v svojem elementu

MISTIČNA MOGOČNOST
Trboveljska skupina Laibach je prejšnji četrtek napolnila Mediapark in navdušila s skladbami
z novega albuma Volk in tudi s starejšimi skladbami. Vizualnost predstave je sodelovala z glasbo,
občinstvo s skupino.
Matjaž Tavčar

S

kupina Laibach je
bila zaradi provokativnosti v nekdanji
Jugoslaviji
uradno prepovedana vse do leta 1987. Na prvo
evropsko turnejo se je odpravila leta 1983. Takrat so
imeli z angleško zasedbo
Last Few Days dvajset nastopov, zadnjega celo v Londonu. Koncert je zaznamoval
njihovo nadaljnjo glasbeno
pot, ki pa se je od takrat pogosto gibala zunaj slovenskih meja.
Laibachi so z novim album o m pripravili novo zgodbo, ki jo navdušeno pripovedujejo skozi ritem glasbe. S
svojim nastopom dokazujejo. da je edini nediskriminatomi sistem, kd se ohrani in
ne zapostavlja, glasba, zlita z
mistiko in vizualno podporo.
Profesionalnost priprav in
izvedbe tokratnega koncerta
se je pokazala že pri ozvočenj u in vizualnih efektih, ki

Skupina Laibach je na koncertu navdušila z novitetami in klasiko. / foi« zaMop (Uin, uaicen)
so bili postavljeni za člani
skupine in dajali svojevrsten
vtis mogočnosti. Skozi uvod
in do konca prvega dela je
skupina predstavila sveži album Volk, na katerem zasledimo predvsem predelave himen večjih držav. Kmalu se
jim je na odm pridružila pev-

ka skupine Melodrom, Mina
Špiler, ki je ponudila občinstvu nežno nasprotje in harmonijo glasu pevca Milana
Frasa.
Predstava se je nadaljevala. Na oder so prišle s bobnarke Make u p 2 in skupaj
so nas popeljali skozi klasi-

ko. T a n z mit Laibach, Alle
gegen Alle. Svojevrstna scena se je pojavila ob samem
koncu koncerta, ko se je na
platnih odvrtela predstavitev nastopajočih. Dvorana
Mediaparka je pokala po šivih in se je ohladila šele nekaj ur po koncertu.

I T E M E L J JE K O M U N I K A C I J A

V vaše domove z novo podobo Media TV
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Eva in Jan v Domžalah
V nedeljo, 9. decembra,
ob 18. uri se bo v Hali komunalnega centra v središču Domžal s svojim
prvim velikim samostojnim koncertom predstavila Eva Černe.
Ž e v sredo, 12. decembra
ob 20. uri pa bo isto dvorano napolnil ljubljenec
ženske publike Jan Plestenjak s svojo skupino, j. P.

Če želite postati vldni^pokličHe 04/ 512 99 66

Veliki h u m a n i t a r n i koncert dalmatinskega romantika
^ ^ g ^

Zd otroke iz popla\ ličnih obmoiMi
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PO PANKRTSKO NA POLNO
Popolna zmaga Pankrtov, ki so po dvajsetih letih minulo soboto raztreščili
razprodano Halo Tivoli.
Igor Kavčič
kupina, ki pravzaprav ne obstaja,
Pankrti so se namensko zbraU, da
po dvajsetih letih
pripravijo še eno turnejo po
Jugoslaviji, je brez težav napolnila veliko tivolsko dvorano. Z nami, njihovimi starimi zavezniki nekoliko v ozadju in naprednimi izjemami
novodobne mularije v prvih
vrstah. Nemalo koncertnih
posadk je z Gorenjskega prišlo kar v družinskih zasedbah. Pankrti so koncert začeli z legendarno Počitnice na
morju (iz katere refrena so
vzeli tudi ime himeje "Nč se
ne premakne") in silovito nadaljevali z velikima Lepi in

S

Pankrti kot v dneh največje slave / fom: c<»«<i K.v«i«

ger (bas) in Slave Colnarič
(bobni) s pridruženim Ivan o m Kralom (kitara), Američanom češkega porekla, ki je
po tednu vaje igral, kot da bi
bil zraven že deset let, je v
klasičnem punk ročk tempu
prazni in Mi smo na liniji, in vseskozi obvladovala dvoraprvič upočasnili pri petem,
no. Pela, navijala in gibala je
šestem komadu Gospodar in
vsa dvorana, s številnimi
do konca v skoraj dveh urah
mladimi, ki so dokazali (čepreigrali večji del repertoarja
prav jim prispodobi rdeče
iz svojih štirih albumov. Ekipese in železne zavese najpa, Pero Lovšin, Bogo Prebrž ne pomenita isto kot
tnar (kitara), Boris Krambernam starejšim), da bo še kaj

iz njih in še niso dokončno
podlegli globalnim medijem
in kapitalističnem instant
potrošništvu. Z odlično izbranim
voznim
redom
skladb je Pero s Pankrti vso
stvar pripeljal na konec z
Bandiero rosso in njihovo
prvo ilegalno uspešnico Z K
punk. Kot da se je december
začel na osmi dan, ko so bile
v nebesili same veselice... In
Pankrti so postali band za
vse čase, ne zemlji in na
nebu.

KU LTU R A
MIHELIČODMIHELIČEVIH
V Galeriji Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost so na ogled dela Franceta Miheliča
(1907-1998), ki jih v svojih zasebnih zbirkah hranijo njegovi trije otroci.
Igor Kavčič
ranj prvič po letu
1 9 9 6 , ko je France Mihelič s svojim i deli sodeloval
na skupinski razstavi Likovniki za Prešernovo mesto, spet gosti dela tega
velikega slovenskega slikarja, trikratnega dobitnika Prešernove nagrade. Prvo je dobil leta 1 9 4 9 za deli Kolona v
snegu in Vaška ječa, leta
1955 za grafični opus, deset
let kasneje 1 9 6 5 pa še za
idejno zasnovo figuralnega
in scenskega inventarja za
lutkovno uprizoritev Maeterlinckove Sinje ptice. Čudovita razstava v Galeriji Prešernovih nagrajencev, odprtja v
ponedeljek se je udeležilo
kar precej ljubiteljev likovne
umetnosti iz Kranja pa tudi
iz Ljubljane, na ogled ponuja Miheličeva dela iz njegove
zapuščine, med njimi mnoga, ki jih doslej v javnosti še
ni bilo moč videti. Iz svojih
zbirk so jih prispevali trije
umetnikovi otroci, Alenka
Puhar, Franc Mihelič in

K

V

Miheličevi galeriji v Kašči v
Škof) i Loki so
odprli razstavo
z naslovom Oblačilna kultura 16. stoletja.
Pri tem projektu so sodelovali Z d m ž e n j e zgodovinskih
mest Slovenije, občini Skofja
Loka in Ptuj, študentje tekstilnega oddelka Fakultete za
naravoslovje in tehnologijo
ter njihovi mentorji. Razstava prikazuje fotografije študentov in študentk, ki so v
mestnem jedrn Škofje Loke
požirali fotografom, oblečeni
v srednjeveška oblačila, na

Jubilej zbora Dobrava
Mešani pevski zbor Dobrava, ki deluje v Kulturnem
društvu Dobrava Naklo, je 30. novembra praznoval 15letnico delovanja. Na jubilejnem koncertu so nastopili
kot gostje moški zbor Kokrčan s Kokrice, Mešani pevski
zbor Kres iz Kovorja in otroški pevski zbor OŠ Naklo. Za
svoje delo so člani zbora prejeli Gallusove značke, ki jih
je podelil Alojz Domnik. Jubilantom je čestital župan
Občine Naklo Janez Štular, razvojno pot zbora pa je
predstavil predsednik društva Marjan Babič: Pobudo za
ustanovitev zbora je dala Mara Crnilec. Zbor je zaslužen
za več tradicionalnih prireditev, med katerimi sta najpomembnejša občinska pevska revija in božično-novoletni koncert. Pevke in pevci, ki jih vodi zborovodja Andrej Zupan, nastopajo tudi izven domačega kraja. Vsako
leto sodelujejo na reviji pevskih zborov v Stični. S. S.

KRANJ

Zibelka mojih staršev
Srbsko kulturno prosvetno društvo Sveti Sava Kranj v
soboto, 8. decembra, ob i8. uri v Prešernovem gledališču vabi na celovečerni koncert 2 naslovom Zibelka mo-

jih staršeif. I. K.
Otroci Franceta Miheliča: (z leve) Maja Dolanc, Franc Mihelič in Alenka Puhar / Fot« Got.zd k»w;i<
Maja Dolanc. "Gre za dela,
ki jih hrani vsak od nas treh
v domačih zbirkah. Nekatera
dela nam je oče podaril že v
naših otroških letih, spet
druga smo si iz očetove zapuščine razdelili po njegovi
smrti," je povedala Maja Dolanc, ki se ob gledanju filma
o njenem očetu, še vedno
dobro spominja, kako je dolbel lesoreze ... "Mnoga dela,

ki so tukaj razstavljena, imajo za nas tudi intimen pomen, do nekaterih slik, grafik, risb imamo poseben odnos." Sicer pa večji del Miheličeve likovne zapuščine
predvsem grafik hranijo v
Pokrajinskem muzeju Ptuj.
Na tokratni razstavi si je
moč ogledati različna Miheličeva dela od slikarskih platen
večjih formatov, do grafik v

različnih tehnikah, do perorisb, ki so še posebej zanimive in na neki način posebne
na tokratni razstavi. Razstava,
ki bo odprta do sredine januarja, je zelo kvaliteten presek
različnih obdobij ustvarjanja
Franceta Miheliča in vsekakor nujna ogleda za vse, ki bi
želeli o našem velikem umetniku, ki bi letos aprila praznoval 1 0 0 let, vedeti 5e kaj več.

TAKO SO SE OBLAČILI V 1 6 . STOLETJU
Danica Z. Žlebir

NAKLO

ogled pa so tudi razkošna oblačila iz 16. stoletja za moške
in ženske. Proučiti, oblikovali in sešili so jih študentje. Ob
tem projektu je izšel tudi katalog s kroji, ki bo dobrodošel
vsem, ki želijo izdelovati ta
oblačila in njihovo uporabo
prenesti v to stoletje. V Škofji
Loki, ki prav tako sodi v združenje srednjeveških mest, se
v srednjeveška oblačila odenejo vsako leto na Venerini
poti. Odprtje razstave, ki bo v
Miheličevi galeriji na ogled
še en teden, in sicer vsak dan
od ponedeljka do petka od 17.
do 19. ure, v soboto pa od 12.
do 15. ure, je s srednjeveško
glasbo poživila skupina Alta
Capella Camiola.

SREDA IN ČETRTEK, 12. IN 13. DECEMBRA 2007
OD 16. DO 19. URE

SEJEM IZVIRNIH DARIL
V AVLI GORENJSKEGA GLASA
NA BL^IVV^SOVI CESTI 4 V KRANJU
Zadrtjt m«sec v letu je čas posebnih pozornosti.
Poklonite svojim najdražjim kaj izvirniega, unika:inega.
Na sejmu umetniških daril Puhart boste lahko izbrali med
umetniškimi slikami in.sraflkami. voščilnicami, knjigami in
drugimi darili za odraSlo in Otroka. Ali pa naročili
unikatno darilo povsem pp vaših ^Ijah.
Na sejmu bomo prodajali tudi 6 umetniških del slikarja
Klavdija Tutte, katerih Izkupiček bo šel v dobrodelne namene.
Prijazno
vabljeni.

GorenjsidGlas

p

.1

U H A

R T

Mladi plesalci iz kulturnega društva
Qulenium Kranj se zahvaljujemo
sponzorjem, ki so nam pomagali
pri udeležbi na 8. Mednarodnem
otroškem festivalu odrskih
umetnosti v New Delhiju,
novembra 2007.

MERKUR

gbcl"

Poslovna skupina Sava
OtOOOKDUSKA

miskra I M U

iNDUSTRUA SESTAVNIH DELOV d.d

KOKRICA

KRAN)

Kokr'čani Josipini Turnograjski

Zaključek Stražiškega kulturnega tedna

V nedeljo, 9. decembra, ob 17. uri bo v dvorani kulturnega
doma na Kokrici koncert vokalne skupine Kokr'čan. Z njim
bodo počastili josipino Urbančič Turnograjsko. Poslušalci
bodo lahko Josipino spoznali preko njenih skladb in
napevov skupaj z nekaterimi slovenskimi ljudskimi pesmimi, ki jih bo izvedla vokalna skupina Kokr'čan, v igralski
vlogi pa jo bo predstavila velika poznavalka življenja in
dela Turnograjske Mira Delavec. I. K.

Stražiški kulturni teden se bo danes v petek, 7. decembra, ob 1 9 . uri nadaljeval z n a s t o p o m Akademskega
pevskega zbora France Prešeren pod vodstvom Primoža
Kerštanja, zaključil pa se bo v s o b o t o na Fofkiornem
večeru, ko bodo ob 19. uri v Šmartinskem domu
nastopili F $ Sava Kranj pod vodstvom Zvonka Gantarja
in gostje FS Edelweis iz Celovca pod vodstvom Norbert a C e c h a . J. K.
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I V SPORED
PETEK 7 . 1 2 .
I I J O Katastrofe stol«ja12>MČinevdove13JO
Rojstvo 13 J S Mejna polidja 1 4 J 0 Pootnišlti posnetki 1445 Kdo pa misIB, da si?! 1 5 J 5 Obalna
Straža 16.00 Smu^rska sezona 1 6 J S Mladi
zdrarold IMSAfriika pusKtošona 1 7 . « Reševanje živali 18.00 Dnižina v stiski 19.00 (me
vdove19iO Rojstvo 20.1S Polidja na delu 21.05
Jasnovidni detektivi 22J10 Prevaranti 2 2 J 0 Pod
noJem 23.15 Delo ni 5ala 23.40 Medkjnski detektivi OOJ)5Kanibari

1 U 5 Ženske s poslanstvom, 2. del 1 2 J 0 Dota,
72.del13.10Kakorvlilmu, 11.del14.05Samska
in potMsna, 16. -17. deli 5 J 5 Osamljena srca, 45.
• d e l 17.40 Ooia, 72. del 1 8 J 5 Ženske s
poslanstvom, 2. del 1 9 3 0 Nore in zaljubljene,
145. del 20.20 Kakor v filmu, 11. del 21.10 Samska in ponosna, 17. del 22.05 Osamljena sro, 46.
del 23.00 Kak« v filmu, 11, de) 23,55 Ženske s
poslanstvom, I del

SOBOTA 8 . 1 2 .
• RealityTV
08.05 Katastrofe stoletja 08J5 Zamolčane
zdravnice zgodbe 09.45 Poznavalec 1035
Anatomija katastrof^l 125 ZamoKane zdravniške
zgodbe 12.15 Poznavalec 13.05 Katastrofe stoletja 13 J 5 Zamolčariezdravniaezgodbe 1445 Poznaval« 1535 Anatomija katastrofe 1 6 J 5
ZamoKane zdravniške zgocfce 17.15 Zabavna leta
19J)OZaoHjuba19iOVotiunjenje20.15Polidsti
'tuHavaj>i21.10Resnienizlofini22J)0Poric^n3
delu0030 Resnični zkidni

11.25 Ženske s poslanstvom, 3. del 1 2 i 0 Dora,
73.del 13.10Kakorvfilmu, 12. del 14.05 Samska
«1 ponosna, 17. del 15.00 Samska in ponosna, 18.
del 1535 Osam§ena »a, 46. del 16>15 Osamjena sica, 47. del 1 7 4 0 Dora, 73. del 1835 Ženske
s poslanstvom, 3. del 1930 Note in zarjubrjene,
l«.del20J0Kakorvfilmu,Udel21.10Samska in ponosna, 18. del 22.05 Osam^ena srca, 47.
del 23.00 Kakor v filmu, I I del 2335 Ženske s
poslanstvom, 3. del

NEDEUA 9 . 1 2 .
07.40 (udaško 08.05 Katastrofe stoletja 0835
Zamolčane zdravniške zgodbe 09.45 Živeti sanje
10.3S Anatomija katastrofe 1 U 5 Zamolčane
zdravniške zgodbe 12.15 Živeti sanje 13.05
Katastrofe stoletja 1335 Zamolčane zdravniške
zgodbe 1445 Živeti sanje 1535 Anatomfja
katastrofe 1 6 J 5 ZamoKane zdravniške zgodbe
1 7 . 1 5 Živeti sanje 18.05 V Rusijo po ljubezen
19J)0 Zaobljuba 1930Vol«mjenje20.1SMotilski kulti 21.05 Živeli sanje 01.20 Morilski kulti

06.00 Tako je življenje, 36. del 0630 Osamljena
srca, 42-46. del 11.00 Naše skrivno življenje, 80.
d«) 1 1 3 0 Dora, 68. - 72. del 16.00 Dan v raju, romantična komedija, Argentina (2003) 18.00Tako
ježivljer^, 35. del 19.00 Latinskoameriška
^
20.00 klealen par 21 i « V kuhinji z Angek)m in
Mario 22.00 Pepelka, 9. del 23.00 Dan v raju
0040 latinskoamerSka glasba

PONEDEUEK 10.12.

Matjaž Gantar

Tilen jakopin, Mike Reardon in Cuillaume Bich

koplačevalskega denarja, zas e b n a pa prav tako ne. Oba
projekta, inšpektorski čoln in
delovno barko, ki jo je Seavvay
zasnoval in izdelal za ribogojnico družine Fonda, sta bila s o
financirana s sredstvi države in

jem zdelo v redu imeti tako
predstavljen dogodek. Prijazen
sončen dan in sproščen klepet
s čašo v roki pa je poslanec
Marko Pavliha, pred nekaj
dnevi imenovan za ambasadorja za pomorstvo Evropske

Japec in Jadran

M. Pavliha in J. Borg

Katarina Kresal, Jožef Školč in Petra Škofic

kmetijstvo, gozciarstvo in prehrano Iztokom Jarcem in evropskim komisarjem za ribištvo in pomorstvo Joem Borgom je sicer malce kasnila zaradi strokovno-političnega posveta z našimi ribiči o napovedani hrvaški ekološki ribolovni
coni. Protokol veleva, da je najprej država, potem zasebni
sektor. Tako je predstavnika
oblasti najprej doletela čast, da
sta uradno "splavila" nov čoln
ribiških inšpektorjev. In Japec
Jakopin, soustanovitelj, solastnik in direktor Seawaya, je, kot
njemu pač pritiče, brez dlake
na jeziku komentiral: "Država

evropskih ter kohezijskih skladov FlUR - finančni inštrument za usmerjanje ribištva.
In potem je počilo. Simpatični
evrokomisar Joe Borg, priiiaja
z Malte, je z našim ministrom
Iztokom Jarcem družno "krstil" Atlas. Atlas, prvi tovrstni
izdelek J&J Designa, je pravzaprav mojstrska predelava, preoblikovanje že navtično uveljavljene jahte Skagen 50. Petdeset čevljev (50 feet) ali 16,55
metra cde dolžine oziroma 15
metrov dolg trup z močnima
dizelskima motorjema ter modemo, sofisticirano dvigalko
daje "ladji" vse, kar moderno

komisije, spretno izkoristil za
lobistično predstavitev vse bolj
zanesljivega korakanja na poti
do ustanovitve nove Sredozemske univerze s sedežem v
Sloveniji. Seveda sta si stara
znanca segla v roke z obljubo
in zavezo. Odlični retorik
Marko Pavliha, ki mu akademsko znanje priznavajo
tudi na Inštitutu za mednarodno pomorsko pravo s sedežem na Malti, se bo pred
božičem predstavil še s pisano besedo. Tik pred izidom je
njegova knjiga z zanimivim
naslovom. Precej zanimivega
pa se je dogajalo v Atiasovem
ozadju. Seaway je namreč
ntiiniJi konec tedna strokovni
javnosti in morebitnim evropskim kupcem predstavljal
novo jadralsko karbonsko
krasotico Shipman 72. Kar
vleklo me je na krov, pod velika jadra, ko sem s "pontona"
pozdravljal Tilna Jakopina,
najstarejšega Japčevega sina,
ki se je z izkušenim moštvom
odpeljal na jutranjo testno
plovbo. Za krmilom vedno dobro razpoloženi Mike Reardon,
avstralski
jadralski
"freek", ki v Seawayu že dve leti
vodi prodajni program Skagen
in Shipman. Za seboj ima prejadranih več kot dvesto tisoč regatnih milj in med drugim 14
regat Sydney-Hobart Tilen in
Mike sta na palubo vzela še
glavnega finančnika firme,
Francoza Guillauma Bicha,
sina znane poslovne družine.

1 1 3 0 Katastrofe stoletja 1240 Napaka? 1330
Rojstvo1335Mejnaporidja1420Počtniškiposnetki 1 4 4 0 f a n ^ s testosteronom 1540Obalna
straža 16J)5 Smučarska sezona 1630Živalski vit
1 7 J 0 Afriška pustotovšSna 17.45 Reševanje
živali 18.05 Sindrom T. Collins 19.00 Napaka?
1930 Rojstvo 20.15 Potoja rva deki 21.05 Stliljivo 22.00 Prevaranti 2230 Pod nožem 23.15
Dek)nišal3

1 1 2 5 Ženske s poslanstvom, 4. del 12J O Dora,
74 del 13.10 Kakorvfilmu, 13. del 14.05 Samska
in ponosna, 18. del 15.00 Samska in ponosna, 19.
del 1535 Osamfena sna, 47. del 1645 Osamljena srca, 44 d e n 7 4 0 Dora, 74 del 1835 Ženske
s poslanstvom, 4. del 1930 Nore in zaljubljene,
147.del 20.20 Kakorvfilmu, 13.del21.10Samska in ponosna, 19. del 22.05 Osamljena srca, 48.
del 23.00 Kakor vfflmu, 13. del

SREDA 1 2 . 1 2 .
1240 Napaka? 1330 Rojstvo 1335 Mejna poGdja 1420 Pootniški posnetki 1445 P i ^ obsedenost 1535 DiAovi v hotelih 1625 Zvabki vrt
17.15 Afriška pustotovščna 1 7 4 0 Reševanje
živali 18J)5 lA Air Rve 219.00 Napaka? 1930
Rojstvo 20.15 Polkija na delu 21 .OS Srhljivo
22.00 Prevaranti2230Pod nožem 23.15Dek> ni
šala 2340 Me<6dnski detektivi 00.05 Preizkušnja
vzdržpiosti 0 1 J S Same v New Vorku

1 1 2 5 Ženske s poslanstvom, 5. del 1220 Dora,
7S.del13.10Kakorvfilmu,14del 14.05 Samska
In ponosna, 19. del 15.00 Samska in ponosna, 20.
del 1535 Osamljena sto, 48. del 1645 Osam^ena s i a , 49. del 1 7 4 0 Don 75. del 1835 Ženske
S poslanstvom, 5. del 1930 Note in zaljiiiljene,
148. del2020Kakorvfilmu, 14 del21.10Samska SI ponosna, 20. del 22.05 Osamrjena sica, 49.
del 23.00 Kakor v fHmu, 14 del 2355 Ženske s
poslanstvom, 5. del

ČETRTEK 1 3 . 1 2 .
11.00 Usodni trenutki 1 1 3 0 Katastrofe stoletja 12.40 Napaka? 13.30 Rojstvo 13.55
Mejna policija 14.20 PočiiniJki posnetki
1 4 4 5 Nevarni stik 1 5 3 5 Duhovi v hotelih
1625 Živalski vrt 17.15 Afriška pustolovščina
17.40 Reševanje živali 18.05 Usodni trenutki
19.00 Napaka? 1 9 3 0 Rojstvo 20.15 Policija
na delu 21.05 Srhljivo 22.00 Prevaranti
22.50 Pod noiem 23.15 Oelo ni !ala 23.40
Medidnski detektivi 00.05 Pieizkušnja
vzdržljivosti 0 1 2 5 Same v New Vorku

Joe Borg, Iztok Jarc, Tomaž Gantar in Japec Jakopin
I l i O Katastrofe stoletja 1 2 4 0 Napaka? 1 3 J 0
Rojstvo 1335 M ^ poSdja 14.20 Poatniški posnetki 14.45 Kdo pa misSš, da si?! 1535 Obalna
straža 16J)0 Smučarska sezona 1605 Živalski vrt
1 7 . 1 5 Afriška pustolovšdna 17.40 Reševanje
živali 18.05 Dnjžina vstiski 19.00 Napaka?1930
Rojstvo 20.15 Polidja na delu 21.05 Srhljivo
22.00 Prevaranti2230Pod nožem 23.15 Deki ni
šala2340 Medidnski detektivi 00.05 Preizkušnja
vzdržljivosti

ki se pod izdelki podpisuje
"Bic". Videti so bili o^čno moštvo. in letos bodo splavili še
večjo, Shipamn 8o, ki bo odplula v Ameriko.
In verjetno se podobnih poslovno marketinških dogajanj

TOREK 1 1 . 1 2 .

11.00 LA Air rive 2 I l i O Katastrofe stoletja
06.00 Takoježivrjenje, 35. del 0630 KakorvfSmu, 7. - 1 1 . del 11.00 Naše skrivno »vljenje, 79.
del n 30 Samska in potMsna, 13. -15. del 1 4 J 0
Samska in ponosna, 16. del 15.10 Samska in
ponostH, 17. del 16.00 Dan v raju, romantična
komedija, Argentina (2003) 18.00 Tako jeSvIjenje, 36. del 19.00 UtinskoametiSka glasba 20.00
Idealen p3r21.00VkuhBifzAngek)m in Mario,5.
del 22.00 Pepelka, 8. del 23.00 Dan v raju

Od vseh pritiskov in vplivov,
vplivanj in pritiskanj, imenovanih ter medijsko omenjenih v
sadnjih dneh, je bil eden redkih, ki pravzaprav ciaje vsebino
prihodnosti, "vpliv" na pok
šampanjca oziroma penečega
se vina. Ha. Plutovino, ki pod
pritiskom tri do štiri bara zadržuje okoli 44 milijonov drobnih mehurčkov, je na cJan zadnjega listopada odneslo s steklenice v Marini Portorož, kjer
se je z novim projektom predstavila razvojno navtična družba Seaway z Bleda. Precej slovesno, a z malce potrebnega
prilagajanja. Imeli sta se zgoditi kar dve predstavitvi novih delovnih plovil hkrati, kateri naj
bi, kot se spodobi in veleva običaj, blagoslovili, hm, ali krstili s
penečo se tekočino. Povabljena
delegacija z ministrom za

1 1 2 5 Ženske s poslanstvom, 6. del 1220 Dora,
76. del13.10Kako(vlilmu,15.del14.05 Samska
in ponosna, 20. del 15.00 Samska in ponosna, 21.
del 1535 Osamljena sra, 49. del 1645 Osamljena «ca, 50. del 1 7 4 0 Dora, 76. del 1835 Ženske
s poslanstvom, 6. del 1930 Note in zaljubljene,
149. del2020 Kakor vfilmu,15. del 21.10Samska In ponosna, 21. del 22.05 Osamljena srca, 50.
del 23.00 Kakor v filmu, 15. del 2335 Ženske s
poslanstvom, 6. del

gre kupit hrvaški (PičuJjan)
čoln, privatnik jja slovenskega,
kaj...," in s svojim najmlajšim,
triletnim Jadranom ob bokii
nove delovne barke Atlas 50
sprejel številne povabljene. Nik ^ o r ne gre razmetavati dav-

opremljena ribc^ojnica potrebuje za delo. Japec Jakc^iaje
izvrstno opremljen z vsemi
strokovnimi podatki, v odlični
angleščini predstavil barko pomenljivega imena. Verjetno se
je še ministru pred komisar-

veseli tudi poslovnež Matjaž
Gantar, prvi mož KD Group,
ki je v solastništvo Seawaya
vstopil ob začetku tisočletja.
Precej samozavestno, taktno in
dobre volje j » se je v torek zvečer prišel "pokazat" na prvo
"politično" prednovoletno srečanje. V Mestni muzej Ljubljana je edina parlamentarna
stranka s šefinjo povabila
urednike in novinarje na tako
imenovano novoletno srečanje. Izvrsten trenutek za videti in opazovati, kako delujejo
pritiski in vplivanja. Da smo
imeli razlog za klepet o oddaji Vroči stol, pa ni treba razlagati, kaj. Nadvse pa sem se
razveselil "naše" Petre Škofic,
pred skoraj dvajsetimi leti je
bUa sodelavka Gorenjskega
glasa, zatem pa je odšla na
"stranko", k takratnemu
predsedniku Jožefu Školču
za vodjo stikov z javnostjo. In
z njim še na ministrstvo za
kulturo, kjer je ostala deset
let, med mandatoma Rudija
Šelige in Andreje Rihter. Ko
se je stranki "zgodil" Tone
Rop in drugi prebegli, pa se je
Petri rodila Katarina Julija. In
zdaj ima Katarino še za šefinjo. Jožef Školč, ki je v stranko pripeljal Janeza Drnovška,
že ve, zakaj je nagovoril čedno
Katarino Kresal in zakaj se
splača vztrajati. Kar veliko nas
je bilo. Ne glede na to, da stranki ne kaže tako kot včasih. No,
ampak decembrski pritisk
bomo pa že zdržali, kaj.

HUMOR
S SPAČKOM PO V Z H O D N I EVROPI (17)

BRAT V S E V I D I , B R A T VSE VE

STROJANOVIM NAŠLI NOVI DOM
Država je končno poskrbela za romsko družino Strojan in jim zagotovila novo domovanje v Tenetišah.

LUCKVADOLF
Bi bila zgodovina drugačna, če Hitler 20. julija
1944 ob atentatu nanj ne bi odnesel cele kože?
vendarle ni nedotakljiv. Stauffenberg je sicer takoj potem,
ko je odložil torbo, odšel s
sestanka in odletel v Berlin,
kjer pa so ga prijeli in naslednji dan usmrtili. Poskus
atentata je življenja stal še
okrog 5000 Nemcev. Kaj bi
se slabo leto pred koncem
vojne zgodilo, če Hitler ne bi
preživel atentata?
Mnogi turisti, ki si vsako
leto ogledajo Volčji brlog,
lahko samo ugibajo in snujejo številne teorije, kaj bi, če
bi. Sam kultumo-zgodovinski spomenik je sicer urejen,
kot je, videti je, da že dlje časa
vanj ni nihče vlagal, čeprav
na mesto, kjer naj bi se spremenil tok 2. svetovne vojne,
pa se ni, še vedno prihajajo
turisti iz celega sveta. Muzej
bi lahko obnovili, pripravili
sodobnejše multimedijske
predstavitve ... A vendarle, če
drugega ne, tako kot množična morišča v koncentracijskih taboriščih, tiadi kompleks Volčjega brloga človeštvu ostaja v opomin, (prihodnjič: Pozdravljena Utva)

IGOR KAVČIČ
M A U BRAT

Vsa čast Vladi Republike
Slovenije. Kljub temu da njeni uslužbenci delajo po cele
dneve, največkrat tudi ponoči ne zatisnejo očesa, so vendarle še zbrali toliko moči,
da so uredili vse potrebno
okrog novega bivališča velike
družine Strojan. V dogovoru
z lokalnimi, ampak res zelo
lokalnimi oblastmi, bodo po
novem na območju deponije
Tenetiše živeli člani družine
Strojan. Predstavniki vlade
so se namreč včeraj zvečer
mimo župana Perneta na
skrivaj sestali ožjo ekipo zainteresirane javnosti iz Tenetiš in Mlake.

Deponija ne, Strojanovi da
Krajane iz okolice deponije
Tenetiše zadnji poraz na referendumu ni zlomil, nasprotno, še bolj jih je podžgal, da zadevi naredijo konec in se odločijo za resnid
na ljubo manj dobro, pa vendarle rešitev, kaj narediti z
območjem deponije. Znano
je, da so prizadeti prebivalci
Mlake in Tenetiš vseskozi
bili navdušeni nad regijsko
deponijo. Ampak ne pri njih.
Kranjsko županstvo pa je
vztrajalo pri svojem. Dolgoročno vizijo t ^ a območja so
videli samo v razvoju regijske
deponije, kamor bi vozili
smeti z Gorenjskega, kasneje
Slovenije, po letu 2 0 2 0 pa
tudi iz sosednjih evropskih
držav. Ves projekt je menda
skrbno popisan v elaboratu
Tene& je smetiše, ki je zaenkrat še skrbno varovana
skrivnost, ampak ne za Malega brata, ki sem ga že uspel
do polovice prebrati. Čez
sem že na 82. strani, zgodba
je zanimiva, se razpleta in računam, da bom elaborat prebral do ponedeljka. Potem bo
novim bralcem najbrž na vo-

Prve znake dobrodošlice za Strojanove že vidimo. N a fotografiji sta turški šotor in manjši
šotor, primeren za dvojčke, ki ga bodo ob sprejemu podarili Strojanovim.
Ijo v kranjski knjižnici. Vendar pa se je vse skupaj čez
noč spremenilo, namreč slovenska vlada, bistra in zvita,
kot je, je krajanom Mlake in
Tenetiš ponudila novo solucijo. Namesto regijske deponije jim je predlagala, da v
svoje okolje sprejmejo družino Strojan, ki se bo v Tenetišah zagotovo počutila odlično. Kot smo izvedeli od vira,
ki ga ne bom imenoval, je pa
prisostvoval na sinočnjemu
sestanku, so okoličani deponije z odprtimi rokami sprejeli možnost, kd jim jo je ponudila vlada. Strojanovi naj
bi se v Tenetiše preselili do
letošnjega božiča.

Prijatelji za naše otroke
Kot smo izvedeli od krajanov, so ti navdušeni nad
predlogom. "Naši otroci
bodo končno dobili družbo
svojih let. Res, da ne bodo
več mogli nastopati s transparenti na protestih, čeprav
si tega tako zelo želijo, ampak smo jih nekako le uspeli
prepričati," je povedal kra-

jan, ki ne želi biti imenovan.
"Le redki otroci imajo tako
priložnost, da bodo lahko
skupaj z otroki Strojanovih
cele dneve brskali po smeteh
in se igrali s starimi odpadki
ter uživali v vseh skrivnostih,
ki jih taka deponija ponuja.
Poleg tega sem prepričan, da
se bodo od sovrstnikov lahko
naučili marsikaj, saj imajo ti
za sabo mnogo več izkušenj,
kot pa naša mladež. Navdušena krajanka je dodala, da
bo svoja dva šolarja kar izpisala iz šole, saj je ni boljše
šole, kot je življenje samo.
"Ce bo to življenje oplemeniteno z izkušnjami otrok naših novih sosedov, se za to
lahko s a m o še zahvalimo
vsem bogovom, višjim silam. ali kar slovenski vladi,
kd nam omogoča to srečo."

Odbor za sprejem
Domačini so že pripravili
odbor za sprejem Strojanovih. Intenzivno se pripravljajo na slavje. Kot smo izvedeli, so že povabili simfonični orkester, ki jim bo ob

dobrodošlici zaigral Odo
radosti, kokrški
gasilci
bodo Strojanovim otrokom
podarili ročno brizgalno iz
leta 1 9 2 1 , da se bodo lahko
otroci špricali po smetišču,
filozof Slavoj Žižek naj bi
pripravil šest ur dolg filozofski pogled na globalne
razsežnosti otroškega veselja, kmečke ženice iz različnih tovrstnih društev p o
Sloveniji pa bodo pripravile
jedačo in pijačo za vse prisotne. Slišali smo, da bodo
ponudile suši, karpačo, kaviar, argentinske zrezke,
burek, m o r s k e g a psa, bakla ve in podobne domače
dobrote ... U r a d n e izjave
Strojanovih o ustreznosti
bivališča še nismo dobili, je
p a Mirko v neki oštariji v
Šentvidu v Ljubljani razlagal, da so jim tokrat ponudili raj na zemlji, da bodo
imeli v upravljanju veliko
deponijo, da bodo vseskozi
deležni skrbnega varovanja
s strani sokrajanov in da
bodo lahko v goste vabili
svoje prijatelje sonarodnjake iz celega sveta.

Posadka v Volčjem brlogu
je štela več kot 2 0 0 0 ljudi, od
tega več kot 300 visokih generalov, 1 2 0 0 vojakov, 150
pripadnikov SS-a ... Okrog
celotnega območja so bile
postavljene mine in po vojni
so jih izkopali skoraj 54.000.
Hitler se je v času vojne veliko zadrževal v "brlogu", če bi
šteli po dnevih, vsega skupaj
okrog dve leti. Tu se je namreč počutil zelo varnega.
Najbrž vse do atentata, ki so
ga organizirali njegovi nasprotniki v generalskih vrstah. Ključni mož je bil polkovnik Claus von Stauffenberg, Id je imel dostop do nacističnega vojaškega vrha in
je kritičnega dne na sestanku
visokih oficirjev pod mizo
pustil torbo z razstrelivom.
Ta pa žal ali na Hitlerjevo
srečo ni ubila pravih ljudi.
Ubiti so bili štirje drugi oficirji, demoliran je bil celoten
prostor, medtem ko je fuhrer
atentat preživel le z nekaj poškodbami in novo mislijo, da
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Kot s m o izvedeli tik pred
zaključkom redakcije, se je
nekdanji slovenski selektor
in pisec slovenske nogometne pravljice Srečko Katanec,
potem ko se je poslovil od
makedonske reprezentance,
odločil, da svoje strokovno
nogometno znanje vnovči na
domačem terenu. Potem ko
je svoje usluge odrekel angleški reprezentanci, s m o ga v
petek videli v Lager baru, kjer
imajo sicer bazo igralci NK

Tinex Šenčur. V dveumem
pogovoru z vodstvom gorenjskega Ugaša iz Velesovega so
si možje segli v roke.
Vodja lokala nam je povedal, da je ob strežbi piva (požrli so ga par gajb) na uho
ujel, da bo Katanec trenerske
posle opravljal za en sendvič
s pet dek posebne, dvema rezinama JoŠta in dvema kumaricama ter tri ded pomarančnega soka z vodo v razmerju 2 : 1. Ostale podro-

bnosti o podpisu pogodbe še
niso znane. Želja vodstva
NK Velesovo je vrnitev v tretjo slovensko ligo, v prihodnjih petih letih pa uvrstitev v
Ligo prvakov. Sicer smo na
licu mesta poskusili dobiti
Katančevo izjavo. Ta je začel:
"Noooo, nooooo, 00000, goo000, 0000 metaši, boooo booojo ..." Žal do zaključka redakdje nismo uspeli pobrati
cele izjave. Nadaljevanje
bomo objavili prihodnjič.

ShUftlloftcsUz2a Mf
kjgabMprectiung an ai. JuK •:

Kovček z razstrelivom (označen s puščico) je bil odložen na
napačni strani mize, zato je Adolf Hitler (1) po srečnem
naključju preživel atentat. /Foio igo.iuvji«
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QRADEC/QRATZ IN LEDENE JASLICE
O d h o d avtobusa o b 6. uri iz Kranja. Vožnja d o nakupovalnega
centra IKEA ali direktno odhod v stari del mesta. Po p r i h o d u
v Gradec si b o m o ogledali staro m e s t n o jedro In se povzpeli na
grad, odkoder je lep razgled na mesto. Ogledali si bomo t u d i
Ledene jaslice v središču mesta.

SILVESTROVANJE
SARAJEVO cena: 135 EUR 30. u . - 2.1. 2008
RIMI N I cena: 125 EUR 30.12. - 1 . 1 . 2008
G A R D A L A N D 42 EUR 29.12. zagotovljen o d h o d

Naročniki Goranjskega glasa imalo 1 0 % popust
Pt^v« Agencija Unda po tel.: 04/235 84 20,041/248 773
ali Gorenjski glas po tel.: 04/20142 41.

Gorenjski Glas

ZA KRATEK ČAS
KAJ NAM PRINAŠA TA TEDEN
8. decembra 2007

Druženje s starimi prijatelji nam bo popestrilo sicer dolgočasen dan. Na trenutke nam bo uspevalo, da ne
bomo ves čas premišljevali o bremenih.

Sobota
Marija, Mirijam, Ljerka

9. decembra 2007
Nedelja
Valerija, Peter, Lea

lo. decembra 2007
Ponedeljek
Smiljan, Herbert, Maša

11. decembra 2007
Torek
Danijel, Damijan, Sabin

12. decembra 2007
Sreda
Aljoša, Sandi, Malka

13. decembra 2007
Četrtek
Lucija, Jošt, Otilija

14. decembra 2007
Petek
Dušam, Vojmir, Vencelj

0

Spoznanje, da v danih okoliščinah ne moremo storiti
ničesar, da bi bilo drugače, bo osvobajajoče in s tem, ko
se miselno oddaljimo, pridemo do informacij.
Marsikdo od nas igra igro, in to tisto, ki mu v danem trenutku najbolj odgovarja. Danes bo dan brez mask, lahko koga tako razočaramo, ali pa prijetno presenetimo.
Okoli nas so različni virusi in poskrbimo največ kar lahko, da se jim izognemo, čeprav bi kakšen dan v topli postelji zelo prijal, seveda brez visoke temperature.
Dokler imamo cilje in seveda želje, ki so plod ustvarjanja
le-tega, smo zmagovalci. Res, da je včasih cilj tako daleč,
da ga ne vidimo, smo z vsakim korakom bližje.
Je dan poslovnih uspehov in novih načrtov. Tudi v družinskem okolju je veliko akcije ali pa samo, mrzličnih,
prazničnih nakupov.
Dan se bo začel z dobrimi novicami, ki nas bodo popeljale v pozitivno razmišljanje vseh rešitev, ki se nam zdijo nemogoče.

TISOČ UGANK
ZA ODRASLE
Franc Ankerst vam zastavlja novo uganko. Odgovor
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, Bleiw/eisova cesta 4,
4 0 0 0 Kranj, s pripisom
"Tisoč ugank za odrasle".
Topla je In hladna,
ostra kakor meč,
kaj je ta vsakdanja
vse človeška reč?
Izžrebali in
nagradili
bomo dva pravilna odgovora (enega, ki ga bomo
prejeli preko SMS, in drugega, ki ga bomo prejeli
po pošti). Nagrado boste
prejeli po pošti. Pravilna
rešitev zadnje objavljene
uganke s e glasi: smrt. Tokrat s m o izžrebali Tončko
jelovčan in Ano Bogataj.

HOROSKOP

TANJA in MARICA

Oven (21.3. - 214.)
Na strpnost nekoga se ne smete zanašati, saj se lahko zato opečete. Ž e nekaj časa prelagate določeno
zadevo in skrajni čas je, da jo dokončate, ne da vas
na to kdo opozori. Uspeh bo že .v koncu tedna.

Bik (224. - 20.5.)
Le če boste sprejeli dane okoliščine, boste dobili vse
tisto, kar si boste zamislili. Na čustvenem področju
boste zelo pogumni in končno boste razkrili svoje
občutke, ki ste jih dolgo časa skrivali.

Dvojčka (21.5. - 21.6.)
Visoko merilo, ki ga imate do sebe, se vann lahko
maščuje. Ponavadi se ravno v majhnih stvareh skriva sreča. Prisiljeni boste, da to srečo poiščete v sebi
in s tem boste prišli nazaj do notranjega miru. V ljubezni bodite pogumni in stopite korak naprej.

Rak (22.6. - 22.7.)
č e z cel teden boste zasuti z delom in ne boste si
mogli privoščiti raznih izgovorov, da bi se obveznostim izognili. So stvari, ki jih lahko uspešno rešite le
sami, in ne morete računati na pomoč drugih. Modrega nasveta pa le nikar ne zavrnite.

Lev (23.7. - 23.8.)
Ker boste dobili še dodatne informacije, se vam ne
bo težko odločiti, in čakali boste na rezultate, od katerih si veliko obetate. Pred vami so tudi novi poslovni podvigi, ki se jim boste kot ponavadi težko
uprli,
«...

Devica (^.8. - 23.9.)
Dogodki vas bodo začeli prehitevati in komaj boste
kos sprotnemu dogajanju. Marsikaj kar vam je do
sedaj ostalo skrito, se bo pokazalo. Zelo prijetno boste presenečeni tudi zaradi financ, saj imate v mislih kar grozno sliko. Torek bo vaš srečen dan.

Tehtnica (24.9, - 23,10.)
Prve dneve v tednu se boste prepustili lenarjenju in
prav bi vam prišel kakšen dan dopusta. Vživeli se
boste v domače okolje, kar vam bo ugajalo. Proti
koncu tedna pa se vas bo lotila delovna vnema, z
mislijo, da se približujejo prazniki.

Škorpijon (24.10. - 22.11.)

TANJA ODGOVARJA IN RAZKRIVA SKRIVNOSTI SANJ
"Špela"

veliko preveč navezana na
tebe, ne pozabi dejstva, da
otrok slej ko prej odraste in
gre svojo pot. V njej iščeš uteho, kar ni prav. Vprašaj se, kaj
bo, ko odraste, kaj bo potem
s teboj. Prav je, da jo imaš
rada, da za njo skrbiš in ji posvečaš svoj čas, a ona je svoj
mogoče porabila zame, čeprav človek s svojo prihodnostjo.
vem, da ima vsak svoj križ.
Ne smeš zameriti mojih besed, so tudi tvoje, a jih ta treTako obširnega pisma, kot je
nutek še nisi pripravljena slitvoje, še nisem dobila, in naj
šati. Glede partnerja... Vprati povem, da sem ga prebrala
šaj se, ali si srečna. Odgovor
večkrat. Res, vsak od nas ima
poznava obe. On ima dve živsvoj križ in vsak za svojega
ljenji, enega s teboj, drugega
misli, da je najtežji. Taki smo
tam, kjer ga pač ima. Ob
in ne bomo se spremenili, saj
njem razen finančne varnovsak za sebe najbolje ve. Najsti, pa še ta je odvisna od njeprej moraš sebi postaviti negove dobre volje, lastništva in
kaj vprašanj, oziroma se s sedrugega izživljanja, nimaš
boj pogovoriti in biti iskrena.
nič. Je zadnji čas, da se vpraSina vedno bolj pogrešaš in
šaš, ali ti je to res dovolj. Ko
on tebe. V trenutku odločitve
opisuješ svojo idilo, je res kot
si se odločila prav, sedaj pa je
v pravljici, a ta pravljica se bo
prišel čas, da z njim dorečeš,
enkrat končala, ti pa moraš
saj ni prav, da imata tak odposkrbeti, da bo konec zgodnos. On je tvoja preteklost, ki
be, zate in za otroka srečen.
je del tvojega življenja. Hči je
Draga Tanja, že kar nekaj časa
prebiram tvoje nasvete in moram priznati, da mi je najbolj
všeč prav pozitivnost, ki veje iz
tvojih odgovorov. Čutim, da
stojim na razpotju in ne vem
kam. Hvala za čas, ki ga boš

Imaš mačka v žaklju, saj veš,
danes imaš vse, jutri lahko nimaš nič, niti strehe nad glavo. Lepo je biti pod jasnim
nebom, a ne za vedno. Ne razumi me narobe, le oči ti skušam odpreti. Če bi pismo, ki
si ga napisala, prebrala sama
sebi na glas, bi vedela bolj o
čem ti govorim. Vredna si in
boš le toliko, kolikor visoko
ceno si boš postavila in cene
proti njemu, veš, da nimaš,
saj se obnaša tako, kot da si
njegova lastnina. Čim bi ti dovolil, da se zaposliš bi zgubil
nadzor oziroma kontrolo nad
svojim življenjem, kar mu ne
bi bilo po godu. Uživa ob
tem, da si samo njegova in
ne bi trpel, da se s kom družiš, ali pogovarjaš. Svoje obnašanje hočeš ali nočeš prenašaš tudi na hčerko in verjamem, da ji želiš boljše življenje kot ga imaš sama. A če
ne boš nič spremenila, ti bo
želja po njeni boljši prihodnosti, obstala. Praviš, da je

težko vleči poteze, če je človek sam ali z malim otrokom. Pred pomembnimi življenjskimi odločitvami, je človek vedno sam, ne glede koliko drugih ljudi ga obdaja.
Vprašaj se, kaj si želiš zase,
za hčer in navsezadnje tudi
za sina in v trenutku boš poznala vse odgovore. Pogled v
karte ti obeta velike spremembe, zamenjavo okolja,
seveda čez čas in srečo v ljubezni, a ne s tem partnerjem.
Prvo kar moraš narediti je to,
da poiščeš zaposlitev, varčuješ svoj denar, da občutiš
pravo, lastno finančno varnost in ne njegove miloščine.
Dom, ki ga imaš sedaj, so le
stene, ki ti ne dajejo ne ljubezni in ne topline. Od partnerja ne pričakuj, da se bo
spremenil, spremeniš se lahko ti. V tebi je dovolj poguma, potrebna ti je samo odločitev in verjamem, da boš
uspela. Javi se še kaj, želim ti
vse dobro.

Prvi dnevi v tednu ne bodo najboljši za večje sprem e m b e . Raje počakajte do sredine tedna in šele
nato pojdite v akcijo. Načrt vam bo v celoti uspel. V
ljubezni ne boste zadovoljni le z avanturo, kar boste
dali tudi jasno vedeti.

Strelec (23.11. - 21.12.)
Zaradi preobremenjenosti boste začasno izgubili nadzor nad situacijo. Nekaj časa boste zato stali na mrtvi
točki in nič se vam ne bo dalo dopovedati. Šele novice
ob koncu tedna vas bodo sprostile in spet bo vse v redu.

Kozorog (22.12. - 20.1.)
č e se boste zanašali in čakali na delo drugih, si boste s tem samo zmanjšali možnosti za čim večji uspeh. Prav nič ne bi bilo narobe, če bi včasih upoštevali nasvet osebe, ki vam hoče samo dobro. V tem
tednu vam bo motivacija samo upadla, a to bo za
vas le izziv.

Vodnar (21.1. -19.2.)
Kljub raznim nasprotovanjem boste vztrajali pri svojih načelih in ne boste se hoteli premakniti niti za
milimeter. Reakcije bodo različne, kar pa vam ne bo
vzelo poguma. V ljubezni boste v sredini tedna zelo
presenečeni.

Ribi (20.2. - 20.3.)
Prve dni v tednu s e vas bo polastil dvom in bali se
boste razočaranja. Presenečenje, ki pa vas čaka v
koncu tedna, bo tako veliko, da boste v trenutku pozabili na vse, kar je bilo slabega. Še v pravem času
boste uspeli rešiti zamujeno.
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NAGRADNA KRIŽANKA
Prodaja v
poslovalnicah:

TEREZA KESOVIJA.

^
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Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz
črk z oštevilčenih polj in
vpisano v kupon iz Križanke) pošljite na dopisnicah do ponedeljka, 17.
decembra 2007, na Gorenjski glas, Bleiweisova
cesta 4, 4 0 0 0 Kranj, p.p.
124. Dopisnice lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo.

ggKOMPAS

22. 12. 2007 ob 20. uri

VRH NA
PRIMORSKEM

6 vstopnic za koncert
Jana Plestenjaka
6 vstopnic za koncert
Tereze Kesovije
in dalmatinske klape
Intrade
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KRANJ
DVORANA ZLATO POLJE

DOMŽALE
DVORANA KOMUNALNEGA CENTRA
23.12. 2007 ob 17. uri

Med pravilnimi
eSitvami bomo izžrebali
2 nagrajencev
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DRUŽABNA KRONIKA

ZA MIKLAVŽA ECO IN 50 CENT
Bil je pester teden. Mednarodno obarvan. Prestolnico sta obiskala italijanski mislec in pisatelj
Umberto Eco in ameriški raper 50 Cent. Avstrijci so pripravili zabavo ob izdaji nove revije, najbolj
trendovski pa je bil letos Miki Muster.
Alenka Brun
a teden je Ljubljana gostila dvoje
slavnih imen. Sicer s popolnoma
druga6iih področij, a vseeno za svojo ciljno
publiko izredno zanimivi. V
sklopu Tedna univerze je v
Ljubljani častni doktorat prejel italijanski mislec in pisatelj Umberto Eco, ki je verjetno eden največjih romanopiscev v svetovnem merilu.
Predvsem ga poznamo po
njegovem literarnem prvencu Ime rože, večina pa se
spominja tudi istoimenskega filma s Seanom Conneiyjem v glavni vlogi. Drugo

T

znano ime je ameriški raper
50 C e n t Glasbenik, ki naj bi
organizatorjem dogodkov
povzročal precej preglavic s
svojimi posebnimi zahtevami, se je v grosupeljskem
Kongu, kjer je preživel nedeljski večer, počutil odlično.
Kdor ga je za trenutek želel
slišati in videti, je to lahko
storil dan prej v enem izmed
lokalov ljubljanskega BTC-ja,
kjer so si privoščili nastop
zvezde za rojstnodnevno zabavo - če temu lahko tako rečemo. Raper pa je v Kongu
slavnostno odprl tudi svojo
sobo.
Trend 2007, slovenske nagrade za modno in vizualno
ustvarjalnost, so podelili na
slavnostni torkovi prireditvi v

prostorih Narodnega muzeja
Slovenije v Ljubljani. Hkrati
je bila v gradu Tivoli zabava
avstrijske revije H.O.M.E, ki
prihaja na slovenski revijalni
trg resneje z novim letom.
Enostavno, a vseeno dovolj
glamurozno, da organizatorid zabave (Gorenjki, ki sicer
že dalj časa živi in deluje v
Ljubljani) Majdi Vrhovnik, ki
je tokrat prvič izpeljala tako
velik event, lahko le čestitamo. Revija je namenjena ljubiteljem lepega, predvsem
pa zunanjega in notranjega
dekorja. Zaenkrat predstavlja
avstrijsko-nemški način razmišljanja, italijanske dizajnerje, svetovna imena teh
krogov, manjka ji še 'okus'
slovenskega.

Letošnje Trendovo priznanje za življenjsko delo je prejel akademski kipar, ilustrator, animator, režiser in novinar, dvainosemdesetletni
Mild Muster. Njegovi stripi o
Lakotniku, Zvitorepcu in Trdonji so doživeli kar nekaj
ponatisov, preživeli različne
oblike vladavin in med stripovskdmi liki so še vedno izredno priljubljeni. Po njih
segajo tako starejše kot mlajše generacije ljubiteljev stripa.
Ker je december, ne smem o pozabiti na začetek obdobja, ko nas najprej obišče
Miklavž, potem pa konec
meseca za nasmeh na ustih
poskrbita še Božiček in dedek Mraz.

VRTIMO G l o b u s
Tožita proizvajalca zdravila
Dennis Quaid in njegova žena Kimberl/ tožita farmacevtsko podjetje, ki
proizvaja zdravilo za redčenje krvi
heparin, saj bi zaradi prevelikega odmerka njuna novorojenčka skoraj
umrla. Igralec meni, da so bili v podjetju malomarni, saj so različne koncentracije zdravila zapakirali v enako embalažo, zato sta
dvojčka Thomas Boone in Zoe Grace dobila tisočkrat
večji odmerek od normalnega. Zahtevata 50 tisoč dolarjev odškodnine, a kot pravita, ne gre za denar, ampak da
se kaj podobnega ne bi ponovilo.

Največje zaslužkarice
Najbolje plačana hollywoodska igralka
je Reese Witherspoon, ki za film dobi
med 15 in 2 0 milijonov dolarjev, poroča
Hollywood Reporter, kjer vsako leto objavijo lestvico najbolje plačanih igralk.
Čeprav je njen zadnji film Ugrabitev
spodrsljaj, še vedno zasluži največ. Sledi ji Angelina jolie, ki dobi podobno vsoto zelencev, njen
zadnji film Beowulf pa ji je prinesel le osem milijonov.
Tretja je Cameron Diaz, ki za film zahteva 15 milijonov
dolarjev.

Hopkins kot pianist
Legendarni igralec Anthony Hopkins, ki
je posnel več kot 70 filmov, se bo na starost posvetil svoji drugi veliki strasti glasbi. Njegova dolgoletna želja je, da bi
igral klasično glasbo v spremljavi z orkestrom, svoje nastope pa bo popestril z
anekdotami, ki so se mu pripetile med
snemanji. Britanski glasbenik Malcolm Luker, ki mu bo
pomagal organizirati svetovno turnejo, meni, da bodo
ljudje presenečeni nad njegovim talentom: "Je neverjeten pianist in zelo prijeten človek."

Na skrivaj z varuško

Umberto Eco / fmo:zakiop

50 Cent (v zlato-belem jopiču) 1 f<«O: Ni« Bbs

Nagrajenec Miki Muster In jožica Brodarič, ustanoviteljica
in avtorica projekta I r e n . Nagrade so podelili že sedmič
zapored. / Foto:zaHop

Vsestranski Aljoša Rebolj in zadnje čase dokaj popularna
spremljevalka letošnje miss Hawaian tropic Tamara
Popovič. Dekle ima novo oprsje. / FOIO: zaHop

Vremenarka A Kanala Danica Lovenjak in prodajna
menedžerka nove avstrijske revije Marjana Rihtar / FOIO; zjiciop

Avstrijski predstavnik revije H.o.m.e. Thomas MachhoerndI
in organizatorka zabave ter PR Majda Vrhovnik/Foto:zakiop

Ethan Hawke, ki je od ločitve od Ume
Thurman veljal za samskega, se že dve
leti na skrivaj videva z varuško svojih
otrok. Varuška Ryan naj ne bi bila kriva
za ločitev, saj sta se zbližala šele po ločitvi, ko 9-letne Maye in 5-ietnega Levona ni več pazila, kljub vsemu pa sta svojo ljubezen razkrila šele sedaj. Igralec je pred kratkim
priznal tudi, da je zakon propadel zaradi ljubosumja, saj
je bila njena kariera uspešnejša od njegove.

Osemnajstletna Ines Turk prihaja iz Šmarij pri Jelšah.
Letos je svetlolasa lepotička osvojila naziv Lepa soseda
2 0 0 7 , z omenjeno lento pa v uporabo tudi malo
Mazdoz. /Fotoizjktop

