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Zgradili deset kilometrov l<analizacije
v Šenčurju so v zadnjih dveh letih za gradnjo fekalne kanalizacije in druge
infrastrukture porabili 3,57 milijona evrov.
SIMON ŠUBIC

Šenčur - V Šenčurju so pred
kratkim v uporabo uradno
predali novozgrajeno fekalno kanalizacijo, obnovljeno
vodovodno omrežje in drugo komunalno infrastrukturo. Kot je pojasnil šenčurski
župan Miro Koželj, so v zadnjih dveh letih v zemljo
položili prek deset kilometrov fekalne kanalizacije in
vodovoda, tri kilometre meteorne kanalizacije in asfaltirali prek 31 tisoč kvadratnih metrov cestnih in uličnih površin, kar je stalo 3,57
milijona evrov. S tem so
omogočili gradnjo 830 individuakuh priključkov na ka-

nalizacijsko omrežje, od
tega je že zgrajenih 428 priključkov.
Drugi operaterji - Telekom Slovenije, Elektro Gorenjske, Gratel in Tele-tv - so
hkrati obnavljali ah gradili
svoje komunalne vode, tako
da je bilo zgrajenega prek
enajst kilometrov telekomunikacijskega omrežja, deset
kilometrov omrežja kabelske televizije, položenega pa
je bilo tudi prek enajst kilometrov optičnega kabla, kar
je stalo 630 tisoč evrov.
Gradnjo fekalne kanalizacije so sicer v Šenčurju začeli že leta 1997, v času županovanja Franca Kema, ko so
začeli graditi tudi povezoval-

ni kanal do centralne čistilne naprave Kranj, na katero
so se priklopih v letu 2001.
"Sedaj so v Šenčurju bistveno prijaznejše bivalne razmere kot v drugih krajih v
občini. Žal nam v Šenčurju
ni uspelo zgraditi edino plin o v o ^ e g a omrežja, ker nismo našli koncesionarja, ki
bi bil pripravljen vložiti v
njegovo gradnjo," je povedal
župan. Pojasnil je še, da na
občini že pripravljajo projekte za gradnjo primarne
fekalne kanalizacije in obnove vodovoda tudi v preostalih vaseh, z njimi pa
bodo v prihodnosti kandidirali na razpisih za evropski
denar.

Korak naprej v Planici
Večina lastnikov se strinja s prodajo zemljišč za gradnjo Nordijskega
centra Planica, v kratkem naj bi pričeli sklepati pogodbe.
URŠA PETERNEL

Rateče - Projekt Nordijski
center Planica je od minulega četrtka zvečer vendarle
nekoliko bliže uresničitvi.
Na izrednem zboru se je
večina lastnikov zemljišč
strinjala s prodajo po ceni
18 evrov za kvadratni meter.
Tako bo država oziroma ministrstvo za šolstvo in šport
lahko začelo pripravljati in
sklepati pogodbe z lastaiki,
ki so se s prodajo strinjali. Z
nekaterimi od njih, ki se
bolj nagibajo k oddaji zemljišč v dolgoročni najem, pa
naj bi se še skušali dogovoriti. Kot je dejal kranjskogorski župan Jure Žerjav, ki

99

S

se je tudi udeležil izrednega
zbora (medijev niso pustili
zraven), je bil pred sestankom kar malce skeptičen
glede odločitve lastnikov. A
z odločitvijo za prodajo je
zadovoljen, saj to pomeni,
da se bo v Planici vendarle
zgodil napredek. "Dejstvo
je, da s sedanjo infrastrukturo v Planici čez nekaj let
tekem ne bi več mogli pripravljati. Zato sem zelo vesel, da je prišlo do dogovora
z večino lastnikov," je poudaril župan. Dodal je tudi,
da je zelo pomembno, da so
bili na zbor vabljeni vsi
zemljiškoknjižni lastniki in
ne le člani Agrarne skupnosti Rateče-Planica.

Do marca 2008 naj bi država pridobila vsa potrebna
zemljišča, nato pa začela
uresničevati 94 milijonov evrov vreden projekt. V prvi vrsti naj bi obnovili skakalnice,
nekatere naj bi prekrili tudi s
plastično maso ozdroma keramiko, tako da bi omogočale treninge in tekme prek celega leta. Poskrbeli naj bi za
osvetlitev in 2Hsneževanje. V
načrtu je tudi gradnja tekaškega stadiona, žičnic, atletskega in nogomemega stadiona, kolesarskih in sprehajalnih poti. Načrtujejo tudi ureditev parka kulturne dediščine in informacijskega prostora. Tako bo Planica postala
sodoben nordijski center.

Z rezanjem traku so fekalne kanalizacijo v Šenčurju tudi simbolično predali v uporabo.

KRANJ

Skakalci v Beljak,
biatlone! na Pokljuki
Ta teden bi morala Gorenjska gostiti tekmi svetovnega
pokala v biatlonu na Pokljuki
in smučarskih skokih v Kranju. Medtem ko so pokljuški
organizatorji v boju z naravo
zmagali, pa so bili kranjski
organizatorji premagani. Po
nedeljskem ogledu skakalnice so morali tekmo odpovedati, namesto v Kranju pa bo
tekma že v četrtek v Beljaku.
Več na 9. strani. V. S.

LJUBLJANA

Na čelu državnega sveta spet Gorenjec?
jutri, 12. decembra, bo ustanovna seja novo izvoljenega državnega sveta. Bo prvi državni svetnik spet Gorenjec.' Kot
kandidata za predsednika se namreč omenjata jože Mencinger, nekdanji rektor ljubljanske univerze, Jeseničan po
rodu, in Blaž Kavčič, doma iz Dorfarij. D, Ž.

"So vam vrnili velik del vplačanega denarja?"
Posebno obvestilo!
Cenjene stranke obveščamo, da smo zaradi izjemnega zanimanja za množico odličnih
naložbenih priložnosti delovni čas podaljšali, vstopne stroške pa znižali!
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• tiiiMiir tiit

ifiKD
Finančna točka
premoJenjsto svetovanje. d.o.o>.

www.financna-t0ck3.si
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Denar za novorojenčke

Davkarji vzeli denar
Tržiču

Lastniki bi lahko
sekali več

Župan je poletel
199 metrov

Občina Tržič je ob koncu novembra
morala plačati Davčnemu uradu
Kranj prek 263 tisoč evrov. Župan Borut Sajovic meni, da so plačali napako
države ob poravnavi nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča.

Lastniki gozdov v enoti Kranjska
Gora 50 v zadnjih desetih letih posekali 96473 kubičnih metrov lesa ali
skoraj polovico manj, kot bi ga lahko.
Predlagani načrt za prihodnjih deset
let jim omogoča posek 234 kubičnih
metrov lesa.
g

Obiskovalci Kajžnkove hi$e v Ratečah se odslej lahko preskusijo v računalniški simulaciji planiških poletov.
Pn/i se je po naletu planiške velikanke spustil kranjskogorski župan Jure
Žerjav. Prvič je poletel 152 metrov,
drugič je pristal pri 199 metrih.

V torek bo ddnojasno
z zmerno oblačnos^o
injutranjo me§o po Minah.
V sredotopretežno oblačno.
V četrtek bo spet več sonca.

VeliJca večina gorenjsi<ih občin poskuša pomagati staršem oz. njihovim novorojenčkom. Najbolj radodarni so v občinah Bled in Gorje, v
občini Jezersko pa razmišljajo, da bi
enkratno denarno pomoč celo zvišali
na petsto evrov.

jutri: pretežno oblačno

POLITIKA
KRAN)

Sodba se mu zdi žaljiva za Slovenijo
Vodja gibanja Združeni ob lipi sprave, jurist in kritik pravosodja Stanislav Kiep je prejšnji teden na oglasno tablo pred svojo
pisarno v Kranju obesil velik plakat (na sliki). Na njem je bilo
zapisano: Žaljiva za Slovenijo je sodba višjega sodišča v Ljubljani CP 3477 z dne 10. oktobra 2007 po tožbi Ladka Cankarja
iz Bodovelj. O slednji smo pred kratkim že poročali. Stanislavu
Klepu, ki zastopa Ladka Cankarja, se zdi sedaj že pravnomočna sodba žaljiva, ravnanje sodnikov v tem in še nekaterih primerih pa ogabno. Zoper sodbo je že vložil pritožbo in revizijo,
nanjo pa javno opozoril tudi tako, da je izobesil plakat. D. Ž.
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Gorenjski Glas
Knjigo prejme ANGELCA JOŠT z Jesenic.

danica.zavrl@g-glas.si

Prednosti in pasti pokrajin
Mestni odbor SLS Kranj je prejšnji teden pripravil okroglo mizo o regionalizaciji Slovenije. Njen gost
je bil minister za lokalno samoupravo Ivan Žagar.
DANICA Z A V R I Ž L E B I R

Kranj - Uvedba pokrajin je
eden največjih projektov slovenske vlade, doseči pa ima
n a m e n decentralizacijo države, uravnotežen razvoj
vseh njenih delov, čezmejno
sodelovanje in primerljivost
z državami Evropske unije.
Država bo del nalog prenesla
na pokrajine, s tem pa tudi
za 1,2 milijarde evrov denarja in kader, je pojasnil minister Ivan Žagar svojim strankarskim kolegom v Kranju.
Okrogla miza je bila sicer deležna pičlega obiska, udeleženci pa tudi niso izvedeli
nič posebno novega. Novo je
to, da v parlamentarni postopek prihajajo nadaljnji trije
od šestih zakonov, med njimi tudi zakon o ustanavljanju pokrajin, ki potrebuje
dvetretjinsko večino, njegovo izhodišče pa je 14 pokrajin. Javna razprava je letos
poleti dala nekaj novih rešitev, nekatere je vlada tudi
upoštevala, število pokrajin
pa ostaja. Eden od predlogov
je bil za šest pokrajin, kar pa
se zdi ministru Žagarju ne-

Od leve: predsednik mestnega odbora SLS Franci Rozman,
minister Ivan Žagar in Boštjan Gasser
realno, češ da med njimi ni
niti Koroške niti Prekmurja,
brez njiju pa si je težko predstavljati regionalizadjo države. Število 1 4 je utemeljeno
na sedanjih 1 2 statističnih
regijah, ki so žive in je na teh
osnovah lahko graditi prihodnje pokrajine. Gorenjska
je na pokrajinskem zemljevidu enotna pokrajina z dvesto tisoč prebivalci. Razdelitev te pokrajine ni smiselna,
meni minister Žagar, na Gorenjskem naj raje razmišlja-

jo o tem, kako bodo posam e z n e dejavnosti razdelili
po več sedežih pokrajine, da
to ne bo povzročalo novega
centralizma. Minister Žagar
je še povedal, da bodo pokrajinski zakoni verjetno sprejeti v prvi tretjini prihodnjega
leta, tako da ob parlamentarnih volitvah lahko računamo
tudi na volitve v pokrajinske
svete. Če pa projekt ne bo uspel, to regionalizadjo Slovenije lahko zaustavi za nadaljnje desedetje.

Občinstvo je zanimalo, kaj
bo Gorenjska pridobila s pokrajino, kakšne so morebitne
pasti in nevarnosti, katera
področja bo pokrivala prihodnja pokrajina namesto
države, kakšna bo vloga Kranja in kakšna manjših središč, kako bo s preselitvijo
upravnih nalog na pokrajine
in podobno. Nevarnosti sta
vzpostavljanje pokrajinskih
centralizmov in povečanje
administrativnih nalog, čemur se je z učinkovito upravo mogoče izogniti, odgovarja minister. Gorenjska pridobi možnost bližnjega odločanja o stvareh, ki zadevajo pokrajino, pridobi pa tudi 1 2 0
milijonov evrov denarja za te
naloge, pol ga bo porabila za
delovanje pokrajine, pol za
investidje, denar pa bo lahko
črpala tudi iz evropskih skladov. Kranj bo pokrajinsko
središče, pomembno pa je,
da se razvijajo tudi druga
manjša središča, kjer naj bi
bili sedeži nekaterih pokrajinskih ustanov. Upravne naloge bodo na istih lokadjah,
kakovost in dostopnost storitev pa enaki kot doslej.

KOTIČEK ZA NAROČNIKE

Popraviti krivice zaposlenim v železarnah

Zvesti Gorenjskemu glasu

DANICA ZAVRL Ž L E B I R

Navdušen čebelar, predsednik Medobčinske zveze čebelarskih društev Kranj, je Ivan Košnjek svojim čebelam predan
že 4 2 let. Spomladi in poleti vozi čebele na različne konce
Slovenije na pašo. Od Prekmurja, kjer so velika polja oljne
repice, Logaške planote s hojo do Jelovice in Kočevske.
Medvedje so na Kočevskem in Logaški planoti že trikrat razdejali nekaj panjev, ko so bile čebele na paši, Ivan pa s e na
srečo z nobenim še ni srečal iz oči v oči. Je tudi vzreditelj
kranjske sivke, ki se med različnimi pasmami čebel najbolje
obnese po Izkoriščanju paše. Ob povprečni letini dobi čebelar od 30 do 4 0 kilogramov medu od družine. Staro slovensko poimenovanje za med je strd. Kot pove Košnjek, s m o
Slovenci kar dobri potrošniki medu, povprečno ga na prebivalca porabimo 9 0 dekagramov letno, kar nas uvršča v evropski vrh.

Ivan Košnjek pred svojim čebeljnakom
Naročniki Glasa so pri Košnjekovih že od vsega začetka. Ivan
zelo rad bere razne podlistke, včasih že težko čaka nadaljevanje, 2 zanimanjem prebere tudi lokalne novice. Z ženo imata
štiri hčere in sina ter devet vnukov. Okoli novega leta pa z radostjo pričakujeta rojstvo prvega pravnuka. E. N.

Ljubljana - Socialni demokrati so vložili predlog Zakona o
spremembi zakona o privatizadji Slovenskih železarn, s
katerim žeUjo popraviti krivice, ki so prizadele zaposlene
in že upokojene delavce ob
prodaji SIJ ruskemu konglomeratu Koks. Koalidjska večina na parlamentarnem odboru za finance in monetarno
politiko ter odboru za gospo-

darstvo se je odločila, da je poprava krivic neumestna. "Socialni demokrati smo poudarili, da so se zaposleni v Slovenskih železarnah zavestno
odpovedali delu zaslužka, da
bi sanacija železarn uspela.
Ko je sanadja uspela, se je vlada Janeza Janše odločila, da
podjetje proda, pri čemer je
sprejela
ponujeno
ceno
190,73 evra za delnico, čeprav
so neodvisne cenitve pokazale, da je cena delnice že v letu

2001 znašala prek štiristo evrov (sto tisoč tolarjev). Še bolj
bode v oči dejstvo, da je rusko
podjetje KOKS na svojih
spletnih straneh objavilo, da
je za nakup plačalo tristo milijonov evrov, vlada pa trdi, da
je za kupnino prejela le 105
milijonov. Socialni demokrati
se upravičeno sprašujemo, za
kakšne namene in komu je
bila razlika izplačana," poudarja Darja Lavtižar Bebler.
"Za prebivalce na Gorenj-

skem in Koroškem je situadja zelo neprijetna. Še posebej
za tiste, ki so večino svojega
življenja prejemali nižje plače, zaradi česar bodo danes
prejemali tudi veliko nižje pokojnine. Njihov trud, ki je bil
v obliki dela vložen v sanadjo
železarn, pa si bodo razdelili
akterji prodaje." Čeprav je koalidjska večina zamahnila z
roko ob reševanju tega problema, v SD upajo, da bo vlada
vseeno še enkrat premislila.

ŠKOFJA LOKA

TRŽIČ

Pred nedeljskimi predčasne volitve

Županova veriga

V nedeljo, i6. decembra, bodo na voliščih Codešič, Gosteče
in Sveti Lenart v občini Škofja Loka ponovne volitve za župana. Predčasne volitve bodo n . , 12. in 13. decembra na sedežu občinske volilne komisije (stavba upravne enote na Poljanski 2) od 9. do 17. ure. Volivcu ni treba pojasnjevati, zakaj
predčasno glasuje, pred volilnim odborom le podpiše izjavo,
da se volitev v nedeljo ne bo mogel udeležiti. Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno oglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom
na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja, torej do četrtka, 13. decembra. Volišče, dostopno invalidom, bo v prostorih VDC
Kranj, enota Škofja Loka (bivši CSS), Stara Loka 31. Volivd, ki
želijo glasovati na tem volišču, morajo to svojo namero sporočiti občinski volilni komisiji najpozneje tri dni pred dnem
glasovanja, prav tako do četrtka 13. decembra. Glasovati je
mogoče tudi po pošti, in sicer lahko glasujejo oskrbovanci
domov za starejše, ki nimajo stalnega prebivališča v domu,
ter volivci, ki so na zdravljenju v bolnišnicah. Svojo namero
so morali sporočiti občinski volilni komisiji na naslov Poljanska cesta 2, Škofja Loka, najkasneje sedem dni pred dnem
glasovanja, torej do 9. decembra. D. Ž.

Po lanski zamenjavi oblasti v občini Tržič prejšnji župan Pavel
Rupar ni našel časa za predajo poslov novemu županu. Borut
Sajovic ni prejel od njega niti županske verige. Ker v občinski
blagajni nI denarja za te namene, je Borutu kupila verigo soproga Janja za 25-letnlco njune zveze. Kot je povedal župan na
akademiji ob občinskem prazniku, veriga ni zlata, je pa dragocena. Vanjo so vgrajene značilnosti Tržiča, ki simbolizirajo bogastvo občine in povezanost njenega prebivalstva. S. S.
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Denar za novorojenčke
Najbolj radodarni do novorojencev so v občinah Bled in Gorje. V občini Jezersko razmišljajo, da bi
enkratno denarno pomoč za prvorojenca povišali na petsto evrov.
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P E T E R N E L , JASNA P A I A D I N

Kranj - Zagotavljanje sredstev za novorojenčke ni zakonska obveznost občin,
ampak je nadstandardna dejavnost. Kljub temu velika
večina gorenjskih občin poskuša pomagati staršem oziroma njihovim novorojenčkom, za vrsto pomoči pa se
občine odločajo različno. "V
blejski občini starši lahko izbirajo med enkratnim denarnim nakazilom v znesku
375,56 evra in med vrednostnim bonom v višini 4 1 7 , 2 9
evra, ki ga lahko uveljavlja v
treh trgovinah. Več staršev
se odloča za denar," je povedala Jerneja GašperSič z Oddelka za družbene dejavnosti na občini Bled. Podobno
je v občini Gorje; starši se
odločijo med vrednostnim
bonom, ki znaša 417,29 evra
in je namenjen nakupu otroške opreme, ali med denarno pomočjo, ki je 375,56 evrov. "V radovljiški občini podarimo vrednostni bon v višini 130 evrov, ki ga starši
unovčijo v otroški trgovini,
vsak novorojenček dobi še
knjižno darilo. Približno štirikrat na leto župan povabi
starše in njihove otroke na
sprejem, kjer jim čestita in
izroči darilo," je povedala
Manca Šetina, predstavnica
za stike z javnostjo v občini
Radovljica. V nekaterih drugih občinah, denimo v Trzinu, Moravčah, Železnikih,

Nakupovalna središča na obrobju mesta so
kupcem brez avtomobila
praktično nedostopna.

novorojenčki prejmejo praktično, največkrat knjižno darilo. V jeseniški občini bo s
prvim januaijem 2 0 0 8 začel
veljati odlok, p o katerem
bodo starši za vsakega novorojenčka prejeli enkratno denarno pomoč v višini dvesto
evrov. Doslej so enkramo denarno pomoč v znesku sto
evrov v tej občini prejemali
le socialno ogroženi starši. V
občini Trzin dobijo dvesto
evrov na otroka le socialno
šibkejši stai^i.

MATEJA R A N T

Enkratna denarna pomoč v občini na prvorojenca v evrih:
Bled
Bohinj

375.56
300

Cerklje

230

Domžale

/

Mestna občina Kranj
Moravče
Preddvor

100

Radovljica

Gorje

Šenčur

Jesenice

375. 56
200

Jezersko

125

Kranjska Gora

/

209

236.86

Lu kovica

280

Medvode

181,51
160

Mengeš

Nekatere občine zvišujejo
denarno pomoč za vsakega
naslednjega otroka v družini. V Šenčurju prvi otrok
dobi 125,19 evra, drugi
1 6 6 , 9 2 evra, tretji 2 0 8 , 6 5
evra ... V občini Jezersko
dajo prvima dvema otrokoma po 125 evrov, tretji dobi
2 5 0 evrov, razmišljajo pa o
tem, da bi pomoč povišali in

Ško^a Loka
Trzin

Tržič - Leta 2 0 0 2 je Občina
Tržič dobila nadomestilo za
uporabo stavbnega zemljišča
nekdanje tovarne ZLIT, Id ga
je kupilo podjetje Cablex. Pozneje so državni organi menili, da bi moral denar v stečajno maso za poplačilo upnikov. Taka je bila tudi razsodba po več letih od pritožbe
stečajnih upnikov. "Občina
Tržič je prejšnji mesec dobila
sklep Ministrstva za finance Davčnega urada Kranj o izvršbi na dolžnikova denarna
sredstva iz naslova neplačanih terjatev. Gre za dobrih
sto tisoč evrov glavnice, ki je
z obrestmi narasla na
263.494 evrov. Ta denar smo
nakazali Davčni upravi 29.

/

/
200

Vodice

209

Železniki

tiri
Žirovnica

prvorojencem podarili petsto evrov, za vsakega naslednjega otroka pa bi dodali 50
evrov. V bohinjski občini prvorojenec prejme tristo evrov, drugi otrok v družini
dvajset odstotkov več, tretji
pa štirideset odstotkov več.
V občini Domžale pravijo,
da se za denarno pomoč ob
rojstvu še niso omočili, da

Občina Tržič je morala plačati Davčnemu uradu Kranj prek 263 tisoč evrov.
Župan Borut Sajovic meni, da so plačali napako države ob poravnavi
nadomestila za stavbno zemljišče.
novembra. Ker zakon ne dopušča najetja kredita, ki sega
v naslednje proračunsko leto,
iščemo drage rešitve za finančno stisko. Z dobavitelji
se dogovarjamo za odlog plačil računov, skušali bomo izterjati neplačana nadomestila
za uporabo stavbnih zemljišč,
nekaj denarja pa pričakujemo
tudi od države za zemljišča
centralne čistilne naprave. Na
srečo nam je decembra uspelo izplačati plače, januarja pa
bo možno najeti premostitveno posojilo. Koliko dolga bo
imela občina konec leta
2 0 0 7 , je odvisno tudi od nakazila obljubljene pomoči države za odpravo posledic neurja," je povedala Marjeta Maček, vodja urada za finance
Občine Tižič.
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Davkarji vzeli Tržiču
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Gorenja vas-Poljane

Kamnik

Avtobusi do
trgovskih središč

"Prepričani smo, da so
naši občini storili krivico. Iz
tržiškega proračuna smo
morali dati denar za napako,
ki jo je storila država. PritožiU smo se ministrstvu za finance, od katerega pričakujemo ugodno rešitev v najkrajšem času. Občina ni bila
obveščena o zapletu, ki je
povzročil visoke zamudne
obresti. 2^to bi nam morali
odvzeti denar vrniti. Če se to
ne bo zgodilo, bomo morali
zmanjšati izdatke za investicije v proračunu za leto
2 0 0 8 , ^ e d e na nenačrtovane odhodke," je komentiral
tržiški župan Borut Sajovic
nov minus v občinskem proračunu, nad katerim visi že
veliko breme dolgov iz preteklosti.

/
/
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pa ponujajo druge nadstandardne programe na področju sodale. "Občina Škofja
Loka v osnutku občinskega
proračuna za leto 2 0 0 8
predvideva pomoč v višini
dvesto evrov za vsakega novorojenčka," pa je povedal
Jernej Tavčar, predstavnik
za stike z javnostmi v občini
Škofja Loka.

B O H I N J S K A BISTRICA

O proračunu za
prihodnje leto
N a novembrski seji občinskega sveta so svetniki prvič
obravnavali proračun občine za leto 2008. Načrtovani
prihodki znašajo dobrih 7,34
milijona evrov, odhodki pa
8,35 milijona evrov. Občina
bo vzela tudi 150 tisoč evrov
kredita, ki bo namenjen odkupu novih poslovnih prostorov za Knjižnico v Bohinjski Bistrici, ki bo v bivših
prostorih tekstilne trgovine.
Proračun
je
predvsem
usmerjen v ustvarjanje možnosti za gospodarsko rast In
čim manj v administracijo,
je v memorandumu zapisal
župan Franc Kramar. Največ
sredstev, dobrih 1,38 milijona evrov, pa je v proračunu
namenjenih
pridobivanju
projektnih
dokumentacij,
gradbenih dovoljenj in tudi
gradnji kanalizacije. Največ,
devetsto tisoč evrov, je namenjenih za gradnjo kanalizacije v Stari Fužini v nizki
coni. P. L

Kranj - Nakupovalna središča, pred katerimi se ponavadi
tre pločevine, so ž d precej
manj dostopna tistim brez avtomobila. T o je zmotilo tudi
našega bralca, ki ga zato zanima, ali so pri k r ^ j s k e m ponudniku javnih prevozov morebiti razmišljali o uvedbi posebne proge mestnega prometa do teh trgovin. Podobno, še razmišlja bralec, kot
imajo to urejeno v Ljubljani.
Vili Čimžar, ki skrbi za
usklajevanje linijskih prevozov pri Alpetoum, potovalni
agendji Kranj, je pojasnil, da
so avtobusi do nakupovalnih
središč na Primskovem že
vozili. "In sicer od odprtja
Mercatorja v aprilu 2 0 0 2 do
marca lani. Do tja je vodila
proga številka 9, s katero
smo kasneje dodatao pokrili
še Supemovo." A se je, dodaja Čimžar, proga izkazala za
nerentabilno, zato so jo ukinili. Število potnikov je bilo

namreč bistveno premajhno, da bi lahko pokrili stroške prevozov. "Zato smo se
poskušali s trgovd dogovoriti o sponzoriranju te proge, v
zameno bi jim namreč ponudili brezplačen oglasni
prostor na avtobusih." A se
jih je za to odločila le polovica, tako da je vse skupaj padlo v vodo.
Kljub temu pa so vsaj deloma poskrbeli tudi za potnike, Id nimajo lastnih avtomobilov. Mimo trgovskih
centrov na Primskovem namreč samo ob določenih
urah v dopoldanskem času
še vedno vozijo avtobusi na
progah številka 1, 2 in 3. Ob
tem je Čimžar še dodal, da
bodo vsa kranjska gospodinjstva v teh dneh prejela knjižico z novimi voznimi redi,
znotraj katere bo tudi anketa
o zadovoljstvu občanov z
mestnim prometom. V tem
okviru jim bodo lahko posredovaU tudi take in podobne
pripombe.

TRŽIČ

Šolski sejem
V četrtek, 13, decembra, ob 16,30 se t>o začel v Osnovni šoii
Tržič letošnji Novoletni bazar. Učenci iz Tržiča, Loma In
Podljubelja bodo na stojnicah razstavljali novoletne Izdelke,
ki jih bodo ponudili obiskovalcem. S prostovoljnimi prispevki bodo pokrili stroške z a porabljene materiale. S. S.
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Zametek
občinske policije
Občine Jesenice, Kranjska Gora, Žirovnica in
Gorje ustanavljajo skupno redarsko službo.
URŠA P E T E R N E L

Jesenice - Štiri občine zgornje Gorenjske • Jesenice,
Kranjska Gora, Žirovnica in
Gorje - so se odločile ustanoviti skupen medobčinski inšpektorat in redarstvo. Pobuda za tovrstno sodelovanje je
prišla z Jesenic in omenjene
tri občine so se nanjo odzvale. Kot je dejala Simona
Kancler z Občine Jesenice,
bo v skupni službi predvidoma zaposlen vodja medobčinskega inšpektorata, en inšpektor in trije redarji. Sedež
naj bi imeli na Jesenicah, občine pa bodo delovanje financirale sorazmerno, glede
na število prebivalcev. Tako
naj bi Občina Jesenice zagotavljala dobrih 63 odstotkov
denarja, Obdna Kranjska
Gora slabih 16 odstotkov,
Občina Žirovnica dobrih 12
odstotkov. Občina Gorje pa
slabih devet odstotkov. Kot je
dejala Kanderjeva, delovanje
tovrstnih organov sofinancira tudi država. In kakšne
bodo naloge bodočega skupnega inšpektorata in redar-

stva? Občine naj bi z delovanjem obeh služb veliko pridobile, zlasti na področju
ureditve okoljske problematike, prometne varnosti, pridobivanja turističnih taks ...
Tako bodo inšpektorji oziroma redarji med drugim lahko kaznovali povzročitelje
divjih odlagališč, "črne" priklope na javne komunalne
vode, veliko več pristojnosti
kot doslej pa bodo imeli redarji na področju javnega
reda in miru. Kot je dejal jeseniški župan Tomaž Tom
Mencinger, bodo postali nekakšni "občinski policisti".
Na pomisleke nekaterih jeseniških občinskih svetnikov, da bodo samo z enim
inšpektorjem in tremi redarji na začetku težko pokrivali
vse štiri občine, pa je Mencinger dejal, da se bo število
zaposlenih inšpektorjev in
redarjev v prihodnjih letih
zagotovo še povečalo. Občinski sveti sodelujočih štirih
občin naj bi predlog odloka
za ustanovitev skupnega
organa dokončno potrdili na
decembrskih sejah.

MOJSTRANA

Tudi letos žive jaslice v ledu v Mlačci
Konec decembra bodo v soteski Mlačca pri Mojstrani spet zaživele žive jaslice v ledu. Mojster ledu Pavel Skumavc že več
tednov ustvarja ledene slapove, igralci - letos jih bo nastopilo
kar 26, zvečine učencev in dijakov iz Mojstrane in Dovjega pa zagnano vadijo. Minuli petek so opravili tudi generalko, prvič v kostumih. Režiserka predstave je tudi letos Vesna Režonja, za scenarij nekoliko drugačne božične zgodbe pa je poskrbela Nataša Cotman. Predstave se bodo odvijale od 25. do
30. decembra 2007 ter i. in 2. januarja 2008. Na dan bodo po
štiri predstave, in sicer ob 16., 17., 18. ter 19. uri. U. P.

Ponosni na ustvarjalne ljudi
Tržič je 12. decembra pred 515 leti dobil trške pravice. Na akademiji so podelili občinska priznanja za
vidne dosežke.
S t o JA N S A J E

Tržič - Tržiška himna, ki sta
jo izvedla Pihalni orkester
Tržič in Mešani pevski zbor
Ignacij Hladnik, je napovedala petkovo slavje ob občinskem prazniku. Potem ko je
igralka Jana Kus predstavila
legendo o nastanku Tržiča,
so učenci iz Loma pod Storžičem razkrili občinstvu v
Dvorani tržiških olimpijcev
še eno zgodovinsko zanimivost. Leta 1492, ko je Kolumb odkril Ameriko, je dobil Tržič trške pravice. Zato
imajo 12. decembra občinski
praznik, je pojasnil tržiški
župan Borut Sajovic. V nagovoru domačinom, gorenjskim sosedom in gostom iz
tujine je opisal letošnje naložbe in načrte občine za naprej. Izrazil je ponos nad
prebivalci, ki so si z dosežki
zaslužili letošnja občinska
priznanja.
Naziv častnega občana je
posmrtno prejel Janko Tišler, ki se je rodil leta 1923 na
Golniku. Med vojno se je kot
delavec pri gradnji predora
na Ljubelju povezal z internirana, kar je spodbudilo njegovo raziskovanje dogajanj v
taborišču. Pričevanja je leta
1955 objavil v knjigi Mauthausen na Ljubelju. Še obsežnejša knjiga je lani izšla v fran-
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Borut Sajovic z nagrajenci: sedi Roza Pavlin Kihler, od leve stojijo Janez Rejc (DPMF),
Milica Ješe (hči Janka Tišlerja), Zora Konič, Mirjana Eržen (Društvo diabetikov), Mira
Kramarič in Janez Kikel.
coščini in letos v nemščini
Za svoje delo je dobil več priznanj. Zadnje je prevzela
Milica Ješe, njegova hči.
Plaketo Občine Tržič za
dolgoletno delo na humanitarnem področju je prejela
Roza Pavlin Kihler. Od leta
1 9 4 7 je sodelovala v Rdečem križu pri pomoči otrokom, bolnim in starejšim,
vodila je odbor RK Ravne,
že več kot dvajset let pa skrbi za skladišče. Plaketo Občine Tržič za več kot 35 let

BOHINJ

Največ je bilo nepravilnega parkiranja
Na novembrski seji bohinjskega občinskega sveta je bilo
predstavljeno delno poročilo o delu občinskega redarstva v
letu 2007. Največ je redarstvo izdalo glob za nedovoljeno
prenočevanje in napačno parkiranje, ki sta tudi največja problema bohinjske občine. Za nedovoljeno prenočevanje so izrekli 117 glob tujim državljanom, med katerimi je bilo največ
Belgijcev in Italijanov, 31 pa je bilo celo domačih kršiteljev. Tistim, ki so napačno parkirali, je bilo izdanih približno 2900
ustnih opozoril in 5166 obvestil o prekršku. Le dobra polovica glob je bila do sedaj Izplačana, kar pa je vseeno naneslo
skoraj 58 tisoč evrov. Redarji so se ukvarjali tudi z devetimi
postopki odvoza zapuščenih vozil, z nedovoljenim deponiranjem gnoja in izlivom gnojevke, z nadzorom nedovoljenega
odlaganja odpadkov, z nadzorom nad črnimi gradnjami in z
nadzorom nad prodajo zunaj tržnih prostorov. P. L.
PREDDVOR

Hočejo prednostni priklop na kanalizacijo

Petkova generalka v ledeni soteski Mlačca

FOM: ANKA BUIOV«

BLED

Novoletno druženje starejših
Občina Bled, krajevne organizacije RK Bled, Bohinjska Bela in
Zasip ter Društvo upokojencev Bled in Zasip bodo v ponedeljek, 17. decembra, pripravili 21. tradicionalno novoletno druženje starejših občank in občanov. Prireditev bo v Festivalni
dvorani na Bledu, v programu pa bodo sodelovali KD Gašperja Lambergerja z odlomki veseloigre Ta vesli dan ali Matiček
se ženi, KUD Zasip z vokalno inštrumentalno skupino Šum in
dramsko skupino Prgarke ter najmlajši iz vrtca Bled. V. S.

^ ^

Na zboru krajanov, ki ga je pred kratkim pripravil krajevni odbor Tupaliče, so želeli predstaviti projekt kanalizacije in čistilne naprave. Slednjo želi občina Preddvor potem, ko sta se za
nerealni izkazali možnosti priključitve na kranjsko centralno
čistilno napravo prek Britofa ali prek Luž na Šenčur, načrtovala med Bregom in Tupaličami, na levem bregu Kokre. Sosede, ki bi lahko nasprotovali gradnji, so peljali na ogled čistilne naprave v Prekmurje, kjer so se lahko prepričali, da ni
vplivov na okolje. Toda ob začetku geodetskih izmer se je pri
krajanih pojavilo nasprotovanje, češ da ne želijo imeti odplak
iz vse občine na svojem pragu. Na zboru krajanov so gradnjo čistilne naprave pogojevali z ureditvijo lokalnih cest in z
zahtevo, da so prvi priključijo na kanalizacijo. Terjajo tudi
prednostno gradnjo meteorne kanalizacije. Eden od občanov
je tudi predlagal, naj na občini ob tem razmišljajo tudi o
možnosti, da bi se Breg in Tupaliče hkrati z gradnjo kanalizacije priključila tudi na sistem ogrevanja z biomaso. D. Ž .

dela v kulturi in športu je
dobil Janez KikeL Bi! je
član Mladinskega gledališča Tržič, urednik glasila
Tangenta, sodelavec Radia
Tržič in časopisov ter športni ftinkdonar. Še vedno sodeluje na kulturnih prireditvah. Diplome Občine Tržič so dobili Mira Kramarič
za dolgoletao uspešno delo
v kulturi in izobraževanju.
Zora Konič za dolgoletno uspešno delo na športnem področju, Društvo dia-

betikov Tržič za uspešno
pomoč obolelim občanom
ter Društvo prijateljev mineralov in fosilov Slovenije
Tržič za uspešno 30-letno
delovanje.
Kulturni spored so ob že
omenjenih dopolnili mladinska in otroška folklorna
skupina Karavanke, dekliška
vokalna skupina Lacrima,
kvartet Pueri Cantorum,
Duo Nota in igralka Marina
Bohinc. Podelili so tudi Kurnikova priznanja.

Preskok v
izobraževanju
Učilnico Ljudske univerze Tržič so opremili
s sodobnim video konferenčnim sistemom.
STO JAN S A J E

Tržič - V tretji učilnid Ljudske univerze Tržič so pred
nedavnim pripravili krajšo
slovesnost. Predstavili so sistem prenosa slike in zvoka
iz kraja v kraj, ki omogoča visokošolski strokovni študij
gospodarske in tehniške logistike. Fakulteta za logistiko
s centralo v Celju in oddelkom v Krškem je namreč letos jeseni dobila še oddelek v
Tržiču.
"Izobraževanje občanov s
pomočjo sodobne tehnologije je za Tržič zelo pomembno, saj znanje pomeni edino
pravo pot v prihodnost. Zato
smo v Ljudski univerzi Tržič
izkoristili priložnost za uvedbo visokošolskega študija gospodarske in tehniške logistike. Zanj se je odločilo deset slušateljev. Seveda v prihodnje pričakujemo še večji
vpis," je povedala mag. Met-

ka Knific, v. d. direktorice
Ljudske univerze Tržič.
O uporabnosti nove opreme, za katero je Občina Tržič
odštela prek 15.500 evrov, so
se prepričali ob študentih in
predavateljih v treh krajih
tudi gostje v Tržiču. Dekan
Fakultete za logistiko prof. dr.
Martin Lipičnik je izrazil zadovoljstvo, da je ta visokošolski študij zaživel tudi v Tržiču. Pred dvema letoma so se
odločili za študij na daljavo,
katerega omogočata tudi elektronsko izobraževanje in podpora z videokonferenčnim sistemom. Tržiškim študentom je zaželel uspešno delo
in čim hitrejšo pot do diplom.
Kot je ugotovil tržiški župan
Borut Sajovic, Tržič nima
srednje šole, zato so še bolj
veseli preskoka na višjo raven
izobraževanja. Novi študij bo
tudi priložnost za zbUžanje s
Celjem in Krškim ter sodelovanje še na drugih področjih.

GORENJSKA

Trije svetniki odšli s seje
v Gorjah so vendarle zaključili 7. sejo občinskega sveta, ki pa so jo predčasno zapustili trije svetniki.
VILMA STANOVNIK

Gorje - Minuli petek so v
Gorjah nadaljevali prejšnji
teden prekinjeno sejo občinskega sveta, na kateri je posredovala celo policija. Tudi
tokrat se je zapletlo že pri
dnevnem redu, saj župan
Peter Torkar ni ugodil zahtevam, da bi na seji obravnavali zapisnik in poročilo
o delu članov nadzornega
odbora občine Gorje, ker bi
s tem kršil določila statuta

in poslovnika o delu občinskega sveta. Nadzorni odbor
občinskem svfetu namreč še
ni predložil obveznega letnega programa dela in finančnega plana, kar je pogoj, da ta organ lahko začne
delati, v tem času pa je odstopil še njegov predsednik
Ivan Hočevar. Zato je župan
o tem obvestil komisijo za
mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja, ki naj bi se
sestala danes in občinskemu svetu v potrditev predla-

gala novega kandidata za
člana nadzornega odbora.
Ker se svetniki Alojz Poklukar, Stanislav Lah in Janez
Mežan niso strinjali s pojasnilom župana Torkarja, so
sejo zapustili, preostali pa so
nato sprejeli nekaj pom e m b n i h sklepov za delo
občine. Najprej so obravnavali in sprejeli poročilo o izvrševanju proračuna in tretji rebalans, da bo občina lahko nemoteno nadaljevala izvajanje načrtovanih nalog in

"Da" za skupni inšpektorat
SIMON ŠUBIC

Cerklje, Šenčur - Občinska
sveta v Šenčurju in Cerkljah
sta v sredo sprejela odlok o
ustanovitvi skupnega organa
Medobčinski
inšpektorat
Kranj. V zadnjem hipu je k
skupnemu organu za inšpekcijski in redarski nadzor

občin Kranj, Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo,
Preddvor in Šenčur pristopila še občina Tržič, ki pa bo
koristila zgolj inšpektorja in
ne redarja, je pojasnil šenčurski župan Miro Koželj, ki
zato pričakuje, da bodo končni stroški na občino nižji od
predvidenih. Takega mnenja

Avtomat za kave
• M o n . l O O W » Zmogljiv

ovlomat za esprauo kavo s 1S

bori pritiska • za kavn« vrečke
ali kavo v prahu • Snemljivo
posoda za vodo (pribl. 1,1 i)
• 2 cedili iz legironjega jeklo
(za 1 skodelico/vrečko in 2
ikodellci), vgrajen polnilnik
kave • S snemljivo šobo za
penjenje mleka • Nov sistem
cedil za popolno espresso kremo

'hMd se dohnfvi samo v en^adi koUHk V priom, do bode
ski^^
v koMaA, obKojA n gospod^s^o. Sa« so deMKei. Vse cm yel|o|o zo ^ ^

pa ni cerkljanski župan
Franc Čebulj, saj je pojasnil,
da bodo občine storitve inšpektorja in redarja plačevale
po opravljenih urah. Predlagana u m a postavka za redarja je 2 7 evrov, za inšpektorja
pa 44 evrov, kar pa se županom manjših obfin zdi pretirana vsota, zato so že predla-

Mesto potrebuje
zdravnika
Občinska uprava z županom na čelu je
zavrnila vse javno izrečene očitke opozicije
glede svojega dela.

obveznosti, nato pa si potrdili in sprejeli tudi predlog
odloka o proračunu občine
j MATEJA RANT
Gorje za leto 2 0 0 8 , ki bo sedaj v 15-dnevni splošni javni
Kranj - Župan Damijan Perrazpravi. Obravnavali in pone se je najprej obregnil ob
trdili so tudi oba predloga
očitek, da mesto vodi župan,
odloka o imenovanju skupki to ni hotel zares postati.
ne občinske uprave, soglaša"Sam bi to obrnil in rekel, da
li s programom zimske
sem župan postal v mestu,
službe in skupne rabe za
ki to ni hotelo zares postati.
prihodnje leto in na koncu
Pri pregledu stanja občine
imenovali š e člane vaških
smo ugotovili, da v pretekloodborov za devet naselij v
sti ni bilo poskrbljeno za najobčini Gorje.
bolj vitalne f u n k d j e mesta,
kot so plinovod, vodovod in
kanalizacija. To so temeljna
gali Mestni občini Kranj, da
področja, za katera bo treba
se postavka za redarja zniža
poskrbeti. Zato s e m v tem
na 25 evrov na uro, za inmestu včasih res bolj zdravšpektorja pa na 4 0 evrov.
nik kot župan."
"Odgovora Mestne občine
Priprava strategije razvoja,
Kranj še nismo prejeli, kar pa
je nadaljeval, še vedno predje zaradi njihovih sedanjih
stavlja prednostno nalogo. "A
težav s Tenetišami povsem
pri tem gre za velik zalogaj,
razumljivo," je povedal Čeza katerega so tudi v drugih
bulj. V občinah ustanoviteljipodobnih občinah porabili
cah pričakujejo, da bo meveč let." Kljub temu pričakudobčinski inšpektorat zaživel
je, da bodo do poletja prihodjanuarja prihodnje leto, a vernje leto pripravili vsaj osnujetno v okrnjeni obliki.
tek strategije. Dejal je še, da v

mestni upravi zaposlujejo trideset Iju^ manj kot v podobni v Celju. "Pritiski na upravo so veliki, a ne z moje strani, saj moramo loviti zaostanke iz preteklosti." Glede
volilnih obljub pa je še dejal:
"Minilo je eno leto, ne že cel
mandat, in določeni projekti
zahtevajo več časa kot le eno
leto." Podžupan Bojan Homan je očitke opozidje označil za nekonstruktivne. "Deležni smo le kritik, pogrešam
pa kakšno konkretno rešitev,
ki bi jo lahko uvrstili v skupni program." Podžupan Igor
Velov je vesel razpredelnice z
neizpolnjenimi obljubami, ki
jo je pripravila opozicija.
"Vsaj vem, pri katerih stvareh nas bodo spremljali ta štiri leta." Direktor občinske
uprave Aleš Sladojevič pa je
sodelovanje s županom in
podžupani ocenil za zelo dobro, saj si upajo sprejeti pog u m n e odločitve, ki včasih
niso najbolj priljubljene.

GORENJSKA

V SPOMIN

E s a d Biljali ( 1 9 3 3 - 2 0 0 7 )
Mi, gorenji ljudje, ki smo že itak visoko
in gremo še bolj gor, dostikrat zviška
gledamo na tiste, ki so "od dol", "ta spodnji". Včasih z razlogom, še večkrat brez
njega. V bolnišnici na Golniku je 4. decembra umrl mož albanskega rodu, kije
večji del svoje delovne dobe preživel v
Žireh in med Žirovci, pri tem pa odigral
izrazito pozitivno vlc^o v posredovanju med različnimi ljudmi in kulturnimi držami in si upravičeno prislužil vzdevek
Ambasador.
Rodil se je 2. decembra 1933 v vosi Pirok pri Teiovu. Izučil
se je za slaščičaija, delal v Dubrovniku in na Vrhniki in leta
'959
samostojen lokal v Žireh. To mu je onu^očil moj
oče, kije bil takrat župan. Iz hvaležnosti je mladi mož z ženo
Razijo prišel na obisk in v dar prinesel • celo torto! V letih, ko
so tudi pri županovih jedli še bolj skromno. Mama seje hotela
oddolžiti tako, da je narezala edino in najboljše, kar je bilo
tisti dan pri hiši - kos slastnega špeha. Gosta sta sedela pred
pladnjem, preplašeno gledala vanj, a se te kranjske dobrote
nista niti dotaknila. Ko sta o^la, smo lačni ostcdi pomlatili
oboje, najprg špeh, potem pa še torto. Mama v svoji dobri veri
pač ni vedela za kulturno razliko, kije med nami in njimi,
svoje pomote se je zavedela šele, ko je bilo že prepozno ...
Esad ji tega nikakor ni zameril. Kakor ni zameril poznejšim žirovskim veljakom, ki mu nikakor niso dovolili, da bi
zgradil nov lokal v centru. Trideset let so mu ponujali različne
lokacije v bližini, on pa je vztrajal v najetem lokalu v stari
Maticovi hiši nasproti Zadružnega doma. Vse dokler ni njemu in sinu Memetu uspelo, da sta leta 1995 dogradila in
odprla novo Ambasado na istem mestu, v strogem centru! Tu
je zdaj dom njihove številne družine, sedež občine in mnogih
drugih lokalov.
Aja, zakaj Ambasado? Zato, ker seje v njegovi slaščičarni
oglasil skoraj vsak, ki je v Žiri priSel ali iz njih odhajal. Tu
smo se srečevali, zvedeli to in ono in se dogovorili, kam in kako
naprej. Nekoč vstopi Janko Smole, takrat zvezni jiruinčni
minister v vladi Milke Planine, ki si je nad Žirmi postavil svoj
drugi dom. Najprej stopi v Esadovo kuhinjo k telefonu (gori v
Goropckah ga še ni imel) in nekam pokliče. Potem pa se iz
kuhinje zasliši: "Milka, dobili smo kredit!" In koliko je bilo še
takih dogodkov in dogovorov, koliko informacij seje tu izmenjalo še pred informacijsko dobo.
Esad torq ni bil le slaščičar. Bil je tudi dolgoletni predsednik
Turističnega društva Žiri, predvsem pa človek, kije bil kar
naprej "na uslugo" na ruičin, daje bila vsota uslug z njegove
strani bistveno ve^a od obratne. Ni bil samo Ambasador, bil
je preprosto - dober človek. In kot takega ga bomo ohranili v
spominu vsi, ki smo bili njegovih malih, a Številnih in premalo upoštevanih dobrot deležni.
M i h a Naglič

GROBLJE

Razstava jaslic v kulturnem domu
V kulturnem domu v Grobljah so v nedeljo, 2. decembra,
pripravili že tretjo razstavo jaslic, ki jo je letos odprl škof Anton Jamnik. Na povabilo domačega kulturnega društva se je
vabilu k sodelovanju odzvalo več kot petdeset izdelovalcev
jaslic. "Zanimanje za razstavo v Grobljah je precejšnje, tako
da smo prostor domačega kulturnega doma napolnili do zadnjega kotička, nekaj jaslic v obliki slikarskih in podobnih upodobitev pa smo razstavili na stenah," je povedal predsednik
Kulturnega društva Groblje Tone Košenina in dodal, da so
med razstavljale! tako ljubiteljski umetniki kot tisti, ki jaslice
prodajajo in se s tem ukvarjajo poklicno. Jaslice - takšne iz
gline, drugih naravnih materialov, stekla, kovine in drugih
snovi bodo na Grobljah na ogled še do 12. decembra. J. P.

Hiša Z vsebino 2010
Na območju industrijske cone na Trati naj bi nastal tehnološki park.
DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Škofja Loka - Pred kratkim
so občinski svetniki prisluhnili načrtom občine o gospodarskem središču - tehnološkem parku v Škofji Loki, ta
teden pa so projekt predstavili
še javnosti. Tehnološki park je
uvrščen v programu gospodarske regeneracije Gorenjske (Gre.Gor) za obdobje
2007-2013, ki ga je pobliže
predstavil Boris Bregant, ki v
regionalnem razvojnem svetu
Gorenjske vodi projektni svet
Gorenjska je s tem programom prišla tudi v nacionalni
razvojni projekt, kamor se
uvršča devet gospodarskih
središč v Sloveniji. Župan
Igor Draksler je povedal, da so
za tehnološki park že rezervirali zemljišče na območju industrijske cone na Trati, kjer
bo sicer gradilo svoje stavbe
sedem tovarn, med njimi tudi
škofjeloški Unitech in mengeški Filc. Zgrajena pa je tudi
obrtna cona, kjer podjetniški
prav tako že gradijo svoje poslovne objekte. Ncdoga občine
je, za coni zagotoviti komunalno opremljenost. Tehnološki park bo "hiša z vsebino",
kot je dejal Rok Šimenc iz

Obrtna cona na Trati, kjer že gradijo prvi podjetniki, /foto corazd Kav«,s
Razvojne agencije Sora. Temeljil bo na v preteklosti
ustvarjenem znanju v lesarski
in kovinarski panogi, tu bodo
prostore namenili podjetjem,
laboratorijem in izobraževanju. Tu bosta tehnološka centra za livarstvo (orodjarstvo,
elektromehaniko in elektroniko) in lesarstvo, saj želijo
ustvariti osrednje podporno
okolje na Gorenjskem za ti
dve področji. V Škofji Loki
imajo tudi dve srednji šoli s

tega področja in višjo strojno
šolo, to znanje bodo povezali z
gospodarstvom, vzpostaviti
želijo prostorske možnosti z
infrastrukturo za tehnološki
razvoj in razvijati nove proizvode in tehnologijo ter jih neposredno prenašati v okolje.
Vrednost naložbe v tehnološki park je 5,6 milijona evrov,
40 odstotkov naj bi pridobili
iz evropskih skladov, sicer pa
bodo prispevale občina, regija, ministrstvo za gospodar-

stvo in zainteresirana podjetja. Svoje sodelovanje napovedujeta Unitech in Jelovica,
njuna predstavnika Andrej
Magušar in Matevž Kodela, ki
sta sodelovala na predstavitvi,
v tehnološkem parku vidita
veliko prednost. Tehnološki
park z laboratoriji, izobraževalnim delom in inkubatorji
za nova podjetja, ki bo prinesel okoli 150 novih delovnih
mest, bodo začeli graditi leta
2010.

Krožišče pri športni dvorani Medvode
MAJA BERTONCELJ

Medvode - Župan Občine
Medvode Stanislav Žagar,
predsednika KS Medvode
Center Branko Fišer in KS
Senica Roman Tehovnik so
odprli cesto od krožišča na
Klancu m i m o nove športne
dvorane na Svetju, kjer so
zgradili krožišče, naprej proti
Senid. Gradnja se je začela
leta 2005, celoten projekt, ki
zajema tudi še nezgrajeno
krožišče na polju pred Spodnjo Senico, pa še ni dokončan. Doslej je bila opravljena
popolna rekonstrukcija Finžgarjeve ulice mimo nove
športne dvorane, zgrajeno

krožišče pred Zdravstvenim
domom ter prestavljena cesta
na Senico. Nove povezave z
Medvodami so se najbolj razveselili krajani Senice pa tudi
dela Svetja, kjer je promet doslej potekal po ozki cesti.
"Smo zelo veseli in upamo,
da se bo gradnja ceste čim
prej nadaljevala do naslednjega laožišča na polju. Naša želja je tudi pločnik naprej do
Spodnje Senice," je povedal
Tehovnik, medtem ko je Žagar dejal: "Kdaj se bo projekt
nadaljeval, je težko reči. Kot
že rečeno, je predvideno še
eno krožišče na polju, dolgoročni načrt pa predvideva še
podvoz na Ladji proti Sori."

Novo cesto so odprli (z leve): Branko Fišer, Stanislav Žagar
in Roman Tehovnik.

Ustanovili odbor za povečanje poplavne varnosti
A N A HARTMAN

V Grobljah je na ogled več kot petdeset jaslic.

Železniki - Potem ko je bila
na sestanku krajanov, ki jih
je prizadela vodna ujma,
dana pobuda za ustanovitev
posebnega odbora, ki bi krajane informiral o sanaciji po
poplavah in nadaljnjih aktivnostih za zagotovitev poplavne varnosti, je Krajevna
skupnost Železniki na izredni seji sprejela sklep o posta-

vitvi Odbora za povečanje
poplavne varnosti Železnikov. Slednjega so ustanovili
minuli ponedeljek na sestanku, na katerem je bilo
več kot 40 udeležencev, med
njimi občinski svetniki, člani
občinske uprave, podžupan
Janez Ferlan in direktorji
največjih podjetij. "Poplavna
sanacija je v teku, kaj se oz.
se bo izvajalo na vodotokih
in drugi infrastrukturi, pa je

prebivalcem dokaj neznano.
Hkrati se pripravljajo projekti, ki bodo lahko odločilno
vplivali na našo prihodnost.
Pojavljajo se razna vprašanja, negodovanje, nestrpnost in vse to zaradi pomanjkanja informacij. Zato je
prva naloga obveščanje krajanov o sanadji ter vzpostavitev komurukadje m e d občino in pristojnimi institudjami, novoustanovljenimi

odbori, krajani in drugo zainteresirano javnostjo," je
pojasnil predsednik KS Železniki Martin Pintar. Poudaril je, da je zelo pomembno, da s o v odbor
vključeni tudi predstavniki,
ki so jih imenovali direktorji
podjetij, saj morajo dobiti
vse informadje, da bodo lahko prepričali svoje pretežno
tuje kupce o vami proizvodnji na obstoječih lokadjah.

PISMA, OGLAS

info@g-glas.si

Izbrisani

Ampak Scoda sejejeziti, ker je venskimpovpre^em. Vtem oko- Čas bi že bH, da Ločani, ki nas mladci" začeli izdajati gasilo
ter spali v toplih posteljah, pa so
vsa stvar smešna, pač primerna ljuje, hvala bogu, edina uspešnaje že tako malo kot Indijancev v "Mi mladi borci". V prvi števil- kljub temu kradli in ropali.
Partizani so res ubijali izdajalNa vdiki praznik biv& države nivoju današnje^ lokalnega vo- gorenjska naveza. Čudno, ne, ali rezervatih, prevzamemo vajeti v ki tega ^sila, namenjenega
smo bili krajam Škq§e Loke iz denja. Da smo bili letos in lani že je med njimi kak Štajerec? Kam svoje roke. Predlagam, da morasrednješolcem, je bil zapisan ce, toda domobranci niso ubijaKopdiSce in Fužinske ulice iz- trikrat poplavljeni, ker je počila bomo k vozili naše odpadke, ko bodoči župan vedeti, kje je pri bojni citat "Kristus na zemljo li le komunistov, kot sedaj radi
brisani kot prebivalci tega staro-cev glavnega vodovoda za Loko ne znamo poiskati in izbrati niti "Zojkežu", in če bi slučajno ve- ni prinesd miru, temveč meč", govorijo, da so se borili "proti
dd, še izgovoriti to besedo. Če je nadalje geslo "Boj proti brezkomunizmu", pač pa veme in
davnega slovenskega mesta. in je drlo storaj tako kot septem- smetišča.
In zakaj bi Loka štrlela iz te šekaj predlog v tg smeri, mijih božnemu komunizmu". Ko so neverne sodelavce in somišljeniRazlog je zelo preprost. Na ta bra v Železnikih, niti ni poke OF. Ker g. Fonu priporočate,dan seje namreč pred dovozom membno. Smo pač tre^erazred- wwgfe? Ne rabimo hotela, noče- poSjite na mojo d^onsko pošto Italijani, Madžari in Nemci
mo industryej trgovski center naj"m.hafher@siol.net" in bomo
okupirali Slovenijo, seje del
da naj prebere vsaj katero knjiv ulico, po kateri smo vsak dan niknyam.
Slovencev uprl okupatoiju, dru- go ne?obremenjenega zgodoviprihajali domov, pojavil znak za Ne samo Pankrti, tudi Loka bo v Kranju, saj smo vendar spal- začeli ukrepati.
MAT7AŽ H A T N E R
gi pa so začeli sodelovati z
narja Jožeta Dežmana, Vam
enosmerno cesto?! Dostopa ni- letos praznuje tridesete obletnico.no naselje. Vseeno bi rad poveiz Karlovca
njim. Tako seje ob prihodu Ita- jaz priporočam, da tudi Vi preIn to Uranske ceste. Vsi režimi dal, da bi Zavarovalnici Tri^v
mamo več.
lijanov p Ljubljano Narodni
beri kakšno knjigo Jožeta ViDa hi nam vsaj kdo poslal od prgšnjega socialističnega do krepko računal zmanjševanje
svet, ki gaje vodil tedanji ban dica, n. pr. "Po sle^vih črne
kakšno sporočilo, nam dal napo-sedanjih demokratičnih so se tru-u^iedatisoiletn^amesta, ker ne
dr. Marko Natlačen, poklonil roke" in druge, kot so Sgem v
tke, Ige naj začnemo iskati par-dili, dajo speljgo mimo Loke. uredi hotelskih kapacitet. VioŠko
visokemu fašističnemu komi- Bistrici in Sedem krst za Ronkirne prostore. Morda na na- Danes pa seje pokazala kot edi- Algo slavnih bi poleg Seoju predsarju Emiliu Grazioliju in se
karjevo družino.
sprotni strani PoljanSčice, če smona rešitev ta otoček pod Grab- lagal najmaty še Franca Dolenzahvalil za priključitev k Italiji.
Povojni čas je terjal obvezno
že tukaj odveč. Nič! Sam mo- nom, ridcatera zožer^a na Lon-ca, vdikega predvojnega mentorŠkof Rožmanje, čeprav je ve- oddajo in res je bilo hudo. venram klicati odgovorne na ob&no,trgu in prosto parkirarye na Pla-ja sMstva in, & še ne veste, tudi
Pod ruislovom Spoštovani del, kaj se je dogajalo na Pri- darje treba razumeti, da je bilo
da jim povem, daje že zadnji cu. Zdaj bo Španavjože, ki mu bivšega lastnika Brda pri Kračas, da zamenjajo stolčke. Pa v vsem dam prav, za kar se bori, nju, ki je ncybolj zaslužen, da Janko Fon je bU v Gorenjskem morskem pod jašističru) Italijo takrat pomanjkanje hrane in
oz. Mussolinijem (prepoved do- da je bilo treba nahraniti ljudi,
pravi/o, da niso nič krivi, da le kriv. Ali se v tridesetih letih res nizdaj tam gradimo Potemkinovo glasu dne ij. novembra 2007
ščitijo pešce. Izgavaijajo se na dr-dalo loške obvoznice spraviti v vos. Morda bi bilo dobro, da bi v objavljen Vaš članek, ki prika- venskega jezika, preganjanje ki niso imeli ničesar. Večinajih
žavo, ker daje to njena cesta. Ne- take okvire, da bi bili vsi zado- tyg (v al^, mislim) poiskali tudi zuje, da so bili partizani ropar- Slovencev in slovenskih duhov- je to razumela, nekateri pač ne.
voljni? Že takrat smo nekateri ravnote^e med domobranstvomji in kradljivci in ki so pobijali nikov), vseeno Mussdiniju po- Nada^e pišete: Kar setičeleperazumljivo mi je le, da ni ob
znaku stal & policist in pobiral predlagali, m^' se rtši^e skupaj s in partizanstvom. Spomenik pa goloroko ljudstvo, domobranci slal spomenico, kjer med dru- ga življenja v "Jugi", pa tek: na
denarja za državo, kajti kolikor selško variantd in kraj&m tune-si zaslužijo vsi, ki že dol§i leta v po povečini pošteni fan^e, ki so gim piše "Izražam popolno lo- "puf seje kar dobro živelo, a to
vem, je le redek voznik znak spo- lom pod Kobilo. Ne gre jim za- času neodvisne Slovenije, sedijo vse bali komunistov in ki so vede- jalnost in prosim Boga, da bla- ni moglo dolgo in večno trajati.
goslovi vaše in naše prizadeva- Če Vaše ugotovitve prenesem
štoval, ker ga enostavno ni mo- meriti, kajti loški urbanizem soobčinskem svetu. S tem ne ftus-li, kaj se dogaja v Rusiji. Ker
na sedanji čas, oz. sedanjo vlagel, čeje hotel pripekati do doma. večidd vodili tujd. Danes se sicerUm le županov ali župana, am- imam sam drugačen pc^fed na nje za dobrobit našega ljuddo pod vodstvom J. Janše in miPa ta znak niti ni višdc norosti. nekateri od teh, ki so tnedtem po-pak vse svetnike (ves čas več ali medvojna in povojna dogaja- stva".
Najbrž ga bodo pametnjakoviči stali Škoj^dočani, razbuijajo, kermanj eni in isti), ki z n^m vred nja, bom le-to opiscd, ne zaradi OF pa je pod vodstvom KP nistra za Jinance Bajuka, poiz EHrekdje za ceste prq ali sig jim pred nosom sredi mesta hoče- in občinsko upravo pomagajo Vas, pač pa zaradi mlajših ge- organizirala upor proti okupa- tem lahko rečem, da seje "puf"
odstranili. Hujše je zdaj križiščejo zgraditi tržnico, trgovsko in prenehati r\dzmerrw težko bre- neracij, ki tega niso doživljale torju. Res je, da so partizani je- še povečal, kljub temu da se hvapod Grabnom. Če hočem zatHti parkirno hišo, namesto, da bi me vodenja našega prečudovite- in bi imele zmotno predstavo, mali hrano za svoje preživele lita z gospodarsko ras^o. Tudi
in da so spali po gozdovih, med- to ne bo moglo večno trajati.
iz Puštala domov. Iger se dneimoohranili skrbno obdelane vrtičke.ga mesta. Bojim se, da se ne bo kot jo predstavljate Vi.
ŠTEFAN L^NGUS,
vozim, moram zapeljati na Lon- Nič novega ni, da cdotna Go- nič spremenilo z bojevitim kan- Katoliška cerkev seje že pred tem ko so domobrarui, ki jim
Škofja Loka
trg, še bolje do križišča pri Petro-renjska od Medvod do Planice didatom za župana, ki prihaja z vojtu) bala komunistov, saj so pravite pošteni fantje, sprejeli
"stražaiji in predvsem bojeviti hrano in orožje od okupatorja
krepko zaostaja v razvoju za slo- Godeiiča.
lu in tam obrniti.

Spoštovani
Luciji Potočnik!

I ^ J l I i

OJ ptaedeljh,

Vrednostni bon je unovitjiv v vseh poslovalnicah Udi v Sloveniji ob nakupu nad 10 € in ni izpkriljiv v gotovini.
Bon je veTioven do 3 1 . 1 2 . 2009.

S. 12.
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NESRECE
KRNICA

Našli moško truplo
V strugi potoka Hotušnik v Krnici so v četrtek dopoldne
našli mrtvega moškega. Policija je ugotovila, da gre za 61letnega domačina, ki je večer prej odšel iz bližnje gostilne
proti domu. Na poti do doma je po vsej verjetnosti padel
v potok, kjer si je huje ranil nogo. Zaradi rane in strme
brežine ni zmogel splezati iz struge. Zdravnica na kraju ni
mogla ugotoviti vzroka za smrt, zato je odredila sanitarno
obdukcijo. S. Š.

JAMA

Zasulo ga je
V petek popoldne s e j e pri izkopu greznice ponesrečil 55-letni delavec. Ko je stal v izkopani jami, se je nanj nenadoma
posula večja količina zemlje. Zaradi hudih ran po glavi in
prsnem košu so ga odpeljali na zdravljenje v Klinični center
Ljubljana.

HRUŠICA

Nesreča s štirikolesnikom
v petek popoldne se je pri vožnji s štirikolesnikom po travniku na Hrušici hudo ponesrečil 22-letni Jeseničan. Policija
poroča, da se je vozilo zaradi neizkušenosti voznika in neprilagojene hitrosti na manjši vzpetini prevrnilo. Voznik je s
hudimi ranami obležal pod štirikolesnikom, zato so ga z reševalnim vozilom takoj odpeljali v bolnišnico na Jesenice.
Jeseničanu bo policija izdala plačilni nalog zaradi kršitve
Uredbe o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju. S.

KRAN)

Policija pod drobnogled vzela lokale
V noči s sobote na nedeljo so gorenjski policisti s poostrenim nadzorom ugotavljali prekrške in kazniva dejanja v nočnih lokalih na območjih policijskih postaj Kranj, Bled in
Škofja Loka. Kontrolo so opravili v šestnajstih gostinskih lokalih, ugotovili pa so tri kršitve zakona o omejevanju porabe alkohola in osem kršitev zakona o varstvu javnega reda
in miru. Na področju prometne varnosti so izrekli 43 ukrepov, in sicer zaradi vožnje pod vplivom alkohola, vožnje
brez veljavnega vozniškega dovoljenja, prekoračenja hitrosti
in drugih kršitev. Za zagotovitev javnega reda in miru so
morali dvakrat uporabiti prisilna sredstva in devetkrat ukrepati zaradi ugotovljenih nepravilnosti po zakonu o prijavi
prebivališča. Zaradi prekoračitve obratovalnega časa bodo
policisti zoper enega gostinca podali predlog drugemu
prekrškovnemu organu, dve poročili pa bodo pripravili za
inšpektorat za delo. S. Š.

simon.subic@g-glas.si

Nad alkohol v prometu
Gorenjski policisti so ta mesec še posebej pozorni na vinjene voznike, svarijo pa tudi pred zelo
"aktivnimi" tatovi. Decembra lani so na gorenjskih cestah umrle štiri osebe.
SIMON ŠUBIC

Kranj - Zadnji mesec v letu
ima policija že po tradiciji
največ dela, saj je razlogov za
praznovanje in veseljačenje
na pretek, temu primerna pa
so potem ravnanja ljudi. Nekateri nepremišljeno sedejo
za volan, čeprav so pregloboko pogledali v kozarec, drugi, že po naravi nepošteni,
izkoriščajo vsako ponujeno
priložnost za krajo, goljufijo
in podobno premoženjsko
delikvenco. Več kot dovolj
razlogov, da veselemu decembru svoje delo prilagodi
tudi policija, Id bo v prometu
pogosteje preverjala prisotnost alkohola za volanom in
po drugi strani budno prežala na nezaželene vlomilce.
Do 1. decembra je na gorenjskih cestah umrlo že 2 6
oseb, lani v enakem obdobju
samo 14. "Glavna problema
v cestnem prometu sta še
vedno agresivnost in nepazljivost voznikov, ki sta pogosto povezani z vinjenostjo,
utrujenostjo, starostjo in
drugimi
psihofizičnimi
vzroki," ugotavlja Simon
Vindiš, vodja imiformirane
policije pri Policijski upravi
Kranj. V enajstih mesecih so
policisti ugotovili skoraj 31 ti-

Aktivnosti policije v decembru so predstavili (z leve]: Simon Vindiš, Zdenko Cuzzi (tiskovni
predstavnik PU Kranj) in Simon Velički.
soč kršitev v prometu, kar sedemdeset odstotkov pa jih je
bilo povezanih z vzroki najhujših nesreč - s hitrostjo, alkoholom ter neuporabo varnostnega pasu in čelade.
Lanski december je bil izredno tragičen, saj so na cestah umrle kar štiri osebe,
predvsem mladi. "Povprečna
alkoholiziranost povzročiteljev prometnih nesreč s
smrtnim izidom v decembru
2 0 0 6 je bila prek dva promila, pri povzročiteljih nesreč s

hudimi telesnimi poškodbami pa 1,28 promila," opozarja Vindiš ter do konca leta
napoveduje več poostrenih
nadzorov prometa po metodologiji Promil in nadzor hitrosti z vsemi tehničnimi
sredstvi. Policisti bodo voznike pogosto kontrolirali tudi
med delavniki, predvsem v
popoldanskih urah.
Simon Velički, vodja sektorja kriminalistične polidje
pri P U Kranj, je opozoril na
vse več vlomov v stanovanj-

ske hiše v okolici Kranja.
"Način storitve nakaioije, da
vlome izvršuje ista skupina,
Id pa nam je še ni uspelo odkriti. Ob mraku opazujejo
hiše, in ko lastniki za dalj
časa odidejo, vanje vlomijo z
naviranjem
balkonskih
vrat" V zadnjem času je izginilo tudi že več avtomobilov,
vlomilci pa radi "obiskujejo"
tudi poslovne objekte. Velički zato svetuje lastnikom,
naj poskrbijo za varnost svojega premoženja.

Odsevni trakovi za šolarje
Občina in SPV Tržič sta dala učencem treh osnovnih šol odsevne trakove, da bodo vidni in varni.
S t o i a n SAIE

KRININAL
MOSTE

Ukradli bakrene žice
Neznani storilci so v noči na soboto naredil odprtino na žični ograji skladišča Elektro Gorenjske v Mostah in vstopili na
dvorišče. Iz zabojnika so vzeli približno 6 6 0 kilogramov
očiščenih bakrenih žic, vrednih približno 2.500 evrov.

AMBROŽ POD KRVAVCEM

V torbici našel denarnico
V soboto je nekdo na parkirnemu prostoru spodnje žičnice
Krvavec z naviranjem okna vlomil v osebni avtomobil. V
njem je našel žensko torbico, iz katere je vzel denarnico z
dokumenti, plačilnimi karticami in gotovino. Lastnika je tat
oškodoval za okoli tisoč evrov.

TRŽIČ

Izpraznil šolo
V noči na četrtek je nekdo vlomil v osnovno šolo v Križah.
Policija je ugotovila, da je vlomilec vlomil v devetnajst pisarn, učilnic in drugi prostorov, s seboj pa nazadnje odnesel več LCD projektorjev, digitalnih fotoaparatov, digitalno
video kamero, računalnik in LCD monitorje. Gmotna škoda
je ocenjena na okoli sedem tisoč evrov. S. Š.

Tižič - Svet za preventivo in
vzgojo v cestoem prometu
(SPV) Tržič se zaveda dejstva,
da so pešd ena najbolj ogroženih skupin udeležencev v
prometu. Zato tudi letos sodeluje v akdji BODI preVIDEN. Ob finančni podpori
Občine Tržič je zagotovil devetsto odsevnih trakov za
učence druge in tretje triade
osnovnih šol Križe, Bistrica
in Tržič. Na slednji šoli so jih
podelili minuli četrtek.
Predstavnikom razredov
in vodstev šol so se pridružili
člani SPV in delava občinske
uprave, ki jih je mentor prometne vzgoje v OŠ Tržič
Darko Jagodic pospremil po
zatemnjenem stopnišču. Odsevni trakovi na ograji so kazali pot do učilnice, pred katero so se v soju baterijske
lufi zasvetile hi učenke v varnostnih jopičih kot kresničke. V razredu so blesteli
učend prvega razreda OŠ Bistrica, s katerimi so učiteljice

Drago Zad nikar (levo) je podelil devetsto odsevnih trakov za tržiške šolarje.
Sanja, Barbara in Jožica pripravile nastop s prometno tematiko. Zbrani so si ogledali
kratek film, ki spodbuja k nošenju kresničk med hojo ob
cesti v temi. Kako pomembna je vidnost pešcev za varnost v prometu, je poudaril
direktor občinske uprave
Drago Zadnikar. Po podelitvi

odsevnih trakov je učencem
svetoval, naj trakove redno
uporabljajo, na pravilno ravnanje pa naj opozarjajo tudi
starše. Kot je ugotovil predsednik SPV Tržič Janez Zazvonil, je na naših cestah veliko preveč nesreč in žrtev. V
pol stoletja so našteU že
okrog dvajset tisoč mrtvih.

kar je cela generadja mladih
ljudi. Evropa ocenjuje, da z
enim umrlim izgubimo kar
milijon evrov. Ravnatelj OŠ
Tržič Stane G n i m se je strinjal, da je življenje vsakega
prebivalca dragoceno. Zato je
izrazil zadovoljstvo, da so pripravili pomembno preventivno prireditev pri njih.

:: :::::. ::
ti

vilma.stanovnik@g-glas.si

odbojkarji proti
Na Pokljuki najboljši biatlonci Blejski
prvakom Francije
Od četrtka do nedelje bo na Pokljuki šest tekem svetovnega pokala. V odlični formi je Teja Cregorin,
Tadeja Brankovič Likozar zaradi rame še enkrat na pregled.

Navijači odbojkarjev ACH Volleyja se že
pripravljajo na drugo tekmo v ligi prvakov.

MA(A BERTONCELJ
VILMA STANOVNIK

Kranj - "Vse imamo pripravljeno. Med vikendom je 2apadlo še dvajset centimetrov naravnega snega, tako da je kulisa na Pokljuki tista prava. Prijavdjenih je 35 ekip, pridejo vsi
najboljši. Za obiskovalce bo
poskrbljeno tako kot pretekla
leta. Vozil bo tudi brezplačen
avtobus z Bleda. Za zabavo bo
v soboto skrbel Boštjan Konečnik, v nedeljo Manca Špik, vse
dni pa plesna skupina Tačke
in DJ Aqua. Po vzoru drugih
prizorišč bomo imeli na Bledu
biatlonsko zbirališče, kjer se
bodo navijafi lahko zbirali po
tekmah," je povedal Tomaž
Šušteršič, sekretar OK Pokljuka.
Prvi trening na Pokljuki bo
jutri, v četrtek bosta posamični
tekmi (ob 11.15 za moške in ob
14.15 za ženske), v petek bo
prost dan, v soboto testa oba
sprinta (ob 11.30 za moške in
ob 14.15 za ženske), v nedeljo
pa še štafetni preizkušnji (ob
10.30 za mo5ke in ob 14.15 za
ženske). Izmed Slovencev
bodo pri ženskah na startu
Teja G r ^ r i n , Tadeja Brankovič likozar, Dijana Ravnikar in

Teja Cregorin je sezono začela odlično. Če bo tudi na Pokljuki imela mirno roko, se za
rezultat ni bati. / foio: tin. ooki
Andreja Mali, pri moških pa
Klemen Bauer, Gregor Brvar
in Peter Doki, v štafeti pa še
Vasja Rupnik. Sezono je najbolje začela Gregorinova, pod
pričakovanji pa Brankovič likozarjeva. Tekmovalka iz Vašce ima še vedrio težave z ramo:
"Rama me zelo boli. Danes
grem še na en pregled v Avstri-

jo. Na Pokljuki bom tekmovala, predvsem zato, ker je domač teren, potem pa se bom
odločila, ali bom sezono speljala do konca ali pa sanirala poškodbo. Če se odločim za operacijo, bo rehabilitacija trajala
tri mesece. Morda bi bilo bolje
tako kot na silo "borbati" do
konca sezone. Samo jaz vem.

kakšne bolečine imam. Zadnja odločitev bo moja. Gre za
moje zdravje. Nikakor pa ni
problem v ^avi," je v ponedeljek pojasnila Tadeja Brankovič Likozar ter dodala, da bo na
Pokljuki nastopila v sprintu in
v štafeti, medtem ko se za nastop na četrtkovi posamični
t e l ^ še ni odločila.

Namesto v Kranju tekma v Beljaku
Po že tretji odjugi minuli konec tedna so bili organizatorji tekme v smučarskih skokih v Kranju
to prisiljeni odpovedati, nadomestno pa bodo že v četrtek pripravili v Beljaku.
VILMA STANOVNIK

Kranj - Potem ko se je v nedeljo na izredni seji sešel Organizacijski komite Kranj 2007, so
člani odloČili, da dokončno odpovedo tekmo svetovnega pokala v smučarskih skokih, ki bi
morala biti na skakalnici OMV
centra v Kranju 15. (trening in
kvalifikacije) in 16. decembra
(tekma). Odločitev je bila sprejeta tudi na podlagi pogovorov s
predstavnild
Mednarodne
smučarske zveze (FIS) in po
pogovom z direktorjem svetovnega pokala v smučarskih
skokih Walterjem Hoferjem.
Kljub prizadevanjem delavcev

VATERPOLO
KRANJ

Tretji zaporedni poraz Triglava
V nedeljo je bila odigrana še zadnja tekma četrtega kroga v ligi
Alpe Adria. V mariborskem pristanu sta se srečala domači Branik in kranjski Triglav, ki pa je doživel še tretji poraz zapored.
Branik ga je premagal z 9 : 6. Na lestvici še vedno vidi Slovan
Olimpija, ki je zbrala devet točk, na sedmem mestu pa je s tremi točkami Triglav. Triglavni bodo v soboto ob 18. uri gostil
ASV Wien, v nedeljo ob 18. uri pa Slovan Olimpijo. Prav tako v
nedeljo sta bili odigrani tudi dve tekmi v državnem članskem
prvenstvu. Dopoldne sta se v kranjskem pokritem olimpijskem bazenu v zaostalem srečanju drugega kroga pomerila
domača Kokra in Maribor. Boljši so bili domačini, ki so zmagali 2 1 0 : 8 , zvečer pa sta še srečanje tretjega kroga v mariborskem Pristanu odigrala domači Maribor in Žusterna iz Kopra.
Tekma se je končala brez zmagovalca z 8 : 8. Prvenstvo se bo
nadaljevalo v soboto 15. decembra, ko bo Kokra prosta, j. M.

F^RICIOUSNHI

hirv-vAcnoi

V nedeljo je bil pogled na znova ozelenelo skakalnico precej žalosten, organizatorji pa so
bitko z naravo dokončno Izgubili. /F°to:co>udKav<ič

Ivo Zupan

Radovljica - V zadnjem tednu
so blejski odbojkarji kljub težavam s poškodbami odigrali tri
tekme in na vseh zmagali. Najprej so v domačem pokalnem
tekmovanju tako doma kot v
Kranju ugnali moštvo Asteca
Triglava, minulo soboto pa so
bili s 3: o prepričljivo boljši tudi
od ekipe Stavbaija IGM, s katero so se pomerili v srednjeevropski ligi.
Tako so z odliko opravili vse
teste pred jutrišnjo drugo domačo tekmo v ligi prvakov, ko
bodo v dvorani Tivoli ob 20. uri
gostili prvake Frandje, ekipo
Pariš Volley. Čeprav blejsko
moštvo pestijo poškodbe, saj
na igrišče ne bosta mogla poškodovani kapetan Matija Pleško in podajalec Tomislav
Šmuc, pa optimistično pričakujejo jutrišnjo tekmo, saj v Tivoliju računajo na veliko po-

moč domačih navijačev. Dvorana Tivoli je bila namreč že tri
dni pred tekmo skorajda razprodana, navijači blejskih odbojkarjev pa tudi tokrat nikakor
ne bodo varčevali moči pri
spodbujanju. "Z Bleda bo tudi
tokrat odpeljal poln avtobus
zvestih navijačev, nekaj vstopnic so dobile tudi odbojkarske
ekipe po Sloveniji in Uvoli bo
zagotovo utripal z našo ekipo.
Ta bo igrala na zmago, saj edino zmaga pomeni možnost, da
se pot^ujemo za uvrstitev v
drugi laog tekmovanja," je
pred tekmo povedal izvršni direktor blejskega kluba Gregor
Humerca.
Spodbuda v blejskem moštvu pa je tudi nov težko pričakovan igralec Scott Touzinsky, ki
se je že predstavil na tekmah
prejšnji teden v Kranju in v soboto v Radovljid, jutri pa bo zagotovo med aduti trenerja Dragutina Baltiča.

na skakalnici, ki jih je vodil Ivo
Zupan, temperature v zadnjih
dneh niso dopuščale izdelave
zadostnih količin snega s snežnimi topovi. "Že dvakrat smo
imeli skakalnico skoraj pripravljeno, toda 2godilo se je, česar
sem se najbolj bal, saj je odjuga
2mčela pobirati sneg. temperature pa so previsoke. Tudi
s n ^ ki so nam ga obljubili s
Pokljuke, so organizatorji biatlonske tekme porabili za pripravo tamkajšnjih prog, v Pla-

nici pa ga je premalo," pojasnjuje Ivo Zupan in dodaja, da
imajo v Beljaloi zaradi Alp nekaj stopinj nižje temperature in
drugačno klimo, veter pa namesto od Jadrana piha s severa,
tako da lahko izdelujejo sneg.
"Prav tako je v hribih tik nad
skakalnico zapadlo dovolj naravnega s n ^ . tako da ga lahko
dovažajo," še pravi Zupan, ki je
s sodelavci tokrat moral priznati premoč naravi na sončni strani Alp, čeprav je ravno Bau-

henk znan kot "kranjska Sibirija".
Tako so kranjsko tekmo so
prevzeli koroški prireditelji in
jo bodo v četrtek pripravili v Beljaku, kjer bo trening ob 9. uri,
ob 11.30 bodo kvalifikacije, ob
16.30 pa tekma. V petek bo v
Beljaku na sporedu tudi sicer
predvidena petkova tekma svet o v n a pokala najboljših skakalcev sveta, obe tekmi skupaj
pa bosta šteli za karavanški pokal.
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GORENJSKI SEMAFOR
KOŠARKA
Liga UPC Telemach, 9. krog: Krka : TCG Mercator 102 :
86, Helios Domžale : Zlatorog Laško 95 : 93. Na lestvici
vodi ekipa Heliosa s 17 točkami, TCG Mercator pa ima na
7. mestu 13 točk. Ekipa Heliosa bo jutri, v sredo, ob 20.
uri gostovala pri Elektri Esotech, TCG Mercator pa bo v
soboto ob 20. uri gostil ekipo Zlatorog Laško.
1. SKL za ženske, 7. krog: Triglav : ŽKK Domžale 47 : 55,
Odeja KED : Merkur Celje 4 0 : 87, ŽKK Črnomelj : HIT
Kranjska Gora 39 : 79. Na lestvici vodi ekipa HIT Kranjska Gora s 14 točkami, Odeja KED ima 11 točk in je na 3.
mestu, ekipa Domžal ima 8 točk In je na 8. mestu, Triglavanke pa so z 8 točkami na io. mestu. V 8. krogu v soboto
ekipa HIT Kranjske Gore gostuje pri Ježici, Domžalčanke
v soboto ob i8. uri gostijo Odejo KED, Triglavanke pa so
proste.
1. B SKL za moške, 9. krog: Tinex Medvode : Gradišče 54
: 70, Konjice : Triglav 7 4 : 62. Na lestvici vodi ekipa Misel
Postojnska jama s 17 točkami, Triglav na n . mestu ima 13
točk, Tinex Medvode na 14. mestu pa 9 točk. V. S.

ODBOJKA
1. DOL za moške: Salonit Anhovo : Calcit Kamnik 3 : i (21, 20, 20, 21), Galex-Mlr: Astec Triglav 3 : 1 (22, 24, - 26,
18). V vodstvu je sedaj Salonit Anhovo (32) pred Calcitom
Kamnikom (30). Astec Triglav je na 5. mestu (19) In Ima
kar 7 točk naskoka pred šesto Olimpijo.
1. DOL za ženske: ŽOK Ptuj: LIP Bled 3 : i (25, - 23, 24,
21). Na vodilnem položaju je Nova KBM Branik (32), ki
ima 5 točk naskoka pred Benediktom. LIP Bled (n) je na
6. mestu, le s točko naskoka pred MZG Grosupljem.
2. DOL moški: Termo Lubnik : TAB Mežica 3 : 1 {i8, - 23,
23,15), Fram: National Žirovnica 3 : o { i 6 , 1 9 , 1 5 ) . Še vedno je v vodstvu SIP Šempeter (22) pred Framom (21) ir»
Termo Lubnikom (20). National Žirovnica je v skupini
treh ekip z osmimi točkami na začelju razpredelnice.
2. DOL ženske: Calcit Kamnik : ŽOK Partizan Šk. Loka 3 :
1 (17, - 1 9 , 21, 24). Allansa (22) ostaja na vrhu pred Calcit
Kamnik (22). ŽOK Partizan Šk. Loka je s 15 točkami na 6.
mestu.
3. DOL moški: Calcit Kamnik II : Astec Triglav II 3 : o,
UKO Kropa : Salonit Anhovo 1 1 3 : 0 . Pred zadnjim jesenskim krogom ostaja v vodstvu MOK Kočevje (21) pred
UKO Kropa (19). Calcit Kamnik II (13) je na 3. mestu,
Astec Triglav II (4) pa na osmem.
3. DOL ženske: Mladi Jesenice: Lakolit Ankaran 1:3, MZG
Grosuplje II: Triglav Kranj 1:3, Piran: Pizzeria Morena 3:1,
Logatec : Bled Adrlatica.net 0:3. V vodstvu je Piran (33)
pred Lakoilt Ankaranom {28). Triglav Kranj (22) je na 4.,
Pizzeria Morena (19) na 7., Mladi Jesenice (15) na 8., in
Bled Adriarlca.net (14) na 10. mestu. B. M.

ROKOMET
1. MIK liga - moški: Knauf Insulatlon : Jeruzalem
Ormož 30 : 26;
1. B liga • ženske: Millennium : Naklo Merkur 28 : 27;
Sava : Jadran Kozina 28 : 27;
2. liga moški - zahod: AIples : Duplje 31: 26; Kranj : Aleš
Praznik 26 : 1 8 ; Radovljica : Cerklje 26 : 37. M. D.

BALINANJE
Super liga Schwarzmann, končnica - 4. KROG: liga za
prvaka - Luka Koper: Planina Kranj 1 7 : 5, Zarja Balinček:
Krim Ljubljana 12 : 10, vrstni red: Zarja Balinček In Luka
Koper po 42, Krim Ljubljana in Planina Kranj po 30; liga
za obstanek - Zabiče : Jadrart Izola 18 : 4, Lokateks
Trata : Hrast 20 : 2, vrstni red: Lokateks Trata 32, Zabiče
29, Hrast 16, Jadran Izola 7. S. Š.

ŠAH
Ciklus ŠD SIMP Radovljica, 19. turnir. 7 krogov, 15 minut,
21 igralcev.
Končno stanje: 1. Alen Hasanagič 6,5,2. Franc Rodman 6,
3. Zlatko jeraj 5,5 (vsi ŠD Jesenice), 4. Jože HarInskI 4,5
(ŠD Gorenjka Lesce) - najboljši senior, 5. Matej Keršič 4,5
(ŠK Stari Mayr Kranj), 6. Marjan Lužnik 4 (ŠD Jesenice),
7. Janez Kokalj (ŠD Jesenice) Itd. O. O.
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V Rigi za prvo mesto
Mladinska hokejska reprezentanca je danes odpotovala v Latvijo na svetovno prvenstvo do dvajset let
Divizije I skupine B. V Rigi se bodo borili za vstop med elito, kamor vodi le prvo mesto.
TINA TOSIČ

Bled - Prejšnji ponedeljek se je
na Bledu zbrala mladinska hokejska reprezentanca. Glavni
trener Valerij Šahraj in njegov
pomočnik Andrej Brodnik sta
na zbor povabila 26 igralcev in
tri vratarje, v sredo pa sta že izoblikovala končno postavo. "V
začetku je bil poudarek na fizični pripravljenosti, na podlagi
katere sva dobila končno postavo. Drugi dd priprav je bil namenjen predvsem uigravanju
in igri z igralcem več. Imeli
smo tako treninge v telovadnici
kot tudi na ledu," je priprave
opisal trener Šahraj.
V okviru priprav so odigrali
tudi dve pripravljalni tekmi z
Romuni, ki so se na Bledu
ustavili na poti na svetovno prvenstvo divizije II v Italiji. Z rezultatoma 10 : 2 in 9 : 1 so bili
obakrat boljši naši. "Razpoloženje v ekipi je odlično. Zelo dobro se razumemo in vsi imamo pred sabo isti dlj. Upamo,
da bodo napome priprave prinesle želeni rezultat" je o stanju v ekipi povedal kapetan
Luka Tošič. "Naš dlj je zagotovo prvo mesto, drugi smo že
bili," je še dodal Sahraj.

Nastope naše mlade reprezentance (na sliki) v Rigi lahko v živo spremljate prek spletne
strani www.iihf.com. / Foto: Tina doh
V Rigi se bodo borili vratarji Grega Kavčič (HK MK
Bled), Matija Pintarič (HDK
Maribor) in Matevž Grabnar
(HK Alfa), branilci Maks Selan, Gašper Su.šanj, Nejc Berlisk (vsi HD Mladi Jesenice),
Jaka Bassanese, Luka Tošič
(oba HK MK Bled). Blaž Gregorc (Sodertalje SSK), Klemen Sodržnik (Springfield Jr.
Blues) in Matevž Erman

(Valley Jr. Waniors) ter napadalci Žiga Jeglič, Žiga Oblak,
Andrej Židan (HD Mladi Jesenice), Martin Potočnik,
Jernej Vodnjov, Jaka Ankerst
(vsi HK MK Bled), Anže Ropret (Val D'Or Foreurs), Jan
Muršak (Saginaw Špirit),
Boštjan Goličič (Calgary Hitmen), Jan Urbas (Malmo
Redhavvks), Rok Tičar (Timra IK) ter Sašo Rajsar (Oden-

se I K). Poleg trenerjev Šahraja in Brodnika bodo ekipo
spremljali še vodja ekipe
Branko Tošič, tehnični vodja
Andraž Berlisk in fizioterapevt Matej Gascutti.
V Latviji jih čakajo zahtevni
nasprotniki. Takoj jutri se
bodo pomerili z Angleži, v
četrtek z Estonci, v soboto z
Belorusi, v nedeljo s Francozi in v torek z Madžari.

Kljub porazu ostajajo na vrhu
Hokejisti Acronija Jesenic so v nedeljo izgubili v Salzburgu, kljub porazu pa so pred reprezentančnim
turnirjem na Danskem ostali na vrhu lige E B E L
VILMA STANOVNIK

SlfVIPU ^

Jesenice - Minuli konec tedna
sta bila na sporedu lige EBEL
znova dva kroga, hokejisti Acronija Jesenic pa so v petek najprej igrali doma, saj so gostili
ekipo Liwest BW iz Linza. Maščevanje za poraz na domačem
ledu borbenim gostom ni
uspelo, čeprav je še nekaj minut pred koncem kazalo, da se
bodo v Podmažakli veselili
zmage. Toda tri minute pred
koncem je za Jeseničane zadel
Mitja Robar, razpoloženi vratar
Robert Kristan pa je v podaljšku in v kazenskih s t r ^ zanesljivo obranil domačo mrežo, medtem ko je Conny
Hokejisti Acronija Jesenic so se za zmago na petkovi tekmi v domači dvorani morali zelo
potruditi, saj si je te želela tudi gostujoča ekipa iz Linza. / foi«:Tm» do«

Na Bledu se bo danes
zbrala naša članska hokejska reprezentanca, ki se
bo po dvodnevnem treningu pod taktirko novega
selektorja Matsa Watina
in njegovega pomočnika
Matjaža Kopitarja v četrtek odpravila na turnir
EIHC v danski Odense.

Stromberg zadd mrežo gostov.
Plošček pa v mrežo ekipe Red
Buli ni hotel v nedeljo, ko so Jeseničani gostovali v Salzburgu.
Domačini, ki so zadeli štirikrat,
so zato zasluženo slavili s 4 : o.
Kar dveh zmag pa se je konec tedna veselila ekipa Z M
Olimpije, ki je najprej doma
p r e m a ^ Vienno Capitals z 2
: 1, nato pa so bili naši prvaki
boljši še v Beljaku, kjer so do-

mačo ekipo VSV ugnali 2 2 : 5 .
Tako trenutno na lestvid še
vedno vodi ekipa Acronija Jesenic, ki je odigrala trideset tekem in zbrala 4} točk, sledi pa
ji Vienna Capitals, ki je v 29
tekmah zbrala dve točki manj,
tekmo 30. kroga JM bo odigrala
ta petek proti ekipi VSV. Prav
tako tekme 30. taoga še nista
odigrali ekipi Red Buli Salzburga in KAC-a, Id se bosta prav

tako srečali v petek. Ekipa ZM
Olimpije, ki ima iz tridesetih
srečanj 28 točk, je še vedno na
9. mestu.
Obe slovenski moštvi v ligj
EBEL bosta naslednji tekmi odigrali prihodnji teden, ko ekipa
ZM Olimpije gostuje v linzu,
ekipa Acronija Jesenic pa se bo
v torek, 18. decembra, ob 19.15
v Podmežakli pomerila z ddpo
KAC-a iz Celovca.
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Domačinom največ zmag
Zadnja tekma športnih plezalcev v Tržiču je bila napeta. Državni prvaki so Patricija Levstek, jure
Bečan, Natalija C ros in Klemen Bečan.
STOJAN SAJE

GIBAJTE SE Z NAMi
JANEZ

FERLIC

Ohranjanje kondidje pozimi
Smo v zimskem obdobju, ko
so dnevi krajši in noči daljše,
kar tnarsikomu otežuje opravljanje začrtane Športne vadbe,
še posebej če gre za aktivnosti
na prostem. Moramo se zavedati, da je zimski del vadbe
lahko ključnega pomena za
nadaljevanje sezone, ko pridno
za tekača "na suhem" na vrsto
prva tekmovanja. Za smučarskega tekača
tekmovalnega
oziroma mednarodnega razreda pa je najpomembnejši del
vadbe na sporedu v poletnih
mesecih, ko je treba opraviti

Tržič - Dvorana tržiških olimpijcev je v soboto in nedeljo
gostila zadnjo tekmo državnega prvenstva v športnem
plezanju. Po tekmah starejših
deklic in dečkov ter kadetinj
in kadetov so se prvi dan pomerili v kvalifikacijah članice
in člani. Največ 2aninianja je
bilo za njihov finalni nastop,
ki so ga spremljali številni
gledalci. Videli so imenitoe
boje devetih deklet in desetih
fantov.
Na zadnji tekmi mladink je
bila Maruša Rodič (ŠD Triumf) za las boljša od članice
ŠPO Tržič Patridje Levstek.
Slednja je zmagala v drugem
obračunu v superfinalu. "Odločala je psiha. Zaupala sem
vase in osvojila prvi naslov prvakinje. To je nekaj najboljšega, saj sem bila večkrat druga," je dejala po tekmi. Med
mladinci je bil tudi tokrat nepremagljiv Jure Bečan (ŠPO
Tržič). Drugo mesto si je priboril Miha Britovšek (AK
Slovenj Gradec), tretje pa
Grega Selak (PK Škofja
Loka). Enaka mesta so zasedli v končni razvrstitvi državnega prvenstva po štirih tekmah. Pri članicah so se uvrstile od prvega do tretjega
mesta Natalija G r o s (AO
Kranj), Maja Vidmar in Lucija Franke (obe PK Škofja
Loka). Tak je bil vrstni red
tudi v državnem prvenstvu,
kjer sta prvi dve zbrali enako
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kratek in intenzivnejši trening? To so trenit^, ki so dolgi le kakšne pol ure, redkokdaj
več. Nekaj minut teka za ogrevanje, nato pa krajši ponavljalni oziroma intervalni teki na
dolžini od sto do štiristo metrov, lahko tudi v klanec. Po tovrstnem treningu se moramo
počutiti prijetno utrujene, ne
izčrpane. Potrebujemo le krajši
odsek c<ste s kakršnokoli podlago, in če je ta ponoči osvetljen,
je vadba nemotena. Edini problem je, po napami službi se v
večernih urah obleči in steči

V članski konkurenci so osvojili vse tri pokale tržiški športni plezalci.
število točk. "Težko sem se
sprijaznila, da moram še enlaat v steno. Plezala sem neobremenjeno, zato sem
zmagala. Drugi naslov prvakinje mi pomeni še več od
prvega, saj s e m imela letos
vzpone in padce. Potrdil je
pravilnost treninga," je izjavila Natalija. Pri članih se je
vrstni red premešal. V Tržiču
so bili najboljši Klemen in
Jure Bečan (oba ŠPO Tržič)
ter Anže Štremfelj (AO
Kranj). Prva tri mesta v državn e m prvenstvu so zasedli
Klemen Bečan, Matej Sova in
Jure Bečan (vsi ŠPO Tržič).
Zaradi enakega števila točk

sta prva dva tekmovala še enkrat. "Obeh zmag sem vesel.
Škoda, da je Matej naredil napako, sicer bi šlo na tesno. Kaj
menim o drugem naslovu prvaka? Prihodnje leto bo tretji," je povedal Klemen, ki želi
višje v svetovnem pokalu.
Za zadnjo tekmo sta podelila medalje in diplome predsednica P D Tržič E m a Anderle in tržiški župan Borut
Sajovic. Slednji je spomnil,
da se poslavlja plezalec Tomaž Valjavec, ki je ponesel
ime Tržiča po Sloveniji in tujini. Tomaž in Lucija Franko
sta ob slovesu prejela darila
organizatorja in soplezalcev.

Pokale najboljšim letos je izročil Tomo Česen iz komisije za športno plezanje.
V nedeljo so tekmovali še
cicibanke in ddbani ter mlajše dekUce in dečki. Pri prvih
sta zmagala na zadnji tekmi
in skupno Anja Murko iz
Hrastnika in Martin Bergant
iz Škofje Loke. Pri deklicah je
bila najboljša Jera Lenardič iz
Kranja. Pri dečkih je na
zadnji tekmi zmagal Domen
Škofic iz Radovljice, skupno
pa Gašper Pintar iz Škofje
Loke. Pokale za skupno razvrstitev med klubi so prejeli AO
Kranj, PK Škofja Loka in ŠPO
Tržič.

MALI NOGOMET

ŠAH

ŽELEZNIKI

DOMŽALE

Dobrodošla pomoč za obnovo

Dragar sprejel šahovskega velemojstra

Minulo soboto in nedeljo je slovenska malonogometna
reprezentanca odigrala dve prijateljski dobrodelni tekmi z
reprezentanco Črne gore, izkupiček (v Železnikih so z vstopnino zbrali 1425 evrov) pa bo namenjen obnovi športnega parka Rovn v Selcih, ki ga je močno poškodovalo septembrsko
neurje. Naši nogometaši so pod vodstvom selektorja Andreja
Dobovičnika in trenerja Milka Verbotna v sobotni tekmi v
Železnikih s Črnogorci igrali 2 : 2 , v nedeljski tekmi na Igu pa
so bili od gostov iz Črne gore boljši s 5 : i. Še pred reprezentančno tekmo v Železnikih so se v isti dvorani v pokalni tekmi
NZS pomerili nogometaši KMN Ratitovca in KMN Tomaža iz
Ormoža, zmagali pa so gostje z rezultatom 2 : 5. V. S.

Kot dodatek v program treniranja je koristno vpeljati vaje
za razvoj moči in koordinacije. Krožna vadba v telovadnici
je učinkovito sredstvo treniranja. / foio rojic Breg«
obsežen del aerobne vadbe z
različnimi dopolnili, ki oblikujte kompleten program treninga. Sredi tekmovalne sezone se
tekač seli s tekme na tekme in
takrat mu ostane precej manj
(asa za obsežen in dolgotrajen
trening kot v pripravljalnem
obdobju. Zima tako predstavlja pomemben del razvoja v
kondiciji in vzdržljivosti. Vadbo lahko "zmotijo" nekatere
nevšečnosti. To sta predvsem
neprijetno vreme in pomanjkanje časa za vadbo na prostem.
Služba se potegne tja do tre^e
ali četrte ure, marsikje celo dlje
in kako potem še trenirati na
prostem, če imamo v mislih tek
ali druge aktivnosti v naravi.
Treba seje malo znajti, in če je
dovolj volje in vztrajnosti, se da
lepo vaditi tudi ob pomartjkanju časa. Prosti vikendi so tako
lahko namenjeni dolgotrajni
vadbi, med tednom pa vse skupaj dopolnjujemo z vadbo
moči in krajšimi, a bolj intenzivnimi treningi. Kaj pomeni

ven v zimske razmere. Če se
hoče, potem se vse da. Dodatno
pa je zelo pametno poskrbeti
za razvoj splošne telesne moči,
ki jo lahko razvijamo doma, v
telovadnicah ali jitnes centrih.
Ce zopet hočemo prihraniti
čas, denar in če radi vadimo
doma, se lahko odločimo za
krožno vadbo po naslednjem
sistemu: 30 sekund vadbe, jo
sekund počitka. V zaporedju
izvajamo npr: sklece, trebušnjake, diagonalne dvige rok in
nog, zapiranje knjige, vzgibe torej vaje iz osnovne šole. Z
vadbo moči poskrbimo za močan telesni steber, ki se bolje
prilagaja obremenitvam in bolj

gospodarno prenaša napore.
Če tako v enem tednu opravimo dva treninga vzdržljivosti,
dva treninga za moč in en hitrostni trening, nam ostane še
kakšen dan počitka. In tudi
zima je lahko prijetno obdobje
priprave ter ohranjanja in razvoja v kondiciji, tnoči in vzdržljivosti.

Domžalski župan Toni Dragar je v petek sprejel najmlajšega
šahovskega velemojstra v zgodovini Slovenije, mladega
Domžalčana Luka Leniča. Luka je ta laskavi naziv prejel na
novembrskem Fidinem kongresu v Turčiji, v odlični formi
pa je tudi zadnji mesec, saj je osvojil kar tri velemojstrske
norme na treh zaporednih turnirjih. J. P.
BLED

Mladi osnovnošolski prvaki

Med uvodno slovesnostjo pred tekmo Slovenije in Črne gore
je podpredsednik Rotary cluba Ljubljana Vladimir Pezdirc
izročil ček v vrednosti pet tisoč evrov županu Železnikov
Mihaelu Prevcu in predsedniku ŠD Selca Branetu Bertonclju.

ŠD Gorenjka Lesce je pripravila šolsko šahovsko prvenstvo
Gorenjske. V kategoriji deklet do 15 let je zmagala Iva
Cvetkovič Ramuš, do 12 let Mojca Gorenšek Krivec (obe OŠ
Prežihov Voranc Jesenice), do 9 let pa Monika Rozman (OŠ
Stražišče). Med fanti do 15 let je bil najboljši Cal Drnovšek
(OŠ Ivana Groharja Škofla Loka), do 12 let Blaž Dobrave (OŠ
Bled) in do 9 let Anže Žnidaršič (OŠ Stražišče). O. O.

Večji del zimskega treninga je vezan na razvoj vzdržljivosti.
/ Foto; Marjan Rekar
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MOJ POGLED
DAM|ANA Š M I D

Decembrski nemir
aj bo mir na
svetu in začne naj
se v meni."
Decembrski nemir me je gnal
v trgovine, kjer sem s podpisovanjem kreditnih kartic potrjevala svojo čredno pripadnost. Kupila sem več, kot sem
potrebovala, vendar sem se tolažila z mislijo, da Se vedno
manj kot nekateri, ki so upehani potiskali vozičke pred seboj. Slaba tolažba. Domišljam si, da se iz leta v leto izboljšujem. Ne kupim več vsokič WC račke, samo zato, ker
je nisem uporabljala
kot
otrok. Prav tako se zadržim
pred policami s čistili, ki v
meni budijo primarne občutke po drgnjenju,
razkuževanju in bleščanju v naši hiški.
Tudi dišečih svečk imamo do
konca leta 2010 dovolj. Enako
je s papirnatimi prtički, za
katere še vedno mislim, da jih
moram imeti vseh barv in
vzorčkov. Daleč so časi, ko
sva jih s sošolko Majo zbirali.
Jaz pa bi jih še vedno kupovala. Mimogrede se znajde v
mojem vozičku še kakšna
roža, tudi, če kaže znake hiranja, ker so jo že petkrat prestavili iz hladilnika na polico.

N

Prisluhnite nam polepšali vam bomo
dan.

Ljubeče ji obljubim, da bo pri
meni cvetela vsaj še en teden.
Moja šibka točka so tudi odeje in blazine. To je povsem
psihološka potreba, ker si m
njih predstavljam sebe, kako
ne delam nič ali pa berem
kakšen pregrešen roman o
normalnih ljudeh iz srednjega veka. Blazine so skoraj
vedno rdeče barve, kar še potrjuje mojo veliko potrebo po
ljubezni. Poleg rdeče baiye
včasih tudi nasedem dišečim
kremicam in pomadicam, ki
obljubljajo večno lepoto. Meni
bi bilo sicer ljubše, če bi kolagen in druge elastične zadeve
za kožo dodajali v čokolado,
ampak tega se ni še nihče
spomnil. Tako si kar sama
predpišem pomlajevalno kuro
z najboljšo gorenjsko čokolado. Ker se cenim... Make vas
dražim. Mogoče le zato, da
skupaj umirimo ta potrošniški nemir in gremo kam drugam iskat svoj mir. Kajti pod
številnimi lučkami, sredi hrupa in pi-pi-pi-piskanja
blagajn ga ne bomo naŠli. Namesto dolgih nakupovalnih listkov imejmo pri sebi le enega
majhnega. Na njem naj piše:
"Kaj zares potrebujem?"

TU ISTiCNI

v.r:;9i,0 MHz
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Praznična pomaranča
Pomaranče (Citrus x sinensis) so tisto sadje, ki je vedno aktualno, prav posebej pa si jih zaželimo ob
praznikih. Z njimi sv. Miklavž obdaruje otročiče, prebodene s klinčki so prijetno dišeč in estetski
okras adventnega, božičnega in silvestrskega časa. Te sočne oranžne lepotičke pa pripomorejo tudi k
zdravju, osvežujejo, poživljajo, preganjajo melanholijo in depresijo.
PAVIA K U N E R

Domovina pomaranč in
drugih citrusov je Kitajska.
Postopno so se širile proti Indiji, v Arabijo in nato v mediteranske dežele. Pomaranče
so kot kislo zelje v zgodovini
velikokrat rešile mornarje
pred skorbutom, ki je posledica pomanjkanja vitamina C.
Za noseče ženske in
plodne moške
Pomaranča vsebuje obilo
zdravju koristnih snovi, kot
so vitamin C, beta karotin,
folna kislina, vlaknine, pektin, limonin, kalij, polifenole,
zlasti flavonoide itd. Koncentracija vitamina C je precej
višja v mesu pomaranče kot v
njenem soku. Pomanjkanje
tega vitamina lahko vodi v
srčne bolezni, visok krvni tlak
in rakava obolenja. V belem
delu pomarančnega olupka
se nahaja prehranska vlaloiina pektin, ki učinkovito znižuje holesterol in uravnava
krvni sladkor ter skrbi za
zdravo srce. Pomaranče vsebujejo tudi folate oz. folno
kislino, ki preprečuje bolezni
srca in ožilja. Folati sodijo
med vitamine skupine B in
so pomembni za ohranjanje
normalne DNK. Ž e z 225 ml
pomarančnega soka na dan
naj bi ženske dobile dovolj
folne kisline, ki preprečuje
prirojene napake živčevja pri
še nerojenih otrocih. Folna
kislina mora biti v telesu nosečnice mesec dni pred spo-

S frekvenco do zdravja
Zdrav človek ima tisoč različnih želja, bolan eno samo:
ozdraveti. Kdo je to misel prvi
izrekel, ne vem, vsekakor drži.
Ponedeljek, 11. junija

MARJCTA SMOLNIKAR

Pri gospe, ki na ljubljanski
tržnici prodaja zelje, želim
kupiti zdnico. "Dajte no, gospa," mi reče, "vode pa res ne
prodajam. Kadar koli pridete,
vam jo dam zastonj.
Za
zdravje. Samo steklenico morate imeti." V najbližjo trgovino skočim po ustekleničeno
vodo, z vsebino zalijem rože v
cestnem koritu, vo^ v steklenici namreč od nekdaj ne pijem, v prazno plastenko pa
mi branjevka nalije menda
samega zdravja. Zelnico spi-

jem, še preden se s kolesom
pripeljem do doma.
Ko se vračam z dopoldanskega sprehoda po Rožniku,
zagledam v Čolnarni, kavarni ob Tivolskem bajetju, prijateljico Metjo, ki se ob kavici
martinčka na toplem junijskem soncu. Pri
prijetnem
opravilu se ji z veseljem pridružim. Klepetava - o čem
drugem kot - o moji bolezni
oziroma, bolje rečeno, življenjski preizkušnji in o tem,
kako jo premagati.
Nenadoma in nehote se mi ulijejo solze. Metja je povsem zmedena
in ne ve, kako naj se na moje
presenetljivo vedenje odzove.
Nič pametnejšega ji ne pade
na misel kot: "Daj, no, daj,
Marjeta, saj bo še vse dobro."

četjem in prve tri mesece nosečnosti. Folati naj bi imeli
tudi to moč. da preprečujejo
raka na črevesju, materničnem vratu in dojkah. Raka
naj bi preprečeval tudi že
omenjeni pektin, pa tudi vitamin C naj bi imel v boju z
njim pomembno vlogo. Flavonoi^ delujejo kot antioksidanti, varujejo DNK, zavirajo
rast rakastih celic, krepijo kapilare, delujejo protivnetno.
Za pomaranče na splošno velja, da ohranjajo naše zdrahe,
varujejo pred obolenji dlesni,
povečujejo plodnost pri moških, preprečujejo raka, kap,
sladkorno bolezen in mnoge
druge kronične bolezni. Eterično olje pomaranče naj bi
vračalo vedrino, odganjalo lenobnost, osveževalo, poživljalo, krepilo srčno mišico, preganjalo melanholijo, depresijo, stres, tesnobo.
Domača pomoč
iz pomaranč
Prelistajmo nekaj pomarančnih nasvetov za to in ono
obolenje. Proti sladkorni bolezni koristi, če vsako jutro
spijemo kozarec soka iz svežih pomaranč, limon in grenivk. Če nam težave povzročata visok krvni tlak in ateroskleroza čim pogosteje
jemo sveže pomaranče ali pijemo pomarančni sok. Najmanj enkrat na dan dlje časa.
Zoper astmo zaleže, če 4 0
dni jemo vsak dan po eno pomarančo. Težave v menopavzi odpravljamo s pripravkom
iz pomaranče, grenivke in

22
Tudi sama sem nad njeno
reakcijo na moje vedenje presenečena, saj si moje solze
očitno razlaga kot strah pred
boleznijo. Ko me cmeranje
mine, razčistim nesporazum
in Metji razložim, da me niti
po naključju ni strah bolezni,
pač pa me je prešinila ganljiva misel na Andreja in na
Tino in na Bojana in na
mami in na sestro in na njeno družino in na prijatelje in
na prijateljice, skratka, na vse
tiste, ki so mi nesebično naklonjeni in zaradi katerih je
življenje še lepše in vrednejše.
Na glas razmišljam o ambicioznih ženskah, ki se zaradi
poklicne kariere odrečejo, če
že ne partnerju, pa vsaj naraščaju in namesto p toplem

Pomaranča za praznike
štirih mandljev. Vse skupaj
očistimo, zmeljemo v m e j niku in uživamo po malem
med glavnimi obroki. Če
nam uhaja spomin, si privoščimo dve pomaranči, en
grozd, štiri lešnike in eno
smokev, ki jih očistimo,
zmeljemo v mešalniku in
uživamo med glavnimi obroki. Gnojna vnetja in čire preženemo, če nanje polagamo
obloge iz kuhanih pomaranč
brez lupine. Slab zadah, ki
nam lahko povzroča preglavice pri prazničnih voščilih,
odpravimo ali pa vsaj omilimo, če pijemo nekajkrat na
dan pomarančni sok.

Pomarančni napitek
Z a silvestrski večer si s
partnerjem lahko privoščita
pomarančno-mandljev kremni napitek. Za dve osebi potrebujemo 1 0 0 m l svežega
soka pomaranč, 250 g namočenih in olupljenih mandljev.

V

RAKOVIH

dva datlja ali žličko medu.
Vse sestavine mešamo v mešalniku tako dolgo, da pijača
postane kremna in gladka.
To je približno tri minute.
Kot adventno-božični
okras in dišava
V tem času naš dom dobi
prijeten, dišeč in prazničen
pridih, če ga na naraven način okrasimo s svežimi pomarančami, v katere zabodemo klinčke. Ustvarimo lahko
raznovrstne vzorce. To opravilo je zlasti zabavno za naše
najmanjše, ki imajo največ
domišljije in so pri zabadanju klinčkov v sočni sadež
zelo izvirni. Tako okrašene
pomaranče postavimo na
mizo ali okensko polico, lahko jih ovijemo z lepim prazničnim trakom in obesimo,
da visijo v zraku. Kakršnikoli
že, bodo lep okras, ki bo
prostor navdal še s prijetnimi dišavami.

KLEŠČAH

družinskem okolju živijo v
hladnem in brezosebnem svetu poslov ter takšnih in drugačnih dobičkov. In sklenem,
da so se ljudje, ki se zaradi poklicne kariere odrečejo lastni
družini, ujeli v past hitrega
uspeha in navidezne sreče.
Žal je ta sodobna filozofija
življenja odtujena od naravne
in prvobitne Človekove potrebe:
biti ljubljen. Drži, tudi sama
sem bila in sem še vedno
ambiciozna. Ampak, ne na
račun družine ali prijateljstva.
Popoldan me po telefonu
pokliče pomočnica prof. dr.
Braneta Kobala, biofizika, ki
se poklicno ukvarja s tako
imenovano Jrekvenčno terapijo, in mi sporoči, da me gospod Kobal pričakuje v torek

ob deseti uri. Končno. Na ta
klic čakam, odkar sem na
Golniku zvedela za svojo življenjsko diagnozo, če se tako

izrazim.

Namreč. Ena od lastnosti
celice je, da pri svojem delovanju ustvarja neko določeno
frekvenco oziroma da na tej
določeni frekvenci deluje; frekvenca ali vibracija celiceje pomembna pri delovanju celice,
pri sporazumevanju med celicami, povezana je z ener^jo
celice. Skratka, frekvence posameznih skupin celic se med
seboj razlikujejo; tako se frekvence celic kože razlikujejo od
frekvence celic črevesja in te se
razlikujejo od frekvence celic
naših notranjih organov.
(Se

nadaljuje.)

S
-

sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi.
odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov.
obravnava ponačila o izobraževalni in vzgojni problematiki,
odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca in otroka,
odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev
tz delovnega razmerja,
- obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski oziroma učiteljski zbor in
svet staršev,
- sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa ta odlok ali drug
splošni akt zavoda,
- določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične račune,
- predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
- daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih
vprašanjih,
- razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
- sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
- imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
- opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.

27. člen
Za člane sveta zavoda je izvoljenih toliko kandidatov, kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda iz centralne šole, podružničnih šol in vrtca.
Izvoljen je tisti kan'didat, ki je dobil največje število glasov. Č e sta dva kandidata iz iste enote zavoda (centralna šola. podružnična šola in vrtec) dobila
enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik. Volilna komisija izdela poročila o
rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja.
b) odpoklic
28. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10 % delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oz.
na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat.

A. Postopek izvolitve in odpoklica predstavnikov delavcev v svet zavoda

29. člen

a) volitve

Zahteva za odpoklic, ki jo predložijo delavci, mora vsebovati razloge za odpoklic s priloženimi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic člana sveta.

23. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom
največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 16 dni pred potekom mandata svetu zavoda.
S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov sveta, ki se volijo iz posameznih enot zavoda. Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.
S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik. njegov namestnik In dva člana ter njuna namestnika.
Član volilne komisije ozironna njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu zavoda in mora imeti aktivno volilno pravico.

Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve brez,
da bi presojala razloge za sam odpoklic.
Č e volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, mora v 30 dneh razpisati
glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določiti dan
glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.
Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda se
smiselno uporabljajo določbe zakona in tega odloka.
2. Ravnatelj
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OBČINA NAKLO
SKLEP O JAVMI RAZGRNITVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKOV
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH
UREDITVENIH POGOJIH ZA UREDITVENO OBMOČJE KRANJA IN
ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA DOBRAVE ^
OBČINA ŠENČUR
ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA ŠENČUR
ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA
ZAVODA OSNOVNA ŠOLA ŠENČUR-ČISTOPIS

OBČINA NAKLO. GIAVMA CESTA 24. 4202 NAKLO

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list
RS štev. 33/07) in 12. ter 78 člena Statuta Občine Naklo <Uradni list RS. št.
88/07) župan Občine Naklo sprejema naslednji

SKLEP
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka odlokov o spremembah
In dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
za ureditveno območje Kranja In
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Dobrave

30. člen

Predlogi kandidatov zd svet zavoda, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje
21. dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
Kandidati z a predstavnike delavcev v svetu zavoda morajo imeti pasivno volilno pravico. Kandidate za predstavnike delavcev v svetu zavoda se predlaga
po enotah zavoda.
25. člen
Glasovanje na voliščih vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev,
zagotovi možnost predčasnih volitev.
26. člen
Voli se z glasovnicami osebno. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov
iz centralne šole, podnjžničnih šol in vrtca, po abecednem redu priimkov z
navedbo, koliko kandidatov se voli izmed kandidatov iz vsake enote zavoda.
Voli se tako, da se obkroži zaporedna številka pred imenom tistega kandidata, za katerega se glasuje.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volilca, je neveljavna. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volilec glasoval za več
kandidatov iz posamezne enote zavoda, kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda z
aktivno volilno pravico.

Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa
zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
-

organizira, načrtuje in vodi delo zavoda.
pripravlja program razvoja zavoda,
pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo.
odgovarja za uresničevanje pravic otrok in dolžnosti učencev,
vodi delo učiteljskega In vzgojiteljskega zbora,
oblikuje predlog nadstandardnih programov,
spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
organizira mentorstvo za pripravnike,

- prisostvuje pri vzgojnoizobraževalnem delu učiteljev in vzgojiteljev, spremlja
njihovo delo in jim svetuje.
- predlaga napredovanja strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju
v plačilne razrede.
- spremlja delo svetovalne službe.
- skrt3i za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in
druge oblike sodelovanja),
- obvešča starše o delu zavoda in spremembah pravic otrok in obveznostih
učencev,
- odloča o vzgojnih ukrepih,
- določa sistemizacijo delovnih mest,
- odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev.
- imenuje in razrešuje svojega pomočnika in vodje podružničnih šol oziroma
vrtca,
- skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko in predšolsko zdravstveno službo in je
odgovoren za učni uspeh učencev,

- opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
(se nadaljuje v torek, 18. decembra 2007)

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Ur. list RS. št. 12/91, 8/96 in
127/06), prvega odstavka 40. člena in 140. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno
besedilo) ter 24. člena statuta Občine Šenčur (UVG. št. 9/04 in 25/06) je
občinski svet na 10. seji, dne 28. 11. 2007 sprejel

Odlok o spremembi
Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-lzobraževalnega zavoda
Osnovna šola Šenčur

V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Šenčur (UVG št. 12/97) ter Odloku o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šenčur (UVG št. 18/98,
17/03 in 8/04) se:

OBČINA NAKLO

1. člen

24. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.

OEČINA Š E N C U R , K R A N J S K A C E S T A t i . 4 2 o a S E N Č I L «

1. člen

Volilno komisijo se imenuje za dobo štirih let.

Pravico predlagati kandidata za člane sveta zavoda imajo najmanj trije delavci zavoda z aktivno volilno pravico in reprezentativni sindikat.

Številka 3 3

Javno se razgrne dopolnjeni osnutek Sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za ureditveno območje Kranja in Sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za Dobrave, ki se jim spremenijo merila in pogoji za posege v prostor ter merila In pogoji za oblikovanje
posegov v prostor (za postavitev reklamnih panojev, zgraditev hiše pred sprejetjem OPRNia, zgraditev poslovne stavbe pred sprejetjem OPPN-ja).
2. člen

I.
13. člen spremeni tako. da se glasi:
"Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti:
P/85.200
Osnovnošolsko izobraževanje
P/85.100
Predšolska vzgoja
P/85.590
Dnjgje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
Zavod lahko opravlja tudi naslednje dejavnosti:
1/56.210
Priložnostna priprava in dostava jedi
1/56.290
Dnjga oskrba z jedmi
L/68.320
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
N/77.210
Dajanje športne opreme v najem in zakup
R/90.040
Obratovanje objektov za kulturne prirediWe
R/93.110
Obratovanje športnih objektov
R/93.190
Druge športne dejavnosti
N/77.330

Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem
in zakup

N/82.990
J/58.130

Dojge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
Izdajanje časopisov."

II.

Dopolnjeni osnutek bo razgrnjen na sedežu Občine Naklo v času uradnih ur
občinske uprave.
Dopolnjeni osnutek bo razgrnjen od 19. 12. 2007 do 18. 1. 2008.
3. člen
Med javno razgrnitvijo osnutka se skliče javna obravnava. Javno obravnavo
organizira Občina Naklo. Javna obravnava bo v 16. 1. 2008, ob 16. uri v sejni sobi Občine Naklo.
4. člen
Pisne pripombe in predloge na razgrnjen dopolnjeni osnutek podajo zainteresirani na naslov: Občina Naklo. Glavna cesta 24. 4202 Naklo.
Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve.

Drugi odstavek 19. člena spremeni tako, da se glasi:
"Svet zavoda šteje 9 članov, ki ga sestavljajo:
- trije predstavniki ustanovitelja
- trije predstavniki delavcev zavoda
- trije predstavniki staršev,"

Drugi odstavek 20. člena spremeni tako, da se glasi:
"Predstavnike delavcev izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah,
po postopku in načinu, kot ga določa zakon in ta odlok. Predstavnike delavcev se voli izmed delavcev centralne šole. podružničnih šol in vrtca in sicer:
- iz centralne šole in podružničnih šol 2 člana
- iz vrtca 1 član."

IV.
32. člen spremeni tako. da se glasi:
"Mandat ravnatelja traja 5 let. Javni razpis za imenovanje ravnatelja mora biti

5. člen

objavljen najkasneje tri mesece pred iztekom mandata.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku, določenem z zakonom in pravili zavoda. Svet zavoda mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za
ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, zaprositi za:

Številka: 3500-0016/2007-22
Naklo, dne 04.12. 2007

Janez Štuiar,
župan l.r.

-

mnenje vzgojiteljskega oziroma učiteljskega zbora, ki o mnenju glasuje
tajno.

•

obrazloženo mnenje ustanovitelja in
obrazloženo mnenje sveta staršev.

stran 2

URADNI VESTNIK GORENJSKE

Št. 3 3 - 1 1 . XII. 2007

Če organi iz prejšnjega odstavka tega člena ne dajo mnenja v 20 dneh od
dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja.
Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru za šolstvo in šport (v
nadaljevanju: minister). Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je
bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.

- podružnična šola Trboje.
- podružnična šola Vbklo,
- enota vrtec v Šenčurju z oddelkoma Voklo in Visoko, (v nadaljnjem besedilu:
vrtec)

Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka Iz prejšnjega odstavka
svet odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom. ki ureja zavode.

Po predhodnem soglasju z ustanoviteljem lahko zavod organizira delo v novi
podnjžnični šoli ali novem vrtcu oziroma ukine obstoječe, če so za to dani zakonski razlogi.

Svet mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti ravnatelja z razlogi zanjo in mu dati možnost, da se o njih izjavi. Svet s predlogom za razrešitev seznani ustanovitelja, vzgojiteljski oziroma učiteljski zbor in svet staršev. Svet obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja posreduje v mnenje ministru."

Zavod je pravna oseba s polno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga.

V.
V 33. členu za dnjgim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
"Pod pogoji iz prejšnjih odstavkov tega čtena lahko ista oseba v istem zavodu
opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat."
I

4. člen

5. člen

Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki so v pravnem prometu.
Podružnične šole in vrtec v pravnem prometu nimajo pooblastil.
6. člen

2. člen

Zavod je pravni naslednik zavoda OŠ Šenčur, ki je vpisan v sodni register pri
registerskem sodišču v Kranju, pod št. 1/1-14300 in prevzema vse pravice
Te spremembe začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske. in obveznosti tega zavoda.
Št.: 64-00/03-05/07
Šenčur, dne 28. 11.2007

OBČINA ŠENČUR
Miro Koželj, župan

Zavod je vpisan v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolsko in predšolsko vzgojo.
2. Pečat zavoda
7. člen

Na podlagi 3. čtena Zakona o zavodih (Ur. list RS, št. 12/91, 8/96 in
127/06), prvega odstavka 40. člena in 140. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS. št. 16/07 - uradno prečiščeno
besedilo) ter 24. člena statuta Občine Šenčur (UVG, št. 9/04 in 25/06) je
občinski svet na 10. seji, dne 28. 11. 2007 sprejel

Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, premera 35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije, pod katerim je vpisan sedež zavoda:
Šenčur, na zunanjem obodu pa je izpisano ime zavoda: Osnovna šola Šenčur.
Zavod ima In uporablja tudi pečat okrogle oblike premera 20 mm. z enako
vsebino, kot pečat iz prejšnjega odstavka tega člena.

ODLOK
o ustanovitvi javnega vzgojncMzobraževalnega zavoda
Osnovna šola Šenčur-čistopis

Podružnične šole in vrtec, ki imajo pri izvajanju vzgojno^obraževalne dejavnosti v skladu z zakonom in pravili zavoda določena pooblastita, uporabljajo
pečat okrogle oblike s premerom 35 mm. Pečat ima v sredini grb Republike
Slovenije, na zunanjem obodu pa je izpisano ime zavoda: Osnovna šola Šenčur, pod grtx)m pa ime in sedež podružnične šole oziroma vrtca.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

8. člen

1. člen

Pečat iz prejšnjega člena uporablja zavod za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam, občanom,
učencem in varovancem oziroma njihovim staršem.

Ustanoviteljica javnega vzgojno-tzobraževalnega zavoda Osnovna šola Šenčur je občina Šenčur, s sedežem v Šenčunu, Kranjska 11, Šenčur, Ki je z
uvedbo lokalne samouprave v Republiki Sloveniji in na podlagi zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij (Ur. list RS, št. 60/94 in 69/94)
ena izmed pravnih naslednic bivše občine Kranj.
Ustanoviteljske pravice ofc>čine izvršuje občinski svet.
2. člen
S tem odlokom tako ustanoviteljica vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna
šola Šenčur (v nadaljnem besedilu: zavod), prvotni akt o ustanovitvi zavoda
usklajuje tudi z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
ter hkrati sprejema njegov čistopis.

Pečat iz 2. odstavka prejšnjega člena uporablja zavod predvsem v pravnem
prometu ter za žigosanje finančne in knjigovodske dokumentacije.
9. člen
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja
določi ravnatelj z organizacijskim predpisom.
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
10. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.

II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
3. člen
Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Šenčur.
Sedež zavoda: Šenčur, Pipanova 43.
Skrsijšano ime zavoda: OŠ Šenčur.
V sestavo OŠ Šenčur sodjjo:
- centralna šola Šenčur,
- podružnična šola Olševek,

Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod brez omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočrilk. Pomočnik ravnatelja ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.
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Ravnatelj z odločbo določi delavce zavoda, ki so pooblaščeni, da podpisujejo za zavod.
4. Območje zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih
in vzgojnovarstvenih potreb
12. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju ter vzgoji in varstvu predšolskih otrok na področju naselij celotne Občine Šenčur.
Šolski okoliš centralne Šole Šenčur zajema vasi:
Srednja vas pri Šenčurju, Milje, Šenčur.
Po zaključnem razredu na podnjžnični šoli pa vključuje tudi okoliše podružničnih šol Olševek, Trboje in Voklo.

Z letnim delovnim načrtom se določi vsebma, obseg in razporeditev vzgojnoizobraževalnega in vzgojncM/arstvenega dela v skladu s predmetnikom In učnim načrtom s tem. da se v načrt obvezno vključi tudi tiste družbene aktivnosti in dejavnosti, ki so v interesu same lokalne skupnosti.
17. člen
Zavod je devet razredna osnovna šola in opravlja vzgojnonzobraževalno dejavnost od 1. do 9. razreda obvezne osnovne šole.
Zavod izdaja spričevala o uspehu in izobrazbi, ki štejejo kot javne listine.
Vrtec izvaja vzgojnovarstveno delo za predšolske otroke v starosti od 11. meseca do vstopa v osnovno šolo. Vrtec lahko organizira tudi dnevno varstvo
otrok, predvsem od 3. leta starosti, tudi v varstvenih družinah.
IV. ORGANI ZAVODA

Šolski okoliš podružnične šole Olševek zajema naslednja naselja: Hotemaze, Luže, Olševek, Visoko.
Šolski okoliš podružnične Šole Trboje zajema naslednja naselja: Trboje,
Žerjavko, Prebačevo, Voklo inVoglje za učence 4. in 5. razreda devetletke.
Šolski okoliš podružnične šole Voklo zajema naslednja naselja: Voklo,
Voglje, Trboje, Žerjavko in Prebačevo za učence 1., 2. in 3. razreda devetletke.
Centralna šola je Osnovna šola Šenčur, kjer je sedež zavoda. V centralni šoli
se vpisuje otroke v osnovno šolo ter v dnevno varstvo in druge oblike oskrt)e
otrok za celoten zavod.

18. člen
Zavod ima naslednje organe:
- svet zavoda,
- ravnatelj,
- strokovni organi,
- svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestava in način izvolitve oziroma imenovanja je določena v pravilih zavoda.
1. Svet zavoda

III. DEJAVNOST ZAVODA
13. člen
Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti:
Py85.200
Osnovnošolsko izobraževanje
P/85.100
Predšolska vzgoja
P/85.590
Dnjgje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje
in usposabljanje
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
Zavod lahko opravlja tudi naslednje dejavnosti:
1/56.210
Priložnostna priprava in dostava jedi
1/56.290
Druga oskrba z jedrni
Ly68.320
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
N/77.210
Dajanje športne opreme v najem in zakup
R/90.040
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R/93.110
Obratovanje športnih objektov
R/93.190
Dnjge športne dejavnosti
N/77.330
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem
in zakup
N/82.990
Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
J/58.130
Izdajanje časopisov
14. člen
Zavod v manjšem obsegu opravlja tudi druge dejavnosti, s katerimi dopolnjuje in boljša ponudbo vzgojno-izobraževalnega in vzgojnovarstvenega dela, ali
s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščenju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za
opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
15. člen

Ravnatelj lahko za zastopanje in predstavljanje zavoda v posameznih zadevah
pooblasti dojge osebe.

Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru
dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.

11. člen

16. člen

V mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo, za zavod podpisujejo ravnatelj in
drugi delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje.

Zavod opravlja javno veljavni izobraževalni program in program za predšolske
otroke, ki je sprejet na način in po postopku, določenim z zakonom.

19. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje 9 članov, ki jih sestavljajo:
- trije predstavniki ustanovitelja
- trije predstavniki delavcev zavoda
- trije predstavniki staršev.
20. člen
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed delavcev občinske
uprave ali občinskih organov ter občanov posameznih naselij šolskega oziroma vzgojnovarstvenega okoliša.
Predstavnike delavcev izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah,
po postopku in načinu, kot ga določa zakon in ta odlok. Predstavnike delavcev se voli izmed delavcev centralne šole, podnjžničnlh šol in vrtca in sicer:
- Iz centralne šole in podružničnih šol 2 člana
-iz vrtca 1 član.
Predstavnike staršev volijo starši na svetih staršev in sicer:
- iz sveta staršev šole 2 predstavnika,
- iz sveta staršev vrtca 1 predstavnik.
21. člen
Člani sveta zavoda izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika sveta zavoda.
Svet odloča z večino glasov svojih članov.
Mandat članov sveta traja 4 leta. Za člana sveta je ista oseba lahko izvoljena
le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih
otrok (učencev oziroma varovancev) v zavodu.
22. člen
Svet zavoda:
• imenuje in razrešuje ravnatelja,
- sprejema program razvoja zavoda,

RADOSTI Ž I V L J E N J A

Konopljina
semena
BORIS BERGANT

Minilo je že kar nekaj časa,
odkar tudi pri nas l^alno prodajajo nekatere izdelke iz konoplje. Tu gre seveda za nedolžno industrijsko konopljo,
ki jo upravičeno imenujemo
tudi jedilna konoplja. Uradna
panika z nasadi te nedolžne
konoplje se menda umirja,
zato se lahko bolj brezskrbno
ozremo po poljih postavnih
rastlin, Id dajejo prehransko
bogata semena in čvrsta vlakna. V semenih, pa naj bodo
industrijske ali katerekoli konoplje, psihoaktivnih sestavin
k sre6 • ali žal, odvisno od zornega kota posameznika - ni.
Lahko jih uporabljamo brez
vsakršnih skrbi, konoplja ima
namreč poleg tega, da je primerna 23 zakajanje, še številne druge pozitivne lastnosti,
znane skozi tako rekoč vso
človeško zgodovino in je ena
najstarejših rastlin, njeno latinsko ime pa pomeni "korist-

ga le prelijemo s konopljinim
oljem in še in še. Opozoriti je
le treba, da konopljino olje pri
segrevanju postane grenko i n
ga je bolje uporabljati za hladne jedi.

Puranja pašteta s
konopljinimi semeni

na konoplja". Je nadvse odporna proti škodljivcem, zato jo je
mogoče gojiti brez pesticidov;
zaradi odpornosti pa tudi ni
nobene potrebe po genskem
spreminjanju rasdine. Za prehrano se uporabljajo semena,
p)a naj bodo cela, oluščena ali
pražena, in izdelki iz semen,
kot so olje, moka, testenine,
miisliji in čaji. V prodaji jih
dobimo v raznih manjših trgovinah z eksotično, zdravo
ali vegetarijansko prehrano in
v enem od hipermarketov. Semena so uporabna podobno
kot sončnična semena in pistadje, vendar jih lahko uporabimo enako kot orehe, če o
načinih uporabe kot pri lešnikih, mandeljnih in drugih podobnih oreških niti ne govorimo. Torej zamešamo pesto,
zavijemo potico, jih zmeljemo za solatno polivko oziroma zanjo uporabimo konopIjino olje, jih zamesimo v
kruh in vmešamo v testo za
pedvo, napravimo sladoled ali

Potrebujemo: 40 dag puraryih prsi, 1 vei^o čebulo, j žlice
olja, 3 stroke česna, 1 žličko sesekljanega žajblja, 2 žlici konjaka, J dag masla, j žlice
oluščenih konopljinih semen,
sol in sveže rrtleti poper.
Puranje prsi narežite na
trakove in jih skupaj z na
kocke narezano čebulo pražite na olju. Ko meso ni več
krvavo, dodajte strt česen,
žajbelj, konjak, maslo in solite ter popoprajte po okusu.
Zalijte z i d vode in dušite
še 10 minut. Tako pripravljeno meso še vročo zmeljite v
multipraktiku skupaj s konopljinimi semeni, stresite v
primemo posodo in ohladite. Ohlajeno pašteto postrezite v obliki žličnika skupaj s
poljubno okisano zelenjavo.

Porova juha s konopljo
Za 4 osebe potrebujemo: j o
dag pora, 25 dag krompirja, 1,2
I mesne juhe ali vode, 2 žlici

olja, I žlico konopljine moke, 1
strt strok česna, 1 dl sladke
smetane, sol, sveže mlet poper
in 2 žlici oluščenih konopljinih
semen.
Na olju prepražite očiščen
in na kolobarje narezan por
ter na kocke narezan očiščen
krompir. Pomokajte, zalijte
z juho, začinite in kuhajte,
da se por in krompir zmehčata. Nazadnje zalijte še s
sladko smetano, prevrite in
postrezite s konopljinimi semeni.

Pečen mladi sir
s konopljinimi semeni
Za 4 osebe potrebujemo: 40
dag mladega ovitega ali kozjega sira za peko, 5 žlic grobo
zmletih konopljinih semen, 1
bučko, oljčno olje, sol in sveže
mlet poper.
Sir narežite na osem resdn
in vsako rezino posebej povaljajte v konopljinih semenih ter jo ovijte v soljeno in
popoprano vzdolžno rezino
bučke. V ponvi segrejte oljčno olje in na njem z obeh
strani specite v bučko ovit
mladi sir. Ko je pečen, ga naložite na krožnike in takoj
postrezite.

Telečji medaljončki
s sezamom
Za 5 oseb potrebujemo: 1 kg
telečje ribice, 5 žlic konopljinih
semen, olje, sol in sveže mlet
poper.

CO^čSNa

fccv^p^tj^v/l

Telečji file narežite na medaljončke, jih solite ter popoprajte in povaljajte v konopljinih semenih. Specite jih v
ponvi z veliko olja in na
majhnem ognju, da se semena ne zažgejo, ker bodo
postala grenka. Pečene medaljončke zlagajte na krožnike in postrezite z zelenjavnim ali krompirjevim pirejem.
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Zdrave jedi za jesenske dni
Gobova juha s sojinimi
kockami

JANEZ ŠTOUKELJ

Sestavine: 25 dag krompirja, 20 dag različnih gob, 2
dag hladno stisnjenega olja, 2
dag sojine omake, 2 dag mehke moke, 8 dag čebule, 2 stroka česna, 4 dag sojinih kock, 1
<fl kisle smetane, sol, poper, šetraj, peteršilj.
Priprava: opran in olupIjen k r o m p i r zrežemo na
kocke, damo v vodo, dodamo oprane na lističe narezane gobe in namočene sojine kocke. Medtem ko se

kuhajo, napravimo iz maščobe, moke, sesekljane čebule in česna srednje temno prežganje. Prežganje zali jemo z vodo, dobro prevrem o in dodamo k juhi.
Začinimo in juho prevrem o . Nazadnje dodamo še
kislo smetano, razredčeno z
vodo in drobno sesekljan
peteršilj.

Ribji file v česnovi omaki
Sestavine: 75 dag ribjih jilejev / ribjih polovic/. 12 dag
česna, 1 dl oljčnega olja, 2 dl
sladke smetane, 2 dag mehke

info@g-gjlas.si
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KUHARSKI RECEPTI
Z A VAS IZBIRA DANICA DOLENC

Tedenski jedilnik
Nedelja - Kosilo: porova kremna juha, pečena svinjska krača
s pečenim krompirjem, dušeno kislo zelje, janeževi upognjene!; Večerja: sirova plošča, pečena jabolka z orehi in rozinami.
Ponedeljek • Kosilo: segedin golaž, polenta, vanilijev puding
z jagodičevjem (zamrznjenim); Večerja: ocvrti lignji, zeljnata solata s krompirjem in majonezo.
Torek - Kosilo: kremna juha iz bučk in krompirja, pečen
piščanec v omaki, široki rezanci, zeljnata solata s fižolom;
Večerja: krompirjeva kaša z ocvirki, mleko.
Sreda - Kosilo: goveji golaž, njoki, radič s koruzo in jajcem;
Večerja: črn kruh, sardelni namaz s česnom in olivami, bela
kava.
Četrtek - Kosilo: ričet s fižolom in s u h i m mesom, palačinke
z medom in limono, kompot; Večerja: juha iz sladke repe,
ajdovi žganci z ocvirki.
Petek - Kosilo: krompirjeva juha z gobami, skutni štruklji,
kompot; Večerja: rižota z morskimi sadeži, rdeča pesa.
Sobota - Kosilo: prežganka, polpeti iz mletega mešanega
mesa in začimb, pretlačeno sladko zelje s krompirjem, sadna kupa; Večerja: jabolčna pita, mošt.

Praznična pečena svinjska krača
Recept smo vzeli Iz kuharske knjige Andreja Frica "O Martinu, moštu, goski in vinu".
2 svinjski krači (sveži), 4 žlice olja, 1 žlička sladkorja, 3 žlice belega vinskega kisa, 1 dl suhega belega vina, sol, črni poper v
zrnu, 1 šopek timijana, 8 lističev žajblja.
Krači operemo pod tekočo hladno vodo in dobro obrišemo.
Nato ju natremo z mešanico soli in sveže mletega črnega
popra. Pečico segrejemo na 180 stopinj Celzija. Pekač pristavimo z oljem, na katerem krači po vseh straneh dobro
opečemo. Opečenim kračam dodamo dve vejici timijana in
žajbelj. Meso podlijemo z vinom in prekrijemo z alu folijo,
potem pekač za 30 minut potisnemo v segreto pečico.
Pekač v z a m e m o iz pečice. Krači obrnemo, prelijemo s
pečenkinim sokom, pokrijemo z alu folijo in za 60 minut
potisnemo nazaj v pečico. Preostali timijan osmukamo in
drobno sesekljamo. V skodelici ga gladko razmešamo s kisom in sladkorjem. Pečenko vzamemo iz pečice. Krači prelijemo s pripravljeno mešanico, potem pa ju brez alu folije
pečemo še toliko časa, da se lepo zapečeta. Pečena svinjska krača je klasična pečenka, ki jo z ostrim nožem in dvojnimi vilicami ponudimo na leseni deski, da si meso odreže
vsak sam. Skupaj z m e s o m lahko zadnjih 45 minut (s)pečemo tudi krompir.

KUHARSKI

RECEPTI

moke, sok limone, sol. popervložimo
po okusu.
Priprava: ribje fileje solimo, popramo, jih navlažim o z limoninim sokom in
p o m o k a m o z obeh strani.
Maščobo segrejemo, fileje
opečemo na eni in na drugi
strani. Zložimo jih v drugo
posodo. Na isti maščobi
prepražimo moko, dodamo
česen in zalijemo z juho ali
vodo. Omaki d o d a m o še
sladko smetano, začinimo
s soljo, poprom, rožmarinom in sesekljanim peterš i l j e m . Pečene ribje fileje

v omako in jih nekoliko prevremo.

Zelena solata s kalčki
Sestavine: J2 dag zelene solate, 1/2 dl bučnega olja, sol, 1
dl razredčenega kisa, česen,
60 dag kalikov iz krebuljice kreše.
Priprava: zeleno solato
operemo pod tekočo vodo,
narežemo j o poljubno in
prelijemo z d r e s i n g o m prelivom (olje, kis, sol, poper), p o t r e s e m o jih s kalčki.

Pri ractpHh priporoiofflo uporabo hladno stisnjenega sončničnega
olja GEA, ekstro deviškega oljčnega olja GEA ter bučnega olja GEA.

Vanilijev sladoled z
bučnim oljem in bučnimi
semeni
Sestavine: 40 dag kupljenega vanilijevega sladoleda, 1 dl
bučnega olja, 10 dag bučnih
semen.
Priprava: bučna semena
očistimo in nekoliko prepražimo v ponvi za peko palačink, nato jih zalijemo z
b u č n i m oljem in nekoliko
prepražimo. Vanilijev sladoled damo na krožnik in
prelijemo z omako z bučnimi semeni.

Sledite srcu, zaupajte naravil

www.gea.si
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Firence v dvainštiridesetih
kilometrih
če hočeš dodobra spoznati značilnosti renesanse, je ena izmed možnosti, da odtečeš klasični
maraton v Firencah in spotoma vidiš, kaj so ustvarili svetovni velemojstri umetnosti.
Gorenjski tekači združeni iz vrst Kluba Trmastih in
Gorenjskega glasa: Janez Ferlic, Janez Ahačič, Marjan
Petek, Boris Križnar in Franc Kaučič {od leve) ob reki Arno

JANEZ F E R U C

Že pred časom je med nekaterimi tekači iz Kluba Trmastih Preddvor in Gorenjskega glasa padla odločitev o
nastopu na maratonu v Firencah, ki v Italiji po številnosti zaostaja le za znamenitima maratonoma v Rimu in
Torinu. Tako se je na štartu
zbralo nekaj več kot 7500 tekačev iz več kot petdesetih
držav sveta, za dobro konkurenco pa so poskrbeli nekateri odlični italijanski maratonci, ki jim je bil ta maraton že
del priprav na olimpijske
igre prihodnje leto v Pekingu
in seveda tankonogi Kenijci,
brez katerih si pravega maratona že ne moremo več nikjer predstavljati,
In kako je bilo z gorenjsko
ekipo, ki smo jo sestavljali
zgoraj podpisani [anez Ferlic, Marjan Petek, Boris Križnar, Janez Ahačič, Franc Kaučič in Jože Jere? Slednji sicer
prihaja iz Sevnice, a je redni
član Kluba Trmastih. Na pot
smo se z avtodomom podali
dan pred tekaškim nastopom. Vožnja do Sežane, pre-

MESTNA OBČINA KRANJ, Slovenski trg 1,4000 Kranj
obvešča,
daje danes, 11. decembra 2007, na spletni strani Mestne
občine Kranj, www.krani.si. objavila javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto I N Š P E K T O R (m/ž) v Mestnem inšpektoratu in javni natečaj za tri prosta uradniška
delovna mesta MESTNI R E D A R (m/ž) v Mestnem
redarstvu kot službi v sestavi Mestnega inšpektorata v
občinski upravi Mestne občine Kranj.
Rok za prijavo začne teči naslednji dan po objavi na spletni strani in traja 15 dni.
To obvestilo ne velja kot uradna objava javnega natečaja.
DAMUAN PERNE, dr. med. spec. psih.

Župan

Sobota 15.12.2007 ob 20°

stop meje in nato vožnja
mimo Benetk do Ravene in
prvega večjega postanka v
Faenzi, mestu, ki je od Firenc oddaljeno natanko sto
kilometrov in kjer poteka
znameniti ultramaratonski
tek preko Apeninov in prav
to traso smo nato prevozili,
saj se morda nekateri tekači
zgoraj omenjene odprave
prihodnje leto spet vrnejo na
to tekmo. V Firence smo prišli v večernih urah in nato je
sledil dvig štartnih številk,
iskanje parkirišča in končno
zaslužena večerja in polnjenje ogljikohidratnih zalog.
Promet je v soboto zvečer
po vseh ulicah in vpadnicah
izredno gost in po italijansko
hiter in dinamičen, za primemo parkirišče avtodoma
pa se moraš pač malce znajti. Tako smo parkirali kar na
neki majhni in dokaj zanikrni tržnici ob reki Amo, kjer
svojo kramo prodajajo temnopolti trgovci, ki so nas pustili popolnoma pri miru, čeprav smo bili na njihovem
"teritoriju". Spanec je bil sicer dokaj ugoden, zjutraj je
sledilo zgodnje vstajanje in

običajen ceremonial tekačev
pred tekaškim nastopom,
kar pomeni predvsem večkratni obisk wc-ja. Organizatorji opravljajo še zadnje logistične priprave na tekmo in
ob množicah tekačev in navijačev, kd se valijo proti štartu,
smo začutili tisti pravi športni utrip. Vremenske razmere so bile za tek naravnost
idealne, kar pomeni temperatura okoli petnajstih stopinj in pretežno oblačno vreme. Celotna Toskana ima
precej milo sredozemsko
podnebje. Ob devetih štartni
strel in zapustimo veliki plato, poimenovan po najslavnejšem prebivalcu Firenc
Michelangelu Buonarottiju.
Pred nami je natanko 42.195
metrov maratonskega teka.
Izredno lepa proga, speljana
mimo vseh znamenitosti Firenc, skozi trge v središču,
tlakovane ozke uUce in ko
pritečeš mimo velike katedrale, kmalu opaziš znameniti Davidov kip, ki je sicer
kopija, original hranijo v nekem mujzeju. Vse le ni tako
lepo, če te tam na tiidesetem
ali kakšnem kilometru več

napade običajna utmjenost
in splošna izčrpanost, ki jo
poznamo vsi maratonci. Takrat pogledaš malo naokoh,
stisneš zobe in potrpiš. K
premagovanju bolečin precej
pripomorejo tudi številni
glasni navija6, ki jih je bilo
zagotovo več tisoč.
č a j je v središču Firenc na
trgu Santa Croce. Izredno
fasdnantno. Zmaga je odšla
v Kenijo, dani gorenjske ekipe smo bih nekje v prvi polovici nastopajočih. Tekma je
bila izpeljana na povsem
profesionalni ravni in Italijani so tukaj zagotovo mojstri
in njihova športna kultura na
visoki ravni, kar se odraža v
odnosu tekačev in organizatorjev do vseh tekačev - od prvega do zadnjega. Oskrbeti
7500 tekačev ni mačji kašelj.
Edino, kar je bilo, vsaj zame^
nerodno po nastopu, je bila
precejšnja utrujenost, ki pa
smo jo na poti domov s primernimi okrepčili hitro premagaU. V dvainštiridesetih
pretečenih kilometrih skozi
Firence vidiš mnogo lepega,
tako da je vredno malce potrpeti.
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FIRENZE MARATHON

.S5nB8!l$®R!?*Li DIŠUŠBIA

Štart maratona v idealnem vremenu

G G I IZLETI

/

Zemljevid maratonske trase

12.2007

GRADEC/GRATZ IN LEDENE JASLICE
Odhod avtobusa ob 6. uri iz Kranja- Vožnja do nakupovalnega
centra IKEA ali direktno odhod v stari del mesta. Po prihodu
v Gradec si bomo ogledali staro mestno jedro in se povzpeli na
grad, odkoder je lep razgled na mesto. Ogledali si bomo tudi
Ledene jaslice v sredižču mesta.

SILVESTROVANJE
SARAJEVO cena: 135 EUR 30.12. - 2.1. 2008
RIMINI cena: 125 EUR 30.12. -1.1. 2008
CARDALAND 42 EUR 29.12. zagotovljen odhod

]
j

^Maročniki Gorenjskega glasa imalo 10% popust
Prijave: Agencija Unda po tel.; 04/235 84 20.041/248 773
ali Gorenjski glas po tel.: 04/20142 41.

Gorenjski Glas

Panoramski pogled na Firence z velikega platoja, kjer je bil štart maratona.

EKONOMIJA

stefan.zargi@g-glas.si

Za zbornico po meri članstva
Upravni odbor Območne gospodarske zbornice za Gorenjsko je ocenil, da ni razlogov za to, da bi
hiteli z osamosvajanjem zbornice.
SHEFAN ŽARGI

Kranj - Sredi novembra je
upravni odbor Območne
zbornice za Gorenjsko Gospo<larske zbornice Slovenije
(GZS) obravnaval poročilo o
delu in vprašanje, ali naj tudi
gorenjska zbornica gre po
poti pravne samostojnosti. K
pogovoru smo povabili direktorico območne zbornice
Jadranko Švarc.

tem smo vztrajali zlasti v območnih zbornicah. Res pa je,
da po prehodu na prostovoljno članstvo članarino plačujejo vsa včlanjena podjetja.

delovanja oziroma statusa
območnih zbornic. Kakšne?
"Območne zbornice lahko
delujejo kot prej, torej kot del
zborničnega sistema na rav-

Leto 2007 je za gospodarsko
zbornico leto velikih sprememb. Nov zakon o zbornicah je predpisal prostovoljno
članstvo in G Z S se je morala
temu prilagoditi. Kaj se vam
zdi pri tem najpomembnejše?'
" Z a nami je resnično dinamično leto preoblikovanja
gospodarske zbornice. Večkrat poudarim, da se je zbornica preoblikovala po meri
Članstva, torej dela tisto, kar
njeni člani želijo. G Z S ima
trenutno okoli trideset tisoč
članov, v Območni zbornici
za Gorenjsko pa je 1 9 0 0 članov. To pomeni, glede na
prejšnje stanje, ko je imela
G Z S okoli šestdeset tisoč, gorenjska območna zbornica
pa 5 6 0 0 članov - od tega
3 0 J 0 takih, ki so morali plačevati članarino, precejšen
osip in nekaj ga pričakujemo
še prihodnje leto. Ostala je
večina velikih in srednjih
p>odjetij, mnoga se tudi vračajo, saj so nekatera že prvi
me3ec po uveljavitvi zakona
izstopila in počakala na to,
kaj bo s preobrazbo nastalo.

Jadranka Švarc / foio: cotazd Kaviit

Omenili ste članarino. Kolikšna je po n o v e m in ali
člani plačujejo več članarin,
odvisno od tega, kako s e
vključujejo v zbornični sistem?

Gospodarske družbe se v sistem gospodarske zbornice
lahko vključujejo na tri načine: v območno zbornico,
prek združenja oziroma panožne zbornice, oziroma le
n e p o s r e d n o v G Z S . Kaj
kaže praksa?
"Res se lahko članica po
statutu G Z S samo odloči o
načinu povezovanja. Na naši
območni zbomid opažamo,
da se srednja in velika podjetja zavedajo, da potrebujejo
svojo organizadjo in se v večini povezujejo tako v panogi
kot tudi v območni zbomid.
Panožna združenja so strokovna združenja, specializirana za vprašanja in spedfiko panog, medtem ko območne zbornice skrbijo za
povezovanje gospodarstva in
uveljavljanje interesov v lokalnem okolju."

ni države, lahko pa se osamosvojijo in pridobijo status
samostojne pravne osebe. V
Sloveniji je trenutno pet osamosvojenih območnih zbornic: Novo mesto, Koper, Maribor, Celje in Velenje. Druge 'hitimo počasi' in se učim o na njihovih izkušnjah.
Upravni odbor naše zbornice
je na zadnji seji razpravljal
tudi o samostojnosti naše območne zbornice in ugotovil,
da ne vidi takšne prednosti
samostojne zbornice, da bi
bilo s tem treba hiteti. Tudi
prvotni rok za osamosvajanje je bil odpravljen, zato
bomo še počakali.
Pri tem kaže poudariti, da
ima G Z S v Ljubljani zelo
močne strokovne službe za
opravljanje skupnih nalog in
ne predstavljamo si, če želim o ostati učinkoviti, da bi
ostali brez številnih baz podatkov, pravne službe, centra
za konkurenčnost, mednarodnega centra, močnega
centra za lobiranje in drugih
storitev za članstvo."

"Članarina se je s sklepom
skupščine lani radikalno znižala. Z a 4 2 odstotkov. Pri

Nova organiziranost G Z S
tudi dopušča različne oblike

Omenjate službe G Z S . Veliko je bilo govora o potrebi

napačnih metod in da so zavajajoči. Kot avtor Članka naj
ugotovim, da v pismu ni niti
enega pravega argumenta, ki
bi utemeljil neresničnost mojih navedb. Pri dokaj preprostem izračunu sem uporabil
javno dostopen Informativni
cenik za uporabo elektroenergetskega omrežja v letu 2007
Javne agencije RS za energijo, kije objavljen na spletni
strani (unmv.agen-rs.si).
Že v pogovoru za intervju
me je presenetila odločna trdi-

tev, da lahko kot distributer
suvereno
določajo
končno
ceno, ne glede nato, da vsebuje še dve postavki (trošarino
in omrežnino), kiju določa
država. Najmanj, kar bi pričakoval, je, da bi se vsi pristojni pred objavo končne podražitve dogovorili, za koliko se
spreminjajo posamezni
deli
cene elektrike in to tudi končnim odjemalcem Jasno povedali. Še bolj bi se tudi razgalila sprenevedanje vlade - države, ki skoraj v isti sapi očita
elektrodistributeijem
ob dobičkih neupravičene podražitve (izjava ministra Vizjaka),

Gospodarska zbornica ostaja zastopnik interesov gospodarstva, lobistična oi^anizadja, informator, organizator izobraževanja in svetovanja."

medtem ko so bila prej mala
in mikro podjetja tega oproščena. Z a te je sedaj članarina zgolj simbolična po pet
do šest evrov na m e s e c "

OCIGOVOR

Cene električne
energije
v petek smo na tej strani
objavili pismo Aleša Ažmana, izvršnega direktorja OE
Nabava in prodaja električne
enerpje pri Elektro Gorenjske,
v katerem trdi, da je Članek z
naslovom Cene elektrike za
novo inflacijo, objavljen 27.
novembra skupaj z intervjujem z njim, vseboval izračune, ki da so nastali z uporabo

po radonalizadji teh razbohotenih služb. Je bila že izvedena?
"Strokovne službe G Z S so
v enem letu izjemno skrčili,
zmanjšali so jih skoraj za
polovico. Še lani je bilo na
G Z S zaposlenih 2 3 0 ljudi,
danes jih je okoli 130. Na območnih zbornicah je trenutno zaposlenih skupaj 30 ljudi, na gorenjski s m o štirje.
Tudi tu je bilo precej krčenja, le na Gorenjskem, kjer
se je vseskozi skrajno varčevalo, s m o ostali vsi."
Se je kaj spremenilo v vašem delu? Na zadnji seji ste
podali poročilo o tem.
"Iz poročila o opravljenem
delu za letošnjih deset mesecev je razvidno, da je bilo veliko narejenega na področju
svetovanja podjetjem in pri
organizadji seminarjev in
raznih delavnic. Praktično
vsak teden organiziramo po
dva, tri seminarje, ki so zelo
dobro obiskani. Zlasti m i b o
in mala podjetja, ki nimajo
človeških virov za številne
strokovno zahtevne fiinkdje s področij delovnopravne zakonodaje, davčne zakonodaje, financ, zunanjetrgovinskega poslovanja itd., takšno
strokovno pomoč potrebujejo. Do konca novembra smo
organizirali trideset takih dogodkov, na katerih je sodelovalo prek osemsto udeležencev. Iz statistike ugotavljamo,
da ima prav naša območna
zbornica med vsemi v Sloveniji največ takšnih posvetovanj in tudi največ udeležencev. Vsak dan imamo v povprečju deset do dvajset osebnih stikov ali pogovorov po telefonu, ko nas sprašujejo za
razne informadje in nasvete.

STRAHINI PRI NAKLEM

Dobili največjo slovensko sončno elektrarno
Na strehi Biotehniškega centra Strahinj je v sredo pričela
obratovati največja fotonapetostna elektrarna v Sloveniji. Sestavlja jo 394 modulov (fotocelic), katerih skupna moč znaša
83 kilovatov. Predvidena letna proizvodnja električne energije
naj bi znašala 85 tisoč kllovatnih ur, kar zadošča za potrebe
približno 28 gospodinjstev. Poleg proizvodnje okoljsko "čiste" električne energije ta elektrarna služi tudi v izobraževalne
namene dijakov In študentov Biotehniškega centra Naklo,
kjer Ima ekološko kmetovanje tudi s certifikati potrjen poseben poudarek. S tem projektom Gorenjske elektrarne, ki so
sončno elektrarno tudi postavile, nadaljujejo gradnjo sončnih
elektrarn v skladu z zastavljenimi smernicami in strategijo
pridobivanja elektrike iz obnovljivih virov. Š. Ž.

Sončne celice na strehi hleva Biotehničnega centra
v Strahinju / FOIO: Drago Paple:

5ENČUR

še en transportno logistični center
V petek so v Obrtno poslovni coni Šenčur slovesno odprli
nov sodobno urejen transportno logistični center podjetja
^tempihar Transport. Podjetje, ki je bilo v Vogljah ustanovljeno leta 1989 In danes zaposluje 28 ljudi, je preraslo domače dvorišče. V novem transportno logističnem centru je
urejena sodobna delavnica za vzdrževanje lastnih vozil, vulkanizerska delavnica, prehodno skladišče za blago, ki čaka
na razvoz po vsej Evropi, In pisarniški prostori. Ob objektu
je prostorno parkirišče za tovorna vozila. V avtomatski avtopralnicl bodo ustregli tudi vsem drugim prevoznikom, na
avtomatski črpalki za tovorna vozila pa se uporabniki kartice Shell lahko oskrbijo z dizelskim gorivom 24 ur dnevno In
365 dni v letu. Slavnostnega odprtja sta se udeležila tudi
predsednik Državnega sveta RS janež Sušnik In župan občine Šenčur Miro Koželj. Š . Ž.

-m

Ne nazadnje je to tudi pom e m b e n vir naših prihodkov, saj pomenijo ta sredstva
kar šestdeset odstotkov denarja, potrebnega za pokrivanje stroškov delovanja
naše območne zbornice. Le
štirideset odstotkov dobimo
od članarine."

kliče k ukrepanju Urad za
varstvo konkurence
(izjava
UMAR), hkrati pa paradržavni organ, kot je to storila
2g. novembra Javna agencija
za energijo, krepko, za 6,2 odstotka (distributeiji so pričakovali 3 do 3,5 odstotka), poveča omrežnino.
Pomemben
korak te države v boju z injlacijo! Vse skupaj pomeni norčevanje iz deklarirane sprostitve trga in ni težko uganiti,
kaj bo posledica:
novoletna
podražitev električne energije
I' letu zoo8 ne bo zadnja.
ŠTEFAN Ž A R G I
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Z a r a d i selitve poslovalnice Globus Kranj,
Koroška 4, lažje cene vseh izdelkov
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Akcija velja od 12.12.2007 do
20.1.2008 OZ. razprodaje zalog
Kiw«|,(iiob«i*-KoroS<(a't,Tel.:(M201 3302,
, odpiralni daspotv-pse 8^0-2000, sob. 8.00-13.00
V*hMluta <U„ Lnkoikova 10, Ljubljana, www.velctel<5TIUI

KMETIJSTVO

i8

KOMENTAR
CVETO ZAPLOTNIK

Diverzifikacija in diverzija!
esednjak i; kmetijstvu in
gozdarstvu je postal
tako učen. da ga preprost kmet že ne razume več.
Ko je ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
pred dnevi objavilo javni razpis za ukrep Diverzifikacija v
nekmetijske dejavnosti, se je
kmet, ki ne želi biti imenovan,
upravičeno spraševal, ali mu
lahko ta kdo pove bolj preprosto. Ob tem pa se je, upravičeno, le lomil v izgovaijavi. Iz
diverzijikacijeje nastala diverzija. Na, pa saj ni veliko zgrešil! Diverzijikacija res ni diverzija, je pa "diverzija", napad,
na slovenski jezik.
Jezikovni pleveli se v Sloveniji razraščajo že precg časa,
k bolj so se razrasli f 6isw prilagajanja skupni kmetijski politiki Evropske unije. Zdi se mi,
da Slovenija precej nekritično
sprejema njen birokratski jezik, pri tem pa se prav posebej
ne prizadeva, da bi kaldno tujko ali evropsko skovanko nado-

B

mestila z domačo besedo. Namesto denarne (javne) pomoči
ali podpore imamo subvencije,
denar smo zamenjali za sredstva in javni denarni prispevek
za različna
sofinancirarya.
Kmetijsko pridelavo smo posodobili v kmetijsko proizvodnjo,
skoraj vsaka naloga ali načrt je
že projekt, namesto lepe slovenske besedne zveze za zložbo in
vnovično razdelitev zemljišč
smo dobili komasacije, veliko
lepše kot naložba se očitno sliši
investicija, dobili smo tudi plačilne sheme, strategije, prestrukturiranja
proizvodnje,
strukturne politike, rodila se
nam je še diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti...
Tako ni satno v kmetijstvu,
ampak v vseh dejavnostih in
na vseh področjih.
Priznam:
tudi novinaiji, ki pišemo o
kmetijstvu, včasih precej nekritično prevzemamo
zapleten
vse bolj učen besednjak in ga
ponujamo bralcem. Se opravičujem - za nazaj in za naprg!

ŽELEZNIKI, ŽIRI

Še zadnjič letos tržnica s kmetijskimi pridelki
Razvojna agencija Sora bo v soboto dopoldne še zadnjič letos
pripravila tržnico kmetijskih pridelkov in izdelkov. Tokrat bo
hkrati na dveh lokacijah, v Železnikih pri pošti in v ŽIreh pred
zadružnim domom. Na stojnicah bodo ponujali izdelke blagovnih znamk Dedek Jaka in Babica Jerca ter Za moj dom: kruh
iz krušne peči in druge pekovske izdelke, med in izdelke iz
medu, mlečne izdelke in domače jušne rezance. V ŽIreh bodo
poleg tega v ponudbi še nekateri drugi izdelki, udeleženci podjetniškega krožka iz Žirov pa bodo predstavili novoletne voščilnice in okraske, ki so jih sami naredili. Razvojna agencija bo s
tržnicami nadaljevala marca prihodnje leto. C. Z.

cveto.zaplotnik@g-glas.si

Lastniki bi lahko sekali več
Lastniki gozdov v enoti Kranjska Gora so v zadnjih desetih letih posekali skoraj polovico manj lesa,
kot bi lahko. Predlagani načrt za naslednjih deset let jim omogoča posek 234 tisoč "kubikov" lesa.
CVETO Z A P L O T N I K

Kranjska Gora - Osnutek
gozdno gospodarskega načrta za enoto Kranjska Gora za
obdobje 2007-2016, ki so ga
pripravili v blejski območni
enoti zavoda za gozdove, je
bil od 22, novembra do 5, decembra javno razgrnjen na
sedežu občine v Kranjski
Gori, zadnji dan je bila v pi-

in 857 hektarjev gozdnih rezervatov (Mala Pišnica in Vršič), ostalo so gospodarski
gozdovi. Dobrih 9 2 odstotkov gozdov je v zasebni lasti,
skoraj sedem odstotkov je državnih, drugo so občinski.
Več kot polovica zasebnih
lastnikov ima manj kot en
hektar veliko posest. Lesna
zaloga gospodarskih gozdov
se je v zadnjih desetih' letih

nekoliko zmanjšal. Manjši
"premiki" so tudi pri drevesnih vrstah. Delež smreke je
malo upadel, a jo je še vedno
več kot 57 odstotkov, delež
bukve je 25-odstotni in se
krepi, zelo pomembna drevesna vrsta je macesen, ki
predstavlja kar 11 odstotkov
vse lesne zaloge v enoti.
"Lastniki gozdov bi lahko
sekali več, v zadnjih desetih

spodarski načrt. V zavodu se
prizadevajo, da bi lastniki
bolj gospodarili s svojo posestjo in da bi spodbudili
tudi rabo lesa v domačem
okolju. Ob razdrobljeni zasebni posesti kot pomemben
ukrep izpostavljajo združevanje lastnikov za sečnjo in
spravilo lesa, za gradnjo
gozdnih cest, izkoriščanje
lesne biomase in za druge

Glavni načrtovalec mag. Aleš Poljanec

Zasebni gozdovi s o razdrobljeni,

sami revimega gozdarja še
javna obravnava. Zanimivo
in hkrati zaskrbljujoče je to,
da med lastniki gozdov in
tudi med drugimi, ki jih zadeva načrt, na razgrnitev načrta in na javno obravnavo ni
bilo odziva.

Da bi še izboljšali varovalno vlogo gozdov, načrt
za razliko od prejšnjega
predvideva 6.150 kubičnih metrov možnega poseka tudi v teh gozdovih.

Kot je povedal glavni načrtovalec mag. Aleš Poljanec,
enota Kranjska Gora obsega
območje od Tromeje na severozahodu do hudournika
Belca na jugovzhodu. Od
1 0 . 4 0 6 hektarjev gozdov je
4.765 hektarjev varovalnih

zvišala s 331 na 394 kubičnih
metrov na hektar, letni prirastek pa s 6,7 na 8 "kubikov"
na hektar. V lesni zalogi je tri
četrtine iglavcev, njihov delež se je v primerjavi s prejšnjim desedetnim obdobjem

letih so posekali 96.473 kubičnih metrov lesa ali le 55
odstotkov tega, kar jim je
omogočal načrt. Če se bo
tako skromna sečnja nadaljevala, se bodo gozdovi postarali, s tem pa bodo postali še
občutljivejši za ujme, poslabšala se bo njihova varovalna
vloga in zmanjšala se bo ekonomska vrednost lesa," ugotavlja Aleš Poljanec in poudarja, da ob premalo intenzivnem gospodarjenju ni
možno uresničiti ukrepov,
kot jih predvideva gozdnogo-

namene. Gospodarjenje z
gozdovi je težavno zaradi velike strmine, dodaten problem je slaba odprtost gozdov. V zadnjih desetih letih
niso zgradili niti metra nove
gozdne ceste, v naslednji
"desedetki", ko načrtujejo
deset kilometrov novih cest,
bodo pri gradnji imele prednost ceste Lomiči-Kališe,
Pod Lomičem-Pejce, Jerebikovec-Rekaršča,
Dom
Planica-Vitranc, Planica-Drnice, Macesnovec, GaleršeNjivice in Jeriče.

KRANJ

Zaprli razpis za mlade prevzemnike kmetij
Ministrstvo za kmetijstvo je v petek "zaprlo" javni razpis za
pomoč mladim prevzemnikom kmetij. Do četrtka je prejelo
250 vlog v višini razpisanega zneska 10,3 milijona evrov.
Mladi, stari od i8 do 40 let, ki bodo prevzeli kmetijo, lahko
pričakujejo do 4 0 tisoč evrov pomoči. C. Z.

Nova javna razpisa
Gorenjska Gremo gor.

Ministrstvo za kmetijstvo je v petek objavilo nova javna razpisa.
CVETO ZAPLOTNIK

ban/iio novolcbii biirorl
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Kranj - Za ukrep Dodajanje
vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom je za letos namenilo nekaj manj kot
osem milijonov evrov, v celotnem sedemletnem obdobju
pa bo dobrih 93 milijonov. S
tem ukrepom želi spodbuditi uvajanje novih izdelkov in
njihovo učinkovito trženje,
posodobiti pridelovalne postopke, izboljšati varstvo okolja, higieno in varnost pri
delu ter povečati prihodke.
Za finančne podpore se lahko potegujejo posamezniki
in podjetja, ki so registrirana
za živilsko predelovalno dejavnost, pa tudi kmetije, ki se
v okviru dopohiilne dejavnosti ukvarjajo s predelavo pridelkov, ter zasebne planine.

registrirane za predelavo
mleka. Podpore je prvič
m o ž n o uveljaviti za nakup
nepremičnine, novost razpisa pa je tudi delitev na enostavne in zahtevne naložbe.
Za enostavne v vrednosti do
80 tisoč evrov ni potreben
poslovni načrt. V dosedanjih
tovrstnih razpisih je za vse
vlagatelje javni prispevek k
naložbi znašal 4 0 odstotkov,
zdaj pa je za mikro, majhna
in srednja podjetja od 45 do
50 odstotkov, za velika podjetja pa 25 odstotkov. Najnižji znesek dodeljene pomoči
2uiaša 3.500 evrov in najvišji
1,8 milijona.
Za ukrep, ki se uradno
imenuje Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti, bo letos na razpolago 6,5 milijona
evrov denarja, za celotno ob-

dobje do leta 2013 pa 31 milijonov evrov. V okvira tega
razpisa naj bi z državnim in
evropskim denarjem podprli
dopolnilne in prodajne dejavnosti na kmetijah, dejavnosti, povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji, pridobivanje energije iz obnovljivih virov za prodajo na
kmetiji, ter storitvene dejavnosti na kmetijah, med dragim turizem ter postavljanje
ostrešij in krovska dela z
uporabo lesa in slame. Za
podpore v višini 50 odstotkov
od priznane vrednosti naložbe se lahko potegujejo kmetije z dopolnilno dejavnostjo,
samostojni podjetniki, gospodarske dražbe in zadrage. Najnižji znesek javne pomoči je 3.500 evrov, najvišji
pa 2 0 0 tisoč evrov.

FINANCE
KRANJ

Prisilna poravnava
Okrožno sodišče v Kranju je
30. novembra začelo postopek prisilne poravnave za
družbo Jelen Gostinsko turistično podjetje, Kranj. Za
upravitelja prisilne poravnave je imenovalo Braneta
Goršeta iz Ljubljane, za člane upniškega odbora pa
predstavnike Davčnega urada Kranj, BK Market iz Bitole, Euro Foto iz Kranja in
mariborske
podružnice
družbe Lorika iz Poreča ter
Antona Šilarja iz Kranja. Upniki imajo čas, da v tridesetih dneh od začetka oklica
prisilne poravnave prijavijo
sodišču svoje terjatve. C. Z.

cveto.zaplotnik@g-glas.si

Delnice Nove KBM že na borzi
Včeraj so na Ljubljanski borzi že začeli trgovati z delnicami Nove Kreditne
banke Maribor. Okrog 13. ure se je enotni tečaj gibal okoli 37 evrov.
CVETO ZAPLOTNIK

Kranj - Država je kot 90,4odstotna lastnica Nove KBM
p>onudila malim vlagateljem
ter domačim in tujim institucionalnim vlagateljem 41,8
odstotka delnic. Odziv je bU
zelo dober. Skoraj 110 tisoč
državljanov je vplačalo 749
milijonov evrov. 69 domačih
institucionalnih vlagateljev,
ki so izpolnili pogoje za nakup, je oddalo zavezujoče po-

nudbe v višini 199 milijonov
evrov, 36 tujih vlagateljev pa
za 711 milijonov evrov. Vlada
je na torkovi seji določila
ceno delnice na zgornji meji
razpona, to je pri 27 evrih,
hkrati pa je odločila, da bo
24-odstotni delež banke v
vrednosti 151 milijonov evrov
prodala malim vlagateljem,
dobrih 10 odstotkov, vrednih
64 milijonov evrov, domačim institucionalnim vlagateljem, nekaj manj kot 15-

odstotni delež v vrednosti 64
milijonov evrov pa tujim institucionalnim vlagateljem.
Vsem državljanom, ki so sodelovali pri nakupu, je zagotovila minimalno število delnic, druge pa je razdelila na
sorazmerni način. Nova
KBM je v sredo vse male vlagatelje obvestila o številu dodeljenih delnic, dan kasneje
pa jim je na njihove račune
že nakazala preveč vplačani
denar.

KRANJ

LJUBLJANA

Zahteve o donaciji le še do konca leta

Združili prodajo in ustanovili novo družbo

Dohodninski zavezanci imajo še do konca leta čas, da na pristojni davčni urad oz. izpostavo vložijo zahtevo, komu bodo
kot donacijo namenili določen del dohodnine (največ 0,5 odstotka). Čeprav je zavezanec zahtevo že podal, jo dotlej še
vedno lahko spremeni, saj bo davčni organ upošteval stanje
na dan 31. december oz. podatke, poslane na ta dan s priporočeno pošto. Zahtevo je treba poslati na "davkarijo" na posebnem obrazcu, ki ga zavezanci lahko dobijo v davčnem uradu oz. izpostavi ali ga natisnejo s spletne strani davčne uprave. Oddajo jo lahko osebno ali po pošti, tisti, ki imajo digitalno potrdilo, pa tudi po elektronski poti preko portala eDavki.
Dokončni seznam upravičencev do donacij za letošnje leto je
bil pred nedavnim objavljen v uradnem listu, dostopen pa je
tudi na spletni strani republiške davčne uprave. C. Z.

V Skupini KD Holding so pred nedavnim zastopniško mrežo zavarovalnice KD Življenje, njeno agencijo Svet zavarovanj in poslovalnic Finančna točka in prodajno mrežo družbe za upravljanje KD Investments združili v prodajno družbo KD Finančna točka, premoženjsko svetovanje. Nova
družba na enem mestu ponuja strankam raznovrstne finančne storitve, njena dodatna prednost pa je regionalna
razpršenost poslovalnic. Na začetku bo ponujala življenjska
zavarovanja zavarovalnice KD Življenje In investicijske sklade, potlej pa bo ponudbo dopolnila še s posredovanjem
bančnih posojil in leasinga, s trženjem premoženjskega in
zdravstvenega zavarovanja in z drugimi finančnimi storitvami. Nova družba je takoj začela tržiti novi finančni storitvi naložbena načrta KD Družina in KD Pokojnina. C. Z.
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Bančni ček za pomoč železnikarskim družinam
Banka Sparkasse je v petek v svoji poslovni enoti v Šenčurju predala Mihaelu Prevcu, županu Občine Železniki, ček v
vrednosti 7.500 evrov za pomoč družinam, ki jih je prizadela septembrska vodna ujma. Denar so zbrali zaposleni, del
pa sta dodali še banka in zasebna fundacija Privatstiftung
Karntner Sparkasse iz Celovca. Josef Laussegger, predsednik uprave Banke Sparkasse, je ob predaji čeka zaželel prebivalcem občine Železniki čim hitrejšo odpravo posledic nedavnega neurja. C. Z.

Ob podelitvi čeka: predsednik uprave banke Josef Laussegger,
župan Mihael Prevc In predsednik fundacije Kari Nedvved

KRANJ

Davčna uprava že poziva zavezance
Republiška davčna uprava je že objavila javni poziv za odmero akontacije dohodnine od oddajanja premoženja v najem za leto 2007. Zavezanci, ki so letos posameznikom oddali v najem premično ali nepremično premoženje, morajo
vložiti napoved najkasneje do 15. januarja prihodnje leto.
Napoved morajo vložiti na predpisanem obrazcu, ki je objavljen tudi na spletni strani davčne uprave. C. Z.

E.ON RUHRGAS IBU SVETOVNI POKAL V BIATLONU
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KBM Inrond. druibs za upravtjanje. d. o. o.. Vita Kraigherja 5, Maribor, upravlja ossm vzajemnih sUadov: uravnoteiena V7aiemna
sklada Infond Hrast in Infond Uravnoteženi ter detniSke vzajemne sMade (nf ond Oelniiki, Intond €ufopa. ln(ond PanAmencs, tnfond
Ule. ir)fond Energv in Infond BRIC. Naložba v najemni skisd je tvegana in no jamči donosov. NajviSja vstopna provizija za Infondove
vzajemne sldade je 3 %. Vrednorti enot premoženja vzajemnih skladov lahko vlagatelji in vsi zainteresirani vsak dan $p remljajo
V časopisih Veter. Delo. Dnevnik in Finance, objavljene pa so tudi na spletni strani |www.inton(l.si www.infond $0 in drugih spletnih
s«rwsih. Prospekt, v katerem so objavljena tudi pravilft upra\^ienja, itt izvleč ek prospekta vzajemnih skladov lehko dobite brezplačno
na sedežu družba, na vseh vpisnHi mestih med uradnimi urami oziroma oboje naročite po telefonu (02/229 20 80.080 22 42). Uhko pa
$i ju ogledate tudt na naii spletni strani. Vsak vlagatelj ima pravico zahtevat) prospekt ter zadnje abjavljeno letno in polletno poročilo.

KAŽIPOT, OGLASI
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Ivan Tavčar v Gorenji vasi; predavanje z diapozitivi Gore
Bolgarije in Makedonije bo v četrtek ob 20. uri v OŠ Ivana
Tavčarja v Gorenji vasi; predpraznično srečanje za starejše
občane z zabavo pa bo v petek ob 17. uri v prostorih OŠ
Ivana Tavčarja v Gorenji vasi.

KAMNIK

Drsališče na Glavnem trgu
V Kamniku so na Glavnem trgu v soboto odprli težko pričakovano drsališče na prostem. Dvajsetkrat petnajst metrov
veliko drsališče se je, po besedah direktorice Agencije za
razvoj turizma in podjetništva Občine Kamnik dr. Andreje
Eržen, izkazalo za velik finančni in tudi organizacisjki zalogaj. Projekt, ki je občino stal kar štirideset tisoč evrov, so pripravljali dva meseca, drsališče pa bo predvidoma odprto do
začetka februarja, vsak dan v popoldanskih in večernih urah.
Poskrbeli so tudi za izposojo drsalk in vrsto glasbenih in
drugih dogodkov, ki bodo popestrili praznično dogajanje v
mestnem središču. J. P.

Predstavitev knjige Marijana Cilarja

Kranj - Osrednja knjižnica Kranj vabimo vas na predstavitev
knjige Marijana Cilarja Per aspera ad astra: temelji življenja, ki
bo danes ob 19.30 v avli Študijskega oddelka na Tavčarjevi 41.

V knjižnicah za otroke

HALO - HALO GORENJSKI GLAS

ŠENČUR

Sedmič obdarili invalidne otroke

Ndto6k» u objiro ii>fejem»mc po i^tefonu 04/201-42-00. fdlisu 04/201-42-13 ali osebno rta 6leiw<i$ovi
Y K/enju oz. po poiu • do pooeddjiu m <«inlu do 1100 ur«! Cma o^asov m ponudb v lubnki: Icr^doo ugodna

JANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, LANCOVO 91, 4240
RADOVLJICA, TEL: 04/53 249» FAX: 04/53 04 230
MADŽARSKE TOPLICE 13.12 -16.12; ;TRST n . 12.; LJUTOMERBANOVCI, RADENCI 23.12. - 26. 12.
OBVESTILA O D O G O D K I H OBJAVLJAMO V R U B R I K I GLASOV
K A Ž I P O T BREZPLAČNO SAMO ENKRAT.

PRIREDITVE

/I

ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE
-PROSTA DELOVNA MESTA
NA GORENJSKEM (m/ž)

k'

M

Kk do 15.12.07; EML JERKOVIČ SP.. ZG. BPNK 12 a
C8KJE

ZKMA

Veseli december v Gorenji vasi

Gorenja vas - Krajevna skupnost Gorenja vas vabi na prireditve pod naslovom Veseli december 2007 v Gorenji vasi:
delavnica za izdelavo voščilnic bo za odrasle danes ob 17. uri
v prostorih O Š Ivana Tavčarja v Gorenji vasi; BolSji sejem prodaja novoletnih voščilnic bo jutri od 17. do 18.30 ure v
prostorih OŠ Ivan Tavčar v Gorenji vasi; Pogrinjki - gostje
prihajajo - Iva Dolenc - v četrtek ob 17. uri v prostorih O Š

0.0.0.ZQ.BnH£284.2ABMCA
Kk do 1&12.07; IHTNER * lETNER 0.0.0. DUNAJSKA
l5e.UUeUANA
rokdo 15.12.07:CK. GOSfOSVnSKAS, V S m
VZGOJrTEU PREOŠOLSKH OTROK
nk d315.12.07; OŠ J. WIX)XA. K O n O ^ 12. ffi GCAA
ARAKŽERSNTEHNK
tok dO 3,1.06; ALENKA R K M K S P, RRANCVA 106.
ŠENČUR

nkdo22.t2X)7;SGPTBHNK.OX)..SD«AC.2.SKLOKA
POLAGALEC PODOV IN TUKOV
lokdo 12.t2.07: DICA. D.OO. SUEDfC^ 128. K7WiJ
OEUVECBREZPOKUCA
VOZHKAVrOMEHANK
do 19.12.07: DAG« ANTON SP. BREG 08 SM 28.
Kk do 19.1207;
• a£SK KRAM). 0.0.0. SA/SKA f*
MAVCIČS
LABOftATORUSNTDMK
rok do 6,1.06; OZG. ZD RAOOVUCA.
POMOŽMOaAVEC
(cfcdoX12.07:
NiGA^ PANUdČSP. POOGPEZJE 127. rokdo 211207. S G P T B M C DC, SWAC. 2. LOKA RAUMJCA
PRODAJALK:

Slovenski Javornik - Ustvarjalna delavnica bo danes od i6.
do 16.45.

telefon: 04 201 42 00

Člani pevskega zbora Sveti jurij in dramske skupine iz Šenčurja so prejšnji ponedeljek že sedmo leto zapored obiskali otroke in mladino v Zavodu za invalidno mladino in varovance
Varstveno delovnega centra v Vipavi. Tudi letos jih je spremljal sveti Miklavž z zvrhanim košem daril, ki so jih prispevali
številni dobrotniki, dodatno pa so otroke in mladino razveselili s kratkim kulturnim programom in igrico. S. Š.

I- t ^ .

Jesenice - V jeseniški knjižnici bo ura pravljic v četrtek ob 17.
uri, ustvarjalna delavnica Pisani zvončki pa jutri od 16. do
17.30. Prav tako v četrtek bo v Občinski knjižnici Jesenice
prireditev Brihtin dan, ki se bo začela ob 17. uri.

KCWUŠKA 7,

SREDHU STROKCmA AU SflOČNA (ZDBRAZBA

rDk<lo22.1?.07: aiXM. OO.O. VETnSKJSKA 2. WPBOfi lOkdO 12.1207,/inEL,D.0.0.C.1 MUA77.KRA»U
iokdo2212.07;SSA5UWS8ylČS P. SP DURJE16 A.
tok dO 1$.t?.07; KOnA DO O.. )00ftČ8A 75. dC LCKA nk d015.1207: OBJKA, 0.0.0., TRŽaSKA 2, UJajANA DUPLJE
rok do 261207: SAX KONSTRJKOJE. 0.0.0.. UU8LWj5- Id(d015.12.07: NTERSPCfrr KR GCfVk B0RQVSKA92, lOkdO 22.12.07;OAMAKRiiMJ,O.O.O. N. TESLE 1. KRANJ
KRGORA
rok do 6.1 08; H B W < ftAVNK S P. PmWOVA 106.
OSNOVNOŠOLSKA COeRAZBA
rc* do 1512.07. WTERSPOflT KRAHJ. S. ŽAGARJA 69. ŠENČUR
(C* dO I&t2.07: KAUnNA CEGNAR SP, V»MŠ£ 163. KRANJ
MlGOZEMRSTVA
klCKA
nk do 1&12.07; l«%XTOR C O m m u i S O f i k C
rok do 2012.07; 2A\XX) ZA GOZDO\£, OE KR«H), S.
rok do 28.12.07; S«^ PETBCMČ SP, SAVSKA S. MOJS- 25. KRANJ
ŽAGAaiA 27. KRANJ
TRANA
n*do 15.12.07; SKG. 0X>, STELETCNAd. KMNK
M t STROJNIŠTVA
nkdo31.0e;KUR«iJB£AeEIAS.P. KRMJ.TR80JE39.
fCi(dO 1512.07; WT a 0.00., BRNČIČEM29. UUGU>NA tok dO lSil207; UBER, 0 , 0 0 . NOntUŠKA 15A. Š K LCKA
KRAKI
•Č«NLlC£
N^aEKTR0TBM(E
fok<to30.1?.07.»*£»WMCMCSP..TRSaOBCOe23.
KUHAR
rckdo 12.12.07: JBIMCA. Di}„ NORČEVA 56. ŠK. LOKA
TRŽJČ
fl*doR1207;/gREST.D.00.2S.BfiMK1»A.8fNK. Kk dO 20.12X17; lAM^mER 0 0 . 0 . KOROŠKA M. KRViJ
I<*do^6,1^07;š^«DF)Cpflo^«^.D.oo,^FSTEMK3^A.
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MnifmoNiK
GOMK
rok do 15.12.07; HOBOTMCA. Di0.a. BRTOF 204. KRViJ
rokdo}S.l2.07:MONSUN.D.O.O..POSLt?^CONAA23.
fd( do 12.12.07. BERNAPO^MOCMK SP..SR emKSA. ŠENČUR
MtGRAOeENIŠTVA
CStCLC
rok do 12.12.07. OANEZ RUPiC S P.. GRAONKOSM 2. rok do 15.12.07; ART STUDIO. O.O.O.. SP. OUPUE 4. DUOeoaOVALECKOVM
RAKMJCA
PUE
ick do 3.1.06; USER O.O.O.. KOPMJ^ iS A. ^ LOKA rok do 6.1.06; TAJ0-TEM4. D.O.O., AMBROŽ POD KR- rok do 22.1207; SGPTEWKOJX. SIARAC. 2. ŠK. LOKA
POMOŽNA ŠMUA
VAVC8431.CS9(UE
KOMSmJST
rekdo 12.1207: OOEJA ŠK LOKA. D,D. »OOnCSAdO. SK. NATAKAR
rok do 22.12.07: PERNECOM, O.O.O.. UDM POD
LOKA
rek do 14.12.07; MITM POGACNK S P. lANCOA/O 66. ST0R2)Č£W53,TR2)Č
KUKARSiOKMOCNK
RADOVLJICA
viiksiKtmommm
nk do 1&I207. StOR^. O.O.O.. UKOZARJEVA 3.
nAd0151207; MONSLM. O.O.O. P0SU>TMCa^23.
lOkdo 15.1207: UPRii»WeX7IAMWll. S U X e S O T R G
uueutNA.
S94ČUR
1.KRMi)
MllA POKUCNA IZOBRAZBA (00 2 l£D
rok do 1212.07; TAJO-T^. O.OO, AMBROŽ POO KR- 04PLIN2. RAČUNALNIŠTVA
nkdo 1412.07; MPEST. 0.0.0.2G BFMK l30A.8mK
VNmtai.CSHJE
rok do 19.12.07: OŠ J. VANDOIA. KOROŠKA 12. K R GOM
K* do 15.12.07. DON OON. 0.0.0. TRDNCVA POT 2 A. VOZMKHSTRUKTOR
OPLNtORAOeEMŠTVA
METUKA
rok dO 19.12.07; AVT0ŠC31A MG. HUMAR KRAKJ O.O.O. rok do 22.1207: SGPTBMC. O D . STURAC. 2 ŠK. LOKA
n*do2112.07; POerCOMŠK LOKA. 0.00. POLWC
BL£MBSOKA10.»Wii
DIPL MŽ^TEKNOLOGUE PROUETA
78.PCUV€W03K.U»0
B0UIČAR4CGWAL£C
lokcb 19.12.07; tfROCROM U M M i K 00., Z& BRNK
MEZAR
tok m 22.12.07; DOM UPOKOJENCSV DR FRANCETA i30A.8fiMK
rok do 3.1.06:48 oeSGN. 0.00.. KBMCA 73 A. 2G GOR-BSiGeJK S. B0KUA4, JESEMCE
MPUBtOMOMST
JE
SREDKiA POKUCNA OKIBRAZBA
r^do 15.1^07; BOLMŠNICAGCINK GOMK 36. GOMK
rokdo 15.12.07; GORUCAN J02E S P. SEMČNO 36. KRČEKk do 22.12.07,1A AGe/T. JCMČ INfiWTI€R.OKO. MPL VZGOJrraj PREOŠOLSKH OTROK
»A do 22.1207; $GP TEWK 00.. Sr/fiA C. 2. &t LOKA S « ^ 34. KRANJ
»kdo 15.12.07; OSS. ŽAGARiV i m C A 12. KRORA
rek do 2« t? 07: ŠEM< TRAOE. OO O. BRTTOr 23. KFWiittA do 15.12.07. IVAN AUANČIČ 5P.. PARTIZANSKA 26, PROF ANGLEŠČINE
KUUČAVMČAR
n* do 15 .1207; OŠ J. ALIAŽ^ T. OEŽMANA1. KRAKI
n* d015.12.07.
VAFUei£. 0.0,0..
lOk <b 12.1^07: FBUN, O.O.O.. CUMJSKA (06. DUBL* tcitdo 15.12.07. OŠ M. ČOPl^ T VIOMARJA1. KRANJ
GCFEKISKA19A. FMmJCA
PROF.aiOlOGUE
OeLKOVALECKOVM
rok do 19.12.07; MERCATCA POHIŠTVO. M. VAONCVA 7. lokdb 15.1207; OŠ NAKLO. GLAM4A C. 47. NVOO
R*doX.t207.UXAA1TW£.OOO.POSU>MACCKA
KRANJ
PROf. MATEMATKE IN TEHMKE
A4I.SENČUR
n* do 30.12.07. NESTl, 0.00. fVSiN. 92. iK. LCKA
rok dO 1S12 07; OŠ NAKIO, GUWNA C. 47. NAKLO
STRUGAR
R* do 3.1.08; PS«OTEHI>ICE.D.O.O.ZAtOG2.GOtl«<
UNIV.DIPLiliARHnDCTURE
ickdo 12.12.07: JELOVCA, OD. K)DRttWA58. SK LOKA STROJNI TEHMK
rok d} 15.12.07; ART STUDO, D.OO.. SP. OURJE 4. OUORODJAR
PUE
ic*do 1712.07; NON FEFRUM KRAKI, O 00, STRUŽEVO n*d015.12.07. KCaA. D.OO.. K X » ^ 7 3 , SK. LCKA
ORMEDK^ME
66,KRAMJ
itA do 61.06. OZG. ZD JESEMCE. TITOVA 78. J E S 8 I C E
A 41. ŠENČUR
STROJMK
tok do 2212.07, 026.2D KRANJ. GOSPOSVETSKA 10,
n)k do 26,12.07. SAŠO PETROVIČ SP, SAVSKA S. MOIS- Kk do 12.1207: SPG. 0,0.0. NOnČEUA 75. ^ LOKA
KRANJ
TRANA
OaOENTALJ€HEnCINE
ELBOROTEHNK
do 14 12.07; SANDV. O.OO, GflEGOflČtČEVA 11. rrtdo15.12.07.ElROTRO»«KR*U.O.O.O,STWm8,
tok do 22.12.07; GZG. ZO TRŽIČ. a £ J » A 10. TRŽiČ
UUeUAfM
rok d01212.07: SG GLEBJ, O.O.O . RCHTCMSKAi 13. DIPLNŽ.RADK)10GUE
AVTOUEHANK
rok dO 26.1207; 8GP. K X » Č B A 3 d A. KRANJ
LCKA
r^ dO 19-12.07,
KP».CU S P, GORENJA OOERA- aaOROTEHNKaBnroMK
oa MED. SPEC. s a o ^ MEnCIN€
VA7.G0RE}W\«^S
rok do ».12 07; SKAT
D.OO, CMJRSKA. VAS 30 nk do 6.1.06; CZG. ZD ei£D. ZD BOHNJ. U/ONSKA1.
ŠMUA
A.BEGUH£
BLED
rok do 14.12.07; SANW. O.O.O. GREGORČIČEVA 11. KEMUSKITEHNK
OAMEO.SPEC.PBMTFUE
uueuvM
(Ado lS.12 07;ACnOM.D.OO.B KE]nČA44. JES8C€
rokd0l2«207;OZG,ZDŠK.LOKA.STJ«AC
10.ŠK.LOKA
dVUAMtOJAČ
MECUSNTE)M(
(C«idO 1212.07.COEJAIK LOKA. OD .KCnČEMSO.SK. rok do 15.12.07: MRKO »M>£R S P. FM^GARJEVA 28. Pro«la ddoMtaimstsotiMftfnopopodattdhZaioda R S a
UOKA
zaposiovarijei Zindi potiwi^cai^ proskira riiso obiavijeLESCE
rok do 30.12 07; ZALCKAR
0.0.0. O W » m 1. gradbeni TEHNK
rta vsa. PTBV tako uracfi prejtedrtosU objav izpuUamo
pogoj«, ki i»i po5t»«aio detodaialci {dalo za določMtes.
KRANJ
iCkdo22.l2.07;VGP.OD,.M WONOiiA5.KRWJ
taMevane dekmt« IzkuM«. pOMbt>o sumi« in
GRAnČAR
PROMETNI TDMK
•ok do 22.12.07: GOREKSK)
0,0.. M ViiONCVA 6. tok do 30.12.07: BEGfW) KRAW. 0.0.0. PREČNA 24. monbIKnt <ku9e zahtave». Vsi nerojeni k) manjkaioti
podaBd » doBtopra
KRMij
KRA^U
TtSKAR
• na oglasnih deskah območnih skdb in indov a ddo u G0S1MSNTEHMK
ichdo 15,1207; HOKTItlGA. O.OO. SRTOF 204. KRA(il rok do 15.12.07; SAUA HOIBJ SLED. 0 00, OVKARJEUA
SUKOPLESKAR
•rwdoms68<n>niZj»odaRSaapOBtowwie:
6.ei£D
rc4( do 19.12.07. LUKA ORE$^*< S P. KOUeNK 279. ŠK EKONOMSKI TDfMK
LOKA
(tf(dO 26.12.07; AfiAVlC StjCVEMCA. O D. ULaJMCKA -pridelodaiaidh
TESAR
KOPER
Bralce opozarjamo, da so mof»bi(ra rtapake pri objav«
rt*do2?.1207;SGPTD««<,DD..STAAAC.2.SK.L0KA
rok do 20.12,07; DIMPEX LESNOOBOEICVALNI STROJI, mogoče.

Bohinjska Bistrica - Ustvarjalna delavnica za otroke, stare
vsaj 4 leta, z naslovom Razposajeni dedki Mrazi se bo v
knjižnici začela jutri ob 17. uri.

(m 4.

Bled - Ustvarjalna delavnica za otroke, ki so stari vsaj 4 leta,
z naslovom Drugačnost daljne Kitajske se bo v blejski
knjižnici začela v petek ob 17. uri.
Radovljica - V četrtek se bo v radovljiški knjižnici ob 17. uri
začela ustvarjalna delavnica Razposajeni dedki Mrazi.
Primerna je za otroke, ki so stari vsaj 4 leta.
Škofja Loka - V knjižnici bo delavnica za spretne prste
Pravljični prazniki, ki je primerna za otroke v starosti od 4 do
1 o let, v četrtek ob 17.30.
Železniki - Ura pravljic Darila za Božička se bo v knjižnici začela jutri ob 17. uri.
Žiri - V knjižnici se bo delavnica za spretne prste za otroke
od 4 do no let z naslovom Pravljični prazniki začela jutri ob
18. uri pa se bo začela delavnica Moja sveča, ki je namenjena otrokom, ki so stari več kot 10 let.

MO)E DELO, spletni marketing, d.o.o.

MoieDelo.com
^ (ZKRIMUHOOMOST

Proletarska 4 , 1 0 0 0 Ljubljana, Slovenija, T: 01 520 58 19
VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSLITVENIH OGLASOV (300 - 500)
NA: w w w . m o i e d e l o . c o m . i n f o @ m o j e d e l o . c o m

Voznik v m«dnarodni špediciji m/ž (Tujina)
Podjetje l e o trade, d. o. o., v svoj kolektiv vabi: voznik
v mednarodni Špediciji m/ž. Pogoji: končana osnovna
šola in opravljena NPK za poklic voznik/ca v cestnem
prometu aU poklicna izobrazba IV. st. in vsaj nekaj izkušenj v zadnjih letih z vozilom nad 3,5t nosilnosti, vozniški izpit kategorije C, aktivno znanje slovenskega jezika,
zaželeno znanje nemškega ali angleškega jezika ... Leo
trade, d. o. o.> Besnica 56,1260 Ljubljana • Polje, prijave zbiramo do 3.1. 2008. Več na www^.mojedelo.com.

Sen^iser klimatskih naprav m/ž (Bled)
Pričakujemo: najmanj V. stopnjo ustrezne izobrazbe
{elektrotehnik), najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju elektrotehnike, krmiljenja in energetike, veljavno
vozniško dovoljenje, pasivno znanje angleškega jezika,
samostojnost, urejenost, komunikativnost, poznavanje
osnovnih računalniških okolij. Vestno delo bo opaženo
in nagrajeno. PMT Klima Commerce, Bled. d. o. o.. Pot
na Lisi« 2 , 4 2 6 0 Bled, prijave zbiramo dp 20.12. 2007,
Več na VAvw.mojedelo.com.

Pravnik m/ž (Škoija Loka)
Od vas pričakujemo: univerzitetno izobrazbo pravne
smeri, dobro poznavanje statusnega, delovnega in obligacijskega prava, ter vsaj leto dni delovnih izkušenj.
Želimo, da zelo dobro poznate delo v Exce1 programu
in Wordu. Delo na Internetu pa je del vašega vsakdana.
SGP Tehnik d. d.. Stara cesta 2.4220 Škofja Loka, prijave zbiramo do 16. 12. 2007. Več na www.mojedclo.com.

Samostojni informatik m/ž (Ško^a Loka)
Od vas pričakujemo: dokončan univerzitetni Študij računalniške. naravoslovne ali tehnične smeri, želimo, da
zelo dobro poznate Windows Server, Microsoft Exchange Sen/er, okolja Microsoft Office, TC/IP omrežja, VPN
povezave, WLAN tehnologije, standarde in tehnologije
za varovanje in arhiviranje podatkov. Zaželeno je znanje vsaj enega programskega jezika, poznavanje spletnih tehnologij. SGP Tehnik, d. d.. Stara cesta 2, 4220
Škofja Loka,'prijave zbiramo do 23. 12. 2007. Več na
www.mojedelo.com.

Vodja prodaje in prodajni inženir m/ž (Kranj)
K s<^elovanju vabimo osebe z visoko oziroma višjo izobrazbo ekonomske ali tehnične smeri, motivirane za doseganje prodajnih rezultatov, s komunikacijskimi in pogajalskimi sposobnostmi. Od vas pričakujemo zanesljivost,
odgovornost, samoiniciativnost In kreativnost. Pr^nost
bodo imeli kandidati z izkuSnjami iz trženja, Še posebej
na področju informatike. MfT Informacijske rešitve, d. o.
o., Smledniška cesta 140,4000 Kranj, prijave zbiramo do
19.12. 2007. Več na wvw.mojedelo.com.
Zobni asistent/-ka (Ško^a Loka)
Od vas pričakujemo, da ste prijazna, dinamična, urejena,
komunikativna oseba, pripravljena na delo z ljudmi v
zasebni zobni ordinaciji. Zobozdravstvena ordinacija Bernarda Osovnikar, dr. dent. med.. Frankovo naselje 87,
4220 Škofja Loka, prijave zbiramo do 1 9 . 1 2 . 2007. Več
na www.mojedelo.com.
Tržni analitik m/ž ()e$enice)
Od vas pričakujemo: univerzitetno ali visokošolsko
izobrazbo ekonomske ali tehnične smeri. Vsaj 3 leta delovnih izkušenj. Poznavanje deta na računatniku. Aktivno znanje angleškega in nemškega jezika. Poznavanje
zunanjetrgovinskega poslovanja. Vozniški izpit kategorije B. Acroni. d. o. o., Cesta Borisa Kidriča 44,4270 Jesenice, prijave zbiramo do 20. 12. 2007. Več na
www.mojedelo.com.
Razvijalec programske opreme m/ž (Kranj)
Od vas pričakujemo: VI. ali VII. stopnjo izobrazbe
(univ. dipl. inž. računalništva ali sorodne tehnične smeri), lahko tudi absolvent, izkušnje z jezikoma SQL in
PL/SQL, poznavanje Oracle podatkovne baze, načrtovanje podatkovnih baz, izkušnje z enim od jezikov oziroma orodij: Delphi/)ava/C-H-/6asic/Visual Studio, poznavanje objektnega programiranja. Infonet Kranj, d. o.
o.. Cesta talcev 39, 4000 Kranj, prijave zbiramo do 20.
]2. 2007. Več na wv/w.mojedelo.com.

Univerzitetni diplomirani Inženirji elektrotehnike m/ž
(Kranj)
Sodobna organizacijska struktura zahteva dodatne odgovorne in ambiciozne strokovnjake, zato v svojo sredino
vabimo univerzitetne diplomirane inženirje elektrotehnike, s smerjo močnostna elektrotehnika, za opravljanje del
s področja razvoja in projektiranja, kamor sodijo izdelovanje projektne in tehnične dokumentacije, vodenje projektantskega nadzora, spremljanje razvoja elektroenergetskih naprav. Elektro Gorenjska, d. d.. Ul. Mirka Vadnova
3a, 4000 Kranj, prijave zbiramo do 23.12. 2007. Več na
www.mojedelo.com.
Vodja oskrbe šol in knjižnic m/ž (Križe pri Tržiču)
Skrbeli boste za oskrbo šol in knjižnic z našim knjižnim
programom. Pri svojem delu bo sodeloval s poslovnimi
partnerji in z drugimi sodelavci založbe. Njegove najpomembnejše naloge bodo vodenje skupine komercialistov. priprava akcij, analitika dela. Nudimo stimulativno plačo, prijetno delovno okolje, možnost usposabljanja in napredovanja. Pričakujemo visokoSolsko
izobrazbo ekonomske smeri. Učila International,
založba, d. o. o., Tržič, Cesta Kokrškega odreda 18,
4294 Križe, prijave zbiramo do 26. 12. 2007. Več na
www.mojedelo.com.
Prodajalec zabavne elektronike, bele tehnike, mobilne telefonije In računalniške opreme m/ž (Kranj NC Qlandia)
Med svoje vrste vabimo prodajalca zabavne elektronike, bele tehnike, mobilne telefonije in računalništva v
trgovini janus Trade PE Kranj. Pričakujemo Izkušene
prodajalce z najmanj 3 leta delovnih izkušenj pri prodaji zabavne elektronike, mobilne telefonije in računalniške opreme, z veselje do dela s strankami, komunikativnost, urejenost in prijaznost, janus Trade, d. o. o.,
Koroška cesta 53C, 4000 Kranj, prijave zbiramo do 26.
12. 2007. Več na www.moiedelo.com.

KAŽIPOT, Z A H V A L E
V Mladinskem centru jesenice
Jesenice - V Mladinskem centru Jesenice bo jutri ob i6. uri
interaktivna delavnica za srednješolce in srednješolke Kam
po maturi?; v četrtek ob iS. uri bo otvoritev razstave Likovna
dela dijakov vzgojiteljske usmeritve Srednje šole Jesenice;
v petek bo od 14.30 dalje Grafitiranje v MCj: človekove
pravice - k sodelovanju vabijo mlade in manj mlade
grafitarje, ki uživajo v izražanju svojih umetniških navdihov
na stenah. Za podrobnejše informacije pa poglejte na
vvww.mc-jesenice.si!!

Literarno-glasbeni večer
Skofla Loka - Jutri se bo ob 19. uri v Kašči na Spodnjem trgu
začel Sredin večer - literarno glasbeni večer, recital izbrane
poezije in glasovnih vragolij s pesnico in pisateljico Vido
Mokrin - Pauer.

V spomin padlim borcem
Pokljuka - Združenje borcev za vrednote NOB območja
Radovljica vabi na spominsko slovesnost v spomin padlim
borcem lil. Bataljona SNOUB Prešernove brigade Franceta
Prešerna, ki bo v soboto, 15. decembra, ob n . uri pri
spomeniku na Goreljku na Pokljuki,

Prednovoletno srečanje
Preddvor - Društvo upokojencev Preddvor vabi svoje člane
na prednovoletno srečanje, ki bo v sredo, 26. decembra, v
gostilni Bizjak na Zgornji Beli. Prijave zbirajo poverjeniki, v
društveni pisarni pa v torek, i8. decembra, ob io. uri.

IZLETI
Razhodnja v neznano
Šenčur - Turistično društvo Šenčur vabi v soboto, 22. decembra,
na planinsko-pohodniški izlet razhodnja v neznano. Skupne

zmerne lahke hoje bo okoli 4 ure. Odhod avtobusa bo ob 7. uri
izpred pošte Šenčur. Informacije in obvezne prijave z vplačili zbira do četrtka, 20. decembra, Franci Erzin, tel. 041/875-812.

OBVESTILA
Ustvarjalne delavnice

Pohod v neznano
Šenčur - Pohodniška sekcija Društva upokojencev Šenčur
vabi v drugi polovici tega tedna na zaključni letni pohod v
neznano. Odhod z osebnimi avtomobili ob 9. uri iz Šenčurja. Informadje po tel. št. 25 31 591.

Možjanca • Štefanja gora
Kranj - Pohodniška sekcija kranjskih upokojencev vabi v
četrtek, 20. decembra, pa pohod Možjanca - Štefanja gora.
Odhod posebnega avtobusa bo ob 8. uri izpred Creine. Skupne in nič nevarne hoje bo za 4 ure. Prijave z vplačili sprejemajo v društveni pisarni do ponedeljka, 17. decembra.

Primskovo - Iz Ustvarjalnega ateljeja vabijo mamice,
babice, tete, ... ki bi si rade izdelale hlevček za sveto
družino in ovčko iz prave ovčje volne na delavnico, ki bo
danes ob 20- uri v Ustvarjalnem ateljeju na Primskovem.
Prijave po tel.: 041/286 155. Vabijo pa tudi na brezplačni
delavnici v Kranjsko hišo v Kranj in sicer v ponedeljek, 17.
decembra, kjer boste lahko izdelovali aranžmajčke na
seneni podlagi (s seboj prinesite svečko), in v petek, 21.
decembra, ko boste lahko zavijali darila (s seboj prinesite
darilo). Delavnici se bosta začeli ob 18. uri. Prijave zbirajo
po tel.: 04/238 04 50.

PREDSTAVE

PREDAVANJA

Rdeča kapica in dedek Mraz

Uporabna moč kristalov
Tržič - CDK, Zavod za izobraževanje, vzgojo, razvoj in kulturo prireja v soboto, 15. decembra, od 9.30 do 19.30 v Razstavno-izobraževalnem središču Dovžanova soteska v Tržiču
prireja 1. konferenco o novih poteh uporabe kristalov z
naslovom Uporabna moč kristalov.

Kranj - V Lutkovnem gledališču Kranj, v gradu Khislstein
bo v okviru lutkovnega decembra za najmlajše v četrtek
ob i8. uri predstava Rdeča kapica z obiskom dedka Mraza.
Vstopnice lahko kupite uro pred predstavo.

Z A POPOLN P R E G L E D SI OGLEJTE
WWW.GORENJSKIGLAS.SI/KAZIPOT

O spanju dojenih otrok
Bled - Skupina za izmenjavo izkušenj, pomoč in podporo pri
dojenju vabi na srečanje v petek ob 16.30 v sejni sobi Krajevne
skupnosti Bled poleg Knjižnice na Ljubljanski 8 (isti vhod) na
Bledu. Pogovarjali se boste o spanju dojenih otrok.

GG
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info@g-glas.si

Radio Triolcir

naročnine
04/20142 41, e-po5ta: narocnine@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si
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OSMRTNICA

V 80. letu starosti je svojo življenjsko pot sklenil naš

MARJAN

JUGOVIC

iz Kranja, Ulica Vide Šinkovčeve 1
Od njega se bomo poslovili v četrtek, 13. decembra 2007,
ob 13. uri na pokopališču v Kranju. Žara bo na dan
pogreba od 9. ure dalje v poslovilni vežid na tamkajšnjem
pokopališču.
Žalujoči: žena Jelka, hčerki Vlasta in Lea z družinama
Kranj, dne 10. decembra 2007

OSMRTNICA

Sporočamo žalostno vest, da nas je zapustila
naša draga sestra

MARIJA

KRVŠTUFEK

roj. Žepič

Od nje se bomo poslovili jutri, v sredo, 12. decembra
2007, ob 14. uri na pokopališču v Kranju.
Na dan pogreba bo žara od 9. ure dalje v tamkajšnji
poslovili vežid.

Pw;ydba vefa v trgovinah in megamafkctfft^ , '
i ^ i f i & S E J d) • i J h H g k i B C T s i

- ^

NA VSE
KAVE IN
ČAJE

Popust trn ot>r»£una pri blagajni PooikAm ne v«!ja za pravne osebe i n sdmos;ojne p<x^ndce. MoZen Je nakup samo v kolKinah, prifn^ih n gospocfir^stva. Popu&li se ne seštevajo.
Žalujoči: bratje Ivan, Milan in Drago ter ostalo sorodstvo

RAR

I NTERS

RAR

MALI OGLASI
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Žrebanje nagradne križanke
BIBA. Pravilno geslo je bilo:
B t B A z a v a s ž e 1 9 let. N a g r a d e - nakupe v trgovini

BIBA

prejmejo: i. v vrednosti

40

^mp PROJEKT
isi* t> -<yi»t. d O O
PivliovAMci Knmi

C 'ta'4000 K'41'^
, oviSa 4i. *mo KV^

EUR Metka Zajšek. Triglavska

info@g-glas.si

P o J ^ posredovanja pri nal<upu/prodaj'i oz.
najemu/oddaji nepremičnine, vam nudimo:
• S v e t o v a n j e pri n a k u p u

zemljišč,

• Projektiranje objektov o d ideje d o izvedbe,
• Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije,
• Promet z lastnimi

25, M o j s t r a n a ; 2. v v r e d n o s t i

nepremičninami.

20 EUR Ivan Mestek, Prešern o v a 3 7 , J e s e n i c e ; 3. v r e d n o s t i

10 EUR Ljubica Privžek, Kržišnikova 6, M e d v o d e .

Nagrade

Gorenjskega glasa

prejmejo

Barbara Kodrič, Zelenica 8,
Tržič; Miluška Kavčič, Sestranska vas 14, Gorenja

vas

in Cvetka Portič, Alpska 1,
Bled. N a g r a j e n c e m čestitamo!

ITD NEPREMIČNINE, d.0.0.
MAISTROV TRG 7.
4000 KRAN)
TEL: 04/25-81 •120,
04/23-66-670

AUi

041/755-296, 040/204-661,
041/900-009
e-poSla: itd.nepremicnine^siol.net
vvww.itd>plus.si
STANOVANIA:

Nagrajenci nagradne

križan-

ke, SLOVENSKA POSTEL)A,
ki j e b i l a o b j a v l j e n a v

Kranj-

s k e m g l a s u š t . 9 , 23. n o v e m -

bra 2007, so: 1. nagrada: nadvložek Mojca; Francka Zych,
C. Talcev 8 b, 4270 Jesenice;
2.

nagrada:

vzglavnik

Dre-

mavček (latex kosmiči); Klara

Sedej, MlaSka c. 86, 4000
K r a n j ; 3. n a g r a d a :

vzglavnik

SmrČavko; Matija Dominko,
Podbreg 34, 4280 Kranjska

Jesenice - Bokateva: trisobno stanovanje, 7 0 m2, IV./IV nad., vsi priključki. obnovljeno 01, zelo lepo
vzdrževano, vseljivo po dogovoru.
Cena 1 0 0 . 0 0 0 EUR.
Tržič - mestno jedro: enosobno stanovanje. 32 m, il./K nad. popolnoma
obnovljeno, vsi priključki, razpored:
hodnik, kuhinja z jedilnico, soba, kopalnica + WC. takoj vseljivo, vredno
ogleda. Cena 57.000 EUR.
Kranj • Drulovka: enosobno stanovanje, 44 m2, ll./H nad., nizek blok. starost objekta 18 let. vsi priključki, lastna CK, vseljivo marca 08. Cena
89-000 EUR.

G o r a . 4 . , 5. in 6 . n a g r a d o , ki j o
p o d e l j u j e G o r e n j s k i glas, prej-

mejo; Miro Roblek, Bašelj 62,
4205 Preddvor; Jernej Žagar,
T. Dežmana 6, 4000 Kranj;
Marija Kuhar. Rožna ul. 4,
4264 Bohinjska Bistrica.

LOTO
Rezultati 98. kroga

• 9. decembra 2007
7. lo, 14, 24. 25. 28. 32 in 34

Garantirani sklad 99."krog'a

za Sedmico:.100:000 EUR
Predvideni sklad 99. kroga

za Lotka: 155.000 EUR

gekkoprojekt
t. n e p r e m i č n i n e
# 1.

Britof 79A, 4000 Kranj
info-nep^gcMcopn^kts i
www.gekkoprojekt.sj

04 2341 999
031 67 40 33
PRODAMO STANOVANjA
KRAN) • SORLIJEVA: garsonjera
24,50 m 2 , 1 . 1 9 7 2 , obnovljeno. Cena
68.500 EUR.
KRAN) - ZLATO POLjE: 6i ma. novogradnja 2007. 2. nadstropje, vsi priključki. Takoj vseljivo! Cena i i o . o o o
EUR,
KRANj - P U N I N A i : dvosobno,
67,79
I. 1978, balkon. Cena
99.990 EUR.
KRANJ . ZLATO POLJE: dvosobno,
71.69 m2. popolnoma adaptirano
2007. delno opremljeno, balkon.
Cena 126.000 EUR
KRAN) - ZLATO POLJE: trisobno,
71,50 m2. prenovljeno 2003, balkon,
Takoj vseljivo. Cena iio.ooo EUR.
KRAN) • KOKRICA: trisobno, v izmeri 106.43 ni2, novogradnja I. 2007,
mansarda. T-2 priključek, dva balkona, vseljivo po dogovoru. Cena
169.550 EUR.
PRODAMO POSLOVNI PROSTOR
LESCE: poslovna cona, v izmeri 28
m 2 . 1 . 1 9 9 5 , primeren za različne dejavnosti. Cena 30.800 EUR.
ODDAMO POSLOVNI PROSTOR
LESCE: gostinski lokal za hrtro prehrano. 16 mž, obnovljen 1990. krušna peč, parkirno mesto. Cena 5 0 0
EUR/mesec + stroiEki.
LESCE: poslovni prostor 51 m2, obnovljeno 1985. pritličje, vsi priključki,
klimatizirano. Cena 335 EUR/mesec
stroškt.
DODATNA PONUDBA NA:
www. g e k k o p r o j e k t . s

Iščete nov dom ali kupca za svojo
nepremičnino? Oddajate ali
najemate stanovanje, hi$o ali
poslovni prostor? Celovita rešitev
na enerr) mestu. Za vas delamo
Aktivno - J a s n o • Preudarno
AJ P d.0.0. Kranj
Koroška c ^ t a 2,
4 0 0 0 Kranj
gsm: 0 3 1 / 3 3 0 - 0 4 0
STANOVANjE PRODAM
KRAN), Stniiače - triinpolsobno, 92 mz
mansarda v starejii večstanovanjski
hiSi, kompl. obn. pred 7 leti. CK plin, kTima, 2 park. mesti. Prevzem: julij 08.
112.000 EUR {26.8 mk> SfT).
KRAN), &3r. nas. • dvosobno predelano
v dvoinpolsobno, 53,89 rm. lX./9.1.izg.
72. obnova 2006 (okna, vrata, instalacije). CK, T2, dvigalo, domofon.
105.000 EUR (25,2 mio SrOKRAN), Hrast^ - dvoinpolsobno. 59,01
ma. L izg. 64, obn. 2003, CK, tel. III./3.
Funkcionalno razporejeno stanovanje z
2 park. mestoma, zelenico. 107.000
EUR (25,6 mio SfT).
HlSO PRODAM
ZC. B E S N K > - i. 05 moderno prenovljena, delno opr. hi$a (P+M, delno Met)
186 m2 na zemljišču 2089 m2 z i^errv
no k>kadjo. CK olje. tel. ADSL Prevzem
po dogovoru. 342.000 EUR (82 mio
srr).
KRAN) • hiša iz I. 60 tbrisa 127 m2,
P-fkM, z garažo 50 m2, drvarnico y8
m2 na 1129 m2. Zek> lepa bkadja. Prevzem po dogovoru: 280.000 EUR (67
mio srn.
KRAN) - Orehek - L 95 obnovljena hiSa
z 188 m2 neto uporab, površine,
K-fP-fl. nad. -t- podstreha, nadstrešek
26 m2, ločena garaža 29 m2, kamin,
pergola na zemljišču 537 m2. Prevzem: po dogovoru. 330.000 EUR (79
mio SIT).
RADOVLJICA - dvostanovanjska hi5a
izg. 84, obn. 98. 350 m2 površine
(K+P+M) na zemljišču 1460 m2, zadnja v vrsti. Možna prodaja vsake enote
posebej. Prevzem; po dogovonj. EUR
530.000 (127 mio S f T ) .
POSLOVNI
PROSTOR
ODDAM
/PRODAM
gUBLjANA - Bmdčeva ob obvoznki v
smeri Domžal, Trzina. Kamnika 189
m2.6 pisam, sprejemnica, sejna soba v
posl. stavbi iz 1 1 9 ^ . obnovljeno 1996.
Cena 236.250 EUR.
KRAN) - postevna cona Primskovo 327
m2,1. nad. Primemo za trgovino, svetovalni center, pisarne, atelje. Najem 1962
EUR/mesečno. Možen najem po delih.
KRAN) - obrobje, ob glavni cesti, 66 m2.
4 pis. prostori z zagotovljenim parkiriščem. Pri memo za opr. stof. dej. (svetovanje. pravna pis., rač. servis, trgposred. podjetja, zdrav, ord., kozmet.
salon). Najem: 600,00 EUR/mesečno.
Ostak> ponudbo v KRANjU, ŠENČURjU. K R I ^ - za različne namene najdete na v^MW.ajp.si
ZAZIDgiVO PARCELO PRODAM
HRASTNICA pri ŠK. LOKI zazidljivo
zemljišče 952 m2.95.200 EUR.
VIRMASE 950 m2. ravna, v cek)li komunalno opremljena, pnspevki veflnoma plačani, namenjena za izgradnjo
stanovanjsko postavne hiše z le^m razgledom na Lubnik. Možno začeti ukoj
s pridobivanjem gradbenega dovoljenja. Cena: 1 4 0 EUR/mz
VODICE 582 ali 644 m2. ravni pravokotni parceli, namenj^o za i z ^ d -

njo enodružinskih stanovanjskih hiš.
84.935 al' 93-987 EURZ A ZNANE STOANKE ISCEMO
Stavbna zemljišča 600 -1^00 m2 Kranj
z okolico, Smlednik. Kamnik. Naklo.
Šenčur. Cerklje. Tržič. Radovljica. Lesce
Statfcišo hišo z vrtom ali III. PGF - Kranj
z okolico.
www.aip.si

aipdomasipdom si
Tel. 04 S37 45 00
www.3lpdDm.sl

^iPDom

AIpdom, inzentrmgdd Radovljicd
Cankarjeva uiica 1
4?40 Radovljica. SLO
GRADNJA ZA TRG
POSREDOVANJE
VPISVZEMLItŠKO KNJIGO
INŽENIRING
UPRAVUANJE IN VZDRŽEVANJE

BLED: enosobno prodamo. Alpska.
J3.53 m2. podstreha 1.89 m2, klet 1,5
m2. I. 1975, 3. nad., balkon, takoj.
Cena: 105.000 EUR.
RADOVL)ICA: enosobno prodamo.
Cankarjeva. 36.35 m i , 1.1971,3. nad.,
vsi priključki. Cena: 92.000 EUR oz.
po dogovoru.
RADOVLjICA: dvosobno prodamo.
Cradnikova, 43,97 m2.1.1977, obnova 2005, kletno, z opremo, vsi
priključki. Cena: 69.000 EUR.
RADOVLJICA: dvosobno prodamo.
Cankarjeva, 51,98 m 2 , 1 . 1 9 6 6 , ohranjeno. 4. nad., shramba, balkon, klet.
vsi priključki. Cena: 105.000 EUR.
BLED: dvosobno prodamo. Alpska.
53,48 m2. I. 1982, kletno, svetlo,
terasa, vsi priključki, ck na plin, takoj.
Cena: 130.000 EUR.
RADOVLjICA: trisobno prodamo,
Prešernova, 79.89 m2, 2. nad., I.
1988, balkon, klet. vsi priključki.
Cena: 145.000 EUR.
KRAN):
štirisobno
prodamo.
Cosposvetska. 94,1 m2, 1. nad.,
stanovanje 82 mz, balkon 4,6 m2.
klet 1,9 m2, drvarnica 5,6 m2, obnova 2005. streha 2006. 2 kamina, vsi
priključki, ločeni $tevd. brez opreme,
u k o j vseljivo. Cena: 138.750 EUR.
RADOVLJICA: hižo prodamo, obnova 1987, pritličje 150 m2 (kuhjnja.
dnevna soba s kanninom. 4 spalnice.
2 kopalnici, terasa), mansarda 1 6 0
m2 (lasten vhod. kuhinja, shramba,
dnevna soba. 5 spalnic, kopalnica,
savna, 2 balkona), klet 47 m j , nadstrešek, garaža, vrt. Cena: 490.000
EUR.
ŽIROVNICA: hiSo prodamo, klet
40.9 m2,1. nad. 139.69 m2 kuhinja,
dnevna soba. spalnica, kabinet,
kopalnica. wc). mansarda 134.61 m a
(kuhinja, spalnica, kopalnica, neizdelani prostori), starost 60 let, streha
2000, dvorišče, vrt, v pritličju je PTT
Slovenije. Cena: 337.581 EUR.
Z C . SORICA pri Železnikih: hiSo prodamo. lahko za vikend, 86 m2, I.
2005, pritličje (kuhinja, kopalnica.
wc. savna). 1. nad. (dnevna soba.
balkon), in mansarda (spalnica), ck
elektrika, vsa oprema, mirna lokacija,
vredno ogleda. Cena: 146.000 EUR.
G O Z D MARTULJEK: večstanovanjsko hi$o prodamo, parcela 1 . 4 2 9
rm, 1.1907, solidno ohranjena. 3 9 0
m2. P+i, ck na trda kuriva, prizidek I.
1991. S4 m2, P-fi. ck na olje, neizdelano podstrešje, gosp. poslopje 237
r r 2 , garaža, dvorišče 625 m2.
sadovnjak 376 m2. sončna lokacija,
pogled na Martuljkovo skupino«
primerno za turizem. Cena: 850.000
EUR.
LESCE: tri nove lokale v Trgovsko
poslovnem centru prodamo, 78,22
m2 (pritličje): 117.330 EUR, 83,96 m2
(medetaža): 115.864 EUR in 83,4 ma
(medetaža): 1I5.092 EUR, za trgovino. izobraževanje, zdravstvo, sen/is,
naša novogradnja 2005, Se nerabljeni, možen najem (8 EUR/
m2/mesec), prevzem takoj.
RADOVLjICA: Posl. prostor prodamo. Kolodvorska, 45.24 mz, I.
1907. obnova 1997, pritličje, sanitarije, izložba; ck na elektriko, za trgovino, pisarno, prevzem možen takoj.
Cena: 45.000 EUR.
LESCE: Prodamo ali oddamo 5
garažnih boksov v kleti Trgovsko
p>oslovnega centra, 12 m2, I. 2005,
prevzem možen takoj. Cena: 7.572
EUR za boks ali 4 0 EUR/mesec +
stroški.

0

Mali oglasi

tel.: 2 0 1

42 47

fax: 201

4213

e-maii: malioglasi@g-glas.5i
Ma le oglase sprejemamo; za objavo v petek v sredo do 1330 in za objavo v torek do petka
do 14.00! Delovni cas: od ponedeljka do pelka
neprekinjeno od 8.-19. ure.

NEPREMIČNINE
nepremičnine
Ul. )uleta Cabrovška 34. 4 0 0 0 Kranj
email: info@ida-nepremicnine.si
PE Kranj, Planina 03, Kranj
tel.: 04/2351 000. CSM 041/331 886,
051/391 100, fex: 04/2351 001
STANOVAN)A PRODAMO:
KRAN), LEVSTIKOVA ULICA: 135.88
m2, petsobno, zgrajeno I. 2006,
prit., v vila bloku v Kranju, atrij, trije
parkirni prostori, stanovanje je novo
in ima zelo lepo razporeditev, cena:
212.000 EUR.
KRAN), VA^AVCEVA ULICA: 74 m2.
trisobno, v stavbi zgrajeni 1 . 1 9 6 1 , 3.
nad., vseljivo 17. 03. 2008, v ceno
vzamemo manjše stanovanje, pro*
damo brez provizije, cena: 114.000
EUR.
KRANJ, L|UBL)ANSKA CESTA: 56,1
m2, trisobno, zgrajeno 1.1952, adaptirano I. 2002, pritličje v večstanovanjski hiši. cena: 72.200 EUR.
HIŠE PRODAMO:
SREON)E BITN)E: 1 0 0 ma. samostojna. zgrajena I. 1960, 178 m2
zemljišča, polovica hiše, hiša potrebna obnove, cena 115.000 EUR.
)ESENICE: 1 0 0 m2. vrstna, zgrajena
1. 1920, adaptirana I. 1997. vrstna
hiša na končni lokaciji, hišo je možno predelati v dve stanovanjski,
cena: 130.000 EUR.
KRAN), VISOKO: 180 m2. samostojna. adaptirana I. 2007,230 m2 zemljišča. lahko tudi dvostanovanjska, v
račun vzamemo tudi stanovanje,
parcelo, cena: 165.000 EUR.
PARCELE PRODAMO:
KRIŽE PRI TRŽIČU: 1.361 m2. zazidljiva, zazidljiva parcela z gradbenim
dovoljenjem za enostanovanjsko
hišo, cena: 1 1 0 EUR/m2.
CARAŽE PRODAMO:
COCALOVA UUCA: 12,50 m2, zgrajena 1.1977. « n a : 11.500,00 EUR.
KRANJ, bližina Zd. Kranj: 12 m2,
zgrajena L 1963, cena: 1 1 . 5 0 0 , 0 0
EUR.
KUPIMO:
Kranj okolica kupimo kmetijsko
zemljišče.
Gorenjska kupimo stavbno zemljišče.
Kupimo zazidljivo parcelo 120010.000 m 2 v Kranju ali okolici in v
Medvodah in okolici.
Na območju Gorenjske kupimo stanovanja, hiše in parcele. Plačilo ta*
ko). Za ve^ Infbrmadj nas pokiičHe.
w w w . i d a - n e p / e m i c n i he.si

STANOVANJA
PRODAM
KRANJ. 1 S S . 48 m2, visoko priti. / 3 ,
dvigalo. CK. I. 0 7 . balkon, cena
9 8 . 5 0 0 EUR, Jeienc J a n e z s . p . . Partizanska C.. 48. š k . Loka. « 0 4 1 / 6 7 5 123
7009220

GG
naročnine
04/2014241

e-pošta: narocnine@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si
D V O S O B N O stanovanje, Stražišče, v
pritličju. 051/388-822
7009t88
SK. LOKA. 2SS, opremljeno. 4 9 , 2
m2.1. nad., popolnoma obnovlj. i. 00,
cena 89.200 EUR. Jeienc Janez s.p..
Partizanska c. 40, Šk. Loka, 9
041/67&-123
roo»?30
ODDAM
S A M S K I DOM v Kranju oddaja ležiSča
v eno-, dvo- In večposteljnih sobah. «
040/623-505
7oo»2J?
G A R S O N J E R A opremljena, na Bledu,
za dališ) čas, « 041 /850-406 7009390

HIŠE
Drutovkd zgrajena 1.91, lahko dvostanovanjska,
podkletena.
cena:
270.000.00 EUR. 8 040/133-466
70093«»

iSke^

ICNINE

Maistrov trg 12, 4000 Kranj
Tel. 04/20213 53,202 25 66
CSM
Email: infbŠ>k3-kcrn.s
S T A N O V A N J S K I D V O J C E K v Preddvoru, vselitev možna konec poletja
2008, 051 /388-822
7009i8e
V P O D REČ I prodam stanovanjsko novogradnjo, 051/388-822
7000ib7
NAJAMEM
Kranj ali bližnja okolica, starejšo, za
3-člansko dnižino. nujno. « 040/374953
7009389

POSESTI
KUPIM
M E Š A N I gozd - SelSka dolina. «
031/550-509
7009201

WWW.CORENJSKIGLAS.SI

POSLOVNI PROSTORI
PRODAM
S T R A Ž I Š Č E pri Kranju, prodam poslovni prostor. 0 5 1 / 3 8 8 - 8 2 2

FESST, d. o. o.,
nepremičninska
družba,
Stritarjeva: ulica s.
Kranj.
Telefon: 236 73 73
Fajc 2 3 6 7 3 7 0
E-poSia:
info(g)fesst.st
Internet
vv^.fesstsi
STANGVANjA PRODAMO:
KRANJ - Planina III: dvosobno. 56,90
m2, H. nadstropje,
1.
1987,
]05.000,00 EUR.

POKL)UKA: Prodamo mešani gozd.
15.973 m2. Cena: 15.973 EUR.

TRŽIČ • Cankarjeva: garsonjera,
24,00 m2, V. nadstropje, I. 1960,
52.000,00 EUR.
KRANJ - Planina 1: enosobno, 40,00
mz, 4./4,1.1973, 85-545.00 EUR.
KRANJ • Planina II: trisobno, 86,90
m2, V. nadstropje, dva balkona, I.
1982. n 7 . c x » . o o E U R .
POSLOVNI PROSTORI
KRANJ . Z U T O POLJE: poslovni
prostor (pisarna s sanitarijami) v izmeri 26.60 mz, I. nadstropje, obnovljeno 1990, 64.000,00 EUR.
GOLNIK - dvojček (i/z), 1 6 0 mz biv.
povr., i. 1960,120,000,00 EUR.

wv/w.atpdom.s

v/Mv/vfesst.si

Bm»vPrapro(nikl0.4202N»kio *'•
PE Krmsfcs cssts 22.4202 UMo
PRODAJA I N MONTAŽA:
• pnevmatike in platišča,
- amortizerji ^>*0Hi»0tT; hitri servis vozi
- avtooplika. vse za podvozje vozil,
-"izpušni sistem«, katalizatorji f
Tol.04«5 76 052
.
Ht(p://wvvw.^gg,intar.sJ

SEAT l ^ O N 1 . 6 16V. I. 1 2 / 0 3 ,
1 2 . 5 0 0 km 1 . lastnica, zelo dobro
ohranjen, z vso dodatno opremo. 9
041/33-55-39
7007033
KUPIM
POŠKODOVANO vozilo, oziroma VOZH
lo z okvaro motorja od I. 96 dalje. «
051/437-537
7006572

MOTORNA K O L E S A
KUPIM
MOTOR za moped Tomos s tremi ali
štirimi prestavami. « 0 4 / 5 1 2 - 1 5 - 8 9

A V T O D E L I IN O P R E M A
PRODAM
ZIMSKE gume za Golf IV 1 9 5 / 6 5
R15. 9 031/726-663
7009350

GRADBENI
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM
GRADBENE elemente, plohe, bankine
in deske, poceni. 9 0 4 / 5 1 5 - 5 5 - 9 0
70M3&5
GRADBENE Zložljive železne stolice, 3
kose. 9 0 3 1 /840-290
7oom72
N E R A B U E N O . strešno opeko Polet
Novi Bečej 2 2 2 . ugodno. 9 0 3 1 / 3 0 9 731
70093M
SUHA bukova drva, cena s prevozom
5 5 EUR/m3. 9 0 4 0 / 2 1 2 - 8 1 « 700«»4
TRAMOVE brune. ladijski pod in drva,
«051/202-229
7OO93M

PRODAM

NEPREM

(^(^[faTrc^^

ODDAM
TRAFIKO v centru Kranja, dobro vpeljano, v obratovanju. 9 04/574-00-87
7006&31
P I C E R 1 J 0 v Kranju od 1 5 . 1 2 . dalje,
vpeljana, na odlični lokaciji,
9
041/390-331

GARAŽE
ODDAM
GARAŽI na Planini pri vrtcu Sonček za
6 0 EUR/mes/garažo. « 0 3 1 / 6 2 4 509
70093» 2

KUPIM
HLODOVINO hrast, javor, jesen, bukev. 9 0 3 1 / 2 8 0 - 0 4 9
7QQVU3
ODKUPUJEMO hlodovino iglavcev in
listavcev na panju. Cena po dogovoru
ob ogledu, rok plačila 7 dni. 9
031/864-941
7009224

STAVBNO POHIŠTVO
KUPIM
VHODNA vrata, ohranjena, lahko brez
podboja, na relaciji Naklo - Žirovntea,
«031/301-993
7009^

KURIVO
PRODAM
DRVA. metrska ali razžagana. možnost
dostave, « 0 4 1 / 7 1 8 - 0 1 9
70O9t68
LESNE brikete za kurjavo, ugodno. «
0 4 / 5 3 - 3 1 - 6 4 8 , 040/88-74-25 7009072
LIPOVE hlode, v Izmeri 1 . 3 m3. «
041/347-278
7ooe360
SUHA. bukova drva. lahko razžagana
in dostavljena na dom. « 0 4 / 2 5 5 - 5 5 70,041/632-846
700934i
SUHA bukova drva po 4 5 EUR/m3, »
041/901-579
700W62

STANOVANJSKA
OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM
KOTNO sedežno za dnevno sobo. dobro ohranjeno, ugodno. « 0 5 9 0 / 2 7 456
T00M40
KUHINJO iz naravnega tesa in omare za
dnevno sobo, « 041 /989-237 7009373
PODARIM
LESENO P O S T E U O dolžine 2m. «
041/288-747
70Q937i

G O S P O D I N J S K I APARATI
PRODAM

MOTORNA
VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM
B M W 5 3 0 D Tiptronic, I. 04 odlično
ohranjen, čme barve, iportno podvozje. usnjeni sedeži, alu platišča, cena:
2 9 . 0 0 0 , 0 0 EUR, 9 0 5 1 / 3 5 1 - 8 5 7
7000380
LADA Samara ohranjena, registrirana,
ugodno. « 0 4 1 / 8 7 4 - 9 4 3

PRALNI stroj Candy, dimervzija
8 0 x 6 0 x 4 0 . v zelo dobrem stanju,
cena: 1 5 0 , 0 0 EUR. « 0 4 / 2 0 2 - 6 6 17.031/670-612
700ft3&3
TELEVIZOR Panasonic, diagonala 3 7
cm, vgrajena antena in sušilno frizersko havbo. « 0 4 / 2 0 2 - 8 5 - 3 6 7000377

OGREVANJE, HLAJENJE
PRODAM
PETROLEJSKO peč Electronic laser
plus. idealna za ogrevanje 5 0 m2.
cena: 1 0 0 . 0 0 EUR. 9 0 4 1 / 3 5 0 - 2 5 5

MALI OGLASI, ZAHVALE
ŠPORT,
REKREACIJA

BIKCA simentaica, težkega 170 kg. 9
051/204-264
7009370

PRODAM

BIKCA ČB. stara 10 In 14 dni. 9
041/357-944
7009379

OTROŠKE drsalke št. 29-32 in smučarske čevlje §t. 33-34. « 040/470-

BIKCA ČB. starega 1 teden in teličko
limuzin. Triler, Okroglo 6. 9 040/301-

618

7008146

064

7009381

MOŠKI juck> kimono za fanta 90 k^ in
180 cm, Marija Tenčič, cena: 50,00
EUR. 9 040/224-348
700«3rs

BIKCA ČB. starega
040/260088

OBLAČILA

Č B bikca, starega 14 dni, Žabnk» 39.
9 04/231-17-67
700M88

PRODAM
MOŠKO gorenjsko narodno noio. hlače mera v pasu 92 cm. telovnik prsna
mera 116 cm. « 031/796004
700«338

10 dni, 9
70093a3

BIKCA mesni tip. starega 10 dni. 9
041/375-423
700939S

Č B BIKCA starega
041/855-753

12 dni. «
7O0W2r

Č B BIKCE, stare en teden. Urbane.
Goriče 24. 9 04/25-61-145 7009342
KOKOŠI pasme novohempširska in
svilenke. «041/266-133
7006365

OTROŠKA
OPREMA

KOZLA, sanske pasme, težkega 60
kg. cena po dogovoru. 9 041/879-

PRODAM
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OBLAČILA za fantka, št. 62-74cm,
200 kom različnih oblekic. 2x zimski
Kombinezon št. 62. jakna šl. 68, grt.
za krst. podarim torbo za potrebščine
in kengurujčka. cena: 200 EUR. 9
031/647-823
700©385

PRAŠIČE, domača krma. Luže 9. 9
04/25^1^26
T009329
PRAŠIČE težke od 100-130 kg. ugodno. popoldne. 9 041/905-557
70093«4

T E L I C O staro 9 mesecev, brejo,
Osterman, Luže 34
7009374

KOREKCUSKA OČALA - okvir in stekli z vašo dioptrijo - dobite na recept
brez doplačila v optiki Saša Tržič In
optiki Aleksandra Olandia Kranj« S
04/235-01-23
700«172

PRODAM
E L NOŽNI, masažni aparat Shiatsu
fhA 30 Tip BF 51. a 04/57-20-150
7009344

Z A J K L J E za rejo ali zakol, stare 8 mesecev. « 04/507-02-08

PRODAM

KUPIM

ČISTOKRVNE ziate prinašalke čakajo
nove lastnike. 9 041/869-452.
040/452-869
J(mm

PAŠNO telico ali bikca, težka od 250
do 300 kg. 9 031/830-364
7009367

PODARIM

OSTALO
KUPIM

KMETIJSTVO

ZAPOSLITVE (m/ž)
GOSTILNA v Kranju zaposli dekle ali
fanta za delo v strežbi Matjaž Erzar
s.p.. Jezerska c. 41, Kranj. 9
04/234-33-60, 041/229-788
7009200

IŠČEMO POMOČ za delo v strežbi,
sobote fn nedelje prosto. Pizzerija Palermo. Frankovo naselje 67. 4220
Skofja Loka, 9 041/535-833

KMETIJSKI STROJI
PRODAM
PREDSETVENIK šlr. 180 cm z v^lji.
cena 200 EUR, « 051/601-795
7000348

ROTACIJSKO kosilnico Vikon. zgrabIjalnik za seno. rovokopač Skip 1.87. «
031/571-992
7009361
SAIMONAKLADALKO SIP 16. malo
rabljeno, « 04/594-90-43
700W82

7009138

OKREPČEVALNICA PINKI. Poštna ul.
3, Kranj zaposli redno ali honorarno
dekle oz. fanta, lahko študent za pro>
dajo hitne hrane, 041/66-26-26
ZA DELO v strežbi v R banj iščemo natakarico. R bar. Rajsar Zdenka s.p..
Brezje pri Trtiču 55. Tržič, «
041/327-923

KUPIM

K sodelovanju vabimo
nove sodelavce:

KUHARJE in
POMOČNIKE (m/ž)
Ljubljani

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter,
s. p.. Senično 7, Krize, tel.: 69-55170,041/733-709; ialuzije, rotoji, rolete, lamelne zavese, plise zavese, komamikl. maridze, wvwv.asteriks.net

DVA FANTA z Zlatega polja v Kranju,
stara dve leti, potrebujeta dnevno varstvo do julija 2008. Ostale informacije
po telefonu 051/321-664

378

700S945

DEKLETA, brezplačno lahko spoznate
fante za iskrer)6. resne, trajne zveze iz
vse države. 9 031/83&^78

IZGUBUENO,
NAJDENO
N A J D I T E U A dne 6.12. izgubljene
mape z dokumenti, od banke do Gregorčičeve. prosim. 9 040/890-711
7009391

IŠČEM osebo za prevoze B kat. In
osebo za razna dela pri hiši. 9
040/515-597
700»307

7009176

_

RAZNO
PRODAM

B E L J E N J E notranjih prostorov, glajenje sten In stropov, odstranjevanje tapet. dekorativni ometi in opleski vam
kvalitetno in ugodno nudi pleskarstvo
Pavec Ivan s.p.. Podbrezje 179, Naklo, 9 031/39-29-09
;009006

ZASEBNI STIKI

CELOVITE SELITVE pisarn, arhivov,
his. stanovanj, pianinov. dostave blaga. odvozi... SELITVE.SI - selitve - prevozi - avtovleka - po vsej Slo.
www.selitve.sl. Ptaja d.0.0., Hribemikova 2. Lj. 9 040/564-421
700®i56

30.000 POSREDOVANJ, 11.000 poznanstev v preteklem letu je karakteristika ženitne posredovalnk^ Zaupanje
za vse generacije, ki posreduje po
vsej Sto. 9 03/57-26-319, 031/505496. 031 /836-378
7004038

NAJEM kombi vozil, selitve, prevozi.
Igor Konkollč s.p.. Triglavska ul. 12,
Kranj. 9 041/697-492

35-LETNA preprosta ženska Išče zvestega. resnega moškega, h kateremu
bi se preselila. 9 031/836-378

PRENAVUAMO HIŠE in stanovanja v
Kranju in okolici - rezervirajte svoj termin, MegamatrU, d.o.o., Staretova ul.
39, Kranj, 9 041/570-957
7oow5i

38-LETNI poslovno uspešen moški, ki
nima sreče v ljubezni, vas želi spoznati
za skupno življenje. 9 041/229-649
7009387

29-LETNO. preprosto, samsko dekle
bi vas želelo spoznati v trajno, resno
razmerje. 9 031/836-378
700e62s

KOTEL za žganjekuho 50 I. tehtnico
dec 100 kg 1.86. garažna masivna vrata smreka. 9 040/206-185
7000331

KVALITETNA omela za pometanje
krušnih peči • negorljiva. 9 01/83-23107

7008402

7009337
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naročnine
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e-pošta: narocnine@g-gIas.si
www.gorenjskiglas.sl

SPOROČILO O SMRTI

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

Sporočamo žalostno vest, da je umrla

MARIJA A R H

7008627

upokojena delavka Pošte Slovenije P£ Kranj

STRUGARJA oz. brusilca, redno zaposlimo. Zaletel Ana s.p.. Prušnikova
118. LJubljana, 9 031/433-555
T009326

P O D J E T J E SINKOPA Žirovnica 87,
Žirovnkia. redno zaposli tri sodelavce
za zastopanje na terenu. Delo poteka v
dop. času. lasten prevoz ni pogoj, B
041/793^67

Na njeno zadnjo pot smo jo pospremili v četrtek, 6. decembra 2007, ob 15. uri na
pokopališče v Srednji vasi v Bohinju. Ohranili jo bomo v lepem spominu.

Delavci Pošte Slovenije, PE Kranj

IŠČEM
VARSTVO otrok In pomoč starejšim,
Bled-Radovljica-Kranj. 9 051/256605
r0093«6
Z V E S E U E M bi prodajala tzdeJke na
tržnici božično-novoletnega sejma v
Kranju. 9 04/574-00-87
7009330

V SPOMIN

Delo, skromnost in poštenje
tvoje je bilo življenje.
V našem domu je praznina
v srcih neizmerna bolečina.

POSLOVNE
PRILOŽNOSTI

Jutri, v s r e d o , 12. d e c e m b r a , mineva e n o leto, odkar nas je

zapustil naš dragi

GOTOVINSKI KREDITI za vse zaposlene in upokojene. Lons. d. o. o..
Gregorčičeva 8, Kranj, 9 04/23-66808. 051/387-753
r00fi08)

MATEVŽ DEMŠAR

p. d. Vodnikov ata z Loga

UREJAMO najugodnejše kredite na hipoteko. OD ali pokojnino. V kreditno
sposobnost se upoštevajo tudi dodatek za malico, prevoz, otroški dodatek
itd.. Planinšek k.d., Šinkov Tum 23.
Vodice. «031/206-362

Iskrena hvala vsem, ki se ga spominjate in mu prižigate sveče.

Vsi njegovi

7009150

MOTOKULTIVATOR s priključki ali
manjšo kosilnico, lahko v okvari. 9
041/503-732
700e324
PLUG za 8-10 moči, kultivator za oranje zemlje, «
04/512-24-79,
031/741-579
700S332

PRIDELKI
PRODAM
BALiRANO seno v kockah, 80 kosov,
cena 2 EUR/kos, 9 04/595-79-62
7006328

ZAPOSLIMO kuharja za peko pic In
ostale hrane, Mateja d.0.0.. Frankovo
nas. 8. ŠkoQa Loka. 9 041/393-995
ZAPOSUMO voznika C in E kategorije
za EU, Gabrovšek Transport, d.0.0..
MaJaul. 10. 1354 Horjul. «041/788678
TAKOJ zaposlimo 4 zastopnike. po|^
osnovne plače še dodatna stimulacija.
Posredništvo Zdene Brovč s.p.. Virmaše 170, Škona Loka. 040/304-270
7009182

BELA in rdeča ustekleničena ali odprta vipavska vina. opravljena, analiza in
možna dostava. 9 05/36-66-075,
041/518-171
7oc»9t®i
JEDILNI bel In rdeč krompir ter žganje. « 041/257-612
JEDILNI krompir, 8 031/734-377
7006376

SENO, goveje, balirano v kockah, z
dostavo. 9 031/276-930
700032«

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM
4 T E U Č K E stare 14 dni,
510

IŠČEM

BREZPLAČNO spoznajte fante, Ženitna posredovalnica Zaupanje. p.p.40,
Prebold. 9 03/57-26-319, 031/836-

7006640

KURNIK in stol za kianje prašičev iz železa, 9 041/584-235
700U94

NUDIM

PSIČKA mešančKa. starega 7 tednov,
«041/724-921
7000359

Sodex'ho

Prijave: S0DEXH0 d.o.o.,
Železna cesta 16,
1000 Uubljana.

ŽREBIČKO mešanko, črni lipicanec.
Staro 7 mesecev, zelo prijazna, fr
04/514-12-66, zvečer
7oo©346

7009364

v ŽIROVNICI takoj zaposlimo kuharja,
honorarno delo dobi tudi pomočnik v
kuhinji Vilko Žurga s.p., Žirovnica 86 a.
Žirovnica.
9
041/945-347.
031/604-861

T E L I Č K O ČB. staro 1 teden, 9
031/850-370
70093&2

ŽIVALI
IN RASTLINE

KOBILO in žrebička. « 031/657-457

700&221

VAS OB BILANCI boli glava? Upoštevajte naš nasvet: ukrepajte pravočas*
nol V računovodskem servisu Pronet
d.0.0.. C. talcev 39, Kranj bomo poskrt)eli. da razk}gov za glavobol nebo..
9 04/2-600-800, info@pronet-kr.si
7009013

Prošnjo pošljite na sedež podjetja v roku 8 dni od objave.

v kuhinji za delo v Kranju in

70093«3

PSIČKU Manchester terier. zadnjemu
neoddanemu iz le^la, skotenega 1.11.
2007, iščemo novega lastnika, več na
http://manchester.najhitrejši.com/. «
051/350-388
7006383

Zahteve:
• trgovska ali druga smer IV. oz. V. stopnje izobrazbe.
• komunikativen, prijazen, urqen.

TELIČKA simentaica. starega 4 mesece, 9 04/252-14-99
7009354

TRI B R E J E koze. kozla in kobilo angloarabko ter njeno žrebico, staro 15
mesecev. 9 041 /443-331
700934s

7006866

prodajalca (m/ž) v živilski trgovini
za določen čas z možnostjo podaljšanja v nedoločen čas.

A V T O S T E K l ^ JELOVČAN d.o.o..,
Žabnica 24. Žabnica. zaposli sodelavca. natiava, montaža avtostekel, izpit B
kat., «041/756-188
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RTV SERVIS $inko Marko s.p., C. na
Klanec 53. Kranj. pop. TV. video. malih gos. aparatov. 9 04/233-11-99

zaposli

7009338

T E L I C O simentalko, staro 28 mesecev. ni breja. 9 04/518-12-45 700W47

MEDICINSKI
PRIPOMOČKI

REBU, d. O. O., Bled, Pungart 6, RIbno, 4260 Bled,
TRGOVINA RIBNO

info@g-glas.si

041/3477009394

KREDITI DO io LET ZA VSE
ZAP^ TUDI ZA DOLOČEN
ČA^ IN UPOKOJENCE
do 50 % obremenitve, stare
obveznosti niso ovira. Krediti
na osnovi vozila in leasingi.
Možnost odplačila na položnice: Pridemo tudi na dom.
N U M E R O U N O Robert
Kukovec s.p., Mlinska ul. 22,

Maribor, telefon:

02/252-4S-26, 041/750-560.

Ovsenik Inženiring, d. o. o.
Jezerska c. 108/c,
4000 Kranj

STORITVE

Iščemo:

ADAPTACIJE, novogradnje od temelja
do strehe. Notranje omete, fasade,
kamnite škarpo, urejanje in tlakovanje
dvorišč, z našim ali vašim materialom.
SGP8ytyqid.n.o..Struževo3a, Kranj.
041/222-741
7007Bt7

delavca (m/ž)

za delo v lesni stroki:
priporočene delovne
izkušnje in smen
•mizar aii mizar mojster
Informacije po tel.:
04/281^&00

NUDIM

ASFALTIRANJE tlakovanje dvorišč,
dovoz, poti, parkirišč, polag. robnikov,
pralnih plošč. izd. betonskih in kamnitih škarp. Adrovic & Co. d.n.o.. Jelovškova 10, Kamnik. 9 01/839^6-14.
041/680-751
7ooais0

Nasmešek njen nikoli
u nas ne bo zbledel,
njen obraz v spominu
nam večno bo živel.

ZAHVALA

v 89. letu starosti nas je zapustila draga mama. stara mama.
prababica, sestra, teta, sestrična, tašča in botra

ANGELA ALEŠ

roj. Grašič, p. d. Remčeva mama iz Mač

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaŠČanom
in znancem za darovano cvetje, sveče, darove za cerkev in sv.
maše ter izrečena ustna in pisna sožalja. Posebej se zahvaljujemo patronažni sestri Mojd Kalan za dolgotrajno zdravljenje, sosedi Kristini in Jožid za nesebično pomoč. Hvala g. župniku
Mihu Lavrincu za lepo opravljen pogrebni obred, nosačem, pevcem Zupan, pogrebni službi NavČek in vsem neimenovanim.

V s i njeni

MaČe, Strahinj, Žeje, Toronto, Frankfurt, Krnica, Grad,
Predoslje, 4. decembra 2007

GG
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info@g-glas.si

ANKETA

Več policistov
na cestah

I

SIMON Š U B I C

Za nami je tretjina decembra, ki je k sreči vsaj na cestah minila precej mirno. A
izkušnje kažejo, da se veseli
december zaradi alkohola
velikokrat prelevi v črni mesec. Kako bi vi preprečili vinjenim, da bi sedli za volan?
FOID: Corud Kaviit

Boža Grošelj:

Cordan Kljajič:

Stanko Hočevar

Simon Cof.

Jože Pavilč:

"Zakonsko omejitev 0,5 promila je treba povišati, saj je
nihče ne upošteva, potem
pa hitro nanese dva promila. Vozniki bi bili pametnejši, če bi bilo dovoljeno imeti
en promil alkohola."

"Ko vozim, nikdar ne pijem,
saj s e s prijatelji pred odhodom dogovorimo, kdo bo
vozil, in ta potem ne pije.
Vinjene voznike bi k pameti spravile s a m o visoke
kazni."

"Najbolje je, da na zabavo
ne greš z avtomobilom,
saj se večina ljudi usede za
volan, tudi če je preveč
spila. K večji varnosti pomaga samo čim več policistov
na cestah."

"Nimam še izpita, zato vedno uporabljam javni promet, tudi če kaj spijemo. Ali
pa grem peš. Verjetno bi
pomagalo več policistov na
cesti, manj pa visoke kazni."

"Zagotovo je decembra več
vinjenih voznikov kot v
drugih mesecih, saj je več
praznovanj. Da bi jih bilo
manj, je treba na ceste poslati več policistov in povišati kazni."

Županje poletel 199 metrov
v Kajžnkovi hiši v Ratečah se obiskovalci odslej lahko preskusijo v računalniški simulaciji planiških
poletov. Skoki na napravi omogočajo celo prekoračitev aktualnega svetovnega in planiškega rekorda,
ki znaša 239 metrov.
URŠA PETERNEL

Rateče - " S m u č i n a še ni
bila urezana!" je po skoku,
dolgem samo 1 5 2 metrov,
dejal kranjskogorski župan
J u r e Žerjav, ki se je prvi
spustil po naletu planiške
velikanke. Seveda n e po
naletu prave skakalnice,
temveč v računalniški simulaciji planiških poletov,
ki j e po novem na voljo v
Kajžnkovi hiši v Ratečah.
No, drugič je župan poletel
že dlje, pristal je pri 1 9 9
metrih. Izzivalcem so vrata
Kajžnkove hiše odprta, skoki na napravi pa omogočajo
celo prekoračitev aktualnega svetovnega in planiškega rekorda, ki z n a š a 2 3 9
metrov.
Zamisel za računalniško
simulacijo planiških poletov je dala direktorica Gornjesavskega muzeja Jesenice Irena Lačen Benedičič,
da bi na ta način obiskovalcem na interaktiven način
predstaviti Planico in polete. "Planico s m o želeli
predstaviti tako, da bi to
ostalo v s p o m i n u obiskovalcev. Odločili s m o se za
dinamično, adrenalinsko,
doživljajsko predstavitev.
Tako obiskovalci doživijo,
kako je stati na vrhu velikanke. kakšen je pogled v

KRANJ

V hišo le Dovrtelovi dimnikarji
Dileme, katerega dimnikarja spustiti v hišo, Snedimovega
ali Dovrtelovega, vsaj v Kranju ni več. Minuli teden je namreč ministrstvo za okolje in prostor podelilo koncesijo za
opravljanje dimnikarskih storitev na območju kranjske občine dimnikarstvu Dovrtel. Tako so v Kranju končno razjasnili na koncu že prav nevzdržne razmere, ko občani niso več
vedeli, koga naj spustijo v hišo. To vprašanje je eden od
svetnikov izpostavil tudi na zadnji seji mestnega sveta.
Opozoril je, da kljub temu, da Snedim nima več sklenjene
veljavne pogodbe s kranjsko občino, njihovi dimnikarji še
vedno opravljajo te storitve. Ob tem je župan Damijan Perne priznal, da je celo njegova tašča plačala Snedimovemu
dimnikarju. Direktor občinske uprave Aleš Sladojevič pa je
že takrat zatrdil, da dimnikarske storitve lahko opravlja le
Dovrtel. "S tako pogodbo, kot je bila v preteklosti sklenjena
med Snedimom in občino, to sploh ne more biti urejeno.
Koncesije podeljuje zgolj država," je pojasnil. M. R.

TRŽIČ

Odprli bodo obnovljeno šolo
Jutri, 12. decembra, ob 17. uri bo v večnamenskem prostoru
Osnovne šole Bistrica slovesnost ob odprtju obnovljene
šole. V kulturnem programu bodo sodelovali učenci
matične šole In podružnice Kovor. Po prireditvi bodo v
novih šolskih prostorih predstavili obiskovalcem dejavnosti
v raznih delavnicah. S. S.

KRANJ

Odprtje drsališča in Kranjske hiše
Kranjskogorski župan Jure Žerjav med "poletom". Prvič je pristal pri 152 (smučina menda še
ni bila urezana), drugič pri 199 metrih./Foto:AniuBuiovcc
dolino, kaj doživljajo pravi
skakalci," je poudarila.
Naprava je sestavljena iz
posebnega stola, na katerega se usede "skakalec", ki
nato v počepu drsi po naletu, nato pa se odrine in pristane na tleh. Naprava izmeri dolžino skoka, izpiše
pa se tudi mesto, na katero
se je uvrstil posamezni ska-

jetjem Siop elektronika, ki
je poskrbelo za elektronski
del naprave. Tako je nastala
naprava, ki bo, kot upajo
snovalci, lahko pripomogla
tudi k nadaljnjemu razvoju
smučarskih skokov. Njena
uporaba j e namreč lahko
zanimiva tudi za tiste, Id se
s smučarskimi skoki ukvarjajo profesionalno.

kalec. Naprava je stala 15 tisoč evrov in je plod domačega znanja. V Gornjesav-

skem muzeju Jesenice so

sprva skušali najti že izdelano simulacijo smučarskih skokov, a neuspešno.
Tako so se povezali z domačini inovatorji, podjetjem
M P P , ki se ukvarja z razvojem in inovacijami, ter pod-

vremenska napoved

_

Muralttl
.-Mrtir S ' i

Tudi letos bo sredi Kranja možno drsati, le da so montažno
drsališče namesto na Slovenski trg postavili pred Prešernovo gledališče sredi starega mestnega jedra. Uradno odprtje
bo v sredo ob 16.30. V petek o b 18. uri pa bodo odprli Kranjsko hišo na Glavnem trgu v Kranju. S. K.

Novorojenčki
Minuli teden je na Gorenjskem na svet prijokalo 40 novorojenčkov, od tega 17 dečkov in 23 deklic. V Kranju s e je
rodilo 1 2 dečkov in 16 deklic. Najlažja deklica je tehtala
2.780 gramov, najtežji pa so natehtali kar 4.460 gramov.
Na Jesenicah se je rodilo 7 deklic In 5 dečkov. Najlažja je bila
deklica z 2.750 grami porodne teže, najtežja pa je bila
tokrat prav tako deklica, ki so ji babice ob rojstvu natehtale
4 . 1 7 0 gramov.

^
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Napoved za Gorenjsko

Stritarjeva ul. 6, K R A N J

v torek bo delno jasno z zmerno oblačnostjo in jutranjo
meglo po dolinah. V sredo bo pretežno oblačno. V sredo in
četrtek bo pihal zmeren severni veter. V četrtek bo spet več
sonca. V drugi polovici tedna bo malo hladneje.
Agcncija RS za okolje, Urad za Mrteorlogsjo
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" U p a m , da bomo našli rešitev
za letališče in zasukali stezo.
Začeli bomo z gradnjo v kareju
H in nadaljevali z urejanjem
Krope in Graščine ter z deli
v športnem parku, na Cesti
svobode in na cesti za Verigo,"
pravi radovljiški župan Janko
S. Stušek o načrtih za
prihodnje leto.

Stran 3

as
V Graščini stalna
razstava o Linhartu

Kmalu po novem mostu
č e bodo dela potekala po načrtu, bodo še ta
mesec odprli za promet novi most na Lancovem.
CVETO ZAPLOTNIK

v radovljiški Graščini bodo danes, na dan občinskega praznika in ob 251. obletnici rojstva rojaka
Antona Tomaža Linharta, odprli stalno razstavo o Linhartu.
CVETO ZAPLOTNIK

Radovljica - V občini so odprtje razstave načrtovali že
lani ob praznovanju okrogle
Linhartove obletnice, vendar
so ob novih odkritjih v Graščini spremenili načrt in za
postavitev stalne razstave
namesto imenitne baročne
dvorane namenili druge
prostore. Razstavo, ki so jo
pripravili Muzeji radovljiške
občine in Slovenski gledališki muzej, bo danes, v torek,
slovesno odprl minister za
kulturo Vasko Simoniti.
Razstava predstavlja Linhartov čas, mesta, kjer je živel,
Linhartove sodobnike, njegovo delo in življenje, nekaj
originalov njegovih temeljnih knjižnih del, kostume z
nekaterih predstav, življenje
radovljiških družin v Linhartovem času ...
Po odprtju razstave v Graščini se bo praznovanje nadaljevalo v Linhartovi dvorani,
kjer bo osrednja proslava ob
prazniku. Slavnostni govornik bo Tone Partljič, župan
Janko S. Stušek pa bo podelil občinska priznanja. Plakete Antona Tomaža Linharta bodo prejeli Osnovna
šola Staneta Žagarja Lipnica

Danes bodo v Graščini odprli stalno razstavo o Linhartu.

GG

Radovljica - Letošnje leto bi v
radovljiški občini lahko označili za "cestarsko leto". Družba za avtoceste je zgradila
desno polovico 2,4 kilometra
dolgega odseka avtoceste od
Podtabora do Peračice in jo
ob koncu novembra odprla
za promet, hkrati pa nadaljuje z gradnjo avtoceste od Peračice do Vrbe. Direkcija za
ceste gradi most čez Savo na
Lancovem, ki ga bo, če bo le
vreme ugodno in bodo dela
potekala po načrtu, še ta mesec odprla za promet. Januarja naj bi začeli odstranjevati
še začasni most. Direkcija bo
predvidoma do maja med

Radovljico in Lescami zgradila krožišče, do konca prihodnjega leta pa še povezovalno cesto od konca kroparske ceste do sedanje magistrallce. Pri naložbi finančno
sodeluje tudi občina, ki se je
pred kratkim lotila še urejanja dveh cestnih odsekov. Na
Cesti svobode v Radovljici sanira najbolj kritični 180 metrov dolg odsek ceste, ki bo izboljšal dostop in hkrati zaščitil pet stavb na plazovitem območju. Na cesti za Verigo so
začeli graditi krožišče, nadaljevali bodo s posodobitvijo
ceste m i m o Verige in spomladi začeli graditi še cesto
mimo Doline do kroparske
ceste.

I FOTO: CORAZD KAV£IC

Na Cesti svobode obnavljajo najbolj kritični odsek.

ob 50-letnici delovanja. Fotografsko društvo Radovljica
ob 6o-letnici in harmonikarski orkester Glasbene
šole ob 40-letnici, pečat občine Dom dr. Janka Benedika Radovljica, ki je pred dne-

vi praznoval 30-letnico, medalje občine pa Franc Ješe,
Avgust Mencinger in Ivo
Svetina. Ž e v petek so kranjska območna enota zavoda
za varstvo kulturne dediščine, Festival Radovljica in

Občina Radovljica odprli
razstavo o prenovi Graščine,
včeraj pa je bil v Linhartovi
dvorani še koncert folklorne
skupine K U D Sindjelič iz
pobratene srbske občine
Svilajnac.

OBČINSKI PRAZNIK

PO UJMI

PO CESTI IN TIRIH

ŠPORT

"Kako bi mogel postati
znan"

Pr' Boltarju šest plazov

Kakšno postajališče?!

Na Boltarjevi kmetiji na
Zgornji Lipnlci se je v septembrskem neurju sprožilo
šest plazov, eden v bližini
stavbe z garažo in delavnico.
Večja bo uredila občina,
manjše pa lastnik.

Radovljiška železniška postaja ima precej balkanskega
okrasja. Stene pokritega
stopnišča in čakalnice so popisane z grafiti, vhodna vrata
Imajo razbito šipo, klopi so v
slabem stanju ...

Na krilu
Acronija Jesenic

Stran 9

Stran 10

OBČINA RADOVLJICA

"Ob obeležjih in ustanovah,
ki se v Radovljici imenujejo
po Antonu Tomažu Linhartu, postaja Linhart s stalno
razstavo tudi aktiven spomenik našega mesta," razmišlja
Verena Mekar Vidic.

Stran 2

Anže Terlikar s Srednje Dobrave je zadnja leta nepogrešljiv igralec v moštvu Acroni Jesenice, 27-letnemu reprezentantu pa je v lepem
spominu ostal tudi poskus v
vlogi vratarja.

Stran 12

Želi
občankam in občanom
prijetno praznovanje 11. decembra,
občinskega praznika
ob obletnici rojstva
Antona Tomaža Linharta.
Janko S . Stušek
ŽUPAN

O B Č I N S K I PRAZNIK

"Kako bi mogel postati znan"
"Ob obeležjih in ustanovah, ki v Radovljici nosijo njegovo ime, Anton Tomaž Linhart s stalno razstavo
postaja tudi aktiven spomenik našega mesta," razmišlja soavtorica razstave, direktorica Muzejev
radovljiške občine Verena Štekar Vidic.
prijatelju Kuraltu in zgodovinarju Antonu, nekatere spomenice, ki jih je kot državni
uradnik naslavljal vladi idr.
Postavitev bomo nadaljevali
na hodniku, kjer si bo mogoče ogledati kratko projekcijo
o radovljiških družinah v 18.
stoletju, v atriju v prvem
nadstropju pa obiskovalce
čaka še veselo presenečenje,
ki bo prvič predstavljeno na
dan odprtja razstave, 11. decembra ob iS. uri."

IGOR KAVČIČ

Postavljanje razstave je bilo v zadnjih dneh zelo intenzivno.

Stalna razstava o Linhartu,
ki ste jo lani v večjem obsegu načrtovali v baročni dvorani, bo ob občinskem prazniku v sicer nekoliko okrnjeni različici le ugledala luč
sveta. Na kakšen način ste jo
zasnovali po novem?
"Potem ko so nam bili letos
aprila za razstavo o Linhartu
v radovljiški graščini dodeljeni drugi prostori, smo avtorji: Ivo Svetina, direktor slovenskega gledališkega muzeja, arhitekt Marijan Rafael
Loboda in jaz, razstavo začeli
načrtovati na novo. Nemogoče je bilo namreč koncept

Razstava pa bo za Radovljico
pomenila tudi novo zgodbo
o Linhartu ...
"Avtorji smo se ob spremembi lokacije razstave od
enega res imenitnega prostora v dva manjša odločili
spremeniti tudi podnaslov
razstave. Namesto Imenitnik
evropejski ga bo zdaj spremljal citat iz pisma Kuraltu,

r a z s t a v e Anton Tomaž
Linhart, imenitnih evropepki, k i je

Prvonatis tragedije Miss )enny Love so za razstavo pridobili
na Dunaju.

Radovljica na zemljevidu, kakršen je bil v uporabi v
Linhartovem času

i i radovljiški glas
Radovliitki glat K P^log' Corenjtiirg«
IZDAJATELJ
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bil pripravljen za lanski 11.
december za 137 kvadratnih
metrov velik prostor, avtomatično prestaviti v dva prostora
na 94 kvadratnih metrov razstavnih površin. Tako smo
najprej opustili misel na staro zgodbo in se prilagodili
novi situaciji, seveda pa smo
pri snovanju nove razstave
uporabili naša dosedanja
spoznanja in zbrano gradivo
o Linhartu."
Jedro razstave bo na ogled v
dveh prostorih ...
"Prvi je nekoliko manjši in
obiskovalce seznanja z Linhartovim časom, njegovimi
sodobniki, z mislijo razsvetljenstva nasploh. S tem obiskovalca želimo uvesti v situacijo' sveta, kakršnega je doživljal Linhart. Na štirih presvetljenih panojih ta čas
predstavljamo v podobi Radovljice, kjer se je rodil in
preživel nekaj otroških let,
Ljubljane, kjer se je šolal, in
Stične, kjer je bil krajše obdobje v samostanu, na tretjem panoju je predstavljeno
njegovo dunajsko obdobje,
kjer se je seznanil in navdušil nad gledališčem in viharništvom in je napisal prvo

"Zdaj
premišljujem
o tem,
kako bi mogel postati
znan."

Tudi postavitev bo bolj klasična od poprejšnjega koncepta. Zavedli smo se namreč, da bomo vsi skupaj
morali narediti še veliko, da
Verena Stekar Vidic, direktorica Muzejev radovljižke občine bomo Linharta prepoznali
in soavtorica razstave o Linhartu, z originalnim izvodom
kot evropskega imenitnika,
knjge Poskus Zgodovine kranjske in drugih dežel južnih
kar je dejansko bil, kot en
Slovanov Avstrije, ki je od lani v lasti muzeja iFoTo:ci»A2oKAv<it najvidnejših izobražencev
svojega časa na Slovenskem.
slovensko tragedijo v nem- no repliko, saj želimo opozo- Tako ali drugače pa z razstaškem jeziku, četrti pano pa riti tudi na to obliko uprizo- vo v Radovljici zdaj v muzeju začenjamo novo zgodbo o
zajema obdobje 15 let od nje- ritve Linhartove komedije."
Linhartu in o njegovem
gove vrnitve z Dunaja pa do
smrti 1795. Obiskovalci se Torej bo osrednja soba raz- času. Vanjo je bilo vloženo
bodo v tem prostoru nekoli- stave, ki ste jo poimenovali veliko časa, znanja in tudi
ko poigrali tudi s telegrafom, salon, tista, ki bo predvsem denarja. Prepričana sem, da
bomo z njo V2bujali zanimase seznanili z navodili za Linhartova?
uporabo krompirja, seznani"S svetlobnim efektom nje domače in tuje javnosti,
li pa se bodo tudi z največji- bomo obiskovalce popeljali v kakor ga vzbujamo z drugimi imeni tistega časa, od fi- salon, kjer predstavljamo mi razstavami naših muzelozofov, umetnikov do vla- Linhartovo življenje in delo jev, in da jo bomo lahko vseskozi uspešno nadgrajevali,
darjev. Iz prejšnjega koncep- ter kako so njegova dela "ži
v predmetnem kot tudi v
ta razstave smo prenesli po- vela" po njegovi smrti, to je
vsebinskem smislu z mustavitev lutkovnega gledališLinharta po Linhartu. Izpo
zejskimi delavnicami, preča. Z avtorji predstave Ta ve- stavljeno bo njegovo znan
seli dan ..., ki jo je v Lutkov- stveno delo, Poskus Zgodovi davanji, novimi raziskavami, knjižnimi izdajami idr.
nem gledališču Ljubljana ne kranjske in drugih dežel
Obsežen katalog razstave bo
2001 režiral Vito Taufer, južnih Slovanov Avstrije, p a
izšel prihodnje leto."
smo pripravili poenostavlje- drame, pisma, ki jih je pisal

Praznične prireditve
v radovljiški občini bodo ob občinskem prazniku in v božično-novoletnem
času prireditve pod skupnim naslovom Rešte se rešte starega leta 2007.
CVETO ZAPLOTNIK

Radovljica - Danes, na dan
občinskega praznika in ob
OBUKOVNA ZASNOVA
obletnici rojstva Antona Tolemej Strnif. Triciktl
maŽa Linharta, bodo ob 18.
TEHNIČNI UREDNIK
Crcga riajnik
uri v Graščini odprli stalno
fOTOCRAFIJA
razstavo o Linhartu. Ob
Anka S u k m c Tins DoU. Corud Kiviit
19.30 bo pred Linhartovo
OCLASNEGA TRŽENJA
Gorenjski Glas VODJA
Mateja 2vUa]
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začela osrednja proslava s
podelitvijo občinskih priznanj. V soboto, 15. decembra. ob 16. uri bo po Linhartovi razstavi vodil Ivo Svetina. direktor Slovenskega gledališkega muzeja in soavtor
razstave, dan kasneje, v nedeljo ob u . uri pa Verena
Štekar - Vidic, direktorica
Muzejev radovljiške občine
in tudi soavtorica razstave. V
soboto, 22. decembra, ob 16.
uri bo v dvorani glasbene
šole v Graščini predavanje
prof Aleksandre Vremšak o
glasbi v Linhartovem času.

Omenimo še nekatere prireditve iz božično-novoletnega
časa! V nedeljo. 16. decembra. ob 17. uri bo v kulturnem domu v Kropi koledniški koncert v izvedbi pevskega zbora Koledva, tak koncert bo v soboto, 29. decembra, ob 18. uri še v Otočah. V
sredo, 19. decembra, ob 19.
uri bo v Linhartovi dvorani
koncert mladinskega pihalnega orkestra Glasbene šole
Radovljica. V nedeljo, 23.
decembra, ob 19.30 bo v leški osnovni šoli koncert pihalnega orkestra Lesce in

harmonikarskega orkestra
Radovljica, pihalni orkester
pa se bo skupaj s folklorno
skupino Triglav Slovenski
Javomik predstavil še na prireditvi v sredo, 26. decembra, ob 19.30 v srednji gostinski šoli v Radovljici. Od
petka, 21, decembra, do nedelje, 23. decembra, bo na
Linhartovem trgu božični
sejem, zadnji dan bo prišel
tudi Božiček s spremstvom.
V ponedeljek, 31. decembra,
ob 19.30 bo v Linhartovi
dvorani silvestrska gledališka predstava Evangelij po
Čušinu, na Linhartovem
trgu pa bo od 22. do 2. ure
silvestrovanje na prostem z
Gorenjskim kvintetom. Živahno bo tudi v novem letu.
5. januarja ob 18.45
^^^
Linhartovem trgu koledovanje pevskih zborov.

O B Č I N S K I PRAZNIK

Radovljiška občina
praznuje

Občinski
nagrajenci

Radovljiška občina praznuje danes, n . decembra, ob obletnici rojstva Antona Tomaža Linharta.

Plakete Antona Tomaža
Linharta

CVETO Z A P L O T N I K

Praznik je priložnost, da v
pogovoru z županom Jankom S. Stuškom predstavimo letošnje dosežke, še zlasti na kulturnem področju,
in predstavimo načrte za naslednje leto.

Obnova se je že začela, v pritličju bomo uredili večnamenski prostor, turistično
informacijski center, muzejsko trgovino, intemetni cafFe
in sanitarije. Občina je z
družbo za avtoceste, ministrstvom za kulturo in zavodom
za varstvo kulturne dediščine

vile ter za ureditev večnamenske dvorane in boljših
pogojev za delo knjižnice.
Ste na njihovo pobudo že
odgovorili?
"Ta pobuda, ki jo podpirajo
krajevna skupnost in druge
organizacije in ustanove v
kraju, je nova in tudi prese-

Radovljiški župan janko S. Stušek ob Linhartovem spomeniku v Radovljici
Ob lanskem prazniku v piočastitev 250. obletnice Linhartovega rojstva je bilo kar
nekaj slabe volje, ker ste postavitev razstave o Linhartu
prestavili za eno leto. Boste
letos ta "dolg" poravnali?
"Žal nam je, da nam razstave ni uspelo postaviti ob
praznovanju okrogle Linhartove obletnice, vendar so
k temu prispevale spremenjene okoliščine. Med prenovo Graščine smo namreč
odkrili dragocene najdbe in
ugotovili, da je slavnostna
dvorana prvotno segala čez
dve nadstropji. Dvorano
smo letos obnovili in jo že
uporabljamo za kulturne in
protokolarne namene, v prihodnje pa jo bomo tudi za
poroke. Za postavitev stalne
razstave o Linhartu smo namenili drug, tudi za to primeren prostor. Dolgoročni
cilj pa je odkup Linhartove
rojstne hiše."
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Občinski, Linhartov praznik
je tudi priložnost za pregled
letošnjih dosežkov na področju kulture, varstva kulturne
dediščine, izobraževanja ...
Kaj bi posebej izpostavili?
"Največji dosežek je obnova
Graščine v starem delu Radovljice. Obnova poteka po
več fazah, zdaj obnavljamo
fasado in streho, potem
bomo obnovili še kletne
prostore. Drugi večji projekt
je obnova Klinarjeve hiše, ki
je pomembna predvsem
zato, ker bo Kropa s tem pridobila osnovno informacijsko in oskrbovalno točko.

tudi podpisala sporazum za
zaščito dragocenih ostankov
rimske naselbine ob avtocesti v Mošnjah, pri tem pa bo
občina po izvedenih konzervatorskih in restavratorskih
delih prevzela upravljanje arheološkega parka ter uredila
dostopno pot, parkirišče in
prostor za obiskovalce. Družba Predence obnavlja Dermski grad in gradi dodatni objekt, z deli bo predvidoma
končala spomladi leta 2009.
Prihodnje leto načrtujemo še
obnovo muzeja v Begunjah,
sprejeti pa bomo morali tudi
sistemske rešitve za oglede
oz. predstavljanje petih gradov v občini."
V občini načrtujete še dva
pomembna kulturna projekta • gradnjo knjižnice in večnamenske dvorane oz. gledališča. Kako potekajo priprave na gradnjo?
"V središču Radovljice, v t.i.
kareju H načrtujemo gradnjo petih objektov, med njimi tudi knjižnice in prireditvene dvorane. Ker je dvorana
za občino prevelik finančni
zalogaj, si prizadevamo za
javno zasebno partnerstvo,
pri tem pa se dobro zavedamo, da bomo lahko pridobili
le partnerja, ki bo ocenil, da
se mu bo naložba tudi izplačala. Priprave na gradnjo so
se že začele, zelo zahtevna bo
že prva faza, to je gradnja
dvoetažne podzemne garaže
s 400 parkirnimi mesti."
V Begunjah so dali pobudo
za obnovo Rancingarjeve

I FoTo;

Tina Dokl

netljiva. Ker je vila v bližini
gostilne Pr' Jožovc, so bile
doslej pobude za to, da bi Avseniki tam zgradili manjši
hotel ali penzion, za stanovalce, knjižnico in društvo
upokojencev, ki so v vili. pa
naj bi poiskali druge prostore
v kraju. Občina doslej pobudnikom formalno še ni odgovorila, smo se pa pred dnevi
z njimi že pogovarjali in jih
zaprosili, naj pripravijo programsko, organizacijsko in
finančno zasnovo."
Občina se je pred kratkim lotila dveh večjih cestnih projektov - urejanja Ceste svobode v Radovljici in ceste za Verigo v Lescah. Za kaj sta cesti
pomembni za občino?
"Cesta svobode je pomembna za razvoj Radovljice. Ce
želimo staro mestno jedro
zaščititi pred prometom in v
njem ohraniti življenje, moramo ljudem zagotoviti normalen dostop do bližine starega dela mesta pa tudi do
pokopališča, obrtnikov ...
Cesta za Verigo je pomembna za uresničitev zazidalnega načrta Dolina in za razbremenitev prometa po sedanji Alpski cesti. Z gradnjo
smo začeli letos, nadaljev^
bomo prihodnje leto in končali v letu 2009. Država je
pred kratkim začela graditi
med Radovljico in Lescami
povezavo med kroparsko in
sedanjo hitro cesto. Povezava, pri kateri s precejšnjim
finančnim vložkom sodeluje tudi občina, bo zmanjšala
promet skozi Radovljico."

Na osrednji proslavi ob občinskem prazniku, ki
bo danes, v torek, ob 20. uri v Linhartovi dvorani
v Radovljici, bodo podelili tudi občinska priznanja.
let, odkar so v Radovljici
zgradili dom za starejše občane. Dom zagotavlja starejšim in vsem. ki zaradi bolezni in dmgih tegob ne morejo več živeti sami, dostojno
in vamo življenje.

Od poplav v občini sta miniPo sklepu občinskega sveta
la dva meseca in pol. Ste zabodo plaketo Antona Tomadovoljni z opravljenim de- ' ža Linharta prejeli:
lom, še zlasti v Kropi?
* Fotografsko društvo Ra"Lahko smo zadovoljni, do- j dovljica ob 6o-letnici ustvarslej smo veliko postorili, še
jalnega delovanja; Vzgojili
veliko dela pa nas čaka. Po
so številne nove fotografe,
Medalje občine
poplavi smo dokaj hitro zatudi umetnike. Od leta 1982
Medalje
Občine Radovljica
gotovili pogoje za normalno
se člani društva, fotografi iz
bodo po sklepu župana preživljenje, pri tem pa si za
sosednjih in pobratenih
jeli;
požrtvovalno delo posebno
društev vsak mesec ter ude* Franc ješe ob 8o-letnici za
zahvalo zaslužijo krajevna
leženci različnih natečajev
dolgoletno javno delovanje
skupnost, civilna zaščita,
predstavljajo s svoji deli v
in prispevek k ohranjanju
gasilci, humanitarne orgafoto galeriji radovljiške
obeležij NOB; Ob delu v Ženizacije, center za socialno
Graščine.
delo, tehnična pisarna ...
* Osnovna šola Staneta Ža- lezarni in nato v Plamenu je
bil vseskozi aktiven v krajevObčina je za izvedbo najgarja Lipnica ob 50-letnici
ni skupnosti Srednja Dobranujnejših ukrepov na pouspešnega
izobraževanja
va, še zlasti pa v civilni zaščiplavljenih območjih namemladih; Šola je danes uspešti. Zadnjih petnajst let ponila 400 tisoč evrov, na rana devetletka z novimi učnisveča veliko pozornost vzdrčunu Območnega zdr^ižemi načrti in sodobnim načiževanju in ohranjanju obenja Rdečega križa se je zbranom učenja. V zadnjih letih
ležij NOB.
lo 83 tisoč evrov in na račuje ob pomoči občine končala
nu krajevne skupnosti Kro* Avgust Mencinger za priobsežno naložbo, s katero je
pa 100 tisoč evrov. Tako
zadevnost pri obnovi sakralpridobila še sodobno knjižpodjetja kot posamezniki so
ne kulturne dediščine; Njenico in računalnico, obnovis humanitarno pomočjo dogova prizadevanja so obrodila pa je tudi šolo na Ovsišah.
kazah solidamost z ljudmi v
* Harmonikarski orkester la sadove, to so obnovljeno
nesreči, za kar se jim iskreradovljiško župnišče, sredGlasbene šole Radovljica ob
no zahvaljujem. Ce smo innjeveška taverna in cerkev
40-letnici bogatitve kulturtervencijska dela lahko izvesv. Petra ter kapela Edit
nega življenja v občini; Ordli hitro, pa bo sama obnova
Stein. Radovljiške bisere je
kester ima bogat repertoar
potekala počasneje, saj mopripravljen predstaviti obisskladb različnih žanrov,
ramo pripraviti načrte in izkovalcem in turistom. Ž e
vzgojil je veliko harmonikarvesti postopke, ki so zaradi
več mandatov je član občinjev, v njem igrajo mladi in
varovanja kulturne dediščiskega sveta.
starejši šolani glasbeniki. Z
ne in pridobivanja evrop* Ivo Svetina za pomemben
odličnimi nastopi bogati
skih sredstev daljši."
prispevek k obeležitvi 250.
kulturno življenje v občini
obletnice rojstva Antona Toter dviguje ugled glasbene
maža Linharta; Je avtor raKaj bodo glavne občinske
šole in občine tudi po svetu.
dijske dokumentarne oddanaloge oz. naložbe v nasledje A.T.L. in soavtor stalne
njem letu?
Pečat občine
razstave o Linhartovem živ"Upam, da bomo našli rešiljenju in delu ter eden od
tev za letališče in zasukali
Pečat Občine Radovljica bo
pobudnikov za dokumentarvzletno pristajalno stezo.
po županovem sklepu prejel:
ni film o Linhartu. Zaslužen
Začeli bomo z gradnjo v ka* Dom dr. Janka Benedika
je tudi za postavitev spominreju H v Radovljici in nadaRadovljica ob 30-letnici skrske plošče Linhartu v Streliljevali z urejanjem Krope, z
bi za starejše; Ob koncu noški ulici v Ljubljani.
obnovo Graščine ter z deli v
vembra je minilo trideset
športnem parku v Radovljici, na Cesti svobode in na
cesti za Verigo. Pri osnovni
šoU v Lipnici bomo uredili
športno igrišče, načrtujemo
tudi rešitev prostorske stiske vrtca na Posavcu. Družba Predence bo v okviru
javno zasebnega partnerstva nadaljevala z obnovo
Dermskega gradu in gradnjo novega objekta, objavili
pa smo poziv še za dve naložbi v okviru tovrstnega
partnerstva - za gradnjo garažne hiše. poslovnih prostorov in stanovanjske stavbe na lokaciji bivšega Merkurja v Radovljici in dveh
objektov ob športnem parku v Radovljici. Komunalno
bomo opremili zemljišča za
pozidavo Doline v Lescah
in za poslovno cono pri čistilni napravi v Radovljici.
Pomembna naloga bo sprejetje občinskega prostorskega reda, od tega bo odvisen tudi začetek uresničePečat Občine Radovljica bo ob 30-letnlcl prejel Dom
vanja od 70 do 90 milijonov evrov vrednega projekdr. Janka Benedika Radovljica. Ob jubileju so pripravili tudi
ta Mivka."
razstavo izdelkov, ki so jih naredili stanovalci doma.

NAGRAJENCI

Stoji učilna zidana ...
Letos mineva petdeset let, odkar so v Lipnici zgradili novo osnovno šolo in ukinili šole v Kropi,
Kamni Gorici in na Dobravi. Ob jubileju bo šola prejela občinsko priznanje in pripravila niz prireditev
z naslovom Stoji učilna zidana ...
CVETO

Ravnateljica Alenka Cuder

50 let
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Na 50-letnico šole opozarja že napis nad vhodom v šolsko
stavbo.

ZAPLOTNIK

Upnica - Kot je povedala ravnateljica Alerika Cuder, šolo
obiskuje 274 otrok, od tega
49 podružnico na Ovsišah.
Napovedi, narejene na podlagi podatkov o rojstvu otrok,
kažejo, da bo tudi v naslednjih letih imela od 275 do
2 8 0 otrok. Medtem ko so v
okviru prilagajanja šol na devedetko najprej obnovili matično šolo v Lipnici in nato
lani še podružnično na Ovsišah, si želijo, da bi uredili še
parkirišče, sodobno atletsko
stezo ter igrišča za rokomet,
košarko in odbojko na mivki. "Sedanje igrišče ima poškodovano asfaltno prevleko,
za atletiko nimamo ničesar,"
odločitev za novo igrišče utemeljuje ravnateljica, ki močno ujia, da bodo otroci prihodnje šolsko leto že lahko
telovadili na novem športnem igrišču.

Nevarne šolske poti
Občina je v zadnjih letih z
gradnjo pločnika in brvi nekoliko izboljšala varnost šolskih poti, a še zmeraj je precej nevarnih odsekov. Še
vedno manjka del pločnika
od Kamne Gorice proti šoli,
zelo nevarna je pot iz Upnice mimo tovarne Iskra Me-
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• angleška in western oprema
• hrana, vitannini in kozmetika
Cankarjeva 72, Radovljica
Tel.: 040/666-048, e-pošta: ranclipa@gmail.com

Srednja gostinska in turistična šola
Radovljica
Kranjska c. 24, 4240 Radovljica
Tel.: 04/5370-600, Fax: 04/5370-654
E-pošta: sgts.radovljica@sgts.si
Spletni naslov: vw/w.sgtsr.si
Poklici v gostinstvu in turizmu so poklici prihodnosti.
Zanje izobražujemo na naši šoli z dolgoletno tradicijo.
Letos ob 50-letnici delovanja šole praznujemo tudi 10 let,
odkar smo se z Bleda preselili v novo, sodobno
opremljeno šolo v Radovljici.
Izobražujemo z a poklice: kuhar, natakar, gostinski
tehnik, turistični tehnik ter gostinsko-turistični tehnik •
v oddelkih za mladino in odrasle.
Poleg tega izvajamo tudi tečaje in seminarje.
Vabimo vas, da nas v jubilejnem letu obiščete in začutite
ustvarjalni utrip naše šole. Mogoče bo to tudi za vas nov
navdih, nov izziv in nova priložnosti

činsko priznanje, plaketo
Antona Tomaža Linharta, in
v okviru projekta Stoji učilna
zidana pripravila vsak mesec
eno prireditev. Po septembrskem začetku praznovanja
so se oktobra otroci igrali
stare otroške igre, ki jih bodo
zapisali in izdali v knjižni
obliki. Ob zaključku šolskega likovnega natečaja za najboljšo novoletno voščilnico
so na prireditvi 29. novembra razglasili rezultate natečaja in odprli razstavo. Decembra bo kuharska delavni-

ca z naslovom Poglejmo v
polstoletni praznični lonec,
januarja bodo na predstavitev filma S kamero po Upniški dolini povabili učence
prve generacije Upniške šole
in njihovo tedanjo razredničarko Vido Gros iz Lesc. Prireditve bodo sklenili junija,
ko bo skupni pohod sedanjih
in nekdanjih učencev šole,
na katerega bodo povabili
tudi evropskega komisarja
Janeza Potočnika, veslača
Luka Špika, hokejista Anžeta
Terlikarja...

Harmonikarski orkester Glasbene šole Radovljica bo ob 40-letnici delovanja prejel plaketo Antona
Tomaža Linharta.
IGOR KAVČIČ

I

za terase, kopalnice in tlake

TRGOVINA S KONJENIŠKO OPREMO

hanizmi in v Podnartu pot
od mostu do stavbe AMD-ja.
"V šoli dajemo velik poudarek tudi medsebojnim odnosom in preprečevanju nasilja. Vemo za probleme na
nekaterih šolah, a se kljub
odmaknjenosti od mestnih
središč nirt malo ne slepimo
pred tem, da se ne bi mogli
pojaviti tudi pri nas," je dejala ravnateljica in poudarila, da so zaenkrat lahko ponosni na učence.
Lipniška osnovna šola bo ob
jubileju prejela najvišje ob-

Harmonikarski orkester se mladi

www.kaplja.coin
Prešernova 6,
4240 Radovljica
Tel.: 04/ sjo 0 0 30
Fa.x; 04/ 530 0 0 33
E-Jiaslov: jnfo@teplja.com

Na travniku pred šolo naj bi uredili atletsko stezo In igrišča.

Korenine Harmonikarskega orkestra glasbene šole
Radovljica segajo v šolsko
leto 1 9 6 6 / 6 7 , ko je bil ta
dokončno oblikovan in ga
je vodil dirigent in profesor
harmonike Jože Ažman. Ni
minila občinska prireditev,
kjer ne bi nastopal tudi orkester, harmonikarji pa so
svojo kakovost dokazovali
na radijskih in televizijskih
s n e m a n j i h , nastopali so
doma in v tujini in v vseh
teh letih izoblikovali bogat
repertoar skladb različnih
žanrov, od klasične glasbe
do zimzelenih melodij. Ažman je v skoraj tridesetih
letih vzgojil vrsto uspešnih
mladih
harmonikarjev,
mnogi izmed njih so nadaljevali šolanje v srednji šoh
in na akademiji, vedno
znova pa s o s a m o s t o j n o
oziroma v sodelovanju s
tolkalci ali kitaristi navduševali publiko. Mednje štej e m o tudi T o m a ž a Cilenška, ki je kot dirigent v orkestru svoj pečat pustil zadnjih 13 let, in pa harmonikarja mlajše generacije Ga-

Harmonikarski orkester na enem od številnih nastopov
šperja Primožiča, ki orkester vodi od letošnje jeseni.
"Nagrado si zaslužijo vsi
harmonikarji, ki so v dosedanji zgodovini igrali v tem
orkestru in prispevali k njegovi kakovosti," razmišlja
Primožič, v orkestru sicer
že enajst let, trenutno pa še
študent koroškega deželnega konzervatorija v Celovcu, kjer študira na oddelku
za klasično harmoniko.

"Cilenšek je orkester spravil
na zavidljivo kakovostno raven, hkrati pa je z n j i m
uspešno krmaril tako skozi
uspešna kot krizna leta. Članov v orkestru nikoli ni primanjkovalo, saj je harmonika v tem koncu gorenjske
zelo
priljubljen
instrument," dodaja Primožič, ki
trenutno stavi na novejše
skladbe sodobnih ritmov in
tiste, originalno pisane za

harmonikarski
orkester.
Trenutno orkester šteje 24
članov, ki prihajajo iz Radovljice, Bohinja, Bleda, Žirovnice in Jesenic. "Letos
smo v orkestru poskrbeli za
okrepitve in poklicali 8 novih članov, nekdanjih in sedanjih učencev G Š . Stari
smo med 14 in 4 0 let in se
nas kar nekaj ukvarja z glasbo, bodisi kot glasbeniki ali
pa študenti."

NAGRAJENCI

Uspešni doma in v svetu
Fotografsko društvo Radovljica je plaketo Antona Tomaža Linharta prejelo za 6o-letnico uspešnega in
ustvarjalnega delovanja.
IGOR KAVČIČ

Fotografsko društvo Radovljica je bilo pred šestdesetimi leti ustanovljeno z ustanovitvijo radovljiškega dela
članstva od jeseniškega društva. V vseh teh letih je bilo
članstvo večje ali manjše, a
dejavnost vse do danes ni zamrla. Že od vsega začetka so
člani vodili krožke v osnovni
šoli in z njimi med mladimi
širili zanimanje za fotografijo in kinematografijo, ter
tako vzgojili številne odlične
fotografe. Od leta 1982 društvo stalno skrbi za razstave v
foto-galeriji pasaža v radovljiški graščini, kjer se s svojimi deli predstavljajo člani
domačega društva in pobratenih dništev iz Gradca, Varaždina in Djurdjevca, pa
tudi udeleženci natečajev v
organizaciji radovljiških fotografov. "Brez dvoma je
naše društvo v minulih šestih desetletjih opazno zaznamovalo kulturno dogajanje Radovljice in njeno ime
bolj ali manj odmevno poneslo na vse konce sveta,
največkrat na področje nekdanje Jugoslavije in treh
sosednjih držav," razmišlja
predsednik društva mag. Benjamin Vrankar in dodaja:
"Občinska nagrada pomeni
priznanje pomena našega
dela in zahvalo za umešča-

Vzgajajo za zdrav
način življenja
Koronarno društvo Kranj, ki združuje okoli
dvesto članov iz enajstih gorenjskih občin, bodo
preimenovali v Koronarno društvo Gorenjske.
DANICA ZAVRL Ž L E B I R

Na odprtju jubilejne razstave v Šivčevi hiši: (z leve) Benjamin Vrankar, Janko S. Stušek,
dr. Cene Avguštin, Verena Štekar Vidic in Cerhard Moderitz
nje Radovljice na "fotografskem" zemljevidu regije in
celotnega sveta. Naj hkrati
poudarim, da so se pomena
dela fotografskega društva
zavedale vse dosedanje občinske uprave in vedno, po
najboljših močeh, podpirale
naše delovanje. Tako smo že
pred desetletji dobili na razpolago prostor za društveno
temnico, v avli radovljiške
graščine pa smo odprli fotografsko galerijo Pasaža.
Tudi priložnostni zbornik je

za ljubiteljsko društvo kar
prezahteven finančni zalogaj in ga brez sponzorstva
občine Radovljica verjetno
ne bi bilo."
Osnovni program delovanja
društva predstavlja že ustaljen repertoar: postavitev desetih skupinskih in samostojnih razstav v galeriji Pasaža, izpeljava društvenega
in enega državnega natečaja, lani so bili prireditelji 3.
slovenske razstave digitalne
fotografije, izdaja Foto in-

formatorja, ki prinese vsakoletni kronološki pregled
dela društva, sodelovanje na
domačih in mednarodnih
natečajih ... "K temu seveda
sodijo še predstavitve društvene kolekcije, v letu 2008
bo ena v Kranju, druga pa v
Ljubljani, stiki s prijateljskimi društvi, v zadnjih letih
so najbolj aktivni stiki z najstarejšim avstrijskim fotografskim društvom "CDA
Graz", debatni večeri in še
marsikaj..."

RADOVLJICA

RADOVLJICA

Radovljiški Spar upihnil drugo svečko

Velike razlike pri cenah pokopaliških storitev

Podjetje Spar Slovenija, ki je po tržnem deležu na drugem
mestu med trgovskimi podjetji v Sloveniji, ima 67 trgovin,
eno med njimi tudi v Radovljici, kjer sta 1. decembra od
odprtja trgovine minili že dve leti. V trgovini Spar so ob tej
priložnosti pripravili na parkirišču pred trgovino pravo
veselico, predstavnikom radovljiškega vrtca predali električne klaviature in hkrati napovedali, da bo otroke obiskal
tudi zajček Sparky in jim podaril igrala In didaktične pripomočke. Spar bo letos slovenskim otrokom namenil za 15
tisoč evrov učnih pripomočkov. C. Z.

V radovljiški občini se že tri leta prizadevajo za poenotenje
najemnin za grobove in cen pokopaliških storitev, vendar
jim to predvsem zaradi razlik glede lastništva zemljišč na
pokopališču, preteklih vlaganj in samoprispevka krajanov,
ne uspe. Občinski svet je na novembrski seji za leto 2007
potrdil cene, kot jih zaračunavajo upravljavci pokopališč, o
predlaganih enotnih najvišjih cenah za prihodnje leto pa bo
odločil, potem ko bodo proučili stališče odbora krajevnih
skupnosti, da je pri cenah treba upoštevati pretekla vlaganja
krajanov. C. Z.

Spremenili ne bodo le imena, temveč bodo društvo z
ustanovitvijo podružnic v
drugih krajih Gorenjske,
med drugim tudi v Radovljici, približah bolnikom z boleznimi srca in ožilja. "Gre
za edino tovrstno društvo na
Gorenjskem, kjer ocenjujemo, da je okoli pet tisoč bolnikov z boleznimi srca in
ožilja. V našem društvu je
včlanjenih okoli dvesto ljudi, radi pa bi videli, da se
nam jih pridruži še več, saj
ponujamo vrsto dejavnosti,
s katerimi si prizadevamo
preprečevati nastanek in napredovanje srčnih bolezni,
od navajanja na zdravo prehrano, spodbujanja in organiziranja redne telesne dejavnosti, opuščanjem kajenja do izobraževanja in vesele družabnosti," povesta
predsednik društva Tone
Zupan in podpredsednik
Tomaž Gruden.
Prihodnje leto bodo praznovali že deseto obletnico driištva, v naslednjih petih letih
pa bi radi vanj zajeli petino
vseh bolnikov s srčno-žilnimi boleznimi. Sedaj jih namreč ni niti pet odstotkov.
Ravno zato sedaj "tipajo" teren in tudi v drugih občin-

skih središčih na Gorenjskem poizvedujejo, koliko
ljudi bi se jim bilo pripravljenih pridružiti. Do osebnih podatkov ne morejo priti na drugačen način, zato
ljudi z območja občin Radovljica, Bled in Bohinj vabijo, naj se jim sami oglasijo, ali so pripravljeni sodelovati v društvu. Ob uradnih
urah, ki so ob sredah od 16.
do 18. ure, so dosegljivi na
telefonskih številkah 031/742278 in 051/371-396.
Kaj ponuja društvo koronarnih bolnikov.' Veliko pozornosti namenijo gibanju, pa
naj gre za redno telovadbo v
skupinah pod strokovnim
vodstvom ali za pohode v
naravo, ki so vsakokrat tudi
prijeten družabni dogodek.
Pohodov na njim primernih
relacijah se udeležujejo na
dva do tri tedne. Dvakrat na
leto se za ugodno ceno udeležijo rehabilitacije v Šmarjeških Toplicah, kjer je urnik dejavnosti napolnjen s
predavanji, telovadbo, kuharskimi delavnicami, izleti, v tem tednu opravijo tudi
zdravniški pregled. Enkrat
na leto gredo na morje. Del
vzgoje za zdrav način življenja so tudi pogosta predavanja zdravnikov in drugih
zdravstvenih strokovnjakov.

Na enem od pohodov z rehabilitacije v Šmarjeških Toplicah.

KRAJI IN LJUDJE

Želijo si kombi
Društvo Vita Gorenjska bo skupaj z Zavodom
Korak začelo akcijo za pridobitev kombija,
ki bi ga uporabljali za prevoze ljudi po nezgodni
poškodbi glave.

Otroci V stanovanj ih
Vrtec v stanovanjskem bloku na Posavcu ne ustreza normativom za vrtce. Občina bo v bližini
zgradila novega.
CVETO Z A P L O T N I K

CVETO Z A P L O T N I K

Radovljica - Društvo za pomoč po nezgodni poškodbi
glave Vita Gorenjska je zadnjo novembrsko nedeljo pripravilo v Radovljici prireditev, s katero je želelo opozoriti javnost na dejavnost
društva ter na potrebe in
probleme ljudi po nezgodni
poškodbi glave. Srečanja so
se udeležili ljudje, ki so prehodili pot od poškodbe glave, zdravljenja, rehabilitacije in vključevanja v vsakdanje življenje, njihovi družin-

Ijudi po poškodbi glave.
Mag. Cveto Uršič, generalni
direktor direktorata za invalide na ministrstvu za delo,
družino in socialne zadeve,
je dejal, da v Sloveniji delež
invalidov narašča, na to pa
vpliva staranje prebivalstva
in tudi vse večja uspešnost
medicine. Država s svojimi
službami ne more zadovoljiti vseh potreb invalidov,
zato je pri tem neprecenljiva
vloga raznih društev, med
katerimi je tudi Vita Gorenjska. Mateja Korošec, soustanoviteljica Vita Gorenjske

Posavec - Vrtec na Posavcu je
že več kot dve desetletji v
spodnjih prostorih stanovanjskega bloka. Ker stavba
ni bUa namensko grajena za
vrtec, od vsega začetka ne
ustreza zahtevam, ki veljajo
za vrtce. Ko so se ob koncu
devetdesetih let preselili vamj
tudi otroci iz varstvene družine, se je število skupin podvojilo in nastala je prostorska
stiska. V letošnjem šolskem
letu so v vrtcu štiri skupine,
dve mlajši in dve starejši, v
katerih je skupno 6 6 otrok.
"V Vrtcih Radovljica menimo, da za dograditev sedanjega vrtca ni pogojev. Izkušnje
kažejo, da vrtec in stanovalci
v istem bloku ne gredo najbolje skupaj. Težaven je tudi
dostop, v bližini je cesta,"
pravi ravnateljica Francka
Kocjan in poudarja, da se
zavzemajo za gradnjo novega
in večjega vrtca z najmanj
petimi oddelki (od 80 do 1 0 0
otrok), s kuhinjo, igriščem in
parkiriščem. "V prihodnje se
bo vpis v vrtec verjetno še povečal. Z uvedbo cestnine na
avtocesti bo več prometa po
stari cesti in marsikdo bo
spotoma oddal otroka v vrtec

Na srečanju članov društva Vita Coreniska: Alenka Plemeij
Mohorič, Mateja Korošec, Cveto Uršič, Miro Šlibar.

Pretresljive so bile izpovedi ljudi o nezgodah,
pri katerih so si poškodovali glavo, o zdravljenju
in rehabilitaciji, o tem, kaj počnejo v Zavodu
Korak in kako j i m pomaga društvo Vita
Gorenjska. "S člani društva smo bili v Idnu, v
živalskem vrtu, na pikniku ...," so pripovedovali.

ski člani, strokovni delavci
ter predstavniki različnih
ustanov in služb. Kot je dejala predsednica društva
Alenka Plemeij Mohorič, je
bilo društvo ustanovljeno januarja lani in združuje trideset ljudi s poškodbo glave, približno toliko njihovih
svojcev, strokovne delavce,
prostovoljce in podporne
člane. Člani društva že zdaj
na različne načine pomagajo ljudem z nezgodno poškodbo glavo, v prihodnje
pa bodo poskušali najti dodatne možnosti za njihovo
zaposlitev, okrepiti delo s
prostovoljci in skupaj z Zavodom
Korak
pridobiti
kombi, ki bi ga na Gorenjskem uporabljali za prevoze

in direktorica Zavoda Korak
Lz Kranja, je zadovoljna ugotavljala: "Vse več nas je, ki
prepoznavamo probleme,
želimo pa si še več podpore." Dr. Vesna Radonjič Miholič z Inštituta za rehabilitacijo je dejala, da je po nezgodni poškodbi glave treba
iskati v življenju nove poti
in imeti za to veliko poguma. Miro Šlibar. duhovnik
iz bolnišnične župnije Ljubljana, je izrazil pripravljenost Cerkve za pomoč tem
ljudem. Radovljiški podžupan Jože Rebec je dejal:
"Opravljate veliko delo in
pomembno poslanstvo. Občina v okviru možnosti podpira delo invalidskih in humanitarnih organizacij."

RAD0VL)ICA

Krajevna skupnost predlaga novi ulici
Svet krajevne skupnosti Radovljica predlaga poimenovanje
dveh novih ulic v Radovljici. Območje kareja H, med Kranjsko cesto, Kopališko ulico in srednjo gostinsko šolo naj bi
poimenovali Vurnikov trg, območje od odcepa z Ljubljanske
ceste pri transformatorski postaji do cone ob čistilni napravi
pa Savsko cesto. Predlog je bil en mesec javno razgrnjen v
prostorih KS, razgrnitev se bo končala jutri, v sredo. C. Z.

Francka Koqan I FOTO: CvtTO ZAPLOTNIK
na Posavcu. porast pa pričakujemo tudi v primeru, če bo
sprejet predlog o brezplačnem vrtcu za drugega otroka
v družini." pravi ravnateljica
in dodaja, da jim vpis otrok v
vrtce v zadnjem času narašča, še zlasti najmlajših.
V občini so po besedah direktorja občinske uprave Borisa
Marčetiča proučevali možnost povečanja vrtca na sedanjem mestu ali gradnjo na
novi lokaciji. Na podlagi strokovne prostorske ocene, ki je
pokazala, da na sedanji lokaciji ni dovolj prostora, so se

Vrtec na Posavcu je v stanovanjskem bloku. 1 foto: co»«o luven
odločili za novogradnjo v bližini vrtca. Naložba naj bi jih
skupaj z zemljiščem stala
okrog milijon evrov. V letošnjem občinskem proračunu
je za načrte predvidenih deset tisoč evrov, prihodnje leto
pa 7 0 tisoi! evrov, vendar

bodo s spremembo razvojnih
načrtov predlagali večji znesek. Kandidirali bodo tudi na
razpisu za državni denar, za
sedanje prostore vrtca pa razmišljajo, da bi jih preuredili v
tri neprofitna socialna stanovanja.

Uredili otroško igrišče
v krajevni skupnosti Srednja Dobrava so letos pri domu krajanov uredili otroško igrišče.
CVETO ZAPLOTNIK

Srednja Dobrava - V krajevni skupnosti Srednja Dobrava so v začetku decembra, v spomin na izselitev
dobravsldh družin leta 1 9 4 1
v Nemčijo, proslavili krajevni praznik, hkrati pa je minilo tudi dobro leto dni, odkar je "vajeti" prevzel novi
svet krajevne skupnosti.
Kot je povedala predsednica
Azira Kozjek, so se, potem
ko je Mercatorjpva živilska
trgovina v franšizingu oktobra lani zaprla vrata, zelo
prizadevali za ponovno odprtje trgovine. To jim je
uspelo, februarja letos je v
d o m u krajanov oz. v zadružnem domu odprla vrata trgovino Špajza. "Trgovina je za nas zelo pomembna, saj je v krajevni skupnosti precej starejših in ljudi
brez avtomobila, ki so pri
oskrbi z živili odvisni od sorodnikov, znancev in potujočih trgovin," ugotavlja
Azira Kozjek in poudarja,
da je bila letošnja najpomembnejša investicija ureditev otroškega in športnega igrišča ob domu na Srednji Dobravi. Gugalnice, ki
so bile prek ceste, so zaradi
prometne varnosti otrok

Azira Kozjek

Ob domu s o letos uredili otroško igrišče.

prenesli za dom. Preurejeno igrišče so odprli sredi
septembra, takrat je bilo v
krajevni skupnosti več prireditev. poleg krajše kulturne prireditve še tradicionalni vaški piknik, gasilska

vaja in turnir v malem nogometu.
V krajevni skupnosti se že
več let prizadevajo tudi za
obnovo doma. Občina naj bi
kot njegova lastnica v kratkem v spodnjih prostorih

V krajevni skupnosti so ustanovili odbor za
razvoj turizma, ki se prizadeva, da bi v teh
krajih spodbudili turistični razvoj. Kot
ugotavljajo, bi turistom lahko ponudili marsikaj
iz bogate naravne in kulturne dediščine.

uredila sanitarije in s tem
omogočila boljšo izkoriščenost obeh dvoran, v bližnji
prihodnosti pa naj bi se lotila celovite obnove. "Želimo
si tudi, da bi v okviru posodobitve ceste skozi Lipniško
dolino poskrbeli za varno
šolsko pot od šole mimo tovarne Iskra Mehanizmi do
odcepa za Srednjo Dobravo
in da bi občina asfaltirala
bankine ob občinskih cestah," je dejala Azira Kozjek
in dodala, da se v KS pripravljajo že tudi na obnovo
zidu na pokopališču.

INVALIDI

Manj brezposelnih invalidov
Mag. Cveto Uršič, generalni direktor direktorata za invalide na ministrstvu za delo, družino in
socialne zadeve, doma iz Radovljice, ugotavlja, da se z uveljavitvijo zakona o zaposlitveni rehabilitaciji
in zaposlovanju invalidov zmanjšuje brezposelnost invalidov.
CVETO Z A P L O T N I K

Radovljica - "Združeni narodi ocenjujejo, da je približno
vsak deseti človek invalid. Če
k njim prištejemo še njihove
najožje sorodnike, potem
ugotovimo, da se z invalidnostjo sooča vsaj četrtina prebivalstva. V Sloveniji je invalidov približno 1 7 0 tisoč,
med njimi zlasti narašča delež težjih invalidov. Medicina
je vse uspešnejša, vse več ljudi preživi bolezni in nezgode, seveda s trajnimi posledicami in okvarami, odgovornost države pa je, da invalidom prilagaja programe,
spodbude, predpise in druge
ukrepe", ugotavlja Cveto Uršič in poudarja, da je danes
kakovost življenja invalidov
zaradi tehnološkega razvoja
in drugačnega razumevanja
invalidnosti bistveno boljša,
kot je bila pred desetletji. Nekdaj so številni invalidi "pristali" v posebnih zavodih ali
domovih za ostarele, danes
se po zdravljenju in rehabilitaciji vračajo v domače okolje, kjer pa še vedno, žal, naletijo na različne ovire.

Zaposlili skoraj dva tisoč
invalidov
"Naloga države in seveda

tudi lokalne skupnosti je, da
čimveč teh ovir odstrani.
Ker so invalidi zelo raznolika skupina, so raznolike
tudi ovire. Če, denimo, naredimo klančino na pločnik,
odstranimo oviro za invalide, ki se lahko gibljejo le s
pomočjo invalidskega vozička. Na povsem drugačne
ovire naletijo slepi, gluhi,
ljudje z motnjami v duševnem razvoju...," pravi Cveto
Uršič in olj tem navede dobre primere iz radovljiškega
okolja. Ko je občina obnavljala mestno hišo, v kateri
uradujejo župan in občinske
službe, je vgradila tudi dvigalo za invalide, tudi Graščina bo po prenovi dostopna
invalidom z gibalnimi težavami. "Vse, kar storimo dobrega za invalide, naredimo
dobro tudi za starejše, za
m a m e z otroki...," pravi Uršič. tudi zadovoljen, da zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov že v poldrugem letu izvajanja daje dobre rezultate.
Zakon je za spodbujanje zaposlovanja invalidov uvedel
rehabilitacijo kot pravico,
sofinanciranje prilagoditev
delovnega mesta, nove oblike zaposlovanja za težje invalide in tudi kvotni sistem,
po katerem morajo deloda-

jalci z najmanj dvajsetimi
zaposlenimi zaposliti od dva
do šest odstotkov invalidov.
Lani se je v Sloveniji na

dva, enega na Jesenicah in
drugega v Kranju, poleg
tega imamo tudi tri centre,
ki nudijo delo in zaposlitev

"S staranjem prebivalstva narašča delež ljudi
s trajnimi okvarami zdravja, ki jih imajo
invalidi že v mladosti ali v zrelem življenjskem
obdobju. Država mora biti na te ljudi še posebej
pozorna. Tudi zaradi tega pripravlja različne
predpise, s katerimi bo prepovedala
diskriminacijo na podlagi invalidnosti in
zagotovila storitve in programe za socialno
vključenost vseh invalidov."
novo zaposlilo skoraj dva tisoč brezposelnih invalidov,
v prejšnjih letih se jih je vsako leto le od osemsto do tisoč. V zaposlitveno rehabilitacijo in programe aktivne
poHtike zaposlovanja se je
lani vključilo več kot štiri tisoč brezposelnih invalidov,
kar je skoraj četrtina več kot
leto prej in tri petine več kot
v letih 2 0 0 1 , 2 0 0 2 ali 2003.

DrŽava ne more vsega
"Na Gorenjskem prej nismo
imeli nobenega izvajalca
storitve poklicne rehabilitacije invalidov, zdaj imamo

oz. socialno vključenost težjim invalidom, ter več invalidskih organizacij, ki izvajajo posebne socialne programe. Posebej bi se rad zahvalil vsem prostovoljcem v invalidskih
organizacijah,
med njimi so tudi iz Vita
Gorenjske. Brez njih, brez
zavzetosti in odgovornosti, s
katero delajo v društvih, bi
bila kakovost življenja invalidov prav gotovo bistveno
manjša. Država s svojo javno službo ne more in tudi
ne zna izvajati vseh programov, ki jih invalidi potrebujejo zaradi svoje invaUdnosti," ugotavlja Cveto Uršič.

Varstveno delovni center se bo
preselil v Gorenjca
Center za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica je za potrebe varstveno
delovnega centra začel obnavljati prostore v stavbi nekdanjega Gorenjca.
CVETO Z A P L O T N I K

Radovljica - Kot je povedala
direktorica centra Tea Beton, zdaj izvajajo v Radovljici program varstveno delovnega centra za odrasle na
dveh lokacijah, na sedežu
centra in v stavbi ob Domu
dr. Janka Benedika. kjer
imajo skupno šestdeset varovancev. Ker so prostori
premajhni in neprimerni,
jih bodo uredili v stavbi nekdanjega S G P Gorenjca v
Radovljici. Prejšnjo sredo so
stavbo že začeli prenavljati,
pri tem pa upajo, da bodo z
deli končali prihodnje leto.
Vrednost naložbe, za katero
bo denar zagotovilo ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, je blizu enega

milijona evrov.
Pred kratkim so v centru
odprli tudi obnovljeni oddelek za gibalno ovirane odrasle varovance, že poleti pa v
nekdanji Borovi hiši v Radovljici bivalno skupnost, v
kateri je dvanajst odraslih
stanovalcev. Ker ugotavljajo,
da je v tovrstni skupnosti
kakovost življenja bistveno
višja kot v zavodu, bodo še
naprej razvijali takšne oblike in zato že iščejo primerno kmetijo. V prihodnjem
letu bodo poskušali najti
primerne prostore tudi za
Varstveno delovni center
Škrat na Jesenicah, kjer je
trenutno 32 varovancev.
Decembra je tudi v centru
praznično. Prejšnji torek je
bilo miklavževanje z Rotary

V prihodnjem letu bodo poskušali najti
primerne prostore tudi za Varstveno delovni
center Škrat na Jesenicah, kjer je trenutno
32 varovancev.

Mag. Cveto Uršič
Cveto Uršič je prve stike z invalidi navezal preko svojih
prijateljev, v študijskih letih j e bil večkrat spremljevalec v
programih obnovitvene rehabilitacije paraplegikov v Pineti
na morju, v Prijateljstvu bolnikov in invalidov, z mnogimi je
ohranil prijateljstvo do danes. Tudi na svoji poklicni poti se
je ves čas srečeval z invalidi. Dobrih petnajst let j e bil
direktor programa v Inštitutu za rehabilitacijo v Ljubljani.
Napisal je več kot dvesto raziskav, knjig in strokovnih člankov, največ s področja človekovih pravic invalidov in zaposlovanja. Aktiven je v strokovnih združenjih in invalidskih
ter humanitarnih organizacijah doma in v tujini. Predaval
je na Socialni zbornici Slovenije, GEA Cof lege. Fakulteti za
socialno delo ... Leta 2004 in v začetku 2005 je bil nepoklicno direktor Fundacije za financiranje invalidskih in
humanitarnih organizacij. Pred tremi leti je na ministrstvu
za delo, družino in socialne zadeve prevzel vodenje direktorata za invalide.

Bravo za otroke
z disleksijo
DANICA ZAVRL ŽLEBIR
Radovljica - Novembra letos
so na Gorenjskem ustanovili podružnico društva Bravo,
namenjeno ljudem z disleksijo. T o je v Sloveniji že šesta podružnica, njeni pobudnici pa sta bili dr. Marija
Kavkler in Meta Bizjak Eržen. Sedež podružnice bo v
prostorih osnovne šole Žirovnica, kjer je bilo njeno
prvo srečanje. V njem se
bodo družili strokovni delavci, učitelji, vzgojitelji in
staršev otrok s specifičnimi

Tea Beton, direktorica Centra za usposabljanje, delo in
varstvo Matevža Langusa Radovljica
klubom Bled. ki bo prihodnje leto vsem varovancem,
tudi tistim z najtežjo motnjo, omogočil plavanje. Varstveni delovni center Škrat
je v Kosovi graščini na Jesenicah odprl prodajno razstavo izdelkov. Danes bo prvi
šahovski turnir v Sloveniji

za odrasle z motnjami v razvoju, na katerem bodo nastopile štiri ekipe iz Slovenije in s Hrvaške. Pred božičnimi prazniki bodo pripravili tudi ples in srečanje
staršev, na katerem bo Jana
Ambrožič predstavila Pravljico Majana.

Jože Andrejaš

učnimi težavami. G r e za
otroke, ki so različni in zato
potrebujejo v šoli različne
pristope, metode dela, načine poučevanja ter preverjanja znanja. Ne le otroci, tudi
odrasli z disleksijo imajo
pogosto še težave s tehniko
branja, pisanja, računanja, z
organizacijo, orientacijo in
podobnim. Predsednik gorenjske podružnice je postal
Jože Andrejaš iz Radovljice.
Tudi sam ima sina z disleksijo. "Kar sedem let nismo
vedeli, da gre za ta problem,
ker naš Miha ni dosegal svojih sošolcev. Je izredno bister in sposoben, težave pa
ima denimo pri poStevanki.
Tem otrokom je treba prilagoditi način dela in šolanja,
da so uspešni. Društvo Bravo je namenjeno temu, da
bodo ljudje
prepoznali
disleksijo in otrokom lahko
pomagali. Odprti bomo za
starše, prirejali bomo predavanja in delavnice, vabili
na različne prireditve. Ne
želim, da bi zaradi tega
problema še kdo trpel, kakor je naša družina," je
poudaril Jože Andrejaš pomen ozaveščanja. Društvo
je za informacije na voljo
na elektronskem naslovu:
gorenjska drustvo-bravo.si.

PO U J M I

Kropa že v lepši podobi
Kropa, 27. novembra. Staro vaško jedro dobra dva meseca po vodni ujmi kaže navzven drugačno,
lepšo podobo, v ozadju, skrito očem širše javnosti, poteka "bitka" za načrte, soglasja, rešitve, denar..
CVETO ZAPLOTNIK

Nova škarpa ob eni najbolj ogroženih hiš v Kropi

Bazen za zadrževanje hudourniškega materiala

Kropa - Domačini opazujejo
dogajanje v vasi, slišati je pohvale, da je bilo doslej veliko
narejeno, pa tudi kritike, češ
- lahko bi naredili še več, bolje, lepše ... Še posebej se jezijo nad izgledom škarpe v
bližini Plača. "Čez leto dni
Se bo navzven komaj še kaj
videlo, da je ujma 18. septembra iznakazila stari del
vasi. Večji problem je to, da
se vaško jedro prazni in da
je vse več hiš, v katerih ni
"žive duše" ali je le še en stanovalec," mi pravijo, kažejo
prazne hiše in opozorijo
tudi na hišo, za katero ne
morejo navezati stika z lastnikom in že grozi, da bo
zdrsnila po pobočju.
Ni enotnega sloga
Po Kropi se sprehodimo v
spremstvu Rada Pintarja,
vodje občinskega oddelka za
infrastrukturo, in Marijana
Ješeta, poveljnika občinskega štaba civilne zaščite,
vmes se pogovarjamo tudi z
domačini. "Kropa je očiščena, sanirani so vsi najbolj
kritični odseki cest in struge
Kroparice, najbolj poškodovani objekti so zaščiteni.
Čaka nas še veliko dela, vodnogospodarske ureditve kličejo po rešitvah, urediti bo
treba komunalno infrastrukturo," pravi Pintar.

Za Koruzni most pripravljajo rešitve.

Slovenska peč v objemu kamenja

"Direkcija za ceste je na državni cesti zgradila oba
oporna zidova, v zgornjem
delu smo že lahko obnovili
vodovod, za spodnji del pa
smo tudi že izbrali izvajalca
komunalnega opremljanja.
Cesta in komunalna oprema na tem delu bosta urejeni najkasneje v enem mesecu. Kar zadeva občinske
ceste, je najpomembnejša
Gosposka ulica. Izdelali
smo že idejne projekte za
kanalizacijo in vodovod, narediti jih moramo še za
ostalo komunalno opremo,
z deli bomo začeli spomladi," pravi Rado Pintar in poudarja, da so pri vseh posegih v Kropo glavni problem

ureditve dakov, ograj, opornih zidov in vsega drugega,
kar je vezano na spomeniško zaščito. Kropa nima
celovite rešitve, posledica
so različne rešitve, različni
slogi - in tudi pripombe domačinov na izgled škarpe
v središču kraja. "Imamo tri
različne izvajalce, vsak ima
svojo tehnologijo, svoj material, svoj pristop. Dejansko se je pokazalo, da ni
enovitega pristopa, zato
bomo pri nadaljnjih posegih zahtevali večjo usklajenost," pojasnjuje Pintar.
Vodarji so v strugi Kroparice in hudournikov naredili
najnujnejša dela, veliko
dela jih še čaka pri čiščenju
strug in odstranjevanju nanosov lesa. Pri vseh najbolj
ogroženih hišah so zgradiH
nove škarpe.

Rado Pintar

Koruzni most bodo
ohranili
In kaj se bo zgodilo s Koruznim mostom, ki je po
mnenju nekaterih domačinov glavni krivec, da se je
Kroparica razlila po starem
delu vasi? Most naj bi ohranili. Občina je že naročila
projekt, čakajo na smernice
vodarjev in zavoda za varstvo kulturne dediščine.
Projektant bo do konca februarja predlagal rešitve,
potem se bodo o njih pogovorili tudi s krajani. Pri vigenjcu Vice načrtujejo ureditev obvodnega parka, ki
bo povezoval rake in vigenjc v neko celoto. Čez
zimo naj bi za to pripravili
načrte in pridobili soglasja.
Ob Bodlajevem vigenjcu, ki
ga je vodna ujma zelo poškodovala, so uredili oporni zid oz. brežino, občina
pa je tudi že podpisala pogodbo z izvajalcem za obnovo. Slovensko peč so očistili, poskrbeti bodo morali
še za zunanjo ureditev in v
zaledju preprečiti potočku,
da ne bo ogrožal stavbe.
Spomladi bodo v Kropi nadaljevali z deh, hitrost obnove bo odvisna tudi od denarja. Država jim je za letos in

Marijan ješe
del tudi že za prihodnje leto
odobrila 412 tisoč evrov, občina je po sklepu občinskega sveta namenila za najnujnejša dela 4 0 0 tisoč evrov, krajevna skupnost je na
svojem računu za pomoč
krajanom ter za urejanje
komunalne infrastrukture
zbrala l o o tisoč evrov. Na
vprašanje, kako pri odpravljanju posledic ujme in
obnovi Krope sodelujejo z
domačini in zavodom za
varstvo kulturne dediščine,
Rado Pintar odgovarja: " Z
domačini so edine težave
tam, kjer posegamo na zasebna zemljišča, pri tem pa
moram reči, da so trdi pogajalci. Z zavodom poteka
normalen dialog, rešitev se
ne da stresti iz rokava, za to
je potreben čas."

se lotili plazu Črni potok, ki
je grozil Kropi. Na VodiSki
planini so urejah hudourniško strugo in jo v spodnjem
delu očistili lesa, nad Kropo
pa so uredili bazen za zadrževanje materiala. Po nekaterih ocenah je ha pobočju
še okrog 20 tisoč kubičnih
metrov plazovine, ta bo počasi drsela po strugi in se na
koncu "ujela" v bazenu, ki
ga bodo po potrebi praznili.
S tem bodo preprečili, da bi
tekla po Kroparici in uničevala drče in druge vodne
objekte. Na plazu so namestili senzorje in jih povezali
s sireno v vasi. "Nevarnosti,
da bi v Kropo pljusknil
udarni val plazu, kot je bila
ob vodni ujmi, ni več. hudournik lahko prinese le drobirski tok." pravi Marijan

V občini so že začeli pripravljati tudi podrobni
prostorski načrt za osrednji in jugovzhodni del
Krope, s projekti za gradnjo kanalizacijo
i n čistilne naprave ter za obnovo vodovoda pa se
bodo potegovali tudi za kohezijska sredstva.

Oseminštirideset plazov
in usadov

Kapela se je nagnila, Bodlajev vigenjc bodo obnovili.

V Kropi je bilo tudi ob koncu novembra še več gradbišč.

V občini so po besedah Marijana Ješeta ob nedavni
vodni ujmi "evidentiraU" 48
plazov in usadov, ki so povzročili približno pol milijona evrov škode. Najprej so

Ješe in opozarja tudi na plazenje območja, kjer stoji
cerkev. Gibanje terena se
kaže v razpokah na stopnicah in cerkvenem zidu. Z
župnikom se že dogovarjajo
za celovito rešitev, ki bo
tehnično zahtevna in finančno draga.

P o UJMI

Pr' Boltarju šest plazov
Na Boltarjevi kmetiji na Zgornji Upnici s e je v septembrskem neurju sprožilo šest plazov.
CVETO ZAPLOTNIK

Zgornja Upnica - "Okrog
štirih popoldne sem bila še
pri stogu, potem sem po
radiu poslušala o hudih poplavah v Kropi, Železnikih,
čez pol ure se je zgodilo pri
nas. Nedaleč od stavbe,
kjer so garaže in delavnica,
se je utrgal plaz in zgrmel

Kmetija Pr' Boltarju
obsega dvajset hektarjev kmetijskih zemljišč
i n gozda, redijo trinajst
goved. V s a zemljišča
so v strmini, ravno je le
tam, kjer stojita hiša in
gospodarsko poslopje.

do ravnice, skoraj do bližnjih novih hiš. S sabo je
odnesel tudi drevje, k sreči
ni pretrgal električnega kabla," se dogodka 18. septembra spominja Marija
Rogač z Boltarjeve kmetije
na Zgornji Lipnici, kjer se
je tistega dne utrgalo še pet
plazov. Drugi, še večji, se je
sprožil na strmem travniku, nekaj sto metrov od
hiše, in zdrsnil tudi preko
državne ceste, ki vodi v Upniško dolino oz. proti Radovljici.
"Že res, da je tisti dan lilo
kot iz škafa, a vseeno se mi
zdi čudno, da se je to zgodilo, saj voda ni nikjer zastajala," pravi Marija, ki se
kljub plazovitemu terenu
počuti varno in ne razmišlja o tem, da bi se morda

Marija Rogač ob plazu v bližini hiše

Plaz, ki je odnesel del poti in zdrsnil na državno cesto.
utrgal plaz tudi tam, kjer
stojita hiša in gospodarsko
poslopje. Skoda, ki so jo
povzročili plazovi, ni majh-

na in so jo prijavih občini,
na kmetiji pa bi radi čimprej vsaj nekoliko poravnali zemljišče, uredili poškodovane poti, zasejali travo
in posadili drevje.
Kot je povedal poveljnik občinskega štaba civilne zaščite Marijan Ješe, so pri Boltarju "evidentirali" šest plazov, od katerih dva težita na
državno cesto, ostali pa na
občinsko cesti proti Ravnici.
Geoinženiring je naredil
geološko inženirsko študijo,
po predračunu bi sanacijska
dela stala 100 tisoč evrov.
Štiri manjše plazove bo uredil lastnik, dva večja pa občina. "V sanacijo bomo vložili
50 tisoč evrov, od tega občina 35 tisoč evrov in država
15 tisoč, skupni znesek pa
bo morda še za 2 0 tisoč evrov višji, če bomo za odvajanje vode morali zgraditi dodatno ponikovalnico," pravi
Ješe in dodaja, da so letos
poskrbeli za drenažo, spomladi pa bodo zravnali brežine, uredili dovozne poti in
zasejali travo.

Kroparji o odpravljanju posledic vodne ujme
Brane Terglav: "Najnujnejše škarpe so zgradili,
še vedno pa se niso lotili obnove Koruznega mostu, ki je bil zaradi majhne prepustnosti glavni
razlog za poplave. Država in občina bosta morali
več vlagati v Kropo, sicer se bo spomeniško zaščiteno jedro vasi izpraznilo."

Metod Staroversld: "Po poplavi so dokaj hitro obnovili poškodovane škarpe, še vedno pa nam niso
predstavili načrta za celovito obnovo Krope.
Upam, da bomo domačini lahko povedali o načrtu svoje mnenje i n da bomo tudi zvedeli, za kaj
je bil porabljen denar, ki se je zbiral na posebnem računu krajevne skupnosti. Koruzni most bo
treba podreti ali vsaj dva metra poglobiti strugo."

Jože Gartner: "Narasla Kroparica je spodjedala
našo hišo i n sem se že bal, da jo bo odnesla. Z
obnovo so po u j m i začeli hitro, ob naši hiši so
zgradili novo škarpo. Nimam pripomb. "

Ko ugasne življenje
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Za mrzle zimske dni
vam nudimo pestro izbiro:
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• blaga za svečane priložnosti
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Poleg naštetega vam nudimo veliko izbiro
podlog, zadrg, sukancev, gumbov
in ostale pozamenterije.
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Delovni čas od 9.00 do 19.00, sobota od 8.00 do 12.00

PVC OKNA, VRATA, ROLETE IN ŽALUZIJE
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za novogradnje
zamenjava starih oken
www.oknamba.si
POPUSTI SE NE SEŠTEVAJO!

Jože Berce: "Nisem pričakoval, da bodo v dobrih
dveh mesecih toliko naredili, moti me le to, da
nobena stvar ni narejena do konca. Problem je.
da se stari del Krope tudi zaradi preostrih zahtev
spomeniškega varstva prazni." C. Z.

P o CESTI IN T I R I H

Kakšno postajališče?!
Radovljiška železniška postaja ima precej balkanskega "okrasja".
CVETO Z A P L O T N I K

Vstop v čakalnico
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Buuovec

v čakalnici 1

Pokrito stopnišče
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BULOVEC

Radovljica - Ko potnik, ki je v
času bratstva in enotnosti
služil vojaški rok južno od
Beograda, vstopi na radovljiško železniško postajo, si nehote zavrti "film" trideset let
nazaj in pomisli, da stoji na
postaji v zakotnem kraju globoko na Balkanu in čaka na
vlak. Radovljiška postaja ima
namreč tudi v času, ko se
Slovenija celo pripravlja na
predsedovanje uniji, še veliko balkanskega okrasja. Stene pokritega stopnišča in čakakilce so popisane z različnimi grafiti, vhodna vrata na
postajo imajo razbito šipo,
klopi so v slabem stanju ...
Kot je povedal Marko Tancar iz službe za organizacijsko komuniciranja na Slovenskih železnicah, je največji problem radovljiškega
postajališča ravnanje vandalov, Id se pogosto "spravljajo" nad stavbo in stopnišče
in uničujejo stavbno pohištvo. "Železničarji" so letos
na pokritem stopnišču zaprli
okenske odprtine z akrilnim
steklom, v sodelovanju z občino in srednjimi šolami
bodo spomladi uredili stene
pokritega stopnišča, v naslednjih letih načrtujejo obnovo strehe in poškodovanih
delov fasade, zamenjali pa
bodo tudi stavbno pohištvo.

Pisci grafitov so si dali duška.
V radovljiški občini jim ni
vseeno, kakšno je železniško
postajališče, zato tudi podpirajo z železnicami usklajen
predlog srednje ekonomske
gimnazije in srednje šole, da
bi stene stopnišča in čakalnice preplesk^, naslikali motive starih vlakovnih kompozicij in polepšane stene zaščitili s premazom, ki bi otežil
delo piscem različnih grafitov. "Akcija naj bi imela tudi
vzgojni pomen, saj bi s tem
vplivali tudi na odnos mladih
do javnega prostora," je dejala Alenka langus iz občinske
uprave in dodala, da naj bi
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Zgradba železniškega postajališča v Radovljici je
bila zgrajena leta 1914. Ob njej so leta 1 9 6 0 zgradili še pokrito stopnišče, ki ga zaradi višinske razlike m e d cesto i n železniškimi tiri uporabljajo za
dostop do proge. Postajna zgradba je uvrščena
med nepremično kulturno dediščino i n je spomeniško zaščitena.
pri polepšanju železniške postaje sodelovala tudi Klub radovljiških študentov in srednja gostinska šola.
Na radovljiški postaji vstopi
letno na vlak od 6 0 do 7 0 ti-

soč potnikov. Čeprav natančno ne spremljajo, kdo prevladujejo med potniki, ocenjujejo, da je delež mladih še nekoliko večji od 40-odstotnega
slovenskega povprečja.

Glavni problem ostaja
o b preusmeritvi prometa na novo (polovično) avtocesto med Podtaborom in Peračico ni bilo ne javne
slovesnosti ne navdušenja med vozniki.
CVETO Z A P L O T N I K

Viadukt Peračica - "kapitalni" objekt novega odseka
avtoceste I FOTO: C O M Z O KAV^IJ

Brezje - Družba za avtoceste (Dars) je v četrtek, 2 9 .
novembra, na odseku med
Podtaborom in Peračico
preusmerila promet s stare
hitre ceste na novozgrajeno
polovico avtoceste. J a v n e
slovesnosti, na kateri bi
prerezali trak in d o s e ž k u
nazdravili s š a m p a n j c e m ,
ni bilo pa tudi med vozniki,
ki se redno vozijo na relaciji Radovljica-Kranj in obratno, ni bilo čutiti kakšnega
navdušenja ali olajšanja.

Vsega 2,4 kilometra dolga
novozgrajena polovica avtoceste resda p o m e n i korak
bližje k dokončanju gorenjskega kraka slovenskega avtocestnega križa, vendar pa
ne rešuje glavnega problema. Še vedno bodo na tem
odseku ob poletnem turističnem vrvežu in ob drugih prometnih konicah zastoji, tako pa bo, kot vse
kaže, vse do leta 2 0 0 9 , ko
naj bi sedanjo staro hitro
cesto na tem odseku preuredili v drugo (južno) polovico avtoceste. Med obno-

vo bodo razširili predor
Ljubno, zgradili nove prekladne konstrukcije
na
vseh treh viaduktih (Lešnica, Ljubno in Peračica), pri
viaduktu Ljubno pa še nove
stebre.
Čeprav j e odsek avtoceste
od Podtabora do Peračice
kratek, je bil gradbeno dokaj zahteven, saj ga kar 47
odstotkov poteka po viaduktih in predoru. Viadukt Lešnica je dolg 1 9 0 metrov in
ima 38 metrov visok najvišji steber, viadukt Ljubno
meri 320 metrov in njegov

najvišji steber 25 metrov,
"kapitalni" objekt pa je viadukt Peračica s 370 metri
dolžine in 56 metrov visok i m najvišjim
stebrom.
Novi predor Ljubno je dolg
2 6 0 metrov. Odsek sta
zgradila S C T Ljubljana in
Primorje Ajdovščina, za
nadzor pa je skrbela družba
DDC, svetovanje in inženiring.
Investicijska vrednost odseka, ki vključuje tudi načrtovano obnovo hitre ceste, je
(brez stroškov financiranja)
51,6 milijona evrov.

TKARSTVO
KROVSTVO
S U H O M O N T A Ž A IN VELUX OKNA
Sebastjan Bizjak s.p.
Begunje 66, 4275 Begunje na Gorenjskem
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Še vedno poln energije
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Radovljičan dr. Miroslav Odar je lastnik in direktor edinega zasebnega podjetja v vrstah
avtomobilskih uvoznikov.
MATJAŽ GREGORIČ
Družinsko podjetje Miroslava Odarja je pri nas znano
predvsem po avtomobilih
znamke Siizuki, na Gorenjskem tudi po novi Avtohiši
Odar v Lescah.
Strokovnjak za letališko razsvetljavo, nekoč zaposlen na
Aerodromu Ljubljana, je
svojo kariero v družbi avtomobilskih uvoznikov začel
povsem po naključju. "Dolga leta sem bil na gospodarski zbornici sekretar za promet in zveze in v tistem
času sem iz Avtotehne dobil
vabilo, da bi se pridružil ekipi, bi k nam uvažala avtomobile znamke Nissan. Nastalo je mešano podjetje v
lasti japonske korporacije
Marubeni in Avtotehne.
Tam sem ostal pet ali šest
let, nato je prišel Suzuki," o
začetkih poti pravi Odar.
Z a prihod Suzukija je bil
ključen Waiter Wolf, ki je
posredoval pri avstrijskih
partnerjih, danes pa je v vrstah uradnih distributerjev
Odarjevo podjetje edino, ki
je v zasebni lasti. Že takrat
je bijo podjetje dobro organizirano, zagotavljalo je
ustrezne kredite in druge

Dr. Miroslav Odar
Najnovejša pridobitev je sodoben prodajno servisni center za vozila Suzuki, Opel In
Chevrolet v Lescah.

oblike financiranja, po nekaj kriznih letih se je znamka Suzuki na slovenskem
trgu utrdila. "Ker je tako, bi
lahko postali tudi tarča prevzema, vendar Suzukijev sistem spoštuje lojalnost i n
tudi sam nisem zaprl vrat,
ko je šlo Suzukiju na slovenskem trgu slabo, ampak

sem se zavestno odločil
vztrajati. Sicer pa naše podjetje Avtomotiv Rado v Ljubljani, Slovenj Gradcu in v
Lescah prodaja vozila različnih znamk."
Odarjevi imajo v lasti tudi
tovarno pohištva Krasoprema Dutovlje, katere nakup
jim je predstavljal poseben

izziv, za vlaganje v slovensko pohištveno industrijo
pa so se odločili, kljub
temu da gre za težko dejavnost. Tovarna je bila orientirana predvsem na nekdan j i jugoslovanski trg i n
zdaj se trudijo, da bi znova
postala trdno in stabilno
podjetje.

Poklicna rej niča Danica
CVETO Z A P L O T N I K

Danica in Stane Markelj

pota. Dva sta postala zidarja,
eden pleskar, dve natakarici,
dva sta se že poročila ... Nekateri so se po ureditvi dmžinskih razmer vrnili v domače okolje in so od doma
obiskovali šolo. Trenutno
ima dve rejenki, ena je stara
osemnajst let in hodi v šolo s
prilagojenim programom

Danica pravi, da ni nikoli delala razlik, tudi m e d
rejenci in svojima otrokoma ne, pri vzgoji pa je
bila dosledna. Z nekaterimi je ohranila dobre
stike tudi p o t e m , ko so odšli d o m o v ali
osamosvojili, dva celo hodita k njej prat perilo.

se

Antona Janše, druga ima triindvajset let in je dijakinja
srednje biotehniške šole v
Strahinju. Občasno prihaja
še nekdanji rejenec, sicer
brat ene od sedanjih rejenk.
Čeprav je rejništvo Daničin
poklic i n njena vsakdanja
obveznost, to delo zaznamujejo tudi čustva. "Če je
nekdo dvanajst let član družine, se nanj navežeš in ti je
ob slovesu hudo," pravi Danica in poudarja: "Otroci, ki
so pred prihodom k nam
večinoma živeli v neurejenih razmerah, kjer niso bili
deležni veliko ljubezni, hitro občutijo, kdo jih ima rad

umakniti. Imam tudi trimesečno vnukinjo, ki mi je še v
posebno veselje," zaključuje
Odar, ki je tudi velik ljubitelj
slikarske umetnosti in zato
ima tudi lastno zbirko dei
znanih slovenskih slikarjev.
Odarjevo podjetje s svojimi
sponzorsldmi vložki in avtomobili za najboljše tekmovalce že vrsto let pomaga
tudi radovljiškemu plavalnem u klubu.

Obrazi rejništva

Danica Markelj z Lancovega je poklicna rejnica, ena redkih v radovljiški občini. Doslej je imela trinajst
rejencev, trenutno ima dve dekleti, vsi so ob njeni skrbi in vzgoji našli pravo pot.

Lancovo - V mladosti si je želela, da bi bila varuška. Ker
ni bilo možnosti za šolanje,
je že pri petnajstih letih začela delati v zapuškem Suknu,
kasneje jo je poklicna pot zanesla v Vezenine. Ko so se
po slovenski osamosvojitvi
začele težave v tekstilnih tovarnah, se je odzvala na razpis centra za socialno delo za
rejnice. Kmalu so ji dodelili v
rejo prva dva otiroka.
Z rejništvom se ukvarja že
pemajst let in je ena redkih
poklicnih rejnic v radovljiški
občini. Doslej je imela trinajst otrok iz različnih krajev
radovljiške, blejske i n bohinjske občine, eden je bil
tudi iz Bosne in Hercegovine, a s koreninami iz vasice v
bližini Radovljice. Skoraj vsi
so obiskovali šolo s prilagojen i m programom, a vsi so
tudi ob Daničini skrbi in
vzgoji našli pravo življenjsko
pot. Nihče ni zašel na kriva

Miroslav Odar sodi med najbolj delavne ljudi v slovenski avtomobilski dejavnosti,
zato težko usklajuje posel in
prosti čas. "Služba je moje
življenje, med tednom nimam nobenega časa, ob
koncu tedna grem v hribe. V
posel sem vpeljal tudi oba
sinova, kar je včasih dobro,
včasih pa tudi ne. Sicer pa
sem še vedno poln energije
in se še ne nameravam

in komu lahko zaupajo. Najlepši so trenutki, ko se odkrito pogovarjamo. Za pogovor ni nikoli škoda časa."
Danica, ki ima pri rejništvu
veliko oporo v možu. upokojenem zidarju Stanetu,
rejence vključuje v družinsko življenje. Skupaj kuhajo. pospravljajo in opravljajo
druga gospodinjska opravila, se veselijo ob rojstnih
dneh in prazničnih trenutkih, gredo skupaj na dopust
(letos so bili v toplicah na
Madžarskem), vsak pa ima
v hiši tudi svoj "kotiček" sobo, kjer lahko gledajo televizijo, poslušajo glasbo...

Iz knjižice Obrazi rejništva, ki jo je izdal Center
za socialno delo Radovljica
"Rejništvo je posebna oblika
materinstva. Ne začne se s
spočetjem, ne raste v trebuhu.
Rodi se s prihodom otroka,
raste s časom, ki si ga podariva z rejencem. Na izkušnji,
da drug drugemu nekaj pomeniva, gradiva občutek lastne vrednosti. Kot mati in rejnica se trudim vsem petim
otrokom dati občutek^ da so
ljubljeni takšni, kot so, vsak
od njih drugačen, vsak po svoje zahteven in talentiran."

"Beseda rejnica mi gre težko
z jezika, zato bom te žene
imenovala MAME, zapisano
z velikimi črkami, kot si to
zaslužijo. Ko pogovor nanese
na ženo ali mater, ki seje odločila odpreti srce trpečemu
otroku in mu dati dom, slišim
od nekaterih tudi opazke, da
to delajo zaradi zaslužka.
Denar, ki ga prejme rejnica,
ne pokriva niti materialnih
dobrin, ki jih vsak otrok potrebuje. Ljubezni in topline,
ki jo daje otroku, pa se ne da
plačati niti kupiti."

"Po letu in pol sva se zelo navezali. Tudi otroci in mož jo
imajo radi in ona prav tako
njih. Pri nas je samo začasno in veliko ljudi me sprašuje, kako bom prenesla ločitev.

ko pa sva tako navezani. O
tem sedaj nočem razmišljati,
bo že čas za to. Zdaj raje izkoristim vsak trenutek za to,
da se imamo lepo."

"Ko je prišel v našo družino,
je bil to deček z velikim zaostankom v telesnem razvojUr hud astmatik, prestrašen,
brez delovnih navad, v šoli
neobvladljiv ... Prvi mesec
sva imela pouk doma, tako
kot v šoli, da je osvojil pravila. Ker je gibalno spreten, je
začel drsati in smučati, sedaj
trenira tenis, nogomet in je
pravi športnik. V šoli je učno
zelo uspešen. Sprejel je pravila, ki mu jih postavljamo.
Ima nas rad in mi ga imamo
radi..."

"Rejništvo mi pomeni polnost
življenja. Rada se učim od
otrok, dajo mi drugačen pogled na svet, kot ga imamo
odrasli. Ne morem trditi, da
je lahko, vendar'izkušnje, ki
jih ob tem dobivam, odtehtajo vse. Z otroki se jočem ali
smejim in nikoli mi ni dolgčas. Morda res težko najdem
čas za dobro knjigo, a ko ga
imam, sem preveč utrujena,
da bi zbrano brala. Naša dekleta bi rekla: "Nm sejul dogaja."

ŠPORT
želi si tudi na največja
tekmovanja

Na krilu Acronija Jesenic

Mlada radovljiška plavalka Nina Cesar bo konec
tedna prvič nastopila na članskem evropskem
prvenstvu v Debrecenu, rada bi plavala tudi na
olimpijskih igrah.

Anže Terlikar je zadnja leta nepogrešljiv krilni igralec v moštvu Acroni jesenice, 27-letnemu
reprezentantu s Srednje Dobrave pa je v lepem spominu ostal tudi njegov poskus v vlogi vratarja.

Ljubitelji hokeja na Gorenjskem vefina dobro poznajo
Anžeta Terlikarja iz Srednje
Dobrave pri Kropi, ki se je že
v letih, ko je starost pokazal
še na prste ene roke, navdušil
za igranje hokeja. Pred kratkim, na zadnji novembrski
petek, je upihnil sedemindvajset svečk, toda hokeju
ostaja zvest in je prepričan, da
ga čaJca še nekaj lepih sezon.

VILMA STANOVNIK

Nina Cesar je pri komaj 17
letih ena najbolj uspešnih
plavalk
Žita
Gorenjke
Radovljice. Varovanka uspešnega trenerja Mihe Potočnika se je z odličnimi
rezultati in odplavano normo v disciplini 8 0 0 metrov
prosto prejšnji teden na
odprtem
absolutnem
državnem prvenstvu v Kranju uvrstila na bližnje evropsko prvenstvo v kratkih
bazenih, ki bo konec tedna v
Debrecenu.
Zakaj ste se odločili, da
postanete plavalka?
"Starejši brat in sestra sta že
plavala in tudi s sestro dvojčico Majo sva bili pri petih
letih navdušeni nad tem, da
poskusiva, kako bi nama šlo.
Najprej je bila to predvsem
zabava, ker pa nama je šlo
dobro in ker so se začeli
spodbudni rezultati, sva z
Majo vztrajah in še vedno
plavava."

Nino Cesar ta konec tedna
čaka prvi nastop na
članskem EP. I F O T O : C O R A Z O K A V £ I £
Na katerih največjih tekmovanjih ste že nastopali?
"Bila sem na mladinskem
evropskem prvenstvu na
Pahni, pa na dvobojih, sicer
pa bo to evropsko člansko
prvenstvo moja največja tekma do sedaj. Želim si, da bi
dobila kakšno novo dobro
izkušnjo, morda pa tudi
kakšen osebni rekord tako
na 4 0 0 kot 8 0 0 metrov
prosto."

Kako s sestro usklajujeta
šolo in šport.'
"Obe hodiva v isti razred v
gimnazijo na Jesenice, na
športni oddelek. Sedaj sva v
tretjem letniku in m i s l i m ,
da nama kar dobro u s p e
združevati šolo in šport. Je
pa res malo časa za kaj
drugega. Poleti rada proste
trenutke
izkoristim
za
rolanje, za morje..."

Si želite še dolgo vztrajati
pri plavanju?
"Ja, rada bi plavala čim dlje
in čim bolje. Upam, da bom
kdaj šla tudi na svetovno prvenstvo in olimpijske igre."

Na katere rezultate ste najbolj ponosni?

Vam doma pri športu pomagajo?

"Pred kratkim sem v Zagrebu na 4 0 0 prosto plavala
4 : 1 1 , česar sem bila zelo
vesela. Pa seveda odplavane
norme za evropsko prvenstvo, ko sem na 8 0 0 metrov
prosto plavala 8:41..."

VILMA STANOVNIK

"Veliko pomaga, ker plava
tudi sestra in je lažje iti na
trening, ker greva obe. Pa
tudi m a m i Metka nama vehko pomaga, saj z nama zjutraj zgodaj vstaja in naju
vozi na treninge."

Lahko poveste, od kod navdušenje prav za hokej?
"Gotovo ima veliko zaslug
za to oče, Id je hokej igral pri
kranjskem Triglavu. T a m je
imel prijatelje in tudi mene
je že pri petiJj letih peljal na
treninge. V kranjskem klubu sem ostal do enajstega
leta, vendar se je oče nato
odločil, da bom lažje napredoval na Jesenicah. Dejstvo
je namreč, da pri kranjskem
klubu zelo dobro delajo z
mladimi hokejisti, nato pa

ni več pravega napredka in
oče je kot rešitev izbral jeseniški klub. Kot jaz sta za Triglav igrala tudi Jure Goličič,
pa Edo Terglav in še kdo,
vendar pa smo nato večinoma odšli za napredkom v
druge klube."
Tudi na Jesenicah delo temelji na vzgoji mladih hokejistov. Kako so vas sprejeli?
"Ko sem prišel v ekipo, misUm, da sem bil celo bolje fizično pripravljen kot moji
vrstniki na Jesenicah. Morda pa sem bil malo slabši v
tehniki, kar pa s e m moral
nadoknaditi in seveda nato
še nadgraditi."
Ste vedno igrali na krilu?
"Ja, na obeh krilih, ah na levem ali na desnem, igram
že vse življenje. Res pa je,
sem bil dvakrat tudi drug
vratar prve jeseniške ekipe
To je bilo sicer po sih raz
mer, ko je bil naš vratar Kri
stan poškodovan, jaz pa za

Tekmovanje v ligi EBEL in igranje za državno
reprezentanco je za Anžeta največji izziv. 1 F O T O : T . N A
radi težav z zdravjem nisem
bil za igro in sem sprejel
vlogo rezervnega vratarja. V
resnici sem nato na tekmi
državnega prvenstva v Mariboru na koncu tekme šel v
gol za tri minute in to je bila
zanimiva izkušnja."
Kdaj pa ste prvič igrali za reprezentanco?
"Prva'izkušnja je bila z otroško reprezentanco v Kanadi,
nato pa sem igral praktično
za vse reprezentance do
članske. Za člansko sem igral prvič na svetovnem prvenstvu na Finskem."

Anže Terlikar (v rdečem dresu) iz Srednje Dobrave pri
Kropi igra hokej že več kot dvajset let. I F O T O ; T I N A D O K L

TISKAJTE CENEJE
S kartušami E M S T A R lahko prihranite do 60%
ODPRU SMO NOVO
TRGOVINO S TONERJI
IN KARTUŠAMI
Alpska cesta 64,
i
4248 Lesce

Igranje v ligi EBEL je bilo
lani za vas gotovo pomembna sprememba?
"Ne le jaz, vsa ekipa, ni bila
navajena tako napornega
tekmovalnega ritma, kakovostnih naspromikov. Treba
je bilo več trenirati, igrati,
prostega časa je bilo š e
manj, doma in punca so m e
še bolj pogrešali. Vendar

GG, gozdno
gospodarstvo
bled, d.d.
Ljubljanska c. 1 9 , 4 2 6 0 Bled
h.c.: 0 4 / 575 0 0 0 0
fax: 0 4 / 574 35 5 4
e - p o š t a : ggbled<g)ggbled.si,

Nudimo kartuše za tiskalnike, fakse in fotokopirne stroje, ter ostali potrošni
material, ki ga potrebujete pri tiskanju. Na zalogi imamo široko paleto foto papirja,
prosojnic, transparentnega papirja za preslikave in ostalih vrst papirja za ink jet in
laserske tiskalnike. Na željo kupcev nudimo tudi originalne tonerje.
Obiščite nas na Alpski cesti 6 4 v Lescah, od ponedeljka - petka od 8 . - 1 7 . ure.

Vsi Emstar-jevi proizvodi imajo dveletno garancijo (velja za kartuše in tiskalnike)
Tel.: 04/5353-380, 5353-381
www.emstar.si, e-mail: info@emstar.si

spletna stran: w w w . g g b l e d . s i
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izvajamo v s a gozdarska dela

•

izvajamo prevoze lesa ter
avtomehanične storitve

•

izvajamo nizke gradnje

•

odkupujemo les na panju in na
kamionski cesti po najvišjih cenah

OOKI

družine še nimam in kar
gre. Da le ni poškodb."
Kdaj ste doživljali najlepše
trenutke v karieri?
"Bilo je kar veliko lepih dogodkov, gotovo pa sem si
najbolj zapomnil, ko smo z
moštvom Jesenic po desetih
letih spet osvojili naslov državnih prvakov in nas je po
vrnitvi iz Tivolija pred dvorano v Podmežakli čakala
množica navijačev. Skupaj
smo slavili vso noč in to je
bilo res lepo doživetje."
Vam je uspelo ob hokeju poskrbeti tudi za izobrazbo?
"V osnovno šolo sem hodil v
Upnici, nato pa sem šel na
Strojno na Jesenice in v
Kranj, tako da imam narejeno poklicno šolo. Nekaj sem
se naučil, vendar v svojem
poklicu nisem nikoli delal.
Kaj bom delal čez leta, ko
bom zaključil kariero, pa še
ne razmišljam. Kaj se bo že
našlo."

Vsem poslov
partnerjem
in občanom
želimo zdravo
in uspešno leto 200^

ZANIMIVOSTI, PISMA

Sive čaplje redne gostje
Sive čaplje, elegantne pepelnato sive ptice, ki smo jih še pred nekaj desetletji redko videvali v bližini
naselij, so v zadnjem času postale redne gostje tudi pri nas.
MARIANA A H A Č I Č
Radovljica - Pogosto jih lahko opazujemo, ko v značilni
silhueti letijo nad Radovljico.
Po vitkem vratu, oblikovanem v obliki črke S, jih v letu
najlažje ločimo od drugih
večjih ptic na nebu. "Ko nepremifaio stoji, se nam morda zazdi počasna in toga,"
sivo čapljo opisuje Cvetka
Marhold iz Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slo-

Pisma bralcev

venije. "A ta vtis izgubimo takoj, ko se ji približa plen, saj
takrat s hitrim sunkom koničastega kljuna upleni žival.
Najpogosteje pleni ribe, dvoživke, male sesalce, žuželke,
rake, deževnike in tudi manjše ptice."
Sive Čaplje najraje gnezdijo v
kolonijah na visokih drevesih
v bližini svojih mest za prehranjevanje. Gnezditi začnejo že zgodaj spomladi. Par čapelj po 28 dneh valjenja zele-

Problemi Letališča
Lesce
^

Nedvomno je Društvo proti
hrupu na letališču Lesce zelo
uspešno pri zaviranju razvoja
Pišem vam kot mamica in kot ALC Lesce. Najboljše zanke
predsednica Društva za avtiniso našli v hrupu, ampak v
zem DAN Radovljica. Zgro- formalni napaki pri prostoržena sem nad odločitvijo pred- skem načrtu občine Radovljica.
sednika KS Kropa (Cirila KozMeritve seveda niso pokazale
jeka), da naših otrok letos Boži- preseganja (59 dB, kar je manj
ček ne bo obiskal - vzrok: vodna kot navadna prometna ulica i"
ujma.
kateremkoli mestu), zato so naAli naj otrokom zaradi te katas- šli birokratsko hibo. Ta slabost
trofe (če se temu lahko tako je samo v tem, da ruimembnost
reče), povemo, da je tudi Boži- parcel, ki so že v lasti občine, ni
ček pozabil na njih, ko pa se že bila prenesena iz kmetijskega v
en mesec pogovaijajo le o tem, stavbni namen. To bi namreč
zadostovalo za nekoliko krajšo
kaj mu bodo napisali, kdaj bo
prišel itd. Sama imam otroka z stezo, brez skladove parcele. Za
avtizmom, ki se obiska Božička turistično pomembnejšo daljšo
ne zaveda (v pravem pomenu), stezo pa so tudi uspeli nekako
vendar je ravno tako vesel vsa- zlobirati, da Sklad kmetijskih
zemljišč noče zamenjati parcekega darila, dogajanja. Moje
mnenje in mnenje večine star- le. Po besedah enega njihovega
šev otrok je, da bi Božiček mo- Člana - zaradi dobrih zvez. in
ral obiskati naše otroke, mogoče uspeli so.
še bolj upravičeno ravno zaradi Kaj pa pomeni uspeh Društva
te vodne ujme. Katastrof ne mo- proti hrupu na letališču Lesce?
remo reševati na račun otrok! Mnogi mislijo, da to vodi k zaKot sem seznanjena, pa je bilo
prtju letališča, kar pa je velika
za Kropo nakazanega kar nezrru)ta.
kaj denarja - se pravi za vse
To pomeni leto, da bo malo otekrajane in celotno Krajevno
ženo pristajanje na obstoječi
skupnost, tudi s strani Karitas, stezi iz smeri Jesenic, ker se bo
Rdečega križa. Torej se lahko
točka pristanka premaknila nedel nameni našim otrokom in
kaj bolj proti Kranju. In kaj so
se jim tako kot vsako leto tudi dosegi s tako premaknitvijo te
letos naredi veselje, tako kot fsa- točke? Samo to, da bo večina leko leto. Na župana Občine Ra- tal sedaj pristajalo iz kranjske
dovljica apeliram s prošnjo, da
smeri preko vasi Vrbnje. S tem
reši ta problem. Če KS Kropa
pa si je predsednik Društva pronima finančnih sredstev, bi
ti hrupu nakopal sarru) dodaten
mogoče le te lahko zagotovila
hrup nad svojo hišo. Ali po doobčina.
BREDA LENIČ
mače: predsednikov strokovnjak
za urbanističneJinteje pljunil v
Božiček v Kropi

no modrih jajc vzredi po dva
do tri mladiče na leto. Mladiči ostanejo v gnezdu do dveh
mesecev, dokler ne poletijo.
Od odraslih se vse do svoje
spolne zrelosti, torej do drugega leta starosti, ločijo po
obarvanosti peres in kljuna.
Bolj enakomerno sive so, za
razliko od odraslih, ki imajo
peresa sivo-čmo-bele barve. V
času pozne jeseni in zime se
čapljam v Sloveniji pridružijo
še klateži s severa, zato jih v

tem času tudi pogosteje videvamo.
Ornitologi v Sloveniji že nekaj let od marca do junija popisujejo gnezda sivih čapelj.
"S popisi pridobimo podatke
predvsem o številnosti gnezdečih parov ter o razširjenosti
gnezditvenih kolonij in posameznih gnezd. Po letošnjem
in lanskem popisu je tako v
Sloveniji znanih triindvajset
gnezditvenih kolonij in štiri
posamezna gnezda sive čaplje. Na podlagi popisnih podatkov je število gnezdečih
parov v Sloveniji vsaj 560,"
pojasnjuje Marholdova.
Sive čaplje so zelo nezaupljive in previdne ptice, zato za
gnezdenja potrebujejo mirne
lokacije. Vsakršno vznemirjenje v tem času lahko negativno vpliva tako na število gnezdečih parov kot tudi na rodnost kolonije. Po podatkih
ornitologov so verjetno prav
zaradi vznemirjanja v času
gnezdenja v Sloveniji že propadla štiri znana gnezdišča
sive čaplje, ki je sicer zavarovana vrsta ptice. To pomeni,
da je ne smemo zavestno
vznemirjati, poškodovati,
usmrtiti, odvzeti iz narave
ali loviti.
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Gnezda v Obli Gorici in v Upnici
Cvetka Marhold: "V Obli Gorici v Radovljici smo letos opazili štiri aktivna gnezda, odkrili pa smo tudi novo gnezdišče
v Upnici, kjer je bilo kar petnajst aktivnih gnezd." •

Veseli bodo novih podatkov
V Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
glede na dosedanja opazovanja in popise menijo, da je v
Sloveniji še več gnezditvenih kolonij in posameznih gnezd.
Ker jim dobljeni popisni podatki koristijo za različne strokovne namene, bodo zelo veseli vsakega novega podatka o
lokaciji kolonij in posameznih gnezd sive čaplje.

njegovo skledo. V dobro naspro- uporabi v koristne namene. Tu nekaj let, pa tudi denarja, je kot mobilisti kar tekmujejo, kdo bo
tnikov letenja je, da umaknejo so še neznanske možnosti, ki
kaže, dovolj za čisto nov most, hitreje zvozil ovinek. Predvsem
zahtevo za presojo ustavnosti jih ne izkoriščamo.
za otroke je to prava past. Iz
kije oblikovno res lep, ampak
in zakonitosti prostorskega narelativno vame kolesarske steze
A . ZUPAN, VRBNJE
kar precej ozek. Ampak zakaj
črta občine Radovljica. S tem bi
potem niso raje izbrali popolno- so D hipu sredi zelo prometne in
omogočili prestavitev steze po
ma druge trase npr. mimo Šob- tudi zelo nevarne glavne ceste.
Kolesarska steza
narejenih načrtih in letenje
ca skozi Koritno na Bled? Za- In še za zaključek, tabla, ki me
Lesce-Bled
mimo vseh naselij. S tem bi se
kaj se je potrebno dušiti v je pravzaprav pripeljala na to,
tudi sprostila zemlja na obstojeda sem napisal ta sestavek.
izpušnih plinih!? Ali mislite,
Že celo življenje živim v
či stezi, ki bi lahko služila za
Opazil sem Jo ta konec tedna
da je res prijetno v nedeljo
Radovljici in sem bil priča vrsti popoldne sopihati v klanec, nad (1^. oktobra), mogoče je bila
možen turistični razvoj na
tem področju. Skoraj si ni mo- občinskih neumnosti Ampak,
tabo pa te kolona avtomobilov tam že prej, pa je nisem videl,
saj to se dogaja tudi drugod, obliva s smradom in strupom.
goče predstavljati, da hi poker sem most prevozil prehitro.
memben turistični akter lahko tako da me pravzaprav niso
Spolzko vozišče!!! ja, pa saj Je
Gremo naprej na naslednjo
zavrnil tako infrastrukturo. V preveč motile. Kolesarska steza neumnost. Že od več kolesarjev bilo že od vs^a začetka znano,
Benetkah se na otoku Lido pri- iz Lesc do Bleda paje po mcjem sem slišal pripombo, da ta, kije da bo most za kolesarje. Kaj pa
staja dobesedno čez hotel, ki je mnenju vrhunec in' prav
stezo načrtoval, s kolesom še ni je za kolesarja bolj nevarno, kot
izstopa iz neumnostnega prevozil nobenega klanca.
bližje kot hotel Krek pri nas.
pa podlaga, kiji ne more zaupovpre^a.
Tako postavljena steza, ob avNamesto da bi bil naklon čim pati!? A stroka ne ve, kakšen
Saj se še vsi spomnimo, kako se bolj enakomeren, se vseskozi
tocesti, bi praktično za večne
asfalt ali karkoli drugega Je
čase rešila problem tako po- je kar nekaj ^sa steza končala spreminja in na svojem koncu potrebno polvžiti na kolesarsko
v Savi. Zakaj ne bi takrat ure- tik pred križiščem za Lesce
membne
stezo, tako da ne bo nevarnosti
zdrsa niti v vlažnem vren^rnu
injrastrukture, kot je letališka dili cestnega mostu, tako da bi doseže svoj vrhunec.
ga lahko prečkali tudi kolesatji. Naslednja neumnost, da ne
(ki je mimogrede ob Savi dokaj
steza, ki nikoli ne bo za velika
Morda niste opazili, ampak ta
rečem celo neodgovornost, je za- pogosto)?
letala, ker je zato premajhna
cestni most ima širok pločnik,
ključek steze na obeh straneh. Aja, pa še to. Prehod čez mostje
cela naša dolina.
Na Bledu se konča na bencins- prepovedan za jahače. Ali bodo
Manjša letala se v svetu razvi- ki seveda nima nadaljevanja
ki postaji, v Lescah pa na
jajo zelo hitro. So tiha in hitra. niti v eno niti v drugo stran.
tudi za njih izdelali nov most?
nevarnem križišču, kjer avtoV okolici letališča Lesce je nekaj Ne, potrebno je bilo čakati
K I E M E N POGAČNIK
podjetij, ki razvijajo svoja letala, vzdržujejo letala za stranke
iz vsega sveta itd. To so mala
podjetja z visoko tehnologijo. V
razvoj je investiranega kar nekaj denarja in časa.
Prav ti pa bi imeli najve^o korist od asfaltne steze, ki je cenejša od dobre travnate. Vsi ii so
računali tux tako stezo in so resno ovirani pri svojem razvoju.
Zaposlujejo več kot dvesto ljudi,
karje verjetno več, kot Je članov
Društva proti hrupu. Če Benetke posodabljajo tako letališče
Lesce, torek: 15 - 17 / telefon: 04 531 89 34
kljub bližini velikega, potem bi
lahko tudi na Gorenjskem poJesenice, četrtek: 15 -18 / telefon: 0 4 586 2416
mislili, da se letališče lahko

optika

Berce

OKULISTIČNA AMBULANTA

BREZPLAČNI PREGLED VIDA

RAZVEDRILO

Odru se ne bi odpovedala
Po nekajletnem zatišju je pevka Simona Vodopivec Franko znova polna ustvarjalnosti. Pravi, da se
odru ne bi nikoli odpovedala, poleg tega pa bi domačemu kraju rada dodala še kakšen pečat. "Tudi
Radovljica je lahko gnezdo produkcije."
ANA HARTMAN

Simona Vodopivec Franko
je že kot deklica sanjala o
tem, da bo stala na odru in
pela, predvsem pesmi i z
sveta zabavne glasbe, saj je
nadvse rada poslušala Abbo.
Želja se ji je uresničila, a je
bila v zadnjih letih danes 43letna Radovljičanka nekoliko manj ustvarjalna. Razlog
za to gre iskati v dejstvu, da
sta se z možem, nekdanjim
alpskim smučarjem Juretom Frankom odločila za
družino. "Uspešna kariera
zahteva celega človeka. Ambicioznost v delu je težko
združevati z družino," meni
mamica dveh otrok, ki znova vstopa v plodnejše glasbeno obdobje.
Že nekaj časa uspešno vodi
glasbeno delavnico Musike.
Najbolj izstopa oddelek za
petje, zaradi katerega je šolo
tudi ustanovila, saj želi svoje
znanje in izkušnje prenašati

na mlade. "Poleg tega bi izpostavila oddelek za mjuzikl. V sodelovanju s Prešernovim gledališčem in občino Radovljica z Linhartovo
dvorano pripravljamo mjuzikl po filmu Moje pesmi,
moje sanje. Jaz bom poskrbela za glasbeni del, svoj del
pa bosta k projektu pristavila tudi režiser Matjaž Pograjc i n koreografmja Mojca
Horvat," pove Simona.
Najbolj poznana kot
Simona H2O
V zadnjem času lahko Simono vse pogosteje zasledimo
na glasbenih odrih. "Pogosto se pevsko izživim na nastopih z glasbeno šolo. Najraje imam oder in izvajanje v
živo, kjer dobiš takojšen odziv občinstva. Temu se ne bi
nikoli odpovedala," razlaga
pevka, ki jo zanimajo različna glasbena področja: od
šansona, glasbe za otroke do
mjuzikla, popa, narodnoza-

bavne glasbe (pela je tudi pri
Alpskem kvintetu). "Nekoč
m i je eden od glasbenih kolegov zaradi tega v šali dejal, da
sem glasbena prostitutka," se
v smehu spominja pevka, ki
se je večina najbolj spominja
kot Simono H 2 0 iz nekdaj
izjemno popularnega Tofovega Moped showa. "Nekajkrat na leto se obvezno še dobimo, saj smo kot družina,
tako pogosto kot v zlatih časih pa verjetno ne bomo več
nastopali," pove Simona
H20, ki ji je takšen vzdevek
dal kdo drug kot Tone Fornezzi Tof, da je ne bi menjali s Simono Weiss.
Simona Vodopivec rada poudari, da je Tofu izjemno
hvaležna za priložnost, da se
je lahko preizkusila v različnih vlogah in osvojila znanja,
ki ji bodo koristila vse življenje. "Na odru nisem več
samo pela, ampak tudi igrala, vodila prireditve, zaplesala. Kasneje sem se spopadla z

novinarstvom, saj sem za časopis delala intervjuje, t. i.
glasbena zaslišanja znanih
Slovencev, ki so nato izšla v
knjigi Klepeti v B duru. Na
radiu sem pripravljala glasbeno oddajo. Ponosna sem
tudi na dva monomjuzikla
Po čem je slava in Ne streljajte na Simono H20," je naštevala vsestranska Radovljičanka.
Z možem sta štiri leta preživela v Ameriki, a je vseskozi
pogrešala domači kraj. Čeprav rada potuje, še raje pride domov: "V Radovljici sem
umirjena." V prihodnje namerava še bolj kot doslej delovati v domačem kraju, pri
čemer poudarja, da imajo na
občini vedno več posluha za
njene programe. "Našemu
kraju bi rada dodala še kakšen pečat. Zakaj bi morala
imeti bogato ponudbo le
Ljubljana.' Tudi Radovljica je
lahko gnezdo produkcije," je
odločna p>evka.
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Simoni Vodopivec Franko poleg glasbenega udejstvovanja
posebno veselje predstavljata šestletni sin Aiden in triletna
hči Maya. Da sta s e z nnožem za družino odločila relativno
pozno, ji ni žal, saj se ji zdaj lažje posvečata. "Oba z juretom sva že izživela svoje ambicije. V materinstvu resnično
uživam, ne vem pa, če bi pri 20 letih. Otrok zahteva svoje
in ga ne moreš ugasniti kot televizijo," razmišlja 43-letna
mamica. 1 F O I O : K*I* P O C A « * «

Slovenska postelja prava izbira za dober spanec
Izbira optimalnega ležišča je zahtevna in pomembna. Pri odločitvi za zdravo in mirno spanje vam
bodo pomagali strokovnjaki v salonih spalnih sistemov Slovenske postelje.
Na tržišču se pojavljajo številni nasveti o leni,
kakšno ležišče je najprimernejše Pn iztiin je potrebno upoštevati vrsto cieiavnikov. da izberemo za
nas optimalnega Ptvi korak k investiciji v zdiavo in
mirno spanje pa je. v/einite si čas in se poučile o
razlikah med ležišči m ob tem seveda upoštevajte
svoie individualne potrebe, želje in morebitne težave Med slednjimi so najpogostejšo bolečine v
križu in vratu, ki se v pnmei u ležanja na neprimernem ležišču z leti le še stopnjujejo
Kaj je najpomembnejše pri ibiri l e ž i š č a ?
Najpomembnejšo je izbrati pravilno osnovo oziroma jedro ležišča Izbiramo lahko med latexom. penami, vzmetmi, (utoni, vodnim in zračnim ledrom. Po izbiri jedra ležišča je na vrsti izbira trdote. Pri neupoštevanju tega kiiterija največkrat prihaja do največjih napak Najpomeinbnejši kriterij pri izbiri trdote je teza posameznika Prevleke so lahko iz različnih matcnalov. Najpomembnejši kriterij je mikroklitna ležiš-

ča in seveda potreba po dodatno oplemenitenih
materialih pri težavah z alergijami Za vzdrževanje )e pomembno, da so prevleke snemljive,
pralne ali imajo možnost čiščenja. Za dober spanec pa je poleg pravega ležišča pomembna tudi
pravilna velikost postelje. Širina ležišča naj bo
vsaj 80 centimetrov za osebo, dolžina pa vsaj
10 centimetrov večja od telesne višine, ob tem,
da vzglavnik ne zavzema dodatnega prostora
Vrh ležišča naj bo vsaj 45 centimetrov od lal. Ne
smemo pa pozabili tudi na vzglavnik, ki nudi
oporo glavi in vratu.

ZapuželOb, 4275 Begunje
na Corenjskem,
(nekdanja tovarna Sukno)
tel.: 04/53 25 775
del. <!as: 9-18/sobota: 9-12

K a m po l e ž i š č e ?
Izbira ležišča je torej vse prej kot lahka odločitev,
znto jo še toliko bolj pomembno, da vam pii nakupu pomagajo strokovnjaki na tem področju,
kar (3rav gotovo so zaposleni v Tigodonui. podjetju z lastno proizvodnjo m znamko postoljniti sistemov Slovenska postelja Strokovnega svetovanja pri izbiri ležišč in posteljnih sistemov Slo-

Pnišnikova95,
1210Uubtjana-$entvid,
(poslovna stavba Galant, nasproti
ientviške cerkve)
tel.: 01/5133 740

ril

Peričeva21,1000Mubljana,
(BežigiajsU dvor)
tel.: 01/28 06 790

in kako spite y\...

SIOVENSKAPOSIEIJA
„

TAPETNIŠTVO - PROlZVOfJlJA

Cesta talcev 67,4000 Kranj,
(Planina II, TC Lisjak, 1. nadstropje)
tel.:04A2316761
del,<a$:9-19/$ol»ota:9-12

i.com

LEŽI&Č, POSTEUNINE IN PREDEHV^ndnfAČE

VOLNE

venske postelje boste deležni L£ v njihovih a;ilonih. kjer boste lahko izbrane izdelke tudi ruiročill.
V salonih spalnih sistemov Slovenske postelje vam
lx>log različnih vrst ležišč nudijo tudi postelje, posteljne podloge, vzglavnike, nadvložke. prešite
odeje z volno in bombažem, meiino volnene odeje in nadvložke, ter posteljnino. Vsi izdelki so izdelani iz kakovostnih materialov.

KRIŽANKA
-.n

' M , .

•• - O '

SPALNI
H O n i l l B

v DECEMBRU HIŠNI BOŽIČNI

PRESELILI SMO S E

SEJEM

SVETOVANJE
www.spalnistudio.si

Spat^ do^fmo
pomen
DOBRODOŠLI V PRAVEM

Nagrade:
1. nagrada: dva bombažna nadvložka (90x200)
2. nagrada: en bombažni nadvfožek (90x200)
3. nagrada: vzglavnik - ORTOPEDIC
Tri nagrade kot vedno prispeva Gorenjski glas
Rešftve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk
z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke)
pošljite na dopisnicah do srede, 19. decembra
2007, na Gorenjski glas, Bleivveisova cesta 4., Kranj

Mercator
Trgovski center Lesce
Obratovalni čas:
od ponedeljka do sobote: od 8.00 do 20.00 ure
nedelja: od 8.00 do 12.00 ure

Rožna dolina 51, 4248 Lesce, tel: 04 537 36 80

^

Supermarket
@ACCESSORIES

TWO WAY

NOVA KOLEKCIJA!

v naših poslovalnicah sirom
•t y
Slovenije vam je n a voljo
pestro izbiro modnih ddatkov
) A C C E S S O R I E S * za jesen/zimo 2007/2008

i -

vabljen'^

novo\eWi
popust.

12eti

wwvw.beli.si

Cvetje Miko
Pestra ponudba računalnikov in računalniške opreme

PROGRAM PRIREDITEV
V MESECU DECEMBRU
2007 MERCATOR
TRGOVSKI CENTER LESCE

Sobota, 15. decembra 2007, ob 10. uri

Urejanje vrtov in okolice^ stanovanj
in fiostovnih prostorov

•m
z dolgimi korab v zimo • nogavice Fabianil www fobianl-nogavice.si

www.slowatch.si

Merci

DOMAČA ZABAVA V
MERCATORJU
- vsem obiskovalcem bodo ponudili sveže pečene
pečenice s kislim zeljem, zabaval vas bo zabavni
trio, medtem ko bodo otroci ustvarjali v kreativni
delavnici.

Sobota, 2 2 . decembra 2007, ob 17. uri.

OBISK BOŽIČKA

'

ŽsMS

- praznik, ko se zbere cela družina in otroci že
nestrpno pričakujejo tisti značilni zvonček. Cigole.
cingole. Za cinglanjem pa se ponavadi skriva
Božiček, ki ima polno vrečo sladkih dobrot za vse,
ki ga pridejo pozdravit.

ižffercatoiK

Sobota, 29. decembra 2007, o b 17. uri

OBISK DEDKA MRAZA
iP-'glasbena in animacijska predstava, zabava s polil no zimsko-novoletnih pesmic, ki jih otroci poznajo.
" Pobarvali bodo svojega dedka Mraza, ob obilici
lith bonbonov in balonov pa jih bo ta tudi obiskal.

Mercator Trgovski center Lesce je pred kratkim v veselem razpoloženju praznoval svojo prvo obletnico, zabavna
prireditev je privabila številne obiskovalce. Veselo je seveda v Mercatorjevem centru v Lescah tudi druge dni.
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PRILOGA GORENJSKEGA GLASA

GLASBA, TELEVIZIJA
Morski vuk v Kranju
Oliver Dragojevič je in ostaja mladenič po duši, čeprav je
pred kratim vstopil v sedmo desetletje. Na slovenskih
odrih rad nastopa. Unionska dvorana mu vzbuja nostalgične občutke, predvsem pa nikoli ne planira, kakšen bo
videti njegov nastop. Preprosto s e odzove na razpoloženje občinstva. 15. decembra pa ga lahko spremljate v Kranju. Ob 20. uri bo nastopil s spremljevalno skupino Dupinl v dvorani na Zlatem polju. A. B.

V.
V

Ljubljančanka ali Celjanka?
V soboto, 15. decembra, bo na Pop Tv ob 21. uri na sporedu finalna oddaja Kmetija, v kateri se bosta, v živo, v
vseh treh dvobojih pomerili veliki finalistki, ki sta na Kmetiji preživeli celih deset tednov. Prvič v zgodovini slovenskih resničnostnih šovov bo torej zmagala ženska.
V soboto sta se na Kmetiji dvobojevali Daša in Ljubinka.
Zadnja finalna oddaja bo potekala v živo iz studia in takrat se bosta "barbiki", kot so ju poimenovali člani družine, pomerili v vseh treh dvobojih, torej v znanju, v moči
in spretnosti.
Sicer pa s o se v zadnjem tednu na Kmetijo vrnili vsi člani družine, ki so imeli posebno vlogo. Ocenjevali so štiri finaliste, Biljano, Dašo, Ljubinko in Klemena, ki so bili
v zadnjem tednu dekle in hlapec. Klemen je bi) tisti, ki je
Kmetijo moral zapustiti predhodno, ker so se tako odločili stari člani družine. Študent Fakultete za šport je
Kmetijo zapustil z dvignjeno glavo, saj se j e uspešno
dvobojeval kar štirikrat.
Kdo pa sta dekleti, ki se bosta borili za glavno nagrado
50 tisoč evrov? Svetlolasa Ljubljančanka Biljana pravi, da
se zna vživeti v druge ljudi, se postaviti v njihov položaj
in je vedno pripravljena pomagati. Pred odhodom na
Kmetijo s e je želela naučiti molsti krave in s e enkrat v
življenju vreči v gnoj. Slednje so ji zadnji dan izpolnili sočlani družine, Jurij, Michael in Matija, ko so jo vrgli na
gnoj. Bila pa je zagotovo med tistimi, ki so največ in najbolj pridno molzili. Temnolasa Celjanka Daša je ponosna, ker je, kot članica slovenske državne reprezentance,
pred leti osvojila naziv državne prvakinje v teku na 4 0 0
metrov z ovirami. Njeno tekmovalno plat s m o spoznali
tudi na Kmetiji, kjer se je v dveh dvobojih borila do
zadnjih atomov moči. N. V.
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T E M E U JE KOMUNIKACIJA

V vaše d o m o v e z novo podobo M e d i a T V

Oddajnik Lubnik 51. kanal
KS Ško^a Loka in Žiri: 22. kanal
KS Železniki: 24. kanal
KS LJubljana, Novo mesto,
Trbovlje: 66. kanal
KS Kamnik: Kanal S2S
Lastovka TV
oddajnik Krvavec in Trdinov vrh
T-2: vsa večja mesta
KS Jesenice: Telesat
;
Preko brezžičnega KS v Poljanski dolini

č e želfte postati v i d n i poiciičite 0 4 / 512 9 9 6 6

ROČK IN PAPER IN SCISSORS
Kot pove že naslov, so Leaf-fat drugi album poimenovali RockPaperScissors, promocijski koncert bo
14. decembra v dvorani Tabor v Ljubljani.

jubljanski Leaf-fat so
svojo glasbeno pot
začeli kot srednješolski punk ročk band
julija 2 0 0 1 . Najprej
so spominjali na skupino
Blink 182, potem je prišlo do
spremembe zasedbe benda.
Na njihovo ustvarjanje so
vplivali številni bendi, punk
legende in tudi domati ročk
prvaki.
Končna zasedba benda Miha Medved (bas), Miha
Kraševec (kitara), Robert Šercer (vokal), Jaka Skočir (bobni), Matej A. Ogorevc (kitara), se je podala na odre februarja 2 0 0 2 . Začetno glasbeno početje so z meseci predanih vaj in nastopov nadgradili z elementom screama in tršimi kitarami ter
kmalu postali vodilni ljubljanski emo-screamo-punkrock band.
Širši javnosti so se prvič
predstavili z videospotom za
pesem Winter song, ki so ga
v produkciji teatra Pozitiv in
ljubljanskega DIC-a posneli
leta 2 0 0 4 . Eksplozivni Leaffat koktejl so poleg energičnih nastopov predstavili tudi
na svojem prvencu z naslovom Undervvorld kingdom.

L

Albimi je bil mešanica različnih zvrsti, m e d trinajstimi
skladbami zasledimo tudi
reggae komad T.W.T. Alb u m so predstavili še z videospotoma za Individual
happiness in pred kratkim
za U.K. Oba sta naletela na
dober odziv publike, ki je
Leaf-fat najraje spremljala v
živo. Da bi zadovoljili apetite
publike, so letos izdali Live
DVD.
Člani skupine se lahko pohvalijo z nastopi s priznanimi imeni iz sveta glasbe, kot
so Soulfly, The Real McKen-

zies, Mad Caddies, Antimaniax, The Slackers. Pred kratkim so izdali dn;gi album
Ročk Paper Scissors. Zgoščenko so svojim največjim
oboževalcem že ponudili na
predpromocijskem dogodku
v bežigrajskem lokalu Dubob, kjer so premiemo predstavili tudi nov videospot za
naslovno skladbo Rockpapersdssors. Člani skupine so
ustvarjali v studiu Soundgrounded z nadarjenim mladim
producentom Matejem Gobcem ter nekaterimi znanimi
imeni iz sveta glasbe. Svoj

del so k končnemu izdelku
prispevali še Martin Janežič Buco (Saussages) na tolkalih,
Mate Brodar (Da Phenomena), Gregor Videč (Multiball)
kot back vokal in Tim Kostrevc (Srečna mladina) na
saksofonu.
Prvi album so Leaf-fat
predstavili v
trnovskem
KUD-u, zdaj pa so se odločili
za dvorano Tabor v Ljubljani.
Promocijski koncert, na katerem ne bo manjkalo posebnih efektov in zanimivih presenečenj bo že ta petek ob

GLASBENI SAFIR
Pred kratkim je bila Cvetličarna Media park v Ljubljani prizorišče koncerta vrhunskega pop-rock
avtorja in izvajalca Momčile Bajagiča - Bajage.
Ji

Matjaž Tavčar

ajaga in Inštruktorji
so zagotovo eden
največjih srbskih
bendov vseh časov,
kar so slovenskemu
občinstvu dokazali že večkrat
in tudi tokratni večer ni bil
izjema. Večer koncerta je bil
poseben, vzdušje idealno,
kar je skupini omogočilo publiko pripeljati do meje, ko je
bila pripravljena narediti vse
za vsak naslednji komad.
Med zaigranim The best of
repertoarjem so izstopale že
legendarne uspešnice Ruski
voz, Z a ž m u r i , Muzika na
struju. Dobro jutro džezeri.
Vrhunec koncerta se je pojavil ob zvokih diamanta med
skladbami Bajage, Plavega
Safirja. V tem posebnem trenutku je slehemi posamez-

B

nik zapel na glas z dvignjenimi rokami in rahlo priprtimi
očmi. Po videnem skupina
zna sestavljati 'playlisto', saj
so valovanje - od sproščene-

ga začetka, skozi napeto
stopnjevanje vzdušja in vrhunca koncerta, pripeljali do
izžetega zaključka, ki je zadovoljil prav vse. Tisti, ki so

po koncertu ohranili še nekaj
energije, so jo potrošili ob
pesmih balkanske nostalgije,
kar je že običaj zaključevanja
tovrstnih večerov.

KULTURA

GODBA IN FOLKLORA
Zveza kulturnih organizacij Tržič je podelila Kurnikova priznanja. Zlato plaketo je prejel Pihalni
orkester Tržič, srebrno pa folkloristka Vanda Mušič.

Stojan Saje

P

raznik občine Tržič je obogatila
prireditev Zaradi
inventure odprto,
kjer so nastopili
Pihalni orkester Tržič, mešani pevski zbor Ignacij
Hladnik, dekliška vokalna
skupina Lacrima, kvartet
Pueri Cantorum, Duo Nota,
folklorna skupina Karavanke, člani Mladinskega gledališča Tržič in učenci OŠ
Lom. Kot je dejala predsednica Zveze kulturnih organizacij Tržič Metka Knific,
je m e d člani 2 1 kulturnih
društev z več kot 4 0 sekcijami. Položaj ljubiteljske kulture žal poslabšuje zmanjšano financiranje, čemur so
se letos uprli. Izrazila je zaupanje, da bo kulturna
ustvarjalnost v Tržiču močnejša od teh težav. Zahvalila

se je nagrajencem, ki prejemajo Kurnikova priznanja
za leto 2 0 0 7 .
Zlato Kumikovo plaketo je
dobilo Kulturno društvo Pihalni orkester Tržič, ki je letos pra2aiovaIo 8o-letnico delovanja. Od leta 1 9 9 1 je dirigent Franci Podlipnik - mlajši, ki je okrepil sodelovanje z
Glasbeno šolo Tržič. S tem
je dvignil kakovost igranja in
zagotovil uspehe. Letos je orkester prejel zlato plaketo na
tekmovanju za pokal Vinka
Štruclja v zabavnem programu. Tokrat je orkester vodil
Nejc Bečan, eden od prejemnikov Prešernovih priznanj.
Srebrno Kumikovo plaketo je prejela Vanda Mušič, ki
je članica KD FS Karavanke
od leta 1987, od leta 1 9 9 2 pa
vodi otroško folklorno skupino. S srednjo otroško skupino je pripravila izviren plesni program, v katerem je
združila prvine sodobnosti

skupine Edelweiss

N

a prehodu iz
novembra v december je Mešani pevski zbor
Musica viva s
Primskovega v Kranju gostoval na 17. mednarodnem festivalu adventne in božične
glasbe v Pragi in v svoji kategoriji prejel srebrno odličje.
Tradicionalnega festivala se
je letos udeležilo 6 9 zborov
iz Evrope, Afrike in Azije, v

Čušinu, zborovskim nastopom A P Z France Prešeren aU
pa v znamenju duhovite besede Matevža Omana na temo
Stražišče, kakršno je bilo nekoč. Teden je popestrila razstava o sitarstvu Tatjane Dolžan Eržen in Helene Rant, s
programom pa so dogajanje
obeležili tudi stražiški osnovnošolci. Ž e na odprtju pa so
se predstavile tudi Dečve pevke iz FS Sava in Kranjski
kvintet. Krajani so v velikem
številu obiskovali prireditve in
tako na najlepši način potrdili, da si tovrstnih kulturnih dogodkov želijo tudi v prihodnje.

Metka Knific z nagrajenci: od leve Vanda Mušič,
predsednik Pihalnega orkestra Tržič Vid Meglič in Mirko
Istenič (manjka Franci Podlipnik)
in preteklosti. Zato se je letos že drugič uvrstila s svojo
skupino na državno srečanje
otroških folklornih skupin.
Zlati Kumikovi znački sta si
prislužila za 25-letno delo v
Pihalnem orkestru Tržič

Mešani pevski zboru Musica viva iz Prage prinesel srebrno medaljo.
katerih je prepevalo okrog
2300 pevcev. Zbori so nastopali v različnih kategorijah
od otroških, mladinskih do
odraslih moških, ženskih in
mešanih zborov pa do tako
imenovanih velikih zborov,
kamor je bU uvrščen kranjski
Musica viva pod vodstvom
Simone Košak. Poleg adventnega sporočila je festival imel
tudi tekmovalni značaj, nastope je namreč ocenjevala
mednarodna strokovna žirija, sestavljena iz priznanih
glasbenih pedagogov, diri-

S

folklomim večerom in nastopom
FS Sava Kranj ter
gostujoče fbUdome

iz Celovca se je zaključil 20.
Stražiški kulturni teden. Ta je
bil letos skrbno pripravljen,
saj je Šmartinski dom vsak
dan zaživel z drugačno vsebino, bodisi z domačitni napevi
(MPZ Svoboda, Vinko z Minko in Olgo, Tercet France
Šavs (na fotografiji)), gledališko predstavo Evangelij po

SREBRNI V PRAGI
m

BOGAT TEDEN

gentov, umetniškega vodje
mednarodnega centra za
zborovsko glasbo in drugih
poznavalcev
zborovskega
petja. Zbori so nastopali na
različnih lokacijah po Pragi,
od cerkve sv. Nikolaja na Starem mestnem trgu do dvorane Majakovsky v Narodnem
domu v mestni četrti Na vinogradech...
Po besedah pevca zbora
Milana Krišlja je pevkam in
pevcem kar zastajal dih, ko
so vstopili v prekrasno koncertno dvorano Majakovsky

Mirko Istenič in Frand Podlipnik. Slednji je bil zaradi
dopusta odsoten, bronasto
Kumikovo značko pa bo pozneje dobil Matej Čmilec za
petletno delo v pihalnem orkestm.

v Narodnem domu. "Po prvih uvodnih taktih Gallusoveve pesmi, ki jih je zapel
naš kvartet Romana, Katja,
Frenk in Igor, ki so se magično zlivali po dvorani, balkonih, nišah, prek strokovne
komisije do poslušalcev, ki
so onemeli ob lepoti naravnih, ne šolanih glasov, ki jih
je spretno vodila naša Simona, je trema izginila La zapeli smo, kot menda še nikoli
doslej." Zbor je v tekmovaln e m programu zapel štiri
pesmi, J. Gallusa, F. Mendelssona, M . Feguša in J.
Gmberja ... Musica viva so
za odličen nastop prejeli srebrno medaljo, ki so je bili
zelo veseli, saj jim uspeh v
mednarodni konkurenci pomeni pomembno spodbudo
za še tolj zavzeto delo.

Lutkovno gledališče Kranj
Tomšičeva 44, 4000 Kranj
Tel./Fax 059/740-037
G S M 040/756-75«
e-pošta: lg-kranj@volja.net
vi^v^.lgkranj.com

Lutkovni december
dvorana Lutkovnega gledalSča Kranj - grad Khislstiein
Četrtek, 13. decembra,
ob 18.00 uri
RDEČA KAPICA,
z obiskom dedka Mraza

Četrtek, 20. decembra,
ob 18.00 uri >\NKO IN
METKA, z obiskom dedka Mraza
Vse predstave so v mali dvorani Lutkovnega
gledališča Kranj, (grad Khislstein) v središču
mesta. Vstopnice so na voljo uro pred predstavo. Vse informacije na zgornjih telefonskih številkah.
cana vitopnie^ 3 EUR

Za vsako predstavo p o d a r i m o tri brezplačne vstopnice. Pc^jite
SMS na 031/69 11 11 s svojim imenom, priimkom, geslom lutke in
naslovom predstave. Izžrebani boste obveščeni, vstopnice pa boste
prejeli na blagajni.

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

SEJEM IZVIRNIH DARIL
V AVLI GORENJSKEGA G L A S A
N A BLElVVElSOVi CESTI 4 V K R A N J U
Zadnji nr)«s.ec v letu Je čas posebnih pozornosti.
Poklonite svojim najdražjim kaj izvirnega, unikatnega.
Na sejmu umetniških daril Puhart boste lahko izbrali med
umetniškimi slikamlin grafikami, voščilnicami, knjigami in
drugimi darili za odraste in otrpli:«. Ali pa naročili
unikatno darilo povsem pp vaših Šeljah:
Na sejmu bomo prodajali tudi 6 umetniških del slikarja
Klavdija Tutte, katerih izkupiček bo šal v dobrodelna namene.
Prijazno

Gorenjski Glas

vabljeni.

PUHART

FILM, KINO, RADIO
Liffe po Liffu v Kinoklubu Vič
Kot vsako leto bodo tudi letos v Kinoklubu Vič gostil
mini festival LIFFe po LIFFu. Tokrat že decembra. Tako
bodo od četrtka, 13. decembra, pa vse do 19. decembra
v Kinoklubu Vič predvajali izbrane filme z letošnjega
18. LIFFa. Predstave bodo na sporedu ob 16., 18.30 in ob
21. uri. Ogledali si boste lahko filme Pomlad v Bosni,
Ljubljena Jane, Zbogom, Bafana, Surova ljubezen.
Odvetnik terorja. Zbegani, Dva dni v Parizu, Darjeeling
Ekspres, Ti, ki živiš, 4 meseci, 3 tedni in 2 dneva ter Lady
ChatterI/. A. B.

CEBEUI
FILM
Kaj nastane, ko čebela toži človeštvo, boste
izvedeli konec decembra.
Alenka Brun

KINO SPORED
KINO CENTiR, KRANJ
Torek, 11.12.
16.00 in 17.45
FRANfEK IN ZAKLAD 2ELVJEGA JEZERA
19.30 PREDZAKONSKE ZDRAHE
21.30 BEOVKULF
Sreda, 12.12.
16.00 in 17.45
FRANftK IN ZAKLAD ŽaVJEGA JEZERA
19.30 PREDZAKONSKE ZDRAHE
21.30 BEOWULF
četrtek, 13.12.
15.10
FRANCEK IN ZAKLAD ŽEtVJEGA JEZERA
16.50 ZLATI KOMPAS
19.00 NAŠA MALA MIS
21.00 MICHAELCUVTON
Petek, 14.12.
1S.50
FRAN(EK IN ZAKLAD ŽELVJEGA JEZERA
17J0 in 19.40 ZUTI KOMPAS
21.50 MICHAELCLAVTON
Sol>aU,15.12.
15.50
FRANCEK IN ZAKLAD 2ELVJEGA JEZERA
13.40,17.30 in 19.40
ZLATI KOMPAS
21 J O MICHAELCLAnON
Nedelja, 16.12.
18.00

FRANCK IN ZAKUD ŽELVJEGA JEZERA
19.40 ZUTI KOMPAS
21.50 MICHAELCLAVTON

2

KINOSORA.iKOFJAlOKA

Petek, 14.12.
18.00 SEDEM DNI SKOMIN
20.00 GOSPODifNA
Sobota, 15.12.
18.00 PETaiNJI ZAJTRK
2 0 . 0 0 SEDEM DNI SKOMIN

Nedelja, 16.12.
19.00 PETELINJI ZAJTRK

5
4
RtJil«

(www.radio-kranj.si/progrm.php)

Sobota. 15.12.
18.00 VARUSKIN DNEVNIK
20.00 GASILCA PRED OLTARJEM
UNHAR:TOVA DVORANA RADOVUICA

Petek, 14.12.
18.00 ZVEZDNI PRAH
20.15 T408
Sobota, 15.12.
18.00 ZVEZDNI PRAH
20.15 1408
Nedelja, 16.12.
18.00 ZVEZDNI PRAH
20.15 1408

7
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V torkovi temi dneva ob 9.20 bodo govorili o inovacijah in
inovativnosti v okviru projekta Gorenjska gremo gor, ki ga
skupaj z Regionalno razvojno agencijo Gorenjske pripravljajo štiri radijske postaje. V popoldanskem delu programa ne zamudite avtomobilistične oddaje, ter po 20. uri
Golobove predpremiere. V sredo ob 9.20 bodo v studiu
predstavniki Zavoda za turizem Kranj, ki jim v Veselem
decembru ne manjka tem za pogovor. Oddaja za upokojence bo na sporedu ob 18.20, Mladi, nadarjeni, obetavni,
pa se predstavljajo v oddaji ob 19.10. O plesni predstavi
plesne skupine Mana, Zlahka nosim svojo lastno težo,
bodo govorili v četrtek ob 11.10. Kmalu po 16. uri bodo z
Dašo Šter odšli na enega njenih potepov, ob 19.30 pa skupaj z Darkom Torkarjem pobirali Drobtine iz ročk zgodovine. Pred koncertom se bo v petkovem dopoldanskem
programu ob 11.10 predstavila Folklorna skupina Ajda iz
Besnice, v popoldanskem delu programa pa vabijo k poslušanju radijske lestvice in oddaje Pometamo po slovenski glasbeni sceni.

Radio Sora gi,i Mhz
(wvw.radio-sora.si)
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Radio Kranj 97,3 Mhz

1
8

vet čebel, pridnih
bitij, si oglejte
skozi oči ene od
njih, Banyja B.
Bensona (Jerry
Seinfeld). Čebelček, ki se je
pravkar izšolal, od življenja
pričakuje več kot le neizogibno kariero, ki čaka vse čebele
delavke v Panjorku - predelava medu v Sladexu. BarTy izkoristi priložnost in se poda
iz panja, kjer ga čaka svet, kakršnega si ni upal niti predstavljati. Ko sreča cvetličarko

RADIJSKI SPOREDI

KINOŽELEZAR.JESENIA

Petek, 14.12.
18.00 VARUŠKIN DNEVNIK
20.00 GASILCA PRED OLTARJEM
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Ponedeljek, 17.12.
15.50
FRANfEK IN ZAKUD 2ELVJEGA JEZERA
17.30 in 19.40 ZLATI KOMPAS
21.50 MICHAELCUnON

Vanesso (Renee Zellvveger),
prekrši prvo čebelje pravilo
in jo ogovori. Hitro se med
njima splete prijateljstvo in
Bany spozna, kako živijo
ljudje. Ko vidi, da lahko v trgovini vsak kupi med, je
zgrožen. Kako si ljudje drznejo krasti sadove mukotrpnega čebeljega dela in z njimi celo služiti.' Ogorčen nad
tako nesramnostjo se odloči
maščevati - človeški rod bo
(čisto po ameriško) tožil.
Akcijska animirana komedija Čebelji film prihaja v
slovenske kinematografe 20.
decembra.

Navodila: v kvadrate vpišite števila od 1 do
9 tako, <Ja se ne bo nobeno število ponovilo ne
v vrstici ne v koloni ne v enem izmed odebeljenih
devetih tcvadratov.
SMUVIIA: P « « F.

V drugem decembrskem tednu bodo nadaljevali z izborom dogodkov mesecev letošnjega leta. V torek bomo izbrali dogodek meseca marca, v sredo aprila in v četrtek
maja - glasovanje bo vsak dan ob 12.30, na dan izbora pa
lahko svoj glas oddate tudi na spletni strani radia Sora
(wvi/w.radio-sora.si). Tudi oddaje aktualno ob devetih
bodo praznično obarvane. Ob prazniku občine Tržič bodo
gostili župana Boruta Sajovica, spregovorili o problematiki invalidov, vas povabili v praznično Škofjo Loko, v petek,
dan pred predvolilnim molkom, pa bomo v studiu radia
Sora pripravili tudi soočenje obeh škofjeloških županskih
kandidatov na ponovljenih volitvah na treh loških voliščih:
Igorja Draksierja in Dušana Krajnika. Vprašanja zanju jim
lahko posredujete tudi na info@radio-sora.si. Kdo bo
škofjeloški župan po nedeljskih volitvah pa boste izvedeli
že takoj zvečer, ko se bodo zaprla vrata volišč in bodo prešteli glasove volivcev. Opozorili bi vas radi še na oddajo
Na planetu glasbe, v kateri bodo to sredo,po 17. uri poklepetali s Terezo Kesovijo, pa na oddajo Za varen vsakdan,
ko bodo v četrtek ob 17. uri spregovorili o varni uporabi pirotehničnih sredstev in drugih akcijah, ki jih policisti načrtujejo v tem prazničnem času.

Radio Potepuh, 91,0 Mhz (TELE-TV in SAT-TV)
(viWW.potepuh.com)
V torek ob ^2.10 bodo v studiu gostili župana Občine Bled
Janeza Fajfarja, ob 14.10 prisluhnite oddaji Moja Dežela, ob
15.10 pa Babičinim nasvetom. Sredina oddaja Rože&Vrt bo
ob 1 4 1 0 , ob 15.30 pa prisluhnite Mozaiku Slovenije, ki ga
pripravlja Agencija Sabaa. Opozorimo naj tudi na četrtkovo
oddajo S-O-S ob 14.10, v kateri bo voditelj Stane gostil Mitjo Zupana s policijske postaje Bled. V petkovi Moji deželi ob
14. uri vas bo Veronika povabila na izlet v enega izmed slo- '
venskih krajev; Saša Einsiedler pa vam bo ob 16.10 v oddaji Živimo lepo na simpatičen način predstavila gosta. Ponedeljkovemu Izzivu podjetništva lahko prisluhnete ob 10.30,
kako do boljšega počutja z naravo v Zdravstvenem kotičku
ob 12.10, ob 14. uri pa bodo v oddaji Turistični podmladek
gostje dijaki Srednje gostinske in turistične šole Radovljica.

Radio Triglav, 96,00 Mhz
(www.radiotriglav.si/spored/)
Danes je Radio Triglav na obisku v občini Tržič. Sreda bo
običajna, četrtek pa se ob 16. uri razglejte s Triglava na občino Radovljica, zimzelene melodije pa bodo na sporedu
ob 19.46. Petek se bo začel ob sedmi uri zjutraj s Kwa je
poj'news, sledila bosta planinski in davčni nasvet, bodica
in pohvala tedna bosta na sporedu ob 15. uri, uro kasneje
razgled s Triglava na občini Bled in Gorje, podjetniški ciccak pa bo ob 17. uri. Pravljična sobota se bo začela ob sedmi uri zjutraj. Z občino Naklo se bodo ukvarjali ob n . uri,
večerne ure so rezervirane za resno glasbo.

Radio Ognjišče, 102, 3,104,5

i^^S« 9 Mhz

(www.ognjisce.si/napovednik/napovednik.htm)
V torek ob 8.15 boste lahko spoznali Meddržavno sodišče v
Haagu, ob 11.45 pa slišali, zakaj so izstrelitev Atlantisa prestavila na januar 2008. Kaj uvedba štirinajstih pokrajin pomeni za življenje v naši državi, bo v sredo ob i7.uri povedal
minister dr. Ivan Žagar. Ob 20.30 bodo odprli svetopisemsko knjigo Razodetja. V četrtek ob 8.15 boste slišali razlago
grba Črnomlja, ob 18.15 pa o Miklavževem večeru šole
Abram. V petek ob 6.40 boste slišali nasvet Nika Miheliča o
vožnji v zimskih razmerah. Ob 13.30 bodo povabili, da spečete tudi figovo ali rožičevo potico. V oddaji Naš gost, v soboto ob 18.15, boste spoznali Bernardo - Benko Pulko, ki je
z motociklom v šestih letih obkrožila svet. V nedeljo ob
lo.uri bo prenos svete maše, ob 18.30 pa bodo v oddaji
Sakralna glasba predstavili deseto obletnico zbora svetega
Nikolaja iz Litije in njihovo novo ploščo Sacra Religio.

mniamja

STEZICE ŽE ŠTIRI DESETLETJA
V Osnovni šoli Bistrica so proslavili jubilej šolskega glasila Stezice. Edino glasilo v občini, ki
nepretrgano izhaja 40 let.
Stojan Saje

V

nekdanji Osnovni šoli heroja
Bračiča so v Jolskem
letu

1967/68 učenci
sedmih in osmih razredov
razmišljali, kaj početi v mladinski organizaciji. Mentorica Zvonka Pretnar je predlagala, da bi izdali glasilo.
Urednik je postal pokojni
Klavdij Puhar, ki je s sodelavci odbora pomagal uresničiti zamisel. Med predlogi iz
ankete je Jožica Koder izbrala ime Stezice. Naslovnico je
izdelal Kamilo Legat, učend
pa so zbrali prispevke. Na ciklostil so razmnožili sto izvodov prve številke, ki so jih
prodali Tržičanom.
Štiri desetletja pozneje je
izšla jubilejna številka Stezic, Predstavili so jo v Osnovni šoli Bistrica, kjer so 3. decembra pripravili slovesnost
ob 40-letnici izhajanja glasila. Kot je ugotovil ravnatelj
Štefan Žun, je danes njegova oblika in vsebina precej
drugačna, priprava pa še
vedno zahtevna. Menil je, da
so mladi ustvarjalci lahko za

OTROŠKA PERESA
Predpraznična prigoda
Petra pomaga prijateljici Poloni pripraviti presenečenje. Pečeta pisane piškote: prestice, potičke, poljubčke ... Pripravita potrebne pripomočke, prižgeta pečico pa pričneta. Pekač
pridno polnita, pečene piškote pa prelagata. Praznični pehar
postaja poln. Par piškotov posebej polepšata, povaljata pa
potreseta pomarančen posip. Pripravita precej porcij. Potem počijeta pa pregledata prečudovite piškote. Prav pridno
pomijeta pa pospravita pomazano posodo. Poželjivo pogledujeta po piškotih pa pogumno premagata požrešnost.
Petra pravi: "Polona, praznuj prijetne praznike! Pridem potem pojest par piškotov, preden pehar postane prazen."
"Prav," pravi Polona, "pa pridi pravočasno!"
Tina Klinar, 8. b, OŠ Gorje

Sedanji učenci so prikazali, kako je nastala prva številka Stezic.
zgled odraslim. To je potrdil
tržiSki župan Borut Sajovic,
ki je čestital sodelavcem glasila za prehojeno pot. Urednice Zvonka Pretnar, Jožica
Koder in Tanja Ahačič so se
spominjale uspehov in priznanj. Dina Pintarič je opisala glasilo, ki ga sedaj delata

Praznični december na šoli v Lescah
Na OŠ F. S. Finžgarja Lesce so ves november ustvarjali in
načrtovali za praznični december. Minuli ponedeljek so
na šoli pripravili kulturno prireditev, na kateri so sodelovali pevci mladinskega šolskega zbora, Promusica in Musike, šolska skupina Igramo se gledališče pa je zaigrala
predstavo Budilka v gozdu. Ob tem je potekala prodajna
razstava, na kateri je bilo možno kupiti voščilnice, okra-

novinarski in računalniški
krožek. Obiskovalci so izvedeli, da so v podružnici Leše
imeli glasilo Listki, v Kovorju pa izhajajo Mlade misli.
Stezice so edino glasilo v občini s tako dolgo tradicijo.
Program so pripravili
učend Timotej Koren, Rok

Legat, Žiga Mlinarič, Urban
Štular, Maja Oblak, Katja VaIjavec, Žan Zupan in otroški
pevski zbor z mentoricami.
Z glasbenim nastopom sta
presenetila Andrej Šifrer in
Matjaž Glavač. Za posladek
so razrezali torto in odprli
razstavo glasil.

Konec novembra so na podružnični šoli v Dražgošah
ustvarjali v praznični delavnici. K delu so povabili tudi starše
In stare starše. Pod spretnimi prsti so nastali simpatični
decembrski možički, primerni za razne dekoracije. A. H.

TISOČ UGANK ZA MALČKE

ske, dišavne vrečice, venčke, nakit, piškote, svečke, izdelke iz čebeljega voska, darilne vrečke ... "Precej izdelkov je
nastalo iz odpadnega materiala, saj smo eko šola. Obisk
je bil zelo dober. Veliko nam pomeni, da na prireditev prihaja ogromno bivših učencev," je dejala pomočnica ravnatelja Neda Golmajer in dodala, da izkupiček namenijo v
šolski sklad. A. H.

Tokrat vam Franc Ankerst zastavlja naslednjo uganko:
Kdo ima na nogi plavutki?
Kljun je rumen kot zlato,
vrat In veliki peruti
beli so, kot vse telo.
Ugotovite pravilen odgovor in nam najkasneje do petka
pošljite SMS z vsebino ug+rešitev+ime, priimek in
naslov na številko 031/691 1 1 1 . Izžrebali bomo nekoga,
ki bo prejel knjižno nagrado, ime nagrajenca pa bomo
objavili prihodnji torek. Pravilna rešitev uganke, ki smo
vam jo zastavili prejšnji teden, se glasi krava in trava.
Srečna nagrajenka je Maša Jevšek.

Sejem na O Š Cvetka Colarja privabil mnoge
Na OŠ Cvetka Colarja v Škofji Loki so v petek priredili
četrti božično-novoletni sejem. "Organizacijo prevzame
KUD, ki deluje na šoli, pri Izvedbi pa sodelujejo učitelji in
učiteljice razredne stopnje, gospodinjstva, tehničnega pouka, naravoslovnih krožkov in izbirnih vsebin. Pri pouku
in na tehniških dnevih nastajajo voščilnice, okraske in darila," je pojasnila učiteljica Marjanca Trilar. Na stojnicah
so se tako bohotile raznovrstne voščilnice, štalce in jaslice iz naravnih materialov, betlehemska mesta iz slporeksa, ikebane, svečke, svečniki, palčki, zvončki, ovčke, okraski za novoletne jelke, piškoti, darilne vrečke ... "Pestra izbira, iznajdljivost in izvirnost na sejmu ponujenih izdelkov so dokaz, da je bilo potrebno veliko ur dela, vztrajnosti in natančnosti in predvsem dobre volje," je poudarila
Trilarjeva In dodala, da se zahvaljujejo vsem, ki so z obiskom in nakupi podprli njihova prizadevanja. A. H.
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Sestavila: Eva in Bine

OŠ Lesce je eko šola, zato so precej izdelkov naredili iz
odpadnega materiala.

Navodilo za reševanje:
V mrežo uvrstite številke od 1 do 6.
Upoltevajte:
1. V vsaki vrstici je vsaka številka vpisana le enkrat,
ž. V vsakem stolpcu je vsaka številka vpisana le enkrat.
3. V vsakem pravokotniku z 3 x 2 polji je vsaka številka
vpisana le enkrat.

AVTOMOBILIZEM
v i t UGLAJENOSTI
Test: Ford Tourneo Connect i.8 TDCi Fresh

oumeo Connect je
manj ši sonxlnik bolj
z n a n ^ Transita, ki
mu je zagotovil
ustrezno tržno popotnico, seveda pa si je moral sam izboriti mesto med neusmiljenimi

odločilruh dodatnih 17 dolžinskih centimetrov, za kolikor je
podaljšani Toumeo Connect
daljši od običajne različice,
vanj pa gre do 1 8 9 0 litrov tovora, ki lahko tehta do 8 0 0 kilogramov. Za pogon skrbi
znani in preizkiišeni 1,8-litrski turbodizelski štirivaljnik,
ki ima zadostno zalogo navo-

tekmecL Ker to ni lahko, je bila
logična rahla kozmetična prenova, saj nekatere znamke prihajajo že s povsem novimi ali
vsaj temeljito prenovljenimi
modeli. Toumeo Connect je
najbolj pogodu tistim, ki želijo
imeti dostavnik za poslovne ali
obrtne namene, in takrat, ko
niso v službi, avtomobil, s katerim lahko prevažajo sebe in
svojo družino. V primeru, ko
ima vozilo več kot pet sedežev,
se že začne brisati tudi meja
med lahkimi dostavniki in drugimi velikoprostorskimi avtomobili. Zanimivo je, da se s
tem vozilom lahko pelje kar
osem potnikov, pri čemer je

ra, da med praznim in polno
obremenjenim avtomobilom
ni čutiti prevelike razlike, gjbi
prestavne ročice petstopenjskega ročnega menjalnika pa
so precej grobi in malce oživljajo tovomjaško dušo. Voznikovo delovno mesto je zasnovano povsem v slogu
osebnih avtomobUov in z
osvežitvenim posegom je armaturna plošča postala še nekoliko bolj elegantna. Tourneo Conncet je torej nekje na
pol poti med prostornim,
vendar ne elegantnim potniškim avtomobilom, ki lahko
po potrebi postane družinski
ali podjetnišd tovomjaček.

O

Matjaž Gregorič

T

POD OKRIUEM
VELIKEGA BRATA
Volksw/agen bo januarja k nam pripeljal novega športnega terenca Tiguana.
O

emški Volkswagen je precej dolgo okleval z vstopom v razred
športnih terencev. Ker pa je
njihov Touareg postal uspešnica, je bila skoraj logična odločitev še za nekoliko manjši
avtomobil, ki zna voziti po
gladkem asfaltu in tudi po
brezpotjih. Tako je nastal
manjši bratTiguan, ki s svojo
zunanjostjo odraža vsestransko pripadnost Volkswagnovi
hiši, hkrati pa nagovarja kategorijo kupcev, za katero se puUjo vsi pomembni avtomobilski proizvajalci.
Zanimivo je, da imajo vsi
bencinski in dizelski motorji
pomoč turbinskega polnilnika. Osnovni pogonsld stroj je
14-litrski bencinski TSI ( u o
kW/i50 KM), sledi 2,0-litrski
turbodizel (103 kW/i4o KM),
nato prideta še močnejši 2,0litrski turbodizel (125 kW/i7o
KM) in 1 4 litrski TSI z enako
močjo, ki bo dobil še močnej-

N

OSNOVNI TEHNIČNI PODATKI
Cibna prostornina: 1753 ccm
Največja moč pri v/min: 8i kW/iio KM
Najvišja hitrost: 167 km/h
Poraba goriva po EU norm.: 6,7/ 5,2/ 6,0 l/ioo km
Maloprodajna cena: 22.412 EUR
Uvoznik: Summit Motors, Ljubljana

Okrasite ulice!

Matjaž Gregorič

Novi policijski
avtomobili
Slovenski prometni policisti
so prejšnji teden dobili deset
novih belo-modrih patruljnih
policijskih vozil. Patruljne avtomobile znamke Škoda Superb comfort 2,8 V6, ki so
opremljeni tudi z videonadzornim sistemom Provida,
bodo pri svojem delu uporabljali policisti pred vsem
na avtocestah. M. C.

Nai se novoletna zabava z
vrhunskimi vozili KIA prične.
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šo 2,o-litrsko različico (147
k W / 2 0 0 KM). Pogon je pri
osnovnih motornih izvedbah
lahko speljan k sprednjim, pri
močnejših pa k vsem štirim
kolesom. Tiguanova notranjost je zgledno urejena po
hišnem zgledu, medtem ko
se z inovativno tehnologijo
navigacijskega sistema po
brezpotjih lahko pohvali
osrednji komunikacijski sistem, ki vključuje tudi radij-

ski sprejemnik s CD in DVD
zgoščenk. Volksvvagnov novinec se bo z izhodiščno

ceno 26.634 evrov spopadal
predvsem s tekmeci z Daljnega vzhoda.

Avtohiša Vrtač, d.o.o. Kranj
Pooblaščeni prodajalec in serviser

Delavska cesta 4
4000 KRANJ
tel.: 04 27 00 200
faks: 04 27 00 222
www.avtohisavrtac.si

NADAUEVANKAGRE NAPREJ
Kia je spravila na ceste še trivratno različico že zdaj uspešnega Cee'da.
O

Matjaž Gregorič

atanko pred letom dni je južnokorejska Kia v
slovaški
Žilini
zagnala svojo prvo evropsko
tovarno, iz katere je začel
prihajati njihov nov model
Cee'd. Sprva kot petvratna
različica, nato v kombijevski izvedbi in nekaj tednov
pred načrti še kot trivratni

N

P r o _ C e e ' d . Oblikovalci so
Zasnovali dinamično karoserijsko podobo, ki napeljuje na športnost, prav zato pa
naj bi trivratni Cee'd privlačil predvsem mlajše kupce.
Dodatne športne atribute
prispevajo tudi nekoliko
znižano podvozje, spremenjena m a s k a hladilnika,
drugačne zadnje luči in
druge podrobnosti, športnemu navdihu je dekio sledila tudi notranjost.

Motorjev je oziroma bo
šest, trenutno sta na voljo
1,6-litrski bencinski ( 9 0
k W / i 2 2 KM), njegov 2,0litrski sorodnik (105 kW/i43
KM) ter 1,6- ter 2,0-litrska
turbodizla (85 kW/ii5 KM,
oziroma 103 k W / i 4 0 KM).
Oprema je trenutno razdeljena med dva bogatejša nivoja,
bolj "plebejske" različice pridejo nekoliko kasneje. Cene
za Pro_Cee'd se začenjajo pri
15.900 evrih.
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NAGRADNA KRIŽANKA
Oliver Dragojevič

najpopularnejši hrvaški glasbenik
in večni romantik
Prve prave uspehe je doživel na splitski Prokurativi. kjer je leta 1974 v
velikem slogu osvojil prvo mesto s skladbo "Ča če mi Copacabana".
"Galebi ja" (1975), "Skalinada" (1976), "Malinkonija" (1977), "Romanca" 0977). "Poeta" (1978). "Oprosti mi, pape" (1978). "Vjeruj u
ljubav" (1979), "Nadalina" (1980), so le nekatere od njegovih zdaj že
legendarnih antologijskih splitskih festivalskih uspešnic. Njegov
album Dvi, tri riči iz leta 2000 dokazuje, da je Oliver le eden.
Kako bi se dalo drugače razložiti dejstvo, da po vseh teh letih na
hrvaški estradni sceni še naprej z enako energijo privlači vse generacije? Zatorej se ne gre čuditi, da je bil ta album prodan v platinasti
nakladi, kar pomeni več kot 50.000 izvodov.
Decembra bo s spremljevalno zasedbo Dupini nastopil na
velikem humanitamem koncertu, ki bo 15« decembra 2007 v dvorani
Zlato polje v Kranju. Z nakupom vstopnice prispevate
2 eur za otroke iz poplavljenih območij, Toyota Lovše
pa bo zbrani znesek še podvojila.

Veliki humanitarni koncert dalmatinskega romantika

ppm.

otroke iz poplavljenih območij«

OLIVER

Dragojevič & Dupini
KRANJ
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Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk 2
oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz Križanke) pošljite
na dopisnicah do ponedeljka, 27. decembra 2007, na
Gorenjski glas, Bleivveisova cesta 4, 4000 Kranj, p.p. 124.
Dopisnice lahko, oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega
glasa pred poslovno stavbo.

D R U Ž A B N A KRONIKA

GLASBENI DIAMANTI
Dobili smo nove glasbene nagrade s prestižnim imenom diamanti in naj smrkavca in smrkljo
letošnjega leta. S smokingi smo Slovenci bolj na 'vi' kot na 'ti'.
Alenka Brun
lovenska glasbena
scena je dobila nove
nagrade. Na pohodu so diamanti,
prestižne glasbene
nagrade po izboru ljudstva,
kjer strokovne komisije nimajo svojega prostora.
Diamanti nagrajujejo kar
deset kategorij. Dobili bomo
pop diamant, ročk diamant,
turbo diamant, on diamant,
ona diamant, videosftot diamant, novinec/novinka diamant, življenjsko delo diamant, [>esem leta diamant in
DJ diamant. Najdemo pa še
tri dodatne kategorije, ki se
nanašajo na spletni brskal-

S

nik Najdi.si. Diamant bodo
dobili še tisti, ki so jih največkrat iskali med glasbeniki,
Prvi krog glasovanja se je že
zaključil, polfinale bo januarja, finale februarja. Diamanti
so sicer stekleni, a neprecenljive vrednosti za glasbenike,
saj bodo predstavljali pripadnost občinstvu in priznanje
za dobro opravljeno delo.

nato zaupala, ob kakšnih priložnostih ga gospodje lahko
oblečejo, na koncu pa je sledil
še prikaz zavezovanja nepogrešljivega metuljčka. Igralec
Demeter Bitenc je dodal, da
slovenska smetana pravzaprav nima nobenega takšnega dogodka, da bi bil smoking
dejansko predpisan. Morda
bo kaj bolje, ko bo obnovljena
ljubljanska opera.

Blagovna znamka Sens je
pred kratkim pripravila čmobelo prireditev, na kateri je
predstavila svojo kolekcijo
moške večerne toalete. Tokrat
je bil v središču pozornosti
smoking oziroma frak. Stilistka Slavka Pajk je povabljene
goste najprej poučila, kaj
smoking pravzaprav je, jim

Na Miklavža je Ljubljana
po nekaj letih znova gostila
prireditev Naj smrklja in naj
smrkavec. Izbor je potekal v
ljubljanskem
BTC-Cityju,
kjer so se predstavile finalistke in finalisti ter nekaj vročih
glasbenikov s slovenske in
hrvaške glasbene scene. Nastopili so Casanova, Manca

glasbenicami in skupinami.

Špik, Alya, Omar z bandom
Kareem in Luka Nižetic'. Prireditev je povezovala Živa
Vadnov, ki smo jo v vlogi voditeljice srečali že na Diamantih - ko se je zaključil
prvi krog glasovanja.
Med dvanajstimi finalisti osmimi dekleti in štirimi
fanti - je petčlanska žirija za
naj smrkljo leta 2 0 0 7 izljrala
trinajstletno Niko Orešnik iz
Žalca, za naj smrkavca pa
osemnajstletnega Damjana
Tomažina iz Škocjana. Svoja
zmagovalca pa so izbrali tudi
bralke in bralci revije Smrklja. Za naj smrkljo so izbrali
šestaajstletoo Anjo Emeršič
iz Maribora, za naj smrkavca
pa sedemnajstletaega Denisa Huskiča iz Črnomlja.

VRTIMO GLOBUS
Od ujetnice do voditeljice
Devetnajstletna Natascha Kampusch, ki
je lani po osmih letih ujetništva ušla
ugrabitelju VVolfgangu Priklopilu, bo vodila svojo pogovorno oddajo z naslovom
Natascha Kampusch se pogovaija z ..., ki
jo bo predvajala avstrijska televizija Puls
4. Za začetek bo gostila znane Avstrijce,
kasneje pa tudi zvezde svetovnega formata. Ob novem
izzivu pravi, da bi rajši sooblikovala medijske vsebine,
kot da je pasiven objekt medijev, pa tudi sicer s e po i6
mesecih svobode izjemno dobro prilagaja normalnemu
življenju.

Maddox pisal Božičku
Najstarejši posvojenec Angeline Jolie in
Brada Pitta Maddox je napisal pismo
Božičku, v katerem ga v imenu brata in
sester prosi za darila. Štiriletni Pax si želi
dvd predvajalnik in avtomobile na daljinsko upravljanje, leto in pol stara Shiloh
bi rada punčko in nekaj knjig, dveletna
Zahara pa obleke za princesko in punčko, ki joka. Na
koncu je pripisal, da si sam želi dinozavra na daljinsko
upravljanje, za kar je prosil babico Jane (Pitt), a ni prepričan, da ga bo dobil.

Sedel bo 48 dni
Zvezdnik televizijske serije 24 Kiefer Sutherland je še eden slavnih, ki j e zaradi
vožnje pod vplivom alkohola pristal v zaporu. Potem ko je na sodišču
priznal
krivdo, je bil obsojen na 48 dni zaporne
kazni, saj je kljub pogojni kazni iz leta
2 0 0 4 spet vinjen sedel za volan. Minulo
sredo se je že zglasil v zaporu v kalifornijskem mestu
Glendale, kjer bo odsedel polno kazen, tako bo božič,
novo leto in 41. rojstni dan dočakal za zapahi.

1

Strog oče
Zlatan Čordič - Zlatko rapa. Ko so ga na prvih Diamantih
Pevka Žana m njen maneken Dani pričakujeta otroka, tokrat
napovedali kot pevca, se je kar nekaj časa smejal, r Foto: zakiop pa je Žana poleg svoje skladbe zapela še Molitvo./FotoiZaUop

Atomični Mateja in Špela sta se na prvi 'diamantni'
prireditvi pojavili v belih plaščkih. / foto zaviop

Med osmimi dekleti In štirimi fanti smo na Miklavža znova
dobili slovenskega smrkavca in smrkljo. Tokrat sta bila to
trinajstletna Nika Orešnik iz Žalca in osemnajstletni
Damjan Tomažin iz Škocjana. /FOIO.TK

Ameriški raper Snoop Dogg je do svojih
otrok zelo zaščitniški, kar se je pokazalo
tudi na tiskovni konferenci, ko je njegova osemletna hči Cori na vprašanje, kdaj
ji bo oče dovolil oditi na zmenek, brez
premisfeka odgovorila, da ko bo stara 77
let. "Najprej jih malo kritiziram, nato pa
pohvalim," svoje vzgojne metode pojasnjuje glasbenik,
ki otrokom na ta način da vedeti, da od njih pričakuje
več, saj so bolj sposobni, kot mislijo.

Stilistka Slavka Pajk je dovolila, da tudi na njej preizkusijo
zavezovanje metuljčka. / FOI»: ZJHOP

Žirija, ki je izbrala naj smrkavca: 'pričeskar' Smiljan
Škarica, predstavnica Nokie Lili Cizel, vizažistka Tina
Fabjan, miss Universe Slovenije 2007 Tjaša Kokalj in
urednica revije Cordana Sredojevič - Coga./Foto^TK

Tina Veselinovič je pravi ško^eloški slavček. Ž e od
malih nog je vajena nastopanja in petja. Obvlada
šansone, ker pa Ima rada temnejšo garderobo, s e tudi
njena glasbena skupina imenuje Chatte noire ali Črna
m a č k a . / Foto. l.n«Kpan

