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Pokljuka gosti najboljše biatlonce
Na Pokljuki so se včeraj začele tekme svetovnega pokala v biatlonu.
Za začetek je zmagal Norvežan Svendsen. Pohvale organizatorjem.
MAJA BERTONCELJ

Rudno polje - Pokljuka ta konec tedna gosti tekmo svetovnega pokala v biatlonu. Če so
v Kranju tekmo v smučarskih skokih morali odpovedati, so pokljuški delavci v
boju z naravo zmagali. Proge
so odlično pripravljene, kar
so potrdili tudi tekmovalci in
vodje ekip. "Priprave smo začeli že konec poletja. Izkoristili smo vsako minuto, ko so
bile razmere primerne za izdelovanje umetnega snega.
Zapadlo je tudi nekaj naravnega snega, tako da je idila
na Pokljuki prava. Stalno je
delalo od deset do petnajst

ljudi, zadnjih štirinajst dni
pa okoli trideset," je bil zadovoljen Janez Kunstelj, vodja
tekmovanja.
Včeraj sta bili na programu
najdaljši preizkušnji. Pri moških je prvič v karieri zmagal
Norvežan Emil Hegle Svendsen. Dvaindvajset-letnik, ki
velja za naslednika Oleja Einarja Bjoemdalna, slednji je
bil tokrat šele 20., je na tekmi
prvič zadel vseh dvajset tarč:
"Poleti in jeseni sem veliko
treniral streljanje. Počutim
se res neverjetno. Sedaj bom
proslavil to zmago, šele potem bom začel razmišljati o
sobotni tekmi." Drugi je bil
Nemec Alexander Wolf, tretji

pa Ukrajinec Sergej Sednev.
Izmed Slovencev je drugič
letos do točk prišel Klemen
Bauer. S štirimi zgrešenimi
streli je bil 24. Za moško tekmo so startale še ženske,
vendar brez naše Tadeje
Brankovič Likozar, ki se je
odločila, da bo zaradi težav z
ramo nastopila le na sobotni
sprinterski preizkušnji in v
nedeljo v štafetL Ženska tekma se do zaključka naše redakcije še ni končala. Danes
na Pokljuki ni tekem, jutri
bosta oba sprinta (ob 11.30 za
moške in ob 14.15 za ženske), v nedeljo pa še štafetni
preizkušnji (ob 10.30 za moške in ob 14.15 za ženske).

Državni svet vodi Blaž Kavčič
Napovedi, da bo državni svet spet vodil Gorenjec, so se izpolnile: to je
Blaž Kavčič iz Dorfarij.

Biatlonca iz Ihana Peter Doki in Klemen Bauer. Slednji je drugič letos prišel do točk
svetovnega pokala./Foto:Tiiiacx>ii

ŠKOFJA LOKA

V nedeljo volitve
na treh voliščih
Volivke In volivci na G o d e š i č u , C o s t e č a h in pri S v . Lenartu b o d o v nedeljo, i 6 . de-
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c e m b r a , z n o v a volili škofjeloš k e g a ž u p a n a . Izbirali b o d o

DANICA ZAVRL Ž I E B I R

m e d D u š a n o m Krajnikom in

Ljubljana - V sredo je bil na
ustanovni
seji
novega
državnega sveta za predsednika izvoljen Blaž Kavčič. V
tajnem glasovanju ga je podprlo 22 državnih svetnikov,
njegova najresnejša protikandidata sta bila Jože Mencinger in Alojz Kovšca. Novi
predsednik državnega sveta
je že vodil prvo sejo državnega sveta. Na njej so izvolili
tudi podpredsednico Lidijo
Jerkič, novi sekretar državnega sveta pa je postal Marjan
Maučec.
Blaž Kavčič je pretežni del
svoje poklicne kariere delal v
gospodarstvu, tudi sedaj dela
kot direktor razvoja v podjet-
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"So vam vrnili velik del vplačanega denarja?"
Posebno obvestilo!

Predsednik državnega sveta je postal Blaž Kavčič.
ju Loka inženiring. V politiki
pa je tudi že dodobra prekaljen. Kot dan LDS je bil leta
2 0 0 0 izvoljen za poslanca
državnega zbora. Dejaven je

Cenjene stranke obveščamo, da smo zaradi izjemnega zanimanja za množico odličnih

tudi v domači občini in je že
četrti mandat član škofjeloškega občinskega sveta.
^

2. s t r a n

naložbenih priložnosti delovni čas podaljšali, vstopne stroške pa znižali!
080 P S
www.financna-tocka$i

HkKD Finančna točka
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Hude: "Prisegli smo
fnolkl"

Veliko prostora,
še več znanja

V Kamnik se vrača
mamut

Zamujamo,
okolje pa ne čaka

Komunala Kranj od ponedeljka odvažd brneti rid Mdb Mt^ždklu. PFT;d:>Uivniki kranjske občine ter Mlake in Tenetiš so se že sestali z medislorjem
Rudijem Tavčar,em. V postopku mediacije imajo vsi možnost razložiti
svoje poglede na problematiko.

Ob prazniku tržiike občine so odpr
ptiiidke k Osnovni šoli Bistrica. Pole
novih učilnic in itabinetov so dobi
sodobno knjižnico, razred z raiuna
niš<o opremo, prostore za upravo
zobno ambulanto. Vse skupaj je sta
1,7 milijona evrov.

Obč na Kamnik bo na sotočju Kamniške Bistrice In Nevljice postavila
skuipturo mamuta v naravni velikosti. Dolg bo dobrih šest metrov in visok Štiri metre. Izdelal ga bo kipar
Miha Kač iz Bistričice pri Kamniku.

Prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj, klimatologmja in redna profesorica na Biotehniški fakulteti, je z mednarodno
skupilo združenih narodov za podnebne spremembe in Alom Gorom
ena cd dobitnic letošnje Nobelove
nagrade za mir.

VpeUk bo precg jasno,
popddne bo oblačnost
naraščala. V soboto in ned^o
bo oblačno, občasito bo rahlo
sneži/o. Mrdo in vetrovno bo.
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POLITIKA
Velemesto alf podeželje povsod doma.

danica.zavrl@g-glas.si

Državni svet vodi Blaž Kavčič
i

1. stran

Za člana državnega sveta,
zastopnika lokalnih interesov, sta ga predlagala občinska sveta Kranj in Tržič, v volilni enoti na Gorenjskem pa
so m u elektorji novembra
prisodili največje število glasov. Premagal je tudi dosedanjega predsednika državnega sveta Janeza Sušnika.

Ngvi Tiguan vos pripelje vedno no cilj, vseeno kom ite nomenjeni.
ObiiSte n a i Volicsvvognov solon, kjer vos ie iolto novi Tiguon.

Tiguan

A v t o h i š a V r t a č , d . 0 . 0 . Kranj
Delavsko cesto 4 , 4 0 0 0 K R A N J
tel.: 04 27 0 0 200, faks: 04 27 0 0 2 2 2
www.avtohiBavrfoc.si
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izžrebanemu

naročniku

časopisa

Gorenjski Glas

V svojem govoru ob izvolitvi je prvi državni svetnik poudaril, da se bo zavzemal za
tvorno sodelovanje in da ima
dovolj pozitivne energije, volje in veselja za profesionalno
delo pri vodenju državnega
sveta. Po izvolitvi je tudi dejal, da ne bi želel biti opozicija, in upa, da ga vlada ne bo
postavila v ta položaj. Sicer se
mu zdi vloga državnega sveta
pomembna v parlamentarni
demokraciji.
Nove državne svetnike je
nagovoril predsednik državnega zbora France Cukjati.
Čestital jim je k izvolitvi, sedaj že bivšemu državnemu
svetu in njegovemu predsedniku Janezu Sušniku pa se je

Novi državni svet s predsednikom Blažem Kavčičem (na sliki v prvi vrsti drugi z leve)
zahvalil za opravljeno delo.
I2aazil je upanje, da se bo dobro sodelovanje nadaljevalo
tudi v času predsedovanja
Svetu EU. Dotaknil se je tudi
zamisH o "prenovi" državnega sveta. Dobro delo je zaželel tudi novemu predsedniku
državnega sveta Blažu Kavči-

ču. Čestitke novoizvoljenemu predsedniku pa je izrekla tudi predsednica LDS Katarina Kresal.
Državni svet, ki sicer šteje
40 članov, od tega 2 2 predstavnikov lokalnih interesov,
drugi pa zastopajo posamezne dejavnosti in poklice, še

ni popoln. Dve svetniški mesti še nista zasedeni, in sicer
še ni predstavnika obalnih
občin in zastopnika samostojnih poklicev. Volitve zaradi domnevnih volilnih nepravilnosti še niso bile opravljene, ustavno sodišče je njihovo izvedbo zadržalo.

Knjigo prejme MILKA DOLENC iz Kamne Gorice.

KOTIČEK ZA NAROČNIKE

Zvesti Gorenjskemu glasu
"Najljubša mi je tura v dolino Voje. To pa zato, ker je prekrasna v vseh letnih časih," pravi Ivanka Vrbek, domačinka
iz Okroglega. Z moženn se vsak dan, ne glede na vreme, odpravita na sprehod do Naklega. Kot pravi, je to dobro za
zdravje in splošno počutje. Prehodila sta tudi že velik del
Pohorja, mož Ivan je namreč Štajerec. S 17 leti je prišel delat v Kranj, kjer sta se tudi spoznala. Ivan je najmlajši od 12
otrok, na Štajerskem imata tako veliko sorodnikov, ki jih
zelo rada obiskujeta, še posebej pa se veselita trgatve.

Draksier in Krajnik spet na volitve
DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Škofja Loka - Dušan Krajnik
in Igor Draksier se bosta na
ponovnih volitvah v nedeljo
že tretjič potegovala za županski položaj, in sicer na
Godešiču, v Gostečah in pri
Sv. Lenartu, kjer je po odločitvi upravnega sodišča razveljavljen rezultat lanskih županskih volitev. Dušan Krajnik, ki se je na rezultate volitev za župana pritožil na
upravno sodišče, češ da so

bile storjene številne nepravilnosti, je včeraj sklical novinarsko konferenco. Pravi, da
je po dvanajstih letih vladavine Igorja Drakslerja v Škofji
Loki čas za spremembe. V
občini po 16. decembru napoveduje drugačne čase, načrti se bodo uresničili veliko
prej kot pod vladavino sedanjega župana. Drastičnih
sprememb v občinski upravi
pa n e bo, sposobni bodo ostali, tudi načrtov sedanjega
občinskega vodstva ne bo po-

Otoček sredi jezera...
MATEVŽ P I N T A R

Bled • Blejce in Blejčane smo
povprašali o dveh temah o
nezakonito postavljeni ograji
okrog Vile Rog, Id onemogoča prost dostop do jezera, in o
prenovi T V D Partizana. Da
bi moral lastnik vile spoštovati odločbo gradbenega in-

Ivanka Vrbek
Ivanka je naročnino na Gorenjski glas prevzela od pokojnega očeta, ki je bil naročnik že od samega začetka izhajanja
časopisa. Brati začne na prvi strani, preleti naslove; če jo tematika pritegne, z veseljem prebere članek. Obvezno pregleda zadnjo stran in prebere anketo. "Lokalni časopis moraš imeti naročen, da lahko objaviš različne oglase in zahvale," razloži navezanost na Gorenjski glas. Ob raznih obletnicah, rojstvu, krstu, birmi z veseljem napiše slavljencu verz.
Za dobre znance sestavi tudi življenjepis v verzih. V prostem času tudi slika na steklo. E. N.

špektorja in ograjo odstraniti,
vas je pritrdilo skoraj devet
desetin sodelujočih. Pritrdili
so, da je prost dostop do jezera vrednota, zakonov pa se
moramo držati vsi. Obratno,
da je zasebna lastnina najpomembnejša, in kdor se lahko, naj se "znajde", pa menijo le štirje odstotki vprašanih.

stavljal na glavo, pač pa nadaljeval gradnjo poljanske obvoznice, urejanjem Kapucinskega predmestja, preselitvijo Unitecha ... Volivke in volivce vabi, naj pridejo na volišča, če želijo, da se v Ško^i
Loki kaj premakne naprej.
Sedanji župan Igor Draksier v nasprotju s protikandidatom ne organizira predvolilnih druženj, temveč z občani razpravlja le, kaj se pri
njih dela. Pravi, da se je pred
časom dvakrat srečal s kraja-

ni Gosteč, bil na odprtju obnovljene ceste Lenart-Luša,
na Godešiču pa krajanom
razlagal o n a č r ^ za vodovod
in kanalizacijo. Sicer pa v
zvezi z nedeljskimi volitvami
pričakuje, da bodo ljudje razvojne premike občine ocenili
pozitivno in m u dali možnost, da jih s svojo ekipo izpelje do konca. Čeprav je treba prvič v Sloveniji volitve
ponavljati, pričakuje, da
bodo ljudje šli na volitve in
oddali svoj glas.

Naj občina Bled prenovi

lastnikov vil ob jezeru in na
njenem mestu zgradi stanovanja, apartmaje ali igralnico.
Spet je bil odziv na našo
raziskavo zelo velik. Sodelovalo je skoraj 6 0 odstotkov
poklicanih. Za vse, ki bi želeli postati novi naročniki, s m o
v božično novoletnem času
pripravili ugodne naročniške
pogoje in lepa darilca. Vašega klica za naročilo bomo veseli v Klicni studio slepih na
telefon 517-00-00.

TVD Partizan in ga da v uporabo društvom, ki nimajo svojih prostorov, ter zagotovi večnamensko dvorano za manjše prireditve.^ Predlog podpira
kar 9 2 odstotkov vprašanih,
in pritrjuje, da smo to ne nazadnje dolžni našim prednikom, ki so dvorano zgradili s
svojimi prostovoljnimi prispevki. Le štirje odstotki pa
menijo obratno in se strinjajo, da naj stavbo kupi kdo od

Se strinjate, da občina Bled prenovi T V D Partizan
In ga da v uporabo druStvom, ter zagotovi
večnamensko dvorano za manjše prireditve>

Ali bi moral lastnik vile spoštovati odloibo
gradbenega inšpektorja in ograjo odstraniti?
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Hude: "Prisegli smo molk!"
Komunala Kranj od ponedeljka smeti odvaža le na Malo Mežaklo. V torek so prvič za skupno mizo s
pomočjo mediatorja sedli predstavniki kranjske občine ter Mlake in Tenetiš.

Na kranjski občini so potrdili, da naj bi mestni
svet pobudo obravnaval na eni od prihodnjih sej.
Mlaka bi šla uradno lahko na svoje, če bodo
izpolnjeni pogoji, leta 2010.

S U 2 A N A P. K O V A Č I Č

Kranj - Pr\i skupen sestanek
predstavnikov kranjske občine, Komunale Kranj, Krajevnih skupnosti Kokrica in
Tenetiše, civilne iniciative
Mlaka Tenetiše in Društva
za ohranitev Udinboršta z
mediatorjem Rudijem Tavčarjem je bil v torek v prostorih ministrstva za okolje
in prostor v Ljubljani. Da se
poišče mediator v zadevi
smetišče Tenetiše, sta pred
časom sklenila minister za
Rudi Tavčar
okolje in prostor Janez Podobnik in kranjski ž u p a n
Miran Hude, predsednik
Damijan Peme. "V procesu
Društva za ohranitev Udinmediadje imajo vse vpleteboršta, je povedal: "Ob konne strani možnost razložiti
cu sestanka smo vsi prisegli,
svoj pogled na problematida o v.<!ebini pogovorov ne
ko ter razvoj odlagališča odbomo govorili. Lahko v a m
padkov oziroma območja
povem le, da je bilo vzdušje
sedanjega odlagališča v Tedobro, kar "našo stran" navnetišah. Vse strani so jasno ; daja z optimizmom. Želimo
izrazile pripravljenost za resi, da bi skupaj z občino naševanje nastale situacije v
šli primemo novo vsebino za
smeri zakonskih okvirov in
območje, na katerem je do
ohranjanja čistega okolja,"
sedaj obratovalo smetišče v
je povedal mediator Rudi
Tenetišah." Tudi Aleš SladoTavčar.
jevič, direktor kranjske ob-

Mlaka hoče oditi
na svoje

SUZANA P . KOVAČIČ

Aleš Sladojevič

Miran Hude

činske uprave, je bil redkobeseden. Povedal je, da so se
zavezali k molčečnosti, da ne
bi v javnosti prihajalo do različnih interpretacij. Dogovorili SO se za naslednji sestanek, zanj pa datuma še niso
določili.
Komunali Kranj je v ponedeljek potekla pogodba za
odvoz smeti v Kovor. "Do
novega leta bomo odpadke
iz vseh šestih občin odvažali
in odlagali na odlagališče
Mala Mežakla. Stroški (pre-

voz, priprava odpadkov in
odlaganje na drugi deponiji)
so se posledično povišali za
530 tisoč evrov na mesec.
Zato smo predlagali povišanje cen storitve ravnanja z
odpadki. Zdaj čakamo sklepe občinskih svetov, temu
sledi še sklep vlade. Po novem letu še vedno ostaja
možnost Mala Mežakla, pa
tudi Logatec in Celje," je
sporočila Klara Škrabec,
predstavnica za stike z javnostjo na Komimali Kranj.

Ekologi podpirajo domačine
člani Zveze ekoloških gibanj Slovenije so obiskali deponijo Tenetiše. Podpirajo zahteve krajanov
Mlake in Tenetiš.

Kranj - Krajan Mlake Miran
Hude je že pred posvetovalnim referendumom o gradnji regijskega centra za ravnanje z odpadki v Tenetišah
poudaril, da bi se raje uddežil referenduma, na katerem
bi se krajani Mlake opredelili do tega, ali hočejo imeti
svojo laajevno skupnost.
Mlaka je zdaj del Krajevne
sk-upnosti (KS) Kokrica. "Župan je povedal, da bo razpravo o tem uvrstil na eno od jesenskih sej," je povedal Miran Hude. Mlaka ima približno 1 5 0 0 prebivalcev, voljo krajanov sosednjih Srakovelj in Ilovke, ali se želijo pridružiti Mlaki, pa bodo še
preverili, je povedal Hude, in
dodal: "Kulturni dom in
kakšno veselico imamo lahko še skupaj s Kokrico, drugo pa bo treba deliti. Ne
bamo podlegli nobenim pritiskom ali grožnjam, da
bomo zaradi želje po odcepitvi prikrajšani za kakšno
investidjo."
Stališče kranjske občine je
sporočila predstavnica za stike z javnostjo Mendi Kokot:
"Krajevni skupnosti Kokrica

GG I
STOJAN SAJE

Kranj - Ekološka patrulja
Zveze ekoloških gibanj Slovenije je obiskala organizatorje protestne zapore pred
dep)onijo odpadkov Tenetiše.
Pogovarjala se je s predstavniki dvilnih inidativ naselij
Mlaka in Tenetiše ter d a n i
odbora za varstvo okolja KS
Kokrica.
Zveza je sprejda več sklepov. Podpira zahteve krajanov, ki so zbrani v dvilnih

iniciativah in Društvu za
ohranitev Udinboršta, da se
deponija takoj zapre. Zahteva takojšnjo okoljsko in tehnološko sanacijo deponije.
Nasprotuje gradnji regijskega centra za ravnanje z odpadki v Tenetišah in nadaljnjemu odlaganju odpadkov.
Ugotavlja, da občinski referendum ni upošteval Aarhuške konvendje; zaradi kratkega časa od razpisa člani d vilnih inidativ niso mogli
enakopra\no predstaviti svo-

jih stališč na javnih tribunah. Zveza zahteva od ministra za okolje in prostor takojšnjo izdajo negativnega
okoljevarstvenega dovoljenja
za deponijo Tenetiše, saj
molk ministrstva ne koristi
nikomur.
V dopisu, ki ga je zveza naslovila tudi na vlado RS, ministrstvo za javno upravo,
Mestno občino Kranj in gorenjske župane, je dala konkretne predloge. Pripravila
bo program komunikadje za

Smeti nič več v Kovor
STOJAN SAJE

Tržič - V ponedeljek, 10. decembra, so zadnjič pripeljali
odpadke iz Kranja na komunalno deponijo v Kovorju.
Kot je povedal v. d. direktorja Komunalnega podjetja
Tržič Sebastijan Zupane, so
od 2. novembra odložili na
njihovo odlagališče 2.555 ton
prebranih, stisnjenih in
zmletih odpadkov iz Mestne
občine Kranj in petih okoh-

ških občin. Za to uslugo jim
bodo plačali okrog 222 tisoč
evrov.
Ta denar bodo porabili za
pokritje stroškov tekočega
poslovanja in urejanje deponije Kovor. Pripravljajo nam r e č postavitev enote za
kompostiranje bioloških odpadkov, zgraditi pa morajo
tudi krajši kanal v Kovorju
za odvajanje izcednih vod z
deponije na bodočo čistilno
napravo.

Kot je poudaril Sebastijan
Zupane, so bili protesti posameznikov zaradi dovoza
tujih smeti v Kovor plod poUtičnih nasprotnikov sedanjega vodstva občine. Slednje je doseglo dogovor s člani civilne inidative in vodstvom KS Kovor glede začasnega skladiščenja odpadkov iz Kranja in izpolnilo
obljubo za prenehanje dovoza ob dogovorjenem datu-

javnost o centru za ravnanje
z odpadki Gorenjske, ki bi
omogočil pretok strokovnih
infbrmadj in zmanjšaj nezaupanje krajanov. Takoj je treba začeti iskati novo lokadjo
centra na Gorenjskem. Zveza bo še letos izvedla javno
razpravo, na kateri bodo priznani strokovnjaki pojasnili
razloge za probleme in podali smernice za njihovo preprečevanje. S sklepi in stališči je seznanila ministrstvo za
okolje in prostor.

LESCE

Sodišče zavrnilo predlog
Društvo gibanja proti širitvi
in hrupu letališča Lesce je
ob koncu oktobra na ustavno sodišče vložilo pobudo
73 presojo 7al(onitosti odloka o prostorsko ureditvenih
pogojih za območje Radovljice, hkrati pa je sodišču
predlagalo, da bi do dokončne odločitve zadržalo
izvajanje odloka. Ustavno
sodišče je na seji 6. decembra predlog društva za začasno zadržanje zavrnilo.
Občina želi na podlagi odloka na letališču zasukati in
asfaltirati stezo. C. Z.

naročnine.

je Mestna občina (MO)
Kranj v začetku septembra v
pojasnilu o pobudi zbora
krajanov, da se ustanovi
nova KS Mlaka, opozorila,
da je treba upoštevati določila Statuta MO Kranj, kjer je
v 54. členu zapisano: 'Svet
lahko s spremembo statuta
ukine krajevno skupnost ali
spremeni njeno območje.
Sprememba statuta, s katero
se ukine krajevna skupnost
oziroma spremeni njeno območje, lahko začne veljati
š d e po izteku mandata sveta
krajevne skupnosti. Pred
ustanovitvijo
krajevnih
skupnosti ali pred spremembo njihovih območij
mora svet na zborih krajanov ali na referendumu
ugotoviti interes prebivalcev
posameznih območij v obdni, kjer naj bi bile ustanovljene krajevne skupnosti.
Ugotavljanje interesa se nanaša na ime in območje krajevne skupnosti.'" Na občini
so potrdili, da naj bi Svet
MO Kranj pobudo obravnaval na eni od prihodnjih sej
oziroma še v tem mandatu.
Mlaka bi šla uradno lahko
na svoje, če bodo izpolnjeni
pogoji, leta 2010.
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Izbrali so le
fotografije Žirovnice
Odziv na natečaj za najboljše fotografije občine
Žirovnica je bil velik.

Razstava razkriva Linharta
Razstava o Linhartu, ki so jo v ponedeljek odprli v Radovljici, razkriva, da je Linhart za Slovence
enako pomemben kot Mozart za Avstrijce ali Schiller za Nemce.
CVETO ZAPLOTNIK

A N A HARTMAN

Žirovnica - Na natečaj za najboljšo fotografijo občine Žirovnica, ki ga je razpisal tamkajšnji zavod za turizem in
kulturo (ZL K), je prispelo 71
fotografij trinajstih avtorjev.
"Nad kakovostjo fotografij
s m o bili presenečeni, prav
tako nad odzivom, saj so se
odzvali avtorji iz različnih gorenjskih krajev in celo iz
Ljubljane. Devetdeset odstotkov fotografij je prikazovalo
krajino, precej priljubljen
motiv je bilo jezero v Završnid," je pojasnil direktor Z T K
|anez Dolžan in dodal, da je
imela tričlanska komisija, ki
sta jo poleg njega sestavljala
še Jani Novak in Marija H.
Perat iz jeseniškega fotografskega društva, t e ^ o nalogo.
Prvo nagrado je prejel Žirovničan Vladimir Odorčič za fotografijo Vrba, dramatična
vas domača, drugo Vitomir
Pretnar iz Smokuča za fotografijo Rodin, tretjo pa Žirovničan Matic Novak za fotografijo Telo je orodje dviše. Pohvale so dobili Ljubljančanka
Dunja Wedam (K žegnanju •
Vrba), Sašo Valjavec z Blejske

Dobrave (Iz Lesc proti Žirovnici) in Jeseničan Ivan Šenveter (Zaton dneva, Doslovče).
Fotografije z natečaja bodo
danes ob 1.7. uri razstavili v fotogaleriji Jaka Čopa v zdravstveni postaji na Sdu.
Na drugi strani so v Z T K
razočarani nad o d a v o m na
natečaj za najboljši turistični
spominek. Prejeli so le tri
predloge, zato bodo prihodnje leto objavili nov razpis,
tokrat že tretjič. Tudi natečaj
za najboljšo gorenjsko jed, ki
sta ga pripravila Z T K in Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj, se ni oijnesel.
"Prejeli s m o le predloge ene
izmed občank Žirovnice in
gostilne Lectar. Natečaja ne
bomo ponavljali, pač pa
bomo občane prosili, da
nam zaupajo recepte za domače žirovniške jedi, nato pa
se bomo z domačimi gostind skuSali dogovoriti, da bi jih
enkrat na teden imeli na jedilniku. Ponudih jih bomo
tudi drugim gorenjskim gostincem. Interes so že pokazali v Škofji Loki, medtem ko
bi v naši občini lahko ponudili tipične loške jedi," je še
povedal Dolžan.

Radovljica - Muzeji radovljiške občine in Slovenski gledališki muzej so v ponedeljek, na dan občinskega praznika in 251. obletnice rojstva
Antona Tomaža Linharta,
odprli v Graščini stalno razstavo o Linhartu. Razstavo, ki
predstavlja Linhartov čas,
kraje, kjer je živel, njegove
sodobnike, literarno in znanstveno delo, rokopise ter več
drugih predmetov, je odprl
minister za kulturo Vaško Simoniti. Kot je dejal, je Linhart dobro poznal evropske
kulture in jezike, prav znanje
in poznavanje različnih svetov pa povečujeta strpnost,
kar je tudi danes ena od vrednot Evropske unije. Razstava
o Linhartu je postavljena
tako, da zbuja pozornost, obnavlja spomin in uči novo, je
dejala direktorica Muzejev
radovljiške občine Verena
Štekar - Vidic, ki si želi, da bi
razstava predstavljala podobno blagovno znamko, kot jo
Čebelarski muzej, Medtem
ko je Linhart večini Slovencev znan le po Matičku in
Županovi Midd, razstava poudarja, da ni bil le dramatik

Na slovesnosti ob odprtju razstave: Verena Štekar • Vidic, janko S. Stušek, Ivo Svetina in
Vaško Simoniti /FOIO: CORHD K J V «
in gledališčnik, ampak tudi
pesnik, zgodovinar, šolski
nadzornik, škofijski arhivar
in državni uradnik, je dejal
direktor Slovenskega gledališkega muzeja Ivo Svetina in
poudaril, da je bil Linhart za
avtorje razstave velik izziv.
Radovljiški župan Janko S.
Stušek je dejal, da razstava o
Linhartu ni "zadnja postaja"
in da v občini želijo odkupiti
in obnoviti Linhartovo rojstno hišo.

Na osrednji proslavi ob občinskem prazniku, ki so se je
udeležili tudi gostje iz pobratenih občin Svilajnac in
Ivančice, je župan Janko S.
Stušek podelil občinska priznanja. Linhartovo plaketo
so prejeli Fotografsko društvo Radovljica, Osnovna šola Staneta Žagarja Upnica
in harmonikarski orkester
Glasbene šole Radovljica,
pečat občine Dom dr. Janka
BenedLka, medalje pa Ivo

Svetina, Avgust Mencinger
in Franc Ješe. Slavnostni govornik, kulturnik in komediograf Tone Parljič je dejal, da
I smo Slovenci bolj nagnjeni k
žalosti kot k veselju in da dajemo prevelik poudarek politiki. Če bi vzeli v roke knjigo
in brali ali šli v gledališče, bi
bili bogatejši. Tudi na Linhartovem trgu bi poleti lahko igrali za domačine in turiste Matička ali Županovo
Micko.

Jaba daba du, dedek Mraz je tu
Skoraj sto otrok je preživelo popoldne v družbi Gorenjskega glasa, pismonoše Aljoše in dedka Mraza.
SUZANA P . KOVAČIČ

Zmagovalna fotografija Vrba, dramatična vas domača
avtor Vladimir Odorčič.

BLED

Praznična Triglavska tržnica
Na dvorišču Info središča Triglavska roža na Bledu bodo
jutri, v soboto, pripravili praznično Triglavsko tržnico, ki bo
tokrat še posebno bogata, saj se bodo poleg lokalnih pridelovalcev sadja, zelenjave, kaš, moke, medu, sira in drugih
dobrot predstavili tudi izdelovalci domače in umetne obrti.
Triglavska tržnica bo potekala med 10. in 12. uro, hkrati pa
bodo tako otroci kot odrasli na ustvarjalni delavnici lahko
izdelovali okraske za božično drevesce iz različnih materialov in v različnih tehnikah. Z okraski bodo nato okrasili
božično drevo, del pa jih bodo lahko odnesli domov. Prav
tako bo jutri z začetkom kulturnega programa ob 1 0 . 3 0 v
Info središču odprtje razstave o furmanski vpregi po bohinjsko, ob 1 1 . uri pa bo voderi ogled po razstavi Narava se
obnavlja - vrnitev neokrnjene narave in predstavitev virtualnega preleta nad alpskim lokom. V. S.

Kranj - Na Gorenjskem glasu
s m o imeli torkov popoldan
rezerviran za otroški živ žav.
Na prav posebno druženje
smo povabili 71 otrok, ki so s
svojimi izdelki sodelovali na
Glasovem likovnem natečaju. Male umetnike so pripeljali iz Škofje Loke, Selc, Cerkelj, Kamnika, Naklega, Gorenje vasi, Podljubelja, Kranja, Ljubljane... Ogledali so
si predstavo
Pismonoša
Aljoša in dedek Mraz. Toni
Mežan z Bleda je bil tokrat
pismonoša, ki je dobil v roke
nenavaden paket, v katerem
so bili pripomočki in navodila za čaranje. Pismonoša je
čaral prvič, s svojimi vragolijami pa je zbrane nasmejal
do solz. Na koncu so otrod z
njegovo pomočjo priklicali
dediča Mraza in dobri mož je
v svojem košu prav za vsakega našel darilce. Igrico z obiskom dedka Mraza so doživeli tudi otroci zaposlenih na
Gorenjskem glasu, v pisano
druščino pa s m o povabili
tudi mlade družine iz Železnikov; da še malo pozabijo
na hudo septembrsko ujmo.
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Kranjska hiša
Veliko prostora, še več znanja odpira
vrata

Ob prazniku občine Tržič so odprli prizidke Osnovne šole Bistrica. Z novo opremo je naložba stala
1,7 milijona evrov.

"Pomembno je, da Kranjska hiša poleg
promocije turizma zaživi tudi kot prostor raznih
dogodkov," je povedala Natalija Polenec.

STOJAN SAJE

Bistrica pri Tržiču - Pesem
Stoji učilna zidana, ki so jo
zapeli učenci iz Kovorja, je
naznanila slovesnost ob odprtju prizidkov Osnovne
šole Bistrica. Ravnatelj Štefan Žun je spomnil številne
obiskovalce, da so položili temeljni kamen zanje 29. septembra lani. V manj kot letu
dni so delavci ljubljanskega
podjetja IMOS zgradili novo
plinsko kotlovnico in tri prizidke. Poleg novih učilnic in
kabinetov so dobili sodobno
knjižnico, razred z računalniško opremo, prostore za
upravo in zobno ambulanto.
Prek štiristo učencev se je ob
začetku letošnjega šolskega
leta usedlo v stare klopi, decembra pa so dobili še novo
opremo. Vse skupaj je stalo
1,7 milijona evrov, vendar je
bila naložba nujna. Dobili so
dovolj prostora za devetletai
šolski program. Prostori ne
bodo prazni, saj se je upadanje števila rojstev ustavilo.
Ravnatelj se je zahvalil vsem,
ki so sodelovali pri uresničitvi tako zahtevnega projekta.

TRŽIČ

Uporaba kristalov
Jutri bo v Razstavno izobraževalnem središču Dovžanova soteska v Dolini prva
konferenca o novih poteh
uporabe kristalov. Strokovnjake s področja raziskovanja in uporabe kristalov ter
organizatorje z Zavoda za
izobraževanje, razvoj in kulturo v Ljubljani bo ob 9.30
pozdravil župan Borut Sajovic. Zatem bo Mateja Dovžan predstavila geološki biser Dovžanovo sotesko.
Udeleženci bodo poslušali
zanimiva predavanja, srečanje pa bodo sklenili z okroglo mizo o novih načinih
uporabe kristalov. S. S.
ŠENTURŠKA GORA

Razstava o božiču
Jutri ob 15-30 bo v župnijskih prostorih na Šenturški
Gori odprtje etnološke razstave Božič pod Krvavcem,
ki jo v sodelovanju s tunjiškim župnikom Pavlom Juhantom pripravlja društvo
Sončni hribček z Olševka.
Razstava predstavlja ljudske
običaje od adventa do svečnice. Osrednja zanimivost
bodo umetniške jaslice in
podobe iz življenja akademskega kiparja, restavratorja
in kulturnega ustvarjalca
Viktorja Konjedica, njegovega očeta Franca in sina Dominika iz Stražišča pri Kranju. S. Š.

SUZANA P . KOVAČIČ

Učenci so z nastopi dokazali, da je v prostorni šoli tudi veliko znanja.
Tižiški župan Borut Sajovic
je izrazil zadovoljstvo, da so
prispeli na skupni dlj do 12.
decembra, praznika občine
Tržič. Za to so zaslužni delavci občinske uprave in prebivalci, ki so se strinjali s porabo
denarja za te namene. Tako je
največja krajevna skupnost v
občini dobila šolo, kakršno

potrebuje. Kot je pred blagoslovom prostorov menil bistriški župnik Jože Gr^orič, je
šola središče vsega življenja v
kraju. Pohvalil je dobro sodelovanje župnije z njo in občino. kar je gotovo v prid dobremu delu z mladimi ljudmi
Pester kulturni spored, v
katerem so nastopili mladi

Največ za starostnike
Največji investiciji v občini Cerklje v letu 2008
bosta obnova Petrovčeve hiše in gradnja doma
starostnikov Taber.
SIMON Š U B I C

Cerklje - Občina Cerklje na
Gorenjskem bo imela v letu
2008 za 8,3 milijona evrov
odhodkov, ki jih bodo pokrili
s 6,1 milijona evra tekočih
prihodkov in prenosom
predvidoma 2,1 milijona evra
neporabljenih sredstev iz letošnjega proračuna. Tako je v
osnutku odloka o proračunu
za 2008 predlagal župan
Franc Čebulj, občinski svetniki pa so po daljši razpravi
in z delnim dopolnilom
osnutek tudi potrdili.
Vsebina proračuna je po
prvi obravnavi na seji občinskega sveta doživela le malenkostne popravke. Blaž Kaplenik (LRV) je tako predlagal, naj dodatnih tisoč evrov
namenijo za PGD Zalog, ki
kupuje novo črpalko, župan
(in kasneje svetniki) pa se je
strinjal le s petsto evri. Prav
tako za tisoč evrov bi bilo treba po mnenju Miha Zevnika
(SLS) povečati sredstva za
Mladinski center. Ker ta deluje v okviru Karitas, s katero
ima občina že znane težave
zaradi financiranja storitve
pomoč na domu, župan
predloga ni bil preveč vesel,

nazadnje pa je le privolil, da
bo za Mladuiski center v prihodnjem proračunu namenjenih sedemsto evrov več
oziroma toliko kot v letošnjem proračunu.
Za investicije bo prihodnje
leto namenjeno 35,3 odstotka
proračunskega denarja. Največja investicija bo obnova
Petrovčeve hiše, za kar je namenjenih 1,2 milijona evrov,
od tega pa bodo 753 tisoč evrov prejeli iz strukturnili
skladov. Prihodnje leto se bo
predvidoma začel tudi projekt gradnje doma starostnikov Taber, za kar bo občina
namenila sedemsto tisoč evrov lastnih sredstev. Za gradnjo kanalizacije so namenili
861 tisoč evrov, za obnovo
vodovoda 607 tisoč evrov, po
štiristo tisoč evrov bodo namenili za gradnji rondoja na
Spodnjem Brniku in zbirnega centra v Cerkljah, za ureditev nogometnega centra
Velesovo pa 330 tisoč evrov,
vendar pričakujejo, da bodo
v ta namen prejeli tudi 99 tisoč evrov državnih sre^tev,
še več pa v letu 2009. V občinske ceste bodo prihodnje
leto investirali 459 tisoč evrov.

pevci, glasbeniki, plesalci in
recitatorji, je potrdil kakovost dela učiteljev z učenci.
Svojo ustvarjalnost so učenci
z mentorji dokazali tudi v
raznili delavnicah. Starši in
drugi gostje so si z zanimanjem ogledali njihovo delo,
ki je obogatilo nove šolske
prostore.
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Kranj - "Obnovo Kranjske
hiše lahko štejemo za korak
k uresničevanju ambiciozno zastavljenih zamisli o
tem, katere dejavnosti bi
lahko znova ali na novo dobile prostor v starem jedru.
Kranjska hiša je mišljena
kot stičišče turizma, kulture in deloma trgovine," je
povedal župan Damijan
Peme. Kranjska hiša je rezultat skupnega regijskega
projekta Sejem bil je živ.
Vrednost
naložbe
je
307.476 evrov, od tega je
kranjska občina prispevala
126.476 evrov, norveški finančni mehanizem pa 181
tisoč evrov. Dela so potekala slabe štiri mesece, obnovljeni prostori skupaj obsegajo 350 kvadratnih metrov površin. V Kranjski
hiši so turistično informativna pisarna in brezplačna
e-točka s tremi delovnimi
enotami, prodajalna spominkov, zgoščenk in knjig,
povezanih s Kranjem, turizmom, kulinariko in tradicionalno glasbo. Križni
hodnik, ki povezuje Glavni
trg s Tavčarjevo ulico, je
eden arhitekturno najlep-

ših prostorov v hiši in je namenjen razstavam in delavnicam. Zdaj je na ogled razstava fotografij Ogledalo
starega Kranja, ki je nastala
z natečajem, ki sta ga pripravila Zavod za turizem
Kranj in Fotografsko društvo Janeza Puharja Kranj.
Na koncu križnega hodnika
so postavili staro Blasnikovo tiskarno. V prvem nadstropju so delovni prostori
Zavoda za turizem Kranj.
"Pomembno je, da Kranjska hiša poleg promocije
turizma zaživi tudi kot
prostor srečevanj ob različnih razstavah, delavnicah
in dogodkih," je povedala Natalija Polenec, direktorica Zavoda za turizem
Kranj.
Kranjska hiša bo odprta
od ponedeljka do sobote od
8. do 19. ure, ob nedeljah in
praznikih pa od 9. do 18.
ure. Na današnjem odprtju
hiše ob 18. uri bo zbrane
nagovorila tudi veleposlanica Kraljevine Norveške,
May Britt Brofoss.
Na prireditvi bodo podeHli tudi nagrade avtorjem
najboljših fotografij na
razstavi Ogledalo starega
Kranja.

Srečno ^2oo8
zDONOSNO VEZANO VLOGO
V Gorenjski banki vam
DO 31. DECEMBRA
ponujamo konkurenčno
ponudbo za vezavo denarja.
Če finančna sredstva vežete za dobo
OD POL DO ENEGA LETA,
vam
NE GLEDE NA VIŠINO ZNESKA
priznamo nadvse ugodno obrestno mero:

Gorenjska ^
Ban/ca

d

4,4%

Banka
podluhom
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V Kamnik se vrača mamut

Zemljišča bodo
prodali

občina bo na sotočju Kamniške Bistrice in Nevljice postavila skuipturo mamuta v naravni velikosti.

v občini Šenčur načrtujejo, da bodo v letu 2008
od prodaje zemljišč zaslužili dobre tri milijone
evrov. Nekaj "družinske srebrnine" bo kljub
temu ostalo, pomirja župan Miro Koželj.
SIMON Š U B I C

Šenčur - V občini Šenčur so
se že vnaprej odločili, da
bodo v prihodnjem letu porabili manj denarja, kot ga
bodo pridobili. V osnutku
odloka o proračunu za leto
2 0 0 8 je namreč zapisano,
da bodo imeli 8,4 milijona
evrov prihodkov in samo 7,2
milijona evrov odhodkov. "V
letu 2 0 0 9 bomo potrebovali
dodatna sredstva za izvedbo
vseh načrtovanih investicij,
da bomo z njimi sploh lahko
sodelovali na razpisih za evropski denar. Tu mislim
predvsem na obnovo vodovodnega omrežja," je župan
Miro Kozel) občinskim svetnikom razložil, zakaj nameravajo privarčevati 1,2 milijona evrov.
R a z m e r o m a visoke prihodke jim bo uspelo realizirati le s prodajo občinskih
zemljišč, s katero bodo proračun predvidoma obogatili
kar za } , i milijona evrov.
"Ali se sploh ve, koliko premoženja bo občina p o tej

prodaji še imela? Ali bomo
m o r d a prodali družinsko
srebmino?" je zato skrbelo
M a r j a n a Kristanca (SDS).
" N e bomo ostali brez vsega.
Nekaj srebrnine bo še ostalo," je odgovoril župan.
Z a investicije je predvidenega kar 4 1 , 1 6 odstotka proračimskega denarja. Največji projekt bo v prihodnjem
letu začetek gradnje komunalne infrastrukture v VogIjah. Potekala bo dve leti, v
prvem letu pa bodo zanjo
namenili 1,11 milijona evrov.
od tega 393 tisoč evrov lastnih sredstev in 724 tisoč evrov iz strukturnih skladov
Evropske unije. Dodatnih
2 0 8 tisoč evrov bodo namenili še za istočasno gradnjo
kanalizacije v Vogljah. Poleg tega bodo prihodnje leto
začeli dograjevati vrtec v
Šenčurju (400 tisoč evrov).
nadaljevali bodo gradnjo
d o m a v Voklem (367 tisoč
evrov), 1 4 6 tisoč evrov pa
bodo na primer porabili za
pripravo t. i. "ready to go"
projektov.

JASNA PALADIN

Kamnik - Prihodnje leto bo
minilo sedemdeset let, odkar
so v Nevljah pri Kamniku ob
gradnji mostu izkopali okostje
mamuta, eno od le dveh tako
dobro ohranjenih v Evropi.
Mamut je že vse od leta 1938
shranjen v Prirodoslovnem
muzeju Slovenije, a Kamničani si želijo, da bi bili po tej izjemni najdbi še bolj prepoznavni.
Na projekt, velik kakor mamut sam, kot pravijo, so se že
začeli pripravljati. "Projekt
Mamut je v naših ^ v a h zorel
kar nekaj let in zagotovo gre za
enega večjih projektov, ki se ga
bo občina lotila v prihodnjem
letu. Radi bi d o s « ^ vdik odmev širše po Sloveniji, da se
bo Kamnik tudi na ta način
povzpel, predvsem na področju turizma," je povedal župan
Tone Smolnikar in dodal, da
so v proračunu za prihodnje
leto izdelavi mamuta v naravni
velikosti namenili 120 tisoč evrov.
Skuipturo izjemnih dimenzij bo izdelal kipar iz Bistričice
pri Kamniku Miha Kač, ki je
tudi eden največjih pobudnikov tega projekta. Po dveletnem usklajevanju s strokov-

Mamuta že od poletja izdeluje kipar Miha Kač Iz Bistričice. /Foto.arhiv omiocKimnik
njaki iz prirodoslovnega muzeja je avgusta začel izdelovati
mamuta, ki bo dolg dobrih
šest metrov in visok štiri, njegova površina pa bo merila kar
45 kradratnih metrov. "V bronu bo tehtal približno dve toni
in pol, njegov pogled pa bo
usmerjen na Maistrov most,
od koder ga bodo lahko videli
vsi obiskovalci mesta," je povedal kipar in poudaril, da je pristal na veliko nižjo ceno in
tako mamuta v dobršni meri
sponzorira, saj se občina v na-

sprotnem primem tako velikega finančnega zalogaja ne bi
mogla lotitL
Med Kamničani se je sicer
pojavilo nekaj nasprotovanj,
zakaj mamuta ne bodo postavili v Nevlje, kjer je bil najden,
a arhitekt Tomaž Schle^ odgovarja, da takšna skulptura
potrebuje velik, dominanten
in funkcionalen prostor in •sotočje obeh rek naj bi bilo kot
nalašč za to. Takoj po sprejetju
proračuna bo o b & i a začela
zbirati ponudbe za vlivanje v

Težave v zobozdravstvu

LESCE

Adventni dobrodelni sejem
Ta konec tedna, v soboto in v nedeljo, bo v župnišču v Lescah adventni dobrodelni sejem. O b a dneva bosta dobrodelni organizaciji Šent in Žarek na stojnicah pred župniščem
prodajali izdelke in božično novoletne čestitke. V župnišču
bodo ustvarjalne delavnice, v katerih bodo otroci Izdelovali
jaslice, božična drevesca iz storžev in angelčke iz kartona;
pripravili pa bodo tudi razstavo otroških izdelkov z
naslovom Božič za vse. V cerkvi bodo jutri ob 15. uri
nastopili domači inštrumentaiisti in pevci, v župnišču pa bo
ob 19. uri potopisno predavanje Ekvador - Latinska Amerika
v malem. V nedeljo ob n . uri bodo nastopili kitaristi, ob 15.
uri bo podelitev diplom za najboljše izdelke na razstavi, ob
19. uri pa še poljudnoznanstveno predavanje o zabavni
matematiki. C. Z.

v Z D Medvode se srečujejo s pomanjkanjem zobozdravnikov. Svetniki so
razpravljali o možnosti podelitve prve koncesije.
MAJA BEKTONCELI

Medvode • V Zdravstvenem
domu Medvode imajo šest
zobnih ambulant, štiri za odrasle in dve za obroke in mladino.
Srečujejo pa se s pomanjkanjem zobozdravnikov. "Obe
otroški zobozdravnici sta na
porodniškem dopustu. Razpis
imamo stalno objavljen že od

maja. Novembra smo vendarle
dobili enega zobozdravnika iz
Bosne. Težave so tudi pri zagotavljanju zobozdravstvenih storitev za odrasle, saj bo en zobozdravnik odšel na trimesečni porodniški dopust, ena zobozdravnica pa se bo predvidoma odselila iz države. Poleg
tega se pri zobozdravnikih za
odrasle srečujemo še s slabšo

realizacijo dela. Vsako leto imamo neizkoriščene storitve, ki
so zagotovljene iz pc^odbe z
Z Z Z S , " je povedala Vkla Šušteršič Br^ar, v. d. direktorice
Z D Medvode.
O nastalih razmerah je obvestila medvoški občinski
svet, ki je na zadnji seji razpravljal predvsem o tem, ali bi
bile rešitev problema koncesi-

bron, po načrtih pa bi mamuta na sotočje postavili v začetku septembra. "Seveda se projekt ne konča pri postavitvi,
zato smo pripravili vrsto aktivnosti, ki se bodo odvijale že
prej, seveda pa tudi kasneje.
Med drugim načrtujemo ponatis publikacije o neveljskem
mamutu, izdelavo spominske
znamke in ureditev učne
poti," je na novinarski konferenci povedala direktorica
Agendje za turizem in podjetništvo Andreja Eržen.

je. V Medvodah namreč doslej niso podelili še nobene.
Mnenja svetnikov so bila različna, na koncu pa so s sprejetim sklepom zavezali Svet Z D
Medvode, da do 20. decembra občinski upravi posreduje
pisno mnenje o podeljevanju
koncesij. Koncesije da ali ne?
'Težko rečem, kaj lahko pričakujete od sveta. Ž e nekaj
zadnjih sej smo se pogovarjali o tem, da je podelitev koncesij verjetno res edina možnost, ki nam še ostane, da bi
izboljšali zobozdravstvo," je
najbolj verjeten razplet pojasnila Nevenka Plešec, predsednica sveta Z D Medvode.

Nagrajenci nagradne igre
NOVOLETNI VIDEOMEH so:
1. Pet« Novak, Frankovo naselje 31,4220 Škofja Loka;

Moj Mobi.
MoJ Sag«m
MylSOX.

Moj Mobi.
Moja Nokia
2626.

2. Dragica Kucier, Mačkovo
naselje 20,4208 Šenčur;

Moj Mobi.
MoJ Sony Ericsson
W2001.

3. Jožica Repinc, Ribno - Izletniška 18,4260 Bled.
Iskrene čestitke.

mobi
Mo)MobLMo)*v«t.
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Blejci ugnali francoske prvake
Prek tri tisoč navijačev je v sredo zvečer v Tivoliju pospremilo drugo zmago odbojkarjev A C H Volleyja
v ligi prvakov, tokrat pa so bili boljši od francoskih prvakov.
V I L M A STANOVNIK

Ljubljana - Obe ekipi, tako
naši prvaki iz ekipe ACH
Volley kot francoski prvaki iz
ekipe Pariš Volley, so se že
pred sredinim dvobojem zavedali velikega pomena tekme, saj Fraiicosd letos v ligi
prvakov še niso okusili zmage (najprej jih je doma s 2 : }
premagala ekipa Dinama
Moskve, nato pa so na gostovanju izgubili 5 3 : 0 proti
Noliko Maaseiku), varovanci
trenerja Drčiga Baltiča pa so
vedeli, da jim le zmaga daje
upanje na želeno nadaljevanje tekmovanja tudi po rednem ligaškem delu v skupini
F. V končnico dvanajstih
ekip se namreč uvrstita le
dve najboljši iz vsake skupine, pri tem pa je treba vedeti,
da so v naši skupini nesporni
favoriti (in trenutno vodilni)
odbojkarji Dinama iz Moskve, ki so v drugem krogu s
3 : o premagali tudi naše prvake.
Tako je bilo že v prvih minutah tekme slutiti, da bo
razplet razburljiv. Blejci so
nato sicer v prvem nizu slavi-

VABILA PRIREDITVE
Državno prvenstvo v umetnostnem drsanju - Z današnjim
uradnim treningom med 15. in i8. uro se bo v ledeni dvorani
na Bledu začelo državno prvenstvo v umetnostnem drsanju. Tekmovanje se bo nadaljevalo še jutri med 7.30 in 15.
uro ter v nedeljo med 7. in 9. uro ter med 12. in 16.30. Poleg domačih so prijavljeni tudi drsalci iz Bosne in Hercegovine ter Srbije, med našimi pa sta prvi imeni tekmovanja
Grega Urbas in Teodora Poštič. V. S.
Svarunov spominski odbojkarski turnir - Odbojkarski klub
Termo Lubnik bo to nedeljo, 16. decembra, pripravil že 18.
Svarunov spominski turnir. V športni dvorani na Podnu se
bo začel ob 9.30. V. S.
Pregled alpinističnega dogajanja v Tržiču - Alpinistični
odsek Tržič bo v torek, i8. decembra, pripravil pri<az alpinističnega dogajanja v letu 2007. Ob diapozitivih se bodo
srečali ob 19. uri v paviljonu NOB v Tržiču. V. S.
Vaterpolski spored - V ligi Alpe Adria bo ekipa Triglava jutri
ob 18. uri gostila ASV Wien, v nedeljo ob 15.30 pa se bo
pomerila z ekipo Slovana Olimpije. ). M.

V ekipi blejskih prvakov se je izkazal tudi visoki Mitja Casparini. / Foto:Tir] dom
li, kar pa še zdaleč ni pome
nilo, da bi se izkušeni Fran
cozi, ki imajo v svoji zbirki
sedem naslovov državnih pr
vakov in tudi naslov evrop
skih prvakov iz leta 2 0 0 1
predali. Slavili so v drugem
nizu, nato Blejd znova v tret
jem in Parižani v četrtem
Napetost v dvorani se je stop
njevala, in ko je v petem nizu

že kazalo, da bodo odločile
izkušnje Francozov, so navijači s fanatičnim vzklikanjem našim prvakov dali še
zadnjih moči in peti niz so
zaključili v svojo korist 1 5 : 1 3
ter postavili končni rezultat 3
: 2 (21, - 23, 20, - 18, 13).
"Pred takimi navijafi nismo
mogli izgubiti, res smo presrečni in to je lepa popotnica

tudi za Pariz," so drug za
drugim ponavljali igralci
ACH Volleyja, ki so tako po
porazu ekipe Noliko Maaseika pri Dinamu v Moskvi trenutno na želenem drugem
mestu v skupini F. V sredo
pa jih že čaka nov preizkus,
ko se bodo s francoskimi prvaki pomerili na njihovem
igrišču v Parizu.

PLAVANJE

VATERPOLO

KRANJ

KRANJ

Na Madžarskem mini odprava

Tomo Balderman na čelu reprezentance

V Debrecenu se včeraj začelo n . evropsko plavalno prvenstvo v ?5-metr<;kih ba/enih. Slovenska ekipa je na Madi^arsko
odpotovala zgolj s štirimi plavalci, saj je nastop v zadnjem
hipu zaradi poškodbe odpovedala tudi Kranjčanka NIka Karlina Petrič. Tako barve Slovenije branijo Ilirijan Peter Mankoč, Triglavanka Anja Čarman (včeraj dopoldne je že odplavala državni rekord na 100 metrov hrbtno), mlada radovljiška plavalka Nina Cesar in Koprčan Matjaž Markič. V. S.

Slovenska članska vaterpolska reprezentanca je po odstopu
Željka Tonkoviča • Tacija v začetku tega tedna dobila novega selertorja. To je priznani strokovnjak Tomaž Balderman
- Tomo, ki je bil prvi selektor slovenske reprezentance leta
1992, ko je slovenska članska reprezentanca odigrala prvo
uradno mednarodno tekmo s reprezentanco Avstrije na
kranjskem letnem kopališču. Tomo Balderman je bil v nadaljevanju svoje trenerske kariere po uspehih s klubom Triglavom tudi pomočnik Igorju Štirnu na evropskem prvenstvu v
Firencah in Kranju. Od vseh slovenskih trenerjev ima prav
gotovo največ uspehov. J. M.

KOŠARKA
ŠKOFJA LOKA

Ločani jutri znova na Podnu
Zaradi tekem v ligi NBL sta bili že sredi tedna odigrani dve
tekmi io. kroga državnega prvenstva v ligi UPC Telemach.
Ceoplin Slovan je z 88 : 76 premagal ekipo Hopsov,
domžalski Helios pa je bil na gostovanju pri Elektri
Esotechu boljši 2 rezultatom 77 : 91. jutri z začetkom tekme
ob 20. uri se bosta v dvorani na Podru pomerili ekipi TCC
Mercatorja in Zlatoroga Laško. V i. 8 SKL jutri Triglav Gostuje pri Rogaški, igralci Tinexa Medvod pa že danes odhajajo v goste k ekipi Misel Postojnska jama. V i. žerski SKL bo
v Domžalah jutri ob 18. uri tekma med ekipama ŽKK
Domžale in Odejo KED, Hit Kranjska Gora gostuje pri ŽKD
ježici, Triglavanke pa so proste. V. S.

Mladi na turnir olimpijskih upov
Trener vaterpolske reprezentance letnik 1993 in mlajši Tadej
Peranovič se je na podlagi prvega skupnega treninga te generacije odločil, katerih petnajst igralcev je odpotovalo na
prvi turnir Olimpijski upi, ki poteka od danes do nedelje v
črnogorskem Hercegnovem. Na seznamu trenerja so tudi
mladi vaterpolisti iz gorenjskih klubov, in sicer: Caiper
Žurbi, Blaž Benkovič, Tilen Leskovec, Urban Štele, Sebastjan Novak, Matej Pinterič (vsi Kamnik), Urban Zupan, Jaša
Kadivec, jaka Štirn, Žan Batistič in Gašper Francelj (vsi
Triglav). V Hercegnovem bo slovenska reprezentanca odigrala štiri srečanja. J. M.

HOKEJ
KRANJSKA G O R A

Finale ženskega pokala bo v dvorani Vitranc
Kranjskogorska dvorana Vitranc bo prvi konec tedna v
novem letu gostila finalni turnir ženskega pokalnega tekmovanja v košarki. Poleg domače ekipe HIT Kranjska Gora
se bodo za naslov pokalnih zmagovalk potegovale še ekipe
Merkurja Celja, mariborskega AJM in ljubljanske Ježice. Polfinalna para sta Merkur Ceije - AJM in HIT Kranjska Gora ježica. V. S.

BLED

Mladi prvenstvo začeli z zmago
V latvijski Rigi se je v sredo začelo svetovno prvenstvo
divizije I skupine B za hokejiste do 20 let. Naši risi so na prvi tekmi proti ekipi Anglije slavili 5 4 : 3 . Včeraj pa so prvo tekmo na
EIHC turnirju na Danskem z domačimi hokejisti odigrali tudi
člani, vendar se do zaključka naSe redakcije Se ni končala. Danes se bodo pomerili še z Francozi, jutri pa z Norvežani. V. S.

Rokometni spored - V 1. ligi za moške DO ekipa Knauf Insulation jutri gostoval pri Trimu Trebnje. V 1. ligi za ženske
bo gorenjski derbi, saj se bosta jutri ob 18. uri pomerili
ekipi Merkurja Nakla in Save Kranja. V 2. ligi za moške bo
ekipa Aiplesa Železnikov gostovala pri Ilirski Bistrici, ekipe
Dupelj iz Tržiča bo v nedeljo ob 19. uri gostila Radovljico,
ekipa Cerkelj pa bo jutri ob 19. uri gostila Grčo Kočevje.
V. S.
Odbojkarski spored - V i. DOL se bo Astec Triglav Jutri ob
i8. uri v ŠD Planina v Kranju pomeril z Olimpijo, Kamničani
pa z Marchiol Prvačino. Odbojkarice LIP Bleda se bodo v
Gimnaziji jeseniceob 19. uri pomerile z MZG Grosupljem.
Obe gorenjski ekipi v 2. DOL moški gostujeta, pri ženskah
pa bodo igralke ŽOK Partizan Šk. Loka ob 17. uri v OŠ Šk.
Loka Mesto gostile vodilno Alianso iz Šempetra. V 3. DOL
igrajo doma - Astec Triglav II ; LOK Črnuče (ŠD Planina
Kranj ob 16. uri) in pri ženskah - Pizzeria Morena : Luka
Koper mlade (OŠ Žirovnica ob 17. uri), Triglav Kranj: Piran
(ŠD Planina Kranj ob i6. uri) in Mladi Jesenice : MZG Grosuplje II (OŠ T. Čufar Jesenice ob 16.30). B. M.
Drugi turnir kadetske šahovske lige - V prostorih ŠS Tomo
Zupan Kranj bo jutri, 15. decembra, potekal 2. turnir gorenjske kadetske lige v šolskem letu 2007/2008. Tekmovanje je
odprto za vse, ki so rojeni leta 1993, in mlajše. Igralo se bo
7. krogov po švicarskem sistemu, tempo 2 x 15 minut.
Potrditev navzočnosti sprejema sodnik do 8.45, prvo kolo
ob 9.00 uri. Vse rekvizite zagotovi organizator. Kontakt:
Tomaž Rogelj, GSM: 031/528 842. O. O.

Odbojka-Tekma trinajstega kroga
O M A D T «
1. državne odbojkarske liee
V soboto, 15. decembra 2007, bo v Športni dvorani Planina v Kranju ob i8. uri tekma trinajstega
kroga 1. državne odbojkarske lige za moške. Nasprotnik Astec
Triglava b o Olimpija tz Ljubljane. V a b i m o navijače in ljubitelje

odbojke, da pridete v živo spodbujat kranjske odbojkarje.

Karitas
občina Zekzniki

Območno združenje
Župrijsko
Rdečega križa Škofa Loka Karitas Železniki

Zahvala
Občina Železniki, Območno združenje Rdečega križa Škofja
Loka in Župnijska Karitas Železniki se iskreno zahvaljujemo
gasilcem, vojakom, članom civilne zaščite, vsem posameznikom, podjetjem, dništvom, klubom, sindikatom, ki ste
nam po katastrofalnih poplavah 18. septembra prišli na
pomoč. Hvala za podarjena materialno in denarna sredstva, hvala za pomoč pri čiščenju in za moralno podporo.
Hvaležni smo za solidarnost, ki smo je bili deležni. Hvala,
ker ste nam pomagali, da z optimizmom gledamo v prihodnost. Vaše velikodušnosti ne bomo pozabili.

simon.subic@g-glas.si

JEPRCA

Umrl voznik terenca
V torek ob 16.50 se je na Jeprci na regionalni cesti KranjMedvode smrtno ponesrečil 79-letni voznik iz Medvod. Z
osebnim vozilom Kia Sportage seje peljal proti Medvodam.
V bližini nadvoza regionalne ceste jeprca-Škofja Loka je
zapeljal desno čez betonsko in neutrjeno makadamsko
bankino na travnik. Po 86 metrih vožnje po travniku je pri
nadvozu z vozilom zapeljal v usek regionalne ceste JeprcaŠkofja Loka in s prednjim delom vozila trčil v njeno brežino.
Po trčenju je voznik ostal ukleščen v vozilu, iz zverižerie pločevine pa so ga rešili kranjski poklicni gasilci. Rane voznika
so bile tako hude, da je zaradi njih na kraju nesreče umrl.
Odrejena je bila sanitarna obdukcija. Letos je na Gorenjskem v prometnih nesrečah umrlo že 27 oseb, lani v vsem
letu osemnajst. S. Š.

Trije roparji odnesli ure
Policija poizveduje za roparji, ki so v sredo zjutraj oropali trgovino Slov/atch v trgovskem
središču Supernova v Kranju.
SIMON ŠUBIC

Kranj - V sredo zjutraj so trije
neznani moški oropali prodajalno Slowatch v trgovskem
centru Supemova v Kranju in
odnesli več ur, ki sodijo v višji cenovni razr^. Polidja trojico tatov še vedno išče.
Operativno komunikacijski center Policijske uprave
Kranj je obvestilo o ropu prejel ob 8.25. Na podlagi do sedaj zbranih obvestil in ogleda kraja dejanja je policija
ugotovila, da je kmalu po odprtju prodajalne vanjo vstopil neznani moški in se pri
prodajalki zanimal za nakup
določenih artiklov. Prodajalka mu je sledila ob razstavnih vitrinah v prodajalni in

ŠENČUR

Roparja vzela šeststo evrov

Ukradli gradbene
elemente

V sredo zvečer sta neznana mlajša moška na Ljubljanski cesti v Domžalah obstopila 66-letnega Domžalčana in mu iz
roke iztrgala torbico, v kateri je imel osebne dokumente in
šeststo evrov gotovine. Po dejanju sta pobegnila. Eden od
osumljencev je bil visok okoli 180 centimetrov, suhe postave, oblečen v temno bundo in temne hlače, na glavi je imel
debelejšo pleteno kapo. Drugi je bil visok okoli 165 centimetrov, suhe postave, oblečen je bil v temna oblačila.

Neznani storilci so v noči na
sredo vlomili v skladišče
gradbenega orodja v Šenčurju. Ukradli so 150 gradbenih elementov in 20 jeklenih podpornikov. Lastnik je
škodo ocenil na okoli 4.800
evrov.

DOMŽALE

iščite

430Žični t r ^

Cielovec/Klagenfurt - Domplatz

'S*'..»

odprla vitrino, v kateri so bile
razstavljene ure znamke
Rado. "V tem času sta v prodajalno po vsej verjetnosti
vstopila še dva neznana moška. Skupaj so nato s fizično
silo onesposobili prodajalko
in iz vitrine pobrali večje število ur višjega cenovnega
razreda. Po izvršenem dejanju so prodajalno zapustili.
Prodajalka pri tem ni utrpela
ran," je pojasnil tiskovni
predstavnik PU Kranj Zdenko Guzzi.
Polidja naproša vse morebitne priče, da kakršnekoli
koristne informadje o storilcih ropa oziroma o sumljivem dogajanju v nakupovalnem središču Supemova v
omenjenem času sporočijo

Trgovino Slowatch so v sredo zaradi ropa zaprli do 14. ure.
na telefonsko številko 113 ali
na anonimni telefon 080
1200. Sporočili so tudi opis
enega od roparjev: gre za mo-

škega, visokega od 1 8 0 do
185 centimetrov, izrazito čokate postave, oblečen pa je bil
v črne hlače in belo srajco.

Po županu ovadil še odvetnika
Nekdanji odvetnik občine Tržič Kristijan Gnilšak je pred dnevi ovadil
sedanjega tržiškega odvetnika Zorka Benedičiča, ker naj bi županu Borutu
Sajovicu pomagal pri goljufiji.
SIMON ŠUBIC

Kranj - Na Policijski upravi
Kranj so nam potrdili, da so
pred dnevi prejeli kazensko
ovadbo, ki jo je nekdanji
pooblaščeni odvetnik občine Tržič Kristijan Gnilšak
spisal zoper Zorka Benedičiča, zdajšnjega občinskega
odvetnika. Prejeto ovadbo
kriminalisti še proučujejo,
enako pa velja tudi za ovadbo, ki jo je novembra Gnilšak podal zoper tržiškega
župana Boruta Sajovica, je
pojasnil Zdenko Guzzi, tiskovni predstavnik
PU
Kranj.

Poročali smo že, da Gnilšak tržiškemu županu očita,
da ga je z lažnim prikazovanjem okoliščin spravil v
zmoto in ogoljufal 2 namenom pridobiti protipravno
premoženjsko korist občini
Tržič. Zorku pa sedaj Gnilšak očita, da je županu pomagal pri storitvi kaznivega
dejanja goljufije, saj je prav
on sestavil sporazum o prenehanju Z g o d b e o opravljanju odvetniških storitev med
občino in Gnilškom, v katerem piše, da bo občina nekdanjemu pooblaščencu poplačala svoj dolg. Občina je
kasneje dolg zanikala, s či-

mer naj bi Gnilšaka oškodovala za skoraj 17.500 evrov.
"Odvetnik Benedičič je dobro vedel, da je ta sporazum
le sredstvo, da se me spravi v
zmoto, znano mu je bilo
tudi, da župan Sajovic sporazuma nima namena uresničiti," pravi Gnilšak, ki je šele
kasneje opazil, da v spornem
sporazumu ni zapisano, da
podpisnika drug do drugega
nimata nobenih drugih obveznosti več.
Občina Tržič je sicer zoper
Gnilška letos vložila dve tožbi. V prvi od njega terjajo trideset tisoč evrov vračila, v
drugi pa deset tisoč evrov.

Š K O F ) A LOKA

Zagoreli zlikani prti
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V torek okoli 19.45 je zagorelo v kemični čistilnici Šinkovec na Kidričevi cesti v
Škofji Loki. Preiskovalna kriminalistična komisija je
ugotovila, da so se na dveh
vozičkih vneli prti, ki so jih
malo pred tem zlikali. Ob Izbruhu požara v čistilnici ni
bilo nikogar, ogenj pa se
razširil tudi na električno
omarico in jo poškodoval.
Domnevajo, da je zaradi visoke temperature, ki je nastala pri likanju, zagorel
eden od prtov. Drugi prti, ki
so bili zloženi na vozičkih,
so se nato vžgali. Tuja krivda je izključena. Požar so
pogasili gasilci PCD Škofja
Loka. Po ocenah je nastalo
za deset tisoč evrov gmotne
škode. S. S.

KRNICA

Ogenj zajel hišo in hlev
Včeraj dopoldne je izbruhnil požar na stanovanjskih hiši In
gospodarskem poslopju v Krnici, ki pa ni ogrozil človeških
življenj. Lokalnim gasilcem je po nekaj urah ogenj uspelo
ukrotiti. Policija do zaključka redakcije (ob 14. url) še ni končala ogleda požarišča, zato bomo o vzroku za požar in škodi,
ki jo je povzročil, poročali v torkovi izdaji Gorenjskega glasa.
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Ob tretji obletnid Janševe vlade lahko zapišemo, da nam po eni strani še nikoli ni šlo tako dobro, na drugi pa smo
priča doslej neslutenim pojavom. Tako brezsramne in javne demonstracije pohlepa, kot ga moramo gledati zdaj,
v teh krajih še ni bilo. Hkrati pa ne(s)pokorjeni mediji in gospodarstvo, ki se izmika vlachiemu nadzoru, pričajo,
da postajamo normalna demokratična družba ...

Vlada Dohleoa
MIHA NAGUČ

Kdo pa danes
še krade kruh,
ki kljub
podražitvam
in inflaciji
leži v kantah
za smeti!
V duhu našega
časa je,
da se polastiš
cele družbe,
če si na pravem
položaju in tega
zmožen.
Če nisi, pa bodi
tiho, delaj in
plačuj davke!

Iz zgodovine slovenskega
narodnoosvobodilnega boja
1941-45 so poznani in izpričani primeri, ko so partizani
usmrtili svojega soborca že
zato, ker je ukradel kos kruha ali nekaj krompirjev. To
so sicer storili le v primerih,
če je ukradel svojim tovarišem ali ljudem, ki so partizane podpirali. Ko pa so očitnim ali le domnevnim nasprotnikom revolucije partizani praznili cele hleve, je veljalo povsem drugačno, "razredno pravo"; te je bilo tako
ali tako treba uničiti. Pa mi
ne gre za to, kar je bOo, temveč za primerjavo. Ž e odkar
imamo svojo državo, kapitalizem, demokracijo in duhovno svobodo, torej poldrugo desetletje, m i m o gledamo, kako nekateri "prihvatizirajo" cele tovame in druga
podjetja, a je vse legalno, v
marsikaterih očeh veljajo

celo za junake. Kaj se nam |e
zgodilo - so se časi res tako
spremenili in mi z njimi?
Vladajo v tej deželi zakonitost in demokratično izvoljena vlada? O tem ni dvoma. A
zdi se, da je zakoniti pohlep
še večji in da vlada prav ta ...
Pod Demosom je šlo za velike reči. A že takrat so se nekateri pripravljali, da planejo
po tistem, kar je ostalo od t i.
družbene lastnine, ki naj bi
bila od nas vseh. In pod dolgo vladavino LDS so to tudi
storili, obogatili so najprej tisti iz "kontinuitete". Ko se je
pred tremi leti oblast zamenjala in jo je prevzela vlada
Janeza Janše, pa so dobili
priložnost še pohlepneži z
desnega brega naše narodne
reke s Cerkvijo na čelu. Ko je
predsednik vlade nedavno
sprevidel, da gre vse skupaj
predaleč, je bilo že malo pozno. Zakoni naj bi v prihodnje preprečevali, da vodilni
kupijo podjetja s posojili, za

katere pa ne zastavijo svojega
premoženja, ampak vrednostne papirje podjetja, ki ga
kupujejo. In ko bo treba posojila vrniti, jih ne bodo tisti,
ki so jih najeli, ampak na ta
način kupljenega podjetja iz
svojega dobička. Neverjetno,
toda resnično!
Tak način naj bi bil onemogočen od zdaj naprej, za
nazaj pa zakoni v demokraciji ne smejo veljatL Kar je, je,
kdor je legalno kradel, mu
nakradeno pripada. Za to
mu ne bodo sodili, kaj šele,
da bi ga kdo postavil pred zid
in ustrelil. Smo pravna država v EU in ne k ^ o komunistično ali mohamedansko
občestvo, v kakršnem človeka ustrelijo ali mu odsekajo
roko, že če ukrade kos kruha.
Kdo pa danes še krade kruh,
v časih, ko ta kljub podražitvam in infladji leži v kantah
za smeti! V duhu našega
časa je, da se polastiš cele
družbe, če si na pravem po-

ložaju in tega zmožen. Ce
nisi, pa bodi tiho, delaj in
plačuj davke!
Zdi se, da tudi za to vlado
velja tisti znameniti "scenarij", ki ga je že jeseni 2 0 0 0
"razkril" dr. Peter Jambrek.
Rekel je: "Po politični teoriji
so izvori mofi vsaj trije. Eno
so glasovi volivcev, ki jih prešteješ, drugo je medijska in
tretja finančna moč. Finančna moč se prevaja v medijsko, medijska se prevaja v
število glasov in vse skupaj je
zelo naravno povezano." In
ko je ponovil to splošno znano trditev, se je vprašal: "Ali
obstaja neki finančno-korporadjski sistem, ki bi lahko iz
lastnih interesov pomagal
vzpostaviti to ali ono novo
opcijo?" In brž odgovoril:
"Ko našteješ 12 ali 15 imen
podjetij - Laško, Union, Gorenje, Mercator, Luka Koper,
Krka, Lek, Ljubljanska banka, Telekom, Triglav, Petrol,
Istrabenz ... - se pokaže, da

gre za sistem, ki ima dovolj
akumuladje, da na noge postavi katerokoli novo opdjo
... Vlado si kupi s tem, da
kupi stranke in da kupi medije."
Ko je Jambrek to govoril (v
intervjuju za Sobotno prilogo Dela, oktobra 2000), je
seveda mislil še na Kučanov
rdeči poslovni imperij, ki naj
bi funkdoniral prav na ta način. Zdaj se ta "zelo naravni"
scenarij dogaja Janševi vladi,
a ne čisto tako kot si je Jambrek zamislil. Sedanja koalicija je zmagala na volitvali,
kljub temu da ni imda niti finančne niti medijske moči.
Zmagala je zato, ker je imel
dobršen del volivcev povampirjene LDS že čez glavo. Ko
je tedanja opozidja prišla na
oblast, pa je najprej prevzela
nadzor v velikih (para)državnih družbah in nato z njimi
kupila še nekatere medije. A
kot kaže po treh letih, se ji je
pri tem nekoliko zalomilo.
Državi se je zgodila dvilna
družba, v gospodarstvu pa je
zasebni pohlep močnejši od
državne kontrole.
Ko pravim dvilna družba,

ne mislim le na vso množico
posameznikov in organizadj, ki jo tvorijo, ampak predvsem na najmočnejši dve, na
Cerkev in na medije. Mediji
so sicer prav tako gospodarske družbe, delajo pa jih novinarji in uredniki in ti so
ljudje f>osebne sorte. Eni pravijo, da smo še iz prejšnjih
časov in nas bi bilo treba zamenjati ali vsaj oprati. A zdi,
se da pri onih, ki bi nas menjali, ni prav veliko teh, ki bi
nas pri tem zahtevnem in nikdar preplačanem delu zamenjali. Pranje možganov je
vrh tega zahteva totalitarnih
družb in ne demokradj. In
ne nazadnje: kljub nasprotjem imajo vlada in ti zoprni
mediji v tem trenutku tudi
vsaj eno skupno nalogo, ki
pa jo morajo izpolniti vsak
po svoje: da s sredstvi pravne
države in glasnosti obrzdajo
vladavino pohlepa!

POGOVOR
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"Izkustvena središča" so promocija znanosti, učenja in zabave. Ta središča so med najbolje obiskanimi turističnimi
destinacijami v svetu. Bi mesto Kranj premoglo kaj takega?

ara Z znanost O V ve I KI sKati larac
•

v

ŠPELA ŠEME, ARHITEKTKA, DOKTORICA ZNANOSTI
SUZANA P. KOVAČIČ

"V nekem
skandinavskem
središču
imajo narejeno
orjaško
mravljišče,
veliko je kot
stavba
Gorenjskega
glasa. Otroci si
pred vhodom
oblečejo
kombinezone
v obliki mravlje
in se odplazijo
v mravljišče ..."

V Ljubljani deluje na stalnem naslovu Hiša eksperimentov. To ime je zaščitena
blagovna znamka, vi pa kot
najbolj ustrezen splošni izraz za to dejavnost navajate
izkustveno središče (ang. sdence center). Svetnica Nada
Mihajlovič je dala pobudo, da
bi takšen center odprli v Kranju. Kaj menite o tem?
"Zagotovo je predlog uresničljiv, saj so izkustvena središča odprli že v manjših krajih po svetu, kot je Kranj. Treba pa je poudariti, da gre za
velik projekt, ne samo iz ekonomskega vidika, ampak tudi
iz vidika intelektualnih kapacitet (veliko je tudi prostovoljnega dela in srčnosti) ter politične volje. Videla sem že veliko takih središč po svetu in
v nekaterih tudi delovala; od
Mehike, Kostarike, Avstralije
... Povsod je bil zraven vsaj en
ključni človek, ki je izgoreval
za ta projekt. Globoko cenim
fizika dr. Miha Kosa, ki je
tako središče pod imenom
Hiša eksperimentov postavil
na noge v Ljubljani. Miha
Kos je začel v eni osebi kot
strokovnjak, menedžer, direktor, koordinator, promotor projekta in še kaj. Tudi
sama sem nekaj časa sodelovala s to ustanovo."
Kako delujejo izkustvena
središča?
"To je okolje za neformalno učenje skozi igro, za nabiranje znanja, veščin in pozitivnega odnosa do znanosti.
Izkustvena središča so prostori za odkrivanje, raziskovanje, za testiranje idej o naravnem svetu. So unikatni viri
manja in zabave za družine
in šolske otroke, učitelje ...
Bistvo je, da se obiskovalci
seznanjajo z znanostjo na zabaven način, zato se tudi izogibam izrazu znanstvena
središča, ki ima pridih resnosti, zahtevnosti. Vsi eksperimenti so interaktivni. V najbolj znanem izkustvenem
središču na svetu, v Exploratoriju v San Frandscu, je več
kot polovica obiskovalcev starih nad štirideset let. V tamkajšnji knjigi vtisov sem na
primer prebrala, kako se je
ena gospa bala elektrike, vse
dokler ni v Exploratoriju
praktično spoznala, kako deluje elektrika in tako je z užit-

kom že naslednji dan zamenjala žarnico. Na tem primeru, pa je to le drobiž, hočem
povedati, kaj vse lahko taka
središča naredijo za ljudi in
razumevanje pojavov."
Mislim, da je Mihajlovičeva
v svojem predlogu mislila na
vas kot vodjo takega izkustvenega središča v Kranju.
"Uradno me v to debato še
nihče ni vabil, vem pa, da se
omenja takšen projekt kot
zanimiv za Kranj. Pravzaprav sem že v magistrski nalogi strnila znanje s tega področja in podala smernice za
ustanovitev takšnega središča pri nas. Vedno sem bila
radovedna in imam rada izzive. Za tak projekt pa potrebuje ekipa še veliko stopnjo
avtonomije, V hipu, ko politika dobi v znanosti glavno besedo, stvari ponavadi ne gredo več v pravo smer. Zato pa
je ključnega pomena kot
eden izmed podpornih stebrov pri razvoju projektov, ki
tako močno lahko vplivajo na
razvoj neke skupnosti, oziroma celih generacij."
Izkušnje ste nabirali v največjem izkustvenem centru, v Exploratoriju v San
Frandscu.
"Približno pet let sem doživljala to neposredno izkušnjo. V Sloveniji sem pisala
najprej magisterij, potem
doktorat, imela sem status
mlade raziskovalke. Zanimala so me izkustvena središča.
Veliko časa sem preživela v
tujini, ker pri nas takih središč ni bilo in se nisem imela od koga učiti. S takim središčem sem se prvič srečala v
Brisbanu v Avstraliji; razprostira se na 5000 kvadratnih
metrih in ima približno 170
eksperimentov. Za primerjavo: Hiša eksperimentov v
Ljubljani ima 500 kvadratnih metrov in približno 4 0
eksperimentov. V Ljubljani
bi imeli več eksperimentov,
saj imajo veliko kreativnih
idej, a so žal fizično omejeni.
V Exploratoriju sem bila
približno tri leta. Prišla sem
tja in potrkala na vrata, ne da
bi koga poznala. Tedaj sem
delala magisterij in želela
sem se učiti od najboljšega
na svetu. Povedala sem jim,
da imam v Sloveniji štipendijo in da me zanima, kako bi
se lahko vkljufila v njihov

program. Ker smo se ujeli,
očitno so cenili moje znanje,
so m e povabili k sodelovanju. Kmalu sem postala menedžerka na oddelku za
prostovoljce. Tedaj je tam delovalo okoli dvesto prostovoljcev, ljudi, ki so prihajali
iz fakultet, kot sta Stanford
in Berkeley, ki so govorili po
več svetovnih jezikov. Exploratorij ima tak sloves in res
izjemno kreativno atmosfero. da smo bili sposobni tudi
uglednega plastičnega kirurga pripraviti do tega, da je več
mesecev delal v centru kot
prostovoljec."
Se vam zdi lokacija v stavbi
ob Prešernovem gaju, v kateri je do nedavnega domovala
ekonomska
šola,
ustrezna za tako središče?
"Če okolje le dopušča, je
zaželeno povezovanje programa izkustvenega središča
z naravno okolico in s tem
večanje vpetosti stavbe in
programa v prostor. Nekdanji tujld v obliki tovarn, praznih hal in stavb s spremembo namembnosti prispevajo
k višji kvaliteti in vamosti področja, kjer se nahajajo.
Takšne so izkušnje po svetu,
na primer v Mexico Cityju so
tak center postavili v opuščeni tovarni steklenic. Nekoč
mrtve cone v mestih so polne veselja in dinamike, da ne
govorimo o ustvarjeni priložnosti za plemenitenje kapitala s strani investitorjev in turistične promodje zaradi zanimivega novega programa v
mestu!
Stavba nekdanje ekonomske šole se mi zdi primerna
za to dejavnost. Ima velike.

visoke prostore. V Mehiki so
na primer naredili deževni
gozd v več nadstropjih. Vsi ti
centri naj bi namreč razlagali pojave, ki so tipični za naravno okolje, v katerega so
umeščeni. Pri nas bi bile to
na primer Alpe, erozija ...
Pred stavbo na Komenskega
ulid je tudi velik vrt, kar nekaj eksperimentov, na primer vodnih, bi lahko izvajali
zunaj. Edini pomislek, ki ga
imam tako na hitro, so ozke
ulice okrog stavbe in slaba
dostopnost Tudi to bi se dalo
rešiti s parkiranjem avtobusov z obiskovald v bližini.
Izdelane so tudi študije,
kako naj bi bilo izkustveno
središče videti na zunaj - že
od daleč naj bi signaliziral
ključno besedo "igra", ki se
odraža v svetlih tonih, živih
barvah, domiselnih arhitekturnih oblikah. Je kot neka
igra z znanostjo v veliki škatli
igrač."
Pa ne bi bili dve takšni središči, v Ljubljani in Kranju,
prehud zalogaj na tako kratki razdalji?
"Vem, da dr. Miha Kos zagovarja eno močno središče
v državi. Po eni strani, predvsem iz ekonomskega vidi-

ka, se strinjam z njim, saj je

Slovenija dežela s samo dvema milijonoma prebivalcev.
Tako središče se samo od
vstopnin ne more pokrivati,
ampak mora pritegniti tudi
občinski in državni denar,
zasebne sponzorje, evropska
sredstva ... Iz vidika širjenja
znanosti pa se z dr. Mihom
Kosom ne morem strinjati.
Ko sem delala v Exploratoriju, smo skoraj vse znanje

prosto dajali v imenu širjenja
znanosti. Ta središča ne
smejo biti zasebne oaze, kjer
vsak zase drži spoznanja, do
katerih je prišel, ampak se
morajo ta spoznanja širiti.
Sploh pri otrocih je popularno predstavljanje teh spoznanj skozi igro, v posebnem ambientu. V nekem
skandinavskem
središču
imajo narejeno orjaško
mravljišče, veliko je kot stavba Gorenjskega glasa. Otrod
si pred vhodom oblečejo
kombinezone v obliki mravlje in se odplazijo v mravljišče. Po ceh stavbi so rovi.
Otroci v mravljišču lahko
prespijo, imajo rojstno dnevne zabave, hkrati pa se naučijo nekaj o življenju mravelj.
Vam povem, noro!"
Kaj bi občina Kranj pridobila s takšnim središčem?
"Izkustvena središča so destinacijske atrakcije, to pomeni, da so mesta, v katerih
delujejo, postala v veliki meri
prepoznavna tudi po teh središčih. V svetovnih turističnih prospektih jih uvrščajo
med prvih pet najpogosteje
omenjanih destinacij v nekem mestu. Izkustvena središča so v pora.stu, v mednarodno združenje ASTC jih je
povezanih okoli 400, samo v
ZDA jih je baje okoli 1500.
Za odprtje takega središča
je potrebna kritična masa
strokovnjakov - entuziastov,
ki bi se s tem projektom identificirali, premišljeno zastavljen in izpeljan projekt ter velika podpora mesta, ob rasti
središča tudi države. Za strokovnjake sem prepričana, da
jih imamo pri nas dovolj."

Razgledi

STAREJŠI

število prošenj za sprejem v slovenske domove za starejše je v zadnjih letih naraslo s šest na dobrih 14 tisoč
prošenj. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve bo v kratkem podelilo koncesije za 1 . 6 0 0 novih mest v
zasebnih domovih. Kljub temu to še vedno ne bo dovolj, opozarja Skupnost socialnih zavodov ob njeni 40-letnici.

Na soreem čaka 1721 Goren cev
BORIS K O P R I V N I K A R , P R E D S E D N I K UPRAVNEGA ODBORA S K U P N O S T I S O C I A L N I H Z A V O D O V S L O V E N I J E
BOŠITAN BOGATAJ

Potreba po
oskrbi starejših
sestoji iz treh
dejavnikov.
Prva je
demografija
oziroma daljša
življenjska
doba. V zadnjih
desetih letih se
je skupina
starejših nad 65
let povečala za
26,5 odstotka!
To so izjemno
velike
spremembe, ki
se jih politika
in širša družba
očitno še ne
zavedata dovolj.

Ob jubileju ugotavljate, da
izvajalci storitev institucionalnega varstva starejših še
nikoli niso imeli tako slabih
pogojev za delo. Na čem temelji ta ugotovitev?
"Domove za starejše delimo na javne zavode in zasebne s koncesijo ali brez nje.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve na istih
osnovah priznava ceno zasebnim in državnim domovom, vendar v ceni zasebnih
priznava tudi vloženi kapitel.
To pomeni, da državni domovi nimajo vira za investicijsko vzdrževanje, še amortizacija je priznana le delno.
Tako domovi težko zagotavljajo že normalno tekoče poslovanje, zatakne pa se pri investicijskem vzdrževanju, kot
je menjava kuhinje, stavbnega pohištva in podobno. Enostavno nimajo denarja."
Je dnevna oskrbnina, od katere živijo domovi, prenizka.'
"Osnovna oskrba znaša
povprečno manj kot 13 evrov
na dan. S tem lahko plačajo
zaposlene in druge tekoče
stroške, ki pa zelo hitro naraščajo, vendar pa je priznana cena nižja od tiste, ki jo
domovi izračunajo po metodologiji ministrstva. Takšno
stanje s e nam vleče že sedmo leto, zato vedno težje pokrivamo tekoče in vrsto novih stroškov. Pravo investicijsko vzdrževanje objektov pri
teh cenah sploh ni možno.
Lahko skrbimo, da so čisti in
urejeni, n e moremo pa slediti zahtevam uporabnikov in
stroke, da o novih programih
ne govorim."
Kako je n a tem področju na
G o r e n j s k e m ? So domovi
urejeni?
"Domovi so solidno vzdrževani, vendar moramo vedeti, da SO vsi iz 70-tih in 80tih let prejšnjega stoletja,
zato so nujni večji gradbeni
posegi, n domovi so bili grajeni po t i. socialistični logiki, z n a m e n o m , da bodo v
njih živeli samostojni starostniki. Danes vemo, da so
to v večji meri negovalni domovi. Ti domovi so zasnovani kot velike skupnosti več
kot dvesto ljudi. To je preži-

veto, današnji koncept temelji na individualnosti in stanovanjskih skupinah. Domovi bi morali zagotavljati
pravico do zasebnosti, sobe z
dvema, tremi ali več posteljam i pa tega ne morejo nuditi."
Po javnih podatkih več kot
14 tisoč Slovencev čaka na
prosto posteljo v d o m u .
Kako rešiti ta problem?
"Krivulja čakajočih v zadnjih nekaj letih strmo narašča in predvidevamo, da bo do
leti jjp^o^BC^ba po teh storitvah še naprej strmo naraščala. Razlog je v močni povojni generaciji, ki bo potrebovala tovrstne storitve. Glede na
to, da je način financiranja
domov takšen, da 55 odstotkov plačil dobimo neposredno od stanovalcev, drugo pa
nam za nego plača Zavod za
zdravstveno zavarovanje, država zadržuje ceno na minimumu. Logika realnega zniževanja cene, hkrati pa naraščajočega povpraševanja ni
prava, saj s tako nizkimi cenami domov zaviramo razvoj
drugih storitev in je pritisk še
večji. Če manjka prostih
mest, je potrebno zgraditi
nove domove in razviti druge
storitve, ne pa izčrpavati obstoječih."
J e bilo pred desetletjem
m a n j starejših in hkrati višja oskrbnina?
"Potreba po oskrbi starejših sestoji iz treh dejavnikov.
Prva je demografija oziroma
daljšanje življenjske dobe. V
zadnjih desetih letih se je
skupina starejših nad 65 let
povečala za 26,3 odstotka! T o
so izjemno velike spremembe, ki se jih politika in širša
družba očitao še ne zaveda
dovolj. Mi jih občutimo. Zaradi daljšanja življenjske
dobe je v starosti vedno več
bolezni. Včasih so zaradi bolezni umirali, danes pa so deležni ustrezne oskrbe. Potrebujejo vedno več profesionalne pomoči, ki jo dobijo tudi v
domovih. Hkrati pa je vedno
manj družin, ki so sposobne
poskrbeti za svoje starše. Vsi
ti dejavniki se seštevajo, zato
se soočamo s pravo eksplozijo povpraševanja."
Iz tega bi lahko sklepali, da
je velik problem tudi po-

Boris Koprivnikar: "Domovi že nekaj časa delajo pod ekonomskim minimumom."
manjkanje negovalnih bolnišnic v Sloveniji?
"Največji problem je počasen odziv države na povpraševanje po storitvah za starejše, drugi problem pa je pomanjkanje negovalnih bolnišnic. Od leta 2 0 0 0 se govori o mreži takšnih bolnišnic,
vendar imamo danes le pri
dveh bolnišnicah negovalne
oddelke. Zakaj? Cena negovalnega dne v bolnišnici je
okoli 1 0 0 evrov, najvišja
skupna cena za nego in oskrbo v domu pa znaša f ] evrov.
Zakaj bi zdravstvena zavarovalnica spodbujala razvoj
mreže negovalnih bolnišnic,
ko pa podobno storitev dobijo v domovih za manj kot 15
evrov. Domovi z dumpinško
ceno kvarimo razvoj celotnega sistema institucionalnega
varstva in nege, hkrati pa zajedamo svoje osnove za delo.
Edina bistvena razlika je, da
mi našim uporabnikom rečemo stanovalci, v bolnišnici
pa so pacienti."
Koliko Gorenjcev v teh
dneh čaka na vstop v dom?
"V gorenjskih domovih
i m a m o evidentiranih 1.721
vlog. Naj poudarim, da so to
vse sprejete popolne prošnje
in niso podvojene."
Štiri občine. Kranjska Gora,
Žiri, Cerklje in Š e n č u r so
oddale vlogo za pridobitev
koncesije opravljanja storitev varstva za starejše. Je to
rešitev problema?

"Na nivoju Slovenije je 14
tisoč vlog, z zadnjim razpisom za koncesije pa bomo
pridobili 1 . 6 0 0 mest, vendar
šele od leta 2 0 0 9 . Tudi vmes
bodo začeli z delom zasebniki, ki so prejeli koncesije na
prejšnjih razpisih. Vendar
povpraševanje raste neprim e m o hitreje od podeljevanja koncesij. Glede na povpraševanje verjetno vse vložene koncesije ne bodo podeljene. Rešitev torej ni le v tem."

pa biti ravno obratno! Zakaj?
Ekonomska cena ure pomoči
na domu je namreč dražja od
celodnevne oskrbe v domu.
To ni logično. Poznamo tudi
druge oblike pomoči."

Kako hiter j e tempo podeljevanja koncesij?
"Odvisno od ministrstva,
Id zagotavlja podelitev koncesij za okoli tisoč mest na leto.
Kljub našim opominom pa
še vedno n e govorijo nič o
vlaganju v razvoj državnega
sistema, ampak le v podeljevanje koncesij zasebnikom."

Ne bodimo le črnogledi. Pozabljamo, da i m a m o na Gorenjskem zgrajen nov dom
za starejše v Naklem.
"To so nove, kvalitetae in
nadstandardne kapacitete, ki
jih je potrebno še zapolniti.
Dom sta zgradila občina in zasebni investitor. Tudi v kranjskem domu je še veliko drugih dogovorov po širitvi, povezuje se tudi z zasebniki, hkrati pa odlično delajo pri razvoju
novih storitev v okolju. V dnigih domovih se kakšne večje
investicije za povečanje kapacitet ali širitve programov ta
trenutek ne izvajajo."

Kje vidite druge rešitve?
"Dokler so starejši zdravi,
so doma, nato pa gredo večinoma v dom. In to v veliki
meri zaradi nizke cene in slabe ponudbe drugih storitev.
Sicer pa imamo uveljavljene
tudi drage storitve, kot je rdefi gumb, ki ima danes komaj
tristo uporabnikov, čeprav bi
jih morali imeti v primerjavi
z drugimi državami 30 tisoč.
Imamo Uidi več oblik pomoči
na domu, ki se izvaja že več
let, kjer pa je razmerje v primerjavi s stanovalci v domovih obrnjeno. Na enega, ki
prejema pomoč na domu,
imamo tri stanovalce, moralo

Bi lahko na G o r e n j s k e m
zrasel kak dom, čeprav ne
bi prejel koncesije?
"Možnost obstaja. Vendar
bo vsak, ki bo v domu brez
koncesije nudil tudi zdravstvene storitve, moral zvišati ceno
za 40 odstotkov. Brez koncesije dom ne more izstavljati računa zdravstveni zavarovalnici. T o pomeni, da bi morali
oskrbovanci skupaj plačati 30
evrov na dan ali pa bi dom
sprejemal le relativno zdrave
starostnike. Kdo bi to sprejel?
Zdravi starostniki ponavadi
ostajajo doma. Zaenkrat obstaja le en tak dom na Obali, ki
ima 35 postelj in je poki."

Razgledi
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Prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj je z Mednarodno skupino Združenih narodov za podnebne spremembe (IPCC)
in Alom Gorom, nekdanjim ameriškim podpredsednikom, letošnja soddbitnica Nobelove nagrade za mir.

Zamujamo, okolje pa ne čal(a
P R O F . DR. L U Č K A KAJFEŽ BOGATAJ, K L I M A T O L O G I N J A , REDNA PROFESORICA NA B I O T E H N I Š K I FAKULTETI
BO§NAN BOGATAJ

"Nov Kjoto ne
bo Bali, nam se
je zgodil že
aprila letos, ko
je gospodarski
minister skupaj
s kolegi
podpisal
sporazum
trikrat dvajset."

v teh dneh sta dva dogodka,
Okoljska konferenca na Baliju in podelitev Nobelove
nagrade v Oslu - kjer bi morali biti tudi vi.
"Res je, na obeh bi morala
biti. V naši ožji skupini za
podnebne spremembe je 33
danov, kar je preveč za podelitev Nobelove nagrade. Svoja
mesta smo odstopili vodjem
iz prejšnjega mandata, za
preostala štiri mesta pa je odločil žreb. Na konferenco na
Bali nisem šla, ker je to v prvi
vrsti politični projekt Znanstveniki bi bili le za okras."
V kolikšni meri si lahko
Slovenci lastimo Nobelovo
nagrado, kakšna je bila vaša
vloga?
"Mednarodno
skupino
Združenih narodov za podnebne spremembe (IPCC)
vodi predsednik in kolegij,
ožja skupina, vendar pri njem
sodeluje veliko število avtorjev. Naši prispevki si niso bili
enaki. Bila sem urednica
dveh poglavij, o učinkih podnebnih sprememb in svetovnega kmetijstva."

Kljub uspehu ste bili v Sloveniji prezrti. Nekaj več pozornosti ste deležni šele v
zadnjih dveh tednih in še to
izključno s strani medijev.
"Prvi mi je čestital takrat še
kandidat za predsednika Danilo Tlirk, naša rektorica Andreja Kocjančič in zunanji
minister Dimitrij Rupel. Sicer pa vaša ugotovitev drži.
Povedano po pravid se mi
nagrada ni zdela nič posebnega, ko pa mi je belgijski koJega povedal, da ga je na sprejem povabil kralj, da m u je
dekan ponudil vse, kar si želi
za delo, sem začela premišljevati. Ostaja grenak priokus. Za protiutež pa je bil
kanadski kolega, ki ni doživel
niti toliko pozornosti kot jaz."
Se skozi to kaže tudi odnos
Slovenije do podnebnih
sprememb?
"Točno tako. V Kanadi zanikajo problem podnebnih
sprememb, v Belgiji so vsaj
deklarativno za. Bojim se, da
ta teorija velja tudi pri nas."
Kakšno je stanje na področju podnebnih sprememb
na Gorenjskem?

ROBERT GUŠTIN

Kaj pa preostala Gorenjska?
"Čim višja je nadmorska višina, bolj izraziti so učinki
podnebnih sprememb in bolj
izraziti učinki na živi svet Število rastlinskih in živalskih
vrst se bo v hribih najbolj
zmanjšalo. Opažamo tudi
nove škodljivce, nove bolezni.
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Vsi e-vključeni
Termin e-vključenost pomeni zagotavljanje enakovrednih
pogojev vsem, da lahko vstopajo v informacijsko družbo in
izkoriščajo njene pridobitve.
Pomeni še več. Za to potrebujemo ustrezno motivacijo, ta
pa se skriva v vsebinah in storitvah, ki so dostopne v digitalnem svetu. Stopnja evključenosti določa obseg izrabe priložnosti in koristi, kijih
ponujajo
informacijsko-komunikacijska tehnologija posameznikom in skupnostim
na vseh področjih življenja.
Nove tehnologije izboljšujejo
kakovost življenja, ga naredijo
lažjega in sodobno tehniko postavijo v službo človeku, njemu v prid.
Računalniška pismenost je
predpogoj, če naj ljudje živijo
z in v informacijski družbi.
Zato je potrebno in nujno, da
se pristopi k sistematičnemu
računalniškemu opismenjeva-

"Moja naloga je logotoviti,
koliko se je podnebje že spremenilo in kako bo v prihodnosti. Gorenjska doživlja izredno velike spremembe v
alpskem delu. V Zgomjesavsld dolini se je padavinski režim močno zamenjal, imajo
skoraj 20 odstotkov manj padavin. Tako drastičnih sprememb ni nikjer v Sloveniji.
Izrazito manj je snežnih dni,
če Triglav štejemo h Gorenjski, izgubili smo tudi ledenik.
Pretok Save je manjši. Morda
ne Kranj, Zgomjesavska dolina pa se hitro spreminja. Odziv vegetacije je ogromen.
Vrbe, zgodnje rastline se olistajo 1 0 dni prej, sadno drevje tudi. To je tirend, ne enkraten pojav. V Sloveniji so najbolj drastične spremembe na
Primorskem, takoj za njo pa
že sledi Gorenjska."

nju starejših in marginalnih
skupin (invalidi,
odvisniki,
romi, povratniki, žrtve nasilja
in zlorab). Le na takšen način
bo informacijska družba dobila pravo veljavo in pomen.
Projekt
računalniškega
opismenjevanja starejših in
marginalnih skupin, ki ga bo
Vlada RS začela izvajati v
letu 2008 ir% nadaljevala z
njim tudi v letu 2009, je zasnovan po več področjih. Prvi
segment predstavljajo gradiva
in učno gradivo, ki morajo
biti prilagojeno, tako vsebinsko kot oblikovno, ciljni populaciji. Nujno je zagotoviti eru)tnost teh gradiv, ki morajo biti
izdana v pisni in digitalni obliki. Kakovostna gradiva so
pogoj za uspešno izvajanje izobraževanj. Ker bodo gradiva
namenjena tudi gluhim in slepim. morajo biti obdelana
tudi zvočno in slikovno. Drugi sklop predstavlja usposab-

ljanje učiteljev, saj ciljne skupine terjajo specifičen pristop
pri podajanju znanj. Tretji
sklop predstavljajo izobraževanja, ki se bodo izvajala v
manjših skupinah, še zlasti
pri senzorno komunikacijskih
invalidih. Do konca leta 200g
naj bi preko tovrstnih programov šlo 25 tisoč ljudi.
Vključenost vseh, njihova
aktivna participacija in kakovostno življenje so naša naloga in obveza. Ne smemo dopustiti, da se družba deli na
tiste, ki znajo in zmoryo, ampak moramo svet narediti tak,
da razlik ni, da so vsi ljudje
enaki in, da zmoremo vsi.
Sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije je
potrebno iz tehničnega nivoja
prenesti na nivo vsebin in storitev. Le tako lahko sodobna
tehnika postaja del družbe in
služi ljudem za to, za kar jo
potrebujejo. Sodobna družba

Lučka Ka^ež Bogataj / foio corKd k..«
Tudi gozd ni več tak, kot je bil.
V Bohinju ni več smreke, ker
je toliko lubadarja. V prihodnosti bodo podnebne spremembe na Gorenjskem hujše kot drugje v Sloveniji"

"Tako je. To je naša ironija. V človeški duši je, da besedam verjame, prepriča pa
škoda. Če je š k o ^ le materialna, še nekako gre, človeške
žrtve pa so že grozna cena."

Kdaj se bomo tega zavedali?
Morda z dogodki, kot je bila
septembrska ujma?

V začetku decembra se je
začelo govoriti o onesnaženosti zraka v mestih in

R A Č U N A L N I K IN j A Z
vedno bolj postaja e-družba.
Živeti v in z informacijsko
družbo je veščina, ki iz dneva
v dan bolj kroji naše življenje
in brez katere si že skoraj ne
znamo predstavljati vsakdanjega dela.
Informacijska
družba povezuje vse sloje prebivalstva, saj mora predstavljati za vse enako možnost.
Informacijska družba povezuje sodobne tehnologije in
storitve z ljudmi. Preprosta
uporaba, preglednost, dostop
do vsebin, ki jih sami želimo,
regijska identiteta in uporabnost so le nekatere od lastnosti,
ki jih moramo ponuditi ljudem, če naj imajo od tega korist. Z bogato vsebino, lokalno
in regijsko usmerjenostjo, s povezanostjo navzven, postaja
informacijska družba servis v
službi ljudi in njegovih uporabnikov. Naš cilj mora biti
dosegati široko stopnjo evključenosti in preseganje digi-

talne ločnice. Pri tem pa je bistvenega pomena usposabljanje
in vseživljenjsko izobraževanje za informacijsko družbo.
Vsem prebivalcem moramo
omogočiti možnost, priložnost, da se vanjo vključijo.
Razvoj sodobnik informacijsko-komunikacijskih tehnologijje znatno olajšal to skupno pot in omogočil, da lahko
pri snovanju sodobne Evrope
sodelujejo prav vsi njeni prebivalci. Vsakdo lahko prispeva
svoj delček in vsakdo lahko
spremlja, kaj se dogaja s prostorom, kjer biva in živi. Meja
ni več, so k še obrisi držav, ki
pa jih sodobnost presega in
medsebojno povezuje. Informacijsko-komunikacijska tehnologija omogoča razmak digitalnih vsebin, omogoča povezovanje in dostopnost do teh
vsebin, ponuja pa tudi velike
razvojne ter znanstvene možnosti.

Razgledi
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uvedbi posebnih taks. Kranja ni bilo m e d naštetimi
mesti. Dihamo dober zrak?
"V Kranju n i m a m o merske postaje. Monitoring je
drag, vendar je logično, če so
v Murski Soboti namerili
onesnaženje, da smo v Kranju na istem. Ž a l pa se je
znova pokazalo, kako pozni
smo. Od leta 2 0 0 0 opravljamo meritve, z vstopom v EU
s m o vedeli, da so emisije
prevelike in imeli s m o dve
leti časa za ukrepanje. Evropa n a m je dala še eno leto,
do letošnjega 15. decembra,
mi pa smo ideje dobili dva
tedna prej."
Kdo je večji dvoličnež? Slovenija, ki je podpisala Kjotski sporazum in malo naredila, ali Severna Amerika,
ki ga ni sprejela?
"Mi nismo več samostojni, zato bom primerjala Evropo. Tudi Evropa se spreneveda, v besedah je polna obljub in odnosa do okolja. Na
področju energetike sodeluje z Rusijo in gradi plinovode, čeprav so to fosilna goriva. V Evropi smo veliko besed izgubljali pri besedah. V
Ameriki pa niso tako dvolični. Niso podpisali sporazuma, ker vedo, da bi jih to veliko stalo, hkrati pa se zavedajo problema. Vložili so bistveno več denarja v reševanje
zadev, v nove tehnologije, ki
jih že prodajajo Evropi. Najraje pa pogledam v Avstralijo, ki je sedaj podpisala Kjotski sporazum. Dejali so, da
ga bodo sprejeli, ko bodo pripravljeni. Vsa ta leta so siste-

matično postavljali institucije, ki se ukvarjajo s podnebnimi spremembami, šli skozi izobraževanje kadrov in
podobno. Sedaj imajo veliko
več kot mi."
Kaj i m a m o v Sloveniji?
"V letih, ko so podnebne
spremembe postale eden
glavnih problemov v svetu,
smo se osamosvajali. Razum e m , da takrat to ni bila
naša prioriteta. Sedaj pa bi
pričakovala, da bo drugače,
še posebej, če podnebne
spremembe postavljamo v
ospredje našega predsedovanja. Žal nimamo veliko pokazati. N i m a m o ljudi, niti
denarja. Slovenija na tem
področju ni nič naredila, le
veliko papirjev smo podpisali. V proračunu bi morali zagotoviti od 0,12 do enega odstotka proračuna za energijsko učinkovitost, izolacijo
stavb, solarne tehnike, izobraževanje, raziskave. ... T o
nas bo teplo. Podpisali smo
Kjoto in malo naredili, medtem pa podpisali nove obveze. Nov Kjoto ne bo Bali,
nam se je zgodil že aprila letos, ko je gospodarski minister skupaj s kolegi podpisal
sporazum 3x20. To pomeni
2 0 odstoticov manjše emisije, 2 0 odstotkov večja energijska učinkovitost in 20odstotni delež obnovljivih virov do leta 2020. To je podpisano, vendar letošnji proračun n e vsebuje postavke
za delovanje v tej smeri."
Kaj lahko stori posameznik,
družina?

"Ko gremo na nivo posameznika, bi lahko naštela
zelo veliko stvari, vendar sta
dve bistveni. Prva je, da se
člani gospodinjstva usedejo
in izračunajo, koliko energije porabijo in koliko za to
plačajo. Upoštevati morajo
vse: plin, elektriko, bencin v
avtu. Seštejejo naj enoletno
porabo in to primerjajo s
svojo letno plačo. Šokirani
bodo! Za avto odštejejo letno
plačo enega člana gospodinjstva. Vendar morajo to ugotoviti sami in nato izdelati
načrt zmanjševanja stroškov
za 2 0 odstotkov. Vsako gospodinjstvo bi lahko privarčevalo dve mesečni plači in
jih porabilo za bolj pametae
refi. Sledi izdelava plana, to
je odločitev, ali'bomo izolirali hišo, ali se bomo manj vozUi, ali bomo ugašali žarnice, ali bomo menjali aparate.
T o naredimo za sebe, ne zaradi okolice ne zaradi države. To je začetek in pravi motiv. Vse, kar prihrani gospodinjstvo, prihranijo tudi okolju. To je glavna zadeva, Id pa
ni enostavna, vendar to ni
slabšanje kakovosti življenja,
saj ti celo ostane denar, hkrati pa imaš dober občutek."
In drugi del?
"Imamo tudi volilno pravico. Mi to srečko slabo unovčujemo. Tega se slabo zavedamo, ker ljudje niso obveščeni. Na cesti ljudje protestirajo, ker želijo višje plače, nikoli pa še nisem videla, da bi
6 0 tisoč ljudi protestiralo,
ker želi boljše okolje, čist
zrak, čisto vodo. Z oblikova-

Imena, 1291 in 1991

MIHA NAGUČ

Zadnjič smo videli, katera
imena se v zadnjem času opuščajo. Zdaj pa po^mo fe zanimiv seznam imen, ki so se prvič pojavila šele po letu 1990.
Berite in se Čudite! Moška (navedena po pogostosti) so: Tian,
Žan Luka, Mai, TG, Joh, Nej,
Timg, Nico, Žan Mark, Tobi,
Endrit, Jan Luka, Tomotei,
Džan, Tinej, Bids,
Kimi,
Theo, Lun, Zal. In ženska: Kiara, Adelisa, Tanaja, Ronja,
Robin, Brin, Tiara,
Nicol,
Enya, Anaja, Tajra, Blerta,
Endrina,
Alejna,
Alessia,
Kimi, Melany, Ana Pia, Anthea, Bleona ... Tako piše na
spletni strani
Statističnega
urada Republike Slovenije, v
bazi rojstnih imen in priimkov. Prav tam so objavljena
tudi najpogostejša imena po
statističnih regijah. Pa si poglejmo 3 0 najpogostejših moških in ženskih imen na Gorenjskem.
Moška:
Janez,

Franc, Anton, Marko, Andrej,
Jože, Jožef, Peter,
Tomaž,
Maijan, Aleš, Luka, Matej,
Miha, Milan, Ivan, Matjaž,
Stanislav, Rok, Boštjan, Gregor, Klemen, Branko, Jure, Bojan, Robert, Uroš, Igor, Anže,
Nejc ... In ženska:
Marija,
Ana, Frančiška, Ivana, Maja,
Mojca, Irena, Mateja, Nataša,
Nina, Petra, Barbara, Katarina, Andreja, Katja, Špda, Antonija, Tina, Tatjana, Anja,
Urška, Alenka, Tanja, Maijeta, Eva, Helena, Milena, Majda, Jožefa, Angela...
Zdaj pa skočimo v času za
dobrih yoo let nazaj in za primeijavo obnovimo še najstargši popis imen na Gorenjskem.
Gre za imena podložnikov v t.
i. koroški županiji loškega gospostva freisinških
škofov
(spodnji del Poljanske doline,
od Poljan proti Loki). Navajamo jih po izvirnem zapisu v loškem urbaiju iz leta 129J, ki ga

njem javnega nmenja bi politiko zelo hitro premaknili"
Ali v Sloveniji dobro živimo?
"Predobro. Mi dobro živim o na račun sveta, kjer se
okolje š e hitreje degradira.
Ni normalno, da kupim čevlje za pet evrov, če bi morali
stati 35 evrov. Ker jih kupim
za pet evrov, je 30 evrov plačalo okolje na Kitajskem. To
mora nekdo plačati."
Koliko je k temu pripomogel razvoj računalništva in
naprednih tehnologij v zadnjih desetih letih. S e lahko
odvadimo od tovrstnih razvad, ali se jim bodo morali
odpovedati zanamci?
"Trenutai vrednostni sistem je porušen, zgubiU
smo pristni stik z okoljem,
vendar za to ne morem v celoti kriviti tehnologije. Drži
pa, da je imel Slovenec, ki je
gledal katastrofo Železnikov
po televiziji, povsem drug
občutek, kot če je mesto obiskal. Tehnologija n a m probleme odmika na vamo razdaljo, Hujši je porušen vrednostni sistem. Če se vmemo
sjjet na družino, gospodinjstvo. Veliko jih dela le zaradi
svojega statusa, saj je vrednota imeti velik avto, velika
hiša."
B o kdaj postala vrednota,
da živiš v energijsko varčni
hiši?
"To bo nenadoma postalo
prestižno. To je tako kot v
stanovanju. Pred desetletji je
bUo m o d e m o v stanovanju
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je odkril in objavil dr. Pavle
Blaznik. Urbar je delo rtemškega pisaija, ki slovenščine ni razumel in je imena popačil,
zatoje Blaznik ponekod v oklepaju dodal svojo slovensko različico. Slovenska imena so: Nedeil, Zwetz (Svetec), Zobodin,
Koyker, Martinitz, Maki, Janez, Walchvn, Jantz, Janše,
Lubei, Chuptz, Marše (Marše), Lubtzitzin (Ijubičič), Ztoian, Kristan, Gelein (Jelen),
Marin, Branizla, Prodan. Pri
nekaterih je jasno, kaj pomenijo, pri drugih lahlco ugibamo.
Je Nedeil v "sorodu" z nedeljo
ali nedelom, Zobodin s soboto
ali zobom, je Koyker Kovkar
ali Hojkar, Martinitz bi lahko
bil Martinčič, Malei je Makj,
Walchvn Valjhun, Jantz bi
lahko bil Jančič, Janše Janša,
Lubei je Lubej, Chuptz je morda v zvezi s hubo ali celo Šubic, Ztoian je Stojan, Branizla
Branislav aii Branise^? Indife-

imeti omaro pri omari, danes je dovolj polička, roža in
kamen. Vrednote se spreminjajo, "manj je več" je popularno. Javno mnenje lahlco
tako kreiramo, da bo energetska učinkovitost postala
m o d e m a . Vendar mora to
nekdo narediti."
Vendar za tem ne stoji nobena multinadonalka.
"Dovolj bo, če se odloči
neka družba in ima politično
voljo. Res pa je tudi, da
Skandinavci vedno hodijo
peš in zaradi tega nimajo občutka revnosti. T o pa zato,
ker so bili prej relativno bogati. Da začneš okolje ceniti,
moraš biti najprej bogat Mi
pa imamo še vedno občutek,
kaj vse smo 2amudili, sedaj
pa naj bi se že odrekali."
Menite, da b o to preskok
nazaj v preteklost?
"Pogojno. Poglejte, enake
padavine kot letos so že zajele Železnike pred pol stoletja. Sedaj je bilo več škode,
ker imamo ljudje več. Ni dovolj dom, ampak dve, tri hiše
in še počitniška hiša. Ne verjamem, da se s tem meri
kvahteta življenja. Veliko
bolj svoboden si na drug način. Če ti ostaja denar, te to
seveda žuli. Lahko greš kupit
nove čevlje, lahko pa drago
plačaš tečaj španščine. Jezik,
ki ga govori pol sveta. Denar
ravno tako zapraviš. Predstaviti mladim, da si frajer, ker
veš več... To je težka naloga,
veliko težja kot kazati nogometaše, ki do deraija pridejo na lahek način."

IZ S T A R I H

"Člani
gospodinjstva
naj se usedejo
in izraainajo,
koliko energije
porabijo in
koliko za to
plačajo.
Upoštevati
morajo vse:
plin, elektriko,
bencin v avtu.
Doživeli bodo
šok."

ČASOV

En France za dva evra
rentna imena so tista, kjer je
napisano samo ime po enem
od krščanskih svetnikov, ki o
narodnosti takratnega nosilca

dus, Hadmvt, Wildunch, Walto, Bertoldus, Gerhart, Ortoljus, Lampertus, Hertwich, Heinricus, WolJel, Oto. RudolJus.
ne pove ničesar, Taka imena Blaznik ne navaja nekaterih
so: Martin (teh je največ, kar
imen iz urbarja, ki zvenijo bolj
11!), osem je Janezov, štiije so
slovensko kot nemJko: Perse
Jakobi, trije Urhi (Vlricus),po
(Peršič?), Gurman (Čarman
dva Andreja, Petra, Ruperta
ali nekaj v zvezi s curo?), Zein Štefarux ter po en Jurij, Lov- nugoi (Senogoj?) - Kakorkoli
renc, Mihael, Lenart in Anton.
že, razlike med letoma 1291 in
Nemška imena so: Chunra1991 so res velike!

Razgledi

USODE
Malo političnih pa še tatvine za povrhu

Sundar na Zirovskem
v

M I L E N A MIKLAVČIČ

Po vojni so se
v gostilnah radi
spravljali na
nekdanje
nemške vojake
(Slovence, ki so
služili v nemški
vojski).

Po tistem, ko se je začelo
govoriti, da so postali arhivi
Udbe dostopni tudi za običajne državljane, so se nekateri bolj radovedni Žirovd odločili, da si bodo ogledali svoje dosjeje. O tem,
kaj so našU, mi sicer ni znanega veliko, le eden izmed
njih mi je razlagal, da šoka,
kdo o d domačinov ga je
ovajal, ne bo mogel nikoli
pozabiti. D a n e s so tudi
"ovaduhi" že stari in betežni, in kdove, ali se sploh zavedajo, kaj so s svojo pravoverno pripadnostjo bivšem u r e ž i m u hudega storili
svojemu sosedu, prijatelju,
znancu? Verjetno n e ... .
Kraje
Bilo je že pošteno temno,
ko sva z gospodom F.-jem
sedela v njegovi k a m r i in
se smejala najrazUčnejšim
dogodivščinam. Ker je varčnosti navajen že iz mladosti, se m u tudi danes, ko
ima dobro pokojnino in si

lahko marsikaj privošči, zdi
škoda plačevati previsok
račun za elektriko, sva sedela v temi.
"Ko sem bil mlajši, s e m
velikokrat rad pogledal v
kozarček," m i je pripovedoval s šegavim glasom.
"Večkrat s e m skupaj s
svojimi pivskimi kolegi sedel v gostilni in domov se
n a m ni dalo oditi. Kaj pa bi
delali tam? Gledali ženo in
poslušali njene očitke?! Oh,
kako smo se norčevali iz K.ja! Z nami je šel stavit, da
bo v gostilni zdržal več kot
teden dni. V m e s je m a l o
prespal na kozolcu, zjutraj,
ko so se odprla vrata, pa je
ž e bil na s v o j e m stalnem
pivskem mestu. Peti dan se
n a vratih pokaže njegova
žena. V roki je držala cajnco, v kateri je možu prinesla nekaj hrane. Bilo ga je
tako sram, da ji je vrgel prineseno v glavo in jo v zahvalo še pošteno oklofutal.
Bili smo pijani in zdelo se
n a m je tako s m e š n o , da
s m o se jima na ves glas
krohotali. Toda to nam je

Med sosedi

JOŽE KOŠNJEK

Med povabljenci na torkov božično-novoletni sprejem Urada vlade za verske
skupnosti za predstavnike
verskih skupnosti, ki delujejo v Sloveniji, je bil tudi
duhovnik Toni Štekl, ki že
od leta 1 9 8 8 naprej deluje
med Slovenci na Dunaju in
vodi Slovenski pastoralni
center. Pet let je bil po odločitvi avstrijske škofovske
konference tudi nacionalni
direktor za vse verske skupnosti v Avstriji. Z a s e pravi,
da je pravi Korošec, rojen
na R a v n a h na Koroškem.
Č u d n o se m u zdi, odkod
kraju to ime, saj leži med
s a m i m i hribi, Uršljo goro,
Peco in Pohorjem. Župnik
Tone Štekl je duhovnik mariborske nadškofije, ki je
večino svojega duhovništva
preživel med Slovenci na
tujem. Leta 1977 je odšel za
pet let v takratni Z a h o d n i
Berlin, saj je bilo mesto še
razdeljeno z zidom. Potem
je bil nekaj časa doma v Slo-

zameril. Naslednji dan ga
ni bilo na spregled. Malo se
nam j e tudi maščeval. Ko
s m o za Stalo iskali kolesa,
jih ni bilo. Pozneje smo jih
našli zakopane v gnoj, ki ga
je imel gostilničar na drugi
strani kozolca."
Velikokrat, ko so bili pivski bratci popolnoma mokri od znotraj, niso hoteli,
da jih kaj podobnega doleti
tudi od zunaj. Ko so iz gostilne odtavali domov, so
pograbili prvi dežnik, ki
jim je prišel pod roke. Seveda se je zgodilo, da ta ni bil
pravi.
M. je bil še posebej "gorak" vsakemu, ki ga je srečal, če je ostal brez marele.
Podedoval jo je po starem
očetu in je imela že muzejsko vrednost. Nekoč, ko je
bil kar precej nadelan, jo je
nekje založil, zato je na cesti zakolovratil do prvega
pešca in m u skušal iztrgati
dežnik iz rok. Napadeni se
je postavil v bran z besedami: " A ni dovolj, da si mi
med vojno podrl hišo in potem še žensko za povrhu?!"
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veniji, najprej v Limbušu in
nato v veliki župniji Šmartn o pri Slovenj Gradcu, v kateri so morali včasih duhovniki na konjih jezditi iz kraja v kraj. Leta 1988 je sprejel predlog takratnega ljubljanskega pomožnega škofa
Stanislava Leniča za odhod
m e d Slovence na Dunaju.
"Slovenski duhovniki na
tujem n i s m o le duhovniki,
ampak tudi ljudje, ki moram o Slovence spodbujati k
negovanju slovenskega jezika in kulture. Na D u n a j u
živi okrog 3 5 0 0 Slovencev
iz Slovenije. To so večinom a študentje, saj je Avstrija
do zaposlovanja tujcev z d o
stroga in izdaja dovoljenja
za delo večinoma le strokovnjakom. Veliko študentov prebiva v Korotanu, Id je
tudi uradno slovenski kulturni center. Razen tega deluje na Dunaju tudi Slovenski znanstveni institut, ki
i m a prostore v Knafljevi
ustanovi. Ker smo med se-

boj povezani, je naše delovanje lažje," je povedal Toni
Štekl.
Dunajska nadškofija je
leta 1 9 8 3 odstopila Slovencem na Dunaju cerkev Srca
Jezusovega in prostore ob
njej v 5. okraju. Do nje je iz
središča Dunaja okrog 2 0
minut hitre hoje. V njej je
vsako nedeljo in za praznike maša, v dvorani pod njo
pa tudi druge prireditve,
med drugim tudi pustovanje, ki je bilo letos zelo dobro obiskano, silvestrovanje, ki pa ga zadnja leta zaradi m a n j š e g a z a n i m a n j a
ne organizirajo več. Župnik
Štekl domneva, da je razlog
za manjši obisk tudi bUžina
Slovenije. Precej na Dunaju
živečih Slovencev odhaja
konec tedna domov.
"Mladi, ki so se pred leti
družili v naših prostorih, so
odrasli in jih ni več k nam.
Ker imajo tako kot Avstrijci
tudi Slovenci na D u n a j u
vedno manj otrok, se je po-

M. se je branil, da ne ve,
kaj govori. Toda napadeni
lastnik dežnika je še naprej
kričal tja v tri dni, da ne b o
dal za novo cesto niti pare,
da so ga že dovolj pokradli
in da naj delajo kar tisti, ki
so se med vojno "sončili",
namesto da bi se borili.

Teviačke
Opravljanju se po žirovsko reče "tevlanje". Tistem u , ki opravlja, pa "tevlač"
ali "tevlačka" .• Tako je neki
žirovski možakar kar dolgo
let živel v strahu, da se b o
hiše prijel vzdevek "Pri tevlaču", saj je njegova ž e n a
rada raznašala razne neresnične govorice po vasi. Pa
se mu je zdelo, da podobno
n a m e r o najlažje prepreči
tako, če sosede, ki so njegov i ženi govorili Tevlačka,
toži. Toda sodnik, ki je bil
razsoden mož, je m o ^ a r ja prepričal, naj raje vzame
v roke ženo, kot da nič krive sosede vlači po sodniji.
Več starejših ljudi mi je
pripovedovalo zgodbo o

S L O V E N C I ZA

Toni Štekl, slovenski
duhovnik na Dunaju
javila kriza in mladih enostavno ni. Ker je vedno
m a n j skupnih srečanj Slovencev, je treba iti od vrat
do vrat, od doma do doma.
Zato je tudi delo duhovnika
težje. Problem Slovencev je,
p r e d v s e m zaradi majhnosti, hitro prilagajanje večini.
Sram nas je povedati in pokazati, da s m o Slovenci. Saj
je prav, da nismo šovinisti.

neki " p r e f r i g a n k i " , ki je,
potem ko je rodila nezakonskega otroka, mešetarila z očetovstvom. Ugotovila
je namreč, da bi se dalo
kakšen dinar "izpleti" še od
Ijiibčka, ki je prihajal bolj
občasno. Seveda se žena izbrane žrtve ni in ni mogla
sprijazniti, da se bo hišni
proračun zmanjšal za "alim e n t e " . Svojega m o ž a je
prisilila, da je šel ne pregled krvi, in ko so na podlagi preiskav le našli pravega
očeta, le-ta revežu, ki je že
več kot leto in pol zastonj
plačeval, ni hotel vrniti denarja. Tevlanja o t e m prim e r u ni bilo ne konca ne
kraja.

MEJAMI

vendar svojega jezika ne
s m e m o tajiti. V pridigi sem
povedal, da m e boli srce, ko
se s r a m u j e j o pripadnosti
s l o v e n s k e m u narodu in
njegovemu jeziku, za katera
je bilo v zgodovini prelite
toliko krvi. Ko so mladi
med seboj govorili nemško,
sem jih vprašal, ali govorite
morda kitajsko. Fantje, kaj
se to pravi. Slovensko govorite m e d seboj, saj znate. Pa
so mi odgovorili, da bi se
jim prijatelji zaradi tega,
ker govorijo slovensko, lahko smejali. Moj bog, s e m
odgovoril. Govorite svoj jezik. Zaradi narodnega ponosa in velikih dejanj, ki so
jih v zgodovini Slovend naredili na Dunaju, vas bodo
še bolj spoštovali. Žal so
drugi narodi, živeči v Avstriji, vsaj glede jezika veliko bolj zavedni kot Slovend . Sprašujem se, kaj bo čez
dve, tri leta," je povedal slovenski duhovnik na Dunaju
Toni Štekl.

Gorenjski Glas
N a filmska platna prihaja sinhronizirana animirana komedija,
ki bo spremenila vse vaše predstave o čebelah.

l ^ m po konnpičebelj
S, tem dejstv<y
Odloči se, da
in se odpravi v mesto.
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Petdeset, trideset, dvajset. Življenjski jubilej, profesionalizem v likovni umetnosti in dvajset točk, v katerih
akademski slikar Klavdij Tutta govori o prvih dveh stvareh.

Osebno uravnavan e enerai"
IGOR KAVČIČ

V Razstavnem
paviljonu
fugovic v
Spodnjih
Bitnjah bo
danes ob 17.30
odprtje razstave
del iz Tuttove
donacije
likovne opreme
za Fimdadjo
Vincenca
Drakslerja in
slovenskih
likovnih
umetnikov
rotarijcev.

Po razstavah v Galeriji hotela Kokra na Brdu pri Kranju, kjer so na ogled slike iz
dkla Mavrica Evrope in Slikah
iz zakladnice IQ8O - 1 9 9 2 , s
katerimi se predstavlja v Galeriji Mestne obfine Kranj, je
akademski slikar Klavdij Tutta v preteklem tednu v svoj
umetniško razstavni projekt
v prvem decembrskem tednu
zabeležil §e dva dogodka, dve
novi razstavi. V Galeriji Zavarovalnice Triglav so od torka
na ogled slike iz dkla Potovanje sonca 2006, v Galeriji
Elektra na Elektru Gorenjska
pa je bila v četrtek odprta razstava slik na temo Kozmična
pokrajina. Danes, ob 17.30 bo
v Razstavnem paviljonu Jugovic v Spodnjih Bitnjah odprtje razstave del iz Tuttove
donacije likovne opreme za
Fundacijo Vincenca Drakslerja in razstave del likovnih
umetnikov rotarijcev.
Izbor likovnih tehnik
"Gre za osebno uravnavanje energije. Ko imaš občutek, da si pripravljen za določen projekt, potem se ga moraš lotiti. Ko si pripravljen za
petmetrsko sliko, se odloči in
jo naredi. Narobe bo, če boš v
tistem trenudcu ravnal drugače. v svojem likovnem ustvarjanju se v bistvu vseskozi prilagajam in sledim temu vzgibu. Ž e vseh trideset let se gi-

Grafiki Klavdija Tutte, ki jih je Gorenjski glas v decembru ponudil v nakup ljubiteljem likovne umetnosti. Zbrani denar od
prodaje bo slikar odstopil v dobrodelne namene.
bam med različnimi tehnikami in lahko rečem, da sem jih
preizkusil že mnogo. V eni
sami tehniki se človek izčrpa,
zato sem prepričan, da je dobro vsake toliko časa nekoliko
"pokolobariti" in poskušati v
drugi tehniki iskati svojo likovno realizacijo. Po drugi
strani lahko likovnik pride do
točke, ko je v ustvarjanju v določeni tehniki prišel do vrha
in zato poskusi še v drugih
tehnikah. Vedno sem deloval
v različnih tehnikah med sliko in lesenim objektom, grafičnimi tehnikami, litografijo,
jedkanico, sitotiskom, kombiniranimi tehnikami in objekti
iz stekla ali keramike...
Domišljija nima meja. Ponavadi si rečem "je šla zadeva

Zamujena priložnost

MARIETA SMOLNIKAR

Brdo pri Kranju, sreda, 12.
decembra
2007:
slovenski
obrambni minister Karel Erjavec prevzame (vidno ponosen)
od portugalskega kolega Nuna
Severiana Teioceira štafetno palico, s katero bo v prvi polovici
prihodnjega leta "poveljeval"
združeni vojaški sili Evrope.
Zdaj gre torg zares.
Kar se mene tiče, veijamem,
da bo Slovenija vsaj na operativni ravni in z evropskega zornega kot svojo zgodovinsko vlogo odigrala prvovrstno, da ne rečem briljantno in da rezervni
scenariji pri tem projektu ne
bodo uporabljeni, s čimer se
bomo lahko na mednarodnem
političnem prizorišču ponašali
še najmanj prihodnjih petdeset

let. Drugo je, kaj in koliko bo
Slovenija od predsedovanja sposobna ožeti za svojo povsem
"osebno" korist. Pri tem imam i*
prvi vrsti v mislih našo promocijo pred evropsko in širšo svetovno javnos^o; pričakovanje, da
nas mednarodna javnost v prihodnje ne bo več štulila u družbo nekdanjih soijetskih republik
ali nas zamenjevala s Slovaško,
je vsekakor realno. Glede na
pretekle izkušnje, pa je žal enako realna možnost, da nam
zgodovinska priložnost spolzi
med prsti (priložnost zamujena
pa se, kot nas uči ljudska modrost, ne vrne nobena).
Ena od zamujenih priložnosti je, denimo, cestna grafična
podoba našega predsedovanja

na pašo" in v pogon spravim
kak vmesni proces, recimo z
dodatno intervencijo oplemenitim grafiko in s tem poskušam narediti nekaj novega. To
je posebna diaž, kako poskušaš iz nečesa, kar na likovnem
polju že imaš, ustvariti novo."
Akvarel, kolaž, steklo
"Še v bivši dižavi sem veliko ustvarjal v tehniki akvarela in bil večkrat nagrajen na
bienalih jugoslovanskega akvarela. Čeprav si najbrž
mnogi mislijo, da akvarel delajo že otroci, lahko rečem,
da gre za eno najbolj zahtevnih likovnih tehnik. Žanru
sem akvarel prilagodil tudi,
ko sem pripravil likovno po-

7
Evropski zvezi avtorja Roberta
Kuharja, sicer profesorja likovne pedagogike, ki jo je zuiianji
minister Dimitrij Rupel strnil v
komentarju: "Mislim, da nas
bodo prepoznali, gfede umetnosti pa ne bi sodil."
V nasprotju z n«Sm zutuinjim ministrom resm dvomim,
da bomo zaradi Kuharjeve simbolne izraznosti v evropski javnosti hdj prepoznavni. Zdo mogoče paje, da bo evropskajavnost
zaradi podobnosti s simbolom
evropskega nogometnega prvenstva VO08 zmedena in, na primer, ne bo vedela, ali je Slovenija sestavni del Avstrije ali Švice.
Da bi Avstrijo ali Švico (iger bo
prihodnje leto evropsko nt^ometno prvenstvo potekalo) zamenja-

dobo za knjigi Duhovni kapital znane filozofinje Danah
Zohar in lana Marshalla ter
Kako ujeti veliko ribo kultnega
filmskega režiserja Davida
Lyncha. Kot devetnajsti dogodek jih bom predstavil 16.
januarja prihodnje leto. Rad
uporabljam tehniko kolaža,
platnom različnih formatov
dodajam les ... Kompozicije
tako postajajo gibljive ter odpirajo možnost, da se na steni, glede n a ambient, spreminjajo. Pred časom sem
ustvarjal v posebni tehniki,
imenovani asemblaž, ta dela
pa bodo na ogled na zaključni razstavi od 11. januarja
2 0 0 8 naprej v Restavraciji in
Galeriji Dah. Isti dan bodo
odprte tudi razstave v galeri-

jah Gorenjskega muzeja,
med drugim v galeriji v kleti
Mestne hiše stekleni objekti
Polijemovo oko 2005-2007.
Pred leti sem v sodelovanju
s Svitom iz Kamnika slikal na
keramiko in na likovno kolonijo povabil tudi nekaj uveljavljenih slikarjev. Dela, ki so
jih tam ustvarili, smo med
drugim videli tudi lani na pregledni razstavi slovenske keramike v Ljubljani. S fotografom Igorjem Pustovrhom sva
zasnovala foto risbe. Sam
sem na folijo pripravil risbe,
Igor pa jih je potem projiciral
na fotografije mojega obraza,
posnetega iz različnih zornih
kotov. Dela bodo od 11. januarja prihodnje leto na ogled v
Galeriji Prešemove hiše.

SEDMICA
li s Slovenijo, je namreč manj
verjetno oziromaje neverjetno.
Tako kot zunanji minister
Dimitrij Rupel se niti sama ne
bi spuščala v umetniško vrednost znaka slovensk^a predsedovanja EZ, z veliko težavo pa
rta mah, se pravi, na prvi pogled
v njem prepoznam hrastov list.
Še več časa kot za prepoznavnost vsebine potrebujem za dešijHranje simbolike hrastovega
lista, ki naj bi (po uradni politični razlag) simboliziral "trdnost, vztrajnost in neuničljiv
karakter Slovencev, naroda, ki
je miren pod pritiski in razumen v sprgerrumju svojih odločitev, po drugi strani pa je simbol predsedovanja kombinacija
petih elementov: ognja, zemlje.

zraka, vode in etra". Larifari.
Zmagoviti znak me niti v sanjah ne spominja na razpisne
pogoje, recimo, na to, da prikaže Slovenijo kot mlado, demokratično, urtjeno in bla bla bla
evropsko državo ali, recimo, v
prihodruKt zazrto interpretacijo
slovenske kulturno zgodovinske
dediščine in tri pikice.
Beiirui kot prazen prostor, ki
po uradni razlagi simbolizirala
zrak, je za moje misdno pdje
nedojemljiva abstrakcija, jedro
nagrajenega znaka, v katerem
pri najboljši volji ne prepoznam
nič boljšega kot hobotnico na
žabjih krakih, pa cinizem, ki
govori sam zase in kvei^emu
simbolizira destruktiven značaj
^venske politične prakse.

EKONOMIJA

stefan.zargi<^g-glas.si

Desetletje Savine razvojne poti
Iz gumarske družbe se je Sava v desetih letih razvila v eno najuspešnejših poslovnih skupin, v kateri
izstopata prenovljeno Cumarstvo in dejavnost Turizem.
ŠTEFAN Ž A R G I

Bled • Uprava Save, d. d., in
predstavniki posameznih dejavnosti v Poslovni skupini
Sava so v sredo na že tradicionalni prednovoletni tiskovni konferenci predstavili desetletje Savine nove razvojne
poti, saj je bil prav 1 0 . december 1 9 9 7 dan razhoda s
25-letnim partnerjem pri
proizvodnji avtomobilskih
gum Continentalom in dan
podpisa pogodbe s koncernom Goodyear. Torej dan, ki
predstavlja največji razvojni
mejnik v zgodovini Save. Nesprejemljive ponudbe, grožnje in ultimati starega partnerja so vodstvo Save prisilili, da je poiskalo novega partnerja in z njim ustanovilo
dve podjetji joint venture v
večinski lasti partnerja (Sava
Tires in Goodyear Engineered Products). S tem so ohranili delovna mesta in razvoj v
teh družbah, hkrati pa začeli
prenavljati preostale svoje
programe in začela razvijati
nove dejavnosti. Po desetih
letih to strateško odločitev,
kot je ponosno poudaril prvi
mož Save Janez Bohorič,
ocenjujejo ne samo kot pogumno. pač pa tudi kot pravilno in zelo uspešno poslovno potezo.

Prepričljive številke
Številke, ki kažejo rast prihodkov. so resnično zgovorne: oba programa, ki sta bila
prodana Goodyearu, sta po
prihodkih narasla s 134 v letu
1 9 9 6 na lanskih 4 2 4 milijonov evrov, torej za 3,2-krat;
program, ki je leta 1 9 9 6 prinašal 1 2 mihjonov evrov
(umetno usnje, lepila ...) so
opustili^ preostale programe
v gumarstvu pa prenovili in
razvijali tako, da so se prihodki iz leta 1 9 9 6 v višini 48

nnilijonov evrov povečali na
letos pričakovanih 9 6 milijonov evrov • torej podvojili. Ob
tem so razvili nove dejavnosti, ki so leta 1 9 9 8 prinesle
2 2 milijonov evrov, leta 2 0 0 5
že 188 milijonov, po odprodaji dejavnosti kemije (Colorja) in trgovine Merkurju
pa letos pričakujejo prihodke
v višini 97 milijonov evrov.
Prodaja proizvodnje avtoplaščev Goodyearu je Savi
dala 1 2 0 milijonov dolarjev,
ki so jih naložili predvsem v

Tržna kapitalizacija je po
letu 2 0 0 0 , ko je Sava vstopila na borzo, narasla s 130 milijonov evrov na 1,2 milijarde
evrov.

lastnica verige toplic in zdravilišč pod skupno znamko
Panonske terme in s tem postala vodilni turistični ponudnik v Sloveniji.

Savi na stebra sta
Cumarstvo in Turizem

Preveliki za prevzem

Gumarstvo je v Savi doživelo obsežno in temeljito
prestrukturiranje, tako programsko, tehnološko kot
tudi organizacijsko. Iz nekdanjih 14 programov so na-
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Dobiček naj se bolj razbremeni
Medtem ko že drugi mesec potekajo intenzivna pogajanja
med delodajalci in sindikati o povečanju plač, sta obe strani
enotni, da predlagani zakon o finančni soudeležbi delavcev na
dobičku nI sprejemljiv. Potem ko so v sindikatih opozorili, da
je polovična davčna olajšava na izplačan dobiček premajhna
in zahtevajo popolno davčno razbremenitev, je podobno stališče sprejela tudi Gospodarska zbornica Slovenije (GZS), ki
je postala največja delodajalska predstavnica. Na drugi skupščini G Z S v torek so uvedbo zakona sicer podprli, saj naj bi
spodbujal motiviranost in pripadnost zaposlenih podjetju,
povečeval produktivnost, zmanjšal pritiske na zvišanje plač,
vendar pa so prepričani, da ostaja obremenitev izplačanega
dobička previsoka. Tako bi bila to zelo draga oblika nagrajevanja, bolj v korist državi kot zaposlenim. Š. Ž.

Seveda pa se vodstvo Save
v sredo po orisu resnično zavidljivega desetletnega razvoja ni moglo izogniti aktualnim vprašanjem, med njimi
tudi o tem, ali razmišljajo o
menedžerskem prevzemu in
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Dolga miza vodilnih v Savi, ki so predstavili njen desetletni razvoj.
turizem, nepremičnine, pa
tudi v dobre finančne naložbe. Danes je Sava 46-odstotna lastnica Gorenjske banke
in ima prek 2 0 odstotkov
Abanke. Leta 2 0 0 2 se je Sava
preoblikovala v holdinško
družbo za upravljanja in financiranje, dosegla desetodstotno donosnost še pred načrtom v letu 2 0 0 7 , v prihodnjem srednjeročnem obdobju pa naj bi jo dvignili na 15
odstotkov, povečevali prodajo osmih odstotkov na leto in
investirali nadaljnji razvoj v
skupni višini 3 1 0 milijonov
evrov. Število zaposlenih so v
sedmih letih povečali za
1 0 9 6 sodelavcev, v osnovna
sredstva investirali 2 1 9 milijonov evrov, v delnice in deleže pa 513 mihjonov evrov.

stale štiri družbe, v največji
Savatech je šest programov.
V Cumarstvo, v teterem danes dela 1036 delavcev, so v
Savi v osmih letih investirali
51,3 milijona evrov, do 2 0 1 1
pa naj bi bili z vsemi glavnimi izdelki v svojih tržnih nišah med prvo trojico v Evropi. Za preteklih pet let s ponosom ugotavljajo, da so dosegli 17-odstotno povprečno
rast dobička in prav tolikšno
donosnost.
Drugi steber Save je Turizem, v katerega so vstopili
leta 1 9 9 8 z nakupom hotela
Toplice Bled in doslej vložili
več kot 175 milijonov evrov.
V prihodkih Poslovne skupine Sava predstavlja že eno
tretjino. Poleg vlaganj v hotele na Bledu je Sava postala

VPIŠITE se TUbI VI!

kaj menijo o predlogu 'protitajkunske' zakonodaje. Z a
slednje smo slišali oceno, da
je precej nenavadna, sicer pa
je Sava postala tako velika in
toliko vredna, da o prevzemu
n e razmišljajo. Želijo si in
ocenjujejo, da bi bilo dobro
ter stimulativno, če bi menedžment in zaposleni dobili določen lastniški delež. Pohvalili so se, da so kot ena prvih slovenskih družb pristopili k projektu in že dobili
osnovni certifikat Družini
prijazno podjetje in da bodo
v treh letih uvedli 14 ukrepov
v dobro zaposlenih. Glede
povezovanja dveh bank, katerih lastniki so, je bil odgovor,
da je to zahteva temeljite
analize in prepričevanje drugih lastnikov, torej čas.

AKCIJA:
Začnete v decembru, prvi obrok
plačate konec januarja
• popust za študente
• popusti za zvestobo
IzoiMTAŽvjj&M se., I g e r $ £ M

c c i ^

tel.: 280 48 16
www.lH-krani.fi
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Visoka gospodarska rast se nadaljuje
Po podatkih statističnega urada je bila realna rast bruto domačega proizvoda v tretjem četrtletju na
medletni ravni 6,3 odstotka.
ŠTEFAK ŽARGI

Ljubljana • V ponedeljek je
Statistični urad RS objavil
podatke o rasti domačega
proizvoda v tretjem četrtletju
na medletni ravni, ki se je
glede na drugo četrtietje s
doseženimi 6,3 odstotka še
nekoliko okrepila. Na madu
ocenjujejo, da je najpomembnejši dejavnik visoke
gospodarske rasti povečevanje izvoza, ki se je glede na

enako obdobje lani povečal
za 15,8 odstotka, kar je ena
najvišjih rasti v zadnjem desetletju. Raste tudi uvoz, ki je
višji celo za 17,4 odstotka,
zato je saldo menjave s tujino negativen. Kot v preteklih
obdobjih so za hitro rast domače potrošnje najbolj pomembne bruto investicije, ki
so bile za skoraj 2 0 odstotkov
višje od investicij v enakem
obdobju lani, končna potrošnja v gospodinjstvih pa z 2,7

odstotka in dvema odstotkoma pri državi z rastjo znatno
zaostaja. Razveseljiva je rast
dodane vrednosti, ki se je realno povečala za 6,2 odstotka, in 2,7-odstotna rast zaposlenosti.
Na objavljene podatke statistike so se že odzvali na
vladnem Uradu za makroekonomske analize in razvoj
(UMAR), kjer ocenjujejo, da
"ugodna izvozna gibanja sledijo nadaljevanju konjunktu-

re v večini držav EU v tretjem četrtletju, ki je nekoliko
presegla jesenska pričakovanja domačih in tujih inštitucij. Dodatno spodbudo jim
daje pospešen izvoz vozil od
maja naprej, ko se je povečal
obseg njihove proizvodnje in
prodaje. Ohranjanje rasti
bruto domačega proizvoda
na visoki ravni tudi tretjem
četrtletju kaže, da bo letošnja
gospodarska rast višja, kot
s m o pričakovali še jeseni".

Zaradi selitve poslovalnice

Globus Kranj,
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KMETIJSTVO

i8

Energija s polja in iz gozda

Srečanje petih rodov
CVETO

ZAPLOTKIK

Tatinec - Na Andrejčevi
kmetiji v Tatincu, kjer kmetujeta Miha in Slavka Jerič,
je bil v petek praznik kolin, a
hkrati tudi srečanje petih rodov. Mihova in Slavkina h 6
Sonja je pred mesecem dni
povila hčerko Ajdo. Ko sta jo
v petek prišli pogledat Slavkina mama Marija in stara
m a m a Ivanka, je to hkrati
pomenilo srečanje petih rodov. Čeprav se prebivalstvo v

in vrtnarstvo v Biotehniškem centru v Strahinju.
Slavka se je pred sedemindvajsetimi leti poročila na
Andrejčevo kmetijo, kjer
ima dela dovolj: obdelujejo
petnajst hektarjev lastne in
najete zemlje, redijo okrog
petdeset govedi in se likvarjajo predvsem s prirejo mleka. Slavkina m a m a Marija
živi na domači kmetiji na
Štefanji Gori, kjer je gospodarske vajeti prepustila hčerki in njenemu možu, sama

Kmetijstvo in gozdarstvo dobivata vse p o m e m b n e j š o vlogo pri preskrbi z energijo.
izkušenih strokovnjakov ter
slaba obveščenost ljudi o
prednostih lesne biomase v
primerjavi s fosilnimi gorivi.
Dejanski posek v Sloveniji
skoraj za petino zaostaja za
možnim, pri tem pa najbolj
zaostajajo sečnje drobnega
lesa, pri katerih dobimo največ drobnega lesa, primernega za porabo v energetske
namene. Tudi predsednik

CVETO Z A P I O T N J K

Kranj - Iz oljne ogrščice j e
možno pridobivati biodizel,
iz žita, koruze, krompirja in
sladkorne pese etanol, iz silažne koruze in gnojevke
bioplin, iz lesnih ostankov
oz. lesne biomase toploto in
elelctrično energijo ... "Na
njivah lahko poleg hrane oz.
krme pridelujemo rastline za
energijo različnih
oblik
(elektriko, toploto, gorivo).
Pridobivanje energije iz teh
rastlin naj bi skupaj z lesom
iz gozda in drugimi viri biomase največ prispevalo k povečanju obnovljivih virov
energije na 12-odstotni delež
v skupni energiji, kar je d l j
Evropske unije do leta
2 0 1 0 , " ugotavlja mag. Marjan Dolenšek iz novomeškega kmetijsko gozdarskega
zavoda in ob tem poudarja,
da energetska raba rasdin v
Evropski uniji ne bo bistveno
zmanjšala pridelave rastlin
za hrano in krmo, lahko pa
bo vplivala na dvig cen kmetijskih pridelkov. Predvsem
od ekonomičnosti in višine
dohodka pa bo odvisno, za
kaj bodo kmetje v prihodnje
namenjali njive - za pridelavo hrane (krme) ali energetskih rasdin.

Pet rodov: spredaj Sonja z Ajdo v naročju in Ivanka, zadaj
Slavka in Marija
Sloveniji na splošno stara in
takšni primeri bržkone ne
bodo več tako redki, je tale
zanimiv tudi zato, ker so v
"verigi" same ženske. Ajda
je, kot pravi m a m i Sonja,
pridna in zdrava. Sonja je
zdaj na porodniškem dopustu, sicer pa kot diplomirana
inženirka agronomije uči
praktični pouk cvetličarstvo

cvelo.zaplotnik@g-glas.si

pa se veliko posveča štirim
vnukom. 88-letna Ivanka, ki
tudi živi na Štefanji Gori, je
najraje zunaj, v naravi, rada
nabira gobe, še lani je delala
tudi butare.
V Tatincu bi poleg te lahko
"sestavili" še kakšno zgodbo
o srečanju petih rodov, le da
bi v tem primeru pisali o
rodu, ki izvira iz Olševka.

Možnosti kmetijstva pri
pridobivanju bioenergije je
bila tudi ena od tem nedavnega posveta kmetijske svetovalne službe na Bledu, kjer

Kmetijsko
gozdarska
zbornica bi po mnenju
predsednika Petra Vriska
lahko več storila pri izkoriščanju lesne bomase, če
bi imela več strokovnjakov za gozdarstvo. Ima le
štiri, potrebovala pa bi jih
najmanj trideset.
Lesna biomasa je v Sloveniji še slabo izkoriščena.
so med drugim ugotavljali,
da Slovenija kot ena najbolj
gozdnatih držav v Evropi slabo izkorišča lesne ostanke
oz. lesno biomaso in da bo
dokaj težko do leta 2 0 2 0 dosegla v energetski bilanci 20odstotni delež energije iz obnovljivih virov. Za energetske namene bi lahko porabili ves m a n j kakovostni les,
ves drobni les, sečne ostanke, kot so veje in vrhovi, ter
tudi lesne odpadke pri predelavi lesa. Če bi upoštevali dejanski posek slabšega in
drobnega lesa, bi za biomaso

lahko na leto namenili 1,3
milijona kubičnih metrov
lesa, ob upoštevanju možnega poseka pa več kot 2,1 milijona "kubikov". In kaj ovira
hitrejši razvoj izrabe lesne
biomase v energetske namene.' Kot je na nedavnem blejskem posvetu ugotavljal
Egon Rebec iz novogoriškega kmetijsko gozdarskega
zavoda, so razdogi za to prenizke sečnje predvsem v zasebnih gozdovih, slabo razvit
trg z lesno biomaso, nezadostne finančne podpore, pomanjkanje usposobljenih in

avstrijskega in evropskega
združenja za biomaso dr.
Heinz Kopetz je prepričan,
da bosta kmetijstvo in gozdarstvo ob vseh težavah z
ogrevanjem zemeljske površine in pomanjkanju surovin
morala tako kot pred sto leti
spet prevzeti pomembno vlogo pri preskrbi z energijo.
Obnovljivi viri energije bodo
ob naraščanju cen nafte, ki
lahko v prihodnosti dosežejo
tudi 150 evrov za sod, postali
vse pomembnejši, pri tem pa
bo gozd pomenil za vsako državo še toliko večji gospodarski potencial.

KRANJ

Le dva klika
in voziček se
premika.

Cene sadja in vrtnin
Po podatkih Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (na
dan 4. december) se cene jabolk prvega kakovostnega razreda na tržnicah gibljejo od 0,75 do i evra, cena jabolk drugega razreda pa od 0,35 do 0,6 evra. Za kilogram hrušk je
treba odšteti od 0,65 do 1,5 evra, za belo grozdje od 1,65 do
2,2 evra, za rdeče grozdje od 1,8 do 2,2 evra, za kaki od 1,6
do 2,2 evra, za kivi od 1 do 1,85 evra in za orehe od 6 do 9
evrov. In kolikšne so cene vrtnin? Blitva je od 0,7 do 1 evra,
cvetača od 0,85 do i,8 evra, česen od 2,3 do 3 evre, endivija
od 0,75 do 1,2 evra, solata kristalka od 1,4 do i,8 evra, fižol
v zrnju od 1,2 do 1,5 evra, krompir od 0,15 do 0,3 evra, motovileč od 9 do 13 evrov, rdeča pesa od 0,5 do 0,85 evra, kisla repa od i do i,8 evra, zelje v glavah od 0,2 do 0,5 evra, kislo zelje od i do i,8 evra, rdeči radič v glavah od 0,7 do 1,5
evra, peteršilj od 1,45 do 2,5 evra, korenček od 0,45 do 0,6
evra - in tako dalje. C. Z.

LJUBLJANA
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www.mercator.si
Nakupovanje v Mercator Spletni trgovini je hitro, udobno, ugodno in varno, predvsem pa vam priharani čas. Nakup po enakih ccnah kot v
Mercatorjcvih prodajalnah opravite enostavno, izbrane izdelke vam dostavimo na dom, plačate pa jih Mercatorjevemu dostaljalcu s kartico
Mercator Pika, gotovino, kreditno ali plačilno kartico. O d 1 7 . decembra dostavljamo na širšem kranjskem o b m o č j u : Kranj, Breg o b Savi,
Britof, Čirče, Drulovka. Hrastje, Kokrica. Labore, Mavčiče, Mlaka, Orehek. Orehovlje, Predoslje, Stražišče, Struževo. Zgornje Bitnje,
Šenčur, Hotennaže, Luže, Milje, OUevek, Srednja vas, Visoko, Cerklje na Gorenjskem. Brnik, Velesovo, Naklo. Okroglo. Preddvor, Tupaliče.

iViercator Spletna trgovina

Do registra kmetij preko internata
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je kmetijam omogočilo, da odslej preko internetne povezave lahko
brezplačno pregledujejo podatke, ki jih ministrstvo vodi v
registru kmetijskih gospodarstev. Pravico do vpogleda podatkov o svoji kmetiji imajo gospodarji vseh kmetij, ki so
vpisane v register, in razpolagajo z veljavnim digitalnim
spletnim potrdilom Sigen-ca, Halcom-ca, AC NLB ali Poštarca. Nova storitev "eRKG" vsebuje register kmetijskih gospodarstev, evidenco grafičnih enot rabe zemljišč kmetijskega gospodarstva (gerk), register skupnih pašnikov in evidence pridelovalcev hmelja, oljk, grozdja ter sadja v intenzivnih in ekstenzivnih sadovnjakih. C Z.

KAŽIPOT, ZAHVALE
HALO - HALO GORENJSKI GLAS

telefon: 04 201 42 00
Njroiilo

cbiivo spififmam« po ttiffonu M / 2 0 H 2 - 0 0 , liksu M / 2 0 M 2 - ) 3 ali osebni) l u Bltw«i»vi c « l i <.

v Kranju 01. po poiti - 60

in fftrtka do 11.00 uret

ij^asov In ponudb v nibcikl; Umlno ugodna.

JANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, U N C O V O 91, 4240
RACX>VLJICA, TEL: 04/53 '5 249, FAX: 04/53 04 230
LJUTOMER- BANOVCI, RADENCI 23.12. - 26.12.
OBVESTIIA O DOGODKIH OBJAVLJAMO V R U B R I K I GLASOV
KAŽIPOT BREZPLAČNO SAMO ENKRAT.

PRIREDITVE
Veseli december v Gorenji vasi
Gorenja vas - Krajevna skupnost Gorenja vas vabi na prireditve pod naslovom Veseli december 2007 v Gorenji vasi:
predpraznično srečanje za starejše občane z zabavo bo danes ob 17. uri v prostorih OŠ Ivana Tavčarja v Gorenji vasi;
pohod po Rupnikovi liniji bo jutri, zbirališče bo ob 9. uri
pred KG Z Gorenja vas; koncert Pihalnega orkestra Škofja
Loka bo jutri ob 19. uri v OŠ Ivana Tavčar v Gorenji vasi.

V knjižnicah pa otroke
Skofja Loka - V torek, 18. decembra, se bo ob 17.30 v ško^eloški knjižnici začela Zimska pravljica.
Gorenja vas - Delavnica za spretne prste Pravljični prazniki,
ki je primerna za otroke v starosti od 4 do i o let, se bo v
knjižnici začela v ponedeljek, 17. decembra, o b 17. uri.
Poljane.- Delavnica za spretne prste Pravljični prazniki, ki je
primerna za otroke v starosti od 4 do 1 0 let, s e bo v knjižnici začela v torek, i8. decembra, ob 17. uri.

Svarunov spominski turnir
Školja Loka - Odbojkarski klub Termo Lubnik prireja v nedeljo ob
9.30 v Šporni dvorani Poden že i8. Svarunov spominski turnir.

Prednovoletna zabava
Kokrica - Društvo upokojencev Kokrica vabi na prednovoletno zabavo, ki bo v Domu krajanov na Kokrici v soboto, 22.
decembra, z začetkom ob 16. uri. Vplačila sprejemajo v pisarni društva v torek, i8. decembra, med 9. in io. uro.
Jesenice - Medobčinsko društvo invalidov Jesenice obvešča
člane, da bo prednovoletno praznovanje skupaj z jubilanti v
soboto, 29. decembra, v restavraciji Kazina na Jesenicah z
začetkom ob 17. uri. Prijave sprejemajo na sedežu društva
ali po tel.: 583 28 73, gsm 040/767 886 ali pri poverjenikih.

Koledovanje
Duplje - Danes se bo ob 18. uri pred dupljansko graščino začelo tradicionalno VIII. Koledovanje. Nastopili bodo otroci dramskega krožka Osnovne šole Duplje ter člani Folklorne skupine
DU Naklo.

info@g-glas.si

bra v Kranju. Na stojnici bodo prodajali ročno izdelane izdelke, koledarje, voščilnice ..., celoten izkupiček od prodaje izdelkov pa bo porabljen za plačilo veterinarskih stroškov, ki
nastajajo pri oskrbi brezdomnih živali.
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OSMRTNICA

Na ogled Opere Carmen
škofja Loka - Društvo upokojencev Škofja Loka vabi na ogled
Opere Carmen, ki bo v sredo, 6. februarja 2008, v Cankarjevem
domu. Prijave in vplačila sprejemajo v pisarni društva vsako
sredo in petek med 8. in 12. uro in sicer le do 15. januarja 2008.

PREDAVANJA
Proučevanje Sv. pisma
Kranj - Društvo prijateljev Sv. pisma vabi jutri ob 9. uri v
Dom krajanov Primskovo Kranj na proučevanje Sv. pisma z
okvirno temo: Kako nositi svoj vsakodnevni križ.' Srečanje
bo povezoval Pavel Repnik. Vstopnine ni.

V višavah Andov
Bled - V Knjižnici Blaža Kumerdeja se bo v okviru Blejskih
večerov danes, v petek, ob 19.30 začelo predavanje z naslovom V višavah Andov. O enomesečnem potepanju po Peruju, Čilu in Boliviji bodo pripovedovale Metka in Katarina Žnidarter Katja Lukan.

Sporočamo žalostno vest, da nas je zapustil naš dragi mož.
brat. stric in svak

IVAN ŠIMUNOVIČ ŠIME
Od njega se bomo poslovili danes, v petek, 14. decembra
2007, na kranjskem pokopališču, ko bo žara v poslovilni
vežici med 15. in 18. uro. Na njegovo željo bo pokopan v
rodnem Račišču na otoku Korčula v družinskem krogu.
Cvetje hvaležno odklanjamo.
Žalujoči: žena Anica, brat Mate, nečaki in nečakinje z
družinami, svakinji z družinama ter ostalo sorodstvo
Kranj, 11. decembra 2007

KONCERTI
Koledniški koncert

SPOROČILO O SMRTI

Kropa - Zgodba kroparskih pastirčkov je naslov koledniškega koncerta, ki se bo v nedeljo ob 17, uri začel v Kropi,

Koncert pihalnega orkestra
Kokrica - Turistično društvo Kokrica vabi v s e na n . novoletni koncert pihalnega orkestra Mestne občine Kranj, ki bo v
nedeljo ob 16. uri v Kulturnem domu na Kokrici.

Božično-novoletni koncerti
Predoslje • Veliki božično-novoletni koncert, na katerem bodo
nastopili VVerner, Eva Černe, Miran Rudan, Nina Pušlar, Veseli Svatje, Vuhubanda, Brigita Šuler, FS Iskraemeco, KUD Predoslje, voditelja pa bosta Jasna Kuljaj in Sebastijan Sajovic, bo v
nedeljo ob 19. uri v kulturnem dom Predoslje pri Kranju. Vstopnice lahko rezervirajo na številki 041/955-000.

Svojo življenjsko pot je sklenil naš upokojeni sodelavec

M I L A N STARMAN
Od njega se bomo poslovili jutri, v soboto, 15. decembra
2007, ob 12. uri na {x>kopališču v Sori pri Medvodah.
Ohranili ga bomo v lepem spominu.

Naklo - Božično-novoletni koncert Pihalnega orkestra Tržič
bo v nedeljo ob i8. uri v dvorani Osnovne šole Naklo.
Stražišče • Otroška folklorna skupina Ajda iz Besnice vabi na
božični koncert z naslovom Božični duh združuje mlade folklornike. Koncert bo v soboto ob 17. uri v Šmartinskem
domu v Stražišču. Predstavile se bodo Otroška folklorna
skupina Ajda iz Besnice z gosti: Folklorna skupina DOŠ iz
Gornjega Senika, Otroška folklorna skupina Zarja iz Železne
Kaple in Mladinski pevski zbor Dotik iz Stražišča.

KOLEKTIV ELEKTRO GORENJSKA, D. D.

IZLETI
Na Pangršico
Kokrica - Pohodniška sekcija pri Društvu upokojencev Kokrica
vabi članice in člane na pohod na Pangršico, ki bo jutri, v soboto. Zbor bo pred Domom krajanov na Kokrici ob 9. uri, odkoder
boste odšli skozi Veliko gmajno do lovskega doma na PangršSci,
kjer boste v prijetnem okolju zaključili celoletno aktivnost.

Pohod po okolici Žirovnice
Žirovnica - Društvo upokojencev Radovljica vabi v torek, i8.
decembra, na pohod po okolici. Zbor bo ob 8. uri pred Elektro Moste. Informacije in prijave do ponedeljka po tel.: 5801
469 ali G S M 031/535 799 Drago Kajdiž.

Na Tromejo
Tržič - Vodniški odsek Planinskega društva Tržič vabi v soboto, 22. decembra, na Tromejo (1508 m). Odhod posebnega avtobusa bo ob 8. uri izpred Osnovne šole Tržič. Prijave
in informacije po tel. 5971 536.

OBVESTILA
Za živali na pred novoletnem bazarju
Kranj - Društvo za zaščito živali Jesenice bo sodelovalo na
prednovoletnem bazarju, ki bo potekal od 17. do 22. decem-

Venus Tenetiše
Za izžrebance križanke smo pripravili naslednje nagrade: 1. nagrado: moško pižamo prejme: Jože Fajfer, Racovnik 6, 4228 Železniki; 2. nagrado: žensko pižamo prejme Zdenka Stare, Rožna
dolina 4,4248 Lesce; 3. nagrado: otroško pižamo prejme M a t ^
Repinc, Ribno, Izletniška i8, 4260 Bled. Nagrade Gorenjskega
glasa prejmejo: Mira Razpet, Titova 89, 4270 Jesenice; Ana Bobek, Frankopanova 17, 2000 Maribor in Sonja Štefenčič, C. m.
Tita 18, 4270 Jesenice. Vsem nagrajencem iskreno čestitamo!

INŽENIRING IN PROIZVODNJA
Eurovek, d. o. o., je inženiring in proizvodno podjetje, del
skupine Knaufinsulation in eden od vodilnih svetovnih ponudnikov celovitih rešitev s področja dobave procesno-tehnoloških linij, namenjenih proizvodnji izolacijskih materialov.
Obseg poslovanja smo v zadnjih letih znatno povečali, zaradi
nadaljnjega povečevanja zahtevnih projektov na globalnem
trgu iščemo nove sodelavce za naslednja delovna mesta:

1. K O N S T R U K T E R (m/ž)
za konstruiranje strojev in naprav
Pogoji:
• izobrazba VII. stopnje strojne smeri,
. poznavanje programa za konstruiranje Pro Engineer,
• znanje angleškega in/ali nemškega jezika,
• vsaj leto izkušenj s področja načrtovanja strojev ali naprav.
2. ENERGEnK(m/ž)
za načrtovanje energetskih sistemov v procesnotehnoloških linijah
Pogoji:
• izobrazba VII. stopnje strojne smeri - energetika,
• znanje angleškega in/ali nemškega jezika.
• vsaj leto izkušenj s podobnimi deli.
Delovni mesti sta v Ško^i Loki. Zaposlitev je za nedoločen čas.
Vabimo vse, ki bi radi delali v mednarodnem podjetju, da
nam pošljete kratek življenjepis in dokazila o izpolnjevanju
razpisnih pogojev.
Pisne prijave kandidatov bomo sprejemali 8 dni po objavi
na naslovu: Eurovek, d. o. o.. Trata 3 2 , 4 2 2 0 Škofja Loka.

cnjskiCIas
nastop Je omogoiil glavni sponzor podjetje Saning ii Kranja.

J a8KUPIHA
n i n a
kakovost, celovit strokoven pristop in brezkompromisna
profesionalnost izvedbe, sanacije objektov, gradnje in
inženiring, pohištvo, mizarstvo, razvojni produkti, ladijski
podi...

j

MALI OGLASI
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N O T A R K A P O L O N A P A V U N BOHINC

Cenjene stranke obveščam, da sem v Šenčurju, na Delavski
cesti 24. v poslovni stavbi RŽIŠNIK PREVC. odprla

NOTARSKO PISARNO.
Opravljam vse notarske posle skladno z Zakonom o notariatu.
Za območje občin Cerklje, Jezersko, Kranj, Naklo, Preddvor.
Šenčur in Tržič, ki spadajo pod sodno pristojnost Okrajnega
sodišča v Kranju, opravljam tudi vpis hipotek.
Uradne ure za stranke so:
> ponedeljek od 8.00 do 15.00
• torek od 8.00 do 15.30
. sredo od 8.00 do 18.00
. četrtek od 9.00 do 12.00 in od 14.00 do 16.00
• petek od 8.00 do 13.30
• vsako prvo soboto v mesecu od 8.30 do 12.30
Dodatne informacije po telefonu: 0 4 / 2 7 9 17 10.
fax.: 0 4 / 2 7 9 17 08, e-pošta: notarka.info@pavlinbohinc.si

info@g-^as.si

INTERSERVICE

LOTO
do.o.

NOVO NA OBMOČJU TNC LESCE
TEHNIČNI PREGLEDI, REGISTRACIJE IN
ZAVAROVANJA - VSE NA ENEM MESTU

SOBOTNA AVVTINEJA
Gostuje: Glasbeno gledališče Trubadur

HUDA
MRAVLJICA

Gorenjski Glas

d v

Predvideni sklad
loo. kroga za Lotka:
2 0 0 . 0 0 0 EUR

INTERSERVICE D.O.O., PE LESCE, HRAŠKA
CJ9, KJER VAS ČAKA PRIJAZNA, HITRA IN
CELOVITA REŠITEV NA SODOBEN NAČIN
ZAVAROVANJA VSEH MOTORNIH IN PRIKLOPNIH VOZILTEHNICNE

oooo/reAH

PREGLEDE PA LAHKO OPRAVITE ZA VSA MOTORNA KOLESA,
OSEBNA VOZILA, TOVORNA VOZILA DO 3500 KG IN ZA TRAKTORJE.
Tehnični pregledi, regi$traci|e in zavorovania v objektu T.P.Z. Zupane d.o.o.,
tel. 04 597 12 42, odprto od 8. - 18., sob. 8. • 12. ure,
e^ail: lesce@interservice-iiubl|ano.si
Inierservice d.o.o., 1000 Liubliona, Leskoskovo 11, 01 586 33 40,
salon avtomobilov SUBARU, 01 586 33 50, 031 603 100
www.intar»evice-l|ubl|ana.si
11 v p : A o

TINDC, trgovska družba, d. o. o.
Rožna ulica 4 4 . 4 2 0 8 Šenčur, tel.: 0 4 / 2 7 9 2 2 22,
fax.: 0 4 / 2 7 9 2 2 3 3

SPREJMETE IZZIV?
Se želite dokazati v uspešnem 3 S ^ I a n s k e m kolektivu?
Zaradi povečanega obsega dela vabimo k sodelovanju:

GG

naročnine
04/201 42 41, e-pošta: narocnine@g-glas.si
vmw.gorenjsklgias.si

1. KOMERCIALISTA (m/Ž)

za promocijo in prodajo ležajev, tesnil, pogonske in linearne tehnike

2. SKLADIŠČNEGA KOMISIONERJA (m/ž)
za prevzem in izdajo blaga

3. VODJO LINEARNEGA OBDELOVALNEGA
CENTRA (m/ž)
za tehnično svetovanje in vodenje delavnice

Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, od
kandidatov pričakujemo:
- najmanj srednješolsko izobrazbo tehnične, ekonomske ali
druge ustrezne smeri,
- najmanj tri leta delovnih izkušenj,
-vsaj pasivno znanje nemškega ali angleškega jezika,
- vozniški izpit B-kategorije,
- obvladovanje MSOffice,

- pripravljenost za dodatno izobraževanje.
Poleg tega pa za delovna mesta pod točko 1 in 3 še
izpolnjevanje naslednjih pogojev:
pod točko 1:
- aktivno znanje nemškega in/ali angleškega jezika,
- poznavanje prodajnih veščin in prodajnega asortimana,
- iznajdljivost, samoiniciativnost pogajalske in
komunikacijske spretnosti,
- pripravljenost za terensko delo.
pod točko 3:

- aktivno znanje nemškega in/ali angleškega jezika,

-tehnična izobrazba s poznavanjem tehnologije obdelave,
- vodstve ne izkušnje so prednost,
- iznajdljivost samoiniciativnost pogajalske in
komunikacijske spretnosti.

Kandidatom nudimo:
• ustvarjalno in prijetno delovno okolje v uspešnem in
konkurenčnem podjetju,
• strokovno podporo in uvajanje v delo,
- stimulativno nagrajevanje,
- samostojnost pri delu,
-strokovno izpopolnjevanje,
- graditev osebne in poklicne kariere.
ČE JE TO PRAVI t2ZIV ZA VAS,
- pričakujemo vaše pisne prijave z vsemi potrebnimi dokazili v
roku 1 5 dni po objavi,
- prijave bomo obravnavali diskretno,
- delovno razmerje bomo sklenili za določen čas z noožnostjo
podaljšanja za nedoločen čas.
Kandidate bomo o izboru obvestili v 3 0 dneh po končanem
zbiranju prijav.

2, 3. § . 1 3 . 1 5 . 36. 3 9 6

Predvideni sklad
loo. kroga za Sedmico:
120.000 EUR

PRI NAS LAHKO OPRAVITE VSE POSTOPKE ZA REGISTRACIJO IN VSA

Sobota, 15. december 2007, ob 10. url,
v Prešernovem gledališču

- 1 2 . decembra 2007

9 5 4 2 9 9

SIKD

JAvni skldd Republike S(oveiTl)e za kulturne dejavnosti
OtKTiočna izpostava KRANJ.

Rezultati 99. kroga

SVET RE d.o.o.
Enota Kranj
Nazorjeva ulica 3
4000 Kranj
NEPREMiČNirvE leL: 04/28U.000
REAt ESTATl
04/2026-459
Email: kranii3>svet-n«premi£nine.si
http://www.5vet-neprcmičnine.si
V redno dek>vno razmerje zaposlimo
nepremičnirukega posrednika (co) z
opravleno licenco MOPE.
STANOVANJA prodamo
KRAN) - Zbto p o ^ štirisobno, 135,88
m2 v pritli^u vila bloka, 1. 2006. nikoli
vseljeno. StarK>vanju pripada mesto v
gar^, parkirni prostor in manjši atrij.
Cena 195.000 EUR + DDV.
KRAN) - Pri skali: novogradnja. L 2008,
46.38 m2,4. nad., e n o s ^ o predelano
v enoinpolsobno stanovanje. baSkon,
vseljivo marec 2008. Cena 99.000
EUR.
KRANJ • Zoisova: trisobno, 78,93 m2,
2./4,1.1962. nova okna, CK -p^in. balkon, ZK, urejen blok. vseljivo takoj.
Cena 126.288 EUR.
KRANJ - Soffijevo n.: enosobno, 2449
m2, prijetno, obnovljeno 2004, 4/4.
Cena 68.500 ELIR.
KRANJ - Ptanina III: dvosobno. 66.76
ms. 1986. balkon, klet. Vseljivo tako).
Cena 107.000 EUR.
DRULOVKA: enosobno. 52,39 m2: v 2.
nad. nizkega blob. balkon, 1.19S8. vp^
san v ZK. Cena 89.200 EUR.
BLED: dvosobno, 5348 m2,1.1982. pritlično stanovanje z atrijem {25 mz).
Cena 130.000 EUR.
HISE prodamo
KRANJ: vrstna htia, 225 ma, adaptirana
1. 2002, 253 m2 parcele, sončna lega.
mima okolica. Cena 317.000 EUR.
JESENICE • Ptanina pod CoBco: 88 mz
tloris hiše, adaptirano 1.1994. Gabarit KP-M, atraktivna lokadja 750 m2 parcele,
vseljivo takoj. Cena 245.000 EUR,
ZEMgiŠČAprodanu
ŽIRI: 3068 m2 velika parcela od tega
cca. 2/3 stavbnega zemljišča, sončna
lega, infrastruktura v bližini. Cena
95.000 EUR.

Mlinska uL 1. Maribor, PE Tržič,
Ste Marie Aux Mineš 9/a
Telefon: 592 59 49,030/30 20 n

|ESENK:E - Prihodi: stavbno zemljišče
na prekrasni lokaciji, 828 m2, sončna, s
prekrasnim razgledom na Triglav in Golico, nad naseljem, urejena infrastruktura. Cena 66.240 EUR.
VSA OSTALA PONUDBA NA NAŠI
SPLETNI STRANI

STANOVANJA PRODAMO
KRANJ - ŠoHijevo naselje, gars.,
24,49 W2, IV./4, U. 1972, obnovljena
I. 2004, skrajna lega bloka. Cena:
68.500 EUR.
KRANJ • Planina III, enosobno, II./3,
l.i. 1987, prvotno stanje. Cena:
94.770 EUR.
TRŽIČ • Bistrica, Kovorska, dvosobno, 55,48 m2, III./4, l.i. 1973. obnovljeno. Cena: 88.000 EUR.
KRAN| • Valjavčeva, dvosobno, 59,45
m2.1./4, l.i. 1964, v celoti obnovljeno
I. 2005. Cena: 108.000 EUR.
TR2IČ • mestno jedro, 79 m2. I./2,
obnovljeno v celoti I. 2000, lastna
CK, kuhinja ostane opremljena, nizki
obratovalni stroSki, garaža t parkirni
prostor, vseljivo julij-avgust 2008.
Cena: 117.000 EUR.
PRISTAVA PRI TRŽIČU Mlaka, trisobno. 76 m2. M/3, l.i. 2000. Cena:
122.000 EUR.
HISE PRODAMO
TRŽIČ - Slap, stan. hiSa - dvojček. 86
m2, parcela 1.213 m2. l.i. 1960, obnovljena v celoti od 1. 2001 dalje,
vredna ogleda. Cena: 194.000 EUR.
ZC. BESNICA - stan. hiSa, III. gr.
faza, 298 mi biv. povrSine, parcela
1.075
jc v celoti zazidljiva, 1.1.
2007, gradbeno dovoljenje za dve
hiii. Cena: 210.000 EUR.
PARCELE PRODAMO
LANCOVO - 2 zazidljivi parceli, 676
m2 in 1.050 m2. Cena: n o EUR/m2.
PODNART - zazidljiva parcela, 1.142
m2, ravna, sončna, pravokotne oblike. Cena: 70 EUR/m2.
PODLJUBELJ - zazidljiva parcela, 631
m2, ravna, pravokotne oblike, pod
hribonn, v urejenem naselju novejših
hiS. Cena; 85 EUR/m2. .
PODLJUBELJ • 4 zazidljive parcele v
nizu. 931 m2,493 m2. 515 m2 In 468
m2, sončne, ravne. Cena: 95
EUR/m2.

www.svet-nepremicnine.si

www.eko-hisa.si

n

domplan

družbo za Inženiring, ndpremKnino,
urbanUsm In energe&ko. d.d.
Kranj, Uehveisova 14

M.t

041/047-433

www.dompIan.si
Ugodna prodaja r«ovih stanovanj v
Stmževem pri Kranju.
Več podatkov na intemetu http: jI agerKijadomplan^
STANOVANJE PRODAMO
Kranj, Planina III, trisobno s hoby sobo, v
katero se pride iz pritličja v klet, izmere
106 m2, samostojni vhod in atrij z i^K>>
dom iz dnevne sobe. I. i;^r. 1985. prenovljeno 1.2004, vsi prikljuflci. vpisano v ZK.
možnost vselitve februar 2008, cena
208.000.00 EUR (49.845.120,00 SIT).
Kranj, Planina H, trisobno v novejSem • nizkem objektu na Ul. Rudija Papeža objektu
zgrajenem 1. 2004, IIL nadstr. v izmeri j\
m2, cena 129.000,00 EUR (jo.913.560,00
SIT), vseljivo po dogovoru.
Kranj, Planina II, dvosobno. 5. nadstr. v
izmeri 66,62 mz, lepo ohranjeno, I.
izgr. 1977, vselitev po dogovoru, cena
in.000,00 EUR (26.600.004,00 SIT).
Kranj, Zlato po^ trisobno, visoko pritličje v izmeri 66,82 mz, delno obnovljeno v
letih 2000 in 2003 (kopalnica in okna). I.
izgr. 1961. CK. telefon, kabel, telev., balkona ni, cena 114.755,00 EUR (27.5 mio SfT).
Radov^ica, proti Lescam, dvosobno, ill.
nadstr. v izmeri 50,21 m2,1. izgr. 1978,
lepo ohranjeno, balkon, obrnjeno V2.
cena 96.000,00 EUR (23.005.440,00
SIT), možnost vselitve junij 2008.
TrSČ, mestno jedro, 3 dvosobna stanovanja V trinadslropnl hiši, velikosti od 61
m2 - 83.00 m2, leto izgr. 1957, v celoti
prenovljena leta 2000 (tlaki, instalacije,
kopalnica, CK. telefon, dvigab) balkona
ni, cena 1290 EUR/mz (309.135,60
SIT/m2) za manjše stanov, in 1230
EUR (294.757,20 Srr) za ve^je stanov.,
vpisana v ZK, vseljiva takoj.
STANOVANJE • ODDAMO V NAJEM
Kranj, Vodovodni stolp, garsonjera v I.
nadstr., tzmere 17 mz. I, izgr. 196^ v celoti prenovljena 2007, kuhinja opremljena,
cena 250,00 EUR/mesečno + stroiki -t- 2x
var$6na. možnost vselitve takoj,
HISE-PRODAMO
Krai^, Sp. Besnica, visokopritlična, dorisa 120 mz na parceli velikosti 549 mi.
CK na olje, te), garaža, dve paddmi nncsti. sončna lega, hiša je lepo vzdrževana, 1. izgrad. 1981, cena J20.000.00
EUR (76.684-800.00 SIT).
Kranj, Klanec, vrstna-enonadstropna v celoti podkletena, v vsaki etaži cca. 82 rra,
na parceli velikosti 253 mz, I. izgr. 1973, v
celoti prenovljena 2002, garaža, zelo
urejen vrt, na mim? In sončni lokaciji, cena
317.000,00 EUR (75.965.880.00 SIT),
vselitev po dc^ovoru.
Križe, Gorenjska, enonadstropna - dvostanovanjska, tbrisa 75 mz v vsaki etaži
na parceli velikosti 222 mz, L izgr. 1936,
popolnoma prenovljena od 1.2004-2006,
CK na plin, tel., vse instalacije v vsaki etaži ločene, tri parkiriSča. cena 197.000,00
EUR (47.209.080,00 SIT).
POSLOVNI PROSTOR - oddamo v najem
Kranj, StraSšče, pritličje v izmeri 132 mi,
primemo za pisarne ali podobno mirno
dejavnost, samostojni vhod, snSji stropovi, zagotovljena tri paridma mesta. I. izgr.
1937. delno obnovljeno I. 2004, cena
720,00 EUR (172.540,80 SIT) mesečno
stroiki, plačilo po možnosti za tri mesece
naprej, možnost u porabe takoj.
GARAŽA-PRODAMO
Kranj, Ptanina H, v novem objektu na
Ul. Tuga Vidmarja v podzemni garaži
dve parkirni mesti. 1. izgr. 2007. cena za
parkirno mesto 9.200.00 EUR.
PARCELA-PRODAMO
Javomi^ Rovt nad Jesenicami v izmeri 759
mz, na parceli elektrika in telefon, son^.
dostop z g^vne ceste, geodetsko odmerjena, cetotna zazidljiva. 6 km od avtoceste,
cena 45-540.00 EUR (10.9 mio SIT);
Srednja vas pri Bohinju v izmeri 929
m2, sončna lega, 2/3 parcele je bolj strme, od Bohinja je oddaljeno 5 km, cNia
230,00 EUR/mz (55.117,00 SIT/m2).

K
iKERNi
NEPREMIČNINE

Maistrov trg )2.4000 Kranj
Tel. 04/202 13 53, 202 25 66
GSM 051/320700. Email: info^kj-kem.s
POSLOVNI PROSTORI:
Prodamo:
TRŽIČ: prostor za storitve na Deteljici,
velik 53 mi, čakalnica 21 m2 In del
hodnika velikega 28 m2. letnik 1980,
prodajajo za 68.000,00 EUR.
KRANJ: poslovni prostor (kozmetil^,
fnzer, pedikura in pd.) v izmeri 82 m2,
v pritličju objekta, obnova 2004 leta,
parkirni prostori, za 152.000 EUR.
KRANJ: poslovni prostor (skladišče) v
izmeri 220 m2, v pritličju objekta in
pritličju, starost 40 let. obnovljeno,
dostop z rampo, cena • 500 EUR/mz,
tudi možnost najema po 1.000
EUR/mes.
KRANJ: kava bar-bistro v izmeri 52,16
m2. s pripadajočim skladiščem 12,10
m2 v pritJičju objekta, v celoti obnovljeno 2006.30 sedežev znotraj in zunanja terasa 20 sedežev, prodajajo s
celotno opremo za 190.000 EUR.
HISE:
Prodamo:
TRŽIČ (ZvirČe): stan. hiSa modernega
videza zgrajena do 3. gr. faze. stan.
povriine 186 mi, letnik 2006, 551 m2
zemljišča, možnost izdelave na ključ.
CK na plin, mirna lokacija, cena »
190.000 EUR.
SKOPJA LOKA: stan. hiša-dvojček
zgrajena do 3. gr. faze, stan. površine
191 mz, zgrajena bo v letu 2008, 295
m2 zemljišča, možnost izdelave na
ključ, cer>a -195.000 EUR.
BRNIK: slan. hiša, površine 250 mi
(klel, pritličje in nadstropje), letnik
1978, celotna prenova v letu 2006),
zemljišče 318 mi,
možnost
dvodružinske hiše, cena » 210.000
EUR.
BITNJE: stan. hiša. površirve 260 mz
(klet. pritličje, nadstropje in podstreha), letnik 1976, zemljišče 637 m2,
možnost dvodružinske hiJe, CK na
plin, mirna lokacija, cena - 190.000
EUR.
V HRASTJU: 90. leta narejena stan.
hiša na mirni lokaciji, uporabne
površino 180 m2 (pritličje In mansarda), zemljišče 435 m2. cena -175.500
EUft.
ŽABNICA: 30 let staro hišo, ki ni podkletena, ima ločeno stanovanje v
pritličju in ločeno v nadstropju, skupna stan. površina je 262 m2 na parceli
1.719 m2, ob hiši stoji samostojen objekt drvarnica, cena = 250.000 EUR.
DRULOVKA: stan. hišo. 270 m2
površine, letnik 60, zemljišče ion
m2. hiša ima klet, pritličje in mansarda in stoji na k>kaciji. ki je dober izziv
tudi za podjetnika, cena « 230.000
000 EUR.
ZEMLJIŠČA:
Prodamo:
Naklo: v izmeri 702 m2 po 170
EUR/mz.
CoriČe: stavb, parcela 99$ m2, po 85
EUR/m2.
Druksvka: stavb, parcela n86 m2, po
80 EUR/m2.
Besnici: stavb, parcela 689 m2 po 75
EUR/m2.
Podljubelju: stavb, parcela 703 mz po
89 EUR/m2.
Senturška gora: več stavb, parcel, v
izmeri od 422-677 m2 po 70 EUR/mz.
STANOVANJA:
Prodamo:
KRANJ: 1 C, 32 m2 v 2. nad. od 3, let
nik 81, cena = 69.500 EUR.
KRANJ: 1 G, 32 mz V4. nad. od 7. letnik
86, cena « 72.000 EUR.
KRANJ: dvosobno, 54 mz v 4. nad. od 4,
letnik 63, obnova 2001. cena « 96.000
EUR.
KAMNIK: enosobno. 63.76 mz v 1. nad.
od 7. letnik 1981. cena » 103.000,00
EUR.
KAMNIK: dvosobno. 59,1 m2 v 2.
nad., letnik 1974, cena - 95.000.00
EUR.
KRANJ (Čirče): dvosobno. 61 m2 v
pritličju objekta, obnova v letu 99
(fasada, streha), z vrtom In nadstreškom pred hiio, za 99.000 EUR.
TRŽIČ: trisobno, 72 m2 v i. nadstropju. obnovljeno 2002. za 87.000
EUR.
KRANJ (Stražišče): trisobno, 90 mz v
mansardi hiše, z ogrevano teraso,
ima tudi pripadajočo klet in 2
parkirni mesti, svojo CK in klima, obnova zooi, cena -117.000,00 EUR.
KOPER (Semedela): 1 C, 25.89 m2 v
2. nad./&, staro 20 let, cena • 95.000
EUR.
TRŽIČ: trisobno, 72 m2 v i. nad., obnova 2002, cena - 87.000 EUR.
www.k3-kern.sl

MALI OGLASI
Mali oglasi

TRAFIKO v cenlnj Kranja, dobro vpeljano, v obratovanju, 9 04/574-00-87

tel.: 201 42 47
fax: 201 42 13
e-mail: matioglasi@g-glas.si

STROJI
IN ORODJA

P R O S T O R za skiadišče, v Kranju. 200
m2, viš. 3.20 m. 9 031/328-375
7009407

PRODAM

V K R A N J U (bivša Planika) oddamo

Male oglase sprejemamo: za objavo v petek - 800 m2 prostora, primernega za skladišče ali proizvodnjo. 9 041/631-464
v sredo do 1330 in za objavo v torek (k> petka
do 14.00! Delovni ^as: od ponedeljka do petka
neprekinjeno od 8.-19. ure.

DOBRO ohranjeno peč na olje z venlilatorjem za hitrejše ogrevanje. 9 0
E U R , « 04/20-45-590, 0 3 1 / 2 9 2 -

NOVO. mizarsko, delovno mizo, «
041/582-828
7000436

O L J N I gorilec Oiymp v manjši okvari,
«040/332-590
7009432
S O B N I vgradni kamin.
91

PRODAM

MOTORNA
VOZILA

GRADBENI
MATERIAL

10 kg plinsko jeklenko.
t4-68

STANOVANJA

AVTOMOBILI

GRADBENI MATERIAL

PRODAM

PRODAM

PRODAM

GLASBILA

AUDI A4. 1.6. 101 K S . I. 4 / 0 0 .
161.000 km kovinsko siv, dodatna
oprema, cena: 7.200.00 E U R . 9
031/225-870
7009472

H R A S T O V , ladijski parket dim.
800x80x20 mm. 100 m2. ugodno, «
04/513-31-87
7009491

popolnoma
takoj.
«
7006848

D V O S O B N O slanovanje. 50 m2. Tržič, obnovljeno, sončrta lega, 9
041/637'-l00
T009443
DVOSOBNO stanovanje, Stražišče, v
pritličju. 051/380-822
7009468

TRISOBNO, neizdelano, Gorenja vas,
vposl. stan. centm. « 041/741-748

F O R D FIESTA 1.3, I. 7 / 0 6 Kot nov.
cena: 8 . 4 0 0 , 0 0 EUR. 9 0 3 1 / 4 8 2 7009424

0 9 9

O P E L ASTRA 1.6. 16V. I. 04, 60.000
km reg. do 6/08m kovinsko sive bave,
garažiran, z vso dodatno opremo,
cena: 7.600.00 E U R . « 0 3 1 / 7 8 9 7009415

777

7009524

KUPIM
DVOSOBNO stanovanje brez posrednika v ŠKorji Loki, bloki, stolpnice. 9
051/358-275
7009497
ODDAM
SAMSKI DOM v Kranju oddaja ležišča
v eno-, dvo- in večposteljnih sobah. 9
040/623-505
7009?17

S O B E z a dnevno nočni počitek, odmaknjeno od glavne ceste na relaciji
Šk. Loka - Medvode. « 031/242-519
7009206

E N O S O B N O stanovanje samski osebi, « 0 4 / 2 0 2 - 5 5 - 4 5
7009422

gekkoprojekt
nepremičnine

Britof 79A, 4000 Kranj
inft>-nep^9eidcopro)ekt.s)
www.9ekkopro)d<t.s>

04 2341 999
031 67 40 33

E N O S O B N O opremljeno stanovanje,
39 m2. v Podlubniku Škofja Loka. «
041/632-577
700948»
O P R E M U E N O eno in dvo S S v Ljubnem santski osebi ali paru s polletnim
predplačilom, 8 040/389-518 7009474
T R I S O B N O stanovane v Kranju, S
00498-91/784-255, 041/806-711
NAJAMEM
T R I Č L A N S K A družina nujno najame
1- ali 2-sobno stanovar^je v Kranju,
cena do 350 EUR na mesec. «
040/891-457
7009456

HIŠE
B R E G O B SAVI. stara hiša. 170 m2.
par. 438 m2 ter dve zazidljivi parceli po
500 m2. « 0 3 1 / 4 5 1 - 8 2 2
S T A N O V A N J S K I D V O J Č E K v Preddvoru. vselitev možna konec poletja
2008.051/388-822
7009464
S T A R E J Š O , dvostanovanjsko hišo na
lepi lokaciji, bližina Podnarta. 9
041/209-066
7009410
V P O D R E Č I prodam stanovanjsko novogradnjo, 051 /388-822
7009465
NAJAMEM
Kranj ali bližnja okolica, starejšo, za
3-člansko družino, nujno. 9 040/3747009389

POSESTI

7009S43

O P E L MERIVO 1.6, 16V, I.
58.000 km. « 0 4 0 / 8 9 3 - 0 1 8

03.

7009542

RENAULT 5 Campus. I. 91. reg. do
5/08. 5 vrat in Opel Vectra karavan. I.
97. 1.8, 16V. z vso opremo razen klime, reg. do 6 / 0 8 , lepo ohranjena,
cena po dogovoru, 9 041/464-^22

K M E T U S K O zemljo v občinah Radovljica in Žirovnica. 9 041/691-243
7009&49

POSLOVNI PROSTORI
PRODAM
S T R A Ž I Š C E pri Kranju, prodam poslovni prostor. 051/388-822 7009467
ODDAM
KRANJ. 60 m2, klimatizirane pisarne,
lastno parkirišče. 9 031/360-160
70094&1

POSLOVNA STAVBA J A V O R J E Poljane Šk. Loka, pritličje 8 0 , 5 m2, nad.
80.34 m2. klet 12 m2, skupaj 172,84
m2, najemnina po dogovoru, pisne ponudbe na naslov: Kmetijsko gozdarska
zadruga z.o.o., Kidričeva 63a. Šk.
7009082

70004S7

D I A T O N I Č N O harmoniko Poličar
37+3 8, E s - As tipke Amano. odlična,
« 04/257-11-90
7009402

7009*9%

S M R E K O V E plohe in Golf diesel 1.89.
« 031/271-151
7009S23
S U H E , hrastove deske, deb. 30 In 50
mm, « 031/834-467
7000430
S U H E . smrekove prizme, « 031/7197009S30

O D K U P U J E M O hlodovino iglavcev in
listavcev na panju. Cena po dogovoru
ob ogledu, rok pladila 7 dni, «
031/864-941
7009224
O D K U P U J E M O vseh vrst hlodovine
iglavcev in listavcev ter celulozni les
Iglavcev. KG2 z.o.o., škofja Loka. «
0 4 / 5 1 - 3 0 ^ 4 1 . dopoldan. 041/7589 3 2

ŠPORT,
REKREACIJA

700M20

PRODAM
Č E V L J E z drsalkami, nove. št. 38, «
040/332-590
7009433

7000547

OBLAČILA
NOVO polhovko št. 59, moderno s šildom, « 041/539-106
Ž E N S K E barete na dve strani, več
barv. « 04/531-52-04
7009425

PRODAM
DRVA, metrska ali razžagana. možnost
dostave. « 041/718-019
3 5 m 3 mešanih drv listavcev, cena 23
EUR/m3, 8 051/217-850
7009412
5.5 nit3 bukovih drv in 8 m3 nažaganih
drv. butare ter sekane©. 9 041/3447009459

OTROŠKA
OPREMA

BUKOVA in mešana drva, razžagana in
z dostavo ter bukove butare, «
041/263-728
7009495

7009466

MEDICINSKI
PRIPOMOČKI

RENAULT VEL SATIS 2.2 DCI privitege. 1. 0 3 . 135.000 km temno siva,
ugodno, 9 031 /675-837
7000439

DRVA 1 0 - 1 3 m3, bukev, ročno cepljena. suha. pokrita, Poljanska dolina,
cena 4 5 EUR. « 031/615-477

S E A T L E O N 1.6 16V, I. 12/03,
12.500 km 1. lastnica, zelo dobro
ohranjen, z vso dodatno opremo, 9
041/33-55-39
7007033

K O R E K C I J S K A O Č A L A • okvir in stekli z vašo dioptrijo - dobite na recept
brez doplačila v optiki S a š a Tržič in
optiki Aleksandra Olandia Kranj, «
04/235-01-23
7009»72

L E S N E brikete za kurjavo, ugodno. «
04/53-31-648. 040/88-74-25

ŠKODA OCTAVIA 1.6 GLX, I. 98 klima,
vsa oprema, 1. barva, kot nova, 9
041/928-886
7C09500

SUHA. bukova drva. možnost dostave
in razreza ter dve jagnjeti za zakol, «
041/262-342
7009406

G O L F II diesel, i. 92. Ntssan Micra I.
92, « 0 3 1 / 2 4 1 - 4 7 3
7<K»Me

SUHA. bukova drava, razrez in dostava. « 041/784-126

KUPIM
POŠKODOVANO vozilo, oziroma vozilo z okvaro motorja od I. 96 dalje, «
051/437-537
7006672

7009413

7009446

S U H A . bukova in gabrova drva, «
040/485-307
7oo©489
S U H A drva iglavcev in mehkih listavcev, cena 30 EUR. možnost razreza in
dostave. « 031/310-366
7009511

S U H E bukove in smrekove butare za
krušno peč. «
04/256-58-30,
031/582-630
700942t

MOTORNA K O L E S A
PRODAM

STANOVANJSKA
OPREMA

AVTODELI IN O P R E M A

POHIŠTVO

PRODAM

PRODAM

A L U M I N I J A S T A platišča z gumami
195/65/15 za Opel Astro In strešne
prečke za karavana. « 040/640-856

D O B R O ohranjeno spalnico, cena 50
EUR. « 031/624-801

D E L E za Suzuki
04/533-80-18

Svvift 1.91, «
roo9465

GUME IN PLATIŠČA, jeklena za razne
avte. rabljene in nove. cena po dogovoru. 041/722-625
7009628
KROMIRANA platišča, komplet z gumami Esidmo S 3 Sava M-«-S
185/65R15. 9 031/262-046 7009539
S N E Ž N E verige za traktor Ferguson
539, ugodno, Podhom pri Bledu, «
04/57-25-612
7009640
S T R E Š N I prtljažnik za peugeot 206
3V, tudi za zaklepanje smuči, ugodno.
«04/204-66-82
7009406
ZIMSKE
guine
Eskimo,
dim.
175/65/14. zelo ugodno. « 04/20420-65
70095)0
ZIMSKE
GUME
na
platiščih
165/70/14 za Suzuki Ignls, nov konv
plet 230 EUR. 041/722-625 7oo952e

ŽIVALI
IN RASTLINE

J E D I L N I krompir, rdeči, rumeni in beli,
«031/513-678
7009496
KAKOVOSTNO belo in rdeče vino, IMzeljsko • sremški okoliš. 1.35 EUR/I,
«041/605-698
7009493

SVINJI, vietnčimski, cena po dogovoai, « 040/428-611
7009417
PODARIM
DOBRIM ljudem podarimo prijaznega,
čistokrvnega labradorca svetle barve,
starega 4 leta. « 041/601-508
7009460

KRMNI krompir in črno redkev, Šifrer,
Žabnica 23, « 0 4 / 2 3 1 - 1 6 0 8
70096R7

KRMNO peso, « 041/213-801

O K R O G L O MiZO, tennne barve, premer 110 cm + 4 stole. « 041/539-

MOTOKULTIVATOR z različnimi priključki znamke Honda. « 031/491190

7C094&6

KVALITETNO domače žganje In suha
bukova drva, « 04/51-32-943

P R L E Š K O tunko In domače salame,
možnost dostave.« 041/354-933
7009S61

S E N O , goveje, balirano v kockah, z
dostavo, « 031/276-930

V Z R E J N E ŽIVALI
PRODAM
B I K C A križanca, starega 1 mesec in
teličko simentalko staro 5 tednov. 01ševek 40. Preddvor, « 04/25-31-561

B I K C A C B , starega
041/251-679

Š T E D I L N I K 2+2 ter nerjaveče korito,
za simbolično ceno, « 031/523-383

7009444

10 dni, «
70094S3

B I K C A mesne pasme, starega 10 dni.
«051/826048
7009502
B I K C A simentalca, starega 3 mesece.
« 041/582-542
7009606

B I K C A Č B , starega en teden, «
04/5803056
7009537

P A J E K na dva vretena S I P spider,
malo rabljen. « 031/604-918
S E K U L A R za žaganje drv s koritom. «
04/204-65-78, 031/812-210
7009411

OGREVANJE,
HLAJENJE
PRODAM
B O J L E R 300 1, kombinirani, kromasti,
cena 3 5 0 EUR. « 041/542-167
7009423

T R A N S P O R T E R za koruzno silažo, d.
8 m. cena 1.100 EUR in suho koruzo v
zrnu - poftrdinka. 25 centov/kg, «
031/283-496
7009612

7009428

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

7009467

T E L I Č K A , starega 10 dni. Praprotna
Polrca 19. « 04/252-21-15 7009451
T E L I Č K O simentalko. staro teden dni.
«040/777018
7009605
Ž R E B I C O hafiinger z rod., staro eno
leto in pol ter plem. ovna J S pasme
star 3 leta, « 04/254-11-46 7009492
KUPIM
BIKCA simentalca, starega do 20 dni.
«031/876-518
7009400
BIKCA simentalca. starega do 14 dni,
« 04/512-65-40, 051/244-138
BIKCA sitT»entalca, starega do 20 dni,
« 04/259-12-69
B I K C A sirnentalca ali mesne pasme,
težkega 100 do 120 kg. « 031/280774

7009462

BIKCA simentalca, starega do 14 dni
in prodam krmni krompir, 9 04/53312-80

7009499

OSTALO
PRODAM
OS za sekular in Mino, premer 80 cm,
«04/25-22006
7009426

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM
G O S T I L N A v Kranju zaposli dekle ali
fanta za delo v strežbi Matjaž Erzar
s.p.. Jezerska c. 41. Kranj, «
04/234-33-60, 041/229-788
7009200

B I K C A L S . težkega 150 kg. kobilo,
staro 4 leta alt menjam. « 031/2667009546

7009176

Č B bikca in belgijsko plavo teličko, staro 10 dni. « 041/691-243
7009403

ZA D E L O v strežbi v R baru iščemo natakarico. R bar, Rajsar Zdenka s.p.,
Brezje pri Tržiču 55. Tržič. «
041/327-923

1 6 3

Č B B I K C A , starega en teden, 9
040/516-409
7009476
DVA B I K C A simentalca. stara 5 mes..
« 040/186-141
7009545
DVA Č B bikca, stara 14 dni. «
031/670-645
70005I9
DVE T E U Č K I in bikca simentak^a, stari 4 mes. EKO. « 04/589-11-56
K U N C E , belgijski orjak, samici, stari 8
mesecev, siva in bela, « 04/23-11176

7009462

M E S O mladega bika iz ekološke reje.
Nomenj, Bohinj, « 04/57-21-786

7009399

T R A K T O R t4ew Holand 80/66, s čelno hidravliko. 1.97. kosilnico B C S 210,
1.98 in čelno kosilnico krone 240,
1.00, « 041/838-327
70094I4

SIMENTALCA. bikca menjam za kravo. pet brejih koz ter več v r ^ kur in rac.
izpuščene. « 040/308-690

O K R E P Č E V A L N I C A PINKI, Poštna ul.
3, Kranj zaposli redno ali honorarno
dekle oz. tanta, lahko študent za prodajo hitre hrane. 041/66-26-26

7009429

7009441

PRODAM

7009416

B I K C A C B . 041/342-350

7009515

GOSPODINJSKI APARATI

P U J S K E različne teže. 20 do 150 kg,
možna dostava. « 041/354-933
7008»»

T E L I C O simentalko. breja 6 mes. in
bikca 180 kg. « 041/503-776

B I K C A simentalca, starega 14 dni. 9
04/5903-635
7009536

MOLZNI stroj Alfa laval po delih ali celoti, « 031/772-131
7009468

P R A Š I Č E težke od 100 do 130 kg.
domača krma, « 041/905-557, popokan
7009541

T E U C I simentalko m Č B , težki 350 kg
in brezova drva,«« 031/246021

KMETIJSKI STROJI

7009516

7009513

P R A Š I Č E , domača krma, Luže 9, «
04/25-31-026
7009328

KRMNI krompir. « 041/356-157

B I K C A križana, sitnentalec - limuzin.
170 kg, « 031 /608-238
7009S06

DVE T E H T N I C I 500 in 1000 kg Ubeta. kupHm ohranjeno dvovrstno sejalko
za koruzo. « 04/231-19-64

879

T E L E T A z a Mkol ali polovico, 9
041/926-269
7009409

KMETIJSTVO

7009207

PRAŠIČA z a zakol, domača krma. teža
150 do 180 kg po izbiri. « 041/933-

K R H U E , hruške, slive, Jelovčan Niko,
Pevno 6. Š k o ^ Loka
7009210

B I K C A križanca, starega 10 dni in
krompir, « 04/259-12-10
7009435

PODARIM

106

D O M A Č I med. propolis In medico v
Okrasnih steklenicah - smreka, hamonika, č e v e l j . « 04/255-18-56

6 0

PRODAM

PRAŠIČA 170 kg. domača reja, Ovorje 38. Cerklje. « 04/25-21-643

7009442

BIKCA, starega 10 dni. « 04/572-41-

DOMAČIJA • velika izbira gozdarskih
vitel in hidravličnih cepilnikov. «
04/530-94-94

V I T R I N O hrast natur 180x170, «
031 /510-760
7009444

DOMAČA jabolka, bobovec, neškropIjena. ugodno. « 0 4 / 2 5 7 - 1 6 0 7

7009396

Č E L N O , bobnasto kosilnico Glas Corto 270 F. « 0 4 1 / 7 2 0 ^ 4 4

7009A34

PRAŠIČA z a zakol, domača krma ali
polovico. 9 040/607-451
7009452

PRODAM

Ž G A N J E ter bel in rdeč jedilni krompir.
«04/533-81-06
7009533

PRODAM

MOTOR Cagrv9 Canyon 5Q0 C . E . , I.
07. 7.600 km 2 9 KW. srebrn, senristran z opremo, kot nov. « 031/668463
7009463

7009446

PRIDELKI

7009490

BUKOVE briKete. pakirano po 20 K^.
100 EUR/tona, 2 EUR/vreča, «
041/534-798. Žetezniki

RENAULT C U O 1.2, 16V dynamic. I.
02 srebrn, klima, ABS, 4x atr bag. kot
nov. 9 041/787-050
7oo950t

PRAŠIČA krmljenega z domačo krmo.
težkega približno 180 kg in bikca starega 10 dni, « 041/971-508

7009496

O T R O Š K I avtosedež in otroške carving smuči 113 cm, « 0 3 1 / 2 1 0 - 3 2 0

7009396

Z G R A B U A L N I K z a seno. krožni ali
tračni In električni nož za silažo. 9
041 /608-765
7009493

OREHOVA jedrca, « 031/711-420

PRODAM

PRAŠIČA, domača krma. možnost
tudi po polovici. « 031/582-296
PRAŠIČA 23 zakol, domača krma. 9
040/565-091
7009435

7009514

PRODAM

PRAŠIČA, 200 kg, domača kmia. 9
04/533-39-17. po 13. uri
;oo9397

T R A K T O R Zetor, Univerzal. Štore ali
Torpedo od lastnika, ptačilo takoj, 8
051 /203-387
700947a

D R O B N I krompir za krmo. « 04/25913-65
7oo94$s

7009507

KURIVO

F R E Z O za zemljo T V . ali Pasguali, priklop na 4 vijake, lahko tudi v okvari. «
041 /677-605
7009544

7009531

S M U Č A R S K E čevlje št. 4 0 . skoraj
nove. cena 15 EUR. « 041/905-717

KUPIM

KUPIM

B E L A in rdeča ustekleničena ali odprta vipavska vina, opravljena, analiza in
možna dostava. « 05/36-66-075>
041/518-171
7009191

H R A S T O V E plohe. 9 040/310-943

0 9 3

R E N A U L T C U O 1.2. 16 V. I. 0 3 1.
lastnik, ser. knjiga, veliko dod. opreme. ugodno. 9 04/586-48-56

/009449

KUPIM

LOKA

O P E L ASTRA 1.7 CDTl karavan. I. 05
sive kov. barve, vsa oprema razen usnja. nov model. 9 041/37-88-03

G O L F diesel II, I. 8 9 rdeč, solidno
ohranjen, prva barva, reg. 4 / 0 8 , «
041/260-060
7009447

PRODAM

9 5 3

Bratov F>rap(otniK 10.4202 Naldo
PE Krsnlska cesta 22.4202 Nahlo
PRODAJA IN MONTAŽA:
pnevmatike in platišča,
amortizerji T O R O I I : hitri servis vozi
• avlooptika vse za podvozje voz)l.
• izpušni sistenni katalizatorji / ^ ^
Tel
76 052
^ ^
Hltp-/'www..iggantar.s'
^

04/202-

PRODAM

773

0

04/533-1
7009S32

OSTALO

NEPREMIČNINE

G A R S O N J E R O Tržič,
opremljena,
vseljiva
041/781-296

700947&

212

K O M B I N I R K O Scmlab 30 in tračno
brusiiko Samco 3m s tremi motorji. 9
031/638-753
700^90

21

info@g-glas.si

M E S O mladega bika,
240

031/6697009509

Z A P O S L I M O samostojnega kuharja v
gostilni P r ' sedmič v Gorenji vasi.
Alojz Kovic s.p.. Poljanska c. 68. Gorenja vas. « 0 4 1 / 7 9 0 - 2 4 7
7009454

Z A P O S U M O natakarja ali natakarico,
Stare-Hribar Mateja s.p.. Koroška cesta 59. Kranj, « 0 4 / 2 3 6 - 1 3 0 2
Z A P O S L I M O voznika C in E kategorije
za EU, Gabrovšek Transport, d.o.o..
Mala ul. 10. 1354 Horjul. 9 041/7886 7 8

7009267

T A K O J zaposlimo 4 zastopnike, poleg
osnovne plače še dodatna stimulacija,
Posredništvo Zdene Brovč s.p., Virmaše 170, Ško«a Loka, 040/304-270
7009162

O R J A Š K E lisce, samce stare 9 mes.
In velike srebrce samce in samice. 9
040/674088
700963«
O V C E J S pasme z jagnjeti. ekološka
vzreja. « 041/709-733
7009434

A V T O S T E K L A J E L O V Č A N d.o.o.,.
Žabnica 24. Žabnica. zaposli sodelavca. nabava, montaža avtostekel, izpit 8
kat.. « 041/756-188
7009221

MALI OGLASI, ZAHVALE

22

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

v ŽIROVNICI takoj zaposlimo kuhana,
honorarno delo dobi tudi pomočnik v
kuhinji Vilko Žurga s.p.. Žirovnica 86 a.
Žirovnica. « 041/945-347, 031/604861
ZAPOSLIM čistilKo z izkušnjdnil za či^
čenie objektov, poslovnih prostorov in
podobno, Marija Cof s.p., J . Puharja
5. Kranj, « 0 4 0 / 4 1 9 - 3 9 3
7009418

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
7ooas27
Z A P O S L I M O varilca. Janez Mušič
s.p., Testenova 14. Loka pri Mengšu,
«041/511-388
Joot&m
S T R U G A R J A oz. brusilca, redno zaposlimo. Zaletel Ana s.p., Prušnikova
118, L/ubljana, « 031/433-665
7000326

ZAPOSLIM elektroir^laterja z izku^
njami, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, po dogovoru, Šmajd. d. o. o..
Jezerska c . 132. Kranj, « 041/740687, Frenk
70owr9
Z A P O S L I M O mizarja M/Ž. delovno
mesto je v Sp. Dupljah, ponudbe na
naslov: Cezan, d.o.o.. Mestni trg 21,
Ljubljana
700052?
ZAPOSLIMO dva brusllca M/Ž z a delo
v mizarski delavnici. Delovno mesto je
v Sp. Dupljah. Ponudbe na naslov: Cezan. d.o.o.. Mestni trg 21, Ljubljana
7009528

ZAPOSLIMO 2 osebi M/Ž za barvanje
In patiniranje lesa. Delovno mesto je v
Sp. Dupljah. Ponudbe ha naslov: Cezan, d.o.o., Mestni trg 21. Ljubljana
7009$2«
IŠČEM
I Š Č E M D E L O kot čistHka blokov in
prostorov, šifra: MAJDA
7009503

D E L O na vašem domu - likanje,
pospravljanje hiše ali stanovanja^ Kranj
- Šenčur. « 041/813-203
NA VAŠEM ali na svojem domu, čiščenje ali sestavljanje delov Kranj - Tržič,
«031/227-726
700M50
ONE MAN BAND išče delo, igranje na
obletnicah, ohcetih in drugih zatDavah,
«031/595-163
7000239

POSLOVNE
PRILOŽNOSTI

do 50 % obremenitve, stare
obveznosti niso ovira. Krediti
na osnovi vozila in leasingi.
Mdžnost odpiažila na položnice: Pridemo tudi na dom.
N U M E R O UNO Robert
Kukovec s.p., Mlinska ul. 22,

Maribor, tdefbn:
02/252-48-26,041/750-560.

STORITVE

UREJAMO najugodnejše kredite na hipoteko. OD ali pokojnino. V kreditno
sposobnost s e upoštevajo tudi dodatek za malico, prevoz, otroški dodatek
itd., Planinšek k.d., ŠinkovTurn 23.
Vodice, « 031/206-352

RTV S E R V I S Šinko Marko s.p., C . na
Klanec 63, Kranj, pop. TV, video. malih gos. aparatov. « 04/233-11-99

OSMRTNICA

T E S N J E N J E O K E N IN VRAT uvožena
tesnila do 30 % prihranka pri ogrevanju. Prepiha In prahu ni več! Zmanjšan
hrup. 10 let garancije. B E & MA, d. o.
o.. Eksferjeva 6, Kamnik. 01/83-16057, 041/694-229
7000323
VAS OB BILANCI tx>li glava? Upoštevajte naš nasvet: ukrepajte pravočasno! V računovodskem servisu Pronet^
d.o.o., C . talcev 39, Kranj bomo po-*
skri^eli, da razlogov za glavobol ne bo..
« 04/2-800-800. info@pronet-kr.si

S r c e je o m a g a l o n a š i d r a g i m a m i

JUSTINI C E J
1922 - 2007

O d n j e s e b o m o poslovili n a k r a n j s k e m p o k o p a l i š č u d a n e s , v petek, 1 4 . d e c e m b r a 2 0 0 7 ,
o b 15. uri. Ž a r a b o n a d a n p o g r e b a od 1 0 . u r e dalje n a t a m k a j š n j e m p o k o p a l i š č u .

7009013

NUDIM
A D A P T A C I J E , novogradnje od temelja
do strehe. Notranje omete, fasade,
kamnite škarpe, u r ^ n j e In tlakovanje
dvorišč, z našim ali vašim materialom.
S G P Bytyqi d.n.o., Struževo 3a, Kranj.
041/222-741
7007817
A S F A L T I R A N J E tlakovanje dvorišč,
dovoz, poli, parkirišč, poteg, robnikov,
pralnih plošč, Izd. betonskih In kamnitih škarp. Adrovic & Co, d.n.o., Jelovškova 10, Kamnik. « 0 1 / 8 3 ^ 6 - 1 4 ,
041/680-751
7009159

IŠČEM

ZASEBNI STIKI

OSMRTNICA

29-LETNO. preprosto, samsko dekle
bi vas želelo spoznati v trajno, resno
razmeri©. «031/836-378
7008S25
3 0 . 0 0 0 POSREDOVANJ, 11.000 poznanstev v preteklem letu je karakteristika ženitne posredovalnice Zaupanje
za vse generacije, ki posreduje po
vsaj Slo, « 03/57-26-319, 031/505495, 031 /836-378
7oomo38

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
Paveo Ivan s.p., Podbrezje 179, Nakio. « 031/39-29-09

35-LETNA preprosta ženska išče zvestega, resnega n)oškega, h kateremu
bi se preselila, « 031 /836-378

C E L O V I T E S E L I T V E ptsam, arhivov,
his, stanovanj, planinov. dostave blaga. odvozi... SELITVE.SI - selitve "prevozi - avtovleka - po vsej Slo.
www.selitve.si. Plaja d.o.o., Hribemikova 2, LJ. « 040/564-421
70O9i58
N A J E M kombi vozil, selitve, prevozi.
Igor Konkolič s.p.. Triglavska ul. 12,
Kranj, « 041/697-492

Njeni: Karle z Jožico ter Nataša in D a m j a n z družinama
Kranj, Škofja Loka. 10. decembra 2 0 0 7

POMOČ v gospodinjstvu, likanje, pospravtjanje hiše In pisarne, iščemo za
dve družini, Kranj okolica.
«
031/663-666, popoldan
7009469

A S T E R I K S S E N Č I L A Rozman Peter,
s. p.. Senlčno 7, Križe, tel.: 59-55170, 041/733-709: žaluzije, rotoji, n>lete, lamelne zavese, plise zavese, komamiki, markize, www.astenks.net
7009175

S p o r o č a m o ž a l o s t n o vest, da n a s je zapustil n a š dragi m o ž , oče,
d e d i , tast, brat in s v a k

A N T O N POLŠAK
O d n j e g a s e b o m o poslovili d a n e s , v petek, 1 4 . d e c e m b r a 2 0 0 7 .
o b 1 4 . 3 0 n a k r a n j s k e m p o k o p a l i š č u . Ž a r a b o o d 9 . u r e dalje v
t a m k a j š n j i m r l i š l d vežici.

37 • L E T N I preprosti, uspešen obrtnik
si želi spoznati iskreno dekle za skupno življenje, 041/229-649
Žalujoči vsi, ki s m o ga imeli radi

B R E Z P L A Č N O spoznajte fante, Ženrtna posredovalnica Zaupanje, p.p.40,
Prebold. « 03/57-26-319, 031/836378
7005945
DEKLETA, brezplačno lahko spoznate
fante za iskrene, resne, trajr>e zveze iz
vse države, « 031/836-378

ZAHVALA

7004128

NUDIMO novogradnje ali prenove objektov hiš. stanovanj z izdelavo mansard. sten In obk)g. stroE»ov, napuščev,
ofdstone. panelov.... Akropola, Andrej
Pogačar s.p., Prisojna ul. 3. Bled, «
041/971-302
7009520

GOTOVINSKI KREDITI za vse zaposlene in upokojene. Lons. d. o. o.,
Gregorčičeva S . Kranj. « 04/23-66808, 051/387-763
70090et

info@g-^s.si

O B Ž A G O V A N J E In podiranje težje dostopnih dreves AJjoša Švab s.p.. Spodnje Vetrno 9. K r i ž e . « 051/226-590
P R E K R I V A N J E S T R E H od 3 , 5
EUR/m2. Marko Derlink s.p.. Glavna
cesta 12. Naklo. « 040/484-118

I Š Č E M dva moška plesalca za sih/estrovo, stara nad petdeset let, «
031/309-581
7009604

V 7&. letu n a s j e z a p u s t i l d r a g i m o ž , oče, brat, d e d e k , p r a d e d e k

FRANČIŠEK MOHORIČ

RAD BI S P O Z N A L žensko za izlete v
naravo in bi se preselila k meni, «
040/431-722
700940i

I s k r e n o s e z a h v a l j u j e m o v s e m s o r o d n i k o m , s o s e d o m , prijatel j e m in z n a n c e m z a i z r e č e n a s o ž a l j a , d a r o v a n a cvetje in s v e č e .
P o s e b e j s e z a h v a l j u j e m o dr. Š u b i č e v i in g. ž u p n i k u F r a n c u Š u š t a r j u za opravljeni obred. H v a l a v s e m , ki ste g a s p r e m l j a l i m
n j e g o v i z a d n j i poti.

RAZNO
PRODAM
L E P E lesene,
04/594-9041

ptičje

hišice.
«
70(M44O

7008899

P R E N A V U A M O H I Š E in stanovanja v
Kranju in okolici - rezervirajte svoj termin, Megamatrix, d.o.o.. Staretova ul.
39, Kranj, « 041/670-967

O V Č J O volno, predeno, sivo a)i tielo.
«04/59-61-359
7009419

Vsi njegovi
Gorenja Dobrava, 4 . decembra 2 0 0 7

TRI O T R O Š K E gobeline, cena po dogovonj, « 041/952-648

7008283

7009477

ZAHVALA
Kako je prazen dom, dvorišče,
mSeokozaman te iši^.
k trud in delo tvojih rok
O b boleči i z g u b i d r a g e g a očeta in s t a r e g a očeta
za vedno nam ostaja.

ALOJZA KRAJNIKA
s e i s k r e n o z a h v a l j u j e m o v s e m s o r o d n i k o m , s o s e d o m , prijatel j e m , z n a a i c e m i n s o d e l a v c e m , ki ste ga p o s p r e m i l i n a njegovi
zadnji poti, m u darovali cvetje in s v e č e ter n a m v t e ž k i h trenutkih stali o b strani ali kakorkoli p o m a g a l i . Hvala dr. D o l e n c u in neg o v a l n e m u oddelku Preddvor, hvala g. ž u p n i k u za l e p o opravljen
obred, p e v c e m ter d e l a v c e m K o m u n a l n e g a podjetja S k o f l a Loka,
V s e m i m e n o v a n i m in n e i m e n o v a n i m š e enkrat i s k r e n a hvala.
Žalujoči: b
s iunl rPrrui m
i i uo £ž iuni hčerka
ucciKa Darja z družinama
Škofja Loka, 5. decembra 2 0 0 7

ZAHVALA
V 8 3 . l e t u s t a r o s t i n a s je z a p u s t i l n a š d r a g i , m o ž , o č e , d e d ,
p r a d e d , brat, stric in tast

ANTON ŠILER
Iskreno s e zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in znancem
z a i z r e č e n a sožalja. p o d a r j e n o cvetje, s v e č e in s p r e m s t v o n a njegovi z a d n j i poti. Z a h v a l j u j e m o s e t u d i Z Š A M za s p r e m s t v o in
g o v o r o b o d p r t e m g r o b u , s o d e l a v c e m A i - R e m o n t Kranj, d. o.
o. - t e h n i č n i p r e g l e d i , g o s p o d u ž u p n i k u iz Š e n č u r j a z a l e p
p o g r e b n i obred, p e v c e m za zapete ž a l o s t i n k e in p o g r e b n i službi
N a v č e k z a s k r b n o o p r a v l j e n e storitve.
Ž a l u j o č i v s i njegovi
Kranj, december 2 0 0 7

ZAHVALA

Kogar imaS rad,
nikoli ne umre,
k daleč je...
Ob boleči izgubi naše ljubljene in nepozabne mame

A N E BAROVNICA
roj. Bulovec, iz Kranja

s e i s k r e n o z a h v a l j u j e m o v s e m s o r o d n i k o m , p r i j a t e l j e m , s o s e d o m , z n a n c e m in s o d e l a v c e m
z a i z r a ž e n a u s t n a in p i s n a s o ž a l j a , d a r o v a n o cvetje in s v e č e .
H v a l a tudi v s e m , ki ste jo s p r e m i l i n a n j e n i z a d n j i poti.
Vsi njeni
Kranj, Predoslje, decembra 2 0 0 7

Spomin je kot pe^sem, ki v srcih odzvanja,
spomin je kot cvet, ki nenehno poganja,
spomin je svetloba, ki dušo obliva,
spomin je ljubezen, ki v srcih prebiva!

V SPOMIN

D a n e s , 1 4 . d e c e m b r a 2 0 0 7 , m i n e v a j o tri ž a l o s t n a leta, o d k a r n a s
je n e n a d o m a , nepričakovano i n mnogo prezgodaj zapustila
n a š a ljuba ž e n a , m a m i c a , sestra, teta, svakinja i n s n a h a

A N A LIVK
roj. Roblek 1 9 6 0 - 2 0 0 4

V s e m , ki s e j e š e v e d n o s p o m i n j a t e in jo o h r a n j a t e v l e p e m
s p o m i n u , i s k r e n a hvala.
V s i njeni

ZAHVALE

info@g-^as.si
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ZAHVALA

SPOROČILO O SMRTI
Sporočamo žalostno vest, da je umrl riaš sodelavec

Nenadoma nas je zapustil naš dragi

ANTON PINTAR
Od njega smo se poslovili v četrtek, 13. decembra 2 0 0 7 , ob 16. uri
na pokopališču Lipica pri Skofji Loki.
Kolektiv Loške komunale, d. d., Škofja Loka

ISčem te v travah,
iščem te i« moijih.
Najdem te i> zvezdah,
ki sijejo name.
(Mila KaiU)

JOŽE PROSENC
Zahvaljujemo s e vsem, kd ste ga imeli radi, ga spoštovali, se od njega poslovili in
ga pospremili na njegovi zadnji poti. Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sodelavkam
in sodelavcem PPP Kranj, Aerodromu Ljubljana, d. d., podjetju Navček, podjetju
Komunala Kranj in vsem njegovim prijateljicam in prijateljem.

Vsi njegovi
Kranj, 6. decembra 2 0 0 7

V SPOMIN

DARETU WEINGERLU
v ponedeljek, 10. decembra 2 0 0 7 , sta minili že dve leti, odkar si naju zapustil.

ZAHVAIA

V naiih srcih ti naprej živiš,
zato pot nas vodi tja.
Iger ti v tifini spiš.

V 56. letu starosti nas je nepričakovano zapustil dragi mož, oče,
brat, stric in tast

Tvoji Lana in Tatjana

IGOR DEBELJAK
iz Železnikov, po domače Gregorjev Igor iz Dolenje vasi
18. 9 . 1 9 5 2 - 2 3 . 1 1 . 2 0 0 7

ZAHVALA

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za podarjeno cvetje, sveče in denaina sredstva
ter za vsa izražena pisna in ustna sožalja. Zahvaljujemo se podjetjem Alpetour špedicija in transport, d. d., Aiples, d. d., A H
Vrtač, d. o. o.. Dnevnik, d. d., in osebju U K C Ljubljana (dr.
Ardebili, oddelek za nevrokirurgijo, oddelek za anesteziologijo
in intenzivno terapijo operativnih strok). Iskrena hvala g. župniku Damjanu Proštu za lepo opravljen pogrebni obred,
pevcem za lepo zapete pesmi, g. Cirilu Pogačniku za poslovilni
govor, pogrebni službi Hipnos, d. o. o., ter vsem, kd ste ga
pospremiU na njegovi zadnji poti in se ga radi spominjate.
Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat iskrena hvaJa.

Tiho je zaspala v večnost naša sestra in teta

MARIJA MILKA OBLAK
iz Škofje Loke, Mestni trg 34

Od nje smo se poslovili v petek, 7. decembra 2 0 0 7 , na pokopališču v Upid.
Zahvaljujemo se g. kaplanu za pogrebno mašo, pogrebni službi Komunala in pevcem.
Hvala za darovane svete maše in sveče.

ŽahijočL žena Majda, sin Peter z ženo Marjeto ter ostalo sorodstvo
Železniki, Selca, 28. novembra 2 0 0 7

Žalujoči njeni
Škofia Loka, Gabrška Gora

ZAHVALA

Hiša tiha je postala,
ko si vzel od nas slovo.
Sedaj v domu je praznina,
v srcih naših grenka bolečina.

Za zemeljsko delo,
trpljenja obilo,
naj pri Bogu uživa
večno plačilo.

Izrekamo posebne besede zahvale vsem sorodnikom, sosedom,
znancem, prijateljem za izrečena listna in pisna sožalja. Posebno se zahvaljujemo osebni zdravnici dr. Jerajevi, sestri Nadi, patronažni gospe Mariji, ki jo je obiskovala na domu. Hvala gospodu župniku Bojanu Likarju, ki ji je prinašal duhovno tolažbo,
daroval mašo zadušnico in za ganljive besede slovesa, pevcem za
čustveno zapete žalostinke, pogrebni službi Navček, zvonarju
Strniši, članom DU Bitnje za obiske na domu. Hvala vsem, ki ste
nam stali ob strani v teh težkih dneh, darovali cvetje in sveče in
jo tako številno pospremili na njeno zadnje počivališče.

JANEZ OMAN

IZ Virmaš

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za podarjeno cvetje, sveče in izrečeno sožalje. Hvala
dr. Mileni Novak - Medič, nevrološkemu oddelku KC Ljubljana,
Društvu invalidov Škofja Loka, SGP Tehnik, PGD Virmaše. Zahvala tudi gospodu župniku Romanu Poljaku, g. župniku
Jožetu Perčiču, pevcem, trobentaču in pogrebni službi Navček.
Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči hčerke z družinami in ostalo sorodstvo
Bitnje, Primskovo, Straža pri Novem mestu,
Zg. Bitnje, 5. decembra 2 0 0 7

Vsi njegovi

ZAHVALA

V 100. letu starosti je mimo zaspala naša draga mama

CIRILA ARHAR

V 7 6 . letu nas je zapustil dragi mož, ati, dedi, tast, brat in stric

Končanje boj,
naj spi v objemu
večnega miru Živi v spominu vseh,
ki smo ostali tu!

ZAHVALA

Ječas,Hda.

ZAHVALA

je čas, ki vzame.
V 57. letu nas je tiho zapustila draga žena, mami, babi, tašča,
sestra in teta

MARTA ŽLEBIR

roj. Plahuta

Od nje smo se poslovili v ponedeljek, 3. decembra 2 0 0 7 , na
cerkljanskem pokopališču. Iskreno se zahvaljujemo vsem
sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste jo
pospremili na njeni zadnji poti, za vsa izrečena sožalja, za
darovano cvetje in sveče. Zahvaljujemo se tudi gospodu župniku, nosačem, pevcem za zapete pesmi, pogrebni službi Jerič
in sodelavcem Aerodroma Ljubljana. Posebna zahvala gre tudi
zdravnikom Onkološkega inštituta, bolnišnice Jesenice in dr.
Finci Leskovarjevi.

Žalujoči: mož Janez, sinova Mitja in Robi z družino
Cerklje, 3. decembra 2 0 0 7

Pravijo, daje čas.kicdi rane.

Inje čas, ki nikdar ne mine,
kozasargaisevspomim.

o b boleči in nenadomestljivi izgubi dragega sina. brata in nečaka

.

v

-rr
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ALESA KOROSCA
iz Spodnjih Gorij
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, nekdanjim sošolcem, ufiteljem ter profesorjem OS Gorje in Gimnazije Jesenice, sodelavkam Doma dr. Janka Benedika Radovljica,
sosedom, krajanom Gorij in Bohinja za izrečena pisna in ustoa
sožalja. podarjeno cvetje, sveče, denarno pomoč, prispevke za
sveto m ^ o in druge darove. Zahvala velja dr. Bernardi Ferjan,
dr. Mojci Goljevi, župniku g. Nikolaju Stolcarju za opravljen obred in poslovilne besede, pevcem, trobentaču in pogrebni službi Novak. Posebna zahvala velja Aleševemu prijatelju Mateju
Čopu in ge. Pavli Zupan za poslovilni govor ter Tatjani, Aniti in
Janezu za nesebično pomoč. Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in
ga v tako velikem številu pospremili na njegovo zadnjo pot.
Vedno boš z nami!

Mami Jana, oče Ivan, brat Boštjan in Anja

GG
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Brez sprememb
po padcu mej
SIMON Š U B I C

Takoj po polnoči bodo 21.
decembra padle notranje
meje z Avstrijo, Italijo In
Madžarsko. Kako bo ta
sprememba vplivala na življenje Slovencev?
Folo: Corazd Kav<i{

Milena Sluga, Kranj:

Jago Čuturič, Kranj:

Andraž Lipičnik, Bled:

Denis Rahman, Tržič:

Dušanka Ereiz, Kranj:

"Zaradi ukinitve notranje
meje se nam življenje ne bo
bistveno spremenilo, mogoče bo v naše kraje prišlo več
kriminala, ampak menim,
da s e je policija primerno
pripravila na spremembo."

"Jaz bi ukinil meje med vsemi evropskimi državami, da
bi lahko potovali brez ovir. V
nekdanji Jugoslaviji si lahko
nemoteno potoval, sedaj pa
moraš čez štiri kontrole na
poti do Makedonije."

"Padec meje vsaj meni ne
bo prinesel bistvenih sprem e m b . V tujino že sedaj
nisem hodil po nakupih in
tudi v prihodnosti tega ne
načrtujem. Morda bomo
'uvozili' nekaj kriminala."

"Zaradi ukinitve meje z
Avstrijo se ne bo za nas nič
spremenilo. Večkrat grem v
Avstrijo kaj kupit, pa me že
do sedaj niso kaj preveč pregledovali. Življenje se ne bo
spremenilo."

"Takih sprememb, kakršne
so bile podražitve zaradi
uvedbe evra, po ukinitvi mej
ne pričakujem. Bojim se le,
da se bo razrasel kriminal,
saj se bo z mej umaknila
tudi policija."

Gorenjski glas okrašen
z mogočno smreko

KRANJSKA GORA

Brezplačen vrtec za drugega otroka
V Kranjski Gori so prehiteli državo in bodo že s prvim januarjem oprostili plačilo vrtca starše, ki imajo v varstvu hkrati
več kot enega otroka. Brezplačen vrtec bodo imeli mlajši
otroci v družinah z več otroki, ki obiskujejo vrtec. Kot je povedal župan Jure Žerjav, želijo s tem pomagati mladim družinam z več otroki in jih razbremeniti stroškov za vrtec. Denar v kranjskogorskem občinskem proračunu za leto 2008 je
zagotovljen, trenutno pa imajo štirinajst upravičencev. U. P.

JANEZ FEKLIC

Kranj - Avla Gorenjskega glasa je v prednovoletnem času
okrašena z več kot mogočno
smreko, ki so jo minuli ponedeljek postavili krepki besniški fantje in možje. Direktorica Marija Volčjak je sicer
najprej nekoliko osupla pogledala visoko smreko in
vprašala, ali bo avla Gorenjskega glasa sploh dovolj visoka. Uigrana besniška ekipa ni imela težav, da so
smreko spravili skozi dvoje
vrat, jo malce zavili gor in
dol in jo na povelje mizarja
Toneta, ki je vodil postavitev,
tudi primemo fiksirali in bo
tako počakala novo leto in
nekaj dni zatem končala svoje poslanstvo.
Smreka ima na voljo le še
kakšnih dvajset centimetrov
do vrha kupole, in če jo bodo
zaposleni dobro zalivali in
negovali, morda še zraste.
Čisto do vrha seveda ne, mogočna smreka pa s prijetnim
vonjem in pomirjajočo barvo
pripomore k dobremu počutju zaposlenih in obiskovalcev, Id bodo v teh prednovoletnih dneh obiskali Gorenjski glas. Smreko so z
modrimi bunkicami okrasili
cvetličarji iz kranjske cvetličame Mak.

Z odgovori n a naslednja v p r a š a n j a lahko sodelujete

KRANJ

v nagradni igri:
1. koliko je s m r e k a visoka,

Posebna ponudba do konca leta

>

2. koliko b u n k i c je na s m r e k i ,

V Gorenjski banki so za konec leta pripravili posebno
ponudbo za vezavo evrov. Vsem, ki bodo do vključno 31.
decembra sklenili depozit za čas od i8i dni d o enega
letff, bodo znesek n« glede na višino .obr.est.o^tili po nespremenljivi 4,4-odstotni letni obrestni meri. Obrestne mere
so zvišali tudi za evrske vloge, vezane za čas od 6i do 90
dni, ter za nekatere vezave angleških funtov in ameriških
dolarjev. C . Z .

3. koliko vode popije s m r e k a vsak dan.
P r v e tri n a j b o l j n a t a n č n e o d g o v o r e b o m o n a g r a d i l i .
O d g o v o r e l a h k o pošljete n a n a s l o v : G o r e n j s k i g l a s ,

|

Bieivveisova cesta 4 , 4 0 0 0 K r a n j ali po elektronski pošti

^

info@g-glas.si.
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KRANJ

Drsanje pod Prešernom
Drsališče pred Prešernovim gledališčem so po številnih
zapletih v sredo vendarle odprli. Ledeno ploskev sta najprej
preskusila profesionalna drsalca, potem pa so jo zavzeli otroci, ki so z drsalkami v rokah že nestrpno čakali ob robu drsališča. To je že eden od načinov, upa župan Damijan Perne,
s katerim bodo v staro mestno jedro vrnili življenje. M. R.

Ca&ino Tivoli

Smreka s spremstvom pred stavbo Gorenjskega glasa. Za postavitev so poskrbeli (z desne)
Marko Udir, Marjan in Urban Lotrič, Janez Ferlic, Tone Bešter in Grega Flajnik.

gtCASINO TIVOLI L E S C E

vremenska napoved

PETEK

SOBOTA

NEDELJA

-1/4°C

-2/0°C

-3/-VC

V-A-C

SI.Gradoc

Napoved za Gorenjsko
V petek bo precej jasno, popoldne bo oblačnost naraščala.
Zelo vetrovno bo, pod Karavankami bodo sunki severnega
vetra lahko prek 70 km/h. V soboto in nedeljo bo oblačno,
občasno bo rahlo snežilo. Mrzlo in vetrovno bo.
Agencija RS za okolje , Urad za Meteotlogijo

H r a š k a c e s t a 2 1 , S I - 4 2 4 8 L e s c e , t: 04/ 5 3 2 5 5 6 0
w : w w w . c a s i n o - t i v o l i . s i e: info^jicasino-tivoli.si
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