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Meje z Avstrijo in Italijo ni več 
Danes ponoči ob 0.00 so se v skladu s šengensko ureditvijo z mejnih 
prehodov Karavanke, Rateče, Korensko sedlo, Ljubelj in jezersko umaknili 
mejni policisti. 

URŠA PETERNEL 

Kranj - Točno ojMlnofi so s 
krajšimi slovesnostmi in 
simboličnim dvigom zapor-
nic na gorenjskih mejnih 
prehodih z Italijo in Avstrijo 
zaznamovali začetek novega 
obdobja - obdobja brez mej 
med državami. S Karavank, 
Rateč, Korenskega sedla, 
Ljubelja in Jezerskega so se 
v skladu s širitvijo šengen-
skega območja umaknili 
mejni polidsti, prav tako so 
odstranili mejne zapornice, 
ki so ločevale države. Po no-
vem bomo državljani Slove-
nije mejo prestopali brez 
ustavljanja, čemur so prila-
godili tudi prometno uredi-
tev na omenjenih mejnih 
prehodih. 

In kaj umik mejnih fx)lid-
stov pomeni za varnost na 
Gorenjskem, zlasti v obmej-
nih krajih? Kot je zagotovil 
Simon Vindiš, vodja sektorja 
uniformirane polidje na PU 

Kranj, se varnost ne bo po-
slabšala. Delati bodo začele 
nove skupine, Id bodo izvaja-
le tako imenovane izravnal-
ne ukrepe. Skrbele bodo zla-
sti za preprečevanje čezmej-
ne kriminalitete in ilegalnih 
migracij, nadzirale pa bodo 
predvsem glavne prometne 
povezave. Obenem že od leta 
2002 deluje posebna enota 
za nadzor državne meje, od 
septembra letos pa je sloven-
skim polidstom v pomoč pri 
delu tudi šengensld informa-
djski sistem, ki je skupna 
elektronska baza podatkov o 
določenih posameznikih in 
predmetih. "Vsa ta organiza-
dja nas prepričuje, da se var-
nost po ukinitvi mej ne bo 
poslabšala," je zagotovil Vin-
diš. Občine, v katerih so mej-
ni prehodi, že pripravljajo 
načrte novih dejavnosti, ki 
naj bi jih naselili v opuščene 
prostore mejnih postaj poli-
dje. Država naj bi omenjene 
površine prenesla na lokalne 

skupnosti, ki bodo imele pri-
pravljene projekte novih de-
javnosti. 

Ob prehodu na šengen-
sko ureditev pa so se oglasi-
li v podjetju Kompas MTS. 
Opozorili so, da naj bi na 
nekaterih avtocestnih mej-
nih prehodih z novimi pro-
metnimi ureditvami zaprli 
dostop do njihovih trgovin. 
S tem je ogrožen obstoj tr-
govin in delovna mesta za-
j)oslenih, so opozorili. V tr-
govini Kompas Shop na Ka-
ravankah včeraj še niso ve-
deli, kakšna prometna ure-
ditev jih čaka danes. 

Ob tem omenimo še, da se 
bo danes zjutraj na mejnem 
prehodu Karavanke minister 
za zunanje zadeve Dimitrij 
Rupel srečal z jeseniškim 
županom Tomažem To-
mom Mencingerjem, potem 
pa nadaljeval ix)t v Po^ožco 
na srečanje z zunanjo mi-
nistrico Republike Avstrije 
Uršulo Plassnik. 

Danes ponoči so 2 vseh gorenjskih mejnih prehodov odstranili mejne table. /F<>to:Ani<aBui<>vH 

Naslednja številka 
Gorenjskega glasa 

bo izšla 
v ponedeljek, 
24. decembra. 
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A K T U A L N O 

Rateče s o spet združene 

Državna meja z Italijo je desetletja 
uravnavala in oteževala življenje v Ra-
tečah. Meja je presekala posest Rate-
čanov, kar je bila Se dodatna težava. 
"Sedaj smo spet združeni," pravijo 
ob popolni ukinitvi mejne kontrole in 
bodo kar sami pripravili praznovanje. 

C O R E N j S K A 

"To je odločitev 

iz naslanjača" 

Komunala Kranj je prejela v sredo za-
časno okoljevarstveno dovoljenje za 
odvoz odpadkov v Tenetiše. V Komu-
nali in na kranjski občini so zadovolj-
ni, civilna iniciativa Mlaka in TenetiSe 
pa napoveduje protest, če bo treba, 
tudi z zaporo ceste do Brda. 

i R A Z G L E D I 

: Božično premirje 

i Božič je posebna in verjetno najbolj-
ša priložnost za mir v ljudeh in pre-
mirje v medčloveških odnosih. Da-
nes še pomisliti ne upamo, da bi šli 
na božični dan na delo, po nakupih, 
opravkih, v zgodovini pa vedno ni 
bilo tako. 

E K O N O M I J A 

Acroni bo potrojil 

dobiček 

Kljub remontu bo v jeseniškem Acro-
niju letošnja proizvodnja večja. Pro-
daja bo za četrtino višja, dobiček pa 
bo večji kar za trikrat. Zaprli so še 
zadnji pretok hladilne tehnološke 
vode, so med drugim v Acroniju po-
vedali novinarjem. ^ ^ 

V R E M E 

Konec tedna bo večinoma 
jasno. Zjutraj in dopoldne bosta 
po kodinah me^ in nizka 
oblačnost, Jutra bodo preaj 
hladna. 

^ - 9 / 2 ° C 
jutri: večifKimajasno 
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POLITIKA danica.zavrl@g-glas.si 

LJUBLJANA 

Slovesno ob dnevu ustavnosti 

Ustavno sodišče je včeraj proslavilo dan ustavnosti, ki ga 
tradicionalno praznuje v počastitev dneva, ko je bila spreje-
ta in razglašena ustava republike Slovenije. Slavnostni go-
vornik je bil prof. dr. Luzius Widhaber, profesor mednarod-
nega javnega prava, ki je bil v letih od 1998 do 2007 
predsednik Evropskega sodišča za človekove pravice, pred 
tem pa več let sodnik tega sodišča. D. Ž. 

Maša za domovino 

Slovenska katoliška Cerkev bo z mašami za domovino po-
častila 26. december, dan samostojnosti in enotnosti. V 
ljubljanski stolnici sv. Nikolaja bo maša danes, 21. decem-
bra ob i6. uri, somaševanje pa bo vodil ljubljanski nadškof 
in metropolit ter predsednik Slovenske škofovske konferen-
ce Alojz Uran. J. K. 

Pojasnilo 

V številki 99 smo v vesti z naslovom Županova veriga zapi-
sali, da tržiški župan Borut Sajovic ni prejel od predhodnika 
županske verige. Pavel Rupar je sporočil, da slednja nI bila 
občinska, saj jo je dobil v dar od kolegov iz stranke SDS in 
žene. Glede lastništva te verige novi župan ne ve nič, je pa 
povedal, da pogrešajo kar nekaj predmetov s seznama in-
venturne komisije. S. S. 

urilo 
izžrebanemu naročniku časopisa 

Gorenjski Glas 
Knjigo prejme BOŠTJAN KORBAR iz Komende. 

Pred prazniki bomo skrajšali delovni ^s v malooglasni službi, odprto bo: 
danes, dne 21.12, od 8. d« 16. ure tcf 24. In 31.12. od 8. do 12. ure. 

KOTIČEK ZA NAROČNIKE 

Zvesti Gorenjskemu glasu 
Težko bi našli bralca in naročnika, zvestejšega Gorenjskemu 
glasu, kot je Lojze Zavrl Iz Srednjega Bitnja. Lojze vztraja pri 
izreki, ki je v navadi pri domačinih, pa tudi starejši strokov-
njaki (denimo doktorja Blaznik in Planina) v člankih pišejo o 
Bitnju in ne o Bitnjah. Lojze je ljubitelj zgodovine, to pa 
ustvarjajo tudi časopisi. Gorenjski glas je vse do lani hranil 
od prve do zadnje številke. Domača podstreha pa ni najbolj 
varen prostor za shranjevanje skladovnic časopisov, zato se 
je zbirki lani odpovedal. "Ko sem se postaral in videl, da tega 
za menoj ne bo nihče obdržal, sem začel sistematično čisti-
ti. Vsako številko Gorenjskega glasa sem pregledal in kar je 
bilo zanimivih člankov, ali kar se jih je nanašalo na Bitnje, 
sem vse izrezal. Hranim denimo vse od Črtomirja Zorca. Se-
daj pa sem shranil od vsakega letnika eno številko," pove Loj-

Lojze Zavrl 

ze Zavrl, ki je letos praznoval 80 let. Še vedno rad raziskuje 
zgodovino in pri različnih virih išče pričevanja zlasti o doma-
čem kraju. Še do pred nekaj let je vestno pisal dnevnik, hra-
ni, ogromno dokumentov, časopisnih izrezkov, podatkov, ki 
bodo morda koristili prihodnjim rodovom. Namesto v raču-
nalniški datoteki pa podatke hrani pod posebnimi gesli v 
ovojnicah. Njegov ročni "internet" šteje čez 1 200 gesel. D. Ž. 

Pripravljeni na Evropo 
Pred začetkom slovenskega predsedovanja svetu Evropske unije so se na Brdu s predsednikom vlade 
Janezom janšo in člani vladnega kabineta sešli voditelji evropskega parlamenta s predsednikom 
Hansom-Certom Potteringom na čelu. 

DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Brdo pri Kranju - Srečanje 
konference predsednikov 
evropskega parlamenta s 
slovensko vlado je bilo prvi 
dogodek v prostorih pred 
kratkim odprtega novega 
kongresnega centra na 
Brdu, kjer bo prizorišče ve-
čine dogodkov v času pred-
sedovanja naše države. Ev-
ropski parlamentarci so se 
želeli prepričati o tem, kako 
je Slovenija pripravljena na 
predsedovanje in katere so 
njene prednostne naloge. 
Predsednik evropskega par-
lamenta Hans-Gert P6tte-
ring je ob obisku dejal, da 
ne dvomi, da bi slovensko 
predsedovanje uspelo. Gre 
za prvo državo iz nekdanje-
ga komunističnega bloka, ki 
bo prevzela to nalogo, kar se 
visokemu gostu nikakor ne 
zdi samoumevno. Sicer pa 
od predsedovanja Slovenije 
pričakuje napredek pri rati-
fikaciji reformne pogodbe 
med članicami Evropske 
unije, pri čemer računa na 
premiera Janeza Janšo, či-
gar beseda ima veliko težo. 
Sicer pa dodaja, da se evrop-

^ SlovenianProsidencrofthe 

Predsednik evropskega parlamenta Hans-Cert Pottering in predsednik slovenske vlade 
janež janša o skupnih ciljih slovenskega predsedovanja 1 fom: cotud Kaveii 

ske teme skladajo s sloven-
skimi. Predsednik vlade Ja-
nez Janša je med njimi pou-
daril okoljsko in energetsko 
politiko, lisbonsko strategi-
jo, evropsko perspektivo za-
hodnega Balkana (zlasti sta-
tus Kosova) in medkulturni 
dialog. Sicer pa je Janša ob 
koncu pogovorov slovenske 
vlade z evropskimi parla-
mentarci dejal, da pričakuje 
dobro sodelovanje z evrop-
skim parlamentom, kar bo 

po njegovi poceni pnpomo-
glo k uspehu slovenskega 
predsedovanja. 

Predsednika evropskega 
parlamenta Hansa-Gerta 
Potteringa, ki je včeraj obis-
kal tudi slovenski parla-
ment, se srečal s predsedni-
kom Francetom Gukjatijem, 
kolegijem predsednika dr-
žavnega zbora in z mladimi 
iz slovenskih univerz, so na 
obisku med drugim sprem-
ljali vodje najvplivnejših po-

litičnih skupin. Joseph Daul 
vodi politično skupino Ev-
ropske ljudske stranke, Mar-
tin Shulz politično skupino 
socialistov in Graham Wat-
son skupino Zavezništva li-
beralcev in demokratov za 
Evropo. 

Kako bo potekalo sloven-
sko predsedovanje EU.' Pro-
gram predsedovanja je vče-
raj v državnem zboru po-
slancem predstavil premier 
Janez Janša. 

Skrbeli bodo za prevoze in darila 
Slovenska vojska bo za potrebe predsedovanja Slovenije Evropski uniji zagotavljala logistično podporo. 

MATEJA RANT 

Kranj - V kranjski vojašnici 
bo deloval operativni center, 
v katerem bodo skrbeli za 
organizacijo prevozov go-
stujočih delegacij. Za ta na-
men bo v vojašnici na raz-
polago 1 6 0 osebnih vozil, 
od tega 8 0 limuzin. Pri tem 
so poskrbeli tudi za name-

stitev 50 voznikov, ki bodo 
morali biti v pripravljenosti 
24 ur na dan. V vojašnici 
bodo poleg tega zagotavljali 
skladiščenje in izdajo proto-
kolarnih daril. 

Glavnina dogodkov v zve-
zi s predsedovanjem Evrop-
ski uniji se bo odvijala apri-
la im maja, ko bodo morali 
poskrbeti za prevoz tudi do 

950 oseb na dan, je razložil 
poveljnik poveljstva za pod-
poro Milan Obreza. Obliko-
vali so stalno ekipo petdeset 
voznikov, ki bodo v vojašni-
ci tudi prenočevali, dodatno 
pa se jih je usposobilo še 
tristo, ki bodo na voljo po 
potrebi. "Na vseh vozilih 
bodo opravili protibombni 
pregled, nato bo poskrblje-

no tako za fizično kot teh-
nično varovanje, tako da ne 
bo več možnosti, da bi se na 
vozilih kaj zgodilo," zago-
tavlja Milan Obreza. Sicer 
pa se bo v teh dneh že odvi-
jalo nekaj dogodkov, veza-
nih na šengensko mejo, kar 
bo po besedah Milana Ob-
reze še ena generalka tik 
pred zdajci. 

LJUBLJANA 

Sprejeli zakon o pacientovih pravicah 

Državni zbor je ta teden sprejel zakon o pacientovih pravi-
cah. Ta uvaja zagovornika pacientov in komisijo za paciento-
ve pravice, novost je tudi nacionalni čakalni seznam. Smisel 
zakona je prispevati k zmanjševanju pritožb pacientov in s 
tem stroškov ter preprečevanju kršitev in sporov med paci-
enti In zdravstvenimi delavci, pojasnjuje ministrstvo za 
zdravje. Zakon je potrdila koalicijska večina v parlamentu, v 
opozicijskih strankah In vladnem DeSUS-u pa so mu naspro-
tovali, ker niso bila upoštevana njihova dopolnila. Prepričani 
so tudi, da zakon nI dober in da bo moral pacient pritisniti na 
številne kljuke, preden bo dosegel svoje pravice. D. Ž. 

Popravek 

V pogovoru s predsednikom državnega sveta Blažem Kavči-
čem, objavljenem v torek, 18. decembra, smo napačno na-
vedli, da je zaposlen kot direktor razvoja v podjetju Lokain-
vest. V resnici je zaposlen v podjetju Loka inženiring. Za na-
pako se opravičujemo. D. Ž. 

LJUBLJANA 

Večje kazni za najhujše prometne prekrške 

Novela zakona o varnosti cestnega prometa je primerna za 
nadaljnjo obravnavo, je menila večina poslancev državnega 
zbora. Novo v zakonu je predvsem to, da zvišuje globe, 
zlasti za hujše prometne prekrške. Predlagatelj zakona si je 
zato s strani opozicijskih poslancev zaslužil kritiko, da uva-
ja represijo, na kar je minister za promet Radovan Žerjav 
dejal, da je vlada že sprejela tudi celovit program preven-
tivnih ukrepov za Izboljšanje prometne varnosti, navaja pa 
tudi naložbe v varnejšo cestno infrastrukturo, gradnjo 
krožnih križišč, povečanje nadzora nad gradbišči. Sicer pa 
je glavni cilj predloga sprememb zmanjšanje števila 
prometnih nesreč z najhujšimi posledicami. Predlagano je 
bistveno povišanje kazenskih točk in denarnih kazni za 
denimo preveliko hitrost, nevarno prehitevanje, vožnjo pod 
vplivom alkohola in mamil. Za najhujše prekrške lahko 
kršitelju zasežejo motorno vozilo. Novela zakona predvide-
va tudi novo obliko vozniškega dovoljenja v obliki plastične 
kartice. Novost predstavlja tudi razširitev pooblastil občin-
skih redarjev. D. Ž. 

mailto:danica.zavrl@g-glas.si
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Rateče so spet združene! 
Domačini bodo do svoje zemlje na (doslej) italijanski strani spet lahko prihajali brez dokumentov. 

URŽA PETERNEL 

Rateče - "Nobena vas na Go-
renjskem ni bUa z mejo tako 
prizadeta kot Rateče!" je dva 
dni pred ukinitvijo meje 
med Slovenijo in Italijo pri-
povedoval Jože Brudar, do-
mačin iz Rateč, vasi, ki jo je 
meja v zadnjih desetletjih 
neizbrisno zaznamovala. 
Leta 19 19 je rapalska pogod-
ba vas presekala na dvoje in 
skoraj pol je je prešlo pod 
Italijo. Prek sto Ratečanov je 
postalo "dvolastnikov" - z 
zemljo na italijanski strani, 
pod Italijo pa so prežle tudi 
štiri rateške kmetije - Bacon, 
Žverc, Jank in Jalen. Spomi-
ni na čase, ko so morali do-
mačini za dostop do svoje 
zemlje na italijanski strani 
pri sebi imeti tudi po tri do-
volilnice, je še živ. Ratečan 
Jože Kavalar se spominja, 
koliko težav so imeli s preha-
janjem meje do svojih kme-
tijskih zemljišč: "Ce smo ho-
teli v senožet na Tromejo, 
smo morali to napovedati 
dan prej. Spomladi smo mo-
rali najaviti, koliko krompir-
ja, žita in drugih pridellcov 
bomo jeseni prepeljali nazaj 
v Slovenijo ..." Bilo je obdo-
bje, ko je rateške kmete na 

Ratečana Jože Kavalar in Jože Brudar: "Kar ne moreva verjeti, da meje ni več!" 

italijanski strani čakal stražar 
in jih s puško pospremil do 
njive ter jih tam ves dan stra-
žil... Iz tega obdobja izhajajo 
tudi zgodbe, kako so stražar-
ji z dvometrskimi palicami 
špikali v seno in gnoj na 
vozu, da bi videli, ali Rateča-
ni morda ne tihotapijo česa 
... A kot v vseh obmejnih kra-
jih je tudi v Ratečah živel 
"šverc", priznavata sogovor-
nika. Med "črno robo" so bili 
zlasti kava. šuškavd (balon-
ski plašči) in bote (copati). 
"Moja stara mama je sedela 
zadaj na vozu in je 'bote' skri-

la v seno, tik pod 'štango'. Ko 
je voz pripeljal okrog hiše, je 
'bote' hitro zmetala v gredo, 
da stražar ni videl!" se spomi-
nja Jože Brudar. Kazni za "ti-
hotapce" pa so bile hude. "Ce 
so te dobili, si bil ob prepust-
nico, prehod meje so ti lahko 
prepovedali tudi za več let!" 
pripovedujeta sogovornika. 
A Ratečani so ostali zavedni 
in meje nikoli niso priznava-
li. Zato se je leta 19 19 pripe-
tila tragedija, ko so ob meji 
ustrelili domačina, gospodar-
ja Mežikove domačije, ki je 
vztrajal, da je na svoji zemlji 

on gospodar... Bili so svinče-
ni časi, ko so stražarji zares 
streljali ... Tudi v Mežikov 
spomin so se Ratečani odlo-
čili, da bodo ob prehodu v 
šengensko območje in ob 
ukinitvi meje sami pripravili 
slovesnost na mejnem pre-
hodu Rateče. Žal je država 
spregledala, koliko gorja je 
Ratečanom prinesla meja, in 
so glavne državne slovesno-
sti ob vstopu pripravili drug-
je ... A veselje Ratečanov zato 
ni nič manjše. Glavno je, da 
so Rateče od danes spet zdm-
žene! 

Brez zapornic tudi na Ljubelju 
Opolnoči je bila na mejni ploščadi Ljubelj slovesnost ob vstopu Slovenije v šengensko območje. 

STOJAN SAJE 

Tržič - Tržiški župan Borut 
Sajovic, župan Mestne obči-
ne Borovlje Ingo Appe, de-
lavci tržiške o b ^ k e uprave 
in Postaje policije Tržič, ob-
činski svetniki, krajani Pod-
Ijubelja in člani raznih dru-
štev so se ob izteku 20. de-
cembra zbrali na mejni ploš-
čadi Ljubelj. Tam so pripra-
vili krajšo slovesnost ob vsto-
pu Slovenije v šengensko ob-
močje. Ob nastopu kvinteta 
Pueri Cantorum in govoru 
župana Sajovica je dogodek 

označil tudi simbolični dvig 
zapornic na meji. 

Od danes je torej tudi na 
Ljubelju marsikaj drugače. 
Spremembo bo najbolj ob-
čutilo deset policistov, ki so 
vrsto let delali na tem mej-
nem prehodu. Kot je povedal 
Mitja Perko s Policijske po-
staje Tržič, večina teh delav-
cev živi na območju Tržiča 
in Kranja. Ker bodo od 22. 
decembra 2007 razporejeni 
na delo v druge enote - neka-
teri tudi na južno mejo, bo to 
marsikomu precej spreme-
nilo življenje. Cariniki so se 

z Ljubelja umaknili že prej, 
odslej pa ni več policijske 
kontrole prehajanja državne 
meje. Cestarji so poskrbeli 
tudi za umik tabel in usmer-
jevalnih oznak za mejni pre-
hod Ljubelj. 

Kaj bo s stavbami ob meji 
na Ljubelju, še ni točno zna-
no. "Država nam je sicer po-
slala dopis z vprašanjem, kaj 
želimo tam narediti. Odgovo-
rili smo jim, da bi objekte radi 
namenili za gostinstvo in turi-
zem ter promodjo občine in 
države. Prej moramo seveda 
vedeti, kakšni so pogoji. Zani-

majo nas sklenjene pc^odbe, 
ponujena cena in podobno. 
Ena od težav je, da so stavbo 
pred leti obnovili za poslovne 
namene, kar ne ustreza no-
vim dejavnostim. Dvom nam 
porajajo tudi zaprti gostinski 
objekti družbe Kompas na 
Ljubelju. Ce bodo zasebni in-
vestitorji zainteresirani za na-
kup, jih bomo podprli pri 
tem. Občina ima dovolj bre-
men že zaradi nekdanjih in-
dustrijskih objektov, ki jih je 
država prenesla v našo last," 
je povedal Bomt Sajovic, žu-
pan Občine Tržič. 

Na Karavankah zabaviščni center 
URŠA PETERNEL 

Jesenice - Občina Jesenice 
ima drzne načrte oživitve iz-
praznjenega obmejnega 
prostora na mejnem platoju 
Karavanke. Kot je dejal žu-
pan Tomaž Tom Mencin-
ger, vidijo velikanske prilož-
nosti za razvoj turističnih, 
zabaviščnih in športnih de-
javnosti na tem območju. 
Tako so že izdelani idejni 

projekti, po katerih naj bi 
uredili kamp za avtodome s 
25 tisoč kvadratnimi metri 
površine (to naj bi bil prvi 
avtokamp ob avtocesti v Slo-
veniji, pri čemer ne gre po-
zabiti, da letno mimo pelje 
kar pet milijonov vozil z 
osmimi milijoni potnikov). 
Ob kampu naj bi zgradili 
vodni park s površino 20 ti-
soč kvadratnih metrov. Kar 
45 tisoč kvadratnih metrov 

pa naj bi obsegal velikanski 
večnamenski objekt, v kate-
rem naj bi bile igralnice, ho-
tel, nočni klubi, ne nazadnje 
pa tudi dve enoti policije. Po 
projektu naj bi uredili tudi 
več parkirišč in parkirno 
hišo z 2 1 0 0 parkirnimi me-
sti. Projekti so zelo ambid-
ozni, a župan je prepričan, 
da jih bodo v prihodnjih le-
tih uresničili. Objekte naj bi 
gradili po načelu javno-za-

sebnega partnerstva, kar po-
meni, da bo Občina zagoto-
vila zemljišča, za gradnjo pa 
bodo poiskali vlagatelje. Za-
nimanje slednjih naj bi bilo 
po županovih besedah že 
zdaj veliko. Mencinger opti-
mistično napoveduje, da bo 
večina objektov zaživela že 
leta 2010 . S tem naj bi delo 
dobilo kar tristo do štiristo 
ljudi. S projekti so seznanje-
ni tudi na vladi, ki naj bi ob-
mejna zemljišča in objekte 
prenesla na Občino Jeseni-
ce. 

Dobri sosedje 
DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Jezerski vrh - Na najmanj-
šem mednarodnem mej-
nem prehodu na Gorenj-
skem, na Jezerskem, obmej-
ni polidsti že od vstopa v Ev-
ropsko unijo delajo na skup-
ni točki z avstrijskimi kolegi 
in skupaj opravljajo kontro-
le, nam je povedal vodja mej-
ne polidjske postaje Ljubo 
Pavlič. Pravi, da so se dobro 
razumeli, zato so sinočnje 
slovo od meje ob prevzemu 
šengenskega režima razu-
meli kot še zadnje prijatelj-
sko srečanje. Kaj bo od da-
nes naprej drugače? Za pete-
ro policistov na mejnem pre-
hodu Jezerski vrh to pomeni 
menjavo službe, a to se doga-
ja tudi drugim, pravi Ljubo 
Pavlič. Za ljudi, ki so prek 
tega pretežno turističnega 
mejnega prehoda prečkali 
mejo med Slovenijo in Av-
strijo, pa bo sprememba na 
bolje, zlasti za dvolastnike, 
saj zanje ne bo več kontrole. 
Sicer pa je ta precej odmak-
njen mejni prehod povpre-
čno prečkalo od 100 do 150 
ljudi na dan, odvisno pač od 
sezone. 

Najbližji sosed mejnega 
prehoda je gostibičar Marko 
Stritih, ki je na Jezerskem 
vrhu že dvajset let. Kaj bo 
zanj pomenil novi režim brez 
mejne kontrole, ne ve napo-
vedati. Počakajmo, kaj bo pri-
nesel čas, pravi gostilničar, ki 
je imel največ obiskovalcev v 
času bivše "Juge". 

Včeraj so na sedaj že nekda-
nji meji na Jezerskem vrhu 
pripravili neuradno srečanje. 
Od skupnega dela, ki jih je 
zelo zbližalo, so se poslovili 
naši in avstiijski obmejni poli-
cisti (med slednjimi so tudi 
koroški Slovend), prišli so 
ljudje iz občine Jezersko in so-
sedje iz Železne Kaple in dru-
gih krajev na avstiijski shrani. 
"Slovesnosti ne načrtujemo, 
druženje bo spontano, kakrš-
no je bilo tudi 1. maja 2004 
opolnoči, ko smo vstopili v Ev-
ropsko unijo," nam je povedal 
župan občine Jezersko Milan 
Kocjan. Zanimalo nas je tudi, 
ali bi občina želela zase stavbe, 
ki jih ob meji zapuščajo ob-
mejni organi. Na občini Jezer-
sko temu pritrjujejo, v teh ob-
jektih pa bi bil lahko sedež 
krajinskega parka Kamniško-
Savinjskih Alp. 

RADOVUICA 

jakob Demšar še naprej predsednik 

Medtem ko je občinski svet na oktobrski seji zavrnil vse štiri 
predlagane kandidate za predstavnike občine v upravnem 
odboru Alpskega letalskega centra Lesce, je na torkovi seji 
imenoval tri od štirih. Na tajnem glasovanju je v upravni od-
bor imenoval Sandija Marolta iz Radovljice, Francija 
Pogačnika iz Begunj in Jakoba Demšarja iz Lesc, Tilen Be-
ravs iz Vrbenj pa ni dobil zadostne podpore. Predsednik bo 
Jakob Demšar, ki je upravni odbor vodil že v minulem man-
datu. C. Z. 
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KRATKE NOVICE 

BOHINJSKA BISTRICA 

Smuka na Kobli v začetku tedna 

Mr2le zimske razmere že ves teden omogočajo zasneževa-
nje dveh smučarskih prog na smučišču Kobla. Zasnežujejo 
z i 8 snežnimi topovi, devet na progi Kozji hrbet in devet na 
progi Kobla 2. Kdaj se bodo smučarji spustili po Kobli 2, di-
rektor smučišča Peter Žnidar ne more napovedati, saj so 
tudi pri delanju umetnega snega odvisni od vremena. "Ko in 
če bo zapadel napovedani sneg, bo Kobla lahko zagnala 
svoje naprave v dveh dneh," je še povedal Žnidar. P. L 

BISTRICA PRI TRŽIČU 

Darilo tržiškemu centru 

N a torkovi prireditvi v O s n o v n i šoli Bistrica je direktor 
kranjske enote Zavarovalnice Triglav Aleš Klement izročil 
ček za dva tisoč evrov Centru za socialno delo Tržič. Denar, 
ki bi ga porabili za novoletne voščilnice, so raje namenil i 
za izvedbo zimskega tabora in letovanja za tržiške otroke. 
V okviru centra za socia lno delo deluje od apri la 2005 
Mladinski center Tržič, ki vključuje otroke in mladostnike od 
6. do 26. leta starosti. S. S . 

NAKLO 

Deset vaških odborov 

Sprejetje odloka na decembrski seji občinskega sveta 
Občine Naklo omogoča, da lahko ustanovijo v desetih nase-
ljih vaške odbore. Stane Kose!) (SD) je sicer predlagal, naj 
bi 'to določil odlok kot obveznost, česar pa pripravljavci 
besedila niso upoštevali. Tako bo za ustanovitev odborov 
potrebna pobuda v kraju, ki jo bo podprlo najmanj pet 
odstotkov volivcev s tega območja. Upoštevali so predlog 
SLS, naj Ima svoj odbor tudi naselje Bistrica. Sestavo odbo-
rov so prilagodili velikosti krajev. Vaški odbor Naklo bo imel 
devet članov, odbora Podbrezje in Duplje po sedem, Stra-
hinj pet. Polica, Cegelnica, Okroglo, Žeje, Bistrica in Gobov-
ce pa po tri člane. Odbor Naklo bo pokril naselji Naklo in 
Malo Naklo, odbor Duplje pa naselja Spodnje Duplje, Zgor-
nje Duplje in Zadraga. Pobudo za ustanovitev krajevnega 
odbora so dali v Podbrezjah letos spomladi, a je morala 
občina pred sprejetjem sedanjega odloka dopolniti statut. 
Sedaj so navedenim krajem dane enake možnosti, da usta-
novijo vaške odbore. S. S. 

BLED 

S koncertom začeli božični teden 

V Festivalni dvorani na Bledu sta Glasbeni atelje 1 0 0 4 Bled 
in Glasbeni center Edgar Wil lems iz Ljubljane s sodelova-
njem Glasbene šole Jesenice minuli torek pripravila božični 
koncert, na katerem so se v različnih glasbenih točkah pred-
stavili predvsem otroci, ki so poželi bučen aplavz poslušal-
cev. Božično razpoloženje na Bledu se bo stopnjevalo pri-
hodnje dni, saj bo vsak dan med 10. in 19. uro na terasi 
kavarne Park božični sejem domače in umetnostne obrti, 
jutri, v soboto, ob 17. uri pa bodo okrasili novoletno jelko, 
pri čemer bo sodeloval tudi otroški pevski zbor O Š Bled. 
Prišel bo tudi Božiček, pa zajček Sporty, v nedeljo pa bosta 
Božiček in zajček Šport / najprej ob 11. uri gostovala v 
gasilskem domu Mlino, nato pa še na drsalni reviji na dr-
sališču Mlino. V nedeljo med i6. in 18. uro se bo Božiček po 
Bledu vozil s kočijo, poulično gledališče pa bo ob 17. uri na 
terasi kavarne Park uprizorilo blejsko legendo. Blagoslov 
jasl ic in pozdrav Božička bo v ponedeljek ob 16. uri v Tr-
govskem centu Bled, Božiček in pevci pa se bodo pol ure 
kasneje prestavili še na terasi kavarne Park. O d tam bodo ob 
17. uri odšli na sprehod z baklami ob jezeru, polnočnica pa 
bo v cerkvi sv. Martina. Tudi v torek bo Božiček še hodil po 
Bledu, v sredo pa ga bo zamenjal dedek Mraz. V. S. 

Bohinjska šola je obnovljena 
Obnovljeni prostori bohinjske osnovne šole čakajo le še na opremo. 

PETRA LOTRIČ 

Bohinjska Bistrica • V sredo 
je osnovno šolo Dr. Janeza 
Mencingerja obiskal mini-
ster za šolstvo in šport Mi-
lan Zver. Po točno treh me-
secih in enem dnevu od 
močnega neurja so prišli 
na odprtje obnovljenih v 
septembrski u jmi poplav-
ljenih kletnih prostorov, ka-
terih obnovo je omogočilo 
šolsko ministrstvo s sred-
stvi, ki jih je pridobilo s pre-
razporeditvijo svojega pro-
računa. Za obnovo so na-
menili šeststo tisoč evrov, 
vendar bo morala občina 
Bohinj iz svojega proraču-
na ministrstvu za finance 
za ta znesek plačati 120 ti-
soč evrov D D V. 

Prostore je obnovilo 
Gradbeno podjetje Bohinj. 
Delavci so delali vse dni v 
tednu, tudi sobote, nedelje 
in praznike. Dela pa so za-
radi pouka potekala le v po-
poldanskem in večernem 

Minister Milan Zver (levo) je pohvalil hitro obnovo šole. 

času. Otroci niso imeli po-
uka le dva dneva, prvič dan 
po ujmi ui drugič na dan, 
ko so obnovljenim prosto-
rom priključili centralno 
kurjavo. Obnovljeni prosto-
ri, razen dveh razredov pr-
vošolčkov, čakajo še na 
opremo, ki jo bo šola dobila 
v začetku januarja. "Šola bo 

tako lepša in boljša kot pred 
neurjem," je vidno zadovo-
ljen povedal bohinjski žu-
pan Franc Kramar. 

V zahvalo za hitro in 
učinkovito denarno pomoč 
je župan Kramar ministru 
Z v e m in vodji službe za in-
vesticije ministrstva Ema-
nuelu Čerčku ob tej prilož-

nosti izročil bohinjske 
dobrote in knjigo Bohinj-
ske pravljice, rekoč, da so 
primerno darilo, saj se je 
tudi obnova šole pred tre-
mi meseci zdela le kot 
pravljica. Oba pa je v za-
hvalo obdaril tudi ravnatelj 
šole in občinski svetnik 
Jože Cvetek. 

Denar za radar bi porabili koristneje 
Zadnja letošnja seja občinskega sveta Bled je bila "zgodovinska", saj so svetniki večinoma nav-
dušeno pozdravili osnutek proračunov kar za dve leti skupaj. 

VILMA STANOVNIK 

Bled - "Čestitam županu Ja-
nezu Fajfaiju in drugim, ki 
so pripravljali proračun tako 
za leto 2008 kot 2009, saj je 
resnično razvojno narav-
nan," je že na začetku raz-
prave o novem proračunu 
blejske občine na torkovi seji 
poudaril svetnik Bojan Žero-
vec, ki je nato sicer predlagal 
nekaj prerazporeditev denar-
ja, najbolj pa ga je zmotilo 
okrog 70 tisoč evrov, ki naj 
bi jih občina namenila za na-
kup stacionarnega radarja. 
"Bolj potrebne bi bile parkir-
ne ure, preplastitev Savske 

in Gorenjske ceste, pa tudi 
osvetlitev poti mimo športne 
dvorane proti občini," je bil 
njegov predlog, kje vzeti in 
kam dati denar iz nekaj več 
kot 9, 2 milijona evrov vred-
nega proračuna za leto 
2008. Tudi drugi svetniki so 
se strinjali, da sta tako prora-
čun za leto 2008 kot leto 
2009 (ta znaša nekaj več kot 
deset milijonov evrov) dobra 
in da je treba vlagati tako v 
gradnjo cest kot v vodovod in 
skrbeti za fistočo voda, kot je 
poudaril svetnik Ludvik 
Kerčmar, pa bi bilo treba ne-
kaj denarja nameniti tudi za 
urejanje jezerske obale in 

sprehajalnih poti. "Že tretji 
mandat sem v občinskem 
svetu in vesel sem, da smo 
dovolj zgodaj dobili proraču-
na za prihodnji dve leti. V 
njem so projekti, ki so za 
Bled pomembni, me pa skr-
bi glede obvoznic, tako se-
verne kot južne razbreme-
nilne ceste, saj se začetek 
gradnje vleče že predolgo," 
je poudaril svetnik Franc 
Pretnar, svetnica Ljuba Ka-
pus pa je bila mnenja, da bi 
bilo več denarja treba name-
niti za stanovanjski pro-
gram, namestitev radarja pa 
bi tudi po njenem še lahko 
počakala. Še najmanj se je z 

razvojno usmeritvijo prora-
čunov strinjal svetnik Matjaž 
Berčon, saj je prepričan, da 
predvideni denar ne pomeni 
posebnega razvoja, temveč 
predvideva le najnujnejše in-
vesticije. Berčon je tudi pred-
lagal, da se stroški svetniških 
skupin preusmerijo v dobro-
delne organizacije. Svetniki 
so nato z veliko večino potr-
dili osnutka proračuna tako 
za leto 2008 kot 2009, spre-
jeli pa naj bi ju (s pripomba-
mi) na januarski izredni seji, 
do takrat pa so potrdili začas-
no financiranje občine v pr-
vih treh mesecih prihodnje-
ga leta. 

Štiri nove ulice 
Radovljiški občinski svet je sprejel sklep o 
innenovanju novih ulic. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Radovljica - Postopek za po-
imenovanje novih ulic sta za-
čeli krajevni skupnosti Lesce 
in Radovljica, na torkovi seji 
pa je o tem odločil občinski 
svet V Lescah se bosta novi 
uUd imenovali Dolina in Pla-
na, v Radovljici pa Vtimikov 
trg in Savska cesta. Plana bo 
obsegala območje zazidalne-

ga načrta za gradnjo štiridese-
tih hiš, ki ga domačini že od 
nekdaj imenujejo Plana. Do-
lina bo na območju občinske-
ga lokacijskega načrta Doli-
na, na katerem bo "zraslo" se-
demdeset hiš. Poimenovanje 
izhaja iz krajevnega imena 
Kravja dolina, vendar bodo 
besedo "kravja" izpustili, ker 
bi bilo polno ime predolgo in 
nerazumljivo tistim, Id ne po-

znajo razlogov, zakaj so to ob-
močje v vsakdanji krajevni 
rabi simbolično imenovali 
Kravja dolina. Vumikov trg, 
imenovan po uglednem arhi-
tektu Ivanu Vumiku, bo ob-
segal območje med Kranjsko 
in Kopališko cesto in gostin-
sko turistično šole, na kate-
rem je predvidena gradnja 
knjižnice, večnamenske dvo-
rane, garažne hiše in stano-
vanjsko poslovne stavbe. Sav-
ska cesta, imenovana po bliž-
nji reki Savi, bo obsegala ob-
močje od odcepa Ljubljanske 
ceste pri transformatorski po-
staji do predvidene pozidave 
ob čistilni napravi. Krajevna 
skupnost Lesce je predlagala, 

da bi v Lescah poimenovali še 
dve novi ulici, Brdo in Na Pe-
klah, vendar bo župan predla-
gal novi imeni potlej, ko bo 
občina za omenjeni območji 
sprejela prostorske akte. Brdo 
naj bi se imenovalo območje 
načrtovanega lokacijskega 
načrta Leški hrbet. Na Peklah 
pa območje za Dmžbenim 
centrom, kjer je predvidena 
gradnja večstanovanjskih 
stavb. 

Stroške zamenjave hišnih 
številk za obstoječe objekte 
in osebnih dokumentov za 
občane s stalnim prebivališ-
čem na območju novo ime-
novanih ulic bo kril občinski 
proračun. 
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"To je odločitev iz naslanjača!''; občina prodaja zemijo 
Komunala Kranj je dobila začasno okoljevarstveno dovoljenje za odvoz odpadkov v Tenetiše. Civilna 
iniciativa Mlaka Tenetiše zaradi tega grozi z zaporo ceste do Brda. 

SUZANA P. KOVAČIČ 

Kranj - Komunala Kranj je v 
sredo od Agendje RS za oko-
lje (Agendja) dobila začasno 
okoljevarstveno dovoljenje 
za odvoz odpadkov v Teneti-
še. Odločbo Agendje so ko-
mentirali na kranjski občini, 
podžupan Stane Štraus je 
povedal: "Še bolj bi bili zado-
voljni, če bi bil upravni po-
stopek že končan in bi na-
mesto začasne dobili do-
končno odločbo. Je pa tudi 
sedanja odločba dokaz, da 
deponija izpolnjuje vse oko-
Ijevarstvene pogoje in da 
dela skladno z zakonom." 
Štraus je še povedal, da se je 
v slabih dveh mesecih, kar 
deponija ne obratuje in je 
komunali onemogočeno od-
laganje tudi kosovnih odpad-
kov, povečalo število divjih 
odlagališč. "Komunala ne bo 
začela prej spet odlagati od-

padkov v Tenetiše kot četrte-
ga januarja," je povedal di-
rektor občinske uprave Aleš 
Sladojevič. Petnajst dni je 
namreč časa za pritožbo na 
odločbo. 

"Nad odločbo Agencije 
smo ogorčeni! Pričakovali 
smo dokončno odločbo, s ka-
tero naj bi za vedno zaprli de-
ponijo Tenetiše. Uradniki na 
Agendji si niti niso ogledali 
dejanskega stanja na terenu, 
to je bila odločitev iz naslo-
njača. Vztrajali bomo do kon-
ca, če bo treba, bomo fizično 
preprečili dovoz do deponije. 
Brdo je oddaljeno tri kilome-
tre in ne izključujemo mož-
nosti protesta in zapore ceste 
proti Brdu v času predsedo-
vanja Slovenije Evropski uni-
ji," je povedal Jure Sajovic iz 
dvilne iniciative Mlaka Tene-
tiše. "Krajani imajo do javne-
ga shoda vso pravico, a ne 
smejo ovirati izvajanja javne 

Od leve: Ciril Hrnčič, Jure Sajovic in Vika Petkovič včeraj 
dopoldne na vaški straži pred deponijo 

službe. Ce bodo poskušah 
preprečiti odvoz odpadkov 
na deponijo Tenetiše, bomo 
na pomoč poklicali vse orga-
ne, ki nam pri tem lahko po-
magajo," je povedal Sladoje-
vič. Za danes je napovedana 
druga mediacija v zvezi s 

Soba belega medveda 
v radovljiškem centru za socialno delo so v sredo odprli Sobo belega 
medveda - sobo za pogovore z otroki, ki so doživeli različne oblike zlorab. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Radovljica - Otroci doživlja-
jo različne oblike zlorab in 
so žrtve kaznivih dejanj, ki 
jih je v kazenskem postop-
ku treba zaslišati. V radov-
ljiškem centru za socialno 
delo na podlagi dosedanjih 
izkušenj ugotavljajo, da so 
tovrstna zaslišanja za otro-
ke zelo stresna. Da bi bili 
pogovori s strokovnjaki, 
sodniki, pooblaščenci in za-
govorniki prijetnejši, so 
uredili sobo za pogovore, 
ki so jo poimenovali Soba 
belega medveda. Otroci se 

bodo v brlogu prijazne-
ga kosmatinca počutili bo-
lje kot v kakem brezoseb-
nem prostoru in bodo ob 
igračah, risbah in glasbi 
lažje spregovorili o dogod-
kih, ki so jih zaznamovali. 
Ureditev sobe je center sta-
la 17 tisoč evrov, denar pa 
so zagotovili donatorji in 
Okrožno državno tožilstvo 
v Kranju. 

"Soba otroku ne more 
preprečiti stiske, lahko pa 
jo olajša," je v pozdravnem 
nagovoru dejala direktorica 
radovljiškega centra za so-
cialno delo Miloša Kos Ov-

senik in ob tem poudarila, 
da z ureditvijo sobe uresni-
čujejo otrokove pravice iz 
evropske konvencije in 
strokovno doktrino social-
nega dela, ki v vseh dejav-
nostih in postopkih izpo-
stavlja koristi za otroke. Na 
slovesnosti, ki so se je ude-
ležili predstavniki različnih 
ustanov in služb, med nji-
mi tudi vrhovna državna to-
žilka Savica Pureber, so 
ugotavljali, da se zdaj zače-
nja še trše delo, to je učenje 
o tem, kako voditi pogovo-
re, da bodo otroci občutili 
čim manj stisk. 

problematiko deponije Tene-
tiše. Ciril Hmčič iz civilne 
inidative Mlaka Tenetiše je 
povedal, da bodo njihovi 
predstavniki prišli, če bodo 
za skupno mizo sedli tudi 
predstavniki Agendje RS za 
okolje in kranjski župan. 

STO JAN SAIE 

Naklo - Občinski svet občine 
Naklo je 13. decembra podprl 
predlog župana za prodajo 
dveh zemljišč v k. o. Pod-
brezje. Gre za 1 j .705 in 1.797 
kvadratnih metrov velika 
pašnika v dolini reke Save, ki 
ležita pred mostom čez reko 
ob naselju Gobovce. Kot je 
pojasnil Janez Štular, je obči-
na pridobila zemljišd s pre-
nosom s Sklada kmetijskih 
zemljišč in gozdov. Sodita v 
območje zazidanih in neza-
zidanih stavbnih zemljišč. 
Po cenitvi je skupna vred-
nost nepremičnin blizu 1,54 
milijona evrov. Doslej je 
prostor služil predvsem za 
rekreadjo, nekateri pa so 
tam brez dovoljenj postavlja-
li razne objekte. Zato so se 
odločili prodati zemljo in 
omogodti zidavo hiš. Obči-
na bo poskrbela za komunal-
no opremo, gradnjo čistilne 
naprave in ureditev avtobus-
nih postaj. 

Svetniki so sklenili, da bo 
postopek prodaje z javnim 

zbiranjem ponudb vodila 
petdanska komisija. To odlo-
fitev so z zadovoljstvom spre-
jeli vaščani Gobovcev, ki so 
spremljali sejo. Tam pa niso 
govorili o dopisih, v katerih 
so skupine ljudi izrazile na-
sprotovanje načinu prodaje 
zemljišč. Roman Grandič iz 
Združenja za racionalno 
rabo obvodnega prostora je 
ugotovil, da namera za pro-
dajo kompleksa v celoti ne 
omogoča nakupa petim na-
jemnikom zemljišč. Predla-
gana cena se jim zdi nerazu-
mno visoka. Dvomijo tudi, 
da bo tam možna gradnja 
stanovanjskih hiš zaradi po-
plavnega območja Save in 
drugih okoliščin. Kot je zapi-
sal predsednik Stanko Cven-
kel, so se na sestanku upra-
vnega in nadzornega odbora 
seznanili z namero občine za 
prodajo zemljišč. Zaradi za-
konskih ovir so predlagali 
umik tega predloga z dnev-
nega reda. Izrazili so pričako-
vanje, da jih bodo povabili na 
pogovor, kjer bi našli spre-
jemljive rešitve za obe strani. 

Na slovesnosti ob odprtju Sobe belega medveda 

S C U K l 

1 'riluija ( ii.s l(i|>llli. .spošlljiv ih lii iit isrr j i lh sliskov rok. 

\ PosloMii skupini S ; I \ . I se / J IMMI . I I I IO pomena -ikliidnosli 
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Druibc Poslovno skupino Sova: 
• Sava, d.d. • Savaloch. d.o.o. z zunanjetrgovinsko mrožo • Sava-GTI. d.o.o. • Sava Rol. d.o.o. 
• Sava IP, d.o.o. • IP Nova. d.o.o. • IP Nova A. d.o.o. • Sava IPN. d.o.o. • PC AG, d.o.o. - Sava IMG. d.o.o. 
• Sava Nova, d.o.o. • Sava Modical In storitvo. d.o.o. • Energoiika Sava, d.o.o. j • Savs-SchifOr, d.O.O. | 
< Sava Hotoli Bled. d.o.o. j • Terme 3000. d.d. • Terme Radenci, d.o.o. - Termo Ptuj. d.o.o. • Terme Lendava, d.d. 
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Univerza v Mariboru 
F»kutt«ta za organlzacUsk« ved« 

V ni verza r Mciribori t, I-akiilfeta 

za orifcmizadiskc rede, 

vošči vsem štndentoni, ^ 

cHplomantoni, pos/oi ni i m 

partnerje))! in ohainoni Cjorenjske 

vesel božič ter srečno, zdravo in 

, uspešno novo leto 2008! 

CADEZ 
mesarstvo 

<ptt&MViMki 

/jdindljiijfilin se vam ta zaupanje 
in ram želimo ictKliniznikekrmCiio. ziim o 200i}. 

ODVETNIŠKA DRUŽBA PAVUN, 
OŠABNIK, KLOFUTAR 

In partnerji, o.p.d.n.o., Kranj, Stritarjeva ulica 7 
'M 

Odvetniki in sodelavci 

ŽELIMO 
vsem svojim strankam, občanom, državnim 

in drugim inštitucijam. poslovnim partnerjem, 
kolegom odvetnikom in notarjem 

VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE IN 
USPEHOV POLNO NOVO LETO 2008 

Denart" namenjen za voščilnice, bomo namenllj 
v dobtertlelne namene. J > 

f 

( ^ ^ ^ k o v o s t , ki j o / ^ k u s i š 

Prodajalne: Kranj • Zlato polje. Kot, 
Prim^ovo, Jesenice, Škofja Loka. 

Prodajalne bodo odprte tudi v nedeljo. 
23. in 30. decembra 2007, od 8. do 12. ure 

Nezadovoljni s sanacijo po ujmi 
"S sanacijo na strugi Selške Sore in z intervencijskimi deli po poplavah nismo zadovoljni," pravi 
župan Železnikov Mihael Prevc, ki se je na seji občinskega sveta razburil ob novici, da med 
prioritetnimi ukrepi ni znižanja Dermotovega jezu. 

ANAHARTMAN 

Železniki - Če se je župan Mi-
hael Prevc pred časom veselil, 
da občini Železniki po pred-
hodnem sanacijskem progra-
mu za odpravo posledic poplav 
na vodotokih pripada 1,6 mili-
jona evrov, s fimer so namera-
vali znižati tudi Dermotov jez, 
pa se je v torek na seji občinske-
ga sveta razburil ob novid, da ta 
ukrep ni med prioritetnimi. 
Uiban Uc z agendje za okolje je 
namreč svetnikom predstavil 
potek sanadje ter razložil, da je 
Vodno-gospodarsko podjetje 
Kranj (VGP) v sklopu prvega 

dela predhodnega sanadjskega 
prc^rama dobilo 773 tisoč ev-
rov ter navedel ukrepe, ki jih 
bodo izvedli za ta denar. 

"Izpustili ste sanadjo Selške 
Sore in znižanje Dermotovega 
jezu, ki je po mnenju m n c ^ 
krajanov ključno pri zagotavlja-
nju poplavne varnosti. S tem se 
ne strinjam, občina ima pravi-
co sodelctvati pri pripravi priori-
tet," se je razburil župan, ki pra-
vi, da s sanadjo na strugi Sore 
in intervendjskimi deli po po-
plavah ni zadovoljen. "Doslej 
sem bil potrpežljiv, a če bo šlo 
tako naprej, se bom v prihod-
njih mesedh še velikotet raz-

buril Pritožujejo se tudi kraja-
ni Ce bodo prioritete narejene 
brez njih, bodo še bolj nezado-
voljni," meni Prevc 

V sredo se je sestal s projek-
tanti iz VGP-ja. "Pojasnili so, 
kako so izbirali prioritete in 
imeli so precej tehtnih argu-
mentov. Kot kaže, bodo upošte-
vali tudi našo pripombo, da je 
znižanje Dermotovega jezu 
nujno, saj bodo takoj začeli iz-
delovati projekte," je bil po se-
stanku že malce bolj optimisti-
čen Prevc. Dejal je, <k bodo 
morali začeti razmišljati tudi o 
tem, kako zagotoviti denar za 
gradnjo zadrževalnikov in za-

plavnih objektov. "Zaplavni ob-
jekt stane sto tisoč evrov, v naši 
občini bi jih potrebovali dvaj-
set" je ponazoiil in dodal, da si 
veliko obetajo od denarja na 
osnovi sanadjskega programa, 
ki ga pričakujejo februarja. 

Denar jim bo še kako prav 
prišel tudi pri sanadji plazov, 
za kar bodo potrebovali tri mili-
jone evrov. V občini je namreč 
evidentiranih 42 plazov, za sa-
nadjo sedemnajstih imajo iz-
delano dokumentadjo, nekate-
rih največjih so se že lotilL Veli-
ko dela jih čaka hjdi z obnovo 
vodovoda in-kanalizacije, ki 
se še vedno izteka v Soro. 

Preložena ureditev skakalnic 
BOŠTJAN BOGATAJ 

Žiri - Občina Žiri je do sedaj že 
sofinancirala gradnjo Nordij-
sk^a coitra Žiti, na pobudo 
več svetnikov pa so 95 tisoč ev-
rov za gradnjo v prihodnjem 
letu namenili za odkup zem-
ljišč za športno rekreadjske po-
vršine v Mršaku in ob šoli Žu-
pan Bojan Starman je razloži, 
da je projekt vreden skoraj 1,35 
milijona ^ov:-"Poleg občine 
in matičnega kluba projekt so-
financirata tudi šolsko ministr-
stvo in Fundadja za šport." 
"Nič nimam proti skakalni-
cam, vendar se sliši, da so čma 

gradnja, Id jih občina ne sme 
financirati," je prepričan svet-
nik Branko Jesenovec, Marijan 
Žakelj pa je prepričan, da bo 
občina plačala preveč: "Prese-
neča me, da minististvo in 
fundadja podpirata črno grad-
njo, hkrati pa naj bi klub pri-
speval 4}7 tisoč evrov. Tega ne 
verjamem!" 

"Vesel sem, da svetniki niso 
proti gradnji, ampak le zahte-
vajo popolno dokumentadjo, 
ki jo obljubljam"db pomladi 
prihodnjega leta in zato tudi 
pričakujem obljubljeni reba-
lans," pravi Andraž Kopač, 
predsednik Smučarsko skakal-

nega kluba Alpina Žiri. Del 
projekta novogradnje bi mora-
li i^jeljati že letos, vendar zara-
di istega razloga ni bil izpeljan 
in so ga prestavili na prihodnje 
leto. Razlog, da klubu do sedaj 
ni uspelo pridobiti gradben^ 
dovoljenja (izključno za nova 
dela) je, da je bil del parcele pri 
digitalizadji prostorskega pla-
na pomotoma kategoriziran 
kot kmetijsko zemljišče. 

"Klub bo v celoten projekt 
vložil svoj del, 450 tisoč evrov, 
vendar potrebujemo še veliko 
denarja za ureditev skakalnic," 
zagota\dja in ugota\4ja Kopač, 
Id 29. decembra računa na iz-

vedbo prve letošnje tekme. 
Nordijski center Žiri bo držav-
ni panožni center za osnovno-
šolsko mladino, s petimi ska-
kalnicami, od devetmetrske za 
začetnike do 66-metrske za 
najstnike, ki bo že v letošnji se-
zoni na večdnevnih pripravah 
trikrat gostil državne sel^dje z 
do 45 mladimi skakalci 'Tre-
nutno je omogočena vadba v 
zimskem času, naša investidja 
v prihodnjem letu v keramično 
smučino in plastično podlago 
pa bo omogočala vadbo vse 
leto," načrte razloži predsednik 
kluba, ki bo kasneje uredil še 
neugleden klubsld objekt 

Komunala Kranj 

Zaradi praznika v torek, 25. decembra 2007, 
odvoza odpadkov ne bomo opravili. Odpadke bomo 
odvažali naslednji dan. Prav tako odpadkov ne bomo 
odvažali v torek, 1. januarja 2008. Odvoz bomo 
opravili naslednji dan, v sredo, 2. januarja 2008. 

Vsem občankam m občanom 
ter poslovnim partnerjem 

želimo veselo, okolju prijazno 
in srečno leto 2008. 

Gozd Bled, kmetijsko gozdarska zadruga 
želi članom, poslovnim partnerjem in 
strankam miren božič in srečno novo leto 
2008, v katerem bo zadruga praznovala 
110-letnico zadružništva. 

Vabljeni v trgovino - Kmetijsko gozdarski 
center Z a Žago 1 A na Bledu. 
Redno odkupujejo les ob kamionski cesti 
in na panju, mleko, in klavne živati. 
Opravljajo prevoz in nakladanje lesa na 
krajše razdalje in zimsko čiščenje dvorišč. 

Več informacij na www.gozd-bled.si. w 

mailto:malioglasi@g-glas.si
http://www.gorenjskiglas.si
http://www.gozd-bled.si
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Blejski odbojkarji so naj ekipa 
člani Društva športnih novinarjev Slovenije smo za najboljšo športnico leta 2007 izbrali Petro 
Majdič, za najboljšega športnika Primoža Kozmusa, za najboljšo ekipo pa blejske odbojkarje. 

VILMA STANOVNIK 

Ljubljana - Naša odlična te-
kačica na smučeh Petra Maj-
dič in srebrni metalec kladi-
va z letošnjega svetovnega 
prvenstva v atletiki Primož 
Kozmos - Korl sta slovenska 
športnika leta 2007. Petra si 
je s 390 glasovi naslov zaslu-
žila drugo leto zapovrstjo, 
Primož pa je z 256 glasovi 
prvič postal slovenski šport-
nik leta. Drugo mesto med 
športnicami je osvojila škof 
jeloška športna plezalka 
Maja Vidmar (114 glasov), 
tretje pa njena someščanka, 
atletinja Brigita Langerholc 
(87 glasov). Med športniki je 
drugo mesto osvojil telova-
dec Mitja Petkovšek (247 gla-
sov), tretje pa hokejist s Hru-
š k e Anže Kopitar (117 gla-
sov). Lanski športnik leta 
Matic Osovnikar se je z na-
tanko sto glasovi uvrstil na 4. 
mesto. 

Med vsemi slovenskimi 
ekipami sta daleč največ gla-
sov dobili gorenjski moštvi. 

Blejski odbojkarji, ki so v ligi prvakov v sredo v Parizu morali priznati premoč francoskim 
prvakom, bodo uspešno leto, ko so se veselili kar štirih pokalov (prvaki Top Teamsa, 
srednjeevropske lige ter domači pokalni in državni prvaki), zaključili jutri zvečer v domači 
športni dvorani v Radovljici, kjer bodo ob 19. uri v srednjeevropski ligi gostili moštvo 
Posojilnice AICH Dob. / f»'° S"'«™!: 

odbojkarji A C H Volleyja (v 
prejšnji sezoni Autocommer-
ce) pa so na koncu dobili de-
vet glasov več kot svetovna 
prvaka v dvojnem dvojcu, 
veslača Iztok Čop in Luka 
Špik, ki sta si ta naslov zaslu-

žila že lani in v prejšnjih le-
tih, ko smo posebej izbirali 
najboljšo ekipo v individual-
nih športnili in v moštvenih 
športih. Tako je Iztoku 
Čopu, ki je bil sam ali ekipno 
že osemkrat najboljši sloven-

ski športnik (ob njem pa tudi 
nekdanji odlični alpski smu-
čarki Mateji Svet), pripadlo 
tudi posebno priznanje ob 
štirideseti obletnici prve po-
delitve naslovov najboljših 
športnikov Slovenije. 

Zlato plavalko so prinesli parkeljni 
MAJA BEKRONCEI.J 

Godešič • Anjo Čarman, ki je 
na evropskem prvenstvu v pla-
vanju v kratkih bazenih v De-
brecenu na Madžarskem v ne-
deljo zmagala v disciplini 200 
metrov hrbtno, so v torek zve-
čer pozdravili sovaščani in pri-
jatelji na GodešiČu. Na spre-
jem, ki sta ga organizirala KS 
Godešič in tamkajšnje ŠD 
Kondor, je prišla naravnost iz 
Ljubljane, kjer je bila po izboru 
Plavalne zveze Slovenije tretjič 
v karieri razglašena za plavalko 
leta, na ramenih pa so jo pri-
nesli kar parkeljni. "Zelo sem 
počaščena, da sem bila izbrana 

za plavalko leta. Pretehtala je 
prav ta zlata medalja z evrop-
skega prvenstva," je kot vedno 
nasmejana povedala Anja Čar-
man, ki sicer študira in trenira 
ZDA. Čarmanovi so za njeno 
drugo zlato medaljo z velikih 
tekmovanj čestitali tudi ško^e-
loški župan Igor Diaksler, di-
rektor PK Merit Triglav Kranj 
Viki CilenšeJc, predsednik Sve-
ta KS Godešič Ivan Lc^nder 
ter predsednik ŠD Kondor 
Jože Hafiier. "Veliko mi po-
meni, da mi doma na Godeši-
Ču ob uspehih vedno pripravi-
jo sprejem in da spremljajo 
moje plavanje," je še d o ^ a 
22-letna Anja. 

^ V 

Anjo Čarman so med sovaščane prinesli parkeljni, saj je 
zamudila njej ljubo miklavževanje. / foio: corud m u 

S točko so Jeseničani ostali na vrhu 
VILMA STANOVNIK 

Jesenice - Hokejisti so med 
tednom odigrali 31. krog v ligi 
EBEL, slovenskima predstav-
nikoma pa je uspelo iztržiti 
zgolj eno točko. Hokejisti Ac-
ronija Jesenic so v Podmežakli 
gostili moštvo celovškega 
KAC-a, po rednem delu tek-
me pa je bil rezultat 1 : 1 , saj je 
za domače v 31. minuti zadel 
Jurij Goličič, v 45. minuti pa 
so gostje izenačili. Ker v po-
daljšku ni bilo gola, so sledili 
kazenski streli, kjer pa so bili 
srečnejši hokejisti iz Celovca, 
ki so v boju za prvo šesterico 
na lestvid osvojili pomembni 

točki. Tudi ena točka pa je Je-
seničanom zadoščala, da so 
po 31 tekmah s 44 točkami 
ostali na vrhu lestvice lige 
EBEL, kjer jim s točko manj 
sledi Vienna Capitals, tri točke 
manj pa ima na tretjem mestu 
ekipa Black Wings iz Linza. 
ZM Olimpija, ki po torkovem 
porazu s 3 : 1 v Unzu z 28 toč-

kami ostaja na 9. mestu, bo 
danes v Tivoliju gostila ekipo 
Red Buli Salzburga, eldpa Ac-
ronija Jesenic pa odhaja na go-
stovanje k zadnjeuvrščeni 
Albi. Kljub temu pa Jeseniča-
nov na Madžarskem ne čaka 
lahko delo, saj Alba, ki jo je 
prevzel bivši selektor naše re-
prezentance Ted Sator, igra 

V sredo zvečer se je s svetovnega prvenstva divizije 1 
skupine B v Latviji vrnila mladinska reprezentanca do 
20 let. Kljub zadnji zmagi proti reprezentanci 
Madžarske z rezultatom 4 : 1 jim je celoten izkupiček 
prinesel le bron. 

vse bolje, v zadnjem krogu pa 
so doma premagali ekipo Red 
Buli Salzburga kar 4 : 1 . 

Že po današnjih tekmah pa 
bodo ljubitelji hokeja po vsej 
Sloveniji znova težko čakali 
veliki derbi, ko bo ekipa Acro-
nija Jesenic v sredo, 26 . de-
cembra ob i8. uri gostila ZM 
Olimpijo. Iz uprave jeseniške-
ga kluba sporočajo, da bo za-
radi velikega zanimanja mo-
goče vstopnice za sredino tek-
mo kupiti že v predprodaji. 
Blagajna pred dvorano Pod-
mežakla lx) odprta v nedeljo 
med 10. in 14. uro ter v sredo 
med 10. in 13. uro ter od 16. 
ure naprej. 

VABILA, PRIREDnVE 

12 ur pingponga - V namiznoteniški dvorani pri tovarni I BI 
v Kranju bo to nedeljo, 23. decembra, med 9. in 21. uro po-
tekala prireditev, ki so jo poimenovali 12 ur pingponga. Na-
menjena je vsem ljubiteljem namiznega tenisa, več pa izve-
ste na vww>.gntl.info ali se pozanimate po pošti izurping-
pon@siol.net. V. S . 

Tekači bodo tekmovali na Pokljuki - TSK Bled bo jutri in v ne-
deljo pripravil tekmovanja v smučarskem teku. jutri bo na spo-
redu prvenstvo Bleda in šprint štafete za otroke (ob 13.30) ter 
17. odprto prvenstvo Slovenije v sprint teku na smučeh za mo-
ške in ženske (kvalifikacije ob 13. uri, finale ob 14.45). V nede-
ljo ob 10. uri bo start 16. odprtega prvenstva Slovenije v štafe-
tah še za lansko sezono. V. S. 

Občni zbor Veslaškega kluba Bled - Predsednik VK Bled Peter 
Fajfar je za jutri, 22. decembra, povabil na občni zbor kluba, ki 
se bo v sejni sobi v veslaškem centru Bled začel ob 12. uri. Po 
poročilih o delu bodo volili nove vodilne v klubu, zaključek pa bo 
namenjen tudi tekmovalnem slovesu janija Klemenčiča. V. S. 

Srečanje šenčurskih lokostrelcev - LK Šenčur bo jutri, v sobo-
to, pripravil tradicionalno decembrsko srečanje s podelitvijo 
pokalov in priznanj za tekmovalne uspehe. Srečanje se bo za-
čelo ob 18. uri v piceriji Pod kostanji v Šenčurju. V. S. 

Hokejski spored - S 14. krogom se bo jutri nadaljevalo držav-
no člansko hokejsko prvenstvo. Ekipa H D Mladi Jesenice bo v 
Podmežakli ob 18. uri gostila HS Olimpijo, Triglav gostuje pri 
Medveščaku, M K Bled pa pri Slaviji v Zalogu. V. S. 

Košarkarski spored - V ligi UPC Telemach so že med tednom 
odigrali i i . krog. Ekipa Heliosa je premagala Luko Koper z 88 
: 76, TCG Mercator pa je na gostovanju pri Kraškem Zidarju 
slavil s 66 : 67. Jutri ob 20. uri Helios gosti Ceoplin Slovan, 
TCG Mercator pa v nedeljo ob i8. uri Elektro Esotech. V 9. kro-
gu 1. SKL za ženske so derbi med HIT Kranjsko Goro in Mer-
kurjem Celje s 75: 96 dobile Štajerke. Jutri ob 18. uri Triglav go-
sti AJM, Domžaičanke gostujejo v Črnomlju, Odeja KED pa je 
prosta. V 1 . B SKL za moške bo v jutrišnjem 11. krogu ekipa Ti-
nexa Medvod ob 17. uri gostila Hrastnik, ekipa Triglava pa ob 
20.15 Gradišče. V. S. 

Rokometni spored - Po sredinem minimalnem porazu (26 : 
27) loških rokometašev proti ekipi Slovana bo ekipa Knauf tn-
sulatlon v 1. ligi za moške že danes ob 18. uri gostovala v dvo-
rani Tri lilije v Laškem pri ekipi Celja Pivovarne Laško. V 1. B 
ligi za ženske bo ekipa Save Kranj jutri gostovala pri Sevnici, v 
2. ligi za moške pa bo ekipa Radovljice jutri ob 20. uri gostila 
Ilirsko Bistrico, ekipa Kranja bo igrala pri Mokercu IG, ekipa 
Dupelj Tržič pa pri Grči Kočevje. AIples je tekmo z ekipo Aleša 
Praznika že odigral. V. S. 

Odbojkarski spored - V zadnjem krogu drugega dela v i. DOL 
bodo odbojkarji Asteca Triglava gostovali v Slov. Bistrici, od-
bojkarji Calcita Kamnika pa bodo doma v soboto ob 20. uri go-
stili MOK Krko. V 2. DOL se bo Termo Lubnik ob 19.30 v OŠ 
Šk. Loka Mesto pomeril s Framom, National Žirovnica pa go-
stuje v Logatcu. Pri ženskah se bo Calcit Kamnik ob 17.30 v ŠD 
Kamnik pomeril z DŠR M. Soboto, ŽOK Partizan Šk. Loka pa 
gostuje pri Formis Bellu. V 3. DOL igra doma Bled Adriati-
ca.net, ki se bo ob 14. uri v OŠ Bled pomerila z Eurokablom iz 
Kanala. B. M. 

Novoletni šahovski turnir v Naklem - ŠK Gambit Naklo, vabi 
na novoletni turnir, ki bo v soboto, 22. decembra, ob 10.15 v 
prostorih Kulturnega doma v Podbrezjah. Informacije: Dušan 
Jokovič, GSM: 040/849-499. O. O. 

n . Bajramski šahovski tumir - KŠD Biser Jesenice v prostorih 
društva (ob hokejski dvorani Podmežakla) organizira 11. Baj-
ramski šahovski turnir. Tekmovanje je odprto in bo potekalo v 
nedeljo, 23. decembra ob 10. uri, predprijave do 22. decembra 
(prijavnina je višja, če se prijavite na dan tekmovanja do 9.50). 
Kontakt: Nijaz Kobašlič, GSM: 040/251-048. O. O. 

SMART-
C O M 

Odbojka - Tekma štirinajstega kroga 
1. državne odbojkarske lige 
V soboto, 22. decembra 2007, bo v Športni dvorani 
Slovenska Bistrica ob 19. uri tekma štirinajstega kro-
ga odbojkarskega državnega prvenstva moških. Odbojkarji Astec 
Triglava se bodo pomerili 2 ekipo Svit Unimetal. Vabimo čim vei 
navijačev na še eno tekmo kranjskih odbojkarjev. 

MERKUR ROKOMET 
RK NAKLO MERKUR : RK SAVA KRAN) 

1. B DRL-ženske, 11. krog 
Danes, PETEK, 21.12.2007, ob 18.30, športna dvorana Strahinj 

Vstop prost Vabljeni! 

mailto:vilma.sUinovnik@g-gUis.si
mailto:pon@siol.net
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JESENICE 

Zaradi "bombe" izpraznili šolo 

Včeraj ob 8.21 je neznan glas po telefonu ravnatelju Srednje 
šole Jesenice sporočil, da je na šoli podtaknjena bomba. 
Po prejemu obvestila o najavi bombe je policija takoj zašči-
tila okolico šole in odredila, da je 53 učiteljev, 12 uslužben-
cev in 700 dijakov zapustilo ogroženo "poslopje", nato pa 
ga temeljito pregledala. Pri pregledu sta sodelovala vodnika 
s službenima psoma za odkrivanje eksploziva. Ko so ob 
10.20 ugotovili, da je bila grožnja lažna, se je pouk lahko 
nadaljeval. S. Š . 

KRANJ 

Vlomila v hiši 

V sredo zvečer je neznani storilec vlomil v stanovanjsko 
hišo na Strmovu. V njej je našel 150 evrov in 500 avstralskih 
dolarjev, ki jih lastnik odtlej pogreša. Lastnik stanovanjske 
hiše na Zasavski cesti v Kranju prav tako od srede zvečer 
pogreša nekaj gotovine in zlatnine, tako da ga je vlomilec 
oškodoval za približno 500 evrov. Zoper neznana storilca 
bodo policisti podali kazenski ovadbi na Okrožno državno 
tožilstvo v Kranju. 

VISOKO 

Tat se bo obril 

Neznani storilec je v noči na sredo vlomil v trgovino Merca-
tor na Visokem. Iz trgovine je vzel za okoli 360 evrov 
različnih cigaret in brivskih kompletov. Policisti še zbirajo 
obvestila, zoper neznanega storilca pa bodo podali kazen-
sko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Kranju. S . Š. 

Hrvata odnesel snežni plaz 
v torek popoldne so gorski reševalci iz helikopterja ugledali truplo 31-letnega hrvaškega planinca, ki 
so ga pogrešali od nedelje. Pod Srednjo Ponco ga je odnesel snežni plaz. 

SIMON ŠUBIC 

Kranj - Hrvaškega planinca, 
31-letnega Zehriada Vikida 
so v torek popoldne po treh 
dneh iskanja našli mrtvega 
v grapi pod Srednjo Ponco. 
V nedeljo se je član reške 
gorske reševalne službe 
sam odpravil na Ponce, a se 
od tam do večera ni vrnil, 
zato so že prvo noč sprožili 
iskalno akcijo. 

Iskanje so pripadniki gor-
ske policijske enote in gorski 
reševalci iz Rateč nadaljevali 
tudi v ponedeljek in torek. V 
ponedeljek so pregledali pla-
ninsko pot iz Tamarja proti 
Srednji Pond, vpadnice grap 
iz Srednje Ponce do Turna 
ter grape levo od Nadiže. Na 
višini približno 1750 metrov 

LESCE 

Tatovi na gradbišču 

V roči na ponedeljek so 
neznani storilci z gradbišča 
avtoceste v Lescah odpeljali 
23 kolutov varovalne žične 
ograje (na vsakem kolutu je 
navite 25 metrov ograje) in 
3 .500 metrov napenjalne 
žice za varovalno žično 
ograjo. Lastnika je oškodo-
val za okoli pet tisoč evrov. 
Policisti tatvino še preisku-
jejo. S. Š. 

S r e č n o ^ 2 o o 8 
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 ̂  Banka 
Banka d poAuhom 

so našli planinske pohodne 
palice pogrešanega planinca. 
Iskanje so nato nadaljevali 
vse do višine okoli 2 0 0 0 me-
trov, kjer pa so morali zaradi 
slabih vremenskih razmer 
in večje količine na novo na-
pihanega snega iskanje pre-
kiniti in se vrniti v dolino. 

Pri iskanju so si v pone-
deljek in torek pomagali 
tudi s helikopterjem, tako 
na slovenski kot na italijan-
ski strani. Slovenski reše-
valci so tako v torek okoli 
14. ure med pregledova-
njem terena iz zraka pri-
bližno 2 0 0 metrov pod vr-
hom Srednje Ponce opazili 
sledi hoje vse do mesta, 
kjer se je odtrgal kložast 
snežni plaz, Pri natančnej-
šem pregledu so približno 

Pokojnega Zehriada Vikiča so v Planico pripeljali s policij-
skim helikopterjem. 

tristo metrov nižje v skalni 
steni opazili truplo pogre-
šanega planinca. S pomoč-
jo elektromotomega vitla se 
je gorski policist spustil do 
ponesrečenca in ga dvignil 

v helikopter, s katerim so 
ga odpeljali v Planico. Tam 
ga je pregledal zdravnik in 
ugotovil, da je umrl zaradi 
hudih ran. ki jih je utrpel 
pri zdrsu v snežnem plazu. 

Ropar "udaril" na Jesenicah 
Gorenjski policisti se ukvarjajo z novim primerom ropa, že četrtim ta mesec. 

SIMON ŠUBIC 

jesenice • Najprej sta nezna-
na moška 12. decembra oro-
pala trgovino z urami Slo-
watch v centru Supemova v 
Kranju, dva dni kasneje pa 
so neznani storilci pobrali 
denar v bencinskem servisu 
v Naklem, neznana mlade-
niča pa poskušala oropati tr-
govino Mercator v Kranju, 
v torek zvečer je neznani 
ropar udaril še na Jeseni-
cah. Policija poroča, da se 

BLED 

Poškodoval 
parkirni avtomat 

V noči na ponedeljek je nek-
do poškodoval parkirni av-
tomat na Prešernovi cesti 
na Bledu. Iz njega je vzel 
manjšo vsoto denarja, je pa 
7ato na avtomatu povzročil 
za dva tisoč evrov škode. 

SMOKUČ 

Strasten kadilec 

Neznani storilec je v noči na 
ponedeljek vlomil v picerijo 
Ledina v Smokuču in iz 
ukradel večjo količino ciga-
ret West in Mariboro. Last-
nika je oškodoval za okoli 
tristo evrov. S. Š. 

G G 

mali oglasi 
04/2014247, 

e-pošta: inalioglasi@g-glas.si 
www.gorenjskiglas.si 

je rop zgodil v torek okoli 
21 . ure v trgovskem centru 
Mercator na Spodnjem 
Plavžu na Jesenicah, in si-
cer je neznani moški var-
nostniku podjetja za varova-
nje G7, ki je v nočni trezor 
NLB oddajal dnevni izkupi-
ček, zagrozil s pištolo in od 
njega zahteval denar. Ko je 
ropar prišel do želenega ple-
na, je pobegnil v smeri bliž-
nje splošne bolnišnice. 

Policija je sporočila tudi 
opis storilca. Rop naj bi storil 

moški, star od 20 do 30 let, 
visok okoli 180 centimetrov, 
atletske postave, oblečen v 
rjave hlače in temno bundo, 
po vsej verjetnosti s kapuco, 
nosil pa je kapK) z izrezom za 
oči. Vse, ki bi karkoli vedeli v 
zvezi s tem ropom, policija 
prosi, da pokličejo na tele-
fonsko številko 113 ali na Po-
licijsko postajo Jesenice, na 
telefonsko številko 581 38 
00. Za informacije o prejš-
njih ropih pa se priporočajo 
kranjsld policisti. 

ŽIROVNICA 

Grozil s signalno pištolo 

Jeseniški policisti so morali v torek popoldne posredovati na 
Bregu, ker je 27-letni Škofjeločan s signalno pištolo grozil 
domačinu. Po poročanju policije je Škofjeločan tisti popol-
dan prišel na dvorišče stanovanjske hiše, kjer se je spri s 46-
letnim domačinom. Da bi ga ustrašil, je proti njemu uperil 
signalno pištolo. Priče dogodka so takoj na pomoč poklica-
le policiste, ki so storilca prijeli na kraju dejanja in mu pišto-
lo tudi zasegli. Zoper njega bodo podali kazensko ovadbo 
na Okrožno državno tožilstvo v Kranju. 

NAKLO, MLAKA PRI KRANJU 

V lokalu vzela "samo" denar 

Neznani storilec je v noči na sredo vlomil v gostinski lokal 
Zarja v Naklem. S silo je odprl vhodna vrata in vstopil v 
njegovo notranjost, kjer je pregledal vse prostore, nato 
pa izginil v neznano z manjšo vsoto gotovine v žepu. 
Isto noč je nekdo vlomil tudi v gostinski lokal Pikolo na 
Mlaki pri Kranju. Tudi tam je vlomilec uporabil silo, da je 
odprl vhodna vrata. Pregledal je prostore, našel nekaj 
denarja in ga vzel. 

KRAN) 

Avto ostal brez tablic 

Neznani storilec je v noči na ponedeljek z avtomobila, ki je 
bil parkiran v podzemnih garažah na ulici Lojzeta Hrovata v 
Kranju, snel registrski tablici KR 80-45). S. Š. 

mailto:simon.subic@g-glas.si
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Božič je posebna in verjetno najboljša priložnost za 'mir v ljudeh in premirje v medčloveških odnosih. Če se ne 
prej, se na ta dan ter še kak dan pred njim in po njem zazdi, da se naša medsebojna razmerja pomirijo. Se res? 

Božično oremire 
MIHA NAGUČ 

Zaželimo si, 
kar je 

dosegljivo in v 
kar sme vsak 
vsaj upati: da 

nas ne bi v teh 
prazničnih 

dneh in v 
novem letu 

doletela kaka 
večja nesreča 

in da bi bili 
zdravi. 

Slava onim 
zgoraj, nam 

drugim pa vsaj 
dobre volje, 

miru in 
zdravja! 

Kakšen je pravzaprav ta 
posebni čas okrog božiča? 
Najprej poglejmo, kakSen je 
bil v naravi naših dežel, še 
preden je vanje posvetila 
električna luč, to pa se je 
zgodilo šele okrog 1900. De-
cember je slej ko prej čas 
kratkih dni in dolgih noči, 
meglenih juter in somrač-
nih popoldnevov, več dni je 
oblačnih kot sončnih, sonce 
nima več prave moči, da bi 
jih ogrelo in razsvedUo. Bog 
ve, kako so se v takem 
vzdušju počutili naši davni 
predniki, ko močno razsvet-
ljenih mestnih in nakupo-
valnih središč še slutili niso? 
Kurili so peči in se greli ob 
njih, čakajoč na svetlejše in 
toplejše dni. Pri tem so se 
najbrž tudi več pogovarjali, 
kar ni slabo. Ko so morali 
sprejeti krščansko in se 
odreči poganski veri, jim je 
Cerkev naložila, da morajo v 

tem času več moliti in hoditi 
k jutranji maši - da bi se pri-
pravili na prihod (adventus) 
tistega, ki se je rodil o boži-
ču. Adventni čas je bil čas 
duhovne priprave na božič, 
ta pa je potekala v tišini in 
molitvi. 

Tako je bilo, ko drugače ni 
moglo biti. Mrak in tišino je 
v to adventno scenerijo pri-
spevala narava, molitev in 
hojo k maši je zahtevala Cer-
kev. Ko so se v minulem sto-
letju ena za drugo ali hkrati 
zvrstile številne revolucije -
ne le komunistična, tudi teh-
nološka, seksualna, potroš-
niška, kulturna, informacij-
ska - so nastali pogoji za pov-
sem drugačno preživljanje 
božičnega časa. V naravi je 
sicer slej ko prej tako, kot je 
bilo, človeška bivališča pa je 
mogoče umetno razsvetiiti 
in ozvočiti in se v njih preda-
jati povsem drugačnim ob-
redom: tiho molitev izpodri-
ne glasno nazdravljanje in 

petje, mašo pa rituali naku-
povanja in obdarovanja. Člo-
vek se ne poglablja več vase, 
ampak izstopa iz sebe v ta 
bleščeči in glasni zunanji 
svet. Zakaj pa ne?! 

Povsem razumljivo je to-
rej, da so ljudje rade volje 
prestopili iz hladnega v ogre-
ti, iz temnega v svetli, iz tihe-
ga v hrupni, iz dostikrat lač-
nega v siti in napiti svet... A 
izkazalo se je tudi, da je ta 
umetna svetloba dostikrat 
zaslepljujoča, glasnost oglu-
šujoča, sitost nažrtost, odže-
janost pa opitost. Iz ene 
skrajnosti smo zapadli v 
drugo in se tega zavedeli 
šele, ko se je to že zgodilo. 
Prepričan sem, da je vsako 
leto več takih, ki se znova po-
dajamo v decembrski mrak, 
pa nismo mračnjaki; ki ima-
mo raje tišino kot hrup, 
zmemost v jedi in pijači pa 
od nas zahtevata osebno 
zdravje in zdravniki. Da o 
policistih, ki v tem času po-

ostrijo svoj nadzor nad pre-
hitrimi in pijanimi vozniki, 
niti ne govorimo. Pa ne gre 
za to, da bi se hoteli vrniti v 
stare čase. Gre za to, da eno 
in drugo uravnotežimo, v 
sebi in v družbi. December 
naj kar še bo vesel, a tudi 
zmeren in pomirjen. 

Sam se spominjam let, ko 
v naši družbi tudi o božiču 
ni bilo kakega posebnega 
miru. Danes si še pomisliti 
ne upamo, da bi šli na ta dan 
na delo, v službo ali v šolo, 
potem pa še k zdravniku, po 
nakupih in drugih opravkih. 
Pa je bilo še pred kakimi 
dvajsetimi leti prav tako. Ka-
dar je prišel božič na delovni 
dan, se ni prav nič ločil od 
drugih navadnih dni. Krist-
jani so ga sicer praznovali, a 
le v družinskem krogu, v jav-
nosti ga ni bilo. Zdaj pa kra-
ji na Gorenjskem kakor vsi 
drugi v krščanskem svetu že 
na dan pred božičem proti 
večeru tako rekoč izumrejo. 

vse javno' se zapre, vsi se 
umaknejo v svoj družinski 
krog in praznujejo. 

Praznujemo, kakor da bi 
zares prisluhnili znamenite-
mu božičnemu pozdravu iz 
evangelija po Luku: "Slava 
Bogu na višavah in na zem-
lji mir ljudem, ki so mu po 
volji." (Lk 2,14) O božiču 
2007 se ne bomo spraševali, 
koliko ljudi zares slavi Boga 
in koliko je takih, ki so Bogu 
res po volji. Saj vemo, da so 
na tem svetu posamezniki, 
ki so pripravljeni v imenu 
Boga tudi na ta dan izvesti 
teroristični napad na "krivo-
verce" ali celo na svoje lastne 
soljudi. Še več pa je takih, ki 
bodo na ta dan zgolj "praz-
novali", katerih duhovna po-
soda ne bo napolnjena z 
vero in slavo božjo - za razli-
ko od posod j a na božični 
mizi, ki bo povsod polno do-
brot. No, pa denimo, da na 
ta dan ni dovoljeno pogledo-
vati v domove drugih, kaj 
šele v njihove duše. Smo v 
demokraciji, za katero je že 
pisatelj Anatole France zapi-
sal, da je v njej vsem enako 
prepovedano spati pod mo-
stovi - tako bogatim kot klo-
šarjem. Kakor je (bilo) v naši 
domovini vsem enako pre-
povedano "prihvatizirati" 
nekdanjo družbeno lastnino 
- tako tistim pri koritu kot 
onim, ki sploh ne vedo, za 
kaj se gre. "Tajkuni" kljub 
prepovedi, ki je očitno zgolj 
moralna, to vseeno počno. V 
božičnih dneh si bodo sicer 
od tega napornega dela ne-
koliko odpočili, hkrati pa v 
miru premislili, kako v no-
vem letu kljub vladnim 
ukrepom s tem etično spor-
nim početjem legalno nada-
ljevati ... 

A kaj bi zavidali tistim, ki 
imajo zemeljskih dobrin več 
kot drugi. Zaželimo si raje, 
kar je bolj dosegljivo in v kar 
sme vsak vsaj upati: da nas 
ne bi v teh prazničnih dneh 
ob koncu leta 2007 in v no-
vem letu 2008 doletela kaka 
večja nesreča in da bi bili 
zdravi. Slava onim zgoraj, 
nam drugim pa vsaj dobre 
volje, miru in zdravja! 



PRAVICE OTROK Razgledi 

Na povabilo organizacije za otrokove pravice Euronet - European Children's Netvvork in švedskega Save The 
Children smo se odpravili v Bruselj, iz Slovenije se nam je pridružila Manca Poglajen iz organizacije Humanitas. 

Božično-novoletni Brusel o oravicah otrok 
METJA STRITMAR 

Brussel, kot mu pravijo 
Flamd, in Bruxelles, kot mu 
pravi francosko govoreči del 
prebivalstva, je neuradno 
prestolnica Evrope, saj veči-
na Evropejcev o mestu govo-
ri na ta način. V mestu je 
eden od sedežev Evropskega 
parlamenta in dom večine 
evrokratov, ki zaznamujejo 
utrip mesta. 

Samozavest in 
skromnost 

Kako lahko opredelimo ka-
rakteme lastnosti Bruslja? 
Samozavest je skozi stoletja 
ustvarilo nenehno bojevanje 
za ozemlje, kjer so se za pre-
vlado borile evropske velesi-
le. Navkljub vsemu se je na 
tem prostoru razvila močna 
samosvoja identiteta, ki diha 
iz vsake stavbe v mestu. De-
nimo znamenita Mestna 
hiša ali Hotel De Ville, got-
ska stavba, ki so jo začeli gra-
diti leta 1402 in velja za naj-
lepšo gotsko stavbo v tem 
delu Evrope. Ali Atomium, o 
katerem so leta 1958 priredi-
telji svetovne razstave sanjali 
kot o stavbi, ki naj bi bila 
simbol vsega človeštva, ali 
nenazadnje "najstarejši bru-
seljski meščan" Manneken 
Pis, 1619, ki ga je ustvaril Je-
rome Duquesnoy starejši; (le 
katero slovensko mesto bi 
fantka, ki lula, ponosno pred-

stavljajo vsemu svetu kot 
svojo naj znamenitost.'). 

Bruselj je mesto kavam, 
restavracij in gostiln. V ljub-
kem lokalu La Lunette se 
obiskovalec mesta odžeja z 
vrčkom domačega piva ali v 
znameniti Galeries S t. Hu-
bert posedi ob skodelici do-
bre kave in sladkem prigriz-
ku vaflov, obloženih s stepe-
no smetano. Večina zgradb, 
ki jih je ustvaril slavni arhi-
tekt obdobja art nouv^au Vic-
tor Horta (1861-1947), je po-
rušenih, njegova hiša v Rue 
Americaine je ostala do da-
nes. Muzej prikazuje delo ar-
hitekta, ki je pretrgal s tradi-
cijo meščanskih hiš z veliki-
mi temnimi prostori. Notra-
njost je svetla in zračna, z 
ogledali, belo keramiko in 
svetlobnim jaškom. 

Poslastica za vse ljubitelje 
stripa je Magazins Wacquez. 
Monsieur Wacquez je Victor-
ju Horti naročil projekt za tr-
govine z njegovimi tkanina-
mi. Stavbo so leta 1970 zaprli 
in predvideli za rušenje, ven-
dar so jo na pritisk javnosti s 
pomočjo kralja rešili in spre-
menili v muzej. Muzej je v 
več nadstropjih in hrani bogat 
arhiv, ki je mešanica art nou-
veau in je eden od biserov 
Bruslja. Med stripovskimi ju-
naki je verjetno ves svet spo-
znal Tintina in Milou, avtorja 
Georgesa Remija. 

Bruselj je živahno in evro-
kratsko utripajoče mesto, ki 

se vseskozi spreminja, glede 
na potrebe Evropske skupno-
sti, ki svoje uradnike pošilja v 
belgijsko glavno mesto. Leta 
2000 je bilo mesto prestolni-
ca evropske kulture in videti 
je, da kulturni dogodki kar 
kipijo od ustvarjalne energi-
je. Iz mesta trgovcev se vse 
bolj razvija v mesto, ki posta-
ja eno od vodilnih svetovnih 
mest s področja politike in 
ekonomije. 

Delovno srečanje o 
pravicah otrok 

v pričakovanju božiča in 
novega leta, ki se ga, priznaj-
mo, najbolj veselijo otroci, je 
bilo v Bruslju v prostorih ho-
tela Novotel 11. decembra 
srečanje organizacij, ki se na 
tak ali drugačen način ukvar-
jajo s pravicami otrok. Sreča-
nja smo se udeležih pred-
stavniki nevladnih organiza-
cij in organizacij, ki spadajo 
v okvir državne institucije 
(CSD Ljubljana Vič Rudnik, 
Mladinsko središče Vič) in 
društvo Humanitas iz Slove-
nije, predstavniki Nemčije, 
Švedske, Francije, Belgije, 
Danske, Avstrije, Velike Bri-
tanije, Bolgarije, Češke in 
Litve. Predstavniki Euroneta, 
Social Platform, Women's 
European Lobby in Evropske 
komisije (Marie-Anne Para-
skevas, DG Employment). 

Cilj srečanja je bil vzposta-
viti strategijo Euroneta.in 

organizacij s področja člove-
kovih pravic za obdobje pred-
sedovanja Slovenije (januar-
junij 2008), Francije (julij-
december 2008), Češke 
(januar-junij 2009) in Šved-
ske (julij-december 2009). V 
namenu strategije je ozave-
stiti EU in njene pristojne in-
stitucije in organizacije (nev-
ladne in vladne) o pomenu 
človekovih pravic, prispevati 
k izoblikovanju v okviru EU 
enotne politike o pravicah 
otrok in predvsem vplivati na 
to, da so pravice otrok ena 
ključnih nalog posameznega 
predsedstva. 

Pravice otrok so del nove 
(lizbonske) EU pogodbe, kjer 
na ravni Evropske unije ko-
misija in DG Employment 
vodi posebno politiko boja 
proti revščini s poudarkom 
na preprečevanju revščine 
otrok, kar je tudi eden od te-
meljev politike Evropske lini-
je glede otrokovih pravic. 
Pravice otrok obravnava sku-
pina TEiirope de TEnfance, 
kjer se v okviru te organizaci-
je dogajajo neredni in neu-
radni sestanki javnih usluž-
bencev. Slovenske smernice 
v času predsedovanja EU gle-
de pravic otrok so obravnava-
nje kršenja otrokovih pravic 
v oboroženih spopadih (otro-
ci, vojaki, itd.). Na srečanju 
smo se dogovorili o ciljih, ki 
naj bi bili ključni za čas slo-
venskega predsedovanja EU 
in vodilo k nadaljnjim smer-

nicam ob predsedovanju dr-
žav v prihodnosti. 

Institut varuha 
otrokovih pravic 

V Sloveniji moramo orga-
nizirati sestanek TEurope de 
l'Enfance v sodelovanju z 
nevladnimi in vladnimi 
organizacijami na najvišji 
ravni, kjer bodo namesto se-
kretarjev prisotni ministri. 
L'Europe de TEnfance naj se 
v vseh državah vzpostavi kot 
redni mehanizem. Kot prio-
riteta naj se obravnava revšči-
na otrok in otroci v oborože-
nih konfliktih. Predlog slo-
venskih predstavnic je, da se 
v Sloveniji vzpostavi institut 
varuha otrokovih pravic, ena-
ko velja za vse d i^ve članice 
EU, ki tega instituta še nima-
jo. Eden od ciljev je spodbu-
janje k čimprejšnjemu pod-
pisu in ratifikaciji lizbonske 
pogodbe. Pravice otrok mo-
rajo biti vključene v zaključ-
no deklaracijo oz. resolucijo 
Evropskega sveta; Ozavešča-
nje javnosti o obstoju in po-
menu pravic otrok. 

V drfavah Evropske skup-
nosti živi približno 94 miljo-
nov otrok in mladih ljudi v 
starosti od o do 18 let, zato je 
pomembno, da se politika do 
pravic otrok izpostavlja kot 
širši družbeni problem, ki 
naj bo prisoten v vseh institu-
cijah, tako vladnih kot nevlad-
nih. 

Predlog 
slovenskih 

predstavnic je, 
da se v 

Sloveniji 
vzpostavi 

institut varuha 
otrokovih 

pravic 



ŠENGEN Razgledi 

Beseda "šengen" nam v zadnjem obdobju, še zlasti dnevih, nenehno odzvanja po ušesih. V vsakdanji jezikovni 
rabi se je očitno že tako udomačila, da je naša lektorica že pred časom sklenila: pisalo se bo po naše - "šengen" in 
ne v izvorni obliki - "schengen". Marsikomu v uredništvu njena odločitev ni pogodu, a po drugi strani dokazuje, 
kako znana in domača nam je ta beseda. Toda, ali vemo, kaj pomeni izraz "šengen" in kaj nam prinaša? 

ostoretok udiinbaaa 
SIMON ŠUBIC 

Novosti, ki jih 
prinaša vstop 

Slovenije v 
šengensko 

območje, je 
notranje 

ministrstvo 
predstavilo v 

brošuri 
"Slovenija, 

scJiengenska 
novinka". 

Danes, 21. 
decembra, pa 
lahko med 9. 
in 11. uro na 

brezplaaii 
telefonski 

številki 
080 22 35 
dobite še 
dodatna 

pojasnila. 

"šengen" oziroma šen-
genski sporazum je žargon-
ski izraz za mednarodna 
sporazuma, ki sta bila podpi-
sana v kraju Schengen v 
Luksemburgu in uvajata 
prost pretok ljudi, blaga in 
storitev v državah, ki so pri-
stopile v Šengenski sistem. 
Ime kraja Schengen je tako 
postalo sinonim za odpravo 
mejnega nadzora na notra-
njih mejah šengenskih dr-
žav članic. 

Temeljna ideja "šengena" 
je zagotovitev pravice do pro-
stega prehajanja notranjih 
meja, zato je za protiutež 
ukinitve mejne kontrole na 
notranjih mejah predvidena 
vrsta ukrepov, ki zagotavlja-
jo, da ne pride do zmanjša-
nja varnosti v državah člani-
cah. Gre za t. i. izravnalne 
ukrepe, ki naj izravnajo var-
nostni primanjkljaj, ki na-
stane ob ukinitvi mejne kon-
trole na notranjih mejah. Ti 
ukrepi se izvajajo na zuna-
njih mejah šengenskega ob-
močja članic, v notranjosti 
držav, skozi čezmejno poli-
cijsko sodelovanje, v okviru 
skupnega informacijskega 
sistema, imenovanega šen-
genski informacijski sistem 
(SIS), in skozi harmonizad-
jo zakonodaje držav članic. 

V šengenskem pravnem 
redu je vrsta podrobnih ukre-
pov, ki so namenjeni krepitvi 
varnosti na zunanjih mejah 

Evropske unije. Najpo-
membnejši ukrep je zahteva, 
da morajo države članice na 
svojih zunanjili mejah EU 
zagotoviti opravljanje ustrez-
nih kontrol in učinkovit mej-
ni nadzor. Ko oseba vstopi 
na šengensko območje, se 
lahko na njem nekaj časa 
prosto giblje. Zato je ključne-
ga pomena, da so preverjanja 
in kontrole na zunanjih me-
jah EU dovolj stroge, da usta-
vijo nezakonito priseljevanje, 
tihotapljenje drog in druge 
nezakonite dejavnosti. V pri-
meru resne grožnje javnemu 
redu ali notranji varnosti pa 
lahko katera koli država čla-
nica izjemoma znova uvede 
nadzor meje na svojih notra-
njih mejah za določeno ob-
dobje. 

Določbe šengenskega pra-
vnega reda zdaj v celoti upo-
rablja 24 držav; poleg "sta-
rih" Avstrije, Belgije, Dan-
ske, Finske, Francije, Nem6-
je, Italije, Grčije, Luksem-
burga. Nizozemske, Portu-
galske, Španije in Švedske 
(države članice EU) ter Nor-
veške in Islandije (članid Ev-
ropskega gospodarskega 
prostora) je v šengen 21. de-
cembra vstopilo še devet no-
vih članic EU - Češka, Estoni-
ja, Latvija, Litva, Madžarska, 
Malta, Poljska, Slovaška in 
Slovenija. Dokončen sklep o 
vključitvi novih desetih čla-
nic v šengensko območje so 
notranji ministri EU sprejeli 
6. decembra v Bruslju. V ob-

močje brez notranjih meja 
torej ni vključenih pet držav 
članic EU: Velika Britanija, 
Irska, Ciper, Bolgarija in Ro-
munija. Za vključitev v šen-
gensko območje se je odloči-
la tudi Švica, v kateri bodo 
mejne kontrole odpravljene 
v nekaj letih. 

Brez kontrole na 
notranjih mejah 

Danes, minuto po polnoči, 
je bil torej tudi v Sloveniji od-
pravljen nadzor na mejah s 
sosednjimi državami Avstri-
jo, Italijo in Madžarsko, po-
ostril pa se je nadzor na meji 
s Hrvaško, ki je postala zuna-
nja šengenska meja. Na leta-
liščih na Brniku, v Mariboru 
in Portorožu bo mejni nad-
zor za državljane EU odprav-
ljen šele marca prihodnje 
leto, ko se bodo ob prehodu z 
zimskega na poletni čas za-
menjali tudi vozni redi. 

Prvo minuto današnjega 
dne so se tako na vseh mej-
nih prehodih na Gorenj-
skem dvignile zapornice, 
sneli so table, Id označujejo 
območje mejnega prehoda, 
in odkrili nove, ki zgolj opo-
zarjajo prišleka, da je vstopil 
na ozemlje Slovenije. Mejni 
polidsti so tisti trenutek pre-
nehali z delom in zapustili 
ukinjena delovna mesta. 
"Najbolj opazna sprememba 
po padcu notranjih meja za 
državljane Slovenije in EU je 
v tem, da jim ob prehodu 

Simon Vindiš, vodja Sektorja uniformirane policije v PU 
Kranj / foio: rin> ooki 

Včeraj so slovensl«i policisti zadnjič pregledovali potne listine na notranjih mejah z Avstrijo, 
Italijo in Madžarsko. / foit.: Ania buIov« 

meje ni treba več pokazati 
potnega lista oziroma oseb-
ne izkaznice. Še vedno pa 
morajo pri potovanju znotraj 
šengena veljavni osebni do-
kument imeti pri sebi, saj 
smejo poUcije posameznih 
držav v sklopu svojih nalog 
na svojem ozemlju še vedno 
preverjati identiteto," pojas-
njuje Simon Vindiš, vodja 
sektorja uniformirane polid-
je v Policijski upravi Kranj. 

Kontrola na zunanji meji 

Po drugi strani bodo pre-
cejšnje spremembe pri pre-
hodu naše južne, Šengenske 
meje občutili državljani tret-
jih držav. "Pri prestopu zu-
nanje meje bo polidja pri dr-
žavljanih EU preverjala le ve-
ljavnost osebnih dokumen-
tov, pri državljanih tretjih dr-
žav pa bo opravljala temeljito 
kontrolo in s pomočjo šen-
genskega informadjskega si-
stema preverjala, ali izpol-
njujejo pogoje za vstop v EU. 
V šengenskem informadj-
skem sistemu so podatki o 
osebah, ki jim je prepovedan 
vstop v šengensko območje, 
o iskanih in pogrešanih ose-
bah pa tudi o ukradenih vozi-
lih, dokumentih, denarju, 
orožju in podobno," razlaga 
Vindiš. Dostop do teh poda-
tkov imajo polidja, ki oprav-
lja mejno kontrolo in postop-

ke s tujci, upravne enote in 
pooblaščene družbe za regis-
tradjo motornih vozil. Poda-
tki o osebah veljajo kot oseb-
ni podatki in so skrbno varo-
vani. Vsak posameznik ima 
pravico do vpogleda in sez-
nanitve z lastnimi osebnimi 
podatki, ki so vneseni v SIS, 
zahtevo pa lahko vloži v kate-
rikoli državi na območju šen-
gena. Pregled dokumentov 
se praviloma izvede tako, da 
poUdst položi na optični čita-
lec potni list oziroma osebno 
izkaznico. Citalec prebere te 
podatke in ti se samodejno 
preverijo tako v nadonalnih 
bazah podatkov kot v šen-
genskem informadjskem si-
stemu. 

Na letališčih se bo po uved-
bi šengenskega režima 
opravljala mejna kontrola ti-
stih potnikov, ki prihajajo iz 
tretjih držav in vstopajo na 
območje držav članic. Tudi 
naša letališča bodo zato uve-
dla ločene steze za fizično lo-
čevanje potnikov iz notranjih 
letov (znotraj šengenskega 
prostora) od drugih letov (t.i. 
mednarodni leti). Namen 
ukrepov je v tem, da se ne 
mešajo potniki iz notranjih 
letov in mednarodnih letov, 
saj je potrebno za potnike na 
mednarodnih letih opraviti 
mejno kontrolo. 

^ 16. stran 



BOŽIČ Razgledi 

še nekaj dni nas loči od svete in blažene noči, ki nas bo v duhu ponesla v tisto davno skrivnostno noč, ko se je v 
bomem hlevčku v malem mestu Betlehem v Palestini rodil Božji Sin. 

• V V « • V as icno izroci o je najsiarejse 
J J ^ 

na Gorenskem 
PAVIA K U N E R 

Ob prihodu 
nove luči v 

naravo še danes 
praznujemo 
novo Luč, ki 

nikoli ne 
ugasne. 

Družina se bo zbrala ob 
slavnostno pogrnjeni mizi, 
se obdarovala, zapela kakšno 
staro božično pesem in kaj 
zmolila ali pa bo z zadnjima 
dvema opraviloma počakala 
do polnočnice. 

Rojstni dan mladega 
sonca 

Prvi kristjani obletnice 
Odrešenikovega rojstva niso 
praznovali. O datumu so za-
čeli premišljevati konec 2. 
stoletja. Najprej so ga praz-
novali 25. maja, kasneje pa 
so si izbrali 25. december in 
6. januar za tista dneva, ko se 
je Jezus prvič pokazal. Prvič 
so v Rimu 25. december kot 
praznik Jezusovega rojstva 
praznovali leta 336, leta 354 
pa naj bi bilo praznovanje 
božiča že ustaljeno. 

Rimljani so prav na ta dan 
vsako leto slavili rojstni dan 
"nepremaganega Sončnega 

boga", Dies natalis SoUs in-
victi. Ta praznik ni bil zgolj 
rimski, ampak mnogo starej-
ši in poznan vsem arhaičnim 
narodom, saj je bil povezan z 
zimskim solsticijem. To je 
bil čas, ko "staro" sonce od-
mre in se rodi "novo". V ta 
čas ni bilo težko umestiti bo-
žiča. Kristjani so vzhajajoče 
sonce sprejeli kot znamenje 
prihajajočega Odrešenika. 
Jezusov rojstni dan jim je po-
menil prihod "prave Luči", ki 
razsvetljuje vse ljudi. Ob pri-
hodu nove luči v naravo še 
danes prasoiujemo novo Luč, 
ki nikoli ne ugasne. 

v našem prostoru so pred 
prihodom krščanstva v tem 
času slavili rojstvo Svaroži-
ča, sina slovanskega boga 
sonca Svaroga. Tedaj je 
umiral stari Svarog in se je 
rojevalo mlado sonce, mladi 
Svarožič, mladi bogec ali bo-
žič. Od tod so kristjani pre-
vzeli zvezo Bog - Božič, sled-
nji pa je zlahka prekril Sva-
rožiča. 

Ni božiča brez jaslic 
v kotu 

Kar nekaj časa je trajalo, da 
je ta, danes družinski praz-
nik, prišel med ljudi. Najprej 
so ga praznovali le po cer-
kvah, nato tudi po samosta-
nih, v domove pa je vstopil 
šele v času protireformadje -

in se hitro priljubil. Kako 
tudi ne: rojstvo otroka v bor-
nih jaslih, stiska Marije in Jo-
žefa, poklonitev pastircev, 
prikazen zvezde in prihod 
modrih mož, ponižanje vse-
mogočnega Boga, ki iz lju-
bezni do človeka sprejme 
njegovo podobo in se rodi v 
revščini... 

Ti svetonočni dogodki so 
se zasidrali globoko v ljudska 
srca, zato so ljudje začeli po-
stavljati jaslice. Iz tega so na-
redili pravo slavje, obrede in 
umetnost, ki je prinesla veli-
ko radosti v mrzel zimski 
čas. Prve jaslice naj bi posta-
vil sv. Frančišek Asiški leta 
1223 v votlini sredi gozda. 

Operacijski sistem računalnika 
R A Č U N A L N I K I N J A Z 

ROBERT GUŠTIN 

Računalnik je sestavljen iz 
strojne in programske opreme. 
Sistemska programska oprema 
zagotavlja pravilno in ekono-
mično delovanje računalnika. 
Sestavljajo jo operacijski sistem, 
sistemska orodja, gonilniki in 
komunikacijski programi. Ope-
raciji sistem je nujen za delo-
vanje računalnika, torgje ope-
racijski sistem osnovni program 
računalnika. 

Operacijski sistem deluje kot 
vmesnik med uporabnikom in 
strpno opremo računalnika. Se-
stavljen je iz jedra in uporabni-
•Skega vmesnika. Glede na način 
komuniciranja uporabnika z 
operacijskim sistemom bi lahko 
uporabniške vmesnike razdelili 
na tri skupine. Z račurudnikom 
komuniciramo najpreprosteje 
tako, da mu ukaze tipkamo. 
Tak uporabniški vmesnik ima 
operacijski sistem za osebne ra-
čunalnike z imenom DOS. 
Nadgradnja tega sistema je 

kombinacija tipkanja in izbira-
nja, pri katerem so ukazi oziro-
ma njihovi parametri uporabni-
ku prikazani in jih izbira. Take 
nadgradnje DOS-a imenujemo 
lupine. Tretja vrsta so slikovni 
vmesniki. Tu operacijskemu si-
stemu ukazujemo pretežne z iz-
biranjem. 

Operacijski sistem je lahko 
vgrajen v računalnikovem bral-
nem pomnilniku, ROM-u, ali 
pa se nahaja na trdem disku ra-
čunalnika. V praksi je no/pcgo-
stgša kombinacija, saj se opera-
cijski sistem nahaja na trdem di-
sku, odtod tudi ime DOS (an-
§eŠko Disk Operatit^ System), 
v ROM-u pa je zapisan samo 
kratek dd, ki mu pravimo 
BIOS. Ta ob zagonu računal-
nika naloži v pomnUnik potreb-
ne dele operacijskega sistema. 

Poznamo tri vrste operacij-
skih sistemov: enouporahniški 
in enoopravilni, kjer lahko dda 
en uporabnik z enim progra-

mom, enouporabniški in več-
opravilni, pri tem pa lahko dda 
en uporabnik z več programi 
hkrati, in večuporabniski in več-
opravilni, kjer dela več uporab-
nikov z več premami hkrati. 

Na trgu najdemo štiri najbolj 
razširjene operacijske sisteme. 
To so Windows, Unix, Linux in 
Mac OS. Več kot 90 odstotkov 
računalnikov na svetu uporab-
lja Microsojlov operacijski si-
stem, kateregfi zadnja različica 
je Windows Vista. Operacijski 
sistemi Windows so vsi enoupo-
rabrtiški in večopravilni. 

Operadjski sistem WindouK 
je s pomoto grajičn^ uporab-
niškega vmesnika (GUI- Grap-
hical User Interface), prazen 

, zaslon nadomestil z navidez-
nim namigem in ikonami, ma-
limi sličicami, ki jih kliknete, če 
želite pognati program. Pri 
Wirukwsu imamo poleg opera-
djskega sistema na voljo tudi šte-
vilne uporabne dodatne progra-

me, ki so sestavni dd operadjske-
ga sistema. 

V preteklosti je bilo zaradi vc-
lik^a števila različnih računal-
nikov in računalniških kompo-
nent delo z računalnikom pre-
puiS&no le strokovnjakom. Vsak 
računalnik je bil zgrajen druga-
če. imel je drugačne enote in 
drugačen operadjski sistem. 
Operadjski sistem Unix je bil 
prvi, ki ga je bilo ttiožno uporab-
ljati na različnih računalnikih 
in s tem ustaviti zmedo. Unixje 
tako postal prvi univerzalni ope-
racijski sistem. Unix je prenosni 
večuporabniški in večopravilni 
računaln^i operadjdd sistem. 

Linux je presti operacyski si-
stem vrste Unhc. Prostost Utm-
xa je v tem, da ga je mogoče 
prosto razširjati, kar pomeni, da 
je dostopna izvorna koda, ki jo je 
vsakomur dovdjeno sprerninjati 
in razšiijati pod določenimi po-
goji. Operadjski sistem Linuxje 
izšel iz operacijskega sistema 

Unix, izvorni zapis pa je bil ob-
javljen na spletu. Razvijala so 
osnutek razvijali naprg in kma-
luje nastal zanesljiv prost opera-
djski sistem. Gre za načeloma 
brezplačno programsko opremo, 
katere izvorni zapis je prosto do-
stopen, tako da lahko vsakdo Li-
nux izboljšuje, ga prilagaja svo-

jim potrebam in mu dodaja 
nove zmožnosti. Danes uporab-
ljajo Linux na najvei^ih strežni-
kih, osebnih računalnikih, 
urah, mobilnih telefonih. Po 
najnovgših ocenah naj bi upo-
rMjah operadjski sistem Linux 
okoU 29 milyonov uporabnikov. 

Mac OS je operadjski sistem 
podje^a Apple Computer, nare-
jen za ra^nalnike Madntosh. 
Možno pa gaje upombljati samo 
na Applovih računalnikih. Nji-
hov zadnji izddek je Mac OS X. 

Operacijski sistem računal-
nika je osnova za naše delo, 
zato je še kako pomembruj, ka-
terega izberemo. 
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BOZIC Razgledi 

Zraven jasli naj bi privezal 
vola in osla, med polno6iico 
pa se mu je v jaslih pokazalo 
dete Jezusovo, ga pobožalo 
in spet izginilo. Prve "prave" 
jasli so leta 1560 na Portu-
galskem postavili jezuiti. Pri 
nas so se po domovih moč-
no razširile šele po prvi sve-
tovni vojni. Za otroke v vseh 
časih je bilo vedno najljubše 
opravilo božičnega časa po-
stavljanje jaslic. No, danes je 
to najbrž prejemanje božič-
nih daril ali krašenje božič-
nega drevesa. 

Kakorkoli, plastična upo-
dobitev prizora Kristusovega 
rojstva v panoramsko obliko-
vani pokrajini s premakljivi-
mi figuricami, kar jaslice so, 
naj bi bila krščanskemu živ-
Iju v pomoč pri pobožnem 
premišljevanju Kristusovega 
rojstva. Tako naj bi si ljudje 
živo predstavljali votlino Kri-
stusovega rojstva in vse, kar 
se je v njej dogajalo. 

Najstarejše je jaslično izro-
čilo na Gorenjskem, kot piše 
naš veliki narodopisec Niko 
Kuret v Prazničnem letu Slo-
vencev, in dodaja, da je zelo 
verjeten vpliv s Tirolskega, 
kjer se je bilo jasličarstvo od 
začetka 17. stoletja dalje 
močno razvilo. Pri nas so 
ljudje ustvarili svojevrsten 
tip jaslic. Postavljali so jih na 
trikotno desko v bogkovem 
kotu. Hribček je moral biti 
visok, na vrhu je bilo zme-
rom mesto Betlehem, ob 
spodnjem robu je bil hlev-
ček, ki nikoli ni bil votlina, 
ampak zmerom le "štalca". 
Jaslicam so dodali plamen, 
lepo vezen prtiček, pritrjen 

na rob trikotne deščice. Kalco 
pa je bilo z drevescem? Se 
leta 1844 je bilo zapisano, da 
na Kranjskem o božičnem 
drevescu ničesar ne vedo, na 
kmetih pa je bilo do prve 
svetovne vojne po vsem Slo-
venskem sploh popolnoma 
neznano. Po mestih in trgih 
so si ga postavljali priseljeni 
nemški uradniki, trgovci in 
obrtniki. Njihov vzgled je le 
počasi prodiral med sloven-
ski živelj. 

Z baklami k polnočnici 

Božični sveti večer se je za-
čel, ko je padel mrak in se je 
oglasil večerni zvon. Navad-
no je tedaj hišni gospodar 
kropil in kadil po hiši in oko-
li nje. Sledila je skupna mo-
litev in petje božičnih pesmi, 
nato pa skromna večerja. Ta 
dan so se namreč držali stro-
gega posta, ki so m u rekli 
"veseli post", saj je bil v pri-
čakovanju Odrešenikovega 
rojstva. Na mizi je tako bilo v 
glavnem kuhano suho sadje. 
Da so lažje prebili čas do pol-
nočnice, je mati na mizo na-
vadno postavila tudi pehar 
lešnikov in orehov, ki so jih 
pridno trli in zobali. 

Stari strici so nato začeli iz 
rokava stresati zanimive pri-
povedke o Jezuščku, ki pride 
nocojšnjo noč na svet. Te so 
se menjavale s čudežnimi 
pripovedmi, ob katerih je 
otrokom zastajal dih: "Na ta 
večer so nebesa odprta in na 
vsakem vogalu hiše stoji an-
gel. Opolnoči, ko je bil rojen 
Božji Sin, teče po vseh rekah 
in potokih vino..." 

Tako so hitro minile ure 
do polnočnice, ki je bila za 
celo družino največje doži-
vetje v letu. Preden so odšli k 
polnočnici, so postavili na 
mizo blagoslovljeno svečo 
ali na okno luč, nato so se 
družno odpravili k maši, le 
eden je ostal doma za varu-
ha. Ljudje so v temni zimski 
noči po ozki snežni gazi ho-
dili s plamenicam ali bakla-
mi. Videlo se jih je daleč na-
okrog. 

Zanimiva zgodba 
Železnikov 

Niko Kuret nam v Praznič-
nem letu Slovencev zaupa 
sila zanimivo zgodbo iz Že-
leznikov. Da ne bi farani za-
spali polnočnice, so po trgu 
nosili "svetonočni zvon". S 
tem okoli dva kilograma tež-
kim zvoncem so gredoč zvo-
nili. Baje naj bi zvon dal uliti 
ustanovitelj železniške fare, 
župnik Plaveč, Id je leta 1622 
zaspal polnočnico in je zato 
sebi in feranom v svarilo na-
ročil ta zvon. 

Polnočnica "po starem" je 
bila za ljudstvo vsako leto 
novo doživetje. Za današnje 
liturgično pojmovanje je 
bila vse prej kot spodobna. 
Do izraza je prihajala zlasti 
čustvena stran. Tako je orga-
nist navadno ustregel vse-
splošnemu veselemu občut-
ju in razigranosti ter urezal 
nekaj živahnih polk in ko-
račnic. 

V Železnikih naj bi tam 
okrog leta 1880 tedanji ka-
plan zadnjo adventno nede-
ljo oznanil s prižnice: "Pa da 

naute pod koram plesal, če 
se bojo na kor polke pa mar-
ši ^ a l ! " Bil je pač drugačen 
slog življenja in drugačno 
pojmovanje pobožnosti kot 
danes. Od pokiočnice se jim 
je navadno zelo mudilo do-
mov, konec posta je namreč 
nastopil točno ob polnoči in 
na mizo so prišle tudi okus-
ne koline. 

Božično noč je bilo po sta-
rem izročilu treba prebedeti. 
Na sveti večer so dekleta 
rada hodila k studencu in 
gledala v vodo, saj naj bi v 
njej uzrle podobo bodočega 
moža. A bog varuj, da bi na 
sveti večer fantje hodili "k 
dekletom v vas". Na sveti 
dan so bili ljudje pri domu, 
nihče ni stopil čez tuji prag. 
Tudi delalo se na sveti dan 
ni. Na božični mizi ni smel 
manjkati obredni kruh, po-
prtnik, ki je ime dobil po 

tem, da je bil pokrit z belim 
prtom. Na mizi je moral 
ostati od božiča do sv. treh 
kraljev. Pekli so ga iz pšenič-
ne, ržene ali ajdove moke, ki 
so ji ponekod dodali zelišča 
in suho sadje ter ga okrasili s 
testenimi okraski. 

Za tiste, ki jim ne bo uspe-
lo zdržati do polnoči, zapoj-
mo del srcu ljube božične 
pesmi: "Sveta noč, blažena 
noč, vse že spi, je polnoč; le 
Devica z Jožefom tam v hlev-
cu varje Detece nam. Spavaj, 
Dete, sladko, spavaj. Dete, 
sladko ..." Jaslice in razsvet-
ljeno božično drevesce sta v 
tem času v hiši prijetna de-
korativna dodatka. A za 
kristjane sta veliko več kot to. 
Opominjala naj bi jih na 
zmago svedobe nad temo in 
milost; ki je na sveto noč pri-
šla na svet. Naj bo ta noč bla-
žena za vse! 

Božično noč 
je bilo po 
starem izročilu 
treba prebedeti. 

Ste že klali? 
1 1 5 I Z S T A R I H Č A S O V 

MIHA N A G u č 

Ne, ne, ne bojte se, ne spra-
šujem, ali ste že koga zaklali 
ali bili zaklani. Obujam le 
vprašanje, ki sem ga f tem let-
nem času pogosto sl^ v svoji 
mludosti -ko so se ljudje na po-
deželju spraševali, ali so pri 
neki hiši že zaklali prašiča. 
Tega niso počeli le na kmetih, 
prašiča so zredili tudi v marsi-
kateri delavski hiši ali pa so ga 
kupili ter nate doma zaklali in 
si naredili kolin. Tako je bilo še 
v petdesetih in šestdesetih, po-
zneje ne več, ko so začele ta 
žlahtni stari običaj izpodrivati 
tako imenovane "sindikalne 
polovice" prašičev, kijih je na-
bavil tovarniški sindikat in jih 
poceni prodajal svojim članom 
... No, na kmetih prašiča še za-
koljejo, a teh?wlo^ja zakola se 
je spremenila, ostalo je le klanje 
brez obreda. Kako je bilo, ko je 
bil zakol prašiča še kmečki ri-
tual, pa obudimo s pomočjo 
Manice Koman (Na Goren-

ščem je Jletno, i^zS). Tudi to, 
da o tem pi&mo ravno v času 
pred božičem, ni naključje. 
Največ seje namreč klalo rav-
no v dneh in tednih pred praz-
niki - tako so si zagotovili praz-
ničnemu času primemo kuli-
narično ponudbo. 

"Važen dogodek je, kadar 
pride f hišo klavec. To je res do-
mač praznik, četudi je ta dan v 
hiši več dela nego navadno. 
Gospodar je sedaj rešen skrbi, 
da bi mu bolezen ne pobrala 
debelega pujsa, kar se žal več-
krat zgodi. Gospodinja je za-
dovoljita, ker se ji odsUj ne bo 
več treba baviti s praSi^o pičo, 
ki daje mnogo opravila. In 
otroci, no, otroci se vesele okus-
nih klobasic; kdo bi tudi zame-
ril kaj takega mladim želod-
čkom! Klavec pride navadno 
zjutraj in tedaj pridejo tudi 
najbližji sosedje, ^ pomagajo 
zvezati prašiča in pripraviti to 
in ono. Potem počakajo dotlg. 

da polože prašičevo mast na 
tehtnico. To je namreč najbolj 
važno. Meso, koža in druge 
pritikline ne pridejo toliko v 
poštev. Glavno je mast. Čim 
večje masti, tem bolj je vesel go-
spodar. Zlasti pa je na to po-
nosna gospodinja, kajti zaslu-
ga, daje prešič lepo rejen,je 
pravzaprav njena, ker za pre-
šito rejo skrbi predvsem gospo-
dinja. Na prašičerejo polagajo 
naši ljudje mnogo. Zato se živo 
zanimajo in ugibajo že vna-
prej, kdo v vasi bo imel letos 
najdebelgše prašiče." 

Komanova zakolu samemu 
ne posveča velike pozornosti, 
bdj jo zanimajo posledice, iz-
ražene v kolinah. "Večino 
mesa, zlasti gnjati in plečeta 
klavec primemo razseka, rtaso-
li in vloži v velik, za to priprav-
ljen škaf. Meso ostane v škajit 
nekaj tednov, da se dobro izso-
li, potem pa ga izobesijo v dim-
nik. Nekaj mesa pa porabi za 

Kakšno svinjsko tihožitje! 

mesene, takozvane 'kranjske 
klobase', kijih istotako spravijo 
v dimnik. Glavo in parklje raz-
seka na primerne dele, ki jih 
potem gospodinja kuha za ko-
silo razen petkov vsak dan, do-
kler ne poidgo. K temu pridev-
Ije razrezan krompir, repo, ko-

lerabo, in korenje. To zelo pri-
ljubljeno jed imenujemo 
'šaro'." Nič od prašiča ni šlo v 
nič, poleg glave in parkljev je 
bila porabljena tudi koža. 
"Praši^o kožo gospodar proda, 
ali pa jo da ustrojiti in preskrbi 
s tem sebi in družini obutev." 



USODE Razgledi 

Tudi v ljubezni ni šlo brez kreganja 

Šundar na Žirovskem 

Seveda se žena 
izbrane žrtve 

ni in ni mogla 
sprijazniti, 

da se bo hišni 
proračun 

zmanjšal za 
"alimente". 

Svojega moža je 
prisilila, daje šel 

ne pregled krvi, 
in so na podlagi 
preiskav le našli 

pravega očeta. 

M I L E N A M I K I A V Č I Č 

Mogoče bi bilo prav, če bi 
dala nevoščljivce in zmer-
Ijivce pod posebno rubriko. 
Po pravici povedano je bilo 
zgodb, ki bi sodili pod to 
točko, nič koliko. 

Z a ilustracijo le tale: 
Skoraj v središču Žirov 

sta živeli sosedi, ki sta bili 
že več let sprti. Prva je 
zmerjala ono drugo, poseb-
no še takrat, če jo je videla 
iti po cesti z otroki. 

"Poglej jo, opico, kako se 
nosi!" se je drla za njo. Ne-
koč je oni drugi prekipelo. 
Posebno še, ker je otrok ni 
nehal spraševati, ali je res 
opica. Vložila je tožbo, kajti 
le tako si je upala sosedi za-
preti usta. Veliko je bilo 
tudi zmerjanja na račun 
"nastavljanja" v zadnjih le-
tih druge svetovne vojne. 
Posameznice so "točno" vo-
dile evidenco o tistih, ki so 
si določene povojne bonite-
te pridobile skozi "postelj-
ne usluge". Stvari niti ne bi 
bile tako delikatne, če se ne 
bi obravnavale (vsaj sem in 

tja) javno ali celo preko 
anonimk. Nič kaj prijetno 
ni bilo onim, ki so bili de-
ležni poniževanj zaradi te-
lesnih hib. Med take ne-
okusne zmerljivke je sodila 
tudi beseda "krevlač". 

Oseba K. mi je pripove-
dovala, da je zaradi varstva 
otrok šla v službo dokaj po-
zno. Delo v Alpini ni bilo 
lahko, zlasti še, ker je bila 
alergična na lepila. Šete po-
tem, ko je prinesla od 
zdravnika potrdilo, da je to 
res, so jo premestili na dru-
go delovno mesto. To pa je 
šlo v nos njeni šefici, ki ji je 
vsakič, ko je šla mimo nje-
nega "punkta", zabrusila: 
"A ni dovolj, če krevlaš, 
zgleda, da si tudi lena, ker 
se ti ne ljubi delat tistega, 
kar ti naložimo." 

Nasploh je bilo - menda -
delati in živeti v pretežno 
ženskem kolektivu veliko-
krat zelo pasje. . . 

"Šundar" zaradi ljubezni 

Zaradi l jubezenskih te-
žav je bilo kar nekaj križev 

in težav. Do prepirov je 
prihajalo med možem in 
ženo, če: 
- se je mož preveč oziral za 

deklami /na kmetih/ 
- če žena ni bila voljna deli-

ti z njim postelje 
- če je bil surov do nje 
- če ji ni dajal denarja 
- če je raje kot ženo upošte-

val svoje starše. 
Fantje so se največkrat 

stepli zaradi deklet. S seboj 
so nosili žepne nožičke, če 
pa tega ne, vsaj gorjačo. 
Pravi pretepači so imeU 
v žepu "omh" nož ali bok-
sar. Tudi dekleta so poma-
gale pri pretepu. Za to so 
uporabile poleno ali kam-
ne. Vešče so bile tudi v 
zmerjanju, kajti na ta način 
se je dalo še bolj podžigati 
nasprotnika. 

Ž e včasih so si tudi žen-
ske skočile v lase zaradi 
moških. Našli so se namreč 
taki, ki so vlekli za nos kar 
nekaj deklet hkrati. Tako je 
poskočnežu F. žena našla v 
denarnici sliko luštnega de-
kleta, ki je bilo še mladolet-
no. Mož se je sicer izgovar-

jal, da je sliko pobral s tal, 
in ker se m u je zdela lepa, 
jo je vtaknil v denarnico. 
Žena m u ni verjela, ampak 
je zagnala vik in krik. Baje 
je zahtevala celo ločitev, 
tako je bila jezna. V okolici 
so vedeli, da je ona tista, ki 
doma nosi hlače, zato so ji 
družinsko zmedo celo pri-
voščili. Žal pa ženska ni ra-
zumela heca in je vse pi-
kantne zgodbe, ki so ji jih 
prinašali na nos, vzela za 
suho zlato. Ko se je čez čas 
pred njihovo hišo ustavil 
rešilec s prižgano sireno, so 
ljudje govorili, da ga je za-
strupila. Nikoli pa se ni raz-
čistilo, ali so bile želodčnim 
težavam res krive gobe ali 
kaj drugega. . . 

Gospod V. pa mi je pripo-
vedoval veselo zgodbico o 
neki dami, ki je zelo rada 
nosila klobuke. 

"Take naštelane joSke je 
imela, da so kar štrlele v 
zrak! Stopil sem do nje in 
se kot po nerodnosti po-
drgnil obnjo. Ha, ha, ha! 
Ko bi kdo vedel, kaj se je 
tedaj usulo iz njenih ust! 

Se pijanci v gostilni ne po-
znajo takih izrazov! Tako 
se je drla, da je iz trgovine 
pritekla trgovka, ker je mis-
lila, da se je kaj zgodilo. Od 
takrat naprej na lepo oble-
ko ne dam nič več!" 

Nasploh so bili veliki joški 
svoje čase za lačne moške 
oči veliki magneti. Ljudski 
glas ve povedati zgodbo o 
ženi, ki si je morala jaš-
ke prevezovati, preden je 
sploh stopila med ljudi. Za-
radi nenehnega zmerjanja 
s strani soproga, češ da 
je pokvarjena kurba, je za-
čela z leti piti ...Ko je umr-
la, je bila že popolnoma 
izžeta in ob pogledu na 
njeno neprivlačno truplo, 
je bil menda celo večno 
ljubosumni soprog zadovo-
ljen ... 

Med sosedi 69 S L O V E N C I Z A M E J A M I 

JOŽE KOŠNJEK 

Italijanska vlada tudi z de-
janji potrjuje pripravljenost 
spoštovati pravice slovenske 
manjšine. Občina Trst je 
pretekli teden začela izdajati 
dvojezične italijansko-
slovenske osebne izkaznice. 
Prve izkaznice je v občin-
skem uradu v ulici Giotto 
tudi občinskim svetnikom 
slovenske narodnosti Igorju 
Švabu, Štefanu Ukmarju in 
Iztoku Furlaniču izročil trža-
ški župan Roberto Dipiazza 
ob navzočnosti podsekretar-
ja pri itahjanskem notra-
njem ministrstvu Ettoreja 
Rosata in tržaškega prefekta 
Giovannija Balsama. Za slo-
vensko manjšino pomemb-
na vest pa je prišla iz dežel-
ne vlade Furlanije • Julijske 
Krajine, ki je v predlogu pro-
računa za leto 2 0 0 8 name-
nila skladu za slovensko 
skupnost in njenim organi-
zacijam za 240 tisoč evrov 
več denarja. Slovend naj bi 
tako namesto sedanjih 350 
tisoč evrov prejeli 590 tisoč 

evrov. Deželna poslanka slo-
venske narodnosti Tamara 
Blažina je pohvalila odloči-
tev deželne vlade. Pomoč 
manjšini se povečuje. Leta 
2 0 0 6 je znašala 300 tisoč 
evrov, prihodnje leto pa bo 
podvojena. 

Avstrijsko ustavno sodiš-
če je v začetku tedna sporo-
čilo, da je bila odstranitev 
dvojezične krajevne table v 
kraju Žvabek na dvojezič-
nem delu avstrijske Koroške 
in postavitev zgolj enojezič-
ne z dodatno manjšo tablo s 
slovenskim imenom kraja, 
protiustavna. Dvojezično 
krajevno tablo je novembra 
lani odstranil kar deželni 
glavar Jorg Haider sam. Za 
protiustavno je sodišče spo-
znalo tudi Haiderjevo od-
stranitev dvojezičnih tabel 
in namestitev manjših v Pli-
berku in Drveši vaši. Po od-
ločitvi ustavnega sodišča 
mora koroška deželna vlada 
uradno razveljaviti odlok o 
postavitvi manjših tabel. 

Pred dnevi pa je koroški de-
želni glavar Jorg Haider os-
tro protestiral na avstrij-
skem zunanjem ministr-
stvu, ker je slovenska vlada 
nameravala uporabiti na 
svojih uradnih dokumentih 
simbol knežjega kamna. 
Slovenska vlada je nato od 
svoje namere odstopila. Ker 
zvezna in deželna vlada ne 
uresničujeta odločb ustav-
nega sodišča, je Narodni 
svet koroških Slovencev na-
pisal zveznemu kanclerju 
Alfredu Gusenbauerju od-
prto pismo, v katerem ga 
opozarjajo na zavlačevanje 
pri uresničevanju zakonov 
in odločb sodišča za zaščito 
slovenske manjšine na Ko-
roškem. Ustavno sodišče je 
že pred šestimi leti, 13. de-
cembra leta 2 0 0 1 , razvelja-
vilo dele Zakona o narod-
nostnih skupnostih in neka-
tere kasnejše uredbe. Seda-
nja vlada je namreč v pro-
gram zapisala, da bo pro-
blem dvojezičnih napisov 

Mladi glasbeniki in pevci Iz Loč ob Baškem jezeru, ki 
obiskujejo Slovensko glasbeno šolo, dobijo za svoje učenje 
od dežele manj pomoči kot učenci deželne šole, čeprav 
jih učenci slovenske šole po nagradah na tekmovanjih 
p r e k a š a j o . / Slik«: |oie Komjek 

rešen do letošnjega poletja. 
Slovenska glasbena šola 
(SGŠ), ki bi morala biti pri 
deželni pomoči enakoprav-
na z deželno glasbeno šolo 
(LMSW), je že nekaj let v 
težkem položaju. Enotna li-
sta, politična stranka Slo-
vencev na Koroškem, je 

opozorila, da prejema dežel-
na glasbena šola od deželne 
vlade letno 22 milijonov let-
no, Slovenska glasbena šola 
le 150 tisoč evrov. Za šolanje 
učenca na deželni glasbeni 
šoli prispeva dežela 1300 ev-
rov, za učenca na slovenski 
šoli pa 268 evrov! 



ilGR^ 

B o g a t e , d o l g o l e t n e i z k u š n j e n a p o d r o č j u prevozov hitro 
p o k v a r l j i v e g a b l a g a v c e s t n e m tovornem p r o m e t u , hitra 
rast, j a s n a viz i ja z a p r i h o d n o s t ter mot iv i ran kolekt iv z 
žel jo po d o s e g a n j u š e boljših rezultatov, s o n a s pripeljale 
d o o d p r t j a n o v e g a T r a n s p o r t n o - l o g i s t i č n e g a c e n t r a , 
k a m o r v a b i m o : 

1. IZKUŠENI VOZNIK V MEDNARODNEM 
PROMETU (m/ž) 

- IV. stopnja oziroma NPK za voznika v cestnem prometu 
- najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju prevoza blaga 

v cestnem prometu 
- polni delovnik, določen čas z možnostjo redne zaposlitve 
- poskusna doba 3 mesece 

2. VOZNIK - ZAČETNIK V MEDNARODNEM 
PROMETU (m/ž) 

- IV. stopnja oziroma NPK za voznika v cestnem prometu 
- brez izkušenj 
- polni delovnik, določen čas z možnostjo redne zaposlitve 
- poskusna dot>a 3 mesece 

3. IZKUŠENI VOZNIK V NOTRANJEM 
PROMETU (m/ž) 

- IV. stopnja oziroma NPK za voznika v cestnem prometu 
- najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju prevoza blaga 

v cestnem prometu 
- polni delovnik, določen čas z možnostjo redne zaposlitve 
- poskusna doba 3 mesece 

4. TRANSPORTNI KOMERCIALIST (m/ž) 
- V. stopnja izobrazbe 
- najmanj 1 leto delovnih izkušenj na področju organizacije 

prevozov, 
- znanje angleškega, nemškega In italijanskega jezika 
- polni delovnik, določen čas z možnostjo redne zaposli^e 
- poskusna doba 3 mesece 

5. AVTOMEHANIK (m/ž) 
- ustrezna mehanična oziroma tehnična smer 
- najmanj 1 leto delovnih izkušenj na področju 

servisno^fiidrževalnih del na modemih tovornih vozilih 
- polni delovnik, določen čas z možnostjo redne zaposlitve 
- poskusna doba 3 mesece 

P i s n e prijave s k u p a j z dokazi l i kandidatov b o m o sprejel i 
na naslov: S I G R , D . O. O., k a d r o v s k a s lužba. S p o d n j i Plavž 
14f, 4 2 7 0 J e s e n i c e . 

Naročite ga lahko po telefonu 04/201-42-41, po e-mailur 
nar0cnine@g-gl3s.si, na na$i internetni strani 
www.gorenjskiglas.si ali se oglasite na naii novi lokaciji, 
na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju (nasproti glavne avtobusne postaje)! 

Ck)renjskiGlas Za vos beležimo čas 

KOVINTRADE METAL, d o o , J e s e n i c e 

z a p o s l i 1 s o d e l a v c a ( m / ž ) z a d e l o v komercial i : 

Vodja komerciale - komercialist (m/ž) 
Kovlntrade Metal (w\Aw.kovintrade-metal.si) je podjetje, ki se 
ukvarja s CNC oblikovnim razrezom debele pločevine. Delo v 
komerciali je strateške in operativne narave. Prosto delovno me-
sto razpisujemo zaradi odhoda sodelavca v pokoj. 

Opis glavnih nalog: 
- oblikovanje in predlaganje cenovne politike ter priprava 

poslovnih modelov za trženje storitev; 
- načrtovanje, organiziranje, usklajevamje in kontroliranje dela 

v okviru pristojnosti; 
- oblikovanje ponudb; 
- poleg prodajne, skrb tudi za nabavo; 

Od kandidata pričakujemo, da ima: 
Višjo ali visoko izobrazbo tehnične ali komercialne smeri ter 3 
leta delovnih izkušenj, vozniški izpit kategorije B In znanje vsaj 
enega tujega jezika (angleščina, nemščina) ter znanje uporabe 
programskih orodij v okolju Windows. 
Urnik: enoizmensko delo - evropski delovni čas. 

Pisne prijave b o m o zbirali do v k l j u č n o 0 4 . 0 1 . 2 0 0 8 
na n a s l o v Kovlntrade Metal, d. o . o . , C e s t a železar jev 8, 
4 2 7 0 J e s e n i c e , s pr ipisom "KADRI". 

D B U Ž B A 7 * O B D E L A V O K A M N A 

Mamior Hotavlje, d. d., sodi med vodilna kamnoseška podjetja v 
Evropi. Z znanjem, izkušnjami, strokovnim in osebnim pristopom 
smo kos naročilom za najzahtevnejše objekte doma In v tujini. 

K sodelovanju vabimo: 

REFERENT NA IZVOZNO-
UVOZNEM ODDELKU (m/ž) 
Pričakujemo: 
• Izobrazba: visoka izobrazba ustrezne ekonomske ali 

gradbene smeri 
• aktivno znanje nemškega In angleškega jezika 

Delo bo otisegalo: 
• organiziranje in realizacija izvoznih in uvoznih poslov 
• opravljanje komercialnih, tehničnih in administrativnih 

opravil 

Delo za določen čas - 1 leto. 

Prijave zbiramo 15 dni od objave. 

Vse potrebne informacije o prostih delovnih mestih dobite na te-
lefonski številki 04/507 00 00. 

Ponujamo vam dinamično in zanimivo delo, stimulativno nagra-
jevanje ter možnost dodatnega usposabljanja in strokovnega 
napredovanja. 

Resne In zanesljive kandidate vabimo, da svojo ponudbo z 
življenjepisom pošljejo na naslov: info@m-h.si ali na Marmor 
Hotavlje, d. d., Hotavlje 40, 4224 Gorenja vas (za prosto delo-
vno mesto). 

Roclio Triolcir 
IW)BS maov'jOteaC*. ttiia; fts Tw«i« £t<iiW *. ^ ^ 

G o r e n j s k a 96 MHz 
R A D I O Z A R A D O V E D N E 

G o r e n j s k i G l a s w w w . c o R E N j S K i c L A s . s i 

MiMd » (IoImvÎ  t m v oimjeiA kota«^ 
v kolandv ol>Ko^ n gcnpoiiiijstva S f t « » s i n ^ ^ 

mailto:nar0cnine@g-gl3s.si
http://www.gorenjskiglas.si
mailto:info@m-h.si
http://www.coRENjSKicLAs.si
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ŠENGEN Razgledi 

v šengenskem 
pravnem redu 

je vrsta 
ukrepov, ki so 

namenjeni 
krepitvi 

varnosti na 
zunanjih 

mejah EU. 
Najbolj 

pomembna 
je zahteva, da 

morajo države 
članice na 

svojih zunanjih 
mejah EU 
zagotoviti 

učinkovit mejni 
nadzor. 

stran 

Enota za izravnalne ukrepe 

Tudi gorenjska policija se 
je na padec notranjih meja 
pripravljala že dalj časa. V 
zadnjih letih so tako na pod-
lagi bilateralne pogodbe 
okrepili čezmejno sodelova-
nje s sosednjimi policijami. 
"Čezmejno sodelovanje do-
bro poteka predvsem z av-
strijskimi varnostnimi orga-
ni, medtem ko na italijanski 
strani niso pokazali pravš-
njega interesa za tesnejše 
sodelovanje. V zadnjem ob-
dobju, kjer je bilo to fmčno 
izvedljivo in to je bilo na Ka-
ravankah in Jezerskem, sta 
slovenski in avstrijski poli-
cist mejno kontrolo opravlja-
la skupaj. Izvajali smo tudi 
skupne poostrene nadzore 
obmejnih območij in skup-
ne kontrole prometa," pojas-
njuje sogovornik. 

Bilateralne pogodbe o čez-
mejnih sodelovanjih omogo-
čajo tudi delovanje policij na 
ozemlju drugih držav članic, 
a le pod določenimi pogoji in 
v primeru storitve hujših ob-
lik kriminala. "V praksi tega 
še nismo izkoristili, smo pa 
to obliko sodelovanja že pre-
izkusili 2 avstrijsko policijo. 
Tudi na tem področju je bilo 
do sedaj sodelovanje z itali-
jansko slabo," razlaga Vin-
diš. 

Šengen torej prinaša prost 
pretok ljudi, na notranji meji 
policija že nekaj ur ne izvaja 
več kontrole, zato mora var-
nost zagotavljati drugače, saj 
bodo našo državo še vedno 
oziroma še pogosteje obisko-
vale osebe z nepoštenimi na-
meni. "Ukinitev mejne kon-
trole pomeni precejšen var-
nostni primanjkljaj, zato ga 
sedaj nadomeščajo izravnal-
ni ukrepi," pove Vindiš. Med 
izravnalne ukrepe sodijo tudi 

MEJNI PREHODI NA ZUNANJI ŠENGENSKI MEJI 
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Legenda: 
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Hejni prehod u mcdnirodni promet 
Mejni prehod za meddržavni promet 
Mejni prehod za mednarodr*! ietezMUd promet 
Mejniprehodzamednarodni zra&ii promet 
Mejni prehod za mednarodni moralo promet 
Hefnl prehod n obmejm' promet 

novoustanovljene policijske 
enote za izvajanje izravnal-
nih ukrepov. Na Gorenj-
skem bo v njej delovalo 22 
poLdstov, sedež pa bo imela 
na Karavankah. "Policijska 
enota za izvajanje izravnal-
nih ukrepov bo v notranjosti 
države odkrivala ilegalne mi-
grante in njihove prevoznike 
na avtocestnih povezavah, 
železniških postajah in dru-
gih objektih, ki so pomemb-
ni za čezmejne navezave. 
Preprečevala bo čezmejno 
kriminaliteto, odkrivala bo 
ponarejene in prenarejene 
potne in druge osebne listi-
ne, tihotapstvo prepovedanih 
drog, orožja, eksploziva, 
ukradenih predmetov in dru-
gih prepovedanih stvari. 
Ugotavljala bo nezakonito bi-
vanje, gibanje in zaposlova-
nje tujcev na območju Slove-
nije." 

Enota bo delovala na pod-
lagi vnaprej določene organi-

zacije, taktike in metodike 
delovanja, njeni pripadniki 
bodo lahko delovali tako v 
uniformi Icot v dvilu in upo-
rabljali bodisi službena mod-
ro-bela vozila bodisi civilna 
vozila. Njihovo delovanje ne 
bo omejeno le na tujce, zato 
se lahko vsakomur zgodi, da 
ga bo ustavil policist za izrav-
nalne ukrepe, naj bo ta oble-
čen v uniformo ali dvilrn ob-
lačila. Glavna naloga enote 
za izvajanje izravnalnih 
ukrepov je preprečevanje 
čezmejne kriminalitete, 
kljub temu pa je pooblašče-
na tudi za vse druge poUdj-
ske naloge, na primer za po-
sredovanje ob navadnih pro-
metnih nesrečah. "To ne 
pomeni, da bo ta enota izva-
jala poostrene nadzore pro-
meta in preizkuse z alkote-
sti, vendar če bo pri izvaja-
nju svoje poglavitne naloge 
naletela na vinjenega vozni-
ka, bo zoper njega tudi 

ukrepala ali pa poklicala 
redno polidjsko patruljo, ki 
bo izpeljala postopek," je 
razložil Vindiš. 

Kam z "odvečnimi" 
policisti? 

Na Gorenjskem bo zaradi 
ukinitve notranjih meja uki-
njenih 91 delovnih mest v 
polidji, premeščenih pa bo 
polidstov 66 polidstov in tri 
starešine. Kot že omenjeno, 
je 22 policistov premeščenih 
v enoto za izravnalne ukrepe 
v okviru PU Kranj, druge pa 
so prerazporedili v druge po-
lidjske uprave. "Šestnajst po-
lidstov je prerazporejenih v 
enoto za izravnalne ukrepe v 
Ljubljani, trinajst policistov v 
PU Novo mesto, šest v PU 
Krškem, sedem jih je pre-
meščenih v specialno enoto 
za nadzor centralne meje, ki 
deluje na državnem nivoju, 
dva sta šla v PU Postojna in 

bije v PU Ljubljana. 18 poli-
dstov in tri starešine je bilo 
tako razporejenih dlje kot v 
Ljubljano," je razložil Vindiš, 
ki priznava, da je nekaj neje-
volje med premeščenimi po-
licisti bilo, je pa vodstvo poli-
dje pred tem skušalo čim 
bolj upoštevati njihove želje 
in druge kriterije. "Upošteva-
li smo različne kriterije, tudi 
take, da so bili na oddaljena 
delovna mesta premeščeni 
tisti policisti, ki jim ne manj-
ka več veliko do upokojitve in 
se jim zato ne bo treba v od-
daljene kraje voziti še dolga 
leta. Nekateri, ki so tik pred 
upokojitvijo, so se celo sami 
javili, da jih premestijo na 
oddaljene polidjske postaje, 
da so s tem pred premestitvi-
jo rešili mlajše kolege. Kakor 
je torej meni znano, so na 
koncu vsi polidsti sprejeli 
sklepe o premestitvi in jih 
tudi podpisali," še pojasnjuje 
Vindiš. 

Evri letijo v nebo 7 S E D M I C A 

MARJERA SMOLNIKAR 

Ce bi, recimo, pred petdeseti-
mi leti nekdo špekuliral in na-
povedal, da bomo na začetku 
tre^ega tisoSe^a pozimi ogreva-
li pločnike, bi večina rekla: ta je 
prismojen. In vendar, večina bi 
se motila, domnevno prismojeni 
pa bi imel prav. Dgstvo namreč 
je, daje v Sloveniji ogrevanje 
"lufta" modna muha letošnje 
zime. Zaradi tega pade Človeku 
na misel, da je protikadilska ka-
prica, ki se širi po Evropi, prav-
zaprav domislica menedžmen-
ta ruskega Gazproma ali lobi-
ranja domačega Gospodarsko 
irUeresn^a združenja za distri-
bucijo zemdjskega ^ina. Ce ne 
drugega, si pri kranjskem Dom-
planu, ljubljanski Energetiki, 
mariborski Minami in pri dru-
gih Članicah združenja zaradi 

povečanega zaslužka mango 
vsaj roke, saj večina gostincev 
stranke, ki se ne morgo ali se 
nočejo odpovedati cigaretam, 
grgejo s pečmi na plin. Minister 
za gospodarstvo, minister za 
okolje in ministrica za zdravje 
pa nič. Čeprav finančna po^-
dica vdjavne§i protikadilskega 
zakona zadeva prav navedene 
politične resoije. 

Prvič. Modna muha letošnje 
zime z gospodarskega zornega 
kota. Zaradi zmanjševanja na-
ravne zak^fosilnih goriv je po-
droi^ e energ/etike pod čedalje več-
jim vplivom gospodarskih in po-
litičnih interesov ter obračuna-
vanj. Medtem ko Evropa raz-
miŠlja, kako zmanjšati odvis-
nost od uvoza energije, sloven-
sko gospodarsko ministrstvo pa. 

denimo, opozarja, da je v zvezi 
s svetovnimi in evropskimi raz-
merami na področju energetike 
plitM potreben trezen razmis-
lek, začne veljati zakon, zaradi 
katerega se je poraba plina po-
večala namesto zmanjšala. Mi-
mobežnost političnih želja in 
ff)spodar^ prakse si razlagfim 
kol paradoks sodobne družbe. 

Drugič. Modna muha letoš-
nje zime z okdjevarstvene per-
spektive. V zadnjih sto letih se je 
povprečna temperatura rux sve-
tu dvignila za dobro stopinjo 
Celzija. Zaradi tega je, mimo-
grede, Trigfavski ledenik tako re-
koč le še zaplata snega. S I^ot-
skim protokolom, h kateremu je 
pristopila tudi Slovenija, naj bi 
zavarovali okolje pred klimat-
skimi spremembami in onesna-

ženos^o; z učinkovito rabo 
ener^je naj bi zmanjšali emisi-
jo toplogrednih plinov. Drži, da 
je zemeljski plin najčistgše in 
energet^ najučirtkovitgšefosil-
no gorivo, kot svojo dejavnost 
propagjira združenje slovenskih 
trgovcev s plinom. Drži pa tudi, 
da je pri izgorevanju plina 
stranski produkt o^jikov diok-
sid, se pravi, tako imenovani to-
plogredni plin, ki povzroča kli-
matske spremembe, zaradi če-
sar vlada med okdjevarstveniki 
prava panika. Ne trdim, da se 
bo zaradi ogrevanja foisad, se 
pravi, bivalnih prostorov od zu-
naj, stopil Tr^vski ledenik. Ne 
bi pa bila odveč raziskava (mo-
rebitnega) učinka povečanega 
izgorevanja zemeljskega plina 
naokdje. 

Tre^ič. Modna muha letoš-
nje zime z zornega kota mi-
nistrstva za zdravje oziroma z 
natakarjeve perspektive. Proti-
kadilski zakon (za katerim 
lahko, zastran mene, stoji tudi 
Gazprom ali katera od alžir-
skih energetskih družb) naj bi 
pred nikotinskim strupom 
med drugim ali celo v prvi vr-
sti zavaroval ljudi z nasprotne 
strani "šanka", se pravi, mta-
karje. Zdaj, ko ti isti ljudje 
(najmanj) osem ur dnevno le-
tajo s toplega na mrzlo oziro-
ma z mrzlega na toplo in tve-
gajo pljučnico in druga pljuč-
na obolenja, pa ministrica za 
zdravje previdno molči. To je 
še en dokaz nedoslednosti so-
dobne družbe in njene politič-
ne elite. 
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Acroni bo potrojil dobiček 
Kljub zastoju zaradi remonta bo letošnja proizvodnja večja, prodaja za četrtino višja, dobiček pa kar 

za trikrat večji. Zaprli še zadnji pretok hladilne tehnološke vode. 

ŠTEFAN Ž A R G I 

Jesenice - "Največja letošnja 
sprememba v Acroniju je 
b ik privatizacija družbe, kd je 
prinesla nov duh v poslova-
nje, novo kvaliteto," je uvo-
doma dejal letos na novo 
imenovani generalni direk-
tor Acronija Slavko Kanalec 
na prednovoletnem srečanju 
z novinarji. Poudaril je, da so 
uresničili vse zadane načrte 
in jih celo bistveno presegli. 

Večja proizvodnja 
kljub remontu 

V letu 2007 bodo v Acrom-
ju naredili okoli 305 tisoč ton 
izdelkov, kar pomeni praska-
nje proizvodnega načrta, po 
katerem so planirali 298 tisoč 
ton. Pri tem je treba opozoriti, 
da so imeli zaradi remonta 
skoraj enomesečni zastoj pro-
izvodnje, poleg tega pa jih je 
letos prizadela izredno velika 
podražitev niklja, izredno po-
membne surovine pri izdela-
vi nerjavnih jekel. V prihod-
nje leto 2008 zrejo z velikim 
optimizmom, saj naj remon-
ta v tem letu ne bi bilo, ker 
tudi ne bo remonta v Nukle-
arni elektrarni Krško, katere 
obratovanju se morajo kot iz-
redno velik porabnik električ-
ne energije prilagajati. 

Poudarek n a v a r č e v a n j u 
in razvoju 

Privatizacija je po Kanalče-
vih besedah pomenila uve-
ljavljanje nekaterih novosti v 
poslovanju, kot je osredotoča-
nje na varčevanje pri stroških, 
spremljanje dobičkonosnosti 
izdelkov in sprotna selekcija 
ter poudarek na razvoju novih 
izdelkov. Varčevanje je zlasti 
pomembno pri materialih, ki 
predstavljajo 62 odstotkov 
vseh stroškov, uspešno pa so 
sledili tudi dlju, da imajo ve-
nomer v razvoju vsaj deset 
novih izdelkov. To jim omo-

Slavko Kanalec 

goča, da prehitevajo konku-
renco in vse bolj trdno zavze-
majo prvo mesto na trgu spe-
cialnih nerjavnih jekel. Letos 
so v Acroniju namenili za in-
vesticije skupaj 32 milijonov 
evrov, od tega skoraj deset mi-
lijonov za nove gorilce in pre-
ureditev ogrevalne peči, kar 
bo prihodnje leto omogočilo 
za osemdeset tisoč ton višjo 
proizvodnjo. 

D o leta 2 0 2 0 prvi 
proizvajalec na svetu 

Ena najpomembnejših na-
log vodstva je seveda pripra-
va investicij, torej priprava na 
prihodnost, in v Acroniju 
imajo že sprejet investicijski 
načrt za prihodnja tri leta v 
vrednosti 1 10 milijonov ev-
rov. Izredno pomembna bo v 
letu 2 0 0 9 posodobitev na-
prave za kontinuirano vliva-
nje, ki bo sicer kar za 40 dni 
prekinila proizvodnjo, Acro-
ni pa bo postal vodilni proiz-
vajalec debele nerjavne plo-
čevine v Evropi. V obdobju 
2015 do 2020 pa naj bi postal 
tudi vodili v svetu. 

V e č j a tržnost, večji 
d o b i č e k 

Novi večinski lastniki 
družb Slovenke industrije je-
kla - SIJ, torej lastniki ruske-

ga koncema Koks, pa so po-
leg poudarjenega varčevanja 
in razvoja poskrbeli tudi za 
povečane trženjske aktivno-
sti. Tako se bo vrednost pro-
daje v letu 2 0 0 7 po ocenah 
približala 455 milijonom ev-
rov, kar je kar za 26 odstot-
kov več kot lani. Za leto 
2 0 0 8 načrtujejo podoben 
skok, saj naj bi prodali kar za 
550 milijonov evrov. Tako ve-
lika povečanja se seveda še 
pomnožijo pri čistem dobič-
ku, ki ga je bilo lani za okoU 
12 milijonov evrov, približno 
enako so načrtovali tudi za 
letošnje leto, kaže pa, da ga 
bodo dosegli skoraj trikrat 
več: 35 milijonov evrov. Ker 
števila zaposlenih niso spre-
minjali - danes je v Acroniju 
zaposlenih 1.544 delavcev, se 
je temu ustrezno povečala 
tudi dodana vrednost na za-
poslenega, ki pred obdavčit-
vijo znaša 30.490 evrov, lani 
pa je bila 12 . 190 evrov. Prav 
danes bodo vsem zaposle-
nim izplačali nagrade za 
uspešno poslovanje (božični-
co) po šeststo evrov neto. 

Iskali bodo n o v e delavce 

S tako hitrim in uspešnim 
razvojem se mora spremeni-
ti tudi dosedanja zaposlitve-
na politika. Če doslej v glav-
nem niso nadomeščali odha-

Generalni direktor Acronija Slavko Kanalec je izročil predstavnici Visoke šole za 
zdravstveno nego Jesenice ček za ureditev kabineta anatomije. 

jajočih delavcev, zato je tudi 
povprečna starost kolektiva 
narasla na 48 let, namerava-
jo v prihodnje začeti več za-
poslovati. Imajo 135 štipendi-
stov na vseh ravneh izobra-
ževanja, računajo, da bo 
nova avtocesta omogočila 
večjo mobilnost delavcev in 
torej tudi zaposlitev s širšega 
območja, poseben izziv pa 
bo prenos znanja in izkušenj 
s sedaj zaposlenih na nove 
delavce. 

Zaprl i š e zadnj i pretok 

Letošnje leto pa je po-
membno tudi pri zmanjše-
vanju vplivov Acronija na 
okolje. Z dokončanjem či-
stilne naprave za tehnološke 
vode so zaprli še zadnji pre-
tok vode iz Save za hlajenje, 
ki bo poslej v zaprtem toko-
krogu. Prizadevajo si za višjo 
ekološko zavest vseh zapo-
slenih, uvedli so neprekinje-
ne in sprotne meritve izpu-
stov, kar omogoča ob napa-
kah takojšnje ukrepanje. 
Program za pridobitev okolj-
skega dovoljenja do leta 2011 
uresničujejo in celo nekoliko 
prehitevajo, sicer pa so po-
stali okoljski ukrepi obvezen 
sestavni del vseh investicij. 
Ocenjujejo da okoljska kom-
ponenta predstavlja sedem 
odstotkov vloženih sredstev. 

R u s o v n a Jesenicah ni 

Seveda nas je novinarje 
zanimalo, kako v Acroniju 
občutijo spremembo lastniš-
tva. Izvedeli smo, da pred-
stavnikov ruskih večinskih 
lastnikov na Jesenicah ni, 
ves vpliv namreč uveljavljajo 
prek holdinga SIJ. Pričako-
vano vodstvo ne želi komen-
tirati vroče parlamentarne 
razprave o morebitni prepo-
ceni prodaji novim lastoi-
kom (ko bo dobiček v dveh 
letih enak kupnini), na vpra-
šanje o zemljiščih, k i so v 
širši družbeni rabi (Žic, ba-
zen, športna dvorana), pa 
smo izvedeli, da so v lasti 
Železarne Jesenice, ki jih 
prenaša na občino. Urejanje 
zemljiškoknjižnih zadev je 
bilo v preteklosti zelo zane-
marjeno. 

T u d i z a d o b r o d e l n o s t 

Že kar tradicija postaja, da 
se Acroni ob koncu uspešne-
ga poslovnega leta izkaže 
tudi z donadjami. Tokrat so 
pred novinarji izročili ček za 
osem tisoč evrov Splošni bol-
nici Jesenice za nakup dviga-
la za dviganje bolnikov ter 
12.349 evrov za ureditev ana-
tomskega kabineta na Visoki 
šoli za zdravstveno nego. 

LJUBLJANA 

Prevozniki grozijo s "cestnimi nevšečnostmi" 
skupščina slovenskih cestnih prevoznikov, združenih v Sek-
ciji za promet pri Obrtni zbornici Slovenije (OZS), je konec 
novembra sklenila, da bodo pozvali vse slovenske in tuje 
cestne prevoznike ter druge državljane, da se jim pridružijo 
pri protestu na slovenskih avtocestah. Ker prometno minis-
trstvo doslej še ni dalo jasnih zagotovil, kdaj bo razrešilo za-
hteve prevoznikov, so določili, da bodo konec januarja izve-
dli protestno akcijo na slovenskih avtocestah. Prevozniki za-
htevajo 20-odstotne davčne olajšave za investicije, ureditev 
elektronskega cestninjenja tudi za tovorna vozila in spodbu-
janje nakupa ekoloških in varnih vozil ter znižanje povračil 
za uporabo cest za ta vozila. Po besedah predsednika avto-
prevozniške sekcije OZS Andreja Klobase je minister za pro-
met Radovan Žerjav označil zahteve prevoznikov kot nereal-
ne, na sredini seji parlamenta (ko so sprejemali poostreni 
zakon o cestnem prometu) pa je minister zagotovil, da s 
prevozniki, ki naj bi "nevšečnosti" začeli izvajati konec janu-
arja, poteka dialog. 
Dodajmo še, da smo iz Avtoprevozniške zbornice (AZ) pre-
jeli obvestilo o njihovih stališčih do napovedi sekcije OZS, v 
katerih sporočajo, da Avtoprevozniška zbornica pri oprede-
litvi zahtev ni sodelovala, da so slabo opredeljene, čas in pri-
prave na protest pa slabo izbran. Zato AZ protesta ne pod-
pira in v njem ne bo sodelovala. Š. Ž. 

LJUBLJANA 

Železnice bodo brez izgube 

Čeprav je ob številnih kadrovskih menjavah v vrhu Sloven-
skih železnic (SŽ) še v začetku septembra kazalo precej sla-
bo, pa so v sredo predstavili oceno, da bodo letos poslovali 
brez izgub. Tomaž Schara, od novembra novi pn/i mož SŽ, 
je povedal, da bodo imeli 348 milijonov evrov prihodkov in 
635 tisoč evrov dobička. Trenutno imajo SŽ 219 milijonov 
evrov dolgoročnih in za 33 milijonov kratkoročnih kreditov. 
V desetih mesecih letos so v tovornem prometu prepeljali 
za 16 milijonov ton blaga, kar je za dobre štiri odstotke več 
kot lani, izgubo pa ustvarjajo v potniškem prometu, v kate-
rem se je doslej prepeljalo 13 milijonov potnikov. Š. Ž. 

jubilBino uorčeunnjB 
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Priprave na "življenje" 
brez kvote 
CVETO ZAPLOTNIK 

Ljubljana - Predstavniki sta-
novskih in poslovnih organi-
zacij kmetov, mlekarn, trgo-
vinske zbornice in kmetij-
skega ministrstva so na po-
nedeljkovi seji strokovnega 
sveta za mlečno predeloval-
no "verigo", ki deluje pod 
okriljem ministrstva, obra-
vnavali aktualne razmere na 
slovenskem trgu z mlekom 
in mlečnimi izdelki. 

Kot so ugotavljali, se je v 
Sloveniji v obdobju 2001-
2007 število pridelovalcev 
mleka zmanjšalo s 13.900 na 
8.900, količina oddanega 
mleka pa se je v tem času po-
večala s 473 na 518 milijonov 
ton. Izvoz svežega mleka se 
je lani predvsem zaradi višje 

odkupne cene mleka v tujih 
mlekarnah povečal več kot 
trikratno. Začetna cenovna 
razlika med domačimi in tu-
jimi mlekarnami se je po-

V Sloveniji se je v zad-
njih desetih letih število 
mlekarn zmanjšalo s šti-
rinajst na pet. 

stopno zmanjšala, cene so se 
v zadnjem času že izenačile, 
na ravni Evropske unije pa 
ugotavljajo naraščanje cen. 
Na sestanku so se zavzeli za 
boljše sodelovanje mlekarn 
pri nastopanju do trgovine, 
opozorili pa so tudi na potre-
bo po prilagajanju na predvi-
deno ukinitev mlečnih kvot v 
letu 2015. 

KRAN) 

D o p o m o č i u p r a v i č e n e t u d i g o r e n j s k e kmeti je 

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je objavila za-
časni seznam pridelovalcev sladkorne pese, ki so upravičeni 
do pomoči zaradi zaprtja Tovarne sladkorja v Ormožu. Sez-
nam je pripravila na podlagi sklenjenih pogodb o dobavi 
sladkorne pese in dejanskih dobav v tržnem letu 2006. Na 
seznamu prevladujejo kmetije iz vzhodne Slovenije, poleg 
njih pa so na njem tudi KŽK Kranj in nekatere gorenjske kme-
tije. Agencija prosi vse pridelovalce sladkorne pese, da ji o 
začasnem seznamu sporočijo svoje mnenje in pripombe naj-
kasneje do četrtka, 3. januarja. Na podlagi teh bo pripravila 
dokončni seznam, ki bo osnova za izplačilo pomoči. C. Z. 

KRAN) 

Certifikati za poklicno usposobljenost 
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je v sredo pripravi-
la slovesnost, na kateri je predsednik zbornice Peter Vrisk 
podelil certifikate o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za 
predelavo mleka, mesa In sadja, za izdelavo kruha, potic, 
peciva in testenin na tradicionalen način ter za poljedelca in 
živinorejca. Certifikat je prejelo 57 kmečkih gospodarjev in 
gospodinj. Certifikat, ki je dokaz usposobljenosti za oprav-
ljanje dela, omogoča prejemnikom registracijo dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji ali zaposlitev drugod. Od leta 2003 ga 
je dobilo 6io kmetov in kmečkih gospodinj, število pa se 
vsako leto povečuje. Naslednje leto bosta dva roka za pre-
verjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije, prvi 
bo predvidoma maja in drugi septembra. C. Z. 

LJUBUANA 

S s i n d i k a l n i m b o j e m d o v i š j i h o d k u p n i h c e n 

Medtem ko se cene mesa in mesnih izdelkov v trgovinah 
zvišujejo, se odkupne cene govedi in prašičev znižujejo. To 
je tudi glavni razlog, da je izvršilni odbor Sindikata kmetov 
Slovenije na ponedeljkovi seji ustanovil pogajalsko skupino, 
ki bo podrobno proučila, zakaj se v sosednjih državah od-
kupne cene govedi in prašičev zvišujejo, pri nas pa se iz ted-
na v teden znižujejo. Pogajalska skupina ima pooblastila za 
pogajanje s predstavniki živilsko predelovalne industrije in 
bo v primeru neuspešnih pogovorov posegla po najostrejših 
oblikah sindikalnega boja. C. Z. 

KRANJ 

P o k a n j e petard v z n e m i r j a t u d i živali 

Bliža se božično-novoletni čas. Pokanje petard in drugih 
pirotehničnih sredstev, ki je tako značilno za ta čas, ne 
povzroča težav le ljudem, ampak vznemirja tudi živali. Re-
publiška veterinarska uprava ob tem opozarja na zakon o 
zaščiti živali, ki prepoveduje obmetavanje živali s tovrstnimi 
sredstvi. Če so takšna dejanja naklepna ali povzročijo hujšo 
poškodbo, trpljenje ali celo pogin živali, se to šteje za kazni-
vo dejanje, za katero je zagrožena denarna kazen ali kazen 
do treh mesecev zapora. C. Z. 

Več prostora za skladiščenje 
v škofjeloški kmetijsko gozdarski zadrugi so v bližini trgovine na Trati uredili skladišče za gradbeni 
material, dokončali pa so tudi čistilno napravo. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Škofja Loka - Že kmalu po iz-
gradnji kmetijske trgovine 
na Trati se je pokazalo, da je 
skladiščnih površin, še zlasti 
za skladiščenje gradbenega 

so v bližini kupili 3.500 kva 
dratnih metrov zemljišča, na 
katerem so letos uredili 
2.500 kvadratnih metrov as 
faltirane površine za skladiš 
čenje gradbenega materiala 
Pridobitev skladiščnih povr 

kov več kot lani. V dvanajstih 
kmetijskih in živilskih trgo-
vinah bodo dosegli približno 
12 milijonov evrov prometa 
ali petino več kot lani, kar je 
predvsem posledica večje 
prodaje gradbenega materia-

prodali Ljubljanskim mle-
karnam. V lastai mlekarni 
bodo predelali dva milijona 
litrov mleka, letos so prvič 
ponudili trgu tudi ekološko 
mleko. Če bi imeli dovolj to-
vrstne surovine, bi ga lahko 

Direktorica zadruge Anica Frelih Novo skladišče gradbenega materiala 

materiala, glede na obseg po-
slovanja, premalo. Lani se 
jim je ponudila priložnost in 

Zadruga se kot večinska 
lastnica Klavnice Škofja 
Loka veliko ukvarja z 
vprašanjem, kdaj naj bi 
klavnico preselili iz me-
sta na Trato in kako bi za 
naložbo pridobili tudi de-
nar iz programa razvoja 
podeželja. 

šin ni bila njihova edina le-
tošnja naložba, poleg te so le-
tos končali še gradnjo čistil-
ne naprave za čiščenje od-
padnih voda iz mlekarne, 
uredili so mlekamiško kana-
lizacijo in skladišče embala-
že ter v Poljanah v tem mese-
cu začeli z obnovo kmetijske 
trgovine, ki jo bodo končali 
sredi prihodnjega leta. 

Kot je povedala direktorica 
zadruge Anica Frelih, bodo 
tudi letos poslovali pozitivno 
in ustvariU 20 milijonov ev-
rov prihodkov ali 15 odstot-

Zadruga ima še vedno 
"odprtih" šest denaciona-
lizadjskih zahtevkov, med 
katerimi so tudi zahtevki 
za premoženje nekdanjih 
posojilnic in hranilnic. 

la in deloma tudi višjih cen 
krmil, umetnih gnojil, koru-
ze in ječmena. Od 223 kme-
tij bodo odkupili 11,3 milijo-
na litrov mleka ali malenkost 
več kot lani, večinoma ga 
bodo preko družbe Mlekop 

prodali še več oz. bi začeli iz-
delovati tudi ekološke izdel-
ke. Odkup lesa bo letos zna-
šal blizu 30 tisoč kubičnih 
metrov in bo v primerjavi z 
lani večji za 15 odstotkov. Od-
kup govedi (2.600 krav in 
mladega pitanega goveda) bo 
manjši, vendar ni primerljiv 
z lani, ko so kmetje pospešili 
prodajo živine klavnicam za-
radi uveljavljanja premijskih 
pravic. Odkup krompirja se 
zaradi zmanjševanja obsega 
pridelave in razmer na trgu 
še naprej zmanjšuje. 

Rešitev za ovojno silažno folijo 
Podjetje Plasta je pripravljeno brezplačno prevzemati odpadno folijo za ovijanje bal trave. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Kranj - Baliranje delno posu-
šene trave in ovijanje bal s fo-
lijo je na gorenjskih govedo-
rejskih kmetijah postal zelo 
pomemben način spravila 
krme oz. priprave travne sila-
že. Na večjih kmetijah nare-
dijo na leto tudi po sto in več 
takšnih bal, po nekaterih oce-

dek. Nekateri kmetje so jo do-
slej vozili na deponijo v Tene-
tiše ali so jo oddali hkrati s 
komunalnimi odpadki, drugi 
so jo sežigali, čeprav to zaradi 
sproščanja strupenih snovi 
ob izgorevanju ni dovoljeno. 

Se gorenjskim kmetom, 
ki imajo probleme z odpad-
no folijo, obeta rešitev? V 
podjetju Plasta iz Kamnja pri 

"Po zaprtju deponije v Tenetišah se je problem z odlaga-
njem odpadne silažne folije še povečal," ugotavlja Simo-
na Vučko, direktorica Kmetijske zadruge Naklo, in po-
udarja, da je ponudba Plaste dobra rešitev za kmete. Po 
novem letu se bodo s predstavniki Plaste dogovorili o 
prevzemnih mestih (na območju zadruge naj bi jih bilo 
od pet do sedem) in o tem, kdaj naj bi pobirali folijo. 

nah naj bi jih bilo na Gorenj-
skem okrog petdeset tisoč. 
Folija za ovijanje bal (v vsaki 
jo je približno poldrugi kilo-
gram) ostane po uporabi 
krme le še nepotrebni odpa-

Šentrupertu to folijo prede-
lujejo v granulat, ki ga upo-
rabljajo pri izdelavi folije za 
potrebe gradbeništva. Že 
zdaj jo prevzemajo na večjih 
kmetijah v okolici Šentruper-

Krma v jasli, kam pa folija? 

ta, stisnjeno, ki na kamionu 
zasede manj prostora, pa 
uvažajo tudi iz sosednje Av-
strije. Kot je povedal Simon 
Jerič iz Plaste, so odpadno si-
lažno folijo brez mrežice, fo-
lijo iz rastlinjakov in drugo 
folijo, ki se uporablja v kme-
tijstvu, pripravljeni brezplač-

no prevzemati tudi na večjih 
gorenjskih kmetijah ali (ob 
organiziranem zbiranju) na 
dogovorjenih mestih. Ce bi 
bila količina zadostaa, bi in-
vestirali tudi v balirko za sti-
skanje folije, ki bi jim omo-
gočila, da bi naenkrat lahko 
peljali večjo količino. 

mailto:cveto.zaplotnik@g-glas.si
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Potrpežljiv! 
Gorenjci 

Mrzlo Jesensko jutro. Ura je 
6.15. Od doma se odpravim z 
avtom proti Ljubljani. Promet 
je gost, v križišču za Lesce (Va-
lant) se še dodatno zgosti, na 
ravnini mimo letališča promet 
obstane. Po polije se nato pomi-
kamo mimo bencinske črpalke, 
nadvoza nad traso avtoceste, v 
Podvinski klanec, nakar pri se-
maforju v križišču za Mošnje 
obstanemo. Promet za sUo steče 
mimo Brezij, nakar zopet sko-
raj obstane pri Peračici. Kora-
koma kolona prisopiha do Pod-
tabora, kjer promet kortčno ste-
če, pa se zopet ustavi pri cest-
ninski postaji Torovo, dokončno 
pa obstoji pri priključku na Ce-
lovško cesto v Ljubljani. 

Navedeno ni posledica kakš-
nega nenadnega dogodka ali 
celo nesreče. Na žalost je to vsa-
kodnevna cestna realnost, ki Je 
posledica famozne izgradnje 
gorenjskega kraka avtocestnega 
križa. Gorenjski vozniki sled-
njo ponižno prenašamo že vr-
sto let, potrpežljivo čakamo v 
kolonah in upamo, da se bo ta 
kalvarija čim prej končala. Pa 
nismo sami, poleti se nam pri-
družijo tudi turisti in cestna re-
lacija med Lescami in Podta-
borom postane eno samo veliko 
"parkirišče". 

Kako to, da smo Gorenjci pri 
izgradnji gorenjskega avtocest-
nega pristali na repu? Kako da 
se bo izgradnja tega dela avto-
cestnega križa zavlekla v leto 
2008 ali celo v leto 2009? Ali si 
Gorenjska, kot izrazito turi-
stična in ena izmed najbolj 
razvitih slovenskih pokrajin res 
ne zasluži spodobne cestne in-

Jrastrukture? Kdo je za to od-
govoren? Vprašanj Je ogromno. 

Vsekakor je bil terminski 
plan izgradnje in obseg finan-
ciranja gorenjskega dela avto-
ceste skozi leta deležen spre-
memb, ki so bile posledica raz-
ličnih interesov in pritiskoy, 
znano pa je tudi obotavljanje 
Občine Radovljica gfecle poteka 
trase skozi njeno obmo^e. Vse 
to Je potek gradnje zavleklo. 
Zanimivo Je tudi, da projekt 
gorenjskega kraka nikoli ni 
imel odločne in nedvoumne po-
litične podpore, ki bi imela za 
posledico prioritetno izgradnjo. 
Za navedeno podporo ni bilo 
dovolj niti d^stvo, da skozi Go-
renjsko poteka gfavna turistič-
na tranzitna žila, niti dejstvo 
da se vse ve^e tuje državne de-
legacije po obisku prestolnice 
odpravijo na obisk Bleda, niti 
dejstvo, da se Čez slab mesec 
dni začne predsedovanje Ev-
ropski uniji v času katerega bo 
Gorenjska deležna velikega 
dela obiskov ter aktivnosti. 

Pa bi si to podporo zaslužili, 
mar ne? Če že država tega ne 
prepozna kot prioriteto, bi jo mo-
rali kot takšno izpostaviti dru^. 
Konec koncev imamo tudi Go-
renjci svq/e poslance v državnem 
parlamentu. Ali ti res ne zmore-
jo vdje in moči, da se povežgo in 
skupno nastopijo za interese 

naše pokrajine? Je res tako težko 
preseči ozke strankarske interese 
in skupno nastopiti za stranko 
"Gorenjska avtocesta"? 

Drugo leto bodo parlamen-
tarne volitve. Zanimivo ho sliša-
ti, kako in na kakšen način so si 
slednji prizadevali za interese 
naše bodoče pokrajine in za 
čimprejšnjo izgradnjo gorenj-
ska avtocestnega kraka. Sam 
bom njihovo delo ocenjeval tudi 
na podlagi teh dgstev. Bojim se, 
da njihov^a dela ne bom mogel 
oceniti pozitivno in že sedaj Jim 
sporočam, da zanje svojega gfa-
su na volitvah ne bom oddal. 
Do takrat pa se bom proti Ijub-
IJani, do začetka avtoceste še 
vedno vozil v komaj premikajo-
čih se kolonah. Skupaj z vami. 

R O B E R T S U Š A N J 

Stranska pot6/b 
Koroška Bela 

Pohvala 
Dne n. decembra 200y sem 

bil obravnavan v urgentni ki-
rurški ambulanti Splošne bol-
nišnice Jesenice. Sprejel in ob-
ravnaval meje Aleš Fabjan, dr. 
medicine. Javno želim pohvali 
ti odnos dr. Fabjana z ekipo 
strokoven pristop, odnos, pri 
jaznost, zavzetost za pacienta 
ipd. Verjemite, tudi prijazen 
sprejem in odnos zdravita! 
Ravno tako so me v isti ambu 
lanti štirikrat obravnavali za 
radi poškodbe v času od 16. sep 
tembra do 14. oktobra 2005 dr 
R. Kodrič, dr. J. Pšenica, dr. A 
Prlja in dr. A. Militarov. Tudi 
nJim velika hvala za odnos do 
pacienta. Brez zadrega priha-
jam v vašo (našo) bolnišnico! 

Hvala, velika hvala za vse in 
Vas lepo pozdravljam! 

Ivo MARIČ, Škofja Loka 

Ž e I C X n I k I 

Iščemo kandidata za delo 

SKLADIŠČNIKA (m/ž) 

če vas zanima tovrstno delo in delo v urejenem 
delovnem okolju ter imate: 

- IV. stopnjo kovinarske ali druge tehnične smeri 
- izpit za viličarja 
- ročne spretnosti 
- ste natančni in zanesljivi pri delu in organizirani ter 
- želene delovne izkušnje s področja skladiščenja, 

smo z vami pripravljeni skleniti delovno razmerje za 
določen čas z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas. 

Pisne prijave z dokazili in kratkim življenjepisom spreje-
mamo do 31. decembra 2007 na naslov: NIKO, d. d.. 
Železniki. Otoki 16, 4228 Železniki s pripisom: "Za 
r a ^ l s " . 

O izt>iri boste pisno obveščeni. 

Smo javno komunalno podjetje z izdelano vizijo in strategijo poslovanja, 
s sistemom nagrajevanja spodbujamo prizadevanja zaposlenih in 
nagrajujemo njihove dosežke. 
K sodelovanju vabimo kandidate s kreativnim in podjetniškim 
mišljenjem za zasedbo delovnega mesta (ponovna objava): 

1. VODJA SLUŽBE ZA FINANCE 
IN RAČUNOVODSTVO <m/ž) 

Od kandidatov pričakujemo: 
-VII. oz. VI. stopnjo strokovne izobrazbe ekonomske smeri 
- poznavanje dela z računalnikom 
- 5 let delovnih izkušenj na področju financ in računovodstva 
- organizacijske sposobnosti rn obvladovanje komuniciranja z delavci 

in uporabniki storitev 

2. VODJA ENERGETIKE (m/ž) 
Od kandidatov pričakujemo: 
- VIL oz. VI. stopnjo strokovne izobrazbe strojne ali dajge tehnične smeri 
- poznavanje dela z računalnikom 
- strokovni izpit 
- 3 leta deksvrtih izkušenj 
• organizacijske sposobnosti in obvladovanje komuniciranja z delavci 

in uporabniki storitev 

Ponujamo: 
- urejeno in prijetno dekjvno okolje 
- raznoliko in dinamično delo 
- možnost strokovnega razvoja 

z izbranima kandidatoma bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za 
nedotočen čas, s polnim delovnim časom in s šestmesečnim poskusnim 
delom. 

Rsne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev In kratkim živtjenjepi* 
som pošljite v osmih dneh po objavi na naslov: JEKO-IN. d. o. o., 
JESENICE. C. m. Tita 51. 4270 Jesenice. 

Za dodatne informacije lahko pokličete vodjo splošno kadrovske 
službe na telefonsko štev. 04/5810-426. 

^̂ ^̂ ercator 
Dežurne prodajalne: 
enota 

OBRATOVALNI ČAS TRGOVIN V ČASU 
BOŽIČNIH IN NOVOLETNIH PRAZNIKOV 

naslov 
26. 12. 2007 

čas obratovanja 
02. 01. 2008 

čas obratovanja 
VmHIlA DkfeU 
SP 1 jiihljanska 4 Ljubljanska 4. Bted 08.00-12.00 08.00-12.00 
SPgubljanska13a Ljubljanska 1 3 a. Bled 07.00-12.00 07.00-12,00 
SP Bohinjska Bela 
OBČINA B O H I N J 

Bohinjska Bela 37 08.00-12.00 

TC Bohinjska Bistrica Trg Svobode 1, Bohinjska Bistrica 08.00-12.00 08.00-12.00 
SPRibčevL« Ribčev Laz 49, Bohinjsko Jezero 08.00-12.00 08.00-12.00 
SP stara Fužina Stara Fužina 57. Bohinjsko Jezero 08.00-12.00 
SP Srednja vas v Bohinju Srednja vas v Bohinju 23 08.00-12.00 
OBČINA C E R K L J E NA G O R E N J S K E M 

SM Cerklje 
OBČINA DOMŽALE 

Slovenska c. 10 08.00-12.00 

HM Domžale Cesta talcev 4. Domžale 09.00-13.00 09.00-13.00 
SP Domžale Kolodvorska 3 08.00-12.00 
OBČINA O O R E N J A VAA . M L J A N E 

SP Gorenja vas Poljanska cesta 65 a. Gorenja vas 08-00-12.00 
SPSovodenj Sovod6nJ42 08.00-12.00 
SP Poljane 
OBČINA O O R J E 

Poljane 82 08,00-12.00 08.00-12.00 

SP Zgornje Gorje 80a 
OBČINA J E S E N I C E 

Zgornje Gorje 80a 08.00-12.00 

MC Jesenice Spodnji Plavž 5. Jesenice 08.00-13.00 08.00-13.00 
SP Titova 79 Titova 79, Jesenice 08.00-12.00 
SP 0. Novaka 8 0. Novaka 8. Jesenice 08.00-12.00 
SM Koroška Bela 
OBČINA KAMNIK 

C.Viktorja Svetina 8a 08.00-12.00 08.00-12.00 

HM Kamnik 
OBČINA K R A N J 

Kovinarska c. 36 08.00-13.00 08.00-13.00 

HM Kranj Primskovo Cesta Staneta Žagarja 69, Kranj 08.00-13.00 08.00-13.00 
MC Kranj Savski Otok Stara cesta 25. Kranj 08.00-13.00 08.00-13.00 
SM Drukn/ka Dnjtovka 57, Kranj 08.00-12.00 
SP Bitnje Zg. Bitnje 265, Žabnica 08.00-12.00 
SP Delavska Delavska 10. Kranj 08.00-12.00 
SP Golnik Golnik 56 08.00-11.00 
SP Pri Nebotičniku Bte(weisova c. 7a, Kranj 07.00-21.00 07.00-21.00 
SP Č\rče Smledniška c. 138 08.00-12.00 
SPTrgRivoli Unca Janka Pucija 7. Kranj 08.00-12.00 
SP Ultea NikoleTesle3 Ulica Nikole Teste 3 08.00-12.00 * 

SM Kokrica Cesta na Brdo 5. Kranj 08.00-12.00 
SP Britof Britof 313 , Kranj 08.00-12.00 
SP Vodovodni stolp 
OBČINA KRANJSKA GORA 

Šoriijeva 12 . Kranj 08.00-12.00 

SM Kranjska Gora Naselje Slavka Čemeta 33 08.00-12.00 08.00-12.00 
SPBorovška92 Borovška 92. Kranjska Gora 08.00-12.00 08.00-12.00 
SM Mojstrana 
OBČINA MEDVODE 

Triglavska c. 28 08.00-12.00 08.00-12.00 

BC Medvode market Medvoška c. 3, Medvode 08.00-12.00 08.00-12.00 
SP Kalanova Kalanova 7, Medvode 08.00-12.00 
SP Pimiče 5c 
OBČINA M E N G E Š 

Pimiceec. Medvode 08.00-12.00 08.00-12.00 

SP Mengeš Sk)vertska c. 67 08-00.12.00 
OBČINA N A K L O 

SPNakk) 
OBČINA PREDDVOR 

Glavna cesta 32. Nakto 07.00-11.00 07.00-11.00 

SP Preddvor 
OBČINA R A D O V U l C A 

Dvorski trg 3 07.00-11.00 

TCSM Lesce Rožna doiiTMi 51. Lesce 08.00-12.00 08.00-12.00 
SM Radovljica C. Staneta Žagana 1. Radovljka 08.00-12.00 08.00-12.00 
SP Kranjska 11 Kranjska 1 1 , Radovljica 08.00-12.00 
SP Kropa Kropa 3a 08.00-12.00 
SP Alpska 3 7 b Alpska 37 b, Lesce 08.00-12.00 
SP Begunje Begunje 8 08.00-12.00 
SP Podnart 
OBČINA .ŠENČUR 

Podnart 25 a 08.00-12.00 

SM Šenčur Kranjska c. 3 08.00-11.00 
SP Visoko 
OBČINA Š K O F J A LOKA 

Visoko 67a 08.00-12.00 

SP Novi Svet Novi Svet 19. ŠkofiaLoka 08.00-12.00 08.00-12.00 
SP Kidričeva 63 Kidričeva 63, Ško^Loka 08.00-12.00 
SP Groharjevo naselje Groharjevo naselje 1 08.00-12.00 08.00-12.00 
SPPodlubnik Podlubnik 130, Sko^ Loka 08.00-12.00 
SP Mestni trg Mestni trg 9. Škofia Loka 08.00-12.00 
SP Frankovo Naselje 
OBČINA T R Z I N 

Frankovo naselje 56, ŠkoQa Loka 08.00-12.0p 

SP Trzin 
OBČINA T R Ž I Č 

Kklričeva5 08.00-12.00 

SMTfžič Ste MarieAu* Mineš 4. Tržič 08.00-12.00 08.00-12.00 
SP Deteljka Ste Mane Aux Mineš 17. Tržič 08.00-12.00 
Blagovnica Tržič 
OBČINA Ž E L E Z N I K I 

Cankaoeva 1 08.00-12.00 

BC Železniki samopostrežba Na Kresu 26. Železniki 08.00-12.00 
BC Železniki diskont 
OBČINA ŽIRI 

Na Kresu 26. Železniki 08.00-12.00 

SP Blagovnica Žri Trg Svobode 1, Žiri 08.00-12.00 

Na Božič, 25.12.2007, in 1.1.2008 so vse Mercatorjeve prodajalne zaprte. 

® 

Cenjenbn kupcBm s e šskrmno zmhwmtJuJemo 
zrn obisk In zaupsmje w letu 2007, 
Želimo Všun vesele kožščno prmmIkB 
In v s e najboljše v nowem lotu, ^ ^ 

^ So pHporočmmo! Q ^ 

® # ® 
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Kranjske smeti 
v naši državi so Zakoni 

samo za tiste, ki imajo moč, da 
jih uporabijo samo takrat, ko 
jim to ustreza in za kaj jim 
ustreza. 

G. Podobnik in njegovi sko-
rumpirani birokrati v primeru 
kranjskih smeti se požvižgajo 
na zakone in referendum, ker 
delajo po svojih političnih 
smernicah za nabiranje poli-
tičnih točk. Predlagam, da na 
naslednjih volitvah nihče na 
tem delu Gorenjske (pa tudi 
širše) za Podobnikovo SLS ne 
da^asu. 

Za vse zaplete okrog dovo-
ljenj Je izključni krivec dr. Po-
dobnik, ki se sprehaja po Go-
renjskem in "prodaja meglo" 
ter laže tistim, ki ga hočgo po-
slušati. 

Ne vem, kdo gaje pooblastil, 
da on ocenjuje spor med MOK 
in peščico skorumpiranih pro-
testnikov o uporabi odlagališča 
oz. g. Podobnik odtehta od-
stotkov krajanov MOK, ki so 
izglasovali rejerendum. 

Ne bom komentiral bedastih 
argumentov peščice protestni-
kov, ker ti tako ne potrebujejo 
odlagališča, saj smeti odlagajo 
kar v bližino svojih hiš, kar po 
gozdu Udin boršta, za katere-
ga obstoj in urejenost se jim 
baje tako hudo gre. Če koga 
zanima, naj si ogleda kupe 
smeti po tej okolici blizu hiš. 

Če dovoljenja za odvoz sme-
ti do 20. decembra 2007 Ko-
munala ne bo dobila, predla-
gam, da se 25. decembra zooj 
zvečer zberemo vsi tisti, ki smo 
referendum izglasovali in 
upoštevamo zakone na terito-
riju odlagališča v Tenetišah, 
kaj se bo zgodilo, ne vem. Vem 
pa, da nimajo pravice neka 
peščica občanov in neki sko-
rumpiran birokrat odrgati, da 
bi moral del Gorenjske plače-
vati 10-krat vei^o smetarino, 
kot je to potrebno. 

Tisti, ki so si hiše tam zgra-
dili, so vedeli, v kaj se podajajo, 
in nimajo nobene pravice sedaj 
diktirati svoje želje na račun 
prebivalcev dela Gorenjske. Na 
protestni shod bomo pripeljali 

g. Podobnika in njegove biro-
krate, da bodo na vrhu smetiš-
ča zapeli "Sveto noč". 

TONE KRISTAN, 

Kranj 

Varnost šolarjev 
je prva skrb -
odgovor 

Na poti p osnovno šob v Pre-
dosljah je za varno hojo zgra-

jen pločnik in na vzhodni ter 
na zahodni strani označena 
Šolska prehoda za pešce. Na 
vzhodni strani je nameščen 
tudi svetlobni prometni znak, 
vključno z rumeno utripajočo 
lu^o. Na delu ceste mimo šole 
je zaradi varnosti hitrost do-
datno omejena na največ 40 
km/h. Vozniki motornih vozil 
so poleg druph določb dolžni 
spoštovati prvi odstavek 2. Čle-
na Zakona o varnosti cestn^a 
prometa (Ur. list RS, št. 
133/2006/, ZVCP-1-UPB4), 
ki določa, da mora udekžmec 
oziroma udeleženka cestnega 
prometa ravnati tako, da pote-
ka promet nemoteno, umitje-
no in varno. Ob spoštovanju 
tega predpogoja ocenjujemo, 
da je učencem v navedenem 
primeru zagotovljena varnost 
pri prihodu oziroma vrnitvi 
domov. 

Vožnja avtobusa na parki-
rišče bi prispevala k temu, da 
bi se varnost šolatjev še dodat-
no povečala, vendar je obstoje-
če parkirišče za vožnjo in ob-
ra^nje avtobusa premajhno. 
Ob morebitnem povečanju 
parkirišča bi se odprlo vpraša-
nje pridobivanja zemljišča, ki 
v naravi predstavlja maka-
damsko pot, ki je med drugim 
v zasebni lasti. 

Z ugotovitvijo, da mora biti 
varnost šolaijev na poti v šolo 
naša prva skrb, se popolnoma 
strinjamo in v okviru možnosti 
to načelo tudi uresničujemo. 

MARKO HOČEVAR 

Mestna občina Kianj 

PREDDVOR 

Potopili bodo božično drevo 

Na božič, 25. decembra, bodo v Preddvoru božično drevo 
potopili v jezero Črnava. Dogodek prireja Turistično društvo 
Preddvor, to pa bo že peti potop božičnega drevesca v jeze-
ro. O b 17. uri bodo to nenavadno dejanje izvedli člani pota-
pljaškega društva S O M iz Kranja. V kulturnem programu 
bodo sodelovali: Kranjski kvintet, rogisti godbe Stranje in 
domača harmonikarja. D. Ž. 

STARI VRH 

Smučajo že od torka 

Minuli torek se je smučarska sezona začela tudi na Starem 
vrhu nad Škofjo Loko, kjer so pripravili najdaljšo progo od 
zgornje do spodnje postaje nove šestsedežnice Stari vrh. 
Moderna naprava z ogrevanimi sedeži je lani zamenjala 
staro in počasno dvosedežnico, vendar je zaradi slabe z i m e 
obratovala zgolj osemnajst smučarsk ih dni. Letos si na 
Starem vrhu, kjer so za zasneževanje zadnje tedne izkoristili 
vsako primerno uro, obetajo boljšo sezono, že sedaj pa je 
veliko povpraševanja zlasti po nočni smuki med i8. in 21. 
uro. Podnevi so smučarske vozovnice zdaj cenejše z a 2 0 
odstotkov, saj še niso uredili vseh prog. V. S. 

HALO - HALO GORENJSKI GLAS 
telefon: 04 201 42 00 

Naročilo za ob}avo sprejemamo po tekfonu Q4/20)*42-00, fHsu 04/201-42-}3 ali o$elyio na Bl«iweisovt ceilt 4, 
v Kjaiiju OL po potu - do ponedelika «(elitka do 11.00 ufê  Cena ĉ laiov In ponudb v rubnlc«; Izfedno u90dna. 

JANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, LANCOVO 91, 4240 
RADOVLJICA, TEL; 04/53 i J 249. FAX: 04/53 04 230 
LJUTOMER- BANOVCI, RADENCI 23.12. - 26.12. 

OBVESTILA O DOGODKIH OBJAVLJAMO v RUBRIKI GLASOV 
KAŽIPOT BREZPLAČNO SAMO ENKRAT. 

PRIREDITVE 

Veseli december v Gorenji vasi 
Gorenja vas - Krajevna skupnost Gorenja vas vabi na prire-
ditve pod naslovom Veseli december 2 0 0 7 v Gorenji vasi: 
turnir v malem nogometu bo v sredo, 26. decembra, ob 10. 
uri v O Š Ivan Tavčar v Gorenji vasi; Novoletni koncert an-
sambla bratov Poljanšek bo v četrtek, 27. decembra, ob 19. 
uri v O Š Ivana Tavčarja v Gorenji vasi; komedija 2 naslovom 
Kako smo ljubili tovariša Tita (gostuje S N G Nova Gorica) bo 
v petek, 28. decembra, ob 20. uri v O Š Ivan Tavčar v Gorenji 
vasi; prireditev Študentje voščijo pod šotorom bo v petek, 
28. decembra, od i8. ure dalje v šotoru na parkirišču ob no-
vem centru v Gorenji vasi; koncert Slovenski božič M e P Z 
Tratarski zvon, orgle Klemen Karlin, bo v soboto, 29. decem-
bra, po sveti maši, približno ob 17.50 v Župnijski cerkvi v Go-
renji vasi; prireditev Pod šotorom se dobimo s T D Gorenja 
vas bo v soboto, 29. decembra, ob 17. ure dalje v šotoru na 
parkirišču ob novem centru v Gorenji vasi; prireditev Pod šo-
torom se dobimo s T D Hotavlje bo v nedeljo, 30. decembra, 
ob 17. ure dalje v šotoru na parkirišču ob novem centru v 
Gorenji vasi; Silvestrovanje pod šotorom z gorenjevaškimi 
gasilci bo v ponedeljek, 31. decembra, od 21. ure dalje v šo-
toru na parkirišču ob novem centru v Gorenji vasi; Novolet-
ni pohod na Blegoš bo v sredo, 2. januarja; zbirališče bo ob 
8. uri pri podjetju Marmor na Hotavljah (pohod bo organizi-
ran ob vsakem vremenu). 

Sejem in prireditve v Tržiču 
Tržič - Danes ob 9. uri se začenja tradicionalni božično-
novoletni sejem v atriju Občine Tržič. Med 8. in 12. uro bodo 
za občane na volji brezplačne smrečice. Sejemske stojnice 
bodo danes, v ponedeljek, četrtek in petek naslednji teden 
odprte do i8. ure, to in naslednjo soboto pa med 9. in 12. 
uro. Jutri, v soboto, 22. decembra, ob 10. uri bo tam tekmo-
vanje v okraševanju smrečic. Občinski atrij bo 31. decembra 
od 20. ure dalje prizorišče silvestrovanja z ansamblom Za-
rja. Razne prireditve bodo že prej: 23. decembra od 9. do 17. 
ure mednarodni namiznoteniški turnir za mladino, 26. de-
cembra ob 19. uri božično-novoletni koncert Pihalnega orkes-
tra Tržič (oboje v Dvorani tržiških olimpijcev) in 29. decem-
bra ob 19. uri v cerkvi Marijinega oznanjenja v Tržiču božič-
ni koncert Večer z Johnom Rutterjem v izvedbi Mešanega 
pevskega zbora Ignacij Hladnik Tržič in komornega orkes-
tra. 

Dobri možje v decembru 
Sorica - Prosvetno društvo Ivan Grohar Sorica vabi na prire-
ditev Dobri možje v decembru, pri nas doma in po svetu, ki 
bo v dvorani Zadružnega doma v nedeljo ob 17. uri. Predšol-
ske otroke in učence Podružnične šole Sorica bodo obdarili 
Miklavž, Božiček in dedek Mraz. 

S KUD-om v novo leto 
Leše - Krajevna skupnost in K U D Leše (v ustanavljanju) va-
bita na prednovoletno prireditev z naslovom S KUD-om v 
novo leto. Prireditev z bogatim kulturnim programom bo v 
petek, 28. decembra, ob i8. uri v Domu krajanov v Lešah. 
Obiskal vas bo tudi Božiček, po prireditvi bo družabno sre-
čanje. 

V Mladinskem centru Jesenice 
Jesenice - V Mladinskem centru Jesenice v sodelovanju z 
Društvom bolnikov z osteoporozo pripravljajo brezplačno 
medgeneracijsko delavnico, na kateri boste izdelovali ven-
čke, zato s seboj prinesite različno zelenje - pušpan, brin,... 
Prijavnico najdete na spletni strani www.mc-jesenice.si šte-
vilo mest je omejeno. Ustvarjalne delavnice za osnovnošol-
ce, z a sprostitev in smeh pa animacijski program, bodo v 
ponedeljek, 24., v četrtek, 27., in v petek, 28. decembra, od 
10, do 14. ure. Delavnice se bodo začenjale ob 10. uri, po-
trebno se je prijaviti. V okviru animacijskega programa, ki 
bo potekal od n . 3 0 do 14. ure, pa se bodo zabavali ob dru-
žabnih in animaci jskih igrah: tombola, origami, spomin, 
kviz, plesne delavnice, namizni nogomet, namizni tenis, pi-
kado ... 

Potop božičnega drevesca 
Preddvor • Turistično društvo letos že petič organizira potop 
božičnega drevesca v jezero Črnava in sicer v torek, na bo-
žič, 25. decembra, ob 17. uri pred hotelom Bor. Potop osvet-
ljenega drevesca na dno jezera Črnava bodo izvedli člani Po-
tapljaškega društva Som iz Kranja. V kulturnem programu 
bodo nastopili Kranjski kvintet, rogisti godbe Stranje in do-
mača harmonikarja. 

Luč miru iz Betlehema 
Breznica - Brezniški skavti iz stega Pod svobodnim soncem 
pripravljajo jutri ob 18.30 (po večerni sveti maši) pred župnij-
sko cerkvijo Žalostne matere Božje na Breznici sprejem Luči 
miru iz Betlehema. Po sprejemu bodo plamen Luči miru iz 
Betlehema delili med ljudi. V nedeljo pa bodo med 14. in 
14.30 delili plamen Luči miru iz Betlehema pri podružničnih 
cerkvah v brezniški župniji ter pri kapelici na sredi Smokuča. 

Na drsališču pred Mercatorjem 
Kranj - Mercator center Kranj Primskovo obvešča, da je dr-
sališče od ponedeljka do soboto odprto od 8. do 21. ure, v 
nedeljo pa od &. do 15. ure. Drsališče bo zaprto 25. decem-
bra in 1. januarja, 26. decembra bo odprto od 8. do 13. ure, 
prav tako od 2. j anuarja. 24. decembra in 31. decembra pa bo 
odprto od 8. do 19. ure. Prireditve na drsališču: Ledeni izziv: 
19., 20., 21. decembra ob 16. uri in 22., 23., 24., decembra ob 
10. uri - animacijska, katere rdeča nit je učenje skozi najraz-
ličnejše športne igre, ki j ih prenašamo na led - hokej, nogo-
met, kegljanje, izrazni ples; Šola drsanja: od 27. do 31. de-
cembra, vsak dan ob 10. uri - animacijska ura učenja drsa-
nja, namenjena predvsem najmlajšim; Ledeno gledališče: 
22. decembra ob 17. uri - kratka drsalna predstava s pravljič-
no zgodbo. 

Na Savskem otoku 
Kranj - V nakupovalnem centru Mercator na Savskem oto-
ku bodo naslednje prireditve: v petek, 21 . decembra, o b i / . 
uri Novoletna zabava (vsem obiskovalcem bodo ponudili 
pristni bograč s polento, zabaval vas bo narodno zabavni 
ansambel, otroci bodo ustvarjali v dveh otroških delavni-
cah), v soboto, 22. decembra, bo ob i i . uri obisk Božička, v 
sredo, 26. decembra, ob 10. uri otroška delavnica Novolet-
ni okraski, v petek, 28. decembra, ob 17. uri obisk dedka 
Mraza; v četrtek, petek in soboto, 27., 28. in 29. decembra, 
otroške delavnice Z imski dan, kjer bodo otroci iz raznih vrst 
papirja izdelovali z imske motive. Stregli bodo tudi palačin-
ke. 

Božiček v Preddvoru 
Preddvor - Jutri boste v paviljonu Hotela Bor v Preddvoru po 
14. uri lahko izdelovali in zavijali darila, ob 16. uri se boste 
podali v čarobni svet pravljic, ob 16.30 pa bo zbrane obiskal 
čisto pravi Božiček. 

IZLETI 

Za zaključek na Primorsko 
Kranj - Zaključni izlet M-odseka Planinskega društva Iskra 
Kranj na Primorsko bo jutri, v soboto, 22. decembra. Avto-
bus bo izpred Creine odpeljal ob 7. uri. 

V Dražgoše 
Šenčur - Turistično društvo Šenčur vabi v nedeljo, 13. janu-
arja 2008, na pohod v Dražgoše (Crngrob-Planica-Čepulje-
Mohor-Lajše-Dražgoše-Kai iše-Selca). Skupne zmerne hoje 
bo od 6 do 7 ur. Štart pohoda bo ob 7. uri izpred gostilne v 
Crngrobu. Informacije in prijave zbira do petka, 11. januarja 
2008, Franci Erzin, tel. 041/875-812 

Na Kum 
Šenčur - Turistično društvo Šenčur vabi v sredo, 2. januarja 
2008, na novoletni pohod na Kum (Trbovlje-Kum-Podkum). 
Skupne zmerne hoje bo od 4 do 5 ur. Odhod avtobusa bo ob 
7. uri izpred pošte Šenčur. Informacije in prijave zbira do po-
nedeljka, 31. decembra, Franci Erzin, tel. 041/875-812 

Kranj - Planinsko društvo Kranj vabi svoje člane in ljubitelje 
zimskega pohodništva na novoletni pohod na Kum. Pohod 
bo v sredo, 2. januarja 2007. Na pot se boste podali z vla-
kom iz železniške postaje v Kranju, z odhodom ob 6.14. 
Hrana in pijača iz nahrbtnika (ni pa nujno). Povratno vozov-
nico za vlak do Trbovelj si pravočasno kupite na postaji v 
Kranju. 

Novoletni pohod z baklami 
Kokrica - Turistično društvo Kokrica vabi, da se udeležite no-
voletnega pohoda z baklami po ulicah krajevne skupnosti 
Kokrica v sredo, 26. decembra, ob 17. uri. Zbrali se boste na 
parkirišču trgovine Mercator in se veselo odpravili na pot. 

http://www.mc-jesenice.si
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OBVESTILA 

Delavnica za spretne prste 
Sovodenj - V knjižnici na Sovodnju se bo danes ob i8. uri za-
čela delavnica za spretne prste Pravljični prazniki. Namenje-
na je otrokom, ki so stari od 4 do 10 let. 

Likovna delavnica za otroke 
Kranj - V novih prostorih turistično-informativne točke -
Kranjske hiše na Glavnem trgu bo jutri od io. do 12. ure po-
tekala brezplačna likovna delavnica za otroke Kranj v mojih 
očeh. Vodila jo bo likovna pedagoginja Eva Puhar. 

P R E D A V A N J A 

Proučevanje Sv. pisma 
Kranj - Društvo prijateljev Sv. pisma vabi jutri ob 9. uri v 
Dom krajanov Primskovo na proučevanje Sv. pisma z okvi-
rno temo: Kdo bo prišel pred zimo? Srečanje bo povezoval 
Franc Novak. Vstopnine ni. 

Po sledeh alkimista 
Naklo - Danes ob i8. uri v Vita centru v Naklem predavanje 
Po sledeh alkimista. Predavateljica Eli Trobec pravi, da nje-
na življenjska izkušnja potrjuje, da če si nečesa močno želiš, 
vse stvarstvo teži k temu, da se ti ta želja uresniči. 

Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto 
Naklo - Jutri ob 18. uri bo v Vita centru v Naklem na vaša 
vprašanja odgovarjal avtor knjige Učitelji modrosti Igor 
Kononenko. Zaželene prijave na recepciji 04/2519-558. 

KONCERTI 

Dan za strpnost 
Školča Loka - Danes, v petek, 21. decembra, bo ob 19. uri na 
Mestnem trgu koncert hrvaške skupine jinx. 

Božično-novoletni koncert 
Šenčur - V Domu krajanov v Šenčurju bo v sredo, 26. decem-
bra, ob 19. uri potekal božično-novoletni koncert Pihalnega 
orkestra občine Šenčur. Program bodo popestrili tudi skupi-
na Suha špaga. Mladinski pevski zbor iz Škofje Loke in pev-
ka Roža Marija Mikelj. 

Kranj - Mešani pevski zbor Iskra Kranj se bo s krajšim božič-
no novoletnim izborom pesmi za mlade in starejše mimo-
idočim predstavil pred vodnjakom v središču Kranja danes 
ob 18. url. Nastop bo spremljala tudi glasbena skupina Ška-
farji iz Škofje Loka. 

Lesce, Radovljica - Pihalni Orkester Lesce vabi na božično-
novoletna koncerta. Prvi bo v osnovni šoli F. S. Finžgarja v 
Lescah v rvedeljo, 23. decembra, drugi pa v dvorani Srednje 
gostinske šole v Radovljici v sredo, 26. decembra, obakrat z 
začetkom ob 19.30. Vstop je brezplačen. 

Primskovo, Stražišče, Ljubljana - KPZ Mysterium Kranj vabi 
na božične koncerte pod naslovom Velika skrivnost, ki bodo 
v sredo, 26. decembra, ob 19. uri v župnijski cerkvi na Prim-
skovem, v soboto, 5. januarja 2008, ob 19. uri v župnijski cer-
kvi v Stražišču in v nedeljo, 6. januarja, ob 19.30 v župnijski 
cerkvi Kodeljevo v Ljubljani. 

R A Z S T A V E 

Vitrina meseca 
Kranj - Danes ob 18. uri bo Gorenjski muzej v Mestni hiši 
predstavil Vitrino meseca - zibko, enega najžlahtnejših pred-
metov iz slovenske kulturne dediščine. V kulturnem prop«-
mu bosta nastopila Nejč Slapar in Petra Puhar Kejžar. 

P R E D S T A V E 

Božična turneja smeha 
Kranj - V okviru Božične turneje smeha, ki jo organizira Gu-
stav film, bodo v Prešernovem gledališču v Kranju predstave: 
v nedeljo, 23. decembra, ob 17.30 Jamski človek, monokome-
dija z Urošem Fiirstom, ob 19.30 Evangelij po Čušinu, mo-
nokomedija z Gregorjem Čušinom; 26. decembra ob 19.30 
Penisov monolog, monokomedija z Jernejem Kuntnerjem. 

Odšel je naš dragi in ljubljeni 

FRANC LOTRIČ 

Zadnje slovo bo v soboto, 22. decembra 2007, 
ob 15. uri. Žara bo na dan pogreba v poslovilni 

vežici na pokopališču v Naklem. 

Hvaležno se odrekamo cvetju in svečam. 

Njegovi: žena Mira, hči Aleša z Gregorjem, 
sin Uroš z Majo i n vnuki Gašper, Ana Meta, Tevž, 

Lenart in Lovro 

OSMRTNICA 

Svojo življenjsko pot je sklenil naš nekdanji dolgoletni sodelavec in direktor 

FRANC LOTRIČ 

z globokim spoštovanjem ga bomo ohranili v trajnem spominu. 

Zavarovalnica Triglav, d. d. 
Območna enota Kranj 

ZA POPOLN PREGLED SI OGLEJTE 
W W W . G O R E N J S K I G L A S . S I / K A Z I P O T 

^KD 
Javni sklad Republike Slovenije 24 kuliurne dejavn«li 

Območna izpostava KRANJ. www.ck<l-krwl.}5hd.5i 

SOBOTNA AAATINEJA 
Gostuje: Mini teater Ljubljana 

PIPI IN 
MELKIJAD 

Sobota, 22. december 2007, ob 10. uri, 
v Prešernovem gledaiiiču 

G o r e n j s k i G l a s ^ t W h 1 i h \ 

Nagrajenci nagradne križanke ZAVODA ZA TURIZEM KRANJ, 
ki je bila objavljena 4. decembra, so: 
1. nagrada: promocijski paket, ki ga podarja Spar Slovenija, prejme 
FlUP FRANTAR, Zg. Brnik 146, Cerklje; 2. nagrada: promocijski 
paket, ki ga podarja Spar Slovenija, prejme MAJA PETEK, Kamnje 
52, Bohinjska Bistrica; 3. nagrada: promocijsko vrečo podjetja Žito 
Corenjka prejme MATEJA PARTE, Strahlnj 108, Naklo; 4 nagrada: 
promocijsko vrečo podjetja Žito Corenjka prejme VALERIJA 
CEFERIN, Zg. Sonca 45/3, Sonca; 5. nagrada: promocijsko vrečo 
podjetja Žito Corenjka prejme IRENA ŽAKELj, Breznica 4/a, Žiri; 
6. nagrada: promocijsko vrečo podjetja Klima Belehar prejme 
MARIJA DEMŠAR, Ul. Jakoba Aljaža 27, Mojstrana; 7. nagrada: 
promocijsko vrečo podjetja Klima Belehar prejme MARJAN MA-
jES, Kropa 104, Kropa; 8. nagrada: promocijsko vrečo podjetja Kli-
ma Belehar prejme EMA KOZJEK, Cogaiova ul. 9, Kranj; 9. nagra-
da: mesečno karto za skupinske vadbe, ki jo podarja Mega center, 
prejme VERONIKA BESTER, VirmaSe 140, Škofja Loka; io. nagra-
da: mesečno karto Mega mulčki, ki jo podarja Mega center, prejme 
KATARINA BERTONCELj, Ujše 10, Selca; 11. nagrada: enkratni 
obisk savne za dve osebi, ki jo podarja Mega center, prejme 
METKA PEKLO, Kebetova 15, Kranj. 

LOTO 

Rezultati loi. kroga -19. decembra 2007 
5,17, 22, 26,31,36,39 in 1 

Lotko: 6 1 2 0 9 3 

Predvideni sklad 102. kroga za Sedmico: 250.000 EUR 
Predvideni sklad 102. kroga za Lotka: 260.000 EUR 
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Ugodna prodaja novih stanovanj v 
Struževem pri Kranju. 
Ved podatkov na Internetu -
http: I I agendja.domplan.si 
STANOVANjE PRODAMO 
Kranj, Planina III, trisobno s hoby 
sobo, v katero se pride iz pritličja v 
Idet, izmere 106 mj , samostojni vhod 
in atrij z izhodom iz dnevne sobe, I. 
izgr. 1983. prenovljeno 1,2004, vsi pri-
kljuiki, vpisano v ZK, možnost vselit-
ve februar 2008. cena 192.000.00 
EUR (46.010.880,00 sn). 
Kranj, Planina II, trisobno v novej-
šem - nizkem objektu na Ul. Rudija 
Papeža objektu zgrajenem I. 2004, 
III, nadstr, v izmeri 71 mz, cena 
126.000,00 EUR (30.194.640.00 
SIT), vseljivo po dogovoru. 
Kranj, Planina 11, dvosobno, 5. nad. 
str. v izmeri 66,62 m2, lepo ohranje-
no, I. izgr. 1977, vselitev po dogovo-
ru, cena ni .000,00 EUR 
(26.600.004,00 SIT). 
Kranj, Zlato polje, trisobno, visoko 
pritličje v izmeri 66,82 m2, delno ob-
novljeno v letih 2000 in 2003 (kopal-
nica in okna), I. izgr. 1961, CK, tele-
fon, kabel, telev., balkona ni, cena 
114.755,00 EUR (27,5 mio SIT), 
Radovljica, proti Lescam, dvosobno, 
III. nadstr. v izmeri 50,21 m2.1. izgr. 
1978. lepo ohranjeno, balkon, obr-
njeno VZ, cena 96.000,00 EUR 
(23.005.440.00 SfT), možnost vselit-
ve junij 2008. 

Tržič, mestno jedro, 3 dvosobna sta. 
novanja v trinadstropni hiši, velikosti 
od 61 m2 • 8},oo m2, leto izgr. 1957, 
v celoti prenovljena leta 2000 (tlaki, 
insulacije, kopalnica, CK, telefon, 
dvigalo) balkona ni, cena 1290 
EUR/mz {309.135,60 SIT/ma) za 
manjše stanov, in 1230 EUR 
(294-757.20 SIT) za večje stanov., 
vpisana v ZK, vseljiva takoj. 
STANOVANJE - ODDAMO V NA)EM 
Kranj, Vodovodni stolp, garsonjera v 

I. nadstr, izmere 17 mi, I. izgr. 1963, 
v celoti prenovljena 2007, kuhinja 
opremljena, cena 250.00 EUR/me-
sečno + stroški + 2x varščina, mož-
nost vselitve takoj. 
H I S E - PRODAMO 
Kranj, Sp. Besnita, visoltoptitlična. tlori-
sa 120 m2 na parceli velikosti 549 m2, 
CK na olje, tel. garaža, dve parkirni me-
sti, sončna lega, hiša je lepo vzdtževa-
na. I, izgrad. 1981, cena 320.000,00 
EUR (76.684.800,00511), 
Kranj, Klanec, vrstna-enonadstropna 
v celoti podkletena, v vsaki etaži cca. 
82 mz, na parceli velikosti 253 mz, I. 
izgr. 1973, v celoti prenovljena 2002, 
garaža, zelo lepo urejen vrt, na mirni 
in sončni lokaciji, cena 317.000,00 
EUR (75.965.880,00 SIT), vselitev po 
dogovoru. 

Križe, Gorenjska, enonadstropna -
dvostanovanjska, tlorisa 75 mz vvsa-
ki etaži na parceli velikosti 222 mz, I. 
izgr. 1936, popolnoma prenovljena 
od I. 2004-2006, CK na plin, tel., vse 
instalacije v vsaki etsži ločene, tri 
parkirišča, cena 197.000,00 EUR 
(47.209,080,00 SIT). 
P O S L O V N I PROSTOR - oddamo v 
najem 

Kranj, Stražliče, pritličje v Izmeri 132 
m2, primemo za pisarne ali podobno 
mirno dejavnost, samostojni vhod, 
višji stropovi, zagotovljena tri parkirna 
mesta, I. izgr. 1937, delno obnovljeno 
1. 2004, cena 720,00 EUR (172.540,80 
SIT) mesečno + stroški, plačilo po 
možnosti za tri mesece naprej, mož-
nost uporabe takoj, 
GARAŽA • PRODAMO 
Kranj, Planina II, v novem objektu na Ul. 
Tuga Vidmarja v podzemni garaži dve 
parki mi mesti, I. izgr. 2007, cena za par. 
kimo mesto 9.200,00 EUR. 
PARCELA - PRODAMO 
Javomiški Rovt nad Jesenicami v iz-
meri 759 m2. na parceli elektrika in 
telefon, sončna, dostop z glavne ce-
ste, geodetsko odmerjena, celotna 
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, 
cena 230,00 EUR/mz (55,117,00 
SIT/m2). 

http://www.gorenjskiglas.si/kazipot
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KsKERNi 
N E P R E M I Č N I N E 

Maistrov trg 12,4000 Kranj 
Td. 04/20213 53.202 25 66 

CSM OSV îO infb^kj-kem.si 

POSLOVNI PROSTORI: 
Prodamo: 
TRŽiC: prostor za storitve na Detelji-
ci, velik 53 m2. čakalnica 21 m2 in del 
hcxjnika velikega 28 mi. letnik 19S0, 
prodajajo za 68.000.00 EUR. 
KRANJ: poslovni prostor (kozmetika, 
frizer, pedikura in pd.) v izmeri 82 
m2. v pritličju objekta, obnova 2004 
leta, parkirni prostori, za 152.000 
EUR. 
KRANJ: poslovni prostor (skladiSče) 
v izmeri 220 mz. v pritličju objekta In 
pritličju, starost 40 let. obnovljeno, 
dostop z rampo, cena - 500 
EUR/m2, tudi možnost najema po 
).ooo EUR/mes. 
KRANj: kava bar-bistro v izmeri 52,16 
m2, s pripadajočim skladiščem 12,10 
m2 v pritličju objekta, v celoti ob-
novljeno 2006,30 sedežev znotraj in 
zunanja terasa 20 sedežev, prodajajo 
s celotno opremo za 170.000 EUR. 
možnost tudi najema. 
HIŠE: 
Prodamo: 
V HRASTJU: So. leta narejena sUn. 
hiSa na mirni lokaciji, stan. površino 
180 m2 (klet. pritličje in nadstropje), 
zemljišče 455 rr\2. cena = 175.500 
EUR. 
V KRANJU, bližina mesta - stan. hiša, 
uporabne površine 250 m2, klet, 
pritličje in nadstropje, v pritličju dva 
ločena vhoda (možnost poslovne 
dejavnosti), v nadstropju stanovanje, 
letnik 1955. obnovljena (streha, 
žlebovi, dimnik, CK peč), zemljišče 
736 m2. cena • 375.000,00 EUR. 
BITNJE: 30 tet stara hiša, ki ni pod-
kletena, ima ločeno stanovanje v 
pritličju in ločeno v nadstropju, skup-
na stan. površina je 262 mz na 
parceli 1.719 m2. ob hiši stoji 
samostojen objekt drvarnica, cena « 
250.000 EUR. 
DRULOVKA: stan. hišo, 270 mz 
površine, letnik 60, zemljišče 1011 
m2, hiša ima klet. pritličje in mansar* 
da in stoji na lokaciji, ki je dober izziv 
tudi za podjetnika, cena « 230.000 
000 EUR. 
DRULOVKA - stan. hiša dvojček, 
zgrajena do 3. gr. faze, 170 mz 
površine, letnik 2006, 244 m2 
zemljišča, možnost izdelave na ključ, 
mirna lokacija, mestni plin, kupci ne 
plačajo provizije, cena • 181.105 EUR 
(43-4^10 SIT). 
TRŽIČ (Zvirče): stan. hiša zgrajena 
do 3. gr. faze. stan. površine 186 mz, 
letnik 2006. 551 m2 zemljišča, 
možnost izdelave na ključ, CK na 
plin. mirna lokacija, cena - 1 9 0 . 0 0 0 
EUR. 
SKOFJA LOKA: nova stan. hiša-dvo-
jček, zgrajena do 3. gr. faze, januar 
2008, Stan. površine 191 ma, 295 m2 
zemljišča, možnost izdelave na ključ. 
CK na plin, mirna lokacija, cena » 
195.000 EUR. 
ZEMLJIŠČA: 
Prodamo: 
Naklo: v izmeri 702 m2 po 170 
EUR/mz. 
Coriče: stavb, parcela 99S m2, po 85 
EUR/m2. 
Drulovka: stavb, parcela 1186 m2, po 
80 EUR/m2. 
Besnid: stavb, parcela 689 mz po 75 
EUR/ma. 
Podljubelju: stavb, parcela 703 m2 
po 89 EUR/mz. 
Senturška gora: veČ stavb, parcel, v 
izmeri od 422-677 m2 po 70 
EUR/m2. 
STANOVANJA: 
Prodamo: 
KRANJ, Planina II: \ C , 52 mz v ž. 
nad. od 3, balkon, ločena kuhinja, let-
nik 81. cena - 69.500 EUR. 
KRANJ, Vodovodni stolp: dvosobno. 
54 m2 v 4. nad. od 4, letnik 63. ob-
nova 2001, cena » 96.000 EUR. 
KRANJ, Zlato polje: trisobno, 71,5 m2 
v 2. nad., obnovljeno 2003, cena » 
109.990 EUR. 
KAMNIK: -dvosobno, 59,1 mz v 2. 
nad., letnik 1974, cena - 95.000.00 
EUR. 
KRANJ (Čirče): dvosobno, 61 mz v 
pritličju objekta, obnova v letu 99 
(fasada, streha), z vrtom in nad-
streškom pred hišo, za 99.000 EUR. 
TRŽIČ: trisobno. 72 m2 v 1. nad-
stropju. obnovljeno 2002, za 87.000 
EUR. 
KRANJ (StražiSče): trisobno, 90 m2 v 
mansardi hiše, z ogrevano teraso, 
ima tudi pripadajočo klet in 2 
parkirni mesti, svojo CK in klima, ob-
nova 2001. cena • 112.000.00 EUR. 
KOPER (Semedela): 1 G, 25,89 mz v 
2. nad./8. staro 20 let, cena - 95.000 
EUR. 

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

Male oglase sprejemimo: za objavo v petek -
v sredo do 1330 m za objavo v torek do petka 
do 14.00! Delovni ias: od ponedeljka do peika 
neprekinjeno od 8.-19. ure. 

Pred prazniki bomo skrajSati delovni čas v 
malo- oglasni službi, odpno bo: dne 21.12 od 
8. do 16, ure tef 24. in 31.11 od 8. do 12. iKe 

NEPREMIČNINE 
STAHOVANJA 

PRODAM 

G A R S O N J E R O Trztč. popolnoma 
opremljena, vseljiva takoj. « 
0 4 1 / 7 8 1 - 2 9 6 7006846 

DVOSOBNO stanovanje, Stražišče. v 
pritličju. 0 5 1 / 3 8 8 ^ 2 2 roosen 

STANOVANJE, 92 m2 v Preski. JZ, 
pokrit boks za avto. vrtec. šola. trgo-
vina v nep. bližini, 9 041/283-180 

7009022 

ODDAM 

SAMSKI DOM v Kranju oddaja ležišča 
v eno-, dvo- in večpo^ljnih sobah. « 
040/623-505 700»zt7 

S O B E za dnevno no6ni počitek, 
odmaknjeno od glavrw ceste na relaciil 
Šk. Loka - Medvode, « 031 /242-519 

GARSONJERO. 2 2 ni2. v Kranju, Šor-
lijevo naselje, kompletno opremljena. 
200 EUR/mesečno. 6 mesečno pre6-
plačilo. « 041 /894-966 7009645 

gekkoprojekt 
nepremičnine 

Bntof 79^ 4000 Kranj 

www.9e)(kopro)ekLsi 

04 2341 999 
031 67 40 33 

ENOSOBNO opremljeno stanovanje. 
39 m2. v Podlubniku Ško^a Loka. 9 
041/632-677 rooMsi 

OPREMUENO eno in dvo SS V Uub-
nem samski osebi ali panj s pollefiim 
predplačilom.« 040/389-518 7oo»474 

HIŠE 
PRODAM 

HIŠO v lil. gr. fazi. na parceli 1000 m2. 
na sončni parceli, v okolici Železnikov^ 
04/514-60.52 7iJowao 

STANOVANJSKI D V O J Č E K v Pred-
dvoru. vselitev moina konec poletja 
2 0 0 8 , 0 5 1 / 3 8 8 - 8 2 2 7oo9W9 

V PODREČI prodam stanovanjsko 
novogradnjo. 051 /388-822 

VIKENDI, APARTMAJI 

PRODAM 

VEČ APARTMAJEV na otoku P ^ - No-
valja, razičnih veKkosti in gr. parcele za 
vteode.« 031/30&S40 Tooaeo? 

POSESTI 

PRODAM 

BITNJE 500 in 1 0 0 0 m2 zazidljivi 
parceli. 9 041/640-949 7009677 

KUPIM 

KMETUO kuptm.« 051/8794007oo9678 

KMETIJSKO zemljo v občinah 
Radovljica in Žirovnica. S 0 4 1 / 6 9 1 -
243 7009S49 

NAJAMEM 

www.k^-l(ern.si 

TRAVNIKE ali njive na relaciji CerlUje -
Moste. « 031/867-907 roo®«? 

POSLOVNI PROSTORI 
PRODAM 

S T R A Ž I Š Č E pri Kranju, prodam 
poslovni prostor. 051 /388-822 roo9flia 

ODDAM 

POSLOVNA STAVBA JAVORJE Po-
ljane Šk. Loka. pritličje 80,5 m2. nad. 
80,34 m2. klet 12 ni2. skupaj 172.84 
m2. najemnina po dogovoru, pisne 
ponudbe na naslov: Kmetijsko goz-
darska zadruga z.o.o.. Kidričeva 63a. 
šk. Loka 7009082 

TRARKO v centru Kranja, dobro vpe-
ljano. v obratovanju. « 04/574-00^7 

7009531 

V KRANJU (bivda Planika) oddamo 
800 m2 prostora, primernega za 
skladišče ali proizvodnjo. 9 0 4 1 / 6 3 1 -
464 7oo»»2 

MOTORNA 
VOZILA 
AVTOMOBILI 
PRODAM 

OAEVVOO MUSO 2.9 TDI 4x4. I. 99 reg. 
do 9/08. kSma. senro vobn itd., ko/insko 
smbme tetfve, cena: 5.900.00 EUR. 9 
031/75^484 7009637 

PUMTOS5S1100.1.95.17.000 km reg. 
6/08, 3 vrala. bel, tepe ohrar^. cena: 
800,00 EUR. 9 040/285-748 7OO86M 

UNO. I. 96 kovinsko rdeč, S vrat, 9 
040/614-404 7009649 

HVUNDAl ACCENT 1.3. I. 98. 
125.000 km reg. do 2008, servisna 
knjiga,, cena: 1.45O.O0 EUR. 9 
0 3 1 / 7 5 3 - 4 8 4 7000636 

0 caĉ rairĉ K 
BnUov Prsprotnik 10.4202 NiiUo 
PE KnHMfcs cssts 22.4202 NsMo 

P R O D A J A IN M O N T A Ž A : 
• pnevmatike m platišča. 
- amortjzerji fMCMfosT hitri sen/»s voz«! 
• avtooptika. vse za podvozie vozil. 
- izpušni sistemi, katalizatorji / 
Te« M(2S 76 052 ^ ^ 
Http'//www.aggaMt.ir.sl • 

OPEL ASTRA 1.7 CDTI karavan. I. 05 
novi model, kov. barve, vsa oprema z 
navigacijo. 9 0 4 1 / 3 7 - 6 8 0 3 7oom96 

OPEL ASTRA. I. 99/00 1. lastnica. 9 
040/166-520 7009720 

OPEL VECTRA 2.0 TDi, L 12 /00, 
129.000 km srebrna. 1. lastnik, 9 
041/698-385 7009664 

RENAULT Megane 1.6 RT, cena: 
1.700,00 EUR. « 0 4 / 2 5 2 - 1 0 « 7 7000868 

RENAULT R 19 RT, I. 94 ohranjen, 
garaziran. reg. do 6/08. 9 040/822-
759 7000669 

SEAT IBIZA 1.2 CIX, I. 93 registriran. 
Biskup. Alpska 13, Bled. 9 04/574-
38-99 7000651 

SEAT LEON 1.6 16V. I. 1 2 / 0 3 . 
12 .500 km 1. lastnica, zelo dobro 
ohranjen, z vso dodatno opremo. 9 
041/33-55-39 7007033 

KUPIM 

SAXO 1.0 ali 1.1 novejši, od 1. lastni-
ka. 9 031 / 4 4 5 - 5 5 3 7009607 

DRUGA VOZILA 
PRODAM 

KOMBI ZASTAVA 85,1.85 obnov^. reg. 
do 9/08. 9 040/282-122 700070« 

MOTORNA KOLESA 
KUPIM 

STAR MOPED. ponyexpres ali težji 
star motor, lahko v nevoznem stanju. 
• 041/681-058 7000626 

AVTODEH IN OPREMA 

PRODAM 

GUME IN PLATIŠČA, jeklena za razne 
avte. rabljene in nove. cena po dogov-
oru. 0 4 1 / 7 2 2 - 6 2 5 7009525 

PRTLJAŽNIK za avto z vzdolžnimi 
nosilci znamke Thule, « 0 4 / 5 1 - 4 1 -
188 7009703 

ZIMSKE GUME na platiščih 
1 6 5 / 7 0 / 1 4 za Suzuki Ignis, nov kom-
plet 230 EUR. 0 4 1 / 7 2 2 - 6 2 5 7000526 

GRADBENI 
MATERIAL 
GRADBENI MATERIAL 

PRODAM 

HRASTOVE in češnjeve ptohe m deske, 
cca 2 m3. « 0 4 1 / 7 3 1 - 4 8 8 rooo655 

KUPIM 

ODKUPUJEMO ^ vrst hlodom igla^ 
cev in fistavcev ter celutozni les iglavcev, 
KG2 Z.O.O.. Škofia Loka. 9 04/51-30-
341. dopoldan. 041/75&932 7ooo42o 

ODKUPUJEMO hlodovino smreke, 
jelke. bora. macesna, oreha, hruške, 
češnje, jelše in lipe, žaga Svelc KoKn-
ca, « 0 3 1 / 8 3 3 ^ 3 3 7oq9644 

SM(£KOVE deske, 20 in 24 mm. svBfs ^ 
suhe.« 04/25-22-670 joosin 

KURIVO 

PRODAM 

DRVA. metrska ali razžagana. možnost 
dostave. « 041/718-019 7009168 

BUKOVE brikete. pakirano po 20 kg, 
100 EUR/tona 2 EUR/vreča. « 
041/534-798. Železniki rooesoj 

LESNE brikete za kurjavo, ugodno. « 
04/53-31-648. 040/88-74-25 70094i3 

SUHA drva iglavcev In mehkih lis-
tavcev. cena 30 EUR. možnost razreza 
In dostave. « 0 3 1 / 3 1 0 - 3 6 6 7009sii 

SUHA bukova, razžagana drva ter 
bukove goli. « 0 3 1 / 5 6 1 - 7 0 7 7000617 

SUHA. bukova drva. okolica Preddvo-
ra. « 0 3 1 / 3 7 0 0 4 6 . zvečer 7000716 

STANOVANJSKA 
OPREMA 
POHIŠTVO 
PRODAM 

MIZO za računalnik 63x50x75. ohra-
njeno. • 040/781-829 7OOM29 

TEMNO RJAVO, usnjeno, sedežno 
garnituro, zelo ugo<lno. Bertoncljeva 
20. Kranj. « 041 /694-978 7000554 

VITRINO 180x170 natur hrast, 
odlično ohranjena, ugodno. « 
031 /510-760 7009634 

PODARIM 

KOMPLET kuhinjo oranžne barve in za 
siniboično ceno prodam št9dW< in zamr-
zcvalno skrinjo. «04/202-54-11 7ooo6ia 

GOSPODINJSKI 
APARATI 

PRODAM 

HLADILNIK Gorenje. 
59 

04/574-46-
7009660 

JEDILNI, okrasni pribor. 68 delni v 
kovčku, primeren za darilo, « 
04/253-10-57 700M25 

ŠTEDILNIK 2+2 in sušilni stroj Gore-
nje. « 0 4 1 / 8 7 8 - 4 9 4 700062i 

KUPIM 

ZAMRZOVALNO skrinjo ali hladilno 
omaro. 8 04/25-22-636 7009663 

PODARIM 

ELEKTRIČNI štedilnik 2 + 2 z jeklenko. 
Šir. 50 cm. « 04/513 - 13 -35 70096s« 

LEPE mucke, stare 2 meseca. « 
040/235-410 7009S63 

KMETIJSTVO 
KMETIJSKI STROJI 

PRODAM 

CISTERNO za gnojnico in trosilec za 
hlevski gnoj. ugodno. « 0 4 1 / 8 9 4 -
455 7000709 

KIPER prikolico Mlaz 3t in cisterno 
Creina, « 041/865-675 7009702 

KOSILNICO Lombardini z ACME mo-
torjem. mizarski frezar stoječi. Bratst-
vo. « 041 / 3 5 0 ^ 6 5 7000699 

P U H A L M K T ^ , « 041/240«497OO9GO& 

TRAKTOR Torpedo deutz TD 75A 
4x4, lepo ohranjen, cena 10.600 
EUR. « 0 4 1 / 2 0 3 - 4 5 8 7009666 

TRAKTORSKI plato za sneg. « 
0 5 1 / 2 4 5 - 1 2 6 7000714 

KUPIM 

C I S T E R N O za gnojevko in večji 
trosilec hi. gnoja, oboje v okvari. « 
041/503-776 7009630 

KOSILNICO BCS. manjio. primemo 
za hribovit teren, cisterno 1200 ali 
1700 I. « 041 /569-386 7009640 

NOŽ za rezanje silaže. električni. « 
04/255-14-64 7009686 

PAJEK SiP 3,5 m, trostec Nevskega gno-
ja SIP 2 . 5 1 in zadrv m e h a ^ nsMadaiec 
Riko.« 041 /528632 7000640 

SAMONAKLADALKO SIP in nakladač 
za gnoj. « 041 /539-440 7000701 

TRAKTOR Zetor. Univerzal. Štore ali 
Torpedo od lastnika, plačilo takoj. « 
051 /203-387 7O0W7e 

ZADNJI traktorski nakladač. 
hidravlični ali navadni kiper prikolico. 
« 0 4 1 / 5 0 2 - 9 1 1 7009602 

OGREVANJE, HLAJENJE PRIDELKI 
PRODAM PRODAM 

DVA VEČJA radi^ooa in komplet stekla, 
zek) ugodno.« 0 4 0 / 3 0 3 ^ 7000631 

KOMBINIRANO peč 2 5 kW z bojler-
jem 1 5 0 I. možnost dostave. « 
040/431 -302 7009614 

ŠPORT, 
REKREACIJA 
PRODAM 

NOVE. doma narejene lesene sanke 
Iri velikosti. « 04/53 -36-269. 
0 5 1 / 3 3 0 - 2 9 3 7009633 

NOVE ŽENSKE, nošene deške in deklište 
d i s a t o . « 04/574-4&69 7009670 

KUPIM 

MIZO za namizni tenis. 
892 

0 4 1 / 3 3 5 -
7009624 

TURIZEM 
ODDAM apartmaje v Otočah. tudi za 
novo leto. « 031/505-087 7009601 

HOBI 
KUPIM 

STAR denar, srebrnike, zlatnike In 
druge stvari. « 040/388-682 7000712 

OBLAČILA 
PRODAM 

FANTOVSKO, modro bundo. novo. 1 0 
do 12 let, cena 20 EUR. « 04/574-
38-99 7000696 

KRZNEN rplašč perzvaner. a r i in mumiel 
rjav št. 44-46. « 040/531-232 70096S7 

MOŠKO, gorenjsko, narodno nošo-srajca 
št. 43.tekMAprsnaSr. 116in htače92v 
pasu,« 040/890^19 7ooe6ao 

NOV, ČRN, krznen plašč perzijaner, 
št. 46. « 04/57-44-659 70096r2 

MEDICINSKI 
PRIPOMOČKI 
KOREKCIJSKA OČALA - okvir in stekfi z 
ve§o dcptr̂ o • dobte na recept brez doptači-
iavoptfdSaža Tržič in optMAleksandra Oan-

Krarj. 8 04/23&01-23 7000172 

ŽIVALI 
iN RASTLINE 
PODARIM 

DOBRIM ljudem podarimo prijaznega, 
čistoknmega labradorca svetle barve. 
Starega 4 teta. 041 /601 -508 7009597 

CVIČEK, modro frankinjo in staro 
žganje. « 041/347-413 roooeio 

DOBRO vifK) cviček in žganje. Sr. Dobrava 
14. Kropa.« 0 4 / 5 3 3 ^ 1 9 7C096M 

DOMAČE žganje,« 031/204-264 
7009719 

DOMAČI med in medene izdelke, 
primemo za novoletna darila. « 
0 3 1 / 5 2 1 - 3 0 7 7000602 

FIŽOL v zrnju, sušen v kozolcu. « 
041/347-507 7000633 

JEDILNI in krmni krompir. « 
041/264-009 7009667 

KAKOVOSTNO belo in rdeče vino. 
bizeljsko - sremški okoliš. 1 . 3 5 EUR/I. 
« 041/605-698 7009403 

KROMPIR beli. jedilni in krmni, « 
0 3 1 / 5 8 5 ^ 4 5 7000665 

KORUZO in ječmen v zrnju. « 
040/355-865 70097n 

K R H U E . hruške, slive. « 04/512-04-
95 7009690 

KnMNIkrOmpr.« 040/523070 7ooe647 

KRMNI KnxTipir, «041/860-207 7ooo6ei 

KRMNI knsrnpir. «031 /387-397 70007« 

SENO. goveje, balirano v kockah, z 
dostavo,031/276-930 700B603 

VINO cviček, odlične kakovosti, man-
jša količina, ugodno. « 031 / 3 0 1 - 0 1 3 

7009620 

VZREJNE ŽIVALI 

PRODAM 
BIKCA križanca, starega en teden. « 
04/25-22-689 7009W9 

BIKCA simentaica. starega 7 dni, « 
04/25-21 -631. 041 /378-811 zomea 

BIKCA simentaica, starega 3 mesece. 
« 0 4 1 / 5 8 2 - 5 4 2 700964i 

BIKCA simentaica, težkega 3 1 5 kg. cena 
po dogovooJ. «041/408-136 7ooe648 

BIKCA simentak^, ugodno, « 04/25 -
01-371 7009684 

BIKCA Č B . stara 10 in 14 dni. 
041/357-944 

BURSKEGA kozla, starega osemnajst 
mesecev, 9t 04/53 - 15 - 1 18 7ooo623 

Č B BIKCE Dolenc Klennen. Vrbnje 40. 
Radovljica. « 041 /753-498 7000638 

Č B T E U Č K E . bikce, stare 10 dni. « 
0 4 1 / 2 3 3 - 7 7 8 7oo9666 

DVE BREJI, pašni telici simentalki in 
prašiča za zakol, težkega okoli 170 kg. 
cena 1.80 EUR/kg. « 031 /864-145 

7009603 

DVE TELICKI simentalki. « 041/848-
539 700M13 

Z a NEDOLOČEN ČAS zaposlimo 
zastopnike za terensko prodajo 
artikkjv za varoval^ zdravja. Več si 
oglejte na spletnem naslovu 
wwv.slnkBpul ali nas poučite na 
080 BI 33, Sinkopa d.0.0.. Ž i r a v r ^ 
87.4274 Žirovnica 

JARKICE rjave, rdeče peteline in 
pujske. Hraše 5. Smlednik. « 0 1 / 3 6 -
27-029 7009717 

PRAŠIČA za zakol, domača krma, 
Poženik 47 7oo9d3o 

PRAŠIČA za zakol, domača krma, « 
041/41 -62-41 7009661 

PRAŠIČA za zakol, možnost po polovi-
ci. « 0 4 / 2 0 ^ 1 - 1 8 2 7009700 

PRAŠIČA, težkega 130 kg. Jenko, Zg. 
Brnik 99 7000705 

PRAŠIČA za zako), « 04/25-2^349 
7Q«ns 

PRAŠtČE Icmjene samo z domačo hrano, 
težke od 120 do 130 kg. cena 2 eur/kg 
Ž M teže. « 041/57&668 7ooe606 

PRAŠIČE težke 2 5 kg za zakol ali rejo. 
« 040/270-351 7009679 

T E L I C O simentalko. brejo devet 
mesecev. « 0 5 1 / 3 5 1 - 8 5 5 7009687 

T E U Č K E simentalke A kontrola, stare 
dva. tri In šest mesecev. « 04/51 -41 -
149 7009706 

TELIČKO simentalko. staro 14 dni. « 
0 3 1 / 3 7 8 - 9 2 2 7009683 

TELIČKO simentalko. staro dva mes. 
ali eno leio. Rogad. Zg. Upnica 4. « 
04/531-44-69 7009694 

TELIČKO šarole. staro 8 tednov, « 
0 5 1 / 6 1 3 ^ 4 3 700071« 

TRI teličke d t e , « 041/834-188 70097t3 

KUPIM 

BftKCA simentaica. starega do 15 dni. 
« 031/245-415 7000640 

BIKCA simentak^a. starega do 14 dni, « 
04/512 -65^,051 /244-138 7009663 

BIKCA Simentaica, starega do 10 dni. 
« 031/687-062 70006eo 

T E L I C O simentalko ali triziko. visoko 
brejo. « 031/604-918 700066? 

OSTALO 

PRODAM 

MALO rabljeno, nahrbtno. motorno 
škropilnico, nemške izdelave. « 
0 3 1 / 5 9 5 - 1 8 0 70096^ 

ZAPOSLITVE (m/ž) 
NUDIM 

OSEBO za delo - pomoč v strežbi za-
poslimo takoj. Pizzerija Sraka. Mošnje 
41. Radovljica. 0 3 1 / 3 0 2 - 2 2 1 ro09707 

ZAPOSLIM dekle. Bar Monika, Luže 
27. Visoko. « 040/33-00-60 7009608 

ZAPOSLIMO samostojnega kuharja v 
gostilni Pr' sedmič v Gorenji vasi, 
Alojz Kovič s.p.. Poljanska c. 68. 
Gorenja vas. « 041/790-247 70094&4 

ZAPOSUMO natakarja aN natakanco. 
Stans^Hito Mateja s.p.. Koroška cesta 
59. Krar*.« 04/236-1302 7000521 

ZAPOSUMO voznika c m E kategorv 23 
EU. Gabfcvšek Transport, d.0.0.. M ^ li. 
10.1354 Hoijul, « 0 4 1 / 7 8 8 8 7 8 /000267 

AVTOSTEKLA J E L O V Č A N d.o.o., 
Žabnica 24. Žabnica, zaposli sodelav-
ca. nabava, montaža avtostekel, izpit B 
kat., « 041 /756-188 7009«7& 

V ŽIROVNICI takoj zaposlimo kuharja, 
honorarno delo dobi tudi pomočnik v 
kuhinji Vilko Žurga 3.p., Žirovnrca 86 a. 
Žirovnica. « 0 4 1 / 9 4 5 - 3 4 7 . 
031/604-861 7009299 

ZAPOSUM čist«<ozačiščefiie p o s l a l 
stanovanjskih pcostoncv. za likar^ in pianje 
peria. delo 8 i r tedensko v kra^ RadcMji-
ca in Žirovnk^, Sinkopa d.o.o., Jalnova 
cesta 2, Radcvfitea, « 080/81-33 rooosss 

ZAPOSLIM frizerko z najmanj tremi leti 
dek?vnih izkušenj, sposobna samostoj-
nega dela in komunikativna. Frizerski 
salon Monika. J. Gabrovška 6. Kranj. 
« 0 4 0 / 5 0 3 - 9 4 8 70096B2 

7009691 IŠČEM 

DUO ROLO išče delo na obletnicah, 
porokah z zabavno in narodno glasbo, 
« 041 /224-907 7009634 

I S Č E M DELO - varsKo otroka, « 
0 4 1 / 5 1 2 - 3 1 2 7009580 

l&ČEM DELO pospravljanje aK hkanje, 
l^ikotudi nega. «040/835-712 7000004 

IŠČEM DELO - krojaška in šiviljska 
popravila. « 040/872-052 7oo96i6 

IŠČEM DELO likanje in pospravljanje v 
Kranju ali okolici, sem natančna. « 
041 /774-1 12 7oo9«74 

mailto:maiiogtasi@g-glas.si
http://www.aggaMt.ir.sl
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v POPOLDANSKEM času. od 16. do 
23. ure, vzamem otroka v varstvo. « 
041/214-262 7009615 

POSLOVNE 
PRILOŽNOSTI 
GOTOVINSKI KREDITI za vse zapos-
lene in upokojene. Lons, d. o. o., Gre-
gorčičeva 8. Kranj. « 04/23-66-808, 
051/387-7S3 700908I 

U R E J A M O najugodnejše kredite na 
hipoteko. OD ali pokojnino. V kreditno 
sposobnost se upo^evajo tudi do-
datek za malico, prevoz, otroški do-
datelc itd.. Planinšek k.d.. ŠinkovTum 
23. Vodice. « 031/206-352 7009?83 

KREDITI DO lO LET ZA VSE 
ZAPM TUDI ZA DOLOČEN 

ČAS, IN UPOKOJENCE 
do 50 % obremenitve, stare 

obveznosti niso ovira. Krediti 
na osnovi vozila in ieasingi. 

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

NUMERO UNO Robert 
Kukovec 5.p., Mlinska uL 22, 

Marib(̂ » telefon: 
02/2S2-48-26,041/750-560. 

STORITVE 
NUDIM 

ASFALTIRANJE tiakovar^ d̂ n̂ nšč. dovoz, 
poti. parMrišč. polag. robnkcv. praWi plošč, 
(zd. betonskih in kamnitih škarp. Acbrovic & 
Co, d.n.o., J«k)vskova 10. Kanvuk. 8 
01/83&46-14.041/680-751 /oob.SS 

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter. s. p.. 
Senično 7. Krize, tel.: 5&^5-170. 
041/733-709; žaluoje. rotoj. rolete, 
lamelne zavese, plise zavese, komamiki. 
fTBfkEB. 

B E L J E N J E notranjih prostorov, glaje-
nje sten in stropov, odstranjevanje 
tapet, dekorativni ometi in opleskJ vam 
to^litetno in ugodno nudi pleskarstvo 
Pavec Ivan s.p., Podbrezje 179. 
Naklo, « 031 /39-29-09 rooeooe 

CELOVTTE SEL ITVE pisam. arhivov, hiš, 
stanovanj, pianlnov. dostave blaga. 
och«zl... SELfTVE.Sl - selitve - prevozi -
avtovleka - po vsej Slo. www.selitve.si. 
Plaja d.o.o.. Hribemikova 2. g . « 
040/564-421 7009i5e 

OBŽAOOVANJE in p o c i n ^ tež^ dostop-
nhdrevQsAlioišadvabs.p., Spodnie\%tmo 
9. Križe. • 051/225^90 7000233 

PREKRIVANA STREH od 3.5 EUR/m2. 
Mark;>Def1inkap..Giavna cesta 12, Nakio. 
«040/484-118 

RTV SERVIS Šinko Marko s.p., C. na 
Klanec 53, Kranj, pop. TV, vkteo, maJih 
gos. aparatov, «04/233-11-99 

T E S N J E N J E O K E N IN VRAT uvožena 
tesnila do 3 0 % prihranka pri ogreva-
nju. Prepiha in prahu ni več! Zmanjšan 
hrup. 10 let garancije. B E & MA. d. o. 
o.. Eksieneva 6. Kamnik. 01/83-15-
057.041/694-229 7009323 

VAS OB B I L A N a boli gla/a? Upoštevajte 
nas nasvet ukrepaj pravočasno! V 
račuDovodskem servisu Pronet d.o.o., C. 
talc«v 39, Krv^ bomo p o s k M . da tazto-
gov za glavobol r« bo.. « 04/2-600600. 
HFO^PRONET^O^.SI 7000013 

IŠČEM 

VARSTVO z a ostarelo mamo, vsak 
drugi teden v mesecu (24 ur), v okolici 
Kranja. Nudim stanovanje, hrano In 
plačilo. « 051 /393-981 7oo9e85 

Z A 4 URE, v dopokianskem času od 
pon. do pet., ženska za pomoč v 
kuhinji, « 040/515-597 ;oo«9i 

ZASEBNI STIKI 
29-LETNO. preprosto, samsko dekle 
bi vas ze\e\o spoznati v trajno, resno 
razmeoe. 9 031/836^378 7008W8 

3 0 . 0 0 0 P O S R E D O V A N J . 11.000 
poznanstev v preteklem letu je karak-
teristika ženitne posredovalnice Zau-
panje za vse generacije, kJ posreduje 
po vsej Slo, « 03/57-26-319. 
031/505-495,031/836-378 7004038 

35-LETNA pneprosta ženska gče zveste-
ga, resnega nroškega, h kateremu bi s e 

0 3 1 / 8 3 ^ 7 8 700640» 

BREZPLAČNO spoznajte fante. Ženitna 
posredovalnica Zaupanje, p.p.40, Prebold. 
«03/57-26019,031/836-378 70okw& 

DEKLETA, brezplačno lahko spoznate 
fante za iskrene, resne, trajne zveze iz 
vse države, « 031 /836-378 7004i2e 

OBVESTILA 
AVTOBUSNI PREVOZI Rant s.p.. Tr-
nje 38, Železniki, tel 041/441-129 -
v ^ i m o vas. da pričakate novo leto na 
dalmatinskem otoku Visu od 29. 12. 
do 1.1. 2008 7009706 

RAZNO 
PRODAM 

6 NOVIH flanelastih rjuh, ugodno. '« 
04/574-46-59 7009«7I 

ALUMINIJASTE posode, 25 in 10 I. 
«04/514-72-94 70096» 

ELEKTROMOTORJE, trofaznl, 1400 
obratov in plastične gobice dot. 56cm.vi5. 
38 c m . « 04/51(^71-41 7oo©e52 

LUPO S svettto, triuatno povečanje, cena 
po dogovoftj, « 04/512-27-94 7ooe627 

U S N J E N , potovalni kovček, ohranjen, 
nov in ptičjo kletko 40x20x45, « 
04/25-11-978 7009643 

Z A J C E , stare 2 mes., zajca za pleme, 
enciklopedijo likovne um.. 4 knjige, 
colarrce. « 040/239-365 7009673 

KUPIM 

APARAT za Striženje psa pudlja - iz-
jemno mehka dlaka. « 031/767-560 

Kdor živi v spominu drugih, 
ni mrtev, je samo oddaljen. 
Mrtev je tisti, ki ga pozabijo. 

(Kant) 

ZAHVALA 

Tiho je zaspal naS dragi 

M A R J A N JUGOVIC 
Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste ga imeli radi. ga spoštova 
li in se od njega poslovili. Zahvaljujemo se vsem sorodnikom 
sosedom, sodelavcem, prijateljem in znancem za besede tolaž 
be, izrečena ustna in pisna sožaJja ter darovano cvetje in sveče 
Hvala pevcem, govorniku in vsem, ki ste ga pospremili na nje 
govi zadnji poti. Ohranimo ga v naših srcih. 

Žalujoči: žena Jelka, hčerki Vlasta in Lea z družinama 
Kranj, 13. decembra 2007 

Če bi solza obudiia, ZAHVALA 
te črna zemlja ne bi krila. ,, , . . , . . . 

V 31. letu starosti nas je nenadoma zapustil dragi sin, nečaJc m 
bratranec 

BOŠTJAN ŠTEFE 
1. 7. 1977 • 8.12. 2007, z Olševka 61 pri Preddvoru 

Iskreno se zahvaljujem sorodnikom, sosedom, bivSim sodelav-
cem, prijateljem in znancem za izrečena sožalja v teh težkih tre-
nutkih. Hvala za denarno pomoč in sveče. Vsem hvala, ki ste ga 
v tako velikem številu pospremili na njegovo zadnjo pot. Poseb-
na hvala nosačem, gasilcem z OlSevka, duhovnikoma iz Šenčur-
ja in Olševka, pevcem Zupan in pogrebni službi Navček. 
Se enkrat iskrena hvala vsem imenovanim in neimenovanim. 

Žalujoča mami Kristina in ostalo sorodstvo 
Olševek, 11. decembra 2007 

V SPOMIN 

Z nami si bil in v naših srcih boš vedno ostal 

VIKTOR G R M 
6. 9 . 1932 - 1 9 . 1 2 . 1 9 9 9 

Hvala vsem, ki se ga spominjate. 

Vsi njegovi 
Kranj, Dvorje, 19. decembra 2007 

ZAHVALA 

V 73. letu je po dolgotrajni bolezni sklenil življenjsko pot mož, ata 
in stari ata 

FRANC PETERNEL 
Korošcev ata iz Gorenje Žetine 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom, sorodnikom, prijateljem, 
znancem, SB Jesenice, ZD Škofja Loka ter pogrebnemu zavodu 
Akris za vso pomoč, za izrečena sožalja. za podarjeno cvetje in 
sveče. Hvala g. župniku za lepo opravljen pogrebni obred in lepe 
poslovihie besede. Hvala tudi pevskemu zboru za zelo lepo zapete 
pesmi. Hvala tudi vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili 
k večnemu počitku. 

Žalujoči: žena Fani, hčerki Zdenka in Marija z driižinama ter sin Janez 

ZAHVALA 

V 94. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, oče, brat, stan ata, 
stric in last 

ALOJZIJ RAKOVEC 
p. d. Jurežev ata iz Sp. Besnice 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom, sorodnikom, vašča-
nom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, darovano 
cvetje, sveče in svete maše. Posebna zahvala sosedam Metki in 
Minki, nosačem, župniku Vinku Malovrhu za obiske na domu 
in pogrebni obred, dr. Jožefi Jeraj in patronažni sestri ge. Mar-
tini Stile za pomoč. 
Hvala tudi Gasilskemu društvu Besnica, Zavarovalnici Triglav 
za podarjeno cvetje in pogrebni družbi NavČek. 
Iskrena hvala vsem vam, Id ste nam kakorkoli pomagali in nas 
tolažili ob bole6 izgubi. 

Vsi njegovi 
Besnica, Ljubno, Kranj 

Vsi bližnji, ki smo jih ljubili, 
nas s smrtjo niso zapustili. 
V ljubezen so se spremenili, 
z njo naša srca napolnili. 

V SPOMIN 

Jutri, v soboto, 22. decembra 2007, mineva leto, odkar nas je zapustila 

IVANKA OVSENIK 
Blažunova mama 

Vsem, ki obiskujete njen grob in prižigate sveče, iskrena hvala. 

Vsi njeni 

ZAHVALA 

V 84. letu starosti nas je za vedno zapustila draga mama, 
babica, prababica, teta in tašča 

JULIJANA A N Ž I Č 
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja. podarjeno cvetje, sveče in svete maše. 
Hvala sodelavcem in sindikatu Iskratel Electronics, veterankam 
PCD Zg. Bmik, g. župniku, nosačem, pevcem in trobentaču za 
zaigrano Tišino ter pogrebni službi Jerič. Posebna zahvala osebju 
UKC Ljubljana oddelka za nevrokirurgijo in Splošni bokušnid Je-
senice za vso pomoč in nego v njenih zadnjih dneh življenja. Vsem 
imenovanim in neimenovanim še enkrat iskrena hvala. 

Vsi njeni 
Zg. Bmik, Komenda, Podnart 

ZAHVALA 

V 81. letu starosti nas je nenadoma zapustila 

PAVLA POLAJNAR 
roj. Lavtar, Koreninškova mama iz Kokre 

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
sodelavcem. Društvu upokojencev, Ani in vsem, ki ste jo imeli 
radi. Zahvaljujemo se za izrečena sožalja. darovano cvetje, 
sveče in številno spremstvo na njeni zadnji poti. Zahvala vsem 
za kakršnokoh pomoč v težkih trenutkih. 

Vsi njeni 
Kokra, Predoslje, Šenčur, Orehek, 6. decembra 2007 

http://www.selitve.si
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A N K E T A 

Okraševanje za 
praznike 
MAIA BERTONCEL; 

Pred vrati so božični in no-
voletni prazniki. Na to opo-
zarjajo tudi lučke, ki že ne-
kaj časa krasijo predvsem 
trgovske centre in središča 
mest. Kako pa vi za praznike 
okrasite svoje domove? 

foto: Cotud Kj»<ii 

Crega Lunar, Medvode: 

"Držim se načela, da se sta-
novanje krasi na božični 
večer, ne pa teden dni prej 
ali kot trgovski centri že 
pred novembrom. Postavim 
smreko, jaslice, torej skrom-
no in v družinskem krogu." 

Boštjan Pavlič, Coričane: 

"Letos smo doma že okrasi-
li. To smo naredili tako kot 
ponavadi: okrasili smo 
smrekico, dali na hišo lučke 
za pravo praznično razpo-
loženje. Mora se namreč 
vedeti, da so prazniki." 

Rezi Bobnar, Codešič: 

"Okraševanaje doma za 
praznike mi veliko porreni, 
vendar tik pred prazniki, ne 
pa že en mesec prej. Nare-
dim tudi jaslice. Sedaj, ko 
ni več donna otrok, je tudi 
okraševanja manj." 

Peter Tehovnik, Medvode: i Ines Hižar, Medvode: 

"Okrasimo jelko ter okrog 
oken, nič posebnega. To je 
tradicija. Nekateri pa prav 
tekmujejo, kdo bo imel bolje 
okrašeno. Ljudje z okraše-
vanjem pretiravajo. Vse je 
preveč skomercializirano." 

"Zelo mi je všeč, da se za 
praznike okrasi, da je praz-
nično razpoloženje. Okrasi-
la sem že pisarno v službi, 
domače sobe pa še ne. Vsa-
ko leto si vzamem čas tudi 
za izdelovanje voščilnic." 

Najbolj jim godi pozornost 
Stanovalci v škofjeloškem centru starejših so bili letos nadvse veseli pozornosti, ki so jim jo izkazale 
odbornice Rdečega križa Kamnitnik. Več od daril jim pomeni pozornost. 

DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Škoija Loka - Članice krajev-
nega odbora Rdečega križa 
Kamnitnik, ki ga vodi Ivica 
Kožuh, v njem pa deluje 
enajst prostovoljk, vsako leto 
za praznike obiščejo ostarele 
I j u i , svoje nekdanje krajane, 
ki sedaj živijo v domovih 
upokojencev. Največ jih je 
v domačem, škofjeloškem, 
pa tudi v Medvodah, Cmeni 
Vrhu, na Bokalcah, v Pred-
dvoru, Gornjem Gradu, Hor-
julu ... "Obiščemo vse starej-
še nad 75 let, ki se niso mogli 
udeležiti srečanja, ki ga prire-
jamo za starostnike v našem 
kraju, med njimi tudi za 
naše ljudi po domovih," pove 
Ivica Kožuh, ki je v družbi še 
šestih odbomic letos obiskala 
14 starostnikov v Centru sle-
pih, slabovidnih in starejših v 
Škofji Loki. S petjem in igra-
njem so jih razveselili glasbe-
niki Jožica Kovič, Tine Jenko 
in Ivan Arhar ter osnovnošol-
ki iz šole v Stražišču Selena 
in Tjaša Benedik. 

Stanovalke škofjeloškega 
centra, ki so obiskovalce 

sprejele v četrtem nad-
stropju doma, so bile vesele 
obiska, novoletnih daril, 
predvsem pa pozornosti, ki 
j im jo vsako leto izkazujejo 
prostovoljke. 83-letna Mari-
ja Skumavec in tri leta 
mlajša Anica Jamnik v 
domu živita osem let, prej 
sta 27 let stanovali skupaj. 
"Zelo lepo, da so obiski vsa-
ko leto, da pišejo za rojstne 
dneve in dan žena, da nas 
obiščejo, pogostijo in obda-
rijo ob novem letu," pravita 
prijateljici, ki jima sicer v 
domu ni nikoli dolgčas. 
Marija kl jub temu, da je 
slepa, še vedno rada plete. 
Kar jima v prazničnih dneh 
ni všeč, pa je pokanje pe-
tard. Najstarejša med stano-
valkami s Kamnitnika, 92-
letna Marija Balderman, 
Mimi za prijatelje, je bila v 
svojih aktivnih letih tudi 
sama prostovoljka Rdečega 
križa in je vesela, da se jih 
spomnijo sedanje aktivist-
ke. 85-letna Marta Pegam 
pa v domu živi pet let. Ž e 
sama je želela napisati za-
hvalni prispevek za časopis. 

Prostovoljke RK Kamnitnik s o obiskale in obdarile svoje 
sokrajane, ki sedaj živijo v domu starostnikov. 

tako navdušena je nad vsa-
koletnim obiskom. "Pri 
Rdečem križu za Kamnitni-
kom so res pozorni, da nas 
vsako leto obiščejo, mislim, 
da nikjer drugje tako. Zato 
se čutimo dolžne, da se jim 
na primeren način zahvali-
mo. Z a nas je to enkraten 

dogodek: k nam prinesejo 
del zunanjega življenja, 
vselej nam prijazno postre-
žejo, pripeljejo glasbene 
goste in prinesejo darila. 
Največ nam je vredna po-
zornost. Upam, da bodo to 
lepo navado obdržali tudi 
potem, ko nas ne bo več." 

Banke pred prazničnimi dnevi le do 12. ure 

Banke in hranilnice, ki so članice Združenja bank Slovenije, 
so se dogovorile, da bo ob koncu leta veljal za stranke spre-
menjen poslovni čas. V ponedeljek, 24. decembra, in v 
ponedeljek, 31. decembra, bodo odprte le do 12. ure. C. Z. 

Mladoporočenci 

V Kranju so se 15. decembra poročili: Bojan Burjek in Dani-
ela Jordanova ter Franc Kern in Maja Vesel. Mladoporočen-
cem čestitamo in jim s čestitko, prejeto na matičnem uradu, 
podarjamo polletno naročnino na Gorenjski glas. 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 

Konec tedna bo večinoma jasno. Zjutraj in dopoldne bosta 
po kotlinah megla in nizka oblačnost, jutra bodo precej 
hladna. V višjih legah bodo temperature nekoliko višje. 

Agencij« RS ZJ okolic, Urad u Meleoflogijo 
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Gorenjska banka bo izplačala vmesno dividendo 

Gorenjska banka bo delničarjem (po stanju delniške knjige 
na zadnji letošnji dan) 1 0 . januarja izplačala 20 evrov 
vmesne dividende na delnico, pri tem pa bodo posamezni-
ki (fizične osebe) zaradi plačila davka prejeli za petino nižje 
nakazilo. Uprava in nadzorni svet sta ocenila, da banka 
uspešno posluje in da bodo letošnji rezultati zelo dobri. 
Čeprav poslovno leto še ni končano, je že znano, da bo do-
biček dosegel skoraj 65 milijonov evrov, kar je glede na viši-
no zneska največ doslej, in da bodo presegli 18-odstotno 
donosnost kapitala. Banka bo po oceni uprave in nadzorne-
ga sveta uspešnost letošnjega poslovanja lahko potrdila 
tudi z izplačilom dividende, ki bo višja kot v preteklih letih. 
Vmesna dividenda predstavlja približno tretjino lanske divi-
dende, dokončno odločitev o delitvi bilančnega dobička pa 
bodo predvidoma sprejeli maja prihodnje leto. C. Z. 

GLASOV jEŽ 

Namesto božičnice popust za petarde 

V prejšnji številki Gorenjskega glasa smo delodajalce 
vprašali, ali bodo zaposlenim izplačali božičnico ali 13. 
plačo. Na članek se je odzvala bralka, ki nam je sporočila, da 
so ponekod pri plači dobili bone za prehrano, drugod kole-
dar, v enem od škofjeloških podjetij pa kažejo drugačno 
skrb za zaposlene, dobili so kupon! In kakšen je ta kupon.' 
Za lo-odstotni popust pri nakupu pirotehnike! Torej zgolj 
popust za petarde in domače ognjemete, za opečene prstke 
in črn pogled, Žalostno! 
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Casino Tivoli 
IGRALNI SALON 

L E S C E - A O V E N U A i CASINO TIVOLI LESCE 
Hraska cesta 21, SI-4248 Lesce, t: 04/ 532 55 60 

w: www.casino-tivoli.si e: infoiscasino-tivoli.si 
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