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Koledniki 
Kranjski furmani ohranjajo tradicijo nad tristo let 
starega kranjskega obrednega koledovanja. 

JOŽE KOŠNJEK 

Kranj - Po nekaj letih so 
včeraj Gorenjski glas znova 
obiskali božično-novoletni 
koledniki Kranjski furmani, 
ki delujejo pri akademski fol-
klorni skupini Ozara s Prim-
skovega v Kranju. Furmani 
že 16 let v boži6iem in novo-
letnem času hodijo od vrat 
do vrat in z nad tristo let sta-
ro kranjsko obredno koledni-
co prinašajo veselje in vošči-
jo srečo. Z njimi koleduje 
tudi kranjski nočni čuvaj iz 
sredine 19. stoletja, koledni-
ške pesmi pa spremlja izvir-
ni hudičev boben, ki so ga 
med begom pred Dunajem 

pustili poraženi turški jani-
čarji. Kranjski furmani, ki 
jih vodi Adrijan Novak, z 
njim pa koledujejo še Brane 
Šmid, Dejan Hodnik, Matija 
Koritnik, Matej Ostojič, Ma-
tej Zelnik, Roman Zupanec, 
Niko Štem, Ljubo Kova6č in 
kranjski nočni čuvaj Mare 
Mervič, s polnim košem pes-
mi in glasbo vedrijo ljudi. Za 
slovo zapojejo staro sloven-
sko božično pesem Oh, za-
kaj ne spiš ... Naši predniki 
so jo peli, preden se je tudi v 
naših krajih razširila Sveta 
noč. Naj se uresniči koledni-
ško voščilo: tristo blagrov, tri-
sto sreč, naj mine leto brez 
nesreč! Kranjski furmani med koledovanjem v Gorenjskem glasu /Foio:cor«c)Kavjii 

Potopili so božično drevesce 
Potop božičnega drevesca je k jezeru Črnava na božič privabil veliko ljudi, 

DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Preddvor - Že sedmič zapo-
red so v jezero Čmava potopi-
li osvetljeno božično dreves-
ce. Kot so slišali številni gle-
dalci, ki so pozno na božični 
popoldan prišli k jezeru Čma-
va, je to že sedmi potop dre-
veščka in peti, odkar ta do-
godek pripravlja Turistično 
društvo Preddvor. Jezero je 
bilo zamrznjeno, po osem 
centimetrov debeli ledeni 
skorji so se sprehajali obisko-
valci, prireditelji pa so z bakla-
mi spremljali potapljače 
kranjskega potapljaškega dru-
štva Som. ki so se pri pomolu 
hotela Bor spustili v jezero in 
pod ledom plavali do paviljo-
na. Na tem mestu je bil lede-
ni oklep odstranjen in tam je 
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bilo že pripravljeno osvetljeno 
t)0žičn0 drevo, ki so ga potap-
ljači potegnili v globino. Ž e 
sam potop drevesca z lučka-
mi, ki so ponoči sijale iz vode, 

je posebnost, obiskovalce pa 
je navdušil tudi glas potaplja-
ča, ki se je po radijski zvezi 
oglasil iz globine in sporočil, 
da je potop uspel. Dogodek je 

spremljala glasba Kranjskega 
kvinteta, rogistov iz Stranj pri 
Kamniku in domačih harmo-
nikarjev, prireditev pa je pove-
zoval Brane Ukozar. 
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Naslednja številka Gorenjskega glasa bo Izšla 
v ponedeljek, 31. decembra. 
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AKTUALNO 

Festivalno dvorano na 
Bledu bodo obnovili 

Festivalna dvorana na Bledu je bila 
zgrajena leta 1961. Zadnjič so jo ob-
novili leta 1989. Postala je zastarela, 
zato jo bodo začeli spomladi obnav-
ljati, pri tem pa bodo morali upošte-
vati. da je arhitekturni spomenik. 

R A Z G L E D I 

Šestkrat izvoljeni 
predsednik 

Janezu DmovSku se je pred dnevi iz-
tekel mandat predsednika Republike 
Slovenije. Miha Naglič ugotavlja, da 
je Drnovšek tisti slovenski politik, ki 
Je bil največkrat Izvoljen na eno od 
predsedniških funkcij. 
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KMETIJSTVO 

Priznanje spodbuda 
za naprej 

Med najbolj skrbnimi lastniki gozdov 
v Sloveniji je tudi janež Rant iz Suše 
nad Hotavljami v Poljanski dolini. 
Nagrajenec pravi, da je treba v gozdu 
Stalno delati in ga negovati. Na 22 
hektarih gozda posekajo letno približ-
no 150 kubičnih metrov lesa. g 

Z A D N J A S T R A N 

Betlehem v Predosljah 

Igralci KUD Predoslje so v sredo zve-
čer na župnijskem posestvu pod 
vodstvom režiserja Sebastijana Sajo-
vica prvič uprizorili žive jaslice. Prvo 
predstavo, ki jo bodo v prihodnjih 
dneh še ponavljali, je spremljalo 
okrog tristo ljudi. 
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VREME 

V petek in soboto bo po kotlinah 
oblačne in megleno, v vi^ih 
legfih pa preiežno jasno. V 
ned^o bo pretežno oblačno, 
proti večeru bo rahlo snežilo. 

6/-rC 
Juiri: pretim oblačno 
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POLITIKA danica.zavri@g-glas.si 

Vsi predsednikovi možje 
DANICA ZAVRL Ž L E B I R 

Ljubljana - ... in žene, kajti 
novi predsednik države Da-
nilo Tiirk ima v svoji ekipi 
zastopana oba spola. Dan po 
prevzemu uradnih predsed-
niških dolžnosti je javnosti 
predstavil ekipo najožjih so-
delavcev. Vodja predsedni-
kovega kabineta bo Mojca 
Seliškar Toš, doslej tajnica 
pravne fakultete. Generalni 

' sekretar v uradu predsedni-
ka republike bo Stojan 
Tramte, doslej direktor ura-
da za tehnično pomoč in 
splošne zadeve v službi vla-
de za evropske zadeve. Sve-
tovalka za odnose z javnostjo 
bo Melita Župevc, ki je skr-
bela za stike z javnostjo tudi 
v času predsedniške volilne 
kampanje. V uradu še na-
prej ostaja Magdalena To-
vornik, ki je bila zaposlena 
tudi v uradu Janeza Drnov-
ška. Med svetovalci so še 
Dušan Snoj, nekdanji slo-
venski veleposlanik v Rusiji 
in novinar, ki bo svetovalec 
za diplomatska vprašanja. 
Erik Kerševan s katedre za 
upravna vprašanja pravne 
fakultete bo svetovalec za 
pravna vprašanja. V ožji eki-

pi predsednikovih mož sta 
tudi Gorenjca, Franci Perčič, 
ki ima bogate izkušnje v po-
slovnem svetu in v odnosu z 
mediji in bo predsednikov 
svetovalec za stike s poslov-
nim svetom in civilno druž-
bo, ter Bojan Potočnik, ne-
kdanji vršilec dolžnosti ge-
neralnega direktorja sloven-
ske policije, strokovnjak za 
varnostna vprašanja, ki bo 
predsednikov svetovalec za 
vamostna vprašanja. V ura-
du ostaja Š|}ela Furlan, sve-
tovalka bivšega predsednika 
republike Milana Kučana," 
odhajata pa nekdanji posla-
nec LDS in Dmovškov sve-
tovalec Maksimiljan Lavrinc 
ter Dmovškov svetovalec za 
zunanjo politiko Ivo Vajgl. 
Med prvimi nalogami novi 
predsednik države Danilo 
Turk omenja srečanji s 
predsednikoma parlamenta 
in vlade, Francetom Cukjati-
jem in Janezom Janšo, v pr-
vem četrtletju leta 2008 želi 
opraviti obiske v sosednjih 
državah, pri predsedovanju 
Slovenije Evropski uniji pa 
se namerava "na ustrezen 
način" vključiti v obisk Ev-
ropske komisije, načrtovan 
za 8. januarja. 

L)UBL)ANA 

Prva seja, prvi veto 

Državni svetniki so na izredni seji pred božičem izglasovali 
odložilni veto na zakon o pacientovih pravicah. Predlagatelji 
so menili, da pri snovanju zakona niso bili upoštevani pred-
logi civilne družbe. Tone Peršak je v utemeljitvi poudaril, da 
zakon ne ureja pravic pacientov na ustrezen način, pravice 
so ostale razpršene in jih pacienti ne bodo mogli uveljavljati. 
Ministrica za zdravje Lucija Mazej Kukovič je branila zakon, 
čeS da so pri njegovem snovanju upoštevali tudi predloge ci-
vilnih združenj bolnikov in k zakonu sprejeli vrsto dopolnil. 
Toda državni svet je izglasoval veto, zakon pa mora znova v 
državni zbor, kjer mora dobiti podporo 46 poslancev. V dru-
gi in tretji obravnavi je dobil šibko podporo, nasprotovali so 
mu namreč v vseh opozicijskih poslanskih skupinah, kritični 
pa so bili tudi v koalicijski DeSUS. D. Ž. 

LJUBLJANA 

Mufti pričakuje medverski dialog 

Mufti islamske skupnosti v Sloveniji Nedžad Crabus je v bo-
žični poslanici ljubljanskemu nadškofu in metropolitu Aloj-
zu Uranu izrazil pričakovanje, da bodo med predsedova-
njem Evropski uniji skupaj pospešili medverski dialog in v 
Sloveniji še naprej razvijali strpnost in spoštovanje vseh lju-
di. Poudaril je, da imajo kristjani in muslimani veliko skup-
nih točk, med katerimi so tudi etika, spoštovanje boga In so-
seda. Od dialoga na osnovi teh vrednot bodo po njegovem 
mnenju imeli korist vsi državljani Slovenije. Izrazil je vese-
lje, da se je papež Benedikt XIV. pozitivno odzval na musli-
mansko iniciativo za dialog s kristjani. J. K. 

Med prazniki bomo skrajšali delovni (as v malooglasni službi, odprto bo: 
v ponedeljek, 31.12., od 8. do 12. ure. 

urilo 
izžrebanemu naročniku časopisa 

Gorenjski Glas 

Knjigo prejme MARIJA STOJANOVIČ iz Kranjske Gore. 

Vrača se pozitiven duh 
Katarina Kresal, od maja letos predsednica stranke LDS, je pred nedavnim obiskala Gorenjski glas. 

DANICA ZAVRL Ž L E B I R 

Vaša stranka je v zadnjih le-
tih največ izgubila: oblast in 
veliko članstva. Kakšen je 
vaš načrt, kako revitalizirati 
stranko? 

"Stranka je izgubila, pred-
vsem ker je bila dolgo na ob-
lasti. Imela je tudi notranje 
probleme, ki pogosto nasta-
nejo, ko se vladajoče stranke 
preselijo v opozicijo. Posa-
mezni naši člani so postali 
nezadovoljni s svojim po-
ložajem in s pozicijo stranke, 
niso se znali spoprijeti z nje-
no novo, opozicijsko vlogo, z 
njeno drugačno politiko. A 
stranka ni razpadla, temeljne 
vrednote so ostale neokrnje-
ne, članstvo se je celo poveča-
lo, mnogo več ljudi vanjo 
vstopa, kot jih je izstopilo. Je 
pa res, da so izstopili dani, ki 
so bili vidni obrazi za našo 
stranko, zato tudi občutek, 
da jo je zapustilo veliko Čla-
nov. Naša baza je ostala eno-
tna, lokalni odbori, 220 jih 
je, delujejo, članstvo pa kre-
pimo z novimi ljudmi. Spre-
menjena situacija te strezni, 
z jasnejšim pogledom ugoto-
viš, kje so problemi. Mislim, 
da je stranka veliko premalo 
komunicirala navznoter, 
zato tudi zunanjim glaso-
vom ni vedno znala pravo-
časno prisluhniti. Po petih 
mesecih, odkar sem pred-
sednica LDS, lahko rečem, 
da smo ta del notranje kon-
solidacije izpeljali. V stranko 
se je vrnil pozitiven duh, vr-
nila se je povezanost, člani 
pa vidijo v tej novi poti mož-
nost za razvoj. V resnici me 
prav ta ambicioznost naših 
članov motivira in mi daje 
možnost, da si tudi sama 
upam in dosežem več." 

Kakšen je vaš slog vodenja? 
"Vsak ima svoj stil in me-

tode, jaz sem zelo delaven in 
organiziran človek, imam 
ogromno energije. Vse te 
lastnosti sedaj usmerjam v 
to, da bi bila stranka čim bo-
lje organizirana, da bi čim 
bolje delovala, bila čim bolj 
odzivna. Veliko dam na hi-
trejši in boljši pretok infor-
macij med centralo in lokal-
nimi odbori po vsej Sloveni-
ji. Informacijske poti so od-
prte za vse pobude, za vsake-
ga člana, z menoj se da dobi-
ti sestanek zelo hitro, kljub 
nabitemu umiku. Svoje zna-
nje in izkušnje poskušam 
usmeriti v to, da bi ta stranka 
bila čim bolj samozavestna, 
usmerjena v prihodnost, 
učinkovita. Veliko dam na 
notranjo demokracijo. O 
vseh bistvenih odločitvah 
razpravljamo v notranjih 
organih, da dobijo čim širši 

konsenz. Tak pristop je nale-
tel na zelo pozitiven odziv in 
v stranki so zadovoljni s tem, 
da imam odprt stil, da jih po-
slušam in upoštevam." 

pri amandmajih, pri poziva-
nju k pravemu načinu pristo-
pa k problemom. Ne gre za 
kritizersko držo: če menimo, 
da kake rešitve za Slovenijo 

sposobni pošteno delovati 
za skupno dobro. Vsaka res-
na politična stranka želi v 
roke dobiti možnost vode-
nja politike države, saj ima-

V stranko ste privabili ugled-
na imena iz gospodarstva. 
Kaj ste s tem želeli doseči? 

"Stranka se prenavlja in 
konkretizira programske vse-
bine, zato želimo izpopolniti 
in okrepiti tudi programske 
odbore. Že doslej smo imeli 
veliko strokovnjakov na posa-
meznih področjih v stranki, 
na našo jasno ambicijo po 
novem in svežem pa so se že 
odzvali tudi novi sogovorniki. 
Poleg ljudi iz gospodarstva, 
od koder smo dobili Matjaža 
Gantarja, Boštjana Horvata, 
Draška Veselinoviča, Toneta 
Tumška, smo pred kratkim 
dopolnili tudi odbor za zdrav-
stvo, ki ga je prevzel znani 
zdravnik iz Postojne Alek-
sander Merlo, nekdanji po-
slanec LDS. Zelo aktiven je 
novi podpredsednik Slavko 
Ziherl. Na področju visokega 
šolstva smo se okrepili z ne-
.kdanjo direktorico primorske 
univerze Lucijo Čok, na po-
dročju kulture z direktorjem 
Festivala Ljubljaria Darkom 
Brlekom, za sodelovanje na 
področju informacijske druž-
be smo povabili Petra Gra-
ška, nekdanjega direktorja 
Adrie in Telekoma Slovenije. 
Vesela sem, da so se ti ljudje 
pripravljeni svoje znanje in 
izkušnje deliti z nami. Z nji-
mi imamo izredno močno 
ekipo, ki aktivno pomaga pri 
oblikovanju programa in 
dnevne politike. In še se 
bomo dopolnjevali." 

Vaša stranka je ostra opozi-
cija vladi Janeza Janše. Kaj 
vas predvsem moti v politi-
ki sedanje oblasti? 

"Kritiki smo, kjer je to po-
trebno. Smo konstruktivna 
kritika, zato smo zelo aktivni 
pri zakonodajnih pobudah. 

niso dobre, na to jasno in 
glasno opozorimo. Vloga 
opozicije je ravno v tem, da 
opozarja na napake in na 
dolgoročno škodo neprimer-
nih rešitev. Z oblastjo je tako, 
da rada zaspi na lovorikah in 
ni več pozorna, kaj ji govori-
jo ljudje. Tudi z LDS se je to 
zgodilo, ko v določenem tre-
nutku ni več znala prisluhni-
ti. Sedanja vladajoča koalicija 
je res veliko podporo, ki jo je 
dobila na zadnjih volitvah, 
štela za neomejeno poobla-
stilo za poseg v vse sfere na-
šega življenja, tudi v tiste, ki 
so po svoji naravi vezane na 
avtonomijo, od šolstva, 
zdravstva do medijev. To so 
bili posegi, za katere ocenju-
jemo, da so zunaj pristojno-
sti vlade in rušijo zgodovin-
sko pridobljeno avtonom-
nost celih družbenih podsi-
stemov. Enako menimo o ka-
drovskih menjavah na teh 
področjih, ki se še po treh le-
tih niso končale. Poleg tega 
ta vladajoča koalicija zahteva, 
da se ji omogoči vodenje brez 
kakršnegakoli glasu kritike, 
na kar pa, glede na dejstvo, 
da smo liberalna in demo-
kratska stranka, ne moremo 

' pristati. Bistvo demokracije 
je, da se poslušajo in slišijo 
druga mnenja, tudi kritika. 
Način dela vlade po našem 
mnenju ne omogoča razvoja 
države v smeri svobodomi-
selne, sproščene družbe, ki 
bi bila tudi gonilo razvoja Ev-
ropske unije. Bojim se, da s 
tako politiko stojimo na me-
stu ali celo nazadujemo." 

Kakšni so vaši cilji na volit-
vah? Boste še naprej v opozi-
ciji ali si spet želite na oblast? 

"Prav gotovo bomo ljudi 
poskušali prepričati, da smo 

mo v stranki zato kompe-
tentne ljudi. Na tem delamo. 
Program smo začeli graditi 
že mesece nazaj s serijo pro-
gramskih posvetov, na katere 
vabimo tudi zunanje stro-
kovnjake, ljudi nasprotaih 
pogledov, zato da slišimo 
različna mnenja, da vidimo, 
kje so najboljše rešitve za 
resnične probleme, ki muči-
jo ljudi. Imeli smo že dva po-
sveta s področja gospodar-
stva (o inflaciji in o mened-
žerskih odkupih), in posvet s 
področja zdravstva (kako do 
bolj učinkovitega in dostop-
nejšega zdravstva). Te posve-
te bomo še organizirali, do-
gnanja pa uporabili pri sno-
vanju konkretnih projektov 
naše politike. Ko na podlagi 
analiz vidiš, da ljudje izjavlja-
jo, da živijo slabše kot pred 
letom, se lahko pošteno za-
misliš: in to kljub visoki go-
spodarski rasti, ob mimi po-
Etični situaciji in ob vstopu v 
vse pomembne evropske in-
tegracije! Ob tem imamo ev-
ropske cene in neevropske 
plače. Meni ni prav, da ima 
osemdeset tisoč ljudi manj 
kot štiristo evrov plače. Drža-
va mora svojo razvojno stra-
tegijo znati obrniti tako, da 
bomo dostojno živeli. Naš 
dlj je, da bi bil splošni stan-
dard ljudi primerljiv z evrop-
skimi državami. Sedanja vla-
da pa se stalno primerja z ne-
kom na repu evropskih dr-
žav in se hvali s tem, da nam 
je bolje kot pred štirimi leti. 
Saj je vendar poslanstvo vsa-
ke vlade, da pelje državo na-
prej in da je Ijudern vsako 
leto bolje, ne pa da merilo 
svoje uspešnosti išče v prete-
klosti. Nam je merilo prihod-
nost in vse, česar še nismo 
dosegli." 

mailto:danica.zavri@g-glas.si
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Festivalno dvorano 
na Bledu bodo prenovili 
Ker v zadnjih osemnajstih letih ni bilo večjih vlaganj v zgradbo, je ta nujno potrebna obnove, začela 
pa naj bi se že spomladi. 

VILMA STANOVNIK 

Bled - Festivalna dvorana na 
Bledu je bila zgrajena leta 
1961 , že takrat pa je bila na-
menjena pripravi različnih 
kongresnih, kulturnih in 
drugih prireditev. Zaradi 
funkcionalne zastarelosti so 
jo nato ob svetovnem vesla-
škem prvenstvu leta 1 9 8 9 
p r e u r e ^ , kasneje pa - 2 iz-
jemo vgradnje klimatskih 
naprav - pomembnejših vla-
ganj v dvorano ni bilo. Tako 
je znova postala zastarela in 
ne ustreza več modernim 
standardom za organizacijo 
kongresnih in kulturnih pri-
reditev. Dvorana je last Ob-
čine Bled, upravlja pa jo Za-
vod za kulturo Bled, zato je 
direktor Matjaž Završnik 
predvideno prenovo blej-
skim svetnikom predstavil 
na zadnji letošnji seji občin-
skega sveta. Ker je Festival-
na dvorana Bled razglašena 
za arhitekturni spomenik, 
so v njej mogoča le obnovit-
vena dela in funkcionalne 
spremembe v notranjosti, 
morebitne dozidave pa bi 
bile možne le na severni 
strani. Kot je povedal Matjaž 
Završnik so po posvetu s 
strokovnjaki prišli do za-

FEST1\ALNA DVORANA BLED 

Festivalna dvorana na Bledu je arhitekturni spomenik, kar bo treba upoštevati tudi pri 
predvideni prenovi. / fo«> Ani« suiov« 

ključka, da naj bi v prvi fazi 
zamenjali sedeže v veliki 
dvorani, obnovili talne povr-
šine, odrsko opremo, fi^nk-
cionalno naj bi preuredili 
male dvorane v nadstropju, 
poleg velike dvorane naj bi 
klimatizirali tudi druge dele 
dvorane, kupili naj bi naj-
nujnejšo tehnično opremo 
in instalirali sistem brezžič-
nih računalniških povezav, 
preuredili naj bi tehnične 
prostore v prvem nadstrop-
ju, zgradili dvigalo, prenovi-
li sanitarije ter zamenjali do-

trajano opremo v sprejemni 
dvorani. Kasneje naj bi za-
menjali tudi kritino in se lo-
tili drugih posegov na objek-
tu. "Prenovo naj bi financi-
rali iz več virov. Del denarja 
bomo namenili iz lastnih 
sredstev od upravljanja Fe-
stivalne dvorane in Blejske-
ga gradu, del denarja naj bi 
prispevalo turistično gospo-
darstvo, ki bi z boljšo po-
nudbo Festivalne dvorane 
pridobilo bistveno več 
aranžmajev, del denarja pri-
čakujemo iz strukturnih 

skladov EU, del denarja za 
prenovo pa naj bi kot lastni-
ca namenila tudi občina iz 
proračuna," je svetnikom 
okvirni finančni načrt 2,1 
milijona evrov vredne pre-
nove obrazložil direktor Za-
vršnik in dodal, da naj bi se 
ta začela že spomladi. Nato 
so svetniki dali soglasje k 
predlagani prenovi, čeprav 
je bilo slišati mnenja, da bi 
Bled vendarle potreboval še 
večjo dvorano in da naj bi bil 
prispevek države in gospo-
darstva k prenovi večji. 

Odkrili bodo prvotni vhod v grad 
Občina Škofja Loka je leta 2006 uspela na državnenn razpisu in za triletno obdobje 2006-2008 
pridobila denar za obnovo loškega gradu. 

DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Škofja Loka - Celotna investi-
cija je ocenjena na 350 tisoč 
evrov. Polovico bo prispevala 
država, polovico občina. "Le-
tos potekajo dela v severo-
vzhodnem stolpu, vzpostavili 
bomo star, prvotni vhod v Lo-
ški grad, ki je bil v pritličju 
stolpa. Nekdanja klančina je 
še dobro vidna, zato jo je tre-
ba le očistiti in znova utrditi," 
je povedal Jernej Tavčar iz 
službe za stike z javnostjo ob-
čine Škofja Loka. "Pred pri-
četkom del je restavratorski 
center opravil sondiranja. Po-
kazale so se zanimive najdbe 
in odkritja: tlak nekdanje 
klančine, ostanki nekdanjega 
dvižnega mostu, ki ga bomo 
rekonstruirali in postavili na 
staro mesto. V pritličju stolpa 
so se odkrili stari tlaki in ne-
kaj starih poslikav na stenah: 
predvidevamo, da so najdbe 
iz 16. in začetka 17. stoletja. 

Na pročelju stolpa pa so se ob 
sondiranju v kar dveh linijah 
pokazale strelne line, ki jih 
bomo ob obnovi fasade tudi 
pokazali." 

Severovzhodni stolp bodo 
tudi statično sanirali, ob za-
ključku del spomladi 2008 
pa tudi v celoti obnovili fasa-
do, ki (je in bo) podobno po-
slikana, kot je stolp kapele, 
obnovljen leta 2004 . V celoti 
bodo obnovljeni prostori v 
pritličju severovzhodnega 
stolpa, ki predstavljajo naj-
starejši in s tem tudi z 
likovno-zgodovinskega sta-
lišča najkvalitetnejši del Lo-
škega gradu. Ti prostori so 
bili do sedaj neurejeni in 
zato tudi nedostopni. Z ob-
novo bo Loški grad pridobil 
kvalitetae prostore, ki jih bo 
Loški muzej uporabil za raz-
širitev svoje dejavnosti (lapi-
darij, muzejska trgovina, 
večji prostor za delavnice, in-
formacije ...). 

Prvotni vhod na Loški grad bodo obnovili do prihodnje 
pomladi. / FOIO: Cuizd KavtiC 

"Grad bomo z novim vho-
dom približali mestu, z 
manj strmo klančino bo 
grad obiskovalcem tudi laže 
dostopen. Predvsem pa se 
bo iz nove dostopne poti od-
prl popolnoma nov pogled 
na mesto, ki je danes zakrit 
in neznan. Odprl pa se bo 

tudi nov pogled na sam grad 
in s te perspektive lx)mo lah-
ko občutili veličino grajske-
ga poslopja in zaznali ne-
kdanji odnos preprostega 
človeka, podložnika do gra-
du in s tem tudi do njegovih 
prebivalcev," sporočajo z 
Občine Škofja Loka. 

Počasna država 
Borut Sajovic sprašuje ministra Podobnika, kdaj bo 
zagotovljen denar za odpravo posledic neurja. 

STO JAN SAJE 

Tržič - Čeprav je od jesenske-
ga neurja preteklo precej 
vode, v Tržiču niso zadovolj-
ni z uresničevanjem obljub 
države za finančno pomoč 
pri odpravljanju posle^c. Na 
probleme pri tem je tržiški 
župan in poslanec Borut Sa-
jovic opozoril na decembrski 
seji Odbora državnega zbora 
RS za okolje in prostor. Mi-
nistra za okolje in prostor je 
vprašal, koliko denarja bodo 
namenili za urejanje porečij, 
pa kdaj bo na vrsti nujno 
vzdrževanje vodotokov v ob-
čini Tržič. 

Župan Sajovic je spomnil, 
da je neurje povzročilo pri 
njih za 3,8 milijona evrov 
škode na vodotokih. Vodarji 
so poravnali za približno sto 
tisoč evrov škode. Več bodo 
sami namenili iz občinskega 
proračuna, ki je zadolžen za 
okrog pet milijonov evrov. 
Ko kličejo vodarje za doda-
ten denar, jim odgovarjajo, 
da ga ni. Gorenjska naj bi 
dobila le 2,5 milijona evrov, a 

ne iz proračunske rezerve, 
kot je sklenila vlada že okto-
bra. Denar naj bi vzeli iz red-
nih dejavnosti vodarjev v letu 
2008, kar bo le j)ovečalo pro-
bleme. V občini Tržič bi z 
250 tisoč evri očistili shiige 
voda, ki so zasute že desetlet-
je in več. Ce država ne bo za-
gotovila denarja za popravilo 
jezov in zagotovitev pretoka 
hudournikov, bo škoda ob 
naslednjem neurju veliko 
večja. In kdo bo takrat pre-
vzel odgovornost, je še vpra-
šal ministra poslanec LDS iz 
tižiške občine. 

Minister Janez Podobnik 
je zagotovil, da sklep vlade 
velja. Od 11 milijonov evrov 
za sanacijo škode dobijo 
šest milijonov občine in pet 
milijonov vodarstvo. Za 
polovico slednje vsote so 
podpisali dogovore, drugo 
polovico pa bodo skušali za-
gotoviti do konca leta. Ves 
denar bodo namenili za sa-
nacijo vodotokov še pred 
rednim vzdrževanjem pri-
hodnje leto, je obljubil mi-
nister Podobnik. 

KRANJ 

Davkarija v novih prostorih 

Davčni urad Kranj, ki je doslej posloval kar na treh lokacijah, 
se bo v prvih dneh prihodnjega leta preselil v nove prostore 
na Koroški cesti 21. V nove poslovne prostore se bo v prvih 
dneh januarja v celoti preselila tudi Izpostava Kranj, tako da 
bodo davčni zavezanci po novem vse svoje zadeve urejali na 
enem mestu. Ob selitvi bodo poskrbeli tudi za racionaliza-
cijo poslovanja. "Zavezancem bomo tako zagotovili kako-
vostnejše In hitrejše storitve," obljublja direktorica kranjske-
ga davčnega urada Cilka Habjan. M. R. 
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GORENJSKA 

KRATKE NOVICE 

BLED 

Krog prijateljstva in zabava na snegu 

Blejske novoletne prireditve se bodo danes nadaljevale z ob-
iskom dedka Mraza v kulturnem domu Bohinjska Bela ob 
17. uri, v Vili Bela pa bo ob 20. uri koncert godalnega kvarte-
ta Feguš ob 15-letnici. Vstop je prost. Dedek Mraz s čarode-
jem Branetom in zajčkom Sportyjem bo jutri ob n. uri obis-
kal tudi otroke v kulturnem domu v Zasipu, na terasi kavar-
ne Park pa bodo člani pouličnega gledališča ob 17. uri upri-
zorili blejsko legendo. Prav tako ob 17. uri se bo začela no-
voletna zabava na snegu na Straži, ob 20. uri pa bo v festi-
valni dvorani prireditev Veselo po domače. V nedeljo od 12. 
ure naprej bo živahno ob pešpoti ob jezeru, kjer se bodo na 
stojnicah prestavili društva in klubi z blejske občine, ob 15. 
uri se bo v Veliki ZakI začel otroški tabor, na terasi kavarne 
Park pa bo med 14. in i6. uro potekala kreativna delavnica 
za otroke, nato pa bodo nastopili bruhalci ognja, vsa prizo-
rišča ob jezeru pa bo popoldne obiskoval dedek Mraz. 
Pod kavarno Park bo med 17. in 18. uro promenadni koncert 
Godbe Gorje, ob 17. uri pa se bo začel tudi sprevod z 
baklami ob jezeru. Na terasi bo mogoče dobiti eno od tiso-
čih bakel s katerimi bodo obiskovalci objeli jezero v soju 
luči. Točno ob 17.30 se bodo skupaj ozrli na razsvetljeni 
otok in prisluhnili pritrkavanju zvonov iz blejske farne 
cerkve in cerkve na otoku. V. S. 

ŽIROVNICA 

Šola in kulturno društvo poglobila sodelovanje 

Pred kratkim sta predsednik Kulturnega društva dr. France 
Prešeren Žirovnica Jože Resman in ravnatelj OŠ Žirovnica 
Valentin Sodja podpisala pogodbo o kulturno-umetniSkem 
sodelovanju na področju glasbene, gledališke in recitatorske 
dejavnosti. Učenci bodo tako lahko na različnih prireditvah 
v občini in zunaj nje uresničevali svoje talente na teh podro-
čjih. Otroški in mladinski pevski zbor bo še naprej vodila 
Siavlca Magdič, za dramsko-recitatorski krožek pa bo skrbe-
la Lidija Skoporec. A. H. 

RADOVLJICA 

Predlagajo izredno sejo o letališču 

Enajst svetnikov Liste modrega sožitja. Glasu mladih Ra-
dovljica, Nove Slovenije in Slovenske demokratske stranke v 
radovljiškem občinskem svetu je 18. decembra predlagalo 
županu Janku S. Stušku sklic izredne seje občinskega sveta, 
na kateri bi obravnavali rešitev problemov pri delovanju in 
razvoju Alpskega letalskega centra v Lescah, za kar je skraj-
ni čas. Predlagatelji pričakujejo, da bo župan sklical izredno 
sejo v "razumnem roku". J. K. 

BOHINJSKA BISTRICA 

Vsak okrasek ena praznična želja 

V soboto je ob drsališču potekalo že tretje tekmovanje v 
okraševanju božičnih jelk. Tokrat se je žal prijavila samo ena 
skupina, zato sta organizatorja, LTO Bohinj in TD Bohinj, 
sklenila, naj vsakdo, ki želi, med prazniki in tudi kasneje 
obesi na eno izmed drevesc svoj okrasek in si ob tem nekaj 
zaželi. Skupino, ki je pripravila tematske okraske za svojo 
jelko, so sestavljala štiri dekleta iz Alpinističnega odseka 
Bohinj, Renata in Simona Cerkovnik, Lucija Odar ter Maja 
Gogala. Dve drevesci pa so okrasili kar predstavniki obeh or-
ganizatorjev in občinski svetnik Dušan jovič. Neokrašene so 
ostale tri jelke, ki sedaj čakajo, da nanje obesijo svoje želje 
mimoidoči občani in obiskovalci Bohinja. P. L. 

BOHINJSKA BISTRICA 

Zaključek praznovanja stoletnice turizma 

Pred pričetkom praznikov so LTO Bohinj, TD Bohinj in Mu-
zejsko društvo Žiga Zois v prostorih LTO Bohinj kot zadnje 
dejanje v sklopu praznovanja stoletnice organiziranega tu-
rizma v Bohinju odprli razstavo, ki v štirih delih predstavlja 
prva leta turizma v Bohinju. V pn/em delu so predstavljeni 
najpomembnejši možje, ki so očetje bohinjskega turizma. 
Drugi del prikazuje začetke in razvoj prometa v Bohinju, že 
takrat so na primer Imeli ob jezeru speljan električni vlakec 
za prevoz turistov. Tretji del sestavljajo turistične brošure in 
dokumenti z začetka 20. stoletja, med njimi tudi članek o 
Bohinju na štirih straneh v neki tuji turistični reviji. Četrti del 
razstave pa sestavljajo stare turistične razglednice, ki prika-
zujejo Bohinj, kakršnega danes ni več. P. L. 

Blejski lionsi za tri družine 
A L E N K A BOLE V R A B E C 

V Lions klubu Bled so 
sklenili, da neposredno pri-
skočijo na pomoč tistim, ki 
jih je vodna ujma v Bohinju, 
Ribnem in Kropi najbolj pri-
zadela. Njihovo vprašanje 
trem družinam, ki so utrpele 
hudo škodo, je bilo zelo pre-
prosto: "Kaj od gospodinj-
skih aparatov v dneh, ko ste 
začeli obnovo, najbolj potre-
bujete?" V Bohinju je bil od-
govor hladilnik, v Ribnem 
štedilnik in pomivalni stroj 
ter v Kropi pralni stroj. Klub 
je gospodinjske stroje v vred-
nosti 1400 evrov nabavil, po-
samezni člani so jih razvozi-
li na prizadete domove. Na 
zadnji seji je klub sprejel 
tudi sklep, da se bo akcija za 
pomoč bohinjski družini 
spomladi z dobrodelnim 
koncertom vrhunskih pev-
cev nadaljevala, ker se bo 
treba lotiti obnove strehe. 

Lions klubi so predvsem 
dobrodelna organizacija, 
zato je Lions klub Bled v so-
boto, 15. decembra, po devet-
letni tradiciji v avli Osnovne 
šole Antona Janše v Radovlji-
ci pripravil sprejem in obda-
rovanje za 26 rejencev in 18 
rejnic ter obisk dedka Mra-
za. Vsak rejenec je poleg obi-
čajnih posladkov dobil tudi 
darilni bon, saj je težko vede-
ti, kaj si rejenci, stari od dveh 
do dvaindvajset let, zares že-
lijo. Klub obdarovanje pri-
pravi vedno v sodelovanju s 
Centrom za socialno delo 
Radovljica, letošnji prilož-
nostni program pa so pripra-
vili varovanci Zavoda Matev-
ža Langusa z mentorico Ma-
tejo Petrič. 

Tradicionalno sodelovanje 
z Osnovno šolo Antona Jan-
še je še daljše, saj traja že več 
kot deset let. Spočetka so 
učenci dobivali individualna 
darilca, brez katerih tudi le-

Predstavniki Lions kluba Bled izročajo pomoč. 

tos ni šlo. Že nekaj let pa 
klub daruje učencem izbran 
glasbeni instrument, prime-
ren za Orffov orkester, saj 
učenci zelo radi muzicirajo 
in prepevajo. Zato je bil vče-
raj (četrtek, 20. decembra) 
pravi praznik za učence, uči-
telje, starše in predstavnike 
Lions kluba Bled, ki ga je 

nadgradil še hudomušen na-
stop dedka Mraza. 

Letošnje leto bo klub za-
ključil s sodelovanjem na 
Krogu prijateljstva 30. de-
cembra na Bledu, kjer bo 
imel dve stojnici. Tudi tu se 
bodo člani potrudili, da zbe-
rejo čim več za eno od bodo-
čih dobrodelnih akcij. 

Na Mali Mežakli še prostor 
U R Š A PCTERNEL 

Jesenice - Od 10. decembra 
naprej vse odpadke iz kranj-
ske in nekaterih sosednjih 
občin dovažajo na deponijo 
Mala Mežakla. Kot je pove-
dal Aleksander Kupljenik, di-
rektor javnega komunalnega 
podjetja Jeko l a d. o. o., Jese-
nice, ki upravlja deponijo 
Mala Mežakla, iz omenjenih 
občin na Malo Mežaklo 
dnevno pripeljejo okrog sto 
ton odpadkov. "Ta količina je 
za nas še sprejemljiva, za 
večje količine pa se bodo mo-
rali dogovoriti v Logatcu ali 

Celju," je povedal Kupljenik. 
Na Mali Mežakli imajo so-
glasje treh občin solastnic za 
dovoz odpadkov iz sosednjih 
občin, ki velja do konca leta, 
medtem ko za prihodnje leto 
pob-ebujejo novo soglasje ob-
činskih svetov. Jeseniški ob-
činski svet je soglasje dal na 
seji prejšnji četrtek. Občinski 
svetniki so se strinjali, da 
dnevna količina pripeljanih 
odpadkov iz sose^jih občin 
(zlasti kranjske) lahko znaša 
največ osemdeset ton, letno 
pa so pripravljeni sprejeti i6 
tisoč ton "tujih" odpadkov. 
Cena za tono odloženih od-

padkov je 85 evrov (v to šte-
vilko ni vključena taksa za 
obremenjevanje okolja). Ob 
tem pa so nekateri občinski 
svetniki menili, da je glede 
na dejstvo, da se večina ob-
čin otepa deponij. Mala Me-
žakla za Jesenice lahko "zlato 
jajce", zato bi morali za do-
voz "tujih" odpadkov iztržiti 
čim več. Po sedanjem izraču-
nu naj bi v letu 2008 z dovo-
zom 16 tisoč ton odpadkov iz 
sosednjih občin prejeli 1,36 
milijona evrov denarja. Ob 
tem pa je jeseniški podžu-
pan Boris Bregant opozoril, 
da bo po obračunu vseh stro-

škov ostala morda petina za-
služka, ob tem pa odlagališče 
zahteva vse več vlaganj, zelo 
draga pa bo tudi dokončna 
sanacija po zapolnitvi depo-
nije. Občinski svetniki so 
zato menili, da delitev pri-
hodkov ne bi smela biti ena-
kovredna med vse tri občine 
solastnice, kajti zaradi depo-
nije bodo na Jesenicah trpeli 
dolgoročne posledice. Spre-
jeh so tudi sklep, da bodo del 
prihodka namenili krajanom 
Spodnjega Plavža kot od-
škodnino za škodo, ki jim jo 
povzroča življenje v bližini 
Male Mežakle. 

Ob vigenjcu se je zaiskrilo 
v krajevni skupnosti Kamna Gorica ugotavljajo, da vigenjca, kjer naj bi bil 
sedež Fundacije za celostni razvoj Lipniške doline, v vasi ni in ga nikoli ni 
bilo. V fundaciji zatrjujejo drugače. 

CVETO Z A P L O T N I K 

Kanina Gorica - Člani sveta 
krajevne skupnosti (KS) 
Kamna Gorica so na nedav-
ni seji obravnavali (časopis-
no) informacijo o ustano-
vitvi Fundacije za celostni 
razvoj Lipniške doline, pri 
tem pa jih je najbolj prese-
netilo to, da ima fundacija 
(simbolično) sedež v ne-
kdanjem Šparovčevem vi-
genjcu v Kamni Gorici in 
da je ena njenih prvih kon-
kretnih nalog prav obnova 
tega vigenjca. Kot so zapi-
sali v izjavo za javnost, ki jo 
je podpisal predsednik sve-

ta KS Jože Skalar, takšnega 
vigenjca v Kamni Gorici ni 
in ga nikoli ni bUo. Ostanek 
stare stavbe v starem delu 
vasi ob vodi in betonskih 
ostankili podstavka za vod-
no kolo je bila po izjavah 
najstarejših krajanov le de-
lavnica, v kateri je oče Va-

lentina Šparovca izdeloval 
kovinske dele za štedilnike, 
in nima nikakršne zgodo-
vinske vrednosti iz bogate 
kamnogoriške fužinarske 
in kovaške tradicije. V 
Kamni Gorici ni več nobe-
nega vigenjca, tudi ostanka 
ne, zatrjujejo v KS in doda-

Svet KS Kamna Gorica vabi predstavnike fundacije na 
pogovor o sodelovanju pri reševanju problemov, saj se 
mu ne zdi smiselno, da bi njeno delovanje potekalo brez 
vednosti sveta. V fundaciji so prepričani, da za obnovo 
vigenjca ne potrebujejo nikakršnih krajevnih ali občin-
skih "žegnov", saj je vigenjc v zasebni lasti. 

jajo, da je edina stavba, ki 
bi ji še lahko rekli kovač-
niča, Ukovčeva zgradba, 
kamor je po upokojitvi 
hodil kovat mojster umet-
nega kovaštva Jože Berton-
celj iz Krope. 

V fundaciji ugotavljajo, 
da svet KS ne pozna nekate-
rih dokumentiranih dej-
stev. Kot v njenem imenu 
navaja pobudnik za ustano-
vitev fundacije in njen pod-
predsednik Slavko Mežek, 
je sporni vigenjc kot vigenjc 
evidentiran v zbirnem re-
gistru dediščine na ministr-
stvu za kulturo. Krajevna 
skupnost je 1983. leta dala 
pobudo za njegovo uredi-
tev, takratni Zavod za spo-
meniško varstvo Kranj je že 
izdelal elaborat z naslovom 
Ureditev vigenjca pred Ka-
pusovim gradičem v Kamni 
Gorici, KS pa se je potlej 
ureditvi odpovedala zaradi 
pomanjkanja denarja. 



GORENJSKA 

V Šenčurju dražji 
odvoz smeti 
S I M O N Š U B I C 

Šenčur - Čeprav občinske-
mu svetu v Šenčurju po iz-
daji začasnega obratovalne-
ga dovoljenja za deponijo 
Tenetiše ni bilo treba odlo-
čati o občutni podražitvi 
storitev ravnanja s komu-
nalnimi odpadki zaradi nji-
hovega deponiranja drugod 
(v igri je bilo več različic: 
Kovor, Mala Mežakla, Loga-
tec ali Celje), bodo na po-
ložnicah za odvoz in depo-
niranje odpadkov v Občini 
Šenčur kljub vsemu višje 
vsote. V kratkem bodo na-
mreč uvedli spremenjeni 
tarifni sistem, kakršnega 
Komunala Kranj uvaja tudi 
v drugih občinah, zaradi 
njega pa se bo odvoz smeti 
podražil za od 40 do 90 od-
stotkov. 

Tarifni sistem v Občini 
Šenčur trenutno temelji na 
zaračunavanju storitev bo-
disi po kvadratnih metrih 
stanovanjske površine {Šen-
čur in Srednja vas) bodisi 
po odvozih (druge vasi), po 
novem pa bosta osnova za 
izračun cene število članov 
v gospodinjstvu in količina 
proizvedenih odpadkov, o 
čemer je Komunala Kranj 

vsa gospodinjstva obvestija 
že junija letos. 

Po uvedbi novega tarifne-
ga sistema bodo morala 
sjx)dinjstva v Občini Š e n ^ 
za odvoz odpadkov mesečno 
plačati 1 , 1 162 evra na osebo 
in za deponiranje po 
0 , 0 0 9 0 evra na liter odpe-
Ijanih odpadkov (glede na 
velikost zabojnika). Štiri-
članska družina, ki ima sto 
kvadratnih metrov stano-
vanjske površine, uporablja 
160-litrski zabojnik za od-
padke in ji smeti odpeljejo 
enkrat na teden, bo morala 
po novem za to plačati 7,38 
evra, kar je za enajst odstot-
kov več kot v Kranju. Nova 
cena bo tudi občutno višja 
kot zdajšnja, saj enako veli-
ka gospodinjstva za odvoz in 
deponiranje odpadkov tre-
nutno plačujejo 3 ,90 evra 
(Šenčur, Srednja vas) oziro-
ma 5,25 evra (druge vasi). 
Prispevek za ločeno zbiranje 
odpadkov se z uvedbo nove-
ga tarifnega pravilnika uki-
nja, saj cena odvoza vsebuje 
tako stroške ločenega kot 
rednega odvoza odpadkov. 
Novi tarifni pravilnik bodo 
začeli uporabljati 1 . januarja 
2008 oziroma po pridobitvi 
soglasja vlade. 

KRATKE NOVICE 

P R E D D V O R 

Jelovica ne bo prevzela Energetike 
Na seji občinskega sveta v Preddvoru je svetnike zanimalo, 
kaj je novega s podjetjem Energetika, saj se je občinsko vod-
stvo vse leto dogovarjalo z Jelovico, če bi bila pripravljena 
prevzeti kotlovsko opremo in upravljati podjetje, ki Pred-
dvor daljinsko ogreva na biomaso. "V Jelovici se letos zara-
di lastninskih sprememb dolgo nismo mogli ničesar dogo-
voriti, naposled pa smo od njih prejeli odgovor, da niso za-
interesirani za odkup kotlovske opreme. Sedaj o tem tečejo 
intenzivni pogovori s Savo Energetiko," je pojasnil župan 
Miran Zadnikar. Z Jelovico so se dogovarjali tudi o tem, da 
bi se ponovno priključila na sistem daljinskega ogrevanja 
in možnosti, da Energetiko oskrbujejo z lesnimi sekanci. 
Vendar so bili pogoji, ki so jih ponudili občini, zanjo nespre-
jemljivi, s m o še slišali na seji občinskega sveta. Ob tej 
priložnosti so svetniki odločali tudi o povečanju cene daljin-
skega ogrevanja. Direktor preddvorske Energetike janko 
Maček jim je pojasnil, da gre za spremembo variabilnega 
dela cene, ogrevanje pa bi se moralo podražiti za nekaj več 
kot 18 odstotkov, vendar se bo le za 16,30 odstotka, ker so 
medtem našli cenejšega dobavitelja električne energije. Za 
manjše porabnike z nizko priključno močjo in skromnejšo 
porabo bo podražitev manj boleča. Za vse pa bo veljala od 
1. januarja naprej. D. Ž. 

K A M N I K 

Svetniki v novi sejni sobi 
Kamniški svetniki so se na decembrski seji občinskega 
sveta po nekajmesečnih prenovitvenih delih znova zbrali v 
sejni sobi občinske stavbe. Prostor so od avgusta temeljito 
prenovili in tehnično precej posodobili, tako da bodo svet-
niki odslej lahko govorili z enega od ozvočenih sedežev 
za veliko ovalno mizo in glasovali z elektronsko napravo. 
Tudi projekcije bodo zdaj lažje izvedljive, slišati je bilo le 
želje, da bi prenovljena sejna soba pozitivno učinkovala tudi 
na kakovost dela svetnikov. Ti so, kot kaže, svoje delo vzeli 
zares in od predvidenih 16 točk dnevnega reda do večera 
zaključili le deset točk. J. P. 

K R A N J 

Sodelovanje Kranja in Beljaka 

V okviru slovesnosti ob vstopu Slovenije v šengensko ob-
močje sta župana Kranja in Beljaka Damijan Perne in Hel-
mut Manzenreiter podpisala listino o prijateljstvu in sode-
lovanju. S tem želijo nadgraditi prijateljske vezi med obči-
nama in njunimi prebivalci na različnih področjih. Obenem 
sta se župana s tem zavezala, da bosta še poglobila stike 
med občinama in tako ustvarila trden medsebojni odnos v 
skupni Evropi. Na sliki od leve proti desni: župan Beljaka 
Helmut Manzenreiter, župan Sv. Jakoba v Rožu Johann 
Oblltschnig, jeseniški župan Tomaž Tom Mencinger in 
kranjski župan Damijan Perne. M. R. 
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Pinatubo 
fakstnt komplet sestavljen I2 dniSne raket E.T. (5 x E.T, 
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S pesmijo pozdravili Evropo 
B O Š T J A N B O G A T A J 

Poljane - S tradicionalnim 
novoletnim koncertom so v 
Osnovni šoli Poljane letos 
pozdravili Evropo, ki s i. ja-
nuarjem prihaja Sloveniji v 
goste. V novi športni dvora-
ni, kjer se je zbralo čez tristo 
obiskovalcev, je pet zborov 
predstavilo pesmi 28 držav 
članic Evropske unije. "Upa-
mo, da bomo vsaj del tokrat-
nega nastopa lahko pokazali 
tudi ob kaki bolj imenitni 
priložnosti ob predsedova-
nju Slovenije. Koliko je to 
možno oziroma v kolikšni 
meri smo zanimivi za tako 
visoka srečanja, pa še ne 
vemo," nam je o željah, mor-
da tudi novoletnih, povedala 
ravnateljica Ivanka Oblak. 
Tokrat se je na koncertu 

predstavilo pet zborov, ki de-
lujejo v sklopu šole; učenci 
prvih in drugih razredov so 
zbrani v zboru Lepe pesmi, 
učenci do petega razreda v 
Otroškem pevskem zboru, 
sledi mladinski pevski zbor, 
zbor Podružnične šole Javor-
je in Učiteljski in vzgojitelj-
ski zbor, ki ga sestavlja kar 
20 pevk. Ob koncu so vsi 
skupaj zapeli tudi Odo rado-
sti. 

Skupno je na koncertu na-
stopalo prek 50 otrok, pred 
pesmijo pa so pripravili tudi 
predstavitve dr^v, kot si jih 
najbolj stereotipno predstav-
ljajo poljanski osnovnošolci. 
Z vsako predstavitvijo so 
predstavljeno državo posebej 
označili na zemljevidu in 
tako ustvarili popoln zemlje-
vid držav Unije. 

Ob koncu koncerta Pozdravljena, Evropa so vsi zbori skupaj 
zapeli Odo radosti. 

Slowatch, največje slovensko podjetje na področju prodaje 
ur in nakita, išče partnerja za 

najem franšizne prodajalne 
na odlični lokaciji v Tržiču. 

Smo ekskluzivni uvozniki široke palete priznanih znamk ur 
in nakita, kot npr. Ornega, Tag Heuer, Rado, Cucci, 

Hamilton, Edox, Sector, Hugo Boss, Nautica, ck, Citizen, 
Casio, Timex, Morgan, Tommy Hilfiger, Guess, S.Oliver, 

Morellato ... V svoji dolgoletni zgodovini smo ustvarili 
visoko prepoznavnost svojih prodajaln, ki jih imamo po vsej 

Sloveniji, in razvili svoj know-how za uspešno poslovanje. 

Resne kandidate prosimo, da pošljejo svojo ponudbo 
na naslov slowatch@slowatch.si ali pokličejo na 

tel. številko 041/635 034. 
Slowatch, d. o. o., Cosposvetska 5, Ljubljana 

m e d i 
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A O O S ? 

Šutno bo oživila kultura 
v okviru projekta oživitve srednjeveške Šutne bodo v praznih prostorih najprej zaživele hiše umetnosti. 

J A S N A P A I A D I N 

Kamnik - Člani Kulturnega 
društva Priden možic so 
pred kratkim javnosti pred-
stavili rezultate projekta 
oživitve Šutne, ki so ga iz-
delali po naročilu kamniške 
občine. 

"Na Šutni je od 46 loka-
lov zaprtih kar dvajset in v 
enem od njih smo se odlo-
čili urediti info pisarno, v 
kateri smo v zadnjem mese-
cu sprejeli približno sto 
Kamničanov, stanovalcev 
Šutne, arhitektov, urbani-
stov, predstavnikov občin-
ske uprave, muzeja, knjiž-
nice, cerkve in drugih. Izve-
dli smo anketo in ugotovili 
marsikaj," je povedal Matjaž 
Jug in predstavil največje 
težave kamniške Šutne - pro-
metna nedostopnost, visoke 
najemnine lokalov, malo 
obiskovalcev, zanemajjenost 
objektov, mestna politika in 
drugo. Sama Šutna bo za 
promet ostala zaprta, pouda-
rjajo snovalci elaborata, se pa 
da za oživitev veliko storiti 
tudi z zaprto cesto. Program 
predlogov in rešitev temelji 
na kulturi, urbanizaciji z ure-
ditvijo dodatnih parkirišč v 
okolici in peš poti ter spre-

Pivjekt sta predstavila Matjaž jug in Coran Završnik iz Kulturnega društva Priden možic. 

membi nekaterih občinskih 
odlokov in razpisov. 

"Vzpostaviti želimo sedem 
hiš umetnosti in to bomo 
tudi storili, ne glede na to, 
kako bo občina ta naš elabo-
rat sprejela. V sedmih doslej 
praznih lokalih bomo uredili 
prostore za gledališko dejav-
nost, ples, film, literaturo, li-
kovno umetnost in dmgo. 
Vzpostaviti želimo tudi ulič-
no galerijo, prostore za otro-
ke in starše, učence, čitalnico 

na prostem in mnogo dmge-
ga - vse, kar bo Šutno spet 
naredilo toplo tako za stano-
valce kot za obiskovalce. Prvo 
hišo umetnosti, to je gledali-
ško, bomo odprli že februar-
ja ob kulturnem prazniku," 
je povedal Goran Završnik, 
predsednik društva, in po-
udaril, da bo pomembno vlo-
go imela tudi osrednja kul-
tuma info pisama, urejena v 
nekdanji trgovini z obutvijo. 
Projekt namreč nosi naslov 

Kamnik - kulturno dvorišče 
Evrope. 

Predlogi so med Kanmiča-
ni za zdaj zelo lepo sprejeti. 
Ob pomoči občine, ki bi lah-
ko spremenila ali prilagodila 
nekaj odlokov, ki se nanašajo 
predvsem na obnovo stavb, 
najem javnih površin in mo-
rebitno obdavčitev praznih 
prostorov, bo predstavljeni 
projekt Šutno gotovo oživil 
in naredil zanimivo tudi za 
trgovce in investitorje. 

Praznik na Svetem Jakobu 
M A J A B E R T O N C E L J 

Brezovica - Letos mineva se-
demnajst let od odločitve za 
samostojnost Slovenije. 23. 
decembra 1990 je množica 
ljudi pri cerkvici na SVJ Jako-
bu nad Medvodami pričaka-
la rezultate plebiscita, malo 
po pohioči pa se jim je pri-
dmžila večina ministrov 
prve demokratično is^oljene 
slovenske vlade na čelu s 
predsednikom Lojzetom 
Peterletom. V spomin na ta 
dogodek in v počastitev dne-
va samostojnosti in enotno-
sti vsako leto na Sv. Jakobu 
poteka tradicionalna priredi-
tev, ki je vedno dobro obiska-
na. Prireditev se začne z 
mašo za domovino, letos jo 
je daroval Bogdan Dolenc, 
nadaljuje pa s kulturnim 
programom in druženjem. 

Organizacijski odbor je le-
tos podelil drugo priznanje 
Sv. Jakoba. Prvega je lani do-
bil Lojze Peterle, drugega pa 
letos Hadrijan Corsi, župan 
Števerjana. Janez Šušteršič 
iz organizacijskega odbora 
Sv. Jakoba je pojasnil: "Pri-
znanje smo Hadrijanu Cor-
siju podelili zaradi zvestobe 
Sv. Jakobu, privrženosti naši 
državi, ker so zavedni Slo-
venci, ki slovenstvo gojijo in 
ga razvijajo, ter zato, ker so 
naši dragoceni prijatelji, ki 
vsako leto ta dan sem gor 
pridejo iz Števerjana." 
Hadrijan Corsi je bil ob pre-
jemu priznanja presenečen 
in je povedal: "Čutimo z 
vami, ker smo v teh letih 
stkali pristno prijateljstvo. 
Zgodovina zadnjih 60 let je 
bila za nas ob meji izredno 
težka. Kljub padcu meja so 

Hadrijan Corsi, župan Števerjana, je priznanje Sv. Jakoba 
prejel iz rok Lojzeta Peterleta. 

pregrade, meje še vedno v 
naših glavah." Sv. Jakob se 
je znova jjokazal kot simbol 
samostojnosti in enotnosti z 

dušo, ki so mu jo dali števil-
ni obiskovalci, ki se vsako 
leto znova radi vračajo k tej 
cerkvici. 

ŠKOFJA LOKA 

Obvoznica ima gradbeno dovoljenje 

Ali ima škofjeloška obvoznica res že gradbeno dovoljenje? 
Na to vprašanje so nam na občini Škofja Loka odgovorili, da 
je Upravna enota Škofja Loka lo. decembra 2007 izdala 
gradbeno dovoljenje za prvo fazo poljanske obvoznice na 
odseku od Ljubljanske ceste do predora pod Stenom, in 
sicer za vsa odkupljena zemljišča, razen za zemljišči, za ka-
teri potekajo postopki razlastitve. Gradbeno dovoljenje pa 
bo postalo pravnomočno po izteku roka za pritožbe. D. Ž. 

ŽELEZNIKI 

Sprejeli rebalans proračuna 

Na zadnji seji so železnikarski občinski svetniki sprejeli re-
balans proračuna. Po septembrskih poplavah so se namreč 
prihodki proračuna povečali za 3,5 milijona evrov oziroma 
za 63,7 odstotka. Do tolikšne spremembe je prišlo zaradi 
donacij v sklopu humanitarnih akcij in denarja, ki so ga od 
države dobili za sanacijo po septembrskih poplavah. S tem 
so se za 3,5 milijona evrov povečali tudi odhodki, največ za 
popoplavno sanacijo in humanitarno pomoč. A. H. 

mailto:slowatch@slowatch.si
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Po derbiju znova derbi 
Potem ko so hokejisti Acronija Jesenic v slovenskem derbiju v sredo gostili moštvo Z M Olimpije in 
ostali brez točk, j ih že danes na Dunaju čaka derbi za prvo mesto z ekipo Vienne Capitals. 

V I L M A STANOVNIK 

Jesenice - Pravi športni praz-
nik so minulo sredo na Jese-
nicah pripravili člani doma-
čega kluba Acroni Jesenice, 
saj se te dni bliža vrhunec ob 
slavju 60-letnice domačega 
hokejskega kluba, ki ga bodo 
proslavili v začetku januarja. 
Tako smo po nastopu doma-
čega pihalnega orkestra Je-
senice-Kranjska Gora na 
ledu lahko videli kopico ne-
kdanjih hokejistov, tako njih 
kot množico navijačev (dvo-
rana je bila razprodana že v 
nedeljo) pa je pozdravil seda-
nji predsednik HK Acroni 
Jesenice Dimitrij Piciga, ki 
mu je družbo na ledu delal 
jeseniški župan Tomaž Tom 
Mencinger. §e pred himno, 
ki jo je ob dnevu samostojno-
sti zapela Alenka Gotar, smo 
se v jeseniškem hokejskem 
hramu poklonili spominu 
enega ustanoviteljev navija-
ške skupine Red Steelers 
Alešu Bertondju - Bertiju, ki 
je v 36. letu umrl za hudo bo-
leznijo iii zapustil družino in 
tri otroke. 

Že na začetku tekme pa je 
navijačem Acronija Jesenic 
zastal dih, saj je še pred izte-
kom prve minute moral (si-
cer razpoloženi) vratar Ro-
bert Kristan pobrati plošček 
izza svojega hrbta, za prvo 
vodstvo ZM Olimpije pa je 
zadel Egon Murič. Jeseniča-
ni se niso dali in ob glasnem 
spodbujanju je za Jesenice 
zadel Paul Healy. V drugem 
delu tekme so dvakrat zadeli 
gostje, najprej Brendan Yare-

Hokejisti ZM Olimpije so za zmago v Podmežakli uporabili vso moč in znanje. /for>:ĵ cz Pciko 

tna, nato pa še enkrat Egon 
Murič. Kljub nenehnemu 
napadanju pa v zadnjem 
delu tekme Jeseničanom ni 
uspelo premagati razpolože-
nega Alexa Westlunda in re-
zultat je do konca tekme os-
tal 1 : 3 ( 1 : 1 , o : 2, o : o). 

"Čeprav nam zmaga na Je-
senicah prinaša prav toliko 
točk kot vse druge, je za nas 
zmagati v Podmežakli nekaj 
posebnega. Bil je res pravi 
derbi, zato sem vesel, da smo 
prikazali dober in disciplini-
rani hokej, ta zmaga pa je za 
nas tudi velika spodbuda 
pred nadaljevanjem tekmo-

vanja," je bil nasmejan ra-
dovljiški reprezentant v dre-
su ZM Olimpije Egon Mu-
rič. Manj navdušeni pa so iz 
garderobe po tekmi prihajali 
domači igralci. "Škoda, ker 
nam ni uspelo, mislim, da so 
igralci Olimpije igrali bolj 
zbrano, mi pa smo imeli pri-
ložnosti, vendar nismo zade-
li," je povedal domači napa-
dalec Anže Terlikar in dodal: 
"Na Dunaj seveda odhajamo 
po zmago, vendar pa bomo 
morali biti bolj agresivni, hi-
tri in upam, da nam bo uspe-
lo obdržati vodilno mesto v 
ligi-" 

Jeseničani, Id so kljub po-
razu ostali na prvem mestu 
lige EBEL, namreč že danes v 
velikem derbiju gostujejo pri 
drugouvrščeni ekipi Vierme 
Capitals, ekipa ZM Olimpije 
pa v Tivoliju ob ig.15 pričaku-
je celovški KAC. Tekma v Ti-
voliju bo še posebno razvese-
lila najmlajše obiskovalce, saj 
bo med tretjinami prišel Bo-
žiček, pripravljajo pa tudi na-
gradne igre in plesne nasto-
pe. Že v nedeljo ob 18. uri pa 
se bo ekipa Acronija Jesenic 
znova predstavila doma v 
Podmežakli, ko bo gostila eki-
po Beljaka. 

SMUČARSKI TEKI 

KRANJ 

Danes se začenja Tour de Ski 

Osem tekem v desetih dneh. To je Tour de Ski, novoletna 
turneja smučarskih tekačev, tokrat druga v zgodovini tega 
športa, ter hkrati vrhunec letošnje sezone. Začenja se 
danes v Novem mestu na Češkem, končala se bo 6. janu-
arja z izredno strmim vzponom v Val di Fiemmeju v Italiji. 
Pet tekem bo na Češkem (štiri v Novem mestu in ena v Pra-
gi), tri pa v Italiji (dve v Asiagu in ena v Val di Fiemmeju). 
Slovenijo bodo poleg Petre Majdič zastopali sami Gorenjci: 
Vesna Fabjan, Barbara jezeršek, Maja Benedičič, Katja ViS-
nar in Nejc Brodar, ki si zelo želi prvih točk svetovnega 
pokala v novi sezoni. Največ se seveda pričakuje od 
Majdičeve, ki je lanski Tour de Ski končala na 6. mestu, na 
letošnjega pa se je pripravljala na Rogli in je izpustila 
zadnje tekme v Ribinsku v Rusiji. "Trening je bil izjemno 
naporen in upam, da se mi bo obrestoval in da ne bom 
preveč utrujena na samem tekmovanju," je povedala 
Majdičeva. Prav na zadnji tekmi v Ribinsku pa je s 
5. mestom do uspeha kariere v sprintu prišla Vesna Fabjan. 
Kot pravi mlada Besničanka, je njen cilj vedno izboljševati 
rezultate, zaveda pa se, da bo to na tako zahtevnem tek-
movanju, kot je Tour de Ski, vse prej kot lahko. V desetih 
dneh bodo razdelili veliko točk svetovnega pokala pa tudi 
evrov. Skupni zmagovalec bo dobil dodatnih štiristo točk 
svetovnega pokala in dobrih devetdeset tisoč evrov 
denarne nagrade. M. B. 

SMUČARSKI SKOKI 

KRANJ 

Najboljši na novoletno turnejo 

s tekmo v Engelbergu se je minuli konec tedna končal prvi 
del letošnjega tekmovanja svetovnega pokala v smučarskih 
skokih. V skupni razvrstitvi z veliko prednostjo vodi Avstri-
jec Thomas Morgenstern, ki ga je šele na sedmi preizkušnji 
te sezone prvič premagal Švicar Andreas Kuttel. Najboljši 
od naših tekmovalcev je na devetem mestu Jernej Damjan, 
ki bo poleg Roberta Kranjca, Primoža Peterke in Primoža 
Pikla zastopal Slovenijo na letošnji novoletni turneji, ki se 
bo začela že to nedeljo, 30. decembra, v Oberstdorfu. 
Prestižna 56. novoletna turneja štirih skakalnic se bo nato 
nadaljevala v Carmisch-Partenkirchnu (1. januarja), Inns-
brucku (4. januarja) in Bischofshofnu (6. januarja). V. S. 

NOGOMET 

KRANJ 

Božični turnir mladih nogometašev 

V dvorani na Planini je NK Britof pripravil božični turnir mla-
dih nogometašev. Ti so prikazali lepo igro, na koncu pa je med 
najmlajšimi U-8 slavila ekipa ND Triglava A, pred NK Britofom 
A in N K Visoko, v skupini U-10 pa je zmagala ekipa NK Brito-
fa A pred NK Trieste Calcio in N D Triglavom A. V. S. 

VABILA, PRIREDITVE 

Košarkarski spored - V 13. krogu lige UPC Telemach bo 
ekipa TCG Mercatorja jutri ob 19. uri gostovala pri Alposu 
Šentjurju, Helios pa ob 20. uri pri Rogli Zrečah. V 12. krogu 
v 1. SKL za moške bo ekipa Triglava danes ob 19. uri gosto-
vala pri ekipi Misel Postojnska jama, Tinex pa je tekmo z 
ekipo Konjic že odigral in izgubil z 72 : 82. V. S. 

Pokal Cockta za mlade skakalce, dekleta In kombinatorce v 
Žireh • Smučarski skakalni klub Alpina Žiri bo jutri, v 
soboto, pripravil tekmovanje v skokih za mladince do 16 let, 
dekleta do i6 let in mladince do i6 let v nordijski kombi-
naciji. Poskusna serija se bo začela ob 10. uri, tekma pa ob 
n . uri. V. S. 

V nedeljo za pokal Cockta v Kranju • V OMV skakalnem cen-
tru na Gorenji Savi bo to nedeljo, 30. decembra, potekalo 
tekmovanje v absolutni kategoriji, za mladince do 18 in 20 
let ter dekleta absolutno. Štelo bo za pokal Cockta in bo 
hkrati izbirno tekmovanje za nastop na celinskem pokalu, ki 
bo v Kranju prvi konec tedna v januarju. Začelo se bo s 
poskusno serijo ob 9.30. V. S. 

Državno prvenstvo v biatlonu - Jutri, 29. decembra, bo od 
10. ure dalje na Rudnem polju na Pokljuki potekalo državno 
prvenstvo v biatlonu - skupinski start. M. B. 

CORENjSKI SEMAFOR 

KOŠARKA 

Liga UPC Telemach, 12. krop TCG Mercator: Elektra 
Esotech 82 : 78, Helios : Geoplin Slovan (i6. februarja 
2008); 1. SKL za ženske, 9. krog: Triglav : AJM (9. januar-
ja 2008), ŽKK Črnomelj: ŽKK Domžale 38 :68. Hit Kranj-
ska Gora : Merkur Celje 75 : 96. Odeja KEO so bile proste; 
io. krog: Domžale : Kranjska Gora (včeraj zvečer), AJM : 
Odeja KED 70 : 55, Neso Ihke: Triglav 83 : 57-, 1. B SKL za 
moške, n . krog: Tinex Medvode: Hrastnik 76 :82, Triglav 
: Gradišče 67 : 70. V. S. 

HOKEJ 

Državno proenslvo, 14. krog: Jesenice mladi: HS Ollmpi-
ja 1 0 : o, Medvelčak: Triglav 5 :4 , Slavija : MK Bled 7 : 1 . 
Na lestvici vodi ekipa Jesenice mladi z 32 točkami, Triglav 
na 5. mestu ima 16 točk, M K Bled na 6. mestu pa imajo 
12 točk. V. S. 

ROKOMET 

1. MIK liga, moSki: Celje Pivovarna Laško : Knauf Insula-
tion 36 : 26; 1. B liga, ženske: Sevnica : Sava - neodigrano 
(Sevnica izstopila iz tekmovanja), Naklo Merkur - proste; 
zaostala tekma: Naklo Merkur: Sava 29 : 27; 2. liga moš-
ki, zahod: Grča : Duplje 31 : 22, Radovljica : Ilirska Bistri-
ca 29 : 22, Mokerc: Kranj 25 : 33, Alples : Aleš Praznik 28 
: 24. M. D. 

VATERPOLO 

KRANJ 

Triglavovi mladinci so pokalni prvaki 

Minuli konec tedna so v kranjskem olimpijskem bazenu 
potekali obračuni za naslov letošnjega pokalnega vater-
polskega mladinskega pn/aka. Med petimi moštvi so največ 
znanja pokazali varovanci trenerja Aleša Komelja, ki so brez 
poraza s štirimi zmagami osvojili naslov pokalnega zmago-
valca. Za Triglavani je drugo mesto osvojila ekipa Branika z 
Maribora, tretje pa Slovan Olimpija. Kokra je bila četrta. J. M. 

KRANJ 

Selektor Balderman zbral reprezentante 

Na dan državnosti se je članska vaterpolska reprezentanca 
zbrala na kranjskem bazenu. Varovanci selektorja Toma 
Baldermana so se namreč začeli pripravljati na kvalifikacije 
za nastop na evropskem prvenstvu, ki bodo od 4. januarja v 
Dubrovniku. Naši imajo za uspeh le malo možnosti, selek-
torja Baldermana pa najbolj skrbi dejstvo, da se je na 
reprezentančne priprave za zdaj odzval le en vratar, Igor 
Belofestov. J. M. 

mailto:ilma.stanovmk@g-glas.si
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ŠKOFJA LOKA 

Eksplozija na policistovem dvorišču 

Božični prazniki tudi letos niso minili brez pokanja petard in 
drugih pirotehničnih izdelkov, v Virmašah pa je na božični 
večer odjeknila celo močna eksplozija. Kot poroča policija, 
je neznani storilec ob 23.40 odvrgel eksplozivno telo na dvo-
rišče stanovanjske hiše. Eksplozija je poškodovala fasado in 
okno stanovanjske hiše ter osebni avtomobil, ki je bil parki-
ran pred njo. Nastalo je za deset tisoč evrov gmotne škode. 
Izvedeli smo, da je lastnik hiše, pred katero je eksplodiralo, 
policist, zato smo na Policijski upravi Kranj povprašali, ali je 
eksplozija povezana z njegovim poklicem. Zdenko Cuzzi, ti-
skovni predstavnik PU Kranj, na naše vprašanje ni želel od-
govoriti, saj policisti dogodek še preiskujejo. Za zdaj je zna-
no le, da bodo policisti neznanega storilca kazensko ovadili 
zaradi povzročitve splošne nevarnosti. S. Š. 

KRANJ 

Vlomilci na delu za božične praznike 

v noči na sredo je nekdo vlomil v gostinski lokal na Stari 
cesti v Kranju. Pregledal je njegovo notranjost, pri tem pa 
našel (in vzel) Izkupiček v višini približno 4.500 evrov. 
Nekaj ur prej je neznani storilec vlomil v stanovanjsko hišo 
v Glinjah. Ukradel je prenosni računalnik znamke H P, mo-
bilni telefon, zlatnino in 150 evrov gotovine. Lastnika je 
oškodoval za okoli pet tisoč evrov. Neznani storilec je že v 
ponedeljek zvečer iz stanovanjske hiše na cesti Kokrškega 
odreda v Kranju odnesel prenosni računalnik, lastniku pa je 
povzročil za šeststo evrov škode. V noči na ponedeljek pa je 
nekdo vlomil v gostinski lokal v Mavčičah, iz katerega je vzel 
i6o evrov gotovine. Pred dnevi je nekdo vlomil tudi v 
stanovanje stanovanjskega bloka na ulici Tončka Dežmana 
v Kranju in lastniku ukradel šest tisoč evrov gotovine. S. Š. 

Kika ima že 
razprodajo! 
Razprodaja z najlepšimi idejami za ureditev doma. 

Posteljnina iz satena "UNI" 
70 X 90 cm, 140 x 200 cm. 
(16125040.18125066.16124993.16125008) 

AKCIJA AKCIJA 
Kavni set "Luna" 

18-delnl: 6 skodelic, 6 podstavkov, 
6 desertnih krožnikov. Iz porcelana, 

možnost uporabe v mikrovalovni pečici 
in pomivalnem stroju. Cena velja za 

CEL S E T . (16128250) 

- 5 0 % -20®/« 
I w • v 

bozicne 
okraske 

P c ^ t na doslej veljavne procligne >:one 
Popus< 11»velja z a te kupljene oz naročene 

izdelke, za reklamne In akcij$ke ponudbe 
lef za ie znilane cen«. Kombin^Ja r. 
diugiml akcpmi ni niolna PoniKfea 

velja do odprodaje .:alog. 

posteljnino 
in rjuhe 

' Popusl na doslS) vr̂ iiavne piodajn« (»ne. 
Popust na vBlja /a i p kupljene o ; naročene 

iždelke. za reklamne in akcijske ponudbe 
let za že znižane cene Kombinaoja z 
drugimi akcijami ni mp.aia Ponudba 

volja do 5 1 200« 

18-delni set 

namesfoMJ^' 

Ponudbe veljajo do odprodaje zalog. Tiskovne napake niso izključene. Dekoradjski material nI sestavni del ponudb. Cene veljajo od 
28.12. 2007 do 19. 01. 2008. "Namesto cene so naše doslej veljavne prodajne <»ne. 
kika Klagenfurt/Celovec, Volkermarkter Strasse 165, tel. 0043/463/3840. kika Villach/Beljak, Karntner Strasse 7, tel. 0043/4242/32111. 

Zagorelo sredi noči 
v noči na ponedeljek je zaradi pregretja dimnika 
zgorelo ostrešje novozgrajene stanovanjske hiše 
pri Svetem Duhu. 

S I M O N Š U B I C 

Sveti Duh - V nedeljo ob 
23.30 je izbruhnil požar na 
ostrešju novozgrajene stano-
vanjske hiše pri Svetem 
Duhu. Ogenj je uničil celo-
tno strešno konstrukcijo, 
streho ter mavčne plošče z 
izolacijo in drugo izdelano 
opremo v mansardi. Požar je 
pc^asilo 38 gasilcev iz PGD 
Škofja Loka, Trata, Virmaše 
in Stara Loka, po nestrokov-
ni oceni pa je povzročil za 
okoli šestdeset tisoč evrov 
gmotne škode. 

Policija poroča, da je last-
nikov brat popoldne zakuril 
v kaminu novozgrajene sta-
novanjske hiše, ki še ni nase-
ljena. V večernih tirah je pri 
stanovanjski hiši bil tudi last-
nikov oče in ni opazil nobe-
nih posebnosti. Ob 23.30 je v 
neposredni bližini dimnika 
izbruhnil požar na ostrešju. 

ki se je razširil na celotno 
ostrešje. Po ugotovitvah kri-
minalistične komisije je za-
gorelo zaradi pregretja dim-
nika iz nerjaveče pločevine. 
Zaradi prestopa toplote iz 
notranje cevi dimnika na zu-
nanjo plast sta začela tleti les 
ostrešja in izolacija nad 
mavčnimi ploščami, ogenj 
pa se je kmalu razširil na ce-
lotno ostrešje. 

V sredo okoli 1 .20 pa je 
zagorelo v stanovanju sta-
novanjskega bloka na Can-
karjevi ulici v Radovljici. 
Policija je ugotovila, da je 
požar izbruhnil, ker sta sta-
novalca pustila prižgane 
sveče na adventnem vencu. 
Sveče so namreč zanetile 
požar na omari, od tam pa 
se je ogenj razširil še na 
LCD-televizor. Požar so po- • 
gasili radovljiški gasilci, 
povzročil pa je za približno 
deset tisoč evrov škode. 

- '^r -• -

Pri Svetem Duhu je zgorela streha novozgrajene hiše. 

TAMAR 

Nesreči plezalcev v ledenih slapovih 

V sredo dopoldne se je pri plezanju v zaledenelem slapu v 
Tamarju poškodoval 28-letni Ljubljančan. Na pomoč so mu 
prišli gorski reševalci iz Rateč ter posadka helikopterja Slo-
venske vojske z zdravnikom reševalcem in policistom iz gor-
ske policijske enote. Policija poroča, da je Ljubljančan tega 
dne s prijateljem iz Zagorja ob Savi plezal v desnem lede-
nem slapu Črne vode. Na višini okoli dvanajst metrov je 
zdrsnil in padel v globino. Pri padanju je odtrgal klin na vi-
šini okoli deset metrov, k sreči pa je klin na višini pet metrov 
zdržal pritisk in tako ublažil Ljubljančanov padec. Poškodo-
vanega plezalca so s helikopterjem odpeljali v jeseniško bol-
nišnico, kjer so ugotovili, da je utrpel zlom rebra, pretres 
možganov In odrgnine oziroma udarnine po telesu. 

V torek popoldne pa se je pri plezanju na zamrznjenih 
slapovih na Koritih ponesrečil inštruktor plezanja, ki je 
plezal v skupini s še tremi plezalci. Med plezanjem se mu 
je okrušil del ledu in zdrsnil je po slapu navzdol. S cepinom 
se mu je uspelo ustaviti, kljub temu pa je med padcem 
utrpel lažje rane. S. Š. 

riP A T R 

SPODNJI BRNIK 

Vzel torbico in mobilca 

v torek je nekdo vlomil v oseb-
ni avtomobil pri letališču. 
Ukradel je torbico, v kateri 
so bili osebni dokumenti, 
bančne kartice in mobilni 
telefon Motorola. Lastnico 
je oškodoval za 500 evrov. 

mailto:simon.subic@g-glas.si
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Prav malo vemo o tem, kaj vse nam prinese novo leto 2008. Gotovo pa je, da bo 500 let po njegovem rojstvu 
tudi Trubarjevo leto. In za geslo tega leta si lahko izberemo kar Trubarjevo. Pravzaprav smo si ga že, na 
kovancu za en evro: 

Ste 
• • 

nu obsta / / 

M I H A N A G U Č 

Se vam ne zdi, 
da postaja 
delitev na 

izkoriščevalski 
in delavski 
razred spet 

aktualna, to pot 
ne ideološko, 

ampak 
• dejansko: 

eni lahko samo 
še delamo, 
nekateri pa 

imajo od tega 
bistveno več, 

kot si 
zaslužijo... 

Začnimo tam, kjer smo 
lani končali. Zadnji uvodnilc 
v letu 2 0 0 6 sem sklenil z 
besedami: 

"Prištevam se k tistim, ki 
si želijo, da bi mi vsi, še zla-
sti pa slovenski intelektualci 
in novinarski ceh zmogli 
več pokončne in profesio-
nalne drže. Prevzemna ihta 
bo popustila, 'kadrovski cu-
nami' bo nynil, ljudje bomo 
ostali in tudi ^ nas samih 
je odvisno, kako se bomo dr-
žali. Upam, da bo v letu 
2007 ta drža že boljša od te, 
ki smo ji priča zdaj in tako 
skrivenčena že dolgo ni bila 

Te besede so nekoliko tea-
tralne, primerne priložno-
sti, ob kateri so bile zapisa-
ne. Če jih leto pozneje pre-
pustimo presoji tistega, če-
mur se pri nas reče "zdrava 
kmečka pamet", se pokaže, 
kar sledi. "Prevzemna ihta" 
ne samo, da ni popustila, 
pred kratkim je dosegla svoj 
vrhunec in se nekoliko 
imesla (po mojem le po-
tuhnila) po tistem, ko 
je Janez Janša v govo-
ru po izglasovani za-
upnici njegovi vladi 
v državnem zboru 
napovedal odločne 
ukrepe proti na-
šim "tajkunom". 
Tudi "kadrovski 

stva, da so kristjani in naj to 
svojo pripadnost pokončno 
izpričajo v preizkušnjah 
vsakdanjega življenja. Tak 
poziv bi pravzaprav lahko 
naslovili na vse stanove 
naše družbe. Še nedavno so 
nas delili na dva razreda -
delavskega in izkoriščeval-
skega. (Mimogrede: se vam 
ne zdi, da postaja ta delitev 
spet nadvse aktualna, to pot 
ne ideološko, ampak dejan-
sko: eni lahko samo še dela-
mo, nekateri pa imajo od 
tega bistveno več, kot si za-
služijo ...) Zdaj je tako, da 
vsak posameznik pripada 
različnim družbenim skupi-
nam, v družbenem teatru 
"nastopa" v različnih vlo-
gah. Pripada svoji družini, 
šolskemu razredu ali delo-
vni skupini, v od 
nosu do drža-
ve je dr-

žavljan, v civibio družbenih 
fjovezavah kristjan, gasilec, 
športnik, kulturnik ... V so-
očenju s "poslednjimi vpra-
šanji", ki se končajo s smrt-
jo, pa ostaja, čeprav deležen 
opore svojih bližnjih, vsak 
lasodno sam. In upam si tr-
diti, da bi bilo na svetu dru-
gače, predvsem pa boljše, če 
bi vsak v vsaj kateri od svo-
jih vlog nastopal bolj samo-
zavestno. Vsota vseh teh 
drobnih samozavesti bi se 
morala nekje poznati! 

Kaj pa lahko človek kot 
posameznik sploh stori, da 
bi bilo na tem svetu kaj dru 
gače in boljše? Koliko lahko 
denimo, vplivam na to, kate 
ro vlado bomo dobili po dr 
žavnozborskih volitvah, ki 

bi morale biti jeseni 2008.' 
Samo toliko, kolikor velja en 
moj samcati glas, ki ga bom 
eni od strank izvolil dati. 
Odločijo pa seštevki takšnih 
glasov. Kako in koliko lahko 
vplivam na spremembo ne-
gativnega trenda globalnih 
podnebnih sprememb.' Čis-
to nekaj malega, na primer 
tako, da predelam svoje hiš-
no kurišče na okolju prijaz-
nejša goriva, da si nabavim 
avto, ki ima manjšo emisijo 
ogljikovega monoksida, še 
bolj pa tako, da se z njim 
manj vozim ... A pravijo, da 
niti seštevki številnih izbolj-
šav te vrste ne bi bistveno 
pomagali? No, v globalnih 
in okoljskih razmerah mor-
da res ne, v izboljšanju slo-

venske, gorenjske, kra-
jevne, delovne in 

d r u ž i n s k e 
'mikro-

cunami m mi-
nil, je le potihnil. 
Najbrž zato, ker 
so bili vsi, ki kaj 

'pomenijo, že za-
menjani. Kar se 
naše drže tiče, pa ne 
vem, zakaj sem pose-
bej izpostavil sloven-
ske intelektualce in no-
vinarski ceh. Mogoče 
zato, ker smo pripadniki 
teh dveh "cehov" po eni 
strani bolj izpostavljeni od 
drugih državljanov, po dru-
gi pa žal nič manj upogljivi 
in prilagodljivi. Cerkev je v 
zadnjem času že večkrat po-
zvala vernike, naj se ne sra-
mujejo in ne skrivajo dej-

Primož Trubar veli: 
"Stati inu obstati 

klime" pa zagotovo! Bolj ko 
se spuščamo od globalnega 
k individualnemu, več zale-
že posamični prispevek vsa-
kega od nas. 

"Na to pot stopam s tisto 
vero, s katero - kot pravi 
Trubar - 'more en keršenik 
v tih nadlugah inu iskušna-
vah stati inu obstati'." S 
temi besedami je dr. Franc 
Rode razložil svoje škofov-
sko geslo, ko je aprila 1997 
postal ljubljanski nadškof. 
In res, y vseh nadlogah in 
skušnjavah je ta gorenjski 
rojak stal in obstal in s Tru-
barjevim geslom postal rim-
ski kardinal. "Papist", bi re-
kel Trubar, ki pa bi bil mor-
da na ta veliki dosežek naše-
ga rojaka tudi sam nekoliko 
ponosen. Tudi sicer lahko 
na pragu leta, ki bo ob 500-
letnid njegovega rojstva go-
tovo razglašeno za Tmbarje-
vo leto, ugotovimo, da je ci-
tirano geslo že celo leto 
2 0 0 7 tudi v naši splošni 
rabi. Vzemite kovanec za en 

evro, ki ga imate tudi sicer 
kar naprej v rokah, in po-

glejte na njegovo hrb-
tno stran: nad Tmbar-

jevo glavo so kakor 
slavolok izpisane 
prav te njegove be-
sede. 

Trubarju verja-
, memo, hkrati pa 

izpostavimo to 
pot, kot novolet-
no voščilo, od 
njegove širine in 
višine samo en 

» poudarek. Da bi 
stali in obstali tudi 
kot posamezniki 

' in ne le kot "udje" v 
kolektivih, ki j im 

pripadamo. Če bo 
trdno in pokončno stal 

vsak od nas, to še ne po-
meni, da bodo bolj gotovo 

obstale tudi naše družine, 
firme, v katerih delamo, 
društva, v katerih smo včla-
njeni, država, ki ji pripada-
mo. Vera in z njo verjetnost 
pa naraščata ravno s takšno 
držo. Zato: Stojmo in obsta-
li bomo! 



POLITIKA Razgledi 

Dr. Janez Drnovšek je med naj\išjimi slovenskimi politiki tisti, ki je bil v letih 1989-2002 največkrat izvoljen na 
eno od predsedniških funkcij, po mojem računu kar šestkrat! (Milan Kučan "le" trikrat, Janez Janša enkrat...) 

Šestkrat izvol eni oredsednik 
MIHA NAGUČ 

Zdaj že 
bivšemu 

predsedniku 
želimo vse 

dobro, 
predvsem pa 

zdravja. 
Pomladi 2007 

smo ga povabili 
na še eno 

Glasovo prejo. 
Vabila ni 

zavrnil, le 
odložil. Vabilo 

še zmeraj velja, 
gospod 

predsednik, 
iskreno upamo, 

da se še kdaj 
srečamo! 

v dneh ob izteku predsed-
niškega mandata dr. Janeza 
Drnovška so se od njega po-
slovili tako rekoč vsi sloven-
ski mediji, ki kaj pomenijo. 
Kaj po vsem tem še napisati, 
ne da bi se ponavljali? Posku-
sil bom tako, da na kratko 
povzamem, kako se je z 
zgodbo tega velikega Sloven-
ca srečevala moja malenkost. 
Prvič sva se srečala na volit-
vah za slovenskega člana 
predsedstva SFRJ, ki so bile 
spomladi 1989, in so bile 
zame in za večino tedaj žive-
čih državljanov z volilno pra-
vico prve "prave" volitve. Se-
veda sem bil tudi sam med 
tisto večino, ki je volila Jane-
za "ne-Bulca", čeprav nam je 
bil dr. Drnovšek čista ne-
znanka. A danes, skoraj 19 
let pozneje, lahko z zadovolj-
stvom ugotovimo, da smo že 
prvič izvolili pravega človeka. 
Da je res tako, se je potrdilo 
na vseh naslednjih volitvah, 
ki jih je vse po vrsti dobil in 
nobenih izgubil. 

Po tistih mojih, naših in 
njegovih prvih volitvah, je 
namreč zmagal še vsaj pet-
krat. Drugič sicer ni bil izvo-
ljen na voliščih, pač pa v 
skupščini RS, 22. aprila 
1992; ta ga je po neuspelih 
poskusih Marka Voljča in 
Igorja Bavčarja izvolila za 
predsednika vlade, in je na 
tem položaju nadomestil 
Lojzeta Peterleta. Tretjič, če-
trtič in petič je bil izvoljen na 
državnozborskih volitvah 
1 9 9 2 , 1 9 9 6 in 2000 - po vsa-

od njih mu je predsednik 
Kučan kot predsedniku zma-
govite stranke LDS poveril 
mandat za sestavo vlade, dr-
žavni zbor pa ga je trikrat iz-
volil za predsednika vlade. 
Njegova šesta zmaga se je 
tako kot prva zgodila na ne-
posrednih volitvah, to pot za 
predsednika republike, jese-
ni 2002. Šest glasovanj, šest 
zmag! 

Prej sem zapisal, da ni no-
benih volitev izgubil. Resnici 
na ljubo mu je na enem od 
glasovanj spodletelo. To je 
bilo spomlad 2000, ko ga je 
zapustil njegov "težavni koa-
licijski partner" Marjan Po-
dobnik in je prišlo do glaso-
vanja o zaupnid "njuni" vla-
di, v kateri je bil Podobnik 
podpredsednik. Zaupnice ni 
dobil, sledila je epizodna Ba-
jukova vlada, na volitvah jese-
ni istega leta pa zmagoslavna 

vrnitev Janeza Dmovška in 
LDS. Zdaj, ko je vse to 
mimo, lahko zapišem, da 
sem imeno\anemu na vseh 
teh volitvah posredno ali ne-
posredno ir po načelu "en 
človek, en glas", oddal tudi 
svoj glas. 

No, pa da ne boste mislili, 
da sva komunicirala samo na 
daljavo in jirek volišč. Ne, 
predsednik Drnovšek je bil 
tudi gost 40. Glasove preje. 
Zgodila se je 12. junija 1997, 
pri Avseniku v Begunjah, 
pod delovnim naslovom Sto 
dni tretje Drnovškove vlade. 
Poročilo o njej je v GG z dne 
20. junija 1997. Zapis o pre-
ji je pripra/il kolega Jože 
Košnjek (Bn^z skrbi, Sloveni-
je ne bomo razprodali), sam 
sem napisal uvodnik (V Ev-
ropo bom odšel, bom ljubco 

, s sabo vzel). Fotografiral je Ja-
nez Pelko. P;-ed prejo sem bil 
povabljen v \ ladno palačo, da 
bi se seznanila. A bil je zadr-
žan in sprejela me je njegova 
piarovka Veronika Stabej 
(poznejša veleposlanica RS v 
Kanadi). In potem je prišel ti-
sti dan, bil je četrtek, ko sem 
bil pred začetkom preje ves 
posran (in b: bolj kot k Avse-
niku sodil v znamenito vse-
gorenjsko ustanovo na dru-
gem koncu udice). Strašili so 
me namreč, da je predsednik 
sila redkobeseden mož in da 
naj vnaprej pripravim vsaj 
sto vprašani, če hočem do 
konca speljati najinemu po-
govoru namenjeno prvo uro. 
No, bilo je čisto drugače. Gla-
sov in Avsenikov gost in moj 
sogovornik je bil prav dobre 
volje in naravnost gostobese-
den. Tako sva se razgovorila, 
da sva na ne;<aj pozabila in je 
prišlo do neljube prekinitve -
skoraj inddc nta! 

Prej imenovana gospa Sta-
bej me je že pred prejo opo-
zorila, da pričakujejo ravno v 
tisti uri velevažno sporočilo 
iz ene od e\Topskih prestol-
nic, kjer je vodstvo Nata odlo-
čalo o tem, jli povabi Slove-
nijo v to zvezo. Ko se bo zgo-
dilo, mi bo to z govorico rok 
namignila, jaz pa naj bi po-
govor prekinil, da bi lahko 
predsednik dal izjavo za eki-
po TV Slovenija, ki je bila že 
na preži. Nakar je do tega 
tudi res pri;lo. Čeprav sem 
bil ves v debati, zagledam 
dražestno iri energično mla-
do damo, kiiko mi z rokami 
in ustnami vsa na{>eta nekaj 
namiguje. F'a sem si mislil, 
boš že počalcala baba domiš-

ljava, zdaj sva v prvem planu 
midva s predsednikom. In 
sem ga pustil, da do konca 
pove, kar se je namenil. Nav-
sezadnje je svojo pribočnico 
najbrž videl tudi sam, pa se ji 
ni odzval. 

Se je pa ona! Nekje je dobi-
la gasilski megafon, ukazala 
izklopiti ozvočenje in nato 
brutalno in teatralno razgla-
sila, da prekinja Glasovo pre-
jo, ker mora predsednik vla-
de podati izjavo za TVS, se 
pravi za vesoljno slovenstvo. 
Ne spominjam se, ali je raz-
glasila tudi novico dneva: da 
nas Nato še ne kani povabiti. 
Ne morem pomagati, a meni 
se je takrat moj pogovor s 
predsednikom zdel veliko 
važnejši od neke negativne 
novice, ki meni osebno, tudi 
če bi bila pozitivna, ni pome-
nila nič. Spregledal sem dej-
stvo, da v visoki politiki oseb-
ni pogledi ne štejejo, o tem, 
kaj je res važno za ljudstvo in 
za medije, odločajo oni zgo-
raj in ne kak gorenjski predi-
lec. No, predsednik se je 
kmalu vrnil, se vsem prijaz-
no opravičil za neljubo preki-

nitev, preja se je nadaljevala 
ter v miru in lepo končala. 
Tako kot je predsednik Dr-
novšek v naslednjih letih 
uresničil tudi dva od najbolj 
prepoznavnih ciljev njegove 
zunanje politike: sprejem v 
Nato in EU. Popeljal nas je v 
Evropo, sam pa odšel po mir 
na Zaplano. 

Pre^ednik, ki je dosegel 
vrsto političnih zmag, že od 
leta 1 9 9 9 bije še en boj, v 
katerem pa mu volivci ne 
moremo pomagati - boj z 
boleznijo. V boju s smrtjo 
je kot vsak posameznik 
usodno sam. Smrt sicer 
vedno zmaga, a v boju za 
življenje se ljudje držimo 
zelo različno. Janezu Dr-
novšku je treba priznati, da 
je tudi na tem bojnem polju 
velik borec, morda celo več-
ji kot v politiki. Na Koso-
vem polju je tik pred razvpi-
to proslavo na Gazimesta-
nu, 28. junija 1989, naš Ja-
nez kot takratni predsednik 
predsedstva SFRJ in pred-
sedujoči Gibanja neuvršče-
nih deloval ob srbskem "vož-
du" precej nebogljeno. Slo-

bodan Miloševid, ki je v govo-
ru tistega dne oznanil svoj 
namen po sovražnem pre-
vzemu Jugoslavije, je njene-
ga predsednika enostavno 
obšel in po vojaško prestavil 
na podrejeno stran, češ naj 
se vidi, kdo je tukaj glavni. 
No, predsednik Drnovšek je 
bil med tistimi, ki so nadvse 
elegantno in brez velikih žr-
tev speljali Slovenijo iz Ju-
goslavije v Evropo, predsed-
nik MUoševič je umrl v za-
poru za vojne zločince v Ha-
agu, Srbi pa ravno v teh 
dneh izgubljajo že drugo ko-
sovsko bitko, to pot najbrž 
za zmeraj. Podpisani jim 
tega ne privoščim, a tako je. 

Če sem si že dovolil pisati 
o Janezu Drnovšku na bolj 
osebni način, naj v tem slo-
gu tudi sklenem. Zdaj že 
bivšemu predsedniku želim 
vse dobro, predvsem pa 
zdravja. Pomladi 2007 smo 
ga povabili na še eno Glaso-
vo prejo. Vabila ni zavrnil, le 
odložil. Vabilo še zmeraj 
velja, gospod predsednik, 
iskreno upam, da se še kdaj 
srečamo! 



PRAVLJICE Razgledi 

življenje pravljičarja Francija Rogača je ubralo vijugasto pot, ki je vse od najstniških let strmoglavo skakala preko 
hudourniških voda. Izkusil je tako rekoč vse: objem alkoholne omame, brezdomstvo, težko fizično delo, 
natakarstvo pa vse do diplome na Fakulteti za sodakio delo. In nekje vmes so se zgodile pravljice za otroke. 

• • av ice za vse DO ne oiroKe 
M E T J A S T R I T M A R 

Otroci ga 
velikokrat 

sprašujejo, kdaj 
in kako napiše 
pravljico. Eden 

izmed 
odgovorov je, 

da jih piše 
ponoči, ob 

sveči, kar 
pričara čarobno 

svetlobo ob 
plamenu sveče. 

Prva pravljica, ki je zaživela 
v knjižni obliki, je bila Izgub-
ljena slondca, nato so si sle-
dile Prašiček in čarobna zvez-
dica, Pravljica o gozdnem 
škratu. Rezka premaga led, 
Nosku se zgodi čudež. Luna 
in Kresniček Bal. V treh letih 
je napisal in izdal šest prav-
ljic Letos je izdal poseben pa-
ket pravljic, s katerimi je ob-
daril gluhe in slepe otroke, ki 
take vrste daril, knjige, naj-
bolj pogrešajo. Slepim otro-
kom je namenil in poklonil 
pravljice v Braillovi pisavi, 
gluhim otrokom pa pravljico, 
posneto na DVD. Ob tem 
ima vselej čarobne občutke. 
Vsakokrat, ko takemu otroku 
da knjigo in zvočni CD, se 
mu po telesu razlije mehko-
ba, da se ves razneži. 

Panker, pijanec 
in brezdomec 

Frand je imel srečno otroš-
tvo v smislu svobodnega ig-
ranja, ki ga je večinoma pre-
živel pri dedku in babici. Ži-
vela sta v cerkvenih prosto-
rih, ki so nanj vplivali mistič-
no in duhovno. Cerkev mu je 
bila kot prostor igranja ves 
čas dostopna, celo kotalkal se 
je po njej in se vozU s kole-
som, pa igral košarko in no-
gomet. Dedek, ki je bil po na-
ravi mehka duša. jima je s ses-
tro dovolil vse mogoče vrago-
Uje, ki sta jih v svoji otroški 
razposajenosti počenjala. V 
bližini je bil park, kjer so se 
na klopeh zbirali različni pri-
padniki subkulture. V času 
brezskrbnega otroštva se še 
ni zavedal, da bo prav ta park 
postal nekoč njegov drugi 
dom. v najstniških letih se je 
začel družiti s tistimi in po-
dobnimi, ki jih je v času pro-
stih otroških popoldnevov 
opazoval v parku. Njegova 
spremljevalka in tolažnica je 
postala steklenica. Takrat je 
bil to prostor, kjer so se zbi-
rali mladi ljudje, ki so pred-
časno zapustili šolske klopi. 
Cele dneve so popivali, poče-
njali razne neumnosti in be-
deli do jutranjih ur. "Če nisi 
pil, si bil izločen, saj nisi bil 
sposoben komunikacije z 
drugimi, če si bil trezen!" se 
spominja Franci. "Cesta je 
trda in hladna, ne glede na 
letni čas. Je karton, radiator 
in nespanje. Žalost in razje-

da ... Obžalovanje in obup. So 
majhni trenutki sreče v obje-
mu neskončnega začaran^ 
kroga, ki boli in ne odneha. 
Svoboda in kletka hkrati. Kot 
alkohol... Travnik zabave in 
teptanje samega sebe." 

Popival in ponočeval je tri 
leta, kar je na njegovi dušev-
ni in mentalni ravni pustilo 
posledice. Zaradi tega je, ra-
zumljivo skrbelo oba starša 
in stara starša. Z njimi je bil 
ves čas v konfliktu. Starši so 
ga želeli zaščititi pred slabo 
družbo, on pa je imel tako, 
kot vsak najstnik, to za teže-
nje. Življenje v alkoholni 
omami, brezdelje in brez-
domstvo je trajalo vse tja do 
njegovega osemnajstega leta. 
Takrat ga je v nezavestnem 
stanju močne pijanosti našla 
sestra, ki ga je rešila, saj bi se 
sicer zadušil. To je bil eden 
od mnogih prelomnih tre-
nutkov v njegovem življenju. 
Vrnil se je med svoje vrstni-
ke v šolske klopi, kjer pa ni 
dolgo zdržal, saj ga je prvi 
neuspeh tako potrl, da je vse 
skupaj pustil. Stopil je na pot 
nekvalificiranega delavca na 
železnici. Postal je pomožni 
progovni delavec, kar je iz-
redno težko fizično delo, ki 
je tudi slabo plačano. Delo 
na železnici je kmalu zame-

njal za delo natakarja jjo raz-
nih nočnih barih. Medtem je 
spet obiskoval šolo, vendar ni 
našel dovolj moči, da bi 
vztrajal kljub začetnim teža-
vam in neuspehom. Šele po 
dolgih letih je sklenil naredi-
ti šolo, narediti nekaj iz svo-
jega življenja. Najprej tečaj 
za pomožnega natakarja, ki 
ga je uspešno opravil, in ta 
uspeh mu je dal zagon za na-
daljne šolanje. Z odličnim 
uspehom je zaključil srednjo 
trgovsko šolo, nato je sledilo 
šolanje na srednji ekonom-
ski šoli, kar mu je omogoči-
lo, da se je vpisal na Fakiilte-
to za socialno delo. Letos, 11. 
junija, jo je tudi uspešno 
predčasno zaključil. S tem, 
da je naredil šolo in stopil na 
pravo pot, je tudi očetu, ne le 
sebi, naredil veselje in konč-
no sta se zbližala ter drug 
drugemu odpustila vse, kar 
ju je razdvojilo. Prvič sta si 
bila zares blizu. 

Pravljice dekletu 
za lahko noč 

Dekletu, s katerim je prija-
teljeval, je vsak večer za lah-
ko noč začel pripovedovati 
pravljice. Takrat še ni raz-
mišljal o tem, da bo kdaj na-
pisal pravljice, ki bodo natis-

njene v knjigi in ilustrirane. 
Dolgo časa je pravljice samo 
pripovedoval, iz večera v ve-
čer. Potem je obiskal 
Munchen in na postaji pod-
zemne železnice srečal člo-
veka, ki je nanj s svojo pozi-
tivno energijo tako močno 
vplival, da so se mu odprle 
nove razsežnosti življenja. 
To je bilo 26. januarja leta 
2000. Začel je verjeti, da ni 
naključij, kar so mu potrdili 
nekateri kasnejši dogodki. 
Pravljice, ki jih je prej pripo-
vedoval, je začel zapisovati. 
"Ob pravljicah, ki sem jih lju-
bil že od otroštva, se mi je 
vedno nasmehnilo. Odločil 
sem se, da bom zapisal vse 
pravjice, ki so se kdaj rodile v 
mojih mislih." Pripoveduje 
Franci v svoji knjigi Ključ 
brezdomca, ki je avtobiograf-
sko delo, v katerem brez 
olepšavanj pripoveduje o 
svojem življenju. Prva prav-
ljica, ki je zaživela v knjižni 
obliki, je bila Izgubljena 
slončica, nato so si sledile 
Prašiček in čarobna zvezdi-
ca, Pravljica o gozdnem škra-
tu, Rezka premaga led. No-
sku se zgodi čudež. Luna in 
Kresniček Bal. V tireh letih je 
napisal in izdal šest pravljic 
in avtobiografski roman 
Ključ brezdomca. 

Pravljice ob čarobnem 
plamenu sveče 

"Želje, ki se v pravljičnem 
svetu uresničujejo, niso nič 
drugačne kot tiste, o katerih sa-
njamo v stvarnosti, le da se v 
domišljijskem svetu vedno vse 
srečno izide." Sporoča Frand 
Rogač svojim mladim bral-
cem. Veliko nastopa po šolah 
in vrtdh, v prednovoletnem 
času je obiskal tudi otroke v 
azilnem domu v Ljubljani. 
Otrod ga velikokrat sprašujejo, 
kdaj in kako napiše pravljico. 
Eden izmed odgovorov je, da 
jih piše ponoči, ob sveči, kar 
pričara čarobno svetlobo ob 
plamenu sveče. Vsakič sledi 
otroško čudenje, češ ali doma 
nima elektrike. Posebej ljubi 
so mu taki in podobni komen-
tarji otrok, ki so neposredni in 
iskreni Med otroki zelo uživa, 
zato je začel delati kot pripra-
vnik v mladinskem centru, 
kjer se včasih tudi sam razživi 
kot otitik Po naravi je roman-
tik in nič mu ni nerodno, če se 
ob kakšnem filmu, ki mu seže 
v srce, tudi zjoka. Njegova naj-
večja želja je, da bi se njegove 
pravljice biale v vseh delih sve-
ta in da bi z njimi obdaril še ve-
liko tistih otrok, ki so bolni ali 
kako drugače prikrajšani za 
lepo in brezskrbno otroštvo. 



BRDO Razgledi 

Kongresni center Brdo so javnosti prvič predstavili pred slabim mesefcem, v prihodnjih dneh pa bo v popolnosti 
zaživel. S i. januarjem Slovenija namreč prevzema predsedovanje ]||ropski uniji, najpomembnejši dogodki se 
bodo zvrstili v novem centru. 

Danes aradimo sodobne ob ekte 
MATIJA BEVK, BEVK PEROVIČ ARHITEKTI 

BOSTJAN BOGATAJ 

"V današnjem 
času je 

potrebno 
graditi sodobne 

objekte, ki 
vzpostavljajo 

jasen odnos z 
obstoječim 

grajenim 
prostorom, ne 
pa objektov, ki 

posnemajo 
historične 

oblike." 

Odločitev za gradnjo Kon-
gresnega centra Brdo je stara 
komaj dve leti in pol, ko so 
ugotovili, da je izgradnja ob-
jekta za multilateralna držav-
niška srečanja nujna name-
sto nefunkcionalnih in zasta-
relih objektov. Takrat je Javni 
zavod Brdo tudi določil, da 
naj bo objekt za Zoisovo pri-
stavo. Prvo idejno 7.asnovo je 
podal Dare Weingerl, ki pro-
jekta zaradi smrti ni izpeljal 
do konca. Tako je zavod pred 
skoraj natanko dvema leto-
ma za novega projektanta iz-
bral Bevk Perovic arhitekte, 
ki so pripravili popolnoma 
novo rešitev. 

Po njej so vse nefunkcio-
nalne objekte ob Zoisovi 
pristavi zaradi stroškovne in 
časovne zahtevnosti za sa-
nacijo in neugodnih rezul-
tatov opravljenega statične-
ga preseda porušili, 20 me-
trov sevemeje pa začeli gra-
diti nov konferenčni objekt 
z zmanjšano kvadraturo, 
brez namestitvenih kapaci-
tet in brez nekaterih sprem-
ljajočih prostorov za druge 

Gostitelj Janez janša je pred tednom v novem centru že 
gostil prve ugledneže. Prostor za konference in slikanje je v 

'•'pritličju, tik ob glavni dvorani./ Fotocor>z(i kjvjij 

Med prvimi sta si nov Kongresni center Brdo ogledala 
zakonca Rupel. V prvem nadstropju so prostori za manjša 
srečanja, vsaka država bo dobila tudi urejeno pisarno. 

uporabnike ki so jih zagoto-
vili v drugih objektih na 
Brdu. 

O novem kongresnem 
centru smo se pred dnevi po-
govarjali z Matijo Bevkom, ki 
je skupaj z Vasom Pcrovi-
čem srce podjetja, ki je pro-
jektiralo središče Evropske 
unije v prvi polovici prihod-

njega leta. Podjetje na Go-
renjskem do sedaj ni veliko 
gradilo, saj je Kongiesni cen-
ter Brdo prvi večji objekt, 
prav kmalu pa bodo Kranjča-
ni lahko opazovali gradnjo 
novega, to je stanovanjski 
kompleks Sotočje, ki bo v re-
žiji Save IP zrasel na sotočju 
Kokre in Save. 

Projektiranje Kongresnega 
centra Brdo je gotovo vaša 
velika referenca. Kako da-
nes gledate nanj? Bi danes 
karkoli spremenili? 

"Za nas je vsak projekt, ki 
ga delamo, referenčni. Ne 
verjamemo v manj in bolj 
pomembne projekte. Seveda 
pa program, kot je kongres-

ni center, zahteva še poseb-
no odgovornost in pazlji-
vost. Z objektom novega 
kongresnega centra na Brdu 
pa smo na koncu zelo zado-
voljni in mislim, da je reztil-
tat več kot ustrezen, kljub 
zelo tesnim časovnim okvi-
rjem, v katerih se je zgradil. 
Lahko tudi rečem, da v pro-

Plazemski zasloni 75 R A Č U N A L N I K I N J A Z 

ROBERT GUŠTIN 

V času obdarovanj in lepih 
trenutkov, ko si radi podarimo 
kaj lepega in koristncffi, ko gre-
do mnogi ven na zabavo, se 
zgodi, da nekateri ostanemo 
doma, pred televizijskim zaslo-
nom. Takrat je edini noi prija-
telj televizijski spored in naša 
zabava je odvisna od njegove 
kakovosti in pestrosti. Da bi bili 
vaši trenutki ob gledanju pro-
grama bolj barviti, sijoči in 
predvsem ustrezno veliki, se je 
smiselno pred načrtovanim po-
sedanjem ali ležanjem na kav-
ču doma opremiti z ustreznim 
televizijskim spnjemnikom 
Najvei^o vdikost slike nam po-
nujajo plazemski zasloni, ki so 
uporab^eni lahko tudi kot raču-
nalniški monitoiji. 

Plazina zasloni so se pojavili 
precg prg kot LCD zasloni s te-
kočimi kristali. Njihova zgodo-
vina sega v leto 1964. Razlog 
pozne masovne uveljavitve je v 
visoki ceni in veliki porabi ener-

gije. Z leti so am padle, tako da 
so tovrstni zasloni dosegljivi 
tudi širšim množicam. Pla-
zemski zaslmi danes nudijo 
zelo kakovostno sliko, z velikimi 
kontrastnimi razmeiji, hitro 
odzivnos^o in lepo sliko, kar jih 
postavlja ob hok svojim največ-
jim tekmecem - LCD zaslonom. 

Plazemski zaslon sestavljata 
dve stekleni plošči. Na eni so pa-
ralelni trakovi prevodnega jil-
ma, nad njimi pa nizi cdic, na-
polnjeni s plinom, na drugi pa 
so zgolj vzporedni trakovi. Ploš-
či sta postavljeni paralelno, tako 
da so trakovi prekrivani in je 
med njimi na vsakem sečišču 
celica s plinom. Dovolj visoka 
napetost na xčišču poskrbi, da 
se plin v tej celici spremeni v 
plazmo razgrajenih elektronom 
in ionov, ki pod vplivom toka 
oddajajo svet!cbo. Tako nastane 
polje minictumih neonskih 
luči, ki mu pravimo emisijski 
zaslon. Plin oziroma plazma 

zaradi električne napetosti pov-
zročita. da rdeči, modri ali zele-
ni Jb^r, nanesen na stekleno 
ploščo, zasveti. Vključevanje in 
izključevanje celic krmilita bar-
vo in svetlost vsake skupine od 
štirih sosednih fo^omih prema-
zov zaslona (rdečega, modregi 
in po dveh zelenih). 

Karakteristike tovrstnih za-
slonov so lahko zelo različne. 
Resolucija ali ločljivost je na-
vadno okoli 8jo X 480, včasik 
tudi i28oxy68 točk, kar nudi 
boljšo sliko. Ker plazma oddaja 
tudi svojo svetlob, so takšni za-
sloni tanjši in bolje osvetljeni. 
Čim ve^a je svetlost, tem bolje 

je, saj je lahko tak zaslon tudi v 
zelo svetlem prostoru, pa bo sli-
ka še vedno dobro vidna. Na-
slednja pomembna lastnost je 
teža. Velikosti plazma zaslonov 
se zelo razlikujejo. Najpogostg-
ši so 4 2 " , tako daje njihova dia-
gonala 106 centimetrov, lahko 
pa je še veliko ve^a. Pomembno 

je tudi kontrastno razmerje, za 
kater^a je zaželeno, da je čim 
vi^e. Standardni format televi-
zijske slike, ki ga bodo morale 
oddajati televizijske hiše, bo v 
prihodnosti 16:9, tako kot v 
kinu. Sedaj pa je to razmerje še 
vedno 4:3, kar ustreza katod-
nim televizijam, plazma zaslo-
ni pa zaradi s\'oje širine sliko 
raztegngo. Pazite le še, da ima 
vaš plazemski zaslon oznako 
HD, kar pomeni "Hig^ Dejini-
tion", ki vam omogoča gledanje 
kakovostnejšega 7V signala. 

Najvei^a prednost teh zaslo-
novje njihov videz. Na steno jih 

je mogoče obesiti kot sliko. Zase-
dajo neprimerno manj prostora 
kot običajni televizorji, obenem 
pa njihova majhna teža omo-
goča lažje prestavljanje. Takšni 
zasloni so primerni predvsem 
za sge, sestanke, demonstrativ-
ne prikaze, saj so dovolj veliki, 
hkrati pa cenqši od LCD moni-
torjev enake velikosti. Primerni 

so tudi za majhna stanovanja, 
saj ne zasedajo dragocenega 
prostora. Ko se bodo šc malce 
pocenili, bodo kot nalašč za 
mlade družine, ki si ne morgo 
privoščiti stanovanj z veliko 
kvadraturo. 

Življenjska doba je pri pla-
zemskih zaslonih omejena s po-
javom temnenja dike skozi čcs. 
Razlog za to je, da se plini, ki so 
v celicah, obrabijo, teh pa ni 
možno menjati. Po 5 . 0 0 0 urah 
Redarja plazme i«) slika za 5 0 
odstotkov temngša. So veliki po-
rabniki energije, saj se energija 
porablja za ustvaijanje svetlobe 
za vsako točko posebg, tudi za 
tiste, ki so temne. Plazma se za-
radi velike porabe energije tudi 
zelo segreva. 

Želim vam obilo užitkov in 
lepih trenutkov ob prazničnem 
vzdu^u, pa naj si bodi, da jih 
pr^ivitedoma, ob televizijskem 
sprgemniku, ali pa v družbi lju-
di, kijih imate radi. Srečno! 



BRDO Razgledi 

Glavni dvorani, ki lahko sprejme do 500 gostov, so v zadnjem hipu želeli dodati tudi velik 
lestenec, a so se, prav tako v zadnjem hipu, tudi premislili. / foicconzii Kavae 

jektu, sedaj, ko je končan, 
ne bi nič pomembnega 
spremenili." 

Zdi se, da je objekt na zu-
naj moderen, saj je veliko 
steklenih površin, v notra-
njosti pa je glavna dvorana 
oblečena v tradicionalen 
les. Zakaj ste se lotili takš-
nega pristopa? 

"Objekt je transparenten, 
tako da uporabniki in obis-
kovalci v čim večji meri uži-
vajo naravne kvalitete parka 
Brdo. Na ta način postane 
park, s svojim zaledjem, 
del notranjosti in ambien-
talno ozadje vseh dogodkov 
v 9bjektu in njegovega živ-
ljenja. Vsi notranji progra-
mi, kot je velika dvorana, 
pa so oblečeni v lesene hra-
stove panele, ki so material-
ni kontrast sicer tehnolo-
ško zasnovani stekleni fasa-
di." 

Nekateri vaši kolegi meni-
jo, da steklenjak ob grad, 
torej tako moderen objekt 
na Brdo ne sodi. Kako jim 
odgovarjate.' 

"Menim, da je v današ-
njem času fHDtrebno graditi 
sodobne objekte, ki vzpostav-
ljajo jasen odnos z obstoje-
čim grajenim prostorom, ne 
pa objektov, ki posnemajo 
historične oblike, ki jih poleg 
vsega sploh ne moremo več 
graditi na način, kot so jih 
gradili v preteklosti. Mislim, 
da historični prostor in histo-
rične objekte v resnid najbo-
lje predstavljamo s kritično 
distanco, ki jo omogoča 
samo jasen odmik od prete-
klega arhitekturnega jezika." 

Ali so vas zahteve naročni-
ka, države oziroma zavoda, 
omejevale? 

"Seveda, ampak vsak pro-
jekt potrebuje omejitve. 

Samo iz pametno postavlje-
nih programskih okvirjev 
lahko nastane zanimiv pro-
jekt. V primeru kongresnega 
centra imamo pripombo le 
na eno stvar, in sicer, da je 
bil časovni okvir, v katerem 
se je projekt programsko de-
finiral, zelo kratek in je bilo 
včasih zares težko uskladiti 
interese vseh potencialnih 
uporabnikov bodočega ob-
jekta." 

Ali drži naše opažanje, da 
je objekt zasnovan kot 
energetsko varčen? Na stre-
hi je celo fotonapetostna 
(sončna) elektrarna? 

"Fotonapetostno elektrar-
no so na objekt dodali po 
gradnji, brez naše vednosti. 
Energetsko varčne objekte 
pa se zasnuje drugače, ne z 
reklamnimi dodatki na kon-
cu, ampak z odločitvijo v za-
četku projektiranja in z ener-

getsko varčno programsko 
nalogo, ki je pa v tem prime-
m nismo dobili. Smo pa kot 
projektanti že v začetku pro-
jektiranja predvidevali upo-
rabo sodobne dvojne stekle-
ne fasade, ki omogoča tako 
dobro vizualno povezanost z 
okolico kot zagotavljanje 
ustreznih klimatskih razmer 
znotraj objekta." 

SllSall smo, da je Kongres-
ni center Brdo najmoder-
nejši objekt, ki je bil kdaj-
koli namenjen predsedova-
nju EU. Ali to drži in kaj 
vse ga odlikuje? 

"Ali je novi Kongresni 
center Brdo najmodernejši 
objekt v Evropski uniji, zares 
ne vem, drži pa, da je v Slo-
veniji takšen objekt zagotovo 
manjkal in da ga država po-
trebuje za primerne proto-
kolarne objekte. Mislim, da 
je bila odločitev, da se novi 
kongresni in protokolarni 
objekt postavi v park Brdo, 
vsekakor pravilna, saj bo po-
leg tega, da omogoči organi-

zacijo protokolarnih in dru-
gih dogodkov, objekt med 
drugim omogočil tudi pri-
memo predstavitev narav-
nih in kulturnih vrednot dr-
žave, ki jih na najboljši način 
predstavlja prav Brdo." 

Večkrat so se pojavljala ugi-
banja. za kako velik objekt 
gre. Ali nam lahko na krat-
ko opišete kongresni cen-
ter, predvsem prostore, ki 
jih bodo uporabljali držav-
niki iz vseh držav Evropske 
unije? 

"V pritličju objekta je veli-
ka kongresna dvorana s ka 
padteto do 500 gostov, avla 
prostor za prirejanje tiskov 
nih konferenc, nekaj manj 
ših sob za dvostranske pogo-
vore in dnevni bar. V kletni 
etaži je manjša dvorana (za 
200 gostov), ki se jo lahko 
razdeli na štiri manjše enote 
ter vsi potrebni servisni 
prostori. V nadstropju so 
fleksibilni pisarniški prosto-
ri z manjšimi sejnimi soba-
mi in zimanji atrij." 

Za lažje delo in sprostitev bo na vrhu centra poskrbel 
zunanji atrij. / F«O CORJZD KAV<I« 

"Ali je novi 
Kongresni 
center Brdo 
najmodernejši 
objekt v 
Evropski uniji, 
zares ne vem, 
drži pa, da je v 
Sloveniji takšen 
objekt zagotovo 
manjkal in da 
ga država 
potrebuje za 
primerne 
protokolarne 
objekte." 

Koline 116 I Z S T A R I H Č A S O V 

M I H A NAGUČ 

Zadnjič smo videli, kakšen je 
bil pred sto leti na Gorenjskem 
ritual zakola (prašiča). Tisto, 
kar je pri tem obredu slej ko 
prej glavno, so seveda koline. 
"Nad vse imenitne pa so krva-
ve klobase alijetmice, katerih 
naredi klavec kar po par Ška-

fov. Brez teh si pravega klanja 
niti misliti ni. Te vrste klcbase 
sestoje iz sesekljanega prc^i^e-
ga droba, krvi, kuhanega pše-
na ali riža. Ko so gotove, jih 
najprg polože v velik kotel, kjer 
se prekuhajo ali obarijo. Nato 

jih pobero ven in jih polože eno 
tik druge na hladen prostor, da 
se shlade. Potem so šele dobre 
za raženj. Juha, v kateri so se 
obarjale klobase, takozvana 
godla,je zelo mastna in ponjo 
pridgo revnejši vaščani." 

Ko je delo opravljeno, se za-
čne uživanje narejenega. "Ko 
je klavec opravil svoje delo, so 
že tudi jetemice pečene in go-
spodinja jih postavi poln ražen 

na mizo. Sedaj pride skupaj 
»a družina in začne se pokuš-
nja. Ktejpoki^ji so povablje-
ni tudi sosedje, ki so zjutraj pri-
Šli klavcu na pomoč. Isti večer 
tudi razdele koline, ki sestoje iz 
koščka mesa, par jetemic in 
ene mesene klobase. Koline 
dobi učitelj in, če je v vasi poš-
ta, j ih je navadno deležen tudi 
poštar. Tudi nekateri sosedje 
dobe koline, ki pa jih oh svojem 
času vrnejo." No, me prav za-
nima, če bi bil kolin deležen 
tudi novinar - ako bi kateri od 
tega stanu že v tistih časih ži-
vel na gorenjskem podeželju? 

"V vaseh nad Kranjem, tako 
n. pr. v Naklem, Strahinju, 
Besnici itd., imajo na ta dan 
posebno originalno navado. 
Imenuje jo bobljanje. (Odkod 
so vzeli to besedo, res ne vem.) 
Tu namreč napravijo kakih 
trideset jetemic za vaške reve-
že, katerih pa ne razdele kat 
tako enostavno, n^o si morajo 

reveži klobasice pribobljati. To 
se zgodi na sledeč način. Ubo-
žec, ki si poželi klobaso, gre v 
mraku, oborožen s palico, pod 
okno dotične hiše, kjer koljejo. 
Tam poklekrK ali pa se skloni 
tako ^boko, da ga skozi okno 
ne morejo videti. Nato potrka s 
palico na okno. Dotični, ki 
čaka sklonjen pod oknom, 
vzdigne zdaj svojo palico kvi-
šku in gospodinja mu natakne 
na palico pripravljeno klobasi-
co. Vse to se izvrši, ne da bi 
drug drugega kaj videla. Ko 
odide prvi, že potrka drugi in 
to se godi potem ves večer." 
Tudi tu bi bilo zanimivo vede-
ti, ali današnji Nakljanci, 
Strahinjci in Besničani še vedo 
za "bobljanje"; ga morda še 
prakticirajo? 

"Zgodi se večkrat, da se tudi 
kak imovitejši meščan posluži 
bobljanja. Seveda le za šalo. A 
darovalci klobas so tudi na to 
pripravljeni in gre večkrat 

Dobro, da ne vedo, kaj jih čaka! 

eden, še raje pa kar dva izmed 
družine skrivoma pokukat 
izza oglov, kdo trka na okno. 
In Če zapazita, da prosilec ni 
revež, nego samo šaljivec, jo 
ubereta za njim. Ce jima sreč-

no odnese pete, je prav, če ga pa 
ujameta, se vrneta z njim na-
zaj in ga tirata v hišo, kjer 
mora med splošnim smehom 
plačati za liter vina." Pa so 
spet vsi zadovoljni... 



USODE Razgledi 

Kreganja zaradi ljubezni 

Šundar na Žirovskem 
Nasploh so 

bili veliki joški 
svoje čase za 
lačne moške 

oči veliki 
magneti. 

Ljudski glas 
ve povedati 

zgodbo o ženi, 
ki si je morala 

joške 
prevezovati, 

preden je sploh 
stopila med 

ljudi. 

M I L E N A M I K I A V Č I Č 

Ljubezen je posebej žen-
skam prinašala veliko več 
trpljenja kot užitkov. Mno-
ge so se bale večera, ko je 
bilo treba z možem leči v 
posteljo. Če se je le dalo, so 
zaspale kje drugje. Ko so 
možje zahtevali svoje pravi-
ce, je prišlo do prepirov. 
Nemalokrat so hudim in 
ostrim besedam sledili še 
udarci. 

Ena izmed zgodb, ki jo je 
nemogoče pozabiti, je tudi 
Franddna. 

Z možem Lipetom sta 
bila istih let. Vedela je, da je 
malo živčen, toda kot še 
marsikatera ženska pred 
njo (in tudi za njo!) je misli-
la, da ga bo v zakonu že 
spravila v red. 

"Ko mi je včasih govoril, 
da je tako živčen, da mora 
nekoga ubiti, sem bila pre-
pričana, da jih stresa tja v 
tri dni. Kdo bi si pa upal po-
misliti na kaj hujšega?! Ve-
likokrat je trobezljal, da je 
kot Bog in da ima na zemlji 
to moč, da bo porihtal vse." 

Na začetka zakona je še 
kar šlo. Z leti je začel piti 
in to je v hišo prinašalo 
nasilje in nenehen strah. 
Po več dni ga ni bilo iz 
doline. Z vsako uro je bila 
Franckina groza večja. Na 
srečo je vsaj otroke pustU 
pri miru. Vsiiko leto se jima 
je rodil eden ... 

"Zmeraj sem ga čakala. 
Gledala sem v dolino v pri-
pravljenosti, da se mu skri-
jem, ko stopi čez prag. Niti 
za minuto msem mogla za-
tisniti očesa Tistega usod-
nega večera :jem lepo prosi-
la sosedo, da je prišla k 
meni za angela varuha. 
Zdelo se mi je, da se vpričo 
nje ne bo toliko upal. Tudi 
otroke bi navsezadnje lah-
ko zbudila, č e so bih okoli 
njega, mi je dal mir, tak je 
bU." 

Lipe se ji; iz dolinskih 
gostiln vračd pijan in poki 
čniih misli. Bil je tudi bo-
lestno ljubosumen. Bogve-
di, kaj vse se mu je pletlo 
po glavi, ko je potrkal pri 
spodnjem sosedu in mu 
povedal, da samo toliko sto-

pi domov, da ubije babo, 
potem pa gre v vodo. 

"Vpil je, kaj mi bo nare-
dil. Že od daleč sem ga 
slišala. Strah me je, sem re-
kla sosedi, kar ušla bom. 
Ti kar pojdi, me je potolaži-
la, ko se boš vrnila, bo že 
v postelji, zjutraj bo pa dru-
gače mislil. Toliko sem 
še zmogla, da sem mu šla 
odpret vrata, ko je robantil 
zunaj. Stekla sem skozi 
hišo, do okna in nato v 
gmajno." 

Medtem je v hiši prišlo 
do tragedije. Ker Lipe ni 
našel žene, mu je za njego-
ve morilske blodnje prišla 
prav kar soseda. Zagrabil jo 
je za vrat in v trdem prime-
žu jo je najprej nekajkrat 
vlekel okoli hiše in klical 
ženo. Toda Francka je bila 
že na drugi strani griča in 
ga ni več slišala. Nekaj v 
njem mu je ukazalo, da 
mora ubijati. Hrup je zbu-
dil otroke in ko je zagledal 
glavico, ki je kukala izza 
vrat, je ukazal, naj prinese 
nož. Otrok je očeta ubogal, 
tako je bil navajen. Kaj je 

sledilo potem, se ni nikoli 
natanko izvedelo. Otrok 
je že tako ali tako videl pre-
več in kar nekaj let je mini-
lo, preden je prišel k sebi. 

Upe je z nečloveškim kri-
kom zabodel prvič. Pozne-
je, ko so prišh orožniki in 
zdravnik, so našteh sedem-
najst vbodov. Naravnost 
proti srcu. 

"Bila sem desetič noseča. 
Prestrašena. Bala sem se za 
življenje. Nazaj proti domu 
sem se vračala šele proti 
jutru. Molila sem, da bi se 
že unesel. Pri prvi hiši so 
me ustavili. Tvoj je pokon-
čal eno žensko, so mi pove-
dali. Stisnilo me je pri srcu. 

Pa ja ne! sem zakričala 
in na vso moč stekla po bre-
gu navzdol. Pričakali so me 
jokajoči otroci in vsevprek 
govorili, kaj je naredil oče. 

Le Anže je bil tiho in tre-
sel se je. On mu je dal nož, 
so ga zatožih drugi. 

Anže me je zbegano gle-
dal, odpiral usta, toda niti 
besedice ni mogel iztisniti 
iz sebe. Nazadnje se mi je 
zgrudil v naročje, drugi pa 

so se me z grozo v očeh 
oklenili." 

Lipeta so zaprli. Za več 
let. Nazadnje je umrl v Le-
poglavi. Sem ter tja je na 
začetku še prihajal domov. 
Nič pa se ni spremenil. Še 
zmeraj se je s Francko po-
govarjal le z grožnjami. 

Med sosedi 70 S L O V E N C I Z A M E J A M I 

JOŽE KOŠNJEK 

Odstranitev kontrol na 
mejah Slovenije z Italijo, Av-
strijo in Madžarsko so še s 
posebno naklonjenostjo in 
upanjem sprejeli Slovenci v 
zamejstvu. Politična stranka 
Slovencev na Koroškem 
Enotna lista je v dobrodošlici 
Sloveniji v šengenskem ob-
močju zapisala, da je bilo 
vključevanje Slovenije v šen-
genski red "velik mirovni 
projekt", od katerega si še 
posebej veliko obetajo Slo-
venci na Koroškem in v dru-
gih delih Avstrije. Slovenski 
veliki korak v Evropo naj bi 
blagodejno vplival tudi na 
odnos uradne Koroške do 
državljanov slovenske na-
rodnosti. Pomembna je tudi 
misel, ki jo je pretekli teden 
na pogovoru v slovenskem 
katohškem središču v Ti-
njah/Tainach na Koroškem 
izrekel predsednik Koroške 
gospodarske zbornice Franc 
Pacher. Dejal je, da morajo 
sedaj pasti še meje v nekate-
rih glavah. V glavah gospo-

darstvenikov so že zdavnaj! 
Na obeh straneh meje, v Slo-
veniji, v Italiji, Avstriji in na 
Madžarskem, kjer si Sloven-
ci še posebej obetajo boljše 
pogoje za delovanje, ni 
manjkalo vznesenih besed. 
Nekateri govorniki so ukini-
tev mejnih kontrol primerja-
li z uresničitvijo misli pesni-
ka Franceta Prešerna v 
Zdravljici. 

'V-« 1 vV 

Preko mejnega prehoda na Ljubelju, ki smo ga fotografirali 
dva dni pred odstranitvijo mejne kontrok;, je desetle^a potekak) 
tudi sodelovanje s Slovenci na Koroškem./Fo»:coraz<iK.%<i« 

Pomemben dejavnik v so-
delovanju med Slovenijo in 
Koroško je lahko tudi gora 
Peca/Petzen, katere najvišji 
vrh sega 2126 metrov visoko. 
Znamenita gora ponuja še 
posebej veliko možnosti za 
razvoj turizma. Na avstrijski 
strani leži pod Peco Podjuna 
s Pliberkom, na slovenski 
strani pa Mežiška dolina. Na 
Peco, pod katero naj bi po le-

Smučišče na Peci 

gendi spal kralj Matjaž, je 
mogoče priti z več strani: iz 
Mežiške doline na slovenski 
strani in iz Pliberka in iz Že-
lezne Kaple preko Koprivne 
na avstrijski strani. Urejeno 
smučišče na avstrijski strani 
je opremljeno z modernimi 
napravami za izdelovanje 
umetnega snega in ima 
okrog 20 kilometrov prog, po 
katerih je mogoč tudi spust 
do doline. Peca je zanimiva 
tudi za tekače na smučeh. Še 

posebej priljubljena je proga 
Siebenhuetten, ki je primer-
na tako za manj kot tudi za 
bolj izurjene tekače. Na Peco, 
kjer ob vlečnici StoUenlift 
radi vadijo znani avstrijski 
alpski smučarji, med njimi 
tudi domačin, eden od naj-
boljših slalomistov na svetu 
R ^ e r Schoenfelder, vozi iz 
bližine Pliberka do višine 
1700 metrov gondolska žič-
nica, do vrha pa žičnica Sie-
benhuettenbahn. 



Mercator 
Poslovni sistem Mercator, d.d.. Dunajska cesta 107, Ljubljana 

Obveščamo vas, da imamo možnost 
oddati v najem naslednja loicala: 
1.Šenčur, Kranjska cesta 3; 107 , 15 m̂  

- lokal za gostinsko dejavnost 

2. Tržič, Deteljica 10; 129,75 m^ 
- lokal za gostinsko dejavnost 

Prosimo vas, da se nam v vlogi predstavite tudi s svojo 
dejavnostjo. 
Vabimo vas, da pisne vloge najkasneje do petka 11.01.2008 
pošljete na naslov: 
Mercator, d.d., Cesta na Okroglo 3, 4202 Naklo, Sektor 
dopolnilne trgovske storitve, z oznako »za najem lokala«. 
Mercator, d.d. si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega od 
prijavljenih kandidatov. 

89.8 91.1 96.3 

RADIO SORA 

Gorenjski prijatelj 

Radio Sora d.o.o.. 
Kapucinski trg 4,4220 Škofja Loka, 

tel.: 04/506 50 50, fax: 04/506 50 60, 
e-mail: info@radio-sora.si 
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z DONOSNO 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: 

Goren|ska ^ B a n k a 
Banka d poAuhom 

Rocl ie Trialcir 
G o r e n j s k a 9 6 M H z 
R A D I O Z A R A D O V E D N E 

Gorenjska 

Fondi, 
a p H i a l i i l 
k o m p l e t 
• Komplet sestavliojo: 

foloia iz Itgirontgo 
jekla, zolčito proti 
škropljenju, kromirano 
stojoto, kromiron 
gorilnik, leseni vrtljivi 
plodenj e 37 cm, 
6 vilic fondi, i žlic 
za omako, 6 krožnikov 
za fondi in 6 posodic 
zo omako 

'teMd se dobavî  SOM v omjoli kotMi. V prinm̂  d̂  LidI d.o.o. k.d. "^Jlj^Jflj 
www.lidla(i i 

mailto:info@radio-sora.si
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NOVO LETO Razgledi 

Silvestrovo gor, silvestrovo dol ... Vse debate tačas se vrtijo okrog njega, le redka pa je resnično namenjena 
Silvestru. V mislih imam svetega možakarja, po katerem je zadnji dan leta dobil svoje prepoznavno ime. 
Poglejmo zadnjega in prvega ... 

Zadn i in orv 
PAVIA K U N E R 

"Veselite se 
zdaj vsi počez, 

novo leto je 
prišlo res! To 

staro je minulo 
zdej, bed hvala 

Bogu 
vekomej!" 

Mož s ključem 
do novega leta 

Na zadnji dan v letu godu-
je sv. Silvester, po rodu Rim-
ljan. Ko je postal mašnik, se 
je pričelo Dioklecijanovo pre-
ganjanje. Ni se ga ustrašil. 
Obiskoval je kristjane v je-
čah, jih tolažil in bodril, zato 
si je tudi prislužil častni na-
ziv "spoznavalec". Leta 314 
so ga izvolili za papeža. Prav 
v tem času je Cerkvi mir in 
svobodo prinesel sloviti cesar 
Konstantin. Nobenih zgodo-
vinskih dokazov ni, da je Sil-
vester spreobrnil iu ktslil 
Konstantina, pač pa drži, da 
je z njegovo pomočjo v Rimu 
zgradil tri veličastne cerkve: 
sv. Janeza v Lateranu, ki je 
ostala do danes papeževa 
stolnica, sv. Petra ob vatikan-
skem griču nad grobom pr-
vega papeža ter sv. Pavla ob 
Ostijski cerkvi. O 32. Petro-
vem nasledniku ne vemo ve-
liko, vemo pa, da je Kristaso-
vo Cerkev vodil enaindvajset 
let, 31. december leta Gospo-
dovega 335 pa je bil tudi zanj 
"Silvestrov večer" življenja. 
Na ta dan kristjani že od leta 
354 obhajajo njegov god. Sil-
vester je eden prvili sveUii-
kov, ki niso bili mučenci. 
Upodabljajo ga s papeško tia-
ro na glavi in bikovo glavo ob 
strani. Bik ga spremlja zara-

di legende, ki ve povedati, da 
je obudil v življenje bika, ki 
naj bi ga usmrtil neki čaro-
dej. Iz istega razloga je Silve-
ster tudi zavetnik domačih 
živali in priprošnjik za dobro 
krmno letino. Na nekaterih 
podobah je upodobljen tudi s 
ključem, ker z njim pač od-
klene novo li!to. 

Dobre volje in sit v novo 
leto 

Silvestrovanj in hrupnih 
zabav naši predniki skorajda 
niso poznali. Na predvečer 
nov^a leta so delali obračun 
sami s seboj. Na dan, ko za-
tone v večnost staro leto, so 
razmišljali o minljivosti vse-
ga. Zvečer so v družinskem 
krogu skupaj molih v zahva-
lo Bogu za pi^jete darove mi-
nulega leta in prosili za srečo 
v letu, ki bo nastopilo. Marsi-
kje so se postili in blagosbvi-
U dom kakor pred božičem. 
Seveda pa so se na Silvestrov 
večer tudi pozabavali, saj je 
veljalo, da če dobre volje in 
sit stopiš v novo leto, bo tako 
vse leto! Priljubljena zabava 
silvestrovega večera je bilo 
vedeževanje. Vedeževale so 
zlasti mladenke, ki so želele 
izvedeti, ali jim bo novo leto 
"prineslo" ženina. Dekle 
vrže pred polnočjo čevelj z 
noge čez glavo nazaj proti 
vratom. Če .se obrne s pred-
njim koncem proti vratom, 
bo šlo dekle pred letom kot 

nevesta iz hiše, če pa se obr-
ne s konico v sobo, bo pri-
hodnje leto še sama spala. 

Prvi je Marijin ... 

Kako pa je bilo s pr^im 
dnem v letu? Pred stoletji 
prvi januar ni bil novoletni 
dan, marveč samo osmina 
Gospodovega rojstva, ki se ni 
posebej obhajala. Julij Cezar 
je sicer že leta 46 pred Kristu-
som določil 1. januar kot za-
četek novega leta, ko pa so v 
Rimu v krščanski dobi uvedli 
božični praznik, se je pomak-
nil začetek novega leta na bo-
žič. Šele papež Inocenc XII. 
je leta 1691 novo leto spet po-
stavil na 1. januar. Cerkveno 
leto se začenja s prvo advent-
no nedeljo, teko da Cerkev s 
civflnim novim letom nima 
pravzaprav nič. 1. januarja 
kristjani obhajajo praznik 
Marije, svete Božje matere, ki 
je najstarejši Marijin praznik. 
Na krščanskem Vzhodu so 
ga praznovali že v 5. stoletju 
pod imenom Spomin Bogo-
rodice. Na Zahodu se je praz-
nik imenoval Obrezovanje 
Gospodovo. Po Mojzesovi 
postavi je namreč veljalo, da 
so judovske dečke osmi dan 
po rojstvu obredno obrezali. 
Po II. vatikanskem koncilu 
so praznik preimenovali in 
mu vrnili marijanski značaj. 
Tako je sedaj novo leto praz-' 
nik Marijinega materinstva 
in svetovni dar. miru. 

Rimska novoletna 
veseljačenja 

Za proslavljanje rimskega 
novega leta je veljalo, da je 
bilo v znamenju razuzdanih 
gostij, karnevala našemljen-
cev, plesa in omame. Obre-
dne šege davnih prednikov 
so se izrodile v divja veselja-
čenja, v katerih so bili udele-
ženi tudi prvi kristjani. Cer-
kev se je zato dolgo in na 
moč borila proti njim. Verni-
ke je bilo treba spraviti stran 
od teh norčij, jih navajati na 
spokoma opravila in post. 

Bog varuj, da ženska 
prva v hišo stopi 

V alpskih deželah takšnih 
spotakljivih zabav niso po-
znali. So pa poiiiali ludi naši 
predniki veliko novoletnih 
šeg. Tako so denimo verjeli, 
da si za vso leto zagotovi sre-
čo, kdor položi na novo leto 

novec v vodo in se v tej vodi 
umije. Na novo leto pa se je 
treba izogibati tudi vsemu 
neugodnemu. Ako imaš na 
novo leto dolg, ne iznebiš se 
ga vse leto. Če na novo leto 
zgubljaš pri igri, boš zgubljal 
vse leto. Saj poznate: Kakor 
na novo leto, tako vse leto! 
Resno so naši predniki vzeli 
tudi svarilo, da če na novo 
leto ženska prva v hišo stopi, 
prinese nesrečo k hiši. Kot 
vošfilo pa naj velja novoletna 
kolednica izpred sto dvaintri-
desetih let "Veselite se zdaj 
vsi počez, novo leto je prišlo 
res! To staro je minulo zdej, 
bod hvala Bogu vekomej! ... 
Novo leto vam vošimo, Bogu 
vas priporočimo, Bog vam 
daj srečen žegen, dolgo živet 
in srečno vmret." Ali pa tale: 
"Staio leto zdaj odlaaja; dosti 
žita, dosti vina, zdrava bodi 
vam družina, ljubo zdravje 
bog vam daj, pa še nam da-
rujte kaj!" 
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MARJETA SMOLNIKAR 

Vladni predsednik Janez 
JanSa v poslanici ob dnevu sa-
mostojnosti in enotnosti: 'Slo-
venci, Slovenke in dru^ držav-
ljani in državljanke Slovenije 
smo si enotni, da je samostojna 
slovenska država naš najveiji 
zgodovinski dosežek. Ni nam 
hUapodatjena, ampak je zra.<ia 
iz poguma, pravilnih in pravo-
časnih odločitev, pa tudi iz krvi, 
žufjev in trpljenja ter velikega 
samoodrekanja." 

Žal je po (domala) dveh deset-
letjih lastne države resničnost 
takšna, da sramotno vdiko Slo-
ver\k in Slovencev še vedno ne 
loči med dnevom samostojnosti 
in enotnosti ter dnevom držav-
nosti. Zato ponovimo korake 
slovenske državnosti: prvi ko-

rak: 23. decembra 1990 je bil iz-
veden plebiscit, na katerem se je 
88,j odstotka volivk in volivcev 
odločilo za samostojno in neod-
visno slovensko državo; drugi 
korak: 26. deiemhra 1990 je bil 
izid plebiscita uradno razgfašen 
(in ta dan praznujemo kot dan 
samostojnosti, od leta 2005 pa 
tudi enotnost); tretji korak: 25. 

junija 1991 ji! takratna sloven-
ska skupščina sprgela Temeljno 
ustavno listino o samostojnosti 
in neodvisno.^ Republike Slo-
vence ter Deklaracijo o neodvis-
nosti; četrti liorak: 26. junija 
1991 je bila suverena slovenska 
država uradno raz^aSena (in 
ta dan praznujemo kot dan dr-
žavnosti); peli korak: junija 
1991 je suvereno slovensko drža-

vo napadla Jugoslovanska ar-
niada in začela se je vojna za 
Slovenijo. To je tistih pet temelj-
nih korakov, ki bi jih moral 
vsakdo, ki se ima za Slovenca 
ali ima samo ^vensko držav-
ljanstvo, kadarkoli ustreliti kot 
iz topa, a jih velika večina le 
klavrno jedja. 

Nič manj klavrna ni - na 
dan, ko praznujemo "naš naj-
vei^i zgodovinski dosežek" - niti 
zunanja podoba naše države, 
saj je izobešena slovenska tri-
fcomtioj prg izjema kot pravi-
!o. Najmarij kar je: s tem smo 
do zgodovinskih dejstev brez-
brižni. 

Po sedemnajstih letih, ko je 
"Slovenija uresničila vse zuna 
njepolitične cilje", tako vsaj je 

vladni predsednik Janez Janša 
v svoji poslanici ob dnevu samo-
stojnosti in enotnosti izjavi!, je 
skrajni čas, da se poglobimo 
vase in končno osvojimo tako 
preprosto in neopore^ dgstvo, 
kot je pet temeljnih korakov slo-
venske državnosti. Najmanj 
kar je, hotno s tem znanjem po-
globili svojo nacionalno identi-
teto, kar je lahko v času, ko 
njajo mge nacionalne države, 
za nas prav tako zgodovinske-
ga, da ne rečem življenjskega 
pomena. 

Glede na povprečno brezbriž-
nost Slovencev do lastne zgodo-
vine in s tem do lastne identite-
te, je v času pred našim predse-
dovanjem Evropski zvezi 
umestno vprašanje, koliko ener-

gije in volje smo kot predsedujo-
či pripravljeni vložiti oziroma 
prispevati k utrjevanju skupne 
evropske identitete? Kar se 
mene tiče, ne verjamem, da 
bomo kot narod v tej smeri 
sploh razmišljali, kaj šele, da bi 
s prstom mignili, f^av tako ne 
bomo v tem kontekstu razmiš-
ljali niti na ravni države, saj so 
prioritete naš^a predsedovanja 
v povsem drugih (politično-vo-

ji^kih) ^ah. Sicer pa je 
da Slovenci s pišmeuhovskim 
odnosom do lastne zgodovine 
nikakor ne moremo graditi šir-
še, evropske identitete. Čeprav 
verjamem, da bi se slovenska 
politična elita rva svoje 
zunanjepditiine arnhicije) loti-
la graditi tudi ta temelj. 
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Linijski avtobusni prevozniki 
• • se povezujejo 

Priprave na razpis le ene koncesije za prevoz potnikov na posameznem območju sili prevoznike k 
povezovanju. V Alpetourju se na to pripravljajo tudi v okviru sprejete dokapitalizacije. 

ŠTEFAN ŽARGI 

Kranj - Pred nedavnim je v 
javnost prišla neuradna vest, 
da na Ministrstvu za promet 
Republike Slovenije za zače-
tek prihodnjega leta priprav-
ljajo razpis koncesij z veljav-
nostjo od začetka 2009 da-
lje, ki naj bi predvideval po-
delitev koncesije za javen li-
nijski prevoz potnikov le 
enemu koncesionarju na do-
ločnem območju. Ker gre za 
precejšno spremembo, glede 
na sedanjo ureditev in prak-
so pri nas, smo o pripravah 
na to obdobje povprašali 
prvo damo največjega go-
renjskega avtobusnega pre-
voznika Ivanko Zupančič 
Gaber, direktorico Alpetour-
ja Potovalne agendje iz Kra-
nja. 

Kaj se že ve o razpisu kon-
cesij za leto 2009? 

"Kar zadeva nov razpis 
koncesij za koncesijsko ob-
dobje, ki se začenja s 1. janu-
arjem 2009, lahko pojas-
nim, da stališča Ministrstva 
za promet še niso dokončna. 
Strokovno mnenje se sicer 
nagiba k temu, da se na celo-
tnem območju koncesije po-
deli ena koncesija enemu 
koncesionarju. Ker v tem tre-
nutku noben slovenski pre-
voznik ni niti organizacijsko 
niti s kapacitetami niti z in-
formacijsko podporo sposo-
ben zagotoviti nemotenega 
delovanja sistema javnega 
prevoza potnikov, obstaja 
možnost, da slovenski pre-
vozniki kandidiramo na raz-
pisu, povezani v konzorcij." 

Se na te novosti pripravljate 
tudi v Alpetourju? 

"V vsakem primeru se 
bomo v Potovalni agenciji 
Alpetour tvorno vključevali v 
pripravo na to novo obdobje, 
saj gre za prvi tovrsten evrof)-
ski razpis koncesije, ki je za 
nas prevoznike zelo pomem-

(vanka Zupančič Gaber 

ben. Gre namreč za izdelavo 
nove Uredbe, ki mora biti 
usklajena z evropsko zako-
nodajo, in za izdelavo obvez-
nih prilog, ki bodo osnova za 
postavitev sistema javnega li-
nijskega prevoza potnikov. 
Ta bo določal standarde ka-
kovosti in dostopnosti, ki 
bodo zagotavljali privlačen 
javni prevoz za uporabnike 
in ustrezne standarde iz eko-
loškega, sociološkega in var-
nostnega vidika." 

Alpetour se je lani in letos 
že kapitalsko povezal z ne-
katerimi gorenjskimi pre-
vozniki ... 

"Dejstvo je, da kapitalsko 
povezovanje ni vezano iz-
ključno na razpis novih kon-
cesij za izvajanje gospodar-
ske javne službe za javen li-
nijski prevoz potnikov, ki bo 
za naslednje koncesijsko ob-
dobje objavljen v začetku 
leta 2008, pač pa gre za 

uresničevanje vizije razvoja 
znotraj strateškega poslov-
nega načrta družbe. Alpe-
tour Potovalna agencija osta-
ja še vedno Alpetour, in to 
kot skupina, ki ima danes v 
svojem stoodstotnem lastni-
štvu Integral avto, d. o. o., Je-
senice ter 66,08 odstotka 
Integrala, d. d., Tržič. Pove-
zovanje v okviru dejavnosti 
se je izkazalo kot nujno, saj 
si s tem krepimo tržno pozi-
cijo, zasledujemo učinke si-
nergij, ustvarjamo možnosti 
za racionalizacijo voznored-
ne ureditve in zaposlenim 
zagotavljamo stabilno de-
lovno okolje." 

Pred nedavnim so lastniki 
na skupščini družbe potrdi-
li možnost dokapitalizacije 
Alpetourja. Bo tudi ta v 
funkciji nadaljnjega pove-
zovanja? 

"Da. V Alpetouiju Potoval-
ni agenciji smo 10. decem-

bra uspešno izpeljali skup-
ščino družbe, na kateri je 
bila uprava družbe pooblaš-
čena, da lahko v roku petih 
let poveča osnovni kapital do 
polovice vrednosti obstoječe-
ga, kar je največ za 1,6 mili-
jona evrov. Povečanje osnov-
nega kapital bomo izvedli z 
izdajo novih delnic, te pa 
bodo namenjene zamenjavi 
za nove stvarne vložke, ki jih 
bodo strateško zanimivi 
partnerji pripravljeni zame-
njati za naše delnice. 

V bistvu gre za kapitalsko 
povezovanje v okviru glavne 
dejavnosti, ki jo Potovalna 
agencija opravlja, to je javen 
linijski in občasni prevoz z 
avtobusi. Pri tem bo pred-
nostna pravica do nakupa 
novih delnic dosedanjim 
delničarjem izključena, ker 
bodo na novo izdane delni-
ce namenjene izključno po-
sameznemu strateško po-
membnemu partnerju. 
Uspešna izpeljava takšnega 
kapitalskega povezovanja 
bo utrdila strateški položaj 
družbe v dejavnosti in ne-
dvomno okrepila vrednost 
enote lastniškega kapitala. 

Dogovori s konkretnim 
partnerjem še potekajo in 
bodo zaključeni v mesecu ja-
nuarju. V primem uspešne-
ga zaključka dogovorov se bo 
naša skupina še povečala." 

V nekaterih medijih lahko 
preberemo, da naj bi bil 
nov strateški partner Kam-
Bus? 

"Tega pred zaključkom 
pogovorov ne morem ko-
mentirati." 

Morda še beseda o letoš-
njem poslovanju. Boste iz-
polnili svoj poslovni načrt? 

"Potovalna agencija bo 
poslovno leto kljub težkim 
pogojem poslovanja v tej 
dejavnosti zaključila v okvi-
ru planiranega poslovnega 
izida. V letu 2007 smo svo-
jo dejavnost opravljali s pov-
prečno 170 avtobusi in za-
poslovali 320 delavcev. V iz-
boljšanje voznega parka 
smo vložili znatna sredstva, 
saj smo kupili 14 novih av-
tobusov in tako pomembno 
prispevali k izboljšanju var-
nosti in udobnosti prevoza. 
V družbi imamo smele na-
črte in voljo, da se bomo 
tudi v letu 2008 maksimal-
no angažirali za izboljšanje 
kvalitete ponujenih storitev 
in seveda, da bomo svojo 
vlogo v dejavnosti še nadalje 
krepili." 

KRAN) 

Za nadaljnjo rast uspešnosti poslovanja Save 

Pretekli petek se je na svoji 19. redni seji sestal nadzorni 
svet Save, d. d., in se seznanil s poslovnim načrtom Poslov-
ne skupine Sava za leto 2008. Ob napovedi preseganja na-
črtov za letošnje poslovno leto pri prihodkih za osem od-
stotkov, pri dobičku pa celo kar za tretjino, uprava Save tudi 
za prihodnje leto načrtuje nadaljnjo rast uspešnosti poslo-
vanja. Prihodke od prodaje bodo povečali za devet odstot-
kov, operativni dobiček za 37 odstotkov, čisti dobiček pa bo 
dosegel vrednost 32 milijonov evrov, kar pa je za četrtino 
manj od pričakovanega dobička v letošnjem letu. Razlog za 
to bo manjša prodaja finančnih naložb. Rast premoženja, iz-
ražena kot vrednost bilančne vsote, se bo povečala za devet 
odstotkov. Za naložbe bodo v družbah Poslovne skupine 
Sava v letu 2008 namenili dobrih 43 milijonov evrov, od 
tega okrog 70 odstotkov v dejavnosti Turizem, preostalo pa 
v dejavnostih Gumarstvo ter Naložbene finance. V Poslovni 
skupini Sava bodo v prihodnjem letu na novo zaposlili 83 
sodelavcev; skupno število zaposlenih se bo skladno z načr-
ti povzpelo na 2688. Načrtovani cilji so skladni s celovito 
strategijo Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d. d., za 
obdobje od leta 2007 do 2on. Nadzorni svet Save, d. d., je 
na seji obravnaval tudi pogodbo o ustanovitvi nakupne in 
prodajne opcije za delnice družbe Merkur, d. d., med druž-
bama Sava, d. d., in Merfin, holdinška družba, d. o. o., ter 
dal soglasje k njeni sklenitvi. Š. Ž. 

MARIBOR 

Tudi pošta Slovenije z dobičkom 

Pretekli teden se je sestal nadzorni svet Pošte Slovenije in ob-
ravnaval informacijo o poslovanju v prvih desetih mesecih le-
tošnjega leta. Pošta Slovenije pri poslovanju v obdobju od ja-
nuarja do oktobra izkazuje dobiček pred obdavčitvijo v višini 
22,5 milijona evrov in nadzorniki so podali soglasje za izplači-
lo dela plače iz naslova poslovne uspešnosti ter razpravljali o 
možnostih za Izplačilo dela dobička zaposlenim. Nadzorni 
svet je sprejel tudi poročilo o izvajanju Strateškega razvojne-
ga programa Pošte Slovenije od leta 2007 do 2015 ter infor-
macijo o testiranju vozil na alternativni pogon in nadaljnjih 
aktivnostih Pošte Slovenije na tem področju. Š. Ž. 
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Plačilo že leto prej 
Sprejete spremembe Uredbe o izvedbi 
neposrednih plačil 

MATJAŽ GRIGORIČ 

Ljubljana - Pri pripravi 
Uredbe o spremembah in 
dopolnitvah Uredbe o iz-
vedbi neposrednih plačil v 
kmetijstvu so bile upošteva-
ne tudi pripombe Kmetij-
sko gozdarske zhomice Slo-
venije. V spremenjeni ured-
bi je upoštevano, da se lah-
ko vlaga zahtevke tudi za 
ženske govedi, ki so telile v 
drugi polovici letošnjega 
leta, natančneje od 1. junija 
do 10. decembra. V prvotni 
uredbi je bilo namreč dolo-
čeno, da se zahtevke v letu 
2007 lahko vlaga le za žen-
ske govedi, ki so telile do 
konca letošnjega maja. Ker 
je bil rok za obvezno telitev 
za več kot polovico krajši od 
rokov, ki so predvideni za 
prihodnja leta, je bilo soraz-

merno temu vloženih tudi 
manjše število zahtevkov. Z 
možnostjo vlaganje zahtev-
kov za drugo polovico leta 
2007 je zagotovljeno, da 
sredstva, ki so za ta ukrep 
rezervirana, ne ostanejo ne-
izkoriščena, ker jih ni mo-
goče prerazporediti na dru-
ge ukrepe. Kmetje bodo pla-
čilo za živali, ki so telile v 
drugi polovici leta 2007 , 
prejeli že v letu 2008 in ne 
šele v letu 2009. V letu 2013 
bodo kmetje lahko vlagali 
zahtevke tudi za živali, ki 
bodo telile v drugi polovici 
leta 2013, in prejeli plačilo v 
letu 2014, kar bo šlo na ra-
čun celotnega izkoriščenja 
ovojnice v letošnjem letu. 
Uredba predvideva, da bo 
možno dodatno oddajati za-
htevke za živali od 1. januar-
ja do 25. februarja 2008. 

Občina Škofja Loka, Poljanska cesta 2, 4220 Škofia Loka, na 
podlagi 218c. člena in 218č. člena Zakona o gradiM objektov 
(Ur. list RS št. 110/02 in 120/06) in 13. člena Odloka o nado-
mestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 
112/03, 102/04, 120/05) objavlja 

JAVNI POZIV 
o razgrnitvi podatkov za zazidana in nezazidana stavbna 
zemljišča za odmero nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča in poziv k priglasitvi sprememb podatkov v 
zvezi z odmero nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča na območju Občine Škofja Loka za leto 2008. 

Javni poziv je namenjen vsem zavezancem za plačilo nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča v občini Škofla Loka za leto 2008. 

Podatki, pomembni za odmero nadomestila za uporabo zazida-
nega in nezazidanega stavbnega zemljišča kot tudi podatki o za-
vezancih. t)odo razgrnjeni (na vpogled zavezancem) v prostorih 
Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka, v pisarni št. 
4,1. nadstropje. 

Zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča lahko osebno pregledujejo podatke za lastne 
nepremičnine In na te podatke podajo pripombe od 2 1 . 
januarja 2008 do 31. januarja 2008 (vsak delavnik od 8.00 
ure do 12.00 ure) Pisne pripombe je mogoče poslati v času 
od 21. januarja 2008 do 22. februarja 2008 s priporočeno 
pošiljko na naslov Občine Škofja Loka. 

II. 
Zavezanci so Občini Škofla Loka dolžni v roku 30 dni po objavi 
tega javnega poziva sporočiti tudi vsako spremembo zavezanca in 
spremembe ostalih podatkov, pomembnih za odmero nadomesti-
la za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2008. Spremembe in 
obvestila, ki so pomembna za odmero nadomestila, so spremem-
ba zavezanca, sprememba vrste dejavnosti ali namembnosti pros-
tora, objekta ali zemljišča, sprememt>a poslovne ali stanovanjske 
površine, sprememba stalnega prebivališča oziroma naslova za-
vezanca, kjer sprejema poštne pošiljke in podobno. Če zaveza-
nec ne sporoči nastalih sprememb, se za odnnero uporabijo po-
datki, s katerimi razpolaga občina ali se lahko pridobijo brez so-
delovanja zavezanca. Kršitev določb o sporočanju podatkov aH 
sporočanju nepravilnih podatkov je v Odloku opredeljena kot pre-
kršek in se kaznuje po določbah Odloka. 

III. 
Zavezanci spremembe sporočeno Občini Škofia Loka s pisno in 
podpisano vlogo. Vlogi je potrebno priložiti dokazila. Vloga se 
lahko vloži na način: 
- s priporočeno poštno pošiljko na naslov: Občina Škofja 

Loka, Poljanska cesta 2, 4 2 2 0 Škofja Loka ali 
- osebno, z vložitvijo na vložišču občine Škofja Loka na na-

slovu Mestni trg 15, v Škofji Loki. 
Vloga je lahko prosto napisana, obrazec vloge pa je na voljo na 
vložišču občine Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofia Loka in na in-
temetnih straneh občine. 

Številka: 422-1/2008 
Datum: 20/12-2007 Župan 

Igor Draksler, l.r. 

Priznanje spodbuda za naprej 
Zavod za gozdove Slovenije tradicionalno konec leta v vsaki območni enoti izbere najskrbnejše 
lastnike gozda. Med štirinajstimi letošnjimi lastniki priznanja je tudi Janez Rant z domačije Pr' Štefan 
iz Suše (nad Hotavljami) v Poljanski dolini. 

BOŠTJAN BOC;ATAJ 

Suša - "Pri:'.nanje ni samo 
moje, ampalc za celotno dru-
žino in je piedvsem pohvala 
in potrditev dosedanjega 
dela ali drugače povedano, 
pomeni, da pravilno dela-
mo," nam je; pred dnevi po-
vedal Rant. Meni, da je v goz-
du potrebno stalno delati, ga 
stalno nego^'ati, saj se kako-
vostno delo le enem letu ne 
pozna, zato ])riznanje spreje-
ma tudi kot spodbudo za 
delo v preteMh letih. 

"V zadnji.T letih nas več-
krat napade lubadar. Dobro 
je, da ga ni veliko, vendar je 
žal postal stalnica. Zaradi 
njega je več dela in velikokrat 
ob povsem nepravem času, 
prav čas pa ju pri boju z luba-
darjem zelo j)omemben, saj 
bi bila sicer škoda še večja," 
nam razloži janež Rant. Po-
leg njega in žene Jane za 
kmetijo skrbijo še otroci 
Boštjan, Maja in Aljaž. Sled-
nji je star komaj sedem let, 
vendar kolikor more, rad po-
maga. Kmetija se ponaša s 
34 hektarji, glavna dejavnost 
je pridelovanje mleka. Imajo 
20 krav, za •sddajo mJeka pa 
90 tisoč litrov kvote. Skrb za 
krave na 550 metrih nadmor-
ske višine ni niti najmanj 
lahko opravilo, saj na osmih 
hektarjih travnikov kosijo do 
trikrat na leto, vendar je koš-
nja na strmih pobočjih iz-
jemno težka in včasih tudi 
slaba. "V hribih je zagotovo 
težje," naša razmišljanja po-
trdi Rant: "Vložiti moramo 

Janez Rant, skrbni lastnik gozda /?«»: cofazd 

več energije, kot jo v dolini, 
stroji so dražji in hkrati tudi 
manj efektivni." Gospodar 
tudi prizna, da je danes veli-
ko lažje kot pred dvema de-
setletjema, ko ni bilo toliko 
strojev in so morali za dolo-
čena opravila prositi ali najeti 
tudi druge delavce. 

Podobno je tudi v gozdu. 
Danes Pr' Štefan na leto po-
sekajo približno 150 kubič-
nih metrov lesa iz 22 hektar-
jev gozda, vsako leto pa na 
približno hektarju opravijo 
še negovalna dela. "Vse je 
odvisno od časa, saj večino-
ma sekamo pozimi, ko je 
manj driigega dela na kmeti-
ji. Lani smo zaradi mile zime 
lahko veliko delali, kako bo 
letos, pa bomo še videli," 
pove Janez Rant, ki ima gozd 
večinoma ob kmetiji, le štirje 
hektarji so bližje Javorjam 

kot Suši. V zadnjih letih so 
naredili veliko gozdnih vlak, 
tudi sicer smo skupaj ugo-
tavljali, da je delo v gozdu 
lažje, a je Rant prepričan, da 
bi z boljšo opremo lahko na-
redili še več. 

Domačijo Pr' Štefan smo 
obiskali med prazniki, zato 
je na mizi zadišala tudi do-
mača potica. Janez Rant 
nam na vprašanje, kako 
praznike čuti kot gospodar 
kmetije, z nasmehom odgo-
vori: "Prazniki so in jih čuti-
mo. Božič je za nas eden naj-
večjih praznikov, ko se zbere 
celotna družina. Čez leto 
ima vsak svoje delo ali šolske 
obveznosti, na božični večer 
pa se dobimo, povečerjamo 
in poveselimo." Drži pa tudi, 
da praznikov v hlevu ne po-
znajo in je potrebno postori-
ti vse, ne glede na praznik. 

"Kar ni nujno, pa na prazni-
ke ne delamo," pribije Rant. 

Ponosen je, da sin Boštjan 
opravlja tudi dve dodatni de-
javnosti, pri katerih mu lah-
ko pomaga. Prva je vzdrže-
vanje cest, druga pa gozdar-
ske storitve. Torej ne delate 
le v svojem gozdu, se začudi-
mo. "Časi so se spremenili," 
pojasni Rant: "Od kmetijske 
dejavnosti je malo dohodka, 
zato v okolici sekamo tudi za 
druge. Vedeti morate, da za-
radi tega ne bomo obogateli, 
vsekakor pa gre za pribolj-
šek." Res je. Že tako velja, da 
so na hribovskih kmetijah 
odvisni od vremena, letnega 
časa in kmetijske politike. 
Tiste, ki grozi, da ne bo več 
subvencij za hribovske kme-
tije. In to po komaj nekaj le-
tih (ne)urejenega subvencio-
niranja. 

Želje za dobro letino 
Kmetje iz kranjske, nakelske in preddvorske občine so zaključili leto s tradicionalnim srečanjem. 

MATTAŽ GREGORIČ 

Naklo - Že jretnajsto leto za-
pored so se v gostilni Marin-
šek v Naklem srečali številni 
kmetje iz kranjske, nakelske 
in preddvorske občine in se 
v veselem razpoloženju po-
slovili od iztekajočega se 
leta. Tradicionalnega sreča-
nja, ki se je začelo na pobu-
do nakelskega župana Jane-
za Štularja: so se udeležili 
tudi predstavniki kmetijskih 
zadrug Naklo in Sloga iz 
Kranja, Kmetijsko gozdar-
skega zavoda iz Kranja in 
Biotehniškega centra Naklo, 
medtem ko je Štularju letos 
delal družbo župan Pred-
dvora Miran Zadnikar. 

Srečanje e v prvi vrsti na-
menjeno sproščenemu dru-

ženju kmetov, ki si v teh 
prazničnih dneh vzamejo 
nekaj več časa tudi zase, 
zato so bili govori bolj krat-
ki. Marjan Roblek, direktor 
zadruge Sloga, Mitja Kado-

ič, direktor Kmetijsko goz-
darskega zavoda iz Kranja, 
in preddvorski župan Miran 
Zadnikar so tako ostali pri 
dobrih željah, predvsem po 
dobri letini v prihodnjem 

letu, kmetijski svetovalec 
Franc Pavlin je ocenil, da je 
bilo iztekajoče se leto za 
kmete kar uspešno, direktor 
Biotehniškega centra Naklo 
Marjan Pogačnik pa je po-
udaril pomembnost izobra-
ževanja v kmetijskem sek-
torju in napovedal tudi moj-
strske programe in učne 
kmetije, Janez Eržen iz za-
druge Sloga pa je zaželel, da 
bi se višanje odkupnih cen 
nadaljevalo tudi v prihod-
nje. Uradni del je šaljivo 
končal Janez Štular, ki je 
udeležencem povedal, da se 
je pripravljal na daljši go-
vor, a mu je žena rekla, da 
ga ne bo nihče poslušal, ker 
so prazniki, in je zato skrčil 
besede v voščilo, z dobrimi 
željami. 

mailto:cveto.zaplotnik@g-glas.si
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Z domačimi dobrotami 
v novo leto 
DANICA DOLENC 

Na našo prošnjo, naj nam 
predlaga enega svojih meni-
jev za silvestrovo, se je znani 
slovenski kuhar Andrej Fric, 
ki je včasih kuhal tudi po go-
renjskih gostiščih, zdaj pa 
živi v Piranu, snema TV fil-
me o kuhanju slovenskih na-
cionalnih jedi po pokrajinah 
ter piše knjige, odzval s celo 
kopico dobrot, ki bi prišle lah-
ko na mizo zadnji večer stare-
ga leta. Sladice so seveda iz 
nj^ove zadnje knjige "Po bo-
žiču diši". Pa ne le to: iz nje-
gove predzadnje knjige O 
Martinu, moštu, goski in 
vinu", od koder je glavnina 
današnjih receptov, je dovolil 
vzeti tudi nasvete, kako pre-
gnati "mačka". 

Pravijo, da mora biti na sil-
vestrovo na mizi nekaj kurje-
ga, kajti kokoš brska po tleh, 
tako da za sabo zagrebe oz. 
zakrije tisto od prej, pa nekaj 
od prašiča, ki vedno rije na-
prej. V prenesenem pomenu, 
da bi vse slabo v starem letu 
pozabili in imeli moč za nove 
načrte in podvige. 

Pa pojdimo k receptom. 

- Nadevana prekajena 
svinjska krača 

- Kmečko zelje 
• Petelinova juha z mesnimi 

cmočki 
• Kokoš, polnjena na 

kranjski način 
- NeMjska mulprata 
-Cof 
- Kisla juha iz svinjskih 

nogic in repa 
- Orehova potica 
- Kroglice rafaelo 

Nadevana prekajena 
svinjska krača 

4 srednje velike prdcajene svinj-
ske krače, 20 dag kaše, pol 
čebule, 4 stroke česna, 2 jajci, 
4 korenčke, po šopek zelene in 
peteršilja, timijan, rožmarin, 
šetraj, mleti poper. 

Krače skuhamo, hkrati se 
zraven kuha tudi očiščeno in 
oprano korenje. Ko so krače 
kuhane, jim odstranimo ko-
sti. V drugi posodi pripravimo 
maso za nadev: kuhano kašo, 
začimbe in jajca, vse dobro 
zmešamo. Nato v odprtino 
krače polnimo nadev (čebula, 
česen, peteršilj in zelena se 
praži), v sredino pa vložimo 
na trakove zrezano korenje, 
zapremo krače, jih povežemo 
z vrvico ter nato damo kuhati 
za 10 minut v isto vodo, kjer 
so se kuhale že prej. Nato jih 
serviramo, zrezane na debe-
lejše rezine, ob zelju in gomb-
d h (gluhi štruklji, kuhano 
kruhovo testo). 

Kmečko zelje 

I kg kislega zelja, 1 srednje 
velika čebula, 2 stroka česna, 
kumina, lovoijev list, 4 žlice 
zabele. 

Zelje skuhamo, nato odce-
dimo. V ponvi stopimo zabe-
lo (še bolje zaseko), dodamo 
drobno zrezano čebulo, da 
zanuneni, na koncu doda-
mo strt česen, ki se naj hitro 
spraži v že spraženi čebuli in 
prelijemo preko kuhanega 
zelja, premešamo in kuha-
mo še 15 minut. Začimbe 
damo v zelje, ko se še kuha. 

Petelinova juha z 
mesnimi cmočki 

Petelin (približno 1 kg),jušna 
zelenjava (korenček, korenina 
peteršilja, pol čebule, lovoijev 
list, strok česna, debdgša rezi-
na repe, zdena, list ohrovta), 
lovor, 2 d konjaka; 
Za cmočke: 30 dag kuhanega 
petdinjega mesa iz juhe, 2 jaj-
ci, 50 g belega kruha, ki ga na-
močimo v 1 dl toplega mleka, 
žlica sesek^aneffl drobnjaka. 

Iz petelina in jušne zele-
njave skuhamo juho. Meso 
odluščimo od kosti in zme-
Ijemo, mu dodamo v nJeku 
namočen in ožet kruh, pre-
praženo čebulo, sesekljan 
drobnjak in jajca, dobro pre-
mesimo, da dobimo kom-
paktno maso in oblikujemo 
cmočke. Skuhamo jih v eni 
tretjini juhe. Juho popravi-
mo in v skodelico vložimo 
cmočke. 

Kokoš, polnjena na 
kranjski način 

(Recept smo objavili v GG zj. 
rwvemhra, 13. str.) 

Nedeljska mulprata 

900 g oSščenefft grnjegajil^, 
6 na modu dušenih izdotUjenih 
paradižnikov, 300 g čebulne^ 
pir^, Gmesnih žU^tikav (izte-
letine), dva mlada čvrsta jurčka, 
6 dušenih pohvic Ravnale sola-
te, J dlrdet^ primorska vina. 

Pljučno pečenko dušimo 
na maščobi, sok od dušenja 
pa (počasi, med mešanjem 
na ognju) zalijemo z vinom, 
dodamo morda še malo gove-
je juhe in še enkrat prevre-
mo. Nato primešamo malo 
škrobne moke, še malo pov-
remo, precedimo in damo 
posebej na mizo. Pečenko na-
režemo na kose in preložimo 
na ploščo, jo okoli in okoli ob-
ložimo, menjajoč barve, z 
glavnato solato in s paradižni-
ki, nadetimi s čebulnim pire-
jem. Na oba konca ovalne 
plošče pa dodamo mesne 

žličnike. Na pečenko naloži-
mo opečene rezine jurčkov. 

Cof 

Testo: 20 dag moke, o,j dl 
vode, jajce in žlica olja. 
Nadev: ve^a glava cvetače, 5 
dag masla, 10 dag naribanega 
sira, 10 dag pršuta, sol. 

Iz sestavin za testo zamesi-
mo primemo čvrsto testo in 
ga pustimo počivati kakšno 
uro. Nato ga razvaljamo. Na 
pol skuhano glavo cvetače 
položimo na testo. Med cvet-
ke damo koščke masla, posu-
jemo s sirom in popramo. 
Notranjost cvetače nadevamo 
še s pršutom in testo zavije-
mo čez cvetačo. Testo na vrhu 
zapremo tako, kot bi stisnili 
culo in prevežemo s testenim 
trakom. Premažemo z jaj-
cem. Cof pečemo v srednje 
segreti pečid 40 minut 

Kisla juha iz svinjskih 
nogic in repa 

1 kg svinjskih nogic in repa, o , j 
kg jušne zelenjave, 0,2^ kg 
krompirja, sol, česen, poper, lo-
vor list, rttajaron, kis, 1 dl olja, 
6 dag moke. 

Meso dobro operemo in 
nasekamo na manjše kose. V 
loncu osolimo vodo, okoli 2,5 
1, in kuhamo kose nogic in 
repa okoli 45 minut Dodamo 
lovor in majaron. Med kuha-
njem pobiramo pene, da je 
juha čista. Dodamo na kose 
narezano zelenjavo, korenje, 
zeleno, repo, kolerabo in 
krompir ter kuhamo dalje. 
Juho lahko še izboljšamo z 
govejo kocko. Ko sta zelenja-
va in meso kuhana, dodamo 
svetlo prežganje s česnom. 
Na olju prepražimo dve žlici 
moke in na koncu dodamo 
sesekljan česen, da zadiši. 
Juha naj še povre. Lonec z 
juho odmaknemo z ognja in 
dodamo žlico kisle smetane 
in žUco kisa ter premešamo. 
Juho prelijemo v jušnik in po-
sujemo s sesekljanim peterši-
Ijem ali drobnjakom. 

Orehova potica 

Testo: 600 g moke, 40 g kvasa, 
1 jajce, 2 rumenjaka, 50 g mas-
la, 50 g sladkoija, 2jo ml mle-
ka, drobtine, limonina lupina, 
ščepec soli. 

Nadev: 350 g orehov, 100 g 
sladkoija, 100 g medu, 40 g 
masla, 2 bdjaka, 2 del mleka, 
limonina lupina, 1 žlička ci-
meta, 2 žlici ruma. 

Moko stresemo v skledo, 
jo pokrijemo in postavimo 
na toplo. Medtem zdrobimo 
kvas, mu prilijemo dve žlici 
mlačnega mleka, dodamo 2 

žlid moke in 1 žličko sladkor-
ja. Zmešamo in postavimo na 
toplo, da vzhaja. 

Medtem penasto zmešamo 
maslo, dve jajd in sladkor. 
Mleko rahlo pc^ejemo in ko 
je mlačno, ga osolimo in mu 
dodamo nastrgano limonino 
lupino ter penasto umešana 
jajca s sladkorjem in maslom. 
Iz pogrete moke, vzhajanega 
kvasa in mlečne mešanice za-
mesimo ne pregosto testo in 
ga stepamo tako dolgo, da se 
loči od sklede in kuhalnice. 
Pokrijemo ga s prtičem in po-
stavimo na toplo, da vzhaja. 

Za nadev pristavimo mle-
ko, mu dodamo polovico slad-
korja ter zavremo in s tem po-
parimo zmlete orehe. Zavre-
mo tudi med in ga prilijemo 
mešanid. Dodamo nastrgano 
limonino lupino, cimet in 
rum. Počakamo, da se vse 
skupaj ohladi. 

Beljake s preostalim slad-
korjem stepemo v trd sneg in 
ga previdno vmešamo v ohla-
jeno zmes. Nazadnje rahlo 
vmešamo drugo polovico 
masla in vse skupaj premeša-
mo. Ko testo toliko naraste, da 
se njegov obseg podvoji, ga 
razvaljamo za prst na debelo. 
Namažemo ga z nadevom, 
tesno zvijemo v zvitek in 
položimo v pomaščen in z 
drobtinami potresen model. 

Postavimo ga na toplo, da 
še enkrat vzhaja. Potem poti-
co premažemo s stepenim jaj-
cem in postavimo v ogreto pe-
čico. Pečemo jo približno 1 
viro. Ko je pečena, jo takoj zvr-
nemo iz modela, da ne posta-
ne vlažna in da skorja ne od-
stopi. 

Kroglice ra^elo 

10 dag kokosove moke, osmi-
na litra sladke smetane, 5 dag 
medu (akacijev da največ 
arome), 1 zavitek vanilin 
sladkoija, 8 dag mletega slad-
korja, 1 mala žlička ruma oz. 
po okusu. 

Smetano zavremo z me-
dom, vanilin sladkorjem in 
sladkorjem v prahu. Doda-
mo 8 dag kokosove moke (v 
ostali moki bomo povaljali 
kroglice) ter kuliamo s stal-
nim mešanjem 5 minut Od-
stavimo, dodamo ram in 
ohladimo. Najbolje, da po-
stavimo za pol ure v zamrzo-
valnik. Ko začnemo obliko-
vati kroglice, preverimo, če 
je masa dovolj gosta. Če ni, 
dodamo še malo kokosove 
moke. Oblikujemo poljubne 
kroglice, ki jih povaljamo v 
preostali kokosovi moki in 
jih zlagamo v papirnate kap-
sule oz. na pladenj. P o n u i -
mo ohlajene! 

Nad mačka! 
Nekaj splošnih nasvetov pri 
popivanju: 
- Zelo dobro je, da poleg al-

kohola popijete tudi kakš-
no brezalkoholno pijačo. 
Vsak kozarec soka ali 
vode, ki ga boste spih na 
zabavi, bo zjutraj vreden 
za dva. 

- Nikoli ne spijte toliko, da 
bi bili res in popolnoma 
pijani. Zbudil i se boste 
brez mačka in pripravljeni 
boste na nove zabave, na-
mesto da bi preživeli ves 
dan v postelji. 

- Ne pijte na prazen želo-
dec! Pri polnem želodcu 
se alkohol počasneje ab-
sorbira v kri in več ga lah-
ko spijemo, želodec pa bo 
bolj zadovoljen. 

- Ker je maček ponavadi po-
sledica dehidracije, pozna-
valci svetujejo, da pred 
spanjem spi jemo veliko 
tekočine - vodo, sok, brez-
alkoholne pijače z mehur-
čki, čaj. . . 

- Dober preganjalec mačka 
je seks pred spanjem, prav 
tako dobro de t u i zjutraj. 
Rezultati so menda osup-
ljivi. 

- Učinkovita preventiva pred 
jutranjim mačkom je tudi 
jogurt. 

- Tigra zjutraj prežene pitje 
vode pred spanjem in ta-
bleta proti bolečinam (le-
kadol, aspirin). 

- Ne mešajte različnih vrst 
alkoholnih pijač! Pred-
vsem ne pijte cenenih pi-
jač, kajti v njih so navadno 
poleg alkohola tudi nevar-
ne kemikalije. 

-Pi j te raje svetie pijače; 
barvne pijače so navadno 
manj prečiščene. Vodka, 

džin, belo vino so bolj pri-
poročljive pijače, kot rum, 
rdeče vino, viski, burbon 
in podobne. 

- Ne pretiravajte s sladkimi 
pijačami in koktajli. Ti so 
glavni krivci za glavobole. 

• Ne pijte piva pred žganimi 
pijačami, temveč obratno. 
Pregovor pravi: "Pivo pred 
žganimi pijačami - sla-
bost, žgane pijače pred pi-
vom - modrost". 

- Po prekrokani noči si pri-
voščite obilen zajtrk; vse-
buje naj dovolj beljakovin. 
Nato pa na svež zrak! 

- Če je glavobol zjutraj le 
prehud, si pomagajte s ta-
bleto proti glavobolu, pro-
ti bolečinam in slabosti. 
Nikoli pa jih ne smete po-
plakniti z alkoholom! 

- Pri glavobolu pomaga tudi 
vrečica ledu; led ali vsaj 
hladno mokro brisačo si 
položite na čelo in počivaj-
te 2 0 minut v temi. 

- Banana je odlično sred-
stvo proti mačku; sama ali 
napitek. Poplaknimo jo z 
obilo vode. 

Pomagajo še vroča prha, 
kozarec vode s pol čajne 
žličke ingverjevega prahu, 
sadni sok, kisla juha, zeljni-
ca, surova čebula. Rusi, ki 
so poznani kot dobri pivci, 
prisegajo na v slani vodi 
vložene kumarice ali zelje, 
kar prečisti telo. Ce se hoče-
te mačka znebiti v eni uri, 
kumaricam dodajte še 2 ta-
bleti proti bolečinam, čez 
15, 2 0 minut pa spijte veli-
ko skodelico nesladkanega 
čaja. Bolje se boste počutili 
že po 40 minutah, z doda-
nim krožnikom juhe pa še 
prej. 

GG mali oglasi 
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Za razliko od večine slovenskih proizvajalcev papirja, ki se že vrsto lel 
srečujejo s presežki delovne sile. Papirnica Goričane povečuje število zo-
poslenih. Tehnično^ehnoioško^roizvodni sektor je nedvomno izziv za 
širok spuklui ud poklicnega do univerzitetnega izobrazbenega nivoja 
tehnične smeri. Sam proizvodnji proces je visoko avtomatiziran, ter raču-
nalniško voden. Intenzivna vlaganja v modernizacijo proizvodnih 
noprov so tesno povezana tudi z vlaganji v znanje in osebnostni razvoj 
posameznikov. Tako nudimo dodatno izobraževanje neposredno 
povezano z samo stroko, izobroževanja na področju računalniških 
znanj, tujih jezikov, vodenja In podobno. 
V prihajajočem letu 2008 se spet kažejo potrebe po novih sodelavcih 
predvsem v proizvodnem sektorju, kar je delno v povezavi z generacij-
sko menjavo kakor tudi z novimi investicijami. V mesecu maju 2008 bo 
zočel obratovati nov prečnorszatni stroj. 
Proizvodnjo papirja je izredno dinamičen proizvodnji proces, z neštetimi 
Izzivi in možnostmi dokazovanja. Potrebujemo delavce s končano V. in 
iV. stopnjo izobrazb^ po ludi toke, ki se bodo priuafi za e n o 
tavnepa cMa. 

Vabim vso, ki ste se priprovlieni spopnieti z dinamiko in izzivi, ki jih pro-
ces prinaša, da se prijavita rta noskov: 
Gorifone, d d Lodjo 1 0 , 1 2 1 5 Medvodo (za kadrovsko službo). Pô  
vabiti vasbomotvj razgovor in vom podrobneje predstavili deb v tovarnî  

Generalni direktor 
Andraž Stegu 

mailto:malioglasi@g-glas.si
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HALO - HALO GORENJSKI GLAS 
telefon: 04 201 42 00 

Niroiilo a ob|ivo iprejtirumo po tflrtinu M/201-4?-00. frtsu l)4/Ml-42-13 ill Ktbno m Bltiwtixivl (Bil 4, 
«Krinlu m: po priti - ik) povdctjiid iti fcinti ilo 11.00 ml ta oglism In ponisfli v nibnti: Imdoo ugodni. 

) A N E Z R O Z M A N S.P. - R O Z M A N BUS, L A N C O V O g i , 4240 
RADOVL)ICA, T E L : 04/53 I J 249, FAX: 04/53 « 4 230 

Želimo vam, da vam prihajajoče leto 2008 prinese obilo sreče 
in zdravja. 

OBVESTILA O DOGODKIH OBJAVLJAMO V RUBRIKI GIASOV 
KAŽIPOT BREZPLAČNO SAMO ENKRAT. 

PRIREDITVE 

štirje dnevi glasbenih nastopov 
Bohinjska Bistrica - Ol^ina Bohinj je za zadnje štiri dni letošnjega 

leta pripravila štiri koncerte v večnamenski dvorani Danica. 

Danes bo ob 2 i . uri nastopil Jasmin Stavros s skupino Naranča. 

V soboto bodo nastopili Čuki, najprej ob 17. uri v Otroškem živ 

žavu, nato pa še zvečer od 21 . d o 1 . ure. V m e s bodo s 45-minut-

nim nastopom obiskovalce ob 22 .30 začeli zabavati Atomik har-

monik. V nedeljo bodo nastopili M a m b o kings, za najdaljšo noč 

pa se bodo obiskovalci lahko d o 4. ure zjutraj sukali ob zvokih 

Veselih Begunjčanov. Vsi koncerti s o brezplačni, vse te dni pa bo 

po zgornji in spodnji bohinjski dolini vozil tudi brezplačen avto-

bus, ki bo ob 20.55 štartal v Bohinjski Bistrici in naredil krog v 

smeri skozi zgorn jo dolino p o Bohinju. Druga vožnja s e bo 

pričela ob 21.05, na silvestrovo pa bo ob 0.25 tudi tretja vožnja. 

Povratni vožnji bosta ob 1 .30 in 2.30, na silvestrovo pa ob 2 , in 3. 

uri ter ob 4 .30 (vse iz Bohinjske Bistrice). 

Po domače z blejsko folkloro 
Bled - Folklorna skupina Bled praznuje 6o-letnico delovanja. 

Del praznovanja bo tudi že deveta prireditev Vese lo p o do-

mače , ki bo jutri, 29. decembra, ob 20 . uri v Festivalni dvorani 

na Bledu. Na prireditvi bo razen znanih glasbenikov in pevcev 

ter^domače folklorne skupine prvič nastopila otroška folklorna 

skupina KUD Bled-Corje. Vstopnice lahko rezervirate na tele-

fonski številki 03 1/656-384. 

IZLETI 

Na dva izleta s PD Iskra Kranj 
Kranj - P laninsko druš tvo , I skra Kranj vabi č lane društva in 

os ta le planince na prva izleta v letu 2 0 0 8 : Ž u ž e m b e r k - s v . Pe-

ter-Dvor v s o b o t o , 5. j anuar ja , in na p o h o d v D r a ž g o š e iz 

S o t e s k e v nedel jo, 13 . j anuar ja . Prvi p o h o d je pr imeren za 

v s e planince (ne p o z a b i t e na p r i m e r n o obutev , o b l e k o in 

o p r e m o ) , p o h o d v D r a ž g o š e iz S o t e s k e pa je v n e p r e d -

vidljivih in spremenl j iv ih z imskih r a z m e r a h lahko zahteven . 

KONCERTI 

Novoletni koncert 
K r a n j s k a G o r a - V s o b o t o , 2 9 . d e c e m b r a , o b 2 0 . uri v a s vabi-

m o v v e č n a m e n s k o špor tno prireditveno d v o r a n o Vitranc v 

Kranjsko G o r o na novoletni koncert Pihalnega orkestra Je-

senice-Kranjska G o r a . 

Letni koncert 
T r b o j e - P e v s k a s k u p i n a Z a s a v s k i f a n t j e p o d v o d s t v o m 

p e v o v o d k i n j e K a t a r i n e Ž e b o v e c vab i na s v o j letni kon-

cert , ki bo jutr i , v s o b o t o , 2 9 . d e c e m b r a , o b 1 9 . uri v Kul-

t u r n e m d o m u v T r b o j a h . K s o d e l o v a n j u pri izvedbi pro-

g r a m a s o povab i l i tudi T r b o j s k e l j u d s k e p e v k e p o d v o d -

s t v o m p e v o v o d k i n j e N e v e n k e V i d m a r in h a r m o n i k a r j a 

J o ž e t a Č e b a š k a . P r o g r a m bo v o d i l a in p o v e z o v a l a A n d r e -

ja Rekar . 

PREDAVANJA 

Proučevanje Sv. pisma 
K r a n j - Društvo prijateljev Sv. p i s m a vabi jutri, v soboto , ob 

9. uri v D o m krajanov Pr imskovo na proučevan je Sv. p i s m a 

z o k v i r n o t e m o : O b s t o j a s i l a , ki s p r e m i n j a . S r e č a n j e bo 

povezoval Grega Česnik . Vs topn ine ni. 

PREDSTAVE 

Odsotni soprog 
B o h i n j s k a Bistr ica - Premiera komedi je Odsotn i s o p r o g b o v 

s o b o t o , 29 . d e c e m b r a , o b 2 0 . uri in nedel jo , 30. d e c e m b r a , 

ob 2 0 . uri v kulturnem d o m u Joža A ž m a n a . Pred p r e m i e r o si 

lahko v avli kulturnega d o m a š e zadnjič og ledate razs tavo in 

fi lm o Portugalski . 

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

" ^ I K U 
Javm skUid Republike Slovenije za Kulturne dejiivnostl 

Območna Izpostava KRANJ. vAvv/.ckd-krani.kkd.si 

SOBOTNA MATINEJA 
Gostuje: KUD Teater za vse Jesenice 

JELEN 
JARKO 

Sobota, 29. december 2007, ob 10. uri, 
v PreSemovem gledališču 

Gorenjski Glas G V M . M . h j / f J 

LOTO 

Rezultat i 1 0 3 . k r o g a - 2 6 . d e c e m b r a 2 0 0 7 

5, 6 , 1 0 , 1 4 , 2 1 , 2 2 , 23 in 1 9 

Lotko: 8 6 5 7 9 5 

P r e d v i d e n i sk lad 1 0 4 . k roga za S e d m i c o : 

4 0 0 . 0 0 0 E U R 

P r e d v i d e n i sk lad 1 0 4 . k roga za Lotka : 

3 3 5 . 0 0 0 E U R 

O S M R T N I C A 

V 80. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, oče in ded 

ROK Ž I B E R T 
iz Stražišča, Pot v Bitnje 52 

Od njega se bomo poslovili danes, v petek, dne 28. decembra 
2 0 0 7 , ob 14. uri na pokopališču v Bitnjah. Krsta bo na dan 
pogreba od 9. ure dalje v poslovilni vežici na tamkajšnjem 
pokopališču. 

Žalujoči: s o p i t ^ Zdiavka ter sinova Tomo in Stojan z družinama 
Kranj, dne 27. decembra 2 0 0 7 

GG 
naročnine 

0 4 / 2 0 1 4 2 4 1 
e-po5ta: narocnine@g-glas.si 

www.gorenjskiglas.si 

n domplan 
družba a inženirtno. nepremičnine. 
urbMiium In energeOto. d.d. 
krari. bWwe)iov« 14 

w w w . d o m p l j n . s i 

Ugodna prodaja novih stanovanj v 
Struževem pri Kranju. 
Več podatkov na Internetu • 
http: / / agendja.domplan.si 
STANOVANJE PRODAMO 
Kranj, Planina III, trisobno s hob/ 
sobo, v katero se pride iz pritličja v 
klet, izmere 106 mz, samostojni vtiod 
in atrij z izhodom iz dnevne sobe, I. 
izgr. 1985, prenovljeno 1.2004, vsi pri-
klju£ki, vpisano v ZK, možnost vselit-
ve februar 2008, cena 192.000,00 
EUR (46.010.880,00 SIT). 
Kranj, Planina II, trisobno v novej-
Sem - nizkem objektu na Ul. Rudija 
Papeža objektu zgrajenem I. 2004, 
III. nadstr. v izmeri 7) mj, cena 
126.000,00 EUR (30.194.540.00 
SIT), vseljivo po dogovoru. 
Kranj, Planina II, dvosobno, 5. nad-
str. v izmeri 66,62 m2, lepo ohranje-
no, I. izgr. 1977, vselitev po dogovo-
ru, cena 111.000,00 EUR 
(26.600.004,00 SIT). 
Kranj, Zlato polje, trisobno, visoko 
pritličje v izmeri 66,82 mz, delno ob-
novljeno v letih 2000 in 2003 (kopal-
niča in okna), t. izgr. 1961, CK, tele-
fon, kabel, telev., balkona ni, cena 
114.755,00 EUR (27,5 mio SIT). 
Radovljica, proti Lescam, dvosobno, 
III. nadslr. v izmeri 50,21 mz. I. izgr 
1978, lepo ohranjeno, balkon, obr-
njeno VZ, cena 96.000,00 EUR 
(23.005.440,00 SIT), možnost vselit-
ve junij 200S. 
Tržič, mestno jedro, 3 dvosobna sta-
novanja v trinadstropni hiSi, velikosti 
od 61 mz • 83,00 mz. leto izgr. 1957. 
v celoti prenovljena leta 2000 (tlaki, 
instalacije, kopalnica, CK, telefon, 
dvigalo) balkona ni, cena 1290 
EUR/m2 (309.135,60 SIT/m2) za 
manjše stanov, in 1230 EUR 
(294.757,20 SIT) za večje stanov., 
vpisana v ZK, vseljiva takoj. 
STANOVANJE • ODDAMO V NAJEM 
Kranj, Vodovodni stolp, garsonjera v 

Mali oglasi 
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Male o g l a s e spre jemamo: za objavo v 
petek - v sredo do 1 3 3 0 In za ob javo v torek 
do petka d o 14.001 Delovni f a s : od ponedelj-
ka do petka neprekinjeno od 8. - 1 9 . ure. 

I. nadstr. izmere 17 mz, I. izgr 1963, 
v celoti prenovljena 2007. kuhinja 
opremljena, cena 250,00 EUR/me-
sečno + stroški + 2* varščina, mož-
nost vselitve takoj. 
HISE-PRODAMO 
Kranj, Sp. Besnka, visokopritlična, lk)ri-
sa 120 m2 na parceli velikosti 549 nru, 
CK na olje, td. garaža, dve parkirni me-
ŝ i, sončna lega, hiša je lepo vzdrževa-
na, I. izgrad. 1981, cena 320.000,00 
EUR (76.684.800,00 SIT), 
Kranj, Klanec, vrstna-enonadstropna 
v celoti podkletena, v vsaki etaži cca. 
82 m2, na parceli velikosti 253 m2.1. 
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 v vsa-
ki etaži na parceli velikosti 222 m2,1. 
izgr. 1936, popolnoma prenovljena 
od I. Z004-Z006, CK na plin, tel., vse 
instalacije v vsaki etaži ločene, tri 
parkirišča, cena 197.000.00 EUR 
(47.209.080,00 SIT). 
POSLOVNI PROSTOR - oddamo v 
najem 

Kranj, Stražliče, pritličje v izmeri 132 
mz, 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 
parkirni mesti, I. izgr, J007, ixP3 za par-
kimo mesto 9.zoo,cio EUR. 
PARCELA • PRODAMO 
javomiški Rovt nad Jesenicami v iz-
meri 759 mz, 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 E U R / m i (55.117.00 
SIT/m2). 

NAJAMEM 

TRIČLANSKA družina najame stano-
vanje ali starejžo hišo v Kranju aH okoli-
ci, nujno, « 040/374-953 

P O S E S T I 

BrrNJE 500 in 1000 mZ zazidljivi par-
celi. «041/640-949 rooder? 

KUPIM 

Pred prazniki b o m o skrajšali delovni čas v 
malooglasfl l službi, odprto bo: 3 1 . 1 2 . od 
8, do 1 2 . ure 

NEPREMIČNINE 
S T A N O V A N J A 

ODDAM 

SAMSKI DOM v Kranju oddaja ležišča 
v eno-, dvo- In večposteljnlh sobah, a 
040/623-505 7009Zi7 

SOBE za dnevno nočni počitek, od-
maknjeno od glavne ceste na relaciji 
Šk. Loka - Medvode. « 031 /242-519 

GARSONJERO v Kranju, Rudija Pape-
ža, » 041/263050 70097« 

KMETIJO kupim, « 051/879-100 
700M7« 

KMETIJSKO zemljo v občinah Radov-
ljica in Žirovnica, « 041/691-243 

/000549 

P O S L O V N I P R O S T O R I 

ODDAM 

POSLOVNA STAVBA JAVORJE Polja-
ne Šk. Loka, pritličje 80,5 m2. nad. 
80.34 m2. klet 12 m2. skupaj 172,84 
m2, najemnina po dogovoru, pisne po-
nudbe na naskiv: Kmetijsko gozdarska 
zadruga z.o.o., Kidričeva 63a, Šk. 
Loka 

toatoii 

TRAFIKO v centru Kranja, dobro vpe-
ljano, v obratovanju, s 04/574-00-87 

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

O S M R T N I C A 

V 80. letu starosti je tiho odšel naš dragi ata 

A N T O N ROT 
i z Kranja 

Od ljubega ata se bomo poslovili danes, v petek, 28, decembra 
2007 , ob 13. uri na kranjskem pokopališču. 2ara bo danes od 
10. ure dalje v tamkajšnji vežici. 

Vsi njegovi 
Kranj, 25. decembra 2 0 0 7 
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Če je bil izveden stalni odklop, je v primeru ponovnega priklopa uporabnik 
dolžan plačati priključnino za nov vodovodni priključek. 

19. člen 
Sprememba trase priključka ali merilnega mesta priključka se obravnava na 
enak način, kot da gre za nov vodovodni priključek, skladno z 11. členom od-
loka, s tem da se ne plača priključnina. 
Sprememba dimenzije vodovodnega priključka in zahtevo za povečan 
odvzem vode se obravnava na enak način, kot da gre za nov vodovodni 
priključek, skladno z 11 . členom odloka, s tem da se plača razlika priključ-
nine. V primeru zmanjšanja dimenzije vodovodnega priključka se priključnina 
ne vrača. 
Izvedba dodatnega priključka se obravnava na enak način, kot da gre za nov 
vodovodni priključek, skladno z 1 1 . členom odloka, s tem da se plača 
priključnina v celoti. 

20. člen 
Priključnino plača: 

investitor novogradnje po izdaji gradbenega dovoljenja; 
kdor zahteva spremembo dimenzije vodovodnega priključka oziroma 
kdor vloži zahtevo za povečan odvzem vode; 
kdor zahteva izvedbo dodatnega priključka. 

Sredstva pridobljena s priključnino so namenska In se morajo porabiti za 
gradnjo, obnovo oziroma vzdrževanje vodovodnega sistema. 
Priključnina ne vključuje stroškov izvedbe vodovodnega priključka. 

Meritve in obračun porabljene vode 

21 . člen 
Količina porabljene vode iz omrežja javnega vodovoda se meri z obračunski-
mi vodomeri. Z velikimi porabniki vode lahko upravljavec sklene posebno 
pogodbo o dobavi vode in plačilnih pogojih. 

22. člen 
Obračunski vodomer mora imeti vsak uporabnik vodovodnega omrežja. Vsi 
stroški upravljanja, rednega vzdrževanja in redne zamenjave vodomerov so 
stroški uporabnika in se krijejo iz naslova števnine, ki jo plačuje uporabnik up-
ravljavcu. Zamenjava obračunskih vodomerov z daljinskim odčitavanjem se 
bo izvajala postopoma. 

23. člen 
Mesečni znesek števnine (Š) se izračuna na osnovi zmnožka števila točk (C), 
ki so določene za posamezni nazivni premer DN (mm) obračunskega 
vodomera in vrednosti točke (K). 
Enačba za izračun mesečnega zneska števnine: Š - C * K 
Število točk po vrstah vodomerov je prikazano v naslednji tabeli: 

DN (mm) 15 20 25 30 40 50 65 
Št. točk 37 37 50 58 74 176 189 

Dn(mm) 80 100 150 200 
kombinirani kombinirani kombinirani kombinirani 

50/20 80/20 100/20 150/20 
Št.točK 206 228 401 509 588 639 716 1255 

Vrednost točke je 0,0417 EUR. 

24. člen 
Vrednost točke za izračun števnine se tekoče enkrat na leto revalorizira s ko-
eficientom rasti cen življenjskih potrebščin, objavljenih v Uradnem listu RS. 

26. člen 
Tip, velikost in mesto namestitve obračunskega vodomera določi upravljavec 
samostojno, skladno s projektom in določili tehničnega pravilnika. Uporabnik 
ne sme prestavljati, zamenjati ali popravljati obračunskega vodomera niti 
odstraniti plombe. 

26. člen 
Interni vodomeri, ki so nameščeni za obračunskim vodomerom, služijo le in-
terni porazdelitvi stroškov. Upravljavec teh vodomerov ne vzdržuje in tudi ne 
uporablja za obračun vode. 

27. člen 
Uporabnik je dolžan zgraditi in vzdrževati prostor za vodomer, ki mora biti 
dostopen delavcem ali pooblaščenim osebam upravljavca za vzdrževanje, 
redne preglede in odčitke vodomera. 

28. člen 
Uporabnik ima poleg rednih pregledov vso pravico zahtevati izredno kontrolo 
točnosti obračunskega vodomera. 
Če se ugotovi, da je točnost vodomera izven dopustnih meja. se uporabniku 
obračuna povprečna poraba vode v preteklih 6 mesecih, v nasprotnem 
primeru pa nosi stroške zamenjave in preizkusa uporabnik. 

29. člen 
Količina porabljene vode se meri v kubičnih metrih (m3) po odčitku na 
obračunskem vodomeru. 
V primeru, da upravljavec ugotovi, da je obračunski vodomer v okvari ali iz 
drugega vzroka ni mogoče odčitati vodomera, se obračuna povprečna pora-
ba vode na osnovi zadnjega obračunskega obdobja. Uporabnik mora naroči-
ti odpravo okvare pri upravljavcu čim prej, najkasneje pa v roku 1 meseca od 
nastale okvare, v nasprotnem primeru se pzačne obračunavati dvojna cena 
vode. 

30. člen 
Upravljavec mesečno zaračunava gospodinjstvom porabljeno vodo določeno 
na osnovi povprečne mesečne porabe vode v zadnjem obračunskem obdob-
ju. Obračunsko obdobje je obdobje med zadnjima odčitkoma. Najmanj 
enkrat na leto ob menjavi obračunskega vodomera ali ob odčitku 
obračunskega vodomera opravi upravljavec obračun porabljene vode za 
posamezno gospodinjstvo. 
Upravljavec mesečno zaračunava uporabnikom v gospodarstvu in negospo-
darstvu ter stanovalcem v večstanovanjskih stavbah porabljeno vodo na pod* 
lagi dejanske porabe, zabeležene na obračunskem vodomeru. 

31. člen 
V primeru, da je v objektu več uporabnikov vode in istega priključka oziroma 
obračunskega vodomera, morajo uporabniki določiti z medsebojnim spo-
razumom pravno ali fizično osebo, ki sprejema ter plačuje račune za 
porabljeno vodo ter ga posredovati upravljavcu. Interna delitev in zaračuna-
vanje vode posameznemu uporabniku v objektu ni dolžnost upravljavca. 
Če so v objektu tudi uporabniki, ki opravljajo pridobitno dejavnost, si morajo 
vgraditi svoje obračunske vodomere, če so za to izpolnjeni tehnični pogoji. V 
primeru, da ti pogoji niso izpolnjeni, mora pravna ali fizična oseba iz pravega 
odstavka tega člena ugotoviti in upravljavcu sporočiti delež porabljene 
količine vode teh porabnikov. 

32. člen 
V primeru, ko upravljavec prevzame v upravljanju vodovodni sistem (vaški 
vodovodi ipd.) in postane to javni vodovod, na katerem uporabniki nimajo 
vodomerov, so uporabniki dolžni naročiti in omogočiti upravljavcu, da v 4 
mesecih od prevzema na stroške uporabnikov vgradi obračunski vodomer. 
Dokler priključek ni opremljen z vodomerom, se za obračun upošteva meseo-
na pavšalna poraba vode: 

6 m3 na osebo, 
3 m3 na glavo živine (govedo, konji), 
1 m3 na glavo drobnice. 

33. člen 

Na osnovi porabljene količine vode in veljavnih cen, upravljavec zaračuna 
uporabniku vodarino. Upravljavec je dolžan objavljati spremembe cen v sred-
stvih javnega obveščanja. 

34. člen 

Uporabnik je dolžan plačati račun ns^kasneje do dneva zapadlosti računa. 
Če uporabnik obveznosti ne poravna v celoti v 15 dneh po prejemu pisnega 
opomina, s katerim mora biti izrecno opozorjen na posledice neplačila, mu 
lahko upravljavec prekine dobavo vode. 

35. člen 

Če se uporabnik s prejetim računom ne strinja, ima pravico, da v petnajstih 
dneh od prejema računa vloži pisni ugovor pri upravljavcu. Ugovor na izdan 
račun ne zadrži plačila. 
Upravljavec je dolžan na pisni ugovor uporabnika pisno odgovoriti v roku 30 
dni od prejema ugovora in v tem roku ne sme prekiniti dobavo vode. V kolikor 
uporabnik računa ne poravna niti v sedmih dneh po prejemu pisnega odgo-
vora. se mu izda pisni opomin. Če tudi takrat uporabnik računa ne poravna, 
se mu sedmi dan po prejemu opomina prekine dobava vode. 

(se nadaljuje v ponedeljek, 3t decembra 2007) 
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ODLOK O OSKRBI S PITNO VODO NA JAVNIH VODOVODNIH SIS-
TEMIH V OBČINI J E Z E R S K O 

28. decembra 2 0 0 7 

O B Č I N A S E N C U R 

OeCmSENCUR. KRANJSKACeSTA 11. 4206 SENCUR 

Na podlagi 25. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo 
(Uradni list RS. št, 96/2002. 123/06, 7/07, 53/07 in 65/07), 16. in 24. 
člena Statuta Občine Šenčur (Uradni vestnik Gorenjske, št. 9/2004 in 
25/06) je občinski svet Občine Šenčur na 11. seji, dne 21. 12. 2007 sprejel 

Pravilnik o spremembi pravilnika 
za vrednotenje kulturnih programov 

v Občini Šenčur 

1. člen 

V Merilih za vrednotenje kulturnih programov in dejavnosti v občini Šenčur, ki 
so priloga pravilnika, se: 
- v točki I, REDNO DELO odstotek spremeni In se sedaj glasi: "REDNO 

DELO (20%)" 
- v točki II. PROGRAMI odstotek spremeni in se sedaj glasi: "PROGRAMI 

(60%)" 
- v točki lil. KVALITETA odstotek spremeni in se sedaj glasi: "KVALITETA 

(10%)" in črta se tabela. 

2. člen 

Spremeni se drugi odstavek 8. člena, ki se sedaj glasi: 
"Najava javnega razpisa se objavi v Gorenjskem glasu, besedilo javnega raz-
pisa pa se objavi na spletni strani in oglasni deski občine Šenčur." 

3. člen 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske. 

bo 

OBČINA ŠENČUR 
Župan 

Miro Koželj 

V skladu z 9. členom Pravilnika o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi od-
padki v Občini Šenčur je občinski svet občine Šenčur, na 11. seji, dne 2 1 . 1 2 . 
2007 sprejel 

SKLEP O VIŠINI TARIFNIH POSTAVK 

V skladu z 9. členom Pravilnika o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi od-
padki v Občini Šenčur se sprejme višina tarifnih postavk in sicer: 

Gospodinjstva: 
Odvoz odpadkov - na osebo na mesec (Cos) 
Deponiranje odpadkov - na liter na mesec (CD 

Gospodarstvo: 

Številka 3 6 

1 , 1 162 EUR 
0,0090 EUR 

Odvoz odpadkov - na odvoz 
- 1201 0,9977 EUR 
- 1601 1 , 1223 EUR 
- 2401 1,2471 EUR 
- 5001 2,4941 EUR 
- 6601 2,9618 EUR 
- 7001 3,1177 EUR 
- 9001 3.7412 EUR 
- 1 1001 4,3648 EUR 

Deponiranje odpadkov - na odvoz 
- 1201 0.2504 EUR 
- 1601 0,3338 EUR 
- 2401 0,5008 EUR 
- 5001 1,0432 EUR 
- 6601 1,3875 EUR 
- 7001 1,4605 EUR 
- 9001 1,8778 EUR 
- 1 1001 2,2951 EUR 

Navedene cene ne vključujejo predpisanih dajatev In DDV. 

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske, 
uporablja pa se s 1. 1. 2008 oziroma po pridobitvi predhodnega soglasja Vla-
de Republike Slovenije. 

Župan: 
Miro Koželj, I. r. 

Na podlagi 218. člena Zakona o graditvi objektov (Ur. list RS, št. 110/02, 
47/04) in 24. člena Statuta Občine Šenčur (UVG, št. 9/04, 25/06) je občin-
ski svet Občine Šenčur, na 11. seji. dne 21. 12. 2007 sprejel 

ODLOK 
O SPREMEMBI ODLOKA 

o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šenčur 

1. člen 

Spremeni se tabela v drugem odstavku 14. člena Odloka o nadomestilu za 
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šenčur (UVG. št. 49/99. 34/01, 
41/03. 19/04, 34/05 in 37/06) in se določi naslednje število točk: 

Št. točk 

Nepokrita sklad., paridrišča, del. na prostem, šport, površ. 400 
Vodna zajetja, glinokopi, peskokopi, odlagališča 100 
Odlagališča nevarnih odpadkov 2500 
Bencinski servis 1500 

2. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske, 
uporablja pa se od 01. 01. 2008 dalje. 

Št.: 423-06/1-07/1 
Datum: 21.12.2007 

OBČINA ŠENČUR 
ŽUPAN 

MIRO KOZEU, l.r. 
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Na podlagi 18. In 83. člena statuta Občine Šenčur (Uradni vestnik Gorenjske 
9/04 in 25/06) in sklepa 11. seje občinskega sveta Občine Šenčur, z dne 
21. 12. 2007 izdajam 

ODREDBO 
o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine 

v Občini Šenčur za leto 2008 

1. člen 

Ta odredba določa povprečno gradbeno ceno koristne stanovanjske površi-
ne za določitev prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih 
nepremičnin v letu 2008. 

2. člen 

Povprečna gradbena cena za kvadratni meter koristne stanovanjske površine 
v občini Šenčur, ki se izračuna po standardu SIST ISO 9836 za III. stopnjo 
opremljenosti brez stroškov komunalnega urejanja in brez cene stavbnega 
zemljišča znaša 743,51 EUR/m2 . 

3. člen 

Ta odredba začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem Vestniku Gorenjskem, 
uporablja pa se od 01. 01. 2008. 

Pomen uporabljenih pojmov 

2. člen 

Številka: 01202-1/07 
Datum: 21. 12. 2007 

ŽUPAN 
Miro Koželj, I. r. 

O B Č I N A J E Z E R S K O 

O E Č M A JEZERSKO . ZGORNJE J EZERSKO 6 6 . «20« ZGORNJE J E Z E R S K O 

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 
100/05-UPB1 in 60/07), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, 
št. 39/06-UPB1). Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06), 
3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07-UPB4), 3. člena 
Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, s spre-
membami), 6. člena Odloka o gospodarskih javnih službah (Uradni vestnik 
Gorenjske št. 22/01, s spremembami) in 9. in 20. člena Statuta Občine Je-
zersko (Uradni vestnik Gorenjske, št. 20/01, 23,/02, 28/03) je občinski 
svet Občine Jezersko na svoji 8. redni seji dne 18. 12. 2007 sprejel 

ODLOK 
O oskrbi s pitno vodo na javnih vodovodnih sistemih 

Občini Jezersko 

Splošne določbe 

l.člen 
S tem odlokom se ureja: 
1. dejavnost izvajanja lokalne gospodarske javne službe za oskrtK) s pitno 

vodo, 
2. vodovodno omrežje, objekte in naprave upravljavca in uporabnikov, 
3. vzdrževanje vodovodnega omrežja, objektov in naprav, 
4. pogoji priključitve na javni vodovod. 
5. meritve in obračun porabljene pitne vode, 
6. prekinitev dobave vode, 
7. odvzem vode iz hidrantov, 
8. obveznosti upravljavca in uporabnikov, 
9. varovanje javnega vodovoda. 
10. viri financiranja oskrbe s pitno vodo, 
11 . prenos vodovodnega omrežja, objektov in naprav v upravljanje, 
12. kazenske določbe, 
13. prehodr>e določbe, 
14. končne določbe. 

Št. 3 6 - 2 8 . XII. 2007 ^ 
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Pojmi po tem odloku imajo naslednji pomen: 
1. javni vodovodni sistem je sistem, ki zagotavlja oskrbo s pitno vodo, in je 

v lasti lokalne skupnosti ter inrta status grajenega javnega dobra; 
2. javni vodovod je sistem vodovodov, objektov ter z njimi povezanih 

tehnoloških naprav, ki se povezujejo v omrežje, s pomočjo katerega se 
zagotavlja preskrba s pitno vodo. Objekti in naprave javnega vodovoda 
so lokalna gospodarska javna infrastruktura in imajo status grajenega 
javnega dobra; 

3. grajeno javno dobro je javna infrastruktura in pripadajoče zemljišče, na 
katerem se ta nahaja, pod pogojem: 
- da se je zanjo pridobilo uporabno dovoljenje, 
- da se na podlagi sklepa pristojnega občinskega upravnega organa 

izvede vpis v zemljiško knjigo, 
- da se upoštevajo ostali pogoji, kot jih določajo predpisi s področja 

varstva okolja in urejanja prostora; 
4. Interni vodovod je vodovodni priključek, vključno z obračunskim 

vodomerom in hišno inštalacijo, ki se priklopi na javni vodovod; 
5. uporabnik javnega vodovoda je vsaka fizična ali pravna oseba ali 

samostojni podjetnik, ki je lastnik objekta ali zemljišča in uporablja pitno 
vodo iz javnega vodovoda; 

6. upravljavec javnega vodovoda je pravna oseba, ki ji je Občina Jezersko 
s pogodbo o upravljanju in uporabi infrastruktumih objektov določila ob-
seg, pristojnosti in obveznosti izvajanja te službe; 

7. magistralno vodovodno omrežje in naprave so: tranzitni vodovodi, zajet-
ja, vodna črpališča, prečrpališča, naprave za bogatenje podtalnice In 
čiščenje ter pripravo vode, objekti za hranjenje vode, objekti za dvig ali 
reduciranje tlaka v vodovodu in služijo oskrbi s pitno vodo več občinam 
alt regiji; 

8. primarno vodovodno omrežje in naprave so: primarni vodovodi, ki služijo 
za oskrbovanje dveh ali več naselij, zajetja, vodnjaki, vodna črpališča, 
prečrpališča, naprave za bogatenje podtalnice in čiščenje ter pripravo 
vode, objekti za hranjenje vode, objekti za dvig ali reduciranje tlaka v 
vodovodu in služijo oskrbi s pitno vodo eni občini; 

9. sekundarno vodovodno omrežje in naprave so: sekundami vodovodi za 
neposredno priključevanje uporabnikov na posameznem stanovanjskem 
ali drugem območju, vodovodi in naprave za gašenje požarov in za 
vzdrževanje javnih površin, črpališča in naprave za dvig ali reduciranje 
tlaka v vodovodu; 

10. vodovodni priključek Je priključna garnitura s spojno cevjo od sekun-
darnega vodovodnega omrežja do vključno obračunskega vodomera z 
vsemi vgrajenimi elementi; 

11. obračunski vodomer je vodomer, s katerim se meri poraba pitne vode iz 
javnega vodovoda; 

12. interni vodomer je vodomer, ki je nameščen za obračunskim vodomerom 
in uporabnikom služi za interno porazdelitev stroškov pitne vode ter ga 
upravljavec ne vzdržuje in ne uporablja za obračun porabljene vode; 

13. vodarina je znesek, ki vključuje poleg cene vode še vse prispevke, davke 
in takse; 

14. števnina je prispevek, ki se koristi za menjavo obračunskih vodomerov; 
15. priključnina je prispevek, ki se koristi za gradnjo, obnovo oziroma 

vzdrževanje vodovodnega sistema. 

Dejavnost izvajanja lokalne gospodarske Javne službe za oskrbo 
9 pitno vodo 

3. člen 
Gospodarska javna služba oskrbe s pitno vodo se zagotavlja v javnem pod-
jetju, če ni s tem odlokom drugače določeno. Za opravljanje oskrbe s pitno 
vodo je zadolžen upravljavec, ki opravlja to službo za vse vodovodne sisteme, 
katerih lastnik je Občina Jezersko. Upravljavec lahko opravlja javno službo 
sam ali preko druge pravne ali fizične osebe pod pogojem, da so izpolnjeni 
vsi predpisani tehnični, sanitarni in drugi standardi in normativi. 

4. člen 
Občinski svet občine Jezersko lahko prenese oskrtK) s pitno vodo z odlokom 
neposredno na zasebne, zadružne ali druge organizacijske oblike uporat>-
nikov javnih dobrin, kadar to narekuje lokacijska pogojenost ali potrebe 
lokalnega prebivalstva pod pogoji, da so izpolnjeni vsi predpisani tehnični, 
sanitarni in drugi standardi in normativi. 

5. člen 
Dejavnost oskrbe s pitno vodo obsega: 

upravljanje z vodovodnim omrežjem, objekti in napravami za oskrbo s pit-
no vodo. 

K 
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zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode uporabnikom in varnost 
vodoosKrbe v skladu z veljavnimi predpisi, 
izvajanje meritev in monitoringa kvalitete pitne vode. 
vzdrževanje vodovodnega omrežja, objektov in naprav. 
izvajanje potrebnih rekonstrukcij, novogradenj in tehnoloških izboljšav, 
razvoj, ki obsega planiranje in gradnjo novih vodovodov, objektov in 
naprav, 
priključevanje novih uporabnikov na vodovodno omrežje, 
vodenje in razvijanje katastra vodovodnega omrežja. 

Vodovodno omrežje, objekti In naprave upravljavca In uporabnikov 

6. člen 

Vodovodno omrežje, objekti In naprave so lahko javni ali interni. 
Vodovodno omrežje, objekti in naprave, ki ne morejo pridobiti statusa gra-
jenega javnega dobra so internega značaja, zato jih vzdržujejo uporabniki ali 
od njih pooblaščeni pogodbeni izvajalci. 
V primeru, ko se gradi ali je že izgrajen sekundarni vodovod za dva ali več ob-
jektov po zasebnem zemljišču, je potrebno upravljavcu zagotoviti služnost in 
vpis v zemljiško knjigo. V kolikor ni pridobljena služnost, je tak vodovod in-
ternega značaja. 
Javno vodovodno omrežje, objekti in naprave so: 

magistralni vodovodi, objekti in naprave, 
primarni vodovodi, objekti in naprave, 
sekundami vodovodi, objekti in naprave. 

Interno vodovodno omrežje in naprave v lasti uporabnika so: 
vodovodni priključek s spojno cevjo od sekundarnega vodovodnega 
omrežja vključno z obračunskim vodomerom in z vsemi vgrajenimi ele-
menti. 

Obračunski vodomeri so lahko: 
navadni mehanski ali vodomeri na daljinsko odčitavanje, 
kombinirani (za pretoke do 5 m3 in nad 5 m3), navadni mehanski ali 
vodomeri na daljinsko odčitavanje. 

Vzdrževanje vodovodnega omrežja, objektov in naprav 

7 člen 

Vsa vzdrževalna, obnovitvena dela in novogradnje na javnem vodovodnem 
omrežju, objektih in napravah izvaja ali nadzira upravljavec javnega vodovoda. 
Upravljavec mora voditi kataster vodovodnega omrežja ter ga stalno dopol-
njevati. 
Vsa popravila in obnovitvena dela na vodovodnem priključku izvaja uprav-
ljavec javnega vodovoda na stroške uporabnika. 
Vodovodni priključek je potrebno obnoviti: 

če dejansko stanje priključka kaže na stopnjo dotrajanosti, ki povzroča 
okvare in vodne izgube ali ogroža varnost vodooskrbe. 
če je priključek zgrajen iz zdravstveno neustreznim materialov, 
v primeru rekonstrukcije javnega vodovoda, ko se izvajajo vsa obnovitve-
na dela javne infrastrukture in upravljavec ugotovi dotrajanost priključka. 

Redna menjava in umerjanje vodomerov se izvaja skladno z veljavno zako-
nodajo. 
V primeru poškodovanja vodomera zaradi malomarnosti, je menjava 
vodomera strošek uporabnika. 

Pogoji priključitve na javni vodovod 

8. člen 

Vsak uporabnik ima pravico pridobiti na območju vodovodnega sistema 
priključek na vodovodno omrežje, če izpolnjuje z zakonodajo predpisane 
pogoje. 
Uporabnik si mora pridobiti soglasje upravljavca za vse gradnje in rekon-
strukcije. ki vplivajo na dobavo pitne vode. 

9. člen 

K vlogi za pridobitev projektnih pogojev mora investitor oziroma projektant 
projektne dokumentacije predložiti: 

idejno zasnovo, 
situacijo obstoječega stanja, 
situacijo M 1:500 z vrisanimi objekti, ter vsemi komunalnimi napravami 
in objekti, ki se ali se bodo nahajali na lokaciji, 
podatke o količinskem predvidenem odvzemu vode, 
strokovno poročilo o vplivih na okolje v primerih, ko je to določeno s 
predpisi. 

10. člen 
Pri izdaji projektnih pogojev iz prejšnjega člena tega odloka mora upravljavec 
določiti: 

minimalni odmik novogradnje od vodovodnega omrežja, 
pogoje in navodila za zaščito vodovodnega omrežja pred vplivom novo-
gradnje, 
traso, globino, dimenzijo priključnih cevi in priključno mesto na javno 
omrežje, 
lokacijo, obliko in velikost vodomernega jaška, 
dimenzijo vodomera In tip, 
tehnične pogoje za križanje podzemnih komunalnih in drugih vodov z 
vodovodom, 
pogoje zunanje ureditve objektov na mestu, kjer je predvidena trasa 
vodovodnega priključka, 
posebne zaščitne ukrepe za objekte, ki so locirani na vplivnem območju 
podtalnice oz. vodnega vira, 
posebne pogoje v primeru neustreznega tlaka vode. 
ostale pogoje, ki so določeni s pravilnikom za projektiranje, tehnično 
izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema. 

11. člen 

K vlogi za izdajo soglasja upravljavca mora uporabnik predložiti naslednjo 
dokumentacijo: 

vlogo za pridobitev soglasja, 
mapno kopijo z vrisanim objektom, 
lokacijsko informacijo, 
projektno gradbeno dokumentacijo, 
projekt vodovodnega priključka, 
izvedbeni načrt interne inštalacije, 
soglasje lastnikov parcel, preko katerih bo potekal vodovodni priključek. 

Soglasje se izda, ko so izpolnjeni naslednji pogoji: 
če je investitor objekta k vlogi za izdajo soglasja k projektni rešitvi pred-
ložil predpisano dokumentacijo, 
če so izpolnjeni vsi pogoji iz 9. in 10. člena, 
če je priključitev na javno vodovodno omrežje tehnično možna. 

12. člen 

Priključek na javni vodovod je lahko stalen ali začasen. 

13. člen 
Vodovodni priključek mora biti izveden v skladu s pravilnikom za projektira-
nje. tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema ter v skladu 
s pogoji soglasja upravljavca za priključitev na javni vodovod. 
Vodovodni priključek se izvede praviloma za vsak objekt uporabplika posebej, 
pri čemer se mora upoštevati velikost in namembnost objekta ter količina 
predvidene porabe vode. ^ 

14. člen 

Upra-zljavec je dolžan izvesti vodovodni priključek najkasneje v 30 dnevih od 
pisne vloge uporabnika za izvedbo priključka, s tem, da je uporabnik izpolnil 
vse pogoje iz soglasja in poravnal vse obveznosti do občine Jezersko in up-
ravljavca. Upravljavec sme priključiti uporabnika na javni vodovod, ko je pre-
veril, da je uporabnik zgradil prostor za vodomer v skladu z veljavnimi sani-
tamo-tehničnimi predpisi ter pravilnikom za projektiranje, tehnično izvedbo in 
uporabo javnega vodovodnega sistema. Prostor, v katerem bo vgrajen 
vodomer, mora biti dostopen upravljavcu vodovoda. 

15. člen 

Uprai'/ljavec je dolžan izdati soglasje tudi za začasni priključek na vodovodno 
omrežje ob upoštevanju pogojev iz 11 . člena tega odloka. 
Upravljavec določi v soglasju poleg ostalih pogojev tudi rok za odstranitev za-
časnega priključka. 

16. člen 

Izvedbo, vzdrževanje ali obnovo vodovodnega priključka izvede na stroške 
uporabnika upravljavec. 

1 7 člen 
Uporabnik je dolžan vsako okvaro na priključku ali obračunskem vodomeru 
takoj prijaviti upravljavcu vodovoda. 

18. člen 

Uporabnik ali njegov pooblaščeni predstavnik lahko pisno naroči začasni ali 
stalni odklop vodovodnega priključka, ki ga upravljavec izvede na stroške 
uporabnika. 
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MOTORNA 
VOZILA 
AVTOMOBILI 
PRODAM 

SUZUKI VIMNI, 52.000 km 8 let. 1. 
lastnik, najboljšemu ponudniku, 9 
04/580-10-24. 041 /507-724 70<»763 

0 6r»Uw Praptotnik 10.4202 NflUo 
P£ Kranislo cesta 22.4202 NflMo 

PRODAJA IN MONTAŽA: 
- pnevmatike in platišča. 
- amortizerji 'oo*«©«: hitri servis vo/ii 
• -avtooptika. vse za podvozje vozil, 
- izpušni sistemi, katalizatorji / 
Tol 04f2S 76 052 ^ ^ 
Hltp://www.agganU-jr si •• 

GOLF JXO. I. 90. « 04/518-05-90, 
041/295-721 T0097w 

MOTORNA KOLESA 
PRODAM 

MOTOR CAGIVA CANVON 500 C.E.. 
I. 07. 7.600 km 29 KW. srebrn, servi-
siran . z opremo, kot nov. « 031/668-
463 70097̂ 4 

AVTOPELI IN OPREMA 
PRODAM 

GUME IN PLATIŠČA, jeklena za razne 
avte, rabljene in nove, cena po dogo-
voru. 041 /722-625 700974« 

ZIMSKE GUME na platiščih 
165/70/14 za Suzuki Ignis. nov kom-
plet 230 EUR. 041/722-625 

7009749 

STROJI 
IN ORODJA 
PRODAM 

MIZARSKO kombinirko SCM - U b 
300 in tračno brusilko Samco 3m, « 
031/638-753 7009757 

PET trofaznih elektromotorjev do pet 
KW in sadno žganje. » 04/204-23-
97 yoo97ir5 

GRADBENI 
MATERIAL 
GRADBENI MATERIAL 
PRODAM 

2 m3 smrekovih desk. 25 mm, 9 
04/59-62-133 7009772 

SMREKOVE late ali punte. « 
031/253-521 7009700 

ZRAČNO suhe deske, jesen, bukev, 
javor, hrast 5 cm, vsakih po 10 kom. 9 
04/519-18-68 

KUPIM 

ODKUPUJEMO vseh vrst hlodovine 
iglavcev In listavcev ter celulozni les 
iglavcev, KGZ z.g.o., ^Ko^a i-oKa, 8 
04/51-30-341, dopoldan. 041/758-
932 

7009420 

ODKUPUJEMO hlodovino smreke, jel-
ke, bora. macesna, oreha, hruške, 
češnje, jeiše in lipe. žaga Švelc Kokri> 
ca. « 031/833-833 

7009644 

KURIVO 
PRODAM 

BUKOVE brikete. pakirano po 20 kg. 
100 EUR/tona. 2 EUR/vreča. 9 
041/534-798. Železniki 

7006502 

DRVA. metrska ali razžagana. možnost 
dpstave.» 041/71&K)19 

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

SUHA dn.^ iglavcev in mehkih listav-
cev. cena 30 EUR, možnoist razreza In 
dostave. « 031/310<366 

70095M 

SUHA, bukova drva. cena 40 
EUR/m3.« 041/83(^560 

J'009765 

SUHA, bukova dnra. 17 m3. 9 04/51 -
46-398 7009773 

STANOVANJSKA 
OPREMA 
POHIŠTVO 
PODARIM 

KOMPLET kuhinjo oranžne barve In za 
simbolično ceno prodam štedilnik in 
zamrzovalno skrinjo, 9 04/202-54-11 

7009618 

GOSPODINJSKI 
APARATI 
PRODAM 

HLADILNIK trodelni, hladilnik 240 I. 
oboje Gorenje, 9 040/285-748 

7009762 

MC POSODO, garancija. Evropska 
kartica, prilika za mlade kuttarice, 9 
040/431-634 /009751 

GLASBILA 
PRODAM 

HARMONIKO Rutar tip Julijana. z 
enajstimi pottoni, 9 041/686-921 

ŠPORT, 
REKREACIJA 
KUPIM 

FANTOVSKE Carving smuči cca 150 
cm, pancerji 41-42, palice in posteljo 
160x200, «041/608-765 

HOBI 
PRODAM 

KOMPLET slovenskih znaml^ 1991 -
2007 v albumu Marini, 9 04/531-86-
64 7009706 

MEDICINSKI 
PRIPOMOČKI 
KOREKCIJSKA O Č A U - okvir In ste-
kli z vašo dioptrijo - dobite na recept 
brez doplačila v optiki Saša Tržič in 
optiki Aleksandra Olandia Kranj, 8 
04/235-01-23 roo9i72 

KMETIJSTVO 
KMETIJSKI STROJI 
PRODAM 

PAJEK S IP spider 400 hidr^lčni dvig 
ali menjam za 350, 9 04/25-22-610, 
041/229-159 7009774 

SEKULAR za žaganje drva s koritom. 
9 04/204-65-78, 031/812-210 

7009702 

TRGOVINA DOMAČIJA SIP. BCS, vi-
tli. cepilci, rolbe..., 9 04/530-94-94 

7009207 

KUPJM 

TRAKTOR Zetor, Torpedo, Univerzal 
ali Štore od 1. lastnika, plačilo takoj. • 
041/849-876 

PRIDELKI 
PRODAM 

KAKOVOSTNO belo In rdeče vino, bi-
zeljsko - snemški okoliš, 1,35 EUR/I, 
» 041/605-698 7009493 

VZREJNE ŽIVALI 
PRODAM 

BIKCA sim«ntalca, starega 10 dni In 
žrebico norik. staro 10 mesecev. 9 
041/873^97 700977» 

ČB BIKCA' starega en teden, 9 
041/393-955 7009769 

DVE mladi kozi za nadaljnjo rejo ali za-
kol In jabolčni kis In bohinjsko zaseko. 
9 04/574-32-94 

PRAŠIČE različno težke, možna do-
stava. «041/724-144 

7009739 

PRASiČE, težke 60 kg in telico težko 
pn1?ližno 250 kg za pleme alt za zakol. 
« 041/693-441 7009771 

TELIČKO, staro dva meseca. 8 
04/51-88-105 

7009761 

TELIČKO simentalko, težko 115 kg, 8 
031/395-649 7009778 

VEČ bikcev ČB pasme, 
021 

041/882-
7009766 

KUPIM 

ZAPOSLITVE (m/ž) 
NUDIM 

OSEBO za delo - pomoč v strežbi za-
poslimo takoj. Pizzeriia Sraka, Mošnje 
41, Radovljica, 031/302-221 7009707 

ZAPOSLIM dekle. &ar Monika, Luže 
27. Visoko. 8 040/33-00-60 7oo96oe 

Z a NEDOLOČEN ČAS zaposlimo 
zastopnike za terensko prodajo 
artiktov za varovanje zdravja. Več si 
oglejte na spletnem naslovu 
inn(.s}nl(op8^ ali nas pokličite na 
080 8133. Sinkopa d.0.0., Žirovnica 
87.4274 Žirovnica. 

ZAPOSLIMO samostojnega kuharja v 
gostilni Pr' sedmič v Gorenji vasi, Alo-
jz Kovič s.p.. Poljanska c. 68. Gorenja 
vas. 8 041/790-247 7009454 

ZAPOSLIMO voznika C in E kategorije 
za EU. Gabrovšek Transport, d.o.o., 
Malaul. 10.1354 Horjul, 8 041/788-
678 7009387 

PODJETJE Medikoel d.o.o., Jalnova 
C.2. Radovljica zaposli izkušenega ko-
mercialista. Pričakujemo VII. st. eko-
nornske, farmacevtske ali zdravstvene 
smeri. 1 leto del. izkušen, nudimo 
nadp. 0 0 , 8 04/537-85-10 7000737 

AVTOSTEKLA JELOVČAN d.o.o.. 
Žabnica 24. Žabnica. zaposli sodelav-
ca. nabava, montaža avtostekel, izpit B 
kat., 8 041/756-188 7009B7s 

ZAPOSUMO delavca v steklarstvu, steklar-
stvo, Pemuš Martn s.p.. Zg. Bmk 32, Cer-
kSe. 8 0 4 / 2 5 - 2 6 ^ 7ooo726 

ZAPOSLIMO avtomehantka, Avto 
Močnik d.o.o.. Kranj. Britof 162, 
Kranj, 8 04/281-77-04 7009703 

ZAPOSLIMO avtokleparja. Avto Moč-
nik. d.o.o., Kranj. Britof 162, Kranj. 8 
04/281-77-04 70097S4 

ISČEM 

DUO ROLO išče delo na obletnicah, 
porokah z zabavno In narodno glasbo. 
8 041/224-907 7009ea4 

IŠČEM DELO kot inštruktor matemati-
ke. ftztke, kemije in artg. za OŠ In SŠ. 
8 031/291-526, 041/867-201 

70097S3 

POSLOVNE 
PRILOŽNOSTI 
UREJAMO najugodnejše kredite na hi-
poteko. OD ali pokojnino. V kreditno 
sposobnost se upoštevajo tudi doda-
tek za malico, prevoz, otroški dodatek 
itd.. Planinšek k.d., šinkovTum 23, 
Vodice, 8 031 /206-352 70092B3 

KREDITI D O 1 0 LET Z A V S E 
ZAP.. T U D I Z A D O L O Č E N 

ČAS, IN U P O K O J E N C E 
do 50 % obremenitve, stare 

obveznosti niso ovira. Krediti 
na osnovi vozila in leasingi. 

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

NUMERO U N O Robert 
Kukovecs.p., Mlinska uL 22, 

Maribor, telefon: 
o i / z S Z - ^ i B t 041/750-560. 

STORITVE 
NUDIM 

ASFALTIRANJE »akovanie d ^ , douoz. 
poti, partcirišč, polag. robnikov, pralnih 
ptošč. Izd. betonskih in kamnitih škarp. 
AOOAC &CO . dn.o.. Jetovškova 10. Kaiv 
rtk, 801/83946-14,041/680-751 

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter. s. 
p.. Senično 7. Križe, tel.: 59-55-170. 
041/733-709; žaluzije, rotoji. rolete, la-
melne zavese, plise zavese, konr^miki. 
marMze, v/^.asteriks.net 700017$ 

B E L J E N J E notranjih prostorov, gtaje-
nje sten in stropov, odstranjevanje ta-
pet. dekorativni ometi In opleski vam 
kvalitetno in ugodno nudi pleskarstvo 
Pavec Ivan s.p.. Podbrezje 179, Na-
klo. 8 031 /39-29-09 7oo»ooa 

CELOVITE SELITVE pisam. arhivov, 
hiš, stanovanj, pianinov, dostave bla-
ga, odvozi... SELTfVE.SI - selitve - pre-
vozi - avtovleka - po vsej Slo. 
www.selitve.si. Plaja d.o.o., Hribemf-
kova 2. Lj, 8 040/564-421 7009ts8 

OBŽAGOVANJE in p o d ^ težje dostop-
ntidrB\esAljošaŠVEbs.p..Spodr^Vetmo 
9. Križe. 8 051 /22&690 7009233 

PREKRIVANJE STREH od 3.5 EUfVm2. 
Mar1<o Deriink s.p.. Oavna cesta 12, Na-
Wo. 8 040/484-118 

TEUČKO simentalko. staro do 10 dni. 
8 031/638-304 7009750 

TERMOINSTAL Tonnaž Česnik s.p.. 
Krnica 11. 4247 Zg. Gorje, vodovodne 
in ogrevalne instalacije, montaža sonč-
nih kolektorjev, 8 04/57-25-319, 
04t/893-682 7009755 

THSNJENJE OKEN iN VRAT u m n a tesni-
la do 30 % prihranka pri ograiariu. Prepd« in 
prahu ni več! Znnan^ hrup, lOletgaranc^. 
BE & MA. d. o. o., EKsIetjeva 6, Kamnik. 
01/83-15057,041/694-229 70083a3 

ZASEBNI STIKI 
29-LETNO, preprosto, samsko dekle 
bi vas želelo spoznati v trajno, resno 
razmerje. 8 031/836-378 7008S2S 

30.000 POSREDOVANJ. 11.000 po-
znanstev v preteklem letu je karakteri-
stika ženitne posredovalntee Zaupanje 
za vse generacije, ki posreduje po 
vsej Slo, 8 03/57-26-319. 031/505-
495,031/836-378 7owo3a 

35-LETNA preprosta ž«ASka išče zve-
stega, resnega moškega, h kateremu 
bi se preselila. 8 031/836-378 

700840? 

37 - LETNI obrtnik želi spoznati 
skronnno dekle za skupno življ^je, 8 
031/807-376 

70097« 

BREZPLAČNO spoznajte fante, Ženrt-
na posredovalnica Zaupanje, p.p.40. 
Prebold, 8 03/57-26-319, 031/836-
378 

DEKLETA, brezplačno lahko spoznate 
fante za Iskrene, resne, trajne zveze iz 
vse države, 8 031/836-378 

SAMSKI abraham, srednje postave, 
še zaposlen, želi spoznati partnerko za 
resno zvezo. Sem ljubitelj narave, hri-
bov, 8 040/271-578 

7009761 

SI UPOKOJENKA, voznica, z znanjem 
nemškega jezika in zeljna domačega 
praznovanja In Izletov. Oglasi se na, 8 
041/602-395 ro09743 

RAZNO 
PRODAM 

BALKONSKA vrata 100x220 nova in 
suha bukova drva, 8 041/655-969 

7009764 

V SPOMIN 

Nekaterih bolečin ne mcreš preboleti, 
nekaterih praznin se ne da zapolniti, 
ostaja pa ponos, hvaležnost in čudoviti 
spomini, ki ne minejo nikoli. 

Jutri, v soboto, 29. d e c e m b r a 2007, bo min i lo pet indvajset let. 
odkar n a s je zapusti l na5 dragi 

FILIP JELENC 
p. d. Lavtarjev ata z Golice 

Iskrena hvala vsem, k i se ga s p o m i n j a t e in m u prižigate sveče. 

Vsi n jegovi Golica. 29 . decembra 2 0 0 7 

i^c si zdaj in kam si odšel. 
Nisi odšel, v naših snih boS ostal. 

Z A H V A L A 

Ob boleči izgubi na šega dragega s ina , brata in str ica 

MARJANA MODRIJANA 
iz Kranja . Stošičeva ulica 5 

se i skreno zahval jujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem, ki ste čustvovali z nami , darovali cvetje in sveče ter ga 
pospremil i na njegovi zadnj i poti. Posebej se zahva l ju jemo dr. 
Koselju iz Z D Kranj. Zahvala gospodu prelatu gospodu Stanislavu 
Z ida r ju za molitve, poslovilne b e s e d e in lepo opravl jen obred, 
pogrebni službi Komunale Kranj, pevcem KLAS iz Predoselj za za-
pete žalostinke in solistu za zaigrano Tižino. 
Vsem i m e n o v a n i m in n e i m e n o v a n i m še enkra t islcrena hvala. 

Žalujoči vsi njegovi 
Kranj, 20 . decembra 2 0 0 7 

Z A H V A L A 

Ob smr t i m o j e sestre 

A N E SNEDIC 
po domače Galetove Ančke, z Bobovka 6 

se i sk reno zahva l ju j em so rodn ikom, s o s e d o m , z n a n c e m za izrečena sožalja , 
darovane svete m a š e , za cvetje, sveče in moli tve. Globoka zahvala g. ž u p n i k u Jožetu 

K lunu za d u h o v n o oskrbo. Enaka zahvala g. ž u p n i k u Janezu Jenku za pogrebn i obred . 
Hvala pevcem Z u p a n ter pog rebcem NavČek. Zahvala vsem, ki ste jo pospremi l i na 

n j e n i zadn j i poti. Z n j e n o s m r t j o s o ut ihni le t u d i n j e n e orglice. 

Sestra Lojzka 

Ni Je večje bolečine 
kot v dneh žalosti 
nositi v srcu 
srečnih dni spomine. 

(Dante) 

V SPOMIN 

V soboto, 29. d e c e m b r a , mineva p razno , ža los tno leto. ko s m o 
se mora l i d o k o n č n o posloviti od n a š e drage m a m e , babice in 
prababice 

A N I C E KADUNC 
roj. Vreček 
iz Šenčur ja , Štefetova ulica 36 

Žal nikoli n e boš vedela, kako zelo t e pog rešamo . Hvala vsem. 
ki se je s p o m i n j a t e , j i p r inaša te sveče, cvet je i n pos toj i te ob 
n j e n e m grobu. 

Žalujoča sinova Janez in Franci z družino 

http://www.9ekkopfojekt.sj
http://www.agganU-jr
http://www.selitve.si
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Vsako leto 
na Sv. Jakoba 
MAJA BERTONCELJ 

Na Štefanovo ob šestih zve-
čer se je na Sv. Jakobu nad 
Medvodami tudi letos zače-
la tradicionalna prireditev v 
počastitev dneva samostoj-
nosti in enotnosti. Zanima-
lo nas je, kaj obiskovalcem 
ta prireditev pomeni. 

Mitja L|ubeljšek, Verje: 

"Tukaj sem dvanajstič. Sv. 
Jakob je simbol samostoj-
nosti In enotnosti, ki je 
zame eden največjih držav-
nih praznikov. Letos je še 
posebno pomembno, ker 
bomo prevzeli vodenje EU." 

Matej Mihovec, Senica: 

"Leta 1990 smo se odločili 
za Slovenijo In prav smo se 
odločili. Za ta praznik grem 
velikokrat na Sv. Jakoba. Je 
lepa Izletniška točka v naši 
bližini, poleg tega se tukaj 
zberejo "ta pravi" ljudje." 

Polona Kožlakar, Topol: 

"Skoraj vedno pridem. Prav 
je, da tudi tako budimo na-
rodno zavest. Ponosna sem, 
da sem lahko ponoči 24. 
decembra 1990 tukaj po-
zdravila prvega predsednika 
vlade Lojzeta Peterleta." 

Irorko Štrovs, Zavrh: 

"Skoraj vedno ta dan praz-
nujem na Sv. Jakobu. Pri-
dem k sveti maši. Razpo-
loženje je enkratno: majhna, 
tesna skupina ljudi, ki pre-
peva, In vidi se, da resnično 
verjame v to." 

: Crega Pregrad, Žleb«: 

i "Pridem zaradi pripadnosti 
i domovini. Tukaj je lepo, ču-
: dovit ambient, večinoma 
i isti ljudje. Zdi se, da slabše 
i ko je vreme, rajši pridejo, 
i Vedno grem peš iz doline, 
i Danes sem že šestnajstič." 

Betlehem v Predosljah 
Odrešenikov prihod na svet si je kljub hladnemu večeru v Predosljah ogledalo okrog tristo ljudi. 

IGOR KAVČIČ 

Predosljc - "Sveta noč, blaže-
na noč. Vse že spi, je polnoč, 
le Devica z Jožefom tam 
v hlevcu var'je detece nam," 
se pogosto sliSi v teh božič-
nih dneh. Igralci domačega 
KUD Predoslje so v sredo 
zvečer na župnijskem poses-
tvu v Predosljah petju dodaB 
še sliko. Letos so v režiji 
Sebastijana Sajovica v glas-
beno-gledališki predstavi na 
prostem prvič pripravili Žive 
jaslice. "Pred časom smo se v 
naši dramski skupini pogo-
varjali, zakaj letos ne bi 
poskusili z živimi jaslicami. 
Zadnja leta zelo zagnani za 
igranje, smo bili takoj za 
akdjo. Besedilo za naše "žive 
jaslice" smo priredili po sve-
topisemskem izročilu in pri-
pravili 40-niinutn0 predsta-
vo," je povedal Sebastijan Sa-
jovic, zadovoljen z dobrim 
obiskom premiere, saj si je 
odrešenikovo rojstvo ogleda-
lo kakih tristo ljudi. Sta se Jo-
žef in Marija na "božičnem 
odru" počutila še posebej po-
svečeno? "Niti ne. Igrali smo 
predstavo kot vsakokrat po-
prej, igri smo se posvetili sto 

Svetopisemska zgodba o Jezusovem rojstvu v živi gledališko-pevski predstavi bo v prihodnjih 
dneh v Predoslje nedvomno privabila številne obiskovalce, fou: comd K»ii< 

odstotno, le v nasprotju z ig-
ranjem v dvorani nas je to-
krat nekoliko zeblo," razlagal 
Boštjan Omerza, ki igra Jo-
žefa, tokratna Marija, igra jo 
Tjaša Šenk, pa je dodala: 
"Malo treme je bilo na začet-
ku, saj ne igraš vsak dan Je-
zusove matere." Menda jih 
je najbolj skrbelo, da bi osli-
ček, ki je spremljal Jožefa in 

Marijo, začel dokazovati svo-
jo trmo in bi se ustavil. "Last-
nik nam je dejal, če se bo 
ustavil, potem boste morali 
nadaljevati kar brez njega." 
Ob petnajstih igralcih, pa-
stirjih, angelih, svetih treh 
kraljih je svetemu paru druž-
bo delal še Oktet Petra lipar-
ja. Tako osliček kot teliček v 
hlevčku in ovčke v staji so 

pridno nastopali in so bili 
bržkone zaradi hlada v glav-
nem tiho. Obiskovalci so bili 
postreženi s čajem in kuha-
nim vinom. Predstave, na 
katere je vstop prost, bodo na 
sporedu še danes, v petek, 
28., in jutri, v soboto, 29. de-
cembra. vselej ob 19. uri, po-
novili pa jih bodo tudi po no-
vem letu, 3., 4. in 5. januarja. 

Na Jezerskem se že sankajo 

Minuli petek so na Jezerskem začeli sankaško sezono. Na eni 
najpopularnejših sankaških prog v Sloveniji, ki jo upravlja 
ekipa Raj Jezersko, bodo obiskovalci uživali v sankanju. D. Ž. 

Mladoporočenci 

Na Bledu sta se 17. novembra poročila Emil Mergole In Maj-
da Prešern. Mladoporočencema čestitamo in jima podar-
jamo polletno naročnino na Gorenjski glas. 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 

V petek in soboto bo po kotlinah oblačno in megleno, v 
višjih legah pa pretežno jasno. V nedeljo bo pretežno 
oblačno, proti večeru in v noči na ponedeljek bo občasno 
rahlo snežilo. 

Agencij« RS za okolj« , Urad za Metforlogtjo 

' l l i late 

PETEK 

- 5 / - r c 

SOBOTA i NEDELJA 

-61-VC i - 4 M ° C 

Zagreb 
o -IM^C 

o Reka 
^ _ 10/1 

KuPLjENIK 

Blagoslov konj 

Včasih so konji v vsakdanjern^življenju igrali veHko po-
membnejšo vlogo kot danes, saj je~konj svoj:emu lastniku 
pomenil predvsem preživetje. Zdravje konja je bilo zelo po-
membno, zato je ob koncu i8. stoletja nastal običaj, da so 
za priprošnjo za srečo in zdravje prosili sv. Štefana. Običaj, 
ki so ga skozi zgodovino ohranjali domačini In ki je postal 
tradicionalen ter značilen za kraj, zadnje čase ohranja Pros-
tovoljno gasilsko društvo Kupljenik. Tradicija še vedno pri-
vablja veliko okoliških lastnikov konj ter mnoge obiskovalce 
iz bližnje in daljne okolice. Letos je župnik Roman Kušar 
blagoslovil kar štiriinpetdeset konj, Da bi v sledečem letu 
konji res ostali zdravi, jih je obdaroval še s soljo. A. B. 

B R E C O B KOKRI 

Brežani kupili in napolnili hladilnik 

Septembra, ko so v Železnikih pustošile poplave, so mediji 
objavili prošnjo starejše gospe, ki je prosila za rabljen 
hladilnik. Brane Likozar je na Bregu organiziral akcijo in 
krajani so zbrali za nov hladilnik. Pripeljali so ga gospe v 
Železnike, za povrh pa še TV sprejemnik in radio. Ker pa so 
bili Brežani tako radodarni, je ostalo še dvesto evrov, da so 
hladilnik napolnili z živili. D. Ž. 
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Casino Tivoli 

i ^ S I N O T I V O L I L E S C E 
IGRALNI SALON 

LESCE-aOVENIJA 

H r a š k a c e s t a 21, S I - 4 2 4 8 L e s c e , t: 04/ 532 55 60 
w: www.cas ino- t i vo l i . s j e: in fc jcas ino- t i vo l i . s i 

tete 

97 3 MHz 
imw.iiADto-mNj.si 
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http://www.casino-tivoli.sj

