Gorenjski Glas

PONEDELJEK, 31.

DtCEMBRA

2007

Leto LX, št. 105, cena 1,20 EUR, 1 9 HRK

^ ^

ODGOVORNA UREDNICA: MARIJA VOLČJAK

ČASOPIS IZHAJA OB TORKIH IN OB PETKIH

NAKIADA: 22.000 IZVODOV

VVA^-VV.GORENISKIGLAS.SI

Srečno 2008
Lani nam je najdaljša noč prinesla evro, letos nam
prinaša slovensko predsedovanje Evropski uniji.
MARIJA VOLČJAK

Slovenijo v letu 2 0 0 8 čakata dva velika izziva. V prvi
polovici leta bo to predsedovanje svetu Evropske unije,
prva huda preizkušnja bo status Kosova, verjetno že februarja. V drugi polovici leta nas
čakajo parlamentarne volitve,
ki bodo zanesljivo zelo vroče.
Leto 2 0 0 7 je bilo uspešno,
prevzeli smo evro, padle so
zahodne meje, o tem s m o
pred dvajsetimi leti lahko le
sanjali. Zdi se, da smo
uspešnejši, kot si priznavamo sami, verjetno zaradi pomanjkanja samozavesti.
Zaradi katastrofalnih poplav, ki so najbolj prizadele

Železnike, nam bo leto 2 0 0 7
ostalo v posebnem spominu.
Pretresljivi posnetki so na
noge dvignili vso Slovenijo,
pomoč je prihajala od vsepovsod, vrstile so se dobrodelne
prireditve, solidamost je bila
resnično velika. Prispevala je
k večjemu sočutju nasploh,
kar se je v predprazničnih
dneh pokazalo tudi v našem
kolektivu. Izkupiček od prodaje slik, ki jih je poklonil
kranjski slikar Klavdij Tutta,
je zanesljivo šel v prave roke.
Spoštovani,
v letu 2 0 0 8 vam voščimo
veliko zdravja, dobrih misli
in srečnih Jzenutkov z željo,
da bi ostali zvesti Gorenjskemu glasu.

Praznična božično novoletna okrasitev je letos najbolj prijetno izboljšanje doživela v Škofji Loki. / fcorazd Kavi«

Veseli novega reševalnega vozila Srečno ^2oo8
G o r e n j s k a ^ Banka

Minuli petek so v Zdravstvenem domu Tržič prevzeli novo reševalno vozilo, ki je stalo sto tisoč evrov.

z DONOSNO V E Z ^ O VLOGO:
PONUDBA VEUA DO 31. DECEMBRA ^

A N A HARTMAN

Tržič - Po besedah direktorja Zdravstvenega doma Iztoka Tomazina je avto velika pridobitev za tržiško
zdravstvo. Novo vozilo, ki
bo zamenjalo dotrajano šest
let staro vozilo s 4 2 0 tisoč
prevoženimi kilometri, je
stalo sto tisoč evrov. Tretjino je prispevala občina,
prav toliko Osnovno zdravstvo Gorenjske oziroma Z D
Tržič, ministrstvo za zdravje pa je od prvotno obljubljene tretjine denarja zaradi
velikega števila vlog prispevalo le deset odstotkov. Pri
nakupu reševalnega vozila
je tako na pomoč priskočila
družina Born, ki je prispevala manjkajočih 2 2 tisoč
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V tržiškem zdravstvenem domu so se velike pridobitve
veselili skupaj z botro vozita baronico Elizabeto Born Ortner
in županom Borutom Sajovicem.
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GORENJSKA

Rajanje pod zvezdami

Gorenjski glas
v letu 2008

Pred nami je najdaljSa noč v letu. Slovo starega leta in prihod novega
bodo v večini večjih gorenjskih krajev
pričakali na prostem. Igrali in peli
bodo znani ansambli, v nekaterih občinah pa bodo veseljakom voščili
novo leto tudi župani.

Leto 2007 je bilo za Gorenjski glas
uspešno in jubilejno. Preselili smo se
v nove prostore, 1. oktobra pa smo
obhajali Bo-letnico rednega izhajanja
časopisa. Tudi leto 2008 ne bo brez
novosti, v začetku marca bo začel Izhajati mesečnik CC plus.

evrov. Kot je pojasnil Tomazin, se v tržiškem zdravstvenem domu ta čas lahko
pohvalijo s sodobnim vozn i m parkom: " I m a m o tri
'rešilce', prihodnje leto upam o še na večnamensko vozilo. Potrebe se povečujejo,
vedno več je nesreč in sta• rejše populacije, ki je upravičena do naših prevozov."
Ž u p a n Borut Sajovic je dejal, da ne bodo pogrevali trnove poti, ki je vodila do nakupa novega vozila: "Pom e m b n o je, da ga sedaj
i m a m o in naj služi namenu." Ob tem je spomnil še
na to, da so Bomovi v preteklosti že marsikaj prispevali
Tržiču, med drugim so kovorskim gasilcem leta 1 9 2 3
podarili prvo brizgalno.

Plaz so uspešno sanirali
DANICA ZAVRL Ž L E B I R

jezersko • Zemeljski plaz, ki
je prejšnji mesec zasul cesto
in brežino reke Kokre v dolini Komatevre, tik pred kamnolomom lehnjaka, so sedaj
sanirali. S tem je d a n e občinskega sveta Jezersko na
zadnji seji seznanil župan
Milan Kocjan, ki je prikazal
tudi stroške. Te si je občina
razdelila s podjetjem Marmor Hotavlje, ki je za projekt

prispevalo šest tisoč, za sanacijo pa 7 2 0 0 evrov. Stroške
miniranja in vrtanja je plačala občina, in sicer blizu 2 8 0 0
evrov, za sanacijo pa je odrinila 6 6 0 0 evrov. Novi lastnik gozdov na tem območju
G G Postojna je prispeval
2 5 0 0 evrov. Prostovoljnih
delovnih ur so našteli okoli
trideset. Kot s m o slišali, pa
vse to še ne bo dovolj, saj bo
treba obnoviti tudi poškodovano cesto.

Naslednja iltevilka Gorenjskega glasa bo izšla v petek, 4. januarja 2008.
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Smrt v Dolini miru

Ne počutim
se še veterana

oblačno. Jutri bo pretežno jasno.

v počitniški hiši v Brebovici v Poljanski dolini je v požaru umrl domačin.
Domnevajo, da je zagorelo v prostoru s kmečko pečjo. V uničeni počitniški hišici je režiser France Štiglic leta
1956 posnel znani film Dolina mini.

8

Danes bo sprva pretežno

Tako pravi naš najboljši smučarski
•skakalec vseh časov Primož Peterka.
Pri osemindvajsetih letih še vedno
počne najraje tisto, kar najbolje zna skače na smučeh. Za skoke se navdušuje tudi njegov sin Maj.
14

V sredo se bo oblačwst od
zahoda povečala, proti večeru
bo pondx}d rahlo snežilo.

- 7 / o X
jutri: pretežnojasno

POLITIKA
B R D O PRI K R A N ) U

Vlada na delovnem posvetu na Brdu
v četrtek popoldne se je slovenska vlada sestala na delovnem
posvetu na Brdu, kjer so predsednik Janez Janša in ministri
pregledali pripravljenost Slovenije na predsedovanje svetu
EU. Prihodnjega pol leta se bo zvrstilo več pomembnih dogodkov, prvi pa bo že 8. januarja srečanje slovenske vlade z
Evropsko komisijo. Gre za enega največjih dogodkov v času
predsedovanja. Vlada je natančno pregledala tudi pristojnosti
in naloge posameznih resorjev. Člani vlade so se strinjali, da
je Slovenija dobro pripravljena na ta veliki projekt. D. Ž.
KRANJ

Znamka ob začetku predsedovanja
Pošta Slovenije bo 1. januarja, ob začetku predsedovanja
Slovenije svetu EU, izdala priložnostno poštno znamko, natisnjeno v bloku. Motiv na znamki prikazuje obris Evrope,
na katerem je obris Slovenije posebej poudarjen s hologramsko folijo, na znamki pa so prikazane zastave vseh članic Evropske unije in dvanajst zvezd. D. Ž.

danica.zavrl@g-glas.si

Politiki radi praznujejo doma
Samo še nekaj ur in poslovili se bomo od starega leta. Zanimalo nas je, kje in "kako bodo to storili
nekateri politiki, ki so še posebej zaznamovali leto 2007.
DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Kranj - DanUo Turk je minulo nedeljo prevzel predsedniške, dolžnosti od Janeza
Drnovška in tako postal tretji predsednik Republike Slovenije. Medtem je že predstavil svojo ekipo najožjih
sodelavcev in sprejel svojce
padlih v vojni za Slovenijo.

čju, in sicer ob koncu decembra na Brdu od portugalskega kolega Nuna Severiana Texiera. Novo leto pa
bo minister, doma v Naklem, praziioval s svojo družino, so nam skopo odgovorili iz službe za odnose z javnostjo obrambnega ministrstva. Manj redkobesedna sta
bila oba udeleženca letoš-

leto smo razseljeni okrog,
zato nam prija, da smo vsaj
za praznike skupaj doma."
Dodaja, da bo vsaj konec leta
nekoliko bolj sproščen, ko je
bilo vse leto 2007 zaradi ponovnih volitev tako napeto.
Dušan Krajnik, ki je doslej
več let zapored silvestrovo z
družino preživljal doma, pa
gre letos za spremembo

je bil odločilen še za enega
politika, doma v okolici
Škofje Loke. Novembra so
Blaža Kavčiča elektorji na
Gorenjskem izvolili za državnega svetoika, decembra
pa je bil na prvi seji državnega sveta izbran še za njegovega predsednika. Dogajanja v državnem svetu tik
pred božičem, ko je drugi

hrib

izžrebanemu naročniku časopisa

Gorenjski Glas

Knjigo prejme DANIJEL KLANČNIK Iz Križ.

Danes, 31. decembra, bo delovni & v malooglasni siu^ od 8. d« 12. «re.

KOTIČEK Z A N A R O Č N I K E

Nagrajenci pri Avseniku
Tudi na petkovem tretjem koncertu Zlatega Avsenikovega
abonmaja, ki je bil posvečen pokojnemu Francu Koširju, je
imel Gorenjski glas svoje omizje. Med tistimi, ki so pravilno
odgovorili na nagradno vprašanje o trobentaču, pevcu in
humoristu Avsenikov, smo za obisk prireditve izžrebali
Marinko Pečar iz Gorenje vasi-Reteč in Francko Sušnik s Podreče. Marinka je pripeljala s seboj nečaka Matevža Jamnika, Francka pa moža Rudija. Vsi so bili prvič pri Avseniku,
zato je bil večer zanje še posebno, enkratno doživetje, saj so
uživali v Avsenikovi glasbi v okolju, kjer je nastajala. Njihovega zahvaljevanja za večer, ki smo jima ga podarili, kar
ni hotelo biti konec. Avsenikovim v Begunjah in nam v
Gorenjskem glasu želijo veliko sreče in zdravja v letu 2008.
Na sliki (od leve) Francka in Rudi Sušnik, Matevž Jamnik in
Marinka Pečar. j. K.

Vstopnice za Avsenikov zlati abonma
V restavraciji Avsenik v Begunjah se bo v sklopu abonmaja
zvrstilo osem koncertov, posvečenih članom ansambla bratov Avsenik iz obdobja najuspešnejšega dvojnega albuma
"Zlati zvoki". Četrti koncert bo na sporedu v petek, i i . januarja 2008, ob 20. uri. Gorenjski glas kot medijski sponzor
podarja 2 x 2 vstopnici. Če bi se koncerta, ki bo posvečen
Miku Sossu, radi udeležili, odgovorite na nagradno vprašanje; Kateri inštrument je igral? Harfo ali bariton? Odgovore
nam pošljite najkasneje do četrtka, 3. januarja 2008, na
naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj ali
po e-pošti na: narocnine@g-glas.si s pripisom "Za
Avsenikov abonma". Izžrebali bomo dva para, katerih imena bodo objavljena v torek, 8. januarja 2008, vstopnice pa
jim bomo poslali po pošti.

Danilo TUrk

Kari Erjavec

Kje pa bo pričakal leto
2008? Del sUvestrskega večera bo preživel tudi na prostem, med ljudmi, je napovedal novi predsednik in
vsem zaželel srečno novo
leto. Že kmalu po praznovanju bo Slovenija prevzela
predsedovanje svetu Evropske unije in tedaj se bodo za
politike začele zahtevne
dolžnosti.
Minister
za
obrambo Kari Erjavec, sicer
tudi predsednik najmanjše
koalicijske stranke DeSUS,
jih je prvi od ministrov prevzel na obrambnem podro-

Igor Draksier

njih ponovnih volitev za župana v občini Skofja Loka,
znova izvoljeni župan Igor
Draksier in njegov tekmec
Dušan Krajnik. Draksier je
dejal, da bo večer preživel
doma, pred polnočjo pa se
bo odpravil na Mestni trg,
kjer bodo na prostem silvestrovali občani. Tam jim bo
voščil tudi srečo v prihajajočem letu. "Nimam navade,
da bi med božično-novoletnimi prazniki hodil kam od
doma," je dejal 16. decembra na treh voliščih v občini
spet izvoljeni župan. "Vse

Dušan Krajnik

Blaž Kavčič

drugam. "Z družino odhajamo na Bolfenk na Pohorju.
To še vedno ni daleč od
doma, držimo se namreč
načela, da naš slovenski denar za praznike zapravimo v
domači državi," je dejal nesojeni loški župan, ki pa po
decembrskih volitvah bolj
sproščeno obiskuje prijatelje in znance, ker ima spet
nekaj več časa zase. "Od
njih prejemam čestitke za
pokončno držo, vsi pa mi
pravijo, bodi vesel, da nisi
župan, saj boš tako lažje živel in dihal." December pa

.M

dom slovenskega parlamenta obravnaval zakon o pacientovih pravicah in zanj izglasoval odložilni veto, je
spremenil tudi njegove doslej ustaljene predpraznične
načrte. "Prej smo pred božičem hodili na smučanje, letos pa so nam dogodki v državnem svetu prekrižali načrte. Kar pa zadeva silvestrovanje, se ga bom letos udeležil na prostem, na loškem
Placu. Sicer smo z družino
za silvestrovo
običajno
doma," je povedal prvi mož
državnega sveta Blaž Kavfič.

Pozitiven odnos do razvoja Gorij
MATEVŽ PINTAR

Gorje - Občina Gorje je nastala leta 2006 z odcepitvijo
od občine Bled in šteje okrog
tli tisoč prebivalcev. Ker gre
za relativno novo občino, nas
je seveda na prvem mestu
zanimalo, ali se je v Gorjah
od odcepitve kaj spremenilo
na bolje. Kar slaba polovica
sodelujočih meni, da je stanje enako, kot je bilo prej, 32
odstotkov vprašanih pa nam
je povedalo, da od tedaj občutijo pozitivne spremembe.

Slaba petina sodelujočih (19
odstotkov) je mnenja, da je
bilo za Gorje bolje prej, ko so
bili pod občino Bled.
V drugem delu smo povprašali, kaj bi bilo po nmenju občanov najbolj nujno
postoriti v občini Gorje. Dobili smo kar veliko število zanimivih odgovorov, nekateri
so nam navedli celo več kot
le eno problematiko. Posamezne predloge smo povzeli in izkazalo se je, da so na
prvem mestu po nujnosti
kolesarske steze in površine

Ui se je z novo o b i i n o v Gorjah kaj spremenilo na bolje?
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za pešce in takoj za tem ceste in pločniki. Javna razsvetljava je bila navedena v devetih odstotkih primerov, vodovod pa v slabih šestih odstotkih. Med drugo smo uvrstili odgovore, ki so se pojavljali manjkrat, najpogosteje
izpostavljene problematike
tukaj pa so pomanjkanje
parkirišč, neurejenost kanalizacije, pošta in več trgovin,
ureditev infrastrukture na
splošno, igrišča in prostor za
mlade, več prireditev in ureditev vrtca.

Veseli smo, da se je več kot
60 odstotkov poklicanih odzvalo povabilu za sodelovanje. V 105 gospodinjstev
bomo tudi tokrat poslali 4
brezplačne izvode našega časopisa. Vsem bralcem naših
kratkih raziskav se želimo
zahvaliti za pozomost, sodelujočim pa za prijazno sodelovanje. Če želite naš časopis
redno prebirati in prejemati
na dom, smo za vas v Klicnem centru slepih na telefonu 517-00-00 pripravili zanimive naročniške pogoje.

Kaj bi bilo najbolj potrebno urediti v Gorjah?

Kolesarske steze- in povrSine za peSce
Urediti ceste in pločnike
Jtvfio rszsvttijivo
— 1 5 , 9 %
Drugo
•

8rez odgovora
0%

•
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Rajanje pod zvezdami
v številnih krajih po Gorenjskem bodo pripravili silvestrovanja na prostem, ki jih bodo popestrili z
živo glasbo in ognjemeti.

Slovo od starega
leta v planinah
MATEJA RANT

Pred nami je najdaljša noč
v letu, ko bomo sedli za praznično pogrnjeno mizo ter
nazdravili skupaj z družino
in prijatelji. Tisti, ki še nimajo nobenih načrtov za današnji večer, pa se bodo lahko
pridružili prešerno razpoloženi množici na ulici. V
skoraj vseh gorenjskih krajih
namreč pripravljajo silvestrovanja na prostem.
Kranjčani bodo najdaljšo
noč na prostem lahko preživeh v družbi skupine Pop
Design, ki je spet združila
moči s pevcem Miranom
Rudanom. Za dobro razpoloženje bodo skrbeli na Slovenskem trgu. Ob polnoči
bo zbranim voščil kranjski
župan Damijan Feme, nato
bo nebo ob taktih evropske
himne razsvetlil ognjemet.
Pri kranjskem zavodu za turizem ob tem še obljubljajo,
da se bodo potrudili, da bo v
prireditvenem šotoru mogoče uživati ob glasbi, n e pa
pokanju petard.
Na Jesenicah se bo silvestrovanje na prostem odvijalo
na Čufarjevem trgu, kjer bo
zbrane od 21. ure dalje zabavala skupina Lajf. Ob polnoči se jim bo na odru pridružil župan Tomaž Tom Mencinger, njegovemu voščilu
pa bo sledil ognjemet. Prireditveni prostor bodo po besedah organizatorja Sandija
Štularja zavarovali z ograjo,
obiskovalci pa bodo morali
vsa pirotehnična sredstva
oddati že na vhodu.
Na Linhartovem trgu v Radovljici bo za živo glasbo in
spontano druženje od 22.
ure dalje poskrbel ansambel
Gorenjski kvintet. Nekaj minut pred polnočjo bo RadovIjičanom voščil župan Janko
Sebastijan Stušek, tokrat v
vlogi predsednika rekreacijskega kluba Večno mladi
fantje. Vsako leto se jim pridružijo še gostinci na Linhartovem trgu, ki bodo tudi
tokrat poskrbeli za pogostitev.
Kranjsla^ord se bodo rajanju na prostem lahko pridružili na trgu pred turistično i n f o r m a c i j s l ^ centrom.
Zabavali se bodo lahko skupaj s skupino Rattlesnake,
pogreli pa tudi ob "jurčku",
pri katerem bodo stregli kuhano vino, čaj in druge napitke, Id pogrejejo.
Za Škofjo Loko so bila v
preteklih letih značilna silvestrovanja na prostem, potem
pa je ta navada usahnila.
Lani so na Mesmem trgu
znova priredili silvestrovanje
za občane in ker je bil obisk
presenetljivo dober, ga bodo
letos spet. Silvestrovanje pripravljajo škofjeloški gasilci,
za glasbo bo skrbel ansam-

Vsi, ki bi se radi umaknili
mestnemu vrvežu in se od
starega leta poslovili v zavetju gora, se bodo lahko odpravili silvestrovat v katero od
planinskih koč. Na spletnih
straneh Planinske zveze Slovenije smo preverili, katere
višje ležeče koče so odprte v
teh zimskih dneh.
Za organizirano silvestrovanje bodo poskrbeli v
Domu na Komni 1520 metrov visoko, kjer bodo obiskovalci poleg ob dobri večerji lahko uživali še v lepem
razgledu na Bohinjsko jezero in okoliške vrhove. Silves-

bel, ki igra vse zvrsti. Kaj pa
ognjemet? Občina je stroške
zanj prihranila, saj na prizorišče silvestrovanja vsaka
skupina prinese svojo pirotehniko, nam je že pred čas o m povedal župna Igor
Draksler. Opolnoči bo svoje
občane nagovoril na Mestnem trgu.
Množičnega silvestrovanja
na prostem v občini Preddvor ne prirejajo, pač pa del
silvestrskega dogajanja za
svoje goste na prostem napoveduje lastnik hotela Bor
in gradu Hrib ob jezeru Andrej Breznik. "Silvestrovanje
bi v hotelu, opolnoči pa se
bomo z gosti preselili na
prosto in si nazdravili," je
povedal Andrej Breznik. Če
se bodo želeli domačini ali
kaki drugi obiskovalci spontano pridružiti gostom, bodg
na hitro postavili stojnice in
tudi njih gostoljubno sprejeU. Sicer pa želi hotelir prihodnje leto območje okoli jezera razglasiti za "cono brez
petard in ognjemetov".
Skupnega silvestrovanja
na prostem na Jezerskem ne
načrtujejo, nam je povedal
župan Milan Koq'an. V preteklosti so jih na športnem
igrišču za Kazino prirejali
mladi, sedaj pa tega ni več.
Morda se bodo letos mladi
(in starejši) zbrali in spontano pričakali novo leto.
V Žireh tradicionalno
praznovanje prehoda v novo
leto organizira Konjeniški
klub Žiri. Za zabavo pred
Z a d m ž n i m domom bo poskrbela živa glasba z ansamblom Akord, ob polnoči pa
bo nebo nad Žirmi razsvetlil
tudi ognjemet. Organizatorji
bodo poskrbeli t u i za tople
in hladne napitke.
V Gorenji vasi bo prehod v
novo leto organiziralo Prostovoljno gasilsko dmštvo
Gorenja vas. Silvestrovanje

bo pod šotorom na parkirišču ob novem stanovanjsko
trgovskem centru od 21. ure
dalje, igral bo ansambel Javor, gasild pa bodo poskrbeli tudi za pijačo. Ob prehodu
v novo leto bo zbranim voščil
tudi župan Milan Čadež.
Najdaljšo noč v letu bodo v
Kulturnem domu Železniki
obiskovalci preživeli s skupino Panda. Silvestrovanje, ki
ga organizira Klub študentov Selške doline, se bo pričelo ob 18. uri.
Pod šotorom pred Moreno
v Žirovnid silvestrovanje po
21. uri pripravlja zavod za turizem in kulturo. Za dobro
razpoloženje bosta poskrbela Marko Možina in dj Max.
Občina Tržič nocoj od 20.
ure dalje v atriju občine prireja silvestrovanje z ansamblom Zarja.
V novo leto bodo imeli
možnost skupaj vstopiti tudi
občani N a k l e p . Tamkajšnje
turistično dmštvo namreč
danes od 23,. ure dalje na sredi vasi pred občino organizira srečanje občanov.
Tradicionalno silvestrovanje na Glavnem trgu v Kamniku se bo tudi letos pričelo
ob 22. uri, trajalo pa bo vse
do tretje ure zjutraj. Na odm
ob drsališču bodo za poskočne ritme skrbeli člani Ansambla Vihamik, po županovem voščilu pa bo mesto
tudi letos razsvetlil ognjemet
z Malega gradu.
Občina Domžale že več let
zabavo ob novem letu pripravi z Radiem Hit Od 22.
ure dalje bodo za glasbo na
Ljubljanski cesti pred veleblagovnico skrbeli The Drinkers in Vrhovci, župan obljublja tudi kuhano vino, ognjemeta pa zaradi nove odredbe Direktorata za dvilno letalstvo letos ne bo, a naj presenečenj kljub vsemu ne bi
manjkalo.

ti-ovanje bodo pripravili tudi
v Erjavčevi koči na Vršiču in
• Koči na gozdu. Najvišje bodo
verjemo silvesbrovali tisti, ki
bodo m e d prazniki obiskali
Roblekov dom na Begunjščid na 1657 metrih. Nad 1 6 0 0
metii bosta za novo leto odprti še koča na Ratitovcu in
Blejska koča na Lipand. Veseli dmžbi planincev se bo
med prazniki mogoče pridmžiti še v planinskem
domu na Kališču in na Zelenici, domu na Kofcah ter v
kočah na Dobrči in na Kriški
gori. Odprta bo tudi koča lia
Blegošu ter Valvasorjev dom
pod Stolom in dom pod
Storžičem.

Omenjeni pravilnik jo je
zagodel tudi Mengšanom, a
se za dobro voljo ni bati. Silvestrovanje na prostem občina pripravlja na kulturnim
domom, s pričetkom ob 23.
uri. Z a ples bodo poskrbeli
Slovenski muzikanti, voščilo
opobioči pa je obljubil tudi

župan.
V Komendi, Vodicah, Lukovici in Moravčah letos na
prostem ne bodo sOvestrovali, v Trzinu pa so novo leto z
ognjemetom in veselico
združili že z dnevom samostojnosti.
Poleg silvestrovanj po hotelih bo danes silvestrovanje
tudi v Trgovskem centm na
Bledu, ki bo potekalo od 15.
ure naprej, namenjeno pa
bo predvsem otrokom. Med
16. in 18. uro se bo z blejsko
kočijo po Bledu vozil Dedek
Mraz, silvestrovanje na blejski promenadi, ki ga bo vodil dj Klemen, pa se bo začelo ob 22. uri. Vrhunec bo ognjemet pet čez polnoč. Jutin
od 17. ure naprej bo v športni dvorani na Bledu drsalna
revija, ob 19. uri pa se bo v
festivalni dvorani začel 17.
novoletni gala koncert.
V dvorani Danica v Bohinjski Bistrici bodo danes
od 21. ure do predvidoma 4.
ure jutri zjutraj igrali Veseli
Begunjčani. Ž e prej bo na
drsališču Novoletni sejem
(med 15. in 21. uro), pripravljajo pa tudi novoletni ognjemet.
Danes zvečer bo veselo silvestrovanje v organizaciji
občine Medvode potekalo
tudi v Športni dvorani Medvode. Začelo se bo ob 2 0 .
uri. Z a zabavo bo poskrbel
ansambel Svetlin.
Mateja Rant, Danica Zavri
Žlebir, Boštjan Bogataj, Ana
Hartman, jasna Paladin,
Vilma Stanovnik,
Maja Bertoncelj

WWW.GORENJSKIGLAS.St

Gorenjski Glas
ODGOVORNA UREDNICA
Marija Voli5ak
NAMESTNIKA ODGOVORNE UREDNICE
Jože Košnjek, Cveto Zaplotnik
UREDNiSrVO
NOVINARJI • UREDNIKI:
Boštjan B<^taj, Alenka Bmn, Igor Kavd«, Jože KoSnjek, Suzana P. KaSdi
Ui^a Petemel, Mateja Rant, Stojan Saje, Vilma Stanovnik, Cveto Zaplotnik,
Danka Zavri Žlebir, Štefen Žargi;
stalni sodelavci:
Maja Bertoncelj, Matjaž Cregorič, Ana Hartman, Milena Miklavčič,
Miha Naglič, Jasna Paladin, Marjeta Smolnikar, Simon Šubic, Ana Volčjak
OBUKOVNA ZASNOVA
Jernej Stritar. Tricikd
TEHNIČNI UREDNIK
Gr^a Flajnik
FOTOGRAFIJA
Tina Doki, Gorazd KavSč, Gorazd Šinik
LEiaORlCA
Marjeta Vozli«
VODJA OGLASNEGA TRŽENJA
Mateja Žvižaj
GORENJSKI CLAS je registrirana blagovna in storitvena znamka pod 5t. 9771961 pri
Uradu RS za intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d.0.0., Kranj /
Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: Blehveisova cesta 4. 4 0 0 0 Kranj / Tel.: 04/201 42 00,
(ax: 04/201 42 13, e-mail: info@}g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.: 04/201 4 2 47 (sprejem na avtomatskem odzivniku 24 ur dnevno); uradne ure: vsak delovni dan od 8. do 19. ure /
Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 22.000 izvodov / Redne
priloge; Moja Gorenjska. Letopis Gorenjska (enkrat letno) In devet lokalnih prilog / Tisk:
SET, d.d., Ijubljana / Naročnina: tel.; 04^201 42 41 / Cena izvoda; 1,20 EUR, letna naročnina; 127.05 EUR: Redni plačniki imajo 10 % popusta, polletni 2 0 % popusta, letni ats % popusta; v cene )e vračunan DOV po stopnji 8,5 %: naročnina se upošteva od
tekoče Številke Časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka naslednjega obračunskega
obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 0 4 / 201 42 48.

GORENJSKA
KRATKE NOVICE
DRAŽCOŠE

Govornik bo Danilo Tiirk
Osrednja slovesnost letošnje 51. prireditve Po Stezah partizanske Jelovice Dražgoše 2008 bo v nedeljo, 13. januarja,
ob 12. uri pri spfcmeniku v Draigošah. Govornik bo novi
predsednik Republike Slovenije Danilo Tiirk. Dan pred
tem, 12. januarja, bo na Rudnem polju na Pokljuki tradicionalno mednarodno tekmovanje vojaških in policijskih
patrulj. Tudi letos bodo v Dražgoše 12. in 13. januarja
organizirani številni pohodi. Najzahtevnejša bosta tudi tokrat 29. pohod Po poti Cankarjevega bataljona s Pasje ravni
v Dražgoše in 9. pohod iz Železnikov prek Ratitovca In Jelovice v Dražgoše. Že ustaljenim pohodom se bo letos pridružil novi iz Tržiča prek Podnarta, Češnjice in Jamnika
v Dražgoše. Prva prireditev, pohoda iz Žirov in Poljan do
Vinharjev pa je že bila v soboto, 22. decembra. J. K.
TRSTENIK

Trsteniški gasilci prvi na občnem zboru
Člani Prostovoljnega gasilskega društva Trstenik se že nekaj
let zapored med prvimi v kranjski občini v novem letu
zberejo na občnem zboru. Letošnji bo v soboto, 5. januarja
2008, ob 19. uri v novi dvorani doma na Trsteniku, Gasilcem
bosta o delu v letu 2007 poročala dolgoletni predsednik Edo
Bečan in poveljnik Primož Dobrin. Predsednik in poveljnik
sta gasilce povabila na zbor v paradnih ali delovnih gasilskih
oblekah.). K.
ŽIROVNICA

Nova cena komunalnega urejanja
Po sklepu občinskega sveta bodo v letu 2008 povprečni
stroški komunalnega urejanja stavbnega zemljišča na območju občine Žirovnica za tretjo stopnjo komunalne opremljenosti znašali 103,18 evra na kvadratni meter koristne
stanovanjske površine. Od tega 47,92 evra pade na komunalne objekte in naprave v individualni rabi, 58,56 evra pa na
komunalne objekte in naprave v kolektivni rabi. Višino povprečnih stroškov so izračunali na osnovi povprečne gradbene cene za kvadratni meter koristne stanovanjske površine
za tretjo stopnjo opremljenosti brez stroškov komunalnega
urejanja In cene stavbnega zemljišča, ki na zadnji letošnji
dan znaša 760,57 evra. A. H.
ŠKOFJA LOKA

Sožitje obdarilo svoje člane
Društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju
Sožitje iz Škofje Loke je decembra pripravilo srečanje za svoje člane, donatorje in prijatelje društva. Program je vodil Jurij
Svoljšak, nastopili pa so Stanka Kuhar, varovanka VDC, na
klaviaturah, harmonikar Jakob Jenko iz šole Jela Janežiča,
pesnica Jana Tavčar, tudi varovanka VDC, prepevala sta pevka Jožica in pevec Tine ob sprennljavi harmonikarja Janeza
Klobučarja in kitarista Ivana Arharja, za ples je igral ansambel Šubic iz Groharjevega naselja. Kuharice podjetja Slorest
so pripravile imenitno kosilo, za organizacijo prireditve je
skrbel organizacijski odbor pod vodstvom Rafka Rakovca.
Glavno dejanje pa je bila obdaritev 95 otrok in odraslih. D. Ž.

Nova znamka podobe raja
Bled se je ob koncu letošnjega leta začel predstavljati z novo turistično znamko, ki upodablja otok z
odsevom v jezeru ter slogan podobe raja.
VILMA STANOVNIK

Bled - "Mislim, da je bil po
dvajsetih letih čas, da posodobimo turistično znamko
Bleda, naša želja pa je bila,
da naj bi nov znak upodabljal tako lepoto in posebnost
ponudbe Bleda, hkrati pa
naj bi zgovorno povedal, da
je to kraj, kjer lahko turisti
pričakujejo nekaj več," je ob
predstavitvi nove turistične
znamke povedala direktorica
Turizma Bleda Eva Štravs
Podlc^r. Tudi blejski župan
Janez Faj&r se je strinjal, da
nov znak dobro odraža tisto,
kar Bled ponuja in naj bi
pomenil tako domačinom
kot turistom, zelo pazljivo pa
SO izbrane tudi sicer znane
Prešernove besede Podoba
raja oziroma v latinskem
prevodu Imago paradisi.
"Za mali raj je nova turistična znamka zagotovo velik korak, nova podoba pa
je odraz prizadevanj tako
turističnih delavcev kot prebivalcev Bleda, da bi se raven

Andrej Pompe je predstavil novo turistično znamko Bleda, ki bo odslej zaščitni znak za
vse, kar Bled ponuja.
kakovosti ponudbe v kraju
čim bolj dvignila, vse to pa
v smeri povečevanja vrednosti vsega, kar Bled ponuja.
Naša podoba vse to odraža,"
je na priložnostni predstavit-

B O H I N J S K A BISTRICA

BLED

Do gradnje obvoznice še veliko dela

Društvo invalidov Bohinj je bilo decembra zelo aktivno. Na
začetku meseca smo postavili razstavo ročnih del, izdelanih
v delavnicah društva, ki potekajo od jeseni do pozne pomladi. Razstavljeni so bili tudi izdelki, ki jih člani društva izdelujejo doma. Z obiskom razstave smo bili zadovoljni. Sredi
decembra smo v dvorani Danica pripravili novoletno srečanje članov društva. Po uvodnem nagovoru predsednice Marice Medja nam je nekaj prijaznih besed namenil tudi župan
Franc Kramar, ki se naših srečanj redno udeležuje. Poleg bogatega kulturnega programa pod vodstvom Cilke Novoselec
in Zdenke Dobravec nas je obiskal, tudi Božiček z darili za
najmlajše. Ob dobri pijači in jedači nas je zabaval ansambel
Zlatorog. Prvič v sedmih letih, odkar potekajo srečanja, so
vsi prejeli skromna darilca. M. M., S. Š.

Tako domačini kot tisti, ki obiskujejo Bled, so si enotni, da
Bled potrebuje tako južno kot severno razbremenilno cesto.
Zlasti blizu naj bi bil začetek gradne južne obvoznice,
zato svetniki na vsaki seji blejskega občinskega sveta
postavljajo vprašanja, kako potekajo priprave na gradnjo,
župan Janez Fajfar pa je na zadnji letošnji seji pojasnil:
"Glede projekta južna razbremenilna cesta potekajo redni
sestanki vsakih štirinajst dni. Do sedaj so opravljena geodetska dela, arheološke raziskave, geološke in geotehnične
raziskave (razen na dveh mestih na Milnem, kjer lastniki
ne dovolijo dostopa), določena so izhodišča za prečni
profil trase, opravljena je novelacija prometne študije,
izdelane so variante in Idejna rešitev krožišča na Betinu,
pridobljeni so projektni pogoji, v izdelavi pa je tudi strokovna prometno tehnična in inženirska presoja variante prek
čistilne naprave." Župan Fajfar tudi dodaja, da je južna
razbremenilna cesta uvrščena v državni proračun za leta
od 2009 do 2012. Celotna Investicija je ocenjena na 27,25
milijona evrov, od tega pa naj bi občina Bled zagotovila
4,7 milijona evrov. "V državnem proračunu za leto 2008
obvoznica še ni upoštevana, saj je celo leto predvideno za
projektiranje, ki bo plačano v letu 2009," še pravi Janez
Fajfar. V. S.

m

—

ifli

Na zadnji seji občinskega sveta v Železnikih je svetnik Peter
Prežel) v imenu občinskega odbora SDS dal pobudo za ureditev dodatnih kapacitet vrtca. Poudaril je, da v občini že nekaj let katastrofalno primanjkuje prostora v vrtcih, letos pa
je po njegovih podatkih na listi več kot petdeset čakajočih
otrok. Župan Mihael Prevc je zatrdil, da je bilo v preteklih letih varstvo otrok v vrtcih dobro urejeno: "Problem se je pojavil zdaj, ni pa tako hud, kot ga prikazujete. Kolikor mi je
znano, je na čakalni listi v vrtcu v Železnikih in Selcih okoli
dvajset otrok. Zavedam pa se, da bo treba v prihodnjih letih
zagotoviti dodatne prostore." A. H.
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Kanalizacija še naprej prednostna naloga

Otepanci so prinesli srečo za novo leto
okrotli
KKIKll!

ke začela že pred tisočletnico
Bleda, uresničili pa so jih
letos, ko so se dokončno
dogovorili s Turizmom Bled,
ki je za projekt prispeval 14
tisoč evrov.

Novoletno srečanje invalidov v Bohinju

ŽELEZNIKI

Želijo večji vrtec

vi v hotelu Topbce poudaril
Andrej Pompe iz agencije
Formitas, ki je bil idejni vodja projekta. Kot je tudi povedal, so se dogovaqanja o
novi podobi turistične znam-

Na Oplenovi domačiji so otepanci na Štefanovo prejeli od
gospodarja v dar suho klobaso, jajce in nekaj denarja, za povrh pa še šilce žganja, da so se ogreli. Otepanje je prastar
običaj alpskih dežel, ki se je v Bohinju ohranil vse do danes.
Gre za šeme, ki obiskujejo domove v prednovoletnem času
In prinašajo srečo v novem letu. V bohinjskih vaseh se otepa na god sv. Štefana pod Studorjem in v Stari Fužini ter na
silvestrovo v Češnjici, Srednji vasi in na Koprivniku. Domove pa obiščejo "Mer" oziroma Župan, Oče in Mama, Baba,
Muskontarter Srečno novo leto. P. L

Žirovniški občinski svetniki so sprejeli proračuna za prihodnji dve leti. Za leto 2008 je predvidenih 3,47 milijona evrov
prihodkov in 3,9 milijona evrov odhodkov, za leto 2009 pa
načrtujejo štiri milijone evrov prihodkov in 4,1 milijona
evrov odhodkov. V letu 2008 bodo za kanalizacijo namenili
prek 900 tisoč evrov, v letu 2009 pa skoraj 1,5 milijona
evrov. Za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest
predvidevajo skoraj 600 tisoč evrov, leto za tem pa 200 tisoč. V proračunu je zagotovljen tudi denar za dokumentacijo in odkup zemljišč za večnamensko dvorano, leta 2009 pa
je za gradnjo slednje predvidenih okoli 220 tisoč evrov.
Franc Pfajfisir (SLS) je Imel pomislek v zvezi s pridobivanjem
evropskega in državnega denarja v prihodnjih letih: "Bojim
se, da vseh teh sredstev ne bo. Morali bi pripraviti rezervni
načrt." Na drugi strani je bil precej manj črnogled Boštjan
Noč (NLZ): "Veseli me optimistična napoved glede črpanja
sredstev. Izkoristiti moramo, kar se da." A. H.
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Gorenjski glas v letu 2008
Novost leta 2008 bo časopisni mesečnik GC plus, ki bo izhajal vsak prvi petek v mesecu, prvič bo
izšel na začetku marca, ko bo zadišalo po pomladi.

MARIJA VOLČJAK

Izteka se leto 2007, ki je
bilo za Gorenjski glas jubilejno, saj smo 1. oktobra
praznovali 6o-letnico rednega izhajanja. Prva Številka Z imenom Naše delo je
izšla 10. oktobra 1947, že po
letu dni se je gorenjski časopis preimenoval in prva številka Gorenjskega glasa je
izšla 10. oktobra 1948.
Gorenjski glas ima več
predhodnikov, prvi časopis
je v Kranju začel izhajati davnega leta 1900, imenoval se
je Gorenjec. Gorenjskemu
glasu mnogi pravite kar
Goren'c, kar pomeni, da se je
ime ohranilo več kot sto let.

Ob jubileju smo se
preselili v nove prostore
Jubilejno leto ni minilo
samo v spominu na preteklost, temveč je bilo delovno
zelo uspešno. Preselili smo
se v nove prostore, v poslopje nekdanje banke na Bleivveisovi cesti 4 v središču
Kranja nasproti avtobusne
postaje, ob nebotičniku in lekarni, pred njim je park.
Prostore smo temeljito prenovili in ustvarili okolje sodobne časopisne hiše, le zunanjost poslopja bomo spomladi še primemo opremili,
da bo tudi navzven odsevalo
časopisno hišo. Znameniti
atrij že postaja privlačno družabno središče, otroci prihajajo na likovne delavnice, dober obisk je imela prodajna
razstava, pred dnevi so nas
obiskali kranjski Koledniki
in ugotavljali smo, da z akustiko morda le ne bo tako velikih težav, saj so njihove

pesmi izzvenele zelo lepo.
Mnogi ste nas v novih prostorih že obiskali, povabljeni
vsi, morda v januarskih in
februarskih dneh, ko plačujete letno naročnino.

Pripravili smo zelo lep
stenski koledar
Z a vse naročnike, ki na
začetku leta na našem
okencu plačate letno naročnino, smo spet pripravili
darilo. Tokrat smo se odločili za zelo lep stenski koledar s posnetki čudovite gorenjske narave, predvsem

nali v evre, v prvem polletju
je tako cena časopisa znašala 1,21 evra. Ob polletju smo
jo zaokrožili na 1,20 evra, da
v trafikah niso imeli več težav z drobižem.
V letu 2008 brez podražitve ne bo šlo, cena časopisa
bo znašala 1,25 evra, kar pomeni, da smo ga v primerjavi v prvim polletjem 2 0 0 7
podražili za 3,3 odstotka, v
primerjavi z drugim polletjem 2 0 0 7 za 4,2 odstotka.
Statistiki so minuli petek
sporočili, da je bila v letu
2007 v Sloveniji inflacija 5,6
odstotka.

Pri letni naročnini vas izvod G o r e n j s k ^ glasa stane
0,94 evra, pri polletni natančno 1 evro in pri rednem
plačevanju mesečne naročnine 1,12 evra. Ohranili
bomo vse dosedanje ugodnosti za naročnike: brezplačni mali oglas vsak mesec, nezgodno zavarovanje
za primere najhujšega, popuste pri nakupu knjig
in drugih stvari, cenovno ugodne izlete. Od marca
naprej boste vsak prvi petek v mesecu skupaj s časopisom prejemali novo časopisno prilogo GG plus,
njena cena je vključena v naročnino.
gora. Včasih je bilo stenskih koledarjev veliko, dandanes jih ni več in kar nekaj naših naročnikov nam
je med letom reklo, da bi
bili koledarja zelo veseli, saj
bi jih razveseljeval vse leto.
Pri plačevanju naročnine
na našem okencu se seveda
izognete stroškom s položnico.

Prodajna cena znaša
1,25 evra
V letu 2007 časopisa nismo podražili. Na začetku
leta smo tolarje le preraču-

Ne v prvem ne v drugem
primeru inflacije torej ne
bomo v celoti upoštevali,
čeprav tudi nam vstopne
cene rastejo.

V letu 2008 bo izšlo 105
številk časopisa
Ker bo Gorenjski glas izhajal brez prazničnih prekinitev, bo v letu 2008 izšlo
prav toliko številk kot v letu
2007 - torej kar 105.
V prvem polletju bo izšlo
51 številk in v drugem polletju 54 številk. Zaradi praznikov bodo tri petkove številke

izšle ob sredah (1. maj, božič
in novo leto), saj jih tudi zaradi televizijske priloge TV
okno ne smemo izpustiti.
Prvič se bo tako zgodilo, da
bo izšlo deset številk mesečno (april, december).

Naročnina
Popust za letno naročnino znaša 25 odstotkov, za polletno
naročnino znaša 20 odstotkov in za redne plačnike mesečne naročnine io odstotkov.
1. LETNA naročnina
105 številk x 1,25 EUR
- 25 % popusta

131,25 EUR
- 32,81 EUR

Skupaj

98,44 EUR

2. POLLETNA naročnina za i. polletje
51 številk X 1,25 EUR
63,75 EUR
- 2 0 % popusta

-12,75 EUR

Skupaj

51,00 EUR

3. POLLETNA naročnina za 2. polletje
54 številk X 1,25 EUR
- 20 % popusta

67,50 EUR
-13,50 EUR

Skupaj

54,00 EUR

Novost časopisna
priloga G C plus
Lanska novost je bila tedenska televizijska priloga
TV okno, ki je začela izhajati
febriiarja. Letošnja novost bo
mesečna časopisna priloga
GG plus, ki bo začela izhajati marca. Obsegala bo kar 48
časopisnih strani v šestih
svežnjih, od tega bosta dva
imela polovični format. To
pomeni, da bodo imeli štirje
svežnji po osem časopisnih
strani, dva po 16 strani
manjšega formata.
G G plus bodo vsebinsko
sestavljale priloge, ki so se
doslej že uveljavile: Zdravje&lepota. Športni glas. Na
potep, kar pomeni, da bodo
poslej izhajale mesečno in
ne več četrtletno. Vsebinsko
nova svežnja bosta namenjena upokojencem, ki ste doslej imeli na začetku meseca
nekaj 'svojih' strani v časopisu, poslej boste imeli vsak
mesec 16 strani manjšega
formata, dosedanjim temam
bomo dodali vrt in rože, saj
prav upokojenci največ delate na vrtu. Novost bo Otroški
glas, ki bo prav tako v manjšem formatu, kar pomeni,
da bo obsegal 16 strani. Prvi
sveženj časopisne priloge
GG plus bo splošni, posamezni avtorji bodo pripravljali mesečne preglede dogodJcov na posameznih področjih.

4. MESEČNA
(8 številk; januar, marec, maj, junij, november)
8 številk X 1,25 EUR
10,00 EUR
- 1 0 % popusta
- 1 , 0 0 EUR
Skupaj

9,00 EUR

5. MESEČNA
(9 številk; februar, julij, avgust, september, oktober)
9 številk X 1,25 EUR
11,25 EUR
- 1 0 % popusta
-1,13 EUR
Skupaj

10,12 EUR

- 1 0 % popusta

12,50 EUR
- 1 , 2 5 EUR

Skupaj

11,25 EUR

6. MESEČNA
{10 Številk; april, december)
10 številk X 1,25 EUR

Vse bolj priljubljene so lokalne priloge
v časopisnem formatu
Štirinajstdnevnik Jeseniške novice se je dobro uveljavil in
postal odličen obveščevalec o dogodkih in dogajanju na
Jesenicah, ki v zadnjih letih doživljajo hiter razvoj. Marsikje
na Gorenjskem mi pravijo, da doslej niso vedeli, kako napredne so Jesenice in kako pisano je tam dogajanje, zlasti
športno in kulturno.
Kranjski glas bo izhajal kot mesečnik, vanj bi iz Kranjčanke
radi prenesli teme, ki se nanašajo na Mestno občino Kranj
in politične stranke. S tem bi se Kranjčanka lahko spremenili v 'žensko' revijo, ki bi jo razpošiljali po Gorenjskem, ne
samo v Kranju.
Kot vse kaže, bomo v letu 2008 s sodelovanjem Občine Radovljica začeli izdajati štirinajstdnevnik Deželne novice, če
morda le ne bo tako, pa bomo sami izdajali Radovljiški glas.
Vsekakor bomo izdali še več občasnih časopisnih lokalnih
prilog, še naprej pa bodo seveda izhajale revijalne lokalne
priloge.

Spletni časopis zelo dobro obiskan
Novost leta 2007 je bil spletni časopis, ki ste ga zelo dobro
sprejeli. Pohvalimo se lahko, da ima www.gorenjskiglas.si
vsak dan približno 1.500 obiskovalcev, različnih seveda. Oktobra smo našteli 47 tisoč obiskovalcev, decembra 57 tisoč.
Skrivnost je v tem, da spletni časopis beleži za vas najbolj
aktualne dogodke med izidi Gorenjskega glasa in da ima že
bogat arhiv, saj lahko poiščete članke, ki ste jim morda zgrešili ali bi jih radi prebrali še enkrat.
Že v pn/i polovici januarja bomo v spletni časopis vključili
vse o naši izjemno uspešni tekaški ekipi, prepričani smo, da
bo še bolj obiskan, ko se bo začela tekaška sezona.
Pripravljamo se na digitalizacijo vseh šestdesetih letnikov
Gorenjskega glasa, kar pomeni, da bomo ohrdhSfi zanimivo
kulturno dediščino, ki vam bo na voljo v spletnem časopisu.
Čaka nas veliko dela, saj po treba posneti vsako stran časopisa in jo tako spremeniti v elektronsko obliko.

NASVETI

Medeno leto 2008

MOJ POGLED
DAMJANA ŠMID

Staro bo zdaj, zdaj odpoklicano in že jutri se bo vpisalo novo leto. Naj bo to medeno leto!
Za čebelarje, mladoporočence, pa tudi politike, otročiče in vse druge. Obilo zdravilnega medu,
slastnih medenjakov, požirek ali dva medice in kakšno strastno lectovo srce, če ga še nimate!
Naj postane naša država v novem letu dežela, kjer s e cedita, in ne dražita, med in mleko!

Verjamem
eijamem, daje ta svet
lep. Kljub vsemu grdemu, kar se dogaja, je
lep, varen in na njem je dovolj prostora za parkiranje
vsega dobrega. To moram
verjeti, da lahko živim. Kajti,
te je samo nevaren in grd, potem se nam slabo obeta. Svet
smo mi. Zato ne govorimo,
da je grd, ker takšnega delamo mi. Vsak Človek ima vsak
dan tisoče možnosti, da naredi lepega • zase in za druge.
Zato veijamem v ljudi. Kljub
vsem žalostnim zgodbam, ki
jih- doživljamo. Ljudje smo
bitja z neverjetnimi sposobnosti in nihče ne zna tako
ustvarjati, ljubiti, verjeti, se
pobirati in se učiti. Če bi vse
naše moči združili za iste,
dobre cilje, potem bi bili največji zmagovalci. Verjamem
v otroke. Njihovi dnevi so
tako polni radovednosti, njihovi trenutki polni radosti in
neskončnega čudenja. Dokler
jih ne umažejo neumnosti
naše družbe. Pustimo jim,
naj bodo čim dalj časa otroci.
Ne kradimo jim otroštva z
učenjem vsega tistega, za kar
mi mislimo, da bo pripomoglo k njihovemu uspehu. Za

V

Prisluhnite nam polepšali vam bomo
dan.

uspeh potrebujejo otroci nemoteno igro in varno okolje, v
katerem lahko preizkušajo
svoje sposobnosti.
Vrnimo
jim čas, v katerem bodo
ustvarjali sami. Ne zasipajmo jih z dobrinami, kajti
tako jim krademo hrepenenje. Lepo je verjeti v otroke.
Poglejmo jih danes z drugimi očmi. Verjamem v naravo. Kljub podatkom, koliko
življenj so letos terjale naravne katastrofe. Verjamem, da
ima narava vedno svoje razloge. Verjamem v njeno
zdravilno moč. Verjamem,
da se v življenju dogaja natanko to, kar se dogaja v naravi. Slabe stvari slej kot prej
zgnijejo in naredijo prostor
za nove, boljše. Le zadosti
časa jim moramo dati. Zato
veijamem v življenjski krog.
Prav je, da ga ne spreminjamo, da ne izsiljujemo narave, da razmislimo,
kakšen
pomen ima iz starosti delati
mladost. Mar ni vse lepo na
svojem mestu. Verjamem v
življenje. Kdor hoče uživati
njegove plodove, mora splezati na drevo. Naj bo vaše
novo leto polno vere. V karkoli.
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Med je od bogov in za
bogove
Že davno t ^ je flovek odkril med. Še pred njim ga je "izvohal" medved. Pogosto sta se
v iskanju t ^ s l a d k ^ čebeljega zaklada tudi srečala. Ko,
prav zaradi sledi medvedovih
šap je pračlovek odkril med.
Zaslužna za med, čebela, se je
na zemlji pojavila mnogo prej
kot človek. Najstarejša sled o
pobiranju medu je bila najdena
na deset tisoč let stari risbi v
neki španski votlini. V eni od
sumerskih pesnitev piše: "Velika je tvoja lepota in sladka kakor med... Z duhom po medu
je prepojena kraljeva spalnica."
Babilonci so med darovali
Sončnemu bogu. Blagoslov se
je glasil: "Med in smetana naj
tečeta zanj." Med je bil tudi njihovo glavno zdravilo. Za stare
Egipč^e je bil med pravi luksuz. Kot druge dragocene stvari - meso, kadilo; mazila, ličila
in vino - so morali tudi med
dvomi uradniki strogo varovati
pod ključem. Zapis na papirusu izpred petih stoletij pr. a št
priporoča med za krepitev
organizma pri oslabelosti, odvajanje seča, pospeševanje prebave, proti želodčnim težavam,
za očesna mazila in za zdravljenje poškodb in opeklin. Nadvse
so med cenili Izraelci. Menili
so, da je ni boljše hrane za otroke in srčne bolnike, kot sta
med in mleko. Z njima so
zdravili vneto žrelo in protin. V
nebesih so upali, da jih bo obljubljeni Mesija nahranil z me-

Gospa Sinjska
Zdrav Človek ima tisoč različnih želja, bolan eno samo:
ozdraveti. Kdo je to misel prvi
izrekel, ne vem, vsekakor drži.
Torek, 12. junija
MAHJETA SMOLNIKAR

info@g-glas.si

Prvič, odkar sem jo dobila v
dar, me prešine misel na podobo sinjske Matere Božje.
Takole je bilo. Pred štirimi
leti (ko seje rak brez moje
vednosti zelo verjetno že pasel
po mojih pljučih), smo Andrej, najina vnukinja Julija,
Andrejeva sestra Marjana,
moja mami in jaz preživeli
na vzhodnem
(nerazvitem)
predelu otoka Hvar, v bližini
kraja Bogomolje, čudovite počitnice. Domov smo se vrača-

dom. V drugi Mojzesovi knjigi
Svetega pisma Bog svojemu
ljudstm obljubi, da jih bo rešil
iz egiptovskega suženjstva in
jih popeljal v deželo, kjer se cedita med in mleko. Sloviti grški
zdravnik Hipokrat je 2 medom
zdravil skoraj tristo bolezni in
učil, da med hladi kri in jo redčL Takrat je bilo cenjeno zdravilo t i. okisani med, mešanica
vode, medu in kisa. Rimski
zdravniki so menili, da med
prija jeziku, bistri um in
podaljšuje življenje. Od Galcev
in Germanov so se Rimljani
naučili konzervirati sadje z vlaganjem v med in izdelovanja
medice. Med je osnova za medico, pijačo nesmrtnosti, Id v
potokih teče na drugem svetu.
Rimljani so vinu dodajali med.
Germani so imeli med za božansko jed. Oče bogov Odin
dolguje svoje življenje, moč in
modrost uživanju medice.
Pridni kot (kranjske)
čebele
Tudi Slovend, ki smo pridni
kot čebele, smo bili že od nekdaj veliki ljubitelji in pridelovalci medu. Do čebel in njihovih pridelkov smo vedno gojili
veliko spoštovanje. Želeli smo
si, da bi bili tako delavni in darežljivi, kot so one. Zelo napredno je bilo v 18. st, ko je bil
med edino sladilo, čebelarstvo
na Kranjskem, kot poroča že J.
V. Valvasor. Za dvig čebelarstva
pri nas je zaslužen tudi gorenjski čebelar Anton Janša, ki je
bil tudi prvi učitelj čebelarstva
na Dunaja V19. stoletju so začeli iz naže dežele v svet pošilja-
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li. Andrej, moja mami in Julija skupaj, Marjana in jaz
pa skupaj.
Z Marjano se nama ni nikamor mudila in sva sorazmerno dolgo pot s Hvara v
Ljubljano vzeli kot izlet. Med
drugim sva se ustavili v Sinju, da si (rui Marjanino željo) ogledava znamenito župnijsko cerkev Čudodelne gospe
Sinjske. .Izpadli sva pravi
avši, ko sva ne več kot deset
metrov stran od obzidja kate
drale spraševali za cerkev
Kakor koli že, prijazen ga
spod srednjih let seje ponudil
da nama razkaže znameni
tosti Sinja, vključno s kate
dralo in njegovo hišo s čudovi
tim vrtom, ki jo je hrvaško

ministrstvo za kulturo razglasilo za kulturni spomenik.
Marjana Je bila nad njegovim
predlogom navdušena, sama
veliko manj, saj sem po dveh
njegovih stavkih in enem pogledu nedvoumno
začutila,
da sem naključnemu znancu
všeč. Ampak, bolj sem Marjani signalizirala, naj se neha z
nJim meniti, manj je razumela. Tako sva se znaSli med štirimi stenami njegove hiše, ki
stoji sredi glavnega trga, in
hočeš nočeš poslušali zgodovino njegove (menda plemiške)
družine. Pa naj bo, sem si rekla in se prepustila gospodovemu zgodovinskemu zamiku.
Po dveh dolgoveznih urah
ogledovanja hiše in posluša-

ti čebelje roje. Ti^ovina s čebelami je uvedla v svetovno tenninologjjo pojem kranjska čebela. Vse to in še nmogo več o
medu izveste v izvrstni knjigi
Petra Kapša Med in zdravje.
Medenjaki, medeni
obročki in medene hruške
Za medenjake, ki popestrijo
božič in silvestrovo, je mnogo
receptov. Eden od njih navaja,
da za spodobne medenjake potrebujemo 50 dag moke, 0,5 1
kostanjevega ali gozdnega
medu, 2 jajd, 20 dag sladkorja,
žlico ruma, žličko jedilne sode,
beljak, zvriiano žličko mletega
cimeta, žlico stolčenih klinčkov, žlico smetane in muškatni orešek. Postopek priprave je
gotovo že vsem dobro znan,
zato ga ne bomo opisovali. V
stari kuharid iz petdesetih let
prejšnjega stole^a sem zasledik recept za božične oz. silvestrske medene obročke, ki veleva,
da na desko stresemo }8 dag
moke, dodamo 4 dag surovega
masla, 7 dag sladkorja, 2 žlid

v

RAKOVIH

medu, 1 jajce, pol žličke cimeta,
drobno zrezano lupino polovice limone. 4 žlice mrzlega mleka, ščep dišave in 1/2 dag jedilne sode. Iz vsega t ^ napravimo testo in ga razrežemo na
koščke, za debel lešnik velike,
te zvaljamo z rokami v prst dolge palfice in staknemo končb
skupaj v obroček. Zložimo jih
dovolj narazen na pomazan pekač in spečemo v srednje vroči
peSd. Pa še eden od novejših
receptov. Za medene hruške z
orehi potrebujemo štiri hruške,
200 ml surove sladke smetane,
ščepec mletega cimeta ali kardamona, šest jedilnih žlic mletih orehov in štiri jedilne žlice
medu. Hruškam izdolbemo
pečke, jih olupimo, pedje pa
pustimo. Olupljene hruške povaljamo v medu, nato pa še v
mešanid zmletih orehov in
kardamona v praha V vsak kozarec posadimo medeno hruško Ln jo okrasimo s stepeno
sladko smetano.
Prihodnjič pa nekaj več o
zdravilnih in lepotilnih učinkih
medu.

KLEŠČAH

nja družinskih zgodbic, smo
spet stali sredi glavnega trga
srednjeveškega Sinja. Zdaj Je
bil na vrsti ogled katedrale, ki
meje neprimerno bolj pritegnila kot osebna zgodovina
najinega vodiča. Čudila sem
se zgodovini Sinja in (domnevnim) čudežem tamkajšnje matere božje.
Medtem ko sije Marjana
brez konca in kraja o^kdovala tu)tranjost katedrale, sva se
z naključnim znancem hladila na lepo urgenem vrtu jrančiškanskega samostana. Kljub
znančevim nadležnim pogledom in očitnim namigovanjem, je bilo lenarjenje čisto
znosno. Končalo se je tako,'da
mi je gospod poklonil podobo

Gospe Sinjske z razkošno krono na glavi v izrezljanem pozlačenem okvirju. Pri tem mi
je želel, da me odslej spremlja
in varuje njihova mati božja.
Čeprav takrat na te stvari nisem veliko dala oziroma, nisem dala nič, sem bila vendar
po svoje ganjena.
Ko sem prišla domov, sem
sinjsko mati božjo nekam založila in nanjo čisto pozabila.
Po štirih letih sem se je spomnila in Jo prav zdaj mrzlično
iščem. Zagotovo vem samo to,
da Je (za čuda) nisem vrgla
stran, kam sem jo vtaknila, se
mi pa niti ne sanja. Ampak,
Jo bom že naŠla.
(Se nadaljuje.)

RADOSTI ŽIVLJENJA

info@g-glas.si

Brinove jagode

Ne pozabite
na robček

BORIS BERGANT

Brin je zimzeleni grm oz.
navadno grmičasta ali plazeče se razraščena rastlina, ki
ima lahko tudi drevesasto
obliko. Največkrat je nizek
bodeč grm, ki zraste do 3
metre visoko in ima srebrno
zelene iglice. V prehrani
uporabljamo plodove in
mlade poganjke. Prvo leto je
plod zelenkaste barve in neprijetnega okusa, v drugem
ali tretjem letu, ko dozori, pa
je temno modre barve. Jagode so kratkopedjate, okrogle
oblike in imajo premer 4-9
milimetrov. Uporabljamo
lahko sveže aU posušene jagode. Pred uporabo jih lahko stisnemo, da spustijo eterična olja in pridobijo značilen poln okus. Imajo plemenit okus, ki spominja na
smolo iglavcev. Je nekoliko
pikanten in sladko-grenek.
Navadni brin je razSirjen po
vsej Evropi. Pri nas ga najdemo povsod, tako na Primorskem kot v Prekmurju,
predvsem na kamnitih pobočjih. Ker je v naravi tako
razširjen, ga ni treba posebej gojiti, saj lahko jagode
ali mlade poganjke naberemo kar v naravi. Sveže zrele
jagode lahko za daljše shranjevanje zamrznemo ali pa
jih posušimo na soncu. Posušene se v dobro zaprti posodi ohranijo več mesecev.
Posušene pa lahko tudi kupimo skoraj v vsaki prodajalni, so zelo krhke in se hitro
zdrobijo, zato pazimo, da so
res suhe in nepoškodovane.
Z brinovimi jagodami začinjamo divjačino, divjo perutnino, pečenke, kislo zelje, ribje juhe in marinade.
Dodajamo jih mesnim jedem in omakam. Z zdrob-

Teden zdravja v lekarnah je v znamenju
prehladnih obolenj.
SUZANA P. KOVAČIČ

ljenimi jagodami natremo
meso, cele pa uporabimo v
kvašah, omakah in kuhanih
jedeh. Mlete brinove jagode
dodajamo mešanicam začimb za pripravo določenih
vrst klobas. Podajo pa se
tudi nekaterim sladkim jedem, predvsem čokoladi in
limonam. Največji porabnik
brinovih jagod pa je industrija žganih pijač, saj so le-te
zelo primerne za tovrstno
proizvodnjo. Iz njih izdelujejo brinovec, klekovačo, angleški gin...

File jelena v omaki
z brinovimi jagodami in
balzamičnim kisom
Za j oseb potrebujemo: i kg
jelenovega Jikja, 10 brinovih
jagod, 1 žlico olja, 1 žlico masla, pol žlice moke, 2 dl mesne
juhe, 2 žlici najboljšega balzamičnega kisa, sol in sveže mlet
poper.
Jelenove fileje nabrite s soljo in poprom ter jih povaljajte v drobno zdrobljenih

brinovih jagodah. Na vročem olju jih z vseh strani
opecite, dodajte maslo in
moko, ju malo popražite in
zalijte z mesno juho ter balzamičnim kisom. Na močnem ognju dušite toliko
časa, da se omaka zgosti,
meso vzemite iz omake in
ga narežite na rezine. Rezine mesa zložite na krožnik,
jih prelij te z omako in postrezite s pirejem iz bučk in
krompirja.

Čokoladna pena
z brinovimi jagodami
Potrebujemo: 3 jajca, 2 žlici
sladkorja, ij dag jedilne čokolade, 1 žlico konjaka, 5 dag
masla, 2 dl sladke smetane in
10 brinovih jagod.
Čokolado stopite in ji primešajte stopljeno maslo in
konjak. Rumenjake stepite
skupaj z eno žlico sladkorja.
Iz beljakov napravite trd
sneg in mu vtepite preostalo
žlico sladkorja. Čokoladni
masi primešajte stepeno

JANEZ ŠTRUKELJ

Sestavine za testo: jo dag
namenske moke, 3 dag kvasa,
4 dag margarine, mleko po
potrebi, 1 žlica sladkorja, sol,
1 jajce za mazanje testa, 1
srednje velika gnjat ali šunka.
Priprava testa: kvas pristavimo z mlekom in sladkorjem. V moko naredimo
jamico, vanjo vlijemo kvaseč in pustimo pokrito, da
kvaseč vzhaja. Nato iz sestavin zamesimo boljše kvašeno testo.

Limonin sorbet
z brinovimi jagodami
Za 4 osebe potrebujemo: 15
dag sladkoija, 2,5 dl vode, 3,5
dl sveže stisnjenega limoninega soka, nastrgano lupino ene
limone, 10 strtih brinovih jagod in 1 jajčni beljak.
Iz sladkorja in vode skuhajte sirup in ga ohladite.
Dodajte limonin sok, lupino,
brinove jagode in sneg iz beljaka. Tako pripravlj,eno
zmes v strojčku za pripravo
sladoleda ali v ploskem modelu med občasnim mešanjem pustite zmrzniti v zamrzovalniku. Postrezite v širokem kozarcu in okrasite z
rezinami limone.
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Novoletni jedilnik
Cnjat v testu
s hrenovo omako

smetano, zdrobljene brinove jagode in stepene rumenjake. Nazadnje na rahlo
vmešajte še sneg iz beljakov
in postavite za nekaj ur v
hladilnik. Iz tako pripravljene pene naredite žličnike in
jih postrezite s stepeno smetano.

Gnjat skuhamo v vreli
vodi, jo ohladimo. Dobro
vzhajano testo razvaljamo
in vanj zavijemo ohlajeno
gnjat. Gnjat namažemo z
jajcem in v pečici pečemo
pri 180 stopinj Celzija 35
minut.
Topla hrenova omaka:
mesna juha, 2 žemlji, 2 dag
margarine, 1 korenina hrena,
sol. Na maščobi svedo prepražimo naribani žemlji, zalijemo z juho, prevremo, dodamo nariban hren, solimo.
Omald dodamo še kislo smetano.

Poširan postrvji file
s pistacijami
Sestavine: 4 postrvji Jileji, 3
dl goveje juhe, 14 dag mešane
zelenjave, 10 dag oluščenih
pistacij, 8 dag margarine, 1 limona.
V kožico nalijemo juho,
dodamo na rezance narezano
jušno zelenjavo, nanjo položimo postrvje fileje in jih nekoliko pokuhamo. V ponvi raztopimo margarino, dodamo
sesekljane pistacije in fileje.
Vse skupaj popečemo. Krožnik segrejemo, dodamo nare-

Kranj • Decembrski teden
zdravja farmacevti posvečajo
preventivi in zdravljenju prehladnih obolenj. Prehlad
spada med najpogostejše virusne okužbe, saj ga povzroča več kot dvesto različnih virusov. Prehlad se pogosteje
pojavi pri ljudeh, Id so utrujeni ali čustveno izčrpani,
imajo alergijske spremembe
v nosu ali žrelu, pri ženskah
v obdobju med menstrualnima ciklusoma, pa tudi pri
ljudeh z oslabljenim imunskim sistemom.
Prehlad se lahko pojavi že
naslednji dan ali najpozneje tri dni po okužbi, ko virus predre prvo obrambno
linijo v sluznici. Običajno
ga spremlja tudi kašelj, telesna temperatura je na začetku lahko nekoliko povišana. Mine v štirih do desetih dneh, suh ali vlažen kašelj pa lahko traja tudi en
mesec ali več. Včasih lahko
pride do zapletov, kot sta
vnetje obnosnih votlin in
vnetje srednjega ušesa. Pri
okužbah spodnjih dihal je
najpogostejši zaplet pljuč-

GG
KUHARSKI

V obdobju prehladov je
zelo pomembna higiena rok,
je opozorila doc. dr. Tatjana
Lejko Zupane, in še: "Virusi se prenašajo predvsem s
telesnim stikom, najpogosteje z umazanimi rokami
na nosno sluznico ali očesno
veznico. Zato je pomembno,
da si roke pogosto umivamo
z milom in toplo vodo in da se
z rokami ne dotikamo nosu
in oči." Bolniki naj se izogibajo javnih, zaprtih prostorov,
kjer je hkrati veliko ljudi, kašIjati in kihati pa je treba v
zgornji del rokava ali v robček. Ob tem papirnate robčke
takoj po uporabi zavržemo.
V večini primerov farmacevti svetujejo samozdravljenje s pripravki za lajšanje
simptomov prehlada in ob
tem svetujejo tudi počitek,
pitje toplih napitkov ter liživanje lahke hrane. Če pa ocenijo, da so simptomi takšni, da
lahko pride do napredovanja
prehlada v resnejše oblike
obolenj, napotijo bolnika k
zdravniku. Okužbam z virusi prehlada se vedno ne
moremo izogniti, a imamo z
zdravim življenjskim slogom več možnosti, da ne
zbolimo.
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RECEPTI

zano jušno zelenjavo in popečene fileje. Dekoriramo z rezinami limone. FUeju dodamo še nekaj lepo oblikovanih
kuhanih krompirjev, prelitih
z raztopljeno margarino in
na oljčnem olju sotirano
kuhano blitvo.
Namesto postrvi lahko
vzamemo tudi file lososa, le
tega dušimo krajši čas.

Breskve presenečenja
Sestavine: za porcijo: 1 breskev iz kompota, 2 žlici marmelade, za vsako breskev po

^ ^ r i receptih priporočamo uporabo hladno stisnjenega sončničnega
olja GEA, ekstra deviikega oljčnega olja GEA ter bučnega olja GEA.

Sledite srcu,

eno kepico sladoleda in po i
beljak, maraskino, konjak.
Priprava: Breskve dobro
osušimo, jih prelijemo z maraskinom in konjakom, vdolbinico namažemo z mareUčno
marmelado, dodamo kepico
dobro ohlajenega sladoleda, V
breskve z bri^alko nabriagamo trdo stepene beljake, ki
smo jim dodali sladkor. Vse
skupaj damo na pekač in v pefid na hitro zapečemo pri temperaturi 200 stopinj Celzija.
Pred s e n ^ i j e m jih prelijemo
s toplim rumom in pri mizi
takoj prižgemo.

simon.subic@g-glas.si

NESREČE
POLJANE NAD ŠKOFJO

LOKO

V Poljanah umrl mladi voznik
V soboto ob 3.14 se je na regionalni cesti v bližini Poljan nad
Škofjo Loko smrtno ponesrečil 22-letni voznik osebnega vozila iz Codešiča. Ko je med vožn/o proti Škofji Loki pripeljal
skozi levi ovinek in vožnjo nadaljeval v blag pregleden
desni ovinek, je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast
nad vozilom. Vozilo je zato bočno zdrselo čez vozišče, kjer
je poletelo prek travnatega useka in silovito trčilo na travnik
pod cesto. Potem se je vozilo še večkrat prevrnilo po vzdolžni osi, trčilo v betonsko ograjo, od tam pa ga je odbilo na
parkiran osebni avtomobil. Voznika je vrglo iz vozila in je
zaradi hudih ran umrl na kraju nesreče, i7-letni sopotnik
na sprednjem sedežu, doma iz Reteč, pa je ostal v vozilu
hudo ranjen. Reševalci so ga oskrbeli že takoj na kraju nesreče, nato pa so ga odpeljali na urgenco Kliničnega centra
v Ljubljani, kjer je ostal na zdravljenju. Letos je v prometnih
nesrečah na gorenjskih cestah umrlo že 28 oseb, deset več
kot lani. S. Š.

KRIMINAL
ŽIROVNICA

Vlomilec vzel tudi petarde
Neznani storilec je v petek popoldne vlomil v stanovanjsko
hišo. Lastniku je poleg denarja vzel tudi večje število petard

in ga tako oškodoval za okoli 1.200 evrov.

ŽELEZNIKI

Ponoči po računalnik
v noči na minuli četrtek je nekdo vlomil v trgovino s
tehničnim blagom v Železnikih. Odnesel je prenosni
računalnik znamke Prestigio mobile, tipkovnico, miško
in MP3 predvajalnik. Lastnika je tat oškodoval za okroglega
tisočaka.

KRANJ

Tatova šla po "nakupih"
Neznani storilec je pred dnevi iz ene od prodajaln v trgovskem centru Qlandia v Kranju odnesel prenosni računalnik znamke MSI. Tat je lastnika oškodoval za približno
1.200 evrov. Neznani tat je pred dnevi obiskal še eno trgovino s tehničnim blagom v Kranju in iz vitrine izmaknil
GSM aparat Samsung Fzio, vreden 290 evrov. S. Š.

Smrt V Dolini miru
v soboto zvečer je v požaru v Brebovnici v občini Gorenja vas-Poljane umrl 57-letni domačin.
Najverjetneje je zagorelo v bivalnem prostoru, kjer je kmečka peč. V pogorelem objektu so posneli
nekaj prizorov za film Dolina miru.
SIMON

ŠUBIC

Brebovnica • V soboto zvečer je v bivalni sobi stanovanjskega objekta v vasi Brebovnica v občini Gorenja
vas-Poljane izbruhnil požar,
ki je bil usoden za 57-letnega
domačina Mira Ipavca. "O
požaru na naslovu Brebovnica 8 so nas sosedje obvestili
ob 22.12. Takoj smo aktivirali pet gasiJskih društev iz Gorenje vasi, Lučin, Poljan,
Trebije in Škofje Loke oziroma približno sedemdeset gasilcev. Ko smo prispeli do
gorečega objekta, se je ogenj
že dobro razplamtel. Lastnika smo v notranjosti hiše hitro našli, ležal je na tleh, a žal
mu nismo mogli več pomagati. Bil je mrtev. Potem
smo se posvetili gašenju, ki
je trajalo do tretje ure zjutraj,
vse do 8. ure pa smo držali
požarno stražo," je pojasnil
vodja intervencije Peter Oblak, sicer poveljnik PGD Gorenja vas.
v nedeljskem jutru si je
pogorišče ogledala preiskovalna kriminalistična komisija, da bi ugotovila vzrok za
požar. Po prvih podatkih je
znano, da je zagorelo v spodnjih prostorih vikenda, veli-

Požar, v katerem je umrl 57-lettii lastnik, je prvi opazil bližnji sosed.
kega devetkrat 11 metrov, in
sicer v dnevnem prostoru,
kjer je kmečka peč. Požar se
je kasneje iz dnevnega prostora razširil še na druge dele
stanovanjskega objekta v pritličju. Policija poroča, da je
požar prvi opazil bližnji sosed, kd se je z rdečim petelinom začel spopadati z ročnimi gasilnimi aparati, a ni bil
uspešen. Ukrotili so ga šele
prostovoljni gasilci iz bliž-

njih društev. "Takega požara
že dolgo nismo imeli. Porabili smo skoraj trideset kisikovih jeklenk, zaradi precejšnjega mraza - bilo je minus sedem stopinj - pa so
nam celo zmrzovale cevi," se
spominja gorenjevaški gasilski poveljnik Peter Oblak.
Izvedeli smo, da je pokojni Miro živel v stanovanjskem vikendu, v katerem je
slavni režiser France Štiglic

leta 1956 posnel nekaj prizorov za svojo filmsko
uspešnico Dolina miru.
Prav zato so domačini to območje in stavbo kasneje poimenovali kar Dolina miru,
o čemer priča tudi leseni
smerokaz, ki so ga namestili ob glavni cesti Gorenja
vas-Lučine. Gre za starejši
objekt, ki je bil pred kratkim prenovljen, pokojni
Ipavec pa je bival v njem.

Z glavo na turno zabavo
Pred napovedanimi snežnimi padavinami vodja Gorske policijske enote Policijske uprave Kranj
Robert Kralj opozarja turne smučarje, naj skušajo brzdati svoja pričakovanja. Naj jih ne odnese glava,
ker jih lahko zaradi nje tudi plaz.
SIMON ŠUBIC

Kranj - Gore so pozimi morda še bolj privlačne kot poleti in privabljajo mnoge. Zato
ni čudno, da priliaja tudi do
nesreč, celo najhujših, kakršna se je 16. decembra pripetila v Poncah, kjer je kložast snežni plaz odnesel 31letnega Hrvata Zehriada ViIdča, sicer izkušenega alpinista. "Kložasti plazovi so najbolj zahrbtni in so tudi najpogostejši vzrok za smrtne
nesreče izkušenih alpinistov
v Himalaji. Odtrga ga kot tepih," je pojasnil inšpektor
Robert Kralj, vodja Gorske
policijske enote Policijske
uprave Kranj.
Trenutne razmere v gorah
morda niso najbolj nevarne,
že prvi sneg pa lahko vse
spremeni. "Prvega snega se
najbolj bojimo. Večina turnih smučarjev nanj že komaj čaka in živijo v nekakšnem napetem pričakovanju,

kdaj bodo laliko nadomestili
ustvarjen 'zaostanek'. Prav
zato se bojimo, da ne bodo
takoj po sneženju planili v
gore na smuko, ne da bi razmišljali o nevarnostih, ki
bodo zaradi novozapadlega
snega čakale nanje. Zaradi
nevarnosti snežnih plazov je
treba počakati toliko Časa, da
se sneg preobrazi. Ob nizkih temperaturah to lahko
traja več dni, če se temperatura giblje okoli ničle, je lahko dovolj že en dan," opozarja Kralj, sicer tudi sam navdušen turni smučar.
Osnovno napotilo za vse
turne smučarje je tudi, da v
slabo poznanih gorah ravnajo previdno, da pred vsakim odhodom v gore preverijo napoved o lokalnih vremenskih razmerah, morebitne napovedi padavin.
"Vsak resen turni smučar
ima vedno pri sebi lavinsko
žolno, v primeru, da se na
smuko podaja v skupini, pa

Turni smučarji že komaj čakajo na prvi sneg. Policija jim
svetuje, naj počakajo, da se sneg najprej preobrazi.
mora pri sebi imeti tudi
sondo in lopato. Brez njiju
namreč ne bo mogel pomagati svojemu prijatelju, ki bi
ga morebiti zasul snežni
plaz," svetuje sogovornik.
Kdor se pozimi podaja v

gore, mora nekaj vedeti o
snežnih plazovih, izogibati
se mora zasneženih grap,
ker je težko ugotoviti, ali gre
morda za napihan sneg in
koliko ga je, je še opozoril
Kralj.
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Najprestižnejši zmagi v Ihan
Teja Cregorin in Klemen Bauer sta na Pokljuki postala državna prvaka v biatlonu na tekmi
s skupinskim startom.
M A J A BERTONCELJ

Rudno polje - Slovenski biatlona so zadnjo tekmo letos
imeli v soboto, ko je na Pokljuki potekalo državno prvenstvo na tekmi s skupinskim startom. Oba članska
naslova sta šla v Ihan, osvojila pa sta ga v letošnji sezoni
naša najboljša biatlonca: Klemen Bauer in Teja Gregorin.
Za Bauerja je to prvi danski
naslov državnega prvaka.
"Prav zato sem še posebej vesel. Tekma je bila dober trening, generalka za prihajajoče tekme svetovnega pokala.
Motiv je bilo dobro streljanje
s treninga prenesti na tekmo
in odteči v ritmu. Delno mi
je to uspelo. Zgrešil sem šest
strelov, tri na zadnjem streljanju, kar je edina slaba točka mojega današnjega nastopa," je povedal najmlajši v
ekipi. Za Bauerjem je prišel
v dlj Peter Doki, kot tretji pa
Vasja Rupnik.
Tesa, kot kličejo Gregorinovo, je imela v boju za državni naslov le dve tekmid: Andrejo Mali (na koncu 2.) in Dijano Ravnikar (3.), medtem
ko si je Tadeja Brankovič Li-

kozar prvenstvo ogledala ob
progi, takoj po novem letu pa
znova odhaja k zdravniku v
Nemčijo. Bolečine v njeni
rami niso še nič manjše.
Kljub okrnjeni konkurenci pa
je Teja našla motivacijo: "Največja motivacija zame je bilo:
narediti na strelišču tako, kot
znam. Danes sem dokazala,
da zopet ne znam. Na
zadnjem streljanju mi je
zmanjkalo koncentracije. Na
strelišču sem stala sama in
sem se že videla na prvem
mestu, potem zgrešila tri strele, skupaj na tekmi pa štiri."
V sredo bodo biatlonke in
biatlonci odpotovali na naslednje prizorišče svetovnega pokala v Oberhof, ki bo
prvo po Pokljuki. Kljub tekmovalnemu premoru pa
časa za počitek ni bilo. "Počitka je bilo vmes le nekaj
dni, drugače pa vse po starem, kar pomeni dva treninga na dan. Čez zimo ni drugega kot trenirati in tekmovati," je dodala Gregorinova,
ki je bila tokrat v smučini s
svojim mlajšim, 15-letnim
bratom Alešem, saj so članice startale skupaj z mladinci.
Aleš je zmagal med mlajšimi

Ško^a Loka - Tradicionalno
novoletno srečanje škofjeloških športnikov je bilo tudi
letos namenjeno razglasitvi
rezidtatov
medobčinskih
Športnih iger. Te imajo na
območju Škofje Loke ter Selške in Poljanske doline že
dolgo zgodovino, saj so se začele kot sindikalne športne
igre, se nato nadaljevale kot
delavske športne igre, sedaj
pa že trinajsto leto potekajo
kot medobčinske športne
igre občin Škofja Loka, Gorenja vas-Poljane, Žiri in Železniki. Do lani so bile to
zgolj letne igre, od lani pa se
posamezniki in ekipe merijo
tudi v veleslalomu in teku na
smučeh. V zadnjih dvajsetih
letih je bilo največ udeležencev leta 2002, ko jih je tekmovalo kar 1532, letos pa je
bila udeležba nekaj manjša,
saj je bilo tekmovalcev in tekmovalk 1015.
"Začetek letošnjih športnih iger je bil precej nesrečen, saj so poplave precej načele moralo udeležencev.
Tako so bile prve discipline
precej slabo zasedene, kas-

Jerman peti v Bormiu
Minulo soboto je slovita proga Stelvio gostila zadnjo mošl<o
tekmo svetovnega pokala v letošnjem letu. Na smuku v
Bormiu je zmagal Američan Bode Miller, Tržičan Andrej Jerman pa je kot najboljši Slovenec končal na petem mestu.
Slovenske barve sta branila še Andrej Šporn, ki je bil 39. in
Alek Glebov, ki je bil še mesto za njim. Naslednja preizkušnja smukače čaka drugi vikend v januarju v Wengnu. V. S.

ŠKOFJA LOKA

Za slovo Ločani slavili v Šentjurju
Zadnje tekme v Iztekajočem se letu so odigrali tudi košarkarji
in košarkarice. V ligi UPC Telemach je ekipa TCG Mercatorja
gostovala pri Alposu v Šentjurju in zmagala s 55:86. Pričakovano je slavila tudi ekipa Heliosa, ki je v Zrečah ugnala ekipo
Rogle z 92 :105. Domžalčani bodo tekmo 14. kroga odigrali že
v sredo, ko ob 19. uri gostijo Krko. V i. SKL za ženske je v io.
krogu ekipa Domžal doma morala priznati premoč HIT Kranjske Gore 5 0 : 86, Odeja KED je pri AjM izgubila s 70 : 55, Triglavanke pa so bile s 83 : 57 slabše od ekipe Neso Ihke. V. S.

VATERPOLO
KRANJ

Znanih trinajst za Dubrovnik
Teja Cregorin je postala državna prvakinja pri članicah,
njen brat Aleš pa je bil najboljši med mlajšimi mladinci.
mladinci, zgrešil šest strelov,
na koncu pa za Tejo zaostal
za slabe tri minute in pol. "V
biatlonu je že nekaj let, letos

prvič tekmuje z malokalibrsko puško in mu gre kar dobro," je za konec o mlajšem
bratu povedala Teja.

s slovesno razglasitvijo najboljših ekip so v petek zvečer v dvorani na Podnu slovesno zaključili
že 27. športne igre.
neje pa se je število udeležencev na tekmovanjih povečevalo in tekmovanja v
zadnjih disciplinah so bila na
ravni prejšnjih let. Tako verjamem, da bo v prihodnjem
letu tekmovanje spet bolj
množično," je v slavnostnem
nagovom ob podelitvi pokalov najboljšim poudaril predsednik Športne zveze Škofja
Loka Ivan Hafner, ki je podelil tudi pokale najboljšim
ekipam v ženski konkurenci. Ženske so namreč tekmovale v trinajstih športnih
disciplinah, najbolje pa se je
odrezala ekipa z imenom
Osnovne šole, v kateri so sodelovali zaposleni v Osnovnih šolah Žiri, Gorenja vas
in Poljane. Pokal za drugo
mesto je prejela ekipa Zveze
zaposlenih zunaj občine,
tretje pa so bile članice ekipe
Domela. V mošM konkurenci, kjer so tekmovalci nastopali v šestnajstih športnih
disciplinah, je prvo mesto
osvojila ekipa TCG Unitecha,
župan občine Gorenja vasPoljane Milan Čadež pa je za
uspeh moštva (v ekipi floorbaUa je nastopal tudi sam)
čestital vodju ekipe Roku

KRANJ

KOŠARKA

Športne igre s prek tisoč nastopajočimi
V I L M A STANOVNIK

ALPSKO SMUČANJE

Po sobotnem dopoldanskem treningu je selektor Tomo Balderman določil trinajst potnikov, ki bodo to sredo, 2. januarja, odpotovali r>a kvalifikacijski vaterpolski turnir v Dubrovnik. To so
vratar Igor Bek>fastov, centra David Kecman in Janez Crašič,
branilci Blaž Verač, Andija Šulič, Rok Cmica, Matej Nastran,
Uroš Smolnik ter napadalci Tomaž Mihelčič, Erik Bukovac, Boban Antonijevič, Jurei Nastran in Andraž Verač. Poleg omenjenih pa bodo na pot odšli še Iztok Kraševec kot vodja delegacije
in direktor reprezentance, Tadej Peranovič kot pomočnik selektorja ter Mišo Praljak, ki bo skrbel za zdravje reprezentantov.
Na evropsko prvenstvo se bosta uvrstili le prvi dve reprezentanci. "Poskušali bomo odigrati čim bolje. Vemo, kdo so nasprotniki, dve svetovni velesili in Velika Britanija. Prav proti Veliki
Britaniji pričakujemo tudi zmago," je povedal Erik Bukovac. Slovenska reprezentanca bo prvo srečanje igrala v petek proti reprezentanci Črne gore ob 18.30, v soboto bo igrala ob 20. uri
proti Hrvaški ter v nedeljo ob 16.30 še proti Veliki Britaniji. |. M.

ŠAH
MARIBOR

Kraljujeta Jana in Duško
Finale 14. Pirčevega šahovskega memoriala v Mariboru je bil
prazničen: pet turnirjev v hitropoteznem šahu, slovesna
akademija ob stoletnici rojstva velikana slovenske šahovske
misli Vasje Pirca, kot zaključek pa še razglasitev slovenskega šahista in šahistke leta. Veliki finale je imenitno začel
mladi reprezentant iz Nove Gorice Jure Borišek, ki je v pn/ih
šestnajstih kolih le dvakrat remiziral, vse druge partije pa
odločil v svojo korist! Zadnjo tretjino je Borišek odigral precej slabše. Prehitel ga je hrvaški velemojster Krunoslav Hulak, ki je s tem postal zmagovalec turnirja. Vzporedno s finalom so bili na sporedu še štirje turnirji. Med dekleti je bila
zelo prepričljiva Jana Krivec, druga pa je bila državna prvakinja Vesna Rožič. Na turnirju mladih je blestel njen brat
Samo Rožič. Turnir veteranov je zaznamoval gost iz Sarajeva Zlatko Bašagič. Naslova slovenskega šahovskega kralja
in kraljice za leto 2007 pa sta zasluženo osvojila Jana Krivec
in Duško Pavasovič. O. O.
Loški župan Igor Draksier je prehodni pokal Izročil Sandiju
Volfu, vodji zmagovalne ekipe Domela.
Grošlju. Na drugo mesto se
je uvrstila ekipa Domela,
tretja pa je bila ekipa Območne obrtne zbornice
Škofja Loka. Prehodni pokal,
ki je vsako leto namenjen
najboljši ekipi skupno v žen-

ski in moški konkurenci, je
osvojila ekipa Domela, loški
župan Igor Draksier pa je za
uspeh in spodbudo zaposlenim k športnim aktivnostim
čestital vodji ekipe Sandiju
Volfii.

/^/i^/^a dostao-a i>- tf^a£

iotml

97,3 mz
WWW.HAtHO -KRAMJ.SI

:::

lO

Stoklas rekorder
prenovljenega kegljišča
Na 10. Pokalu Loka je tekmovalo kar 269
kegljačev in kegljačic, najboljša pa sta bila Uroš
Stoklas in Silvana Belci/an.
V I L M A STANOVNIK

Škofja Loka - Z zaključno
slovesnostjo in podelitvijo
pokalov najboljšim se je v soboto zvečer ob kegljišču v dvorani Poden zaključil jubilejni

Rent a car). Poseben pokal,
svinjsko glavo, je dobil najboljši domači tekmovalec Srečo Jezeršek (Knauf insulation
Polet Virmaše Sveti Duh).
"Veseli smo, da smo
uspešno izpeljali še eno tek-

••

Naš najboljši veslač vseh časov Iztok Čop bo novoletne praznike preživel doma z družino, že kar
nekaj časa pa se pripravlja na novo olimpijsko sezono.
V I L M A STANOVNIK

Blejski veslač Iztok Čop se
je - skupaj z Luko Špikom
ter seveda veslaškimi prijatelji in domačimi - v letošnjem letu najbolj veselil naslova svetovnih prvakov v
dvojnem dvojcu, že kmalu
po končani sezoni pa je začel načrtovati novo, olimpijsko, saj si z Lukom želita
znova dokazati, da sta med
najboljšimi veslači na svetu.

KEGLJANJE

Iztok Čop

Triglavova ekipa najboljša
Prejšnji teden je v Celju potekalo državno prvenstvo v borbenih igrah za kegljačice in kegljače. Moški ekipi Triglava je
uspelo obdržati naslov na Gorenjskem (lani Adergas). Ekipa
Triglav je podrla 651 kegljev, drugouvrščeno ekipo Lokomotive Maribor s o premagali za 44 kegljev, še 6 kegljev več je
zaostala ekipa Pivovarne Laško. Pri ženskah, kjer pa ni bilo
gorenjskih predstavnic, je slavila ekipa Miklavža na Dravskem polju s 571 keglji. M. F.

HOKEJ
JESENICE

Jeseničani poraženi z Dunaja
V 34. krogu lige EBEL je bil derbi vodilnih ekip na Dunaju,
kjer je ekipa Acronija Jesenic gostovala pri Vienni Capitals.
Jeseničani so sicer z golom Aleša Kranjca povedli, nato pa
so bili boljši gostitelji, ki so slavili s 4 : i. ZM Oiimpija, ki je
v petek doma gostila ekipo KAC, je zmagala 5 4 : 3 . Jeseničani so tako v petek sestopili s prvega mesta na lestvici,
včeraj pa so doma igrali že novo tekmo z ekipo VSV iz Beljaka, ki pa se do zaključka naše redakcije še ni končala.
Prav tako se ni končala tekma med AIbo Volanom in ZM
Olimpijo. V. S.

Kje boste praznovali novo
leto?
"Letos sem precej hodil
okrog po svetu in te tri tedne

okoli novega leta sem vesel,
da bom lahko preživel doma.
Hčerki še ne potrebujeta
kakšne posebne zabave in
sta radi doma, tako da nam
k sreči ne bo treba iskati
česa takega."
Gotovo ste z mislimi že pri
novih ciljih?
"Načrte in cilje za novo
sezono s m o si zastavili
praktično že zgodaj jeseni
in jih že izvajamo. Vesel
sem, da vsaj za zdaj poteka
vse normalno, vse po planih in zadovoljen sem, da

sva v tem trenutku z Lukom
v najboljšem stanju, kar sva
bila kdaj. Upam, da nama
bo uspelo tempo priprav
vzdržati, da bova vzdržala
ritem in da bova s tem presežkom začela novo sezono
ter uspešno nastopila na
olimpijskih igrah. Temu
cilju bo podrejeno tudi družinsko življenje, ki ga
večino diktirajo otroci s svojim odraščanjem. V letu
2 0 0 8 še ne pričakujem
kakšnih posebnosti, bolj zanimivo bo gotovo naslednje
leto, ko se začne šola."

Novo leto bo pričakala v Afriki
Najboljša slovenska atletinja Brigita Langerholc bo tudi novoletne praznike preživela na treningu,
ker pa te dni trenira v Afriki, bo tam tudi praznovala.
V I L M A STANOVNIK

CELJE

Za Iztokom Čopom in Lukom Špikom je še eno uspešno leto, ki sta ga kronala z zlato
kolajno na svetovnem pn^enstvu, sedaj pa se že pripravljata na novo, olimpijsko sezono.
sebno zmaga v finalni vožnji. Glede zasebnega življenja pa je to veliko lepih trenutkov 2 družino, z ženo in
hčerama. K sreči nimam
kakšnih slabih spominov,
večina so bile lepe stvari,
zelo sem bil vesel dejstva,
da dekleti radi hodita v vrtec, da s tem ni bilo težav in
da ob družini lahko normalno treniram in tekmujem."

Rekorderju prenovljenega kegljišča Urošu Stoklasu sta za
zmago na 10. pokalu Loka čestitala tudi predsednik domače Športne zveze Ivan Hafner in predsednik Zavoda za
šport Jože Stanonik.
movanje za Pokal Loka, ki
se je začelo 11. decembra in
končalo danes. Ponosni
smo, ker nam je uspelo dodobra prenoviti septembra
poplavljeno kegljišče in ker
so tekmovalci na njem dosegali izvrstne rezultate," je ob
zaključku poudaril predsednik kegljaškega kluba Knauf
Insulation Polet Marjan
Jenko in dodal, da ekipi veliko pomeni tudi dejstvo, da
so po jesenskem delu tekmovanja uvrščeni prav na
vrhu 1. B lige, kjer si želijo
tudi ostati.

vilma.stanovnik@g-glas.si

Z družino bo praznoval doma

Kaj vam bo iz leta 2007 najbolj ostalo v spominu?
"Glede športa je to zagotovo nastop na svetovnem
prvenstvu v Miinchnu, po-

10. Pokal Loka. Med registriranimi tekmovalkami je slavila Silvana Belcijan (Adria Koper), pred Nado Savič in Evo
Sajko (obe Miroteks Celje),
med registriranimi tekmovalci pa je bil z rekordom kegljišča, 665 podrtimi keglji, najboljši Uroš Stoklas (Karbona).
Drugo mesto je osvojil Slavko
Zorman (Caldt Kamnik), tretji pa je bil Boris Benedik
(Slavko Hočevar, s. p.). Med
neregistriranimi tekmovalkami je zmagala Veronika Šmid
(DU Železniki), med tekmovalci pa Matjaž Košir (ABC

•••••

Škofjeločanka Brigita Langerholc, ki se je lani vrnila
med najboljše tekačice na
8 0 0 metrov, je v zadnjem
letu nanizala vrsto dobrih
rezultatov, 31-letna adetinja
pa je prepričana, da je pred
njo nova uspešna sezona,
Prvič bo nastopala kot gospa, saj je pred kratkim
sklenila zakonsko zvezo.
Kaj vam bo iz leta 2 0 0 7
najbolj ostalo v spominu?
"V športu zagotovo nastop v finalu in nato peto
mesto na svetovnem prvenstvu v Osaki, pa tudi presenečenje, ko sem osvojila
tretje mesto na svetovni lestvici. Sicer pa je bila nepozabna poroka z Urošem novembra v Indiji."
Kako boste praznovali
novo leto?
"Ker odhajam na priprave v Afriko, kjer bom ostala

dober mesec, bom tudi novoletno noč preživela v tako
imenovanem univerzitetnem trening kampu v bližini Johannesburga. Nikakor
ne bo dolgčas, saj večina Evropejcev ta čas trenira prav
tam in družbe ne bo manjkalo."
Gotovo ste z mislimi že
pri novih ciljih?
"Moja velika želja je, da bi
še naprej tako dobro sodelovala z ekipo, ki me spremlja
na treningih in tekmovanjih, seveda še posebno si
želim' velike podpore moža
Uroša in trenerja. Vse to bo
lahko pripomoglo, da bom
tudi pri rezultatih lahko posegla še stopničko više, kar
pomeni nove rekorde in še
boljši nastop na olimpijskih
igrah kot leta 2 0 0 0 , ko sem
osvojila četrto mesto. Če bo
vse potekalo po načrtih, če
bom normalno izpeljala ves
trening, naj bi bila to seveda medalja."

Brigita Langerholc / foto: corazd Kr/t^e

: : : :
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vilma.stanovmk@g-glas.si

Za praznike bo s prijatelji

GIBAJTE SE Z NAMI
JANEZ FERLIC

Zmagovalka letošnjega svetovnega pokala v športnem plezanju Maja Vidmar bo po najuspešnejši
tekmovalni sezoni proslavljala z domačimi in prijatelji.
VILMA STANOVNIK

V novo leto
z odločnim korakom
Neuraden tekaški zaključek
sezone je imel del tekaške ekipe Gorenjskega glasa na tradicionalnem novoletnem teku v
Dolskem. Sezona je bila dolga,
nova pa je že pred vrati. Če potegnemo črto in celoten rezultat primerjamo z lansko sezono, opazimo, da je bil storjen

Minulo leto si bo prav gotovo za vedno zapomnila
Škofjeločanka Maja Vidmar,
ki je v letošnji sezoni na tekmah navduševala tako sebe
kot številne navijače, ki so se
ob uspehih odličnih slovenskih športnih plezalk minula
leta že poštno razvadili.
Kljub temu še nobeni ni
uspelo zmagati v skupnem
seštevku svetovnega pokala.
Maja pa se je zgodovinske
skupne (in hkrati posamične) zmage veselila na finalu
v Kranju.

da iz športa potegnemo tisto
bistvo, Id nas okrepi in nam da
novih močL Po d i ^ strani pa
je pomembno učenje od dmgih. Ker sem bil na letošnjem
novoletnem teku v Dolskem
zgolj opazovalec in navijač,
sem imel možnost opazovati
tako najboljše tekače kot tiste

Kaj vam bo iz leta 2007 najbolj ostalo v spominu?
"Letošnje leto si bom zagotovo dobro zapomnila, saj

Maja Vidmar je tudi na domači tekmi svetovnega pokala v Kranju dokazala, da si resnično
zasluži naslov najboljše plezalke na svetu. / foio: corazd k»vj.£

Maja Vidmar

je bilo zame res nekaj posebnega. Bilo je ogromno odličnih rezultatov, od medalje
na svetovnem prvenstvu do
zmag na tekmah svetovnega
pokala in končne skupne
zmage. Zelo vesela sem bila
tudi povabila na prireditev
športnika leta v Cankarjev
dom, saj sem bila povabljena
prvič, in ob tem seveda naslova druge najboljše športnice v Sloveniji, kar je zame
res lepo priznanje. V zaseb-

nem življenju ni bilo sicer
nič posebnega, vendar pa
sem uživala vse leto in želim
si še več takih let."
Kako boste praznovali novo
leto.'
"Nimam nobenih posebnih načrtov, nikakor pa ne
bom šla nikamor daleč od
doma. Najbrž bomo skupaj s
prijatelji, morda bom šla v
Ljubljano, odločila se bom
zadnji hip."

Gotovo ste z mislimi že pri
novih ciljih?
"Za naprej imam kar nekaj
novih ciljev, največje tekmovanje v letu 2008 pa bo evropsJco
prvenstvo, kjer si vsekakor želim zmage. Tudi v svetovnem
pokalu bi bila še naprej rada
uspešna, in če bom ponovila
letošnjo sezono, bo to vsdokor
lep dosežek. Poleg tega bi rada
počasi dokončala študij, in če
mi bo uspelo še to, bom res
lahko zadovoljna."

Na trening tudi na silvestrovo

Pozdrav za konec leta. Tako rekreativni kot vrhunski športniki
bodite v novem letu odločni in pripravljeni na nove izzive.
korak dalje. En sam korak, a je
ta dovolj krepak in močan, da si
lahko obetamo nadaljnje vzpenjanje po naši športni poti, Id je
lep del našega vsakdana pol^
rednih služb, šole, študija in
drugih obveznosti. Če je danes
Čas, ki ga imamo na razpolago
za razvedrilo, šibka točka, je nekaj narobe v našem razmišljanju in odnosu do drugih stvari.
Šport namreč pomeni skrb
zase, za lastno zdravje, značaj,
za medsebojne odnose, navezovanje novih stikov in pozitiven pogled na življenje. Ne na-

popolne rekreativce. S konkurenco sta kot po že nepisanem
pravilu na letošnji slovenski tekaški sceni pometla Mitja in
Mateja Kosovelj. Večkrat takole
po tekmi spregovorim z njunim očetom in trenerjem Edvinom, ki jih praviho usmerja v
svet v vedno bolj profesionalnega športa. Tako kot je pomembno treniranje, tako pomembna je tudi šola oziroma
študij. Navkljub študiju v Ljubljani so opravljene tako šolske
kot treninške obveznosti. Poznam kar nekaj študentov, ki

Najhitrejši Slovenec Matic Osovnikar s e tudi zadnji dan v letu ne bo odrekel treningu, silvestroval
pa bo skupaj s svojimi najbližjimi.
novoletno noč preživel v dmžinski počitniški hišici, kjer
bo priložnost za sproščeno
zabavo. Dmgih načrtov za
praznovanje pa nimam."

VILMA STANOVNIK

Letošnje leto je bilo še eno
v nizu uspešnih let našega
najhitrejšega šprinterja, 27letnega škofjeloškega atleta
Matica Osovnikarja, ki je na
svetovnem prvenstvu znova
potrdil, da je tudi med najboljšimi šprinterji na svetu
in najboljši med belopoltimi
tekmovalci.
Kaj vam bo iz leta 2007 najbolj ostalo v spominu?
"Tega ni težko ugotoviti,
saj je bil nastop v finalu
teka na 100 metrov na svetovnem prvenstvu v atletiki
pač trenutek, ki ga bom
pomnil še vrsto let. Sicer pa
se mi ni na srečo letos zgodilo nič takega, kar bi glede
zdravja, dmžine, dekleta ...
zaznamovalo leto 2007.
Preprosto je bilo vse dobro,
vse normalno, tako kot

Gotovo ste z mislimi že pri
novih ciljih?
"Seveda, teh tudi ne skrivam. V športu si želim še
boljših rezultatov kot do sedaj, če bom tekd nove rekorde, pa bo to pomenilo tudi dobre rezultate na tekmovanjih.
Po finalnem nastopu na sve-

tovnem prvenstvu si želim
nastopiti v finalu tudi na
olimpijskih igrah in to bi bil
zagotovo še večji uspeh. Zaradi športa seveda velikokrat
trpi tudi zasebno življenje,
zato si želim, da bi se s punco
še naprej dobro razumela, da
bo še naprej pohpežljivo prenašala moj šport. Prav tako si
želim, da bi morda naredil še
katerega od treh izpitov, ki so
mi še ostali na fakulteti. Če
mi bo uspelo vse to, pa bo že
kar nekaj."

Matic Osovnikar
mora biti in tega sem najbolj vesel."
Kako boste praznovali novo
leto?
"Treningi te dni potekajo
normalno, tudi na silvestrovo bom najprej opravil trening, nato pa bom verjetno

/a
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Ekipa Gorenjskega glasa na novoletnem teku v Dolskem.
V prvi vrsti čepijo tekači; zmagovalca Mitja in Mateja Kosovelj
ter Lucija Krkoč. Rekreativci in vrhunski tekači skupaj.
zadnje tudi spoznamo, do kod
segajo naše meje, in vsaj približevati se tem mejam je koristno. Če želimo zares spoznati,
kako hitri smo, močni ali spretni, bomo morali postati vrhunski športniki in temu posvetiti velik del svojega življenja
in se odreči določenim stvarem. Rekreativd pa se od tega
razlikujemo po tem, da si prizadevamo biti vedno boljši in
nam je šport za razvedrilo. Na
tekmi smo vsi na isti poti, le da
so nekateri hitrejS, drugi nekoliko počasnejši, vsi pa v dlju in
to je najpomembneje. Pomembno je, kaj od tega odnesemo za kasnejše življenje in

so zaradi študija opustili redno
treniranje in se izgovarjali, da
nimajo časa in da jih vse skupaj
zgolj utmja. Šport ne utruja,
temveč krepi, če si le zadeve
pravilno miselno postaviš.
Utmja pa lahko dolgotrajno nakupovanje, posedanje, poležavanje in zdolgočasenost Po treningu si sicer utrujen, a če se
odločiš, da je to le krepitev, potem še ostane energija za dmge koristne dejavnosti. Pripravljeni motamo biti na boj, ne na
popustljivost Ob vseh izrečenih željah pa vam jaz želim
krepkega in odločnega koraka
v novo leto, kjer naj se ovire
preskakujejo in ne podirajo.

•••••• •••••• ••••••
•• •••••• ••
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CEUNSKI POKAL KRANJ 2008
Program:
Petek, 4. januarja 2008
Sobota, J. januarja
Nedelja, 6. janus^rja
Vsak tekmovalni dan bo

ob 9.00 uri
od 9.30 do 13.00 ure
od 9.30 do 13.00 ure

- uradni trening
• I. tekmovanje
- II. tekmovanje

ob 9.30
ob 10-45
ob 12.00 uri

- poskusna serija
• I. serija
- finalna serija

DRUGE MEDNARODNE TEKME V KRANJU
' 20. januarja
17. februarja

DRŽAVNA PRVENSTVA V KRANJU
Torek, 8. januarja 2008
ob 12.00 uri - Državno prvenstvo za dane • ekipno
Sobota, 12. januarja
ob 9.00 uri - Driavno prvenstvo za mladince in dekleta
Torek, 12. februarja
ob ij.oo uri - Državno prvenstvo za člane v skokih in NK - posamezno

KOLEDAR ZA SEZONO
2007/2008
SMUČARSKI SKOKI
SVETOVNI POKAL
Torek, 1. januarja 2008
Petek, 4. januarja 2008
Nedelja, 6. januarja 2008
Sobota, 12. januarja 2008
Nedelja, 12. januarja 2008
Sobota, 19. januarja 2CX58
Nedelja, 20. januarja 2008
Petek, 25. januarja 2008
Sobota, 26. januarja 2008

Carmisch-Partenkirchen Nemčija
Innsbruck
Avstrija
Bischofshofen
Avstrija
Val di Fiemme
Italija
Val di Fiemme
Italija
Harrachov - poleti
Če$ka
Harrachov • poleti
Češka
Zakopane
Poljska
Zakopane
Poljska

FEBRUAR

Sobota, 2. februarja 2008
Sapporo
Nedelja, 3. februarja 2008
Sapporo
Petek, 8. februarja 2008
Liberec
Sobota, 9. februarja 2008
Liberec
Sobota, 16. februarja 2008
Willingen • ekipno
Nedelja, 17. februarja 2008
VVillingen
Petek, 22. februarja 2008
Oberstdorf - Svetovno prvenstvo poleti
Sobota, 23. februarja 2008
Oberstdorf - Svetovno prvenstvo poleti
Nedelja, 24. februarja 2008
Oberstdorf - Svetovno prvenstvo poleti

MAREC

Sobota, 1. marca 2008
Nedelja, 2. marca 2008
Torek, 4. marca 2008
Petek, 7. marca 2008
Nedelja, 9. marca 2008
Petek, 14. marca 2008
Sobota, 15. marca 2008
jNedelja. 16. marca 2008

Japonska
Japonska
Češka
Češka
Nemfija
Nemčija

Prvič za zimski celinski poka
Te dni so v ospredju športne javnosti smučarji skakalci, ki se merijo na tradicionalni
novoletni turneji. Po odpovedi tekme za svetovni pokal v decembru, bo konec tedna Kranj
gostil tekmo celinskega pokala.

Kranj - Res veliko smolo so
imeli kranjski organi2atorji,
ki naj bi sredi decembra prvič pripravili tekmo svetovnega pokala na novi skakalnici pod Šmarjetno goro.
Odjuga jim je vztrajno pobirala sneg, kljub trudu pa so
na koncu morali tekmo preselili v sosednji Beljak. A to
jim ni vzelo poguma, da se
ob prvih primernih temperaturah ne bi znova lotili priprave skakalnice, na kateri
so skakalci najprej trenirali,
te dni pa se že pripravljajo za
letošnjo največjo prireditev,
tekmi celinskega pokala, ki
bosta v Kranju ta konec tedna. "Po organizaciji svetovnega mladinskega prvenstva, dveh tekmah za poletni

celinski pokal, poletni tekmi
svetovnega pokala in več tekmah za alpski pokal, bosta
sobotno in nedeljsko tekmovanji za celinski pokal (B svetovni pokal) pomemben
športni dogodek v Kranju,"
pravi predsednik Smučarskega kluba Triglav Kranj
Jože Javomik, ki mu je - tako
kot vsem skakalnim delavcem in navijačem - žal, da so
morali odpovedati decembrsko tekmo.
"Žal je 1 6 . decembra odpadla tekma za svetovni pokal,
ki bi predstavljala vrhunec
pri organizaciji tekmovanj.
Klub vsemu smo zadovoljni,
da nam je FIS zaupala tako
pomembno tekmo na najvišji svetovni ravni. Naša želja
je, da bi bilo v prihodnjih letih srečanje najboljših ska-

Jože Javornik

kalcev sveta v Kranju januarja ali februarja," dodaja Jože
Javomik, ki prav v teh dneh
praznuje 20-letnic0 vodenja
najuspešnejšega slovenskega kluba v smučarskih skokih in nordijski kombinaciji.
Kljub temu da ni enostavno pridobiti mesta v FIS koledarju za skoke, v klubu sedaj računajo, da bodo vsako
tretjo zimo v Kranju gostili
najboljše skakalce sveta. Če
bo Smučarska zveza Slovenije dobila kandidaturo za
organizacijo svetovnega prvenstva v letu 2015, bodo zanesljivo tekme na normalni srednji skakalnici v Kranju,
ostale pa v Planid. Če pa bo
sprejet predlog o reorganizaciji svetovnega pokala, je realno pričakovati v Kranju
tudi vsakoletno tekmovanje.

Kranjčani so priznani organizatorji
Kranj - S K Triglav je eden
najuspešnejših klubov, ki je
organiziral v Sloveniji največ mednarodnih in domačih tekmovanj. V zadnjih

treh letih je pripravil tudi že
FIS tekmovanje za G r a n d
Prbt, dvakrat tekmovanje za
poletni celinski pokal in B
svetovni pokal v nordijski
kombinaciji, od leta 1 9 8 0
dalje pa je redni organizator

alpskega pokala za mladince V skokih in nordijski
kombinaciji. V letu 2 0 0 6 je
bil zelo uspešen organizator
svetovnega mladinskega prvenstva v skokih in nordijski kombinaciji. V Kranju je

Janez Bešter.

Jože Simčič:

Vinko Bogataj:

Miloš Kern:

"Več kot dvajset let sodelujem na prireditvah v skokih,
kjer opravljam razne funkcije
od vodje tekmovanja do obračuna rezultatov. Kot FIS
sodnik pa sem sodeloval že
na več tekmah svetovnega
pokala. Za smučarske skoke
je škoda, da je odpadla tekma za svetovni pokal,"

"V zadnjih desetih letih smo
si pridobili že dovolj mednarodnih izkušenj, da bodo
tudi v tej zimi prireditve izvedene odlično. Na tekmovanju bom opravljal delo tehničnega sekretarja. Upam,
da bo zaradi nastopa odličnih skakalcev sveta tudi udeležba gledalcev številna."

"Kot bivšemu skakalcu so mi
zaupali mesto vodje štarterja, kot ga opravljam tudi na
pianlški prireditvi. V letu
1960, ko sem začel skakati,
je bila na tem mestu 15metrska skakalnica. Nikdar
nisem mislil, da bo čez dobrih 4 0 let na istem mestu
stala tako kvalitetna naprava."

"Lani s e m opravil izpit za
FIS sodnika in zdaj lahko
opravljam tudi najodgovornejše funkcije na mednarodnih tekmah v smučarskih skokih. Na prvih tekmah letošnje sezone svetovnega pokala na Finskem
sem si nabral spet nekaj bogatih izkušenj."

Jože Koželj:

Peter Štefančič:

Tomaž Dežman:

Janez Zelnik:

"Vesel sem, da imamo v
Kranju tako kvalitetno skakalnico, ki je v kategoriji
normalnih, srednjih skakalnic največja na svetu. V zadnjih letih sem največkrat
opravljal funkcijo vodje merilcev in to so mi zaupali
tudi tokrat."

"Izredno s m o hvaležni Jožetu javorniku, ki je bil pobudnik izgradnje skakalnice pod
Šmarjetno goro in nato tudi
glavna gonilna sila pri gradnji. Kot v Planici, bom tudi v
Kranju opravljal funkcijo
vodje naleta in odskočne
mize."

"Smučarski klub Triglav je v
zadnjih treh letih izvedel
več kakovostnih mednarodnih tekem in dobil za izvedbo vedno odlično oceno.
Največkrat opravljam funkcijo vodje varnostne službe
ali s e m v vlogi napovedovalca."

"Naš bivši skakalec Klemen
Kobal je uspel s svojim načrtom, da imamo sedaj
mednarodno priznano skakalnico s tekmami na najvišji svetovni ravni. Da je
skakalnica kvalitetna, potrjujejo treningi številnih tujih
reprezentanc."

V I I M A STANOVNIK

bilo istega leta tudi svetovno
veteransko prvenstvo. Letos
pozimi bodo v Kranju štiri
mednarodne tekme. Dolgoletni sodelavci pri organizaciji tekmovanja so o svojem
sodelovanju dejali:

Nemčija
Nemčija

MUADINSKO SVETOVNO PRVENSTVO
Poljska

CEUNSKI POKAL
JANUAR

Sobota,januarja 200S
Nedelja, 6. januarja 2008
Petek, 11. januarja 2008
Sobota, 12. januarja 2008
Nedelja, 13. januarja 2008
Sobota, 19.. januarja 2008
Nedelja, 20. januarja 2008
Petek, 25. januarja 2008
Sobota, 26. januarja 2008

vilma.stanovnik@g-glas.si

Nemčija

Lahti - ekipno
Finska
Uhti
Finska
Finska
Kuopio
Lillehammer
Norv^ka
Oslo
Norveška
Planica - poleti
Slovenija
Planica • poleti - Ekipno Slovenija
Planica - poleti
Slovenija
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- Alpski pokal v skokih
- Alpski pokal v nordijski kombinacije

••••••
••••••

Kranj
Kranj
Sapporo
Sapporo
Sapporo
Botterode
Botterode
Liberec
Liberec

Slovenija
Slovenija
Japonska
Japonska
Japonska
Nemčija
Nemčija
Češka
Češka

Zakopane
Zakopane
Braunlage
Braunlage
Bischofshofen
Bischofshofen
Iron Mountain
Tron Mountain

Poljska
Poljska
Nemčija
Nemčija
Avstrija
Avstrija
ZDA
ZDA

Vancouver
Vancouver
Trondheim
Trondheim
Vikersund
Vikersund

Kanada
Kanada
Norveška
Norveška
Norveška
Norveška

FEBRUAR

S o b o t a , 2. februarja 2008
Nedelja, 3. februarja 2008
Sobota, 9. februarja 2008
Nedelja, 10. februarja 2008
Sobota, 16. februarja 2008
Nedelja, 17. februarja 2008
Sobota, 23. februarja 2008
Nedelja, 24. februarja 2008

MAREC

Sobota, 1. marca 2008
Nedelja, 2. marca 2008
Sobota, 8. marca 2008
Nedelja, 9. marca 2008
Sobota, 15. marca 2008
Nedelja, 16. marca 2008
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Smo na pravi poti

KOMENTAR
VILMA STANOVNIK

Državni panožni nordijski center na Gorenji Savi je zaživel, treningi in šolanje v istem kraju pa že
dajejo sadove, zato je Lojze Gorjanc prepričan, da so ubrali pravo pot za nove uspehe.
bolj primeren za vadbo in
trening skakalcev. Tudi zato,
ker imajo skakalci na 0 1 in
S P še vedno tekme na tako
imenovani "normalni skakalnici". Prav na takih objektih pa lahko skakalci opravijo
celoten osnovni trening."

MARTIN DOIANC

Pravijo, da sta Jože Javornik in Lojze Gorjanc "očeta"
Državnega panožnega nordijskega centra, zlobneži trdijo, da sta si postavila drag
spomenik. Slednja trditev je
daleč od resnice. Center že
daje sadove tako na športnem kot izobraževalnem področju. Kvalitetni nordijski
tekmovalci in tekmovalke
prihajajo iz vse Slovenije in
ne več samo iz Kranja ali
Ljubljane, športniki uspešno
končujejo izobraževanje na
ekonomski gimnaziji v Kranju, polovica jih nadaljuje šolanje na fekulteti. Vse tekme
na najvišjem nivoju pa prinašajo veliko promodjo Kranja,
Gorenjske, Slovenije. Center
je znižal tudi stroške treningov, saj odpadejo vožnje na
trening v Beljak in druge kraje v tujini. Količina treninga
se je podvojila, trening je kralitetnejši. Zato naš sogovornik Lojze Gorjanc z veseljem
pravi: "Smo na pravi poti."

Lojze Gorjanc
Zakaj gradnja skakalnice s
kritično točko 110 metrov?
Znano je, da večina tekem
najvišjega ranga poteka na
nekoliko večjih objektih?
"Marija Simšič je že takrat
v Kranju na Ekonomski šoli
ustanovila športni razred,
zato ima tudi ona zasluge, da
je center zaživel, saj je večina
takratnih skakalcev, na čelu z
Matjažem Zupanom, obiskovala omenjeno šolo. Stroka se je odločila, da v Sloveniji rabimo objekt, ki bo naj-

Sedanja lokacija ima eno
"napako" - število gledalcev
je omejeno?
"Ideja je bila tudi, da bi
skakalnico zgradili v Preddvom, kjer smo iskali lokacijo. Na koncu je prevladalo
mnenje, da je lokacija v Bauhenku, "kranjski Sibiriji",
najboljša. Tam je bilo v preteklosti že eno od kranjskih
smučišč, sneg je bil tam še
aprila, poleti pa tudi ni prevroče. Kar pa se gledalcev
tiče, moram povedati, da je
bila edina pripomba glede
parkirišča. Teh pa je v neposredni bližini skakalnice dovolj. Kranj ima parkirišča
najbližje skakalnici od vseh
prirediteljev tekem na najvišjem nivoju."

Trenirajo tudi najboljši
skakalci sveta
v začetku poletne sezone
2 0 0 6 je Smučarska zveza
Slovenije prevzela v upravljanje Državni panožni nordijski center Kranj, ker je bilo
vodenje tako velikega in zahtevnega objekta preveliko
breme za SK Triglav. Le-ta je
v letu 2001 prevzel investitorstvo
izgradnje
uometrske skakalnice in pri
tem opravil kot amaterski
klub izredno pomembno
delo za razvoj smučarskih
skokov in nordijske kombinacije v Sloveniji.
Vodja centra je že poldmgo leto bivši skakalec Ivo
Zupan, ki si prizadeva, da bi
bil objekt čim bolje vzdrževan in da bi bilo obratovanje
centra na kar najbolj kvalitetni ravni. "S prihodki od
delovanja centra se sedaj pokrivajo vsi stroški obratovanja, tako kot je bilo načrtovano pred začetkom gradnje
skakalnice. Žal se slovenski
klubi vse premalo zavedajo
te pridobitve za razvoj skokov v Sloveniji. Tuje reprezentance izredno rade prihajajo v Kranj, saj objekt vsi
trenerji zelo hvalijo. To je
tudi priznanje arhitektu Klemenu Kobalu, ki m u je
uspelo napraviti sodoben
objekt," je v uvodu našega

Na novoletnem delu

Koliko denarja je že bilo
vloženega, koliko bo še potrebno investirati za dokončno podobo centra?
"Doslej je bUo porabljenih
okoli 3,5 milijona evrov, potrebovali bi še milijon. Manjkajofi denar bi porabili za ureditev
dvorane pod iztekom, za imitadjski trening, za kondidjske
priprave, garderobe, gostinski lokal. Letos smo zgradili
zaletišče za skakalnico K-80
m, ki jo bodo skakalci uporabljali že to zimo. Velika želja je, da skakalnica dobi razsvetljavo. Takrat bo nordijski
center dobil popobio podobo
in bo primerljiv s tujimi centri tudi v večernih urah."
Kako se nordijski panožni
center financira?
"Lastniki so trije: S Z S ,
MO Kranj in SK Triglav.
S Z S je trenutni upravljavec
skakalnice. MO Kranj plačuje enega upravljavca - vzdrževalca skakalnice. S prihodki se pokrivajo vsi obratovalni in vzdrževalni stroški."

97, Z
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e dni, ko se vsi oziramo
na iztekajoče se leto, obračune delajo tudi športniki. Večina s seboj, s svojimi
pričakovanji in (ne)uresničenimi željami, ki jih ženejo na
nove treninge, ki jim dajejo
moči za nove izzive. Novoletni
časje za večino namenjen počitku. Ne pa tudi za smučaije skakalce, vsaj tiste najboljše na svetu, ki dneve in noči okoli novega
leta preživijo na vsakoletni novoletni tumgi. Vajeni so tega,
saj ve^i del zime preživijo brez
domačih, brez tistih, ki jih imajo najraje in tudi za novo leto si
želje in poljube z njimi največkrat izmenjajo kar prek telefona. "Tak je pač naš šport, šport
je naše delo," se tolažijo, saj
vedo, da so si sami izbrali svoj
"poklic". Tako kot premnoge
medicinske sestre, zdravniki,
kuharji, natakatji, gasUci, policisti ... veliko jihje, ki se za novo
leto ne morgo veseliti ^upaj z
bližnjimi. Toda skakalci vedo,
da smo z njimi mnogi, ki občudujemo njihov pogum, njihovo
željo po svobodi, letenju, tudi

T

željo po tem, da med množico
velikih skakalnih narodov predstavljajo našo državo. Zato smo
se tokrat ob novem letu odločili,
da nekaj več vrstic namenimo
smučarjem skakalcem. Ne le
njim, tudi organizatorjem tekem, ki navadno v prireditve
vložijo ogromno dela, le redki
pa znajo videti in razumeti,
kakšno je njihovo razočaranje,
če prireditev, ko je bila na primer napovedana decembrska
tekma svetovnega pokala v Kranju, po vsem trudu odpade.
Toda čas gre hitro naprg. Po
neuspehih pridejo uspehi, po
odpovedani tekmi nova, kot ho
konec tedna v Kranju tekmovanje za celinski pokal. Za vsakim dežjem posije sottce, za
vsako zimo pride pomlad, za
žalos^o pride smeh ... Če ne bi
bilo tako, najbrž ne bi znali ceniti vsega, kar imamo, ne bi se
znali veseliti uspehov. Tudi
uspehov naših športnikov. Skakalcev in vseh tistih, ki so nam
v minulem letu polepšali premnoge dni. Naj bo sreča na njihovi strani tudi v novem letu!

-KMNJ.St
^mma/Kf^niu

Ivo Zupan je vodja državnega panožnega centra v Kranju.
pogovora pripovedoval Ivo
Zupan.
"V letošnji poletni sezoni
so na plastiki poleg slovenskih skakalcev vadili še skakalci (tudi A reprezentance)
iz Avstrije, Italije, Francije,
Finske, Češke, Slovaške, Bolgarije, Turčije, Romunije, Japonske, Nizozemske," pravi
Ivo Zupan in dodaja: "Prihodnje leto bomo uredili
razsvetljavo, da bo možno
trenirati in tekmovati pozimi

tudi v večernih urah. Dokončno bo potrebno usposobiti 7 0 0 kvadratnih metrov
velik prostor pod iztekom
skakalnice, ki zdaj zaradi pomanjkanja finančnih sredstev za ureditev še ne služi
svojemu namenu. Že letos
pozimi pa bo možno skakati
tudi na 80-metrski skakalnici, ker smo usposobili še en
nalet, tako da bosta odslej na
istem doskočišču in izteku
dve skakalnici."

jDioa na (fOf^e^f^e
Siz-cia (^-^aiik 5 mmt,
/Ifoo-apf-o^f^mei/i skma Ra
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Spet planiške
skakalne šole
Planiške skakalne šole
(PSŠ) so otroške selekcije
pod okriljem krovne organizacije Smučarske zveze Slovenije, predstavljajo bazo in
začetek piramide reprezentančnih selekcij. V te so zajeti iz vse Slovenije najbolj
perspektivni otroci smučarji
skakalci. Starost otrok je od
11 do 16 let. PSŠ sestavljajo
tri selekcije 45 otrok po kriterijih starosti, znanja in
sposobnosti. Primarna vloga
PSŠ je zgodno odkrivanje talentov, pregled razvoja izbranih otrok, izbrancem nuditi
boljše pogoje, izoblikovati
enotno slovensko šolo smučarskih skokov, pomoč klubom. Selekdje delujejo v obliki tridnevnih taborov štirikrat na leto. Poseben poudarek je poleg vadbe na vzgoji
in učenju.
Planiške skakalne šole
imajo dolgoletno, bogato in
uspešno tradicijo, ki jih je
nekdaj zelo uspešno vodil
Andrej Tomin. Selekcije so v
obdobju zadnjih 10 let iz

Gorazd Bertonceij
različnih razlogov zamrle.
Smučarska zveza Slovenije
in klubi so ugotovili, da je
velika in nujna potreba po
vnovični ustanovitvi
že
uspešnih Planiških skakalnih šol. Tako so te v letošnji
sezoni 2 0 0 7 / 2 0 0 8 znova
zaživele, njihov vodja pa je
Gorazd Bertonceij.

BOŽIDAH PREVC

redne treninge, preživijo v
klubu velik del svojega prostega časa. Zato je zanje zelo
pomembno, da bodo ta čas
preživeli kakovostno in zdravo. Pri tem je dobro, da starši spremljajo njegovo delo,
trud in napredovanje. 5;elo
pomembna je tudi relacija
starši-otrok-trener, kjer pa
nimam v mislih "učenja" trenerjev ter vtikanja v njihovo
strokovno delo, pač pa sprotno obveščenost o otrokovem
delu in pogovore. Treningi
namreč niso naravnani
samo na pridobivanje fizičnih sposobnosti, saj je še bolj
kot to pomembna vzgojna
plat otrokovega razvoja, s ciljem, da bo otrok nekoč zrasel v samostojno in zdravo
osebnost, kar pa si prav gotovo vsi starši najbolj želimo.

••
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Tako pravi naš najboljši smučarski skakalec vseh časov Primož Peterka, ki pri osemindvajsetih letih
še vedno najraje počne to, kar zna najbolje - skače.

Primož Peterka je zagotovo eden od naših skakalcev,
ki je v svoji že kar bogati karieri znal pritegniti pozornost navijačev. Najprej seveda zato, ker je že kot najstnik navduševal s svojimi
skoki, z zmagami in uvrstitvami na zmagovalni oder,
pa tudi zato, ker je znal
ušpičiti kakšno mladostniško. Ko je že kazalo, da se je
skakanja naveličal in da zaključuje kariero, se je vrnil
med šampione in z ekipo
osvojil olimpijsko kolajno
ter nato še kolajno na svetovnem prvenstvu. Vmes si je
ustvaril družino, postal oče
Maju in Gaji (spomladi pa
Peterkovi pričakujejo še
enega otroka) ter ugotovil,
da še vedno najraje dela to,
kar zna najbolje, skače.
Začetek vsake nove sezone
je za vas najbrž nekakšno
pričakovanje, nov preizkus,
kaj še zmorete. So skoki še
vaše prvo delo?
"Gotovo so skoki še tisto,
kar je zame na prvem mestu,
saj sem prepričan, da še vedno lahko naredim kakšen res
dober rezultat. Je pa res, da
sem imel letos nekaj težav z
motivacijo in priznati moram, da sem se pred dnevi,
ko sem po radiu slišal, da
sem veteran, kar malce zamislil. Veterana se pri osemindvajsetih res še ne počutim ... Upam, da sem ta naziv dobil zato, ker sem že
dolgo v tem športu."

Upa, da bo še kdaj
skočil v Planici

Božidar Prevc

•• ••

Ne počutim se še veterana
VILMA STANOVNIK

Vloga sveta staršev
vedno bolj pomembna
V SK Triglavu deluje poleg
drugih komisij, ki delujejo
pod okriljem upravnega odbora, tudi Svet staršev. Kot že
ime samo pove, ga sestavljajo predstavniki staršev otrok,
ki trenirajo v klubu, pri čemer vsak član zastopa določeno starostno
skupino
otrok.
Najvažnejše naloge članov
Sveta staršev so: spremljanje
delovanja upravnega odbora
in kluba ter informiranje
staršev, kakor tudi zastopanje njihovih stališč, pripomb
in predlogov. V povezavi s
trenerji ter tehničnimi slvižbami organizirajo delovne
akcije, športna tekmovanja,
klubske dneve in sodelujejo
pri organizirani nabavi skakalne in druge opreme.
Starši se lahko v delo kluba
vključujejo na različne načine, kot so: delovne akcije,
vzdrževanje objektov, ter pomoč trenerjem pri izvedbi
treningov in tekem. Mnogi
izkoristijo tudi možnost izobraževanja. Preko tečaja, ki
ga organizira klub ali regija,
lahko opravijo izpit za s o ^ ka za smučarske skoke, nordijsko kombinacijo in smučarske teke.
Vloga staršev pri razvoju otroka v zdravega in dobrega
športnika je zelo pomembna. Otroci, ki se vključijo v
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Ste kdaj verjeli, da boste dočakali največje tekme tudi
na domači skakalnici v Kranju?
"Se pred desetimi leti, ko
so bili smučarski skold res
eden najuspešnejših športov
pri nas, sem dostikrat razmišljal o tem, kakšna krivica
je, da doma nimamo prave
skakalnice, na kateri bi lahko trenirali in tekmovali tudi
na najpomembnejših tekmah svetovnega pokala. Skakalnice so imele praktično
vse skakalne države razen
Slovaške, mi pa smo zgolj
poslušali, da je gradnja tako
rekoč pred vrati. Moram pa
povedati, da sem v resnici
verjel, da bom še v času svoje kariere dočakal, da bom
lahko treniral in tekmoval
doma v Kranju in ta želja se
mi je uresničila. Pa če lahko
na tem mestu dodam še to,
da upam, da bom tudi v Planici še lahko kdaj skočil na
sedaj porušeni 120-metrski
skakalnici."

V športu je pomembna motivacija. Prej ste omenili, da
ste imeli letos pri tem malce krize, kriza pri Roku
Benkoviču je bila očitno
tako velika, da je raje prenehal?
"Za Roka pač ne morem
reči, kaj je bilo, zase pa zagotovo lahko rečem, da so skoki to, kar imam rad, kar si že-

res shujšal. Hkrati pa sem izgubil veliko moči, postal sem
počasen, neelastičen in letos
sem se malo bolj pozanimal,
kako zgubiti odvečne kilograme."
Letos po dolgih letih niste
bil uvrščeni v A reprezentanco. Ste bili jezni, razočarani?

Kakšne tekmovalne načrte
imate letošnjo zimo?
"Zagotovo se želim čim
večkrat uvrščati v finalne serije. Če bo to, bom zadovoljen in seveda zadovoljen
bom, če mi bo uspelo zbrati
čimveč točk."

Tudi sin Maj navdušen
nad skoki
Ob ženi Renati je vaš vedno
glasnejši navijač tudi sin
Maj, ki se tudi sam že poskuša v skokih?
"Ja, Maj je res navdušen
nad skold, in če kdaj nagaja,
je najhujša kazen, če mu prepovem, da bi šel na trening.
Vendar pa je star komaj šest
let in sedaj je res še otrok,
tako da težko rečem, kako
dolgo bo vztrajal. Jaz pač uživam v skokih in mu ne morem reči, da on ne sme, čeprav sem videl mnoge, ki so
se skokom odrekli ravno
zato, ker so morali preživeti,
poskrbeti za denar, poiskati
službo."
Vi ste eden redkih naših
skakalcev, ki je s skoki tudi

nekaj zaslužil. Kako pa je

sedaj, ste svojo popularnost
dobro izkoristili?

lim početi, fe pa res, da to počnem že skoraj triindvajset
let in da včasih pač pride kriza. Po pravilu pride takrat, ko
ti ne gre, čeprav so za to različni vzroki. Ko pa spet gre,
pa kriza hitro mine."
Marsikdo se vpraša, kako je
lahko skakalec eno sezono
tako odličen, naslednjo pa
mu težave delajo celo uvrstitve na tekme. Saj vendar
ne morete kar pozabiti,
kako se skače...?
"V resnici ni tako preprosto. Za dober rezultat je treba
veliko stvari ... Od tega, da
imaš prav napisan trening,
da ga prav izvajaš, da imaš
pravo težo, opremo, pa tudi
sreča in motivacija. Na nekatere stvari ne moreš vplivati,
na druge lahko."
Čeprav ste vitki, je bila za
vas teža kar nekajkrat resen
problem?
"Gotovo sem imel kot mladinec s težo manj težav, sedaj, ko se bližam tridesetim,
je paziti na težo vedno večji
problem. Največ sem imel
72 kilogramov, kar je za
mojo višino 183 centimetrov
skoraj deset kilogramov preveč. Lani sem veliko shujšal,
vendar narobe. Rekli so mi
pač, da moram shujšati. Veliko sem tekel, malo jedel in

"Razen tiste sezone, ko so
me iz A reprezentance dali
zaradi predolgih las, sem bil
vedno v najboljši ekipi, vendar pa sem se letos spomladi s tem, da sem v B reprezentanci, hitro sprijaznil.
Zlasti sem zadovoljen, da
sem lahko delal s trenerjema Goranom Janusem in
Janijem Grilcem, ki me oba
dobro poznata. Tako je bil
naš cilj, da prek poletnega
celinskega pokala pridem v
svetovni pokal. Vendar sem
imel poleti težave s hrbtom
in načrt se ni izšel. Sprijaznil sem se že, da bom sezono začel v celinskem pokalu, potem pa sem bil na
zadnjih treningih izbran v A
ekipo."
Kakšna je razlika v statusu
A ali B reprezentanta?
"Zelo pravilna se mi zdi
odločitev strokovnega vodstva, da so reprezentance
"prehodne", da tisti, ki se izkaže na tekmah nižjega ranga, dobi priložnost nastopiti
na tekmah višjega ranga in
obratno. Moram pa povedati,
da je tudi konkurenca v celinskem pokalu vsako leto
močnejša in če nekdo zmaga
v celinskem pokalu, je zagotovo sposoben priti med deset najboljših v svetovnem
pokalu."

"Mislim, da ne, gotovo bi
lahko zaslužil precej več.
Imam hišo, ki sicer še ni do
konca narejena, to pa je tudi
vse. Avta trenutno nimam,
vozim ženin twingo. Do februarja sem Se zaposlen na
carinski upravi in dobivam
nekaj več kot petsto evrov.
Svojega sponzorja trenutao
nimam in Smučarska zveza
mi pač pomaga toliko, da še
lahko skačem in se preživljam. Žena Renata ima frizerski salon v Mercator centru, vendar ji najemna pogodba poteče 1. januarja.
Zato trenutno urejava nov
salon v prostorih pri nekdanjem Tekstilindusu oziroma pri Aquasavi, kar je precej blizu nove skakalnice,
tam, kjer so navadno parkirišča ob večjih tekmah. Nov
salon naj bi odprla januarja,
do takrat pa bom najbrž še
nekajkrat zidarski pomočnik, kot sem bil zadnje tedne. Mi pač mojstri pokažejo,
kako to gre ..."
Ž e razmišljate o svojem
delu po končani karieri.
Pred leti ste rekli, da trener
ne boste?
"Ta čas sem ugotovil, da
se zarečenega kruha veliko
poje. Tudi glede trenerstva
se bom gotovo počasi moral
premisliti. Vendar pa sem
trenumo še vedno skoncentriran na tekme, sem še
vedno predvsem skakalec
in tako se tudi počutim."

ZANIMIVOSTI

info@g-^s.si

Strojanov dom je na Rojah
Nekdanji vojaški objekt in okoliško zemljišče na Rojah nad Ljubljano bo odslej stalno bivališče
romske družine Strojan.
JOŽE KOŠNJEK

Roje nad Ljubljano - Ko smo
1. januarja letos obiskali romsko družino Strojan na Rojah
nad Ljubljano, so bili mama
Jelka in otrod prepričani, da
je nekdanji vojašld objekt le
začasno bivališče in da se
bodo še vrnili v Ambriis, od
koder so se morali zaradi nasprotovanja domačinov umakniti. Iskanje primemega bivališča je postalo prvovrstni
slovenski medijski dogodek
in politični problem, ki je segel'
do vrhov državne politike.
Zgodba družine Strojan je v
četrtek, 27. decembra, dosegla
vrhunec in, vsaj upamo, tudi
konec. Minister za okolje in
prostor Janez Podobnik in pravni zastopnik družine Strojan
Aleksander Čefetin sta podpisala pogodbo o zamenjavi
Strojanovega zemljišča v Ambrusu za zemljišče in objekte
na Rojah, kjer so Strojanovi od
začetka leta začasno stanovali.
Obe strani naj bi bili zadovoljni. Strojanovi ne bodo tožili države in bodo normalno živeli
naprej, saj so se na nov dom
že navadili. Ljubljanski župan
Zoran Jankovič je povedal, da
Strojanovi otrod redno obis-

Mama jelka živi v bivalniku.

Hiša na Rojah, v kateri je sedaj dom družine Strojan.

kujejo šolo, kar je dobro znamenje za pravo rešitev.
V soboto sredi dopoldneva
smo bili znova na Strojanovem domu na Rojah. V večji
hiši sta vladala mir in tišina.
Nikjer ni bilo žive duše, le nekaj prijaznih kužkov se je motalo pod nogami. Po nekajkratnem glasnejšem spraševanju, ali je morda le kdo
doma, se je na vratih bližnjega zabojnika pojavila mama,
56-letna Jelka Strojan. Vdova
je. Z možem Mihom, ki je
umrl januarja leta 2004 in je
pokopan v Zagradcu, sta imela 14 otrok. Vsi, razen sina
Željka, so živi. Najstarejši sin
Marinko je star 41 let, najmlajša hči Saraanta pa 15 kt.
Mama Jelka je povedala, da
šteje sedaj njena družina 33
članov. Zakaj živi v 2abojniku
in ne v hiši? Povedala je, da je
hišo prepustila mladim, zanjo
pa je zabojnik zaenkrat kar v
redu, čeprav bi rada imela v
njem vsaj še en prostor. Na
Rojah so zadovoljni, ker imajo
mir in jih nihče ne <^oža. Na
vprašanje, ali je še vedno glavna v dnižini, je odgovorila: "Seveda. Kdo drugi pa bo. Saj sem
mama, ki jo morajo otrod spoštovati!"

Privoščite si osebne znamke
Pošta Slovenije poleg rednih in priložnostnih znamk od pomladi uporabnikom ponuja tudi novo
kategorijo poštnih znamk, ki so jih poimenovali osebne poštne znamke. Njihova značilnost je,
da motive na znamkah izbirajo kupci sami.
Osebne poštne znamke,
ki jih naročajo uporabniki
poštnih storitev, so natisnjene izključno za naročnike in ne gredo v prodajo na
poštna okenca za dnige
kupce. Natisnjene so na samolepilnem papirju v polah
po dvajset znamk. Najmanjše možno naročilo
osebnih znamk z enakim
motivom, je sto kosov
znamk oziroma pet pol.
Prodajna cenai za sto kosov
znamk z nazivno vrednostjo A znaša 63,00 evra z
vključenim DDV, prodajna
cena za sto kosov znamk z
nazivno vrednostjo C pa
83,00 evra z vključenim
DDV. Dotisk motivov po željah uporabnikov poštnih
storitev je opravljen neposredno v okvirje, ki so že
pripravljeni. V ta namen
imajo na Pošti Slovenije na
voljo štiri okvirje, ki vsebujejo obvezne elemente
znamke (napis Slovenija,
znak Pošte Slovenije in nazivno vrednost), in sicer v
modri, rumeni in zeleni
barvi (nazivna vrednost A)

in v sivi barvi (nazivna vrednost C), pokončne ali ležeče
oblike.

Originalna poštna znamka
Z osebno poštno znamko
bodo nepozabni dogodki
poštah večni, z njo lahko
naročniki presenetijo prejemnike pošiljk. Takšne
znamke so unikat, ki zaznamujejo najdragocenejše
trenutke iz osebnega in poslovnega življenja. Tako se
od drugih poštnih znamk
razlikujejo po tem, da prikazujejo motive iz osebnega ali poslovnega življenja,
hkrati pa naročniki pošiljke
opremijo na originalen,
oseben način in s tem pridobijo večjo pozornost prejemnikov.

Za osebne priložnosti
Za vsakega naročnika lahko Pošta Slovenije izdela
osebno ali družinsko poštno znamko, ki bo oplemenitila pošiljke. Ob posebnih
priložnostih bodo pošiljate-

lji z izvirnim pisnim povabilom z osebno poštno
znamko še posebej presenetili in zaznamovali dragocene življenjske trenutke in
dogodke. Primemih dogodkov za motiv na osebni poštni znamki je veliko: od rojstva otroka, praznovanja
rojsmih dni, razne zabave,
fantovščine, dekliščine, selitve v nov dom, poroka
(tudi zlata in biserna), zaključek šolanja, podelitev
spričeval in podobno.

Za poslovno odlične
Z osebno poštno znamko
lahko presenetijo tudi podjetja: poslovne partnerje,
kupce in goste, saj je vsak
poslovni dogodek pomemben in edinstven, zato naj bo
tako tudi sporočilo poslovnim partnerjem, kupcem ali
gostom. Osebna poštna.
znamka lahko postane celo
element celostne podobe
podjetja, ki bo zaokrožila pisemsko pošiljko z logotipom
podjetja ali drugim ustreznim motivom.

Uporabnost znamke
Osebne poštne znamke
veljajo za označevanje plačane poštnine neomejen
čas od dneva nakupa.

Pot do osebne poštne
znamke
Katerikoli dogodek je lahko priložnost za izdelavo
izvirne poštne znamke, a je
odločitev na strani naročnika.
Naročanje poteka prek
spletnega naslova osebne,
z n a m k e ® posta, s i ali na internetnem naslovu wwv/.
posta.si, kjer so na voljo
tudi navodila za pripravo
fotografije in oddajo naročila za nakup osebnih poštnih znamk. Naročnik lahko sam izbira med štirimi
barvami in dvema formatoma okvirjev (ležeč, pokončen).
Najmanjše možno naročilo je sto znamk oziroma
pet pol z dvajsetimi osebnimi poštnimi znamkami na
samolepilnem papirju.

Orjaški ulov
ANKA BULOVIC

Radovljica - Anton Razinger
iz Radovljice in njegov vnuk
Mihael sta pred dvema dnevoma na Sotočju Save Bohinjke in Save Dolinke ujela
velikanskega belega amurja.
Orjaka, ki je v dolžino meril
107 centimetrov in tehtal kar
celih 15 kilogramov, sta prelisičila po ribiški metodi vijačenja. Za vabo sta uporabila
zelenjavo - ohrovt, kar se

jima je odlično obrestovalo.
Po besedah Antona Razingerja, sicer člana radovljiške
ribiške družine, ki se z ribolovom ukvarja že 55 let, je bil
ulov rekorden, saj tako velikega amurja na Sotočju pri
Radovljici ni ujel še nihče.
Tokratni rekordni orjak je
končal kar na krožniku, ker
je nedavno tega Anton ulovil
še eno, le malo manjšo ribo
te vrste, ki pa je postala nagačena trofeja.

Anton Razinger in vnuk Mihael iz orjaškim belim amurjem.

Glas bo polepšal
praznike z znamkami
Gorenjski glas bo letošnje jubilejno leto, ki so ga
spremljali številni dogodki in prireditve, zaključil
z izdajo treh osebnih poštnih znamk.
V izbor najlepših fotografij
otrok, ki smo jih poimenovali sončki, in domačih živali,
ki smo jim rekli ljubljenčki,
se je prijavilo precej naših
naročnikov in bralcev. Vsi so
želeli sodelovati v natečaju za
osebno poštno znamko. Z
glasovanjem ste odločili
"zmagovalca" v obeh kategorijah, eno fotografijo za poštno znamko pa smo izbrali v
uredništvu Gorenjskega glasa. Odločili ste, da je med sončki prvo mesto zasedel raziskovalec Jaka, čigar fotografijo
nam je poslal Marjan Por iz
Zgornjih Gorij. Med ljubljenčki prvo mesto pripada zajčku
Bučku, ki ga jc na natečaj prijavila njegova lastnica Lavra
Zalar iz Kranja. V uredništvu
pa smo se odločili, da nam je,
še posebej v praznično obarvanih dneh najbolj všeč prikupna božička Julija Dolenec
iz Preddvora, ki jo je v izbor
prijavila Vesna Prezelj, Vse
tri zmagovalne fotografije bo
Pošta Slovenije izdala v nakladi sto znamk. Vse fotografije z natečaja si lahko ogledate v našem spletnem časopisu www.gorenjskiglas.sL Sodelujočim se lepo zahvaljujemo, vsem trem nagrajencem
pa iskreno čestitamo!
Tolažilne, praktične nagrade Pošte Slovenije prejmejo:
Barbara Dežman, Zgornje
Gorje; Urška Binter, Kranj in

Raziskovalec Jaka

Zajček Bučko

Božička Julija
Metka Cejan, Stari trg pri
Ložu.
Majico Gorenjskega glasa
prejme pet oseb, ki so sodelovale v glasovanju: Jasmina
Cejan, Ljubljana; Sabina
Štrajhar, Visoko; Marjana Ovsenek. Zgornje Gorje; Andreja Luznar Zalar, Kranj in Staša Čelik Janša.

NOVOLETNI HOROSKOP
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Značilna lastnost optimizem
Različni izzivi in nepričakovani, čeprav dobri dogodki vam
bodo še bolj burili vašega nemirnega duha, ki je željan vedno novih pustolovščin, in jih je
vedno premalo, čeprav za nekoga drugega že na samem začetku preveč. Kot za šalo boste reševali zadeve, ki bodo dmgim
delale preglavice, kar vas bo še
bolj motiviralo in dvignilo nad
oblake. Ljubezen pa je za vas že
kar dolgo časa nekaj samoumevnega in tukaj se zelo motite in napaka vas bo stala preizkušnje in samo od vašega spregledanja bo odvisno, na katero
stran se premakne tehtnica.
Obljuba, Id bo dana, bo morala
biti tudi izpeljana, saj nasprotna stran tokrat ne bo zadovoljna samo z besedami, kar je tudi
prav, če hočemo, da je zveza
kvalitema. Dober dan vam bo
torek, vaše srečne številke so; 9,
1 2 , 1 3 , 1 8 , 21, 23, 20. Spremlja
vas angelska karta Rochelle:
Ker spoštujete in sledite navodilom srca, se vam približuje
blaginja.

Značilna lastnost prijateljstvo
Leto 2008 bo za vas precej pomembno poslovno in če vam do
sedaj ni uspelo zgraditi kariere,
vam tokrat uspe. Ste mojster
taktike in reševali boste morebitna nesoglasja tako, kakor bo v
tistem trenutku za vas neiigodno. 2 e sam mesec februar bo
poln izzivov, a vseeno boste kos
vsem dogodkom, čeprav bodo
nepričakovani. Za marsikatero
drugo stvai vam bo zmanjkalo
časa, in če vam bo to dejstvo
premalo pomembno, se boste
težko izognili ofitkom, ki lahko
pripeljejo do konflikta na osebnem področju. Vsega naenkrat
ne moremo imeti in odvisno bo
od vas, kateri stvari boste dali
prednost. Na koncu se vse rešuje tako, da bo za vas najbolj prav.
V poletju se boste resnično potmdili in vzeli dopust, da si napolnite baterije. Najboljši dan
bo nedelja, srečne številke so: 1,'
2 , 3 , 2 4 , 2 8 , 3 3 , 3 6 . Spreinlja vas
angelska karta Fiona: Zdaj, ko
ste prosili angele za pomoč, se
odprite, da boste sprejeli božansko vodstvo in podporo. Zaslužite si nebeško pomoč.

Kozorog
(22.12. - 20.1.)

Ribi
(20,2. - 20.3.)

Znamenja, s katerimi
se najbolj ujemate: oven, bik,
devica
Ustrezno znamenje
I d t a j s k ^ horoskopa: bivol
Element zemlja
Vodilni planet Saturn
Kamen: ametist
Kovina: svinec
Barva: čma in bela
Prednosti: prizadevnost,
vestnost

Znamenja, s katerimi
se najbolj ujemate: rak
Ustrezno znamenje
kitajskega horoskopa: mačka
Element voda
Vodilni planet Neptun
Kamen: brezbarvni mesečev
kamen
Kovina: platina
Barva: morsko zelena
Prednosti: fantazija,
sočumost
Slabosti: neodločnost,
popustljivost
Značilna lastnost: sočutje
Mesec april vam prinaša dobre spremembe glede delovnega mesta, julija pa pričakujte nenadne finančne spremembe, kd vas bodo razveselile ravno v pravem trenutku.
Želja, ki bo vezana na denar,
se vam bo tako lahko izpolnila, kar v a m kasneje prinese
več življenjskih sprememb,
kot si sploh lahko predstavljate. Čeprav obkroženi z ljudmi
se velikokrat počutite osamljeno brez pravega razloga in se
na trenutke zasmilite sami
sebi in si seveda tega nikoli ne
bi priznali. V sredini leta boste spoznali nekoga, ob katerem vam bodo vsi taki in podobni občutki čudežno izginili. Hoditi po poti v dvoje je lepše in čeprav tega niste vajeni,
se boste zelo hitro navadili in
obdržali. Vaš najboljši dan bo
četrtek. Vaše srečne številke
so: 3, 8, 11, 15, 17, 3 0 , 31.
Spremlja vas angelska karta
Atena: V a m o je, da ste močni.
Vi znate biti močni na ljubeč
način, ki je dober tako za dmge kot tudi za vas.

Slabosti: domišljavost,
gospodovalnost
Značilna lastnost obilnost
Včasih se nam mora zgoditi
kakšna slaba stvar, da lahko
doživimo in prepoznamo dobro. Razočarali vas bodo tisti,
od katerih ste največ pričakovali in ne boste se spraševali,
ali tega niso pač zmogli ali pa
ne hoteli. Razlike ni, vsaj za
vas. Toliko bolje, lepa doživetja in presenečenja vas čakajo
na čustvenem področju. Mesec maj in junij prinašata
spremembe in seveda odločitve, ki bodo odvisne samo od
vas. Ne bo vam težko, saj boste dobro vedeli, katera pot vas
pripelje do dlja. Poslovne priložnosti ne bodo šle mimo
vas, kar se vam bo poznalo
tudi v denamid in lahko si boste umislUi večji nakup in ga
tudi izpeljali. Za bolezen ne
boste imeli časa. Niti je ne bo.
Vaš najboljši dan bo ponedeljek, srečne številke imate: 3,
5, 8 , 1 2 , 25, 2 9 , 3 8 . Spremlja
vas angelska karta Aurora:
Zdaj lahko letite visoko, kar
lahko prestraši druge. Toda ne
spuščajte se, kajti druge bo
kmalu navdahnil vaš vzor.

Znamenja, s katerimi
se najbolj ujemate: dvojčka,
vodnar
Ustrezno znamenje
kitajskega horoskopa: pes
Element zrak
Vodilni planet Venera
Kamen: safir
Kovina: baker
Barva: različni odtenki modre
Prednosti: predanost,
simpatičnost
Slalx>sti: nezvestoba, netočnost
Značilna lastnost očarljivost
Vsi ljudje nimajo enakega pogleda na isto zadevo in ker
boste nehote prepričevali o nasprotnem. se seveda branili
kompromisov, ne morete potem še pričakovati, da obvelja
vaša. Osebna rast je odvisna od
posameznika in ne glede na nasvete se boste odločali ravno o
tem, in ne da bi se zavedali, se
boste začeli spreminjati in kar
naenkrat boste pred seboj zagledali čudovito prihodnost, kd
komaj čaka na vas. Spomladi se
vam obetajo dobre spremembe
na poslovnem področju, možna je tudi zamenjava delovnega
mesta. V ljubezni boste pustili
prosto pot, ne boste se obremenjevali zaradi malenkosti in boste večkrat čez leto prijetno presenečeni, kar bo balzam za vašo
dušo. Vaš najboljši dan bo četrtek, vaše srečne številke pa: 2,7,
1 0 , 1 2 , 21, 30, 37. Spremlja vas
angelska karta nadangel Uriel:
Vaša čustva se zdravijo, kar
vam omogoča, da se ljubezni
bolj odprete. Pomagal vam
bom izpustiti jezo in ne odpuščanja iz vašega srca in uma.

Bik (224. - 20.5.)

Rak (22.6. - 22.7.)

Znamenja, s katerimi
se najbolj ujemate: devica,
kozorog
Ustrezno znamenje
kitajskega horoskopa: kača
Element zemlja
Vodilni planet Jupiter
Kamen: zeleni smaragd
Kovina: baker
Barva: rožnata, zelena
Prednosti: samostojnost,
impulzivnost
Slabosti: vihravost,
nepopustljivost
Značilna lastnost odvisnost
S tem, ko se boste osvobodili
starih spon, zavrgli negativne
miselne vzorce, boste sami
sebi začeli ustvarjati čudovito
prihodnost. Preteklost je bila
tista, ki vam je onemogočala
dosego želenih ciljev, pa čeprav ste se še toliko trudili. Trmoglavost boste izkoristili
sebi v prid in boste pri odločitvah nepopustljivi. Nekateri se
bodo od vas umaknili, ker jim
ne boste več zanimivi, a to zagotovo niso pravi prijatelji.
Obdobje v začetku in koncu
leta bo najboljše tudi za ljubezen. Zelja po trdnem parmerstvu, obstoječem ali novem,
bo vedno večja in ne bo vam
težko izpeljati vse tako. da bo
prav. Naučili se boste tudi dajati in ne samo sprejemati in
spoznali boste, kaj vse ste zamujali v preteklosti, a nikoli
ni prepozno. Najboljši dan bo
ponedeljek, srečne številke
imate: 6, 7, u , 14, 24, 29, 32.
Spremlja vas angelska karta
Kristal: Verjemite in zaupajte,
kajti na obzorju je nekaj novega in dobrega, čeprav tega še
ne vidite.

Znamenja, s katerimi
se najbolj ujemate: škorpijon,
ribi, lev
Ustrezno znamenje
kitajskega horoskopa: koza
Element voda
Vodilni planet Luna
Kamen: biser
Kovina: srebro
Barva: dimno siva, srebrno
modra

Devica
(24.8.-23.9.)

Škorpijon
(24.10. • 22.11.)

Prednosti: potrpežljivost
Slabosti: naivnost,
strahopetaost, nepremišljenost
Značilna lastnost zvestoba
Prvi meseci leta bodo kar naporni, saj ste določene zadeve
od prejšnjega leta pustili odprte. Vrsta različnih talentov, ki
jih premorete, vam bo čez celo
leto prišla prav in celo sami
sebe boste presenečali z
uspešnimi podvigi. Meseci v
sredini leta bodo za vas najbolj uspešni in skoraj ne boste
mogli verjeti, ko boste sebi
najlepšo stvar našli v taki malenkosti, ki ste jo doslej skoraj
vedno spregledali, in se vedno
znova spraševali, zakaj vi nimate sreče, vsi ostali, ki se nič
ne trudijo, pa je imajo na pretek. Na različne zamere in nesoglasja sodelavcev in prijateljev boste hitro pozabili, saj ne
boste dovolili, da vam to kvari
ravnovesje v počutju, ki vam
veliko pomeni. Če boste le hoteli, imate v letu 2 0 0 8 vse
možnosti za trajno zvezo. Vaš
dober dan v tednu bo četrtek,
vaše številke so: 3 , 4 , 7 , 2 3 , 2 6 ,
31, 32. Spremlja vas angelska
karta Tereza: Odmor! Prezaposleni ste bili s skrbjo za druge. Zdaj je čas, da se ustavite
in poskrbite zase.

Značilna lastnost: natančnost
Kar preveč boste očarljivi, saj
bo vaš nasmešek marsikdo
napačno razumel, vi pa boste
potem morali razlagati in se
opravičevati, da na kaj več niste pomislili. No ja, saj komplimenti so nujno potrebni za
vašo slabo samopodobo in ne
potrebujete veliko, da vam
zraste samozavest, ki je velikokrat na kritični meji. Želja,
ki jo imate glede ljubezni, se
vam izpolni, ko boste najmanj
pričakovali in od osamljenosti
ne ostane niti sled spomina.
Na koncu leta oziroma zadnje
mesece boste kar aktivni in
vzelo vam bo veliko časa, da
izpeljete vse tisto, za kar se boste odločili. Uspehi so bodo
vrstili in sproti se bodo kazali
novi načrti, vaša želja p)0 zmagi bo silovita in utrujenosti ne
bo. Vaš najboljši dan bo sobota, vaše srečne številke pa so:
1, 3, 9 , 1 0 , 1 3 , 1 7 , 21. Spremlja
vas angelska karta Astara: Zaslužite si najboljše! S svojimi
sanjami in željami sezite po
zvezdah in ne sklepajte kompromisov.
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Znamenja, s katerimi
se najbolj ujemate: lev, oven
Ustrezno znamenje
kitajskega horoskopa:
podgana
Element ogenj
Vodilni planet Jupiter
Kamen: topaz
Kovina: aluminij
Barva: vijolična, modra
Prednosti: razsodnost,
voditeljstvo, navdušenost
Slabosti: hladnost, zavrtost,
nezaupljivost

Znamenja, s katerimi
se najbolj ujemate: oven,
škorpijon, vodnar
Ustrezno znamenje
kitajskega horoskopa: opica
Element ogenj
Vodilni planet Sonce
Kamen: rdeči mbin
Kovina: zlato
Barva: vse sončne barve
Prednosti: radodamost,
prisrčnost

Znamenja, s katerimi
se najbolj ujemate:
bik, kozorog
Ustrezno znamenje
kitajskega horoskopa: petelin
Element: Zemlja
Vodilni planet Merkur
Kamen: rdeče rjavi sardoniks
Kovina: nikelj
Barva: zelena, temno rjava
Prednosti: redoljubnost,
varčnost, temeljitost
Slabosti: suhopamost,
kritičnost

BM

(21.1. - 1 9 . 2 . )

Strelec
(23.11. - 21.12.)

Znamenja, s katerimi se
najbolj ujemate: tehtnica, vodnar
Ustrezno znamenje
kitajskega horoskopa: konj
Element: zrak
Vodilni planet Merkur
Kamen: ahat
Kovina: živo srebro
Barva: rumena
Prednosti: človekoljubje,
ljubeznivost
Slabosti: neodgovornost,
lahkomiselnost
Značilna lasmost: odzivnost
Saj veste, kaj je tisto, kar najmanj pričakujete. Ljubezen.
Prišla bo potiho in lahko, da se
stke iz vezi prijateljstva, oziroma stare simpatije. Spremembe bodo dobro vplivale na vse,
kar vas obdaja in vam je pomembno. Čez celo leto boste
aktivni, polni energije tudi za
druge, nasmejani in splošno
ustvarjalni. Spremembe v službi bodo posledice preteklih
ustvarjanj, saj čeprav ste mislili,
da niste opaženi, ste bili opaženi. Presenečenja se bodo vrstila
in samopodoba vam bo rasla.
Manjša trenja pričakujte v družinskem okolju, saj bodo nekateri imeli občutek, da vas izgubljajo. Odvisno bo od vas, če boste to hoteli spremeniti, oziroma se odločati o drugi možnosti. Radi boste razvajali sami
sebe. ne več toliko druge, ki
vam tega ne vračajo. Dan, v katerem se boste najbolje počutili,
bo petek, sreCne številke so: 2,
7 , 1 1 , 1 5 , 2 4 , 2 7 , 3 7 . Spremlja vas
angelska karta Mystique: Pogumno naprej in ne sprejmite
ne, kot možnost Pričakujte čudežne rešitve.
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Znamenja, s katerimi
se najbolj ujemate: rak, ribi
Ustrezno znamenje
kitajskega horoskopa: prašič
Element voda
Vodilni planet Pluton
Kamen: mavrični opal
Kovina: železo
Barva: temno rdeča
Prednosti: požrtvovabiost,
prijateljstvo
Slabosti: trmoglavost,
maščevalnost
Značilna lastnost: idealizem
Le redke trenutke boste sami,
saj bo večina iskala vašo bližino. ali samo pač za druženje
ali za nasvete in drugo pomoč.
Mesec maj in junij prinašata
korenite, prelomne spremembe v ljubezni in treba se bo odločati. Februar, marec in avgust prinašajo nove stvari na
poslovnem področju in so sad
oziroma posledice starih ambicij in dosežkov, ki s o bili
spregledani in prepričani ste
bili, da že davno pozabljeni.
Morebitai spori na sodišču se
bodo reševali vam v korist, saj
niste naredili nič, da bi bilo
lahko naspromo. Za izpolnitev vseh obveznosti vam bo
dan velikokrat prekratek in
skrajni čas je že, da se naučite
sprejemati pomoč od ljudi, ki
vam hočejo samo pomagati.
Vaš dober dan v tednu bo sreda, srečne številke so: i, 4, 6,
8 . 1 6 . 1 9 , 31. Spremlja vas angelska karta Adriana: Vodim
vas k uslišanju vaših molitev.
Prosim, prisluhnite in sledite
navodilom, ki vam jih sporočam skozi vašo intuicijo, misli
in sanje.

M
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Vodnar

Tehtnica
(24.9. - 23.10.)

Znamenja, s katerimi
se najbolj ujemate:
lev, tehtnica, kozorog
Ustrezno znamenje
kitajskega horoskopa: zmaj
Element ogenj
Vodihii planet: Mars
Kamen: ametist
Kovina: jeklo, železo
Barva: rdeča
Prednosti: samozavest,
odgovornosti, delavnost
Slabosti: trma,
nepremišljenost
Značihaa lastnost pogum
Po naravi ste kar malo preveč
resni in togi, a v tem letu se
boste večkrat od srca nasmejali. Dobra volja dela čudeže in
vi jih potrebujete, da nazaj dobite upanje v splošno dobro.
Na svet okoli sebe boste začeli
drugače gledati in postavili si
boste novejša merila za izpolnitev svojih ciljev, ki, čeprav
bodo visoko leteči, ne bodo
zato nič manj uresničljivi. Dobro se boste ujeli s škorpijoni,
raki pa vam bodo kvarili razpoloženje in odvisno bo od vaših trenutkov. Na čustvenem
področju se boste presenečali
in bili s seboj več kot zadovoljni. Šibkih točk, ki so vas doslej
omejevale, se ne boste več sramovali. saj spoznanje, da so to
v resnici zgolj vaše dobre lastnosti, prinese nova poglavja v
vaše, sicer mirno življenje.
Vaš srečen dan v tem letu bo
torek, vaše številke pa: 2,7,10,
1 2 , 1 3 , 2 0 , 2 7 . Spremlja vas angelska karta Šanti: Sem angel
miru, prinašam vam novo
spokojnost in uglajeno pot naprej.
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Slabosti: ljubosumnost,
hladnost
Značilna lastnost neomajnost
Poslovne zadeve vam bodo zelo
pomembne, zato si boste že v začetku leta izbrali hiter tempo in
vam ga bo uspelo obdržati vse do
konca. Ne gleda na situadje boste uspešni, čeprav se morda rezultati ne bodo takoj pokazali.
Tudi dodamo izobraževanje ne
bo šlo mimo vas. Za vse, kar si
boste le želeli, bo dovolj časa. ljubezen vam prinaša spremembe,
strah bo, a ga boste premagali in
se topili v romantiki in kovali v
dvoje načrte za prihodnost Jesen
bo iigodna za korak naprej. Ljudje, rojeni v znamenju bika in
leva, vam bodo še naprej zvesto
stali ob strani, rakov se boste
uspešno izogibali, nemirnim
dvojčkom pa prilagajali, seveda
do meje, ki jo boste morali postaviti sami. Pričakujte kakšen prehlad v nepravem času, vse ostalo
gre mimo vas. Najboljši dan bo
sreda, srečne številke so: 1 . 5 , 1 0 ,
1 2 , 1 6 , 1 7 , 1 8 . Spremlja vas angelska karta Izaija: Pravi čas je, da se
v vašem življenju porodijo nove
ideje in dogodki. Pazim na vas,
vas vodim in vas ščitim med
temi spremembami.

Znamenja, s katerimi
se najbolj ujemate: tehtnica
Ustrezno znamenje
kitajskega horoskopa: tiger
Element zrak
Vodilni planet Uran
Kamen: akvamarin
Kovina: aluminij
Barva: turkizna
Prednosti: prizadevnost,
neodvisnost
Slabosti: površnost,
nestanovitnost

n
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Leto prebujene inflacije
s 5,6-odstotnim dvigom cen v letu 2007 smo zabeležili najvišjo inflacijo v zadnjih petih letih.
ŠTEFAN ŽARGI
Ljubljana - V petek je državni
statistični urad sporočil še
zadnje podatke o gibanju cen
življenjskih potrebščin v decembru in letošnjem letu. iz
katerih je razvidno, da se pospešenem povečevanju cen
tudi v zadnjem mesecu leta
nismo mogli izogniti. Inflacija v decembru je znašala
0,4 odstotka, kar je letao inflacijo dvignilo na 5,6 odstotka, največ v zadnjih petih letih. V decembru so se storitve v povprečju podražUe za
0,8 odstotka, medtem ko je
bilo blago dražje za 0,2 odstotka.
Podobno kot v letošnjih jesenskih mesecih smo tudi v
decembru zabeležili občutne j šo podražitev izdelkov v
skupini hrana in brezalkoholne pijače, ki so bile dražje
za 1,5 odstotka, med storitvami pa je zaključek nekaterih
akcij pri ponudnikih telefonskih in intemetnih storitev
podražil komunikacijske storitve povprečno za 2,2 odstotka. Zaradi predprazničnih
popustov so se v decembru
za 1,9 odstotka znižale cene
oblek in obutve. Pregled rasti
cen za celo leto pokaže, da so
se letos najbolj (za 12,9 odstotka) povišale cene hrane

Inflacija v 2007

I mesečna rast
in brezalkoholnih pijač, gostinske in nastavitvene storitve (8,6 odstotka), stroški stanovanja (8 odstotkov), alkoholnih pijač in tobaka (6,6
odstotka) in rekreacije ter
kulture (4,7 odstotka).
Izredno zanimiv je tudi izračun Urada RS za statistiko
o tem, kakšen je vpliv (delež)
trgovine pri podražitvah, saj
trgovd zagotavljajo, da so bili
prisiljeni dv^ati cene le zaradi dvigov cen dobaviteljev,
sami pa da niso (vsaj relativno) povečevali svojega deleža. Za 11 mesecev letošnjega

- letna inflacija

leta se pokaže, da so se cene
hrane iz uvoza povečale za
dobrih osem odstotkov, cene
hrane pri proizvajalcih na
domačem trgu za nekaj
manj kot deset odstotkov,
medtem ko so se drobnoprodajne cene v trgovinah dvignile za nekaj manj kot 12 odstotkov.
Kot vsak mesec je bil
opravljen tudi evropsko primerljiv izračun rasti cen, ki
je pokazal na 5,7-odstotno
slovensko inflacijo, s čimer
naša država ohranja neslaven rekord najvišje inflacije

med državami Evropske
monetarne unije (območja
evra) in za skoraj enkrat presega rast cen v Evropski uniji. Na vladnem Uradu za
makroekonomske raziskave
in razvoj (UMAR) tudi tokrat ugotavljajo, da so razlogi za inflacijo v cenah hrane
in nafte, razlika med rastjo
cen v Sloveniji in povprečjem evrskega območja pa
tako ostaja rezultat našega
približevanja
razvitejšim
članicam, ki se letos odraža
v več kot dvakrat višji gospodarski rasti v Sloveniji.

Priložnost za mlade družine
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Na krilih Adrie Airways do dobička
Nadzorni svet Adrie Airways se je sredi decembra seznanil
s poročilom o poslovanju in rezultati družbe za obdobje od
januarja do novembra in z oceno poslovnega izida za leto
2007 ter pozitivno ocenil delo uprave pri vodenju družbe in
doseganju zahtevanih rezultatov v dosedanjem obdobju.
Adria Aifways bo zaključila poslovanje v letu 2007 s skoraj
182 milijoni evrov prihodkov in izkazala dobiček v višini 420
tisoč evrov. Rezultat bo višji kot v letu 2 0 0 6 in boljši od planiranega, vendar v skladu z dolgoročnim planom in strategijo podjetja. Od januarja do vključno novembra letos so
prepeljali skupaj 1.063.880 potnikov, kar je za 11 odstotkov
več kot v enakem obdobju lani in za osem odstotkov nad
planom za letošnje leto. Prav tako so za devet odstotkov povečali število rednih letov in kar za 19 odstotkov povečali
število čarterskih letov ter v primerjavi z lanskim letom izboljšali tudi odstotek zasedenosti kabine, ki v povprečju
enajstih mesecev znaša 67,61 odstotka. Na področju vzdrževanja letal za tuje naročnike so v obdobju januar-november presegli plan za 14 odstotkov, kar predstavlja 30 odstotkov več prihodkov v primerjavi z enakim obdobjem v lanskem letu.
Nadzorni svet je potrdil tudi plan za prihodnje leto. V letu
2008 Adria Airways načrtuje osemodstotno rast prihodkov
in 17-cdstotno rast števila potnikov ter povečanje števila letov za 19 odstotkov, kar naj bi tudi izkazalo rezultat v čistem
izidu poslovnega !eta v višini sedemsto tisoč evrov. Š. Ž.

LJUBL)ANA

Začrtali delo Obrtne zbornice Slovenije
Sredi decembra se je na redni seji pred iztekom leta sestala
tudi skupščina Obrtne zbornice Slovenije, ki se bo prav po
spremembah statuta v skladu z novim obrtnim zakonom
poslej imenovala Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
Kot vsako leto ob tem času so tudi tokrat na skupščini predvsem začrtali delo v prihodnjem letu in sprejeli finančni načrt, pri čemer pa je bilo največ razprave o delitvenem razmerju poslej enotne članarine med zbornico na državni ravni in območnimi zbornicami. Z večino so sprejeli razmerje
37,5 proti 62,5 v korist območnih zbornic, pri čemer naj bi
OPZS financirala tudi stroške pobiranja članarine, stroške
informacijskega sistema ter zagotavljala dodatna sredstva
za manjše območne obrtne zbornice. Skupščine se je udeležil tudi minister za gospodarstvo Andrej Vizjak, ki je obljubil obrtnikom v prihodnjem letu ponovno uvedbo olajšav za
investiranje. Š. Ž.

Stanovanjski sklad Republike Slovenije je objavil razpis za prodajo 364 tržnih stanovanj, od tega i88
na Gorenjskem.
ŠTEFAN

ŽARGI

Ljubljana - V soboto je Stanovanjski sklad Republike Slovenije v dnevnikih objavil
razpis za prodajo 364 tržnih
stanovanj, od tega bo dobra
polovica - 188 stanovanj na
Gorenjskem. Cene tržnih
stanovanj so po krajih različne; za 1 4 2 stanovanj na Sotočju v Kranju bo cena med
vsemi najvišja - 1 . 5 6 0 evrov
za kvadratni meter, po ceni
jim sledi 4 6 stanovanj na
Prešernovi cesti na Jesenicah
po 1 . 4 0 0 evrov za kvadratni
meter, medtem ko so najcenejša stanovanja v Novem
mestu po 1.200 evrov za kvadratni meter (v vseh naštetih
cenah je že vključen 8,5odstotni davek). Razpisana je
tudi prodaja stanovanj v Postojni in Mariboru. Rok izročitve stanovanj je v Kranju
najkasneje do 1. oktobra
2 0 0 9 , na Jesenicah pa 1. avgusta istega leta.
Prednostne kategorije pri
nakupu tržnih stanovanj sta-

novanjskega sklada so mlade družine, družine, ki niso
mlade, gibabio ovirane osebe in invalidi ter mladi pari
in drugi. Dodatna prednost
je varčevanje v Nacionalni
stanovanjski varčevalni shemi. Znotraj prednostnih kategorij mlade družine in
mladega para pa je še dodatna prednost prvo reševanje
stanovanjskega vprašanja.
Na prodanih stanovanjih
Sklad tudi v tem razpisu

uveljavlja predkupno pravico, vpisano v zemljiško knjigo, in sicer za obdobje desetih let Kupci stanovanj bodo
lahko kupljeno stanovanje v
obdobju desetih let od sklenitve prodajne pogodbe odtujili ah obremenili le na
podlagi pisnega soglasja
Sklada in v posebej določenih primerih.
Ob prijavi za nakup stanovanja bodo morali zainteresirani kupci vplačati tudi

znesek za resnost ponudbe v
višini pet tisoč evrov. Vplačani znesek s e bo izbranim
kupcem vštel kot del are, neizbranim kupcem pa se bo
znesek vrnil najkasneje do 3.
aprila 2 0 0 8 . Plačilni pogoji
so: , 1 0 odstotkov cene,
zmanjšano za aro, ob sklenitvi pogodbe, 75 odstotkov
kupnine 30 dni pred izročitvijo stanovanja in 15 odstotkov ob izročitvi. Stanovanjski sklad Republike Slovenije bo vloge sprejemal od 28.
januarja do vključno 1 1 . februarja 2 0 0 8 , ko se prodaja
tudi uradno začne. Izbor
kupcev bo potekal 27. marca
2008, kupd pa bodo o izboru obveščeni najkasneje do
3. aprila 2 0 0 8 . Obrazec za
vloge bodo lahko zainteresirani kupci brezplačno dobili
na sedežu Stanovanjskega
sklada - Poljanska cesta 31 v
Ljubljani, obrazec pa bo dostopen tudi na spletni strani
www.stanovanjskisklad-rs.si
ali www.ssrs.si pod rubriko
Prodaja tržnih stanovanj.
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Promocija
kmetijskih proizvodov
vlada je sprejela uredbo o izvajanju ukrepov
informiranja in promocije kmetijskih proizvodov.
MATJAŽ GREGORIČ

Ljubljana - Vlada je na letošnji zadnji seji spre;ela Uredbo o izvajanju ukrepov informiranja in promocije kmetijskih proizvodov, ki je podlaga za pripravo javnega poziva k oddaji programov informativnih in promocijskih
akcij kmetijskih proizvodov
na trgih EU in tretjih držav.
Ti so sofinancirani s strani
EU in Slovenije. Uredba o izvajanju uredb Sveta in Ev-,
ropske komisije o ukrepu informiranja Ln promocije
kmetijskih proizvodov omogoča koriščenje sredstev iz
Evropskega
kmetijskega
sklada za namen promocije.
Namen ukrepa je finančno
podpreti informativne in
promocijske akcije s ciljem
povečati ugled kmetijskih
proizvodov s poreklom v EU.
Programe, ki jih mora odobriti Evropska komisija, z
največ 50 odstotki dejanskih
stroškov financira EU, do 30
odstotkov Slovenija, razliko
pa zagotovijo predlagatelji
programa. Upravičenci do
sredstev za ta ukrep morajo
predstavljati pridelovalce in
predelovalce kmetijskih proizvodov in so na nacionalni
ravni reprezentativni za posamezni sektor pridelave ali
predelave. Za izvajanje ukrepa je pristojna Agencija RS
za kmetijske trge in razvoj
podeželja (ARSKTRP), ki
vsako leto objavi javni poziv
za zbiranje predlogov programov. Nato jih komisija, ki
jo za ta namen imenuje direktor ARSKTRP, prouči in
oceni. Izbrani programi se
posredujejo v izbor Evropski
komisiji, Predlagatelji programov, ki pridobijo sredstva, morajo vso dokumenta-

cijo hraniti še najmanj pet let
od datuma izplačila zadnjega
zneska iz pogodbe.
Poleg tega je vlada podala
soglasje k letnemu poročilu
Sklada kmetijskih zemljišč
in gozdov (SKZG) za leto
2 0 0 6 in k programu dela ter
finančnemu načrtu za tekoče leto. Sklad je v lanskem
letu dosegel dobre rezultate,
saj je za 48 odstotkov presegel pričakovano poslovanje.
S K Z G je lani ustvaril presežek prihodkov nad odhodki v
vrednosti 6 , 9 1 milijona evrov. K temu je bistveno prispevalo dobro gospodarjenje
z gozdovi, kjer so prihodki
višji za 7 9 odstotkov, prihodki iz naslova prodaje zemljišč pa za 57 odstotkov. Oben e m so se celotni odhodki
zmanjšali kar za 1 9 odstotkov. Presežena sredstva se
bodo v pretežni meri namenila za oblikovanje vira sredstev za financiranje nakupa
kmetijskih zemljišč in gozdov v skladu s programom,
preostali del pa se kot namenska sredstva ohranja za
izplačila odškodninskili zahtevkov ter za izvajanje načrtovanih ukrepov v zavarovanih območjih. Program za
leto 2007 predvideva zmanjšanje skupnih lastnih prihodkov za 1 8 odstotkov v primerjavi z letom 2 0 0 6 , skupni lastni odhodki pa se bodo
povečali za 25 odstotkov.
Slednji se bodo povečali pretežno zaradi večjega vlaganja
v vzdrževanje kmetijske infrastrukture in melioracije
ter zaradi predvidenega plačila odškodnin za nezmožnost uporabe zemljišč. Kljub
temu pa b o S K Z G v letošnjem letu posloval s presežkom, predvidoma v višini
1 8 0 . 0 0 0 evrov.

Glasov stenski
koledar 2008

Naročite ga lahko po telefonu 04/201-42-41, po e-mailu;
narocnine@>g-glas.si, na naSi internetni strani
www.gorenisl(iglas.si ali se oglasite na naši novi lokaciji,
na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju (nasproti glavne avtobusne postaje)!

Gorenjski Glas

Za vos beležimo čas

cveto.zaplotnik@g-glas.si

Skupna kmetijska politika
pred novimi izzivi
Evropska komisarka za kmetijstvo in razvoj podeželja Mariann Fischer Boel je pred kratkim predložila svoje zamisli za racionalizacijo in posodobitev skupne evropske kmetijske politike.
MARIANN FISCHER BOEL

Članek o pregledu skupne
evropske kmetijske politike
in pogledih na nadaljnji razvoj je komisarka pripravila
tudi za Gorenjski glas.
"Ta projekt sem poimenovala "pregled zdravstvenega
stanja skupne kmetijske politike". To seveda ne pomeni,
da je skupna kmetijska politika bolna. Radi bi jo le temeljito pregledali in se tako prepričali, da se lahko odzove
na izzive in priložnosti, s katerimi se srečujejo kmetje v
21. stoletju. Odkar smo leta
2 0 0 3 začeli z reformami
skupne kmetijske politike, je
prišlo do velikih sprememb;
tržna usmerjenost, dobro
počutje živali, skrb za okolje
in vaistvo potrošnikov so postali novi ključni pojmi, ki
jih uporabljamo, ko govorimo o kmetijski politiki.
E U zdaj sestavlja 27 držav.
Svet, ki Unijo obdaja, se
spreminja, kar sproža nova
vprašanja, kot so globalizadja, podnebne spremembe in
novi vzorci trgovanja z močnejšo konkurenco. Skupna
kmetijska politika mora to
upoštevati.
S "pregledom zdravstvenega stanja" se zato žeUm
osredotočiti na tri glavna
vprašanja: kako bi lahko bil
sistem neposrednih pomoči
učinkovitejši in enostavnejši, kako prilagoditi instrumente za podporo trgu, da
bodo učinkoviti v svetu, v
katerem živimo, in kako se
spoprijeti z novimi izzivi,
kot so podnebne spremembe, razvoj in uporaba biogoriv, gospodarjenje z vodami
in zaščita biotske raznovrstnosti?

Odprava
obremenjujočih pravil
V poenostavitev pravil
skupne kmetijske politike
smo že vložili veliko truda. S
"pregledom zdravstvenega
stanja" pa nadaljujemo s prizadevanji za odpravo obremenjujočih pravil, ki otežujejo življenje tako kmetom
kot administracijam.
V nekaterih državah članicah so v okviru sheme enotnega plačila velike razlike
med proizvodno nevezanimi
plačili, ki jih prejemajo posamezni kmetje. Zaradi pravičnosti bi nekatere nacionalne vlade te razlike rade
zmanjšale. Plačila bodo zato
morala biti bolj medsebojno

Mariann Fischer Boel
usklajena, kot so sedaj, in sicer znotraj regij ali celotne
države članice, ne pa v vsej
Evropski uniji. Naslednji cilj
so pravila navzkrižne skladnosti, ki jih lahko še izboljšamo in prilagodimo za učinkovito spoprijemanje z novimi izzivi. Biti morajo jasna
in dosledna ter morajo temeljiti na merljivih kriterijih.
Pravila bodo tako postala bolj
razumljiva in zmanjšale se
bodo administrativne formalnosti. Poudariti moram,
da pravil ne nameravamo
opustiti, saj evropskim potrošnikom in davkoplačevalcem jasno kažejo, da je denar, ki ga namenijo ta skupno kmetijsko politiko, dobro
porabljen. .

izvozna nadomestila, mlečne kvote in praha. Podrobno
bomo proučili tudi intervencijo, t. j. javni odkup presežene proizvodnje. Menim,
da mora ta služiti svojemu
prvotnemu n a m e n u prave
varnostne mreže, še zlasti
zato, ker so tržne cene danes
tako ugodne.

Kako opustiti nnlečne
kvote?
Z dokumentom o "pregledu zdravstvenega stanja" želimo najti primeren odgovor
na vprašanje, kako postopno
opustiti mlečne kvote, ki
ostajajo v veljavi do leta
2 0 1 5 . Pridelovalcem mleka
in predelovalni industriji

Naša politika razvoja podeželja je zelo uspešna. Prepričana sem, da nam bo v prihodnosti v veliko pomoč
pri prilagajanju na nove svetovne in lokalne izzive
Časovni okvir je primeren
za' iskanje učinkovitih rešitev. Cene kmetijskih izdelkov na svetovnem trgu so visoke in pričakovati je, da
bodo takšne tudi ostale. Na.
podlagi tega pozitivnega razvoja se lažje odločamo glede
prihodnosti nekaterih instrumentov "stare skupne
kmetijske politike", kot so

moramo zagotoviti "mehak
pristanek", tako da se bodo
lahko novim razmeram prilagodili s tehničnega in finančnega vidika. Menim, da
bi zato morali do leta 2 0 1 5
postopno povečevati mlečne
kvote. Poleg tega moramo
proučiti ukrepe, s katerimi
b o m o pomagali pridelovalcem mleka iz tistih regij EU,

ki so zelo odvisne od proizvodnje mleka.
Praha je še en tržni ukrep,
ki bo ukinjen. Pred kratkim
smo za sezono 2008 ukinili
praho, s čimer smo zmanjšali pritisk na trg z žiti. S "pregledom zdravstvenega stanja" nameravamo p r ^ o dokončno odpraviti. Za to obstajata dva dobra razloga. Prvič, menim, da ni smiselno,
da se, kljub temu da kmetje
zdaj prejemajo nevezana plačila, uporablja mehanizem
za uravnavanje ponudbe.
Drugič, glede na naraščajoče
povpraševanje po žitih na
svetovnih trgih ni nobenega
razumnega razloga za umetno omejevanje proizvodnih
zmogljivosti.
Kljub temu pa je shema za
praho prinesla veliko koristi
za okolje, zato moramo na
podlagi "pregleda zdravstvenega stanja" sprejeti ukrepe,
s katerimi bomo te koristi
ohranili. Zagotovo obstajajo
boljša sredstva za dosego
tega cilja, najverjetneje pa ga
bomo dosegli s politiko razvoja podeželja.
Naša politika razvoja podeželja je zelo uspešna. Prepričana sem, da nam bo v prihodnosti v veliko pomoč pri
prilagajanju na nove svetovne in lokalne izzive, kot so
upravljanje z vodami, podnebne spremembe, zagotavljanje biotske raznovrstnosti
in zmanjševanje pritiska na
okolje zaradi intenzivnega
kmetovanja. Zato menim, da
je smiselno, da se več sredstev, namenjenih za neposredna plačila kmetom, prenese v proračun za razvoj podeželja.
Upam, da bo dokument,
ki sem ga predstavila, sprožil konstruktivno razpravo.
Organizirali smo že prvo
javno obravnavo, ki je potekala v začetku decembra,
glede na pomembnost sprememb v sektorju mleka, pa
je januarja 2 0 0 8 predvidena
tudi posebna konferenca o
mleku.
Pomembno pa je tudi, da
slišimo mnenje ljudi, na katere naša politika neposredno vpliva. Zato želim, da
kmetje in drugi zainteresirani na m o j e m
blogu
(http://blogs.ec.europa.
eu/fischer-boel/) napišejo
svoje komentarje. Preden
bom maja 2 0 0 8 predložila
konkretne predloge, bi želela, da bi bila pred tem opravljena čim bolj obsežna razprava na to temo."

PREJEU S M O

Dan
samostojnosti
in enotnosti
države Slovenije
Mala republika
iz številne družine
se želela je osamosvojiti,
želela je po svoji poti iti.
Tej republiki je Slovenija
bilo ime.
Leta iggo smo se na
plebiscitu odločili,
da se osamosvojimo,
Jugoslavijo mi zapustimo.
In to se res zgodi.
Na današnji dan 26. decembra
so rezultate razglasili
in mi smo samostojno
državo
Slovenijo dobili.
Letos mineva ž e 3 7 tet,
ko naša država svobodno
zre v svet.

-

Je mnogi niso prepoznali,
niti vedeli, kje je..
A smo Slovenci združili se,
prebudili zavest pripadnosti,
ljubezen do domovine,
do polj in planin,
do mest in vosi
kjer se slovensko govori.
Dan samostojnosti in
enotnosti
je za nas velik dan.
Praznik slovenskega
naroda,
bil zato je osnovan,
da 2y junija naslednje leto
slovesno razglašena je bila
SUVERENA
SLOVENIJA.

DRŽAVA

MIRA BUNJEVAC

Zupan priznal
napake pri
pozidavi
Kranjske Gore
Gospod novinar Blaž Račič
(Delo, 28. n.) in gospa novinarka Urša Petemel (GG, 30.
11.) poročata o vstaji svetnikov
v Kranjski Gori, ki so se lotili
župana gospoda Žerjava.
Dovoljujem si komentirati le
nekatere neresnične navedbe
peterice, ki se nanašajo na
prostor in pozidavo.
1. "V kraju rastejo arhitekturna skrpucala!"
Ni res! Gradnje ne bi dobile
gradbenih dovoljenj (za to skrbi Upravna enota), če ne hi
upoštevale vseh določil PUP.
Če so grde, so zato, ker so taka
(grda) določila PUP. S temi
določbami pa župan, gospod
Žeijav nima nič, saj so mu jih
sprgeli v mandatih pred njim
oziroma ima z njimi opraviti
toliko, kot z najve^im tujkom
(smo prijazni)
p Kranjski
Gori: novim hotelom Prisank.
2. "Slab Odlok, ki ga je
Ustavno sodišče razveljavilo!"
Ni res! Odlok je bil nezakonit. ne pa dober ali slab. Povsem enak odlok Bi občinska
uprava v času skoraj dveh let,
kolikor.je trajal^^bravnava na
Ustavnem sodišči, povsem legalno in zakonito lahko pripravila vsaj trikrat, saj je zd legalno sprge^e potrebno tri do
štiri mesece časa. Krivda župana. gospoda Žerjava je le v tem,
da kljub temu, daje bil opozorjen na nezakonitost, ni ufutzal
pripraviti in sprejeti enakega
Odloka po zakoniti poti.
J. "Odgovornost za slabo
vodo v vodovodnem omrežju
Kranjske Gore!"

Ni njegova! Za Jhnkcioniranje komunalne infrastrukture
imajo občine praviloma javna
komunalna podjetja.
Tudi
Kranjska
Gora.
Program
vzdrževanja, obnove, dogradnje, nadgradnje... vodovodnega omrežja je njihova naloga
(za to so bili ustanovljeni) ne
županova. Krivda
župana,
gospoda Žerjava je le, da tega
programa ni zahteval od pristojnih.
DAMJAN JENSTERLE,

arhitekt

Promet že po
novi cesti
Odsek avtoceste od Podtabora do Peračice je zgrajen. Prebivalci zgornje Gorenjske smo
veseli, da gradnja avtoceste
lepo napreduje. Žal pa me,
verjetno še marsikoga, vedno
znova zaboli, ko zagledam
ogromen, delno že asfaltiran
teren za cestninsko postajo takoj za viaduktom Peračica.
Ali res ni bila mogoča kakšna
druga rešitev? Alije bilo res potrebno uničiti toliko zemlje,
porabiti toliko betona in a^alta in ne nazadnje toliko tudi
našega denarja zato, da bo tu
stala cestninska postaja, ki bo
uporabna le kakšno leto ali
dve, do uvedbe elektronskega
cestninjenja. Ali res ni bilo mogoče preurediti v cestninsko postajo, za čas do uvedbe elektronskega cestninjenja že zgrajenega platoja pred karavanškim predorom, s katero bi zajeli ves tranzitni promet, nam
prebivalcem zgornje Gorenjske
pa bo kot odškodnino za nevšečnosti, ki jih lokalnemu prebivalstvu vedno povzroča avtocesta, dali še kakšno leto brezplačne vožnje v bodočo pokrajinsko prestolico. Cestninska

DAVČNI URAD KRANJ SPOROČA

Selitev v nove poslovne prostore
Davčni urad Kranj se bo v prvih dneh Januarja 2008 preselil v nove poslovne prostore na
Koroški cesti 21, v Kranju. Na nov sedež
Davčnega utada Kranj s e bo v prvih dneh januarja 2 0 0 8 v celoti preselila tudi Izpostava Kranj,
tako da bodo davčni zavezanci, ki spadajo v
pristojnost Izpostave Kranj, predvidoma od 7.
januarja 2008 dalje, vse zadeve urejali na novem sedežu.
Doslej smo poslovali kar na treh lokacijah, na
Slovenskem trgu 2. Gregorčičevi ulici 8 ter Slovenskem trgu 1, kjer je Izpostava Kranj, v ijovih
poslovnih prostorih pa bomo vsi združeni na eni
lokaciji. S selitvijo v nove prostore bo opravljena tudi reorganizacija pošlovanja davčnega
urada. Del nalog, ki jih davčni urad sedaj opravlja na različnih lokacijah, bo 2 novim letom centraliziran in prenesen na sedež davčnega urada. S tem bo izvedena racionalizacija delovnih
postopkov, poenostavitev, poenotenje in posodobitev dela z davčnimi zavezanci. Zavezancem bodo tako zagotovljene kvalitetnejše in hi- trejše storitve.
Trenutno na Davčnem uradu Kranj delo opravljajo kontrolorji vseh pravnih oseb, ki s o v pristoh
nosti davčnega urada in samostojnih podjetnikcnr
posameznikov z območja Izpostave Kranj. S selitvijo davčnega urada in z njegovo centralizacijo
s e bodo tudi kontrolorji vseh drugih samostojnih
podjetnikov posameznikov in knjigovodje, ki
delo opravljajo na davčnih izpostavah Jesenice,
Radovljica, Skofla Loka in Tržič, preselili na nov
sedež Dsnrčnega urada Kranj, to je rta Koroško

cesto 2 1 . Na nivoju navedenih lokalnih izpostav
š e vedno ohranjamo servis davčnim zavezancem, fizičnim osebam, ki pa ga nameravamo š e
Izboljšati in posodobiti.
Od 14. januarja 2008 dalje bodo davčni zavezanci tudi vse davčne zadeve, povezane s poslovanjem pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, lahko urejali pri davčnem
kontrotorju na novem sedežu Davčnega urada
Kranj, Koroška cesta 2 1 . Kranj. Seveda bodo
lahko, tako kot do sedaj, vse obračune, napovedi in vloge š e vedno oddajali na davčni izpostavi, kjer bodo lahko dobili tudi vsa zahtevana
potrdila. Davčne obračune pa nam lahko pošiljajo tudi elektronsko, preko sistema eDavki.
Ob tej priložnosti tudi vabimo vse davčne zavezance, ki sistema eDavki še ne uporabljajo,
da preizkusijo možnost elektronskega poslovanja z davčno upravo in izkoristijo vse prednosti
in prihranke, ki jih ta prinaša. Širok spekter
tovrstnih storitev Davčna uprava Republike
Slovenije ponuja na spletni strani
http://edavki.durs.si.
Za vsa vprašanja smo in bomo tudi v prihodnje dosegljivi .na informacijski telefonski številki
Davčnega urada Kranj 0 4 / 2 3 7 1 - 1 7 4 , vprašanja pa nam zavezanci lahko posredujejo tudi
preko telefaksa številka 0 4 / 2 3 7 1 - 1 2 1 , z
navadno pošto ali na elektronski naslov
gp.dur&4<t@gov.si.
Cilka Habjan
direktorica

postaja in kasneje elektronsko
cestninjenje, ker ni primerne
vzporedne ceste do bodočega
pokrajinskega središča, bo razdelilo bodočo Gorenjsko pokrajino dokončno na dva dela.
Bogatejši južni del in revnejšo
zgornjo Gorenjsko, ki bo prav
zaradi nje postala še revnejša.
Za vsak opravek v bodočem
pokrajinskem središču in za
vožnjo v službo bomo morali
prebivalci zgornje Gorenjske
že na ozemlju svoje pokrajine
plačati cestnino.
Bodoča cestninska postaja
bo to tnejo prva dokončno zakoličila.
AVGUST MENCINGER,

Radovljica

Državljanska
nepokorščina
proti dimnikarski
zakonodaji

Koordinacijski odbor Vseslovenske civilne pobude "Dimnik" (VCP) se Je odločil za poziv vsem državljanom Slovenije na splošno državljansko nepokorščino oz. bojkot vseh
dimnikarskih storitev.
A) RazU^ so naslednji:
1. Vsa zakonodaja za to dejavnost. da ne navajamo raz-

nih členov, ki večini ne pomagaJo,Je narejena za dimnikarski lobi, ki Jo je tudi sam pripravil in Je protiustavna, ki
tepta tudi osnovne človekove
pravice.
2. Z zakonodajo, zlasti s
koncesijsko uredbo, si Je vzelo
vse pravice ministrstvo za okoIJe in prostor (MOP) in še posebej dimnikarji.
Državljani
oz. uporabniki nimamo nobene pravice, kar je skregano z
vsako loffko, saj bi morali biti
ravno slednji na prvem mestu.
3. Dimnikarji lahko pridejo
v hišo. kadar hočejo in zahtevajo denar - delo ni važno. Če
ni nič delal (ker ni bilo potrebe) in se mu zahtevani znesek
plača, je požarna varnost zagotovljena. Ce pa se mu ne plača. pa požarna varnost ni zagotovljena in sledi kazen: izterjava. sodišča, rubež TR, itd.
Celo detektive angažirajo, da
pridno do denarja. Poudariti
je potrebno še. da vsi niso tako
pokvarjeni.
4. Vse te ugodnosti si je dimnikarski lobi napisal sam (nekaj njih) v raznih uredbah in
Vlada Jim Je to potrdila.
B) Od Vlade zahtevamo:
1. Takojšnjo razveljavitev
koncesijske uredbe in vseh pripadajočih uredb, pravilnikov
in navodil.
2. Takojšnjo razveljavitev
vseh koncesijskih pogodb.
J. Navedene zahteve smo
poslali vsem odgovornim dr-

žavnim institucijam, od katerih pričakujemo ukrepe v roku
JO dni.

C) Državljanom oz. uporabnikom predlagamo:
1. Splošno državljansko nepokorščino oz bojkot dimnikarskih storitev, razen tistih,
ki Jih bodo sami naročili in
kjer bodo želeli. (Zdravnika si
lahko izbereš, dimnikarja si
pa ne smeš!?)
1. Dimnikar lahko izvaja
svoje storitve na osnovi ponudbe in naročila
uporabnika
(spoštovanje načel Zakona o
varstvu potrošnikov).
3 . Predlagamo, da v s i uporabniki upoštevajo naše priporočilo do dosega naših zahtev.
Če bo potrebno, bomo pa šli
sami v zapor (jih bo potrebno
še dodatno zgraditi).
ODBOR V C P

R S . ; Ker MOP s podelitvami koncesij obrtnikom, brez
potrebne in zahtevane strokovne izobrazbe, krši vse Zakorte,
sprašujemo, kje so pristojne in
odgovorne inšpekcije?
Glede na to, da vemo, kaj
dela Obrtna zbornica, se ne
čudimo njeni brezbrižnosti za
izobrazbo in kvaliteto dela
obrtnikov. Zato
podpirajo
amatersko in "šlampasto" ter
neodgovorno početje MOP, ker
imajo nekateri odgovorni od
tega korist.

MOJE DELO, spletni marketing, d.o.o.

MojeDelo.com
"» I2»MI HbHOONOST

Proletarska 4, 1 0 0 0 Ljubljana. Slovenija, T: 01 520 58 19
VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSLITVENIH OGLASOV <300 - 500)
NA: www.moiedelo.com.info@mojed0lo.com

DM QTECH Inženir m/ž - kakovost
in tehnologija (Kranj)
Od kandidata pričakujemo: dokončano univerzitetno ali visoko izobrazbo strojne smeri, znanje angleškega jezika, poznavanje programskih orodij. Iztiranemu kandidatu nudimo dinamično delo z obilo izzivi in priložnostmi v okviai koorporacije Goodyear;
tehnologijo, ki sledi svetovnim trendom; stimulativno
nagrajevanje v skladu z rezultati dela; možnost stalnega izpopolnjevanja. SavaTires, d. o. o.. Škofjeloška 6, 4000 Kranj, prijave zbiramo do 9. 1. 2008.
Več na www.mojedelo.com.

Komercialist na terenu - Gorenjska m / ž
(Gorenjska)
Odgovorni boste za kontaktiranje z odgovornimi v
gostinskih lokalih In v trgovinah; predstavitev in svetovanje na terenu. Nudimo: službeno vozilo; stimulativno plačilo vezano na vaše uspehe. Pričakujemo
izkušnje na področju prodaje; pripravljenost na delo
v dinamičnem In izzivov polnem okolju; veselje do
dela z ljudmi; doseganje načrtovanih rezultatov; vozniški Izpit kategorije B. Europet, d. o. o.. Tkalska ulica 16a,, 3 0 0 0 Celje, prijave zbiramo do 10. 1.
2008. Več na www.mojedelo.com.

DM odgovorni projektant m/ž (Kranj)
Od kandidata pričakujemo: končano višjo, visoko ali
univerzitetno izobraztx) strojne smeri, zaželen strokovni izpit, znanje angleškega jezika, poznavanje
osnov projektiranja In poznavanje krmilnih sistemov,
primerne psihofizične sposobnosti, poznavanje programa AutoCAD. Sava Tires, d. o. o., Škofieloška
6, 4000 Kranj, prijave zbiramo do 9. 1. 2008. Več
na www.mojedelo.com.

Vodja marketinga m / ž (Šenčur)
Zaposliti želimo vodjo mari<etinga in tržnega komuniciranja za območje Slovenije. Delovno mesto obsega naloge, kot so vodenje aktivnosti povezane z marketingom in tržnim komuniciranjem.
Delovno mesto bo v Šenčurju. 3L, d. o. o., Golnik 170, 4204 Golnik, prijave zbiramo do 10. 1.
2008. Več aa www.mojedelo.com.

Delavec v skladišču m/ž (Kranj)
Iščemo delavca v skladišču z delovnimi izkušnjami
pri podobnih delih. Ostale zaželene prednosti so
poklicna ali srednja šola kemijske smeri, ekološka
ozaveščenost, osebna urejenost, Izpit za viličarja.
Delo je v skladišču, ter po potrebi delo na terenu.
Ekol, d. o. o., Laze 18a, 4000 Kranj, prijave zbiramo dO 9 . 1 . 2 0 0 8 . Več na www.mojedelo.com.

Delavec/ka v proizvodnji (Gorenjska in osrednjeslovenska regija)
Za večja, uspešna slovenska podjetja, Ki poslujejo
na območju Gorenjske in Osrednjeslovenske regije, iščemo delavce in delavke v proizvodnji. Nudimo: eno-, dvo- ali večizmensko delo, redno plačilo,
vsak mesec plačilo 1 / 1 2 regresa. I.S.S., d. o. o.,
Koroška cesta 53c, 4000 Kranj, prijave zbiramo do
1 2 . 1 . 2008. Več nawww.mojedelo.com.

Voznik tovomih vozil m/ž (Kranj)
Iščemo voznika tovomih vozil z vozniškim dovoljenjem kategorije C in E z možnostjo pridobitve llcerv
ce za prevoze. Prednosti so dovoljenje za prevoz
nevarnih snovi ADR, izpit za viličaija, izpit za upravljanje s kamionskimi dvigali, ekološka ozaveščenost, ter osebna urejenost, Ekol, d. o. o.. Laze 18a,
4000 Kranj, prijave zbiramo do 9 . 1 . 2008. Več na
www. mojedeto.com.
Specialist za tržno komuniciranje m / ž (Kranj)
Smo mednarodno razvojno podjetje z IT področja, ki
je za svoje poslovne uspehe prejelo nazive, kot so:
Slovenska srebrna gazela 2005, Gorenjska gazela
2005, Rnalist izbora za Najpodjetniško idejo. Najboljši na Infosu. Pričakujemo samoiniciativno in prodorno oseljo, ki razume principe tržnega komuniciranja v B2B okolju, negovanja partnerskih odnosov
In graditve novih poslovnih povezav. Euro Rus, d. o.
o., Ul. Lojzeta Hrovata 4c, 4000 Kranj, prijave zbiramo do 1 0 . 1 . 2008. Več naw»Av.mojedeIo.com.

Delavci/ke tehnične smeri (Gorenjska In
osrednjeslovenske regija)
Za uspešna podjetja, ki poslujejo na območju Gorenjske in Osrednjeslovenske regije iščemo elektro,
strojne in lesne tehnike ter oblikovalce kovin. Nudimo: delo v proizvodnji, na terenu ali trgovini, redno
plačilo, vsak mesec plačilo 1 / 1 2 regresa. I.S.S., d.
o. o.. Koroška cesta 53c, 4000 Kranj, prijave zbiramo do 1 2 . 1 . 2008. Več na wwvi/.mojedelo.com.
Vodja proizvodnje m / ž (Škofja Loka)
Pričakujemo: VII. stopnjo izobrazbe tehnične
smeri, izkušnje na podobnem delovnem mestu.
Nudimo: delovno razmerje za nedoločen čas s 6mesečnim poskusnim delom, malica organizirana
na delovnem mestu, napredovanje, izobretževanje, GSM telefon, prenosni računalnik. Sibo G, d.
o. o., Hafnerjevo naselje 126, 4220 Škofja Loka,
prijave zbiramo do 1 3 . 1. 2008. Več na www/.mojedelo.com.
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Odgovorletališče Lesce
Katarini Stanonik Roter s
Sklada kmetijskih zemljišč
in gozdov RS
Sklad kmetijskih zemljišč i«
gozdov RS s tem, da onemogoča Občini Radovljica pridobiti
gradbeno dovoljenje za prestavitev vzletno-pristajaJne steze
letališča Lesce:
- deluje v naspro^u z interesi
države Slovenije - letališče Lesce je po Sklepu Vlade RS
(ULRS y8/o6) civilno javno
letališče, torej objekt prometne
infrastrukture
regionalnega
pomena;
• dduje v nasprotju z interesi
Občine Radovljice - letališče
Lesce ima pomembno mesto v
Razvojnem programu Občine
Radovljica do leta 20jj, v sprejeti Strategiji razvoja letališča
Lesce, itd;
- in povzroča gospodarsko
Škodo - namenskih 2,4 milijona
evrov, ki jih je nakazal DARS,
že 15 mesecev "leži" na računu
Občine Radovljica in izgublja
vrednost.
Ce je bilo v več kot šestdesetih
letih neprekinjenega obratovanja letališča v zvezi z opredelitvijo namembnosti in rabe zemljišč storjenega morebiti kaj premalo ali pa preveč je to po eni
strani razumljivo, saj so se
predpisi v tem času spreminjali
neštetokrat: po drugi strani pa
smo sedaj, ko je zaradi izgradnje avtoceste nujna prestavitev
vzletno-pristajalne steze, to
dolžni storiti.
Vaše bojazen pred očitki negospodamosti iz revizij Računskega sodeča RS v tem primeru
ni na mestu; slabo vest imgte
za tiste podvige Sklada in njegovih bivših direktorjev, ki smo
jih imeli priložnost v preteklih
letih spremljati vjavnih občilih.
Več kot 60-letna tradicija
najuspešnejšega letalskega centra v Jugoslaviji in Sloveniji;
tri svetovna prvenstva v padalstvu; stotine vzgojenih jadralnih in motornih pilotov, padalcev in modelarjev ter mesto
in pomen, ki bi ga letališče Lesce moralo imeti v gorenjskem
turizmu so argumenti, zaradi
katerih se mora nehati z mrcvarjenjem letališča in takoj začeti z njegovim posodabljanjem.

PISMA, ZANIMIVOSTI
Kdaj v Kranju
spominski park
žrtvam povojnih
pobojev?
Ob odkrivanju grobišč povojnih pobojev po vsej Sloveniji, kar znova in znova
spremljamo zadnje čase, pozabljamo na grobišče v Kranju. Mi, ki smo mlajše generacije, nikakor ne moremo
razumeti, kako so nekateri
komunisti povojno obdobje
izkoristili za pobijanje in izživljanje nad ljudmi. Če je
večina grobišč po Sloveniji
odmaknjena od naselij in ljudi, postaja grobišče povojnih
pobojev v Kranju del urbanega naselja.
Po pripovedovanju prič naj
bi v grobišču ležalo okoli dvesto žrtev, p glavnem Slovencev iz bližnje okolice. Eno izkopano truplo je policija pred
leti že shranila. Grobišče leži
v majhnem gozdičku, v bližini kranjskega
pokopališča.
Nedaleč proč so odprti nov
nakupovalni center, še bližje
se bo gradilo
stanovanjsko
naselje, povsem zraven se že
gradi zabaviščni park.
Tisti, ki so bili v Beogradu,
se spomnijo
spominskega
parka svetega Save. Park je
nastal po tistem, ko so Turki
njegove kosti sežgali in raztrosili po travniku.
Povsod,
kamor je padel pepel, je prostor spominskega parka. Tudi
v Kranju že imamo primer
parka spomina, to Je Prešernov gaj. Prešernov gaj je zavarovan in razglašen za kulturni zgodovinski spomenik,
f lasti Mestne občine Kranj,
ki zanj tudi skrbi.
Zaradi
svoje zgodovinske vloge in pietete je prostor zasnovan kot
gaj, prostor počitka, duhovnega premišljevanja in kulturnega navdiha.
Menim, da bi v Kranju, na
kraju, kjer se nahaja grobne
pobojnih pobojev, morali postaviti spominski park. V spomin na gorje, kije bilo po vojni povzročeno s strani nekaterih komunističnih
posameznikov, v spoštovanje tem pobitim in v zadoščenje svojcem.
Ter v opomin bodočim generacijam, da se kaj takega ne
sme več ponoviti.

Sto let cerkvenega zbora
Jubilej so proslavili z izvedbo Schubertove maše in podelitvijo priznanj pevcem.
JOŽE KOŠNJEK

Naklo - Starosta nakelskih
cerkvenih pevcev Mirko Poličar, ki v župnijskem zboru
poje že 6 0 let, je v pregledu
stoletnega delovanja zbora
zapisal, da je pevsko življenje v župniji Naklo postalo
bolj znano po letu 1860, ko
je bil organist in cerkovnik
Jožef Legat, oče tržaško-koprskega škofa Jerneja Legata.
"•"••I-
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Začetek zbora pa je bil leta
1 9 0 6 , ko sta pevovodja in
organist Viktor Novinšek in
župnik Jakob Mrak ustanovila pevski klub Naklo, iz katerega so izšli vsi kasnejši cerkveni iij posvetni zbori. Cerkveni pevski zbor so po Novinšku in slepem organistu
Blažu
Potočniku
vodili
Tone Zelnik in njegov sin
Tine, Franc Zupan, Ivanka
Lukovšek, Jože Kožuh in

zadnja leta Andrej Zupan,
Melita Maček in Alenka
Bajt.
Jubilej zbora so proslavili
pri maši, ki jo je daroval domači župnik Janez Zupane.
V združeni zbor so se poleg
domačih pevk in pevcev
vključili še del vokalne skupine Odsev, mešani cerkveni pevski zbor z Olševka in
mešani pevski zbor Kres iz
Kovorja, spremljal pa ga je

godalni orkester Sine nomine iz Kovorja. Izvajali so
mašo Franza Schuberta. Kot
solisti so nastopili sopranistka Francka Šenk, tenorist
Jože Tišler in bas-baritonist
Marko Bajuk. Dirigiral je Andrej Zupan. Pevcem so za sodelovanje v zboru podelili
priznanja. Geslo cerkvenih
pevcev iz Naklega ostaja še
naprej Kdor poje, dvakrat
moli.
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Pevci pri slovesni maši pred glavnim oltarjem v nakljanski župnijski cerkvi.

Staroslovansko grobišče na Rodinah
Pri gradnji kanalizacije na Rodinah so odkrili 38 skeletnih grobov, ki jih arheologi umeščajo
v 9. in l o . stoletje. Kdo bo kril strošek konzervatorskih del?
A N A HAKTMAN

Žirovnica - Na Rodinah so
ob gradnji kanalizacije sredi
oktobra naleteli na staroslovansko grobišče. V sklopu izkopavanj, ki so potekala do
20. novembra, so odkrili 38
skeletnih grobov, Id jih arheologi na podlagi pridatkov
ZVONE KOBENTAR,
VALERIJ GRAŠIČ,
umeščajo v 9. in 10. stoletje.
direktor ALC Lesce
Kranj
"Gre za dokaj bogato najdišče. V kar 1 9 grobovih smo dobili pridatke; pojavljajo se
bronasti obsenčniki, polmesečasti uhani, prstani, okrotelefon: 04 201 42 00
gle fibule, železni noži. Najdišče se po kvaliteti najdb in
Njiofilo za objjvo iptejmumo po teklonij 04/J01-«-(», fjk«j 04/201-42-13 sli o«tmo M 8ltiv»«is»yi c«li 4.
pridmžuje
» Kwn)u M. po poiil - dopootdtfjkj inftliiludo 11.00 im! Cwa ojlajov in ponudb v mbilki- liftiJno ujoili« pomembnosti
bližnjima najdiščema v SmoJ A N E Z ROZMAN S.P. • ROZMAN BUS, LANCOVO g i , 4 2 4 0
kuču in Doslovčah. Kažejo na
RADOVL)ICA, T E L : 04/53 ' 5 2 4 9 . FAX: 04/53 0 4 2 3 0
dokaj gosto staroslovansko
M A D Ž A R S K E T O P L I C E : P U S T O V A N ) E 31. 1. - 3. 2. 2 0 0 8 ; T R S T :
poselitev tega prostora," je
R A Z P R O D A ) E 1 2 . i. 2 0 0 8
pojasnila arheologinja Judita
Lux iz Zavoda za varstvo kulKULTURNO D R U Š T V O LOŠKI ODER, S P O D N J I TRG 1 4 . 4 2 2 0
turne dediščine Kranj.
ŠKOFJA LOKA
Po ugotovitvah vodje izko5.1. ob 10. uri Metka Dulmin: NERODNA MIŠKA MARJANCA, lutkovpavanj Milana Sagadina je
na predstava, gostuje Teater za vse, SOBOTNA MATINEJA,
fKJsebnost grobišča na Rodiza IZVEN
nah izjemna velikost: "Odkri-

HALO - HALO GORENJSKI GLAS

info@g-glas.si

ti grobovi so izven obstoječega pokopališča, torej precej
daleč od cerkve sv. Klemena.
Poleg tega so nas domačini
opozorili na naključne najdbe človeških kosti tudi na
njivi zahodno od raziskanega
območja. Po starosti skeletov
sklepamo, da je jedro grobišča skoncentrirano okrog cerkve, kjer od 9. stoletja dalje
praviloma nastajajo grobišča.
Opraviti i m a m o z izjemno
velikim grobiščem, kakršna
so znana samo iz najpomembnejših prafarnih središč."

s t o l e t j a . / folo: jthiM ZVKDS

Z novimi najdbami pa so
se znova pojavili že znani
problemi. Ko so namreč v
preteklosti pri gradnji kanalizacije v Smokuču in Doslovčah naleteli na arheološka
najdišča, je občina Žirovnica
pokrila večji del stroškov arheoloških izkopavanj, ne pa
tudi kasnejših konzervatorskili del, češ da ji zakon tega
ne nalaga. V primem Rodin
je občina v izogib zapletom

poravnala vse stroške izkopavanj, znova pa zavrača poplačilo postizkopavalnih del. V
Zavodu za varstvo kulturne
dediščine Kranj si po drugi
strani prizadevajo, da bi občina plačala tudi konzervatorska dela. Problem je nastal,
ker vsaka stran po svoje tolmači določila zakona o varstvu kulturne dediščine. "Kakorkoli šo zahteve spomeniškovarstvene službe obreme-

Na Rodinah so odkrili 38 skeletnih grobov iz 9. in i o .
njujoče za občinske proračune, pa rezultati, do katerih
prihajamo, po našem mnenju daleč presegajo morebitne trenutne konflikte. Upamo, da nam bo kljub odklonilnim stališčem tako občine
kot države uspelo izpeljati
konservatorske postopke in
ohraniti najdbe kot dokument zgodnje zgodovine," je
v poročilu občini zapisal Sagadin.

Na podlagi 4. člena Pravilnika o denarnem prispevku za novorojence (Uradni
vestnik Gorenjske, št. 4/03) in 20. člena Statuta Ot>čine Jezersko {Uradni
vestnik Gorenjske, št. 20/01. 23/02, 28/03) je občinski svet Občine Jezersko na 8. redni seji dne 18. 12. 2007, sprejel
PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o denarnem prispevku za novorojence
l.člen
V Pravilniku o denarnem prispevku za novorojence (Uradni vestnik Gorenjske,
št. 4/03) se spremeni 4, člen tako, da glasi:
"Višina denarnega prispevka znaša za prvorojenca 500 EUR. za vsakega
nadaljnjega otroka se znesek poviša za 100 EUR.
O spremembi višine denarnega prispevka odloča občinski svet s sklepom na
predlog župana praviloma za vsako proračunsko leto posebej. Če za
posamezno proračunsko leto sklep o višini ni sprejet, velja do sprejetja odločitve o drugačni višini denarnega prispevka višina, kot je bila določena
nazadnje."

5. člen
Cene iz 2. in 3. člena tega sklepa se mesečno valorizirajo na osnovi
povprečnega indeksa za stanovanjsko gradnjo, ki ga mesečno objavlja G2S
- združenje za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala Slovenije.
6. člen
Z začetkom veljave tega sklepa preneha veljati Sklep o povprečni gradbeni
ceni koristne stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega urejanja zemljišč v Občini Jezersko za leto 2007 (Uradni vestnik Gorenjske, št.
37/06).
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7. člen
Ta skiep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske,
uporablja pa se od 01. januarja 2008 dalje.
Številka: 032-03/07-25
Jezersko, dne 18. decembra 2007

župan Obline Jezersko
Milan Kocjan

Številka: 015^3/03-40-2
Jezersko, dne 18. decembra 2007

^

LETO: XL

Uradni vestnik Gorenjske
3 1 . decembra 2 0 0 7

VSEBINA
OBČINA JEZERSKO
ODLOK O OSKRBI S PITNO VODO NA JAVNIH VODOVODNIH
SISTEMIH V OBČINI JEZERSKO (NADAUEVANJE)
ODLOK O REBALANSU PRORAČUNU OBČINE JEZERSKO ZA LETO
2007
PRAVILNIK O SPREMEMBI PRAVILNIKA O DENARNEM PRISPEVKU ZA
NOVOROJENCE
SKLEP O POVPREČNI GRADBENI CENI KORISTNE STANOVANJSKE
POVRŠINE IN POVPREČNIH STROŠKIH KOMUNALNEGA UREJANJA
STAVBNIH Z E M U l Š Č V OBČINI JEZERSKO ZA LETO 2008
SKLEP O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN KOMUNALNIH
TAKS V OBČINI JEZERSKO
SKLEP O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA
UPORABO STAVBNEGA Z E M U l Š Č A V OBČINI JEZERSKO ZA LETO

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske. uporablja pa se od 01. januarja 2008 dalje.
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Na podlagi četrtega odstavka 1. člena Odloka o komunalnih taksah v Občini
Jezersko (Uradni vestnik Gorenjske, št. 50/99) in 20. člena Statuta Občine
Jezersko (Uradni vestnik Gorenjske, št. 20/01, 23/02, 28/03) je občinski
svet Občine Jezersko na 8. redni seji dne 18. 12. 2007, sprejel

OBČINA JEZERSKO
08ČVU JEZERSKO. ZGORNJE JEZERSKO «&. 4206 ZOORMJE JEZERSKO

župan Občine Jezersko
Milan Kocjan

Na podlagi 20. člena Statuta Občine Jezersko (Uradni vestnik Gorenjske, št.
20/01. 23/02, 28/03), je občinski svet Občine Jezersko na 8. redni seji
dne 18. 12. 2007, sprejel
SKLEP
o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine In
povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini
Jezersko za leto 2008
1. člen
Ta sklep določa povprečno gradbeno ceno koristne stanovanjske površine in
povprečne stroške komunalnega urejanja zemljišč za določitev prometne
vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin v letu 2008.

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za Izračun komunalnih taks
v Občini Jezersko

Nadaljevanje
ODLOK O OSKRBI S PITNO VODO
NA JAVNIH VODOVODNIH SISTEMIH V OBČINI J E Z E R S K O

Vrednost točke za izračun komunalnih taks iz 1. člena Odloka o komunalnih
taksah v Občini Jezersko znaša 0,0456 EUR.

Prekinitev dobave vode

2.

36. člen
Upravljavec tahko na stroSke uporabnika brez objave prekine dobavo pitne
vode, če uporabnik pomanjkljivosti ne odpravi v danem roku:
če interna instalacija ni brezhibna in je zaradi te instalacije ogrožena
kvaliteta pitne vode v omrežju javnega vodovoda.
če je bi! priključek na vodovodno onrirežje izveden brez soglasja upravljavca ali če uporabnik brez soglasja upravljavca spremeni način izvedbe
rj. priključka,
če uporabnik odvzema vodo na nedovoljen način oziroma odstrani plonv
bo na vodomeru,
če uporabnik onemogoča pooblaščenim delavcem upravljavca odčitavanje, zamenjavo in pregled vodomera in interne instalacije in internega
hidrantnega omrežja,
če uporabnik ne plača računa za dobavo vode v roku, predpisanem v
35. členu tega odloka,
če uporabnik ne dopusti na svojih nepremičninah upravljavcu opravljanja nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodu, priključku ali vodomenj,
če je prostor, kjer se nahaja vodomer, nedostopen ali tako zanemarjen,
da ni mogoče odčitati vodomera,
če je namestitev vodomera možna, uporabnik pa ga ne namesti,
če uporabnik kr§i objavljeno odredbo o varčevanju z vodo,
če uporabniki v večstanovanjskem objektu skladno z 32. členom tega
odloka upravljavcu ne sporočijo pravne ali fizične osebe, ki prejema ter
plačuje račune.
Dobava vode je prekinjena, dokler ni odpravljen vzrok prekinitve dobave
vode. Za ponovno priključitev mora uporabnik plačati stroške izterjave,
prekinitve, ponovne priključitve ter morebitne stroške, ki so nastali kot posledica prekinitve dobave vode. Upravljavec je dolžan uporabnika ponovno
priključiti najkasneje v enem delovnem dnevu po odpravi vzroka prekinitve
dobave vode.

Z začetkom veljave tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi vrednosti
točke za izračun komunalnih taks v Občini Jezersko v letu 2007 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 37/06).
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku gorenjske,
uporablja pa se od 01. januana 2008 dalje.
Številka: 354^1/07-26
Jezersko, dne 18. decembra 2007

•tia

župan Občine Jezersko
Milan Kocjan

2. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine, ki se
izračuna po standardu SIST ISO 9836 za tli. stopnjo opremljenosti, brez
stroškov komunalnega urejanja stavbnega zemljišča in brez vrednosti stavbnega zemljišča za območje Občine Jezersko na dan 31.12.2007 znaša
789,48 EUR/m2.
3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega zemljišča na območju
Občine Jezersko za III. stopnjo opremljenosti in gostoto naseljenosti 100200 preb./ha, znašajo 1 1 0 . 5 3 EUR za m2, od tega:
za komunalne objekte in naprave individualne rabe 49.74 EUR/m^,
za komunalne objekte in naprave skupne rabe 60,79 EUR/m^.

Na podlagi 17. člena (Ddloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Jezersko (Uradni vestnik Gorenjske, št. 40/03) in 20. člena Statuta
Občine Jezersko <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
SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Jezersko za leto 2008
1.člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Jezersko v letu 2008 znaša 0,0074 EUR.

4. člen

2. člen

Cena za m2 stavbnega zemljišča se določi v odstotku od povprečne gradbene cene. določene v 2. čtenu tega sklepa in znaša:
vi. območju
6%-10%.
vII. območju
5%-9%,
viti. območju
3%-6%.
I. območje obsega območje T116. II. območje obsega območji 8 1 1 6 in
Rl16, III. območje pa obsega območje razpršene gradnje po Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za Jezersko (Uradni list RS, št. 41/92).

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestntku Gorenjske,
uporablja pa se od 01. januarja 2008 dalje.
Številka: 032-03/07-24
Jezersko, dne 18. decembra 2007

župan Občine Jezersko
Milan Kocjan

bo

37. člen
Upravljavec ima pravico brez povračila škode prekiniti dobavo vode v naslednjih primerih:
za čas izvedbe planiranih del, vendar največ do 10 ur,
za čas odprave nepredvidljivih okvar na vodovodnem omrežju, objektih
in napravah javnega vodovoda.
v primerih vižje sile (npr. potres, požar, suša. onesnaženje vodnih virov,
izpad električne energije, ipd.)
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Upravljavec mora o času trajanja prekinitve dobave vode pravočasno obvestiti uporabnike neposredno ali preko sredstev javnega obveščanja. V primerih
iz tretje alinee prejšnjega odstavka se je dolžan tudi ravnati v skladu s sprejetimi načrti ukrepov za navedene primere.
V izrednih razmerah in na podlagi strokovnega mnenja pooblaščenega zavoda za zdravstveno varstvo je upravljavec dolžan obveščati uporabnike o obveznem izvajanju preventivnih ukrepov.
Odvzem vode Iz hidranta
38. člen
Hidranti na javnem vodovodnem omrežju so namenjeni izključno požarni
varnosti, ter morajo biti vsak čas dostopni in v brezhibnem stanju. Javne
hidrante vzdržuje upravljavec vodovoda. Prostovoljna gasilska društva enkrat
letno pregledajo hidrante na njihovem področju in sporočijo upravljavcu
morebitne okvare In pomanjkljivosti na hidrantnenn omrežju.
Odvzem vode iz javnih hidrantov brez dovoljenja upravljavca javnega vodovoda ni dovoljen. Ta prepoved ne velja v primerih, ko se voda iz javnih hidrantov
uporabi za gašenje požarov, strokovno usposabljanje gasilcev in za odpravo
posledic drugih elennentamih nezgod. O odvzemu vode je treba najkasneje
naslednji delovni dan obvestiti upravljavca.
Odvzem vode iz hidrantov je izjemoma dovoljen le s soglasjem upravljavca po
predhodnem dogovoru o uporabi in poravnavi stroškov za porabljeno vodo.
Uporabnik mora po odvzemu vode pustiti hidrant v brezhibnem stanju, sicer
je odgovoren za posledice in nosi stroške popravila, ki bi morebiti nastali.
Interni hidranti so sestavni del instalacije objekta in morajo biti priključeni na
vodovodno omrežje za vodomerno napravo. Interne hidrante vzdržuje uporabnik vode. O vsaki uporabi iz hidranta je uporabnik dolžan nemudoma poročati
upravljavcu vodovoda in sicer o vzroku uporabe, času uporabe in porabljeni
količini vode.
Obveznosti upravljavca In uporabnikov
39. člen
Upravljavec ima pri oskrbi s pitno vodo zlasti naslednje obveznosti:
skrbi za normalno obratovanje vodovodnega omrežja, objektov in
naprav,
skrbi za zadostne količine pitne vode in zagotavlja higiensko neoporečnost pitne vode ter redno zagotavlja kontrolo in preiskave kakovosti
pitne vode v skladu z veljavno zakonodajo,
redno vzdržuje in obnavlja vodovodno omrežje, objekte in naprave z namenom odkrivanja morebitnih nepravilnosti.
Izvaja potrebne rekonstrukcije in novogradnje na vodovodnem omrežju,
vzdržuje okolico vodovodnih objektov in naprav, za katere je odgovoren,
kontrolira delovanje vodovodnih naprav in objektov,
skrbi za brezhibno delovanje Javnih hidrantov in hidrantnega omrežja,
vzdržuje, obnavlja ali nadzira izvedbo vodovodnih priključkov,
izvede ali nadzira izvedbo vodovodnih priključkov za novozgrajene objekte.
izdaja soglasja za priključitev na javni vodovod,
redno vzdržuje obračunske vodomere in skrbi za njihove redne in
izredne preglede skladno z veljavno zakonodajo,
redno odčitava vodomere in skrbi za redni obračun porabljene vode,
neposredno ali preko sredstev javnega obveščanja obveš^ uporabnike
ter neposredno občino o času trajanja In ukrepih ob redukcijah ali
prekinitvah dobave vode, o oporečni pitni vodi ter obveznem prekuhavanju vode kot preventivnem zdravstvenem ukrepu na podlagi navodil republiškega zdravstvenega inšpektorata ali pooblaščenega zavoda za
zdravstveno varstvo.
vodi evidenco in kataster vodovodnega omrežja, objektov in naprav,
v primeru višje sile organizira dobavo pitne vode, ter o nastopu višje sile
poroča pristojnim občinskim organom,
pripravlja predloge obnove, širitve In dopolnitve oskrbovalnega sistema,
sodeluje pri pnDjektiranju vodovodnega omrežja, objektov in naprav,
pripravlja sanacijski program vodooskrbe za morebitni oporečni vodni vir,
obvešča pristojne organe o nizkem vodostaju izvime in natrpane podtalne vode,
skrbi za zavarovanje In varovanje vodnih virov,
skrbi za razvoj vodovodnega sistema in nove vodne vire.
stalno zagotavlja ustrezen kadrovski nivo in tehnično opremljenost v
Skladu s stanjem tehnike,
opravlja druga dela v zvezi z vodooskrbo.
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40. člen
Upravljavec je dolžan z javnimi vodovodi gospodariti v skladu s predpisi tako.
da ohranja oziroma povečuje njihovo zmogljivost in kvaliteto.
41. člen
Upravljavec je dolžan v skladu s predpisi hraniti vso projektno in tehnično
dokumentacijo ter drugo dokumentacijo, ki se nanaša na finančno in materialno poslovanje.
42. člen
Uporabnik ima naslednje obveznosti:
za priključitev na javni vodovod ter za vse posege na objektih in napravah
mora pridobiti soglasje upravljavca,
pridobiti mora soglasje upravljavca za povečanje dogovorjene količine
vode,
redno mora vzdrževati interno vodovodno Instalacijo z vsemi objekti In
napravami, vodomerni jašek in interno hidrantno omrežje,
upravljavcu mora omogočiti dostop In pregled interne vodovodne instalacije in internega hidrantnega omrežja,
upravljavcu mora dovoliti in omogočiti dostop do obračunskega
vodomera,
zaščititi mora obračunski vodomer pred zmrzovanjem in fizičnimi
poškodbami,
skrt)eti mora za dostopnost in vidnost zasuna na lastnem vodovodnem
priključku,
upravljavcu mora javljati vse okvare in nepravilnosti na vodovodnem
priključku,
upoštevati mora varčevalne in ostale ukrepe v primeru višje sile ali ob
prekinitvi dobave vode.
redno mora plačevati prejete račune v plačilnem roku.
urejati mora medsebojno delitev stroškov, kadar je obračun preko skupnega obračunskega vodomera,
pisno mora obveščati upravljavca o spremembah lastnika priključka na
javni vodovod.
43. člen
Uporabnik se sme oskrbovati z vodo iz javnega vodovoda samo na način, ki
ne poslabšuje pogojev oskrbe z vodo.
44. člen
Uporabnik se sme oskrbovati iz javnega vodovoda in hkrati tz lastnih virov le
pod pogojem, da sta priključek in vse instalacije za vodo iz javnega vodovoda in instalacije za vodo iz lastnih virov izvedena ločeno in brez medsebojnih
povezav.
45. člen
Investitorji vzdrževanja in rekonstrukcij cest, ulic itd. morajo po zaključenih
delih vzpostaviti vodovodno omrežje v prvotno stanje.
Upravljavci drugih omrežij (elektrika, telefon, kabelska, plinovod, toplovod,
ipd.) morajo pred vsakim posegom na svojih objektih in napravah pridobiti soglasje Občine Jezersko, v katerem se določijo pogoji. Pri opravljanju del na
svojih objektih in napravah morajo zagotoviti zaščito vodovodnega omre^a. V
primeru poškodb morajo na lastne stroške naročiti popravilo pri upravljavcu.
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sredstva državnega proračuna in državnih skladov,
dotacije in subvencije,
druga sredstva namenjena za izgradnjo in delovanje vodovodnega sistema.
48. člen
Ceno pitne vode na predlog upravljavca in v skladu z veljavnimi predpisi sprejme občinski svet občine Jezersko.
Višino priključnine določa občinski svet z odlokom.
49. člen
Občinski svet občine Jezersko lahko v predpisu določi prispevek za izgradnjo
javnega vodovoda, ki se uporablja namensko za potrebe oskrbe s pitno vodo.
V predpisu, s katerim se prispevek uvede, mora biti določen način pobiranja
in višina prispevka in namen zaradi katerega se uvede.
Prenos vodovodnega omrežja, objektov in naprav v upravljanje
50. člen
Obstoječi vodovod (lokalni ali vaški vodovod, itd.), ki ni v upravljanju izvajalca
javne službe v občini Jezersko In ni last občine, se lahko prenese v lastništvo
Občine Jezersko z medsebojno pogodbo med dosedanjim lastnikom ter
občino Jezersko. V pogodbi se določijo vse obveznosti dosedanjega lastnika
ter obveznosti občine Jezersko.
51. člen
Za prenos vodovodnega sistema v lasti občine Jezersko v upravljanje morajo
biti izpolnjeni praviloma naslednji pogoji:
vodovod, ki se predaja, mora imeti vso potrebno dokumentacijo, praviloma uporabno dovoljenje, situacijo in popis omrežja, objektov in
naprav, evidenco priključkov uporabnikov, odlok o zaščiti vodnega vira,
vodovod, ki se predaja, mora ustrezati določilom tega odloka in
navodilom o tehnični izvedbi in uporabi omrežja, objektov in naprav,
izdelana mora biti evidenca osnovnih sredstev s finančnim ovrednotenjem,
izračunani morajo biti stroški obratovanja vodovoda, ki se predaja,
zagotovljena morajo biti sredstva za potrebno sanacijo vodovoda,
izračunana mora biti takšna oena, ki upravljavcu omogoča nemoteno upravljanje prevzetega vodovoda,
na vseh odjemnih mestih vodovoda morajo biti v roku 4 mesecev od prevzema vodovoda vgrajeni obračunski vodomeri, ki morajo biti pregledani
in žigosani, skladno z veljavnimi predpisi o meroslovnih zahtevah za
vodomere,
vodomerni jaški morajo biti dostopni in grafeni skladno s pravilnikom za
projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema,
pred postopkom o prevzemu se mora izvršiti terenski pregled obstoječega vodovoda in narediti zapisnik o pomanjkljivostih na vodovarstvenem sistemu,
urediti in pridobiti služnostne pogodbe ali lastništvo za zemljišča, na katerih se nahajajo objekti in naprave,
postopek prevzema vodovoda mora biti izpeljan dokumentirano z zapisniki o primopredaji,
sprejet sklep skupščine upravljavca.

Varovanje j avnega vodovoda
46. člen
Na vodovodnih napravah se ne sme graditi, postavljati objektov ali nasipati
materiala, ki lahko povzroči poškodbe na vodovodu ali ovira njegovo delovanje in vzdrževanje.
Sprememba nivelete terena nad vodovodom je možna le s soglasjem upravljavca vodovoda in pod pogoji, ki jih le-ta določi.
Kdor gradi, opravlja vzdrževalna dela, rekonstrukcije in druga dela ob
vodovodnem omrežju, mora pred opravljanjem teh del pridobiti predhodno
soglasje upravljavca.
Pri trajni spremembi okolice mora investitor poskrbeli, da se prilagodijo elementi oziroma globina vodovodnega omrežja novi niveleti terena.
Viri financiranja oskrbe s pitno vodo
47. člen
Viri financiranja oskrbe s pitno vodo so:
cena pitne vode.
priključnina,
števnina,
lastna sredstva občanov in pravnih oseb.
prispevek za izgradnjo javnega vodovoda,
sredstva občinskega proračuna,

Kazenske določbe
52. člen
Z globo 1.250 EUR se kaznuje za prekršek upravljavec:
če ne dopusti priključitve, kot to določata 9. in 10. člen tega odloka,
če prekine dobavo vode brez obvestila v nasprotju z 35. tn 36. členom
tega odloka,
•če ne izpolnjuje obveznosti iz 14., 15., 29,, 36., 39., 40. in 41. člena
tega odloka.
Z globo 300 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba upravljavca, če stori
prekršek iz prvega odstavka tega člena.
53. člen
Z globo 800 EUR se kaznuje za prekršek uporabnik - pravna oseba ali
samostojni podjetnik:
če se priključi na vodovodno omrežje pred ali mimo obračunskega
vodomera,
če onemogoča delavcem upravljavca preglede in odčitavanje vodomera,
če odstrani plombe na vodomeru in na vodovodnih objektih in napravah,
če samovoljno odpira in zapira vodovodne armature (zasune, hidrante,
ipd.),
če prekine dobavo vode drugemu uporabniku.
če koristi vodo iz hidranta v nasprotju z 36. in 38. členom tega odloka,
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če ne prijavi okvare na vodovodnem priključku,
če v primeru pomanjkanja vode koristi vodo v nasprotju z opozorili in
navodili o racionalni rabi vode,
če ne izpolnjuje obveznosti iz 18., 27., 36., 38., 42., 43., 44. in 45. čler
na tega odloka.
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71

Z globo 300 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori
prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.
Z globo 300 EUR se kaznuje za prekršek tudi uporabnik - fizična oseba, ki
stori katerokoli izmed dejanj iz prvega odstavka tega člena.

72
74

Prehodne določbe
54. Člen
Občina je dolžna v roku štirih mesecev od uveljaviNe tega odloka ustrezno prilagoditi odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave.
Upravljavec je dolžan v roku štirih mesecev od uveljavitve tega odloka izdelati
pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovoda, ki
ga sprejme skupščina upravljavca.
Za širše in ožje vodovarstve no območje vodnih virov se do sprejetje uredbe pristojnega ministrstva o zaščiti vodnih virov na območju Občine Jezersko uporabljajo obstoječe strokovne podlage o zaščiti vodnih virov Ol>čine Jezersko.
Končne določbe
55. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo zdravstvena, vodnogospodarska inšpekcija, upravljavec vodovodnih objektov in naprav ter pristojni organ
občine Jezersko.
56. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Pravilnik o pravicah in dolžnostih uporabnikov storitev vodne skupnosti Jezersko, z dne 06.11.1987 in Sklep
o obliki izvajanja obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo
(Uradni vestnik Gorenjske, št. 9/06).
57. člen
Ta odlok začne veljati petnajst dni po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske.
Številka: 355-01/07-23
Jezersko, dne 18. decembra 2007

II.
40
41

42
43

SKUPAJ ODHODKI (40+41 +42+43)
TEKOČI ODHODKI
402 Izdatki za blago in stori^e
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410
Subvencije
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413
Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam,
ki niso PU
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK/ PRORAČUNSKI
PRIMANJKUAJ (I.-II.)
III./1 PRIMARNI PRESEŽEK/PRIMANJKUAJ
(I.-7102HII.-403-404)
III./2 TEKOČI PRESEŽEK/PRIMANJKUAJ (70+71H40+41)
B.
IV.

VI.
C.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05
- UPB1), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradm list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02), 20. člena Statuta Občine Jezersko (Uradni vestnik
Gorenjske, št. 20/01, 23/02 in 28/03) in Odloka o proračunu Občine Je*
zersko za leto 2007 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 16/07, 19/07-popravek),
je občinski svet Občine Jezersko na 8. redni seji, dne 18. 12. 2007, sprejel
ODLOK
o rebalansu proračunu Občine Jezersko za leto 2007
1. člen
S tem odlokom se določajo spremembe Odloka o proračunu Občine Jezersko za leto 2007 (Uradni vestnik Gorenjske št. 16/07, 19/07-popravek; v
nadaljevanju: odlok).
2. člen
Drugi odstavek 2. Člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
"Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
sekcija/podsekcija/K2/K3

I.
70

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI

34.600
5.280
-94.527
-102.611
144.881

proračun leta 2007

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

2.300
2.300
2.300
2.300

RAČUN FINANCIRANJA
sekcija/podsekcija/K2/K3

VII.
50

841.132
300.696
287.701
12.995
143.057
1.900
76.650
18.137
46.370
357.499
357.499
39.880

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
SGkcija/podsekcija/K2/K3

75
župan Občine Jezersko
Milan Kocjan

478.533
700 Davki na dohodek in dobiček
33.119
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
29.783
NEDAVČNI PRIHODKI
47.199
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
33,178
711
Takse in pristojbine
430
712
Globe in druge denarne kazni
1.552
1.064
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
714
Drugi nedavčni prihodki
10.975
KAPITALSKI PRIHODKI
1.200
1.200
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
156.771
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transfemi prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 156.771

proračun leta 2007
0
0
0

X.
XI.

ZADOLŽEVANJE (500+501)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
NETO FINANCIRANJE (VI.+V1I.-VII!.-IX.)

-92.227
0
94.527

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH na dan 31.12.2006

92.227

IX.

Pregled prihodkov in odhodkov ter računa financiranja je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del tega odloka, tako kakor tudi odhodki
po posameznih uporabnikih proračuna.
3. člen
Ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni in v veljavi.
4. člen
Ta cdlok začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem vestniku
Gorenjske.

v EUR
proračun leta 2007
746.605
588.634
541.435

Številka: 403-02/07-17-2
Jezersko, dne 18. decembra 2007
Župan Občine Jezersko
Milan Kocjan

MALI OGLASI, ZAHVALE
OBVESTILA O DOGODKIH OBJAVLJAMO V RUBRIKI GLASOV
KAŽIPOT BREZPLAČNO SAMO ENKRAT.

IZLETI

STORITVE

STANOVANJSKA
OPREMA
POHIŠTVO

- Planinci in pohodniki kranjskih upokojencev vabijo v
nedeljo, 13. januarja, na pohod v Dražgoše iz Soteske.
Odhod posebnega avtobusa bo ob 6.30 izpred Creine. Hoje
bo za 4 ure. Prijave z vplačili sprejemajo v društveni pisarni.
Kranj

05/640 02 33
|ANU ZtMUI»MANN. 0». MC». ITTKKA CtCTA 67, 6OOO KOHt

KRČNE ŽILE, ODPRTE RANE?
Na Kum

- Planinci in pohodniki kranjskih upokojencev vabijo v
sredo, 2. januarja, na pohod na Kum. Odhod vlaka z
železniške postaje v Kranju bo ob 6.14. Zelo zahtevne hoje
bo za 5 do 6 ur. Povratno vozovnico Kranj - Trbovlje - Kranj
naj kupi vsak udeleženec sam.
Kranj

Na Šmarjetno goro

- Kranjski pohodniki vabijo v četrtek, 3. januarja, na pohod na Šmarjetno goro. Nezahtevne hoje bo za 2 uri in pol.
Z avtobusne postaje v Kranju, kjer se boste zbrali ob 9. uri,
se boste podali peš.
Kranj

KONCERTI

WWW.CORENJSKICLAS.SI

KUHINJSKE elemente Garant Polzela,
nove in ugodno, 9 04/512-27-74.
Magda
7009793

ASFALTIRANJE tlakovanje dvorišč,
dovoz. poti. parkirišč, polag. robnikov. pralnih plošč. izd. betonskih In
kamnitih škarp. Adrovic &Co, d.n.o..
Jelovškova 10. Kamnik. 9 01/83946-14. 041/680-751
70091S9

GOSPODINJSKI
APARATI
PRODAM
PRALNI in sušilni stroj Gorenje, 9
041/878-494
700978«

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter,
s. p., Senjčno 7. Križe, tel.: 59-55170, 041/733-709; žaluzije, roloji,
rolete, lamelne zavese, plise zavese,
komamiki. markize, www.asteriks.net
7009176

BELJENJE notranjih prodorov, glajenje
sten in stnapov, odstranjevanje tapet,
dekorativni ometi in opleski vam
kvalitetno In ugodno nudi pleskarstvo
Pavec h^an s.p., Podbrezje 179,
Naklo. 9 031/39-29-09

ŠPORT,
REKREACIJA
PRODAM

7009008

SMUČI HCX z vezmi. 163 cm. cena
20 EUR. 9 031/759-215
700»7M

OBLAČILA

CELOVITE SELITVE pisarn, arhivov,
hiš. stanovanj, pianinov, dostave blaga. odvozi... SEUTVE.SI - se!iWe prevozi - avtovleka • po vsej Slo.
wyAv. selitve, si.
Plaja
d.0.0..
Hribernikova 2. Lj. * 040/S64-421

Božične pesmi in trikraljevske kolednice

POSLOVNE
PRILOŽNOSTI
UREJAMO najugodnejše kredite na
hipoteko. OD ali pokojnino. V kreditno
sposobnost se upoštevajo tudi dodatek za malico, prevoz, otroški dodatek itd.. Planinšek k.d.. ŠinkovTum
23. Vodice. 9 031/206-352
7009283

ZASEBNI STIKI
29-LETNO. preprosto, samsko dekle
bi vas želelo spoznati v trajno, resno
razmerje. 9 031/836-378
7ooa&26
30.000 POSREDOVANJ, 11.000
poznanstev v preteklem letu je karakteristika ženitne posredovalnice Zaupanje za vse generacije, ki po3reduje
po vsej Slo. 9 03/57-26-319.
031/505-495.031/836-378 rocMM
3 5-LETN A prepnDsta ženska išče zveste^
ga, resnega moškega, h kateremu bi se
preseHa. «031/836-376
700840?
BREZPLAČNO spoznajte f ^ e . Ženitna
posiedovalnica Zaupanje. p.p.40. Prebold.
«03/57-26<519.031/83e<378 7oosai5

KREDITI DO lo LET ZA VSE
ZAP., TUDI ZA DOLOČEN
ČAS, IN UPOKOJENCE
do 50 % obremenitve, stare
obveznosti niso ovira. Krediti
na osnovi vozila in leasingi.
Možnost odplačila na položnice: Pridemo tudi na dom.
NUMEROUNO Robert
Kukovec s.p., Mlinska ul. 22,
Maribor, telefon:
02/25Z<48-26, 041/750-560.

7009156

PRODAM
ŽENSKE kape In šale. vec vrst in barv.
9 04/531 -62-04
70097&2

DEKLETA, brezplačno lahko spoznate
fante za iskrene, resne, trajne zveze iz
vse države. 9 031 /836-378 7004126
SAMSKI abraham. srednje postave,
še zaposlen, želi spoznati partnerko za
resno zvezo. Sem ljubitelj narave, hribov. «040/271-578
700978»

RAZNO
PRODAM
ZIMSKA neškit^pl^ jabolka in masažno
blazino. 9 04/53365-78
?oco79.

SPOROČILO O SMRTI

ŽIVALI
IN RASTLINE

Zgornji Brnik - Komorni moški pevski zbor Davorina Jenka
Cerklje vabi, da sveti večer pred praznikom Gospodovega
razglašenja duhovno obogatite z obiskom koncerta božičnih
pesmi in tri kraljevskih kolednic. Koncert bo v soboto, 5. januarja, ob 19.30 v cerkvi sv. janeža Krstnika na Zgornjem Brniku.
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NUDIM

PRODAM

Dražgoše iz Soteske

info@g-^as.si

Svojo življenjsko pot je sklenil naŠ upokojenec

IVAN KERN

PRODAM
GLADKODLAKI prinašalci. mladiči z
rodovnikom in cepljeni, čmi, 9
031/389-181
7009787

Od njega smo se poslovili v soboto. 2 9 . decembra 2 0 0 7 , na pokopališču v Cerkljah.
Ohranili ga bomo v trajnem spominu.

KMETIJSTVO

A E R O D R O M L J U B L J A N A , d. d.

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

Z A P O P O L N P R E G L E D SI O G L E J T E

TRGOVINA DOMAČIJA SIP. BCS.
vHii. cepilci. rolbe.... « 04/&30-94-

WWW.CORENjSKIGLAS.Sl/KAZIPOT
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KUPIM

Mali oglasi

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

NJIVO ali travnik v okolici Kranja. «
031/429-527
7009799

POSLOVNI PROSTORI
ODDAM

Male oglase sprejemamo: za objavo v
petek - v sredo do 1330 In za objavo v torek
do petka do 14.00! Delovni ^as: od ponedeljka do peika neprekinjeno od 8. -19. ure.

TRAFIKO v centnj Kranja, dobns vpeljano. v obratovanju. • 04/574-0CW
7008«t

Pred prazniki bomo skrajiali delovni ^ v
malooglasnislulbi, odprto bo: 31.12. od
8. do I Z ure

MOTORNA
VOZILA

ODDAM
SAMSKI DOM v Kranju oddaja ležišča
v eno-, dvo- In večposteljnih sobah. «
040/623-50S
7OOFL2I7
OPREMUENO garsonjero. 21 m2, v
Škofji Loki, predplačilo in varščina. «
070/828-240
7009790
NAJAMEM
ENOSOBNO stanovanje ali garsonjero
na Jesenicah ali Javomiku. 9 04/5769-126.031/612-854
7oo«oi

KsKERN
NEPREMIČNINE

Maistrov trg 12, 4000 Kranj
Td. 04/2021? 53. 202 25 66
C5M OSV320 700. Email: infb(g)k3'l(efn.si
TRIČLANSKA družina najame stanovanje ali starejšo hišo v Kranju ali okolici. nujno. « 040/374-953
70M74S

POSESTI
PRODAM
BITNJE 500 in 1000 m2 zazidljivi
parceli, «041/640-949
7009077

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM
BIKCA simentalca. starega 3 mesece.
«041/926-269
7009765

041/755-296, 040/204-661,
041/900<K)9
e-poSta: Hd. nepremičnine 9 siol.net
www.rtd-plus.si

1
1
1
m

^
m
7
^
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Dragemu možu in očetu

SILVU GRILU
Mineva že deseto leto, odkar te več med nami ni, a podoba tvoja
v našem srcu še živi.
Žena A n i in ostali domači
V Kranju, 31, decembra 2 0 0 7

BIKCA ČB. starega en teden, 9
040/516-409
7009794

ZAHVALA

7009795

DRUGA VOZILA

V 89. letu starosti nas je zapustila naša draga m a m a . babica,
prababica, tašča in teta

PRAŠIČE različno težke, možna
dostava, 9 041 /724-144
7009739

0

Br»tovl>fBpfoWft 10.4202 Naklo
P£ Kranjska oesa 22.4202 NaMo
PRODAJA IN MONTAŽA:
• pnevmatike tn platišča
• amortizerji Ti-o^otr hitn servis vozil
- avtooptika. vse za podvozje vozil.
• »zpušni sistemi katalizatorji /
To1 04^25 76 0S2
^ ^
Htlp j'.'wv/w ncjgcintnr.s'
'

KUPIM

MIHAELA Z U P A N

BIKCA simentalca, starega do tri
tedne. 9 040/133-969
7009768

iz Podbrezij

OSTALO

Iskrena hvala v s e m sorodnikom, prijateljem ter z n a n c e m za
izrečena sožaJja, darovano cvetje in sveče. Prav posebna zahvala
gre sosedom za nesebično pomoč v težkih trenutkih. Zahvala
tudi g o s p o d u župniku za lepo opravljeno zadnje slovo inpogrebni službi Navček ter pevcem bratov Zupan za lep obred.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

PRODAM
STAR železni plug za konjsko vprego,
«031/254>S45
7009786

ZAPOSLITVE (m/ž)

Sinova Milan in Peter z družinama
Podbrezje, Podnart, 20. decembra 2 0 0 7

NUDIM
OSEBO za delo • pomoč v strežbi zaposlimo takoj. Pizzerija Sraka. Mošnje
41. Radovljica. 031/302-221

STROJI
IN ORODJA

7009707

PRODAM
DEBEUNKO in poravnaiko za les. šir.
410 mm. cena 900 EUR. 9 041 /202829

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

V SPOMIN
Večno mladi počivate v naših srcih v zemeljski podobi

ZAPOSLIMO voznika C in E kategorije
za EU, Gabrovšek Transport, d.0.0..
Malaul. 10.1354 Horjul. « 0 4 1 / 7 8 8 -

GRADBENI
MATERIAL

678

7009287

KUPIM

AVTOSTEKLA JELOVČAN d.0.0..
Žabnrca 24, Žabnica. zaposli sodelavca, nat>ava. montaža avtostekel, izpit B
kat., « 041/756-188

ODKUPUJEMO vseh vrst hlodovine
iglavcev in listavcev ter celulozni les
Iglavcev. KOZ z.o.o., škoQa Loka. «
04/5t-30-341, dopoldan. 041/758932

DELO DOBI vestna gospa za zgodnje
jutranje čiščenje gostinskega lokala,
Marija Peme s.p., Delavska c. 65,
Kranj. 9 041 /723-833
7009604

GRADBENI MATERIAL

7009676

7009420

ITD NEPREMIČNINE, d.0.0.
MAISTROV TRG 7.
4000 KRANJ
TEL: 04/23-81'120,
04/2J-66-670

•

DVA ČB telička, 9 04/25-01-163

KOMBIVVV Transporter 2.5 TDI, 1.02.
9 04/S3-3l-e48. 040/88-74-25
7oooao?

STANOVANJA

KUPIM
DOBRO ohramjen trosilec umetnega
gnojila. 9 041/316-617
7000803

v SPOMIN

ČB BIKCA starega 10 dni, 9
031/378-922
7009796

PRODAM

NEPREMIČNINE

7009207

1

KURIVO
PRODAM
DRVA, metrska ali razžagana. možnost
dostave. « 041/718019
7009IM

SUHA. bukova drva. n^ožen razrez in
dostava. 9 031/378-946
700»79;

Za NEDOLOČEN ČAS zaposlimo
zastopnike za terensko prodajo
artiklov za varovanje z c ^ a - Več si
oglejte na spletnem naslovu
inrwjtefcDpa4i ali nas pokličite na
080 8l 33. Sinkopa do.o., Žirovnka
87,4274ŽifOvrtca

JANEZ

MILAN

ANDREJ

Hvala vsem, ki jim že dvajset let poklanjate spoštovanje.

Družini Berce in Stavrov
Zgornja in Spodnja Besnica, 1. januarja 2 0 0 8

|
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ANKETA

Za silvestrovo
večinoma doma
ANA HARTMAN

Najdaljša noč v letu je pred
vrati; mimoidočim v Kranju
pa smo tokrat zastavili
vprašanje, kje in kako jo
bodo preživeli.

Folo; Corud K«v{)e

Jablan Milič:

Ahmed Lovič:

Dora Drobnič:

Brane Praprotnik:

Katja Žibert:

"Za silvestrovo bom doma,
pri ženi. Včasih smo šli tudi
ven na ulice, ne vem pa, kako
bo letos. Ko sem bil mlad,
sem imel večje veselje do
praznovanja silvestrovega."

"Doma bom s prijatelji In
družino. Ven ne bom šel,
ker se počutim malo starega za takšno rajanje. Mladi
pa seveda morajo nekam
dati odvečno energijo."

"Silvestrovo bom praznovala
doma v družinskem krogu.
Zna se zgoditi, da bomo šli
pogledat tudi dogajartje v
Kranju, po vsej verjetnosti ne
bomo zamudili ognjemeta."

"Z družino bom doma. Ven
ne bom šel, motita me gneča in hrup. Okoli bloka bo
zaradi pokanja spet prava
'vojna'. Tiste, ki delajo ropot, bi kar v Irak poslal."

"Zagotovo bom doma ali pa
pri fantu. Šli bomo tudi ven
na kranjske ulice, vsaj toliko, da si opolnoči ogledamo ognjemet in da se vrže
kakšna petarda."

Na solidarnost niso pozabili

Oupličani zahtevajo čist zrak

Potem ko je ogenj uničil hlev in močno poškodoval hišo Jožeta Smoleja, so sosedje iz Krnice in vse
občine Gorje priskočili na pomoč in prej kot v dveh tednih je hiša spet dobila streho.
VLUHA STANOVNIK

Krnica - Brata Jože in Janez
Smolej letošnjega decembra
ne bosta imela v lepem spominu, Najprej jima je nesrečno umil brat Jakob, le teden
dni kasneje, 13. decembra, pa
jima je zaradi samovžiga
sena ogenj uničil hlev- in^ '
močno poškodoval stanovanjsko hišo. V pritličju sta si
brata sicer uredila začasno
bivališče, kjer naj bi za silo
preživela zimo, s pomočjo
sosedov in številnih dobrotnikov pa sta že prejšnji teden, dan pred božičem, spala
v hi^i z novo streho.
"Že na dan požara smo na
pobudo predsednika vaškega
odbora Krnica Vinka Kunšiča zvečer na občini sklicali
sestanek. Imenovali smo odbor za pomoč pogorelim
Smolejeve domačije. Bili
smo si enotni, da ljudje v
takšni situaciji ne smejo ostati sami," je povedal župan
Gorij Peter Torkar in dodal:
"Pomembno je, da so se ob
požaru hitro in učinkovito
odzvali tako gorjanski kot
podhomski in blejski gasilci,
takoj pa je na pomoč priskočil tudi Rdeči križ, kjer so naredili tudi sklic pri transakdjskem računu in že dan kasneje se je začel zbirati denar.
Odzvalo se je res precej obča-

3Ui^}fit>*a. (Ltfiin I f .
Hcco

Jcmn-j
Smolejeva hiša v Krnici je znova pod streho, župan Peter Torkar in predsednik vaškega
odbora Vinko Kunšič pa sta ponosna na izreden odziv domačinov.
nov, na računu se je zbralo
že okrog dvanajst tisoč evrov
in vsem, ki so prispevali v
naši humanitarni akdji, bi se
resnično rad zahvalil."
Tudi brata Smolej kar nista mogla verjeti, da je obnova stekla tako hito. Gorjand
so se i2j<azali in dokazali, da
znajo stopiti skupaj. "Obnova
se je začela praktično isti dan,
ko so gaisild odšli. Ljudje so
prihajali ne le iz Krnice, tudi
iz ostalih vasi v občini Gorje.
Najprej je bilo trebe material
pospraviti, odpeljati in prve

vremenska napoved
V ponedeljek bo sprva pretežno oblačno, a se bo čez dan
postopno jasnilo. V torek bo pretežno jasno. V sredo se bo
oblačnost od zahoda povečala, proti večeru bo ponekod
rahlo snežilo.
Agencija RS M okolje . Urad M Meteorlogijo
TOREK

-5/rc

-7/0"C

i

SREDA

-4/-rc

začeli delati in v dobrem tednu je bila streha spet na hiši,"
je ob našem obisku konec
tedna v Kmid povedal Vinko
Kunšič, ki je prepričan, da bo
tudi nadaljnja obnova potekala brez zapletov: "Sedaj moramo najprej pokriti hlev, da se
ne bo delala škoda. Nato pa
bodo na vrsti manj nujne
stvari. K sreči je imd gospodar tudi primemo zavarovanje, tako da upam, da bomo s
skupnimi močmi uspeli: da
bosta hiša in hlev vsaj taka, če
ne lepša kot prej."

Murelisot«*«/
M8i1twr

/ ^ o CctoMc

C—)

-2/-I0-C
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Napoved za Gorenjsko

PONEDELJEK

dni je bilo na pogorišču tudi
po štirideset ljudi. Zelo pohvalno je, da je firma K Grad oziroma Peter Kosmač,
ki je tudi doma s Krnice, že
takoj po požaru pripeljal vse
potrebne stroje, pomagali so
tudi drugi, od Joža Jana in
drugih domačih obrtnikov do
kmetov. Kdor ni imel časa, da
bi delal, je prinesel hrano, pi
jačo, dnigi so naksTali pros
tovoljne prispevke ali dal
material. Pri Gozdnem go
spodarstvu Bled so posodili
les, na Čopovi žagi so tako

Bis/-«^;

Sl.Ond«)
'OAIS-C

OM"C

v uredništvu smo prejeli zelo veliko božično-novoletnih
voščilnic z dobrimi željami za leto 2008. Zahvaljujemo se
vsem in vsakomur posebej. Najbolj zanimiva se nam je
zdela voščilnica (na sliki), ki jo je naš braiec z Otočca izdelal sam. Pri Gorenjskem glasu smo se letos odločili, da
voščilnic ne bomo pošiljali, i . i o o evrov, kolikor so nas stale
lani, smo poklonili v dobrodelne namene. Saj vam lahko v
vašem in našem časopisu zaželimo veliko zdravja, sreče in
uspehov v letu 2008. Uredništvo

TENETIŠE

Dodatne zahteve krajanov
Za mediacijo, s pomočjo katere poskušajo poiskati najboljšo
rešitev za odlagališče Tenetiše, so v Društvu za ohranitev
Udin Boršta in civilnih iniciativah Mlake in Tenetiš postavili
Še dodatne pogoje. Zagotavljajo, da so za mediacijo. vendar
naj bi pri tem upoštevali še nekatere njihove zahteve, ki so jih
minuli teden posredovali mediatorju Rudiju Tavčarju. Pričakujejo, da bodo v času mediacije ustavili vse postopke za pridobivanje dokumentacije za gradnjo regijskega centra, obenem pa nasprotujejo nadaljnjemu odvažanju smeti na deponijo, dokler ne bodo končali mediacije. Zahtevajo, da se mediacije udeleži tudi župan Damijan Perne, v postopek pa naj
se vključijo še pravni strokovnjaki in strokovnjaki s področja
varstva okolja. Želijo proste roke pri obveščanju medijev glede postopka in vsebine mediacije. Zahtevajo, da se izboljša
njihov položaj v primerjavi z občino, recimo z zagotovitvijo
plačane pravne pomoči. Zahtevajo, naj mediacije sklicujejo
po i6. url oziroma zunaj osnovnega delovnega časa. M. R.

Novorojenčki
Minuli teden se je v Kranju rodilo 19 novorojenčkov, med
njimi 7 dečkov in 12 deklic. Najlažja je bila deklica, ki je
tehtala 2.120 gramov, najtežjemu dečku pa se je kazalec na
tehtnici ustavil pri 4.180 gramih. V jeseniški porodnišnici
tokrat na telefon nismo mogli priklicati nikogar.

