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Dan, ko se počutimo slovensko 
Dan, ko se spominjamo tistih, ki so v slovenski zgodovini dajali pečat 
slovenski kulturi, in dan, ko se tudi sami crkljamo v njenem naročju. 

I G O R K A V Č I Č 

Kranj - Slovenski kulturni 
praznik je eden tistih redkih 
državnih praznikov, ki se vse, 
odkar so ga pred več kot šest-
desetimi leti v času 2 . sveto-
vne vojne prvič praznovali na 
takratnem osvobo jenem 
ozemlju v Črnomlju, ni spre-
meni l n e po i m e n u ne po 
svojem bistvu. Sprva naj bi 
ga praznovali 3. decembra, v 
spomin na dan, k o se je 
France Prešeren rodil, a so 
ga zaradi n e m š k e o fenz ive 
leta 1 9 4 4 prenesli na dan 
pesnikove smrti, 8. februar. 
Tako je ostalo vse d o danes. 
Duhovno počutje Slovencev 

je na ta dan različno. Večina 
je najbrž v prvi vrsti vesela 
dela prostega dneva, ki n a m 
v najboljši izvedbi, tako kot 
letos, predvsem podaljša pro-
sti vikend. Še posebej, odkar 
i m a m o samosto jno državo, 
pa nas je vedno več tudi ta-
kih, ki se na ta dan počutimo 
nekako "bolj slovensko", ko 
s m o ponosn i na svoj jezik, 
kulturo in umetnost, na svo-
jo državno samobitnost. T o 
počutje oplemenitimo z last-
n i m k u l t u r n i m udejstvova-
n j e m , se ude lež imo katere 
od številnih kulturnih prire-
ditev v državo-ali pa svojo kul-
tumost dokažemo z obiskom 
katere od kulturnih institucij. 

V teh dneh se spominja-
m o l judi, ki so skozi naro-
dovo z g o d o v i n o daja l i po-
m e m b e n pečat n a š i l a s m i 
kul tur i , hkrati pa na jv iš je 
državne nagrade v kulturi, 
i m e n o v a n e po P r e š e r n u , 
p r e j e m a j o nove generac i je 
glasnikov slovenske kulture 
doma in v svetu. M e d nj imi 
je skoraj vedno tudi kdo iz 
Goren j ske , lani skladatelji-
ca Urška Pompe, danes zve-
čer bo nagrado Prešernove-
ga sk lada prejel igralec 
U r o š S m o l e j . A k d o bi si 
upal vedeti, kje bi slovenska 
kul tura bila d a n e s , če se 
pred petsto leti n e bi rodil 
Pr imož Trubar. 

Nečednosti v Gorenjskem tisku 
Ali je pri sporni prodaji Primoža Trubarja (brez soglasja lastnikov) poleg Edvarda Jurjevca sodelovala 
tudi nekdanja predsednica uprave Kristina Kobal? 

I POSLOVANJE Z BANKO OD DOMA 
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B O Š T J A N B O G A T A J 

Kranj - S spomo prodajo del-
nic podjetja Primož Trubar, 
ki je 77-odstotni lastnik Go-
renjskega tiska (v nadaljeva-
nju GT), se ukvarja tudi poU-
dja . Kranjski kriminalisti so 
te dni v sodelovanju z novo-
m e š k i m i kolegi opravili več 
hišnih preiskav zaradi suma 
zlorabe položaja in pravic pri 
prodaji delnic. Več na Policij-
ski upravi Kranj ne želijo raz-
kriti, sa j je preiskava še v 
predkazenskem postopku, po 
neuradnih informaci jah pa 
so preiskavo opravili vsaj pri 
Edvardu Jurjevcu, prejšnjem 
direktorju Primoža Trubarja, 
in Kristini Kobal, prejšnji 
predsednici uprave GT . 

Kristina Kobal 

V torek s m o že poročali, da 
je sodišče v Kranju izdalo za-
časno prepoved razpolaganja 
z delnicami Gorenjskega ti-

ska, k i jo je zahteval Davor 
Vlahek , novi direktor Tru-
barja. Jurjevec naj bi prejšnji 
teden, že po razrešitvi, delni-
ce Pr imoža Trubarja prodal 
Papir servisu (skupina Kra-
ter), ki ga obvladuje Martin 
Odlazek, ta pa je nekaj dni 
zatem za G T že objavil pre-
v z e m n o namero. Vlahek je 
proti Jurjevcu sprožil tudi ka-
zensko ovadbo zaradi suma 
zlorabe položaja. 

Po p isanju včera jšnjega 
Dnevnika je veliko vlogo pri 
s p r e m e m b a h lastništva, 
predvsem pri sporni prodaji 
deleža Primoža Trubarja ti-
s k a r s k e m u mogotcu Odlaz-
ku, igrala tudi Kristina Kobal. 
Ta je potem, ko je v Trubarja 
pripeljala strateškega part-

nerja (Mohar & Satler), ki je 
z več kot 1 2 mi l i joni evrov 
pripomogel k odplačilu kre-
ditov, ki so jih vodilni in dru-
gi zaposleni leta 2 0 0 6 najeli 
za prevzem GT, kot nadzor-
nica pritiskala na Aleksandra 
Troho, novega predsednika 
uprave, da pomaga pri pro-
daji polovičnega deleža GT. 
T a naj bi ponudbo zavrnil , 
zato ga je že želela razrešiti. 
Skupaj z Jur jevcem, d o ne-
davnega naj bi bila sprta, pa 
sta morda našla obvoz in od-
igrala novo igro. Strokovnja-
ki menijo, da bi morali vodil-
ni o lastniških spremembah 
v G T in Trubarju javnost bo-
lje obveščati. Enako se je do-
gajalo že o b prvem prevze-
m u leta 2 0 0 6 . 
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Prijetno praznovanje 
slovenskega kulturnega praznika 
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i Delavci prestrašeni, 
i direktor brez informacij 
; Preprodaja lastništva nekdanjega 
; kranjskega ponosa tekstilne industri-
i je IBl še vedno buri duhove. O no-
i vem lastniku in njegovih načrtih ni 
i mogoče dobiti informacij, saj se iz-
I mika. Delavci se bojijo, £e bodo še 
i sploh dobili plačo. 

G O R E N J S K A 

Slaba cesta 
med občinama 
Cesta Čepulje-Bukovščica povezuje 
občini Kranj in Škofja Loka. Čeprav 
poteka po njej kar gost promet, je nje-
no stanje na odseku med Čepuljami 
in Strmico katastrofalno. Opozorila 
kljub obljubam politikov za sedaj še 
niso rodita sadov. ^ 

K R O N I K A 

Nespretni tat 
sam poklical policiste 

Nepridipravi le redko sami pokličejo 
policiste, v Zgornji Besnici pa se je to 
zgodilo. Med begonn pred lastnikom 
hiše, v katero je nameraval vlomiti, si 
je tat zlomil nogo in na pomoč pokli-
cal policiste. 

8 

R A Z G L E D I 

Ko se pred očmi 
odvija zgodovina 
Ameriška odpravnica poslov v Slove-
niji Maryruth Coleman službuje v 
Sloveniji od leta 2005 dalje, ko se je 
iztekel mandat veleposlaniku Tho-
masu B. Robertsonu. V torek je obis-
kala uredništvo Gorenjskega glasa. 
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V četrtek, petek in sdjoto 
bo pretežno jasno. Pihal bo 
severni do severovzhodni veter. 
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L)UBL)ANA, BLED 

Kurenti preganjali politično zimo 

V ponedeljek so državni zbor obiskali kurenti s Ptuja. Danes 
ne preganjajo več zim, saj jih skorajda ni več, lahko pa pre-
ženejo kakšno politično zimo, je ob njihovem obisku pove-
dal predsednik državnega zbora France Cukjati in dodal: 
"Če bi nas kurenti obiskali prejšnji teden, bi nam morda us-
pel pokrajinski zakon." V ponedeljek zvečer so kurenti obis-
kali tudi Bled, kjer je potekalo neformalno srečanje general-
nih športnih direktorjev držav članic EU (na sliki). D. Ž. 

ŠKOF)A LOKA 

Loška S D se pripravlja na volitve 

V predsedstvu območne organizacije SD Škofja Loka so pred 
nedavnim obravnavali organizacijo priprav na letošnje držav-
nozborske volitve v 8. in 9. volilnem okraju. Predsednica Mir-
jam )an Blažič je predstavila dosedanje delovanje strankine 
mreže in opredelitev SD, da bo v obeh volilnih okrajih imela 
kandidata na volitvah. Predsedstvo je sklenilo, da bo funkci-
jo predsednice volilnega štaba na ravni območne organizaci-
je prevzela Nevenka Mandič Orehek, potrdilo pa je tudi nova 
predsednika Kluba svetnikov SD: za Škofjo Loko Tomaža Kr-
piča in za Železnike Franca Žabrla. Nevenka Novak pa je 
nova predstavnica ža odnose z javnostjo. D. Ž. 

LJUBLJANA 

Ovadili podpisnike novinarske peticije 

Skupina šestih državljanov je včeraj na ljubljanskem okrož-
nem tožilstvu vložilo kazenski ovadbi zoper Mateja Šurca in 
Blaža Zgago ter 571 podpisnikov peticije zoper cenzuro in 
politične pritiske na novinarje. Eden od vlagateljev ovadbe je 
tudi Marjan Cerar, nekdanji direktor Belinke, spomnimo pa 
se ga tudi kot kandidata za predsednika države na predsed-
niških volitvah leta 1997. Vlagatelji ovadbe trdijo, da so av-
torja in podpisniki s peticijo blatili ugled Slovenije v tujini in 
škodili njenemu dobremu imenu. Prepričani so, da so izja-
ve o političnih pritiskih na novinarje in medijski cenzuri ne-
resnične. Ovadbi se nanašata na peticijo proti cenzuri, ki sta 
jo novinarja Šurc (Delo) in Zgaga (Večer) napisala septem-
bra lani, in na odprto pismo ob začetku predsedovanja Slo-
venije EU, ki sta ga avtorja napisala decembra lani in posla-
la na okoli tristo naslovov v tujini. D. Ž. 

LJUBLJANA 

Slovenska pomlad na spletnem portalu 

Leto 2008 bo zaznamovala dvajseta obletnica odbora za var-
stvo človekovih pravic in procesa proti četverici. Dogodki so 
naznanili "sfovensko pomlad" in kasnejšo demokratizacijo 
Slovenije. Ob tej priložnosti je nastal spletni portal w v m . 
slovenskapomlad.si, na katerem bo zbrano gradivo o dogod-
kih, ki so zaznamovali to obdobje. To bo nekakšen digitalni 
muzej takratnega obdobja, saj bo vseboval informacije o pobu-
dah in osebah iz tistih časov, je povedal direktor Muzeja novej-
še zgodovine Slovenije jože Dežman. Muzej je namreč nosilec 
spletnega portala. Nanj bo mogoče dodajati nove informacije 
in dokumente (fotografije, video zapise), odprt pa je tudi za di-
skusije in komentarje ter izmenjavo mnenj. Ta teden sta por-
tal slovenske pomladi predstavila Igor Bavčar (tedanji vodja 
odbora za varstvo človekovih pravic) in Ali Žerdin. D. Ž. 
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Knjigo prejme NASTA BRIŠAR iz Preddvora. 

Dragutin Mate ostaja minister 
v torek so poslanci državnega zbora ves dan namenili interpelaciji zoper notranjega ministra 
Dragutina Mateja, ki sta jo vložili stranki LDS in Zares. 

DANICA Z A V R L Ž L E B I R 

Ljubljana - Predlagatelji so 
ministru očitali kršitve kar 
šestih zakonov, navajali so 
tudi konkretne primere nje-
govega delovanja zoper zako-
nodajo, in sicer v primerih 
Silva Pluta, romske družine 
Strojan, nočnega lokala Lipa 
in diskoteke Global. Pri sled-
njih so predlagatelji menili, 
da je kršil zakon zaradi po-
manjkljivega nadzora nad 
službami za zasebno varova-
nje. Varnostni službi, ki sta 
varovali l ipo in Global, nista 
imeli ustreznih licenc, zaradi 
česar je posredno prišlo do 
tragične smrti mladoletni-
kov. V primeru družine Stro-
jan pa sta stranld Mateju oči-
tali, da je kršil zakon o polici-
ji, ko ni ukazal izvedbe nad-
zora nad njenim delom v 
zvezi z ukrepanjem policije 
med prebivanjem družine 
Strojan v Postojni. Takrat naj 
bi namreč policija nedopust-
no posegla v zasebnost posa-
meznikov. Pri Silvu Plutu pa 
m u zamerijo, da policija ni 
ukrepala in ga nadzirala, če-
prav je bilo znano, da je v Sr-
biji zagrešil grozovit umor. 
Dragutin Mate je vse očitke 
iz interpelacije zavmil, pre-
pričan, da sta ministrstvo in 
policija v primerih Lipe in 

Dragutin Mate tudi po interpelaciji ostaja minister za 
notranje zadeve. / Foto Tina oon 

Globala ter pri vzpostavitvi 
evidence volilne pravice, kar 
je bil tudi eden od očitkov 
predlagateljev interpelacije, 
delovali v skladu z zakoni. V 

zvezi s Plutom pa je dejal, da 
tudi če bi ga policija privedla 
zaradi mednarodne tiralice, 
ne bi bilo zakonske osnove 
za njegovo pridržanje, Srbija 

pa Sloveniji tudi ni izročila 
nobenih dokazov, na podlagi 
katerih bi ga lahko ovadili. 
Mate je zavmil tudi vse dru-
ge navedke iz interpelacije, 
med dmgim tudi tega, da so 
se varnostne razmere na slo-
venskih cestah poslabšale. 
Dodal je, da se tudi navzoč-
nost policije na cestah ni 
zmanjšala, temveč povečala. 
Minister Mate s s^^ojim zago-
vorom, v katerem je navedel 
zlasti svoje uspehe, med nji-
mi uvedbo šengenskega 
mejnega režima, ni prepričal 
opozicije. Poslanci LDS, Za-
res, SD in nepovezani (sku-
paj 2 6 poslancev) so glasova-
li za interpelacijo, koalicijski 
poslanci in poslanci SNS (42 
glasov) so glasovali proti njej. 

Včeraj, zadnji dan rednega 
zasedanja državnega zbora, 
pa so poslanci razpravljali o 
poročilu komisije za prepre-
čevanje korupcije in o več za-
konskih predlogih, med dm-
gim tudi o noveli zakona o 
državnem svetu in o vamosti 
na smučiščih. Na današnji 
izredni seji pa razpravljajo o 
predlogu za razpis zakono-
dajnega referenduma o uve-
ljavitvi zakona o ratifikaciji 
Lisbonske pogodbe in o reše-
vanj u problematike visoke 
inflacije ter pripravi protiin-
flacijskih ukrepov. 

Poslanci SDS obiskali 'ljubljansko pokrajino'' 
M A J A BERTONCELJ 

Medvode - Poslanci SDS so 
bili v ponedeljek na obisku v 
predvideni ljubljanski po-
krajini, izvzeta je bila le 
Ljubljana. Razdelili so se na 
štiri skupine in skupina še-
stih poslancev: Mitja Lju-
beljšek, Bojan Starman, Bo-
jan H o m a n , Tomaž Štebe, 
Dimitrij Kovačič in Andrej 
Bmčan je imelo v programu 
obisk občin Dol pri Ljublja-

ni, Vodice, Medvode, Do-
brova-Polhov Gradec, Hor-
jul in Brezovica. V občini 
Vodice so se srečali z vod-
stvom 1 0 SDS ter podžupa-
nom občine Antonom Kos-
cem. Seznanili so se s pro-
blematiko pospešitve grad-
nje komunalne in cestne in-
fratrukture v občini in si 
ogledali predvideno traso za 
cesto Želodnik-Mengeš-
Moste-AC Vodice. V občini 
Medvode so obiskali skup-

nost Barka ter Mladinski 
kulturni center Medvode, 
kjer je poslance nagovoril 
tudi medvoški župan Sta-
nislav Žagar. 

"V poslanski skupini SDS 
smo si zastavili cilj, da v čim 
krajšem času obiščemo vse 
bodoče pokrajine v Sloveni-
ji. V vseh občinah so v glav-
nem največji problemi v ko-
munalni infrastrukturi, tudi 
obrtne cone. SDS pa daje 
velik poudarek ljudem, zato 

s m o se odločili, da v Medvo-
dah obiščemo skupnost 
Barka in mlade v Mladin-
s k e m kulturnem centm. 
Žal zaradi pomanjkanja 
časa v obisk n i s m o mogli 
vključiti še centra starejših. 
Namen obiska je tudi iz 
prve roke izvedeti, kje lahko 
kot poslanci pripomoremo, 
da bi z dopolnitvijo določe-
nih zakonov pomagali vsem 
tem l judem," je povedal 
Mitja Ljubeljšek. 

PREDSEDOVANJE EU 

BRDO 

Kako zmanjšati breme raka 

Danes in jutri na Brdu poteka evropska konferenca z naslo-
vom Kako zmanjšati breme raka. Konferenca o raku pred-
stavlja osrednji dogodek predsedovanja na področju zdrav-
ja. Na njej sodelujejo predstavniki držav članic Evropske 
unije, Evropske komisije. Evropskega parlamenta, strokov-
njaki s področja proučevanja in obvladovanja raka ter pred-
stavniki strokovnih združenj in nevladnih organizacij. Kon-
ferenca predstavlja priložnost za izmenjavo informacij, izku-
šenj in dobrih praks na področju celovitega obvladovanja 
raka s posebnim poudarkom na priložnostih za skupno in 
bolj učinkovito delovanje na ravni EU in na nacionalnih rav-
neh s ciljem zmanjšati breme raka v prihodnosti, sporočajo 
z ministrstva za zdravje. D. Ž. 

ŠKOFJA LOKA 

Lidija Coljat nova predsednica S D 

Na programsko volilni konfe-
renci občinske organizacije SD 
Škofja Loka so izvolili novo 
vodstvo. Predsednica je posta-
la Lidija Coljat, njen namest-
nik pa Dejan Meterc. Nova 
predsednica je povedala, da 
bo delovanje občinske organi-
zacije SD osredotočeno na vsa 
aktualna vprašanja, ki zadeva-
jo občane in občanke in hitrej-
ši razvoj občine na vseh po-
dročjih. Socialni demokrati 
želijo biti še naprej odprta 
stranka, ki zaznava in se odzi-
va na probleme ljudi. D. Ž. Lidija Coljat 
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Delavci prestrašeni, 
direktor brez informacij 
Preprodaja lastništva nekdanjega kranjskega ponosa, tekstilne industrije IBI vedno bolj buri duhove. 
O novem lastniku in njegovih načrtih ni mogoče dobiti informacij, saj se izmika. 

ŠTEFAN ŽARGI 

Kranj - V torek smo že poro-
čali o presenetljivih lastni-
ških spremembah v kranjski 
družbi za proizvodnjo žakar-
skih tkanin IBI, nekdanjem 
ponosu kranjske tekstilne 
industrije. Potem ko je Slo-
venska odškodninska druž-
ba (SOD) sredi decembra 
skupaj 2 drugimi sedmimi 
solastniki p r ^ javnega raz-
pisa in končne dražbe proda-
la svoje lastniške deleže celj-
ski Tkanini za skromne tri 
milijone evrov, je konec pre-
teklega tedna prišla v javnost 
vest, da je ista Tkanina, ki ni 
več pomembna tekstilna 
družba (imajo le dva zapo-
slena), lastništvo IBl-ja pre-
prodala naprej. In sicer pov-
sem neznanemu podjetju 
Smark s Planine pri Kranju, 
ki ga vodi Alenka Verlič, ki je 
nedosegljiva. Tako ni mogo-
če izvedeti, kaj stoji za temi 
lastniškimi spremembami, 
predvsem pa kaj pomeni to 
za nadaljnjo usodo IBI-jeve 
proizvodnje in s tem tam za-
poslenih. Včeraj s m o se zato 
napotili v IBI in o tem pov-
prašali direktorja Matjaža 
Božiča ter predsednico sin-
dikata Marijo Petrovčič. 

Direktor ni obveščen 

Direktor Matjaž Božič je 
bil uvodoma zelo načelen: 
"Moj izključni interes je in-
teres družbe, kar pomeni, da 
želim ohraniti poslovanje, 
zato pač moram počakati, da 
se ta zgodba razplete. Vsa 
publidteta, ki smo je v zad-
njem času deležni, zelo ne-
gativno vpliva na naše poslo-
vanje. Zaposleni so negoto-
vi, nekateri odhajajo, negoto-

vi postajajo tudi naši poslov-
ni partnerji, ki sprašujejo, kaj 
se dogaja. Sam pa nimam za-
dostnih informacij, da bi lah-
ko dal vsa pojasnila." 

Izgubo bodo pokriti 

Glede na objavljeno, naj 
najprej popravimo podatke o 
lanskem poslovanju IBI-ja. 
Kot nam je povedal direktor, 
so lani ustvarili za 12 milijo-
nov evrov prometa, od tega 
slabih devet milijonov iz pro-
daje, preostalo pa so prihod-
ki iz prodaje finančnih na-
ložb (predvsem delnic Go-
renjske banke). Po zadnjih 
ocenah je pri poslovanju na-
stalo za 2 ,6 milijona evrov 
izgube, kar pomeni, da bo 
lansko poslovno leto IBI za-
ključil s tristo tisoč evri do-
bička. Na naše vprašanje, 
kako kaže za letos, n a m je 
odgovoril, da plana za letos 
še nimajo, saj so vsi pred-
stavniki kapitala v nadzor-
nem svetu odstopili, šele 15. 
februarja pa je predvidena 
nova skupščina, ki naj bi 
imenovala nove. Uprava je 
doslej pripravila le izhodišča 
za letošnje poslovanje. 

Sanacije je nujna 

Obeti za letos so podobni 
lanskim rezultatom. Pri po-
slovanju so po besedah Boži-
ča potrebni radikalnejši 
ukrepi, za sanacijo pa se 
mora odločiti predvsem novi 
lastnik. Po pripravljenih iz-
hodiščih je mogoče sedanji 
tekstilni p)osel zmanjšati (po 
sredstvih in ljudeh) in ga do-
polniti z drugimi sorodnimi 
programi ali pa se celo pre-
usmeriti v povsem drug do-
daten program. Božič meni. 

da bi bilo neodgovorno vztra-
jati v sedanjem položaju in 
odpuščati zaposlene. S tem 
bo direktor seznanil tudi za-
poslene, saj je za včeraj po-
poldne sklical sestanek s sve-
tom delavcev in sindikatom. 

Lastnika ne poznajo 

Da novega lastnika v upra-
vi IBI-ja ne poznajo, je Mat-
jaž Božič potrdil tudi nam. 
Predstavnikom Tkanine, ki 
so želeli pregledati poslova-
nje, so omogočili vse potreb-
ne informacije, po preproda-
ji družbi Smark pa nimajo 
nikakršnih kontaktov z novi-
mi lastniki oziroma tistimi, 
ki so v ozadju. Meni namreč, 
da ni dolžnost uprave, da 
raziskuje, kdo je lastnik in 
kakšne načrte ima. Potrdil 
nam je, da je bila prvotna 
prodaja lastništva IBI-ja Tka-
nini koordinirana s strani 
SOD-a, ne ve pa, čigava je za-
sluga za to, da so bile dehiice 
preknjižene šele po novem 
letu, zaradi česar so bili mali 
delničarji, ker je bil izigran 
zakon o prevzemih, piiJcraj-
šanL Prodajalci - med njimi 
je bila tudi družba Pondera, 
ki je v lasti družine Božič - o 
tem niso bili obveščeni. Bo-
žič nam je zagotovil, da je bil 
v odnosu uprave do malih 
delničarjev ves čas korekten 
in pošten, lani so dobili iz-
plačane precejšnje dividende 
in še izplačilo iz naslova 
zmanjšanja kapitala. 

Lastnica se izmika 

Velika zaskrbljenost seve-
da vlada med zaposlenimi, 
ki jih predvsem zanima, 
kakšne načrte ima novi last-
nik oziroma lastnica. Kot 

nam je povedala predsedni-
ca sindikata Marija Petrov-
čič, so sicer dobili številko 
Alenke Verlič, vendar z njo 
ni bilo mogoče govoriti, kas-
neje pa je bila številka izklju-
čena. Ker ni informacij, se 
pojavljajo med delavci govo-
rice o gradnji hotela ali celo 
naselja na mestu sedanjega 
IBI-ja; s strahom se sprašu-
jejo, ali bodo prihodnji me-
sec še dobili plače. 

Seveda delavci ne spregle-
dajo tega, kako utripa podjet-
je. Marija Petrovčič, Id sedaj 
dela kot tehnologinja, prej 
pa je bila kalkuJantka, pravi, 
da je zmogljivost IBI-ja pri-
bližno 4,5 milijona metrov 
tkanin, dejansko pa so jih že 
lani izdelali manj kot tri mi-
lijone metrov. Zaradi nego-
tovosti ljudje odhajajo, zlasti 
so v strahu tisti, kjer sta v 
IBI-ju zaposlena oba zakon-
ca. Za takšno negotovo sta-
nje po besedah Petrovčičeve 
krivijo Boštjana Marovta, ki 
se je z izigravanjem delavcev 
izkazal že drugod. 

Ostali brez odpravnin? 

Poznajo tudi podatek o 
tem, da je mesečna izguba 
IBI-ja približno enaka zne-
sku, ki je potreben za plače, 
zato se bojijo, da bodo, če bo 
ta agonija trajala še dalj časa, 
zapravljene vse možnosti, da 
dobijo odpravnino. Same 
plače v IBI-ju v preteklosti 
niso bile najslabše, vendar 
jih, kot pravi Petrovčičeva, že 
dve leti niso popravljali. Vse 
to z izgovorom, da so plače 
15 odstotkov nad povprečjem 
po panožni kolektivni po-
godbi, ki pa je, glede na sta-
nje v slovenski tekstilni indus-
triji, sramotno nizka. 

Matjaž Božič Marija Petrovčič 

Začelo seje 
Trubarjevo leto 
Danes bo predsednik republike Danilo Turk v 
Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani 
odkril kip Primoža Trubarja. 

JOŽE KOŠNJEK 

Ljubljana - V torek je bUa v 
Ljubljani prva seja častnega 
odbora za počastitev 500. ob-
letnice rojstva Primoža Tm-
barja (1508-1586), kd ga vodi 
predsednik republike Danilo 
Tiirk, v n jem pa so najpo-
membnejši pre^tavniki slo-
venskega političnega, javne-
ga in znanstvenega življenja. 
Predsednik republike Danilo 
Tiirk je po seji povedal, da so 
se pogovarjali o Tmbarjevem 
prispevku k slovenski nacio-
nalni identiteti. Bil je intelek-
tualec evropske razsežnosti, 
ki je razvijd teološko in filo-
zofsko misel tistega časa. Bil 
je velik mislec, ki je Sloven-
cem zapustil bogato dedišči-
no, Poleg tega je bil verski re-
formator, ki je prispeval k 
razvoju verske misli na Slo-
venskem. Predsednik vlade 
in član odbora Janez Janša 
pa je ugotovil, da smo pri 
oceni Tmbarjevega pomena 
v Sloveniji zelo enotni, praz-
novanje obletnice Tmbarje-
vega rojstva pa sovpada s 
predsedovanjem Slovenije 
Evropski uniji. 

V počastitev 500-letnice 
Tmbarjevega rojstva bo v Slo-
veniji in v krajih, kjer je Tm-
bar živel in deloval, več prire-

ditev. Danes ob 10. uri bo v 
avli pred veliko čitalnico Na-
rodne in univerzitetne knjiž-
nice v Ljubljani predsejlnik 
republike Danilo Tiirk odkril 
kip Primoža Trubarja, ki ga 
je naredil kipar Tine Kos. Z 
odkritjem kipa se začenja 
Trubarjevo leto. Člani častne-
ga odbora napovedujejo 
obisk Tmbarjevega rojstnega 
kraja Rašca v občini Velike 
Lašče, kjer bo velika proslava 
8. junija, dan pred Trubarje-
vim rojstnim dnevom. 
Osrednja državna proslava 
bo v Cankarjevem domu, Na-
rodni muzej napoveduje raz-
stavo O Tmbar jevem življe-
nju in delu. Slovensko prote-
stantsko društvo bo izdalo 
dvojno številko svoje revije 
Stati iuu obstati, Banka Slo-
venije bo izdala poseben spo-
minski kovanec za dva evra s 
Tmbarjevo podobo. Pošta pa 
posebno znamko. 

Slovensko protestantsko 
društvo bo organiziralo 
ogled nemških krajev, v kate-
rih je deloval Tmbar. V me-
stih Kempten in Rothenburg 
bodo po Tmbarju imenovali 
ulice in trg, v Kemptnu pa 
odkrili tudi doprsni kip. Tru-
bar je bil do smrti župnik v 
Derendingenu, kjer je tudi 
pokopan. 
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Miha Naglič, Jasna Paladin, Marjeta Smolnikar, Simon Šubic, Ana Vol^ak 

OBUKOVNA ZASNOVA 
Jemq Stritar, Tridkel 

TEHNIČNI UREDNIK 
Grega Flajnik 

FOTOGRAFIJA 
Tina DoH, Gorazd Kavčii, Gotazd Sinik 

LEKTORICA 
Maijeta Vozlič 

VODJA OGLASNEGA TRŽENJA 
Mateja Žvižaj 

GORENjSKI GLAS je registrirana blagovna in storitvena znamka pod it . 9771961 pri 
Uradu RS za intelektualno lastnino. Ustanovitel) in izdajatelj: Gorenjski glas. d.0.0., Kranj / 
Direktorica: Marija Volčjak / Naslov; 6lciweisova cesta 4. 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00. 
fait: 04/201 42 13, e-mail: info{g)g.glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.: 04/201 42 47 (spre-
jem 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 / Ttsk: 
SET. d.d., Ljubljana / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / Cena izvoda: i,2S EUR. letna narodni, 
na: 131,25 EUR: Redni plačniki imajo 10 % popusta, polletni 20% popusta, letni 25 % popu. 
sta; v cene je vračunan DOV po stopnfi 8,5 naročnina se upoiteva od 
tekoče itcvilke časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka naslednjega obračunskega 
obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno tjlenje: tel.: 04/ 201 42 48. 

mailto:info@g-glas.si
http://WWW.CORENJSKICLAS.SI


GORENJSKA info@g-glas.si 

Prodali vse sobe v domu 
Razpisa za prodajo enajstih bivalnih enot v 
Domu starejših občanov Naklo sta bila uspešna. 

STOJAN SAJE 

Naklo - Občina Naklo je po-
nudila za odlcup del bivalnih 
enot v novem Domu starej-
ših občanov Naklo. Zaradi 
zmanjšanja stroškov so na-
mreč spremenili prvotni na-
črt za gradnjo objekta v dveh 
fazah. Družba Gradbinec 
G l P iz Kranja je bila priprav-
ljena sofinancirati drugi del 
gradnje. Manjkajoči denar -
država ni prispevala ničesar -
bo občina zagotovila s proda-
jo trinajstih od skupno 46 
postelj v domu. 

V tretji etaži doma je bilo 
naprodaj enajst sob. Za vsa-
ko od devetih enoposteljnih 
sob so želeli dobiti najmanj 
48.323 evrov, za dve dvopo-
steljni sobi pa po vsaj 62.365 
evrov. Po prvem razpisu so 
januarja letos prodali sedem 
enot, za katere bodo kupci 
plačali nekaj prek 371 tisoč 
evrov brez 8,5-odstotnega 

davka. Tudi drugi javni raz-
pis je bil uspešen, je poveda-
la Bojana Umnik iz uprave 
Občine Naklo. Takoj so pro-
dali tri enote, sobo brez bal-
kona pa je komisija še enkrat 
ponudila prej ne izbranim 
ponudnikom. Tudi zanjo so 
že našli kupca, zato pričaku-
jejo še okrog 207 tisoč brez 
davka. 

Sredi februarja bo občina 
objavila javni razpis za izbi-
ro izdelovalca opreme. De-
nar zanjo že ima zagotov-
ljen v letošnjem proračunu, 
vendar bo pri izbiri odloča-
la najbolj ugodna ponudba. 
Bolj trd oreh so pogajanja o 
ceni oskrbnega dne v domu 
z bodočim upravljavcem. 
Ker je Dom upokojencev 
Kranj dolgo vztrajal pri ne-
sprejemljivih predlogih za 
občino, se v Naklem pogo-
varjajo tudi z drugimi izva-
jalci te dejavnosti na Go-
renjskem. 

KRANJSKA G O R A 

Ureditev naravnega rezervata Zelenci 

Naravni rezervat Zelenci naj bi v prihodnjih letih celovito 
uredili. Zavod za varstvo narave Kranj s projektonn kandidi-
ra za denar programa Life in če bodo uspeli, ga bodo pri-
hodnje leto pričeli urejati. To je,-.dejai vodja Zavoda za var-
stvo narave Kranj Metod Rogelj. Obenem bodo znova vzpo-
stavili vzporeden tok Save Dolinke, ki je bil zasut ob gradnji 
ceste, zaradi česar se v barju zaraščajo rastline, ki tja ne so-
dijo. V okviru urejanja bodo namestili tudi table za obisko-
valce. Urejanju Zelencev pa se pridružuje tudi Občina Kranj-
ska Gora. Kot je povedal župan Jure Žerjav, so že v letoš-
njem proračunu namenili deset tisoč evrov za dokončanje 
dela krožne povezovalne poti od parkirišča v Zelencih mimo 
parkirišča ob regionalni cesti prek mostu do kolesarske ste-
ze, za vzdrževanje poti in za ponatis zloženke Zelenci. U. P. 

BLED 

Z baloni pod nebo 

Od jutri do nedelje bo Bled gostil mednarodni balonarski 
festival. Začel se bo jutri med 13. in 14. uro ob športnem 
parku, ko bodo baloni prvič poleteli v nebo, uradno odprtje 
festivala pa bo ob 19. uri pri športni dvorani. V soboto bodo 
med 10. in 13. uro ob športnem parku otroške delavnice, 
otroci pa se bodo lahko z balononn tudi dvignili. Prelet 
balonov se bo v soboto začel ob 10.30, nad Gorenjsko pa 
bodo baloni ostali predvidoma tri ure. Še posebno atraktiven 
bo nočni dvig balonov v soboto med i8. in 20. uro, sprem-
ljala pa ga bo scenska prireditev Govorica svetlobe. V 
nedeljo bodo med lo, in 13. uro na svoj račun znova prišli 
otroci, prav tako pa bo - ob primernem vremenu - mogoče 
poleteti z balonom. Za polete z balonom se lahko že pri-
javite po telefonu 041/601 079 ali po elektronski pošti 
baloni.@siol.net, lahko pa se prijavite tudi na prizorišču. V. S. 

laRiN 
Koroška cesta 35,4000 Kranj, Tel.: 04/ 2360 750,2021 164 
Delovni čas: vsak dan od S. do 19. ure, v soboto od 8. do 12. ure 

SOBOTNI NAKUPI V (EBRUARJU 
10% CENEJŠI! 

AKCUA: 
• fotokopirni papir Image Smart A 4 3,6 EUR 

pri nakupu 5 kartonov ali več darilo - NAHRBTNIK! 
• SELOTEJP 50x66 rjav 0,68 EUR 

Na pustni seji sprejeli proračuna 
Blejski svetniki so na torkovi seji sprejeli proračuna za letos in prihodnje leto, večina svetnikov pa je 
prepričana, da bi morala manjša občina imeti manj zaposlenih. Kdo bo rušil sporno ograjo in kaj se 
dogaja v Casinoju Bled? 

V I M A STANOVNIK 

Bled - Od sredine decembra 
do minulega pustnega torka 
je osnutek proračunov občine 
Bleda za letos in leto 2 0 0 9 
doživel nekaj popravkov, zad-
nje amandmaje pa so svetni-
ki vložili kar na seji, saj so na 
odboru za proračun in finan-
ce ter gospodarjenje z občin-
skim premoženjem sklenili, 
da kadrovski načrt oklestijo 
za enega zaposlenega, denar 
pa naj se raje nameni za raz-
vojne programe tako za letos 
kot za leto 2009. Čeprav se 
vsi svetniki s tem niso strinja-
li, je večina takšen amandma 
potrdila, na koncu pa so z ve-
liko večino tudi sprejeli oba 
proračuna. Za letos znaša 

okoli 9,3 milijona, za prihod-
nje leto pa nekaj več kot deset 
milijonov evrov. 

So pa svetniki znova pov-
zdignili glas glede nedopust-
nega ravnanja lastnika Vile 
Rog Igorja Laha, ki še vedno 
ni odstranil ograje, čeprav je 
ta postavljena nezakonito in 
je dobil nalog za rušitev. 
"Res je Lah med najbogatej-
šimi Slovenci, toda to ne po-
meni, da zanj zakoni ne ve-
ljajo. Če je ne bo podrl zlepa, 
smo pripravljeni, da stopimo 
skupaj in jo podremo sami. 
Iz nas in iz Bleda se ne bodo 
več delali norca in nas vlekli 
za nos," je malce pustnega 
razpoloženja v dvorano vne-
sel svetnik Anton Omerzel, 
tudi podžupan Slavko Až-

man pa je prepričan, da se 
mora nezakonito postavlje-
na ograja porušiti brez odla-
šanja. Svetniki so opozarjali 
tudi na druge težave v obli-
ni, od prometa do sumljivih 
potopov v jezero v nočnih 
urah, zlasti pa jih skrbi uso-
da blejske igralnice, saj se v 
javnosti govori marsikaj, ni-
hče pa ne zna pojasniti, kaj 
se v resnici dogaja. "Kar ne-
kaj časa je bilo potrebnega, 
da sem prišel v nadzorni svet 
Casinoja Bled, sedaj sem 
tam in lahko povem, da so se 
v resnid zgodile določne ne-
pravilnosti. Trenutno težko 
rečem kakšne, zagotovo pa 
ho zaključnemu račimu sle-
dila revizija poslovanja in 
upam, da bomo tako prišli 

do točnih podatkov, kam je 
izginil denar iz igralnice. 
Lahko pa vam povem, da Bo-
gomir Vnučec ni več zapo-
slen v Casinoju Bled in tudi 
ni več član nadzornega sve-
ta, ravno tako tudi Stanko 
Mulej. Direktor je postal Bo-
ris Kitek, ki ima poskusno 
dobo šest mesecev in za zdaj 
dela dobro. Sam bom vztra-
jal pri tem, da občina poš-
teno dobi svoj denar iz Casi-
noja," je poudaril Anton 
Omerzel, ki je predstavnik 
občine Bled v nadzornem 
svetu Casinoja Bled. Kot je 
še povedal, naj bi za Casino 
Bled v kraju iskali novo loka-
cijo, zaposleni v Casinoju pa 
naj bi v kratkem dobili tudi 
zaslužene plače. 

Gorjanski fantje so vlekli ploh 
Na pustni torek so v Gorjah pripravili tradicionalno vleko ploha, tokrat pa so na vaški trg privlekli kar 
41 metrov dolgo smreko. 

VILMA STANOVNIK 

Zgornje Gorje - Gorje so 
eden redkih gorenjskih kra-
jev, kjer zadnja leta spet 
skrbijo, da tradicionalni 
pustni običaji ne bi šli v po-
zabo. Tako imenovana vle-
ka ploha, ki so jo včasih pri-
pravljali, če se od božiča do 
pusta ni poročilo nobeno 
dekle na vasi, je eden od 
njih, letos pa so na vaški trg 
privlekli najdaljši ploh do 
sedaj, saj je meril kar 41 
metrov. Smreko so namreč 
z žago "amerikanko" pose-
kali v Ribji dolini nad Zatr-
nikom, jo oluščili s šepser-
jem, veje pa oklestili s seki-
ro. Pustili so le košati vrh, 
nato pa so jo na star način, 
s tako imenovanimi po-
smojkami in s konjsko 
vprego pripeljali do Zgor-
njih Gorij. Tam jih je priča-
kala množica navdušenih 
domačinov, Id so uživali ob 
zanimivem programu in li-
citaciji ploha, ki so ga na 
koncu odkupili člani Godbe 
Gorje, ki so ves čas skrbeli 

Gorjanski fantje so tokrat požagail najdaljši ploh doslej, saj je meril kar 41 metrov. 

tudi za dobro razpoloženje 
na prireditvenem prostoru. 

"Prireditev smo začeli pri-
pravljati v Podhomu, kjer je 
bila vleka ploha znana kot 
star ljudski običaj. Vendar 

pa je več prostora za tak do-
godek tu na trgu v Zgornjih 
Gorjah, vesel pa sem, da je 
blizu trideset fantov poprije-
lo za delo, da se tradicija 
ohranja in da je prireditev 

zanimiva za tako veliko števi-
lo obiskovalcev," je povedal 
župan Peter Torkar, med-
tem ko so gorjanski fantje 
pridno nazdravljali kupčiji 
in prihajajoči pomladi. 

BISTRICA PRI TRŽIČU ^ 

Pojasnilo 

V Gorenjskem glasu številka 1 0 smo objavili na strani 4 
članek z naslovom Gasilstvo zanima tudi mlade. V izjavi 
predsednika Prostovoljnega gasilskega društva Bistrica pri 
Tržiču smo napačno zapisali, da je bil gospodar doma Franc 
Codnov razrešen zaradi starosti. Za to se je odločil sam, ker 
je malo doma. Hišnik in gospodar doma je bil celo de-
setletje, prej pa kar 38 let predsednik društva. Prizadetim se 
za napako opravičujemo. S. S. 

ŽIROVNICA 

Najprej pohodi, nato slovesnost v Vrbi 

Slovenski kulturni praznik 8. februar bodo primerno prazno-
vali tudi v občini Žirovnica. Jutri bodo od osme ure dalje 
potekali organizirani ogledi po Poti kulturne dediščine, ob 
14. uri pa bo pri Prešernovem spomeniku v Vrbi osrednja 
slovesnost. Slavnostna govornica bo državnozborska 
poslanka Alenka Jeraj, kulturni program pa bo pripravilo 
Kulturno društvo dr. France Prešeren Žirovnica Breznica. 
Ogledi spomenikov bodo na ta dan brezplačni. A. H. 
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Spomin na zavednega Slovenca 
v tržiški knjižnici je Anatol Štern predstavil monodramo o Primožu Trubarju. Spomin je segel pol 
stoletja nazaj. 

STOJAN SAJE 

Tržič - Petstoletnico rojstva 
Primoža Trubarja in letošnji 
slovenski kulturni praznik je 
V Tržiču zaznamoval zani-
miv dogodek. V torek zvečer 
so v Knjižnid dr. Toneta Pre-
tnarja gostili nekdanjega di-
rektorja Osrednje knjižnice 
Kranj. Anatol Stem se je to-
krat predstavil v drugačni 
vlogi. Nastopil je v Kmedovi 
monodrami Trubar pred slo-
vensko procesijo. 

Stopnišče iz zgornje eta-
že knjižnice v spodnji pros-
tor je umetnik izkoristil za 
namišljeno prižnico. Z nje 
je sporočal misl i začetnika 
sodobnega slovenstva in 
popeljal publiko pol stoletja 
v preteklost. Po Trubarjevo 
je množici zapovedoval 
dolžnosti ter jih grajal zara-
di njihove grešnosti. Avtor 
besedila Matjaž Kmecl je 
zapisal, da gre za samogo-
vor od lastnega ljudstva za-
puščenega starca tik pred 
smrtjo, ki je v izgnanstvu 
pregledoval, kaj je ostalo 
pod končno črto. Iz tega je 
nastal nekakšen testament 
za Slovence. Hotel je pope-

Anatol Štern je tržiško publiko prepričal, da Trubarjeve misli še veljajo. 

Ijati svoje ljudstvo v enako-
pravnost pred B o g o m in 
svetom. Neomajno je ver-
jel, da je z jezikom vred nje-
gov narod prav tako božja 
stvaritev kot vsa druga ljud-
stva sveta. Dal mu je knjigo 
in pisni jezik, skupaj z 
učenci m u je prevedel te-
meljne "božje" knjige. Učil 
ga je samozavesti in odgo-

vornosti pa tudi resnične 
krščanske vere. Ničkoliko-
krat so ga hoteli zlomiti, pa 
je vztrajal in se zmeraj zno-
va pobral. 

V pMDgovoru z igralcem po 
nastopu je eden od poslušal-
cev ugotovil, da je vsebina 
dela kljub časovnemu zami-
ku dogajanj oliranila sporo-
čilno vrednost. Gost je pove-

dal, da je moral marsikaj 
prebrati o Trubarju, čeprav 
igralec ni zgodovinar. Inter-
pretacija Kmeclovega bese-
dila je trdo delo, a ga je bilo 
vredno opraviti že zaradi 
imenitne tržiške publike. V 
njenem imenu se je Marija 
Maršič zahvalila igralcu s 
knjigo v spomin na drugo 
gostovanje v Tržiču. 

V Adergasu premiera igre Učiteljica 
JANEZ KUHAR 

Adergas - Dramska skupina 
K U D Pod lipo Adergas bo 
jutri, v petek, 8. februarja, 
ob 19 .30 premiemo uprizo-
rila v domači dvorani v 
Adergasu igro o ljubezni in 
mater instvu Učitelj ica. 
Igro, ki je uvod v praznova-
n je 70- lemice uspešnega 
delovanja društva, bodo po-
novili v soboto, 9. februar-
ja, ob 19 . uri in v nedeljo, 
1 0 . februarja, ob 15 .30. V 
jubi le jnem letu bodo pri-
pravili več prireditev. Ob 
150-letnici rojstva gledali-
škega igralca, režiserja, pe-
dagoga, dramatika in roja-
ka iz Cerkelj Ignacija Boršt-
nika bodo pripravil i igro 
Stari Ilija. Povabljeni pa so 
tudi na letošnje Borštniko-
vo srečanje v Maribor. 

Dramska skupina K U D 
Pod lipo Adergas, ki je zelo 
dejavna že 7 0 let, vsako leto 
pripravi eno do dve gledali-
ški predstavi za odrasle in 
tri za otroke. Po lanski 
uspel i uprizoritvi veseloi-
gre s kmečko tematiko Tri-
je vaški svetniki, s katero so 
uspešno gostovali po števil-
nih gorenjskih odrih, bodo 
letos v jubilejnem letu, ko 
društvo praznuje 70-letnico 
uspešnega delovanja jutri 

Člani dramske skupine Pod lipo na vaji pred jutrišnjo premierno uprizoritvijo igre o 
ljubezni in materinstvu Učiteljica na domačenn odru v Adergasu 

premierno uprizorili v do-
mači dvorani v Adergasu 
igro v treh dejanj ih o lju-
bezni in materinstvu Dana 
Nicodemija - 1. Grudna 
Učiteljica. Dogajanje je po-
stavljeno v leto 1 9 0 0 , v igri 
pa se razkrivata materin-
stvo in ljubezen. 

V glavnih vlogah nasto-
pajo domači že prekaljeni 
igralci Iztok Blažun, ki igra 
posestnika in župana Filipa 
plemenitega Blagaja , Si-

mon Kotnik, ki igra posest-
nika Jakoba Grdino, učite-
ljico Marijo Svetina igra Ve-
ronika Sire, učiteljico Lizo 
Tatjana Maček, ravnateljico 
šole pa Barbara Grilc. Bošt-
jan Plevel igra šolskega slu-
go, Klemen Štirn policij-
skega svetnika, učenko 
Anico Tjaša Kern, občin-
skega sluga Rok Rezar , 
orožnika pa sta Blaž Žebo-
vec in Matija Remic. Sku-
paj se bo na adergaškem 

odru predstavilo enajst 
igralcev, za luč in glasbo pa 
bosta poskrbela P r i m o ž 
Sire in Rok Rezar. Igro so 
naštudirali v treh mesecih, 
režiral pa jo je Si lvo Sire, 
ki je do sedaj režiral že 1 1 6 
dramskih del. 

Z igro bodo gostovali 
po Gorenjskem. Vstopnice 
bodo v prodaji u ro pred 
predstavo, rezervirate pa 
jih lahko tudi po telefonu 
04/25 2 1 055. 

Igrače z zaprašenih 
podstrešij 
Dragica Markun iz Srednje vasi je s pomočjo 
prijateljev z zaprašenih podstrešij rešila že precej 
zanimivih igrač, ki jih bo prihodnji teden sredi 
Šenčurja postavila na ogled. 

S I M O N S U B I C 

Šenčur - Igrače sicer povezu-
jemo predvsem z otroki, a 
tudi mnogim odraslim seže-
jo do srca, saj so del spomi-
na na otroštvo, ko je imel 
vsak svojo najljubšo igračo. 
Tako meni tudi Dragica 
Markun iz Srednje vasi, 
vzgojiteljica v šenčurskem 
vrtcu, ki že nekaj let zbira 
stare igrače, predvsem pun-
čke. "Začelo s e je, ko s e m 
praznovala petdeseti rojstni 
dan in sem s i nostalgično 
zaželela svoje punčke iz 
otroštva. Mož |o je iskal tudi 
po starinarnicah, a je ni na-
šel, tako da m i je na koncu 
podaril punčko iz mardpa-
na, ki jo še danes hranim. 
No, v tem času sem našla 
tudi že svojo najljubšo pun-
čko," razlaga Dragica, ki te 
dni pripravlja razstavo starih 
igrač. Postavljena bo v mu-

bo iz Dragičine zbirke, del 
iz drugih zasebnih zbirk. 
Najstarejše bodo najbrž več 
kot sto let stare kocke, iz-
klesane iz kamna. Kot do-
polnilo bodo razstavljene 
tudi stare fotografi je otrok 
med igro, obiskovalec bo 
lahko prebral tudi nekaj re-
kov o igračah in otroški 
igri. 

"Otrok v igri pridobiva ve-
selje do dela, zato so naj-
boljše tiste igrače, ki spod-
bujajo njegovo ustvarjal-
nost, domišljijo, motoriko. 
Danes je ponudba igrač že 
prevelika, otroška ustvarjal-
nost in domišl j i ja pa se s 
tem počasi izgubljata. Vča-
sih s m o se otroci znali igra-
ti, v igri smo bili ustvarjal-
ni, ker nam ni nihče niče-
sar ponudil. Otroci bogata-
šev so sicer že dobivali uvo-
žene igrače, otroci na pode-
želju pa so bili prepuščeni 

Dragica Markun s svojo najljubšo punčko. 

zeju v Šenčurju; odprli jo 
bodo v torek, potekala pa bo 
do 2. marca. 

Z zaprašenih podstrešij ji 
je uspelo rešiti veliko zani-
mivih in tudi zelo starih ig-
rač. Na razstavi bodo tako 
prikazane igrače, starejše 
od štirideset let, večina pa 
jih izvira iz obdobja m e d 
obema vojnama. Nekaj j ih 

svoji iznajdljivosti, pa tudi 
spretnosti očetovih rok," je 
pojasnila sogovornica, ki 
razmišlja, da bi v prihodno-
sti uredila prvi muzej igrač 
v Slovenij i . "Idejo imam, 
največji problem pa je najti 
pr imeren prostor," pravi 
Dragica, ki staršem svetuje, 
naj otrokovo najljubšo igra-
čo shranijo za kasnejša leta. 

Š E N Č U R , H O T E M A Ž E 

Drevi občinska proslava 

Osrednja proslava ob letošnjem kulturnem prazniku v 
Občini Šenčur bo danes ob 19. uri v dvorani Doma krajanov 
v Šenčurju. Kulturni program pripravlja Kulturno umetniško 
društvo Simon Jenko Trboje. KUD Hot imir iz Hotemaž pa 
vabi, da si v nedeljo, io. februarja, ob 10 . uri v Domu vašča-
nov in gasilcev Hotemaže ogledate odprtje razstave del 
domačih avtorjev s priložnostnim kulturnim programom. 
Na ogled bomo postavili umetniška in ročna dela petnajstih 
sovaščanov. S . Š. 
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Ž E L E Z N I K I 

Nove cene programov v vrtcih 

Železnikarski občinski svetniki s o na zadnji seji potrdili 
predlog cen programov v vrtcih za leto 2008 . Za prvo sta-
rostno obdobje potrjena cena v Antonovem vrtcu znaša 398 
evrov, v vrtcu pri O Š Železniki pa slabih 346 evrov, kolikor 
znaša tudi polna cena za starše. Za drugo starostno obdo-
bje je polna cena z a starše 281 evrov, prav tolikšna je tudi 
potrjena cena vrtcu pri šoli, medtem ko je v Antonovem vrt-
cu 37 evrov višja. Razlika med potrjeno ceno in ceno za star-
še bodo pokrili iz občinskega proračuna. Cene v Vrtcu pri 
OŠ Železniki, ki ga obiskuje 177 otrok, s o tri odstotke višje 
od lanskih, v Antonovem vrtcu, v katerega j e vključenih 43 
otrok, pa zaradi s p r e m e m b e najviš jega normativa števila 
otrok za 16 odstotkov. A. H. 

HOTAVLJE 

Proslava in razstava baročnih oblek 

Občina Gorenja vas-Poljane vabi na osrednjo občinsko pro-
slavo v počastitev slovenskega kulturnega praznika, ki bo to 
soboto, 9. februarja, ob 19. url, v dvorani Zadružnega doma 
na Hotavljah. Program bodo pripravile domače kulturne sku-
pine, v sklopu praznovanja pa si bodo obiskovalci lahko ogle-
dali tudi razstavo baročnih oblek Andreje Stržinar. Vabita Tu-
ristično društvo Slajka Hotavlje in župan Milan Čadež. B. B. 

ŠKOFJA LOKA 

V spomin talcem za Kamnitnikom 

To soboto, 9. februarja, Občina Škofja Loka in O b m o č n o 
združenje zveze borcev za vrednote NOB Škofja Loka prireja-
ta slovesnost v spomin petdesetim ustreljenim talcem. Prire-
ditev s e bo pri spominskem znamenju za Kamnitnikom zače-
la ob i 6 . uri. V kulturnem programu bodo sodelovali: Mestni 
pihalni orkester Škofja Loka, Kvartet Rožca, recitatorji Marko 
Črtalič, Nadja StrajnarZadnik in Jurij Svoljšak. Udeležence bo 
pozdravil župan občine Škofja Loka Igor Draksier, govornik 
bo predsednik državnega sveta Blaž Kavčič. Besedno bogo-
služje bo vodil monsinjor Alojz Snoj, župnik župnije sv. Jurija 
v Stari Loki. Sodelovali bodo tudi častna enota slovenske voj-
ske ter loški skavti in taborniki kot nosilci bakel. Po spominski 
slovesnosti bodo delegacije odnesle vence tudi k spominske-
mu znamenju v Vešterskem mlinu. D. Ž . 
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INTERSERVICE 
N O V O N A OBMOaU T N C LESCE 

TEHNIČNI PREGLEDI, REGiSTRACUE IN 
Z A V A R O V A N J A - VSE N A ENEM MESTU 

ti^cAut 
Iv ' TBmNIPR£GlEDtKG(STKAiCUEr 

INTERSERVICE D.O.O., PE LESCE, H R A Š K A 
C . 1 9 , KJER V A S 6 ^ K A P R U A Z N A , HITRA I N 

CELOVITA REŠITEV N A S O D O B E N N A Č I N 
PRI NAS UHKO OPRAVfTE VSE POSTOPKE ZA REGISTRACIJO IN VSA 
ZAVAROVANJA VSEH MOTORNIH IN PRIKLOPNIH VOZIL. TEHNIČNE 

PREGLEDE PA LAHKO OPRAVITE ZA VSA MOTORNA KOLESA, 
OSEBNA VOZILA, TOVORNA VOZILA DO 3500 KG IN ZA TRAKTORJE. 

Tehnični pregledi, registracije in zovarovanjo v objektu T.P.Z. Zupane d.o.o., 
lel. Oi( 597 12 42, odprlo od 8. -18., sob. 8. - 1 2 . ure, 

a-mail: lesce@'interservice.|jubljGna.si 
Inlerservke d.o.o., 1000 Ljubljono. Leskoškovo 11, 01 58« 33 40, 

salon avtomobilov SUBARU, 01 586 33 50. 031 603 100 
www.intertevice-ljubljana.w 

Slaba cesta med občinama 
v najslabšem stanju je kakega pol kilometra dolg makadamski odsek med Čepuljami in Strmico. 

DANICA, ZAVRI ŽLEBIR 

Strmica - Cesta Čepul je-
Bukovščica povezuje dve ob-
čini, K i a n j in Skof ]o Loko, 
kot bližnjico jo uporablja ve-
liko voznikov, je pa zelo 
ozka, slabo vzdrževana, naj-
slabše na kakega pol kilome-
tra dolgem odseku m e d Če-
pul jami in Strmico. Na ta 
problem, ki se vleče že v če-
trto desetletje, nas je opozo-
ril J a n e z Pogačnik , sicer 
kranjski občan, ki ga skrbi, 
da se bo na tem odseku zgo-
dila kaka huda nesreča. Naj-
bolj kritičen je po njegovih 
besedah odsek od Koblarje-
vega laza do Turka: nezava-
rovan, brez ograje, s labo 
vzdrževan. T a m se n a uro pe-
lje vsaj deset avtomobilov, o 
čemer s m o se neko popol-
dne okoli četrte u r e lahko 
prepričali tudi s a m i . Sogo-
vornik n a m je dejal, da na 
problem opozarja že več let, 
natančneje 39 let k o je bil v 
odboru za urejanje te ceste. 
Kranjski del te medkrajevne 
povezave so pred leti asfalti-
rali, m a k a d a m s k i pa je na 
škof le loški strani v precej 
s labšem stanju. Janez Pogač-
nik n a m je še povedal, da je 
na slabo stanje te ceste pred 

Del makadamske ceste med Čepuljami in Strmico. 

časom opozoril enega od ob-
činskih svetnikov, ki si je 
menda v družbi župana Igor-
ja Drakslerja ogledal sporni 
del ceste, vendar se potem ni 
nič zgodilo. 

Na naše vprašanje, kakšne 
načrte imajo s to cesto, na ob-
čini Ško^a Loka odgovarjajo: 

"Na Občini Škofja Loka se 
zavedamo, da navedeni cest-
ni odsek m e d naseljema Str-

mica in Čepulje ni v najbolj-
š e m stanju. Naklon ceste je 
iz jemno strm in zato je vzdr-
ževanje tega cestnega odse-
ka ze lo zahtevno. Zato na 
občini Ško^a Loka načrtuje-
m o temeljito rekonstrukcijo 
ceste od vasi Strmica do ob-
činske meje z občino Kranj v 
letih 2 0 0 9 in 2 0 1 1 . V prete-
klih letih s m o tako že izvedli 
rekonstrukcijo ceste do na-

sel ja Strmica . R a č u n a m o 
tudi, da b o m o iz naslova ev-
ropskih razvojnih skladov 
prejeli namenska sredstva za 
ureditev te ceste. V tem pri-
m e r u b o m o rekonstrukcijo 
ceste lahko pospešili. Prav s 
t e m n a m e n o m b o m o tako 
že letos revidirali projekte 
obnove in izdelali program 
Identi f ikaci jsko investicij-
skega projekta (t. i. DIIP)." 

Restavratorstvo in barbarstvo 
v prostorih Zavoda za varstvo kulturne dediščine danes popoldne odpirajo razstavo o uspešnih 
restavratorskih in konzervatorskih projektih. Naknadno so jo dopolnili še s prikazom posledic 
nedavnega vandalizma nad bronastimi kipi. 

A N A H A R T M A N 

Kranj - Razstava Zavoda za 
varstvo kulturne dedišč ine 
Kranj, ki jo bodo ob sloven-
s k e m k u l t u r n e m prazn iku 
odprli danes ob 14. uri, nosi 
naslov Utrinki i z dela 
Z V K D S iCranj v n o v e j š e m 
obdobju in Prpelte k ' r vidte. 
S slednjimi besedami naj bi 
namreč naročnik kraje kipov 
na G o r e n j s k e m na "delo" 
poslal storilce. Kot j e pojas-
nil vodja kranjskega zavoda 
MiloS Ekar, so sprva name-
ravali predstaviti le svetlejšo 
plat njihovega dela: "Razsta-
vo s m o se zaradi nesrečnih 
dogodkov v januarju, ko so 
na G o r e n j s k e m ukradli in 
razrezali deset bronastih ki-
pov, odločili dopolniti še z 
delom, ki opozarja na tem-
nejšo plat naše s lužbe: na 
neustavljivo in hitro propa-
danje kulturne dediščine." 

Kl jub pomis lekom, ali je 
spodobno prikazati posledi-
ce vandalizma, pa Ekar raz-
stavo vidi kot "kričeč opo-
min, da je kulturna dedišči-
na izpostavljena vse hu jš im 

kapitalskim pritiskom". Za-
radi nestrinjanja jeseniškega 
in ž irovniškega župana b o 
razstava nekol iko okrnjena 
od prvotno zamišljene, saj so 
na zavodu pridobili le soglas-
je župana Radovljice za pri-
k a z ostankov kipa talca iz 
Drage pri Begunjah. "Zago-
tovili smo, da bo postavitev 
pietetna," doda Ekar. Na ste-
ne so namestili panoje s fo-
tograf i jami vseh ukradenih 
kipov pred uničenjem, ki ob-
krožajo posebno vitrino n a 
sredini prostora, v kateri po-
gled najprej pritegne odtrga-
na stisnjena pest talca. "V vi-
trino s m o dodali še nekaj ne-
prepoznavnih kosov, da si 
bodo obiskovalci lažje pred-
stavljali, v k a k š n e m stanju 
s o bili kipi," pove Ekar in 
doda, da i m a j o od deset ih 
ukradenih Idpov le devet ob-
raznih delov. "Enega obraza 
torej ni ali pa je tako defor-
m i r a n , da j e nerazpozna-
ven." 

Drugi del razstave prika-
zu je nekatere u s p e š n e re-
stavratorske in konzervator-
ske projekte zavoda v zadnjih 

Na razstavi s o prikazani tudi ostanki kipa talca iz Drage pri 
Begunjah. / foto: tim oou 

desetih letih na Gorenjskem. 
Predstavili so obnovo radovlji-
ške Graščine, Janševega Čebel-
njaka na Breznid, Petrovčeve 
hiše v Cerkljali in Pocarjeve do-
maf i je v Mojstrani, ki je lani 
dobila nagrado sklada Evropa 
Nostra za uspešen konzerva-
torski poseg. Arheološki koti-
ček prikazuje najzanimivejša 
najdišča: Ajdno, Mali grad v 
Kamniku, kranjsko staro mest-
no jedro in Mošnje. Na ogled 
bo tudi rekonstrukcija rimske 
sončne ure, najdene v Moš-

njah. Po Ekarjevih besedah sta 
v Sloveniji le dve takšni. Pred-
stavili so še zahtevno umestitev 
novega kora v baročno cerkev v 
Grobljah, restavriranje ljud-
skih kmečkih stenskih fresk in 
obnovo zunanje poslikave cer-
kve v KropL 

Z odprtjem razstave bodo 
iiradno predali namenu tudi 
prostor za obdelavo in začasno 
hrambo arheoloških izkopa-
nin, ki so ga pridobili s preu-
reditvijo prostorov nekdanje 
fakultete. 

mailto:info@g-gfas.si
mailto:mali0gla5i@g-glas.si
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Doma bi se rad naspa 
Naša ekipa smučarjev se je v začetku tedna vrnila domov, nekaj dni počitka pa si želi zlasti Andrej 
Jerman, saj ga do konca sezone čaka še pot na tekme v Kanado, v Skandinavijo in finale v Bormiu. 

V I L M A S T A N O V N I K 

Ljubljana - Čeprav se v 
zadnjih mesedh pri Smučar-
ski zvezi Slovenije ukvarjajo 
s tem, kako prebroditi fi-
nančno krizo, pa so se v mi-
nulili dneh razveselili novih 
uspehov alpskih smučarjev 
Tine Maze in Andreja Jer-
mana. Zlasti Andrej že vso 
sezono navdušuje s svojo od-
lično pripravljenostjo in bor-
benostjo, krona vseh dobrih 
uvrstitev pa je bilo tretje me-
sto prejšnji teden na smuku 
v Chamonixu. "Kljub finanč-
nim težavam, ki jih imamo v 
tem trenutku na Smučarski 
zvezi in za katere se že kaže 
rešitev, sem prepričan, da 
bomo programe izpeljali, kot 
smo jih načrtovali, in tudi, da 
uspehov naših smučarjev to 
zimo še ni konec," je ob če-
stitkah Tržičanu Andreju Jer-
manu povedal direktor SZS 
Jaro Kalan, tudi športni di-
rektor za alpsko smučanje 
Rasto Anžoh pa ni skrival 
navdušenja ob zadnjih uspe-
hih naših hitrih smučarjev. 
"Andrej se je s profesional-
nim odnosom razvil v odlič-
nega smučarja in zagotovo 
lahko poseže še više. Tudi 

mlajša generacija smučarjev 
ima srečo, ker imajo takšne-
ga mentorja," je poudaril Ra-
sto Anžoh, trener D e j a n 
Poljanšek pa je dodal, da na-
porne sezone še zdaleč ni 
konec, saj po nekaj treningih 
znova odhajajo na tekme v 
Kanado, nato pa v Skandina-
vijo in za konec še na finale v 
Boimio. 

"Do konca sezone me ča-
kajo še trije smuki in trije su-
perveleslalomi in želim si 
tekmovati kot doslej. Konku-
renca je res huda, vsaka na-
paka se maščuje in le težko je 
biti med najboljšimi. Vendar 
pa je treba biti vedno priprav-
ljen, da izkoristiš svojo pri-
ložnost," je prepričan An-
drej, ki se veseli, da se bo 
pred nadaljevanjem sezone 
te dni doma malce spočil. "V 
zadnjem mesecu sem bil vse-
ga skupaj doma zgolj pet dni 
in komaj čakam, da si v tem 
tednu znova "napolnim bate-
rije", kar pomeni najprej, da 
se n^spim, potem pa obno-
vim kondicijsko pripravlje-
nost," pravi hitri Tržičan, ki 
še ne čuti finančne stiske 
Smučarke zveze. "Mi, tek-
movalci sicer vemo, da je 
naša zveza v težavah, vendar 

Andreja Jermana v prihodnjem mesecu čaka še šest tekem 
svetovnega pokala. / foio: con«d Kav«;« 

to na nas do sedaj ni vplivalo. 
Treningi so potekali po načr-
tih, razpoloženje v ekipi je do-
bro. Lahko se tudi z a v a l i m 
trenerjem, ki hodijo z nami, 
čeprav že nekaj časa niso do-

bili plač," je še povedal An-
drej Jerman, preden si je pri-
voščil dolg spanec. Zaloga ur 
mn bo v prihodnjem mesecu 
do finala sredi marca v Bor-
miu prišla še kako prav! 

SMUČARSKI TEKI 

R U D N O P O G E 

Tekači za pokal Cocta na Pokljuki 

Smučarska zveza Slovenije in Športno društvo Gorje sta mi-
nulo nedeljo v povsem zimskih razmerah na Rudnem polju 
pripravila šesto letošnjo tekmo za pokal Cockta. Nastopilo je 
prek dvesto tekmovalk in tekmovalcev, v članski konkurenci pa 
je na lo-kilometrski progi s skupinskim štartom v prosti tehni-
ki zmagal Gaber Lah (ŠD Kranjska Gora). Med starejšimi mla-
dinci je slavil Amel Ščuk (TSK Merkur Kranj), med juniorji pa 
Domen Potočnik (Bled). Na pol krajši progi je bila v ženski 
članski konkurenci najhitrejša Barbara Jezeršek (TSK Merkur 
Kranj), med starejšimi mladinkami je zmagala Manca Šolar 
(TSK Merkur Kranj), med mlajšimi mladinkami pa Anja Eržen 
(TSK Bled). Na 5 kilometrov so tekle tudi starejše deklice, kjer 
je bila najboljša Špela Molk (Valkarton Logatec), in starejši 
dečki, kjer je slavil Rob Svenšek (TSK Bled). Na 7,5-kilometrski 
progi je med mlajšimi mladinci zmagal Juš Oblak (Valkarton 
Logatec). Drugi so tekmovali na 2,5-kilometrski progi, kjer je 
med mlajšimi deklicami slavila Ela Praznik (jub Dol), med 
mlajšimi dečki Klemen Razinger (TSK Bled), med cicibankami 
Nina Klemenčič (TSK Merkur Kranj), med cicibani pa Vili Črv 
(ND Rateče - Planica). V. S. 

ODBOJKA 

BLED 

Blejski odbojkarji prestavili tekme 

Iz blejskega odbojkarskega kluba so sporočili, da so prestavili 
tekme srednjeevropske lige. Tako bo tekma v Bratislavi v 
petek, 15. februarja, ob 16. uri, le dan kasneje pa bodo slovenski 
prvaki ob 17. uri v Mariboru odigrali še srečanje rednega kroga 
proti Stavbarju. Srečanje zadnjega, 18. kroga rednega dela pr-
venstva pa bodo igralci ACH Volleyja odigrali z Varaždinom v 
četrtek, 21. februarja, ob 19. uri v radovljiški dvorani. V. S. 

BIATLON 

LJUBLJANA 

Biatlone! odšli na svetovno prvenstvo 

Pred biatlonci je vrhunec letošnje sezone: svetovno člansko 
prvenstvo, ki bo od 8. do 17. februarja v Ostersundu na 
Švedskem. Slovenska ženska in moška reprezentanca sta 
zadnje priprave opravili v Anterselvi, na prizorišču lanskega 
svetovnega prvenstva, ki je bilo s 4. mestom mešane in žen-
ske štafete in še štirimi posamičnimi uvrstitvami v deseteri-
co za Slovenijo zelo uspešno. Na prvenstvu na Švedskem 
bo glavno breme nosila ženska ekipa. V odsotnosti Tadeje 
Brankovič Likozar, ki bo prvenstvo zaradi težav z ramo izpu-
stila, se največ pričakuje od Teje Cregorin in Dijane Ravni-
kar, ki sta na tekmah svetovnega pokala dokazali, da sta 
sposobni uvrstitev v prvo deseterico. Poleg njiju bosta na 
prvenstvu nastopili še Andreja Mali ter mladinka Lili Drčar. 
Pri moških bo v odsotnosti Janeza Mariča prvi mož Klemen 
Bauer, edini, ki že ima točke svetovnega pokala, na uspeš-
ne nastope pa upajo tudi Peter Doki, Gregor Brvar in Vasja 
Rupnik. Tekmovalni program prvenstva se bo začel v sobo-
to s preizkušnjama v sprintu. M. B. 

TENIS 

KRANJ 

Naše ostale v prvi evro-afriški skupini 

Letošnje Fed cup tekmovanje je letos prvič potekalo že v začet-
ku leta, gostitelj pa je bila Budimpešta. Med 15 ekipami je bil 
glavni cilj okrnjene slovenske reprezentance obstanek v prvi 
evro-afriški skupini. Po dveh porazih 2 0 : 3 proti Švedski in Be-
lorusiji je zadnji dan ekipi uspelo, da si je z obema zmagama 
med posameznicami priigrala zmago ter si tako zagotovila ob-
stoj v skupini tudi v prihodnjem letu. Slovenke so nastopile v 
postavi Andreja Klepač, Maša Zec Peškirič, Polona Hercog in 
Diana Nakič pod vodstvom kapetana Iztoka Božiča. B. M. 

VABILA, PRIREDfTVE 

Odbojkarski spored - Calcit Kamnik v soboto čaka gostova-
nje v Novi Gorici, Astec Triglav pa se bo v ŠD Planina v Kra-
nju ob 18. uri pomeril s Svit-Unimetalom. Igralke LIP Bleda 
se bodo v dvorani Gimnazije Jesenice ob 19. uri pomerile z 
MZG Grosuplje, le zmaga pa jim še daje možnost za obsta-
nek v ligi. Derbi vodilnih bo v moški 2. DOL, saj se bosta v 
OŠ Škofja Loka - Mesto ob 19.30 pomerila domači Termo 
Lubnik in vodilni SIP Šempeter. V 3. DOL igrajo doma Cal-
cit Kamnik II : Prvačina (Stari ZD Kamnik ob 15. uri), Astec 
Triglav II : UKO Kropa (ŠD Planina Kranj ob 20. uri) in pri 
ženskah Bled Adriatica.net: Mladi Jesenice (OŠ Bled ob 18. 
uri). B. M. 

Balinarski spored • V 2. krogu balinarske super lige je na 
sporedu gorenjski derbi, saj se bosta v soboto ob 15. uri v 
dvorani na Trati pomerili "domača" Planina Kranj in Loka-
teks Trata. S. Š. 

Malonogometna tekma na Podnu - Futsal klub Stripy iz 
Škofje Loke vabi vse ljubitelje in ljubiteljice malega nogome-
ta - futsala jutri, v petek, v športno dvorano Poden v Škofji 
Loki, kjer se bosta v 12 . krogu 2. SFL-zahod pomerili doma-
ča ekipa in KMN Oplast iz Kobarida. Srečanje se bo začelo 
ob 11 . uri dopoldne. 

Košarkarski spored - Zaradi finala pokala Spar, ki bo od da-
nes do nedelje potekal v dvorani Kodeljevo v Ljubljani, ta 
konec tedna ni tekem v Ligi UPC Telemach in 1. B SKL za 
moške. V četrtfinalu pokala Spar bo danes ob 18. uri tekma 
med Zlatorogom Laško in Krko, ob 20.30 pa med Heliosom 
in Geoplinom Slovanom. Jutri se bosta ob 18. uri pomerili 
ekipi Luke Kopra in Zagorja KD Finančne točke, ob 20.30 pa 
še ekipi loškega TCG Mercatorja in Uniona Olimpije. Polfi-
nalni tekmi bosta v soboto ob 18.15 in 20.30, veliki finale pa 
v nedeljo ob 17. uri. Konec tedna pa obračuni čakajo dekle-
ta v 1. SKL. Ekipa Odeje KED bo v soboto ob 19.30 gostila 
Ježico, ekipa Triglava pa ob 16. uri ekipo Črnomlja. Košarka-
rice Kranjske Gore bodo v soboto gostovale pri ekipi City 
Center, Domžalčanke pa pri ekipi Neso Ihke. 

Rokometni spored - S tekmo med ekipama Gorenja in Ce-
ljem Pivovarno Laško, ki se je končala z izenačenim rezulta-
tom 27 : 27, ter tekmo med Rudarjem in Cimosom, ki so jo 
s 33 : 29 dobili Trboveljčani, se je v torek začel 17. krog v 1 . 
rokometni ligi za moške. Ločani, ekipa Knauf Insulation, 
bodo v soboto ob 19. uri gostovali pri Gold Clubu. V ženski 
konkurenci bo ekipa Škofje Loke KSI v soboto ob 19. uri go-
stovala pri Kočevju Evro Casinoju. V 1. B ligi za ženske bo 
ekipa Merkurja Kranja v soboto gostovala pri Krki, ekipa 
Save Kranja pa pri Litiji. V 2. moški ligi - zahod bo ekipa Kra-
nja v soboto ob 14. uri gostila Grčo Kočevje, Radovljičani 
gostujejo pri Mokercu, ekipa Cerkelj odhaja k Alešu Prazni-
ku, ekipa Duplje - Tržič pa k Ilirski Bistrici. 

Državno prvenstvo v smučarskih skokih - Smučarski klub 
Triglav bo v torek, 12. februarja, pripravil letošnje posamič-
no in ekipno državno prvenstvo v smučarskih skokih in nor-
dijski kombinaciji. Tekma na kranjski skakalnici se bo s kva-
lifikacijami začela ob 9. uri, ob 10 .30 bo posamično tekmo-
vanje, ob 13.30 pa ekipno. Na tekmovanju naj bi videli tudi 
vse najboljše slovenske skakalce. 

Turnir v squashu v Škofli Loki - Jutri in v soboto bo v šport-
nem centru Mini hotela v Vincarjih v Škofji Loki potekal j . 
squash turnir za pokal Aerodroma Ljubljane. Turnir priprav-
lja Squash klub Škofja loka, prvi krog pa bo na sporedu jutri 
med 16. in 21.30. V soboto se bo tekmovanje nadaljevalo ob 
9. uri, finale pa naj bi bilo na sporedu ob 20.30. V. S. 

ROKOMET 

RK NAKLO : ŽRK AJDOVŠČINA 
Članice, 1. B državna liga, 16. krog 

ponedeljek, 1L febr. 2008, ob 18.30. športna dvorana Strahinj 
Vstop prost. Vabljeni 

g b d = ~ 
Odbojka - T e k m a osemnajstega kroga 
1 . državne odbojkarske lige 

V soboto, 9. febmarja 2008, bo v Športni dvorani Planina v Kranju 
ob 18. uri tekma osemnajstega kroga odbojkarskega državnega 
prvenstva moških. Odbojkaiil Astec Triglava se bodo potnemi z 
ekipo Svit Unimetal. Vabimo čim več navijačev na še eno tekmo 
kranjskih odbojkarjev. 

mailto:vilma.stanovnik@g-glas.si
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Nespreten tat sam 
poklical policiste 
Petindvajsetletnega tatu je pri vlomu zalotil 
lastnik stanovanjske hiše v Zgornji Besnici. Med 
begom si je tat zlomil nogo in na pomoč poklical 
kar kranjske policiste. 

SIMON ŠUBIC 

Kranj - Naslednja štorija 
sodi v kategorijo vicev o po-
licistih, ki menda znajo pri-
jeti samo še tiste nepridi-
prave, ki se jim sami javijo. 
Salo na stran; kranjske poli-
ciste je pred dnevi resnično 
poklical tat in jih prosil za 
pomoč.. . 

Minulo soboto okoli tret-
je ure zjutraj je na kranjski 
policijski postaji zazvonil 
telefon. 25-letni klicatelj, že 
"dober znanec" policistov, 
je može v modrem prosil za 
pomoč. Tisto noč je vlomil 
v stanovanjsko hišo v Zgor-
nji Besnici, a ga je pri deja-
nju zalotil lastnik, zato m u 
ni preostalo drugega, kot da 
jo je ucvrl. Med begom 
pred jeznim lastnikom pa 
je nerodno padel po str-
mem pobočju in si pri tem 
zlomil nogo. 

Prošnjo nespretnega tata 
so policisti uslišalij na po-
moč poklicali še kranjske ga-
silce, ki so ga prinesli iz gra-
pe na cesto. Tam so ga reše-
valci takoj oskrbeli, nato pa 
so ga odpeljali v ljubljanski 
klinični center, kjer je ostal 
na zdravljenju. 

Kranjski policisti so z na-
daljnjim poizvedovanjem 
ugotovili, da je 25-letiii vlo-
milec, ki nima stalnega pre-
bivališča, lani vlomil še v naj-
manj štiri stanovanjske hiše 
v Zgomji Besnici. Sume so 
dodatno potrdili predmeti, ki 
so jih našli pri njem in izvi-
rajo prav iz omenjenih kaz-
nivih dejanj. Policisti nada-
ljujejo zbiranje obvestil, so 
pa že napovedali, da bodo 
zoper osumljenca podali ka-
zensko ovadbo in ga bodo po 
končanem zdravljenju prive-
dli na zaslišanje k preisko-
valnemu sodniku. 

T R Ž I Č 

Stroj delavcu zgrabil desno roko 

V torek ob 4.20 so tržiške policiste obvestili o delovni ne-
zgodi v tovarni Lepenka. 54-letni delavec iz okolice Škofje 
Loke je na delovnem stroju za rezanje lepenke želel odpra-
viti zastoj. Ne da bi predhodno izključil stroj, je segel vanj in 
odstranil oviro, ki je povzročila zastoj stroja. Po odstranitvi 
ovire je stroj ponovno stekel in delavca zgrabil za desno 
roko. Odrezalo mu je dva prsta, dva pa stisnilo. Delavcu so 
ranjeno roko za silo oskrbeli že na kraju nesreče, nato pa so 
ga z reševalnim vozilom odpeljali v Klinični center v Ljublja-
ni, kjer je zaradi hudih ran ostal na zdravljenju. Policisti so 
tujo krivdo izključili. 

T R Ž I Č 

Hlod stisnil delavca v prsi 

V nedeljo popoldne se je pri delu v gozdu v Medvodjah pri 
Jelendolu hudo ranil 20-letni Tržičan. Policisti so ugotovili, 
da je mladi delavec z delovnim strojem za prevoz in razrez 
hlodovine na območju poseka, to je žičnico in žago na po-
sebnem specialnem vozilu, v gozdu spravljal les. Pri tem je 
izstopil iz delovne kabine, v kateri so inštrumenti za uprav-
ljanje s strojem, in stopil v bližino gibljivih zobatih klešč, ki 
hlod pred razrezom pripravijo na določeno dolžino. Ker je 
bii stroj v pogonu, je hlod med premikanjem Tržičana zadel 
in stisnil v prsnem delu. S. S. 

M E N G E Š 

Ni potreboval bencina 

V noči na ponedeljek je nek-
do vlomil v bencinski servis 
v Mengšu in odnesel za dva 
tisoč evrov cigaret. S. Š. 

K U R I L N O 
O L J E 

D A T R I S 
GREJE MOČNEJE 

DaiiiaaoL-aMMPcti,<aia«>d 

K A M N I K 

Torbičarja prijel občan 

Kamniški policisti bodo ka-
zensko ovadili sedemnajst-
letnika iz okolice Kamnika, 
ki ga sumijo, da je minuli 
petek popoldne na Ulici 
Vilka Rožiča v Kamniku pri-
stopil do 76-letne domačin-
ke in ji iz roke iztrgal torbico. 
Mladoletni torbičar se še ni 
podal v beg, ko ga je trdo 
zgrabil mimoidoči občan, 
ki je tatvino opazil, in ga za-
držal do prihoda policistov. 
Ti so mladoletnika za nekaj 
časa pridržali. S. Š. 

Zadruga toži občino Kranj 
Stanovanjska zadruga Gorenjske zaradi neupravičene obogatitve na njen račun toži Mestno občino 
Kranj za 503 tisoč evrov. Občina tožbeni zahtevek zavrača, ker naj bi že zastaral in tudi ni upravičen. 

S I M O N Š U B I C 

Kranj - Nad Mestno občino 
Kranj visi kar nekaj težkih 
odškodninskih tožb. Znano 
je, da Dimnikarstvo Dovrtel 
zaradi znanih zapletov s po-
delitvijo dimnikarske konce-
sije toži kranjsko občino in 
od nje skupaj zahteva pri-
bližno 1,9 rnilijona evrov od-
škodnine. Nesojeni kupci 
petih lokalov na Koroški ce-
sti v Kranju Ljuba Dermota, 
Zlatarstvo Mohorič, podjetje 
Partner in Jelena J i Jdč Wil-
fan na okrožnem sodišču v 
Kranju vodijo pravdo za pla-
čilo odškodnine 156 tisoč ev-
rov. Pred kratkim pa smo iz-
vedeli, da precejšnjo vsoto 
evrov od Mestne občine 
Kranj zahteva tudi Stano-
vanjska zadruga Gorenjske, 
ki je po odvetnici Darji Ro-
blek na kranjsko okrožno so-
dišče vložila pravdni zahte-
vek v višini 503 tisoč evrov s 
pripadajočimi zamudnimi 
obrestmi, ki naj bi menda 
znašale že dobrih štiristo ti-
soč evrov. Skupaj torej že za 
skoraj milijon evrov. 

Stanovanjska zadruga Go-
renjske oziroma njen direk-
tor Franc Teran kranjski ob-
čini očita, da je na njen ra-
čun neupravičeno obogatela, 
ko je septembra 2002 Grad-
bincu Gip prodala 6 .360 
kvadratnih metrov veliko ne-

Stanovanjska zadruga Gorenjske zahteva od kranjske občine povračilo svojega vložka 
v komunalno opremo stavbnih zemljišč na Drulovki. /roto:c«,udK>v<ic 

pozidano gradbeno zemljiš-
če na Drulovld, za kar je iztr-
žila 130 milijonov tolarjev. V 
zadrugi navajajo, da občina 
tedaj sploh ni bila lasmik 
tega zemljišča, čeprav je bilo 
tako stanje v zemljiški knji-
gi. Takratni Sklad stavbnih 
zemljišč občine Kranj je na-
mreč leta 1986 komunalno 
opremljeno zemljišče v 65 
odstotkih prenesel na Stano-
vanjsko zadrugo Kranj, prav-
nega prednika Stanovanjske 
zadruge Gorenjske, ki je 
morala zato skladu plačati 
65 odstotkov zemljišča in 
prav tolikšen delež stroškov 

komunahiega opremljanja. 
Svoje obveznosti je poravna-
la do 31. avgusta 1989. Ker 
obračun med Mestno obči-
no Kranj in stanovanjsko za-
drugo nikoli ni bil narejen, 
na zadrugi menijo, da je ob-
čina neupravičeno prejela 
del kupnine, ki bi moral pri-
pasti stanovanjski zadrugi. 

V kabinetu župana Dam-
jana Perneta so nam včeraj 
potrdili, je bila omenjena 
tožba na kranjsko sodišče 
vložena 2 9 . januarja lani, 
občina pa je nanjo odgovo-
rila 17. maja. Izvedeli smo, 
da se občina v odgovoru na 

tožbo sklicuje na zastaranje 
tožbenega zahtevka, zato 
sodišču predlaga, da zahte-
vek stanovanjske zadruge 
zavrže. Če pa bo sodišče 
ugotovilo drugače, je obči-
na že naznanila, da tožbe-
nemu zahtevku nasprotuje 
v celoti. Dodajajo še, da po-
datek o 415 tisoč evrih za-
mudnih obrestih ne drži, 
"saj je v tožbi zahtevana le 
glavnica in ne tudi obresti", 
kot piše v odgovoru na naša 
vprašanja, ki nam ga je po-
sredovala Mendi Kokot, v 
kabinetu župana odgovor-
na za odnose z javnostjo. 

Štirideset dni alkoholnega posta 
Do 22. marca poteka akcija 40 dni brez alkohola. V Sloveniji vsako tretjo prometno nesrečo 
s smrtnim izidom zakrivi vinjena oseba; od leta 1991 je tako zaradi alkohola za volanom umrlo 
že skoraj dva tisoč ljudi. 

S I M O N Š U B I C 

Kranj - Slovenska Karitas, 
Svet za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu (SPV) 
ter Zavod Med.Over.Net 
pozivajo k 40-dnevnemu 
alkoholnemu postu. S h-et-
jo akcijo "40 dni brez alko-
hola", ki poteka od 6. febru-
arja do 22 . marca, želijo 
spreminjati kulturo pitja 
ter ozaveščati o tragičnih 
posledicah prekomernega 
pitja alkohola. V Sloveniji 
namreč alkohol povzroči 
vsako tretjo promemo ne-
srečo s smrtnim izidom, 
vsako leto 88 milijonov ev-
rov neposredne materialne 
škode v prometu, s kateri-
mi bi lahko zgradili štiride-
set manjših domov za sta-
rejše ali pediatrično klini-
ko, trpljenje in stiske zaradi 
nasilja v vsaki četrti družini 
ter vsako leto približno pet-

sto umrl ih zaradi bolezni 
in samomorov. 

Varuhinja človekovih pra-
vic Zdenka Čebašek Travnik 
je na predstavitvi akcije deja-
la, da je v Sloveniji več kot 
170 tisoč odraslih oseb od-
visnih od alkohola, zato je 
možno sklepati, da je zaradi 
alkoholizma v družini priza-
detih vsaj dvakrat toliko dru-
žinskih članov, med njimi 
veliko otrok. Prepričana je, 
da bo akcija pripomogla k 
spreminjanju pivskih navad. 

Bojan Žlender, vodja SPV, 
je spregovoril o posledicah, 
ki jih alkohol pusti na slo-
venskih cestah. Od leta 1991 
do danes je v prometnih ne-
srečah, v katerih je bil pov-
zročitelj pod vplivom alkoho-
la, umrlo skoraj dva tisoč lju-
di. "Povprečna stopnja alko-
hola pri povzročiteljih pro-
metnih nesreč je izjemno vi-
soka in je kar 0,71 miligrama 

Volan in alkohol ne sodita skupaj: v Sloveniji vsako tretjo 
nesrečo s smrtnim izidom povzroči alkohol. /f«o: corazd Kav«; 

alkohola v litru izdihanega 
zraka oziroma 1,5 promila," 
je poudaril. 

Organizatorji pozivajo, da 
se od pepelnice do velike 
noči popolnoma odpoveste 
alkoholu in s tem pokažete 
solidarnost z vsemi, ki se 

tmdijo rešiti iz zasvojenosti 
z alkoholom. Poziv velja tudi 
organizatorjem prireditev, 
naj na njih ne ponujajo alko-
hola. Prek vsega leta pa se 
lahko pitju alkohola odpove-
ste tedaj, ko vozite ali delate, 
še priporočajo. 
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Projekt pokrajin, eden ključnih sedanje vlade, je obtičal v slepi ulid. Če sta si bili politični pozicija in opozidja še 
na žačetku mandata, ko je bilo treba zaradi pokrajin spremeniti ustavo, precej soglasni, se je pri sprejemanju 
temeljne pokrajinske zakonodaje zalomilo. 

oKra me: Koa aruaic 
• v 

Obstaja dolg 
spisek nalog, 

s katerimi bi se 
ukvarjale in 

bi bile 
pri tem lahko 
učinkovitejše, 

kot je bila 
doslej država, 

hbrati pa 
močnejše, 
kot so bile 
v mnogih 
primerih 

občine, tudi 
ko so združile 

svoje sile. 

DANICA ZAVRI ŽLEBIR 

Pri spremembi ustave, ki 
je v temeljni državni akt 
vnesla regionalizadjo Slove-
nije, je bila v državnem zbo-
ru dosežena dvotretjinska 
večina. Takšna bi bila potreb-
na tudi pri sprejemanju za-
kona o ustanovitvi pokrajin, 
ključnega v paketu šestih za-
konov, vendar se to na petko-
vem glasovanju v državnem 
zboru ni zgodilo. Opozicij-
ske stranke so glasovale pro-
ti zakonu in si s tem prisluži-
le očitek koaUdje in ministra 
Ivana Žagarja, pristojnega za 
lokalno samoupravo in regi-
onalni razvoj, da si opozidja 
v resnid ne želi decentraliza-
dje Slovenije, ki jo je doslej 
vsaj načelno podpirala. S 
tem naj bi po njegovih bese-
dah več kot polovid Sloveni-
je odtegnili možnost, da se 
hitreje razvija. Predlagatelji 
pokrajinske zakonodaje kot 
temelji razlog, zakaj bi mora-
lo v Sloveniji priti do ustano-
vitve pokrajin, namreč nava-

jajo dejstvo, da se sedaj posa-
mezni deli države neenako-
merno razvijajo. Razmerja v 
razvitosti so 1 proti 2, sprem-
ljanje rasti bruto domačega 
proizvoda v posameznih de-
lih Slovenije pa kažejo, da se 
bodo razlike še povečevale. 
Po mnenju predlagateljev pa 
je to mogoče izboljšati tako, 
da Slovenijo razdelimo na 
pokrajine. Nanje bi država 
prenesla vrsto nalog in pri-
stojnosti, z njimi pa tudi 1,2 
milijarde evrov državnega 
denarja. To je kar 15 odstot-
kov državnega proračuna. 
Pokrajine bi imele tudi svoje 
izvirne prihodke, deležne pa 
bi bile tudi razvojnih spod-
bud, med drugim tudi iz ev-
ropskih virov. Obstaja dolg 
spisek nalog, s katerimi bi se 
ukvarjale in bi bile pri tem 
lahko učinkovitejše, kot je 
bila doslej država, hkrati pa 
močnejše, kot so bUe v mno-
gih primerih občine, tudi ko 
so združile svoje sile. Bi de-
nimo na pokrajinski ravni na 
Gorenjskem lahko hitreje re-

šili problematiko odpadkov, 
o katerih se gorenjski CERO 
neuspešno dogovarja že zelo 
dolgo? 

Dvom o številu pokrajin 

Pokrajinska zakonodaja je 
zbujala mnogo dvomov, naj-
več pa jih je bilo o številu po-
krajin in o tem, kam naj sodi-
jo posamezna območja. 
Vladna stran vztraja, da Slo-
venija potrebuje štirinajst po-
krajin, kar je utemeljeno na 
obstoju sedanjih dvanajstih 
statističnih regij. Druga 
stran, med katerimi je tudi 
nekaj dvomljivcev iz koalidj-
skih vrst, je prepričana, da bi 
jih zadoščalo od šest do 
osem. Ko smo se na začetku 
mandata sedanje vlade z mi-
nistrom za lokalno samo-
upravo Ivanom Žagarjem 
pogovarjali o razdelitvi Slove-
nije na pokrajine, smo v šali 
navrgli misel, da je katoliški 
Cerkvi na Slovenskem regio-
nalizadja že uspela. Že nekaj 
let je razdeljena na šest ško-

fij, utemeljila pa jih je na več 
temeljih, tudi gospodar-
skem. Miruster Žagar takrat 
o primerjavi ni želel nič sUša-
ti, dejal je le, da Gorenjska na 
pokrajinskem zemljevidu 
Slovenije zagotovo bo (na 
cerkvenem je nairu-eč ni). 
Namen te omembe ni, da bi 
želeli cerkveno ureditev ne-
kritično preslikati na držav-
no. Gre za to, da so tam uspe-
li ujeti škofije ravno v okvire 
tradicionalno zgodovinsko, 
geografsko, upravno (in še 
kako drugače) zaokroženih 
pokrajin. Pri regionalizaciji 
države pa človek dobi obču-
tek, da gre za precej umetne 
tvorbe, v katere so ponekod 
združili območja, ki nimajo 
veliko skupnega, poleg tega 
pa so jim dali še čudna ime-
na, ki so pri ljudeh zbujala 
slabo voljo. Predlagani sta 
Goriška in Istrsko-kraška po-
krajina, ne pa tudi Primor-
ska. In Štajerska je komaj do-
bila nazaj svoje dobro ime, 
potem ko so se tamkajšnji 
kleni prebivalci ujezili nad 

Pokrajinski zemljevid, kakršnega je predlagala vlada, ni dobil dvotretjinske večine v pariamentu. 

Podravsko pokrajino. Bi lah-
ko Slovenija fiinkdonirala s 
pokrajinami Primorska, Go-
renjska, Notranjska, Dolenj-
ska, Celjska, Štajerska, Po-
murje. Koroška in Ljubljano 
s posebnim statusom.' 

Ena ali dve Gorenjski? 

Gorenjska je na vladnem 
pokrajinskem zemljevidu od 
vseh videti še najbolj logična. 
Če bi ji bile podobne tudi 
ostale pokrajine in bi bilo 
vseh skupaj res nemara le 
osem, bi se s takšno Gorenj-
sko sprijaznili tudi v osmih 
občinah zgornje Gorenjske. 
Tako pa so se njihovi župani 
zavzemali za svojo lastno 
pokrajino. Če je v načrtu šti-
rinajst pokrajin, zakaj ne bi 
bila še petnajsta? Dognali so 
namreč, da bi bila zgornja 
Gorenjska zaradi slabše raz-
vitosti deležna večjega 
deleža razvojnih spodbud. 
Glasove nezadovoljstva pa je 
bilo slišati tudi z roba Go-
renjske, iz tako imenovane 
podjetne regije, v kateri se 
občini Kamnik in Domžale 
družita s še nekaj manjšimi, 
ob prvem predlogu, ki jih je 
uvrščal k osrednje slovenski 
pokrajini (z glavnim me-
stom vred), bi se ob Ljublja-
ni počutili zapostavljene, ob 
sedanjem predlogu, ki je 
uvedel Kamniško-zasavsko 
pokrajino, pa s knapovsko 
druščino ne vidijo nič skup-
nega. Da bi se pridružili Go-
renjski, jim že od nekdaj ni 
dišalo, sicer pa tega predloga 
tudi ni bUo v tokratni regio-
nalni reformi. Očitno bodo v 
teh krajih neuspelih pokra-
jin še najbolj veseli in zado-
voljni, da je vse po starem. 

Je za pokrajine še kaj upa-
nja? Minister Žagar verjame, 
da je mogoče še v tem man-
datu doseči dogovor in pro-
jekt uspešno pripeljati do 
konca. Vendar je letos volil-
no leto in vprašanje regiona-
lizadje in decentralizadje, ki 
bi sicer imelo svoj smisel, je 
še bolj spolitizirano, kot bi 
bilo kako navadno leto. 



POGOVOR Razgledi 

Ameriška odpravnica poslov Maryruth Coleman v Sloveniji službuje od leta 2005, od lanskega poletja, ko se je 
iztekel mandat petemu veleposlaniku Z D A v Sloveniji Thomasu B. Robertsonu, je pooblaščena kot vodja misije. 
Ta teden je ugledna gostja obiskala uredništvo Gorenjskega glasa. 

<0 se pred očmi odvija zgodov" 
MARYRUTH COLEMAN, AMERIŠKA ODPRAVNICA POSLOV V SLOVENIJI 

"Ne da bi 
se močneje 

poglabljala v 
zgodovino, 

lahko rečem, 
da je bila 
izkušnja 

komunizma v 
baltskih 
državah 

ostrejša od 
vaše. Veliko 

Slovencev mi je 
povedalo, 

da so v času 
komunizma 

lahko potovali 
in tudi v tistih 
časih čutili, da 

so del Evrope." 

DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Maryruth Coleman se je 
ameriškemu zunanjemu mi-
nistrstvu pridružila leta 
1987, njena prva diplomat-
ska služba je bila v Nigeriji, 
potem je z vmesnimi postan-
ki v Washinglonu službovala 
tudi v evropskih državah. Kot 
zanimive omenja izkušnje, 
ko je delala na ameriškem 
veleposlaništvu v Moskvi 
(1991- 1993), saj je tedaj v 
Rusiji prihajalo do velikih 
sprememb, razpadla je Sov-
jetska zveza. Vznemirljive 
čase, ko imaš občutek, da se 
pred tvojimi oči odvija zgodo-
vina, je doživela tudi med 
službovanjem v Latviji (1997 -
2000), ko se je v tej m l a i dr-
žavi začenjalo dolgotrajno ob-
dobje priprav na članstvo v 
zvezi NATO in Evropski uni-
jL Po vrnitvi v Washington je 
delala v uradu za zadeve Ev-
ropske unije, kjer je sodelova-
la pri oblikovanju politike od-
nosov med Z D A in Evropsko 
unijo. Diplomatsko službo v 
Sloveniji je nastopila leta 
2005 kot namestnica vodje 
misije. Dokler še ni imeno-
van novi veleposlanik Z D A v 
Sloveniji, opravlja vlogo od-
pravnice poslov. 

Za uvod v nafin pogovor naj-
prej morda neprijetno vpra-
šanje: kako bi komentirali 
nedavne dogodke, ko naj bi v 
pogovorih med vašo in slo-
vensko diplomacijo Z D A 
skušale vplivati na to, kako 
naj Slovenija vodi svoje pred-
sedovanje Evropski uniji? 

"Naš odgovor na to je zelo 
preprost imamo izjemno ko-
legialne odnose s Slovenijo. 
Imamo normalen diplomat-
ski dialog s Slovenijo in drugi-
mi partnerji v Evropski uniji. 
Preprosto izmenjujemo svoja 
stališča, kar pomeni, da želi-
mo po eni strani slišati, kaj 
ima povedati Slovenija, in po 
drugi strani tudi sami želimo 
izraziti svoj pogled. To je nor-
malna diplomacija in to je 
moj komentar na dogodke, ki 
jih omenjate." 

Verjetno tudi v Z D A prihaja 
do odtekanja zaupnih infor-
macij, kakor naj bi se zgodilo 
v tem primeru. Kako na takš-
ne primere reagira ameriška 
vlada? 

"Zelo preprost odgovor je, 
da verjamemo v demokraci-

jo, kjer je vlada izvoljena, da 
uveljavlja zakone, med dm-
gim tudi tiste, ki zadevajo 
mednarodne odnose. Vsaka 
vlada pa je odgovorna lju-
dem in tako med tema dve-
ma poloma poteka dialog. Ta 
je pogosto tudi zaupen. V de-
mokratičnih deželah pa v 
človeških zadevah Jahko pri-
de tudi do takšnih situacij. 
Vendar mislim, da je po-
membno, da nadaljujemo z 
vzdrževanjem dialoga." 

V svoji diplomatski karieri 
ste službovali tudi v baltskih 
državah, ki so hkrati s Slove-
nijo vstopile v Evropsko uni-
jo. Kakšne podobnosti vidite 
med Latvijo in Slovenijo? 

"Podobnosti so v velikosti 
(v obeh primerih gre za 
majhni deželi z majhnim 
Številom prebivalstva) in v 
perspektivi, ki jo imata v 
mednarodnih odnosih. Veli-
ko majhnih dežel v Evropi je 
imelo težave v doseganju 
svoje neodvisnosti, ker so v 
zgodovini nad njimi doinini-
rale večje in močnejše sose-
de. Tako v Latviji kot v Slove-
niji sera začutila, da so zara-
di ljubezni do svojega jezika 
in kulture ohranili lastno 
identiteto in verjamem, da je 
v obeh državah (kot tudi v 
preostalih dveh baltskih) v 
ljudeh tudi zaradi tega občut-
ka obstajala želja po neodvis-
nosti. Obe državi sta sedaj 
tudi članici EU in imata v ok-
viru te skupnosti možnost za 
napredek. Sedaj gredo na-
prej i n prispevajo k raznoli-
kosti in drugačnosti v skupni 
evropski izkušnji." 

Kakšne pa so razlike? 
"Ne da bi se močneje po-

glabljala v zgodovino, lahko 
rečem, da je bila izkušnja ko-
munizma v baltskih državah 
ostrejša od vaše. Veliko Slo-
vencev mi je povedalo, da so 
v času komunizma lahko po-
tovali in tudi v tistih časih ču-
tili, da so del Eviope. V balt-
skih državah je bila ločenost 
od Evrope močnejša. Ob po-
tovanjih po Latviji med svo-
j im službovanjem pa sem 
dobila vtis, da je tam kolekti-
vizadja podeželja pustila ve-
like posledice. Zaradi nje je 
bilo življenje na podeželju 
težko, ljudje so ga zapuščali, 
tam danes ne vidiš lepUi vasi, 
kakršne so v Sloveniji, kjer je 
preživelo več tradicionalnih 

stvari kot v Latviji. Pri vas se 
vidi, da imajo ljudje radi svo-
je domove na podeželju in 
jih vzdržujejo, medtem ko so 
mladi v mnogih drugih drža-
vah podeželje zapustili, se 
naselili v mestih, ki so 
ogromna, podeželje pa se ni 
razvijalo naprej." 

Kako dobro sle v dveh letih 
opravljanja diplomatske služ-
be v Sloveniji spoznali našo 
deželo, njene kraje, l judi, 
jezik...? 

"Moji osebni interesi in 
moje delo m i dajejo prilož-
nost, da potujem po Sloveni-
ji. Najlepše stvari, ki jih ima-
te tukaj, so zame različni fe-
stivali, dogodki, ki jih ni mo-
goče videti v nobeni drugi dr-
žavi, na primer znamenito 
kurentovanje, martinovanje, 
proslavljanje slovenskega kul-
tumega dne, Tartinijev festi-
val v Piranu. Diplomati v Slo-
veniji imamo pogosto prilož-
nost za čudovita doživetja, da 
nas vaša vlada povabi, da 
preživimo kak dan na pode-
želju, se denimo udeležimo 
diplomatske regate v Izoli, 
kjer tekmujemo v jadranju. 
Vse to da čudovite izkušnje, 
ki j ih ne pozabiš. Ob tem 
spoznavaš lepoto dežele, 
njene ekonomske uspehe, 
odlične izdelke (vino in pr-
šut) in podobne stvari. Mo-
goče je oditi v gore, v prelepo 
dolino Soče ali v druge ogle-
da vredne predele, videti sa-
mostane, kmetije, obiskati 
gostilne ... Ker ima Slovenija 
toliko raznolikosti v malem, 
ponuja veliko priložnosti za 
ogled." 

Lani ste po vodni ujmi obis-
kali tudi Železnike? Kakšni 
so bili vaši občutki? 

"Slišala sem zgodbe nepo-
sredno od prizadetih v popla-
vah in ta doživetja so bila 
strah zbujajoča. V mestu je 
odnašalo mostove in omaja-
lo temelje hiš, slišal si tra-
gične zgodbe ljudi, k i so 
skušali reševati premože-
nje, ki ga j i m je odnašalo 
pred očmi, lahko smo videli 
polje, polno uničenih avto-
mobilov ... Neurje je bilo 
kratko, a škoda je bila straš-
na. Zelo smo sočustvovali s 
prizadetimi in veseli me, da 
smo lahko omogočili nekaj 
nujne pomoči mestu. Tudi 
zato, ker majhno mesto, kot 
je to, potrebuje vero svojih 

prebivalcev, da ima prihod-
nost. Upam, da se bodo na-
šle rešitve, kako urediti oko-
lje in obrežja rek, da ne bo 
več prihajalo do poplav, saj 
je mesto staro i n lepo in bi 
bilo prav, da se ohrani." 

Še osebno vprašanje. Tudi 
vaš mož je diplomat, sedaj 
veleposlanik v Albaniji. Bli-
zu, a hkrati daleč: kako to 
vpliva na vaše družinsko živ-
ljenje? 

"Lepo, da ste vprašali. Moj 
mož je poleti 2005 prišel 
skupaj z menoj v Slovenijo 
in tu preživel dve leti. Od lan-
skega poletja pa je veleposla-
nik v Albaniji in je zelo zapo-
slen v tej živahno razvijajoči 
se državi, ki prav tako želi 
postati del Evrope. Lahko sva 
hvaležna vašemu letalske-
m u prevozniku, ki ima di-
rektno linijo med Ljubljano 
in Tirano, kar nama omogo-
ča, da večkrat obiščeva drug 
drugega. To sva doslej neka-
ko obvladovala. Sicer pa naj 
bi se moja diplomatska dolž-
nost v Sloveniji letos poleti 
iztekla in pričakujem, da 
bom potem nekaj časa preži-
vela v Tirani, pozneje pa 
bova videla, kako naprej. 
Najini karieri sta vedno pol-
ni doživetij in naključij in ob 
tem lahko načrtuješ le za 
kako leto naprej." 

Zakaj po odhodu zadnjega 
veleposlanika Thomasa B. 
Robertsona Z D A še vedno 
niso imenovale novega vele-
poslanika v Sloveniji? 

"Ko je lani pozno poleti ve-
leposlanik Robertson zapu-
stil Slovenijo, se je Bela 
hiša odločila, da bi v Slove-
nijo raje poslala političnega 
in ne kariernega veleposla-
nika in tako se je začelo od-
ločati, kdo naj bi to bil. Kot 
se verjetao spomnite, je bil 
že predlagan prvi kandidat, 
vendar se je ponudilo me-
sto na Slovaškem, in ker je 
po rodu Slovak, je zaprosil, 
da bi želel službovati tam. 
Prva odločitev je torej spod-
letela, zato so začeli iskati 
drugo možnost. Decembra 
lani so že imenovali seda-
njega kandidata, toda v na-
šem sistemu je postopek 
tak, da o predlogu Bele hiše 
razpravlja senat, ki ima za-
slišanje i n potrdi imenova-
nje ambasadorja. Za Z D A 
je ta čas poseben, letos 
bodo volitve, senatorji so 
zelo zaposleni z različnimi 
zakonodajnimi nalogami, 
številni vodje senata pa veli-
ko na terenu po poteh volilne 
kampanje. Na koledarju se-
nata je vendarle v kratkem 
predvideno zaslišanje, tako 
da je v kratkem pričakovati 
tudi potrditev." 



TRIGLAVSKI NARODNI PARK Razgledi 

Komisija za pripravo zakona o Triglavskem narodnem parku je v ponedeljek predstavila končni osnutek novega 
zakona o TNP. Ta bo nadomestil sedaj že 27 let star in preživet zakon. Predlog bo najprej obravnavala vlada, nato 
pa bo na vrsti dvomesečna javna obravnava med lokalnim prebivalstvom, ki živi v parku. 

<maIu novi zakon oTK 
PETRA LOTEIČ 

Pred dobrim tednom dni 
sta predsednica komisije za 
pripravo novega zakona o 
TNP Inga Turk in minister 
za okolje in prostor Janez Po-
dobnik na novinarski konfe-
renci predstavila najnovejši 
in tudi zadnji osnutek zako-
na. Tega so na zadnji seji ko-
misije enotno sprejeli njeni 
člani in ga še isti dan predali 
ministru Podobniku. 

Podobnik zadovoljen 

Minister Podobnik, ki je 
ob ustanovitvi komisije po-
udaril, da je namen novega 
zakona poleg prilagoditve 
novim družbenopolitičnim 
razmeram tudi njegova po-
sodobitev i n nadgradnja pra-
vnih rešitev, določitev nad-
zornih in varstvenih reži-
mov, ki bodo hkrati varovali 
naravne vrednote in ohranja-
li biotsko raznovrstnost ter 
tudi zagotavljali in dopuSčali 
razvojne možnosti in traj-
nostni razvoj v parku živeče-
ga prebivalstva, je z delom 
komisije zadovoljen. Povedal 
je. da mu je predsednica ko-
misije Turkova zagotovila, da 
osnutek prinaša modernejše 
pristope, da se z njim izbolj-
šuje učinkovitost varstva, da 
povečuje vključevanje drugih 
sektorjev v parkovno politiko 

ter da zagotavlja konkretno 
podporo življenja lokalnega 
prebivalstva in hkrati omo-
goča prebivalcem in obisko-
valcem parka uživanje narav-
nih in kulturnih vrednot. Ob-
ljubil pa je tudi, da bo zakon 
sprejet še v tem mandatu. 

Vlada že februarja 

Podobnik pričakuje, da bo 
predlog še februarja obra-
vnavala vlada in ga predlaga-
la v sprejem državnemu zbo-
ru. Potem pa bo predlog dva 
meseca v javni obravnavi, ki 
mora biti organizirana in vo-
dena med prebivalstvom 
znotraj parka. Med njo s e ' 
bodo oblikovali predlogi in 
stališča do predlaganih reši-
tev, kot je povedal Podobnik. 
"To pomeni, da zakon pre-
prosto ne more biti napisan v 
nasprotju z interesi lokalne-
ga prebivalstva," je pojasnil 
minister. 

Nezadovoljni 

Nad osnutkom so razoča-
rani v koaliciji nevladnih 
organizacij za TNP, zato so 
že dan pred zadnjo sejo ko-
misije za pripravo novega za-
kona pisali ministru Podo-
bniku. Pravijo, da osnutek 
kot celota ne ustreza zahte-
vam Spomenice za TNP, ki 
so jo predstavili že septem-

bra 2004, in ne upošteva re-
šitev, ki so jih predlagali v 
svojem osnutku zakona. 
"Predstavljeni osnutek prav 
tako ne izpolnjuje zaveze, ki 
jo je dal v zvezi s T N P pred-
sednik vlade Janez Janša v 
svojem nastopnem govoru 
novembra 2004, niti kriteri-
jev, ki ste jih komisiji zastavi-
li vi na njenem prvem se-
stanku marca 2006, zahtev, 
ki so jih ob podelitvi diplome 
Sveta Evrope postavili evrop-
ski ministri, zahtev omrežja 
Natura 2000 in zaveze, ki jo 
je Slovenija dala U N E S C U v 
zvezi z biosfernim območ-
jem Julijske Alpe," so zapisa-

' li v pismu ministru Podobni-
ku. Predlagali pa so, naj mi-
nister počaka z odločanjem, 
kakšen osnutek poslati v na-
daljnji postopek, vsaj do 15. 
februarja, do takrat bodo na-
mreč lahko pripravili in 
predstavili podrobne pisne 
pripombe in predloge v obli-
ki ločenega mnenja. "V na-
sprotnem primeru bomo ci-
lje Spomenice za T N P uve-
ljavljali v okviru javne razpra-
ve o zakonu." so še zapisali. 

Tako Turkova kot direkto-
rica Javnega zavoda T N P 
Marija Markeš sta dejali, da 
se predlogi koalicije N V O in 
osnutek zakona razlikujejo le 
po poti, kako doseči cilje, v 
katerih pa se koalicija strinja 
s komisijo. "Stališče koalidje 

N V O razumem predvsem 
kot prizadevanje k čimbolj-
šim rešitvam za uresničeva-
nje namenov in ciljev parka," 
je povedala Markeševa in iz-
razila upanje, da bo predlog 
zakona šel v nadaljnjo obra-
vnavo, saj je njegovo sprejet-
je nujno potrebno in bi blo-
kada zakona pomenila vno-
vično odložitev za najmanj 
leto dni. "Česar pa si prav z 
vidika varstva in usmerjanja 
razvoja v parku zagotovo ne 
želimo." pravi Markeševa. 

Bohinski župan 
protestira 

Z osnutkom zakona se rav-
no tako ni strinjal župan ob-
čine Bohinj Franc Kramar, ki 
je zato tudi predčasno zapu-
stil omenjeno sejo komisije. 
"Glede na to, da ožja skupina 
za pripravo osnutka zakona 
ni upoštevala niti enega sta-
lišča občine Bohinj, sem me-
nil, da moja prisotnost na 
seji komisije ni bila več po-
trebna," je pojasnil Kramar, 
ki pravi, da je osnutek za Bo-
hinjce nesprejemljiv. "Obču-
tek imam, da so biJi upošte-
vani le predlogi Javnega za-
voda Triglavski narodni 
park, da je ta osnutek pisan 
javnemu zavodu na kožo," je 
dejal Kramar. 

"Ker gre za zakon, ki je za 
Bohinj življenjskega pome-

"Ker gre za 
zakon, Id je 

za Bohinj 
življenjskega 
pomena, pa 

upam, da bo 
moj protest 

vplival na to, da 
se bo nekdo 
pripravljen 

pogovarjati z 
nami," je dejal 

bohinjski 
župan Franc 

Kramar. jezero je za Bohinj tako naravna kot turistična vrednota. / foio: Pcm lovu 

na, pa upam. da bo moj pro-
test vplival na to, da se bo ne-
kdo pripravljen pogovarjati z 
nami," je dodal Kramar. In 
res ga je. ko je izvedel za nje-
gov protestni odhod s seje 
komisije, poklical minister 
Podobnik. Dogovorila sta se, 
da bo minister prišel na iz-
redno sejo občinskega sveta, 
ki je bila včeraj. 

Podobnik v Bohinju 

Pred sejo je Kramar dejal, 
da pričakuje, da bo minister 
upošteval sklepe, ki jih je ob-
činski svet sprejel na pone-
deljkovem sestanku za zapr-
timi vrati. Med sklepi so med 
drugim zapisali, da mora za-
kon Voglu omogočiti širitev 
in gradnjo objektov ter s tem 
gospodarski razvoj, da mora 
zagotoviti možnost postavit-
ve objekta s sanitarijami, pr-
hami in kabino za potrebe 
naravnega kopališča na Veg-
Iju. na Mrenšu in v Ukancu 
pa poleti dopustiti poleg sa-
nitarij tudi postavitev začas-
nih gostinskih objektov. Za-
htevajo tudi. da svet T N P 
dobi tudi neodvisnega pred-
stavnika Bohinja, sedež 
T N P pa se mora prenesti v 
Bohinj. 

Kramar je, prav tako pred 
sejo, povedal, da bo, če z mi-
nistrom ne bodo dosegli do-
govora. svet na izredni seji 
glasoval o razpisu posveto-
valnega referenduma v obči-
ni Bohinj o izločitvi smučiš-
ča Vogel, južne strani Bo-
hinjskega jezera in naselij, ki 
so znotraj parka. "Čudno bi 
bilo, če bi državni zbor spre-
jel zakon proti volji prebival-
stva," je povedal Kramar, ki 
je napovedal, da bo v naspro-
tnem primeru sprožil ustav-
ni spor proti zakonu. Pojas-
nil je. da so Bohinjci po eko-
nomski analizi danes po viši-
ni plač in bruto dohodku na 
zadnjem mestu med občina-
mi. po številu starejšega pre-
bivalstva in dnevni migraciji 
pa med prvimi. ''Po moji 
oceni je to posledica omeje-
valnega zakona v preteklosti. 
Zato je treba stremeti k do-
bremu zakonu," je prepričan 
Kramar in pravi, da "Bohinj-
ci smo za T N P in smo po-
nosni nanj. Potrebujemo 
nujno zakon o TNP, ki pa 
mora upoštevati lokalne in-
terese in želje ljudi, ki živijo v 
tem okolju." 
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Nedavni založniški in glasbeni dogodek v Gorenjskem glasu, ko so nam fotograf in založnik Bogdan Kladnik 
ter publicistka in glasbenica Shirlie Roden skupaj z ateljejem Puhart pripravili nevsakdanjo predstavitev knjige 
Preprosto Slovenija - Simply Slovenia, je bil večer, ki ga ne pozabiš. 

<ersi Slovenia to zasluži 
SHIRLIE RODEN IN BOGDAN KLADNIK 

PETKA KEJŽAR 

"Slovenija mi 
je v vseh 

teh letih dala 
tako veliko, 

zato sta ta 
knjiga in 

zgoščenka 
nekaj, s čimer 
se vam lahko 

oddolžim in se 
vam zahvalim 
za vso prejeto 

ljubezen." 

Knjiga z naslovom Pre-
prosto Slovenija je prava le-
potica in je plod izvirne ideje 
in odličnega sodelovanja 
Londončanke, Id je zaljublje-
na v Slovenijo, ter slovenske-
ga založnika i n fotografa. 
Njegove sanjsko lepe foto-
grafije in njeno besedilo, pre-
lito v pesmi, je marsikoga ga-
nilo do solz. Pred slovesom 
je še rekla: "Da boste vedeli, v 
kako lepi deželi živite."... 

Shirlie, vaša glasbena dejav-
nost je zelo široka. O izvoru 
vašega poslanstva pravite: 
"Odrasla sem v Walesu, kar 
pomeni, da pojem že od ma-
lega." Je torej Wales v tem 
smislu specifična dežela? 

"Na britanskih otokih je 
Wales poznan kot "dežela 
pesmi". Vse učence v vseh 
šolah, ki lahko pojejo, na 
vsak način skušajo navdušiti, 
da to tudi res počnejo. Kroži 
tudi šala o Walesu, češ da tu 
na vsakem uličnem vogalu 
živi en operni pevec. V mo-
jem otroštvu je operna pevka 

živela nasproti našega doma, 
ki me je pri mojih 16 letih 
tudi učila solo petja. A le leto 
dni, ker sem ugotovila, da mi 
klasično petje ne ustreza in 
da mi bolj diši ročk glasba!" 

Prepoznavni ste po čistem, 
celo zdravilnem glasu. V 
kolikšni meri je glas pode-
dovan in v kolikšni je to re-
zultat vašega raziskovanja 
in treninga? 

"Mislim, da sem zagotovo 
nekaj daru podedovala po 
očetovi strani, od mojega ve-
likega starega očeta Williama 
Gribbona Rossa, ki je bil 
slaven pevec in igralec. Meni 
je bil v zibelko položen iz-
jemno širok glasovni razpon, 
ki obsega več kot tri oktave. 
Moč ekstremno visokih, či-
stih tonov sem odkrila, ko 
sem bila članica skupine 
Gordon Giltrap Band v 
osemdesetih. Gordon je moj 
glas v bistvu uporabil kot in-
štrument Navdušil me je, da 
sem izpopolnjevala lovljenje 
visokih not in spoznala, da je 
vibriranje teh tonov v mojem 
telesu naravnost čudovito. 

Shirlie Roden, Bogdan Kladnik in Petra Puhar Kejžar med pogovorom na prireditvi 

Zares pa sem začela spo-
štovati ton mojega glasu prav 
tu, v Sloveniji, kamor priha-
jam od leta 1992. Prej sem v 
bistvu vedno želela spreme-
niti svoj glas, ker ni zvenel 
kot vsi drugi, in sem si priza-
devala, da bi bil bolj komerci-
alen. Zdaj razumem vred-
nost, dobrodejnost mojega 
specifičnega glasu in pozitiv-
no sprejemam dejstvo, da vi-
bracije mojega glasu poma-
gajo ljudem pri sproščanju. 
V začetku mi namreč ni bilo 

všeč, da ob mojem petju 
ljudje jočejo." 

Vaša vizija je globalna -
dvigniti pozitivne vibracije 
na zemlji s pomočjo glasbe 
in pesmi. 

"O tem pišem knjige in 
organiziram delavnice, kjer 
spodbujam ljudi k sodelo-
vanju z glasom. Izvajam jih 
v kar nekaj državah po Ev-
ropi in tudi v Sloveniji. 
Upam, da gre za pomem-
ben prispevek." 

Kakšen je vaš pogled na so-
delovanje z Bogdanom 
Kladnikoin in vaš odnos do 
Slovenije ter čudovite knji-
ge, ki sta jo skupaj ush-arila? 

"Bogdan je bil tisti, k i je 
prišel k meni s predlogom za 
nenavaden projekt in me 
nadvse presenetil. Vse sku-
paj je zelo originalno, res ču-
dovita ideja. Zelo sem ponos-
na, da sem vpletena. Mislim, 
da je Bogdan neobičajno 
nadarjen na toliko različnih 
področjih in ena od njegovih 
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ROBERT G U Š H N 

Domov dobite odločbo, kjer 
je navedena cela vrsta citatov 
Členov iz zakonov. Odločbo ko-
majda razumete. Ja, kar nekaj 
časa in dela je bilo potrebno 
vložiti, da je nastal tako obse-
žen in zapleten dokument. 
Zdaj razumete delo državnih 
uradnikov, ki ure in ure zdijo v 
pisarnah in, po vaše, ne delajo 
nič. Očitno ni čisto tako, saj 
dokument nasprotuje vsem 
prgšnjim trditvam. A naj vam 
izdam skrivnost. Državni 
uradniki res delajo vdiko, a za 
izdajanje odločb ne potrebujejo 
ravno veliko časa. Če so spretni 
z računalnikom, seveda. 

Običajno je delo razdeljeno 
tako, da vsakdo pokriva dolo-
čen del zakonodaje in torej pri 
svojem delu uporablja dva, tri 
zakone. Le-te mora dobro ob-
vladati, razumeti in detajlno 
poznati. Največkrat strokov-
njaki točno poznajo zakon po 
posameznih členih. Poleg ti-

skane verzije v uradnem listu 
obstaja zakonodaja tudi na 
svetovnem spletu. Kako se torej 
državni uradnik loti dela? 
Preprosto. 

Zakon je potrebno najprej 
poiskati na intemetu. Spletne 
strani, ki vsebujejo aktualno 
zakonodajo, so na straneh 
Državnega zbora Repub-
like Slovenije, na naslovu 
http://wum'.dz-rs.si, kjer v 
meniju najdemo povezavo na 
Zakonodajo ter na Zakone in 
akte. Sedaj morate samo še po-
iskati ustrezen pravni akt. Po-
dobno je zakonodaja dosegljiva 
tudi na spletnem naslovu 
http://zakonodaja.gov.si, kjer 

je razvrščena po posameznih 
področjih. 

Ko najdete ustrezen zakon, 
ga odprete. Sedaj vam ostane 
le, da označujete Člen po člen 
in ga sproti kopirate v urejeval-
nik besedila. Najlaže to storite 
tako, da označite člen zakona. 

pritisnete tipki Ctrl in C, ter v 
Wordu, ko ste na mestu, kjer 
želite, da bo zakon umeščen, 
pritisnete CTRL in V. Zdaj 
člen zakona dodate v Samobe-
sedilo ali angleško Avtotext. 
To storite taka, da najprej v 
Wordu znova označite besedi-
lo, člen zakona in v meniju iz-
berete Vstavljanje in nato Sa-
mohesedilo, kjer izberete mož-
nost Novo. Kot ime vnosa sa-
mobesedila vpišete čim krajšo, 
a še dovolj razpoznavno in 
logično kratico. Za Zakon o 
delovnih razmerjih lahko na 
primer za 21. člen tega zakona 
vpišete kratico 21ZDR, kar 
vam dokaj natančno ponaza-
rja, za kaj gre. Tako ponovite 
postopek za vsak člen zakona 
posebej in postopoma imate v 
samobesedilu wse člene zako-
na. Vse skupaj vam bo vzeio 
nekaj časa, a to morate storiti 
le enkrat in potem imate mir 
za vselej. 

Ko se tako državni uradnik 
spravi k pisanju odločbe in 
naleti na mesto, kjer mora ci-
tirati določbe člena zakona, 
na to mesto le vpiše kratico 
želenega samobesedila, na 
primer 21ZDR, če gre za 21. 
člen Zakona o delovnih raz-
merjih, nato pa pritisne tipko 
F}, zgoraj na tipkovnici. Ves 
člen zakona se mu pojavi na 
mestu vnosa. Tako je odločba 
sestavljena zelo hitro, saj upo-
rablja za njeno izdelavo le 
kratice in tipko Fj. Zelo pre-
prosto in hitro. 

Podobno logiko lahko upo-
rabljate pri podpisovanju do-
kumentov. Enkrat izdelate 
podpis, z navedbo vašega ime-
na in priimka ter funkcijo v 
službi, to označite in z vno-
som v samobesedilo, skozi 
meni Vstavljanje, Samobese-
dilo, Novo, vnesete kratico za 
priklic tega samobesedila. 
Najbolj logično je. da za vaš 

podpis uporabite inicialke va-
šega imena in priimek. Ko 
morate doktunent podpisati. 
U na mestu podpisa vtipkate 
kratico, torej vaše inicialke. in 
pritisnete tipko F}. Vaš pod-
pis se takoj pojavi na dokii-
inentu. Samobesedilo lahko 
uporabljate za '^se besrdilOj ki 
se velikokrat ponavlja in ga 
pogosto uporabljate na doku-
mentih. S tem si lahko pri-
hranile veliko i'asa in št- mož-
nost napak je manjša. 

Avtomatizacija dela in po-
slovanja je prava dodana 
'.'rednost informacijske tehno-
logije in računalnikov. Višji 
kot je nivo avtomatizacije, 
hitreje poteka delo in manjša 
se možnost itnpak. Računal-
nike in orodja, kijih ti ponu-
jajo, je le treha znati izkoristiti. 
Torej, pomagajte si in upora-
bite listo, kar vam je na voljo, 
izkoristite svoj in računalni-
kov potencial. 

http://zakonodaja.gov.si
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vizij je bila ustvariti nekaj za 
promocijo njegove domovi-
ne angleško govorečemu 
svetu. Slovenija mi je v vseh 
teh letih dala tako veliko, 
zato sta ta knjiga in zgoščen-
ka nekaj, s čimer se vam lah-
ko oddolžim in se vam zahva-
lim za vso prejeto ljubezen." 

Knjiga je posebna tudi zato, 
ker jo spremlja glasbena 
zgoščenka. Kako se je poro-
dila ta ideja in kakšni glasbi 
lahko na njej prisluhnemo? 

"Bistvo Bogdanove ideje je, 
da lahko obenem ogleduješ 
fotografije, poslušaš glasbo 
in prebiraš besedila v knjigi, 
kar je naravnost čudovito. 
Pesmi so pravzaprav kompi-
lacija, nekaj jih je z moje 
zgoščenke The Vanishing 
Lake, ki jo mnogi Slovend že 
poznajo in imajo. T u je Se pet 
novih komadov - dve Prešer-
novi, Kam in Pod oknom, ki 
sem ju uglasbila sama, 
Maria's Wings of Love, za ka-
tero me je navdihnil lepi oltar 
na Ptujski gori. T u sem na-
mreč velikokrat izvajala kon-
certe. In dve verziji moje 
nove pesmi o Ljubljani, Zele-
ni zmaj / Green Dragon. Pr-
votno sem jo napisala v An-
gleščini, a ko sem jo lani za-
pela na Prešemovem večeru 
v Londonu, mi je slovenski 
ambasador v Londonu Iztok 
Mirošič rekel, da je to najbolj 
pozitivna pesem o Ljubljani, 
kar jih je kdaj slišal, in da jo 
moram prevesti v slovenšči-
no. Prevedel mi jo je Andrej 
Rozman Roza in to odlično. 
Ne vem, kaj je imenitnejše, 
Andrejev prevod ali Kozlev-

čarjeva glasbena priredba in 
produkcija mojih pesmi v 
Ljubljani. Z obema je bilo 
prekrasno sodelovati, čudovi-
ta i n nadarjena človeka sta." 

Morava v celotnem projek-
tu omeniti še koga? 

"Vsekakor želim izpostavi-
ti tudi oblikovalko Ivano Ka-
divec, ki si po mojem zasluži 
nagrado za njen prispevek k 
prelepemu videzu knjige, ter 
urednika in novinarja Mitjo 
Meršola, ki je izid pospremil 
z markantnim uvodom." 

Bogdan, knjiga Preprosto 
Slovenija je vrhunec sode-
lovanja dveh ustvarjalcev iz 
dveh različnih dežel. Kako 
se je vajino "ljubezensko 
razmerje" začelo? 

"Zanimivo vprašanje, saj 
je bil prvotni podnaslov knji-
ge: "Najino nepretrgano lju-
bezensko razmerje", s čimer 
sva seveda mislila na najin 
odnos do Slovenije. Kasneje 
sva ga izpustila, saj je bil pre-
dolg, pa še napačno bi bil lah-
ko razumljen. Z a Shirlie in 
njeno delo sem vedel že ne-
kaj let, čeprav je osebno ni-
sem poznal. Že samo dej-
stvo, ^ je neka tako izredna 
pevka iz neke druge države 
posvetila dva albuma svojih 
pesmi Sloveniji, mi je bilo 
fascinantno. Nisem razumel, 
da ustanove, ki skrbijo za 
promocijo Slovenije, tega ne 
znajo uporabiti. Poznate mo-
goče kak tak primer v svetu? 
Je redmo Joan Baez posveti-
la 15 svojih pesmi Irsld, ali Ja-
nis Joplin Portugalski? Če bi, 
bi verjetno njihov minister 

za turizem to pograbil z obe-
ma rokama. Ko sem začel 
razmišljati o knjigi, povezani 
S filmom in glasbo, sem naj-
prej pomislil na Shirlie, se 
odpeljal na njen koncert v 
Log pod Mangrtom, se ji 
predstavil, ji razložil idejo in 
od takrat naprej poteka na-
jino "ustvarjalno razmerje"." 

Kako sploh nastane taka 
knjiga - vloženo delo je za-
gotovo pravo nasprotje nje-
nemu naslovu? 

"Imam dva sinova, posadil 
sem že veliko dreves, zato 
lahko (zase) trdim, da je 
knjigo narediti precej težje. 
Koliko časa nastaja v glavi, 
ne vem, saj se mi stalno 
mota v mislih več knjig na-
enkrat. Z oblikovalko Ivano 
Kadivec sva naredila knjigo v 
enem mesecu, tiskama Ra-
dovljica pa je rabila še mesec 
dni za tisk in vezavo." 

Kakšen ključ ste uporabili 
pri izboru iz vaše velike za-
kladnice fotografij? 

"Predvsem sem želel, da 
bi šlo v knjigi za dvogovor 
dveh fotografij, s katerimi 
sem zadovoljen po estetski 
in po tehnični plati. Vsebin-
sko pa fotografije sledijo pes-
mim na CD-ju." 

Preprosto Slovenija je 
doslej najvišji vzpon med 
vašimi dolgoletnimi šport-
nimi, raziskovalnimi, foto-
grafskimi in založniškimi 
podvigi. Povejte nam kaj o 
vaši samorastniški karieri. 

"Vsekakor je bolj samo-
rasmiška kot pa kaka karie-
ra. Bom skušal iti po vrsti. S 

17 leti sem prvič prekolesaril 
takratno Jugoslavijo, učil 
smučanje, nato veliko plezal, 
vmes nekaj let študiral medi-
cino, nato opravljal razna 
dela med Kreto Ln Norveško. 
Raziskujem jame, slapove in 
soteske po Evropi, letam z 
vsem, kar leti po zraku, ves-
lam, tečem, treniram dva bo-
rilna športa, leta 200} sem 
uspešno opravil s prvim slo-
venskim neuspešnim preče-
njem Grenlandije, potujem 
s svojimi huskyi, čolni ali pa 
tudi kar tako. Vmes sem na-
redil in izdal 4 6 avtorskih 
knjig, kakih 80 razglednic in 
več kot sto avtorskih koledar-
jev, delam multivizije in sne-
mam filme." 

Gorenjska je s svojimi narav-
nimi danostmi med sloven-
skimi pokrajinami najbolj 
bujna in turistično atraktiv-
na. Katere v vaši zbirki več 
kot 40 knjig o lepotah Slove-
nije obravnavajo Gorenjsko? 

"Gorenjska je, če se poša-
lim, zame takrat, ko sestav-
ljam knjige, prava mora. Naj-
bolj zoprna pokrajina, kar jih 
imamo. Kdorkoli že je kon-
centriral vse te lepote na 
enem mestu, pri tem ni niti 
malo pomisUl name kot na 

izdajalca slovenskih knjig. 
Vsakič, ko končujem kakšno 
knjigo o Sloveniji, ugotovim, 
da je sestavljena samo z lepo-
tami Gorenjske, za Dolenj-
sko, Prekmurje in druge po-
krajine pa ni več prostora. In 
potem se začne večdnevno 
krčenje in spreminjanje. 
Tako je bilo še z vsako Slove-
nijo doslej, prav tako s Slo-
venskimi gorami, nekaj lažje 
je bilo s knjigo Gorenjska iz 
leta 1 9 9 9 - kjer pa je prav 
tako zmanjkovalo prostora." 

Kam letijo vaše misli po 
tem izidu? 

"Za svoje potrebe sem pri-
redil slovenski pregovor, ki 
gre zdaj takole: "Kdor visoko 
leta, daleč vidi." Rad letam z 
vsemi mogočimi plovili, ve-
liko sem v gorah, zato seže 
moj pogled precej čez Adan-
tik. Moj načrt za naslednji 
dve leti je preprost - s knjiga-
mi o Sloveniji pod blagovno 
znamko S L O V E N I J A , PS: 
P R E F E C T L Y SMALL, osvo-
jiti celotoo svetovno tržišče. 
Zakaj? Ker tega še nihče ni 
naredil, ker so naša fotogra-
fija, oblikovanje in tisk v sve-
tovnem vrhu in predvsem 
zato, ker si Slovenija to za-
služi." 

"Že samo 
dejstvo, da je 
neka tako 
izredna pevka 
iz neke druge 
države posvetila 
dva albuma 
svojih pesmi 
Sloveniji, 
mi je bilo 
fascinantno. 
Nisem razumel, 
da ustanove, 
ki skrbijo 
za promocijo 
Slovenije, 
tega ne znajo 
uporabiti." 

Knjigo z glasbeno zgoščenko 

la hko kupite v Corenjskem glasu 

na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju 

MaroaiHd Gorenjskega glasa: 

10% popust 
Redna cena: 44.8 evra/ 
cena s popustom: 40,32 evra. 

Krstni botri in botrinja 122 IZ S T A R I H Č A S O V 

M I H A N A G U Č 

H krstu je sodila "botri-
nja". "Ko je cerkveni obred 
končan, krenejo botri v bliž-
njo gostilno na 'botrinjo' in 
pijo na otrokovo zdravje. 
Ta navada je stara in sploš-
no ukoreninjena. Ko bi se 
na primer botri s krščen-
cem podali iz cerkve narav-
nost domov, to bi se j im 
po ljudskem mnenju zdelo 
nekam čudno i n takoj bi ta 
ali oni zašepetal proti sose-
du: 'Kaj pa je to? Ali j im 
res tako slaba prede, da niti 
za botrinjo nimajo več?' 
Vendar pa je zadnja leta 
ta botrinja zelo zmerna, 
kar je prav in lepo. Pred 
leti pa so se žal, često doga-
jali slučaji, da so se botri, 
zlasti oni, ki so bili udani 
pijači, na botrinjah do cela 
upijanil i . Naj navedem 
en slučaj, katerega m i je 
večkrat omenila moja po-
kojna mati. Dogodil se je 

za časa njene zgodnje mla-
dosti." 

Pa si preberimo še to 
zgodbico- "Pri neki hiš i -
vas in imena lahko zamol-
čim, saj že davno počivajo 
vsi pod zeleno mšo - so se 
napravljali z novorojencem 
v cerkev. Ker pa je botra ne-
nadoma obolela, so določili, 
da jo bo nadomestovala va-
ška babica, ki je res takoj 
vzela dete v naročje in se 
odpeljala z botrom v cerkev. 
Ker pa sta oba, boter i n ba-
bica zelo rada pogledala v 
kozarec, sta se oba na botri-
nji upijanila do popolne 
onemoglosti. Sele pozno 
zvečer sta se odpravila do-
mov. Nekako sredi pota veli 
babica ustaviti in stopi z 
voza. Boter nekaj časa čaka, 
toda ker babice le predolgo 
ni, pa sladkoginjeni boter 
polagoma zaspi v vozu. 
Med tem je začelo deževati 

in lilo je kakor iz škafa. Ker 
pa je vkljub nalivu boter kar 
naprej spal, se je to čakanje 
začelo preneumno zdeti 
celo samemu konju, ki je 
na lastno odgovornost po-
tegnil voz in trdno spečega 
botra pripeljal srečno do-
mov." 

Zgodba se s tem ne kon-
ča. "Hišnega gospodarja, 
detetovega očeta, se je po-
lotil smrten strah, ko je 
ugledal botra v takem sta-
nju in - samega. Zgrabil ga 
je in stresel, da je zaropotal 
ves koleselj: 'Pijanec grdi, 
kje imaš mojega otroka? 
Povej hitro, če ne, te zada-
vim!' Boter je zastokal, ne-
umno pogledal i n se jel drg-
niti po čelu. A med tem je 
že priletela krog njegovih 
ušes močna klofuta, ki je pi-
janca toliko streznila, da je 
takoj vedel povedati, na ka-
terem kraju je babica z otro-

Slap Savice, 
kraj najbolj znanega krsta 
na Slovenskem 

kom stopila z voza. Nesreč-
ni oče je pustil pijanega bo-
tra, konja in voz na dežju 
ter bežal na označeni kraj. 
T a m je začel žvižgati in kli-
cati babico. Kmalu je začul 
z neke njive, kjer je rastla 
gosta pšenica, čudno javka-

nje. Kakor strela je bežal za 
glasom in skoro nato našel 
na tleh čepečo babico s kr-
ščenčkom v naročju. Oba 
sta bila seveda do kože pre-
močena. Babica ga je začela 
prositi, da 'če je človek bož-
ji, naj jo pelje do voza, ker 
ga sama ne more najti'. 
Toda on ji iztrga dete iz rok, 
zgrabi - seveda ne preveč 
ljubeznivo - pijano žensko 
za vrat, trešči jo z njive na 
cesto ter zakriči: 'Od tu boš 
že znala domov, če pa osta-
neš tu, škode ne bo nobe-
ne!" Kmalu nato je bilo dete 
srečno doma i n toplo pre-
oblečeno. T u d i babica je 
prikolovratila domov. Čud-
no pri vsem tem pa je bilo 
to, da se niti na novorojen-
cu, niti na babici niso poja-
vile posledice onega nesreč-
nega večera." (Vir: Manica 
Koman, Na Gorenščem je 
fletno, 1928). 



USODE Razgledi 

č e so se fantje z dekleti pametno zmenili, je šlo vse lažje. Kajti dekleta so zvabile dacarje k sebi in jih zabavale, 
medtem pa so se fantje mimo njih izmuznili na drugo stran. 

Šundar na Žirovskem 

Takoj ko so 
začele padati 

žaljivke, 
je G. potegnil 
nož in z enim 
zamahom do 

mrtvega 
zabodel soseda. 
Potem je mimo 

odšel domov, 
se zavlekel 

na kozolec, nož 
zapičil v tram 

in zaspal. 

MILENA MIKIAVČIČ 

Kljub vsemu so ga zveza-
li in odpeljali v ječo. Dobil 
je samo tri leta zapora, saj 
je sodnik upošteval olajše-
valno okoliščino, da je prav-
zaprav "le sebe rešil proble-
mov". 

Prav smešno se sliši, da 
je nekoč tekla kri zaradi čis-
to navadne razglednice. 
Poštar je imel namreč na-
vado, da je pošto puščal pri 
prvih hišah. Otroci so, gre-
de iz šole. to pošto prevzeli 
in kdo ve zakaj je potem 
eden od otrok razglednico 
vrgel stran. Sosed, ki je bil 
obveščen, da je pošta bila 
odposlana, je šel robantit 
nad soseda, češ da vohuni 
za njim, da m u bere pošto 
in podobno. Beseda je dala 
besedo in že kmalu sta se 
začela koluckati po tleh in 
se pretepati. Lastnik nepri-
spele razglednice je vzel v 
roko kamen in začel onega 
drugega tolči po glavi. T a 
pa je ročno potegnil iz žepa 
nožičko in ga zaStihal za 
vrat. 

Tisti, ki so Živeli na meji 
z Italijo, so imeli več "bliž-

njih srečanj" z italijanskimi 
vojaki. Eden izmed švercar-
jev je o kontrabantu zložil 
tudi pesem: 

Ves obupan premi^jujem, 
kje denar bi jaz dobil. 
Vsepovsod zabave polno, 
da bi vsaj predpust minil. 
Pa odrešilna misel pride, 
kontrabantat bom začel, 
gor čez Mrzli vrh jo mahnem, 
pa bom brž denar imel. 
Kaj pomaga dobra misel, 
če pasaporta ni, 
da ženskega bi bil jaz spola, 
šel bi lakko brez skrbi. 
Ženske, te imajo prednost, 
kadar grejo kontrabant, 
ker vzbudijo radovednost, 
kaj na njih pokriva gvant. 
Hlačke vsake Margarete 
monopola polne so, 
saharina, cigaretov, 
tudi kajeta nekaj bo. 
A ko so hlačke en mesec stare, 
takrat žlahtno je kaje, 
pa pravijo italijanslx dame, 
kranska roba primajef 
Če pa organ obmejni vpraša 

jo za obmejno kartico, 
ona se lepo namuzne, 
oh, saj veš, katera bo. 
No pa bodi, 
hodi srečno. 

bueno-note ji želi. 
Mi pa moški zadaj v strahu, 
čakamo, kaj bo, 
da ta dva si odpojeta 
to prečudno ^rijo. 
Srečno smo prišli v Italijo, 
ko petelin je že pel, 
se obnašali dostojno 
in Sli spat na živinski hlev. 

Italijani so za kontraban-
tarji velikokrat tudi streljali. 
Veliko jih je potem moralo 
poiskati pomoč tudi pri dr. 
Demšarju. 

Če so se fantje z dekleti 
pamerno zmenili, je šlo vse 
lažje. Kajti dekleta so zvabi-
le dacaije k sebi in jih zaba-
vale, medtem pa so se fant-
je mimo njih izmuznili na 
drugo stran. 

Včasih je bilo treba zaro-
bantiti tudi zaradi župnika. 
Bil je eden, ki se mu ni rav-
no dalo preveč hoditi okoli 
bolnikov. Takole so mi pri-
povedovali: 

"Ko je mama zbolela, 
sem šel po župnika in ga 
prosil, naj pride k mami." 

"Do ponedeljka n i m a m 
časa!" je ta odgovoril. 

Mama pa je bila iz ure v 
uro bolj slaba. Gre še en-

krat v dolino. Nerad se žup-
nik dvigne in odide z njim. 
Ko da materi odvezo, se 
usede k polni steklenici. 
Med kolovratenjem nazaj v 
dolino izgubi vso ropotijo 
in še nekaj časa po njego-
vem obisku so domačini za 
njim pobirali "rekvizite". 

Hvala bogu pa je obisk 
koristil bolnici. Veliko bolje 

se je počutila. V nedeljo, ko 
so bili okoli nje zbrani obis-
ki, nenadoma reče: 

"Mene pa vleče." 
Nato zapre oči in umre. 
Župnik pa potem takole 

oznani v cerkvi: 
"Včeraj zvečer sem bil pri 

bolniku, ki je danes že mr-
lič in n imam nobenega 
oznanila več." 

Med sosedi 76 S L O V E N C I V Z A M E J S T V U 

JOŽE KOŠNJEK 

Na levem bregu Drave nad 
Rožno dolino se dvigajo 
Cure/Sattnitz in se v nekate-
rih delih približajo 900 me-
trov višine. Gure se začenja-
jo kmalu za Vetrinjem/ 
Viktring s Kotmaro vas-
jo/Kottmannsdorf, v kateri 
so Slovenci še kulturno in 
tudi politično dejavni. Ovin-
kasta deželna cesta, s katere 
je lep pogled na dolino Drave 
in na Karavanke, pelje skozi 
znane, še vedno tudi sloven-
ske vasi, kot so Bilčovs/Lud-
mannsdorf, Trebinje/Tre-
ffen, kjer je živel znani koro-
ški skladatelj in zborovodja 

' Pavel Kemjak, in Rožek/ 
Rosegg. 

Bilčovs je ena od najbolj 
znanih slovenskih vasi na 
Koroškem. Dvojezičnost je 

^ ^ vzorno urejena na vseh po-
dročjih življenja, od šol, vrt-
cev, cerkve in občinskih ak-
tov do delovanja občine. V 

občini s 1850 prebivalci so 
ponosni na več kot 30 dvoje-
zičnih napisov in tabel. Po 
letu 1972 so jih nekaj podrli 
in premazali, vendar so jih 
krajani znova postavili nazaj 
in popravili. Sedaj imajo mir. 
Ljudje so se navadili živeti z 
dvojezičnostjo. Župani so že 
od leta 1970 naprej iz social-
demokratske stranke. Sedaj 
vodi občino županja Stefi 
Quantschnig, sicer ravnate-
ljica domače osnovne šole. 
Obfina Bilčovs je premajhna 
in premalo bogata, da bi 
zmogla poklicnega župana 
ali županjo. 

Bilčovska župnija ima slo-
venskega duhovnika, med 
krajani zelo spoštovanega 
Leopolda Kassla. Vaška cer-
kev je posvečena sv. Jakobu 
in je bila zgrajena v 13. stolet-
ju. Napisi na nagrobnikih 
pričajo o slovenskem pore-
klu številnih pokojnikov. Bil-

čovsko pokopališče je zadnji 
dom znanega koroškega Slo-
venca Pavla Zablatnika, ki se 
je leta 1912 rodil v bližnji vasi 
Bilnjovs in je bil dolgoletni 
predsednik Krščanske kul-
tume zveze in ravnatelj slo-
venske gimna2dje v Celovcu. 
Pred cerkvijo v Bilčovsu sem 
srečal Gerharda Kropivnika, 
ki je že tretje leto skrbi kot 
cerkovnik (mežnar) za do-
mačo Jakobovo cerkev. Pove-
dal je, da so maše dvojezične 
i n da je v nedeljah cerkev 
običajno polna. 

Sredi tedna so dušno-pa-
stirski urad za Slovence pri 
celovški škofiji, združenje 
slovenskih duhovnikov na 
Koroškem Sodaliteta in Mo-
horjeva družba v Celovcu iz-
dali zanimivo knjigo Južna 
Koroška in njena cerkvena 
podoba v 20. stoletju. Uredila 
jo je Marija Vrečar. Duhovni-
ki so v preteklosti skupaj z 

Bilčovski mežnar Gerhard Kropivnik z vnukinjo Eleno 

Mohorjevo družbo bistveno 
prispevali k verskemu, kul-
turnemu in narodnemu raz-
voju ter preživetju Slovencev 
na Koroškem. Mnoge sloven-
ske duhovnike so zaradi viso-
ke narodne zavesti nacisti po 
prihodu na Koroško zaprli 
med prvimi in nekatere tudi 

mučili do smrti. Tudi današ-
nji slovenski duhovniki ne-
gujejo v cerkvah in v javnosti 
matemi jezik in sodelujejo v 
kulturnem delovanju Sloven-
cev na Koroškem. Dvojezič-
nosti je zefo naklonjena tudi 
celovška škofi ja in škof dr. 
AJois Schvvaiz. 



5. koncert posvečen EMI PRODNIK 

8. februarja 2008, ob 20. uri 

Dvorana pod Avsenikovo marelo v Begunjah 

Nastopil i bodo: Ansambel Gašperji z Vero Šolinc in glasbeni gost je 

Joži Kališnik, Jožica Svete, Alfi Nipič, Mar jana Mlinar, Barbara Leben 

in Vokalna skupina Srebrni zvoki. 

Voditel j : Jure Sesek. 

A ^ k n i k 

Trad ic i ja Avsen ik , d . o . o., B e g u n j e 2 1 , 4 2 7 5 B e g u n j e , 
T: 0 0 3 8 6 4 5 3 3 3 402, F: 0 0 3 8 6 4 5 3 3 4 1 6 4 , avsen i k@avsen i k . com, w v w . a v s e n i k . c o m 

^ « ^ M j ^ J S S i f i ^ i ^ G o r e n j s k i G l a s R * O 
•a^uccm^:/, pokrovilelji; i n a a a B I ooiSstE 

p o d o ž i v i t e čas dr. F r a n c e t a P r e š e r n a 

Prčjcr/i^ ^ ^ 
Sntcnj/ 

8. f e b r u a r od 1 0 . u r e d a l j e 

m e s t n o j e d r o K r a n j 

Prevozi obiskovalcev s kočijo 
Sejem domače in umetnostne obrti 

Festival Lajnai jev 
Sejem starin 

Živ i k ip dr. Franceta Prešerna 
Predstavitev mode 19. stoletja 

Plesni in g l i b e n i program 
Tradicionalni recitali Prešernovih pesmi 

Blasriikoflfa tiskarna iz 19. stolepa 
- • r I 

W W W 
Š B ? 

i s m - i 

Oanptan 
KSI 
Klipinj 
UPCtelemach 
Klima iKlelur 
Medla IV 
Radio Knnj 

COUtCankTtMbMi 
PnMl«i39IHiL»|L2>l. 
U U I M 

GOLF ZA VSAKOGAR 
VabiTO k vpisu novih članov kluba 

ki bo potekal od 15. februarja 
do 1. marca 2008. 

Informacije po 
te l 041/881-100 ga. Metka 
ali 041/641-066 g. Slavko. 

Pnjave sprejemamo na eix)šti: 
golf.ktanj@siol.net 

Maja 2008 bomo organizirali 
tečaje za igranje golfa Vabimo 

k vpisul 

89.8 91.1 96.3 

R A D I O S O R A 

Gorenjski prijatelj 

Radio Sora d.o.o.. 
Kapucinski trg 4, 
4220 Škofja Loka, 
tel.: 04/506 50 50, 
fax: 04/506 50 60, 

e-mail: inf0<3^adi0-50ra.si 

Gorenjska Gremo gor. 

G o r e n l s k a ^ B a n k a 
Banka j patlubom 

O b j a v ^ a m o prosta delovna mesta 

1. S A . M O S T O J N E G A K O M E R C I . \ I , I S T A II (m/ž) 

2. A D M I N I S T R A T O R J A B A Z E P O D A T K O V I (m/ž) 

3. R E F E R E N T P O S L O V A N J A Z O B Č A N I (m/ž) 

- 7,a d o l o č e n ča.s v P E K r a n j , J e s e n i c e . R a d o v l j i c a 

Poleg sptoSnih, z zakonom določenih pogojev mora 
kandidat za oprav^ai^je nalog izpoli^jevati ttasledi^e 
zahteve: 
- pod točko 1 : 

• univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba ekonomske 
ali druge ustrezne smeri. 

• eno leto ustreznih delovnih izkušenj, 
• pa.sivno znanje enega tujega jezika; 

- pod točko 2: 
• univerzitetna ali vi.soka strokovna izobrazba računalniške 

ali druge ustrezne smeri, 
• dve leti ustreznih delovnih izkušenj. 
• pasivno znanje enega tujega jezika; 

- pod točko 3 : 
• srednjeftoLska izobrazba ekonomske ali druge ustrezne smeri. 
• eno leto ustreznih delovnih izkušenj; 

Za. delo na delovnih mestih je potrebno računalniško znanje na 
računalniku v okolju Windows. 

Z izbranim kandidatom/t ko bomo pogodbo o zaposlitvi za 
delovno mesto pod točkama 1 in 2. sklenili za nedoločen čas, s 
petmesečnimi poskusnim delom, pod točko 3 za določen čas, 
za dobo šestih mesecev. 

Vašo prijavo s kratkim življenjepisom in potrebnimi dokazili o 
izpolnjevanju razpisnih pogojev pričakujemo v 8 dneh na 
naslovu: Gorer^jska banka d. d., Kranj , Bleiweisova cesta I , 
4000 Krai \ j , sektor splošnih poslov. 

G o r e n j s k a ^ Banka 
Banka ,i poAubom 

® 
Rodio Tri9l<iY 
G o r e n j s k a 9 6 M H z 
R A D I O Z A R A D O V E D N E 

www. l id l . s i 

Zašč i tna ška t la za 

d o k u m e n t e 

• šč i t i dokumente v primeru 
požara ali vdora vode • 6 0 min. 
vodotesna • 3 0 min . odporna 
na ogenj • Notranje mere: pribl. 
3 2 , 7 X 24 ,1 X 13 cm, zunanje 
mere: pribl. 3 8 x 3 9 x 1 9 , 5 cm 

• Zaklenljiva 

hSafetyr 

• l/delkl so dobavljivi samo v omej^ltl,holi(inah. V pnmeru, da bodo hl|ub jhibneimi nairtovanju zalog on nepričaliovano velikemu povprašsvaiiju }e prvi dan razprodam, cenjene kupce prosimo za razumevanje. Prodaja 

samo v kolifinati. oblčajnin za gospodinistva. Slike so simbolidne. Vse cene veljaio za izdelke brez dekorativnih elemontov do razprodaje zalog. Vse cene so v EUR s pnpadajočim ODV. h lisliarske napake ne odgovariamo. U d i d .o .o . k . d . 

mailto:avsenik@avsenik.com
mailto:golf.ktanj@siol.net
http://www.lidl.si
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POKRAJINE Razgledi 

Državni zbor v drugem branju ni sprejel predlogov pokrajinskih zakonov D okra ina Zaorn a Goren ska 
JANKO S . STUSEK, 

ŽUPAN RADOVLJICE 

V primeru 
deljene 

Gorenjske bi 
izravnava na 

prebivalca 
Zgornje 

Gorenjske 
znašala 

22 evrov 
na leto. 

Nobenega dvoma ni, da 
Slovenija zaradi decentrali-
zacije in hitrejšega razvoja že 
dolgo potrebuje pokrajine, 
vendar ne kakršnih koU in ne 
za vsako ceno. Če odštejemo 
osrednji del Slovenije s sre-
diščno Ljubljano, vlada za 
vzhodni del Slovenije predla-
ga devet in za zahodni "razvi-
ti" del štiri pokrajine. Ponav-
lja se zgodba z občinami. 

Na pobudo vlade o predlo-
gu območij in številu pokra-
jin so že maja in junija lan-
skega leta utemeljeno reagi-
rali župani in občinski sveti 
zgornjegorenjskih občin. 
Sprejeli so enotne sklepe, naj 
bo število pokrajin čim 
manjše, od Sest do največ 
osem, kajti manjše število 
pokrajin sta podpirala Regio-
nalni razvojni svet Gorenj-
ske in ves čas tudi stroka na 
področju lokalne samoupra-
ve. Princip ustanovitve po-
krajine bi moral temeljiti na 
ekonomiki, na zgodovinski 
tradiciji, na pokrajinski pri-
padnosti in identiteti, pri-
merni velikosti pokrajinam 
prek naših meja, na zaokro-
ženi geografski celoti, ki se je 
sposobna sama preživljati. 
Po posebnih kriterijih bi 
upravičeno lahko delili le do-
daten razvojni državni ter ev-
ropski denar. Če pa že bo v 
državi sprejeto območje štiri-
najstih pokrajin, potem naj 
bo med njimi z vso pravico 

tudi Zgornja Gorenjska kot 
petnajsta pokrajina. Če jih je 
štirinajst, jih je lahko tudi 
petnajst in razlogi so za to. 
Pravico do pokrajine ima 
Zgornja Gorenjska glede na 
specifične razvojne možno-
sti, posebnost geografskega 
jx>ložaja, tradicijo, glede na 
primerljivo gospodarsko 
usmeritev in predvsem glede 
na zaostajanje v razvoju. 
Zato je pri tem treba upošte-
vati dejstvo, da bi ob razdelje-
ni Gorenjski na dve pokra-
jinski lokalni skupnosti na 
prostor Gorenjske prišlo 
brez dvoma več razvojnega 
denarja. Štajerska je po vlad-
nem predlogu razdeljena na 
pet pokrajin, pa jih ob vpra-
šanju, ali so še Štajerci ali 
niso, od več denarja ne boli 
glava. 

O odločitvi, da bi bila 
Zgornja Gorenjska upraviče-
na do lastne (razvojne) po-
krajine, so najbolj zgovorne 
številke oziroma dejstva. Naj-
pomembnejši kriterij za deli-
tev sredstev med pokrajina-
mi, ki ga v zakonu konstrui-
ra in predlaga vlada, je in-
deks razvojne ogroženosti 
(in ne evropsko bolj primer-
ljiv kriterij bruto družbeni 
proizvod!). Po tem kriteriju 
je med dosedanjimi statistič-
nimi regijami razvojno Go-
renjska na tretjem mestu v 
Sloveniji (po BDP pa na še-
stem!). Prva je seveda Ljub-
ljana. Če bi se Gorenjska raz-
delila na dva dela, bi bila 
osrednja Gorenjska na dm-

gem mestu, za Ljubljano in 
pred Obalo, Zgornja Gorenj-
ska pa bi se razvojno uvrstila 
šele na osmo mesto. Se bolj 
prepričljiva je slika, če Go-
renjsko delimo po kriteriju 
indeksa razvojne ogroženo-
sti na osemnajst gorenjskih 
občin: na sredini lestvice kot 
najbolj razvita zgomjego-
renjska občina je občina Ra-
dovljica. Vseh drugih sedem 
občin je razvrščenih desno 
od nje, torej so manj razvite, 
imajo višji indeks razvojne 
ogroženosti. 

Razvojni izračun pokaže 
tudi dejstvo, da bi v primem 
enotne Gorenjske znašala fi-
nančna izravnava med po-
krajinami osem evrov na 
prebivalca na leto na Gorenj-
skem; v primera deljene Go-
renjske pa bi izravnava na 
prebivalca Zgornje Gorenj-
ske znašala 22 evrov na leto. 
Še drugače povedano: neraz-
vitost Zgornje Gorenjske je 
takšna, ^ bi v nedeljeni Go-
renjski osem občin Zgornje 
Gorenjske dobilo slabih 650 
tisoč evrov finančne izravna-
ve, v primeru delitve na dva 
dela pa skoraj 1,8 milijona 
evrov izravnave letno. 

Večjo možnost pridobitve 
sredstev bi imela Zgomja 
Gorenjska tudi pri dodelitvi 
kvote razvojnih sredstev, ki 
se na državni ravni delijo gle-
de na indeks razvojne ogro-
ženosti (IRO). Teh sredstev 
bi Zgomja Gorenjska in s 
tem ves gorenjski prostor lah-
ko pridobila kar dvajset od-

• ' - i t 
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stotkov več, kot pripada sedaj 
gorenjski regiji. Tako bi lah-
ko Zgomja Gorenjska v raz-
vojnem programskem obdo-
bju 2007 do 2013 prejela let-
no povprečno 4,14 milijona 
evrov razvojnih sredstev več 
kot v sklopu celotne Gorenj-
ske. Da smo na Zgornjem 
Gorenjskem "zelo" razviti, 
nam pove tudi podatek o 

povprečni bruto plači za leto 
2006: Gorenjska je pod slo-
venskim povprečjem, Ra-
dovljica (kot najbolj razvita 
zgomjegorenjska občina) je 
pod gorenjskim povpre-
čjem. Še vedno pa smo in 
bomo Gorenjci, le več raz-
vojnega denarja od države 
želimo pripeljati v gorenjski 
prostor. 

Polenta in golaž 7 S E D M I C A 

MARJETA SMOLNIKAR 

Znanci in prijatelji, ki koli-
kor toliko redno berejo Sedmi-
co, so me opozorili, da se f 
prejšnji nisem opredelila do 
vprašanja, predsedniška rezi-
denca ja ali ne? Dobro. Da ne 
hi kdo mislil, da o zadevi ni-
mam svojca mnenja ali (kar 
bi bilo še slabše) da si ga ne 
upam javno povedati, so stvari 
takšne, da nimam do predsed-
niške rezidence nobenega pred-
sodka in sem za to, da se aktu-
alni predsednik države Danilo 
Tiirk čim prg preseli v Vilo Pod-
rožnik. Ne zaradi njegove var-
nosti (po mojem mnenju mu 
nihče nič noče), ampak zaradi 
prestiža, ki si ga slovenska dr-
žava vsaj do te mere z lahkoto 
privošči, kar pomeni, da pred-
sedniška rezidenca ne bo vpli-

vala na stopnjo revščine v drža-
vi. Splch pa, če je ta država za-
radi svojega (mednarodnega) 
ugleda pripravljena družini 
Strojan postaviti dom, giede na 
njihove ždje in potrebe, potem 

je nacionalna sramota slepo-
mišiti okrog predsedniške rezi-
dence. Toliko o tej (navidezni) 
dilemi. 

Vsekakor me bolj kot pred-
sedniška rezidenca pa tudi bolj 
kot, recimo, interpelacija zoper 
notranjega ministra Draguti-
na Mateja vznemiija dejstvo, 
da ta država nima razčiščenih 
pojmov o prehranskih nava-
dah in razvadah svojega prebi-
valstva, še zlasti tistega dela 
prebivalstva, ki je zaradi takš-
nih ali drugačnih težav prisi-
ljen jesti tisto, kar mu skuhajo 

drugi. S tem v zvezi (in v zve-
zi z zakonom o zdravstveni de-
javnosti) poslanska skupina 
Zares predlaga, naj bolnišnice 
opravljajo tudi dejavnost kli-
nične prehrane s prehransko 
oskrbo. 

Vzemimo ljubljanski onkolo-
ški inštitut. Ne vem, kako je 
mogoče, ampak dejstvo je, da 
novogradnja nima svoje kuhi-
nje in da so rakovi bolniki, ki so 
na zdravljenju v Ljubljani, od-
visni od tega. kar jim skuhajo v 
Kliničnem centru. Najmanj 
kar je, je njihova hrana posta-
na, opozarjajo poznavalci raz-
mer. Ampak. Vsaj kar se mene 
in moj^a razmišljanja tiče, je 
to že nadgradnja temeljnega 
vprašanja, kaj rakavi (in tudi 
drugi) bolniki, ne le v Ljublja-

ni, temveč v vsej Sloveniji, 
sploh dobijo na krožnik. Za 
večetjo, na primer, polento in 
golaž, pri čemer se maščoba z 
golaža cedi z roba krožnika. 
Dejstvo je, da večerja ni primer-
na niti za rudarja, kaj šele za 
bolnika (ali stargšo osebo). Po-
vedano drugače, nezdrava hra-
na zdrav organizem ogroža, 
bolnega pa dobesedno dotolče. 
Zato bi morali polento z gola-
žem in podobne kulinarične 
kombinacije v vseh slovenskih 
bolnišnicah vsaj za večerjo pre-
povedati. Tega pa do nadalj-
njega žal ni pričakovati. Niti 
zato ne, ker se v vsebino hrane 
v slovenskih bolnišnicah za 
zdaj nihče resno in na gks ne 
spušča. Tisti, kise bo v to spu-
stil, pa se bo moral najprej 

opredeliti do tega, katera živila 
so in katera niso zdrava hrana. 

Na normativni ravni so stva-
ri v Sloveniji sicer "pošlihtane", 
pomeni, da resolucijo o rutcio-
nalnem programu prehranske 
politike imamo. Težava je v 
tem, da, prvič, nimamo nacio-
nalno sprgetih priporočil za pre-
hrano bolnikov, drugič, uporab-
ljajo se priporočila, prevzeta iz 
različne strokovne literature, 
tretjič, določena priporočila so 
zastarela, četrtič (in to je v tem 
diskumu najpomembneje), pre-
hranska terapija posameznih 
obolenj še ni sestavni del zdrav-
ljenja. In dokler ho tako, bodo 
rakovi (in drugi bolniki) še na-
prg mi polenti in mastnem gola-
žu, kar je, mimogrede, lahko za 
marsikoga življenjsko usodno. 

» 
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Gospodarska rast in inflacija 
se bosta postopoma umirili 
Na Uradu za makroekonomske raziskave in razvoj ocenjujejo, da se bosta gospodarska rast in 
inflacija že v drugem četrtletju pričeli umirjati. 

ŠTEFAN ZARGI 

Ljubljana - Čeprav podatkov 
o gospodarskih gibanjih za 
lansko leto še ni, ti bodo na-
mreč znani šele sredi aprila, 
pa na U r a d u za makroeko-
nomske raziskave in razvoj 
( U M A R ) ocenjujejo, da se 
nadaljuje umirjanje gospo-
darske rasti, kar bo, če ne bo 
izrednih dogodkov pri cenah 
surovin in nafte, vplivalo tudi 
na postopno zmanjšanje in-
flacije. Vedno več je ocen, 
tudi mednarodnih, da je bilo 
lansko leto po gospodarskih 
rasti, tako v Sloveniji kot tudi 
v svetu, izjemno uspešno. Po 
podatkih mednarodnega 
monetarnega sklada naj bi se 
rast letos v svetu znižala s 
4 ,9 na 4,1 odstotka, v evr-
skem območju pa z 2 , 1 na 
1,6 odstotka. Vzroki za to so 
v zmanjševanju konjunktu-
re, na zmanjšanje pa vplivajo 
tudi nekatere bančne krize, 
zlasti na nepremičninskem 
trgu v Z D A . 

Šibek dolar ceni 
drago nafto 

Reakcije monetarnih ob-
lasti so v Z D A in Evropi za 
zdaj popolnoma različne, 
kar vpliva na tečaj ameriške-
ga dolarja, k i se je že močno 

Boštjan Vasle 

približal razmerju 1,5 dolar-
ja za evro, i n ti trendi se 
bodo, kot kaže, nadaljevali. 
Vse to seveda vpliva, kot je 
poudaril na torkovi novinar-
ski konferenci direktor 
U M A R Boštjan Vasle, na 
gospodarske razmere v Slo-
veniji , kjer sicer večinoma 
i z v a ž i m o v Evropo, so pa že 
opazni posredni učinki. Pri 
izvozu v Z D A se zmanjšuje 
konkurenčnost, zelo ugo-
den vpliv pa ima tečaj dolar-
ja pri cenah nafte. 

Po podatkih o izvozu ob 
koncu lanskega leta se slo-
venski izvoz, za katerega je 
značilno, da je rasel pred-
vsem po zaslugi izjemno ve-

RAST N O M I N A L N I H PLAČ 

likega izvoza vozil novome-
škega Revoza, umirja. 

Umirja se proizvodnja 
predelovalnih dejavnosti 

Podobno kot izvoz se po 
podatkih za zadnja dva mese-
ca kažejo tudi trendi mnirja-
nja v predelovalnih dejavno-
stih, čeprav na pomembno 
višji ravni kot v letu pred tem. 
Zanimivo je, da se pomemb-
no spreminja struktura, kjer 
se je pomembno povečal de-
lež kemične industrije in pro-
izvodnje vozil. Po stalnih an-
ketah, ki j ih izvaja Urad za 
statistiko v gospodarskih 
družbah, se umirjata tudi go-

CENE INDUSTRIjSKIH PROIZVAJALCEV NA DOMAČEM TRGU 
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spodarska klima i n zaupanje 
v predelovalnih dejavnostih, 
vendar sta še vedno visoka, 
kar pomeni, da je v gospodar-
stvu še veliko optimizma. 

Rekordno majhna 
brezposelnost 

Ohranjanje dobrega go-
spodarskega utripa ima tudi 
zelo ugodne posledice na 
število brezposelnih, ki se je 
lani v vsej zgodovini sloven-
ske samostojnosti najbolj 
zmanjšalo. O d prek 1 2 0 ti-
soč brezposelnih leta 1995 je 
to število lani decembra pa-
dlo na dobrih 68 tisoč, torej 
se je skoraj prepolovilo, pri 
čemer so upoštevani podatki 
za prebivalce Slovenije brez 
tujcev. Največje zaposlova-
nje je bilo v gradbeništvu, 
sledijo tržne storitve (nepre-
mičninske poslovne storitve 
in trgovina), ki so največ pri-
spevale k visoki gospodarski 
rasti v lanskem letu. 

Plače zaostajajo 
za produktivnostjo 

V časih, ko se naši deloda-
jalci in sindikati prepirajo o 
plačah, so posebej zanimivi 
uradni podatki o rasti plač, ki 
so se v bruto znesku poveča-
le za šest odstotkov, medtem 
ko so se neto plače tudi zara-
di izvedene davčne reforme 
povečale za skoraj devet od-
stotkov. Če odštejemo rast 
cen življenjskih potrebščin, 
torej inflacijo, je bila v i i me-
secih lani realna rast plač 2 4 
odstotka, kar pomeni zaosta-
janje za produktivnostjo za 
več kor eno odstotno točko. 

Cene višje predvsem 
zaradi hrane 
in energentov 

Z a gibanje cen analize ka-
žejo, da so bile ccnc indus-
trijskih proizvajalcev po rasti 
v letih 2005 in 2 0 0 6 občut-
no nižje kot v evrskem ob-
močju, z januarjem lani pa 
so začele cene pri nas moč-
no prehitevati. Z a takšno gi-
banje v U M A R - j u še vedno 
krivijo predvsem rast cen 
hrane, nafte in drugih ener-
gentov. Kar 4 0 odstotkov po-
višanj gre na ta račun. 

Ker bodo podatki o inflaci-
ji v januarju znani šele da-
nes, trendov cen Vasle n i že-
lel komentirati, prepričan pa 
je, da se bo z umir janjem 
cen nafte pa tudi gospodar-
ske rasti v drugem četrtletju 
tudi infladja pri nas začela 
umirjati. 

KRATKE NOVICE 

I jUBgANA 

Ugodni krediti Ekološkega sklada 

Nadzorni svet Ekološkega sklada, ki ga vodi minister za oko-
lje in prostor Janez Podobnik, je pretekli torek potrdil letoš-
nji javni razpis tega sklada za kreditiranje občanov. Razpisa-
nih je 12 milijonov evrov, občani pa lahko pridobijo kredit v 
višini do dvajset tisoč evrov za različne okoljevarstvene na-
ložbe, kot je zamenjava starega zunanjega stavbnega pohiš-
tva z energijsko učinkovitejšim, toplotna zaščita objekta, 
namestitev učinkovitejših sistemov ogrevanja ali sistemov 
za rabo obnovljivih virov energije, nakup avtomobila s hi-
bridnim pogonom ter zamenjavo azbestne strešne kritine. 
Za nekatere zahtevnejše projekte, kot je gradnja nizkoener-
gijske hiše ali celovita energetska obnova objekta, lahko ob-
čani pridobijo kredit tudi do štirideset tisoč evrov. 
Obrestna mera kreditov ostaja enaka kot v lanskem letu, to 
je fiksna nominalna obrestna mera v višini 3,9 odstotka. Le-
tos pa jim Je uspelo še znižati stroške bančnih in zavaroval-
niških storitev, povezanih s temi krediti, in sicer bo v primer-
javi s prejšnjimi leti cena sklenitve kreditne pogodbe nižja za 
8,7 odstotka, cena letnega vodenja kredita za 21,8 odstotka, 
zavarovalna premija za povprečen kredit pa bo nižja od do-
sedanje za 15 odstotkov. Po uspešno izvedenem oddanem 
javnem naročilu sta letos za te storitve pooblaščeni Banka 
Koper, d. d., in Zavarovalnica Triglav, d. d. Efektivne obrestne 
mere za različne višine kreditov in različne dobe odplačeva-
nja so navedene v razpisu za kreditiranje, ki je objavljen v 
Uradnem listu RS 1. februarja. Razpis bo odprt do porabe 
sredstev oziroma najdlje do 31. januarja 2009. Š. Ž. 

LJUBLJANA 

Podelili naslove Managersk i izziv 2 0 0 8 

v komisiji, ki je odločala o nagrajencih revije Manager in so 
v njej poleg uredništva revije Manager sodelovali tudi neka-
teri dosedanji nagrajenci ter Peter Franki, direktor in glavni 
urednik Časnika Finance, so se odločili podeliti naslov Mana-
gerski izziv 2008 Jocu Pečečniku, ki si je s svojim načrtova-
njem obnove ljubljanskega stadiona zaslužil naslov za drzen 
in prelomen poslovni načrt, z izzivi v kriznem menedžmen-
tu pa se bo po mnenju komisije najuspešneje spopadala 
predsednica uprave Ljubljanskih mlekarn Cvetana Rijavec. 
Priznanja so v torek podelili na Fužinskem gradu, slovesno-
sti pa so se udeležili številni vidni gospodarstveniki. Š. Ž. 

jubilejno uarčeuanje 
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LJUBLJANA 

Mednarodna razstava mačk 

Felinološko društvo Ljubljana bo v soboto in v nedeljo pripra-
vilo v prostorih Športnega društva GIB v Ljubljani (na Dreniko-
vi ulici) mednarodno razstavo mačk. Na razstavi bodo pred-
stavili pasemske mačke iz Slovenije in še iz številnih drugih dr-
žav, na ogled pa bodo tudi domače mačke in mačke brez ro-
dovnikov. Vse mačke, tako pasemske kot domače, bodo oce-
njevali mednarodni sodniki, ki bodo izbrali najlepše mačke. 
Obiskovalci bodo lahko glasovali za svojo najlepšo mačko, ku-
pili mačjo hrano na stojnicah in se veselili, kako otroci v risal-
nem kotičku rišejo muce. Razstava bo v soboto odprta od 10. 
do 19. ure, v nedeljo pa jo bodo zaprli pol ure prej. Za odrasle 
je vstopnina 3,5 evra in za otroke dva evra. C. Z. 

GORJE 

Gozdarj i (brez žag) na Pokljuki 

Na Pokljuki bo v petek in v soboto mednarodno smučarsko 
tekmovanje gozdarjev iz dežel Alpe Adria. Nastopilo bo 
okrog 150 udeležencev iz južne Tirolske, Furlanije - Julijske 
krajine, Avstrije, Hrvaške in Slovenije, ki se bodo pomerili v 
veleslalomu, teku na smučeh in v alpski štafeti. Tekmovanje 
prirejata Zavod za gozdove Slovenije in Zveza gozdarskih 
društev Slovenije v sodelovanju z ministrstvom za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano, izvedbo pa sta prevzela blej-
ska območna enota zavoda za gozdove in Gozdarsko druš-
tvo Bled. Prvo takšno tekmovanje je bilo na pobudo držav-
ne gozdarske službe za Furlanijo - Julijsko krajino že leta 
1992, tokrat bo tretjič v Sloveniji. Slovenska ekipa je bila do-
slej vedno med najštevilnejšimi in najuspešnejšimi, šestkrat 
je že tudi zmagala. C. Z. 

KRANJ 

Tečaj za uporabnike f i tofarmacevtskih sredstev 

Kmetijska svetovalna siužba bo med 21. in 23. februarjem 
pripravila v prostorih kmetijsko gozdarskega zavoda v Kra-
nju osnovni tečaj o uporabi fitofarmacevtskih sredstev. Te-
čaj je obvezen za vse, ki uporabljajo sredstva za varstvo ras-
tlin. Trajal bo petnajst ur, v četrtek in v petek popoldne ter v 
soboto dopoldne. Cena tečaja je 55,5 evra. Prijave sprejema-
ta Marija Kalan in Nataša Koroša na tel. št. 280-46-32 ali 
280-46-21 (dopoldne). C . Z. 

DOVJE, M O Š N J E 

Kako "oživiti" staro drevo 

V okviru obveznega izobraževanja za kmetijsko okoljske ukre-
pe (SKOP in KOP) bo v torek, 12. februarja, ob 15. uri v Greg-
covem sadovnjaku na Dovjem in teden kasneje, 19. februarja, 
ob 15. uri v nasadu Resje prikaz oživitvene rezi in predstavitev 
oskrbe travniškega sadovnjaka. Kako "oživiti" staro drevo, bo 
pokazala Tatia^- p.-.n. vodjd -:sdcv"iaka Resje. C. Z. 

Glavni kmetov partner 
"Zadruge so tudi na Gorenjskem najpomembnejši kmetov partner," je na posvetu zadružnikov dejal 
predsednik zadružne zveze Peter Vrisk in poudaril, da je povprečna slovenska zadruga še vedno 
dokaj majhna. 

CVETO Z A P L O T N I K 

Naklo - Zadružna zveza Slo-
venije je v torek pripravila v 
Naklem tradicionalni posvet 
gorenjskih zadružnikov, na 
katerem je članom upravnih 
in nadzornih odborov in od-
govornim delavcem zadrug 

poslovale pozitivno, po veli-
kosti, poslovni učinkovitosti 
in premoženju pa so večje 
od povprečne slovenske za-
druge. Povprečna gorenjska 
zadruga je predlani ustvarila 
nekaj več kot deset mil i jo-
nov evrov prihodkov, sloven-
sko povprečje je bilo sedem 

membnejši kmetov poslovni 
partner tako pri prodaji 
kmetijskega reprodukcijske-
ga materiala kot pri odkupu 
kmetijskih pridelkov," je de-
jal predsednik zveze Peter 
Vrisk in poudaril, da je Slo-
venija za razliko od nekate-
rih novih članic Evropske 

nijo, da še ni čas za povezo-
vanje. Ob velikem razkoraku 
m e d o d k u p n i m i c e n a m i 
kmetijskih pridelkov in ce-
nami hrane na trgovskih po-
l icah je Ivan Janhar, član 
upravnega odbora cerkljan-
ske zadruge, dejal, da so tr-
govske marže že oderuške 

Eno od omizij zadružnikov na gorenjskem posvetu zadružne 
zveze / Foto: Coraid Kav<ii 

predstavila novosti lani spre-
menjenega zakona o zadru-
gah, možnosti zadrug pri 
kandidiranju za državni in 
evropski denar v okviru pro-
grama razvoja podeželja in 
poslovanje zadrug, skupaj z 
zadružniki pa so obravnavali 
tudi aktualno zadružno do-
gajanje na Gorenjskem. Kot 
je dejal direktor zadružne 
zveze Martin Nose, je z Go-
renjskega v zvezo včlanjenih 
osem kmetijskih zadrug, ki 
so predlani (za lani uradnih 
podatkov še ni) ustvarile 83 
mil i jonov evrov prihodkov 
in skoraj dva milijona evrov 
dobička. V s e z izjemo ene so 

milijonov. Gorenjske zadru-
ge so imele 333 tisoč evrov 
prihodka na zaposlenega i n 
14.400 evrov kapitala na čla-

Predsednik zadružne zveze 
Peter Vrisk 

unije uspela ohraniti kmetij-
sko zadružništvo in zadruž-
no premoženje. Ker je pov-
prečna slovenska zadruga še 

Na vprašanje enega od zadružnikov, ali je kaj bojazni, 
da bi tudi zadružno premoženje nekoč lastninili in ga 
prodali, je predsednik zadružne zveze Peter Vrisk od-
vrnil, da je ta strah odveč, saj je zadružno premoženje 
nerazdelno. 

na zadruge, povprečna slo-
venska pa le 193 tisoč evrov 
oz. 10 .400 evrov. 

"Zadruge so kl jub h u d i 
tržni konkurenci tudi na Go-
renjskem še vedno najpo-

vedno dokaj majhna, v za-
družni zvezi pogrešajo več 
kapitalskih povezav, vendar 
pa na povezave nimajo vpli-
va, ker o tem odločajo za-
družniki, ki pa pogosto me-

Dlrektor zadružne zveze 
Martin Nose 

in da bi morali sprejeti proti-
oderuški zakon. Trgovci do-
bro izkoriščajo neenotnost 
kmetov, je ugotavljal Janez 
Eržen, predsednik kranjske 
Sloge, in opozoril, da bo 
kmete še teplo po glavi, če 
ne bodo pridobili večinskega 
lastništva v mlekarnah. Po-
svet je pokazal, da gorenjske 
kmete še vedno "boli" G o -
renjska mlekarna, prav zara-
di grenke izkušnje s to mle-
karno pa je po besedah ene-
ga od zadnižnikov malo ver-
jetno, da bi bili kmetje pri-
pravljeni vlagati v krepitev 
zadružnega deleža v Ljub-
ljanskih mlekarnah. 

Popravek 

v članku Bolezni so huda nadloga, ki je bil objavljen na 
strani Kmetijstvo v prejšnji številki, smo Marjana Novaka, 
predsednika Čebelarskega društva Škofja Loka, pomotoma 
"prekrstili" v Franca. Z a napako se opravičujemo. 

LJUBLJANA 

Ži to ponudi lo kupcem Evropski kruh 

Skupina Žito je ob slovenskem predsedovanju Evropski uni-
ji včeraj na vseh maloprodajnih mestih v Sloveniji ponudila 
t. i. Evropski kruh. Kupci ga lahko prepoznajo po hostiji z 
evropskimi zvezdami. Hlebček je umešan iz pšenične in 
ržene moke. C. Z. 

KRANJ 

Predlagajo večjo razliko 

Komisija za kmetijstvo kranjskega mestnega sveta se je na 
ponedeljkovi seji strinjala z osnutkoma proračunov za letoš-
nje in prihodnje leto. Na podlagi dobrih lanskih izkušenj z 
razpisom za porabo kmetijskega dela proračuna so se stri-
njali, da ukrepov tudi v prihodnjih letih ne bi spreminjali, 
predlagali pa so, da bi pri višini denarnih podpor povečali 
razliko med območji z omejenimi možnostmi za kmetijsko 
dejavnost in nižinskim območjem. Kar zadeva razpise za 
dodelitev državnih podpor, so ugotavljali, da premalo po-
udarjajo pomen pridelave zdrave domače hrane. C. Z. 

ŠKOFJA LOKA 

O vzgoji zdravi lnih rastlin in zelišč 

Razvojna agencija Sora vabi 19. februarja v veliko sejno sobo 
Upravne enote Škofja Loka na predavanje o vzgoji zdravilnih 
rastlin in zelišč. Štefanija Kos Zidar iz Vrtnarske šole Celje bo 
predstavila način pridelovanja zdravilnih rastlin, vzgojo sadik, 
oskrbo nasada, spravilo, sušenje in shranjisvanje semena. Pri-
jave za udeležbo z vplačilom 15 evrov zbirajo do i8. februarja 
(tel. št. 50 60 225). Predavanje bo le, če bo vsaj dvajset prijav-
ljenih. Predavanje o zdravilnih rastlinah Mississippija, ki je 
bilo načrtovano ob koncu januarja, a je odpadlo, bo v sredo, 
13. februarja, ob 15. uri v sejni sobi škofjeloške upravne enote. 
Predavala bo zeliščarka Monika Bernard, ki je znanje o zeliš-
čarstvu dva meseca izpopolnjevala v Ameriki. C. Z. 

mailto:cveto.zaplotnik@g-glas.si
mailto:info@mekon-loka.si
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Diskriminacija 

Konec lanskega leta Je bilo 
ob svetovnem dnevu človekovih 
pravic veliko napisanih in lepo 
povedanih besed o človekovih 
pravicah in diskriminaciji i* 
Sloveniji, med drugim je bilo 
večkrat omenjeno tudi neupoš-
tevanje gluhih ljudi s strani 
RTV Slovenija, ki bi kot javni 
zavod v večinski lasti države 
moral poskrbeti oziroma omo-
gočiti tudi ^uhim ljudem ra-
zumljivost programa z ustrez-
nim prevodom v slovenski zna-
kovni jezik ali opremiti pse od-
daje, tudi slovenske s podnapi-
si. Ker tega RTV Slovenija ne 
izvaja ustrezno, gluhim lju-
dem diskriminatomo krši te-
meljne človekove pravice do in-

formiranosti v njim razumljivi 
obliki. Da pa novinaiji ne bi 
bili spet obtoženi neresničnega 
pisanja in s tem zavajanja jav-
nosti doma in v tujini mi dovo-
lite, da opišem naša stalna, 
dolgoletna prizadevanja in 
opozarjanja mnoph pristoj-
nih, z željo, da bi se problem 
razumljivosti televizijskega 
programa le nekako izboljšal v 
vsaj delno zadovoljstvo gluhe 
in na^ušne populacije v Repu-
bliki Sloveniji. Glede omenjene 
problematike smo pisali mno-
gim ljudem in pristojnim dr-
žavnim ustanovam, a žal bi-
stvenega premika na boljše ni. 
Pisali smo bivšemu varuhu 
človekovih pravic Matjažu 
Hanžku, ki nam v odgovoru 
ugotavlja, da so nam resnično 
kršene človekove pravice, ven-
dar pa ima varuh človekovih 
pravic omejene možnosti pri 
reševanju omenjene problenui-
tike in na to lahko le opozaija. 
Za pomoč sem osebno poprosil 
tržiškega poslanca v državnem 
zboru Boruta Sajovica, ki je 
pristojnemu ministru Vasku 
Simcnitiju postavil poslansko 
vprašanje in v odgovoru nam 
minister zagotavlja, da je RTV 
Slovenija kot javni zavod dolž-
na zagotoviti pravico do infor-
miranosti vsem državljanom v 
njim razumljivi obliki in da 
seveda upa, da bo televizija to 
uredila. Človek bi od ministra 
pričakoval, da bi se osebno 
zavzel za odpravo diskrimina-
cije, ne pa da samo upa na 
boljše čase, konec koncev je le 
minister. Za pravno mnenje 
in pomoč smo poprosili znane-
ga zagovornika človekovih 
pravic in odvetnika g. Petra 
Čeferina, ki nam je v prijaz-
nem in razumevajočem odgo-
voru pojasnil, da so nam s ta-
kim odnosom s strani televizije 
drastično kršene ustavno pri-
znane in zagotovljene pravice 
do informiranja in nam obe-
nem predlagal sprožitev sodne-
ga postopka, v katerem nas je 
prijazno pripravljen brezplač-
no zastopati. Pisali smo tudi 
parlatnentamemu odboru ozi-
roma predsednici komisije za 
Človekove pravice in enake 
možnosti Majdi Potrata, kije 
s pomoi^o ministrstva za kul-
turo pridobila zavajajoč odgo-
vor generalnega direktorja 
RTV Slovenija Antona Quze-

ja, ki v ničemer ne rešuje ome-
njene problematike oziroma, 
da niti ne razume najbolje, za-
kaj se sploh pritožujemo. Lahko 
si samo predstavljamo, kakšen 
plaz pritožb bi se sprožil, če bi 
televizija en dan predvajala 
program brez zvoka. Vsekakor 
je treba omeniti tudi vztrajno 
opozarjanje in prizadevanje 
naše predstavnice Fride Pla-
nine v programskem svetu RTV 
Slovenija za invalide, mnoge 
pritožbe in peticije ^uhe popu-
lacije poslane na mnoge pristoj-
ne naslove, kot na primer ob 
zadnjih predsedniških volitvah, 
ko predvolilne aktivnosti nika-
kor niso bile ustrezno prevedene 
in s tem razumljive tudi glu-

him ljudem. Tudi gfuhi ljudje 
imajo volilno pravico in pravič-
no, pošteno in prav bi bilo, da se 

jim ortMgoči razumljivost pred-
volilnega ter političn^a dogaja-
nja in tudi zato smo pisno za-
prosili vlado oziroma predsed-
nika vlade Janeza Janšo, naj 
vlada omogoči tudi ustrezen 
prevod parlamentarnega pro-
grama, pa odgovora nismo do-
bili. Tu ne gre samo za peščico 
ali nekaj deset gluhih ljudi, am-
pak je 0uhih in nct^ušnih ljudi 
enostavno preveč, da bi bila dr-
žava lahko tako brezbrižna do 
njih, tako v konkretnem prime-
ru, kot tudi na mnogih drugih 
podro^ih bivanja. Glede na to, 
da smo v Republiki Sloveniji 

prijazno opozorili in poprosili 
za razumevanje, pomoč in so-
delovanje vse pristojne, vendar 
brez pričakovanih učinkov, je 
nekako ločino, da se obrnemo 
po pomoč tudi k evropskemu 
varuhu ^vekovih pravic. Upa-
mo, da takrat ne bomo ddežni 
očitkov s strani države, da ji s 
tem ustvarjamo slab vtis v tuji-
ni. Teikoje razumeti, s kakš-
nim arogantnim nerazumeva-
njem s strani pristojnih se v 21. 
stole^u srečuje ̂ uha in na^uš-
na populacija i- Republiki Slo-
veniji, kije več kot očitno diskri-
miniran del državljanov in ki 
upravičeno pričakuje, da seji v 
demokratični državi, ki spoštu-
je človekove pravice, omogoči 

enakopraven položaj in enako-
vredne pogoje bivanja. V kon-
kretnih primerih nam niti dve 
lepo organizirani proslavi ob 
dnevu Človekovih pravic ne po-
magata kaj dosti. 

Zagotavljanje in uveljavlja-
nje človekovih pravic bi morala 
biti prioritetna naU^a vsake de-
mokratične države, še toliko 
bolj bi se država morala anga-
žirati pri kršenju človekovih 
pravic invalidom, zato pri ome-
njeni problematiki še ruijbolj 
Žalosti rfgstvo, da so predlagane 
rešitve tehnično povsem izved-
ljive, kar dokazujmo mrtoge ev-
ropske in sosednje države in da 
država ob vseh teh silnih stro-
ških za vojsko, predsedovanju 

EU in drugih velikih stroških 
ne zmore nabave računalnvSce-
ga programa, s pomoi^o katere-
ga bi lahko tudi ^uhim in na-
gjlušnim ljudem v Republiki 
Sloveniji omogočili razumlji-
vost televizijskega programa 
tako, kot imajo to urejeno 
mnoge evropske in sosednje dr-
žave, ki so tudi, tako kot Repu-
blika Slovenija podpisnice 
mednarodne konvencije OZN 
o pravicah invalidov. Očitno je 
pri nas ta ustavna pravica 
zgolj na papiiju, žal za niko-
gar obvezujoča. 

BORIS HORVAT TIHI 
Društvo gluhih in 

naglušnih AURIS Kranj 

V A l B E N l V NAS SVET... 
Zaradi nadaljnje širitve nase mreže poslovalnic 

v goren||(ki regiji zaposlujemo 
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vo^je prodajnih okolišev (m/ž) 
V A Š PROFIL 
• Imiate najmanj višješolsko izobrazbo, zaključeno z nadpovprečnim uspehom. 
• Skl^mostojni, prodorni, imate izrazite analitične in komunikacijske sposobnosti, 

^ n j e nemškega jezika je prednost. 

• Sle vztrajni, odločni in ciljno usmerjeni ter želite prevzeti odgovornost vodenja. 
• •pripravljeni ste se izobraževati in delati tudi izven kroja svojega bivanja. 

U S P O S A B U A N J E : 
V okviru večmesečnega programa usposabljanja vas bomo pripravili na vaše 
bodoče naloge. 

iPredstavili vam bomo naš pristop do kupcev ter način vodenja in motiviranja 
»sodelavcev. 

Spoznali boste koncept obvladovanja stroškov in doseganja visoke storilnosti. 

; W Š E N A L O G E : 
f Po uspešnem uvajanju boste prevzeli celotno poslovno odgovornost 
7 za prodajni okoliš z več poslovalnicami. 
i* Samostojno boste sprejemali odločitve o zaposlovanju prodajnega osebja. 

; • Kot naša vodilna moč na področjih načrtovanja, izvedbe, ^ a n i z a c i j e 
| V in nadzora boste odločilno prispevali k uspehu sv^ego prodajnega okoliša. 

Postanite del našega uspešnega in dinamičnega iima in nas prepričajte! 
Delovno razmerje bomo sklenili z a določen čas z možnostjo podaljšanja 
z a nedoločen čas. Ponudbo z življenjepisom, vsa potrebna dokazila in 
fotografijo nam do 21. februarja 2 0 0 8 pošljite na naslov: 

LidI d.0.0. k.d.. Žeje pri Komendi 100,1218 Komenda 
www.lidl.si 

mailto:mfo@g-glas.si
http://www.lidl.si
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Prešernova sorodovina 
Tako je župnik Tomaž Zupan naslovil prvi obsežnejši rodovnik družine Prešeren. Tomaž, znan tudi 
kot Tomo, je bil pesnikov sorodnik v sedmem kolenu. 

P E T B R H A W L I N A 

Nj^ova mati je bila pesni-
kova druga sestrična. Prešer-
nov rodovnik so raziskovali še 
mnogi drugi. V Slovenskem 
rodoslovnem društvu smo raz-
položljive podatke združili in 
opravili še nekaj dodatnih raz-
iskav. Vseh tako ali drugače so-
rodstveno povezanih oseb v 
tem rodovniku je zdaj ijio. Za 
prikaz tako velikega rodovnika 
tule ni prostora. Če k c ^ zani-
ma, si ga lahko ogleda na splet-
ni strani www.hawlina.com 
/ghtout/^tindex.htm. 

niji že pojasnil (g!, časopis Slo-
venija 1995, št 4). Primerjava 
starejših in najnovejših stati-
stičnih podatkov pa odkriva ne-
kaj zanimivih ugotovitev. Po-
gostost priimka Prešeren in raz-
ličic dokazujejo podatki Cen-
tralnega registra prebivalcev 
Republike Slovenije: Prešeren 
(leta 2000:372 oseb, tj. 195 mo-
ških in J77 ženskih), Prešem 
(2000:228 oseb, tj. ijo moških 
in g8 ženskih). Skupno je torej 
v Sloveniji po najnovejših po-
datkih 600 Prešernov. Po drugi 
svetovni vojni je obstajala še 
različica Pre&ren, kar dokazuje-

Priimek Prešeren je v Slove-
niji razmeroma pogost V regi-
stm prebivalstva je v letu 2006 
po navedbah Statističnega ura-
da Republike Slovenije 336 
oseb s tem priimkom in 206 
oseb s priimkom Prešem. Leta 
2001 je znani slovenski ime-
noslovec Janez Keber v svojem 
referatu med diugim povedal 
naslednje: Zanimiv je vsem Slo-
vencem znani priimek Prešeren. 
Izvor tega priimka sem v Slove-

jo statistični podatki konec leta 
1997 (5 oseb), vendar njena od-
sotnost konec leta 2000 doka-
zuje, da so redki nosild priim-
ka JPKSS«?« ali pomrli ali se pre-
imenovali v PreSeren ali Prešem. 
Zanimiva je še primerjava z le-
tom 1971: Prešeren (397 oseb), 
Prešem (106 oseb). Ta kaže, da 
je število vseh Prefemai'do leta 
2000 zelo poraslo. To velja za 
razliSco Prešem, ki se je več kot 
podvojila, medtem ko je razlifi-

ca Prešeren celo rahlo upadla. 
Domnevamo lahko, da se je 
kar precej nosilcev priimka Pre-
šeren preimenovalo v Prešem, 
in sicer morda tudi zaradi razL-
kovanja od slavnega pesnika 
Franceta Prešerna. 

Težko bo kdaj kdo poskusil 
ugotoviti, koliko so nosild tega 
priimka med seboj v sorodu. 
Najbolj zanesljiva primerjava 
bi bila genetska primerjava. Ta 
pa je danes še vedno razmero-
ma draga, kar je najbrž glavni 
razlog za to, da lake primerjave 
še vsaj kakih deset let ne bomo 
dočakali. 

Gotovo imajo mnc^ danaS-
nji Prešerni skupnega predru-
ka s pesnikom Francetom Pre-
šernom Zanimivo pa je, da v 
omenjeni datoteki ni nobenega 
danes ž i v e č ^ Prešerna. Očit-
no bi bilo treba raziskavi Pre-
šernove sorodovine posvetiti še 
precej več časa, da bi povezali 
številne druge evidentirane 
sklope Prešernov. V referenčni 
datoteki Slovenskega rodoslov-
nega društva je namreč okrc^ 
30 nepovezanih družinskih 
sklopov Prešernov. 

Če že po dokončanih rodos-
lovnih raziskavah današnji Pre-
šerni ne morejo dokazovati 
svojega sorodstva s pesnikom 
pa je nekaj deset drugih priim-
kov takih, katerih nosild ga lah-
ko dokazujejo. Od sedmih 
otrok Šimna Prešerna in njego-
ve žene Mine Svetina, je brat 
Jože mlad umrl, brat Jurij pa je 
bil kot duhovnik brez potom-
cev. Najstarejša sestra Jera se je 
poročila s Primožem Ambroži-
čem. Njen rodovnik (še) ni raz-
iskan. Sestri Katarina, Urša in 

Lenka niso imele družine, ime-
la pa jo je Mina, ki je z Jožefom 
Vovkom imela devet otrok. 
Vseh njunih evidentiranih po-
tomcev je v šestih generacijah 
471. Priimki teh oseb so: Agne-
se, Ambrožič, Arh, Arko, Avse-
nik, Baar, Bertoncelj, Boje, Bol-
čina, Borovnik, Božeglav, Braj-
nik, Brejc, Buček, Burlačenko, 
Davidovid, Debeljak, Dolar, 
Dular, Dvoržak, Čebidar, Er-
lah, Čme, Eržen, Čuden, Fava-
dore, Ferčej, Fertin, Finžgar, 
Fister, Gašperin, Globočnik, 
Godec, G o ^ , Gojkovic', Gol-
majer, Gregorc, Grom, Gm-
den, Hovvard, Hribar, Hubad, 
HiiU, Jakopič, Jan, Jančar, Je-
lovšek, Jera j, Jugovic, Justin, Ju-
van, Kajdiž, Karba, Kaserovič, 
Kastelic, Kejžar, Kim, Kokalj, 
Kos, Kosi, Kotnik, Kralj, Krive, 
Kmičar, Legat, Leskovar, Ličof, 
Lorenčič, Luznar, Mandeljc, 
Markelj, Markočič, Mavrič, 
Medved, Mekina, Memid, 
Mencinger, Mertelj, Milič, Mo-
hor, Mrak, Noč, Novak, Panza-
novid, Papler, Pavlin, Pazlar, 
Pečenko, Perkins, Piber, Poga-
čar, Pogačnik, Por, Poshar, Po-
točnik, Pozaršek, Poznik, Pre-
voršek. Prešeren, Prijatelj, 
Rajhman, Rebolj, Resman, 
Reš, Rihtar, Rog, Roškar, Sla-
vič, Smolej, Šimenc, Škerjanc, 
Škrjanc, Soberl, Šolar, Šulin, 
Smoklikar, Sok, Srebrenjak, 
Strojnik, Svetina, Tajnikar, 
Tassi, Tavčar, Terlikar, Tip-
ping, Torkar, Triplat, Tušar, 
Udovič, Valjavec, Vari, Veliko-
nja, Vidic, Vogelnik, Volkar, 
Vovk, Vozel, Vozdj, Vremšak, 
Worms, Zgonc, Zima, Zupan, 
Šebat in Žemlja. 

SELCA 

V cerkvi odkrili baročne poslikave 

Odkrite poslikave angelov v cerkvi v Selcih 

Pred kratkim so med obnovo notranjosti cerkve sv. Petra v 
Selcih naleteli na poslikave. "V stropnih medaljonih smo od-
krili angele, pa polovico srca - najverjetneje gre za srce Jezu-
sovo • in nekaj napisov," je povedal župnik Damjan Prošt 
Ogledali so si jih strokovnjaki Restavratorskega centra zavoda 
za varstvo kulturne dediščine, ki so izvedli sondiranje. "Posli-
kave verjetno datirajo v drugo polovico i8. stoletja, lahko tudi 
v fazo nastanka cerkve v leto 1767. Sama cerkev sicer po virih 
datira v leto 1335, kasneje pa je bila predelana, zadnjič obsež-
no v že omenjenem letu 1767," je pojasnil vodja restavrator-
skega centra jernej Hudolin. Restavratorska ekipa bo v nada-
ljevanju v celoti 'odprla' poslikana polja, odkrite poslikave 
konservirala in restavrirala ter z njimi uskladila poslikave nad 
slavoločno in korno steno. Poseg bo predvidoma trajal dva 
meseca, odvisno od ohranjenosti poslikav. "V kontekstu cer-
kve gre za pomembne elemente, ki bodo s preostalo obnovo 
notranjosti nedvomno pričarali polno, bogato baročno okolje. 
Očiščeno in restavrirano bo namreč vse profilno in štukatur-
no baročno okrasje notranjosti, restavrirana bosta tudi oba 
stranska baročna oltarja," je dodal Hudolin. A. H. 

LguBgANA 

Karitas za jugovzhodno Evropo 

Slovenska Karitas tudi letos začenja dobrodelno postno akci-
jo Ne pozabimo, s katero želi pomagati ljudem v stiski v ju-
govzhodni Evropi, še posebej otrokom, ki so običajno največ-
ji reveži. LetoSnja dejavnost se bo začela v Makedoniji. Lani 
so številni prostovoljci iz Slovenije delali v delovnih taborih v 
Bosni in Hercegovini. V vaseh Kolibe in Ljublja pri Banjaluki 
so pomagali graditi hiši, v jablanici pa so pomagali graditi 
mladinski center. Pomagali so tudi v Sarajevu. Za tamkajšnjo 
potujočo kuhinjo so darovali dvajset ton moke. V programu 
Posvojitev na razdaljo prejema pomoč devetdeset banjaluških 
otrok. Dobrotniki iz Slovenije so lani pomagali tudi družinam 
v Vršcu, Aleksincu in Nišu v Srbiji ter v Albaniji, kjer v Draču, 
Skadru in Eršeniju deluje znana slovenska zdravnica, redovni-
ca Mirjam Praprotnik iz Naklega. Karitas bo v postnem času 
zbirala pomoč v župnijah in prek SMS sporočil, pri čemer da-
rovalec z geslom Karitas, ki ga posreduje na številko 1919, da-
ruje evro, Sarajevski kardinal Vinko Puljid je ob lanski akciji 
slovenske Karitas dejal: "Hvala, ker za nas niste bili daleč, 
hvala, ker ste nam bili blizu!" j. K. 

K A M N I K 

Nezadovoljni tudi inovatorji 

ASI - Aktivni slovenski inovatorji je organizacija, ki združuje 
1320 aktivnih slovenskih inovatorjev in inventivnih malih 
podjetij. "V preteklem letu je bila država mačehovska do 
naše inštitucije, za razvijanje novosti nismo prejeli nobene 
pomoči, prav tako za nas ni bilo nobenih razpisov. Vrsta na-
ših pubud je bila preslišana, v decembru 2007 pa je naša 
organizacija od Ministrstva za šolstvo, znanost in tehnolo-
gijo za celoletno delovanje prejela 9,2 evra na inovatorja, kar 
zadošča kvečjemu za znamke!" so ogorčeni inovatorji, ki so 
v javnem protestu zapisali tudi to, da jim ministrstvo za go-
spodarstvo ni namenilo niti evra, čeprav so v minulem letu 
dosegli vrsto odmevnih uspehov. Organizirali so srečanja 
slovenskih inovatorjev, 15 inovatorskih delavnic, štiri izobra-
ževalne seminarje in sodelovali na 8 domačih in tujih sej-
mih. Izdelali so več katalogov in avtorskih rešitev s 76 reali-
ziranimi inovacijami. Pričeli smo razvijati prek dvesto novih 
idej. "Za svoje vrhunsko razvite novosti smo prejeli tri zlata 
priznanja WIPO - Svetovne organizacije za intelektualno 
lastnino, dve najvišji inovatorski priznanji grand in n vrhun-
skih priznanj na spedaliziranih inovatorskih sejmih v tujini, 
so še povedali inovatorji, ki pozivajo vse, naj se pridružijo pri-
zadevanjem za bolj spodbudno inovacijsko državo, j. P. 
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Navdušili polno dvorano 
Nedeljska premiera Rešujemo svet, ki jo je pripravilo KUD Boštjan Jezeršek Sovodenj, je navdušila. 

B0&17AN BOGATAJ 

Sovodenj - Kulturno umet-
niško društvo Sovodenj, ki 
letos praznuje 61 let dela in 
ga sestavljajo predvsem mla-
di, je tudi v letošnji sezoni 
pripravilo novo premiero. V 
nedeljo so gledalci do zadnje-
ga kotička napolnili sovodenj-
sko dvorano. "Vse je teklo kot 
po maslu, zato smo v društvu 
s premiero izredno zadovolj-
ni. Po odzivih pa so bili z na-
š i m delom zadovoljni tudi 
gledalci, saj so n a m povedali, 
da je bila predstava napeta, 
smešna in da je bilo treba 
vključiti tudi mo^ane," nam 
je po predstavi povedal pred-
sednik društva Lenart Šifrer. 

Društvo je že lani poskusilo 
s popolnoma novim koncep-
tom, ko so igro Stala na odm 
pripravili sami brez vnaprej 
pripravljenega besedila. Le-
tošnja igra Rešujemo svet je 

i : 
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Zadovoljni sovodenjski igralci po premieri Rešujemo svet 

bolj zapletena, tako tudi žanra 
(čeprav je v dvorani prevlado-
val smeh) n i mogoče določiti. 
Igra je postavljena v sedanjost 
oziroma bližnjo prihodnost, v 
hotel Češark na slovenskem 
podeželju. Lastnica hotela Te-

BOHINJ 

Denar z ministrstva za okolje in prostor 

Občini Bohinj je minister za okolje in prostor Janez Podob-
nik obljubil 234 tisoč evrov za povračilo stroškov, ki so 
nastali ob sanaciji škode zaradi neurja septembra lani. 
Samo na cestni infrastrukturi je bila takrat škoda ocenjena 
na 8,5 milijona evrov. Samo v Soteski je na cesto z več pla-
zovi prihrumelo okoli štirideset tisoč kubičnih metrov ma-
teriala. Plazovi so se trgali po celotni občini, bilo jih je kar 
35. Poplavili pa so tudi vsi vodotoki in hudourniki, katerih 
struge je bilo treba po neurju temeljito očistiti. P. L 

režija (Marjetka Šubic) in 
njen pomočnik Blaž (Aleš Po-
dobnik) sta zaskrbljena, saj v 
goste prihaja visok obisk 
obrambnih ministrov Slove-
nije i n Z D A , ki naj bi se dogo-
varjala o gradnji protiraketne-

ga ščita v Sloveniji ...V pred-
stavi so sodelovali praktično 
vsi člani dništva, kot igralci ali 
kako drugače. Že sedaj je jas-
no, da bo predstava večkrat 
ponovljena, kdaj in kje, pa 
predsednik Šifrer še ne ve. 

KRAN) 

Vrnitev v Prešernov čas 

Ob kulturnem prazniku bo kranjski zavod za turizem pripravil 
že tradicionalni Prešernov smenj. Jutri od io. do 13. ure bodo 
kranjske ulice zaživele v duhu Prešernovega časa. Ob kultur-
nem programu bodo predstavili tudi oblačila iz 19. stoletja, od-
vijal se bo festival lajnarjev, obiskovalci se bodo lahko popelja-
li s kočijo, na stojnicah pa bodo ponudili izdelke domače obr-
ti in starine. V Kranjski hiši bodo pripravili sejem starin in raz-
stavo pričesk iz 19. stoletja srednje poklicne in strokovne šole. 
Kranjska gospoda pa bo obiskovalcem delila suhe fige. M. R. 
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Trzicani iscejo zasebne 
investitorje 
občina Tržič zbira ponudbe za ustanovitev 
stavbne pravice na nekdanji upravni stavbi Peka. 

STOJAN SAJE 

Tržič - Občina Tržič je začela 
uresničevati enega prvih pro-
jektov. ki so temelj bodočega 
gospodarskega razvoja. Gre 
za oživitev opuščenih stavb 
tovarne Peko, ki so pred do-
brimi tremi leti postale ob-
činska last. Sedanje občinsko 
vodstvo načrtuje ureditev Po-
slovnega centra Tržič , kjer 
bodo del prostora namenili 
za razvoj manjš ih podjetij. 
Decembra je občinski svet 
pooblastil župana i n upravo, 
da izpeljejo postopke za usta-
novitev stavbne pravice na 
teh nepremičninah. 

"Na intemetni strani Obči-
ne Tržič smo ta teden objavi-
li razpis za javno zbiranje ne-
zavezujočih ponudb za usta-
novitev stavbne pravice za 
gradnjo in obratovanje po-
slovnega stolpiča na zemljiš-
čih v Bistrici. Nekdanja upra-
vna stavba Peka bo namenje-
na za podjetniški inkubator, 
poslovne dejavnosti, večna-
mensko dvorano i n knjižni-
co. Prostore za poslovne de-

javnosti bodo obnovili zaseb-
n i investitorji, za katere bo 
občina ustanovila stavbne 
pravice za obdobje 40 let Iz-
hodiščna vrednost za nado-
mestilo ob prenosu stavbne 
pravice znaša dobrih 93.500 
evrov. Prevzemnik pravice 
bo moral obnoviti objekt v 
skladu z idejno zasnovo, ki jo 
bo potrdil občinski svet. Iz -
kazati bo moral tudi priprav-
ljenost za sodelovanje pri 
drugem sklopu projekta Po-
slovni center Tržič. Predvide-
n o je namreč, da bo del 
knjižnice v poslovnem stol-
piču, drugi del pa v sosednji 
stari upravni stavbi. Ponud-
be bomo sprejemali v tajniš-
tvu občine do 22. februarja 
2008 opoldne," je povedala 
Mojca Aljančič, podsekretar-
ka za razvoj. 

Občina bo na izbranega 
prevzemnika stavbne pravice 
prenesla tudi pravico upora-
be sedanje stavbe. Obenem 
bo dobil pravico obnove 
prostorov v skladu z načrto-
vano ureditvijo prvega sklo-
pa poslovnega centra. 
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KULTURNO DRUSTVO LOSKI ODER, SPODNJI TRG 14, 4220 
SKOPJA LOKA 
9. februarja ob 10. uri MAČJI SEJEM, lutkovno-igrana, gostuje 
Družinsko gledali žče Kolenc, SOBOTNA MATJNEJA, za IZVEN 

OBVESTILA O D O G O D K I H OBJAVLJAMO V R U B R I K I GLASOV 
KAŽIPOT BREZPLAČNO SAMO ENKRAT. 

PRIREDITVE 

Ob kulturnem prazniku 
Kranj - Ob slovenskem kulturnem prazniku vabi Mešani pev-
ski zbor Iskra Kranj na tradicionalno Podoknico pred Prešer-
novo hišo v Kranju, ki bo danes ob 18. uri. 

Kranj - Primskovo - Krajevna skupnost Primskovo vabi na 
prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku, ki bo jutri ob 
18. uri v Domu krajanov. Nastopili bodo Musica viva, Dekli-
ška vokalna skupina Župnije Kranj-Primskovo, sledilo pa bo 
predavanje Maje Trojar z naslovom Kako so zdravili dr. 
Franceta Prešerna. 

Coriče - V počastitev slovenskega kulturnega praznika bo 
koncert MoPZ Maj in C e o zbora danes ob 19.30 v dvorani 
d o m a 28. junij v G o r i č a h . 

Žirovnica • Potovanje po delčku Prešernovega življenja z 
učenkami in učenci Osnovne šole Žirovnica se bo začelo da-

nes ob 17. uri v avli OŠ Žirovnica. Po kulturnem programu si 
boste lahko ogledali slikarsko razstavo, ki jo pripravlja Kul-
turno društvo dr. France Prešeren Žirovnica - Breznica. 

Jesenice - Danes, v četrtek, 7. februarja, bo ob 17. uri v Kasarni 
na Stari Savi otvoritev razstave Ivana Prešerna - Žana z naslo-
vom Glasba v sliki. Predvečer slovenskega kulturnega praznika 
bodo popestrili še z izdajo nove knjige z naslovom Vas, trd-
na kot hrast - Zgodovina Blejske Dobrave. Predstavitev knji-
ge bo danes ob 17. uri, prav tako v Kasarni na Stari Savi. 

Medvode • Osrednja občinska prireditev ob kulturnem praz-
niku bo v petek, 8. februarja, ob 18. uri v Športni dvorani. Na-
stopili bodo: Godba Gorje, osnovnošolski pevski zbor in 
Lovski pevski zbor Medvode. 

Literarni večer z Ivanom Sivcem 
Žirovnica - V Knjižnici Matije Čopa v Žirovnici bo danes ob 
19.30 literarni večer in prijeten klepet s pisateljem Ivanom 
Sivcem. Predstavili bodo knjigo o Jerneju Kopitarju. 

IZLETI 
N a kopanje v Izolo 
Škofja Loka - Društvo upokojencev Škofja Loka vabi v sredo, dne 
5. marca, na kopanje v Izolo. Odhod avtobusa bo ob 8. uri izpred 
avtobusne postaje v Škofji Loki. Vpisovanje v prostorih društva 
do zasedbe avtoisusa in proti takojšnjemu plačilu. 

Pohod na Jakoba 
Kokrica - Pohodniška sekcija pri Društvu upokojencev Kokri-
ca vabi članice in člane na jakoba, kamor boste odšli v sobo-
to, 9. februarja, ob 9. uri izpred Doma krajanov na Kokrici. 

N a Snežnik 
Kranj - Planinsko društvo Iskra Kranj vas vabi v soboto, 23. februar-
ja, na Snežnik. Zmerno zahtevne hoje bo za pet do šest ur. Odhod 
s posebnim avtobusom izpred hotela Creina bo ob 7. uri. Prijave in 
dodatne infonmacije: e-pošto bukovsek@gmail.com ali SMS po tel. 

031/643467; e-pošta tatjana.cvetko@gmail.com SMS po tel. 
051/603 475 ali ob sredah, od 17. do 18. ure v novi pisarni društva 
na Laborah. 

N a Vrtačo 
Radovljica • Planinsko društvo Radovljica organizira v sobo-
to, i 6 . februarja, vzpon na 2.181 metrov visoko Vrtačo. Z im-
ska tura je primerna za pohodnike s kondicijo, hoje bo za 7 
do 8 ur. Prijave po tel.: 041 /540 043 - Golmajer, 041 /718 965 
- Vreček ali v pisarni 031/345 209, 531 55 44. 

PREDAVANJA 
Proučevanje Sv. pisma 
Kranj - Društvo prijateljev Sv. pisma vabi v soboto, 9. febnjarja, ob 
9. uri v Dom krajanov Primskovo, jezerska cesta 41, na proučeva-
nje Sv. pisma z okvirno temo: Ali je vredno vedeti v kakšnem času 
živimo? Srečanje bo povezoval Zvonko Virtič. Vstopnine ni. 

OBVESTILA 
Mer i tve krvnega sladkorja 
Kranj - Društvo za zdravje srca in ožilja v ponedeljek, 11. fe-
bruarja, ob 9. uri vabi na meritve krvnega sladkorja. Meritve 
bodo potekale v prostorih podjetja Diomed, d. o. o., na Par-
tizanski cesti 1 0 v Kranju. Naročanje na 0 4 0 / 8 7 4 491. 

O b č n i zbori 
Radovljica - Redni letni zbor Planinskega društva Radovljica 
bo v petek, 15. februarja, ob 18. uri v avli Osnovne šole A. T. 
Linharta v Radovljici. 

Ško^a Loka - Kinološko društvo Ovčar Škofja Loka sklicuje v 
soboto, 9. februarja, ob 18. uri v restavraciji Nama občni 
zbor društva. 

Jesenice - Redni občni zbor članov Fotografskega društva Jese-
nice bo v ponedeljek, i i . februar/a, ob 17. uri v prostorih KS Ja-
vornik Koroška Bela (mala dvorana za lutkovne predstave). 
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Duplje - Prostovoljno gasilsko društvo Duplje vabi na jubi-
lejni, 102. redni letni občni zbor PGD Duplje, ki bo v sobo-
to, i6. februarja, ob 19. uri v dvorani gasilskega doma Dup-
Ije. 

Projekt Moja odločitev 
Kranj - Na Osnovni Soli Matije Čopa v Kranju je v zadnjem 
mesecu potekal projekt Moja odločitev. Gre za preventivno 
ozaveščanje osnovnošolcev o posledicah tveganega pitja 
alkoholnih pijač in hkrati za njihovo usmerjanje v pridobi-
vanje asertivnosti, v postavljanje meja ter v učenje, kako al-
koholu reči "ne". V ponedeljek, n . februarja, bo zaključna 
delavnica z otroki, njihovimi starši in vodstvom šole. Pro-
jekt se bo tudi nadaljeval. Več si preberite na: 
http://www.projekt-mojaodlocitev.blogspot.com/. 

RAZSTAVE 

Igrače iz zaprašenega podstrešja 
Šenčur - Odprtje razstave starih igrač Dragice Markun z na-
slovom Igrače iz zaprašenega podstrešja bo v torek, 12. fe-
bruarja, ob 19. uri v Muzeju Šenčur. Razstava bo odprta do 
2. marca, in sicer ob torkih in petkih od 17. do 19. ure, ob ne-
deljah od TO. do 12. ure. 

Slike Zlate Bela in Aleša Podkrajška 
Moste pri Komendi - V ponedeljek, 11. februarja, bodo v ga-
leriji Varstveno-delovnega centra odprli razstavo slik slikarke 
Zlate Bela in slikarja Aleša Podkrajška. 

O dobitnikih priznanj Blaža Kumerdeja 
Bled - V Knjižnici Blaža Kumerdeja bodo v torek, 12. februar-
ja, ob 18. uri odprli razstavo o dobitnikih priznanj Blaža Ku-
merdeja, to je tistih posameznikov, skupin in institucij, ki so 
pripomogli k razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izo-
braževalnih ustanovah. 

Ujeti trenutki 
Skofla Loka - Iz Galerije Ivana Groharja vabijo v nedeljo, lo. 
februarja, ob 17. uri na javno vodstvo po razstavi slikarja Ber-
ka Ujeti trenutki. 

PREDSTAVE 

Učiteljica 
Adergas - Dramska skupina kulturno umetniškega društva 
Pod lipo Adergas bo na slovenski kulturni praznik, jutri, v 
petek, 8. februarja, ob 19.30 premierno uprizorila v domači 
dvorani v Adergasu igro o ljubezni in materinstvu Učiteljica. 
Igro, ki je uvod v praznovanje 70 letnice uspešnega delova-
nja društva, bodo ponovili v soboto, 9. februarja, ob 19. uri 
in v nedeljo, 10. februarja, ob 15.30. 

Županova Micka 
Srednja Dobrava - V počastitev kulturnega praznika bo v so-
boto, 9. februarja, ob 17. uri na Srednji Dobravi pri Kropi go-
stovalo ljubiteljsko gledališče iz ČirČ pri Kranju. Zaigrali 
bodo Linhartovo komedijo Županova Micka. 

Poljubljanje z Mr. Beanom 
Sveti Duh - V soboto, 9. februarja, bo ob 19.30 v kulturnem 
domu pri Sv. Duhu gostovalo Mestno gledališče Ptuj z ro-
mantično komedijo Poljubljanje z Mr. Beanom za abonma 
in Izven. V komediji nastopata Primož Ekart in Iva Babič. 

Cruntarska pečenka 
Preddvor - Jutri, v petek, 8. februarja, ob 19. url bo KUD Ma-
tije Valjavca Preddvor v počastitev kulturnega praznika v Kul-
turnem domu uprizoril igro Cruntarska pečenka v izvedbi 
otroške igralske skupine. 

Z A P O P O L N P R E G L E D SI O G L E J T E 
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Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejsvno&ti 

Območna izpostava KfUNJ. www.ckd-kfant.|>kd.si 
SOBOTNA AAATINEJA 

Gostuje: Lutkovni studio Lutkamica Koper 

O PSIČKU 
IN MUCI 

Sobota, 9. februar 2008, ob 10, url, 
v Prešernovem gledališču 

n domplan 
dmtba za mtenirlng, nepremidnine. 
uftanizom in «nergett(0. 
kTBOi. btoNvoisMa 14 

fU OAI/947'439 

www.domplan.5i 

Ugodna prodaja novih stanovanj v 
Struževem pri Kranju. 
Več podatkov na intemetu • http: / / 
agencija^mpbn^i 
STANOVANjE PRODAMO 
Kranj, Planina II, dvosobno + bbinet, 
VI. nadstr. v izmeri 79,5 m2, I. Izgr. 
1982, dvigalo, vsi priključki, cena 
127.000.00 EUR (30.434.280.00 SIT), 
možnost vselitve september 2008. 
Kranj, Zlato pdje, v mansardi objek-
ta dva popolnoma na novo z^ jena 
dvosobna stanovanja v izmeri 61,00 
m2,1. izgrad. 2008, CK na plin, Vsi 
priključki, cena 107.000,00 EUR. 
Kranj, Vodovodni stolp, trisobno v 
III. nadstr. izrnere 73,^ m2. I. izgr. 
1965, obnovljeno 2005 - okna. kopal-
nica, WC, centralna na plin,vselitev 
po dogovoru, cena 130.000.00 EUR. 
Kranj, Vodovodni stolp, dvosobno, 
IV. nadstr. v izmeri $2,90 m2,1. izgr. 
1965, lepo ohranjeno, centralna na 
plin, vselitev po dogovoru, cena 
97.000,00 EUR. 
Kranj, Planina 11, dvosobno, nadstr. v 
izmeri 66,62 m2, lepo ohranjeno. I. 
izgf- ^977. vselitev po dogovoru, cena 
111.000.00 EUR (26.600.004,00 SfT). 
Kranj, Zlato polje, trisobno, visoko 
pritličje v izmeri 66,82 m2, delno ob-
novljeno v letih 2000 in 2003 (kopal-
nica in okna), I. izgr. 1961. CK, tele-
fon, kabel, telev., balkona ni, cena 
114.755,00 EUR (27,5 mio SIT). 
Radovljica, proti Lescam, dvosobno, 
m. nadstr., v izmeri 50,21 m2,1. izgr. 
1978, lepo ohranjeno, balkon, obr-
njeno VZ, cena 96.000,00 EUR 
(23.005.440.00 SIT), možnost vselit-
ve junij 2008. 

Tržič, mestno jedro, 3 dvosobna sta-
novanja v trinadstropni hiši, velikosti 
od 6i m2 • 83,00 m2, leto izgr. 1957. 
v celoti prenovljena leta 2000 (tlaki, 
instalacije, kopalnica, CK, telefon, 
dvigalo) balkona ni. cena 1290 
EUR/m2 (309.135,60 SIT/m2) za 
manjše stanov, in 1230 EUR 
(294.757,20 SIT) za večje stanov., 
vpisana v ZK, vseljiva takoj. 
HIŠE • PRODAMO 
Kranj, Sp. Besnica, visokopritlična, tlori-
sa 120 mz na parceli velikosti 549 m2, 
CK na olje, tel. garaža, dve parkirni me-
sti. sončna lega. hiša je lepo vzdrževa-
na, I. izgrad. 1981. cena 320.000.00 
EUR (76.684.800,00 SfT). 
Križe, Gorenjska, enonadstropna • 
dvostanovanjska, tlorisa 75 m2 v vsa-
ki etaži na parceli velikosti 222 m2,1. 
izgr. 1936. popolnoma prenovljena 
od 1.2004-2006, CK na plin, tel., vse 
instalacije v vsaki etaži ločene, tri 
parkirišča, cena 197.000,00 EUR 
(47.209.080.00 SIT). 
POSLOVNI PROSTOR - oddamo v 
najem 

Kranj, Stražtšče, pritličje v izmeri 132 
m2, primemo za pisarne ali podobno 
mimo dejavnost, samostojni vhod. viš-
ji stropovi, zagotovljena tri parkirna me-
sta, I. izgr. 1937, delno obnovljeno I. 
2004. cena 720,cx) EUR (172.540.80 
SfT) mesečno+stroški, platilo po nnož-
nosti za tri mesece naprej, možnost 
uporabe takoj. 
GARAŽA • PRODAMO 
Kranj, Planina II, v novem objektu na 
Ul. Tuga Vidmarja v podzemni gara-
ži dve parkirni mesti, I. izgr. 2007, 
cena za parkirno mesto 9.200.00 
EUR. 

PARCELA • PRODAMO 
Javomiški Rovt nad jesenicami v iz* 
meri 759 m2, na parceli elektrika in 
telefon, sončna, dostop z glavne ce-
ste. geodetsko odmerjena, celotna 
zazidljiva, 6 km od avtoceste, cena 
45.540,00 EUR (10,9 mio SIT). 
Srednja vas pri Bohinju v izmeri 929 
m2, sončna lega. 2/3 parcele je bolj 
strme, od Bohinja je oddaljeno 5 km, 
cena 230,ooEUR/m2 (5S.i»7.oo 
SIT/m2). 

Kranj • Struževo proti Naklemu, v in-
dustrijski coni, 6000 mz za 
poslovno-proizvod ni objekt, cena 
145 EUR/m2 ^ cca 45 EUR/m2 za ko-
munalni prispevek. 

GG 
naročnine 

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

wwvi/.gorenjskiglas.si 

Mali oglasi 
tel.: 201 42 47 
fax:201 4 2 1 3 
e-mail: malioglasi@g-glas.si 

Male oglase sprejemamo: za objavo 
v petek - v sredo do 1530 in za objavo 
v torek do petka do 14.00! Delovni das: 
od ponedeljka do petka neprekinjeno od 
8 . - 1 9 . ure. 

NEPREMIČNINE 
STANOVANJA 
PRODAM 

GARSONJERO, renovirana. opremlje-
na, Tržič, « 041/781-296 eooona 

gekkoprojekt 
nepremičnine 

Bntof 79A. 4000 Kranj 
lnfo-nop@>9ektoprojekL5i 

www.gekkoprojekt.si 

04 2341 999 
031 67 40 33 

BREZ POSREDNIKA dvosobno slano-
vanje, Planina 11. z vsemi priključki, z 
opremo ali brez. vseljtvo po dogovoru, 
vknjižba takoj, cena po dogovoru, res-
ni. « 040/168-404 8000836 

ODDAM 

SOBO. obnovljena, v hiii. parMriiče. 
lasten vhod, kuhinja, kopalnica - žen-
ski. «040/278-185 eoooM/ 

ENOSOBNO, opremljeno stanovanje. 
39 m2. v Podlubniku Škofja Loka, « 
041/632-577 8000824 

NAJAMEM 

GARSONJERO ali enosobrio stanova-
nje. po možnosti opremljeno, plačilo 
naj bo sprotno, 9 040/825-000 

8000883 

HIŠE 
PRODAM 

SAMOSTOJNO poslovno stanovanjsko 
hiso603 m2napaiceS950m2,ku9fitetna 
gradn^, vzdrževana v Notranjih Goricah, 
cena 650.000 EUR, 9 041/334-247. 
hBp://samo.moj.net/vad©r/index.hlml 

800cwse 

POSESTI 

PRODAM 

NJIVO na Olševku, 1827 m2. začetna 
cena 6,50 EUR/m2, najlx)ljšemu po-
nudniku. 9 04/25-31-732 8000699 

ODDAM 

KMETIJSKO zemljišče v Voklem. 9 
04/232-62-29. 031/687-200 eooo&sr 

POSLOVNI PROSTORI 

ODDAM 

PISARNIŠKE prostore na Koroški ce-
sti v Kranju. «041/361-100 8000673 

Maistrov trg 12.4000 Kranj 
Td. 04/20213 53, 202 25 66 

GSM 051/320 700, Email: infb@k3-tern.si 

SKLADIŠČE v najem. 9 041/378-
937 8000840 

v OKOLICI Škofje Loke. večiji prostor 
za pnDlzvodno dejavnost ali skladišče. 
»041 /335^41 

6000825 

GARAŽE 
PRODAM 
GARAŽO na Planini I, Vrečkova ul. 
Kranj. 9 041/914048 

8000610 

MOTORNA 
VOZILA 
AVTOMOBILI 
PRODAM 

ODKUP IN PRODAJA od 1.98 dafe. plači-
lo v GOnGMNl. Uredimo oBnos tasiništva. 
Adria avto. Partizanska 1. SkoOa UDka (iMvsa 
vojašnica), www.adriaavto.com. 8 04/51-
34-148.041/632-677. adrta_avto@t-2.net 

SUK5TV« 

onCf%* KKASJ 
Gorenjski Glas ISTV 00OD/rran 

ODKUP, PRODAJA. PREPIS rabljenih 
vozil, gotovinsko plačilo. Avto Kranj. d. 
o. o.. Kranj, Savska 34-. Kranj. 04/20-
11-413. 041/707-145, 031/231-358 

600077« 

CITROEN AX 1.1 1.1. 94,140.000 km 
reg. do 4/08. cena: 650.00 EUR. 9 
041/724-883 B00oe4s 

FIAT Panda 4x4. I. 99. 80.000 km. 
cena: 2.400.00 EUR. 9 o a i / 5 8 6 . 
130 8000633 

HVUNDAI Accent 1.3, star 12 let. 1. 
lastnik, cena po dogovoru. B 
051/354-057 80ooa?8 

KIA Ciarus 1.8 SLX, I. 98/97 5 vrat, 
bele barve. « 041 /744-143 60006S0 

OPEL Astra 1.4. I. 93. 173.000 km 
zelo lepo ohranjen, cena 900 EUR ali 
po dogovoru. 9 041 /496-904 eoooê e 

PEUGEOT 206 1.4 HDi. 140.000 km 
sret>me barve. 5 vrat z vso opremo, od-
lično ohranjen, « 041/838-090 

CUO 1.5 DCI. I. 02/03 z vso opremo, 
cena po dogovoru, 9 04/256-66-55. 
031/605-072 6000643 

R 4, « 040/285-490 

SEAT Iblza 1.4,1. 05, 52.000 km odlič-
no ohranjen.« 031 /311-906 8000675 

SEAT LEON 1.6, 16 V. I. 12/03. 
13.600 km prva lastnica, nekaramboii-
ran. rdeče barve, z vso dodatno opre-
mo. • 041 /33-55-39 8000123 

ŠKODA OCTAVIA 1.6 i. I. 01. 85.000 
km bakrene t>arve. vsa opren\a. cena: 
6.300.00 EUR. 9 041/697-492 

6000632 

DRUGA VOZILA 
PRODAM 

KOMBIVW Transporter 2.5 TDI. I. 02. 
9 04/53-31-648. 040/88-74-25 

8000710 

AVTOPELI IN OPREMA 
PRODAM 

GUME IN PLATIŠČA, jeklena za razne 
avte. rabljene in nove. cena po dogo-
voru, 9 041 / 722-625 eooo84i 

ZIMSKE GUME 165/70/14, lahko s 
platišči za Suzuki Ignis, vse novo - zelo 
ugodno. 9 041 /722-625 6oooe42 

GRADBENI 
MATERIAL 
STAVBNO POHIŠTVO 

PRODAM 

RABUENA vratna krila (3x85 - polna. 
2x85 izrez. 1x75 izrez), s podboji 10 
cm. 9 041/827-919 

KURIVO 
PRODAM 

K(KERN 
N E P R E M I Č N I N E ""O"*" 

DRVA metrska ali razžagana. možnost 
dostave. 9 041/718-019 eoooasi 

DRVA, suha, razžagana, 9 031/585-
345 6000605 

LESNE b(S<0te za kurja«, ugodno. 04/53-
31-648, 9 040/88-74-25 sooo7ii 

SUHA, mešana drva. možen razrez in 
dostava, 9 041/368-998 B000615 

STANOVANJSKA 
OPREMA 
POHIŠTVO 

DNEVNO sobo - omare dol. 3 m. « 
041/623-872 eooo«47 

VRTNA OPREMA 
PRODAM 

VRTNO HIŠICO manjšo vikend dim. 
4x5. 9 041 /758-972 aooosss 

GLASBILA 
PRODAM 

STAREJŠO, kvalitetno Vidino, nemške 
izdelave. 9 04/251-11-52. 031/27-
97-94 6000634 

ŠPORT, 
REKREACIJA 
PRODAM 

DEKLIŠKE drsalke št. 21-22. hokej-
ska čelada, rolerji št. 30-35. vse Ro-
ces, 9 041 /562-892 soocse? 

MEDICINSKI 
PRIPOMOČKI 
PRODAM 

MASAŽNI aparat Chi4li(e za boljšo 
prekrvitev In energijo. 350 EUR. 9 
031/489-330 8000869 

TOALETNI VVC, invalidski $tOl na Kole-
sih, 9 040/258-428 800O816 

ŽIVALI 
IN RASTLINE 
PODARIM 

IŠČEMO TOPEL DOM za zelo poseb> 
n e ^ črnega mucka Bučka, starega 2 
leti. Zaradi poškodbe je ostal brez rep-
ka in malo šepa na zadnjo tačko, je 
zelo prijazen.. 9 041/751-722aooo6n 

SKAKAČE. 9 040/172-781 eoooero 

KMETIJSTVO 
KMETIJSKI STROJI 
PRODAM 

TRAČNO žago za razrez hlodovine, fi 
100 cm in dve telici simentalki. breji 8 
mesecev, 9 041/881-508 6000623 

KUPIM 

NAKLADALNO prikolico. 17 m3. SIP 
Novi pionir, nizki prikkjp. 9 051/655-
738 8000M5 

TRAKTOR Zetor. Torpedo, Unlverzal 
ali Štore, od lastnika, plačik^ takoj. 9 
051/203-387 0000713 

TRAKTOR IMT. Zetor ali Ursus. kiper 
prikolico Tehnoslroj In kosilnico z g i ^ 
benom Gorenje Muta. 9 041/680-
684 8000646 

PRIDELKI 
PRODAM 

JEDILNI krompir desire. 9 041/971-
575 80ooe«8 

KROMPIR beli in rdeči, zgodnji in po-
zni. « 031/585-345 

SEMO. goveje, balirano v kockah, z 
dostavo. 9 031 /276-930 eooo822 

VINO zelo kvalitetno iz Goriških brd. 
belo in rdeče, nad 201 možna dostava, 
ugodno. 9 040/416-399 

6000644 

VZREJNE ŽIVALI 
PRODAM 

BIKCA simentatca. starega Iri mesece 
In več silažnih bal. 9 04/252-62-61 

6000617 

BIKCA težkega približno 350 kg ali 
menjam za kravo, brejo ali telico. 9 
04/588-06-49 

6000652 

BIKCA simentalca. starega 11 mese-
cev. 9 04/572-50-49 

6000656 

BIKCA RH in ČB bikce, stare od 10 do 
20 dni, Goriče 24. 9 041/711-866 

80008«! 

ČB BIKCA starega 10 dni in traktor 
\ m 539. 8 041/873-887 

6000649 

ČB TELIČKA, starega 14 dni. 9 
051/441-737 600067+ 

DVA ČB bikca, stara 20 dni. Olševek 
40. Preddvor. 9 04/25-31-561 

JAGENJČKE, mesnate pasme, ugod-
no, Kmetija Princ, Hudo 1 (pri Kovorju) 
Tržič. 9 041 /747-623 ooooes« 

MESO mladega bika, okolica Tržiča, 
8 041/683-836 8000629 

PRAŠIČA za zakol, krmljenega z do-
mačo krmo ali meso od prašiča, 8-
04/250-53-60 

RJAVE jarkice. v začetku nesnosti. 
Stanonik. Log 9. Škofja Loka, 9 
04/518-55-46, 041/694-285 6000̂ 79 

TEUČKO simentatko. staro 2 meseca. 
9 040/595-576 eoooeor 

TELIČKO simentalko. staro 3 mesece 
ali menjam za bikca mesne pasme, lah-
ko mlajšega. 9 04/25-61-218 6000680 

OSTALO 

PRODAM 

RABLJENO samokolnico in leseni vo-
ziček 110x70 cm. 9 041/33-55-39 

6000/76 

ZAPOSLITVE (m/ž) 
NUDIM 

DEKLE ali žensko za strežbo v gostin-
skem lokalu, z izkušn|ami, komunikativ-
no, urejeno zaposlimo po dogovoru, 
po možnosti iz okolice Tržiča, picerija 
Pod gradom, Koroška 26, Tržič, 9 
031/571-781 60007w 

GOSTILNA v Kranju zaposfi dekle ali 
fanta za delo v strežbi ter kuhinjsko po-
močnteo za pomoč v kuhinji. Matjaž Er-
zar s.p.. Jezerska c. 41. Kranj. 9 
04/234-33-66. 041/229-788 

mailto:info@g-glas.si
http://www.projekt-mojaodlocitev.blogspot.com/
http://www.gorenjskiglas.si/kazipot
mailto:narocnine@g-glas.si
mailto:malioglasi@g-glas.si
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mailto:infb@k3-tern.si
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mailto:adrta_avto@t-2.net
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NATAKARICO, kuh. pomočnico zapo-
slimo v šolski kuhinji na Jesenicah, 
dop. delovni čas od po. do pet.. Go-
stinstvo Andrej Šumi s.p., Alpska 52. 
Lesce. « 040/777-775 

dOOO05i 

OKREPČEVALNICA Kibla. Tr^enik 8. 
išče dekle ali študentko za delo v strež-
bi. Primerno in redno plačilo. 9 
041/978-938 eooosao 

REDNO zaposlim kuhana/tco. gostilna 
Pr' sedmič. Poljanska cesta 68, Gore-
nja vas, « 041/790-247 

REDNO in honorarno zaposlim več na-
takarjev/lc. Gostilna Mihovec. Zg. Pir-
niče 54. Medvode. « 01/362-30-60. 
031/684-434 

ZAPOSLIM dekle za delo v strežbi, iz-
kušnje niso potrebne, delo po dogovo-
ru ter dekle za delo od 2 do 3 x teden-
sko. Dobro plačilo!. Bar Monika. Luže 
27. Vtsoko. 9 040/33-00-60 doooe39 

ZAPOSLIMO natakarja/natakarico za 
delo v strežbi. Delo izmensko, željeno 
znanje vsaj enega tujega jezika. Miloš 
Jovanovič s.p.. Podnart 25a. Podnart 

VOZNIKA C kat. za dostavo po Go-
renjski zaposlim. Stare Tomaž s.p.. 
Špikova 3, Kranj. 8 041/690-410 a 

oooeas 

ZAPOSLI MO voznika C in E kategorije 
za EU. Gabrovšek Transport, d.o.o.. 
Maia ul. 10.1354 Horjul, 9 041/788-
678 

IŠČEMO izkušene prodajalce v direk-
tnem marketingu, lahko mlajši upoko-
jenec/ka. Zora Klampfer s.p.. Visoko 
49. Visoko. 031/668-993. « 
031/668-993 

8000827 

POTREBUJEM sodelavko/ca za delo 
v paru. trženje atraktivnih izdelkov, po-
magam do uspetia in ga zagotavljam, 
pisne prošnje na: Zdene Brovč s.p.. 
Virmaše 170. Škofja Loka 

6000e63 

ZA NEDOLOČEN čas zaposlimo za-
stopnike za terensko prodajo artiklov 
za varovanje zdravje. Oglejte si 
www.sinkopa.si. SInkopa d.o.o., Žirov-
nica 87, Žirovnica, 9 041/793-367 

6000720 

ZAPOSLIM zidarja tn pomožnega de-
lavca. Milutin Bijelič s.p.. Stoiževo 28. 
Kranj. 9 041/711-842 

e00072& 

ZAPOSLIM kovinarja - varilca za nedo-
ločen čas. Kozina Kranj, d.o.o., Pintar-
jeva ul. 5. Kranj. 9 041/652-285 

30007$S 

ZAPOSLIM delavca v krovstvu In kle-
parstvu. Primož Eržen s.p., Praše 55. 
Mavčiče. • 05V308-942 aooo6S4 

ZAPOSUMO več delavcev za delo v 
skladišču, zaželeni so kovinarji, lesarji 
\n vozniki z vsaj kat. C. lokacija Tržič. 
SOS inženiring, d.o.o.. Tržaška c. 2. 
Ljubljana Mooao? 

ZAPOSLIMO delavca v skladišču v 
Ljubljani. KAMM. d.o.o.. Poslovna 
cona 19. Šenčur. 9 041/312-300 

REDNO zaposlimo mizarja za morvtažo 
pohištva. Demales, Matjaž Delavec 
s.p.. C. na Brdo 44a. Kranj. 9 
040/821-440 800070? 

ZAPOSLIM frizerko. Frizerski salon. 
Andreja Urbančič s.p.. Dvorje 112. 
Cerklje. 9 031/322-090 

SOOOMi 

ZAPOSLIMO KV mizarja, Podjed Mat-
jaž s.p.. Britof 116, Kranj. 9 04/20-
41-642 8000694 

STORITVE 
NUDIM 

IŠČEM 

IŠČEM DELO likanje, popravila. ^ 
nje športne konfekcije, 9 031/649-
453 soooesd 

POSLOVNE 
PRILOŽNOSTI 
UREJAMO najugodnejše kredite na hi-
poteko. OD ali pokojnino. Upoštevajo 
se tudi dodatek za malico, prevoz, 
otroški dodatek; tudi za dohodke pod 
350 EUR. Planinšek k.d.. ŠinkovTum 
23. Vodice, «031/206-352 eoooaea 

KREDITI D O i o LET ZA VSE 
ZAP., TUDI ZA DOLOČEN 

ČAS, IN UPOKO)ENCE 
do 50 % obremenitve, stare 

obveznosti niso ovira. Krediti 
na osnovi vozila in (easingi. 

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

NUMERO UNO Robert 
Kukovec s.p., Mlinska ul. 22, 

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

ADAPTACIJE, nov<^radnje od temelja 
do strehe. Notranje omete, fasade, 
kamnite škarpe. urejanje In tlakovanje 
dvorišč, z našim ali vašim materiak>m. 
SGP Bytyqi d.n.o.. Struževo 3a. Kranj. 
041/222-741 ®000437 

ASTER IKS SENČILA Rozman Peter, 
s. p.. Senično 7. Križe, tel.: 59-55-
170, 041/733-709; žaluzije, rok>ji, ro-
lete, lamelne zavese, plise zavese, ko-
mamiki. markize, www.asteriks.net 

aooo^e 

BELJENJE notranjih proston^v. glaje-
nje sten in stropov, odstranjevanje ta-
pet. dekorativni ometi in opleski vam 
kvalitetno in ugodno nudi pleskarstvo 
Pavec Ivan s.p.. Podbrezje 179. Na-
klo. 9 031 /39.29-09 8000330 

BYTYQl IN OSTALI, Gradbeništvo 
d.n.o.. Glavni trg 14. Kranj, izvaja vsa 
gradbena dela. novogradnje, adaptaci-
je. notranje omete, vse vrst fasad. 9 
04/202-81-20, 041/760-614 

GRADBENIK REXHO d.n.o. Adergas 
13. Cerklje, izvaja od temeljev do stre-
he, notranji ometi, vse vrste fasad, 
kamnite škarpe. adaptacije, urejanje in 
tlakovanje dvorišč, 041/589-996 

GRADBENO PODJETJE KRANJ 
d.o.o. Zupanova 6. Šer^čur izvaja vsa 
gradbena deta. notranje omete, vse vr-
ste fasad, adaptacije, novogradnje, tla-
kovanje dvorišč, kvalitetno, hitro in po-
ceni. 051 /354-039 80004?7 

IZDELAVA Hnskih savn iz nordijske 
smreke po vaših željah in glede na vaš 
prostor. Planinšek k.d., sinkov Turn 
23.1217 Vodice. « 031/206-724 

IZDELAVA PODSTREŠNIH STANO-
VANJ po sistemu Knauf. montaža 
strešnih oken Velux In polaganje lam^ 
natov. izd. brunaric In nadstreškov. 
Mesec Damjan s.p.. Jazbine 3. Polja-
ne. 9 041/765-842 a0OO8O9 

IZVAJAM vsa gradt}ena dela. notranje 
omete, fasade, adaptacije, tlakovanje 
dvorišča, ograje, kamnite škarpe in 
dimnike, kvalitetno, hitro in poceni, 
SGP Beni. Struževo 7. Kranj, 9 
041/561-838 6000622 

IZVAJAM vsa slikopleskarska deta, iz-
delava fasad, polaganje vseh vrst talnih 
oblog. Volčanšek Albin s.p.. Kklričeva 
7. Jesenice. 9 04/586-38-35, 
041/873-706 8w0wr 

NAJEM kombi vozli s sedeži ali furgon. 
prevozi. Igor Konkolič s.p.. Triglavska 
ul. 12. Kranj. « 041/697-492 eoooors 

OBŽAGOVANJE in podiranje težje do-
stopnih dreves Aljoša Švab s.p.. Spod-
nje Vetrno 9. Križe. 9 051 /225-590 

PRENAVUAMO HIŠE in stanovanja v 
Kranju tn okoltei - rezervirajte svoj ter-
min. Megamatrix. d.o.o.. Staretova ul. 
39. Kranj,. 9 041/570-957 aoooe«« 

PROTIVLOMNE. zaščitne, okenske 
mreže "gavtre", kovano ograje, vrata, 
ugodno, po naročilu. Goldi. d.o.o., 
Francarija 8. Preddvor, 9 041 /684-
3 8 9 800076« 

RTV SERVIS Šinko Marko s.p., C. na 
Klanec 53, Kranj. pop. TV. video. ma-
lih gos. aparatov, 9 04/233-11-99 

VAS OB BILANCI t>oli glava? Upošte-
vajte naš nasvet: ukrepajte pravočas-
no! V računovodskem servisu Pronet. 
d.o.o.. C. talcev 39. Kranj bomo po-
skrt>eli, da razk>gov za glavobol ne bo.. 
9 04/2-800-800, info@pronet-kr.si 

8000542 

VIJOSA d.o.o., Tomšičeva ul. 40, 
Kranj, izvaja vsa gradbena dela. adapH 
tacije, vse vrste fasad, zunanje uredit-
ve In notranje omete. 9 031/451-
420 8000821 

ŽALUZUE, {an>e1ne in pTise zavese. n> 
loje. screen senčila, rolete izdelamo in 
montiramo. Rono senčSa. d.o.o.. Mav-
sarjeva cesta 46. Notranje Gorice. 9 
01/365-12-47, 041/334-247 eooo458 

IZOBRAŽEVANJE 
NUDIM 

PLESNI TEČAJI za mladoporočence, 
organizirane skupine, posameznike in 
posamezne pare v Britofu 316. pri Kra-
nju. Vabi vas STUDIO TANGO. 9 
041/820-485 eoooru 

ZASEBNI STIKI 
3S-LETNA samska punca želi spozna-
ti zvestega fanta, s katerim bi ustvarila 
družino.« 031/836-378 80007W 

35.000 POSREDOVANJ. 11.000 po-
znanstev v preteklem letu je karakteri-
stika ženrtne posredovalnice Zaupanje 
za vse generacije, ki posreduje po 
vsej Slo. 03/57-26-319. 031 /505-
495. 031 /836-378 aooooM 

l.jiLdskii I n i^cr/u 
<iknQ» l oku 

Podliihitik I a 

422(1 ŠkoVi-A l.nka 

04/506 00 
fiiv: 04/512 08 K8 
Hnn.lu-skof]ali>k».s) 

M A N A G E M E N T 

UNIVERZA NA PRIMORSKEM 
FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER 

razpisuje v Skolji Loki 

1. letnik \1sok(^olskega strokovnega 
študijskega programa M A N A G E M E N T : 
kandidatom za uni^'erdtetni Študij, ki zanj 
izpolnjujejo %'pisni pogoj, priporočamo, da se 
vpišejo v visokošolski strokovni program, 
ker sc bodo po 7^1jučcnem 2. letniku lahko 
prepisali na univerzitetni program. 
Vpis je možen tudi v 2. in 3. letnik -
pokličite in poSljemo vam informativno brošuro. 

INFORMATIVNI DAN 
bo v četnek. 21. februaija. ob 17. uri 
v prostorih Ljudske univerze Škofja Loka. 
P ^ z a n s k a 1 (bivša vojaSnica). 

Pred informativnim dnevom, ob 15. uri. ste 
vabljeni na brezplačni seminar z naslovom 
"Reforma visokega šolstva in trga dela". 
Potrebna je le predhodna najava udeležbe 
na seminaiju po telefonu ali elektronski 
poŠti: Mare.Zvan@guesi.ames.si 

Na informativnem dnevu bo možno dobiti tudi 
informacije o podiplomskem študiju. 
Vse programe izvajamo kot izredni Študij in 
so zato prilagojeni zaposlenim Študentom. 

Informacije: 04/506-13-70.506-13-03 
www.fm-kp.si.www.lu-skofjaloka.si 

36-LETNI obrtnik želi spoznati iskreno 
deKle od Koderkoli za trajno razmerje, 
«041/229-649 800070i 

41-tETNI bivši športnik, podjetnik, ne-
kadilec, 173. atletske postave, prijet-
nega videza in lepega nasmeha te vabi 
na prijetna srečanja v dvoje. Pošlji opis 
na. 9 031 /695-370 soooaze 

DEKt^A , brezplačno lahko spoznate 
fante za iskrene, resne, trajne zveze iz 
vse države. 031 /836-378 eooooos 

iZGUBUENO, 
NAJDENO 
NAJDITEUUzlategautiana -zvezde, 
nudim nagrado 2x vrednost zlata. 9 
040/172-781 800087» 

W W W . G O R E N ) $ K I C L A S . S I 

RAZNO 
PRODAM 

7,5 m2 ploščte 30x30, svetle barve. 
NSU rnaxi, 1.1964. dobro ohranjen, 
nove gume in nove baterije, v voznem 
stanju, 4 viseče nove luči. pnmeme za 
kuhinje In dnevne sobe. 9 04/580-
18-91 6000662 

PU^STIČNO 4000 1 cisterno za kuril-
no olje, 9 031 /837-937 eoooê s 

P " ? 
{ ' vv \v vv. p o g r e b n i k . c o m 

Z A H V A L A 

Bolečina, ki nam v srcu tli, 
te v iivljcnjc več ne obudi. 
Slejkoprej zabriSe čas vse bolečine, 
a spomin ostane, nikdar ne izgine. 

Ljuba Že rove 

Ob prerani in bole6 izgubi naše drage 

JOŽICE ŽORŽ 
roj. $mid 

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih 
stali ob strani, se priklonili njenemu spominu in se od nje 
poslovili v tako velikem številu. 

Vsi njeni 

Z A H V A b \ 

Kadar živeti je Ic še trpljenje, 
ko se utrip v brezupu ustavjja, 
smrt je takrat samo odn^enje, 
vendar srce pretežko se poshvija. 

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta in sina 

DARKA BERČIČA 
iz Zg. Bitenj 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem, njegovim bivšim sodelavcem iz Gorenjskega tiska, 
Andrejinim sodelavcem. Sabininim bivšim in sedanjim sošolcem, 
tabornikom RZJ, RK Sava Kranj za podarjeno cvetje, pomoč, izra-
ženo sožalje in spremstvo na njegovi zadnji poti. Iskreno hvala g. 
župniku ter gasilcem za lepo opravljeni pogrebni obred in pevcem 
iz Naklega za zapete žaJostinke ter zaigrano Tišino. Vsem. ki ste ga 
pospremili na njegovi zadnji poti, Še enkrat HVALA. 

Žalujoči vsi njegovi 
Zg. Bitnje, februar 2008 

Delo in skrb za nas 
bilo je tvoje življenje. 
Vedno si nas razveseljevala 
tn nam vlivala moči. 
Hvala za vse. 
lepo je bilo s teboj. 

Z A H V A L A 

Svojo življenjsko pot je v 79. letu starosti sklenila naša draga 
mama, stara mama, tašča, sestra, svakinja, teta in sestrična 

A N A SITAR 
roj. Ješe, iz Ljubnega 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vašča-
nom, prijateljem, znancem in sodelavcem Občine Preddvor, 
podjetja Hypex Lesce ter Elektra Gorenjske Kranj, ki ste nam v 
teh težkih trenutkih nudili tolažbo in pomoč. Hvala vam za po-
darjeno cvetje in sveče ter za pisna in ustno izražena sožalja. 
Posebna zahvala gre zdravstvenemu osebju, g. župniku za lepo 
opravljeno pogrebno svečanost, nosačem, praporščakom, pev-
cem za zapete pesmi. KS Ljubno in pogrebni službi Novak. 
Hvala vsem imenovanim in neimenovanim, ki ste jo imeli radi 
in jo tako množično pospremili k večnemu počitku. 

Vsi njeni 

Bolezen iz tebe vso moč je izpila, 
za tabo ostala je le Še gomila. 
Kjerkoli si, naj te sreča poišče, 
v svetlobi naj tvoje bo zdaj bivališče. 
Ljubezen, ki obilno s i nam jo dajal, 
za vedno ostala bo v srcih naših!! 

Z A H V A L A 

V 78. letu starosti nas je za vedno zapustil dragi mož. oče, 
ded. praded ... 

JANEZ LOTRIČ ST. 
šofer v pokoju iz Hrastja 99 pri Kranju 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, sodelav-
cem, prijateljem, stanovskim kolegom, znancem ... 
za izražena sožalja. podarjeno cvetje in sveče. 
Skratka vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani, 
vsem, ki ste se v tako velikem številu od njega poslovili in ga po-
spremili na njegovi zadnji poti!!! 
Iskrena hvala!!! 

Žalujoči vsi njegovi 
Hrastje, Tenetiše, 31. januarja 2008 

http://www.sinkopa.si
http://www.asteriks.net
mailto:info@pronet-kr.si
mailto:Mare.Zvan@guesi.ames.si
http://www.fm-kp.si.www.lu-skofjaloka.si
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A N K E T A 

Prešeren naj 
ostane v Kranju 
I G O R K A V Č I Č 

Ob stoti obletnici smrti 
Franceta Prešerna so raz-
mišljali, da bi njegove po-
smrtne ostani<e iz Kranja 
prenesli v Vrbo. Iz tega ni 
bilo nič, ali je taka "selitev" 
še aktualna, pa smo vpraša-
li župana ter vodje nekaterih 
kulturnih institucij v Kranju. 

Barbara Ravnik Toman: 

"Nobenega smisla nima 
prenašati pesnikove po-
smrtne ostanke ne v Vrbo 
ne drugam. Mislim, da tudi 
mavzolej, tak kot je bil pred-
lagan, ne sodi v tamkajšnje 
okolje." 

Borut Veselko: 

"Prekopavanje Prešernovih 
posmrtnih ostankov nima 
smisla. Mislim, da se pokoj-
nik v Kranju "dobro F>očuti". 
Če bo denar za mavzolej, 
naj gre raje za rekonstrukci-
jo Prešernovega gledališča." 

Peter Škrjanec: 

"Naš veliki pesnik naj počiva 
tam, kjer je zapustil ta svet, 
torej v Kranju. Je pa res, da 
bo treba še marsikaj storiti, 
da si bo prestolnica Gorenj-
ske tudi zares zaslužila na-
ziv Prešernovo mesto." 

Vilijem Leban: 

"Stvar pietete je, da teg 
počnemo, pa tudi nobene 
utemeljenega razloga 
da bi Prešernove posm 
ostanke selili v Vrbo. 
pesnik počiva v kraju, k 
preživel svoja zadnja le 

Damijan Perne: 

"Zadnje pesnikovo počivališ-
če bi moralo ostati v Prešer-
novem gaju. Nujno pa bi se 
morali lotiti celostnega reše-
vanja Prešernove "zapušči-
ne", v katerih je naš največji 
pesnik pustil pečat." 

Argentinski Slovenci igrali 
na Gorenjskem 
Gledališka skupina Slomškovega doma iz Buenos Airesa je s komedijo V pričakovanju voza na obisku 
v Sloveniji. V torek je igrala v Podbrezjah, včeraj pa v Predosljah. 

J O Ž E K O Š N ^ E K 

Podbrezje - Izseljensko druš-
tvo Slovenija v svetu je zad-
nja leta s pomočjo urada 
slovenske vlade za Slovence 
v zamejstvu in po svetu po-
vabilo na gostovanje v Slo-
veniji že več slovenskih gle-
daliških skupin, ki delujejo 
pri Slovenskih domovih v 
Argentini. Največ jih je v 
glavnem mestu Buenos Ai-
resu, Slovenci pa so organi-
zirani in dejavni tudi v 
Mendozi in Bariločah. Za 
marsikoga v Sloveniji je ne-
verjetno, za vse nas pa spo-
štovanja in občudovanja 
vredno, da v Argentini že 
tretji rod Slovencev zavest-
no s pomočjo pesmi, plesa, 
gledališke igre. Cerkve in 
šole ohranja slovensko be-
sedo. 

Tokrat je prišla v Sloveni-
jo gledališka skupina Slom-
škovega doma iz buenosai-
riškega predmestja Ramos 
Mejia. Predstavlja se s ko-
medijo v Romuniji rojene-
ga dramatika Jacoba Langs-
nerja V pričakovanju voza. 
Slomškov dom je bila naj-
prej skromna hiša, ki so jo 
Slovenci dvignili za eno 

Igralci iz Argentine na odru Kulturnega doma v Podbrezjah 

nadstropje in v njem uredi-
li moderno dvorano in dru-
ge prostore. Dvorano so po-
imenovali po dolgoletnem, 
danes že pokojnem pred-
sedniku slovenskega druš-
tva Matevžu Potočniku. 
Slomškov dom, v katerem 
otroci pogosto igrajo otro-
ške igrice in spevoigre, je 
med najdejavnejšimi slo-
venskimi društvi v Argenti-
ni, ki se lahko pohvali tudi 
z Izelo dobro obiskano so-
botno slovensko šolo. Med 
tednom imajo namreč otro-

ci redne šolske obveznosti 
in je čas za slovensko šolo 
samo v sobotah, ko so pro-
sti tudi starši. Vodijo jo slo-
venske učiteljice in učitelji. 
Njihov sedanji rod je že ro-
jen v Argentini. Pred tem 
pa so šole vodili učitelji, ro-
jeni v Sloveniji, ki so po voj-
ni odšli v Argentino. 

V Slomškovem domu se 
s hvaležnostjo spominjajo 
Stanka Novaka, Eme Kess-
ler in Stanka Jerebiča, ki so 
v preteklosti režirali gledali-
ške predstave in pripravljali 

akademije ob raznih pro-
slavah. Sedaj jih nadomeš-
čajo mlajši, že v Argentini 
rojeni režiserji, med katere 
sodi tudi Aleksandra 
Omahna, ki je režirala to-
kratno predstavo, v njej pa 
sama tudi igra eno od glav-
nih vlog. Nastopajočim v 
komediji, ki na humoren 
način razkriva mnoge člo-
veške slabosti ter sili občin-
stvo tudi k razmišljanju, 
so navdušeno zaploskali 
tako v Podbrezjah kot v 
Predosljah. 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 

v četrtek, petek in soboto bo pretežno jasno. 
Pihal bo severni do severovzhodni veter. 

Agencija RS za okolje , Urad za Meteorlogijo 

Č E T R T E K 

-2/9°C 

PETEK 

-5/7°C 

S O B O T A 

-5/7°C 

Zngtob 
o 10/0*0 

o Roka 
_ H/9'C 

KRANJ 

V Gorenjskem tisku nemoteno delajo 

Včeraj pozno popoldne so iz Gorenjskega tiska sporočili, da 
nemoteno delajo in da lastninski zapleti niso povzročili težav 
v proizvodnji. Predsednik uprave Aleksander Troha je po 
pogovorih z zaposlenimi zagotovil, da so poslovni partnerji 
lahko brez skrbi, saj bodo vsa naročila pravočasno izpolnili. 

LJUBLJANA 

Post v katoliški in evangeličanski Cerkvi 

Včeraj, 5. februarja, na pepelnično sredo, se je v katoliški 
Cerkvi začel štirideset-dnevni post, ki se bo zaključil pred 
veliko nočjo, ki pa je letos zgodaj, že 23. marca. Včeraj je ve-
ljal strogi post, vsak petek pa naj bi se vzdržali uživanja 
mesa in mesnih jedi. Na pepelnico je bil po cerkvah obred 
pepeljenja. Pepel je znamenje minljivosti, smrti, pa tudi 
človeške krhkosti. Ko^uhovnik verniku naredi s pepelom 
križ na čelo, izreče znane besede: "Pomni, človek, da si prah 
i n da se v prah povrneš." V postnem sporočilu Slovenske ško-
fovske konference je tudi zapisano, da je post tudi čas za 
premišljevanje, molitev in pomoč drugemu. Postni čas se je 
začel tudi v Evangeličanski cerkvi. Duhovnik evangeličanske 
cerkvene občine v Ljubljani Geza Filo je povedal, da se bo 
v njihovi Cerkvi začel post na prvo postno nedeljo, 10. februar-
ja, in končal na cvetno nedeljo. J. K. 

CLASOVjEŽ 

Primož Trubar po kranjsko 

Ob 500. obletnici rojstva Primoža Trubarja, utemeljitelja slo-
venskega knjižnega jezika ter voditelja protestantskega refor-
macijskega gibanja, je bilo leto 2008 razglašeno za Trubarje-
vo leto. Slovenija je s sejo častnega odbora in z današnjim od-
kritjem spomenika Primožu Trubarju v Narodni in univerzi-
tetni knjižnici v Ljubljani tudi uradno začela praznovati Tru-
barjevo leto. Na povsem poseben način pa Trubarjevo leto 
praznujemo tudi v Kranju. Družbo, ki nosi njegovo ime in je 
77-odstotni lastnik Gorenjskega tiska, so v teh dneh obiskali 
kriminalisti, ki raziskujejo domnevne nečedne posle vodilnih. 

97,sm 

mm.m(H(im.si 

x r r / 4 5 m i H n i i 


