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Družina za las ubežala plazu 
v Srednji vasi v Bohinju je plaz zasul hišo družine 
Bremec. Mamica Mojca, hčerka Ančka in Mojčin 
oče so iz hiše zbežali zadnji trenutek. 

URŠA PEEERNEL 

Srednja vas v Bohinju - V to-
rek okrog ene ure popoldne 
je zemeljski plaz v Srednji 
vasi v Bohinju zasul in delno 
porušil hišo družine Bre-
mec. V hiši so bili tedaj ma-
mica Mojca, njena še ne tri-
letna hčerka Ančka in Moj-
čin oče. Le srečnemu na-
ključju se lahko zahvalijo, da 
jih plaz ni zasul, saj je k hiši 
ravno v tistem trenutku pri-
hajal stric in opazil plaz. Ko 
jih je opozoril, da nad hišo 
drsi plaz, je že ropotalo in re-

šili so se zadnji hip ... Takoj 
je stekla akdja in kot je pove-
dal poveljnik Gvilne zaščite 
Bohinj Boris Rožič, so na 
pomoč priskočili d a n i civil-
ne zaščite, policije, gasilci 
Gasilskega društva Srednja 
vas ter gorski reševalci, ki so 
poskrbeli za umik družine 
Bremec. EvakuiraU so tudi 
družino Gašperin, katere 
hiša stoji pod hišo Bremče-
vih in je prav tako ogrožena. 
Gasilci so vso noč dežurali 
in opazovali premike plazu, 
ki je drsel vse do jutra. 

• 3. stran 

Na trgu dela ni tako črno 
Brezposelnih na Gorenjskem je več, a še vedno pod slovenskim povprečjem. 

BOŠTJAN BOGATAJ 

Kranj - Po occni Zavoda RS 
za zaposlovanje bo prihodnje 
leto v Sloveniji okoli 78 tisoč 
brezposelnih, trenutno pa je 
v evidencah zavoda prijavlje-
no 63 tisoč brezposelnih. "V 
zadnjih dveh mesedh na Go-
renjskem bdežimo rahlo po-
višanje števila brezposelnih 
tudi zaradi likvidacije Ibija in 
Aqua3ave, vendar je polovici 
že uspelo dobiti delo pred 
prihodom v evidenco," pravi 
Lučka Žižek, direktorica za-
voda za zaposlovanje, Ob-
močra služba Kranj. 

Kar tretjina brezposehiih v 
Sloveniji v novembru prihaja 
z Gorenjskega, vendar je 
stopnja brezposelnosti v re-
giji še vedno najnižja v Slove-
niji (4,1 odstotka, v Sloveniji 
6,3 o^ to tka) . Po novembr-

skih podatkih je bilo brez 
dela 4.254 Gorenjcev, napo-
vedana je odpoved 180 delav-
cem Elana, gospodarstveniki 
napovedujejo tudi odpovedi 
zaposlenih za določen čas in 

najetih preko agendj. "Delo-
dajalci so tudi novembra po-
sredovali prek tisoč potreb 
po delavcih, zato trg dela ni 
tako čm, kot se ga slika v me-
dijih," pravi Lučka Žižek. 

Dobršen del v evidenci brezposelnih v zadnjih dveh 
mesecih gre na račun likvidacije Ibija In Aquasave. 
Nekdanji zaposleni še čakajo na odpravnine. /FotorTiniooid 

Gorenjska Gremo gor. 
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Ciorenjska^* Banka 

Pričakujte VEČ! Plačajte MANJ! 
K U N A V E L I K A P R 6 D N 0 V 0 L E T N A A K C I J S K A P O N U D B A 

pro-c Model 2009 že za 12.280 EUR 
Prodorni trivratni kompakt s šestimi zračnimi blazinami, 
ABS sistemom, elettro paketom, CD/tnp3 audio sistemom 
z upravljanjem na volanu in klimatske napravo, -

A k c i j a ( - 1 . 0 0 0 eur) 
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" " " S P - O R T T V G E 
Modelno leto 2008 od 16.990 EUR 
Novi SportaRe. ustvarjen za užitek I 

v akcijski ponudbi že od 
18.122 EUR dalje. 

A k c i j a ( - 3 . 0 0 0 eur) 
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A K T U A L N O 

Strah pred nasilnim 
sošolcem 
Veilne otrok 12 treh oddelkov devete-
ga razreda Osnovne šole Naklo v to-
rek zjutraj ni bilo v Solo, razrednika 
sta jih našla v gozdu med šolo in Ko-
krico. Učenci so kasneje povedali, da 
se bojijo sošolca, ki je zelo agresiven. 

G O R E N j S K A 

Raje po kolenih na Brezje 
če bi vedel, v kaj se bo razvilo (X5tova-
nje v Barcelono, bi šel raje po kolenih 
na Brezje, je občinskim svetnikom 
potarnal šenčurski župan Miro Ko-
želj. "Predlagam, da greste raje peš," 
mu je odvrnil eden od občinskih svet-
nikov. 

K R O N I K A 

Obsodili trgovce z drogo 
Na kranjskem sodišču so v sredo ob-
sodili šesterico, i<i se je večinoma v 
Spodnjih Dupljah ukvarjala s prepo-
vedano drogo. Dragana Stojanova, ki 
naj bi vodil prodajo, so obsodili na 
dve leti in mesec dni zapora, ostale 
pa manj. 

8 

R A Z G L E D I 

Združitev je pred vrati 
Povezovanje Gorenjske banke in 
Abanke je aktualno, nadaljujejo se 
pogovori med upravama bank, glav-
nimi lastniki, dogovarjajo se za sesta-
nek s pristojnima ministroma, je po-
v ^ a l Corazd Trčel<, predsednik upra-
ve Gorenjske banke. 

9,12 

V R E M E 

Dcmes bo pretežno oblačno in 
povečini suho vrtme. 
V soboto in nedelo bo zmerno 
do pretežmcikiiru), (Masno 
pa tudi ddno jasno. 

2 / r C 
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KRANJ 

Bakovnik bi letošnje leto najraje pozabil 

"Letošnje leto bi najraje čim prej pozabil," je na prednovolet-
nem srečanju z novinarji povedal Rajko Bakovnik, predsednik 
Sveta gorenjskih sindikatov, ki jez nekaj čez 10 tisoč člani naj-
večji sindikat v regiji. "Naj izpostavim samo tri zgodbe: pro-
pad masovne tekstilne industrije v Kranju, usodo delavcev 
IBI-ja in Aquasave ter v zadnjem trimesečju izbruh finančne 
recesije in gospodarske krize. S pogajanji smo sindikalisti po-
skušali ustaviti prve panične ukrepe zaradi krize, delodajalci 
so tako začeli z bolj trezno glavo razmišljati o potrebnih var-
čevalnih ukrepih," je povedal Bakovnik, 
Predsednik Sveta gorenjskih sindikatov pa ostaja optimist, 
kar se tiče sindikalnega gibanja v prihodnje: "Zaposleni po-
trebujejo stanovsko organizacijo, vse več se za socialno 
partnerstvo dogovarjamo tudi v segmentu storitvene dejav-
nosti. Novembra smo pri ministrstvu za delo, družino in so-
cialne zadeve pridobili lastnost reprezentativnosti sindikata 
v dveh dejavnostih (v segmentu trgovine ter kovinarske in 
elektro industrije), prenovili smo spletno stran Sveta Go-
renjskih sindikatov in izdali promocijsko zloženko za prido-
bivanje novih članov." Na pobudo sindikatov Aquasave in 
Ibija ter Sveta gorenjskih sindikatov je Svet Mestne občine 
Kranj na oktobrski seji sprejel sklep o dodelitvi enkratne de-
narne pomoči za reševanje socialne stiske delavcev, ki so 
zaradi likvidacije podjetij izgubili delo, temu sta se pridruži-
li tudi občini Cerklje in Šenčur. S. K. 

LjUBgANA 

Ustavno sodišče dalo prav sodnikom 

Ustavno sodišče je ustno razglasilo odločitev glede zakona o 
sistemu plač v javnem sektorju. Odločilo je, da so nekateri 
členi zakona, med drugim tudi tisti, ki se nanašajo na plače 
sodnikov, v neskladju z ustavo. Državni zbor mora ugotov-
ljeno neskladje odpraviti v šestih mesecih po objavi te odloč-
be v uradnem listu, je še odločilo ustavno sodišče. D. Ž. 

Beli prah za Branka Grimsa 

Poslanec SDS Branko Crims je ta teden prejel pismo, v ka-
terem je bil vsebini priložen beli prah. Vsebino pisma so po-
slali v analizo veterinarskemu inštitutu. Poslanec Grims pa 
je sporočil, da je bilo pismo očitno namenoma posredova-
no javnosti, in sicer z namenom, da preusmeri pozornost 
medijev z zahteve SDS po odstopu Iva Vajgla. Grožnje naj 
bi bile po njegovih besedah pogoste, saj jih je stranka takš-
nih in podobnih dobila okoli dvesto. D. Ž. 

^arilo 
izžrebanemu naročniku časopisa 

Gorenjski Glas 

Knjigo prejme MILAN DOLENC iz Poljan nad Šk. Loko. 

KOTIČEK ZA NAROČNIKE 

Vabilo na prednovoletno 
srečanje Glasovih športnikov 

Zadnje letošnje srečanje Gla-
sovih tekačev, kolesarjev in 
vseh, ki imate radi šport, bo 
danes, 19. decembra 2008, 
ob i8. uri v avli Gorenjskega 
glasa na Bleiweisovi cesti 4 v 
Kranju (nasproti glavne avto-
busne postaje). Na prijet-
nem druženju s pogostitvijo 
se bomo poslovili od šport-
nih uspehov v letu 2008 in si 
postavili cilje za prihajajoče 
leto. Srečanje bo obogateno 
tudi 2 zanimivim predava-
njem z naslovom Prehrana in 
vzdržljivostni šport- praktični 
napotki. Predaval bo strokov-

njak medicine in tudi sam aktivni športnik dr. Bojan Knap, 
ki bo predstavil pomen pravilnega prehranjevanja vzdržlji-
vostnih športnikov. Vljudno vabljeni! 

Dr. Bojan Knap 

Javni promet ne bo obsta 
Poslanci so z novelo zakona o prevozih v cestnem prometu omogočili nadaljnje izvajanje javnih 
linijskih prevozov. 

MATEJA RANT 

Kranj - Na torkovi izredni 
seji je državni zbor med <lru-
gim sprejel novelo zakona o 
prevozih v cestnem prome-
tu. Po mnenju večine po-
slancev je šlo za gasilski 
ukrep, saj bi sicer po bese-
dah ministra za promet Pa-
tricka Vlačiča po 31. decem-
bru ostali brez pravnih pod-
lag za izvajanje gospodarske 
javne službe javnega linijske-
ga prevoza. Tako bi, so ugo-
tavljali poslanci, več kot sto 
tisoč ljudi, ki so vezani na 
javni promet, po 1. januarju 
ostali brez rednega avtobus-
nega prevoza. 

ftevoze na podlagi konce-
sijskih pogodb pri nas izvaja 
45 avtobusnih prevoznikov. 
Brez sprememb zakona ti 
po 1. januarju ne bi imeli ne 
pravice niti dolžnosti izvajati 
prevozov v okviru te javne 
službe, je pojasnil Vlačič. Z 
novelo zakona so zato omo-
gočili začasno podelitev kon-
cesije za izvajanje javnih li-
nijskih prevozov potnikov 
tudi brez javnega razpisa, in 
sicer v primerih, ko ni mo-
goče opraviti javnega razpisa 
ali pa izvajanja gospodarske 

TRŽIČ 

Tržiški Zares o bazenu 

Prodaja Letnega kopališča Tr-
žič buri duhove domačinov. 
Občinski odbor Zares-nova 
politika iz Tržiča je poslal iz-
javo za javnost. Na začetku 
navaja: "Popolnoma jasno je, 
da je (bil) pravno-fortnalni 
upravljavec in lastnik bazena 
v Tržiču Splošno športno 
društvo Tržič. Lastnik pona-
vadi nepremičnino zgradi, 
kupi ali podeduje. Z vidika 
morale menim, da je društvo 
pooblaščeno bolj kot za kaj 
drugega samo za upravljanje 
poslovanja v imenu tistih, ki 
so bazen zgradili, ne pa za 
odtujitev," je med drugim 
zapisal Matjaž Hrgovid Izra-
zil je prepričanje, da bi o uso-
di bazena morala odločati 
širša javnost. Ne trdi, da bi 
bila usoda bazena drugačna. 
Le ljudje morajo vedeti, da ni 
donosen, da vzdrževanje ni 
možno. Lahko jih tudi vpra-
šajo, ali so pripravljeni pri-
spevati k izboljšanju stanja. 
Tržiški Zares ugotavlja, da je 
bila prodaja bazena in zem-
ljišča v lasti občine okrog ba-
zena vnaprej usklajena in do-
govorjena, sicer se ne bi ni-
hče odločil za nakup bazena. 
Zares dvomi v obljube za 
nov bazen brez garancij, 
zato poziva Občino Tržič, da 
čimprej predstavi načrte za 
gradnjo. S. S. 

Poslanci so na izr«dni seji sprejeli novelo zakona o prevozih v cestnem prometu. 

V državnem zboru po no-
vem tiamesto sedmih po-
slancev, ki so prevzeli 
funkcije v vladi, sedijo 
Cvetka Zalokar Oražem 
(Zares), Anton Anderlič 
(LDS), Andrej Magajna 
(SD), Alojz Posedel (Za-
res), Silva Čemugelj (SD), 
Vito Rožej (Zares) m Mi-
roslav Klun (SD). 

javne službe ni mogoče za-
gotoviti iz katerih drugih 
razlogov. Veljavne koncesije 
se po^ j ša jo do izvedbe jav-
nega razpisa, vendar najdlje 
za dve leti. Opozicija je ob 
tem menila, da je podaljša-
nje za dve leti preveč, zato so 
se z vloženim dopolnilom 
zavzeli, da bi veljavne konce-
sije podaljšali največ za eno 
leto in da bi k takšnemu iz-
jemnemu podaljšanju dal 
soglasje državni zbor. Ve-

čina poslancev je te predloge 
zavn^a. 

Minister je poslance še ob-
vestil, da 45 avtobusnih pre-
voznikov, ki izvajajo prevoze 
na podlagi koncesijskih po-
godb, od države zahteva po-
večanje sredstev za nadome-
stila za opravljanje prevozov z 
12,5 milijona evrov na približ-
no 29 milijonov evrov, s či-
mer bi torej proračun za pri-
hodnje leto dodatno obreme-
nili za 16,5 milijona evrov. 

Ameriški veleposlanik 
obiskal Kranj 
Včeraj dopoldne je ameriški veleposlanik v Sloveniji VousifChafari^obiskal 
Kranj, sprejel pa ga je tudi domači župan Damijan Peme. 

VILMA STANOVNIK 

Kranj - "Vesel sem obiska vi-
sokega gosta v Kranju. Imela 
sva zelo prijeten pogovor, 
ameriškega veleposlanika Yo-
usifa Ghalarija pa sem želel 
seznaniti s tem, kaj v Kranju 
trenutno delamo, kakšni so 
naši projekti in tudi, kje v Kra-
nju vidimo možnosti napred-
ka. Pogovarjala sva se tudi o 
sodelovanju med Kranjem in 
med katerim od ameriških 
mest. Pri pogovoru sva odkri-
la veliko skupnega in mislim, 
da se bo sodelovanje lahko 
nadaljevalo. Ze danes sem 
goste iz ZDA povabil, da nas 
še kdaj obiščejo in si mesto 
ogledajo tudi v prijetnejšem 
vremenu," je po pogovorih z 
veleposlanikom Ghafarijem 
povedal kranjski župan 
Damijan Peme in dodal, da 
je bil namen prvega obiska 
ameriškega veleposlanika 
predvsem iskanje možnosti 
za bodoče sodelovanje. 

V prostorih Mestne občine Kranj je župan Damijan Perne 
včeraj pozdravil ameriškega veleposlanika Vousife Chaferija, 
z njim pa sta se zadržala na prijateljskem pogovoru. 

"Vesel sem, da sem med 
spoznavanjem Slovenije lah-
ko obiskal tudi Kranj, saj nas 
tukaj povezuje Sava Good-
year, ki jo bom danes še obis-
kal. Mesto se mi zdi zelo pri-
jetno in prepričan sem, da 

vas bom še kdaj obiskal, saj 
sem izvedel tudi za vaše turi 
stične zanimivosti," je pove 
dal visoki gost Yosif Ghafari 
in se županu Pemetu zahva-
lil za sprejem in prijetno dm 
ženje. 

mailto:dmica.zavri@g-glas.si
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Vzrok naj b i bilo razmoče-
no zemljišče na K u h a r i c i , 
kot pravijo t e m u p r e d e l u 
domačini . P l a z se je sprožil 
sto metrov n a d hišo in pro-
ti hiš i je z g r m e l o od pet do 
o s e m tisoč kubikov razmo-
čene Zemljine. Kot j e dejal 
bližnji sosed Franc Z a m i k , 
je p l a z g r o z i l že l an i , a 

kl jub ob l jubam ni bi lo stor-
j e n o n i č e s a r . "V torek ob 
dveh m e je pokl ical s o s e d 
T o n e in rekel : 'Pri sosedu 
se je h iša podrla! ' " je pove-
dal Z a r n i k . Š k o d a je 
o g r o m n a , žalostno je pred-
v s e m dejstvo, da je družina 
B r e m e c v r s t o let u re ja la 
h i šo in vlagala van jo - v njej 
s o i m e l i tudi t u r i s t i č n e 
apartmaje , nato pa s o v de-

setih m i n u t a h izgubi l i večji 
del hiše ... A kot s o še ved-
n o v š o k u dejali, s o veseli , 
da so sp loh ži\ i ... 

Krizni štab je takoj začel z 
na jnujne jš imi deli za zašči-
to premoženja , o b e n e m pa 
so sklenili, da bo za celovito 
sanaci jo potrebno pridobiti 
m n e n j e stroke. V hišo dru-
ž ina B r e m e c - poleg m a m i -
ce Mojce in hčerkice Ančke 

v njej živita še očka Cena in 
deset letni s in J aka - n e 
more. Prvo noč so preživeli 
pri sorodnikih. Občina Bo-
hin j pa j i m je že zagotovila 
z a č a s n o s tanovan je v Bo-
h i n j s k i Bistr ici . Z a č e l i s o 
tudi z zbiranjem denarja za 
prizadeto družino na trans-
a k c i j s k e m r a č u n u 0 1 2 0 4 " 
6 4 5 0 7 8 3 6 0 9 , števi lka skli-
ca: 0 0 7 3 2 0 . 

Vse imetje družine Bremec je ostalo v hiši, v katero zaradi 
nevarnosti ni vstopa./Fota:carudKav{i( 

Uničena hiša je bila zavarovana tudi proti plazu, tako da 
upajo, da bo škodo povrnila zavarovalnica. / fou conzd Kav« 

Delavci želijo več podatkov 
Predsednik nadzornega sveta Skimarja Gregor Gomišček je v sredo zaposlenim v Elanu predstavil 
podrobnosti o visokih stroških za pravne in svetovalne storitve. 

S I M O N Š U B I C 

Begunje na Gorenjskem -
"Mnogo stvari smo razjasnili, 
ampak določena vprašanja še 
vedino obstajajo, zato b o m o 
pripravili pisna vprašanja za 
nadzorni svet, upravo in dr-
žavo," je p o š t i r iurnem se-
stanku s predsednikom nad-
zornega sveta Skimarja Gre-
gor jem G o m i š č k o m dejal 
predsednik Elanovega sindi-
kata Dušan Ferjan. Dogovori-
li so se tudi za izplačilo f»:e-
ostanka regresa v višini 1 4 0 
evrov (del v bonih), tako da o 
stavki ne razmišljajo več. 

Pojasni la o nujnost i dra-
g ih svetovalnih in odvetni-
ških storitev, ki so Skimar v 
devetih m e s e c i h stala vsaj 
7 5 0 tisoč evrov, delavcev Ela-
n a še n i s o prepričala. "Od-
vetniške storitve se n a m še 
vedno zdi jo predrage. Č e je 
bi lo potrošeno le o g r o m n o 
denarja, uč inka pa nobene-
ga, potem delavec n e more 
razumeti, kako lahko nekdo 
za svetovanje letno zasluži 
1 5 0 tisoč evrov," razmiš l j a 
Ferjan. Kot je še razložil, so 
spiski presežnih delavcev že 
pripravljeni, ne pa tudi potr-
jeni, sindikat pa upa, da j im 

bo končno število odpušče-
nih delavcev (napovedali so 
odpustitev 1 8 0 zaposlenih) 
uspelo znižati vsaj za deset, 
dvajset delavcev. Uprav i so 
postavili zahtevo, da naj spi-
sek odvečnih delavcev objavi 
šele po n o v e m letu. 

"Pr isotni na s e s t a n k u s o 
videli našo skrb in željo, da 
Elanu koristimo. Vsega j im 
zaradi poslovnih skrivnosti 
n i s m o m o g l i razkriti . Dej-
stvo pa je , da podjet je , ki 
i m a tol iko tožb, potrebuje 
dobre odvetnike. Č e bi .se te 
pogodbe prek in i le , b i se 
s a m ustrašil za dobro f i rme. 

Z a \ i š m e plačila pa bi si že-
lel , da bi bi le n iž je , " j e po 
s red inem sestanku povedal 
Gomišček . 

Skupšč ina Sk imar ja bo 5. 
j anuar ja , Fer jan pa od nje 
p r i č a k u j e , da b o n a odgo-
vorna mesta postavila kom-
p e t e n t n e l judi s p o l n i m i 
pooblast i l i , ki b o d o E lan 
zna l i vod i t i p o š t e n o in 
" tako, kot je t r e b a " . " N e 
pra\ im, da v. d. predsedni-
ka uprave Ivan Štr lekar n e 
už iva v e č n a š e g a p o l n e g a 
zaupanja , je pa z določeni-
m i od loč i tvami soodgovo-
ren za nastalo situacijo. ' 

Gradili bodo čistilno napravo 
občina Tržič je sprejela odlok o gradnji centralne čistilne naprave. 
Pogodbo z izvajalcem del želijo podpisati čimprej. 

S T O J A N S A J E 

Tržič - Občinski svet v Tržiču 
je na decembrski seji potrdil 
predlog odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem na-
črtu za gradnjo centralne či-
stilne naprave. Kot je pojas-
nila vodja Urada za urejanje 
prostora Jasna Kavčič, je to 
pravna podlaga za izdajo 
gradbenega dovoljenja. Na-
črtovane objekte bi moral i 
zgraditi do jeseni, saj je okto-

bra 2 0 0 9 predviden začetek 
poskusnega obratovanja či-
stilne naprave. Kljub kratke-
m u roku bodo gradbena dela 
lahko končal i do takrat, 
ključni problem pa bo pravo-
časna dobava opreme. 

Prostorski načrt določa, da 
bo stala čistilna naprava ob 
sotočju potoka Cikavec in 
reke Tržiška Bistrica severno 
nad nasel jem Brezovo. T a m 
se končuje glavni kanalizacij-
ski kolektor, ki odvaja odpad-

n o vodo iz smer i Tržiča in 
Kovorja v TržiSko Bistrico. 
Naprava za čiščenje komu-
nalnih odpadnih voda bo 
imela zmogl j ivost 1 6 . 4 0 0 
enot, je seznanila svetnike 
Kristina Raspor iz Ljubljan-
skega urbanističnega zavoda. 
Bojan Končar iz družbe Hid-
roinženiring je predstavil na-
črtovane objekte in tehnolo-
gijo čiščenja v čistibii napra-
vi. Podobna naprava že delu-
je v občini Radovljica. Tižiški 

župan Borut Sajovic je pove-
dal, da je predvideno postop-
no priključevanje kanalizaci-
je iz naselij na čistilno napra-
vo, a povsod to ne bo mogoče. 
Po razveljavitvi prvega razpi-
sa za izvedbo del zaradi previ-
soke cene drugič niso izbrali 
izvajalca zaradi pritožbe. N a 
tretjem razpisu so izbrali ce-
nejšega od dveh ponudnikov, 
ki bo čistilno napravo zgradil 
za 3,4 mili jona evrov. Neiz-
brani ponudnik se je pritožil, 
a so prosili državno revizijsko 
komisijo za predčasni podpis 
pogodbe. T o morajo storiti do 
konca leta, če hočejo zagoto-
viti evropski denar za to na-
ložbo. Svetniki so se strinjali, 
da občina podpiše pogodbo 
takoj, ko dobi dovoljenje. 

Strah pred nasilnim 
sošolcem 
Učenci devetih razredov Osnovne šole Naklo se 
boje fanta, ki je zagrešil pretep. 

S T O J A N S A J E 

Naklo - V torek dopoldne je 
občan Naklega, ki želi ostati 
a n o n i m e n , poklical naše 
uredništvo. Obvestil nas je, 
da več učencev višj ih razre-
dov ni odšlo v šolo. Klic smo 
vzeli resno in preverili infor-
macijo pri vodstvu Osnovne 
šole Naklo. Ker se je izkazala 
za resnično, je več o tem po-
vedal ravnatelj šole. "Torek se 
je kot običajno začel z razred-
no uro. Ker ob 7 .30 ni bilo v 
treh oddelkih devetega razre-
da dveh tretjin učencev, smo 
takoj poizvedovali o vzrokih. 
O dogodku s m o obveščali 
starše manjka joč ih otrok, 
o b e n e m pa s m o dobil i na-
mig, kje se nahajajo. Dva raz-
rednika sta otroke našla v 
gozdu m e d šolo in Kokrico. 
Pripeljali s m o jih v dvorano 
pri knj ižnid Naklo, kjer s e m 
z razredniki in svetovalnim 
delavcem pris luhnil učen-
cem. Povedali so, da se bojijo 
sošolca, Id je izredno agresi-
ven. Sodu je izbil dno dogo-
dek pre jšnj i četrtek popol-
dne. M e d predstavitvijo go-
renjskih srednjih šol v olodru 
poklicnega svetovanja se je 
omenjen i učenec stepel s 
srednješolcem. Pretep so ho-
teli preprečiti njegovi sošolci, 
a je napadel še njih. Konflikt 
so umirili šele učitelji. Pokli-
cali smo polidjo zaradi suma 

Boris Černilec 

storitve kaznivega dejanja, saj 
sta dva naša učenca zaradi 
poškodb iskala zdravniško 
pomoč. Šola še obravnava ta 
primer in išče vzgojne rešit-
ve, polidja pa ga preiskuje po 
kazenski plati. Ukrepi bodo 
z n a m decembra. Z agresiv-
nim učencem se ob pomoči 
zunanjih sodelavcev ukvarja-
m o že dalj časa. saj se njego-
vi izpadi ponavljajo. Njegove 
sošolce s m o seznanili, kako 
s m o doslej reševali ta pro-
blem. Predstavili s m o j im na-
črt ukrepov, ki naj bi prepre-
čili podobne dogodke. Pose-
bej smo se pogovorili s starši 
naših učencev, ki so biU vple-
teni v pretep," je povedal Bo-
ris Černilec, ravnatelj Osnov-
ne šole Naklo. M e d pogovo-
rom z n j im smo izvedeli, da 
so se u č e n d devetih razredov 
v sredo vrnili k pouku. 
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Vodo tudi klorirajo 
Po lanskih poplavah v Železnikih pitno vodo 
večkrat klorirajo. Tudi v zadnjem času je bila voda 
nekajkrat kalna, zato so jo dodatno klorirali. 

A N A H A S T M A N 

Železniki - Prebivalci Želez-
nikov so se pred kratkim pri-
toževali zaradi klorirane 
vode, ki je pritekla iz njiho-
vih pip. "Voda je v zadnjih 
m e s e < A obupna, saj večkrat 
smrdi po kloru. Med tušira-
n j e m tedaj sploh n e veš, ali 
si v bazenu ali v domači ko-
palnici. Vode iz pipe že dalj 
časa sploh ne pijemo, obvez-
no jo prekuhavamo," n a m je 
pred dnevi zaupala krajanka 
s Studenega. Ž u p a n Mihael 
Prevc odgovarja, da so vodo 
pred dvema tednoma zaradi 
vdora bakterij res intenziv-
neje klorirali , sedaj pa ta 
ukrep ni več potreben. 

Vodo iz javnega vodovoda 
Železniki od lanskih poplav 
naprej stalno klorirajo na za-
jetjih Plenšak, Mlake in Rud-
no ter v vrtini Jesenovec kot 
rezervnem v o d n e m viru, 
meritve prostega klora pa se 
izvajajo enkrat na teden in 
ob vsaJd menjav i plastenke 
hipoklorita na šestih kontrol-
nih točkah, pojasnjujejo na 
občini ŽeleznikL V primeru, 
da pride do okvare na jav-
n e m vodovodu ali voda v za-
jetju začne m o č n o kaliti, vse-
bnost klora v vodi ^ v e č a j o , 
sicer pa je le-ta minimalna, 
so še razložili n a občinL Ob 

tem zagotavljajo, da je voda 
iz javnega vodovoda pitna in 
da bi o prekomerni vsebno-
sti klora oz. nepitnosti vode 
občane takoj obvestili. 

"Naravni filtri so bili ob po-
plavah m o č n o poškodovani, 
prav tako vodovod Plenšak, ki 
ga sedaj obnavl jamo in ob 
vsakem odprtju cevi vanje 
vdrejo tudi določene bakteri-
je. Poleg tega voda ob večjem 
deževju hitro postane kalna. 
V vodne objekte s m o zato 
vgradili prenosne klorinator-
je, ki dozirajo klor v minimal-
no potrebnih količinah. Pred 
dvema tednoma je bilo kalje-
nja več in zato je bilo potreb-
no nekaj več klora, kar s o se-
veda občani zaznali. Zadnja 
analiza pa je pokazala, da 
bakterij v vodi ni več in da 
klora ni več treba dodajati. 
Lahko pa v prihodnje znova 
pride do težav, saj sanadja vo-
dovoda v Plenšaku še poteka 
in tudi naravni filtri še niso 
očiščeni," je pojasnil Prevc 

Notranji nadzor nad kako-
vostjo pitne vode v Železni-
kih sicer izvaja Z a v o d za 
zdravstveno varstvo Kranj , 
državni monitoring pa Inšti-
tut za varovanje z ^ v j a RS . 
Zadnja poročila o meritvah 
in vrednotenju pitne vode so 
objavljena na spletni strani 
občine. 

Popravek 

v članku " K a m p v Martuljku na ustavno sodišče" , ki j e bil v 
Gorenjskem glasu objavljen v petek, 12 . decembra 2 0 0 8 , je 
avtorica članka napisala netočne navedbe v zvezi s pobudo 
za presojo ustavnosti in zakonitosti šestih s p r e m e m b pros-
torsko ureditvenih pogojev za Občino Kranjska Gora. Ustav-
no pobudo s m o resnično vložili na ustavno sodišče svetni-
ki Andrej Ž e m v a , Bogomir Košir in Marinka Puc Koplan, 
vendar ne pozidave kampa Špik, ki ga namerava pozidati in-
vestitor Hit Alpinea, pač pa iz razlogov, ker je po n a š e m 
mnenju Občina Kranjska Gora odlok sprejela na protiusta-
ven in protizakonit način in poleg tega pri tem kršila š e do-
ločila Aarhuške konvencije in Poslovnik o delu občinskega 
sveta. Andrej Žemva 

Dijaki na malico v Kazino 
Dijakom Srednje šole Jesenice so tople malice začeli pripravljati v restavraciji in pivnici Kazina. 

URŠA PETERNEL 

Jesenice - Minuli ponedeljek 
so na Srednj i šol i Jesenice 
di jakom vendarle začeli nu-
diti tople malice, in sicer v 
bližnji restavraciji in pivnici 
Kaz ina . T a m zda j dnevno 
pripravi jo m e d 5 0 0 in 7 5 0 
mal ic , in sicer v treh run-
dah, di jakom pa s o nameni-
li lepo ure jene prostore v 
zgornjem nadstropju. Kot je 
povedal lastnik restavracije 
Aleksander A ž m a n , je v pr-
vih d n e h vse potekalo brez 
težav, prostora imajo dovolj, 
dijaki pa si malice postreže-
jo po samopostrežnem siste-
m u . Tudi dijaki, Id s m o jih 
vpraSali, kako so zadovoljni 
s ponudbo toplih malic, so 
bili zvečine zadovoljni. Prvi 
dan so na jedi lniku imel i 
zrezke, pire krompir in sola-
to, drugi dan golaž in teste-
nine, v sredo pa obaro, žgan-
ce i n za posladek pedvo. Po 
besedah Aleksandra Ažma-
na mora jo vsak dan zagoto-
viti tudi vegetarijanske in di-
etne obroke, posehno pozor-
nost pa mora jo namenit i 
tudi (lijakom m u s l i m a n s k e 

ŠMARTNO V T U H I N J U 

P C D Šmartno praznuje 
loo-letnico 

Šmarski gasilci bodo nocoj s 
s lavnostno se jo zabeležili 
stoletnico delovanja društva, 
ki ga vodita poveljnik Ivan 
Hribar in predsednik Franc 
Resnik. S lavnostna seja se 
bo začela nocoj ob i8. uri v 
Osnovni šoli Šmartno v Tu-
hinju, na seji pa bodo poleg 
kulturnega programa, pred-
stavitve dosedanj ih dosež-
kov in podelitve priznanj 
zas lužnim č lanom predsta-
vili tudi kroniko gasilstva v 
Š m a r t n e m v Tuhinju v za-
dnjih stotih letih. J. P. 

Spoštovoni uporabniki naših storitev. 

V predprazničnih d m h bomo 
prilagodili delovni čas biagajne. Tako 
bo blagajna v sredo, 24. decembra, 

odprta do 12. ure, 
enako tudi v sredo, 31. decembra. 

Gijenem vas tudi obveščamo, da v četrtek, 
25. decembra 2008, odvoza odpadkov 

ne bomo opravili. Odpadke bomo odvažali 
naslednji dan. Prav talco odpadkov ne bomo 

odvažali v četrtek, 1. januarja 2009 . 
Odvoz bomo opravili naslednji dan, v petek, 

2. jonuaija 2009. 

Vsem občankam in občanom ter poslovnim 
partnerjem želimo vesek), srečno, zdravo in 

okolju prijoano leto 2009. 

Komunala Kranj 

v sredo so bili na jedilniku žgane! in obara ter za posladek pecivo. 

vere, ki ne jedo svinjine. Pa 
bodo z 2 , 4 2 evri, kolikor mi-
nistrstvo n a m e n j a za e n o 
mal ico, l ahko pokril i v se 
stroške.' P o Ažmanovih be-
sedah je to zelo nizka cena, 
ki pokrije le materialrie stro-
ške, ne pa tudi ostalih, deni-
m o za elektriko in plače (pri 
strežbi in pomivan ju dela 
kar osem zaposlenih). 

S r e d n j a šola J e s e n i c e je 
bila e n a tistih, ki se je znaš-
la v ve l ik ih težavah , ko je 
m i n i s t r s t v o zahteva lo po-
n u d b o toplih d i j ašk ih ma-
lic. V šoli n a m r e č prostora 
za u r e d i t e v j e d i l n i c e za 
750 dijakov, kolikor jih obis-
k u j e šolo , n i m a j o . Ravna-
telj S t a n e V i d m a r je na-
sprotoval , da bi d i jaki na 

mal i ce hodi l i v gost i lno, a 
na koncu šol i ni preostalo 
drugega, kot da sldene po-
godbo s sosednjo restavra-
d j o Kazina. Zaradi uvedbe 
toplih malic so morali spre-
menit i tudi u m i k , tako da 
zdaj pouk začenja jo že ob 
pol o s m i h , torej pol u r e 
prej, dijaki pa imajo za m a -
lico eno šolsko uro časa. 

Priznanja medicinskim sestram 
MARJANA AHAČIČ 

Jesenice - Društvo medicin-
skih sester, babic in zdrav-
stvenih tehnikov Gorenjske 
je pred nedavnim štirim svo-
j im članicam podelilo srebr-
ni znak društva. Letos so ga 
prejele: Ddija Arlič, medicin-
ska sestra v kirurški ambu-
lanti Splošne bolnišnice Je-
senice, medicinska sestra, ki 
si, kot so v obrazložitev napi-
sali njeni kolegi, to priznanje 
s svojo š i r ino, zavzetostjo, 
vztrajnostjo in ljubeznijo do 
poklica, bolnikov in poklic-
nih sodelavcev zasluži; A n d 
Bizjak iz Škof je Loke, vodja 

porodnega bloka in namest-
nica g lavne m e d i d n s k e se-
stre v kranjski porodnišnid, 
"človek in pol, ki aktivno so-
delu je povsod i n je velik 
zg led m l a j š i m koleg icam" . 
Tretja nagrajenka, Ida Haf-
ner, j e glavna sestra negoval-
nega oddelka Bolnišnice 
Golnik. "Vedno je pripra\dje-
na prisluhniti človeku, ki je v 
stiski, ziia tudi slišati. V bol-
n i š n i d dela že polnih 33 let 
in z vsakim letom se bolj utr-
juje v prepričanju, da se je v 
rani mladosti pravilno odlo-
čila in izbrala poklic medi-
cinske sestre v bohiišnid," so 
zapisal i v obrazložitvi. Ra-

dovljičanka Nuša Tulipan pa 
je že dvajset let sestra v otro-
škem dispanzerju v Radovlji-
d , kjer pozna ne le vse otro-
ke, ampak tudi družine kot 
celote. "S svoj im človeškim 
pristopom zagotavlja kako-
vostno in celostno obravnavo 
otroka in izkazuje svoj visok 
etični čut. Zaveda se, da so 
njeni varovand v zdravstve-
n e m s i s t e m u n a j p o m e m b -
nejši. Odlikujejo jo strokov-
nost, l jubezen do poklica, do 
sočloveka i n realen optimi-
zem. Je oseba s kar izmo in 
izrazito razvito čustveno in-
teligenco," s o prepričani tako 
njeni sodelavd kot padenti. 

Dobitnice priznanj: Lidija Ariič, Ida Hafner, Nuša Tulipan, Anči Bizjak /Fcto:j>nkoii.i»< 
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Raje po kolenih na Brezje 
če bi vedel, v kaj se bo razvilo potovanje v Barcelono, bi šel raje po kolenih na Brezje, je občinskim 
svetnikom potarnal šenčurski župan Miro Koželj. "Predlagam, da gre raje peš," mu je odgovoril 
eden od svetnikov. 

SIMON Šireic 

Šenčur - Občinski svet obči 
ne Šenčur se je na decembr 
ski seji seznanil z ugotovit 
vami komisije za prepreče 
v ^ j e korupdje, da je župan 
Miro Koželj (in tudi župani 
Franc Čebulj iz Cerkelj, Igor 
Draksler iz Škofje Loke in 
Mihael Prevc iz Železnikov) 
s prejetjem delnega plačila 
stroškov štiridnevnega poto-
vanja v Barcelono (in ogleda 
nogometne tekme) na pova-
bilo Cestnega podjetja Kranj 
ravnal v nasprotju s 24. Čle-
nom zakona o preprečeva-
nju korupcije. Po zakonu 
smejo župani prejeti le dari-
la do vre i ios t i 6 2 evrov, po 
mnenju protikorupcijske ko-
misije pa naj bi župani spre-
jeli v r e ^ e j š e darilo. Komisi-
ja je zato od občinskega sve-
ta zahtevala, naj pripravi pis-
no poročilo o izvedenih 
ukrepih zoper župana. 

"Komisijo smo povprašali, 
kakšni ukrepi so sploh na 

voljo občinskemu svetu, pa 
n a m niso znali odgovoriti, 
niti predsednik komisi je 
Drago Kos, ki je drugače 
zelo iznajdljiv. Odgovorili so 
nam le, da ste občinski svet-
niki že dovolj modri, da bo-
ste vedeli, kaj storiti," je žu-
pan sporočil svetnikom. "Če 
bi tedaj vedel, da me bodo 
zaradi izleta v Španijo pribi-
jali na križ, bi takoj rekel 
hvala lepa, grem raje po ko-
lenih na Brezje," je še potar-
nal Koželj in zanikal, da bi 
šlo pri omenjenem izletu za 
kcrupdjsko dejanje. "Za na-
kup letalske karte i m a m o 
dokazila, za stroške bivanja v 
Španiji pa ne, ker jih ni ni-
hče s h n ^ . Kdo pa je vedel, 
da jih bo potreboval. Cestno 
podjetje nam je edino poda-
rilo vstopnico za nogometno 
tekmo. Občina Šenčur i»i 
bila v ničemer oškodovana, 
saj sem vse plačal s svojim 
denarjem, v Španiji pa sem 
bil v času koriščenja dopu-
sta. Prav tako ni res, da bi 

Župan Miro Koželj 

cestno podjetje zaradi tega 
dobivalo posle v naši občini. 
Prejme j i samo, kadar s po-
nudbami uspe na javnih raz-
pisih. Poslovanje občine je 
pregledalo tudi računsko so-
dišče, pa ni imelo nobenih 
pripomb," je razložil Koželj. 

"Predlagam, da greste na 
Brezje raje peš, ni treba po 
kolenih ... Predlagam, da 
greste prihodnjič na drugi 

Uredili bodo Šimnovo jamo 
Gorjanski jamarji so ustanovili svoje društvo, ki 
so ga poimenovali po domačinu Simonu Zimi. 

MATEJA R A N T 

konec sveta...," sta bila tipič-
na odziva šenčurskih svet-
nikov, ki poročOa Kosove ko-
misi je niso vzeli pretirano 
resno. Na predlog podžupa-
na Cirila Kozjeka so na kon-
cu sprejeli sklep, da so se 
seznanili z dopisom protiko-
rupcijske komisi je in ugo-
tavljajo, da v t em pr imeru 
niso bili prizadeti interesi 
občine Šenčur. 

Gorje - "Zelja po lastnem 
društvu je obstajala že nekaj 
časa," je ustanovitev jamar-
skega društva Simon Zima 
Gorje pojasnil Franci Až-
man, ki so ga na ustanov-
nem zboru v začetku decem-
bra izvolili za prvega pred-
sednika društva, saj je ta čas 
najaktivnejši jamar v Gorjah. 
Kot društvo bodo predvsem 
podrobneje raziskali jamski 
svet na območju Gorij, Po-
kljuke, Radovne in Mežakle. 

Na ustanovnem občnem 
zboru jamarskega društva se 
je zbralo 24 ustanoviteljev. 
Društvo so poimenovali po 
domačinu S imonu Zimi , 
navdušenem jamarju, ki je 

leta 1 9 3 } pri planinskem 
društvu Gorje ustanovil ja-
marski odsek. Po besedah 
predsednika Frandja Ažma-
na se bodo v prvi vrsti posve-
tili raziskavi j a m na njiho-
vem območju, poskrbeli pa 
bodo tudi za ureditev Šimno-
ve jame na pobočju Kočevni-
ka nad vasjo Krnica. "V njej 
so že pred drugo svetovno 
vojno uredili lestve in orga-
nizirali oglede, potem pa so 
vse skupaj zapustili, zato so 
lestve začele razpadati in 
s m o jUi morali potem pov-
s e m odstraniti." Zaradi var-
nosti so tudi zaprli vhod, po 
novem pa naj bi oglede jame 
omogočili s pomočjo vrvne 
tehnike, seveda v spremstvu 
izkušenih jamarjev. 

ŠKOFJA LOKA 

Predstavitev pozidave Kamnitnika 

Občina Škofja Loka v sodelovanju s Fakulteto za arhitekturo 
vabi na prvo predstavitev Mednarodne arhitekturno-urbanis-
tične delavnice Kamnitnik. Ta bo v ponedeljek, 22. decem-
bra, ob 10 . uri v Kašči na Spodnjem trgu. Območje Kamnit-
nika, kjer je na voljo kar 30 hektarjev zemljišč za prihodnjih 
20 let, je namenjeno tako večstanovanjski kot individualni 
gradnji ter tudi objektom družbene dejavnosti. B. B. 
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V telovadnico kar v copatih 
Učenci osnovne šole Jela Janežiča so se morali obuti v čevlje, če so hoteli k telovadbi. S poukom 
športne vzgoje so namreč doslej gostovali v treh sosednjih telovadnicah. Od ponedeljka pa imajo svojo. 

DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Ško^a Loka - Osnovna šola 
Jela Janežiča, kjer se šola 75 
otrok s posebnimi potreba-
mi, je dolgo čakala na last-
no telovadnico. Gradnja se 
je začela lani, naložbe pa so 
se lotile vse štiri občine s 
Škofleloškega, od koder so 
doma otroci te šole. Denar 
sta prispevala še ministr-
stvo za šolstvo in šport ter 
fimdacija za šport, v finanč-
ni delež občine Skofja Loka 
pa je bil zajet tudi prispe-
vek ŠD Partizan. Ob sloves-
nem odprtju v ponedeljek 
popoldne se je zvrstilo več 
govomikov, ki so poudarili 
pomen združevanja moči 
za takšne in podobne po-
dvige. Program so pripra\i-
li otroci iz šole in športniki 

L 

S skupnimi močmi so prerezali trak./FotacorudK«« 

K' 

ŠD Partizan, dogodka sta 
se udeležila tudi dva olim-
pijca, plavalka Anja Čar-
man in maratonec Roman 
Kejžar. Najbolj slovesen pa 
je bil trenutek, ko so prere-
zali trak in s tem simbolično 

odprli novo telovadnico. To 
so storili Alenka Ko\^ca, dr-
žavna sekretarka z ministr-
stva za šolstvo in šport, žu-
pani Igor Draksler iz Ško^e 
Loke, Mihael Pievc iz Želez-
nikov, Milan Čadež iz Gore-

nje vasi-Poljan in predstav-
nik občine Žiri, učenki Špe-
la Šmit in Špela Verdnik, 
športnica Urša Zrimšek, 
ravnateljica Marjeta Šmid in 
predsednica ŠD Partizan Sa-
ška Benedičič Tomat 

Brezplačno računalniško usposabljanje 
SUZANA P. KOVAČIČ 

Kranj - Za starejše nad 65 let 
in brezposelne bo v Kranju 
potekalo računalniško us-
posabljanje po javno vel-
javnem programu Računal-
niška pismenost za odrasle. 
Projekt sofinancirata Evrop-
ski socialni sklad in Republi-
ka Slovenija. Usposabljanje 
bo potekalo v računalniški 
učilnid podjetja IPIS v Kran-

ju, koder že januarju in feb-
ruarju 2009 načrtujejo šest 
skupin po dvanajst oseb. 
"Udeležence bomo naučili z 
uporabo računalnika, miške 
in tipkovnice napisali, uredi-
ti in oblikovati besedilo in v 
besedilo vključiti slike in 
tabele. Izdelke (datoteke) 
bomo shranili na disk, jih 
znova odprli in natisnili. 
Brskali bomo po spletnih 
straneh in poiskali informa-

cije o domačih in tujih kra-
jih, pregledali bomo državne 
in občinske spletne strani ter 
spletne strani javnih medi-
jev, naučili se bomo, kako na 
intemetu poiskati podatke o 
izdelkih in storitvah in 
primerjati cene. Naučili se 
bomo pošiljati in prejemati 
elektronsko pošto. Naučili se 
bomo uporabljati CD-je, 
USB ključke, diskete in ure-
jati mape in datoteke. Vsi 

udeleženci bodo na uspo-
sabljanju pridobili svoj elek-
tronski naslov. Pogovorili se 
bomo o varnosti in zaščiti 
pri delu z računalniki. Us-
posabljanje bo trajalo dva 
meseca," je povedal Slavko 
Zupane, direktor podjetja 
IPIS Kranj. Več informacij o 
brezplačnem usposabljanju 
dobite na številki 04/204 74 
40 in na spletni strani 
www.ipis.si. 

tus 
Vedno boljši 

Ob enkratnem nakupu nad 60 € 
Pralni prašek Ariel 
Mountain Spring, 2 kg 
Redna cena: C 6,99 

V petek, 19.12., in soboto, 20.12.2008, lahko samo v trgovinah Tuš ob enkratnem nakupu nad 60 € 
kupite 1 kos Ariel Mountain Spring, 2 kg, za 1 cent. 
Ponudba Ariel3ve)j3 samo v trgovinah Tu4 in neveljn za franjizpe prodajalne, dfogerije Upotj) in zdi;tvjo ter C35i&Carry. Količin) izdelka Ariel NVjuntain Spring jc omejen; 

Lokacije ne 
damo za odpadke 
Na srečanju civilne iniciative Naklo-Struževo s 
kranjskim podžupanom glede regijskega centra 
za ravnanje z odpadki na Polici Exoterm brez 
konkretnega dogovora. 

SUZANA P. KOVAČIČ 

Naklo • Prejšnji teden sta 
bila v Naklem dva sestanka 
na temo načrtovanega regij-
skega centra za ravnanje z 
odpadki na lokaciji Polica 
Exoterm. Najprej se je sesta-
lo šestindvajset danov Gvil-
ne iniciative NaUo-Struževo. 
"Zakaj Mestna občina (MG) 
Kranj ne more razumeti, da 
okrog 1500 tukajšnjih prebi-
valcev tako zaželene kranj-
ske lokacije za zbiranje od-
padkov na Polici ne mara.' 
Zakaj se MO Kranj tako bori 
za to lokadjo, kdo bo imel od 
tega koristi? Ljudje, ki živijo 
v vaseh Polica, Okroglo, 
Struževo in Naldo gotovo ne. 
Zelo se čudimo, da na MO 
Kranj ne vedo, da nam Aar-
huška konvencija zagotavlja, 
da se brez soglasja prizade-
tih prebivalcev takšnih ob-
jektov ne sme graditi. Slove-
nija je to konvencijo ratifici-
rala," je le nekaj poudarkov 
iz sestanka. Predsednik civil-
ne iniciative Vinko Ušenič-
nik je že pred tem izpostavil: 
"Ko TOepovsod skušajo koli-
čino odpadkov zmanjšati z 
ločenim zbiranjem in proiz-
vodnjo lahko razgradljivih 
materialov, nam hočejo vsili-
ti objekt, čigar fimkdonal-
nost utemeljujejo z deset let 
staro študijo za sežigalnico 
odpadkov." Ker se po njiho-
vem prepričanju MO Kranj 

ne odziva na pozive po raz-
kritju te študije, je dvilna ini-
dativa vložila pritožbo zaradi 
omejevanja dostopa do in-
formadj javnega značaja. 

V četrtek se je sestanka s 
civilno inidativo v Naklem 
udeležil tudi kranjski podžu-
pan Stane Štraus. Povedal je: 
"Vsi problemi - krajani se 
najbolj bojijo povečanega 
prometa s postavitvijo regij-
skega centra, izhajajo iz ob-
stoječe industrijske cone. Ko 
bo regijski center zgrajen, bo 
to le eden od objektov v tam-
kajšnji coni in po svojem 
vplivu na okolje ne bo nič 
slabši od ostalih objektov, 
celo bolj bo podvržen strož-
jemu nadzoru. In če na tej 
lokadji ne bi bilo regijskega 
centra, bi stal kak drug ob-
jekt Vidim pa priložnost za 
krajane, da kakšnega od že 
obstoječih problemov, kot je 
obvoznica, zdaj uredijo." 

Civilno iniciativo moti, 
ker se na kranjski občini s 
prizadetimi krajani pogovar-
jajo posamezno in ne pred-
stavijo njihovih predlogov 
skupini "Z nekaterimi kra-
jani smo se res že sestali in 
pogovarjali. Ne more pa sku-
pina posameznikom ukazo-
vati, aU se smejo z nami po-
govarjati posamično, ali ne," 
jo menil Štraus. Nič kaj pa še 
vedno ne kaže, da bi si na-
sprotni strani v pogajanjih 
prišli kaj bliže... 

ŠKOFJA LOKA 

Božiček in dedek Mraz v Ško^i Loki 

Občina Škofja Loka, tamkajšnje društvo prijateljev mladine, 
turistično društvo, šole in vrtci ter Kino Sora vabijo na 
srečanje z Božičkom in dedkom Mrazom. Z Božičkom se 
bodo lahko otroci srečali vtorek, 23. decembra, ob i8. uri na 
Mestnem trgu. Dve uri prej pa bodo v osnovni šoli Škofja 
Loka-Mesto pripravili ustvarjalne delavnice za otroke. Vodile 
jih bodo pedagoške delavke loških šol in vrtca. V torek, 30. 
decembra, pa bo ob 16. uri v kinu Sora na ogled animirani 
družinski film Franček in zaklad Želvjega jezera, sinhro-
niziran v slovenski jezik. Ob 17.30 bo na Mestnem trgu mini 
drkus Buffeto, Palčkov cirkus, nato pa bo prišel dedek Mraz. 
Novoletnemu voščilu Ločanom bo sledila čajanka na Mest-
nem trgu. D. Ž. 

POLJANE 

Pred Božičem na Jerbas domačih 

Občina Gorenja vas-Poljane in Agencija Media butik vabita 
na božični koncert Jerbas domačih, ki bo to nedeljo ob 16. 
uri v telovadnici Osnovne šole Poljane. V živo se bodo pred-
stavile domače glasbene skupine Suha špaga, Poljanski 
koledniki, Trio Šubic, obiskovalci pa bodo uživali tudi v 
drugih znanih slovenskih ansamblih in izvajalcih, kot so 
Slovenski muzikantje, ansambel Tonija Verderberja, ansam-
bel Petra Finka, ansambel Svetlin s Stanetom Petričem ter 
jožica Kališnik in Tomaž Plahutnik. Skozi koledar bodo 
skozi besedo popeljale Tončka Oblak, Anica Dvojmoč in 
Saša Pivk Avsec. B. B. 
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Kolesarji na tekaških smučeh 
Kolesarji kranjske Save so se vrnili z enotedenskih priprav v Livignu, kjer so kondicijo nabirali na 
tekaških smučeh. V desetčlanski kontinentalni ekipi je tudi Matej Stare, ki se je v Savo vrnil iz Perutnine. 

M A J A B IKTONCELJ 

Kranj - Kolesarji kontinental-
ne ekipe KK Sava Kranj so 
pretekli teden trenirali na 
snegu. Bili so na pripravah v 
Livignu v Italiji, ki leži v doli-
ni dobrih 1 8 0 0 metrov nad 
morjem. "Letos smo se zno-
va odločili za skupne pripra-
ve na snegu, kar smo pred 
leti že praktidrali," je odloči-
tev pojasnil Miran Kavaš, tre-
ner članov in Spoiliii direk-
tor kluba. 

Trening v Livignu je poleg 
teka na smučeh vključeval 
še pohode. Kavaš je takole 
opisal potek enega izmed 
dnevov, ki so jih preživeli v 
zasneženem Livignu: '.'Zju-
traj smo šli za dobre tri ure 
na pohod, po kosilu za uro 
in pol na tekaške smuči, 
zvečer pa so fantje v telovad-
nici igrali nogomet. Kakšen 
dan smo šli na smuči tudi 
po dvakrat na dan, skupaj za 
tri do štiri ure." 

Kolesarji so kolo torej v 
prvi polovici decembra za-
menjali za tekaške smuči, s 
treningi na kolesu pa bodo 
začeli po novem letu. Prva 
dirka jih namreč čaka že ko-
nec februarja v Italiji. V kon-

Kolesarp so v Livignu trenirali na tekaških smučeh. Na sliki (z leve) Dejan Bajt, Uroš Šilar, 
Gašper Švab, Vladimir Kerkez, Blaž Furdi in trener Miran Kavaš iFoio:KKs«r>Knni 

tinentalni ekipi Save za leto 
2 0 0 9 je deset kolesarjev: 
Vladimir Kerkez, Gašper 
Švab, Uroš šilar. Dejan Bajt, 
Nik Burjek, Blaž Furdi, 
WemerFaltheiner, Nejc Ra-
kii.%, Rlaž Rnnča in Matej 
Stare, ki je pred kratkim v 

Savo prestopil iz Perutnine. 
V ptujski ekipi se srečujejo s 
finančnimi težavami, saj so 
se pri Perutnini odločili za 
zmanjšanje sponzorsldh 
sredstev. "Finančna situaci-
ja v našem klubu je zaenkrat 
stabilna in pri tem je treba 

pohvaliti glavnega sponzor-
ja Savo," pravi Kavaš, ki ima 
v ekipi večinoma domače 
fante. Mednje sodi tudi Sta-
re, ki je kariero začel prav v 
Savi in bo po nekaj letih po-
novno oblekel dres kranj-
skega kluba. 

Zgodovinska zmaga blejskih odbojkarjev 
Odbojkarji A C H Volleyja so v ligi prvakov prvič slavili v gosteh, po napetem obračunu pa so ugnali 
francosko ekipo Beauvais Oise. 

V I L M A STANOVNIK 

Bled - Torek, 16 . december 
2008, bo dan, ki bo za ved-
no zapisan v zgodovino 
blejskega odbojkarskega 
kluba. Odbojkarji ekipe 
A C H Volley so namreč v 
ligi prvakov gostovali v Bea-
vaisu v Franciji in v ligi pr-
vakov, kjer Slovenijo zasto-
pajo drugo sezono, prvič 

zmagali na tujem. Začelo 
pa se ni po načrtih naših 
prvakov, saj so v prvem 
setu povedli Francozi, tudi 
v nadaljevanju so se morali 
blejski odbojkarji pošteno 
potruditi za vsako točko, saj 
so se gostitelji izkazali kot 
izredno borbeno moštvo. 
Toda varovanci trenerja 
Glena Hoaga se niso vdali 
ter dobili drugi niz, po 

ogorčenem boju pa še po-
daljšani tretji niz in za ko-
nec z dvema zanesljivima 
servisoma kapetana Matija 
Pleška zapečatili poraz 
Francozov ter se veselili 
zgodovinske zmage z 1:3 
(20, -23, -27, -23). Z njo so 
si tudi široko odprli vrata v 
osmino fmala liga prvakov, 
saj SO trenutno na drugem 
mestu svoje skupine E. 

Nova tekma v ligi prvakov 
Blejce čaka 14. januarja 
2 0 0 9 na Dunaju pri ekipi 
Aon hot Vollewys, doma pa 
se bodo znova predstavili 
21 . januarja, ko bodo gostili 
vodilno ekipo Trentina. 

Ž e jutri ekipo A C H 
Vo11ey čaka nov obračun v 
srednjeevropski ligi, ko 
bodo gostovali pri Posojil-
nici AICH Dob. 

ŠAH 

KRANJ 

Zorko zmagovalec novolctn^a turnirja 

ŠK Stari Mayr Kranj je organiziral že 48. tradicionalni pred-
novoletni turnir. Tekmovanje poteka vsako leto brez 
presledka, za kar si organizator zasluži vse pohvale. Tokrat 
je nastopalo 64 šahistov, ki so igrali 9. krogov švicarskega 
sistema. Zaneslj ivo je zmagal D u š a n Zorko (ŠS T o m o Z u -
pan Kranj), ki je nanizal osem zmag, zadnjo partijo pa je 
remiziral. Drugo mesto je osvoji l Matej Keršič (ŠK Stari 
Mayr Kranj) s 7,5 točke, tretji pa je bil Marjan Lužnik (ŠD Je-
senice) z osvojenimi 7 točkami. Najboljši senior je bil Uroš 
Ivanovič (ŠK Stari Mayr Kranj), ki je zasedel skupno 6. 
mesto s 6,5 točke. Prijetno je presenetil mladi 13-letni Škof-
jeločan Ga l Drnovšek (ŠS T o m o Zupan Kranj), ki je zelo 
napredoval in se že počasi kosa z najboljšimi. Osvojil je 5,5 
točke in zasedel 16. mesto. O. O . 

KICKB0K5 

KRANJ 

Klub borilnih veščin Tržič uspešen na Hrvaškem 

Na mednarodnem prvenstvu v kickboxingu Croatia open-fi-
nal fight 2008 so v konkurenci okrog 600 tekmovalcev iz 
vse Evrope uspešno tekmovali tudi člani Kluba borilnih veš-
čin Tržič. Inštruktor kluba Edin Alijagič je dosegel tretje me-
sto v semi contactu do -94 kg in tretje mesto v light contac-
tu do -94 kg v težki kategoriji. BenI Osmanoski je v low 
kicku osvojil drugo mesto v kategoriji do -86 kg. W a n d a 
Baloh je bila med članicami v disciplini fuul contact tretja. 
V kategoriji mladincev je Sašo Kostič osvojil tretje mesto v 
light contactu do -47 kg, Kasim Aidžič pa je bil četrti v semi 
contactu in v light contactu do -57 kg. M. B. 
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Košarkarski s p o r e d - V l i g i UPCTelemach je ekipa Hel iosavto-
rek že gostovala pri Epic Misel Postojna in izgubila s 83:75. 
T C G Mercator jutri gostuje pri Hopsih Polzela. V i . SKLza žen-
ske je ekipa Domžal že igrala ir z 71:80 izgubila z ekipo Ž K D 
Ježice, ekipa HIT Kranjska Gora je v derbiju 11. kroga s 74:72 
premagala vodilno ekipo na lestvici, ekipo Merkurja :z Celja. 
Košarkarice Odeje KED bodo jutri ob 17. uri v domači dvorani 
na Podnu v Škofli Loki gostile ekipo Rogaške, Triglavanke pa 
so tokrat proste. Bo pa v dvorani na Planini jutri, v soboto, z 
začetkom tekme ob 20.15 obračun v 1. B moški ligi, saj doma-
či Triglav pričakuje ekipo Konjic. Ekipa Šenčurja C P KR bo jutri 
gostovala pri Hrastniku. V 2. SKL - zahod bo ekipa Radovljice 
jutri ob 18. url gostila Tolmin, ekipa Stražišča pa se bo že ob 
15.30 pomerila z moštvom Kolpe Črnomelj. Jeseničani gostu-
jejo pri Idriji 2000. V. S. 

Hokejski spored - Medtem ko imajo hokejisti v državnem pr-
venstvu odmor, pa se bodo konec tedna nadaljevali obračuni 
v razširjeni avstrijski ligi EBEL Tako bo ekipa Acroni Jesenic 
danes ob 19.15 gostila ekipo Liwest BW Linza, ekipa Tilie Ollm-
pije pa se bo pomerila z ekipo KAC-a. V nedeljo obe slovenski 
moštvi gostujeta, saj Jeseničani igrajo v Salzburgu, Ljubljanča-
ni pa v Linzu. Jutri pa bo zanimiv obračun tudi v Kranju, kjer 
ženska ekipa Merkur Triglava Kranj v razširjeni avstrijski žen-
ski ligi DEBL gosti hokejistke iz Beljaka. Tekma v ledeni dvora-
ni Zlato polje se bo začela ob 14. uri. V. S. 

Odbojkarski spored - V i . D O L za moške že danes odbojkarji 
Astec Triglava gostujejo v Novi Gorici, kjer se bodo pomerili z 
vodilno Ekipo Prvačine. Moška ekipa Calcit Kamnika gostuje v 
Šempetru, ženska pa bo igrala v Kopru. V 2. D O L Kroparji go-
stujejo v Žužemberku, obe gorenjski ženski ekipi v 2. D O L pa 
nastopata doma - Jesenice Bled: Comet Zreče (OŠ T. Čufar, Je-
senice ob 19. uri), 2 0 K Partizan Škofja Loka : Formis Bell (OŠ 
Škofja Loka mesto ob 17. uri). V 3. D O L igrajo doma - moški -
Astec Triglav I I : Logatec (ŠD Planina, Kranj ob 17.30) - ženske 
- Pizzeria Morena : ŽOK Triglav Kranj (OŠ Žirovnica ob 17. uri) 
in Holidav Autos Bled : Solkan (OŠ Bled ob 15. uri). B. M. 
Rokometni spored - Jutri se zanimiv obračun v 1. MIK ligi za 
moške obeta v dvorani na Podnu v Škofji Loki, kjer domača eki-
pa Merkurja pričakuje ekipo Gorenja. Tekma se bo začela ob 
20. uri. V. S. 
Fk>orball spored - V premoru državnega prvenstva, zaradi ude-
ležbe reprezentance na svetovnem prvenstvu, je bila v soboto 
v Murski Soboti odigrana le zaostala tekma 5. kroga med eki-
pam Bogojine in Eirodom Škofja Loka, ki so jo prepričljivo, z 1 
: 17 dobili Ločani. V 12. krogu članskega državnega prvenstva 
za moške se bodo jutri v idrijski Modri dvorani odigrale tri tek-
me. Ob 14. uri se bosta pomerila InSport Škofja Loka in Bogo-
jina, ob 16. uri bo tekma med ekipama Polycom Brloga in Ži-
rov, ob 18. uri pa bosta palice prekrižali ekipi Eiroda in Galak-
sa. Ekipa Ljubljane bo v dvorani Franc Rozman Stane ob 20. 
uri gostila ekipo Mali Princ iz Idrije. V nedeljo se bosta v dvo-
rani Vitranc v Kranjski Gori ob 18. uri pomerili ekipi Zelencev 
in Borovnice. V. S. 

Gorenjski namiznoteniški derbi - V 1 . slovenski namiznoteniški 
ligi bo jutri, v soboto, v športni dvorani v Šenčurju potekal ob-
račun med ženskima ekipama Šenčurja in kranjskega Merkur-
ja. Tekma 9. kroga se bo začela ob 12. uri. V. S. 

Prednovoletni turnir ŠD Gorenjke - ŠD Gorenjka Lesce vabi 
vse ljubitelje šahovske igre na šahovski turnir pred novim le-
tom, ki bo v nedeljo, 21. decembra, v Restavraciji Center Les-
ce, Alpska 58. Tekmovanje se bo začelo ob 9.30 (prijave do 
9.15) in končalo predvidoma ob 13.30. Prijavnina za turnirje 
5 EUR in vključuje tudi kosilo. Informacije: Janez Petrovič, 
telefon: 04/5314 657, GSM: 041/406-369 ali elektronski na-
slov: ga.nota(g)siol.net. O . O . 

Slovenija žahira - Šahovska zveza Slovenije in ŽŠK Maribor 
LANCOM (tehnični izvajalec) organizira turnirje v počastitev 
velemojstra Vasje Pirca. Kvalifikacijski turnirji bodo potekali po 
Sloveniji v desetih slovenskih mestih. Na Gorenjskem bo že 
danes, 19. decembra, v prostorih ŠK Stari Mayr Kranj, Glavni 
trg 16 v Kranju. Finalni turnir bo potekal 26. decembra v Šent-
jurju in bo imel 28 udeležencev: po ključu: SLO velemojstri, ša-
histi z ratingom nad 2 5 0 0 , 1 0 iz kvalifikacij, 3 najboljši s hitro-
poteznega DP, 4 predstavniki kluba, 4 tujd, rezerve po pravil-
niku, podrobnosti v razpisu. Poleg tega bodo potekali ženski, 
mladinski, veteranski in VIP finalni turnirji. Več si lahko ogle-
date na spletni strani; www.sah-2veza.si/rez/0812/pirc/. O . O. 

ODBOJKA - TEKMA ENAJSTEGA KROCA 1 . DRŽAVNE 

ODBOJKARSKE UCE RADENSKA CLASSIC 

Danes, v petek, 19. decembra 2008, bo v ŠD Nova Go-
rica ob 20.30 tekma enajstega kroga odbojkarskega 
driavne^ prvenstva moških. Odbsjkaiji Astec Triglava 
se bodo pomerili z Ekipo Marchnl. Vabimo čim več 
navlja&v na novo tekmo kranjskih odbojkarjev. 

A 
istec 

http://www.corenjskiclas.si/novice/sport
http://www.sah-2veza.si/rez/0812/pirc/
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Konoplja v avtomobilu 
Pri 22-letnemu vozniku in sopotnici so blejski 
policisti našli čez sto gramov konoplje. 

SIMON ŠUBIC 

Bled - Na Bledu so polidsti 
pri 22-letnem vozniku in 
enako stari sopotnid našli 
posuženo konopljo, iz katere 
bi se dalo pridobiti do petsto 
odmerkov, ie sporodla Poli-
djska uprava Kranj (PU). Z 
njima je po domnevah poli-
dje sodeloval tudi 21-letni 
Blejec. 

Blejski polidsti so prejšnji 
. teden ustavili in kontrolirali 
22-letnega voznika osebnega 
avtomobila. Enako stara so-
potnica je med kontrolo na 
tla odvrgla večjo PVC vrečko 
s posušeno rastlino, nakar so 
polidsti postali pozorni, tako 
da so pri njiju dobili še tri 
manjše vrečke s posušeno 
rastlino in elektronsko teht-
nico. Ker so posumili, da je v 
vrečkah droga, so jih zasegli. 

ustavljenega voznika in sopo-
tnico pa pridržali. Po zasliša-
nju so pri obeh opravili tudi 
hišni preiskavi in našli še pa-
pirnat zvitek z manjšo količi-
no posušene rastline. Z ana-
lizo so ugotovili, da gre v vseh 
primerih za konopljo. Polid-
sti so je skupaj zasegli 107 
gramov, iz katerih bi lahko 
pridobili od dvesto do petsto 
odmerkov, poroča polidja. 

"Po zbranih obvestilih 
smo ugotovili, da je par pre-
povedano drogo kupoval od 
neznane osebe na območju 
Ljubljane in jo prodajal na-
prej. Pri navedenem je sode-
loval £e ai-letnik z Bleda, ki 
je bil prav tako odkrit Zoper 
vse osumljence bo na pri-
stojno tožilstvo podanih več 
kazenskih ovadb," je pojas-
nil Andrej Zakiajšdc, tiskov-
ni predstavnik PU Kranj. 

MEDVODE 

Vlomilci praznili hiši 

Neznani storilci vlomili v stanovanjsko hišo v okolici Med-
vod. Iz objekta so odnesli gotovino in prenosni računalnik, 
s tem pa lastnika oškodovali za okoli tri tisoč evrov. V 
soboto pa je neznani storilec vlomil v stanovanjsko hišo v 
Zbil/ah in odnesel za približno 1500 evrov nakita. 

KOMENDA 

Ukradli prikolico za konje 
v Komendi je izginila prikolica za prevoz konj. Prikolica je 
znamke Blumert, na njej pa je bila nameščena registrska tabli-
ca 28-1H L). Lastnika so oškodovali za okoli šest tisoč evrov. 

KRANJ 

Devetnajstletna kradljiva sraka 
v trgovini enega od trgovskih centrov v Kranju so pri kraji 
zalotili devetnajstletno dekle. V kazenski ovadbi bo pisalo, 
da si je devetnajstletnica neupravičeno prilastila izdelke 
bižuterije v vrednosti 150 evrov. Pri nečednem početju so jo 
opazili varnostniki in jo zadržali do prihoda policistov. S. Š. 

L E K A R N A V B O R O V L J A H 

+ A 
LEKARNA 

ADLERAPOTHEKE 
MAG. PHARM. JUTTA ROSIAN 

BOROVLJE -FERLACH, Hauptplatz 16 
tel. 0043/4227/2225, faks 0043/4227/2572 

e-pošta: adler@apothekeferlach.at 
wvvw.apothekeferiach.at 

Naročila za zdravi la s p r e j e m a m o 
tudi po te lefonu in faksu! 

Zdravi la iz NEMČIJE v a m b o m o 
preskrbel i v roku enega dneva! 

S ^ S B P O K L I Č I T E N A S , 
š ^ m GOVORIMO SLOVENSKO! 

Obsodili trgovce z drogo 
Na kranjskem sodišču so v sredo obsodili šesterico, ki se je ukvarjala s prepovedano drogo. 
Večina trgovine z mamili je potekala v Spodnjih Dupljah. 

SIMON ŠUBIC 

Kranj - Sodni senat kranjske-
ga okrožnega sodišča je v 
sredo zaradi poslov z drogo 
obsodil 45-letnega Dragana 
Stojanova in 22-letno LenCo 
Pogačar, ki sta nazadnje sku-
paj bivala v Spodnjih Dup-
ljah, 24-letnega Boruta Sa-
darja iz Ljubljane, Elvina Ša-
biča, Bečirja Kostiča in Moj-
co Čuk. Obtoženi so bili pro-
meta oziroma trgovine s pre-
povedanimi drogami, ki naj 
bi v prvi polo\id leta poteka-
la večinoma v Spodnjih 
Dupljah. 

Po mnenju sodnega sena-
ta, ki ga je vodila okrožna 
sodnica Marjeta Dvornik, je 
prodajo droge vodil Stoja-
nov, zato mu je prisodil dve 
leti in mesec dni zapora, do-
slej še nekaznovana Poga-
čarjeva naj bi mu samo po-
magala, zato je prejela samo 
devetmesečno zaporno ka-
zen, Sadar, ki je Stojanova 
oskrboval s heroinom, pa bo 
moral za rešetkami (če bo 
sodba postala pravnomočna) 
skupno preždeti petnajst 
mesecev. Ostali trije so jo od-
nesli s pogojnimi kaznimi, 
saj so po mnenju sodišča s 
Stojanovim izmenjavali dro-
go, metadon oziroma tablete 
apaurin in dormicum le za-

KRANJ 

Zbil trinajstletnico 
in zbežal 
v torek ob 7.45 se je na Blei-
weisovi cesti v Kranju zgodi-
la prometna nesreča, v kate-
ri je bila 13-letna deklica lah-
ko telesno poškodovana, 
povzročitelj pa je s kraja ne-
sreče pobegnil, poroča polî  
cija. Neznani voznik oseb-
nega avtomobila Volkswa-
gen Golf, sive barve, je zbil 
13-letnico, ki je pravilno pre-
čkala cesto preko prehoda 
za pešce pri avtobusnem 
postajališču "Na hribu" na 
Bleiweisovi cesti. Voznik je 
po trčenju s kraja odpeljal v 
neznani smeri, 13-letno de-
kle pa je bilo lažje poškodo-
vano. Zaradi razjasnitve do-
godka polidja poziva vozni-
ka fn morebitne očividce ne-
sreče, da pokličejo na tele-
fonsko številko 113 ali na PP 
Kranj (04/23-36-400). S. Š. 

S i l i M L L R i ; 
(2LdL£ 

H P A T R I S 

aaa^i 

Dragan Stojanov je imel v Spodnjih Dupljah "odprto* trgovino z drogo, kar ga je stalo 25 
mesecev svobode. / foio: arhiv cotoijskigias 

radi svoje odvisnosti. Šabič 
in Kostič sta bila tako obsoje-
na na šest mesecev zapora 
pogojno s preizkusno dobo 
dveh let, Čukovi pa je senat 
odmeril za polovico nižjo ka-
zen. Podobne kazni je pred-
lagala tudi okrožna državna 
tožilka Marinka Marija Jeraj. 

Pogačarjevi in Sadarju je 
sodišče pripor odpravilo, 
Stojanovu pa podaljšalo za-
radi ponovitvene nevarnosti. 
"Ponovitvena nevarnost je 

pri obdolženem Stojanovu 
podana zaradi velikega obse-
ga izvršenih dejanj, sodišče 
pa ni moglo spregledati tudi 
njegove predkaznovanosti, 
ki je kar izstopajoča," je po-
jasnila sodnica. Obrazložila 
je še, da se je v sodnem po-
stopku pokazalo, da je polid-
ja pri preiskovanju obravna-
vanih kaznivih dejanj ravna-
la zakonito, zato dvoma o 
predstavljenih dokazih ni, 
obdolžene pa so dodatno 

obremenile tudi nekatere 
priče. "Pri izpovedbah odje-
malcev smo se sKer soočili s 
klasično situadjo: bolj ko so 
spraševani, manj želijo pove-
dati. Posamezniki so kljub 
temu pritrdili, da so drogo 
kupovali pri Stojanovu in 
Pogačarjevi, s tem da je bila 
vloga Pogačarjeve omejena 
na pomočniško dejavnost, je 
pa drogo včasih tudi sama 
prodala," je še razložila sod-

Roparja zvezala urarja 
Predrzna roparja sta v ponedeljek pozno popoldne oropala kranjsko 
urarno. Na jeseniški avtocesti neznanca vozniku ukradla dva tisoč evrov. 

SIMON ŠUBIC 

Kranj - Predrznost kriminal-
cev je očitno vse večja, saj se 
ne bojijo ropati niti pred no-
som policistov. V ponede-
ljek nekaj pred 18. uro $ta 
namreč neznana storilca, 
pokrita s kapucami in zakri 
ta z rutami preko obraza, 
vstopila v poslovne prostore 
urame Šegregur na Koroški 
cesti v Kranju, tik ob turi 
stično informadjskcm ccn 
tru in lučaj od sedežev poli-
djske uprave in policijske 
postaje Kranj. 

Kranjskemu urarju Dragu 
Šegregurju je eden od ropar-
jev zagrozil s pištolo, ga pri-
silil, da je legel na tla, nato pa 
sta ga napadalca zvezala z le-
pilnim trakom. Zatem sta iz 
vitrin in predalov začda po-
birati ročne ure, urarju pa 
sta iz denarnice vzda še ves 
denar. Pregnah ju je šele na-
ključna stranka, ki je med 
ropom vstopUa v uramo. Ro-
parja sta najbrž s kraja po-
begnila peš. 

Roparja sta v ponedeljek udarila v urami, ki stoji v bližini 
policijske stavbe v Kranju. / FOTO: TM> DOM 

Policisti te dni poizvedu-
jejo tudi za neznanima mo-
škima, ki sta v sredo na avto-
cesti mimo Jesenic okradla 
voznika osebnega vozila. 
Okoli pol četrte popoldne sta 
neznanca pred izvozom 
Lipce s pretvezo, da imata 
okvaro na vozilu, ustavila 
voznika, ki je tedaj pripeljal 
mimo. Eden od njiju je za-
motil oškodovanca, drugi pa 
je neopazno iz avtomobila 

odvzd torbico, v kateri je bilo 
dva tisoč evrov. Polidja poro-
ča, da je moški, ki je zamotil 
oškodovanca, govoril nem-
ško, visok pa je približno 180 
centimetrov. Drugi je nekoli-
ko višji, na glavi pa je nosil 
kapo s ščitnikom. 

Polidja domneva, da sta 
storilca oškodovanca pred 
tatvino opazovala na bencin-
skem servisu, kjer je dotočil 
gorivo, nato pa mu sledila. 

mailto:simon.subic@g-glas.si
mailto:adler@apothekeferlach.at
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Povezovanje z Abanko je aktualno, nadaljujejo se razgovori med upravama bank, glavnimi lastniki, z idejo so dokaj 
natančno seznanjeni v Banki Slovenije, dogovorjeni pa so tudi že sestanki s pristojnima ministroma v aktualni 
vladi. Ne glede na to, kakšen bo postopek združevanja, bi rad zelo jasno povedal, da proces povezovanja nima 
elementov sovražnega prevzemanja, pravi Gorazd Trček, predsednik uprave Gorenjske banke. 

Združitev e ored vra 
G O R A Z D TRČEK, PREDSEDNIK UPRAVE G O R E N J S K E BANKE 

MARIJA VoLČjAK 

Letos ste odpovedali tradici-
onalno prednovoletno sre-
čanje imetnikov zlatih kar-
tic Activa, zadnja leta je bilo 
na Brdu, zakaj ste se tako 
odločili? 

"Odločitev o odpovedi tra-
dicionalnega srečanja je bila 
zagotovo težka. Razlogov za-
njo pa kar nekaj, pri čemer 
je bil temeljni ta, da v Go-
renjski banki želimo pozor-
nost namenjati celotni 
strukturi naših strank, to pa 
pomeni tudi različnost pri-
stopa do fizičnih in pravnih 
oseb. Srečanja bodo zato 
bolj prilagojena strukturi ko-
mitentov in začetek je bil že 
poskus Evropskega poslan-
skega večera, ki je bil name-
njen predvsem podjetjem. 
Seveda bodo srečanja pred-

vsem tematska, lokadje ver-
jetno različne, vse pa prila-
gojeno ekonomskim razme-
ram. Nenazadnje smo ban-
ka s posluhom in tudi za-
ostrene gospodarske razme-
re smo dokaj hitro zaznali in 
tudi odpoved srečanja je tre-
ba razumeti kot jasno sporo-
čilo: v banki bomo na vseh 
področjih ravnali tako, da 
bomo ostali stabilna, visoko 
likvidna, kapitalsko močna 
in zaupanja vredna banka. 
Bolj kot s srečanji, želimo 
naše komitente navduševati 
z visoko kakovostjo storitev, 
konkurenčnimi pogoji, z ak-
tivnim vključevanjem v raz-
reševanje vsebin, ki so nujne 
za čim boljšo kvaliteto življe-
nja na območju, kjer deluje-
mo: kultura, zdravstvo, hu-
manitarne dejavnosti in še 
bi se našlo." 

Vodenje Gorenjske banke 
ste prevzeli spomladi, jese-
ni se je začela recesija, kako 
se odraža v banki? 

"Ne poznam prav veliko 
resnih poslovnežev, ki bi v 
teh razmerah lahko izjavili, 
da trenutnih svetovnih raz-
mer v poslovanju družbe, ki 
jo vodijo, ne občutijo. Inter-
vencije centralnih bank in 
vlad v Evropi in Združenih 
državah Amerike dosegajo 
obsege, ki so bili še pred pol 
leta nepredstavljivi, ukrepi so 
usklajeni, pa še ni pravih 
učinkov. To sicer ne more 
biti znak za paniko, zagotovo 
pa kaže na to, da je težava res-
na. Ključno ostaja zaupanje 
in za Gorenjsko banko lahko 
tečem, da sta se predvsem v 
preteklosti mnogokrat očita-
na konzervativnost in previd-
nost izkazali kot nesporni 

kvaliteti, ki danes Gorenjski 
banki omogočata, da nemo-
teno izvaja svoje poslanstvo. 
Prindpi presojanja bonitet 
ostajajo nespremenjeni, le ri-
zičnost okolja in s tem posa-
meznih dejavnosti, podjetij 
in posamičnih projektov po-
menijo, da nekomu sredstva 
postanejo nedostopna, da 
večje tveganje pomeni višje 
pribitke, da se ročnost odo-
brenih kreditov krajša in da 
ob kreditu v banld bolj agre-
sivno kot doslej ponudimo še 
druge bančne storitve." 

Kako bo po vaši oceni re-
cesija prizadela gorenjsko 
gospodarstvo? 

"Dejstvo je, da je tudi go-
renjsko gospodarstvo vezano 
na izvoz in če v glavnih uvoz-
nicah naših produktov napo-
vedujejo recesijo, bo zagoto-

"Nenazadnje 
smo banka s 
posliihom in 

tudi zaostrene 
gospodarske 

razmere smo 
dokaj hitro 

zaznali in tudi 
odpoved 

srečanja je 
treba razumeti 

kot jasno 
s p o r o č i l o . " Gorazd Trček, predsednik uprave Gorenjske banke / FOTO: TINA OOKL 

vo tO imelo vpliv tako na ob-
seg poslovanja in zaposleno-
sti kot tudi na dosežene re-
zultate gorenjskih podjetij, 
seveda r ^ č n o od dejavnosti 
do dejavnosti. Tisti, ki so iz-
koristili leta visoke rasti, ko je 
bilo zaradi visoke konjunktu-
re nekoliko lažje osvajanje 
novih trgov, tisti, ki so nad-
povprečno vlagali v razvoj no-
vih produktov in tehnologij, 
bodo zagotovo lažje prebrodi-
li obdobje upočasnjene rasti. 
Najbolj težko bo zagotovo ti-
stim, ki so se na valu visoke 
rasti svetovnega gospodar-
stva uspavali. Zagotovo se 
bomo morah sprijazniti z 
nižjimi stopnjami rasti, nižji-
mi donosi na kapital, spre-
meniti odnos do varčevanja 
in okolja, zagotovo bomo 
tudi nekoliko spremenili naž 
sistem vrednot Tudi kakšne 
poteze multinacionalnih 
družb sc nam bodo lahko 
zdele nerazumljive, saj bo 
njihov dlj maksimiranje do-
bička in če bo to pomenilo 
selitev proizvodenj v cenejša 
okolja, sem prepričan, da se 
bodo o tem zelo hladnokrvno 
odločili. Prag tolerance za ne-
učinkovito, nedonosno po-
slovanje se bo nenazadnje 
tudi s spremenjeno lastniško 
strukturo vztrajno zmanjše-
val, tudi na Gorenjskem." 

Kako ocenjujete dosedanje 
ukrepe države in Banke Slo-
venije? 

"Doslej pripravljeni in 
sprejeti ukrepi so dobra plat-
forma. Reakdje vlade ob od-
lični asistend Banke Sloveni-
je so bile primemo hitre, dej-
stvo pa je, da so v državah, 
kjer so hitreje zaznali resnost 
razmer in niso gradili zgolj 
na domnevah, da je njihov 
gospodarski sistem imim na 
svetovna dogajanja, določene 
ukrepe sprejeli hitreje. Niso 
jih samo sprejeli, jih že tudi 

• 12. stran 
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POGOVOR Razgledi 

Za delovanje javnega zavoda Triglavski narodni park bo v prihodnjem letu na voljo 1,7 milijona evrov, kar je po 
oceni vodstva zavoda premalo za normalno delovanje. 

Čaka O na nov zakon o TN 
MARIJA MARKEŠ, DIREKTORICA JAVNEGA ZAVODA TRIGLAVSKI NARODNI PARK 

MATEJA RANT 

"Pripravili smo 
simulacijo, ki je 
pokazala, da bi 
nam 170 tisoč 

evrov 
dodatnega 

denarja 
omogočilo, da 

ne delujemo po 
varčevalnem 

programu, torej 
da bomo lahko 

izvajali 
določena 

izobraževanja 
in določene 
programe v 

večjem 
obsegu." 

Svet javnega zavoda Tri-
glavski narodni park je pred 
časom sprejel program dela 
in finančni načrt za prihod-
nje leto. Med prednostnimi 
nalogami so si med drug im 
zastavili tudi nadal jevanje 
dela pri pripravi novega zako-
na o Triglavskem narodnem 
parku. Za delovanje bodo si-
cer imeli na voljo 1,7 mili jona 
evrov, kar pa po oceni vod-
stva n e bo dovolj za normal-
no deloianje. Zato so se odlo-
al i, da bodo o razmerah ob-
vestili tudi pristojnega mini-
stra, je razložila direktorica 
javnega zavoda Triglavski na-
rodni p i rk Marija Markeš. 

Pred časom ste sprejeli fi-
nančni načrt za prihodnje 
leto. Po oceni naj bi bilo de-
narja premalo za nemoteno 
delovanje. Kako je prišlo do 
tega? 

"V okviru priprave finanč-
nega načrta s m o ugotovil i , 
da bo zaradi novega si.stema 
plač v javnem sektorju v pri-
h o d n j e m letu, ko je predvi-
d e n o dvakratno povišanje , 
prišlo do tega, da se bodo pla-
če skupaj povečale za 15 od-
stotkov, kar n a m bo odvzelo 
določen del predvidenega de-
narja za prihodnje leto. Pro-
račun s m o namreč priprav-
ljali n a podlagi starih predpo-
stavk o plačah." 

Koliko denarja bi torej še 
potrebovali, da bi zagotovili 
normalno delovanje zavo-
da? 

"Pripravili s m o simulacijo, 
ki je pokazala, da bi n a m 1 7 0 
tisoč e\TOv dodatnega denar-
ja omogoči lo , da n e deluje-
m o po varčevalnem progra-
m u , torej da bomo lahko iz-
vajali določena izobraževanja 
in določene programe v več-
j e m obsegu. Razen dveh veli-
k ih centrov na Bledu in v 
Trenti i m a m o v upravljanju 
še okrog petdeset m a n j š i h 
objektov, Id jih prav tako po-
skušamo v z M e v a t i . Deset ti-
soč evrov za naložbe, kolikor 
n a m jih n a m e n i država, je 
zato smešna vsota. V prete-
klih letih s m o sredstva zago-
tavljali tudi s pomočjo evrop-
skih projektov, zdaj, k o ni 
razpisov, pa tega ne m o r e m o 
nadaljevati, zato s m o načrto-
vali samo nujne stvari." 

Kaj to pomeni? 
"V pr ihodnjem letu s m o 

predvideli zgolj posodobitev 
in nadgradnjo računalniške 
mreže ter pokritje nekaterih 
stavb. Obenem s m o naraču-
nali, pri čemer s m o se zelo 
omejevali in n ismo nič preti-
ravali, da bi potrebovali še 
najmanj 8 0 tisoč evrov dodat-
n ih sredstev za opremo za 
nadzornike. Razen tega je od-
prta še ena zgodba, to so služ-
beni avtomobili. Poskušamo 
biti racionalni in nadzorniki 
uporabljajo tudi lastne avto-
mobile, a s m o zaradi tega že 
imeli težave, ker so se ljudje 
pritoževali, da jih je kaznoval 
nekdo, ki je izstopil iz lastne-
ga avtomobila, čeprav je bil v 
uni formi . S m o namreč tudi 
prekrškovni organ in i m a m o 
zato stik s s trankami Razen 
tega se naši nadzomiki vozijo 
po zahtevnih terenih, zato s o 
avtomobili p o m e m b e n del 
naše materialne osnove. Lani 
s m o morali tri ali štiri avto-
mobile, stare deset in več let 
odpisati in jih je zdaj nujno 
treba nadomestiti. Tudi za to 
bi rabili še dodatnih 50 ali 6 0 
tisoč evrov." 

Bodo zaradi pomanjkanja 
denarja katere dejavnosti 
okrnjene? 

"Po tem programu, ki s m o 
si ga zasta^^, bodo nekatere 
stvari okrnjene v nadgradnji, 
n e pa vsebinsko. R e d m o pri 
p r o g r a m u mlad i nadzornik 
n a m bo zmanjkalo denarja, 
da bi jih i>eljali v kak mladin-
ski planinski center, denarja 
n e lx) tudi za zunanje preda-
vatel je ... Č e se zadeve ne 
b o d o uredile , b o m o v tem 
zelo omejeni. Doslej s m o ve-
liko stvari speljali tudi s po-
močjo e v r o p s l ^ sredstev, a 
prihodnje leto bo v tem smis-
lu 'nesrečno', ker n e bo raz-
pisov." 

I m a nova vlada več posluha 
za vaše težave v primerjavi s 
prejšnjimi, tudi kar se tiče 
sprejemanja novega zakona 
o Triglavskem narodnem 
parku? 

"Zadovol jna sem, da je v 
koal ic i jski pogodbi z e n i m 
stavkom omenjeno tudi pri-
zadevanje, ki naj bi ga kaza-
la ta vlada za ohranjanje ob-
moči j Nature 2 0 0 0 , v sklo-
p u tega pa n a j bi prouči l i 
tudi možnosti za nov zakor. 

Direktorica javn^a zavoda Triglavski narodni park Marija 
Markeš /Foto:co>M<)itav« 

o T N P . Upaim, da je to neka 
zaveza, da se stvari uredijo. 
N a zadnj i se j i sveta s m o 
sprejeli tudi sklep, da se no-
v e m u okol jskemu minis t ru 
predstavi tako težave kot do-
bre strani in b o m o videli , 
k a k o se bodo stvari napre j 
razvijale. Res je že čas, da ta 
n a š a zavarovana o b m o č j a 
v z a m e m o resno in vzposta-
v i m o raven, da bodo dobro 
fimkdonirala." 

Kaj je ta čas največja težava? 
"Največja težava je to ved-

no novo pisanje zakona, zara-
di česar se eni in isti konflikti 
sprožajo vedno znova. In po-
tem vedno čakamo, da bo 
nov zakon to.i iredil . T o ni 
samo naporno, ampak škodi 
tudi odnbsora Na lokalnem 
nivo ju se prepiramo o stva-
reh, na katere ne m o r e m o 
vplivati. Vedno znova se odpi-
ra zgodba Vogla, pa Bohinj-
skega jezera.. . Ko se že dogo-
vorimo, spet odložimo, in ko 

znova začnemo, izbruhne de-
set novih težav, ki poslabšuje-
jo položaj. Upam, da bo novi 
minister izpeljal stvari v zvezi 
z zakonom o Triglavskem na-
rodnem parku, in tudi če ne 
bo v s e m pogodu, je veliko 
laže razpravljati o posamez-
nih stvareh, n e pa tako kot 
zdaj, ko razpravljamo o v s e m 
in se vsi na v se spoznamo. 
Od novega ministra pričaku-
j e m tudi, da bo sprejel držav-
n e ureditvene načrte za ob-
močja, kot je Pokljuka, k jer jc 
veliko različnih interesov in 
bo zato težko priti do dokonč-
n i h odločitev. U p a m , da bo 
imela nova vlada tudi več za-
upanja v svoje lastne usluž-
bence. Občutek i inam, da kot 
državni uslužbenci n i m a m o 
nikol i prav. Ž e l i m , da pod-
prejo naše strokovne predlo-
ge ali pa jih vsaj skupaj pre-
tresemo." 

S k o z i r a z p r a v o ste zavzel i 
hidi stališče, da bo s pristoj-

n i m i ministrstvi treba raz-
čistiti dileme glede 25 tisoč 
hektarov velikega območja, 
kjer se lov ne iz\aja. Kaj je 
ta čas najbolj sporno? 

"V o s r e d n j e m o b m o č j u 
parka je 25 t isoč hektarov 
i z ločen ih za p o s e g e lova . 
T a m se d iv jad i ne s tre l ja , 
a m p a k se izvaja zgol j nad-
zor in drugo, kar je potreb-
no za upravl janje z divjadjo. 
Lovska zveza Sloveni je ozi-
r o m a nj ihov predstavnik v 
svetu T N P je izpostavil dile-
m o , ali j e ta ureditev v tem 
območju pravilno zakonsko 
ure jena. Najpre j je namreč 
to ure ja la začasna odločba 
k m e t i j s k e g a min i s t r s tva , 
leta 2 0 0 0 pa so v zvez i s 
t e m sprejel i novo odločbo. 
Z a r a d i s p r e m e m b e zakona 
o lovu pa lovska zveza 
m e n i , da te odločbe n i so več 
veljavne in bi se mora l obi-
ča jen odvzem divjadi odvi-
jati tudi n a teh območj ih . " 

Kako boste to rešili? 
"O tem s m o veliko debati-

rali. Po m n e n j u predstavnika 
lovske zveze naj b i tudi za-
k o n o ohranjanju narave do-
ločal, da je te zadeve treba 
urediti , s posebnim zako-
n o m , ki opredeljuje zavaro-
vano območje, torej z zako-
n o m o T N P . Predstavnik 
zveze je že v m a j u zahteval, 
da se te pravne dileme razči-
sti jo med T N P , ministr-
s t v o m za okol je in prostor, 
ministrstvom za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, lov-
sko zvezo in zavodom za 
gozdove. Najprej s m o za 
nmenje poprosili obe minis-
trstvi, ki sta v začetku no-
vembra posredovali nmenje, 
da omenjene odločbe veljajo, 
saj v starem zakonu o T N P to 
n i urejeno, po drugi strani pa 
je novi zakon v stalni pripra-
vi. Zato s m o sklenili , da je 
treba s posvetovanji nadalje-
vati in dokorično uredit i te 
zadeve. Str in jam se, da je 
pravo mesto za to edino za-
kon, v k a t e r e m s m o ž e pri 
zadnjem pisanju predvideli 
določene stvari, pri katerih 
s m o se približali s ta l iščem 
lovske zveze, da bi n a tem 
območju še bolj redno pre-
verjal i zdravstveno stanje 
div jadi Njihov glavni očitek 
je namreč , da so posledica 
neodstrela g a m s j e gar je in 
težave, Id iz izhajajo iz tega." 



POGOVOR Razgledi 

Romana Jordan Cizelj, diplomirana inženirka elektrotehnike, magistrica in doktorica jedrske tehnike, je od leta 
2004 poslanka stranke SDS v Evropskem parlamentu. Tudi tam je zadolžena za zahtevna področja od energetike, 
telekomimikadj in raziskav do podnebnih sprememb. 

odnebne soremembe so IZZIV 

"Podnebne 
spremembe so 
res pomemben 
globalni izziv in 

kot tak so se 
pojavile v 

začetku 
lanskega leta, 
ko je skupina 
medvladnega 

panela, ki jo 
sestavlja stotine 

svetovno 
znanih 

znanstvenikov, 
objavila, da se 

podnebne 
spremembe res 

dogajajo in da 
so posledica 

antropogenih 
dejavnosti. " 

R O M A N A J O R D A N C I Z E L J , P O S L A N K A V E V R O P S K E M PARLAMENTU 

DANICA ZAVKI. ŽLEBIR 

Kako ste se znašli na podro-
čjih, ki veljajo za pretežno 
moška? 

"To je res bolj moški svet, 
a takrat ko se človek odloča 
za poklic, je pomembno, da 
čim bolj prisluhne sam sebi 
in ne upošteva, kakšni so 
družbeni klišeji. Kadar se o 
tem pogovarjam z mladimi, 
jim rečem, naj ne sprejema-
jo tega, kar jim družba vcep-
lja, kaj je primemo za fante 
in kaj za dekleta. Prisluhnejo 
naj sami sebi, kar jih zani-
ina, in sledijo naj svojo smer. 
In še to, da mora Človek po-
četi stvari tudi s srcem, ne 
samo za denar, kar ga veseli, 
le tako je lahko zadovoljen in 
ustvarjalen. Zakaj pa se mo-
ramo potem učiti vse pred-
mete, in ne le tiste, ki nas ve-
selijo, pogosto rečejo mladi. 
Če veš, kaj bi rad in v katero 
smer bi š d , moraš vedeti, da 
je p o l ^ tistega, kar te veseli, 
treba narediti tudi kaj takšne-
ga, kar ti ni v veselje." 

Pa ste v svoji poklicni karie-
ri naleteli na kake ovire za-
radi svojega spola? 

"Niti nisem določenim ovi-
ram poskušala pripisati, da 
so sc pojavile zaradi tega, ker 
sem ženska. V vsakem pokli-
cu, povsod, kjer hoče človek 
kaj narediti, se pokažejo tudi 
ovire, ki jih je treba preskoči-
ti. Na takšen način sem se 
vedno lotevala svojega stro-
kovnega dela. Res je, da smo 
ženske različne od moških in 
da ima to določene posledice 
v načinu našega delovanja, še 
posebej, če se odločimo tudi 
za družino, kajti v teh prime-
rih imamo več stvari, Id so za 
nas pomembne, .in v določe-
nih obdobjih moramo po-
stavljati določene prioritete. 
Ko so otrod manjši, se mora 
ženska verjemo odreči vsaj 
delu svojih profesionalnih 
aktivnosti. Ob tem pa lahko 
pridobi bolj celovit pogled na 
svet in poveča svojo odgovor-
nost Poleg mojega osebnega 
pogleda pa se pojavljajo tudi 
statistične številke, kakšna je 
situadja na področju enakih 
možnosti med moškimi in 
ženskami. Če gledamo ude-
ležbo žensk na vodilnih po-
ložajih v družbi, njihovo pla-
čo, politično udejstvovanje. 

vidimo, da je žensk tu manj, 
kar kaže na določen družbe-
ni vzorec, v katerem obstaja-
jo določene ovire in da se 
moramo resno lotiti odprav-
ljanja teh ovir, ki se postavlja-
jo posebej ženskam." 

Kako gledate na udeležbo 
žensk v politiki glede na to, 
da tudi sami sodelujete v 
politiki? Kot evropska po-
slanka sicer sodite v sloven-
sko delegacijo, kjer so žen-
ske dokaj enakovredno za-
stopane. 

'Ravno to je bil prvi pri-
mer, ko smo v Sloveniji uve-
dli ženske kvote in med po-
slanci so štirje moški in tri 
ženske. Glede na to, kako 
smo se vsi uvedli v delo v ev-
ropskem parlamentu, se 
v i^ , da tako moški kot žen-
ske uspešno zastopamo in-
terese Slovenije v Evropskem 
parlamentu. Slovenija pa 
ima glede zastopanosti 
žensk ravno v politiki naj-
slabše kazalce. Na področju 
gospodarstva, pri udeležbi 
menedžerk, na področju vi-
sokega šolstva, pri plačni po-
litiki, je v primerjavi z dmgi-
mi članicami EU kar dobro 
uvrščena. Na področju politi-
ke pa smo kar na repu unije 
in to ni dobro. Ni dobro zato, 
ker politika določa nek okvir 
delovanja, določa dl je druž-
be, strategije in aktivnosti, 
zato je dobro, da sta tu oba 
spola vsaj približno enako-
vredno zastopana. To določa 
tako interese kot način dela." 

Boste naslednje leto po izte-
ku mandata spet kandidira-
li na evropskih volitvah? 

"To d d o mi še vedno pred-
stavlja izziv in z veseljem bi 
še sooblikovala evropske po-
litike. Zavedam pa se, da to 
ni odvisno le od mene, pač 
pa tudi od odločitev, Id jih bo 
sprejela stranka, in tudi od 
odločitve volivk in voUvcev. 
Sama pa sem pripravljena z 
veseljem delati še en man-
dat" 

Na posvetu o kmetijstvu na 
Bledu ste nedavno nastopili 
z razpravo o podnebnih 
spremembah. Kakšen od-
nos do tega zavzema Evrop-
ska unija, kakšne ukrepe 
pripravlja? 

"Podnebne spremembe so 
res pomemben globalni izziv 
in kot tak so se pojavile v za-
četku lanskega leta, ko je sku-
pina medvladnega panela, ki 
jo sestavlja stotine svetomo 
znanih znanstvenikov, obja-
vila, da se podnebne spre-
membe res dogajajo in da so 
posledica antropogenih de-
javnosti. Dejali so, da če se 
želimo izogniti katastrofal-
nim učinkom, moramo ukre-
pati takoj in že z letom 2015 
začeti zmanjševati globalne 
izpuste toplogrednih plinov. 
Evropska politika se je odzva-
la na to alarmantao poročilo 
tako, da smo podnebne spre-
membe postavili v osrčje svo-
jih politik. Tako smo potrdili 
tako imenovane dl je 20-20-
20 o bolj učinkoviti rabi ener-

gije, ki govorijo o tem, da mo-
ramo povečati ddež obnovlji-
vih virov energije in da mora-
mo do leta 2 0 2 0 zmanjšati 
izpuste toplogrednih plinov 
vsaj za 2 0 od.<!totkov, oziroma 
v primeru mednarodnih do-
govorov za 30 odstodcov. Na 
podlagi te zaveze je bil obliko-
van prvi zakonodajni paket 
tako imenovani energetsko 
podnebni paket ki že obra-
vnava konkretne akd je in 
spodbude na evropski ravni 
in deloma se to prenaša že na 
državni nivo. Sestavljen je iz 
štirih zakonodajnih doku-
mentov in v evropskem par-
lamentu in v svetu poteka o 
njih intenzivna razprava. Pri-
čakujem in upam, da bo za-
konodaja sprejeta še do kon-
ca tega mandata, torej do 
maja naslednjega leta. Poleg 
teh dokumentov pa priprav-
ljamo v evropskem park-
mentu tudi strategijo, kako 
po letu 2012 , ko Kjotski pro-
tokol ne bo več v veljavi. To je 
strategija, ki naj kaže jasno 
smer v rasdičnih sektorjih, 
kjer oblikujemo evropske po-
litike. Jasno je torej, da vklju-
čuje tudi kmetijstvo. To je 
eden velikih onesnaževalcev, 
kajti prispeva 13,5 odstotka 
vseh izpustov v EU, ob upoš-
tevanju dcgradadjc zemlje 
pa je prispevek kmetijstva k 
izpustom kar 30-odstoten. 
Glavne usmeritve, ki smo jih 
oblikovaU v tem odboru, se 
dotikajo področja obdelova-
nja zemlje, ravnanja z vodni-
m i viri, ribištva, živinoreje, 
gozdov. O teh politikah bomo 
glasovali v parlamentu in 
bodo tako postali tudi uradni 
predlogi EU." 

Kako podnebne spremem-
be že sedaj vplivajo na naie 
Življenje? 

"Zato da ukrepamo, mora-
mo imeti jasne podatke o 
tem, kako podnebne spre-
membe vplirajo na naše živ-
ljenje in znanstveniki so nam 
jih dali. Pravijo, da se je pov-
prečna temperatura na Zem-
lji povečala za 0,7 stopinje 
Celzija. To povišanje je rela-
tivno majlino, a gre za neko 
povprečje, ki kaže na nekate-
re presežke, ki se dogajajo na 
Zeml j i To povišanje povzro-
ča ekstrerrme vremenske po-
jave, Id se že dogajajo in po-
sledica katerih je tudi hudo 

trpljenje ljudi, denimo suša 
lani v Evropi, neurja, poplave 
v Evropi in svetu, ^ s t i v Azi-
ji, ki je še posebej občutljivo 
območje, ne le zaradi škode 
na pridelkih, pač pa denimo v 
Bangladešu tudi problem za-
soljevanja zemlje. Afrika in 
južni del zemeljske oble sta 
tista dela sveta, ki že sedaj do-
življata najtežje posledice 
podnebnih sprememb. 
Znanstveniki ugotavljajo, da 
so posledice teh sprememb 
ocenili izredno konzervativ-
no in da vsi podatki o narav-
nih pojavih, ki se dogajajo, 
kažejo, da bodo te posledice 
še bolj drastične." 

Omenjale podnebno-enet-
getski paket. Kakšne so v 
luči podnebnih sprememb 
usmeritve Evropske imije 
na področju energetske po-
litike? 

"Cilj je, da se zmanjša po-
raba fosilnih goriv. To lahko 
storimo tako, da izboljšamo 
učinkovito rabo energije (za 
2 0 odstotkov do leta 2020). 
Drugi ukrep je, da se ener-
getsko mešanico Evropske 
unije obogati in se v njej 
zmanjša uporaba fosilnih 
goriv, kot sta nafla in plin in 
da se bistveno poveča delež 
obnovljivih virov energije 
(sončne, vetrne, biomase, 
geotemialne energije). Tretji 
ukrep pa so aktivnosti na po-
dročju uporabe premoga. 
Slednji vir energije je izred-
no razširjen v svetu in se mu 
svet in Evropa ne bosta mo-
gla odreči. Zato namenjamo 
velike napore, da se razvije 
tehnologija čistega premo-
ga. Je izredno zahtevna, 
mora biti ves čas pod nadzo-
rom strokovnjakov, terja pa 
tudi veliko finančnih sred-
stev. Naša zaveza je, da 
bomo razvijali dvanajst pi-
lotnih projektov in poskrbe-
li, da takšna tehnologija čim 
prej postane konkurenčna 
in se začne uporabljati. To 
ne velja le za Evropo, tudi za 
ostali svet, saj je denimo Ki-
tajska lani postala največja 
onesnaževalka v svetu, ima 
ogromne zaloge premoga, s 
sodelovanjem pa moramo 
doseči, da ne bodo vlagali v 
gradnjo klasičnih termoe-
lektrarn, pač pa bodo tudi 
oni začeli uporabljati moder-
no tehnologijo." 



POGOVOR , Razgledi 

"Ker se 
nezadržno 

bližajo 
praznični 

dnevi, bralkam 
in bralcem, 

našim zvestim 
komitentom in 

tistim, ki se 
bodo za to ob 

naši vabljivi 
ponudbi šele 

odločili, želim 
mimo, radostno 

praznovanje 
Božiča, vesel 

zaključek leta 
2008, v letu 

2009 pa veliko 
sreče, zdravja 

ter prijetnih 
novic iz 

Gorenjske 
banke, banke s 

posluhom." 

pospešeno izvajajo. Krizne 
razmere so pokazale še ne-
kaj, pravila ravnanja, ki velja-
jo za vse članice evrske mo-
netarne unije, so odlična za 
normalne razmere, v trenut-
nih razmerah pa vsaka Člani-
ca išče svoje, l e t n i m razme-
ram prilagojene rešitve in 
večja, močnejša, ko je člani-
ca, bolj izvirne so lahko rešit-
ve in manj kritik doživijo. 
Tudi pomoč posamezni p a -
nogi je razumevana različno, 
od tega, da je v enem prime-
ru razumljena kot nedovolje-
na intervencija države, ki po-
meni kršitev pravil konku-
rence, v drugem pa, da gre 
pač za ukrep, ki je nujen za 
rešitev celotnega gospodar-
stva, če ne celo ključnega po-
mena za preprečitev bankro-
ta kar cele države. Tekoče ak-
tivnosti naše vlade in kriz-
nega štaba ministrov razu-
m e m predvsem kot zadnje 
priprave pred sprožitvijo do-
mišl jenih mehanizmov, ki 
bodo slovenskemu bančne-
m u sistemu in posledično 
gospodarstvu zagotovili pre-
potrebno likvidnost Pričako-
vanja nas vseh so, da postop-
ki ne bi dobili preveč biro-
kratsko administrativnega 
naboja. Dejstvo je, da je po-
ložaj bank zelo različen in 
zato bodo tudi njihovi/naši 
odzivi različni. Izkoriščena 
državna poroštva bodo med 
drugim pomenila resne 
omejitve pri dividendni poli-
tiki, plačah in nagradah, a 
ver jamem, da to ne bodo 
glavna vodila pri odločitvah o 
najeniu poroštva." 

Verjetno so vam porasli de-
poziti, kako ocenjujete tek-
movanje bank pri obrestnih 
merah, kar je že pokaral gu-
verner dr. Marko Kranjec, 
verjetno gre pri tem za pro-
blem jamstva, ki ga je Banka 
Slovenije dala za vse vloge? 

" R a z m e r e na d e n a r n e m 
trgu so nenavadne, politika 
obrestnih mer pa odraz raz-
ličnega položaja posamez-
ne banke. Prioritete bank so 
različne, naša je na podro-
čju občanov zelo jasna, z 
atraktivno ponudbo za de-
pozite ročnosti do 1 8 0 dni 
želirno v banko privabiti 
varčevalce, ki bodo sledili 
dva cilja: relativno v isoko 
obrestno m e r o in visoko 
fleksibilnost pri razpolaga-
nju z vezanimi sredstvi . 
Jamstvo države, ki ga ome-
njate, zagotovo ni problem, 
to je bila zagotovo edino 
prava poteza in je v trenut-
nih razmerah uvel javl jen 
vzorec Evrope, zato bi bilo 
hudo narobe, če ga n e bi 
pravočasno prevzeli tudi v 
Sloveniji. Ob stabilizaciji na 
finančnih trgih in povrnitvi 
zaupanja se bo po moji oce-
ni jamstvena shema spre-
menila." 

Kakšen je letošnji poslovni 
reziiltat Gorenjske banke? 

"V Gorenjski banki želi-
m o v svoji miselnosti in rav-
nanjih biti zmagovalci, in 
doseženi rezultati naj bi to 
odražali. Zaradi tega je jasna 
naša stalna težnja za izbolj-
ševanju doseženega, a ko se 
borzni trgi v enem letu zru-
šijo za skoraj 6 0 odstotkov, 
ko tuje banke zaradi lastnih 

sanacij niso sposobne izpol-
niti svojih obljub, je tudi re-
zultat, ki bo slabši od lanske-
ga in blizu načrtovanega, po 
m o j e m m n e n j u dober. 
Končna ocena je sicer stvar 
presoje lastnikov. Rezultat je 
predvsem obet, da ima ban-
ka pr imerne odgovore na 
trenutne razmere na finanč-
nih trgih, da ima ustrezen 
razvojni potendal, hkrati pa 
je lahko tudi svojevrsten 
opomin, da je treba zelo ten-
kočutno ravnati s komitenti. 
Samo posluh, ob veliki meri 
inovativnosti, novih idejah, 
ob hkratnem osvajanju no-
vih trgov in tržnih segmen-
tov in jasnem upoštevanju 
zlatih pravil tradicionalnega 
bančništva, so kombinacija, 
ki vodi do uspeha. Če pa do-
damo še strokovnost ekipe, 
iz jemno pripaden kolektiv 
ter lastnike, ki imajo dolgo-
ročen koncept razvoja ban-
ke, potem s m o zanesljivo 
sposobni učinkovito odgovo-
riti tudi na krizne razmere." 

Kakšne dividende lahko za 
letošnje leto pričakujejo 
lastniki? 

"Kakšne pričakujejo naši 
lastniki, verjetno ni težko 
uganiti, verjamem pa, da bo 
tudi pri lastnikih prevladalo 
spoznanje, da je v zaostrenih 
razmerah potrebno ohranjati 
kapitalsko močno, visoko lik-
vidno banko in taka Gorenj-
ska banka za nameravane 
povezovalne procese tudi 
mora biti." 

Kako daleč je povezovanje z 
Abanko, slišimo, da jo bo 
Gorenjska banka prevzela? 

"Povezovanje je aktualno, 
nadal jujejo se razgovori 
med upravama bank, glav-
nimi lastniki, z idejo so do-
kaj natančno seznanjeni v 
Banki Slovenije, dogovorje-
ni pa so tudi že sestanki s 
pr istojnima min i s t roma v 
aktualni vladi. Združi tev 
bank je končni cilj, izbrati 
pa je potrebno najbolj opti-
malno pot, tako, ki ne bo 
pomenila likvidnostnega iz-
črpavanja i n slabitve kapi-
talske moči , saj je n a m e n 
dobiti banko, ki bo resen ig-
ralec ne samo na slovenski 
bančni sceni . Ne glede na 
to, kakšen bo postopek 
združevanja, bi rad zelo jas-
no povedal, da proces pove-
zovanja n i m a e lementov 
sovražnega prevzemanja." 

Uprava Gorenjske banke je 
še vedno dvočlanska? 

"Dejstvo, da je uprava 
dvočlanska, ni usodno, za-
gotovo pa bi bilo bolje, če bi 
že bila kompletna. Prepri-
čan sem, da je Tilen Z u g -
witz, č igar kandidaturo je 
na moj predlog potrdil tudi 
Nadzorni svet Goren j ske 
banke, zelo primeren, stro-
kovno ustrezen kandidat. 
Podobno je ugotovila tudi 
Banka Slovenije, res pa je, 
da sta bila pri odločitvi, ob 
doslednem upoštevanju do-
ločil Zakona o bančništvu, 
delovne izkušnje in njegova 
mladost e lementa , ki sta 
imenovanje začasno odloži-
la. Prepričan sem, da bo na 
mestu izvršnega direktorja 
za prodajo pridobil zahte-
vane dodatne izkušn je in 
računam, da bomo p o t e m 

skupaj s S rečkom Korber-
jem kompetentna tričlan-
ska uprava." 

V zadnjih mesecih ste zni-
žali cene bančnih storitev, 
za okenci so mlada, prijaz-
na dekleta, zdi se , da je v 
Gorenjski banld zavel nov, 
tržni veter? 

"Gorenjska banka je ban-
ka s tradicijo in kot taka od-
lična. S m o pa v obdobju 
tektonskih premikov in bilo 
bi n a j m a n j čudno, če se 
tem s p r e m e m b a m ne bi 
pri lagajala tudi banka. T o 
pri lagajanje bo uspešno 
samo, če se bomo nujnosti 
s p r e m e m b zavedali vsi, ki 
smo zaposleni v Gorenjski 
banki in če jih bodo v nada-
l jevanju zaznali in ocenili 
kot prave tudi naši sedanji 
in bodoči komitenti, fizične 
in pravne osebe. Če bomo 
želeli izkoristiti redke po-
n u j e n e priložnosti , pred-
vsem pa si znali ustvariti in 
poiskati nove, moramo po-
večati tržne aktivnosti, uve-
ljaviti nove tržne pri jeme, 
povečati našo prisotnosti na 
terenu, neprestano utrjevati 
našo prepoznavnosti in za 
vse to moramo imeti odli-
čen, strokovno usposobljen 
in pripaden kolektiv. Veseli 
me, če ste opazili spremem-
be za okenci, še bolj pa bom 
vesel, ko mi boste sporočili, 
da se pred okenci poleg na-
ših zvestih strank, tistih, ki 
jih že dolgo srečujete, po-
javlja vedno več novih, vam 
nepoznanih , delavke za 
okenci pa so j ih, tudi po 
vaši presoji, postregle hitro, 
prijazno in strokovno." 

40 let računalniške miške 126 
RAČUNALNIK IN JAZ 

ROBERT G U Š H N 

Letos mineva 40 let obstoja 
mak napravice, kije danes ne-
pogn^jiva za delo z računal-
nikom. Računalniška miška 
nam delo olajša, poenostavi in 
ga naredi hitrejšega, pri tem 
pa je tipkanje ukazov le še 
preteklost, saj jih z miSko le še 
preprosto klikamo na zaslonu. 
Z njenim izumom je bilo delo 
z računalnikom in svet postav-
ljen v povsem nove okviije. Šlo 
je za napravo, ki je rMvdihnila 
razvoj priljubljene miške in 
zasukala račuruilnifko evoluci-
jo ter svet. 

Na računalniški konferenci 
v San Franciscuje bila 9. de-
cembra leta 1968 javno pred-
stavljena prva računalniška 
miška. Videti je bila kot na-
vadna otroška igračka, saj je 
bila to lesena škatlica s koleš-
čki, ki je na vrhu imela gumb, 
žičke iz nje pa so vodile v ra-
čunalnik: Ta sprva skromno 
oblikovana lesena napravica 

je bila plod dolgoletnega raz-
iskovanja na Stanfordskem 
raziskovalnem ii^itutu. Pod 
vodstvom inovatorja dr. Do-
uglasa C. Engelbarta, ki mu 

Je pomagala skupina razisko-
valcev, so skušali ustvariti na-
pravo, s katero bi lahko inter-
aktivno delali z računalni-
kom. 

Čeprav je novo napravo jav-
nosti predstavil dr. Engelbart, 

jo je pravzaprav sestavil inže-
nir BiH English. Dr. Engelbart 

Je z njeno pomo/^o demonstri-
ral nov način rezanja, lepljenja 
in kopiranja delov besedila, 
uporM pa joje tudi pri prika-
zu uporabe računalnike mre-
že. s čimer je več uporabnikov 
lahko dostopalo do enega doku-
menta. Raziskovalna ekipa je 
razvijala njegovo idgo o raču-
nalniku kot nadgradnji oziro-
ma pripomočku Človekovega 
razuma. Računalnik je razu-
mel kot orodje, katerega na-

men je predvsem povečati učin-
kovitost in produktivnost posa-
meznika. 

Računalniška miška je da-
nes postala nepogrešljiv del 
osebnih računalnikov, njen 
prvi klik pa je sprožil pravo 
evolucijo, ki je spremenila svet 
računalništva. Pa se ni spre-
menil le svet računalništva, 
saj računalniki zasedajo do-
bršni del sveta, tako da je ta 
izum računalnike ljudem bolj 
približal in jih v nadaljnjih 
letih postavil skoraj v vsak ko-
tiček sveta in življenja. De-
monstracija dr. Engelbarta je 
navdihnila generacijo raču-
nalniških inženirjev in iz-
umiteljev. Miška, s pomočjo 
katere je premikal in spremi-
njal dokumente ter podatke v 
njih, je spremenila dotedanje 
videnje računalnikov. Ti so v 
očeh navadnega človeka iz 
brezosebnih gromozanskih 
aparatur, ki požirajo naluk-

njane kartice, postali ljudem 
bliže kot kdajkoli prej. Od tod 
se je rodila tudi ideja o oseb-
nem računalniku. 

Od takrat pa do danes, ko 
je računalniška miška prav-
zaprav nepogrešljiva napravi-
ca za vsakega uporabnika ra-
čunalnika, se je naselila po 
vsem svetu, se razvijala teh-
nološko in oblikovno. Po nje-
nem vzoru so nastale tudi šte-
vilne elektronske napravice s 
podobnimi Jitnkcijami. Da-
nes so miške zelo raznolikih 
oblik, barv in tudi njenejiink-
cionalnosti so se zelo razširile. 
Poleg klasičnih mišk pozna-
mo tudi miške v obliki sledil-
nih ploščic in gumbov. Z nje-
no pomoi^o lahko praktično 
naredimo skoraj vse na raču-
nalniku. NOj besedila in šte-
vilke je pač še vedno potrebno 
vnašati preko tipkovnice. 

Klasična miška se je obdr-
žala na povrhu vse so danes. 

v prihodnje pa ji kljub blešče-
či karieri grozi izumrtje. 
Marsikateri prenosni raču-
nalnik miške ne uporablja 
več, novodobni strokovnjaki 
za računalniške inovacije pa 
že iščejo ideje, kako bi raču-
nalniške ukaze, ki jih je do 
zdaj obvladovala miška, izvr-
ševali kar direktno s prsti. Ko 
ho to mogoče, se bo miška za-
gotovo upokojila. 

Poskusite enkrat in miško 
pri delu na računalniku pu-
stite pri miru. Videli boste, 
koliko dela boste imeli in koli-
ko ukazov bo potrebno po-
znati, kijih sedaj z miško le 
pokukate. Miška Je pomenila 
evolucijo in tudi revolucijo, 
saj je spremenila rutčin dela. 
Brez nje bi tudi vsebine na In-
ternetu bile mnogo težje do-
segljive. Kakršnokoli miško že 
imate ob računalniku, z njo 

je vaše delo z računalnikom 
lepše. Vse najboljše, miška. 



GLASBA Razgledi 

Koncerti Aede in iimetniškega programa Ars - Zvold in barve Brda se nadaljujejo in počasi kulrriinirajo v svoj 
vrhunec. V soboto, 13, decembra, je nastopil edinstveni slovenski Big Band RTV Slovenija 2 dirigentom Tadejem 
Tomšičem in solistko pevko Alenko Godec. 

bdinstven D esni orkester 

Interpretacije 
del so 

pomenile 
visoko 

jazzovsko 
profesionalnost, 

popevkarski 
izbor praznične 
predstavitve in 

uigranost 
pevske solistke 
z dirigentom, s 

tem pa tudi s 
celotnim 

ansamblom. 

D R . FRANC KRIŽNAR 

Edinstven in menda edini 
najstarejši tovrstni plesni or-
kester na svetu (ritem sekci-
ja, štiri pozavne, štiri troben-
te in pet saksofonov) Big 
Band RTV Slovenija je tokrat 
nastopil na prazničnem kon-
certu. Glasbeniki pod taktir-
ko dirigenta, solista - tenor-
skega saksofonista in aran-
žerja Tadeja Tomšiča in s so-
listko - jazzovsko pevko 
Alenko Godec so že izdali ce-
dejko s tovTstao muziko. An-
sambel so od leta 1945 vodili 
mojster Bojan Adamič, le-
gendami Jože Privšek in nje-
gov sedanji dirigent Lojze 
Krajnčan. Ob njem se še ved-
no udinjajo tako z dirigira-
njem kot prirejanjem del še 
(pokojni) Petar Ugrin, Milko 
Lazar, Emil Spruk, Tadej 
T o m š i č in drugi. Od leta 
2 0 0 2 je ansamblov imietni-
ški vodja legendami jazzov-
ski strokovnjak, sam tudi 
saksofonist, urednik in ko-
mentator H u g o Šekoranja. 
T u sta še nepogrešljiva glas-
bena producenta, ki bedita 
nad zvokom orkestra, t em 
tako p o m e m b n e m disko-
grafekem elementom tovrst-
nih ansamblov; De?o /^.giir 
in Grega Forjanič. 

Hugo Šekoranja je koncert 
na Brdu tudi začel in sicer v 
tradicionalnem jazzovskem 
duhu, saj je ansambel na 
zelo nevsiljiv način po posa-
meznikih tudi pripeljal na 
oder, j ih predstavi] in oni, 
drug za drugim "in media 
res" takoj v igro, ki se je šele 
na koncu, potem ko je na 
odru že igrala vsa 18-terica, 
pod taktirko Tadeja TomSiCa, 
združil v enovito poustvarjal-
no telo. To je bil odličen edu-
kativen uvod in hkrati v spre-
gi z uveljavljeno jazzovsko 
sceno. Ansambel nam je po-
tem vse do konca in s po-
membnim prispevkom pev-
ske solistke (odpela je večino 
skladb od vsega 14 predstav-
ljenih del) igral ves večer. 

v glavnem smo slišali an-
glosaksonski repertoar, še 
nekaj španskega je bilo sliša- • 
ti, razen aranžerskih prispev-
kov (Aleš Avbelj, Matjaž Mi-
kuletič, Tadej Tomšič) pa čis-
to nič slovenskega! Zato smo 
slišali znotraj homogene, 
trdne ansamblove soigre v 
najrazličnejših kombinaci-
jah in odtenkih še številne 
solistične prispevke iz ritem 
sekdje: Aleš Avbelj (kontra-
bas in basovska kitara), Aleš 
Rendla (bobni), kitarist Pri-
m o ž Grašič in pianist Blaž 

Jurjevčič (klavir in klaviam-
re), od pozavnistov Matjaža 
Mikuletiča, od trobentačev 
Dominika Krajnčana in ene-
ga vodilnih evropskih "screa-
merjev" Andyja Pesendorfer-
ja, od saksofonistov pa že 
omenjenega dirigenta T. 
Tomšiča, altovska saksofoni-
sta Aleša Sušo in Primoža 
Fleischmana, Adama Klem-
ma in Miho Hawdino (tenor-
ski saksofon) in Blaža Trčka 
(baritonski saksofon). 

Zanimivost prikazanih 
aranžmajev je bila tudi upo-
raba številnih različkov pihal 
- saksofonov, saj je bilo tako 
marsikdaj m o č prisluhniti 
kar trem flavtam in dvema 
klarinetoma in celo basov-
skemu klarinetu. No, to so 
zdaj že podrobnosti, ki ne 
uidejo le pozornemu poslu-
šalcu in gledalcu, hkrati so 
tudi novosti ansambla, ki so 
se lahko razvile vse tja od an-
samblovega nastanka samo 
zato, ker dandanes v Big 
Bandu RTV Slovenija igrajo 
sami akademsko izobraženi 
jazzovski glasbeniki. 

Gre za neke vrste vodilni 
ansambel na področju širše-
ga geografskega prostora 
Alpe-Adria in to paradoksal-
no: v deželi, ki Se vedno 
nima organiziranega visoko-

šolskega jazzovskega Smdi-
ja! Ko sem takole - veliko 
bolj vajen poslušanja kon-
certov resne ali klasične 
glasbe - zato še veliko bolj 
pozorno lovil njihove inter-
pretacijske poudarke, j ih 
morda čakal na morebitae 
kdkse, več pogledoval tudi na 
oder kot sicer, so me eno-
stavno prepričali: za razliko 
od svojih kolegov v s imfo-
ničnem ali opernem orkes-
tru igra vsa 18-terica ansam-
bla z veliko večjim žarom, 
organizem zvoka je mnogo-
stranski, zaradi nenehne 
uporabe ozvočenja pa njiho-
vo igranje tudi vedno pod ve-
liko večjo občutljivostjo in 
samo-kontrolo; skratka an-
sambel Big Band RTV Slove-
nija je polnokrvno izvajalsko 
telo, na sicer popolnoma 
drugem področju, kot pa je 
to npr. resna glasba, pa še 
vedno kot ena najbolj trdnih 
vezi ali povezav med klasič-
no in zabavno glasbo. 

Naj m i odlična pevska so-
listka Alenka Godec, ki je v 
tandemu z dirigentom an-
sambla T. Tomšičem igrala 
pomembno vlogo v tem, ne 
zameri , saj je bil tokratni 
praznični koncert na Brdu le 
njen glavni prispevek. Pela je 
tako popularne evropske 

praznične, božične 'evergre-
ene" , kot so npr. Amazing 
Grace, This Christmas, Sle-
igh Ride, A Child Is ^ o m , 
Miss You Most, Sentimental 
Y o u m e y , Winter Wonder-
land in Feliz Navidad; za pr-
vega od dveh dodatkov pa še 
Route 66. V samostojnih an-
samblovih prispevkih pa 
smo slišali še uvodno Santa 
a a u s Is Corning, Jesu Far-
vule, Jingle Bells, Silent 
Night (popularna Gruberje-
va Sveta noč),... 

Interpretacije vseh navede-
nih del so pomenile visoko 
jazzovsko profesionalnost, 
popevkarski izbor praznične 
predstavitve in uigranost 
pevske solistke z dirigentom, 
s tem pa tudi s celotnim an-
samblom. Najmanj, kar je 
pri tem: enakovredni delež 
inštnmientalnega ansambla 
in marsikdaj kar premalo 
izkoriščene solistične (im-
provizacijske) sposobnosti in 
zmožnosti vseh člandv Big 
Banda RTV Slovenija. Tudi 
(gorenjsko) občinstvo, ki je 
spet pregovorno napolnilo 
dvorano, kar je zdaj že kar 
stalnica komaj porojenih 
koncertov oz. prvega glasbe-
nega abonmaja Aede, je zna-
lo prisluhniti tej novi glasbe-
ni zvrsti. 

Pogum besede 1 6 7 IZ STARIH ČASOV 

M I H A N A G U Č 

Knjiga P o g u m besede, ki 
jo je napisal teolog dr. Zvo-
ne Štrubelj, soizdale pa vse 
tri Mohor jeve (Celovec-
Ljubljana-Dunaj-Celje-Gor-
ica, 2 0 0 8 ) , je gotovo ena 
najboljših m e d številnimi, 
ki so iz§le ob Trubar jevi 
500-letnici. Ima 320 bogato 
i lustriranih strani, n jena 
vsebinska zasnova pa je po-
srečena in zapletena hkrati. 
"V njej so tri dokaj samo-
stojne enote. Prvo poglavje 
prikazuje prve pisne doku-
mente slovenstva; lahko bi 
bi lo samosto jna .knj iž ica. 
Drugo poglavje, ki je osred-
nje , predstavlja Trubar ja . 
Tretje, ki je potopisni doda-
tek v dveh delih, ponazarja 
in aktualizira v sliki in bese-
di vlogo in pomen Primoža 
Trubar ja danes . " V te tri 
enote so vstavljena 5e samo-
stojna p isma in teološki 

abecednik. P i sma so napi-
sali avtor in njegovi sodo-
bniki in jih je sedem, teolo-
ških vstavkov pa je toliko 
kot črk od a do ž. Takšna 
zgradba knj ige omogoča, 
da jo beremo po delih. 
" K d o r Trubarjevo življe-
njsko pot že dobro pozna, 
se bo lahko poglobil samo v 
abecednik, Id bralca uvaja v 
še nerazjasnjena 'abecedna 
vprašanja', ki j ih je Trubar 
postavil v učni načrt sloven-
ske kulture in teologije. 
Kdor bo prišel do črke ž, ne 
da bi knjigo odložil, bo uvi-
del, da je Trubar nam vsem 
naložena naloga prihodno-
sti /podčrtal M. N./. Če raz-
voz lamo Trubar jevo kodo, 
n a m je olajšan vstop v no-
tranje svetišče osebne svo-
bode, v svet verskega in kul-
turnega pluralizma, v osrčje 
narodove biti, na rob skriv-

nosti, ki je položena v sle-
herno človeško bitje." 

Tako avtor, Id s lužbuje 
m e d slovenskimi z d o m d v 
Nemčiji in v svojem prvem 
p i s m u nadaljuje, kot sledi. 
"Pišem vam, dragi prijatelji 
p i sane besede, iz krajev, 
kjer je bila spočeta prva slo-
venska tiskana knjiga, iz 
okolice Tiibingena v jugoza-
hodni Nemčiji. T o zemljo, v 
cerkvi sv. Gala v Derendin-
genu , posvečuje poslednje 
počivališče našega velikega 
rojaka Primoža Trubarja. ... 
P išem vam kot katoliški du-
hovnik iz krajev, Id so jih s 
svojim znojem in s svojimi 
žulji zadnjih petdeset let po-
svetili številni s lovenski 
ljudje, Id so s trebuhom za 
k r u h o m odšli na delo v 
Nemčijo. Ko so si zaslužili 
kruh, ustanovili družine, v 
domovini sezidali hiše, so si 
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Cerkev sv. Gala 
v Derendingenu, kjer je 
pokopan Primož Trubar 

prislužili pokojnino in si pri 
tem nakopali bolezni križa, 
revmatizem, fizične in du-
hovne onemoglosti . Kdo 
j i m bo povrnil izgubl jena 
leta brez domovine , kdo 
potešil njihovo hrepenenje 
po m i r n e m in spokojnem 

življenju v ljubljenem rojst-
n e m kraju? Nemška marka, 
k i je ni več, zagotovo ne! 
Draginja, s katero se borijo 
tu v tujini in tudi doma, kjer 
mora jo vzdrževati prazna 
svetišča svojih domov, prav 
tako ne. Ko s e m z nj imi , 
ob oltarju, v pogovorih, kle-
petih in ob reševanju resnih 
vprašanj, sem v bistvu pred 
uganko: Kdo si, sloven-
ski človek, tako razpet, tako 
razseljen na tisoče koncev 
sveta.' In kdo je v tebi, k i 
sanja večni sen slovenstva." 
K tem doživetim besedam 
lahko dodamo le retorično 
vprašanje: se vam ne zdi, 
da se v usodi vsakega zdom-
skega Slovenca po svoje 
ponovi Trubarjeva oseb-
na zgodba, njegov "nigdir-
dom" , v manjš i meri sicer 
in manj ustvarjalno, a ven-
darle? 



SLOVENCI PO SVETU Razgledi 

z Lubnikom med argentinskimi Slovend (6) 

Voda izDod Andov zaliva mesto v ouščav 
MARIJA VOLČIAK 

Z visokega andskega cest-
nega pre laza se s p u š č a m o 
na argent insko stran. Naš 
d l j je Mendoza, prvo od treh 
argent insk ih mest , k je r bo 
pevski zbor Lubnik pel na-
š i m rojakom. Ž e k m a l u se 
n a m odpre pogled na 6 . 9 6 0 
metrov v isoki A c o n c a g u e , 
najvišj i v rh Andov in obeh 
Amerik ter južne poloble. Le 
azijski osemtisočaki s o višji 
od Karrmitega stražarja, ka-
kor lahko prevedemo indi-
jansko i m e m o g o č n e gore. 
Srečo i m a m o , da je v r e m e 
lepo in razgled na m o g o č n o 

goro je veličasten. Blešči se v 
s n e g u in ledu, ki na gori 
ostane tudi poleti (tam je to 
od decembra d o marca) in 
na gori je več ledenikov. 

V naročju visokih gora si 
ogledamo še Inkov most. Le-
genda pravi, da je bil inkov-
ski kralj zelo b o l m , bog son-
ca m u je naročil, da ga bodo 
ozdravile vode n a jugu nje-
govega kraljestva. Podal se je 
na dolgo pot i n prišel do 
reke, voda na drugi strani je 
bila temna. Potres m u je na-
pravil most čez reko, kjer je 
še danes šest termalnih vrel-
cev. Častitljivo stare toplice 
žveplenih vod so danes 

opuščene, poznali so j ih že 
pred prihodom Krištofa Ko-
lumba v Amer iko . Turistič-
na atrakcija so rumeni pred-
meti, ki j ih na stojnicah pro-
dajajo Indi janci . Predmeti , 
ki jih vržejo v reko Cuevas , 
pod Inkovim mostom v štiri-
desetih d n e h n m i e n o oka-
meni jo , voda j ih obda s 
plastjo mineralne snovi. 

Cesta s e po mogočnih do-
l inah v i j e m i m o s m u č i š č , 
počasi se spuščamo z viso-
kih gora. Če s m o na čilen-
ski strani opazovali nasade 
kaktusa , ki ga uporab l j a jo 
kot sadje, olive in seveda vi-
nograde, so na argentinski 

strani doline puste in praz-
ne. Gole gore in melišča se 
prelivajo v čudovitih, pešče-
n i h barvah. Lepa pokrajina, 
toda pusta in prazna. Zagle-
d a m o k o n d o r j a , k i j adra 
n a d n a m i . K je je drug i? 
M a t j a ž v e n d a r pravi , da 
kondor j i vedno letijo v pa-
r ih . T u d i orl i in števi lne 
druge ptice živijo v teh kra-
j ih, z a n i m i v je noju podo-
b e n n j a n d u , n j e g o v a jajca 
tehta jo po dva k i lograma, 
lupina pa je tako trda, da jih 
odpirajo z žago. 

Ž e vse od Sant iaga n a s 
" spreml ja " opuščena ozko-
t irna železnica , ki jo je na 

č i lenski strani pogan ja la 
elektrika, na argentinski pa 
dizelsko gorivo. Pri spušča-
n j u z v i sok ih A n d o v "nas 
s p r e m l j a " reka, ki posta ja 
vse večja in se v peščeni ni-
ž ini s p r e m e n i v jezero . V 
n j e m je zaloga v o d e za 
M e n d o z o , ki se naha ja v 
puščavi . M e s t o Mendoza s 
prostranimi vinogradi pred-
stavlja pet odstotkov ozem-
lja pokraj ine Mendoza in je 
pravzaprav oaza v puščavi. 

V i n o g r a d i se z a č n e j o 
k m a l u z a j ezerom, v kate-
r e m je n e k a j l e t a a za loga 
pitne vode. Pr iha jamo v de-
želo vina. 

Zagledamo 
kondorja, ki 

jadra nad 
nami. Kje je 

drugi? Matjaž 
vendar pravi, 

da kondorji 
vedno letijo 

v parih. Mogočni Aconcague, najvišja gora obeh Amerik in južne poloble V vodi pod Inkovim mostom predmeti rumeno okamenljo. 
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JOŽE KOŠNJEK 

Podarimo knjigo je dobrodel-
na akdja, ki stajo pred sedmi-
mi leti začeli Zvezno ministr-
stvo Republike Avstrije za šol-
stvo, umetnost in kulturo in 
Mohotjeva družba iz Cdovca, 
v kateri sta doslej podarila 
osnovnim šolam, knjižnicam, 
župnijam, nevladnim in hu-
manitarnim organizacijam 
nad 22.000 izvodov knj^ v 
skupni vrednosti jjo tisoč ev-
rov. Let<^ji knjižni dar v vred-
nosti 50 tisoč evrov je prejela 
slovenska Karitas, kijih bo raz-
delila materinskim domovom, 
domovom za ostarele, skupno-
stim odvisnikom in socialno 

. šihkgSim družinam. Vrednost-
ni bon za knjige sta predstavni-
ku Karitasa poddila veleposla-
nik Republike Avstrije v Slove-
niji dr. Valentin Inzko in di-

^^ rektor Mohoijeve družbe iz Ce-
H lovca dr. Anton Koren. Knjige 

bodo tokrat namenjene pr^-
vsem društvu Novi paradoks, 

ustanovi Anin sklad in Karita-
su. Dr. Anton Koren in dr. Va-
lentin Inzko sta oh tg priložno-
sti povedala, da s tem dganjem 
Mohorjeva družba uresničuje 
namen njenega ustanovitelja 
Škofa Antona Martina Slom-
ška, da je treba med ljudmi ši-
riti slovensko knjigo. Tudi v da-
našnjih kriznih časih <3ovek ne 
more živeti samo od kruha. 
Mohoijeva družba je s to akci-

jo most med obema narodoma 
na Koroškem in med Slovenijo 
in Avstrijo. 

Na Koroškem je v tem času 
več kulturnih prireditev z ad-
ventno in božično vsebino. 
Koncerte posebne vrste sta za-
snovala vrhunska glasbena 
skupina na starih glasbilih 
Musica Oaudiforensis in ena 
najboljših slovenskih pevskih 
skupin na Koroškem Oktet 
Suha iz Suhe/Neuhaus na 
obrobju Podjune in v program 
vključila stare in novgše ad-

ventne, pastirske in Marijine 
pesmi iz Italije, Slovenije in 
Avstrije. Oktet Suha vodi Edi 
Oraže (pred njim ga je Matevž 
Fabijan iz Kranja - op.p.}, 
§asbeno skupino Musica Oau-
diforensis pa Ingomar Mat-
titsch. Zadnja dva korverta sta 
bila v sredo in včeraj v dežel-
nem muzgu v Celovcu, ki sta 

ju z nagovorom začda direktor 
deželnega muzga Erich Wap-
pis in kuOos za stara ^bila 
Guenther Wurzer. Nastop Ok-
teta Suha je bila vrhunska pro-
mocija slovenske kulture na 
Koroškem. 

Mohoijeva družba iz Celov-
ca in Svetovni slovenski kon-
gres sta v sredo organizirala 
pogovor ob ponatisu knjige Ju-
Uusa Kugga o slovenskih go-
rah in ljudeh. Ker slovenskega 
prevoda te knjige tako kot tudi 
prevodov drugih njegovih knjig 
ni bilo mogoče več dobiti, se je 
Mohorjeva družba ob ijo-Jrt-

Ček za knjižni dar sta glavnemu tajniku slovenske Karitas 
Imreju Jerebicu (levo) podelila direktor Mohorjeve družbe 
dr. Anton- Koren in avstrijski veleposlanik v Sloveniji 
dr. Valentin Inzko. /Foio:|ofeKoin).i 

niči rojstva pomembnega obo-
ževalca in opisovalca sloven-
skih gora in ljudi odločila za 
ponatis. Ponatis je pripravil 
znani tržaški Slovenec Rafico 
Dolhar, ki je tudi sam avtor 
knjig o Slovencih v Italiji in 

ozemlju, na katerem živijo, ter 
gorah na zahodnem robu slo-
venskega ruirodnostnega pros-
tora. Imertoval gaje Po Kugf-

jevih poteh in prvič objavil nje-
gova doživela prve in deloma 
tudi druge svetovne vojne. 



USODE Razgledi 

Zgodba o ženski, ki s e m jo občudovala 

eta v času 
Na srečo je bila 

Hana zelo 
samostojen 

otrok, da si je 
lahko poiskala 

službo. Vse 
dotlej je bila 

finančno 
odvisna od 

moža, kar je 
bilo včasih 
peklensko. 

M I L E N A M I K I A V Č I Č 

Žal pa je bilo z a otroka 
zelo t e ^ o dobiti varstvo in je 
potem večino tega, kar je Re-
beka zaslužila, pustila varuš-
ki, ki j e v n jeni odsotnosti 
pazila iM otroka. 

Nekoč m i je napisala : 
"Vsako prosto m i n u t o se 
u č i m n e m š k o , k e r že l im 
napredovati in doseči v živl-
jenju ka j več kot to, kar 
t renutno de lam. N i m i pa 
žal, da s e m prekinila šolanje 
in se poročila." 

Vendar ji tega, s lednjega, 
n i s e m verjela. Marsikatera 
ž e n s k a , ki bi bila v n jeni 
koži, bi povedala n a glas, da 
so se j i poruši le sanje , ona 
tega n i nikoli storila. Le s 
p o s a m e z n i m i stavki, ki so 
planili iz nje, verjetno tedaj, 
ko je bUo najhuje, je razkrila, 
da trpi. 

Njen m o ž Emest je imel v 
sebi dovolj žirovske krvi, da 
sta se lotila tudi zidave nove 
hiše. Rebeka m i je potem veli-
kokrat pripovedovala, da s i je 
pri tem projektu uničila želo-
dec. Iz službe sta dirkala na 
gradbišče, ni bilo časa ne za 
kosilo ne za večerjo. Lakoto si 
je tešila s cigareti in številnimi 
kavami, ki jih je zlivala vase. 

Ne pomni, da bi j ima kdaj 
kdorkoli pomagal. Razen pri 
strehi. T o pa je bil edini stro-
šek, ki sta g a imela. Zato je 
hiša rasla počasi, ker sta vse 
postorila sama. 

"Žal je najkrajšo potegnila 
hčerka. Enostavno n i s e m 
imela časa, da bi se ji posve-
čala, nanjo je pazila varuška, 
danes pa v e m , da sva se rav-
n o v tistem obdobju najbolj 
odtujili. Bo j im se, da m i to, 
da m i je bila hiša (in še kaj) 
pomembnejše , zameri še da-

nes, saj imava zelo redke sti-
ke. T o pa je tista bolečina, ki 
jo b o m v sebi pestovala do 
konca življenja.. ." 

Rebeka se je zaposli la na 
e n e m od konzulatov, kar je 
imelo za rast n j e n e podrte 
samozavesti pozitiven vpliv. 
Prišla je med izjerrme sode-
lavce, ki so znali graditi med-
sebojne odnose. 

"Sprva s e m bila začudena 
in preplašena, kajti na vsa-
k e m koraku so m i dali vede-
ti, da m e cenijo in da spoštu-
jejo m o j e delo. T e g a n i sem 
bila va jena, saj je m o j m o ž 
z m e r a j zmrdoval nos n a d 
tem, kar s e m počela. Navzela 
s e m se tudi svetoVljanskosti, 
saj s e m se ob različnih pri-
ložnostih srečevala z l judmi 
s celega sveta. A sreča največ-
krat n e traja dolgo. Po me-
njavi konzulov so začeli od-
puščat i tudi osebje , v novi 

druščini s e m se zelo s labo 
počutila, zato s e m si poiskala 
novo zaposUtev. Ni bilo lah-
ko, saj so Avstrijci do tujcev 
dokaj nezaupl j iv i , a imela 
s e m srečo in s e m pristala v 
neki mednarodni inštituciji, 
kjer s e m se spet lahko poču-
tila kot doma." 

V svoji notranjosti pa je 
bila vedno bolj osamljena. Z 
m o ž e m sta se preseli la v 
novo hišo, hči pa je ostala v 
njunerh stanovanju, kar je 
bilo logično, saj je obiskovala 
srednjo šolo. 

"Bilo je grozno," pripovedu-
je Rebeka. "Ko sem se vrnila iz 
službe, je bil že tako pijan, da 
je po navadi ležal na tleh, bodi-
si v veži aU v dnevni, ki je bila 
najbližja. Bilo ga je nemogoče 
spraviti v posteljo. Proti jutm, 
ko se je streznil, uredil in opr-
hal, je odšel v službo kol da se 
ne bi nič zgodilo. Živela sva 

skupaj, a bila sva si kot dva tuj-
ca. Najbolj m e je bolelo to, da 
sem ga še zmeraj ljubila. On 
mi je pomenil vse. kar sem v 
življenju imela. Celo več kot 
lasten otrok. Če bi morala izbi-
rati med njima, bi se odločila 
za moža. . . " 

Kadar je bil ma lo bolj pri 
sebi, jo je zmerjal z najrazlič-
nejš imi grdimi in prostaški-
mi izrazi, a je zmeraj molče 
trpela. 

"Nekoč, bilo je ravno spo-
mladi, ko se je dež m e š i s 
snegom in se je ulica, v kate-
ri sva živela, utapljala v žlo-
budri , je prišel d o m o v prej 
kot po navadi. N e k a m togo je 
meri l korake preko dvorišča, 
a tega nisem vzela za mar. Je 
že malo bolj pijan kot običaj-
no, s e m pomislila. Potem pa 
zaslišim, da je nekam čudno 
dolgo vtikal v kl jučavnico 
ključ." 

www.lidl.si 
Magnetna stoječa tabla, 
4 3 delni komplet 
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Visoki fižol 
• razred I 
- cena za 500-g-mreža 
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Kotleti jagnjetine 
6 mini kotletov s kostmi 
„T-Bone" iz Nove Zelandije 
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Stegna jagnjetine v kosih 
• s kostmi 
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Bio 
jabolka-
rdeča 
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Slovenija 

Janez cuvee*^ 
• 12% vol. 
• 0,75-1 
• C 3,32/1 
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KNJIGA Razgledi 

Naj vam predstavim Hlačka Packa. Ljudje pravijo, da je venomer umazan, pokrpan ter mokrega nosu. Ampak 
njega to niti malo ne moti. In ona - Umita Mica - je prijazna, lepo oblečena, s pentljami v laseh. 

acek Pacek m Umita 

Avtor Boštjan 
Belovič Bello 
je navdih za 

hudomušno in 
poučno otrošl^o 

zgodbo našel 
v Brkinih, kjer 
obnavlja staro 

hiško in koder 
je v bližini 

močvirje, 
ki ga opisuje v 

zgodbi. 

SUZANA P . KOVAČIČ 

T o je knj iga, ki govori o 
dveh dobrih prijateljih, 
Hlačku Packu in Umiti 
M i d , ki preživljata počitnice 
na vasi pri babid Lepi Greti. 
Avtor Boštjan Belovič Bello 
je navdih za hudomušno in 
poučno otroško zgodbo na-
šel v Brkinih, kjer obnavlja 
staro hiško in koder je v bli-
žini močvirje, ki ga opisuje v 
zgodbi. "Bilo je predlani v 
tem letnem času. Bil s e m 
bolan, družbo mi je delala 
psička Mica. Kar naenkrat 
m i je v glavo šinila ideja o 
Hlačku Packu. Lahko re-
čem, da sem bil jaz ta Hla-
ček Pacek, ki se je vrnil v leta 
svojega otroštva, ko smo ple-
zali po drevesih, se skrivali v 
travi, raziskovali,... Del tega 
zanimivega i n zabavnega 
sveta v naravi, pod m i l i m 
nebom, v zgodbi poskušam 
opisati današnjim otrokom, 
ki večino prostega časa pre-
živijo pred račuiialnikom in 
televizijo. V igri besed s e m 
poiskal kar nekaj takih, za 
katere n isem čisto prepri-
čan, da jih desetletniki š e 
poznajo; na primer, al i 
mestni otrod še vedo, kaj je 
lisičji rep," je avtor hitro po-
stavil mini kviz vprašanje. 
Boštjan knjigo priporoča v 
branje tudi odraslim, zato 
da bodo v njej našli kakšno 

Boštjan Belovič Bello In Eva Serpan Sitar iFotoiTifuooid 

dobro idejo za preživljanje 
prostega časa s svojimi otro-
ki. Lahko bi šli na pr imer 
skupaj v gozd in narediH 
herbarij. Otroška zgodba to-
rej, ki vsekakor ni prepoveda-
na za odrasle. 

Knjiga Hlaček Pacek in 
Umita Mica je prvo Boštjano-
vo objavljeno delo. "Pisanje 
me vodi skozi celo življenje. 
Prijateljem sem vedno govo-
ril, da bom enkrat napisal in 
izdal knjigo. Res pa tedaj ni-
sem vedel, da bo prva knjiga 

namenjena otrokom," je po-
vedal avtor, ki ima skoraj do-
končano že drugo knjigo o 
Hlačku Packu in Umiti Mid. 
Boštjan tudi zelo posrečeno 
izbira imena likov v knjigi, 
poleg glavnih junakov nasto-
pajo še Namrščeni drvar 
Peter, Ribji Franc, Kuža Fon-
zek ... knjigo pa dopolnjuje 
petnajst ilustradj Eve Serpan 
Sitar. "Pri risanju sem upora-
bila močne barve, močne lini-
je, pravzaprav vse tisto, po če-
mer se takoj ve. da je to moj 

likovni izdelek Z Boštjanom 
sva uskladila želje in pričako-
vanja in glavni lild so bili kar 
hitro narisani, potem sem pa 
dodajala detajle, od komarjev, 
polžev, puflc, žebljev," je po-
vedala Eva Serpan Sitar, ki je 
iz ilustracije pravljice diplo-
mirala na Visoki strokovni 
šoli za risanje in slikanje v 
Ljubljani pri profesorju Dar-
ku Slavcu. 

"Nina, moja živdjenjska so-
potnica, je prva prebrala, kaj 
sem napisal. Je rekla, da je 

zgodba dobra, ravno prav na-
peta, da je tudi poučna," je 
povedal Boštjan, k i ima sez-
nam zahval za pomoč pri iz-
daji knjižnega prvenca, pri 
tem omenja t u ^ dve gospe 
iz naših krajev, Marijo Volč-
jak Ln Marjeto Lapajne. Zelo 
je ponosen tudi na kritiko 
njegovega sina Rožleta, ki 
ravno tako pravi, da je zgod-
ba dobra in napeta. "Trenut-
no s a m o pišem in m i m o 
plujem skozi življenje. Pre-
selil sem se na podeželje, iz 
Kranja v Mavčiče, ko bo hi-
ška obnovljena, pa bom ver-
jetno živel kar v Brkinih. Še 
pred leti sem bQ popotnik, 
rad sem jadral. Danes vza-
m e m v roke ribiško palico in 
na ribolovu snujem v glavi 
nove zgodbe. Poleg Hlačka 
Packa in Umite Mice sočas-
no pišem še dve otroški 
zgodbi: Figove osice in Poto-
vanje bolhe Bice od...." 

I n če je bil Boštjan pred 
več leti Hlaček Pacek, kdo je 
bila potem Umita Mica? "V 
svojem življenju sem srečal 
več Umitih Mic, pa ne vem 
več, katera je prava," je zvito 
odgovoril avtor, k i bo skupaj 
z ilustratorko Evo Serpan Si-
tar imel prvo javno predsta-
vitev knjige Hlaček Pacek in 
Umita Mica v ponedeljek, 
22 . decembra, ob 1 9 . uri v 
Creinativi na Se jmišču 2 v 
Kranju. 

Z glavo skozi zid 7 SEDMICA 

MARJETA SMOLNIKAR 

Sedemnajst let po najhujSi 
balkanski krizi po prvi sveto-
vni vojni, ko je takratna ju-
goslovanska armada napadla 
republiko Slovenijo, je naša 
politična elita vnovič enotna. 
Peifektno. Kdor je računal, 
da bo po letošnjih državno-
zborskih volitvah na meji v 
Piranskem zalivu v Ljubljani 
zapihal ju^o, če je zadnja šti-
ri leta pihal, recimo, sever, se 

je uštel; aktualni vladni pred-
sednik Borut Pahor glede tega 
vprašanja nadaljuje tam, kjer 

je njegov predhodnik Janez 
Janša končal, pri zaostrova-
nju pritiska na banske dvore 
in na tamkajšnje politike, ki v 
vseh letih po razpadu nekda-
nje skupne države prejudici-
rajo nerešeno mejno vpraša-
nje v Piranskem zalivu (po 

hrvaško f Savudrijski uvali) 
in izzivajo svoje severne sose-
de, se pravi, Slovence (po 
mnenju nekaterih hrvaških 
"strokovnjakov" Podalpske 
Hrvate). 

Torej. Vizavi Hrvaški Slo-
venija vztraja, daje izhodišče 
za določitev meje v Piran-
skem zalivu stanje na dan 25. 
junija ipgi, to je na dan slo-
venske osamosvojitve, ko je 
naša država nesporno nadzi-
rala ves Piranski zaliv. Pri 
tem je treba posebej opozoriti 
na dejstvo, da Slovenija z da-
našnjo blokado hrvaških pri-
stopnih pogajanj z Evropsko 
zvezo v Bruslju nikakor ne 
postavlja meje vnaprej, pač 
pa od HrvaŠke zahteva zgolj 
to, da prizna oziroma prista-
ne na izhodiščne premise po-

gajanj, do katerih bo slej ko 
prej moralo priti. Povedano 
drugače, Slovenija od Hrva-
Ške ne izsiljuje priznanja, da 
je Piranski zaliv v celoti slo-
venski, da so zaselki ob levem 
bregu Dragonje slovenski, in v 
tem je bistvo naše politične 
kredibilnosti. Za razliko od 
sosedov, ki si že sedemnajst let 
in košček za koščkom prilaš-
čajo najmanj sporno, če ne 
kar slovensko zemljo. 

Najmanj, kar seje danes v 
Bruslju izkazalo, je, da so 
Hrvate ves ta čas rinili z gla-
vo skozi zid. Kar je, se razu-
me, njihova stvar; če menijo, 
da imajo dovolj trdo glavo, 
naj pač rinejo z njo, kamor 
hočejo. Samo tega naj si ne 
izmišljujejo, da Je slovenska 
blokada hrvaških pristopnih 

pogajanj evropski, da ne re-
čem kar civilizacijski dogodek 
brez primere. 

Že res, da do neposredne 
blokade kandidatke za enako-
pravno Članstvo v EZ s strani 
katere od Sanic do zdaj ni 
prišlo. Prišlo pa ni zgolj zato, 
ker so bik vse dosedanje kan-
didatke toliko odprte giffve, da 
so v določenem trenutku spo-
znale, da se z gJovo skozi zid 
pač ne da in so svoja pričako-
vanja oziroma stališča uskla-
dila s pričakovanji oziroma 
stališči članic ali vsaj ene od 
članic. Slovenci, recimo, smo 
morali pogoltniti tako imeno-
vani španski kompromis, pa 
če smo to hoteli ali ne. 

Verjamem, da se bodo stra-
sti, ki so v tem času tik pod 
vreliščem, ohladile in umirile. 

Da se torej nobena juha ne 
poje tako vroča, kot se skuha, 
in da gre do določene mere 
tudi za razkazovanje mišic. 
V prvi vrsti pred domačo Jav-
nos^o. Vetjamem pa tudi to, 
daje hrvaške politike (tako 
pozicijske kot tudi opozicij-
ske) v aktualnem primeru za-
neslo malce čez rob in da se 
bodo morali nazaj na rob 
spraviti sami. Brez tega, da 
sami sebi nekoliko pristrižgo 
krila in se začnejo vesti evrop-
sko, da ne rečem civilizacij-
sko, pa niti v primeru Lepe 
naše in tamkajšnjih banskih 
dvorov ne bo Šlo. Do zdaj je v 
EZ veljalo, da se pravila igre 
pišejo znotraj in ne zunaj 
zveze. In resno dvomim, da 
ho v katerem koli primeru 
drugače. 
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Kljub krizi enako plačilo 
Delavci so kljub skrajševanju delovnega časa upravičeni do polne plače. Enako velja tudi za delavce, 
ki bodo morali počivati dva ali tri tedne. 

BOŠTJAN BOGATAI 

Kranj - "Nekaj gorenjskih 
podjetij je v težavah, vendar 
prej zaradi neprožnega fi-
nanciranja bank, kot pa zara-
di svoje dejavnosti. O vplivu 
gospodarske krize na uspeš-
nost podjetij danes težko go-
vorimo," pravi Rajko Bakov-
nik, predsednik Sveta go-
renjskih sindikatov, ki je naj-
večji sindikat v regiji, vendar 
članov nimajo v zdaj odmev-
nih podjetjih, kot sta Elan in 
Acroni. 

Brez premostitvenih kredi-
tov se tako lahko v dveh pod-
jetjih, kjer delo sicer imajo, 
zgodi ukinitev dejavnosti, 
vendar sindikati opažajo 
tudi, da v diugih podjetjili 
gospodarsko krizo izkorišča-
jo za najrazličnejše ukrepe. 
"Decembra je vedno manj 
naročil, pa vodilni niso bili 
pesimistični. Letos delavce 
pošiljajo na čakanje, skrajšu-
jejo delovnike, prerazporeja-
jo delo, najetim delavcem in 
delavcem za določen delovni 
Čas odpovedujejo pogodbe. 
Vse to je po zakonu možno, 
vendar ob polnem plačilu," 
razloži Bakovnik. 

Zanimalo nas je, ali skraj-
šanje delovnega časa za de-
lavce pomeni tudi nižje pla-
čilo in kaj za delavce pome-
ni, da bodo (nekateri so že 

Rajko Bakovnik / FOIO: COR>KI KIVJI« 

Podjetja starejšim sodelavcem v zadnjih tednih več-
krat ponudijo odpravnino za prijavo na zavod za zapo-
slovanje, kjer budu počakali na upokojitev. Odločiti se 
mora posameznik, vendar se dogaja, da ponudijo pre-
majhno odpravnino. 'Konkretno: delavcu bi pripadlo 
sedem tisoč evrov odpravnine, ponudili so mu dva ti-
sočaka. Kljub našemu nasprotovanju je sprejel. To je 
goljufija," pravi Rajko Bakovnik. 

od minulega konca tedna) 
doma. "Poln delovni čas je 
po naši zakonodaji 4 0 ur na 

teden, skrajšan delovni te-
den pa manj od 36 ur na te-
den. Ko se delodajalec odlo-

či za 36 delovnih lu- teden-
sko, je to še vedno poln de-
lovni čas in mora takšnega 
tudi plačati," pojasnjuje Ve-
ronika Potočnik iz pravne 
službe gorenjskih sindika-
tov. V nekaterih podjetjih so 
vodstva prepričana, da za 
desetino krajšemu delovne-
mu tednu ustreza manjša 
plača, vendar Potočnikova 
zatrjuje, da ni stvar delavca, 
ampak delodajalca, da zago-
tovi delo. 

Delavcem, ki bodo čez le-
tošnje praznike doma, je 
delodajdec največkrat pre-
razporedil delovni čas. Ti 
delavci morajo po zakonu 
prejeti enako plačo, vendar 
bodo morali v roku šestih 
mesecev (ali enega leta, če 
je tako sklenjeno v kolektiv-
ni pogodbi) opraviti izosta-
le ure. "Po zakonu podjetje 
ne more odrediti dopusta, 
lahko pa se tako dogovorita 
sindikat in podjetje. Ven-
dar le v dogovoru," je pove-
dala Potočnikova. Smdikati 
sicer ne vztrajajo na oko-
pih, pravi Bakovnik "Ved-
no se lahko dogovarjamo, 
vendar se v primeru špeku-
lacij in varčevanja na račim 
delavcev ne pustimo. Po 
eni strani opažamo velike 
dobičke v podjetjih, po dru-
gi pa kratenje delavčevih 
pravic. To ne gre." 

V turizem vnesli ustvarjalni nemir 
s slavnostno večerjo na Bledu so zaznamovali i5-letnico ustanovitve Nacionalnega turističnega 
združenja in lo-letnico Mednarodnega inštituta za turizem. 

MATEJA R A N T 

Bled - Z znanjem, strokov-
nostjo in mednarodnim so-
delovanjem prispevati k 
uspešnemu razvoju, prepo-
znavnosti in ugledu sloven-
skega turizma ostaja osnovni 
dl j Nacionalnega turistične-
ga združenja (NTZ), ki letos 
praznuje 15-letnico. Omenje-
ni obletnid se pridružuje še 
en jubilej, in sicer desetletni-
ca ustanovitve Mednarodne-
ga inštituta za turizem 
(MIT). "Turizma namreč ne 
moremo zapirati v ozke 
meje," je ob tem poudaril 
predsednik NTZ in direktor 
MIT Janez Siiše. 

"Nacionalno turistično 
združenje in pet let pozneje 
še Mednarodni inštitut za tu-
rizem sta z javnimi diskusija-
mi, okroglimi niizami in do-
mačimi ter mednarodnimi 
konferencami v slovenski tu-
rizem vnesla ustvarjakii ne-
mir," so zapisali ob jubileju. 

Janez Širše 

Združenje so po besedah Ja-
neza Siršeta ustanovili iz po-
trebe, saj se je slovenski turi-
zem po osamosvojitvi znašel 
v k r i i . "Za samostojno drža-
vo sta bili veliko večji priorite-
ti politični in gospodarski 
razvoj. Slovenski turizeta pa 
je utrpel veliko škodo z aga-
bo balkanskih trgov, upada-
njem mednarodne prepo-
znavnosti, ..." V prvih letih 

V 
Eva Štravs Podlogar 

debvanja je tako NTZ sloven-
skemu turizmu ponudil 
osnovo za iskanje in obliko-
vanje razvojnih alternativ, 
pridobivanje novih znanj, iz-
menjavo informacij in izku-
šenj ter združevanje. "Vedeli 
sino, da znanje in odličnost 
lahko postavita slovenski turi-
zem na mednarodni zemlje-
vid, zato smo pet let kasneje 
ustanovili še Mednarodni in-

štitut za turizem," je dejal Šir-
še. Tudi direktorica Turizma 
Bled Eva Štravs Podlogar se 
je strinjala, da turizem na za-
četku ni bil v ospredju, a se je 
izkazal za zelo pomebno go-
spodarsko panogo. "Upam, 
da bomo v Sloveniji skupaj 
uspeli ustvariti klimo, da 
bodo tudi mladi v gostinstvu 
in turizmu videli p r o ž n o s t " 

Tako v okviru N T Z kot 
MIT so v minulih letih orga-
nizirali številne programe 
izobraževanja in usposablja-
nja ter mednarodne ekskur-
zije za preko tisoč udeležen-
cev, pri čemer so k sodelova-
nju pritegnili tudi ugledne 
mednarodne strokovnjake. 
Ti so prispevali nova znanja 
in spoznanja, pomembna za 
slovenski turizem. Sodelovali 
so pri nastajanju nadonalnih 
strateških dokumentov, za-
konu o pospeševanju turiz-
ma ter programski in organi-
zadjsld zasnovi Slovenske 
luiistične organizadje. 

KRATKE NOVICE 

ŠKOFJA LOKA 

Jebvica z enotirnim sistemom upravljanja 
Na predlog uprave in nadzornega sveta je skupščina Jelovi-
ce ta teden potrdila prehod na enotirni sistem upravljanja. 
Podjetje bo upravljal tričlanski upravni odbor pod vodstvom 
Gregorja Benčina. "Vse zahtevnejše tržne razmere zahteva-
jo hitro odzivanje družbe na spremembe, zato je prehod na 
enotirni sistem logično nadaljevanje preobrazbe Jelovice," 
je po skupščini povedal Benčina, ki v prihodnjem letu priča-
kuje Se dodatno zaostrene razmere na trgu in zato še večjo 
potrebo po prilagodljivosti podjetja. "Iz pretežno proizvod-
nega podjetja prehajamo v servisno prodajno organizacijo, 
ki bo lahko svojim kupcem na področju opreme za dom po-
nudila celovito paleto storitev, od svetovanja do izvedbe, to-
rej tudi kvalitetno montažo novih izdelkov in morebiten od-
voz starih," pa je dejal direktor družbe Aleš Ekar. Podjetje je 
z uvajanjem sprememb in posodobitvijo poslovanja v skla-
du z novo strategijo začelo letos z investicijo v nov informa-
cijski sistem, prijaznejšo zunanjo podobo, predstavili so 
nove izdelke in razširili nova prodajno-storitvena centra v 
Ljubljani in Novem mestu. B. B. 

TRŽIČ 

Brez besed o Pekovi upravi 
Predsednica uprave Marta Gorjup Brejc je na sredini seji nad-
zornega sveta predstavila vizijo vodenja podjetja v prihod-
njem obdobju, nadzorniki pa so obravnavali tudi prijave kan-
didatov za člane uprave. Končne odločitve o sestavi bodoče 
uprave niso sprejeli, zato se bodo sestali še enkrat - do 4. ja-
nuarja, ko sedanji predsednici uprave poteče mandat. B. B. 
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JAVNEGA SOCIALNO VARSTVENEGA ZAVODA -
Doma upokojencev Kranj 

Rok za prijave začne teči dan po objavi v Uradnem listu. 
To obvestilo ne velja kot uradna objava javnega razpisa. 

V VOLKSBANK 
K A R N T E N S U D 

VESEL BOZIC! 

Zahvaljujemo se V a m za 
zvestobo in zaupanje. 
Sodelovanja z V a m i pa se 
veselimo tudi v prihodnjem ietu!^ * 
Žel imo V a m lepe praznike 
in u s p n n o novo leto! 

Volksbank Kamten Siid 
Borovlje - Ferlach 
Glavni trg 6 - Hauptplatz 6 • 
Tel.: 0043 4227 3756-18 ali 
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Fax: 0043 4227 3756 80 
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Trideset ukrepov 
za razvoj podeželja 
Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je 
letos izvajala več kot trideset ukrepov za razvoj 
podeželja. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Kranj - V okviru prve genera-
cije javnih razpisov Progra-
ma razvoja podeželja 2007-
201} je objavik trinajst razpi-
sov v skupnem znesku 102,9 
milijona evrov, za katere je 
prejela 2.631 vlog, izdala 
1.884 pozitivnih odločb za 
odobritev 62 milijona evrov 
plačil in do 1. decembra iz-
plačala 25,2 milijona evrov. 
Po teh razpisih bo denar 
možno koristiti še do leta 
2010. V dru^i polovici leta je 
agencija objavila drugo gene-
racijo razpisov, s katerimi je 
upravičencem ponudila 
96,8 milijona evrov denarja. 
Večina razpisov je še odprta, 
doslej je prejela 1.122 vlog v 
"vrednosti" 36,5 milijona ev-
rov. Za šest razpisov že izda-
ja odločbe in sklepe, doslej 
jih je izdala 160. 

Agendja je poleg teh izva-
jala še nekatere druge ukre-
pe, med drugim je pomaga-
la nekdanjim pridelovalcem 
sladkorne pese, čebelarjem 
ter stanovskim in interes-
nim združenjem, podprla 
pa je tudi sanacijo komasa-
cij. Za posodobitev kmetij, 
ki so za ormoško tovamo 

sladkorja pridelovale slad-
korno peso, je razpisala 5,8 
milijona evrov in prejela 287 
vlog, z izdajanjem odločb je 
že začela. Za ukrepe na po-
dročju čebelarstva je dobila 
217 zahtevkov, odobrila jih 
je 180 in izplačala 241 tisoč 
evrov. Za pomoč strokovnim 
prireditvam, stanovskim in 
interesnim združenjem je 
prispelo 94 vlog. odobrili jih 
je 81 in za to namenila 263 
tisoč evrov. 

V agenciji so letos izvedli 
13.782 terenskih kontrol 
za neposredna plačila in 
1.431 za ukrepe razvoja 
podeželja in kmetijske 
trge, prihodnje leto jih 
načrtujejo še več -16.100 
oz. 1.685. 

Agencija bo prihodnje le:o 
objavila nove jarae razpise iz 
programa razvoja podeželja, 
na podlagi programa razvoja 
ribištva v Sloveniji bo začela 
izvajati deset ukrepov s po-
dročja ribištva, sofinancirala 
pa bo tudi delovanje nevlad-
nih organizacij in društev ter 
sanadjo komasadj. 

SVETI DUH 

Rejci vabijo na občni zbor in predavanje 

člani Covedorejskega driištva Škofja Loka se bodo jutri, v 
soboto, ob 9. uri zbrali v gostilni Pri Godču na Svetem Duhu 
na rednem letnem občnem zboru, na katerem bodo pregle-
dali letošnje delo in obravnavali program dela za prihodnje 
leto. Za uvod v občni zbor bo Lojze Filipič predaval o prido-
bivanju električne energije \z sončnega sevanja, Andrej 
Nose iz Ajda catalitice pa bo predstavil Plocherjev sistem za 
dvig prihodka v govedoreji s povečanjem učinkovitosti rabe 
lastnih virov v kmetijstvu in v sožitju z naravo. C . Z . 

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih 
(ZJU-UPB3,Uradni list RS. št. 63/07in 65/08), OBČINA 
RADOVUlCA, GORENJSKA CESTA 19, 4240 RADOVUlCA 
objavlja javni natečaj za zasedtio prostega uradniškega 
delovnega mesta 

VIŠJI SVETOVALEC ZA KOMUNIKACIJE 
IN ENERGETIKO (m/ž) 
Vsebina javnega natečaja za prijavo na prosto uradniško 
delovno mesto je dostopna na spletni strani Občine Radovljica 
v«ww.obcina.radovljica.sl. 

mesarija KEPIC 
PREDELAVA MESAIN PR0DA3A 

Kepic Aleš, s .p . , Krvavška 14 ,4207 Cerklje, 
CERKUE: 0 4 / 2 5 26 9 0 0 , 0 5 9 0 24 979 

PRIMSKOVO: 0 4 / 2 0 4 2 659 
PUNINA: 0 4 / 2 3 3 1 2 2 3 

V naših prodajalnah Vam nudimo meso In mesne izdelke 
po ugodnih cenah. 

Ceî enim strankam s« zalivajujemo za izkazano zaupanje in 
vam žetimo vesel BožK ter srečno in zadovô no novo leto. 

Se priporočamo. 

Na majhnih kmetijah je 
stroje težko dobro izkoristiti 
"Kmetje naj vsaj pred nakupom specialnih strojev, ki jih rabijo bolj malo, razmislijo o tem, kaj se jim 
bolj splača - kupiti novega ali najemati storitve," svetuje mag. Olga Oblak, specialistka za agrarno 
ekonomiko v Kmetijsko gozdarskem zavodu Kranj. 

CVITO ZAFLOINII : 

So gorenjske kmetije dobro 
opremljene s kmetijskimi 
stroji? 

"Na Gorenjskem imamo 
kmetije, ki so zelo dobro 
oprenaljene s stroji, imamo 
pa še vedno tudi precej kme-
tij s staro mehanizacijo. Da 
so se kmetije v zadnjih letih 
dobro opremile s kmetijsko 
mehanizacijo, pove že poda-
tek o številu kmetij, Id so 
uspele na javnih razpisih za 
nepovratna sredstva za me-
hanizacijo. Na zadnji razpis 
za posodobitev kmetijskih 
gospodarstev v okviru pro-
grama razvoja podeželja je 
bil z Gorenjske velik odziv, 
vseh vlog, večinoma za kme-
tijske stroje, je bilo devetde-
set, odobrenih jih je bilo pre-
ko osemdeset" 

Se kmetje za nakup traktor-
ja in d n i ^ strojev odločajo 
po lastnem občutku ali se o 
tem prej posvetujejo s kme-
tijskimi svetovalci? 

"Kmetje se o tem še pre-
malo posvetujejo. V kmetij-
ski svetovahii sl-jžbi se obi-
čajno oglasijo šele tedaj, ko 
slišijo, da je bil objavljen raz-
pis, na podlagi katerega bi 
bilo možno pridobiti nepov-
ratna sredstva. Ko ugotovijo, 
da imajo možnosti za uspeh 
na razpisu, se nekateri odo-
6 j o še za močnejši traktor, 
kot so ga nameravali kupiti 
in kot bi ga dejansko potre-
bovali." 

So razpisni pogoji takšni, 
da lahko kandidirajo vsi? 

"Trenutno ni razpisa za 
naložbe y kmetijske stroje. 
Razpis, ki je bil objavljen ok-
tobra lani, ni postavljal za-
htev o površini zemljišč in 
številu živine, ampak le do-
hodkovni nivo, ki je bil dokaj 
nizek, zato so kmetje lahko 

Mag. Olga Oblak 

"prišli zraven". Zdaj na kme-
tijskem ministrstvu ugotav-
ljajo, da so kmetije že dokaj 
dobro opremljene, zato na-
slednji razpis, ki bo verjetno 
objavljen v začetku prihod-
njega leta, kmetijam ne bo 
omogočal kandidirati le za 
stroje. Nakup stroja bo mo-
žen le v povezavi z drugo na-
ložbo na kmetiji, ob takšni 
zahtevi pa bo verjetno tudi 
vlog bistveno manj." 

Kaj je bolj smiselno: kupiti 
nov stroj ali rabljenega? 

"Na kmetijah še vedno 
premalo razmišljajo o tem, 
kaj jim prinese nova in kaj 
stara mehanizacija. Nakup 
stare mehanizacije je cenej-
ši, a je tudi tveganje večje. 
Nova mehanizacija je dokaj 
draga, a je velik tudi fiksni 
strošek, amortizacija. Na 

predavanjih svetujem kme-
tom, da vsaj za specialne 
stroje, ki jih rabijo bolj 
malo, izračunajo, kaj se jim 
bolj splača - ali kupiti nov 
stroj ali najemati storitev. 
Če kmet želi posaditi pri-
bližno osem hektarjev koru-
ze, rabi na leto spedalno se-
jalnico vsega deset ur. V pri-
meru, da za to kupi novo šti-
rivrstno pnevmatsko sejal-
nico, ki stane okrog devet ti-
soč evrov, znaša fiksni stro-
šek (amortizacija) več kot 
130 evrov na uro, k temu pa 
je treba prišteti še strošek 
goriva in vzdrževanja sejal-
nice ter strošek traktorja in 
delavca, ki to delo opravi. 
Tako stane ura dela z lastao 
mehanizacijo med 150 in 
2 0 0 evri, odvisno od vrste 
uporabljenega traktorja. 
Strošek je dvakrat do trikrat 

večji, kot bi bil v primeru, če 
bi najeU storitev. Da bi bila 
sejalnica dobro izkoriščena, 
bi jo morah uporabljati vsaj 
sto ur na leto, pri takšnem 
izkoristku pa bi bil tudi stro-
šek amortizacije bistveno 
nižji, 13 evrov na uro. Ker 
nobena kmetija ne rabi se-
jalnice sto ur, bi jo lahko iz-
koristili le, če bi z njo oprav-
IjaU storitve še za druge." 

Naložba v nov stroj je torej 
pametna, če je stroj tudi do-
bro izkoriščen... 

"V Sloveniji je povprečna 
raba traktorja na leto 280 ur, 
v vseh katalogih pa so izraču-
ni narejeni na 500 ur. Če je 
raba polovico nižja, je strošek 
dvakrat višji. Kmetje mi po-
gosto oporekajo, češ - vi upoš-
tevate življenjsko dobo stro-
jev dvanajst let, mi jih imamo 
dvajset let Naredila sem izra-
čune tudi za takšno dobo, a je 
ob skromni rabi izkoristek še 
vedno slab in temu ustrezno 
visoki stroški." 

Kako bolje izkoristiti stroje? 
"Naše kmetije so v povpre-

čju majhne, zato je stroje tež-
ko dobro izkoristiti. Na kme-
tijah naj pred obnovo že za-
starele mehanizacije razmis-
lijo o tem, katere stroje bi ku-
pili sami in za katera dela bi 
raje najemali storitve. Na 
kmetijah, ki so že dobro 
opremljene, je vprašanje, 
kako stroje bolje izkoristiti in 
povečati dohodek. Za to ima-
jo tri legalne možnosti -
opravljanje storitev preko 
strojnega krožka, kot dopol-
nilno dejavnosti na kmetiji 
ali v o b i r u podjetja. Vsaka 
od teh organizacijskih oblik 
ima prednosti in slabosti, 
prednost strojnega krožka je, 
na primer, v tem, da za sto-
ritve do določenega obsega 
oz. dohodka ni treba plačati 
dohodnine." 

KRANJ 

Predlagajo znižanje zborničnega prispevka 

Upravni odbor Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije je na 
nedavni seji obravnaval program in finančni načrt zbornice 
za prihodnje leto in predlagal svetu zbornice, da ju sprejme. 
Ko je razpravljal o stopnji, načinu in rokih zbiranja zbornič-
nega prispevka za prihodnje leto, je predlagal, da bi prispe-
vek znižali za petnajst odstotkov. Ob tem, ko je ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrane že objavilo javni raz-
pis za prvo podelitev koncesij za gospodarjenje z lovišči, je 
upravni odbor pozval ministrstvo, da zadrži razpis, ker 
meni, da je za podelitev koncesij treba pridobiti soglasje 
lastnikov gozdov in kmetijskih zemljišč. V zbornici so še po-
zvali ministrstvo, da spremeni zakon o lovstvu in pri tem 
upošteva tudi lastnike zemljišč. C. Z . 

KRANI 

Kmetijstvo slabo pripravljeno na krizo 

Razmere v kmetijstvu se slabšajo, cene pridelkov padajo, pri-
delovalni stroški naraščajo, stalež živali se zmanjšuje in nada-
ljuje se opuščanje obdelovanja kmetijskih zemljišč, ugotavlja 
izvršilni odbor Slovenske kmečke zveze in ob tem opozarja, 
da slovensko kmetijstvo ni dovolj pripravljeno na posledice, ki 
jih utegne prinesti finančna in gospodarska kriza. Ker so biro-
kratski postopki v kmetijstvu še vedno zelo zahtevni in zaple-
teni, se zavzemajo za poenostavitev. V kmečki zvezi naspro-
tujejo načinu podeljevanja koncesij za gospodarjenje z divjad-
jo. Če je divjad državna lastnina, potem mora država poskrbe-
ti, da ne bo delala škode na zasebni lastnini. Če pa škodo že 
povzroča, jo mora država poravnati. V kmečki zvezi predlaga-
jo državi, da zavaruje škodo po divjadi. C. Z. 

mailto:cvrto.zaplotnik@g-gfas.si
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Praznovali so kar deset dni 
šestdeset let skupnega življenja sta praznovala Elizabeta in Janez Novak iz Podmežakle na Jesenicah. 

U R Š A PETERNEL 

Jesenice - Štirje otroci, devet 
vnukov in sedem pravnukov 
(še eden pa je na poti) - s tako 
bogato "bero" potomcev se 
lahko pohvalita Elizabeta in 
Janez Novak iz Podmežakle 
na Jesenicah, Id sta konec no-
v e m b r a praznovala b iserno 
poroko. Šest desetletij skup-
nega življenja sta proslavila 
tako, kot se za tako obletnico 
spodobi . Praznoval i s o kar 
deset dni skupaj - z družino, 
prijatelji, znand, glavno praz-
novanje pa je bilo Pr' Čop v 
Planini pod Golico. Na n j e m 
ni manjkal prav nihče od 34-
članske najožje družine. Kot 
sta povedala slavljenca, si za 

največji življenjski uspeh šte-
jeta dejstvo, da se vs i družin-
ski člani m e d seboj odlično 
razumejo, da se imajo radi in 
se pogosto zbere jo skupaj . 
Najraje prav pri n j ima v do-
mači hiši v PodmežakK, kjer 
so vrata na stežaj odprta tudi 
za Številne prijatelje in znan-
ce, ki pogosto prihajajo na 
obisk. Tako Elizabeti in Jane-
zu nikoli ni dolgčas. Ona 
rada plete in kvačka, on ves 
čas nekaj dela, pri 8 2 letih pa 
tudi še vedno vozi avto. Ob 
jubileju sta slavljenca dobila 
izvirno darilo - pravo knjigo z 
naslovom Vajina življenjska 
pot, ki jo je izdelala vnukinja 
Spela, v njej pa je predstavlje-
na njuna življenjska p o t Bisernoporočenca Elizabeta in Janez Novak 

Zapisani zdravemu življenju 
Osnovna šola Križe je podpisala EKO-listino. Ekologija je postala način življenja mladih, 
ki želijo ohraniti naravo. 

STOJAN SAJE 

Križe - Osnovni šoli Tržič, ki 
se je prva v t rž išk i obč in i 
vključila v projekt EKO šola, 
se je pridružila tudi Osnov-
na šola Križe. Ekologi j i s o 
posvetili več projektov. Dva 
izmed njih so predstavili na 
prireditvi 15 . decembra , ko 
so podpisal i EKO-l ist ino. 
Na jmla j š i so sodeloval i v 
pro jektu N a š e živl jenje -
telo, šport in voda. Z 
nastopom so pokazali, da je 
č loveku potrebna zdrava 
voda. Starejši u č e n d , ki so v 
projektu Revščina po svetu 
in pr i n a s spoznaval i 
razmere v Angol i , so zapeli 
afr iške pesmi. Učiteljica Si-
m o n a Kralj je s posnetki iz 
A f r i k e potrdila, da pri nas 
veliko bolje skrbimo tudi za 
d s t o okolje. 

Spomladi je 3 17 učencev z 
učitdji pomagalo pri čiSčeu-
ju okolice šole in laaja . Loče-
vanje odpadkov in zbiranje 
odpadnih surov in j im je 
prešlo v navado. Jeseni s o 
zbrali kar 34 ton starega pa-
pirja. Varčujejo tudi pri pora-
bi energi je in se seznanjajo z 
m o ž n o s t j o izkor iščanja al-
ternativnih virov energi je . 
Na streho njihove šole s o že 
montirali malo sončno elek-
trarno, ki bo začela delovati 
prihodnje leto. Kot je ocenila 
ravnateljica E m a M e ^ č , jc 
podpis EKO-listine nov ko-
rak k d o s e g a n j u p o m e m b -

•nih ciljev. Na p r v e m mestu 
bodo pozit ivni medsebo jn i 
odnosi, zdrav način življenja 
v zdravem okolju in spoštljiv 
odnos do narave. Listino so 
se poleg nje podpisali EKO-
koordinatorja Dragica Štalc 

EKO-listino so podpisali Primož Meglič, Izidor Bitežnik, 
Borut Sajovic, Dragica Štalc in Erna Meglič (od leve). 

in P r i m o ž Meglič, predsed-
nik sveta staršev Iz idor 
B i težnik in ž u p a n Občine 
Tržič Borut Sajovic. Slednji 
je m e n i l , da podpis l ist ine 
dokazuje dobro delo šole na 

tem področju. Mladi ima jo 
pri ohranjanju čistega okolja 
vidno vlogo. Da tudi občina 
daje temu prednost, potrjuje 
več ekološko naravnanih 
naložb. 

Zbirajo papir za šolo v Bengaliji 
KMSTIKA DŽEUIOVIČ 

Cerklje - Ohranimo Sloveni-
jo - pomagajmo Indiji je ak-
d j a , k jer sodelujoči zbira jo 
odpadni papir, pridobl jeni 
denar pa namenijo za pomoč 
šoli Piali Ashar Alo, ki sta jo 
februar ja letos v Z a h o d n i 
Bengali j i ustanovila Sloven-
ka Mojca Gayen in njen m o ž 
Anup. Pokroviteljica akdje je 
poslanka v evropskem parla-
m e n t u R o m a n a Jordan 
Cizel j . Pri zb i ran ju papir ja 
sodeluje jo tudi učenc i Os-
novne šole Davorina jenka iz 
Cerkel j , ki papir odlagajo v 

poseben kontejner pred šolo. 
Pri akdj i , ki se je začda okto-
bra in bo trajala do konca de-
cembra, j im pomaga tudi bi-
adonka Tadeja Brankovič . 
"Ljudje neradi dajejo denar, 
saj ne vedo, za kaj se bo pora-
bil, zato pa s o pripravl jeni 
prispevati star papir," j e 
povedala Tadeja. V osnovni 
šoli so še posebej ponosni na 
učenca Miha Dolžana, ki je 
doslej s pomočjo krajanov in 
sorodnikov zbral že 1,3 tone 
starega papirja. "Zbiral s e m 
ga tudi po hišah, veliko pa so 
m i ga pr ines l i b r a t r a n d i n 
sestrične," je dejal Miha. 

GOREN)A VAS 

Letos asfaltirali 11,6 kilometra cest 

V občini Gorenja vas-Poljane bodo letos asfaltirali rekordno 
število lokalnih cest in javnih poti. Na leto povprečno skupaj 
s krajevnimi skupnostmi uredijo okoli osem kilometrov cest, 
letos pa s e je številka povzpela za 3,5 kilometra. "Delati s m o 
začeli pomladi, intenzivno pa s m o ceste urejali to jesen," je 
povedal domači župan Milan Čadež. Med daljšimi odseki so 
bili urejeni odseki v Srednji vasi (Mežnar), skozi vas Gorenje 
Brdo, cesta v Hlavče njive, v Lučinah (Kremenik), na Sovod-
nju do Šubica, cesta Mlaka-javorje in Črni Kal, cesta v Volaki. 
S pomočjo Službe vlade za lokalno samoupravo in regionalno 
politiko s o bili urejeni š e odseki Topličar-Stara Oselica, Ma-
lenski Vrh-Dolenja ravan, Suša-Jelovica, Zap. Grič-Stara Ose-
lica in Predole do vojaške poti. Povsem na novo je urejena 
tudi glavna dostopna cesta do Osnovne šole Ivana Tavčarja 
Gorenja vas (položeni tudi komunalni vodi in urejeni pločni-
ki) in del panoramske ceste skozi Poljane. Občina je za ureja-
nje cest namenila 580 tisoč evrov. B. B. 

ŠKOFJA LOKA 

Kritični do dela zavoda za šport 

Škofjeloški občinski svetniki s o na zadnji seji obravnavali 
tudi poslovanje treh zavodov: g lasbene šole, ljudske univer-
ze in zavoda za šport. Zlasti d o slednjega s o bili izredno kri-
tični. Več svetnikov je menilo, da so urniki v telovadnicah 
narejeni nepravično in da zlasti nogometaši nimajo dovolj 
možnosti za treninge. Zanimalo jih je tudi, kdaj bo zgrajena 
športna dvorana na Trati, ki bi te možnosti razširila, saj so 
sedaj klubi odvisni od dobre volje vodstev posameznih šol, 
kjer potekajo treningi. Nezaupljivi pa so bili tudi d o naložbe 
v obnovo bazena v Stari Loki in nezadovoljni s poročilom, 
kakršnega j im je predložil direktor zavoda Aleš M u r n . Sled-
nji 2 odgovori ni uspel prepričati svetnikov, saj so ob koncu 
na predlog Andreja Novaka sklenili, naj nadzorni odbor pre-
gleda. kako je potekala naložba v obnovo bazena. Kdaj bo 
končana gradnja športne dvorane r a Trati, pa tudi župan 
Igor Draksier ni vedel natančnega odgovora. Če bo šlo vse 
po sreči, se bo to zgodilo marca. D . Ž . 

ŽELEZNIKI 

Na prostorski načrt štirideset pripomb 

V ponedeljek se je v Železnikih končala javna razgrnitev do-
polnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta z okolj-
skim poročilom. Kot je pojasnil Marko Demšar , sodelavec 
za urbanizem na občini Železniki, so v mesecu dni prejeli 
okoli štirideset pripomb: "Na jveč se jih je nanašalo na ob-
stoječe pobude za s p r e m e m b o namembnost i rabe zemljiš-
ča iz kmetijskega v stavbno, ki s o bile upoštevane s a m o del-
no ali sploh ne." Podane pripombe bodo še enkrat pretehta-
li in sprejemljive upoštevali pri pripravi predloga občinske-
ga prostorskega načrta. Na občini si prizadevajo, da bi bil 
prostorski načrt sprejet prihodnje leto, zavedajo pa se, da 
bo usklajevanje predloga prostorskega načrta z različnimi 
ministrstvi in ustanovami (skupaj jih je kar 31) težka naloga. 
"Na jveč težav pr ičakujemo pri usklajevanju s kmetijskim 
ministrstvom, vodarji ter z a v o d o m a za varstvo kulturne in 
naravne dediščine," dodaja Demšar . A. H. 

ŠKOFJA LOKA 

Nadaljujejo z gradnjo pločnikov 

Potem ko s o v Škof)i Loki končali obnovo mostu pri Šeširju 
(manjka š e javna razsvetljava), s o začeli z gradnjo pločnika 
od vasi Podpulfrca (tam so to naredili že lani) po Poljanski 
cesti proti križišču za Kopališko ulico. Omogočili bi radi lju-
dem, da peš pridejo v Školjo Loko, pravi župan Igor Drak-
sier. Ker je teren težak in ker morajo narediti visoke oporne 
zidove, gradnja terja precej denarja . Z a dela, ki potekajo 
sedaj , potrebujejo 2 4 6 t isoč evrov, za nadal jevanje proti 
Zmincu pa še 86 tisočakov. Med gradnjo je promet urejen s 
semaforj i in fizičnim usmerjanjem. D. Ž . 

ViNHARJb 

Srečanje borcev Pri Ljubici 

jutri ob 12 . uri krajevna organizacija borcev za vrednote NOB 
Poljane in Organizacijski komite za prireditve Po stezah par-
tizanske Jelovice v spomin na poljansko vstajo leta 1941 va-
bita na srečanje pri Brdarju na kmečkem turizmu Pri Ljubici. 
Obiskovalce bo nagovoril dr. Ivan Kristan, sodelovala bosta 
še Jože Logar in Lovski pevski zbor Medvode. Organizatorji 
na srečanje vabijo tudi z dvema pohodoma. S.tart krajšega je 
ob 10 . uri v Poljanah pri spominskem obeležju NOB, daljSi 
pa iz Žirov, ob 8. uri, izpred transformatorske postaje, nato 
pa bo pot vodila na Javorč, čez Brebovnico in v Vinharje. Oba 
pohoda bosta izvedena ob vsakem vremenu. B. B. 
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^ KŽK, Kmetijstvo, d. o. o. 
K } Kranjska cesta 29 

4208 ŠENČUR 

K sodelovanju vabimo kandidate za prosti delovni mesti: 

1. VODJA POgEDELSKE PROIZVODNJE (m/ž) 
Objavljeno delovno mesto obsega sledeča dela in naloge: 
- načrtovanje, organiziranje, vodenje, koordiniranje in 

kontroliranje poljedelske proizvodnje, 
- izdelovanje kalkulacij proizvodnje, kolobarja, setvenih, gnojilnih 

in škropilnih načrtov, 
• izdelovanje poslovnih programov za opremljanje poslovnih 

enot s kmetijsko mehanizacijo, nabava strojev, opreme in 
reprodukcijskega materiala, 

- koordinacija med poslovnimi enotami, 
• spremljanje proizvodnje, njenih rezultatov, analiziranje 

proizvodnje, izdelava vmesnih in končnih poročil, 
- organiziranje in nadzor varstva pri delu, požarnega varstva, 

varstva okolja, sodelovanje pri inšpekcijskih pregledih, 
- stalno zasledovanje In dobro poznavanje kmetijske politike 

oz. programa razvoja podeželja in ukrepov kmetijske politike 

Pogoji in pričakovana znanja kandidata: 
- n a j m a n j VII. s t opn ja i r o b r a z b e kmet i j ske smer i , 

- delovne izkušnje s področja kmetijske proizvodnje, 
- izpit kategorije B, lasten prevoz, 
- poznavanje aktualne kmetijske politike, 
- u s p o s o b l j s n o s t za de io z r a č u n a l n i k o m (Word . Excel, i n te rne t ) , 

- samoiniciativnost komuniksltivnost, sposobnost samostojnega 
in timskega dela ter hitrega odločanja in prilagajanja trenutnim 
situacijam. 

2. VODJA ŽIVINOREJSKE PROIZVODNJE (m/ž) 

Objavljeno delovno mesto obsega sledeča dela in naloge: 
- načrtovanje, organiziranje, vodenje, koordiniranje in 

kontroliranje živinorejske proizvodnje, 
- izdelovanje letnega načrta živinorejske proizvodnje, 
- skrb za selekcijo živali, dajanje navodil za izvč^anje, sodelovanje 

z veterinarji 
- spremljanje proizvodnje, njenih rezultatov in priprava podatkov 

za zavarovanje živali, 
- organizacija in vodenje kooperacijske proizvodnje. 

Pogoji in pričakovana znanja kandidata: 
- najmanj Vil. stopnja izobrazbe živinorejske ali veterinarske 

smeri, 
- delovne izkušnje s področja živinorejske proizvodnje, 
- izpit kategorije B, lasten prevoz, 
- poznavanje aktualne kmetijske politike 
• usposobljenost za delo z računalnikom (Word, &cel, internet), 
- samoiniciativnost, komunikativnost, sposobnost samostojnega 

in timskega dela ter hitrega odločanja in prilagajanja trenutnim 
situacijam. 

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas 12 mesecev s 
poskusno dobo, z možnos^ zaposlitve za nedoločen čas. 

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite na sedež 
podjetja v roku 15 dni od objave. 

O B V E S T I L A o D O G O D K I H O B J A V L J A M O V R U B R I K I G L A S O V 

K A Ž I P O T B R E Z P L A Č N O S A M O E N K R A T . 

PRIREDITVE 

Mladinski center Jesenice vabi 
Jesenice - V prostorih Mladinskega centra Jesenice bo turnir 
v namiznem nogometu - dvojice v ponedeljek, 22. decem-
bra, ob 10.30. Novoletni make up - interaktivni tečaj ličenja 
z naslovom Bodite vroče in zapeljive v najdaljši noči bo prav 
tako v ponedeljek, 22. decembra, ob 17. uri v dvorani Mladin-
skega centra Jesenice. 

Pred novoletno praznovanje 
Jesenice • Medobčinsko društvo invalidov jesenice obvešča 
člane in simpatizerje, da bo prednovoletno praznovanje 
skupaj 2 jubilanti 27. decembra v restavraciji Kazina na Je-
senicah z začetkom ob 18. url. Prijave sprejemajo v pisarni 
društva v času uradnih ur (v torek od i6 . do i8. ure) ali po 
telefonu 583 28 73 ali gsm 040 /767 886 do 24. decembra. 

Blejski večer 
Bled - V okviru Blejskih večerov bo danes, v petek, ob 19.30 
v Knjižnici Blaža Kumerdeja prireditev z naslovom Še pom-
nite, tovariši, ki bo ob 10-letnicl njegove smrti posvečena 
slovenskemu pisatelju In kiparju Tonetu Svetini. 

Srečanje mladih 
Radovljica - Srečanje za vse mlade, stare od 12 do 15 let, ki 
bi radi preživeli čas na drugačen način, ob "norih" igrah, za-
nimivih pogovorih in videoigricah, bo pod naslovom Inslde 
out v radovljiški knjižnici danes, v petek, ig. decembra, ob 
i8. uri. 

^ijtaiiov hožičiti koucerl 

Gospel skupine IDMC 
iz Velike Britanije 

'Poiiovm t' 'K^vnju 

23. december, 
ob 19.00 uri 

Glavni trg, Kranj 

www.vescli-december.coin 

ISKRATEL MERKUR 

Gorenjski d a š ^ ^ 

Š C U K l 

Praznični večer z Dušico Kunaver 
Ttžič - Iz Knjižnice dr. Toneta Pretnarja vabijo na praznični ve-
čer, ko boste lahko prisluhnili Dušici Kunaver in slovenskim 
ljudskim šegam v letnem in življenjskem ciklu - od januarja 
do decembra in od zibeli do groba. Prireditev bo v večna-
menskem prostoru Knjižnice dr. Toneta Pretnarja danes, v 
petek, 19. decembra, ob 19. uri s pesmijo popestrila dekliška 
skupna Lacrima. 

Koledovanje 
Duplje - Pred dupljansko graščino bo danes, v petek, ob 18. 
url tradicionalno IX. Koledovanje. Nastopili bodo otroci 
dramskega krožka Osnovne šole Duplje ter člani Folklorne 
skupine Naklo. V graščini bo do 28. dccembra odprta razsta-
va zbirke vžigaličnih škatlic in etiket zbiratelja Sandija No-

Srečanje članov S p l o š n ^ a društva Tržič 
Tržič - Danes, v petek, 19. decembra, se bo ob 17. url v So-
kolnlcl začelo srečanje članov, simpatizerjev In nekdanjih 
članov Splošnega društva Tržič in uporabnikov njihovega 
doma. 

Sprejem luči iz Betlehema 
Greznica - Brezniški skavti vabijo na sprejem luči miru iz Be-
tlehema, ki bo v župnijski cerkvi na Breznfci jutri, v soboto, 
20. decembra, ob i8. uri pri večerni sveti maši. 

Decembrski večer z Vrto Mavrič 
Preddvor - V Domu krajanov Preddvor bo danes, v petek, 19. 
decembra, ob 19. url glasbena prireditev z Vito Mavrič ob 
spremljavi pianista Jake Puciharja. 

Potop božičnega dreveščka 
Završnica - Zavod za turizem In kulturo Žirovnica In Društvo 
za podvodne dejavnosti Octopus Jesenice vabita jutri, v so-
boto, 20. decembra, ob 18. url na prireditev Potop božične-
ga dreveščka. Tokrat bo prireditev prvič, namesto v jezeru 
Jasna v Kranjski Gori, v jezeru v Završnici. Za toplo okrepči-
lo bo poskrbljeno, otroke bo obiskal Božiček, nebo pa bo 
razsvetlil manjši ognjemet. 

Božični sejem 
Tržič - Turistično društvo Tržič vabi na Božični sejem in si-
cer danes In jutri, 19. In 20. decembra, od 9. ure dalje v atri-
ju Občine Tržič. 

Polke in valčki pod kozolcem 
Tržič • Danes, v petek, 19. decembra, se bo ob 19. uri v Dvo-
rani tržiških olimpijcev začela prireditev Polke in valčki pod 
kozolcem z narodnozabavnimi ansambli in humoristično 
skupino Smeh. 

Ura pravljic 
Škofja Loka - V knjižnici lahko otroci pravljici Božična zgod-
ba prisluhnejo v torek, 23. decembra, ob 17.30. 

Modna revija 
Jesenice - Danes, v petek, 19. decembra, ob 19. url bo v okvi-
ru dobrodelnega novoletnega bazarja na gimnaziji Jesenice 
Modna revija s Sanjo Grohar. Kot manekenke se bodo pred-
stavile večinoma dijakinje gimnazije. Revija bo popestrena s 
pevskim nastopom Sanje Grohar, Klemzyja In še koga. 

Naj živi Tavčarjeva 
Kranj - 4. ulična prireditev v Tavčarjevi ulici bo danes, v 
petek, 19. decembra, od 19. do 22 ure: ob 19. uri se bo za-
čela prireditev Dedek Mraz odkrije Tavčarjevo ulico, ob 
19.30 bo otvoritev razstave grafika Mihe Perčiča v ateljeju 
Puhart, ob 20. uri bo lutkovna predstava Kranjskih kome-
dijantov Rdeča kapica, ob 20.45 nastopili stand up 
komiki Komikaze, ob 21.30 pa se bo začel nastop ansam-
bla The Poušters. 

DARILO NAROČNIKOM V LETU 2009 Plačniki letne naročnine lahko 
letos Izbirate med šestimi darili. 
Ponudba velja do 5. marca 2009, 
če boste letno naročnino plačali 
na sedežu Gorenjskega glasa, 
Bleivveisova cesta 4, Kranj, vsak 
delavnik od 8. do 19. ure. Na začetku 
bo izbira največja, zato pohitite, 
saj ne moremo vedeti, za kateri 
izdelek se tioste odločali. 

Gorenjski Glas 

f> v 
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IZLETI 

Razhodnja v neznano 
Šenčur - Turistično društvo Šenčur organizira v petek, 26. 
decembra, pohodniški izlet Razhodnja v neznano. Skupne 
zmerne lahke hoje bo 3 do 4 ure. Odhod avtobusa bo ob 7. 
uri izpred pošte Šenčur. Informacije in prijave z vplačili zbi-
ra do zasedenosti avtobusa Franci Erzin, tel. 041/875-812. 

OBVESTILA 

Praznična Triglavska tržnica 
Bled - Triglavski narodni park pripravlja jutri, v soboto, 20. 
decembra, med lo. in 12. uro pred info središčem Triglavska 
roža na Bledu praznično Triglavsko tržnico, na kateri bo po-
leg že poznane ponudbe na voljo bogata izbira volnenih, ve-
zenih, usnjenih in medenih izdelkov, primernih tudi za ob-
darovanje najdražjih. Otroška delavnica z naslovom Glej, 
zvezdice božje bo potekala v znamenju izdelovanja božičnih 
okraskov. Ob n . uri bo ob sodelovanju s strokovnjaki na po-
dročju arhitekture in z učenci Osnovne šole dr. janeža Men-
cingerja iz Bohinja odprtje etnološke razstave o kozolcu. 

Pri težavah s krčnimi žilami in odprtimi ranami se obrnite na Cen-
ter za zdravljenje venskih bolezni v Portorožu. Tel. 05/640 02 33 

Odpiralni časi zbirk - predpraznični dnevi 
lesenlce - Gornjesavski muzej Jesenice obvešča, da bo v 
predprazničnih dneh Kosova graščina 24. in 31. decembra 
odprta od io . do 12. ure, Ruardova bo odprta 24. in 31. de-
cembra od 8. do 12. ure, Kajžnkova hiša - Rateče bo zaprta 
24., 30. in 31. decembra ter 3. januarja, Liznjekova hiša v 
Kranjski Gori bo zaprta 25. decembra in i . januarja. 

PREDAVANJA 
Mehika 
Kranj - Klub študentov Kranj vabi na potopisno predavanje 
Gašperja Kokota Mehika. Predavanje bo v Klubaru v nedeljo, 
21 . decembra, ob 19.30. 

Samopodoba, pozitivni odnos do sebe 
Škofja Loka - V Gasilskem domu na Trati bo v ponedeljek, 
22. decembra, ob 18. uri predavanje Royja Goreyja z naslo-
vom Samopodoba, pozitivni odnos do sebe. Vabi Narava, 
društvo za zdrave načine življenja in zdravljenja Škofja Loka. 

Tajska, dežela smehljaja 
Gozd Martuljek - Planinsko društvo Gozd Martuljk vabi na 
predavanje Milana Robiča Tajska, dežela smehljaja, ki bo ju-
tri, v soboto, 20. decembra, ob 19. uri v novem gasilskem 
domu v Gozd Martuljku. Vstop je prost. 

KONCERTI 

Božični koncert 
Šenčur - Pihalni orkester občine Šenčur vabi na božično-no-
voletnl koncert, ki bo v petek, 26. decembra, ob 19 .30 v 
Domu krajanov v Šenčurju. Za zanimiv in razgiban program 
bodo poleg domačega orkestra poskrbeli: Moška pevska 
skupina Zelen Ljubljana, Plesna skupina Tajčy Kranj in so-
pranistka Francka Šenk. 

OSMRTNICA 

Sporočamo žalostno vest, da je v 58. letu starosti umrl 

D U Š A N K I R B I Š 
poštni delavec Pošte Slovenije, d. o. o., PE Kranj 

Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili jutri, 
v soboto, 20. decembra 2008, ob 13. uri na pokopališče 

v Kranju. Žara bo od jutri, v soboto. 20. decembra, 
od 8. ure dalje v mrliški vežici kranjskega pokopališča. 

Ohranili ga bomo v lepem spominu. 

Delavci Pošte Slovenije, PE Kranj 

Begunje - Pevsko društvo Anton Tomaž Linhart iz Radovljice 
obvešča, da je Božični koncert pevskega zbora Anton Tomaž 
Linhart v cerkvi na Svetem Petru nad Begunjami zaradi sla-
bega vremena prestavljen na torek, 6. januarja, ob 18. uri. 

Koncert zbora Mysterium 
Škofla Loka - KPZ Mysterium Kranj vabi na ponovitev di-
plomskega koncerta Urške Fabijan, ki bo v soboto, 20. de-
cembra, ob 19. uri v kapeli Loškega gradu. 

Letni koncert MePZ KD Jakoba Aljaža Medvode 
Medvode - Mešani pevski zbor Kulturnega društva Jakoba 
Aljaža Medvode prireja letni koncert, ki bo v nedeljo, 21. de-
ccmbra, ob 17. uri v osnovni šoli Medvode. Kot gost bo na-
stopil Moški pevski zbor Izola. 

Veliki božično-novoletni koncert 
Predoslje - V Kulturnem domu Predoslje bo v nedeljo, 21. de-
cembra, ob 19. uri Veliki božično-novoletni koncert. Nastopi-
li bodo: Manca Špik, Tanja Žagar, Vuhubanda, "tastari" Ga-
šperji, Veseli Svatje, Čuki, KUD Predoslje, KD FS Iskraemeco. 

RZSTAVE 

Slike Milojke Bozovičar 
Škofja Loka - V Domu na Fari, Stara Loka 67, je na ogled raz-
stava del slikarke in likovne pedagoginje Milojke Bozovičar. 

PREDSTAVE 

žena trpežnega moža 
Šenčur - jutri, v soboto, 20. decembra, ob 19.30 uri bo igral-
ska skupina KUD Matije Valjavca iz Preddvora uprizorila ko-
medijo Žena trpežnega moža. 

Luč božične noči 
Tržič, Lom pod Storžičem • Igralci Kulturnega društva Ignacij 
Hladnik bodo predstavo Luč božične noči odigrali jutri, v so-
boto, 20. decembra, ob 17. in 19. uri v Kulturnem centru Tr-
žič, v nedeljo, 21 . decembra, pa ob 17. uri v Domu krajanov 
Lom pod Storžičem. 

LOTO 

Rezultati 101. kroga - 1 7 . decembra 2008 

5, 7,16, 23, 25. 30, 34 in iS 

Lotko: 6 1 0 4 6 1 

Loto PLUS: 2, 8. 9 , 1 0 . 1 7 . 1 8 . 29 in 34 

Predvideni sklad 102. kroga za Sedmico: 640.000 EUR 
Predvideni sklad 102. kroga za Lotka: 830.000 EUR 

Garantirsni dobitek PLUS: 20.000 EUR 

Izžrebanci nagradne križanke RINA: 1. nagrada komplet knjig: Mar-
jan Por, Zgornje Gorje; 2. nagrada komplet 90-dnevna ločevalna di-
eta 1. det Andr^ Tancar, Bohinjska Bistrica; 3. nagrada 90-dnevna 
ločevalna dieta 2. del: Alenka Plevel, Cerklje. Trije nagrajenci Gorenj-
skega glasa so: Sonja Šter, Kranj; Marina Preželj, Jesenice; Matjaž 
Križnar, Škô a Loka. Vsem nagrajencem iskrene čestitke! 

OSMRTNICA 

Z žalostjo v srcu sporočamo, da nas je po hudi bolezni 
v 58. letu starosti zapustil naš dragi 

D U Š A N K I R B I Š 

Od njega se bomo poslovili jutri, v soboto, 20. decembra 
2CO8, ob 13. uri na Mestnem pokopališču v Kranju. 

Ohranili ga bomo v lepem spominu. 

Žalujoči: žena Majda, hčerka Špela, sin Miha 
in ostalo sorodstvo 

Rcidie TriolciT 
iiiiii'! imuii • Hiiii iiti.iiBniiaiftiii I rm«T ^ ^ 

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 

PETKOVA PRIREDITEV 
Gostuje: Gledali i£e Čarobna h l i ica 

ŠTIRJE LETNI ČASI 
Petek. 19, december 2008, ob 17.30 uri 

v Krice Krače, Glavni trg 22 

SOBOTNA MATINEJA 
Izvaja: Prešernovo gledališče Kranj 

M U C A C O P A T A R I C A 
Sobota, 20. december 2008, ob 10. uri 

v Prešernovem g leda l i i iu 

g ntcirjit^OTo 
m t i u i i V i 

Ck}renJskiGlas 

Nagrajenci nagradne križanke AH VRTAČ KRAN) objavljene v Go-
renjskem glasu št 97, s- decembra 2008. Pravilno geslo se glasi: 
NOVA RAZSEŽNOST KAKOVOSTI NOVI GOLF. In kdo so pre-
jemniki nagrad? 1. nagrado - vikend uporabo novega VW GOLFA 
prejme Klemen Stanonik, Šenčur; 2. nagrado - enodnevno upora-
bo novega VW Golfa, prejme Marjan Dolenc Kranj; 3. nagrado -
paket obvezne opreme, prejme Franc Langerhok, Škofla Loka. Na-
grade Gorenjskega glasa prejmejo: Nika M^šar , Medvode, Ma-
rinka Kepic, Cerklje In Janez Urh, Žirovnica. Nagrajencem iskreno 
čestitamo! 

N e skrbite, bodite srečni! 
Čisto majčkene cene in Varen kredit za vas! 

Izkoristite do 3.000 EUR popusta, odvisno od izbranega 
modela. 

Skupna poraba; 4,5 • 931/100 km. 
Einlst)« CO.: 119 • 244 g/km. Število vozil in moddov |c omejeno. 

A v t o h i š a V r t a č , d.o.o. Kranj 
Delovika ceita 4,4000 KRANJ 
tal.: 04 27 00 200, falu: 04 27 00 222 
www.<ivtohisavitocsl 

Tudi učenje je lahko 
prijetno 

Piiročnikza samostojno učenje 

10,43 € 
20% popusta. 

Gorenjski Glas 
naročanja na telefon; 04 201 42 41, 

epošta; narocnine@g-glas,si, wvm.gorenjskiglas.si 

mailto:info@g-gfas.si
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STANOVANJE PRODAMO 
Kran}, Vodovodni sto)p» dvosobno v 
I). nadst. izmere 61,29 mz. I .izgr. 
1966, delno obnovijeno-kopalnica in 
okna I. aoo4. cena ^,000.00 EUR. 
možnost vselitve junij 1.2009. 
Kranj, Vodovodni stolp, trisobno v I. 
nadstr. izmere 82,oS m2, L izgr. 1964, 
delno obnovljeno I. 2003 • okna. bal-
konska vrata, CK ni. plin v bloku, vpi-
sano v ZK, cena 1 1 2 . 5 0 0 , 0 0 EUR. 
BIstrka pri TrUču, enosobno, visoko 
prit. v izmeri 39,66 rm, I. izgr. 1973, 
CK, vsi prikljui^, potrebno obnove, 
cena 6^000.00 EUR. možnost vselit-
ve takoj. 
Kranj, PUnina II, enosobno VI. nad-
stropje v izmeri 41,76 m2, L izgr. 1982, 
balkon, dvigalo, vsi prikljudci, vpisano 
v ZK, možnost vselitve februar 2009, 
cena 79.500,00 EUR. 
Preddvor, enosobno-mansardno v 
dvonadstr. hiSi izmere 48,00 ni2, hiSa 
grajena 1.1960. stanovanje izdelano 
1.1991, cena 79.500.00 EUR. 
Kranj, Planina lil, enosobno v lil. nad-
str. izmere 33^0 m2,1, izgr. 1988, ni-
zek objê ct, 5e ni vpisano v ZK. cena 
75.000,00 EUR. 

Kranj, $oi%vo nasede, v novem ob-
jektu dve trisobni v pritliî u z atrijem, 
povezava s kletjo, kjer sta Se dve sobi, 
in shrambo v izmeri 140,00 m2 in dve 
ftirisobni v I. nadstr. s stopnicami v 
mansardo in kletno shrambo v izmeri 
I8J,OO m2t L izgr. 2 0 0 8 , nadstandard-
na oprema: masažna kad in prha, tal-
no ogrevanje, električne žaluzije, 
bamb^ov parket, vsi lastni priključi, 
ogrevanje na plin, vsako stanovanje 
dva parama mesta,cena: stanovanje 
v pril. 2 8 0 . 0 0 0 . 0 0 EUR. v nadstr. 
290.000,00 EUR, v ceni ježe obraču-
nan 8,5 % DDV. 
Kranj, ZUto po^ v mansardi objekta 
novo zgrajeno dwsobno stanovanje 
•f kabinet v izmeri 56,83 mz, I. izgrad. 
objekta 1 9 5 3 , (, izgradnje stanovanja 
2008, CK na plin. vsi priključki, tlaki la-
minat, klima, cena 97.000,00 EUR. 
Kranj, Vodovodni stolp, trisobno v III. 
nadstr. izmere 73,80 m2,1. izgr. 1965. 
obnovljeno 2005, kopalnica, WC, cen-
tralna na plin. vselitev po dogovoru, 
cena i30'.ooo.oo EUR. 
Kranj, Zlato polje, trisobno, visoko pri-
tličje v izmeri 66.82 m2, ddno obnov-
ljeno v letih 2000 in 2003 (kopalnica 
in okna), I. izgr. 1961. CK, telefon, ka-
bel. telev., balkona ni, cena 114.755,00 

EUR (27.5 mio Sn). 
HISE. PRODAMO 
Kranj, Sp. Besnka, visokopritlična, tlori-
sa 120 m2 na parceli velikosti 549 m2, 
CK na olje. tel. garaža, dve parkirni me-
sti, sončna lega, hiia je lepo vzdrževa-
na, I. izgrad. 19S1. cena 320.000,00 
EUR. vselitev možna konec leta 2009. 
Kranj, Čirče, visokopritlična tlorisa 
9x8 m2 na par^i velikosti 960 m2.1. 
izgr. 1963, potrebna obnove, sončna 
lokacija, nekoliko v hribu, vsi priključ-
ki, CK na olje cena 2 0 9 . 0 0 0 . 0 0 EUR. 
Bližina Preddvora, enonadstropni 
poslovno-stanovanjski objekt na par-
celi velikosti 1583 mz, cca. 870 mz po-
slovnih prostorov in cca. T95 m2 sta-
novanjskih pn>storov, dve garaži, par-
kiri$&, sončna I. izgr. 1 9 6 0 , po-
stopoma obnovljen in dozidan od I. 
19^-1998, cena ^9 .000.00 EUR. 
Križe, Gorenjska, enonadstropna -
dvostanovanjska. tbrisa 75 mz v vsa-
ki etaži na parceli velikosti 222 m2,1. 
izgr. 1936, popolnoma prenovljena od 
I. 2004-2006, CK na plin, tel., vse in-
stalacije v vsaki etaži ločene, tri parki-
rišča, cena 182.000,00 EUR. 
VIKEND-PRODAMO 
Trstentk • Orie, zidan, visokopridični. tlori-
sa 46m2 na parceli velikosti 478 mz, lepa 
sončna bkadja, garaža, dost^ dakovan, 
ob vikendu tudi manjsa brururica, I. izgr. 
1997, cena 290.000,00 EUR. 
GARAŽA-PRODAMO 
Kranj, Planina 11, parkirno mesto v 
podzem ni garaži na Ul. Tuga Vidmar-
ja v izmeri 13 m2,1. Izgr. 2007, cena 
7.500.00 EUR. 

POSLOVNI PROSTOR-PRODAMO 
Kranj, Savska kJca, pridig v iznrteri 630 
mz, I. izgr. 1952, samostojni vhod, ram-
pa. motnost parkiranja, višina stropa 5 
m, cena 409.000,00 EUR. 
POSLOVNI PROSTOR - oddamo v 
najem 
Naklo, I. nadstr. v izmeri 50 mz. pri-
memo za pisarne, I. izgr. 1970. pre-
novljeno 1.2004. CK, internet, telefon, 
samostojni vhc ,̂ parkirna mesta za-
gotovljena, cena 400,00 EUR/meseč-
no + stroSki cca. 120.00 EUR skupaj z 
ogrevanjem, in v pridihu 50 mz skla-
diiča, samostojni vhod, svoje sanita-
rije, cena 220 EUR mesečno+stroški. 
PARCELA-PRODAMO 
Kranj, proti Naklemu, v industrijski 
coni v izmeri 5957 mz za proizvodnjo, 
skladišča. parkiriSče. cena 168 
EUR/mz in še cca. 18 EUR/mz za ko-
munalni prispevek. 

Mali oglasi 
tel.: 201 42 47 
fax:201 4213 
email: malioglasi@g-glas.si 

Male oglase sprejemamo: za objavo 
v petfk - v sredo do 13.30 in za 
objavo v torak do petka do 
14.001 Delovni ^as: od ponedeljka do 
petka neprekinjeno od 8. -19. ure. 

Pred pfazmki bomo skrajšali delovni cas v 
makh oglasni službi, odprto bo: 24. In 3 1 . 1 2 . 
o d S i d o U t n 

NEPREMIČNINE 
STANOVANJA 
PRODAM 

DVOSOBNO stanovanje v Tržiču, po-
polnoma obnovljeno I. 08, vhod iz pri-
tličja. t r 041/356-128 8006697 

KUPIM 

STANOVANJE z vrtom aJi rnanfšo hišo 
v ožjem delu Kranja, o 04/23-2&-
059 aoo86&s 

ODDAM 

ENOSOBNO stanovanje na Ravnah pri 
Tržiču.« 040/6T5-881 eoose?« 

NAJAMEM 

ZA DOBO enega leta vzamemo v 
r ^ m 2SS. tahko tudi v hiši. Kranj aii 
okolica, možnost piačHa za leto naprej. 
V 031/88&^29 

HIŠE 
PRODAM 

KRANJ, okolica. Trstenik. enostano-
vanjsko. medetažno hišo. 340 m2. na 
parceli 1140 m2. lasten dovoz, vrtnar-
sko urejena, opreniljena po meri. cena 
470.000 EUR. « 041/672-776. Si-
mona 0000543 

gekkoprojekt 
nepremičnine 

BrttofTgiA, 4000 Kranj 
lr i fo-f>ep^9ekkoprp)ekt5i 

www.9el(kopro)ektsi 

04 2341 999 
031 67 40 33 

STAREJŠO, dvostanovanjsko hiio z 
vrtom, .podeželje, lepa lokacija, o 
041/209-066 

VfRSTNA hiša, I4. - Vižmarje, 162, 165 
nf>2 na zemljišču 275 m2, vsi priključki, 
vpis v ZK urejen, cena 240.000 EUR 
oz. po dogovoru, prevzem možen ta-
koj. « 041/672-631 

6006439 

VIKENDI, APARTMAJI 
PRODAM 

HRVAŠKA Istra. Vrsar. Novigrad pro-
dam ali oddam ap>artma, Xt 040/840-
2 9 0 6008841 

POSESTI 
PRODAM 

KRANJ, okolica. Trstenik. vrtnarsko 
urejeno, zazidljivo, komunalno opre-
mljeno parc8k). sončna, na robu nase-
lja. mirna lokacija 110 m2. cena 170 
EUR/m2. tr 041/672-776, Simona 

8008644 

GOZD 1.3 ha v dolini Hrastnice K.O. 
Puštal. tr 041 /552-390 eoo©e34 

TRAVNIK 1000 - 3000 m2. K-0. Ko-
krica. kravo za zakol, domače žganje. 
« 070 /250^64 

KUPIM 

KMCTUSKO zemljišče v občin) Radov-
ljica z okolico, tr 031/727-035 

8006702 

POSLOVNI PROSTORI 
PRODAM 

A L i ODDAM poslovni prostor v centnj 
Kranja. « 0 5 1 / 4 7 ( ^ 3 9 

8006774 

ODDAM 

LOKAL, možnost tudi služnostne de-
javnosti. tr 04/20-12-074. 041/205-
1 9 2 60067(2 

GARAŽE 
ODDAM 

GARAŽO na Orazgoški uUci 8, poleg 
pošte v Kranju, V 04/25-31-502 

8006719 

GARAŽO 16 m2 v Skofjl Loki. Grohar-
jevo naselje, ugodno tr 070 /828-
240 u o M ^ 

MOTORNA 
VOZILA 
AVTOMOBILI 
PRODAM 

AVTOMOBIU -Odkup. prodaiJa.prepi-
si. konkurenčne cene, Mepax. d.o.o.. 
Planina 5. Kranj. 9 041/773-772 

ODKUP. PRODAJA. PREPIS rabljenih 
vozil, gotovinsko plačiio. Avto Kranj. d. 
o. o.. Kranj. Savska 34. Kranj. 04/20-
11^13, 041/707-145. 031/231-358 

8006393 

MAZDA 2500 dizel pik-ap. t. 00 bele 
barve, klima In ostala oprema, tr 
041/227-338 

8008640 

VW TOURAN 1.9 TDI, I. 05 in novo 
kotno masažno steno za tuš kabino, tr 
0 4 1 / 3 3 0 0 2 0 

8008709 

MOTORNA KOLESA 
KUPIM 

PONYEXPRESS ali star moped To-
mos. lahko v nevoznem stanju, tr 
041 /681058 

8008642 

AVTOPELI IN OPREMA 
PRODAM 

4 LETNE GUME s platišči, 15 col. in 
prtljažnik (letve) za renauit Scenic. I. 
02. t r 0 3 1 / 6 7 & « 2 8 

NOVE verige za Gof. Clio 13. 14. 15 
col. nove zimske gume Sava S3 in Go-
odyear 175/65/14. nova platišča 14 
colza CIk). tr 041/858-149 

8008877 

ORIGINALNI, strežni prtljažnik s klju-
čavnico za Škodo octavio. ugodno, tr 
031/817-421 

PLATIŠČA, GUME za različne avte 
več dimenzij, mak) rabljeni aKumulator-
ji. 041/722-625 

8008552 

KARAMBOLIRANA 
VOZILA 
KUPIM 

POŠKODOVANO vozilo ali vozilo v 
okvari, t r 041 /697-492 8008870 

AVTO JOLLY 
prodaja, prepis, odkup vozil, 

Osmen Durakovč s.p. 
Hrastje 48, Kranj, industrijska cona 

Hrastje (pri Agromehaniki), 
tel.: 041/774 286,041 /861 504 

Gtroen cs t.6 HDI, let. 2005, cena: 
9.399 EUR; Cftro€n c8 2.2 HDI. let. 
2005 cena: 12499 Bmw 318 D, 
let. 2003, cena: 9.199 EUR; Alfe 156 
1.8 T.S.. let. 1998, cena: 2.699 ^UR: 
Alfa 156 1.9 )TD, let. 1999, cena: 
3.999 EUR; Audi A4 1 .9 TDI, let. 
2005. cena: 18.999 EUR; Renaul dio 
1.5 DCI, let 2005. cena: S.299 EUR; 
Audi A6 2.5 TDI, leL 2000. cena: 
8.899 EUR; Bmw 525 D touring. let 
2004. cena: 21.999 EUR; H/undai 
matrix 1.5 CRDI. let 2005, cena: 
6.999 EUR; Fial punto 1.1, let 1998. 
cena: 1.199 EUR; Ford fbcus 1.6, let. 
1999. cena: 3.799 EUR; Renault clio 
1.2 bilabong, let 2003, cena: 4.999 
EUR; jeep Jierokee 2.5 TD, let 1998. 
cena: 7.399 EUR; Renault saftane 2.2 
DTI, let 1997, cena: 3499 EUR; Peu-
geot ̂ o61.1, let 1996, cena: 899 EUR 
Opel astra 1.6, let 2005, cena: 8.799 
EUR; VW golf 1.6 i6v, let. 2002. cena: 
7.399 EUR; Renauit kangoo dci 4x4, 
let 2004, cena; 7.799 EUR; Peugeot 
307 H D I , let 2004, cena: 7499 EUR 
Peugeot 206 CC 1.6 i6v, let. 2005. 
cena: 9499 EUR; Renault tvvingo 1.2, 
let. 2001 , cena: 2.799 EUR ; Seat 
arosa 1.0, let 1998, cena: 1.999 EUR; 
Toyota corolla 646, let 2005, cena: 
9499 EUR; Mercedes E 220 CDI. let. 
2002. cena: iS-499 EUR; VW polo 
1.0, let 1999, cena: 2.699 EUR; Re-
nault scenic 1.5 DCI, let 2005, cena: 
8.999 EUR; VW golf 5 i.g TDI, let. 
2005, cena: 11.999 EUR; Peugeot ex-
pert 1 .9 TD. let 1996, cena: 3.399 
EUR; Volvo V70 ds. let 2004. cena: 
10.999 EUR; Volvo kc^o ds, let. 
2005, cena: 25.999 EUR; VW polo 
1 4 . novi model, let. 2000. cena: 
4.199 EUR; Peugeot 807 2.0 HDI, let. 
2004, cena: 11.999 EUR 

Za vsa vozila nudimo brezplačno 
kasko zavarovanje in garancijo. 
Možen nakup na položnice, kredit, 
ieasing^ 

www.av tO ' jo l l y .s i 

STROJI 
IN ORODJA 
PRODAM 

ČRPALKO za nafto in kurilno olje. i r 
04/25-71-027 aooeosi 

HIDRAVUČNI cilinder, lil. stopnje, pd-
meren za krta aH ostalo, t r 040/480-
882 

KRIVILNI stroj Abkant. krivilna dol. 
1,25 m. moe 25 ton. tT 041/515-955 

80087;» 

GRADBENI 
MATERIAL 
GRADBENI MATEmAL 
PRODAM 

IVERKE 1x2.7 m. deb. 18 mm. približ-
no 1,5 m3. «041 /718 -856 

8008704 

ZEMEUSKI kabel Cu PP 41-4x25. 
150 m. bakreno pločevino, ploščice 
2x1000x2000, « 04/51-50-900 

8006867 

KUPIM 

1 m3 macesnovih in 1 m3 smrekovih 
plohov mizarske kvalitete, zračno 
5«he, n 04/59-58-245 

8008892 

KOPALNIŠKA OPREMA 
PRODAM 

UJAK z nogo in WC školjko oker bar-
ve za 40 EUR, n 051/428-887 

8008883 

KURIVO 
PRODAM 

DRVA metrska aii razžagana, možna 
dostava, tr 041/718019 

8008308 

SUHA. kostanjeva drva. V 041/884-
8 8 2 8008882 

STANOVANJSKA 
OPREMA 
POHIŠTVO 
PRODAM 

NOVO sedežno garnituro - trosed dva 
fotelja, svetle barve, o 04/51-38-061 

8008847 

KUPIM 

RAZTEOUlVO mizo in iščem dek> - ši-
viljska popravila, tr 041/317-549 

8008868 

GOSPODINJSKI 
APARATI 
PRODAM 

HLADILNO omaro Gorenje, brezhib-
na, raz. A super Silen s tremi predali, 
malo rabljena. 9 04/25-22-866 

8008707 

GLASBILA 
ČE BI se kdo Z inštrumentom rad pri-
družil diatonični harmoniki, naj pokliče, 
tr 040/89(W19 

PRODAM 

DIATONIČNO harmoniko B. S. As. 
nova. kvalitetne izdelave, zelo ugodno, 
tr 04/23-12-101. 040/359-613 

e0088Sf 

ŠPORT, 
REKREACIJA 
PRODAM 

OTROŠKE smuči dot 133 cm. okovje 
In smučarske čovlje št. 9 1/2. ugod-
no. tr 041 /353-759 8008703 

SMUČI Ban SC, otroške 130 cm. 50 
EUR. in otroški smučarski komplet 
Brugi za 10-12 let, 25 EUR, tr 
031/840-233 

KNJIGE, 
PUBLIKACIJE 
PODARIM 

REVUE Ognftšče. Naša družina in Mir 
Med^ugorje I. 2008. O 040/527-025 

OBLAČILA 
PRODAM 

MALO rabljen moški in ženski podlo-
ženi veiur piašč. št 5 0 in 44. tr 
041/457-407 eooe6<>e 

MEDICINSKI 
PRIPOMOČKI 
OKULISTIČNI pregledi in komplet 
očala na recept brez doptačiia Optika 
Aleksandra. Olandia Kranj. tel. 
04/235-01-23 in Optika Saša Tržič, 
04/59-22-802 

ŽIVALI 
IN RASTLINE 
PODAHIM 

MLADE mucke, stare dva meseca, tr 
040/235-410 8008722 

KMETIJSTVO 
KMETIJSKI STROJI 
PRODAM 

MALO rabljeno škropilnteo 330 I za 
traktor. « 030/915-764 8O087oj 

MEŠALEC za gnojevko, t r 04/59-21-
010 eoo66d5 

PRIKUUČEK za kultiviranje - Ježa in 
smrekove in kostanjeve tate raznih d^ 
menzij. tr 040/364-721 

ROTACUSKO kosilnteo IMT 804 185, 
« 031/837-520 

8008708 

SEKULAR za žaganje drva In hobi pro-
gram. t r 04/20-46-578. 031/812-
2 1 0 8008860 

SROTNIK za žfto, okrogli, V 04/23-
32-963 

KUPIM 

CISTERNO za gnojevko 1200 do 200 
I. tr 040/842-844 

DVOVRSTNO, pnevmatsko sejalko z 
dognojevak^em, prodam suh rezan les 
smreke In hrasta, tr 04/23-11-964 

NAKLADALKO SIP 19. hkiravlični dvig 
In dobro ohranjeno, t r 04/25-22-
610.041/229-159 eoo8884 

SLAMOREZNICO, lahko starejši let-
nik, tr 051/807-833 

TROSILEC hlevskeda gnoja. V 
031/604-918 8008839 

PRIDELKI 
PRODAM 

DOMAČO volno, tr 041/240^04 
8008888 

BIZEUSKO^TAJERSKA, dolenjska 
in primorska vina. vinska klet v Orehov-
IJah15a.tr 041/730-939 

CVIČEK, kvaliteten, možna dostava. 
« 0 4 1 / 8 3 0 - 4 6 1 8008514 

DOMAČA jabolka, boskopski kosmač, 
tr 04/25-71-822 

DOMAČE, deviško, oljčno olje. slo-
venske Istre, cena 10 EUR/I. « 
0 5 1 / 6 0 2 - 4 2 1 8008637 

JABOLKA, kvantetna, zimska. Hraše 
34. Lesce, tt 040/186-158 

8008864 

JEDILNI krompir, več sort, nJečI, beli 
in rumeni. ŽabnIca 61. « 041/378-
9 1 1 8008714 

NEŠKROPUENA jabolka več vrst, t r 
04/23-12-309 

8008883 

NEŠKROPUENA jabolka, več sort za 
ozimnico. « 04/25-31-237. 
040/841-281 8008̂ 20 

UGODNA ponudba jabolk jonatan, Jo-
nagold. glosterin dmgih. Prosen. Stra-
hlnj 10. «04 /26 -71 .103 

VINO cviček, kvaliteten, ugodno, tr 
031/301-013 800884« 

VINO cviček, kakovosten, možna do> 
stava, t r 041 /365493 

8008867 

VZREJHE ŽIVALI 
PRODAM 

BIKA ctka. težkega 140 kg. v 04/59-61-069.031/846-641 800887i 

BIKCA simentalca. starega 7 dni. 9 
031/635-401 8008887 

BIKCA simentatea. težkega 90 kg. tr 
041/962-860 eopezai 

BIKCA simentalca. starega 10 dni. tr 
041/378-900 

ČB BIKCA, stara en teden. 9 04/53-
31-310 6008884 

ČB BIKCA, starega 10 dni in cistenvo 
za kurilno olje, 3000 I. « 041/393-
955 

DVA ČB bikca, tr 041/254-711 

DVA ČB bikca, stara 10 dni in ČB bik-
ca ter LS teličkx>. stara mesec in pol. 
9 041/378-913 

8008718 

DVA PRAŠIČA, težka 50 kg. cena 2 
EUR/kg. Kapus. Zagorfška 16. Bled. 
tr 041/693-441 

DVA PRAŠIČA, domača krma. 
tr031 /245498 8O087t0 

KRAVO simentalko ali menjam za bre-
jO t&Tico.flP 031/417-221 

KRAVO simentalko. brejo 7 mesecev, 
druga teiitev. tr 04/51-46-808, 
041/772-647 800886« 

MESO mladega bika, 9 04/51-8S-
459 

PRAŠIČA za zaKol, cena po dogovoru, 
tr 041/371-996 8008708 

PRAŠIČA za zakol, tr 041/551-970. 
Šenčur «008717 

PRAŠIČE domača krma, tr 051/898-
160 800884& 

SVINJO za zakol in kosilnk» BOS 127 
cm. tr 040/953-468 

8008883 

TELICO simentalko, 6. mes. breja, 
pašna, pujske težke 20-30 kg, tr 
031/462-008 8008878 

TELIČKA ČB pasme, tr 041/882-
0 2 1 8008873 

TELIČKO simentalko, staro dva mese-
ca. tr 041 /386-837 »008838 

TEUČKO mesrie pasme, staro 10 dni, 
tr 041/691-243 

8008872 

TEUČKO simentalko. staro 10 dni, tr 
040/343-766 80088« 

TELIČKO križanko, staro dva tedna, 
IT 040 /355^65 8008711 

TELIČKO simentalko, staro 7 dni. 
«041 /608-886 

a0087>3 

ČB BIKCA, starega 14 dni. tr 
041/509-467 6006678 

TEUČKO limuzin, staro en teden, tr 
031/416-894 8008715 

KUPIM 

BIKCA simentalca ali mesne pasme, 
starega do 14 dni. tr 041/841-632 

8008838 

BIKCA simentalca. starega 3 do 4 me-
sece in fižol v zmu, tr 04/53-31 -280 

8008700 

BIKCA simentalca. starega 10 dni. tr 
04/51-20-493 

a008705 

OSTALO 
KUPIM 

KLETKO za kokoši In stol za idanje 
prašiča, tr 051 /684-167 

6008726 

KOTEL za žganjekuho. 40 I. tr 
04/58-74-038 8008837 

SVINJSKI špeh za mast, domača 
krma. tr 04 /25^1-044 , 04/23-26-
6 0 6 800864? 

ZAPOSLITVE (m/ž) 
NUDIM 

ZAPOSUM dekle za strežbo. Bistro 
EnKa. Nazorjeva 1. Kranj, tr 041 /618« 
417. Danilo aooes«? 

ZAPOSLIM voznika - prodajalca pe-
kovskih izd. na terenu, zaželene izkuš-
nje. prijaznost, urejenost ter obvlada-
nje vožnje s kombijem. Pekama Zev-
nik. d.o.o., Uubljanskac. 36 a. Kranj, 
tr 04/23-55-150. od 8. do 13. ure 

8008848 

Iščeš delo? 
www.ms-kranj.si 

REDNO zaposlim več voznikov v med-
narodnem transportu, z izpitom C in E 
kategorije. Proj Matevž, d.o.o.. Zbilje 
4c. Medvode.« 041/691-784 

8008424 

ZA NEDOLOČEN čas zaposlimo za-
stopnike za terensko prodajo artiklov 
za varovanje zdravja. Oglejte si 
www.sinkopa.sl, Sinkopa, d.o.o.. Ži-
rovnica 87. Žirovnica. 9 041/793-
367 

ZAPOSUMO čistilko. Klub Kovač. An-
drej Marinšek s.p.. Glava cesta 1. Na-
kto. tr 0 3 1 / 3 3 9 ^ 3 

8008320 

http://www.dompldn
mailto:malioglasi@g-glas.si
http://www.ms-kranj.si
http://www.sinkopa.sl
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ZAPOSLIMO pohištvenega mizarja. 
Interier Urtenija, d.o.o., Pod hribom 5, 
Radomlje, t r 041 /70G-9O3 wuet»i4 

l i Č E M 

IŠČEM hcnoramo delo. t r 040/201-
294 

8008694 

IŠČEM kakršnokoli deto, pospravlja-
nje. likanje, okolica Kranja, t r 
051/605-303 8008616 

IŠČEM DELO v dopoldanskem času, 
pomoč na domu starejsim osebam. V 
041 /716-090 8008632 

POSLOVNI STIKI 

FESST čjo.o., Koroška c. 2 , Kranj 

Nudimo vse vrste posojil 
ugodne obresti 

04/236-73-75 

GG naročnine 
04/20142 41, e-po$ta: narocnine@g-glas.si 
www.gorenjskig as.si 

GOTOVINSKI KREDITI DO io 
LET ZA VSE ZAPOSLENE, 
TUDI ZA DOLOČEN ČAS, TER 
UPOKOJENCE, do 50 % obr., 
obveznosti niso ovira. Tudi kre-
diti na osnovi vozila in leasingi. 
Možnost odplačila na položni-
ce, pridemo tudi na dom. NU-
MERO UNO. Kukovec Robert 
s.p., Mlinska 22,2000 Maribor, 
02/252-4S-26,041/750-560 

BEUENJE in glajenje notranjih pros-
torov. premazi oken in vrai. odstranje-
vanje tapet, dekorativni ometi in ople-
ski, antiglivični premazi Pavec Ivan 
s.p., Podbrezje 179. Naklo, t r 
031/3&-2909 

aooeers 

NAJEM kombi vozil za prevoz oseb ali 
tovora kombi prevozi Igor Konkolič 
s.p.. Triglavska ul. 12, Kranj, t r 
041/697-492 

NUDIMO zidarska in slikopteskarska 
dela, asfaltiranje in tlakovanje dvorišč, 
spk)ino čiščenje prostoro/ Nanis Ša-
botič Sinan s.p.. Pot 27. julija 3, Kam-
nik, « 031/803-081 

8006471 

PREVOZI skombijem na novoletne za-
bave - brez skrbi, Igor Konkolič s.p.. 
Triglavska 12. Kranj, t r 041/897-492 

PREPROSTO dekle želi spoznati 
isKnjnega farta za skupno žvijenle, tl* 
041/229-649 8008624 

RAZNO 
PRODAM 

BIKCA LSCK, star 3 mes., deske 
hrast, mecesen, oreh. javor, jesen, 
suhe In več filnktromotorjAv. t r 
04/59-45-146 

CISTERNO 2a olje 2000 I. še nerab-
ljeno. ugodno, t r 041/515-861 

LESENE A lestve, dol 1-4 m (3-12 kli-
nov), Zbilje 22, Med\ode. n 
041/981-210 

STORITVE 
NUDIM 

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter, 
s- p.. Senično 7. Križe, tel.: 59-55-
170. 041/733-700; žaluaie. roloji. n> 
lete. lamelne zavese, piiso zavese, ko-
mamiki, markize, vtnA^v.asteriks.net 

8006306 

ZASEBNI STIKI 
35 .000 POSREDOVANJ. 11.000 po-
zr^nstev v preteklem letu fi karakteri-
stika ženitne posredovalnice Zaupanje 
za vse generacije, ki posreduje po 
vsej Slo. t r 03/57-26-319.031/505-
405. 031/636-378 0000004 

DEKLETA, brezplačno lahko spoznate 
fante za iskrene, resne, trajne zveze iz 
vse države, t r 031 / 8 3 8 0 7 8 

8000005 

KOMUNIKATIVEN, skromen moški 
išče zvesto dekle za resrvs razmerje, 
t r 041/959-192 8008625 

G G 
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Skromnost in p<^tenost, ZAHVALA 
to njegovo je bUo živ^enje. y ^^ ^^^ zapustil naš dragi mož. ata. stari ata, pradedek. 
Dom oinlaje čmina, ^rat, stric in tast 
ostalo je njegovo delo in črnina. 

F R A N C FRANKO 
iz Javorij 

Ob boleCi izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sose-
dom, prijateljem in znancem za izrečena ustna in pisna sožalja, 
prineseno cvetje in sveče ter vsem, ki ste ga v tako velikem 
številu pospremili na njegovo zadnjo pot. Posebna zahvala 
zdravniškemu osebju Golnik, reševalni enoti zdravstvenega 
doma škofja Loka. njegovi osebni zdravnici dr. Subičevi: Iskre-
na hvala DU Poljanska dolina, TD Javorje, Avtoraehan^a Skof-
ja Loka, TCG Unitech LTH. zidarstvu Božnar, drjštvu Rovtarji. 
Zahvaljujemo se domačemu župniku Cirilu Isteni6i za lep 
pogrebni obred, domačim pevcem za lepo petje, g. Novaku za 
lep poslovilni govor in pogrebni službi Navček za vse potrebno. 
Vsem skupaj in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala! 

Žalujoči: žena Kati, sinovi Roman, Niko, Igor in Matjaž z 
družinami ter brat Ciril z družino 
Javorje, 11. decembra 2008 

Življenje gre na videz dalje, 
a vsaka pot nas h grobu pelje, 
kjer so pokoparte sanje 
in grenka solza pade nanje. 

ZAHVALA 

Ob boleči, prerani in nenadomestljivi izgubi ljubljenega moža, 
očeta, starega očeta, brata 

JANEZA A H L I N A 
dolgoletnega poslovodje Merkurja Kovine Lesce 

se njegovi žalujoči; žena Marija s sinovoma Petrom in Rudijem 
z družino, isbeno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sose-
dom, znancem, nekdanjim sodelavcem in sošolcem za podarje-
no cvetje in sveče, sožalne brzojavke in pisna sočutja in za vsa 
izražena sožalja. Hvala zdravnici dr. Potočnikovi iz ZD Radov-
ljica za vso podporo, patronažnima sestrama, svaku Jožu in pri-
jateljem za nesebično pomoč in opoio v času Janezove bolezni. 
Hvala pevcem, trobentaču, praporščaku in pogrebni službi No-
vak. g. župniku za obisk na domu in lepo slovo na domu ob Ja-
nezovi smrti ter lepo opravljen obred. Posebna zahvala gre tudi 
ožjemu poslovodstvu Merkurja in predsedniku uprave g. Kor-
deihi za lep poslovilni govor, gospe Ani Prskalo v imenu Mer-
kurja Kovine Lesce za ganljive besede slovesa in hvala vsem, ki 
so Nagega Janeza pospremili na pot k večnemu počitku. 

ZAHVALA 

V 87. letu starosti nas je zapustila naša mama, babica, prababica, 
tašča, sestra in teta 

I TA M A L I 
roj. Rezar z Gornika 10 

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
z n a n c e m , druStvii kmečkih žena za izrečeno sožalje, podarjeno 
cvetje, sveče in sv. maSo. Hvala njeni osebni zdravnici, patronažni 
sestri Tanji, gospodu župniku Petru Ivančiču za lepo opravljen 
obred, pogrebni službi Jerič, pevcem, praporščakom, gospodu 
Jožetu Škorcu za poslovilne besede. Vsem i m e n o v a n i m in 
neimenovanim Se enkrat iskrena hvala. 

Vsi njeni 
Gokak, Kanada, Mlaka, Scteije, Nakfo, Križe, Goriče, decembra 2008 

ZAHVALA 

V 87. letu nas je zapustila naša sestra in prijateljica 

M A R I J A ŠOLAR 

Hvala vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem za izrečeno 
sožalje in podarjeno cvetje in sveče. Zahvala dr. Paviinovi in 
bolnišnici Golnik. Zahvala tudi g. župniku, pevcem ter pogreb-
ni službi Navček. 

Žalujoči 1 vsi njem 

ZAHVALA 

Po kratki in hudi bolezni nas je v 78. letu starosti zapustil dragi 
mož, oče, ata, stari ata in tast 

JOŽEF ROGELJ 
ideparski mojster v pokoju iz Stražišča 

Od r.jega smo se poslovili 2. decembra 2008 na pokopališču v 
Bitnjah. Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijate-
ljem in znancem ter sodelavcem Sava Tires, ki ste nam ob težkih 
trenutkih stali ob strani, izrekli sožalja, podarili cvetje in sveče. 
Zahvala g. župniku Bojanu Ukarju za opravljen pogrebni, obred 
pevcem Kranjskega kvinteta in trobentaču za zaigrano Tišino. 

Žalujoči: žena Geni, sinova Brane in Jože z družinama 
Stražiščc, Lancovo, Drulovka 

Tam ob vodi zdaj stojm, 
nemo v njo strmim, 
nemočna sprašujem se, 
zakaj prav ona vzela te je? 

mami 

ZAHVALA 

Ob tragični izgubi ljubljenega sina, vnuka, nečaka in bratranca 

SAŠA KAVAŠA 
se iskreno zahvaljujem sorodnikom, sosedom, znancem in 
vaščanom Pšatc za pomoč v teh težkih trenutkih. Zahvaljujem 
se tudi gasilcem PGD Cerklje, PGD Zgornji Brnik, PGD Spod-
nji Brnik, PGD Komenda in PGD Moste za neutrudno pomoč 
in iskanje. Zahvaljujem se tudi Sašovim prijateljem iz PŠate, 
Požcnika in Šmartncga za takojšnje iskanje, prijatelju Bojanu 
Pavliču in njegovim staršem ter sestri za pomoč in spodbudo, 
sošolcem iz OŠ Cerklje na Gorenjskem, sošolcem iz Srednje 
šole tiska in papirja Ljubljana, sošolcem Fakultete za kemijo in 
kemijsko tehnologijo, smer varstvo pri delu, prijateljem iz 
Cerkelj. Posebej se zahvaljujem tudi mojim sodelavcem iz pošte 
1218 Komenda, delavcem pošte 4207 Cerklje na Gorenjskem, 
pošti 1351 Brezovica pri Ljubljani za vso pomoč in podporo. 
Se posebej pa se lepo zahvaljujem prijateljem nosačem iz PSate, 
gospodu Nandetu za poslovilne besede, pevcem Kranjskega 
kvinteta za zapete žalostinke, trobentaču za zaigrano Tišino, 
gospodu župniku Jožetu Mrvarju za pogrebni obred, pogrebni 
službi Pogrebnik in vsem, ki ste mojega ljubega sina v tako 
velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti, pošiljali sožalja 
in me tolažili, mu darovali sveče, cvetje in denarno pomoč. 
Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala, 
SAŠO, NAJ ANGELI TE ČUVAJO! 

Neutolažljivi: mami Marta, mama Francka, mama Minka, teta 
Silva, stric Milan z Uršo, teta Cilka ter bratranca Marko in Jon 
in sestriČni UrSa in Lana 
Pšata, Komenda, Vopovlje, 10. decembra 2008 

mailto:narocnine@g-glas.si
http://www.gorenjskig
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A N K E T A 

Dočakali 
so telovadnico 
DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Ško^a Loka • Pri šoli Jela ja-
nežiča v Škofji Loki s o odpr-
li novo te lovadnico . Vesel i 
s o je vsi, učenci, učitelji in 
tudi športniki Š D Partizan, 
ki bodo v njej vadili. Zbrali 
s m o nekaj vtisov. 

Foto: Couid Kaviii 

Kristina Sokolov, 
nekdanja ravnateljica: 

"Ravnateljica s e m bila med 
leti 1 9 8 6 in 1998. Ž e ob od-
prtju s e d a n j e š o l e s o nam 
obljubil i , da b o m o kmalu 
dobili tudi telovadnico. No, 
sedaj s e je želja izpolnila." 

Nataša Trampuš, 
učiteljica telovadbe: 

"Za nas je telovadnica lepa 
pridobitev, sa j otrokom omo-
goča vadbo na domači šoli. 
Prej s m o s e morali ves čas 
seliti. Nova stavba bo omo-
gočila kvalitetnejši pouk." 

Uroš Bernik, učenec: 

"Dosle j s m o hodili telovadit 
v center s lepih, seda j pa 
i m a m o končno s v o j o telo-
vadnico. Veselim se že, da 
b o m o telovadili v njej. Od 
športov mi je najl jubša ko-
šarka." 

Ana Japelj, učenka: 

"Ze lo s e vese l im pouka v 
novi telovadnici . Eno uro 
s m o že imeli v njej, tako da 
s m o jo že spoznali. Je velika 
telovadnica, večja kot v cen-
tru slepih, poleg tega pa nam 
ne bo več treba hoditi ven." 

Marjeta Šmid, 
sedanja ravnateljica: 

"Za šo lo je to p o m e m b e n 
dogodek. Veseli me, da s m o 
poleg 6 0 0 kvadratnih me-
trov športnih površin prido-
bili š e več pomembnih pros-
torov za pedagoško delo." 

Veseli december na Glasu 
v košarico prireditev v prazničnem decembru s m o v Gorenjskem glasu dodali dve srečanji, 
ki naznanjata serijo rednih kulturnih dogodkov v čudovito akustični avli časopisne hiše na Bleivveisovi 
cesti v Kranju. 

PETRA PUHAR KEIŽAR 

Kranj - V n a s l e d n j e m letu 
b o m o vsako zadnjo sredo v 
m e s e c u pr iprav i l i pr i redi-
tev, ki nas bo bogatila v kul-
t u r n e m s m i s l u . G o s t i l i 
b o m o glasbenike, redtator-
j e , predavate l je , l i k o v n e 
u m e t n i k e in druge zanimi-
ve, ustvarjalne goste. 

Prva dva dogodka sta bila 
ta torek in sredo. V H i š i 

ustvarjalnih dejavnosti Pu-
hart s o pripravili l ikovni ba-
zar - razstavo del različnih 
vrhunskih l ikovnih umetni-
kov, darilnih knjig in voščil-
nic , n a odprt ju p a n a s je 
ob i ska la a n g l e š k a pevka 
Shir l ie Roden iz Londona, 
Id že drugo desetletje redno 
obiskuje Slovenijo. O njeni 
l jubezni do naše dežele in 
ljudi piše knjige in presunlji-
vo lepo poje. V Gorenjskem 

glasu je bila že drugič in se 
nas je g loboko dotaknila 
s svoj im bleščeč im g l a s o m 
in s sporočili o hvaležnosti 
in dragocenosti življenja, • 

V s r e d o z v e č e r pa s m o 
gostili z n a n o sodelavko Go-
ren jskega g lasa , profesor i -
co soc ia lne p e d a g o g i k e 
D a m j a n o Š m i d , ki za časo-
pis redno piše iz jemno ko-
l u m n o o druž inskih odno-
s ih in vzgo j i otrok. Dogo-

dek j e bil zabavno družin-
sko s r e č a n j e , n a k a t e r e m 
s m o starši, babice in dedki 
s k u p a j z otroki spoznaval i 
d r u g d r u g e g a i n se uči l i 
p r e d v s e m neobremenjene-
ga druženja in sproščenega 
s m e h a . 

Razstava l ikovnih del in 
novoletnih vošči lnic v avli 
Goren j skega g lasa še traja, 
zato vabljeni na obisk vsak 
delavnik od 7. do 1 9 . ure. 

Rajanje z Damjano Smid /FmcerudKivai Med nastopom Shirlie Roden 

R O K O M ET 
P R V E N S T V 

RD M E R K U R 
E N A T E K M A 

: RK GORENJE 
Športna dvorana Poden MERKUR 
SOBOTA, 2 0 . 1 2 . 2 0 0 8 , ob 20 . uri m Mt»<i« 1. WOUllIMK l/C. teOrjA U>KA 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 

D a n e s , v petek, bo pretežno o b l a č n o in povečini s u h o 
vreme. V soboto in nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, 
občasno pa tudi delno jasno. Zjutraj in del dopoldneva bo 
po nižinah megla. 

Agtncijs RS za olcoije. Urad za meleorologijo 

PETEK 

0 / 3 ° C 

SOBOTA 

- 2 / r c 

NEDELJA 

- 4 / r c 

Zajren 
o 5/2-0 

KRATKE NOVICE 

ŽELEZNIKI 

Predstavitev pesmarice in razstavi jaslic 

Župni ja Železniki , Druš tvo ljubiteljev jas l ic S loveni je in 
Unesco klub Cerklje to nedeljo ob 1 0 . uri vabijo v župnijsko 
cerkev v Železnike na prireditev Koledniki ob jasl icah. Po 
maši , ki jo bodo darovali vrhniški dekan Blaž Cregorc, zlato-
mašnik Rudi Tršinar in domaČi župnik Andrej jemec, bo te-
norist )anez Lotrič ob spremljavi organista Gašperja Jereba 
pel pesmi iz nove pesmarice slovenskih ljudskih božičnih in 
kolednic skladatelja Janeza Močnika, nato pa bodo odprli 
razstavo jaslic kiparke Ane Korenč. Projekt je podprlo Minis-
trstvo za kulturo RS, Razstavo jaslic bodo v nedeljo ob 17 . 
uri odprli tudi v Špendalovi hiši v Železnikih, obenem pa bo 
vrata znova odprl Kačji grad. Na razstavi, ki jo družba za raz-
voj turizma Vigenjc pripravlja v sodelovanju z društvom lju-
biteljev jaslic, bodo na ogled jaslice domačina Toneta Kala-

na, ki so v lasti Antona Sedeja, jasl ice Konrada Trilerja ter 
nagrajene jasl ice učencev gorenjskih osnovnih in srednjih 
šol, ki s o jih izbrali v Biotehniškem šolskem centru v Na-
klem. Tako razstava kot bife Kačji grad, kjer bodo obiskoval-
cem postregli s toplimi napitki, bosta odprta do konca leta 
vsak dan od 17 . do 22. ure. A. H. 

KRVAVEC 

Praznovanje petdesetletnice s m u č i š č a 

Na Krvavcu bodo danes praznovali petdesetletnico smučiš-
ča, obenem pa bodo uradno odprli še novo štirisedežnico 
Tiha dolina. S lovesnost se bo začela ob n . uri pri spodnji 
postaji nove št ir isedežnice na Gosp inc i , po prvi vožnji z 
novo napravo pa se bo praznovanje 50-letnice smučišča ob 
12 . uri nadaljevalo v Tihi dolini, na t. i. Plaži. N a prireditvi 
bodo nastopili folklorna skupina O Š Davorin Jenko Cerklje, 
društvo Rovtarji, godci Suha Špaga , folklorna skupina DU 
Komenda in Atomik Harmonik . Prireditev bo v v s a k e m 
vremenu. S. Š. 

CERKIJE 

Razstava Drevo življenja še v Cerkljah 

Silvo Sire s e je minuli konec tedna v Adergasu predstavil 
z z a n i m i v o razstavo Družinsko drevo - d revo živl jenja, 
ta konec tedna bo enaka razstava še v župnijski dvorani 
v Cerkljah. Odprli jo b o d o danes , v petek, ob 1 9 . uri, na 
ogled pa b o še jutri in pojutr išnjem od 9. do 1 2 . ter od 
14 . do 17. ure. K. J. 

fmM/t/ nE^Mm 

RADIO KRANJ d.o.o. 
Stritarjeva ul. 6 . KRANJ 

TEIEK5N: 
( M ) 281-2220 arauiaK 
<04) 2Si-2221 tlSBur 
(04) 2022-222 nmMU 
(OSI) 303-S0S K«KU<(UU 
FAX: 
(04) 281-2226 ici»a» 
(04) 281-222S iR2uub 

Epoeiu: 
radlokranJOnKlIo-kranJ^I 
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