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Dom zrcalo domačega ognjišča 
v domu sv. Martina v Srednji vasi bodo prve stanovalce začeli sprejemati po novem letu. Skupaj imajo na voljo 65 postelj za starostnike. 

M A T E J A R A N T 

Bohinj - Zav6d sv. Martina in 
župnija Srednja vas sta v ne-
deljo slovesno odprla nov 
dom 2a starejše, v katerem je 
prostora za 65 starostnikov. 
Naložba je bila vredna 4,3 mi-
lijona evrov. Milijon evrov je 
prispevala dobrodelna funda-
cija T M S iz Švice, v kateri je 
zapuščina Tilke Mencinger 
Schoch, ki se je rodila v Bo-
hinjski Bistrid, večji del živ-
ljenja pa je preživela v Švid. 
1,3 milijona evrov so prispeva-
li drugi posamezni donatorji, 
župnija je v dom vložila štiri-
sto tisoč evrov, za preostanek 
pa bodo najeli posojilo. 

"Včasih tudi sanje posta-
nejo resničnost in ta dom je 
dokaz za to," je ob odprtju 

doma za starejše v Srednji 
vasi vzneseno dejal tamkajš-
nji župnik Ivan Jagodk. Ide-
ja o gradnji doma je dozorela 
pred štirimi leti. "Na zboru 
krajanov s predstavniki obči-
ne, zdravstvenega doma in 
Doma dr. Janka Benedika 
Radovljica smo se odločili, da 
bomo zgradili dom, ki bo zr-
calo domačega ognjišča. Ta 
odločitev je bila precej drz-
na." Kot se je izkazalo, pa ne 
neuresničljiva. Pred dvema 
letoma so položili temeljni 
kamen, gradnjo pa so začeli 
januarja letos, tako da so dela 
končali v manj kot letu dni. 
D o m sestavljajo tri klasično 
zidane hiše, ki so povezane v 
eno bivalno celoto. V njem je 
22 dvoposteljnih in 21 enopo-
steljnih sob, nekatere imajo 

tudi balkon. Prednost pri 
sprejemu v dom bodo imeli 
starostniki s stalnim bivališ-
čem v občini Bohinj. 

Bohinjski župan Franc 
Kramar je odprtje doma po-
spremil z besedami, da to 
predstavlja najpomembnej-
šo pridobitev v njihovi obči-
ni. "Tudi z vidika delovnih 
mest, saj bo tu našlo zaposli-
tev trideset domačinov." 
Zato je bila nedelja po njego-
vem za Bohinj izjemen dan. 
Ob tem je navedel podatek, 
da v njihovi občini delež sta-
rejših nad 65 let znaša že bli-
z u dvajset odstotkov. 
"Želimo, da bi ta dom v pri-
hodnje postal center starej-
ših občanov." 

• 4. stran V Srednji vasi so v nedeljo slovesno odprli nov dom za starejše. / FOIO: NNJ DOH 

Košarkarski 
spektakel v Kranju 
Minuli petek je Kranj gostil dan slovenske moške 
košarke, nastopajoči pa so navdušili gledalce na 
nabito polnih tribunah dvorane na Planini. 

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

Kranj - "Organizatorji smo 
res navdušeni nad velikim 
zanimanjem za košarko, za 
naš klub pa to pomeni, da si 
kranjski navijači želijo in za-
služijo res kvalitetnih pred-
stav," je ob petkovem druže-
nju vseh generadj in vseh ko-
šarkarjev, ki igrajo v sloven-
skih ligah, poudaril predsed-
nik Košarkjirskega kluba Tri-
glav Kranj Darko Vidakovič, 
medtem ko so gledald bučno 
zaploskali ekipama zahoda in 
v^oda. Obračun med njimi 

so na koncu s 115 : 1 0 2 dobili 
košarkarji zahoda. 

Poleg njih so se s spektaku-
lamimi potezami izkazali 
tudi vsi drugi nastopajoti, od 
zmagovalca v metu za tri toč-
ke Nicka Jacobsona do zma-
govalca v spretnostnem poli-
gonu Dejana Mlakarja i n 
zmagovalca v zabijanju Te-
renca Hundlyja. Za najkorist-
nejšega igralca tekme je bil 
izbran Shavm King, ljubitelji 
košarke iz vse Slovenije pa so 
si lahko na popoldanskih tek-
mah ogledali tudi igro naših 
mladih košarkarskih upov. 

Košarkarji so se izkazali z atraktivnimi potezami, najbolj pa 
je v dresu številka 33 blestel Shawn King. /Foio Tm.Doki 

TUDI NA KRATEK ROK VAM PONUJAMO VEČ 
PONUDBA ZA VEZANE VLOGE 

\cljj ilo 6. juiiuarja 20IW. 

Gorenjska ̂  Banka 

Naslednja številka Gorenjskega glasa bo izšla 

jutri, 3 1 . decembra. 

J E S E N I C E 

Dijakinje obdarili male bolnike 

Dijakinje 2. b razreda Gimnazije Jesenice - Barbara Za-
vršnik, Katarina Meze in Urška Leskovar - so za božič sku-
paj s Sanjo Grohar obdarile otroke, ki so praznike morali 
preživeti v Bolnišnici Jesenice. Skupaj s sošolci in sošolka-
mi so že na gimnaziji pripravile modno revijo, na kateri so 
se predstavile večinoma dijakinje, ki so se nastopa naučile 
pod vodstvom Sanje Corhar. Vsi nastopajoči na večernem 
dogodku so se odrekli honorarju, dijakinje pa so s prosto-
voljnimi prispevki zbrale več kot šeststo evrov. Z zbranim 
denarjem so pripravile darila, ki so jih skupaj S Sanjo Gro-
har, razredničarko Ano Miler ter ravnateljico Gimnazije Je-
senice Lidijo Dornig odnesle v bolnišnico in otrokom 
polepšale praznični dan. M. A. 
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A K T U A L N O 

Na letališču merijo hrup 

v okolici bmiSkega letališča so začeli 
meriti in spremljati hrup letal, kasne-
je pa bodo določili s hrupom najbolj 
obremenjena okolja in ukrepe za 
zmanjšanje letalskega hrupa. 

G O R E N j S K A 

Radi bi imeli urejeno vas 
Pred prazniki so na zboru krajanov v 
Podljubelju predstavili uresničene na-
loge in načrte. Župan občine Tržič 
Borut Sajovic zagotavlja, da bo pri-
hodnje leto končana gradnja vodovo-
da. 

R A D O S T I Ž i V L j E N j A 

Slovesni jedilnik za 
silvestrovo 
Kakšen naj bo slovesni jedilnik za 
najdaljšo noč v letu? Predlagamo 
slavnostno solato, kremno juho s 
školjkami, zapečene paradižnike s 
špinačnim nadevom, steak z gobami 
po pohorsko, po polnoči pa še sarmo 
s kislim zeljem. 

Z A D N j A 

Iz globin se je dvignil 
zvon želja 
že trinajsto leto zapored je Društvo 
za podvodne dejavnosti Bled uprizo-
rilo tradicionalen božično-novoletni 
potop zvona želja in oživilo legendo 
o potopljenem zvonu. 

2 4 

V R E M E 

Danes in jutri bo jasno, po 
kotlinah bo megla ati nizka 
oblačnost, jutri lahko ves dan. 
V četrtek X bo pooblačilo, 
občasno bo rahh snežilo. 

jutri: pretežno jasno 

http://www.gorenisicigias.si
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KRATKE NOVICE 

LJUBLJANA 

24. december naj bo dela prost d a n 

Stranka Nova Slovenija predlaga, da bi bil 24. december 
dela prost dan. Predsednica stranke in evropska poslanka 
Ljudmila Novak to pobudo utemeljuje s tem, da imajo šte-
vilne evropske države ta dan prost, kajti učinkovitost na ta 
dan ni največja. Gre za dan pred božičem, ki ga praznuje 
večina državljanov Slovenije, bodisi kot verski bodisi kot 
družinski praznik. Če bi bil dan pred njim dela prost, bi se 
lahko mirneje pripravili na božič. Namesto tega bi bil lahko 
delovni dan 2. januar, s čimer bi se lahko bolj približali ev-
ropskim standardom, kajti 2. januar je dela prost le še v 
dveh evropskih državah. Sicer pa v stranki NSi, ki od letoš-
njih volitev ni več parlamerttarna stranka, predlagajo, da jih 
predsednik vlade Borut Pahor vabi na vse posvete enako kot 
parlamentarne stranke. NSi je namreč evropska parlamen-
tarna stranka z nekaterimi pomembnimi člani, zato po mne-
nju predsednice Novakove lahko pričakujejo, da jih upošte-
vajo pri tem sodelovanju. D. Ž. 

IguBgANA 

Vlada znižala plače ministrom 

Pred prazniki je vlada sporočila, da bo znižala plače minis-
trom in državnim sekretarjem, zamrznila pa tudi plače di-
rektorjem v javnem sektorju. To naj bi bil prispevek državne 
uprave k varčevalnim ukrepom. Ministri se bodo iz 64. piač-
nega razreda preselili v razred nižje, državni sekretarji iz 61. 
v 60. plačilni razred, s čimer bodo njihove plače nižje za 
dvesto evrov bruto. Za 2350 direktorjev javnega sektorja pa 
se plače ne bodo zvišale z a pol odstotka, kolikor je bilo 
predvideno, s čimer bodo privarčevali okoli pol milijona ev-
rov. Napovedujejo pa tudi zamrznitev funkcionarskih plač 
in spremembe pri usklajevanju plač javnih uslužbencev, o 
čemer pa se morajo še pomeniti s sindikati. D. Ž. 

P E Č 

Pahor in jelušičeva na Kosovu 

Predsednik slovenske vlade Borut Pahor in ministrica za 
obrambo Ljubica Jelušič sta 26. decembra obiskala pripad-
nike i8. kontingenta Slovenske vojske v operaciji Kfor in se 
srečala s pripadniki slovenske policije, ki delujejo v operaci-
jah Eulex in Unmik. Srečala sta se tudi s poveljnikom Kforja 
generalpodpoikovnikom Emilom Gayem. V vojaški bazi Vi-
llagio Italia blizu Peči pa je bila proslava ob dnevu samostoj-
nosti in enotnosti, kjer je bil slavnostni govornik premier 
Borut Pahor. V bazi sta se srečala tudi s poveljnikom več-
nacionalnih sil Zahod brigadirjem Giovannijem Armentani-
jem. D. Ž. 

M urilo 
izžrebanemu naročniku časopisa 

Gorenjski Glas 

Knjigo prejme JANEZ KERN iz Cerkelj na Gorenjskem. 

K O T I Č E K Z A N A R O Č N I K E 

Brezplačne vstopnice za 
koncert 
še vedno lahko sodelujete v nagradni igri, v kateri Gorenjs-
ki glas podarja 25 brezplačnih vstopnic za Veliki dobrodelni 
koncert, ki ga organizira Lions klub Škofja Loka. Koncert bo 
24. januarja 2 0 0 9 ob 19. uri v Športni dvorani Medvode. 
Nastopili bodo: Orkester Simfonika Vrhnika, mešana pevs-
ka zbora Mavrica in Svoboda ter solistka Alenka Gotar. 
Odgovorite na nagradno vprašanje in si pridobite vstopni-
co: Na kateri dan v tednu bo koncert? Odgovore s svojim 
imenom, priimkom, naslovom in pripisom "za koncert" do 
5. januarja 2 0 0 9 pošljite na: Gorenjski glas, Bleiw^eisova ces-
ta 4, 4 0 0 0 Kranj ali na e-naslov: narocnine@g-glas.si. Na-
grajenci bodo objavljeni v petek, 9. januarja 2009, vstopnice 
pa bodo prejeli po pošti. Vabljeni k sodelovanju! Vstopnice 
za koncert so tudi naprodaj na blagajni Gorenjskega glasa. 

Slovenija je polnoletna 
Osemnajst let je minilo od plebiscita, na katerem smo se Slovenci enotno odločili, da Slovenija 
postane samostojna in neodvisna država. 

D A N I C A Z A V R L Ž L E B I R 

Ljubljana - 23. decembra 
1 9 9 0 je na plebiscitu o sa-
mostojnosti i n neodvisnosti 
Slovenije na vprašanje, al i 
naj Slovenija postane samo-
stojna in neodvisna država, 
88,5 odstotka vseh volivcev 
odgovorilo z da. Rezultati so 
bili uradno razglašeni tri dni 
pozneje, tako da 26. decem-
ber praznujemo kot državni 
praznik, dan samostojnosti 
i n enotnosti. Vse do pred 
dvema letoma se je imenoval 
dan samostojnosti, potem pa 
je državni zbor sprejel nove-
lo zakona o praznikih in dela 
prostih dnevih, ki je dan sa-
mostojnosti preimenovala v 
d a n samostojnosti in eno-
tnosti. S spremembo imena 
naj bi poudarili izpričano 
enotnost državljanov, ki so 
se na plebiscitu odločili za 
samostojno Slovenijo. 

"Ni dvoma, da bi se tudi da-
nes, če bi bili postavljeni pred 
to odločitev, odločili enako," 
je v svojem govoru na slav-
nostni seji državnega zbora 
dejal njegov predsednik Pavel 
Gantar. Dejal je, da bi 18-let-
nica plebiscita lahko pomeni-
la, da je država že prerasla 
mladostno obdobje in dosegla 
zrelost Pomembno je, da v 
družbi ustvarimo takšno oko-
lje, v katerem bodo možnosti 
i n priložnosti dosegljive 
vsem. Tudi blaginje ne more-

mo meriti zgolj po ustvarje-
n e m družbenem bogastvu, 
pač pa predvsem po tem, 
kako dobro gre tistim, ki so v 
družbi na najslabšem. 

Slavnostne seje so se poleg 
poslancev udeležili tudi pred-
sednik države Danilo TUrk, 
predsednik vlade Borut Pa-
hor, predsednik državnega 
sveta Blaž Kavčič, predsednik 
vrhovnega sodišča Franc Te-
sten, predsednik ustavnega 
sodišča Jože Tratnik, diplo-
mati in drugi funkdonarji, k i 
so prisostvovali tudi osrednji 
državni proslavi v Cankarje-
vem domu. Slavnostni govor-
nik je bil predsednik države 
Danilo Tiirk. 

"Samostojnost i n naša 
enotnost, vzpostavljena po 
demokratični poti, sta vred-
noti, k i smo ju na Sloven-
skem pred osemnajstimi leti 
vzeli resno in z nj ima uspeli 
Sadovi tega uspeha so izjem 
ni. Slovenija je danes uspeš 
na evropska država. Uspešno 
je izvedla politično i n gospo-
darsko tranzidjo in se s tem 
uspehom uveljavila v Evropi 
in v svetu. Postala je članica 
Združenih narodov i n najpo-
membnejš ih regionalnih 
organizadj v n a š e m delu 
sveta. Pred dvema letoma 
smo prevzeli evro i n pred le-
tom postali del šengenskega 
mejnega režima. V prvi po-
lovid letošnjega leta je Slove-
nija predsedovala Evropski 

Ugledni gostje na slavnostni seji državnega zbora 7 fou- rma dou 

Predsednik države Danilo Tiirk, slavnostni govornik na 
osrednji proslavi ob dnevu samostojnosti in enotnosti 

unij i in, za svoje delo požela 
številne pohvale. Vladi, ki je v 
prvi polovid leta vodila ta za-
htevni projekt, gre zahvala za 
opravljeno delo," je zbrane 
na proslavi nagovoril pred-
sednik Ti irk. Spregovoril je 
tudi o aktualnih odnosih s 
Hrvaško, pri čemer je pouda-

ril, da ne sme nihče pričako-
vati, da se bo Slovenija odre-
kla svojim kl jučnim nacio-
nalnim interesom. Govoril je 
tudi o finančni in gospodar-
ski krizi, ki jo občutimo v Slo-
veniji, in dejal, da je kot odgo-
vor nanjo treba poiskati nov 
model svetovnega razvoja. 

Volivcem so obljubili spremembe 
Lokalni odbor LDS Bled je v sodelovanju s pokrajinskim odborom te stranke na Gorenjskem pred 
prazniki pripravil srečanje s podpredsednikom LDS Slavkom Ziherlom. 

D A N I C A Z A V R L Ž L E B I R 

Bled - Predsednica pokrajin-
skega odbora Davorina Pire 
i n predsednik lokalnega od-
bora Srečo Vemig sta Slavka 
Ziherla predstavila kot enega 
najbolj prepoznavnih članov 
L D S , v ž a b j e m času zato, 
ker je odstopil s položaja dr-
žavnega sekretarja za zdrav-
stvo v Pahorjevi vladi. Na Ble-
d u je strankarskim kolegom 
znova pojasnil svoje ravna-
nje. "Ko smo vstopili v koali-
cijski trojček, smo l judem 
marsikaj obljubili, predvsem 
spremembe politične klime 
i n načina vladanja. Toda le 
šest dni potem, ko je vlada 
Boruta Pahorja začela svoj 
mandat, je Pahor za svetoval-
ca vzel Dintiitrija Rupla, 
Zame so bila s tem podrta vsa 
načela poštene p o l i c e in raz-
vrednotene vse obljube voliv-
cem," je dejal Slavko Ziherl, 
k i se sicer zaveda, da je politi-

ka sprejemanje kompromi-
sov, vendar je bilo to zanj pre-
več in je odstopil. Pravi, da 
m u je Pahor sicer pojasnil 
razloge, zakaj je v vlado vzel 
Rupla, vendar ga ni prepričal. 
Predsednica L D S Katarina 
Kresal je njegovo odločitev ra-
zumela kot signal vladi, da ne 
ravna prav, prav tako so jo 
sprejeli tudi organi stranke, 
ki so menili, da odstop ni ško-
dil ugledu LDS. 

Sicer pa je Slavko Ziherl 
predstavil tudi svoj pogled 
na položaj L D S v sedanji 
vladni koaliciji, kjer ima 
stranka ob dveh ministrih še 
štiri državne sekretarje, 
strankini ljudje pa kandidi-
rajo tudi za veleposlaniška 
mesta. Ker je predsednica 
Kresalova zelo zaposlena kot 
ministrica, bosta sedaj pre-
cej strankinih obveznosti 
opravljala podpredsednika. 
Slavko Ziherl je odgovoren 
za socialni del programa 

stranke i n ne soglaša s tisti-
mi, ki imajo L D S za stranko 
kapitala, pač pa je treba najti 
pravo ravnovesje med uspeš-
n i m gospodarjenjem in sod-
alo. Na srečanju na Bledu so 
govorili tudi o prihajajod go-
spodarski krizi, o vladnih 
ukrepih in o tem, kako naj se 
na krizo pripravijo ljudje. 
Slavko Ziherl je o tem spre-
govoril tudi kot psihiater. 

Člani občinskega odbora 
L D S Bled pa so spregovorili 
tudi o lastnini Blejskega oto-
ka, ki ga je Janševa v l a ^ dala 
cerkvi. Slavko Ziherl j i m je 
priporočil, naj na Jožefa 
Školča, ki je v Pahorjevem 
kabinetu odgovoren za od-
nose z nevladnim sektor-
jem, naslovijo pobudo, da se 
začne postopek za vmitev 
Blejskega otoka. 

Od leve: Slavko Ziherl, Davorina Pire in Srečo Vemig 
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Na letališču merijo hrup 
Na treh lokacijah ob brniškem letališču so začeli meriti hrup. Kasneje bodo določili s hrupom najbolj 
obremenjena območja in možne ukrepe za zmanjševanje letalskega hrupa. 

S I M O N Š U B I C 

Brnik - V okolici brniškega 
letališča so pred dnevi začeli 
meriti in spremljati hrup le-
tal. Meritve izvajajo na treh 
od štirih izbranih lokacij v 
okolid letališča, družba Ae-
rodrom Ljubljana pa je iz-
vedbo monitoringa prek jav-
nega razpisa zaupala Zavo-
d u za varstvo pri delu iz 
Ljubljane (ZVD), k i ima že 
precej izkušenj z merjenjem 
hrupa v naravnem in živ-
ljenjskem okolju, m e d dru-
gim opravlja podoben nad-
zor tudi za Luko Koper. 

Monitoring je eden izmed 
ukrepov za zmanjšanje letal-
skega hrupa ob letališču, ki 
so jih dogovorili na doseda-
njih treh sestankih predstav-
nikov dvilne inidative obča-
nov Šenčurja, Aerodroma 
Ljubljana, ministrstva za 
promet in drugih pristojnih 
organov. Stalno spremljanje 
in merjenje hrupa bo omo-
gočalo namreč tudi identifi-
kadjo kršiteljev. 

"V skladu s pogodbo je 
družba Z V D že postavila tri 
merilne terminale v Vodicah 
(Lokarje), Lahovčah i n Šen-
čurju. Žal je zaradi negativ-
nega odziva krajanov oz. last-
nikov zemljišč postavitev če-
trtega merilnega mesta na 
območju naselja Voklo-

Hrup letal merijo na treh lokacijah v okolici brniškega letališča. / foio: co,,2<( lovaj 

Voglje ostala nerealizirana. 
Merilna mesta so bila izbra-
na na osnovi najbolj izpo-
stavljenih naselij ali točk pod 
pristajalnimi in vzletnimi 
ravninami. Letališče Jožeta 
Pučnika Ljubljana se s tem 
pridružuje več kot 4 0 evrop-
skim letališčem, ki so podo-
ben nadzor nad obremenit-
vami s hrupom že uvedla," je 
pojasnila Brigita Zoreč, vodja 
korporativnega komunicira-
nja v Aerodromu Ljubljana. 

Merilni terminali bodo 
zbirajo podatke o ravneh 
hrupa, snemajo zvok za po-
samezne dogodke in podatke 
stalno pošiljajo prek omrežja 
G S M v nadzorni center druž-

be Z V D v Ljubljani, kjer pri-
dobljene podatke analizirajo 
in tako določajo obremenitve 
okolja s hrupom, poiščejo 
posamezne vire hrupa (leta-
la, promet, delo na polju, pri-
reditve itd.) ter izmerijo 
dnevne oz. letne obremenit-
ve okolja s hrupom. "Tako 
bomo določili s hrupom naj-
bolj obremenjena območja 
in možne ukrepe za zmanj-
ševanje obremenitev okoh-
škega prebivalstva s hrupom 
letalskega prometa," napove-
duje Zorčeva. 

Na Ministrstvu za promet 
so n a m pojasnili, da bodo 
predvidoma v prihodnjem 
letu pripravili ustrezen pra-

vilnik, ki bo določal dovoljen 
skupni hrup i n dovoljene 
emisije motorjev zrakoplo-
vov na letališču in v letališki 
coni ter višino pristojbine za 
odpravo škodljivih posledic 
na okolje, če hrup in emisije 
presegajo dovoljene meje. 
"Predpis bo razlikoval med 
dovoljenim in povišanim 
hrupom. Rezultate monito-
ringa, ki se je začel izvajati 
na Letališču Jožeta Pučnika 
Ljubljana, bomo uporabili 
pri pripravi predpisa oziro-
ma dolofitvi višine pristojbi-
ne," je sporočila Eldita Knez 
iz službe z a odnose z jav-
nostjo na prometnem mi-
nistrstvu. 

V polnoletnost na Sv. Jakobu 
Na Sv. Jakobu nad Medvodami je potekala slovesnost ob dnevu samostojnosti in enotnosti. Glavni 
govornik je bil minister Boštjan Žekš. 

M A J A B E R T O N C E L J 

Brezovica nad Medvodami • 
Ob dnevu samostojnosti in 
enotnosti je na'Sv. Jakobu 
vsako leto še posebej sloves-
no. Na tem hribu nad Med-
vodami je 23. decembra 
1 9 9 0 množica ljudi pričaka-
la rezultate plebisdta, malo 
po polnoči pa se j i m je pri-
družila tudi večina ministrov 
prve demokratične izvoljene 
slovenske vlade na čelu s 
predsednikom Lojzetom 
Peterletom. Slednji se na Sv. 
Jakoba vrača vsako leto. Bil 
je tudi na letošnji slovesno-
sti, ki se je tradidonabio za-
čela ob šestih zvečer s sv. 
mašo. Daroval jo je Andrej 
Saje, tiskovni predstavnik 
Slovenske škofovske konfe-
rence. 

Slovesnosti so se udeležili 
tudi predstavniki Narodnega 
sveta koroških Slovencev in 
Slovenske skupnosti v Italiji, 
glavni govornik v okviru kul-

turnega programa pa je bil 
akademik Boštjan Žekš, mi-
nister za Slovence po svetu 
in v zamejstvu. "Skupaj se 
spominjamo 18. obletnice 
začetka. Doslej smo bili otro-
d , sedaj smo polnoletni, še 
vedno pa smo najstniki. Iz-
boljšujemo se in lepa pri-
h o i i o s t je pred nami. Mla-
dost, ki smo jo preživeli, ni 
bila lahka. Nihče n a m ni ni-
česar podaril. Vse, kar smo 
dobili, smo sami pridobili, 
zgradili, naredili. A m p a k to 
je prava mladost. To je mla-
dost, ki nas bo gnala naprej, 
ki nam daje možnosti za na-
daljnje delo. Nihče nas n i uj-
čkal, zato s m o uspeli. I n 
uspeli smo prav zares. Mis-
lim, da sedaj prihaja čas, ko 
moramo biti ponosni nase, 
ponosni na svojo državo. Ob 
vstopu v polnoletaost bi za-
želel lepa srednja leta pa tja v 
pozno starost," je med dru-
gim v govoru povedal Bošt-
jan Žekš, ki je bil letos sploh 

Pevcem s Katarine se je tudi letos pridružil Lojze Peterle 
(drugi z desne). 

prvič prisoten na slovesnosti 
na Sv. Jakobu, navdušen nad 
tem, da državni praznik tu-
kaj praznuje toliko ljudi. 

Poleg Žekša sta zbrane na-
govorila tudi Hadi i jan Corsi, 
župan Števerjana, in Marjan 
Pipp. tajnik Narodnega sveta 
koroških Slovencev. Tretje 

priznanje Sv. Jakoba (prvega 
je prejel Lojze Peterle, dru-
gega pa lani Hadrijan Cbrsi) 
pa je organizacijski odbor 
slovesnosti namenil Slavku 
Kimovcu, nekdanjemu žup-
niku župnije Sv. Katarina -
Topol, ki pa ga tokrat na Sv. 
Jakobu ni bilo. 

Korak v novo življenje 
Starostna meja odvisnikov se niža, program 
Korak v novo življenje pa je ena od možnosti, 
kako prek terapevtskega procesa ozdraveti in se 
vrniti v normalno življenje, zato ga je podprla 
tudi Fundacija Vincenca Draksierja. 

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

Kranj - "Fimdadja Vincenca 
Draksierja za odvisnike je 
vse od svoje ustanovitve leta 
2 0 0 0 z d o aktivna na podro-
čju zdravljenja oziroma po-
m o č i odvisnikom in njiho-
v im svojcem. Tako smo letos 
že podpisali pogodbo o sode-
lovanju z društvom Stigma, 
sedaj pa smo se odločili tudi 
za sofinanciranje programa 
društva Dulos oziroma nji-
hovega programa Korak v 
novo življenje," je prejšnjo 
sredo ob podpisu pogodbe s 
predsednikom društva Du-
los A c e m Arsovom poudaril 
predsednik uprave Fimdad-
je Beno Fekonja i n dodal, da 
bodo za 23,585 milijona ev-
rov vreden program prispe-
vali štiri tisoč evrov, dva tisoč 
evrov bo dodala družba Adri-
atic Slovenica, 2 . 7 0 8 evrov 
pa tudi Gorenjski glas. 

"Naše društvo pomaga lju-
dem z različnimi problemi, 
pa naj gre za nasvet ali kon-
kretno pomoč pri zdravljenju 
od prepovedanih drog. Tako 
soddujemo z mnogimi centri 
za zdravljenje odvisnosti po 
Evropi, kar 2 6 0 odvisnikov pa 
smo že poslali v te centre. Tre-
nutno je po centrih in komu-
nah po Evropi 7 9 odvisnikov, 
ki se tam zdravijo po našem 
posredovanju, zelo pa me skr-
bi, ker se starosma meja od-
visnikov niža," je ob podpisu 

pogodbe o sodelovanju po-
udaril Ace Arsov, ki pričakuje, 
da bodo z denarjem, ki ga 
bodo zbrali s projektom Ko-
rak v novo življenje, sofinan-
cirali program za okoli 380 
uporabnikov, saj društvo de-
luje na območju celotae Slo-
venije, večji d d pa na Gorenj-
skem. Glavne aktivnosti druš-
tva so pogovori po telefonu, 
kjer dajejo nasvete tako pod-
nevi kot ponoči, osebni sveto-
valni pogovori, druženje reha-
bilitiranih oseb s prostovoljd, 
ddavnice s predavanji za svoj-
ce zasvojenih, pa tudi delo na 
terenu in izobraževanje. Več 
o d d u društva Dulos si lahko 
ogledate na spletni strani 
www.dulos.si. 

Prav tako pa je marsikakš-
no uporabno in zanimivo in-
formacijo mogoče najti na 
prenovljenem i n dopolnje-
nem spletnem portalu za go-
renjske nevladne organizad-
je www.grozd.eu, ki ga je 
Fundacija Vincenca Draks-
ierja za odvisnike vzpostavila 
v okvim aktivnosti Regional-
nega stičišča nevladnih orga-
nizadj Gorenjske. Na porta-
lu je poleg najbolj aktualnih 
novic, dogodkov, razpisov in 
člankov s področja nevladne-
ga organiziranja mogoče naj-
ti tudi pomembne in korist-
ne informadje, ki uporabni-
k o m lahko pomagajo pri 
delu ter zagotavljanju stro-
kovno podporo. 
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Dom zrcalo domačega ognjišča 
^ 1. stran 

Po mnenju direktorja di-
rektorata za invalide pri m i -
nistrstvu za delo, družino in 
socialne zadeve Cveta Urši -
ča pa novi d o m predstavlja 
primer dobre prakse, kakš-
ni naj bodo domovi za sta-
rejše. "Majhen, da se poču-
tiš kot doma, a obenem vpet 
v okolje." Postregel je še s 
podatkom, da je ta čas v Slo-
veniji okrog devetdeset do-
mov za starejše, pribl ižno 
tretjina je zasebnih s konce-

sijo. Med temi je tudi pet 
domov, ki so jih financirale 
župnije oziroma Karitas, je 
razložil ljubljanski nadškof 
in metropolit Alojz Uran, ki 
je blagoslovil novi d o m v 
Srednj i vasi. Cerkev zdaj 
nekaj časa ne bo financirala 
novih domov, je še pojasnil. 
"Dali s m o namreč morato-
rij, saj je njihovo vzdrževa-
nje za župnije, ki n imajo 
stalnih prihodkov, finančno 
velik zalogaj." Poleg tega, je 
še dodal, bo treba zdaj kaj 
narediti še za šolstvo. 

T R Ž I Č 

Darila za tržiške otroke 

Pred božičnimi prazniki je Center za socialno delo Tržič 
pripravil tradicionalno prireditev za otroke iz socialno šibke-
jših družin. V Osnovni šoli Bistrica se je zbralo 63 predšol-
skih otrok irt šolarjev do desetega leta starosti. Pozdravila 
sta jih direktorica centra Ljupka Cahunek in Boštjan Trbovc 
Iz občinske organizacije Rdečega križa Tržič, ki se je prvič 
vključila v obdaritev otrok. Mladi so bili veseli tudi prak-
tičnih daril, ki so jih prispevali donatorji. Pevski nastop so 
pripravili sodelavci Mladinskega centra Tržič, učenci O Š 
Bistrica pa so zaigrali igrico Sneguljčica. Otroke je nagovo-
ril tudi tržiški župan Borut Sajovic, ki je vsem voščil prijetne 
praznike. S. S. 

B L E D 

Krog prijateljstva okoli Blejskega jezera 

Okoli Blejskega jezera bodo tudi letos sklenili Krog prijatelj-
stva. Od 12. ure dalje bo na stojnicah ob pešpoti okoli jeze-
ra mogoče spoznati dejavnosti občinskih društev in klubov. 
Prizorišča ob jezeru bo od 16. do i8. ure skupaj s koledniki 
obiskal tudi dedek Mraz. Na stojnicah pa bo mogoče 
prevzeti še razglednice Bleda, na katerih bodo obiskovalci 
lahko pošiljali dobre želje z Bleda. Zbirali jih bodo v velikem 
nabiralniku na terasi kavarne Park. T u bo najmlajše ob 
16. uri zabaval Teater C i z a m o in jih obiskal dedek Mraz. 
Otroci se bodo lahko zabavali tudi na igrišču Zakajček v 
Veliki Zaki, kjer bosta blejsko društvo za varstvo okolja in 
čebelarsko društvo Bled-Gorje pripravila zabavno prireditev 
Čebelca Binca. Ob 17. uri pa je odhod s terase kavarne Park 
na sprehod z baklami ob jezeru. Med obiskovalce bodo raz-
delili tisoč bakel, nato pa se bodo skupaj odpravili na voden 
sprehod okoli jezera. M. R. 

B R E Z J E 

Novoletna maša na Brezjah 

O b deveti obletnici razglasitve bazilike Marije Pomagaj na 
Brezjah za narodno svetišče bo v četrtek, i . januarja, ob i6. 
uri maša. Daroval jo bo pomožni ljubljanski škof Anton 
Jamnik. Mašo bo neposredno prenašal Radio Ognjišče. D. Ž. 

P R E D D V O R 

Preddvorski samorastniki razstavljajo 

Danes, 30. decembra, ob 14. url bodo v gostilni pri Majču 
v Preddvoru domači likovniki odprli razstavo svojih del. 
Likovna dela Preddvorskih samorastnikov bodo na ogled do 
konca januarja. D. 2 . 

Radi bi imeli urejeno vas 
Na zboru krajanov v Podljubelju so predstavili uresničene naloge in načrte. Največ skrbi 
zaradi gradnje vodovoda. 

S T O J A N S A J E 

Podljubelj - Krajevna skup-
nost Podljubelj je v dveh le-
tih izpolnila načrte, je dejal 
predsednik Dragan Njego-
van na z b o r u krajanov. 
Uspelo j i m je legalizirati 
krajevno dvorano. Z Obči -
no Tržič so se dogovorili z a 
postavitev ograje ob šoli i n 
asfaltiranje ceste na Cežov-
nik. Dodatno so postavili 
ogledala na cesti proti Kof-
c a m in napeljali javno raz-
svetljavo. V bodoče bi radi 
uredi l i center vasi ob ne-
kdanji trgovini. Pri spome-
n i k u bodo postavili orienta-
ci jsko tablo z a turiste i n 
klopi. Okrog močvirja želi-
jo speljati sprehajalno pot 
i n ob njej namestiti klopi. 
O b cesti skozi vas bi potre-
bovali pločnik za pešce vsaj 
tam, kjer bo to možno. N u j -
na bo razširitev mostu čez 
Mošenik, napeljava vode v 
naselje Log i n gradnja h i -
drantov za ta del. Posodobi-
ti bo treba tudi cesti proti 
Matizovcu i n na Reber. 
Slednje naložbe bodo od-

Težavam in željam vaščanov Podljubelja je prisluhnil tudi tržiški župan. 

visne od denarja v občini, 
sami pa bodo lahko naredi-
li več za razvoj turizma. Po-
sodobiti nameravajo kamp, 
povezati okoliške kmetije s 
potmi i n si prizadevati za 
odprtje trgovine. Z a d n j i čas 
imajo največ težav zaradi 
gradnje novega vodovoda 
proti T r ž i č u skozi vas. 

Potek te pomembne na-
ložbe je domačinom pred-
stavil tržiški župan Borut 
Sajovic. Zagotovil je. da bo 

občina prihodnje leto konča-
la gradnjo primamega vodo-
voda. Obnova sekundarnega 
vodovoda zamuja, ker 
upravljavci še niso priprav-
l jeni na istočasno menjavo 
električnih i n telekomimi-
kacijskih kablov. Občina še 
išče možnosti za postavitev 
novega vodnega zbiralnika 
nad vasjo, ki bi zagotovil do-
tok vode v vse dele vasi. Vaš-
čani so opozorili, da bi mo-
raU izvajalci del poskrbeti za 

S prijaznostjo se daleč pride 
v uredništvo smo prejeli pobudo, da bi predstavljali ljudi, ki so pri svojem 
delu prijazni do strank, pa tudi že nekaj konkretnih predlogov, koga naj 
najprej predstavimo. 

K R I S D N A D Ž E U L O V I Č 

Kranj - Sonjo Bulatovid i z 
Kranja, delavko na Mestni 
občini Kranj, kjer je m e d 
drugim odgovorna za spre-
j e m vlog za znižano plačilo 
vrtca, so označili za prijaz-
n o gospo, ki je s t r a n k a m 
vedno pripravljena poma-
gati. "Pri m e n i gre večino-
m a za spontano prijaznost, 
za pomoč ljudem," n a m je 
zaupala i n povedala, d a 
rada pomaga vsem, ki jo z a 
pomoč prosijo. Predvsem 
pomaga tistim, ki sistema 
ne poznajo dobro. "Mislim, 
da bi morali biti vsi pri -
jazni. Mene so doma učili, 
da ne s m e m storiti druge-
m u ničesar takega, česar 
n e žel im, da bi drugi sto-
ri l i meni," je po svoje pred-
stavila svetopisemsko pra-
vilo. Kl jub pregovoru, da 
lepa beseda lepo mesto 
najde, pa ima včasih oprav-
ka tudi z n e p r i j a z n i m i 
l j u d m i . "To se zgodi zelo 
redko, saj je več kot 9 5 
odstotkov l j u d i p r i j a z n i h 
do mene. Če pa so neprijaz-
n i , p o s k u š a m biti enaka. 
Z d i se mi , da so običajno 
nepri jazni tisti, k i nekaj 

Sonja Bulatovič 

prikrivajo. Poleg tega tudi 
ne m a r a m osladnih ter vsi-
ljivih ljudi." 

Sonja na Mestni O b č i n i 
Kranj dela že 12 let, prej je 
21 let delala v upravi kranj-
skih vrtcev. Ljudje jo nema-
lokrat označujejo, da je ne-
spametna, ker verjame, da 
so vsi l judje dobri. "Doma 
so me učili, da se s prijaz-
nostjo pride daleč, zato se 
vedno trudim, da ne bi 
delovala hladno ali nedo-

stopno." Po n j e n e m m n e -
n j u veliko uradnikov mor-
da deluje tako predvsem za-
radi tega, ker morajo delo-
vati po točno določenih 
predpisih. "Zal je tako, da 
se pravila postavljajo dru-
god i n ne v bazi. Č e bi 
pri sestavljanju zakonodaje 
bolj upoštevali uradnike, 
bi bile morda stvari boljše." 
je prepričana Sonja, ki tudi 
verjame, da se vse dobro 
enkrat vme. 

pravočasno obveščanje o za-
porah cest in postavitev zna-
kov za obvoze. Kritizirali so 
slabo vzdrževanje Belega 
potoka, kd pogosto poplavlja, 
pa malomarno ravnanje 
pri odvozu ločeno zbranih 
odpadkov. Vel iko besed 
so nameni l i tudi otrokom. 
Učenci i n starejši imajo raz-
ne dejavnosti v podružnični 
šoh, m a m i c e predšolskih 
otrok pa bi želele vsaj kakš-
no uro pravljic. 

T R Ž I Č 

Spomin na Sokole 

Decembra 1903 so v Tržiču 
ustanovili društvo Sokol, v 
katerem so se vrsto let zdru-
ževali ljubitelji telovadbe in 
kulture. Njegovo tradicijo 
ohranja Splošno športno 
društvo Tržič, je dejal pred-
sednik Jože Klofutar na slo-
vesnosti ob 105. obletnici 
ustanovitve. Najstarejša med 
150 člani je častna članica 
Zora KoniČ, kateri se je za-
hvalil za zvestobo s šopkom 

(na sliki). Nekdanja teJovad-
ka pri Sokolu še vedno vodi 
rekreacijo za starejše ženske. 
Poleg telovadbe imajo v dvo-
rani treninge karateja, tam 
igrajo namizni tenis, bad-
minton in odbojko, na manj-
ši plezalni steni pa trenirajo 
športni plezalci. Dvorano so 
delno že obnovili, temeljito 
posodobitev sokolskega 
doma pa načrtujejo do nje-
gove stoletnice čez dve leti. 
Za to bodo namenili denar, 
ki ga pričakujejo od prodaje 
Letnega kopališča Tržič. Žu-
pan Borut Sajovic je Izrazil 
upanje, da bo tako rešitev 
podprl tudi občinski svet na 
januarski izredni seji. S. S. 
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Spet blagoslovili konje 
Tudi letošnje Štefanovo (26. december) so na Gorenjskem lastniki konj izkoristili za blagoslov živali. 

S I M O N Š U B I C 

Nova športna trgovina 
D I N A KAVČIČ 

Srednja vas pri Šenčurju, 
Žirovnica - Štefanovanje, ko 
lastniki konj za priprošnjo za 
srečo in zdravje svojih živali 
zaprosijo zavetnika konj in 
živine sv. Štefana, je že star, v 
zadnjem obdobju pa se 
običaj vse bolj obuja. V Sred-
nji vasi pri Šenčurju, kjer je v 
cerkvici sv. Radegunde sv. 
Štefanu posvečen tudi oltar, 
so ga na primer obudili leta 
1994. Odtlej se tam vsako 
leto zbere okoli petdeset kon-
jenikov s svojimi konji. Tudi 
minuli petek dopoldne je 
bilo tako. Praznovanje, ki ga 
vsako leto pripravlja poseben 
odbor za praznovanje sv. Šte-
fana, se je pričelo z mašo, ki 
jo je daroval domači župnik 
Uiban Kokalj, po maši pa je 
najprej sledil blagoslov vode 
in soli, nazadnje pa še vseh 
konj, ki so se zbrali pri cerkvi 
sv. Radegunde. 

V občini Žirovnica štefa-
novanje od leta 1999 naprej 
organizira Konjeniški Idub 
Stol. Na letošnjem blagoslo-

Na Bleiweisovi cesti 4, v 
poslovni stavbi Gorenjskega 
glasa, je vrata odprla speda-
lizdrana športna trgovina Azi-
mut šport. Lastnikoma Taji 
in Samu Leštanu šport po-
meni način življenja. Samo 
se je po končani Fakulteti za 
šport začel ukvarjati z orga-
nizacijo in izvedbo športnih 
aktivnosti, kar počne že pet-
najst let Ker so v vseh teh le-
tih udeleženci tečajev pripo-
močke in oblačila za športno 
udejstvovanje želeli tudi ku-
piti, sta se z ženo odločila, da 
trgovino z vrhunsko športno 
opremo pripeljeta tudi na 
Gorenjsko. V Azimut športu 

boste našli blagovne znamke 
po dostopnih cenah kot tudi 
vrhunske blagovne znamke 
visokega cenovnega razreda. 
Najbolj pomembno pa je, da 
boste deležni strokovnega 
nasveta iz prve roke. V to tr-
govino bodo radi zahajali 
tako rekreativni kot profesio-
nalni potapljafi, alpinisti, po-
hodniki, gorniki, smučarji, 
kajakaši, soteskarji in kar je 
še drugih športnikov. Samo 
vam bo z veseljem predstavil 
soteskanje, za kar ima tudi 
vodniško licenco. Ukvarjali 
se bodo tudi z organizacijo 
športnih tečajev, ki bodo po-
tekali pod vodstvom vodni-
kov s slovenskimi ali medna-
rodnimi licencami. 

Blagoslov konj v Srednji vasi pri Šenčurju /Fot^čn9»« 

vu je sodelovalo sedemdeset 
konj, ki so se zbrali na zem-
ljišču konjeniškega kluba, 
nato pa so v sprevodu odja-
hali proti farni cerkvi na 
Breznid, kjer je župnik Ciril 
Brglez podelil blagoslov ko-
njem. Po opravljenem "žeg-
nanju" so konjeniki odjahali 
skozi Breznico in Doslovče 

nazaj na parcelo KK Stol, 
kjer so pripravili še tekmova-
nji v spretnostnem jahanju 
in vožnji vpreg. 

Konjeniški klub Ratitovec 
je na Zalem Logu pripravil 
dvanajsti blagoslov konj, ki so 
se ga udeležili konjeniki iz 
Knapov, Dolenje vasi, Selc, 
Dražgoš, Šenčurja, Zalega 

Silvestrovanje 
za najmlajše že danes 
v Kranju je živahno že ves december, vrhunec pa bo današnje 
silvestrovanje za najmlajše in jutrišnje silvestrovanje na prostem 
z Mambo Kings ter ognjemetom. 

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

Kranj - Te dni se je v Kranju 
marsikaj dogajalo, prihod 
dedka Mraza in snežne kra-
ljice pa je bil uvod v župa-
nov božični koncert na 
Glavnem trgu, kjer je v to-
rek zvečer zbrane znova 
navdušila skupina IDMC iz 
Velike Britanije. Še pred 
koncertom sta direktorica 
Zavoda za turizem Kranj 
Natalija Polenec in pred-
sednik RK Kranj Marjan 
Gantar izročila igrače di-
rektorici varne hiše Vilmi 
Regovc. Kranjski otroci -
med njimi so bili najbolj 
pridni otroci iz OŠ Stražiš-
če - so namreč zbrali prek 
tisoč igrač za vrstnike. 

V petek so si obiskovalci 
z zanimanjem ogledovaH 
živce jaslice v rovih pod sta-
rim Kranjem, v soboto pa 
je bilo ves dan živahno v 
Kranjski hiši in na Glav-
nem trgu, kjer so pripra-
vili pravljično glasbene 
in ustvarjalne delavnice za 
najmlajše, znova je v mesto 
prišla snežna kraljica. 

Dedek mraz že razveseljuje 

Prireditve v okviru 
veselega decembra, ki 
jih pripravlja Zavod za 
turizem Kranj, stanejo 
približno šestdeset tisoč 
evrov, od tega MOK 
prispeva štirideset tisoč 
evrov (za sejem, božično 
drevo, Miklavž, veseli 
december - dežela škrata 
Krančka, silvestrovanje). 

živahno pa je bilo tudi ob 
stojnicah, kjer bo še vse 
do jutri popoldne potekal 
božično-novoletni sejem. 
Tudi danes popoldne od 17. 
ure naprej bodo v Kranjski 
hiši potekale ustvarjalne 
delavnice, na Glavnem trgu 
bo animacijski program in 
dirka s poganjalčki, ob 1$. 
uri pa se bo začelo silve-
strovanje za najmlajše, ki 
ga bo popestril čarovnik 
Grega. 

Ljubitelji drsanja ste te 
dni že lahko uživali na lede-
ni ploskvi kranjskega mest-
nega drsališča ob Globusu, 
danes, v torek, ob 17. uri pa 
se na drsališču obeta spek-
takel, ko se bo predstavila 
skupina Lucky Lookers on 
Ice. Danes in jutri ob 11. uri 
ste vabljeni tudi v brezplač-
no počitniško šolo drsanja. 

Vrhunec vseh decembr-
skih dogodkov v Kranju pa 
bo tudi letos silvestrovanje, 
ki se bo začelo jutri ob 22. 
uri. V novo leto nas bo po-
peljala skupina Mambo 
Kings, ne bo pa manjkal 
niti tradicionalni ognjemet 

Loga, Raven, Danj in Martinj 
Vrha. Blagoslov je opravil 
župnik iz Železnikov Andrej 
Jemec, zapel pa je domači 
cerkveni pevski zbor pod vod-
stvom Janeza Trilerja. 

Na podoben način Štefanu-
jejo tudi v Stari Loki, v Žireh, 
Podbrezjah, na Blejski Do-
bravi, Štefanji Gori... Samo Leštan (levo) svetuje pri nakupu. 
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Ohraniti želijo čim več zelenja 
študenti in profesorji Fakultete za arhitekturo so v Škofji Loki predstavili rešitve, ki so nastale na 
mednarodni arhitekturno-urbanistični delavnici Kamnitnik. 

DANICA ZAVRI ŽLEBIR 

Škofja Loka - V prihodnjih 
desetletjih naj bi se Škofja 
Loka širila na območje Kam-
nitnika. Od Podlubnika pa 
vse do povezovalne ceste 
Skofja Loka-Kranj naj bi po-
tekala severna obvoznica, ki 
bi zamejila to območje proti 
severu, med njo in sedanjo 
Kidričevo cesto, dolgoročne-
je pa tudi nad obvoznico pa 
bi gradili. Že leta 2004 so ta 
zemljišča s prostorskimi na-
črti namenili pozidavi. Obči-
na Škofja Loka je želela z 
arhitekturno-urbanistično 
delavnico priti do zamisli, 
kakšna naj bi bila urbaniza-
cija Kamnitnika. Kot je ob 
predstavitvi nekaterih reši-
tev, ki so jih predstavili štu-
dentje ljubljanske fakultete 
za arhitekturo in njihovi ko-
legi s fakultete v Pescari, de-
jal dekan Peter Gabrijelčič, 
takšne delavnice omogočajo 
celovitejše rešitve kot deni-
mo natečaji, hkrati pa odpi-
rajo tudi dialog med stroko 
in javnostjo. 

Severna obvoznica naj bi 
bila nekakšna parkovna ce-
sta, ob njej bi bilo veliko dre-
ves in ozelenjenih brežin, 
predstavljala bi "zeleno hrb-
tenico" novega naselja in se 
lepo spajala z območjem po-
toka Suhe. Hrib Kamnitnik 
bi ostal zelena akropola nad 
naseljem, ki bi zraslo na tem 
mestu. Štiri skupine študen-

Študentje v svojih rešitvah za Kamnitnik predlagajo strnjeno gradnjo. /FOIO:COTUD K>V<>{ 

tov so predstavile različne 
poglede na to, kako naj se to 
območje pozida, kako naj 
potekajo navezovalne poti z 
obvoznice proti preostalim 
delom Škofle Loke in kako 
naj se v novi koncept vključi 
industrijski predel (betonar-
na s tamkajšnjo zajezitvijo 
Suhe). Ena od skupin deni-
mo predlaga terasasto grad-
njo, vsi pa so si enotni, da 
gradnja ne bi smela biti raz-
pršena, ampak strnjena, 
stavbe pa ne visoke, saj takš-
ne ne sodijo v tukajšnje oko-
lje. Scenarijev gradnje je več, 
strnjene soseske hiš so štu-
dentje različno umestili v 
prostor, predlagajo tudi za-
ključene komplekse gradnje 

za poslovno-družbene na-
mene (vrtec z igriščem, tr-
govski kompleks s stanova-
nji v vrhnjih nadstropjih, 
tudi varovana stanovanja in 
turistični objekti sodijo v to 
okolje). Predlagajo tudi faz-
no gradnjo, pri kateri se ob 
koncu vsake faze ustvari vtis 
o zaključeni celoti, čeprav še 
obstajajo možnosti za nada-
ljevanje. Prav vsi predlagate-
lji pa so si bili enotni, da je 
treba v tem okolju ohraniti 
kar največ zelenja. 

Predstavitve se je udeležilo 
tudi nekaj občanov, ki jih 
skrbi zlasti gradnja severne 
obvoznice. Zakaj naj bi cesta 
potekala tako, da bi preseka-
la celo naselje Grenc in 

ogrozila več kmetij, je zani-
malo Marjana Frlana, ki 
meni, da bi morali najprej 
predstavitev variant obvoz-
nice pripraviti za občane, 
šele nato pa naročiti delavni-
ce, kakršna je bila pričujoča. 
Mateja Hafner Dolenc z ob-
činskega oddelka za okolje 
in prostor je povedala, da je 
bilo območje Kamnitnika že 
pred štirimi leti določeno 
kot stavbno zemljišče, njeni 
sodelavci pa so pojasnili, da 
je enkrat v času treba stvari 
načrtovati, nato se naroči 
študija variant z vsemi argu-
menti, zakaj predlaga dolo-
čene rešitve, nato išče kom-
promise s prebivalstvom v 
tem prostoru. 

Lista Tonija Mežana in športna agencija Sporty pripravljata v sodelovanju z 
OBČINO BLED, TURIZMOM BLED, KS BLED, TPC BLED, SKB BANKO in DRUŠTVOM BLEJSKIH FIJAKERJEV 

3. SILVESTROVANJE ZA OTROKE 
na Bledu ... tokrat verjetno največje v Sloveniji... 

31.12.2008 ob IS.uri (TPC - TRGOVSKI CENTER BLED - spodnja ploščad) 

Otrokom bomo brezplačno 
razdelili več kot 1000 balonov 
in skupaj nazdravili 
z otroškim iampanjcem !ll 
Pa ne samo to -
dedek Mraz 
bo VSE otroke 
razveselil z...??? 

Z vami bomo: • FOXYTEENS • JOLE COLE (žarodej-1-modeliranje balonov) 
• KLOVN JAKA • DEDEK MRAZ z blejskim fijakerjem 
• zajček SPORTV • pujsek PAPI in njegov 
PISMONOŠA • PIKA NOGAVIČKA 

• A U A K U M P - p o s l i k a v a obraza 

IN BLEJSKA OBČINSKA SVETNIKA 
LISTE TONIJA MEŽANA: 

R A D O M U Ž A N -
"blejski grof 

• TONIMEŽAN 
- povezovalec 
programa 

D o b r o d o š l i v v s a k e m v r e m e n u ! V A B U E N I ! ! ! V S T O P N I N E I V e č i n f o r m a c i j n a w w w . t o n i . s i 

Nagrade komisiji 
za telefonijo 
ANAHARTMAN 

Železniki - Občinski svetniki 
v Železnikili SO na zadnji seji 
sklenili, da lahko občim čla-
nom komisije za vračanje 
vlaganj v javno telekomuni-
kacijsko omrežje izplača de-
narne nagrade za opravljeno 
delo; člani naj bi prejeli po 
petsto evrov bruto, predsed-
nik štirinajstčlanske komisi-
je pa dva tisoč evrov bruto. 
Denar za nagrade bodo črpa-
li iz sredstev, ki jih je Sloven-
ska odškodninska družba 
namenila za vračilo vlaganj v 
telefonsko omrežje. Pogoj za 
nakazilo nagrad je, da krajev-
ne skupnosti občini nakaže-
jo potrebni znesek, v naspro-
tnem primeru bodo višino 
nagrad sorazmemo znižali, 
če pa krajevne skupnosti de-

narja ne bodo nakazale, na-
grad ne bodo izplačali, so še 
sklenili občinski svetniki. 
"Ne gre toliko za nagrado, 
pač pa za povračilo stiroškov. 
Zaradi tega upravičenci ne 
bodo prejeli nič manj, saj naj 
bi se nagrade izplačale iz 
sredstev, ki so jih v telefon-
sko omrežje vložile krajevne 
skupnosti," je pojasnil Peter 
Prezdj, predsednik komisije 
za vračanje vlaganj v javno 
telekomunikacijsko omrež-
je, ki jo je leta 2002 imeno-
val župan, da je pripravila 
seznam upravičencev in 
ustrezno dokimientacijo. 
"Komisija je bila zelo uspeš-
na, zato je prav, da njene čla-
ne nagradimo za trud in j im 
povrnemo stroške," je ob 
tem dejal občinski svetnik 
Peter Mesec. 

GORENJA VAS 

Partnerstvo z mestom Plana nad Lužnici 

"Mnogi naši občani sodelujejo s češko občino Piano nad 
Lužnici, zato podpiram partnersko sodelovanje z našo obči-
no. Upam, da jih obiščemo ob njihovem predsedovanju 
Evropski uniji, predvsem pa, da se bo spoznalo čim več našili 
in njihovih občanov," je ob podpori občinskega sveta Občine 
Gorenja vas-Poljane povedal podžupan janež Hrovat. Sode-
lovanje med občinama se je začelo leta 2003, skupaj pa bosta 
podpirali načelo svetovnega miru, si prizadevali za vses-
plošen razvoj in napredek ter se zavzemali za krepitev 
evropske enotnosti. Plana nad Lužnici je mesto s 3.540 prebi-
valci, prve omembe kraja pa segajo v leto 1288. Od Gorenje 
vasi je oddaljeno približno 550 kilometrov in je blizu mesta 
Tabor, ki se je pred kratkim pobratilo s Škofjo Loko. Župan 
Milan Čadež želi navezati stike tudi z eno od občin, ki so 
spadale pod posest freisinških škofov, saj oktobra v Poljanah 
najdeni medaljoni kažejo na povezave s Freisingom. B. B. 

ŽELEZNIKI 

Namesto Peterneljeve štirje nadomestni zdravniki 
Devetnajstega decembra se je iztekel drugi razpis občine 
Železniki za podelitev koncesije za opravljanje javne 
zdravstvene službe na področju splošne medicine, na katere-
ga ni prispela nobena prijava. Zaradi odhoda splošne 
zdravnice Špele Peternelj bodo tako 5. januarja odprli 
nadomestno ambulanto, v kateri bodo za zdravje 2700 pa-
cientov dr. Peterneljeve izmenjaje skrbeli štirje nadomestni 
zdravniki. "V nadomestni ambulanti bodo dosedanji pacienti 
dr. Peterneljeve dobivali vse zdravstvene storitve, ki so jih pre-
jemali doslej, le zdravniki bodo drugi. Cilj nadomestne am-
bulante je tako premostiti čas do prihoda tretjega zdravnika, 
ki bi bil redno zaposlen v zdravstvenem domu Železniki in bi 
pričel tudi vpisovati paciente. Prevelik odhod pacientov v 
Škofjo Loko in druge kraje bi dolgoročno lahko pomenil, da bi 
bilo za tretjega zdravnika v Železnikih premalo ljudi in da ga 
kasneje sploh ne bo več možno zaposliti," je povedal Branko 
Košir, splošni zdravnik v Železnikih. Imen nadomestnih 
zdravnikov nam še ni želel razkriti, dodal pa je, da so vsi s 
ško^eloškega območja. Nadomestna ambulanta bo ob torkiln 
in petkih delovala popoldne, preostale dneve pa dopoldne. 
Imela bo isto telefonsko številko in medicinsko sestro. A. H. 

ŠKOFJA LOKA 

Alenka Tomšič na čelu zavoda za kulturo 
v drugem poskusu je občinskemu svetu v Škofli Loki uspelo 
imenovati vršilko dolžnosti direktorja zavoda za kulturo. Za-
vod so ustanovili letos, na predzadnji seji so prvikrat predla-
gali kandidata, vendar neuspešno. Svetniki so nasprotovali 
imenovanju Blaža Kujundžiča. LDS je predlog na seji komisi-
je za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja umaknila. 
Svetniki so pritrdili županovemu predlogu, da nato mesto kot 
vršilko dolžnosti imenujejo Alenko Tomši6 D. Ž . 

mailto:info@g-gfas.si
http://www.toni.si
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Eskimska vas - zlati sejalec 
Slovenska turistična organizacija je podelila nagrade sejalec za najbolj inovativne in ustvarjalne 
dosežke v turizmu. Zlati sejalec 2008 je Eskinnska vas Krvavec, srebrni Rekraeatur. 

M A J A B E R T O N C E L J 

Kranj - Na turisti6ieni foru-
m u v Portorožu je Slovenska 
turisti6ia organizacija pode-
lila nagrade sejalec za naj -
bolj inovativne in ustvarjal-
ne dosežke v t u r i z m u , k i 
prispevajo k večji prepoznav-
nosti turistične ponudbe Slo-
venije. V konkurenci je bilo 
dvajset projektov. Nagrado 
zlati sejalec 2008 je prejelo 
podjetje Koren Sports za 
Eskimsko vas Krvavec. 

"Prvo nagrado opravičuje 
celovita i n finančno učinko-
vita vpeljava novosti v slo-
venski turistični prostor. 
Eskimska vas v tovrstni 
podjetniški izvedbi v Slove-
niji še ni bila uresničena in 
je vzorčni primer uvajanja 
turističnih novosti. Podjetje 
Koren Sports jo je uvedlo 
kot dodaten, poslovno dokaj 
rizičen produkt," so organi-
zatorji med drugim zapisali 
v obrazložitvi podelitve pri-
znanja. Nagrajen je bi l še 
en "gorenjski" projekt. Na-
grado srebrni sejalec je na-
mreč prejel Studio Oreh kot 

Eskimska vas na Krvavcu je bila nagrajena za najbolj Inovativen in ustvarjalen turistični 
PROJEKT V LETU 2 0 0 8 . / FOIO: Simon Subic 

organizator Rekreatura, 
ekipnega kolesarjenja po 
Sloveniji. Nagrado so preje-
li, kot je zapisano, zaradi 
uspešne uiresničitve origi-
nalne ideje združevanja 

športa in turizma, ki hkrati 
na domišljen in dobrovoljen 
način spodbuja k sodelova-
n ju lokalne turistične po-
nudnike, i n j im s tem daje 
dodatno priložnost, da se za-

sidrajo na turistični zemlje-
vid Slovenije. Poleg Studia 
Oreh je drugo nagrado pre-
jela še Matjaževa domačija 
na Pahi in njena Zgodba o 
cvičku. 

Gorenjci in Primorci zapeli skupaj 
Mešani pevski zbor KD jakoba Aljaža je v goste na svoj letni koncert povabil Moški pevski zbor Izola. 

M A R J E T A Ž E B O V E C 

Medvode - Prejšnjo nedeljo 
zvečer je bi l v Osnovni šoli 
Medvode n a Svetju letni 
koncert Mešanega pevskega 
zbora K D Jakoba Aljaža, ki 
ga vodi Katarina Žebovec. 
Prireditev so. kot se spod-
obi, začeli z Aljaževima pes-
m i m a Slovenska zemlja in 
Cerkvica, nadaljevali pa s 
petimi l judskimi pesmimi. 
Članica zbora je tudi citrar-
ka Mihaela Kuzele, ki je po 
prvem delu zaigrala nekaj 
slovenskih ljudskih. Pri tem 
se ji je kar tako, spontano 
pridružil harmonikar Franc 

Plahuta iz Izole, ki je prišel 
skupaj z gostujočim Mo-
škim pevskim zborom Izo-
la, k i ga vodi Mir jana Bo-
nin. Zbor deluje od januar-
ja 2 0 0 5 in sodeluje na prire-
ditvah v Izoli in okolid, na 
reviji Primorska poje v Pira-
nu, na prireditvah v zamej-
stvu, tako italijanskem kot 
porafaskem, in na taboru 
slovenskih pevskih zborov v 
Šentvidu pri Stični. Na to-
kramem koncertu so zapeli 
sedem slovenskih l judskih 
pesmi, z zadnjimi tremi so 
nazdravili prijateljem. Vmes 
je svoje mojstrstvo na har-
moniki pokazal njihov pri-

jatelj Franc Plahuta. I n spet 
so bili na vrsti "aljaževci". V 
drugi del svojega nastopa so 
uvrstili tudi tri nabožne 
pesmi, dve sta bili božični, 
samostojni del pa so konča-
li z neuradno slovensko 
pevsko himno: pesmijo Pe-
vec, ki jo je na besedilo Josi-
pa Hašnika zložil Miroslav 
Vilhar. Potem so se j i m na 
odru pridružil i še pevci iz 
Izole in skupaj so zapeli -
najprej istrsko ljudsko Moja 
mati, ki so jo dopolnili z ig-
ranjem na istrski l judski in-
štrument nanole, ki ga izde-
lujejo iz rastline kanele. Pri-
morci so Gorenjce povabili. 

naj poskusijo, kako bi za-
zvenela Jaz pa pojdem na 
Gorenjsko ob spremljavi 
nanol: lepo je bilo slišati. 
Nato so - brez nanol - zape-
li Se venček slovenskih ljud-
skih v priredbi Matije T o m -
ca T a m dol na ravnem pol-
ju, z a konec pa so kot vošči-
lo zapeli najstarejšo božič-
no pesem Ko bi ljudje ljubi-
li se. 

Mešani pevski zbor K D 
Jakoba Aljaža i n Moški pev-
ski zbor Izola sta skupaj za-
pela pod vodstvom izolske 
zborovodkinje Mirjane Bo-
nin. (Foto: arhiv M e P Z K D 
Jakoba Aljaža) 

Minilo kot blisk 
Skupna leta zakoncev Kožuh od Sv. Florjana 
nad Zmincem so bliskovito minila. Letos sta 
slavila zlato poroko. 

D A N I C A Z A V R L Ž L E B I R 

Sv. Florjan nad Zmincem -
Angela i n Janez Kožuh sta se 
poročila konec novembra 
1958. Angeli je bilo 26, Jane-
zu pa 34 let. Kaki dve leti je s 
kolesom hodil vasovat v dve 
uri oddaljen Bukov Vrh, po-
znala pa sta se že prej, saj je 
Janez že od povojnih let hodil 
v kraj, kjer je' njegov brat pa-
del v partizanih. V cerkvi sv. 
Jakoba v Škofji Loki ju je po-
ročil dolgoletni loški župnik 
Melhior Golob, svatovaH pa 
so doma pri Sv. Florjanu, ka-
kor je bila včasih navada na 
velikih kmetijah. Kožuhova 
se vse življenje ukvarjata s 
kmetijo, nikoli nista bila za-
poslena. 

"Saj je lepo delati^ če si 
zdrav," pravi danes 76-letna 
Angela. Oba s 84-letnim Jane-
zom sta še trdna in poprimeta 
za kmečka opravila, čeprav se-
daj kmetijo vodi njun najmlaj-
ši sin. Kar 50 hektarjev imajo, 
od tega veliko gozda. 

"Včasih smo vse pridelali 
doma, imeli smo celo mlin," 
pove Janez, ki najraje odhaja 

na delo v gozd. "Danes se 
ukvarjamo pretežno z živino, 
tudi z gozdom, kot dopolnil-
no dejavnost pa imamo pri-
delavo sadja." Po njem je 
kmetija Okršljan, kakor se 
reče po domače, znana daleč 
naokrog, prav tako po odlič-
n ih žganih pijačah. 

Kožuliova imata šest 
otrok, tri sinove in tri hčere, 
stare od 4 9 do 35 let, poleg 
nj ih pa še 16 vnukov, štirje 
so samo v domači hiši. Dru-
ž ina je kar velika, kar se je 
pokazalo tudi na zlati poroki. 
Angela in Janez sta po petde-
setih letih skupnega življe-
nja znova stopila pred oltar 
loške cerkve, kjer sta si že pr-
vič obljubila zvestobo. I n 
tudi svatba je bila tako kot ta-
krat kar na domači kmetiji. 
Danes je ta popolnoma pre-
novljena, dvanajst let že živi-
jo v novi hiši, zaaven pa raste 
nova stavba, v kateri bodo v 
kratkem apartmaji za turiste. 
Mladi gospodar je namreč 
zelo podjeten, na kar sta po-
nosna tudi starša, ki na kme-
tiji še vedno rada pomagata 
po svojih močeh. 

K R A N J 

Družina potrebuje peč na drva 

z območnega združenja Rdečega križa v Kranju so nam 
med prazniki sporočili, da mamica s štirimi otroki, ki se je 
pravkar preselila v novo stanovanje, potrebuje pomoč. 
Stanovanje je brez ogrevanja, zato bi želeli, da j im kdo 
odstopi peč na drva. Trenutno si pomagajo z električno 
pečjo, vendar je takšno ogrevanje zanje predrago. Kdor j im 
je pripravljen pomagati, naj to sporoči Rdečemu križu na 
telefon 0 4 0 / 3 6 4 4 7 6 ali na naslov ozrk.kranj@siol.net. Za 
pomoč vam bodo hvaležni. D. Ž. 

DARILO NAROČNIKOM V LETU 2009 
• Pohodne palice 

• Termovka Sal z žepkom • 

Plačniki letne naročnine lahko 
letos izbirate med šestimi darili. 
Ponudba velja do 5. marca 2009, 
če boste letno [naročnino plačali 
na sedežu Gorenjskega glasa, 
Bleivi/eisova cesta 4, Kranj, vsak 
delavnik od 8. d o 19. ure. Na začetku 
bo izbira največja, zato pohitite, 
saj ne moremo vedeti, za kateri 
izdelek se boste odločali. 

Gorenjski Glas 

mailto:ozrk.kranj@siol.net
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K R i n i N A L 

MEDVODE 

Prodajalec avtomobilov osumljen golju^nja 

Ljubljanski kriminalisti so zaradi utemeljenega suma storit-
ve devetih kaznivih dejanj poslovnih goljufij, goljufij in zata-
jitev kazensko ovadili 32-letnika iz okolice Medvod, direktor-
ja gospodarske družbe, ki se ukvarja s prodajo vozil. Osum-
ljeni naj bi od druge polovice 2007 do konca letošnjega leta 
na različne načine preslepil več fizičnih in pravnih oseb "pri 
sklepanju in izvajanju pogodb o finančnem lizingu za nakup 
vozil, pri sklepanju najemne, kreditne in več posojilnih 
pogodb ter pri izposoji vozila, katerega je nato zastavil za 
poplačilo dolga", so sporočili s Policijske uprave Kranj. 
Oškodovancem naj bi na ta način povzročil premoženjsko 
škodo v skupni vrednosti več kot sedemsto tisoč evrov. 
Kriminalisti so 32-letnemu Medvodčanu odvzeli prostost in 
ga privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku, ki je 
zanj odredil pripor. 

TRŽIČ 

Roparja odnesla šest tisoč evrov 

V sredo popoldne sta neznana moška v Tržiču oropala žen-
sko in "zaslužila" skoraj šest tisoč evrov. Roparja sta ob 
17.40 pred nočnim trezorjem pri poslopju Gorenjske banke 
v Tržiču napadla prodajalko, ki je hotela v nočni trezor pre-
dati izkupiček iz trgovine. Zbila sta'jo na tla in ji odvzela ku-
verto s 5.960 evrov gotovine. 

NAKLO, ZGORNJA BESN ICA 

Potreboval je prevoz 

Policisti so kazensko ovadili 29-letnega Kranjčana, ker naj bi 
brez dovoljenja lastnikov odvzel dva avtomobila. V soboto 
zjutraj je namreč izpred gostinskega lokala v Naklem izginil 
osebni avtomobil Škoda Octavia, ki so ga naslednji dan 
našli v Zgornji Besnici In vrnili lastniku. V noči na nedeljo 
pa je neznani storilec s parkirnega prostora gostinskega 
lokala v Zgornji Besnici odpeljal osebni avtomobil Renault 
Clio. To vozilo so policisti v nedeljo zvečer izsledili na ob-
močju Kamnika, za volanom pa je sedel 29-letni Kranjčan. 
Policisti so z nadaljnjo preiskavo ugotovili, da je Kranjčan 
kriv tudi za izginotje prvega avtomobila. 

DOMŽALE 

Našel "le" nakit 

Pred dnevi je neznani storilec vlomil v stanovanjsko hišo 
v Domžalah. Pregledali so vse prostore, nazadnje pa hišo 
zapustili z nakitom. Lastnika so oškodovali za okoli 1500 
evrov. S. Š. 
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Prva izdaja kataloga Denar na Slovenskem 2007 je bila zelo hitro 
razprodana. To potrjuje, da je med zbiralci in ljubitelji numizmatike 
izredno veliko zanimanja za tovrstno literaturo, kar nas je še 
dodatno spodbudilo k Izdaji novega kataloga. Pri novi izdaji ne gre 
za ponatis starega kataloga, temveč za popolnoma nov koncept z 
obsežnimi dopolnitvami, ki celoviteje predstavljajo uporabo denarja 
na Slovenskem; novi katalog in je celostno precej botj podoben 
nacionalnim katalogom drugih držav. 

Gorenjski Glas Za vas beležimo čas 

Voznika zaneslo na snegu 
Na glavni cesti pri bencinskem servisu v Lescah se je na božični dan smrtno ponesrečil 57-letni 
voznik iz Bohinjske Bele. 

SIMON ŠUBIC 

Lesce, Kranj - Božični praz-
niki so na gorenjskih cestah 
zahtevali novo smrtno Žrtev. 
Sredi snežnega meteža se je 
namreč v četrtek popoldne 
na glavni cesti Vrba-Lesce 
smrtno ponesrečil 57-letni 
voznik z Bohinjske Bele. Ob 
17.45 se je peljal i z smeri 
Vrbe proti Lescam. 

Policija poroča, da je 57-
letni v o z n ^ približno dve-
sto metrov pred bencin-
skim servisom O M V Lesce 
zaradi neprilagojene hitro-
sti na zasneženem vozišču 
izgubil oblast nad vozilom 
i n pričel bočno drseti na 
nasprotni vozni pas, kjer je 
trčil v 47-letnega voznika 
osebnega avtomobila. Pov-
zročitelj je bil v nesreči tako 
hudo ranjen, da je kasneje 
umrl v jeseniški bolnišnici, 
kamor so zaradi hudih ran 
prepeljali tudi njegovo so-
potnico. 47-letni voznik in 
njegova sopotnica sta jo v 
nesreči odnesla z lažj imi 
ranami. 

Trčenje med osebnima avtomobiloma v Lescah je bilo usodno za 57-letnega voznika 
z Bohinjske Bele. 

Na božični dan se je huda 
prometna nesreča zgodila 
tudi na lokalni cesti v Dru-
lovki. Tam se je ob 10. uri v 
smeri proti Mavčičam pelja-
la 44-letoa Kranjčanka. Na 
nadvozu nad železniško pro-

go je zapeljala levo na na-
sprotno smemo vozišče. V 
tem trenutku je iz nasprotne 
smeri pravilno pripeljal 20-
letni voznik osebnega avto-
mobila iz okolice Cerkelj na 
Gorenjskem. V trčenju se je 

povzročiteljica huje ranila, 
zato so jo reševalci odpeljali 
v jeseniško bolnišnico. 
Letos je v prometnih nesre-
čah na Gorenjskem umrlo 
sedemnajst oseb, lani v tem 
času pa kar 27. 

V priporu zaradi kokaina 
Kranjski preiskovalni sodnik je 49-letnemu Primorcu zaradi prevoza kokaina odredil pripor. 

SIMON ŠUBIC 

Kranj - Devetinštiridesetlet-
ni Pirančan Zihnija Alema-
novič bo leto 2 0 0 9 pričakal 
v priporu, je pred dnevi od-
ločil preiskovalni sodnik v 
Kranju. Predenj so ga poU-
dsti pripeljali, ker naj bi v 
osebnem vozilu prevažal 
več kot pol kilograma koka-
ina. 

Poročali smo že, da so 
kranjski policisti Primorca 
ustavili na gorenjski avtoce-
sti. Ker so posumili , da v 
avtomobilu prevaža prepo-

vedane droge, so vozilo za-
segli, voznika pa pridržali. 
Na podlagi sodne odredbe 
so kasneje zaseženo vozilo 
natančno pregledali in tako 
pod predalom med prednji-
m a sedežema vozila našli 
rjav zavitek. Kasnejša anali-
za je pokazala, da je bilo v 
zavitku skritih 547 gramov 
kokaina, ki ga naj bi ga 
osumljenec nameraval pro-
dati naprej, zato so policisti 
zapisali v kazensko ovadbo 
zoper 49-letnega Piranča-
na, ki je sicer zaradi droge 
že stari znanec policije. 

Pirančana so dobro informirani policisti ustavili na cestninski 
postaj i Torovo. / fo»: conzd njviij 

Obe pogrešani našli 
v Kamniku so pogrešano 52-letno domačinko našli v gozdu, še ne sedemnajstletna 
Tržičanka pa je med božičnimi prazniki v velike skrbi spravila svoje starše. 

SIMON ŠUBIC 

Kamnik, Tržič - Med božič-
nimi prazniki so na Gorenj-
skem iskali dve osebi. V oko-
lici Kamnika so iskali 52-let-
no domačinko, v Tržiču pa 
so pogrešili mladoletno de-
kle, ki se ni vrnila iz šole. 

Dan pred božičem so po-
grešili 52-letno žensko iz 

okolice Kamnika. Policisti so 
takoj pričeli zbirati obvestila 
i n organizirali iskaJno akci-
jo, v katero so se vključili 
tudi gorski reševalci, reševal-
ci iz enote reševalnih psov, 
gasilci iz Kamniške Bistrice 
i n nekaj občanov. Ker so ve-
deli, da naj bi pogrešana od-
šla na sprehod v smeri Sv. 
Primoža, so jo tam tudi naj-

prej iskali. Skupina reševal-
cev in policistov jo je našla v 
gozdu na strmem pobočju 
okoli 800 metrov od običaj-
ne poti, po kateri hodi do 
cerkve sv. Primoža, so sporo-
čili s Policijske uprave Ljub-
ljana. Kot so ugotovili, je ob-
čanka zdrsnila s poti po po-
bočju in se ranila, zato so jo 
odpeljali v ljubljanski klinič-

ni center, po podatkih polici-
je pa ni v smrtni nevarnosti. 

Srečnejše se je končalo 
iskanje še ne sedemnajstlet-
nega dekleta iz Tržiča, ki se 
je minuli ponedeljek zgodaj 
zjutraj od doma odpravila v 
Biotehnično šolo v Strahi-
nju. Ta dan je tudi bila priso-
tna pri pouku, nato pa je od-
šla neznano kam. Kasneje so 
ugotovili, da je s seboj vzela 
nekaj kosov fistih oblačil in 
kozmetiko. Po nekajdnev-
nem iskanju so pogrešano v 
soboto našli živo in zdravo, 
kje natančno se je med bo-
žičnimi prazniki zadrževala, 
pa policija ni sporočila. 

mailto:simon.subic@g-glas.si
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Kranj je bi 
prestolnica l<ošarl(e 
Na minuli praznični petek so v dvorani na Planini pripravili dan slovenske moške košarke, v nabito 
polni dvorani pa je ekipa zahoda v spektakularni tekmi ugnala ekipo vzhoda. 

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

Kranj - Prireditev se je zače-
la že v zgodnih popoldan-
skih urah, ko so najprej na 
parket stopili mladi košar-
karji. Na tekmi mlajših pio-
nirjev je ekipa zahoda (beli) 
6 7 : 64 premagala ekipo 
vzhoda (modri), pri mladin-
cih (Ui8) je bila ekipa zele-
nih 9 7 : 73 boljša od ekipe 
belih, pri kadetih je ekipa 
belih 84 : 60 ugnala ekipo 
zelenih, med starejšimi pio-
nirji, ki so nastopili zadnji 
med mlajšimi kategorijami, 
pa je ekipa modrih 104 : 77 
premagala ekipo belih. 

Vrhunec tekem in prija-
teljskega druženja košarkar-
jev vseh generacij je bil zve-
čer, ko sta se pomerili član-
ski ekipi vzhoda in zahoda, 
na tekmi pa je zmagala eki-
pa zahoda 115 : 102. Najko-
ristaejši igralec srečanja je 
bil Shawn King (Hopsi Pol-
zela), ki je nastopil za ekipo 
vzhoda, v ekipi zahoda pa 
so se izkazali tudi člani go-
renjskih ekip S imon Finž-
gar, Primož Skok in Men-
sud Julevič (vsi T C G Merca-
tor) ter Jaka Blažič (Triglav). 

Gledalci so prišli na svoj 
račun tudi ob vragolijah 
zmagovalcev v tekmovanju 
v metu za tri točke, kjer je 
blestel Nick Jacobson, v za-
bijanju je bil najbolj atrakti-
ven Terence Hundly , na 
spretnosmem poligonu Pla-
net Basket Master pa je ble-
stel Dejan Mlakar in tudi on 
navdušil nabito polno dvo-
rano na Planini. 

"Lahko rečem, da smo 
navdušeni nad odzivom gle-
dalcev, ki so prišli iz vse Slo-

Vragolije najboljših košarkarjev, ki igrajo v slovenskem 
prvenstvu, so navdušile gledalce, ki so do zadnjega kotička 
napolnili dvorano na Planini. /Foto:Tinaoou 

venije, seveda pa je na tribu-
nah največ kranjskih ljubi-
teljev košarke. Čeprav smo 
postavili vse tribune in naj-
večje možno število sede-
žev, so vstopnice pošle že 
pred tekmo. To pa je dokaz, 
da je v dvorani Planina ko-
šarka doma, čeprav je že 
dolgo tega, kar so jo košar-
karski navdušenci zadnjič 

napolnili. Z a nas v klubu je 
to znak, da je bila kranjska 
publika glede vrhunskih ko-
šarkarskih dogodkov "pod-
hranjena", da pa si j ih še 
vedno želi. Zato se bomo 
potrudili, da bo Triglav v 
prihodnje imel še boljšo 
ekipo, se znova uvrstil v naj-
višjo slovensko ligo in gostil 
najboljša moštva," je ob 

dnevu slovenske košarke v 
Kranju razmišljal predsed-
nik domačega Triglava Dar-
ko Vidakovič, ki m u je s so-
delavci uspelo pripraviti res 
vrhunsko prireditev. 

"Pri pripravi prireditve je 
bilo veliko dela, zato bi se 
rad zahvalil sponzorjem, ki 
so n a m priskočili na po-
moč, seveda pa ne bi šlo 
brez pomoči prostovoljcev, 
ki so dokazali, da ima kranj-
ski košarkarski klub veliko 
prijateljev, Id so pripravljeni 
pomagati. Tudi sekretar na-
šega kluba Andrej Zevnik 
i n strokovna ekipa Košar-
karske zveze so se dobro 
ujeli in vse pripravili po naj-
boljših močeh. Kranj pa je 
bil danes prestolnica košar-
ke tudi zato, ker sta ob dvo-
rani na Planini tudi telovad-
nici ekonomske in tehnične 
šole na treningih gostili 
mlade košarkarske selekci-
je, zato bi se vodstvoma 
obeh šol zahvalil, ker so 
n a m omogočili vadbo. Vse 
skupaj je dokaz, da je košar-
ka za Kranj zanimiva in da 
imajo, kljub krizi, tudi 
sponzorji še vedno posluh 
za ta šport. Zato sem glede 
razvoja optimist," je dodal 
Darko Vidakovič. T u d i ne-
kdanji košarkar, sedaj pa 
komentator Peter Vilfan si 
je navdušeno ogledal prire-
ditev. "Prav je, da se priredi-
tev, ki jo imenujemo dan 
košarke, seli po slovenskih 
mestih in da je letos v Kra-
nju. Škoda je le, da ni še dva-
krat večje dvorane, ki bi bila 
danes zagotovo pobia, saj je 
tu košarkarskih navdušen-
cev očitno res veliko," je po-
vedal Peter Vilfan. 

Luka Mežan: 

"Fantje v Kranju smo bili nav-
dušeni, ko smo Izvedeli, da 
bo letos dan košarke tu v 
dvorani na Planini, saj se na-
vadno vse dogaja v Tivoliju. 
Razpoloženje na prireditvi je 
super, tudi sam sem nastopil 
za reprezentanco starejših 
dečkov. Še naprej bom prid-
no treniral in upam, da bom 
kdaj igral tudi za člane." 

Bojana Adamovič: 

"Zadovoljna sem, da smo 
dan košarke dočakali tudi v 
Kranju, saj so si to zaslužili 
tako člani moške ekipe, ki 
postaja vse boljša, pa tudi 
dekleta Triglava smo vsako 
leto uspešnejša. Lani smo 
bile med mladinkami druge, 
letos si želimo priti med pr-
vih šest med članicami." 

Mensud Julevič: 

"Za kranjsko košarko je 
organizacija takšne priredit-
ve velika in pomembna po-
teza, saj so se v dvorano 
spet vrnili gledalci, ki jih 
pred leti ni manjkalo. Počaš-
čen pa sem, da sem bil tudi 
jaz prvič Izbran v ekipo 
zvezdnikov zahoda in to rav-
no v svojem mestu, kjer sem 
se naučil igrati košarko." 

Primož Skok: 

"Na dnevu slovenskih ko-
šarkarskih zvezdnikov sem 
letos nastopil prvič in orga-
nizacija se mi je zdela res 
super. Mislim, da smo vsi 
uživali. Veseli me, da je bila 
prireditev ravno v Kranju, na 
katerega imam kot igralec 
lepe spomine, čeprav sedaj 
nastopam za T C G Merca-
tor." 

Sara tudi naj 
plavalka leta 2008 
Potem ko si je Sara Isakovič zaslužila naslov 
najboljše slovenske športnice leta, 
je pričakovano osvojila še naslov najboljše 
slovenske plavalke iztekajočega se leta. 

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

Ljubljana - Tik pred božični-
m i prazniki so pri Plavalni 
zvezi Slovenije razglasili naj-
boljše plavalce minulega 
leta. Pričakovano sta naslova 
in veliki kristalni vazi dobila 
plavalka Žita Gorenjke Ra-
dovljice Sara Isakovič in pla-
valec Ilirije Peter Mankoč, 
prav tako pa sta si posebno 
priznanje zaslužila njuna 
trenerja Miha Potočnik in 
Dimitrij Mancevič. 

V nižjih starostnih katego-
rijah sta si naslova najboljših 
med mladinci zaslužila člana 
kranjskega Merita Triglava, 
brat in sestra Jan Karel Petrič 
in Nika Karlina Petrič ter 
njuna trenerka in mama 
Karmen Petrič. V kategoriji 
kadetov sta bila letos najbolj-
ša Tjaša Oder iz ravenskega 
Fužinarja in Aleks Koštomaj 

iz ljubljanske Ilirije ter njuna 
trenerja Gorazd Podržavnik 
in Borut Klinec. Nagrade za 
posebne dosežke so prejeli 
Matjaž Marič (Koper), Emil 
Tahirovič (Merit Triglav 
Kranj) ter mladi plavalki Žita 
Gorenjke Radovljica Teja 
Zupan in Neja Škufca, zaslu-
žila pa sta si jih tudi njihova 
trenerja Roni Pikec in Alen 
Kramar. 

Po f>odelitvi priznanj, ki so 
jo pripravili v hotelu City v 
Ljubljani, je zbrane plavalce 
in goste presenetil dosedanji 
predsednik Plavalne zveze 
Slovenije Jure Prosen, ki je v 
sklepnem govoru povedal, 
da nepreklicno odstopa s 
svoje fimkdje. Kot je znano, 
naj bi P Z S novega predsed-
nika dobila že na skupščini v 
začetku tega meseca, ki pa je 
bila nato preložena na mesec 
marec 2009. 

PIAVAINA ZVEZA SLOVENIJE 

Najboljša trenerja in najboljša plavalca leta (od leve proti 
desni): Dimitrij Mancevič, Miha Potočnik, Sara Isakovič in 
Peter Mankoč 

ŠAH 

S L O V E N S K E G O R I C E , M A R I B O R 

Zmagovalca Lenič in Rožičeva 

V Casino Mond Šentilj v Slovenskih goricah je potekal final-
ni turnir 15. memoriala velemojstra Vasje Pirca. Tekmovan-
je je potekalo pri članih, članicah in seniorjih, medtem ko so 
mladinke in mladinci nastopili v klubskih prostorih ŽŠK 
Maribor. Pri članih je nastopilo 26 šahistov, med katerimi so 
bili tudi štirje velemojstri. Zmago je slavil mladi domžalski 
velemojster Luka Lenič (ŽŠK Maribor LANCom), ki je osvo-
jil 22,5 točke. Med šahistkami je zmagala ižanska mednaro-
dna mojstrica Vesna Rožič (ŠS Tomo Zupan Kranj), ki je os-
vojila 6 točk iz osmih partij. Dobro je igrala tudi škofjeloška 
mojstrica FIDE Simona Orel, ki je zasedla 7. mesto. Med 
mladinci je zmagal brat Vesne Rožič Samo Rožič (ŠK Ig), 
zelo dobro pa je nastopil Škofjeločan Ga! Drnovšek, ki je 
zasedel 7. mesto. Pri mladinkah je izjemno presenetila 12-
letna Barbara Skuhala (ŠD Radenska Pomgrad), ki je med 11 
udeleženkami zmagala z osvojenimi devetimi točkami. Po 
zaključku so ljubitelji šaha, novinarji, strokovni svet in se-
lektorja izbrali tudi najboljšega šahista in šahistko minulega 
leta. Pri moških je zmagal Jure Borišek, ki se je odlikoval 
zlasti z izjemnimi nastopi na letošnji olimpijadi. Najboljša 
slovenska šahistka je po izboru postala veiemojstrica Anna 
Muzychuk, ki se uvršča med deseterico na svetovni jakostni 
lestvici. O. O. 

mailto:vilma.stanomik@g-glas.si
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KOLESARSTVO 

LJUBMANA 

Klemenčičeva kolesarka leta 

Priznanja najboljšim za sezono 2008 je pretekli teden na 
prireditvi Večer zvezd podelila tudi Kolesarska zveza Slove-
nije. Kolesarja leta sta postala Belokranjec Janez Brajkovič 
kot najboljši Slovenec na lestvici ProTour in Gorenjka Blaža 
Klemenčič, ki je kot edina Slovenijo v gorskem kolesarstvu 
zastopala na olimpijskih igrah v Pekingu. Za najboljšo ekipo 
so razglasili Perutnino Ptuj. Priznanja za posebne dosežke 
so prejeli Tadej Valjavec (9. na Touru), Kristijan Koren (naj-
boljši kolesar v kategoriji do 23 let) in Tanja Žakelj (svetovna 
prvakinja v gorskem kolesarstvu med mlajšimi članicami). 
Najboljša v kategoriji množičnega kolesarstva sta bila v izte-
kajočem letu Bojan Ropret in Vida Uršič. Podelili so tudi po-
kale mladincem v točkovanju za pokal Slovenije. Pri mlajših 
mladincih je bil najboljši Nejc Bešter (Sava), pri starejših pa 
David Tratnik (HIT Gorica). M. B. 

ODBOJKA 

NOVA GORICA 

Blejski odbojkarji pokalni prvaki 

Minuli konec tedna je v Novi Gorici potekal finale pokalne-
ga tekmovanja v odbojki. V petkovem polfinalnem obračunu 
sta se najprej pomerili gorenjski ekipi Astec Triglava Iz Kran-
ja in blejsko moštvo A C H Volieyja, s 3 : 1 pa so slavili Blejci. 
V drugem polfinalnem paru je ekipa Salonita Anhovo 5 3 : 2 
premagala ekipo Prvačine. Tako sta se v velikem finalu 
srečali ekipi ACH Volleyja in Salonita, po ogorčenem boju 
pa so četrtič postali pokalni pn/aki blejski odbojkarji, ki so 
slavili s 3 : 2 (25 : 22, 21 : 25, 22 : 25, 25 : 2 1 , 1 6 : 14). V. S. 

KEGLJANJE 

ŽELEZNIKI 

Na božičnem turnirju padla tudi rekorda 
Kegljaški klub Železniki in kegljišče Pri Meru sta organizira-
la tradicionalni že i6. Božični turnir v kegljanju dvojic. To je 
edini tak turnir v Sloveniji, saj poteka na dvosteznem keg-
ljišču. Skupno je letos kegljalo rekordnih 81 dvojic, od tega 
14 ženskih in 67 moških, nastopila pa sta tudi dva para iz 
Celovca iz Avstrije. Na res zgledno pripravljenem kegljišču 
je bilo vsenn omogočeno kvalitetno kegljanje, kar potrjujejo 
tudi rezultati. Kar 18 jih je nad magično številko 600, zato ni 
čudno, da sta padla rekorda v obeh konkurencah. Nov re-
kord med ženskami zdaj znaša 659 in je v lasti Barbare Fi-
del iz Celja, ki je skupaj z Brigito Strelec na turnirju osvojila 
1. mesto. Med moškimi nov rekord znaša neverjetnih 691 
kegljev, ki jih je z izrednim kegljanjem podrl Marko Oman iz 
Kranja, naslov najboljšega para pa sta osvojila Primož Fin-
tarič in Uroš Stoklas. Podrobne rezultate najdete na spletni 
strani www.kegijaska-zveza.si. V. S. 

Ekskluzivno na Gorenjskem glasu 
500 strani obsegajoča knjiga, ki govori o življenju 
"vihamilca", ki ga je življenje premetavalo in utrdilo. 

Zelo zanimiva knjiga 
za Gorenju, 
saj se največ dogaja prav 
f naših krajih. 

Prvi Slovenec, 
kije bil dvakrat zaprt 
na Golem otoku. 

Cena za brala 
Gorenjskega glasa z 
20% popustom 
samo 

»ADOVAN KKAir 

VIHARNIK 
NAKAZPOTJIHCASA 

2 3 , 2 EUR 
+ poitnina 

Gorenjski G l a s ZFL fos beležimo los 

Hokejistke na koledarju 
Edine slovenske hokejistke, ki v tej sezoni nastopajo v razširjeni avstrijski ligi DEBEL, so hokejistke Mer-
kurja Triglava iz Kranja, ob novoletnih praznikih pa so dokazale, da jih odlikuje več kot zgolj dobra igra. 

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

Kranj - "Ko smo se odločili, 
da bomo nastopali v avstrij-
ski ligi, smo si želeli uvrstitve 
v končnico, sedaj, ko brez po-
raza vodimo na lestvici lige 
DEBEL, pa nas tarejo že dru-
ge skrbi, saj še nimamo za-
gotovljenega denarja, s kate-
rim bomo poravnali stroške, 
ki nas čakajo v končnici. 
Zato vas še enkrat napro-
šam. da vsaka po svojih mo-
čeh poskrbite za sponzorje," 
je na novoletnem srečanju 
hokejistk kranjskega Mer-
kurja Triglava prejšnji teden 

za leto 2009, tudi pohvalil 
za dobro voljo in pogum, de-
set evrov, kolikor bodo mo-
rali kupci koledarja odšteti 
zanj, pa bodo dekleta seveda 
porabila za stroške odhodov 
na tekme, saj letos gostujejo 
po vsej Avstriji. Minuli ko-
nec tedna so igrale v Inns-
brucku in domača dekleta 
ugnale kar s 7 : 2. "Pohvaliti 
vas moram za vedno bolj za-
gnano delo na treningih ter 
seveda za popoln izkupiček 
na vseh dosedanjih tekmah. 
Prav tako bi se rad zahvalil 
novemu trenerju Primožu 
Slavcu, nekdanjem trenerju 

2009 imic 

» J 
imi 

Hokejistke Merkurja Triglava vabijo vsa dekleta, ki jih 
navdušuje igranje hokeja, da se jim v novem letu pri-
družijo na treningih v areni Zlato polje. Razpored si 
lahko ogledajo na spletni strani http://trigIav.hokej.si. 

f 

dejal Cveto Hafner, ki zadnja 
leta skrbi, da navdušene go-
renjske hokejistke lahko ig-
rajo v združeni ekipi Merkur 
Triglava. 

Cveto je dekleta, ki so se 
postavila pred objektiv Bošt-
jana Gunčarja in poskrbela, 
da je ob koncu leta nastal 
privlačen hokejski koledar 

Alešu Zalokarju, tehničnem 
vodju Pavletu Hafnerju, naši 
navijaški skupini Trobentice 
in vsem drugim, ki nas 
spodbujate," je na prilož-
nostni tiskovni konferenci 
poudaril Cveto Hafner, ka-
petanka ekipe Nataša Pagon 
pa je povedala, da je dekle-
tom nova ledena dvorana v 

Gorenjske hokejistke so se pogumno postavile pred 
objektiv Boštjana Gunčarja in s privlačnim koledarjem 
dokazale, da niso dobre zgolj na ledeni ploskvi. 

Kranju v veliko spodbudo, 
vse skupaj pa si želijo osvoji-
ti avstrijsko prvenstvo in do-

kazati, da na Gorenjskem 
nekaj velja tudi ženski, ne le 
moški hokej. 

Hokejski incident brez koristi 
JANKO R A B I Č 

Jesenice - Slabe igre hokeji-
stov jeseniškega Acronija v 
ligi EBEL so očitno vplivale 
na neljube dogodke, ki so se 
zgodili prejšnji teden, v oza-
dju pa so očitno že nekaj 
časa razrahljani odnosi 
med vodstvom kluba, navi-
jači in morda še kom. 

Prvi incident se je zgodil, 
ko naj bi igralec Sabahudin 
Kovačevič brutalno napadel 
navijača Miloša Kozela v 
Podmežakli ob vrnitvi s tek-
me v Salzburgu. Za name-
ček pa so neznanci ponoči 
na stavbo uprave kluba na-
pisali več jivih besed, ki 

so letele na športnega di-
rektorja Matjaža Mahkovi-
ca in sponzorja Asisto sku-
pina. 

Vodstvo kluba je po teh 
dogodkih sklicalo novinar-
sko konferenco, na kateri je 
predsednik Slavko Kanalec 
odločno poudaril, da dialog 
"ulice" ne vodi nikamor. 
Dejal je, da celotnemu vod-
stvu kluba in igralcem na 
ledu zaupa, da bodo pre-
brodili krizo. Napovedal je 
zgladitev sporov z navijači. 
Športni direktor Matjaž 
Mahkovec pa je napovedal, 
da iščejo okrepitve v moš-
tvu, najprej branilca, saj je 
obramba šibkejši del igre. 

Neznanci so na stavbo uprave jeseniškega kluba napisali 
kar nekaj žaljivk. 

Morda je bilo na novinar-
ski konferenci nekoliko ne-
navadno, da sta akterja inci-

denta kar pred navzočimi 
zgladila spor, ki pa je bil očit-
no prikazan pretirano. 

Slovenski derbi danes v Tivoliju 
V I L M A S T A N O V N I K 

Jesenice - Konec tedna je bil 
za hokejiste v ligi E B E L še 
kako delaven, saj sta bila zno-
va na sporedu dva kroga. V 
37. petkovem krogu so hoke-
jisti Aaonija Jesenic v doma-
či dvorani gostili ekipo red 
Buli Salzburga. Ko je po pr-

vem delu tekme že kazalo na 
novo katastrofo železarjev, pa 
so fantje zaigrali kot prerojeni 
in v nadaljevanju povedli s 3 : 
2 ter na koncu slavili s 4 : 2 (o 
: 2 , 3 : o, 1 : o). Prav tako so do-
mači navijači za zmago Acro-
nija Jesenic trepetali v nedeljo, 
ko je v Podmežakli gostovala 
ekipa Beljaka. Na koncu so Je-

seničani slavili s 4 :3 ( 1 : 1 , 2 ; 
o, 1 : 2) ter v enem vikendu 
osvojili kar štiri nove točke. 

Na lestvid še vedno vodi ce-
lovški KAC, ki ima 54 točk, Je-
seničani na 6. mestu jih imajo 
43. Tilia Olimpija je spet na 9. 
mestu, saj so v petek iztržili 
točko v domafi ckorani, ko so 
po kazenskih strelih z 2 :3 iz-

gubili proti ekipi Graz ggers, v 
nedeljo pa so si dve točki priig-
rali v Salzburgu, k̂ er so doma-
čo ekipo Red Buli Salzburga 
ugnalikarz2: 6. 

Nov krog v ligi EBEL bo že 
danes, ko bo v Tivoliju znova 
na sporedu slovenski derbi. 
Tekma med ekipama Tilie 
Olimpije in Acroni Jesenica-
mi se bo začela ob 19.15, obe 
ekipi pa, na krilih zadnjih 
zmag, napovedujeta ogorčen 
boj za nove točke. 

http://www.kegijaska-zveza.si
http://trigIav.hokej.si
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Prva biatlonska zvezdica 
Jože Mehle je prvič postal državni prvak v biatlonu, saj je bil na tekmi s skupinskim startom boljši 
od Janeza Mariča in Petra Dokla. Pri članicah naslov Andreji Mali. 

M A J A B E R T O N C E L ; 

Pokljuka - "Kdorkoli izmed 
nas bi lahko zmagal. Sam na 
zmago n i s e m računal, če-
prav sem vedel, da možnosti 
so, predvsem ker sem v le-
tošnji sezoni strelsko zelo 
napredoval. Na strelišču 
s m o vsi grešili, a razmere 
niti niso bile tako težke. Mo-
ral si le prav reagirati," je v 
pravi snežni idili na Rud-
n e m polju na Pokljuki po-
jasnjeval Jože Mehle, novi 
državni prvak v biatlonu v 
disciplini skupinski štart. 

Mehle, nekdanji smučar-
ski tekač, je v biatlonu šele 
drugo sezono. Na tekmi, Id 
je bila za biatlonce zadnja v 
letu 2008, pa je vknjižil svo-
jo prvo biatlonsko zvezdico. 
"Med tekači sem naslov že 
osvojil. Prvi biatlonski je 
glede na današnjo konku-
renco vreden več," je pove-
dal Mehle, član S K Brdo. 
Odločitev je padla na za-
dnjem streljanju stoje. Meh-
le je zgrešil e n strel (skupaj 
sedem od dvajsetih), do te-
daj vodilni Janez Marič 
(TSK Bled) pa kar štiri (sku-
paj dvanajst). "Gledal s e m 
seveda v svojo tarčo, po zvo-

Zmagovalca je odločilo zadnje streljanje. Janez Marič (spredaj) je moral kar štirikrat 
v kazenski krog, novi državni prvak Jože Mehle (zadaj) pa enkrat/Foio:Tin>ooki 

ku pa slišal, da je Marič gre-
šil," je dejal biatlonec iz 
Šentvida, ki se zaveda, da bo 
moral za osvojitev prvih 
točk svetovnega pokala iz-
boljšati tudi tekaško formo. 
Tretji je bil Peter Doki, četr-
ti pa Klemen Bauer, oba iz 
vrst kluba organizatorja pr-
venstva, S K Ihan. 

Državna prvakinja pri čla-
nicah je bila znana že vna-
prej, saj je bila v odsotnosti 
Teje Gregorin, ki po bolezni 
za tekme še ni bila priprav-
ljena, na startu le Andreja 
Mali (TSK Jub Dol). "Prven-
stvo je bilo zame predvsem 
dober trening, tako tekaški 
kot zaradi spremenljivega 

vetra tudi strelski. Moči ni-
sem prav nič hranila," je po-
vedala Kamničanka Andreja 
Mali, ki bo med novoletnim 
tekmovalnim premorom 
tako kot drugi trenirala na 
Pokljuki. Nove tekme sveto-
vnega pokala pa biatlonce 
med 7. i n 11. januarjem ča-
kajo v Oberhofli v Nemčiji. 

GORSKI TEK 

M A Č E 

Gorski tekač premagal kolesarje 
v soboto, 27. decembra, je potekala preizkušnja gor-dol-gor 
na Kališče, ki se je je udeležilo 49 tekmovalcev. Zmagal je 
gorski tekač Sebastjan Zamik, ki je za prvi vzpon na Kališče 
Iz potoka nad Mačami potreboval 31 minut in 39 sekund, 
skupaj pa je z dvema vzponoma in spustom opravil v eni uri 
1 9 minutah in 26 sekundah. Za njim so se zvrstili sami kole-
sarji: Jure Robič (1:20:32), Aleš Udovič (1:25:00), sicer vodil-
ni v zimski ligi Kališča, Blaž Tehovnik (1:29:07), Gregor Mi-
kllč (1 :29:10), Nejc Černilogar (1:30:25) In Jernej Muzga 
(1:31:23). V deseterico absolutno so se uvrstili še Ivan Šavs 
(1:32:46), Klemen Udovič (1:34:37) in Stojan Orehek (1:35:o5). 
Nastopili sta tudi dve ženski, Janka Čarman je v cilj prišla v 
času 1:56:50, čas Ruth Reš Podgornik pa je 2:00:03. M. B. 

ALPSKO SMUČANJE 

K R A N J S K A G O R A 

Zapletov ne pričakujejo 
Minuli teden je v Kranjski Gori potekala zadnja redna seja 
O K Pokal Vitranc v tem letu. Na njej so soglasno potrdil fi-
nančni načrt za 48. Pokal Vitranc: prihodke v višini 1 ,06 mili-
jona evrov in za 998.600 evrov stroškov. Tekmovanje najbolj-
ših smučarjev sveta bo v tej sezoni 28. februarja in 1. marca 
2009. Kot so poudarili, aktivnosti in priprave, vezane na orga-
nizacijo smučarskih tekem, potekajo normalno in v časovnih 
rokih, Ob ugodnih vremenskih in snežnih pogojih, ki so tre-
nutno v Kranjski Gori, bo tekmovanje predvidoma izpeljano 
brez večjih zapletov. Po končani seji je Simon Oblak, izvršni 
podpredsednik OK Pokala Vitranc, podelil plakete za dolgolet-
no in dobro delo pri OK Pokalu Vitranc. Prejeli so jih Neda Ko-
vačič, dosedanja vodja novinarskega središča, Stanete Ško-
dlarza dolgoletno režijo prenosov tekmovanj in Andrej Klinar, 
dosedanji vodja tekmovalnega odbora. V. S. 

VATERPOLO 

V A R A Ž D I N 

Kranj 75 peti 
Vaterpolisti Kranja 75 so se med prazniki udeležili tradicio-
nalnega humanitarnega veteranskega vaterpolskega turnirja 
v Varaždinu. Prav zaradi njih je bil turnir tokrat tudi medna-
rodni. V konkurenci osmih ekip so Kranjčani osvojili peto 
mesto. Slavila je ekipa 20 do asa iz Zagreba, ki jo sestavlja-
jo nekdanji vaterpolisti Mladosti, pred Krono iz Osijeka in 
Staro Savo. Vsi udeleženci turnirja, igralci, trenerji, sodniki 
in gledalci, so tudi prispevali v humanitarne namene. Za 
revne otroke so zbrali prek deset tisoč kun. J. M. 

KRAN) 

Mladi na božično novoletnem turnirju 
Vaterpolisti kranjskega Triglava in Kamnika so minuli vikend 
pripravili že drugi tradicionalni božično-novoletni turnir, ki 
je bil namenjen mladim vaterpolistom, rojenim leta 1996 in 
mlajšim. Na turnirju so sodelovali Primorje Erste Banka iz 
Reke, Opatija 1981, Mladost iz Zagreba ter organizatorja Tri-
glav in Kamnik. V treh dneh so odigrali medsebojno deset 
tekem. Največ so pokazali mladi Rečani, ki so osvojili prvo 
mesto, drugi so bili vaterpolisti iz Opatije, tretje mesto je 
osvojila ekipa Triglava, četrto je pripadlo Kamničanom, peti 
pa so bili mladi Zagrebčani, ki jih vodi nekdanji vaterpolist 
kranjskega Triglava Duško Marinič. J. M. 

SMUČARSKI TEKI 

Danes tekma na Pokljuki 
Športno društvo Gorje bo skupaj s S Z S danes, v torek, 
pripravilo tekmovanje v teku na smučeh za pokal Cockta. 
Tekmovanje v šprintu bo potekalo za vse kategorije tek-
movalcev in tekmovalk, začelo pa se bo ob 10. uri s štartom 
na Rudnem polju. V. S. 

I G I B A J T E SE Z N A M I 
M I R O S L A V B R A C O C V J E T I Č A N I N 

Še nekaj o dodatni opremi 
Kolo imamo, vendar za var-

no in udobno vožnjo potrebuje-
mo tudi še nekaj opreme, da bo 
kolesarjenje udobnejše in da 
lahko tudi sami kaj postorimo 
ob nezgodi. 

Najpomembngši dodatki za 
kdesarjenje so kolesarske hlače, 
kolesanki čevlji, čelada in mini 
orodje za prvo pomoč. Slednji 
dve sem opisal v prgšryi številki. 

Kolesarske hlače nam omo-
gočijo več udobja. Sešite so naj-
pogostge iz elastičnega materi-
ala lyae in so izredno elastične 
in omogočajo popolno gib-
čnost. Modeli za moške imajo 
običajno naramnice, ženske pa 

Jih nimajo. Razlog je praktik 
narave gJede opravljanja male 
potrebe. Hlače so med nogami 
podložene s posebnim vlož-
kom, ki služi udobnosti in pre-
prečevanju drgnjenja kože. Po-
znamo več vrst vložkov: pena-
sti, polnjeni z gdotn, brezšivni,' 
antibakterijski in pa moški in 
ženski. Kolesarske hlače se ved-
no nosijo brez perila, saj k tako 
opravljajo svojo nalogo. 

Kolesarski čevlji se mi zdijo 
tretja najpomembnejša kole-
sarska oprema. Najveija po-
sebnost kolesarskega čevlja Je 
tr& podplat zaradi boljše raz-
poreditve sil po celem podplatu. 
Poseben je tudi sistem spd ali 
look-ploščica, privita na pod-
plat čevlja. Ta se zatakne v pe-
dal in bistveno izboljša izkori-
stek pedaliranja, saj praktično 
izniči mrtvi kot pedala. Kole-
sarska majica in rokavice so 
prav tako zelo dobrodošli kosi 
dodatne opreme, vendar za-
čnemo lahko tudi z običajno 
majico in brez rokavic. Roka-
vice "brez prstov" mjbolj pride-
jo v poštev pri padcih za zašči-
to dlani, majica pa ima poseb-
no lastnost, da bolje odvaja vla-
go, na hrbtni strani pa ima tri 
žepe: za vetrovko, popotno 
hrano in dokumente. 

Pred prvo vožnjo se poučite o 
osnovah servisiranja kolesa. 

Montaža in demontaža 
prvega ali zadnjega kolesa 

Vsa športna kolesa imajo za 
demontažo hitri zapenjalec, 
tako da ne potrebujete orodja. 
Kolesa se pogosto snemajo iz 
okviija bodisi zaradi menjanja 
pnevmatik ali zaradi transpor-
ta: kolo z lahkoto daste v prt-
Ijažnik, če snamete obe feolesi. 

m^j 
Kako snamemo zadnje 

kolo? Najprej prestavimo za-
daj na najmanjši zobnik nato 
sprostimo zavoro, slikai 

Hitri zapenjalec odpremo 
tako, da ročico potegnemo k 
sebi in odvijemo približno pet 
obratov. 

Kolosnamemo. Montaža 
poteka v obratnem redu: naj-
prej verigo ujamemo na naj-
manjši verižnik, zataknemo 
kolo v vilice okviija, zapnrno 
zavoro, kolo nastavimo na sre-
dino med zavorne čeljusti, hitri 
zapenjalec privijemo za pet 
obratov in ga zapnemo od sebe 
k okvirju. 

Menjanje zračnice 

Snamemo kdo, z vzvodom 
na eni strani snamemo plašč, 
označimo plašč in zračnico 
pri ventilu, izvlečemo zračni-
co, s tlačilko jo napolnimo z 
zrakom in poskusimo ugotovi-
ti mesto predrla. Nato zračni-
co primerjamo z plaščem in 
poskušamo v plašču odkriti 
vzrok prednja. Velika verjet-
nost je, da bomo v plašču našli 
oster predmet. Odstranimo ga. 
Novo zračnico nato rahlo na-
polnimo z zrakom s pomol^o 
tlačilke, in jo namestimo v 
plašč, ki ga nato zapremo in 
napolnimo z zrakom na pred-
viden tlak, kije označen na 
plašču. Preluknjano zračnico 
lahko zakrpamo, tako da s 
smirkovim papirjem očistimo 
mesto predrtja, mesto nama-
žemo z lepilom v velikosti 
krpe, počakamo, da se lepilo 
posuši, nato krpico pritisnemo 
na zračnico. Zgodi se tudi, da 
smo porabili vse zračnice in 
vse krpice za krpanje, smo pa 
še vedno daleč od doma. Da si 
boste prihranili morebitno pe-
šačenje, vam zaupam preprost 
trik, ki sem ga uporabil ob po-
dobni nezgodi. Odprite plašč, 
odstranite zračnico in name-
sto nje v plašč vstavite travo, 
praprot ali kaj podobnega in 
plašč zaprite nazaj. Trava 
oziroma praprot bo delovala 
kot zračnica, tako da z nadalj-
njo vožnjo ne boste poškodova-
li ne plašča ne obroča, prihra-
nili pa mukotrpno pešačenje. 
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MOJ POGLED 
D A M J A N A Š M I D M 

Naj bo zdravo leto 

K ljub vsem ždjam, kijih 
ima Človek, je ena želja 
skoraj vedno na prvem 

mestu. Želja po zdravju. Ko 
smo zdravi, lahko delamo, 
razmišljamo, smo ustvarjalni, 
motivirani za uspeh, iščemo 
rešitve, se ukvarjamo z vsako-
dnevnimi nalogami in še in še. 
Ko smo bolni, si želimo le eno -
da bi ozdraveli. Slovenci ob 
vseh anketah potijujemo, da je 
zdravje za nas vrednota. Da je 
temu res tako, dokazujgo števil-
ne akcije, ki potekajo na temo 
razg}hajmo življenje, prehra-
njujmo se zdravo, midimo po-
zitivno,. pr^edujemo svoje telo 
in podobno. Pa res živimo tako 
zdravo ali so to le naše pobož-
ne želje? Mar niso ta le muhe 
enodnevnice podobne novolet-
nim zaobljubam, kijih izreče-
mo vzhičeni od nov^a leta, ki 

je pred nami? Nekaj drži. So 
ljudje, ki zares živijo zdravo. 
O tem ponavadi ne govorijo 
veliko, ampak samo živijo. Po 
svojih načelih, s svojo filozofi-
jo. So ljudje, ki o zdravju veli-
ko govorijo, a zanj ničesar ne 
naredijo. Takšni ponavadi iš-
čejo krivce v sistemu in imajo 
na voljo tisoč in en izgovor. 

zakaj je tako. Pogosto obisku-
jejo zdravnika in predpisanih 
zdravil običajno ne zaužijejo. 
Prav tako ne upoštevajo pred-
pisanih diet in zdravnikovih 
navodil. Takšnim bi morali 
vse zaračunati, da bi znali 
ceniti, kaj imajo in da bi tudi 
sami storili nekaj za svoje 
zdravje. Poleg njih so tudi 
ljudje, ki verjamejo v svoje 
metode za ohranjanje zdrav-

ja in vso okolico utrujajo s 
svojimi recepti kot z edinimi 
in najbolj zveličavnimi. Takš-
nih seje treba bati, kajti niko-
li ni samo ene resnice. Kar po-
maga enemu, je lahko za dru-
gega grob. In potem je tu še 
vso večina, ki se zdravja zave-
da šele, ko zboli. Včasih nam 
uspe spremeniti navade, dru-
gič ostajamo na istem kot 
prejšnja leta. Navada je želez-
na srajca in občudovanja 
vredni so vsi, ki so zamenjali 
stare, nezdrave navade za 
bolj zdrave. Po njihovem pri-
povedovanju se to ne zgodi 
čez noč in običajno temu bo-
truje neki dogodek ali bole-
zen. Ne čakajmo na bolezen. 
Vzemimo zdravje zares v svo-

je roke. Zdraha vam ždim. 

Prisluhnite nam - : T imiSmUl i 
polepšali vam bomo • U l l l i l I I b m | 

dan S > n A D I O ; 
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Odporni v novo leto 
Imunskega sistema ne čutimo, kar pa ne pomeni, da nanj ne moremo vplivati. Imunost krepimo z 
zdravim načinom življenja. K boljši odpornosti gotovo pripomorejo tudi zdravilna zelišča, kot so 
ameriški slamnik, bezeg ali česen. Okrepljeni z njimi in od njih se podajmo v novo leto. 

P A V L A K U N E R 

I m u n s k i sistem navadno 
opisujejo kot skupek orga-
nov in celic, ki telo varujejo 
pred tujki. Njegova naloga 
je preprečevanje vstopa mi-
krobov v telo in uničevanje 
tistih tujkov, ki vanj vstopi-
jo. Delovanja imunskega si-
stema n e čutimo, občutimo 
le posledice, kadar ni učin-
kovit. Delovanje imunskega 
sistema je včasih oslabljeno 
tudi pri zdravih ljudeh. Ta-
krat se telo težje bori proti 
škodljivim snovem ter tako 
ostane bolj občutljivo za 
okužbe in bolj dovzetno za 
bolezen. Č e je naš i m u n s k i 
sistem oslabljen, hitreje 
zbol imo za prehladom i n 
gripo. Ker sta gripa in pre-
hlad v irusni bolezni, anti-
biotiki proti nj ima ne delu-
jejo. Zaradi tega je imunski 
sistem takrat naša najboljša 
obramba. 

Živimo zdravo in 
z naravo 

I m u n s k i s istem deluje 
slabše, če se nezdravo pre-
hranjujemo, u ž i v a m o pre-
več mastne hrane, alkohola, 
stradamo, se dolgotrajno 
zdravimo z antibiotiki, ka-
dimo, delamo v neustrez-
n e m okolju, s m o pogosto 
pod stresom. Z n a k i , ki ka-
žejo na to, da i m a m o oslab-
ljeno imunost, so navadno 
m a s t n i ali suhi lasje, tudi 
izpadanje las, krhkost i n 
lomlj ivost nohtov, utruje-
nost, obdobja m o č i in ne-
moči , depresija, občutlj i -

vost, zamašen nos ali izce-
dek iz nosu, bolečine. I m u -
nost okrepimo z uživanjem 
zadostne količine vitami-
nov in mineralov, gibanjem 
na svežem zraku, ukvarja-
n j e m s športom, izogiba-
n j e m stresu, alkoholu in ka-
jenju ter nenazadnje z do-
volj spanja. Pa še to. I m u n -
ski sistem krepita tudi za-
dovoljstvo in sreča. 

Ameriški slamnik 

Škrlatna ehinacea (Ehina-
cea purpurea), kot z n a n -
stveno rečemo ameriškemu 
s lamniku, je najbolj u č i n -
kovita in tudi najbolj razis-
kana rastlina za spodbuja-
nje imunskega sistema. 
Uporabljali so ga že ameri-
ški Indi janci . Zdravila, i z -
vlečki, sirupi in čaji iz ame-
riškega slamnika spodbuja-
jo delovanje imunskega si-
stema tako, da povečajo de-
javnost nekaterih belih krv-
n i h celic. Z a d n j e čase je 
ameriški s lamnik v trendu 
zdravljenja tako v tradicio-
n a l n i kot racionalni, to je 
farmacevtski, fitoterapiji. V 
obeh m u priznavajo, da je 
najpomembnejši stimulans 
imunskega sistema in ga 
uporabljamo tako proti 
v i r u s n i m kot bakterijskim 
vnetjem, zlasti na začetku 
bolezni. Znatno poveča od-
pornost proti gripi i n pre-
h l a d n i m obolenjem. Č e 
zbolimo, pripomore, da h i -
treje okrevamo. Pospešuje 
tudi zdravljenje trdovratnih 
prehladnih obolenj dihal, 
denimo bronhitisa. Prevre-

Bezgovo cvetje za 
odpornost 

tek iz cvetov, listov ali tudi 
korenine ameriškega slam-
nika zelo učinkovito zdravi 
vneto žrelo, če ga grgramo 
trikrat na dan. Ker krepi 
i m u n s k i sistem, pride zelo 
prav pri kroničnih vnetjih. 
Kot koristen se izkaže pri 
utrujenosti po virusni bolez-
ni. Ob sočasnem j e m a n j u 
antibiotikov i n pripravkov 
škrlatne ehinaceje kot po-
možnega zdravljenja naj bi 
se čas okrevanja skrajšal z 
deset na sedem dni. Tinktu-
ro, ki krepi odpornost, Lek 
trži pod imenom Immunal . 

Črni bezeg in česen 

Prastara rastlina, ki delu- . 
je protivnetoo kot tudi pro-
tivirusno, je tudi bezeg 

(Sambucus nigra). Z a kre-
pitev odpornosti si pripravi-
m o poparek iz p o s u š e n i h 
bezgovih cvetov: dve do tri 
žličke le-teh preli jemo s 
skodelico vrele vode ter pu-
stimo stati deset minut. Pi -
jemo trikrat na dan po eno 
do dve skodelici vročega 
čaja. Č e s e n poznamo kot 
učinkovit naravni antibio-
tik, ki znižuje holesterol i n 
krvni dak, bolezni srca ter 
preprečuje tvorbo krvnih 
strdkov. Poleg tega izjemno 
p o m e m b n o vpliva tudi na 
i m u n s k i s istem i n zvišuje 
odpornost proti infekcijam. 

Z ameriškim slamnikom 
v novo leto 

Česen za zdrave praznike 

Vitamin C 

V i t a m i n C i m a številne 
ugodne uč inke na organi-
zem. Je gorivo za celice, ki 
ščitijo naš organizem pred 
škodljivimi vplivi. Med dru-
g i m je iz jemno pomemben 
z a uspešno odzivanje i m u n -
skega sistema na okužbe, 
kot so prehladi i n viroze. 
Uživajmo torej z vitaminom 
C bogato hrano. 

Življenje je pravljica 77 v R A K O V I H K L E Š Č A H 

M A R J F R A S M O L N I K A R 

Zdrav Sovek ima tisoč raz-
ličnih želja, bolan eno samo: 
ozdraveti. Kdo je to misel prvi 
izrekel, ne vem, vsekakor drži. 

Četrtek, 1. avgust 

Da ne bo pomote, vsak dan 
znova in z izjemno voljo, da 
ne rečem naporom, premagu-

jem skušnjavo, da se smilim 
sama sebi ali se prepustim ob-
jokovanju svoje uso^ ali s sol-
zami v očeh in t/o v tri dni mo-
ledujem za zdravje. Tudi na 
tem sem že bila, da stanje, v 
katerem sem se nenamerno 
znašla oziroma sem vanj za-
bredla, z izgovarjanjem skraj-
no vulgarnih izrazov po doma-
če povedano prekolnem. Tem 
negativnim skušnjavam in na-

kanam se uprem včasih z mo-
litvijo včasih z vztrajnim po-
navljanjem čarobnih besed, re-
cimo, zdrava sem, zdrava sem, 
zdrava sem in tako stokrat ali 
dvestokrat, ali sretna sem, sreč-
na sem, srečna sem in spet v 
nedogled ali brezskrbna sem 
ali močna sem ali - no,ja, kar 
koli pozitivnega mi v tistem 
kočljivem trenutku pač pade 
na misel. Vedno zaleže. 

Kaj že pravi Louise L. Hoy 
v svoji knjigi Moč je v tebi? 
Aha: "Od trenutka, v katerem 
se odloi^te za spremembo, do 
dokaza, da ste jo res nično iz-
vedli, poteka obdobje prehoda. 
Nihate med starim in novim. 
Nihate naprej in nazaj med 
tistim, kar je bilo in tistim, ka-
kršni bi radi bih ali kar bi radi 

imeli. Proces je popolnoma 
naraven in normalen. /.../ 
Potrebujete čas, da popolno-

ma osvojite novo in izvedete 
popoln premik. Vse dotlej mo-
rate pazljivo spremljati svoja 
prizadevanja za spremembo. 
/.../ V tem prehodnem obdo-
bju se ne pozabite pohvaliti za 
vsak najmanjši korak naprej, 
ki vam ga uspe napraviti. Če 
se boste grajali zaradi koraka, 
ki ste ga napravili nazaj, po-
stane sprememba nekaj more-
čega. Uporabljajte vsa orodja, 
ki so vam na razpolago, ko se 
premikate od starega k nove-
mu. Zagotovite otroku v sebi, 
da je na varnem. /.../" 

Znova in znova razmiš-
ljam o svoji usodi. Vprašanja, 
zakaj, se branim z vsemi šti-

rimi in moram reči, uspešno. 
Namesto na brezplodno vpra-
šanje, zakaj, se trudim po-
iskati odgovor na vprašanje, 
kaj naj bi se iz vsega tega na-
učila. Odgovora ne najdem. 
Vsaj zadovoljivega oziroma 
dokončnega, ne. Verjamem, 
da bom, ko bom poznala od-
govor na to ključno vprašanje, 
povsem ozdravela. Za to pa je 
potreben čas in časa imam m 
pretek. Če ga nimam, si ga pa 
vzamem. 

Morda grem v svojem raz-
mišljanju, še zlasti pa v doje-
manju okoliščin, včasih res 
predaleč, ampak si zaradi 
tega nikakor ne belim gJove. 

. Tako sem si, na primer, vte-
pla v glovo, da je-kemoterapi-
ja za moje telo, tudi z lepotne-

ga in ne le z zdravstvenega 
stališča, pozitivna. Kratko 
malo ugotavljam, da imam, 
odkar hodim na kemoterapi-
jo, kožo na obrazu in tudi 
drugod po telesu precej bolj 
napeto in gladko, kot sem jo 
imela pred kemoterapijo. Od-
lično. Če bo šlo tako naprej, 
bom po končanem posegu 
mlajša najrruinj za deset let. 
Ha ha ha. Zakaj, ne? Konec 
koncev je lahko življenje tudi 
pravljica. In v tej moji živ-
ljenjski pravljici je pravljično 
to, da so mi število kemotera-
pij iz šestih ciklov zmanjšali 
na štiri. Gube gor ali dol. Ka-
kor koli obračam, imam na 
koncu vendar raje več gub kot 
kemoterapij. 

(Se nadaljuje.) 

mailto:info@g-glas.si


RADOSTI ŽIVLJENJA 13 

Slovesni jedilnik za silvestrovo 
Za najdaljšo noč v letu sem vam pripravil slovesni jedilnik, ki ni preveč zahteven, z vašimi gosti pa 
boste veselo stopili v leto 2009, v katerem vam želim veliko zdravja, sreče in zadovoljstva. 

J A N E Z Š T R U K E L J 

Slavnostna solata 

Sestavine: 2 gJavi belgijskega 
radiča (witlof), 10 dag moto-
vika, rumena paprika, 2 para-
dižnika, mala melona, čebula, 
10 dag edamskega sira, 10 dag 
prekojene gnjati, 2 prekajena 
postrvja filqa, j dag tunine iz 
konzerve, 5 dag rakcev iz kon-
zerve, vejica svežih zelišč, 2 do 
J mlade čebulice, pol dl olja, 
malo vinskega kisa, malo Ume-
tinega soka, sol, poper, nekaj 
črnih oliv. 
Priprava: Radič operemo in 
razdelimo na posamezne li-
ste. Motovileč očistimo, ope-
remo in odcedimo. Papriko 
operemo, očistimo in zreže-
mo na kolobarje. Paradižnik 
operemo in zrežemo na 
osmine. Meloni odstranimo 
peščiSče, sadež izdolbemo s 
posebnim nožem za kroglice 
ali malo žličko. Čebulo očisti-
mo in narežemo na drobne 
kolobarje. Sir in gnjat nare-
žemo na trakove. Postrvji file 
in tunino narežemo na koc-
ke. Rakce oplaknemo in od-
cedimo. Zelišča operemo, 
odcedimo in jih z mlado če-
bulo drobno sesekljamo. Iz 
olja, kisa in začimb naredi-
mo oljni preliv (dresing). Vse 
sestavine lepo dekorativno 
naložimo na krožnik ali v 
večji kozarec. Prelijemo jo s 
prelivom. Solato lahko oblo-
žimo tudi s popečenimi tan-
kimi rezinami kruha. Okra-
simo jo z opranimi olivami. 

Kremna j u h a s školjkami 

Sestavine: 40 dag ribjih odrez-
kov (kosti, plavuti, repov, 
glav), korenček, gomolj zelene, 
peteršiljeva korenina, mala če-
bula, sol, celi poper, 4 paradiž-
niki, 2 žlici masla ali margari-
ne, malo žafrana, 1/8 I mleka 
ali sladke smetane, 2 žlici jedil-
nega Škroba, 40 dag 1; slanico 
vloženih školjk, 2 rumenjaka, 
1/81 sladke stnetane, sesekljani 
sveži rožmarin, malo seseklja-
nega peteršilja. 
Priprava: Ribje odrezke opere-
mo. Jušno zelenjavo opere-
mo in narežemo na kolobarje. 

Ribje odrezke in jušno zele-
njavo z začimbami pristavi-
mo in nekaj časa kuhamo. 
Paradižnik olupimo in ga 
narežemo na četrtine, seme-
nje odstranimo. Čebulo ali 
šalotko zrežemo. Maslo raz-
pustimo in na njem čebulo 
ali šalotko osteklenimo. Rib-
jo juho precedimo k šalotki, 
dodamo paradižnik in vse 
skupaj kuhamo nekaj m i -
nut. Žafran raztopimo v 
malo vode. Jedilni škrob 
zmešamo z mlekom in žaf-
ranom, ga vlijemo v juho in 
nekoliko prevremo. Školjke 
damo v juho s tekočino. Iz 
rumenjakov naredimo royal, 
tako da rumenjake nekoliko 
razžvrkljamo s sladko sme-
tano in malo vode, da se ne 
naredijo grudice. Juho odsta-
vimo iz ognja in jo legiramo. 
Takoj ponudimo. 

Zapečeni paradižniki 
s š p i n a č n i m nadevom 

Sestavine: 4 enaki paradižni-
ki, 15 dag listov kuhane špina-
če. 4 dag masla ali margarine, 
10 dag trdega sira, sol, poper, 
česen, oljčno olje za premaz. 
Priprava: Paradižnike opere-
mo in jih na vrhu odrežemo. 
Z žličko odstranimo seme-
nje. Maslo damo v ponev in 
ga segrejemo, dodamo se-
sekljano špinačo, solimo, po-
pramo in dodamo stisnjen 
česen. Paradižnike po zuna-
nji strani posolimo in popra-
mo. Napolnimo jih s pri-
pravljenim nadevom. Potre-
semo jih z naribanim sirom 
in zapečemo v segreti pečid. 

Steak z gobami po 
pohorsko 

Sestavine: 70 dag pljučnega fi-
lqa, 8 dag čebule, 20 dag gob 
(šampinjonov), 2 dl mesne 

juhe, 8 dag prekajene slanine, 
8 dag maščobe. 
Obloga: kruhov cmok v prtiču, 
ajdovi štruklji s skuto, krom-
pirjevi ocvrtki, dušeno rdeče 
zdje z jabolki. 
Priprava: Pljučni file očisti-
mo kožic, nato narežemo 
enake steake, j ih popopra-
mo, solimo in pokapljamo z 
oljem (to je začasna mesna 
marinada). Pustimo jih za 
krajši čas marinirati, da se 
prepojijo s sokom. V ponvi 

segrejemo maščobo, opeče-
mo steake z ene i n nato z 
druge strani. Na istem olju 
zlato rumeno prepražimo 
čebulo in gobe. Jed nekoliko 
pomokamo in zalijemo z 
juho. Nato vložimo steake in 
jih nekoliko podušimo. Stea-
ki morajo biti v notranjosti 
še rožnate barve. Omako za-
činimo z gorčico, poprom, 
soljo, dodamo pa lahko še 
malo vvorchesterske omake. 
Na krožnik damo steake, 
popečene liste slanine, preli-
jemo jo z gobovo omako. 
Krožnik obložimo s kruho-
vim cmokom v prtiču, ajdo-
vimi štruklji, krompirjevimi 
ocvrtki in rdečim zeljem. 

Kruhovi cmoki 

Kruh narežemo na kocke, v 
pečid jih toliko osušimo, da 
jih med prsti še lahko stisne-
mo. Posebej na maščobi pre-
pražimo sesekljano čebulo, 
jo stresemo h kruhu in malo 
navlažimo z mlekom ali 
z govejo juho. Nato doda-
mo še poper, muškatov oreš-
ček in sesekljan peteršilj. 
Nazadnje dodamo še jajca in 
maso dobro premešamo. 
V kuhinjsko krpo zavijemo 
in v vrelem kropu kuhamo 
} 0 - 35 m i n u t Kuhane odvi-
jamo in narežemo na pri-
meme komade. 

Ajdovi štruklji 

Za ajdovo testo potrebujemo: 
10 dag ajdove moke, 8 dag 
bele mehke moke, i,j dag kva-
sa, 1 jajce, malo olja, mlačna 
slana voda. 
Priprava: Ajdovo moko z vre-
lo vodo nekoliko poparimo, 
dodamo kvas, belo moko, 
olje in po potrebi še mlačno 
slano vodo. Iz sestavin nare-
dimo ne preveč trdo testo. 
Pustimo ga počivati. 
Nadev: 30 dog skute, 6 dag 
margarine, j jajca, sol, poper. 
Priprava: Testo razvaljamo, 
ga pokapljamo z raztopljeno 
margarino ali premažemo s 
stepenim jajcem. Preostalo 
margarino umešamo, doda-
mo pretlačeno skuto. Iz be-
ljakov naredimo sneg, ga so-
limo in narahlo primešamo 
k skuti. Nadev premažemo 
po testu in zvijemo v štru-
kelj. Kuhamo 30 minut. 

Krompirjevi ocvrtki 

Naredimo krompirjevo testo, 
oblikujemo male ocvrtke in 
jih ocvremo v vročem olju. 

D u š e n o rdeče zelje 

Oprano zelje narežemo na 
rezance in ga pokapljamo z 
limonovim sokom, da ne 

oksidira. Na maščobi prepra-
žimo sladkor, dodamo se-
sekljano čebulo in jo rume-
no prepražimo, nato doda-
mo zelje, naribano jabolko, 
prilijemo vino in solimo. 
Med dušenjem prilivamo še 
juho ali vodo, da se jed ne 
prismodi. 

Solnograški žlični 

Priprava: iz treh beljakov na-
redimo sneg. Vanj postopo-
ma vtepemo 6 dag sladkorja, 
pridamo rumenjake, preseja-
no moko, naribano limonovo 
lupinico ter vse skupaj narah-
lo premešamo. Kovinsko ploš-
čo dobro namažemo z mas-
lom in potresemo z moko ali 
s kristalnim sladkorjem. Te-
sto oblikujemo na plošči v tri 
kupčke oz. žličnike. Narahlo 
jih potresemo s kristalnim 
sladkorjem in na hitro spe-
čemo v dobro segreti pečici. 
Poleg ponudimo lahko tudi 
stopljeno čokolado. 

Po polnoči pripravimo še 
sarmo s kislim zeljem 

Sestavine: 20 lepih listov kisle-
ga zelja, 80 dag mletega svinj-
skega mesa, 12 dag čebule, 2 
stroka česna, 1 dag ostre papri-
ke, sol, poper, 1 jajce, 15 dag 
kuhanega riža,jo dag nareza-
nega kislega zelja, 80 dag pre-
kajenih svinjskih reberc, 2 dl 
jogurta, 2 dl kisle smetane. 
Omaka: 10 dag maščobe, 3 
dag moke, sol, ščep sladkorja, 1 
dag paprike, j žlica paradižni-
kove mezge, peteršilj. 
Priprava: Ze l jn im listom 
odrežemo debela rebra in jih 
nekoliko potolčemo. Pripra-
vimo mesni nadev in Uste 
nadevamo ter jih zložimo v 
kožico, Id smo jo poprej po-
tresli s kislim zeljem. Zalije-
mo jih z juho od prekajene-
ga mesa in kuhamo do meh-
kega. Sredino pustimo, da 
bomo kasneje lahko dodali 
prežganje. Ko je sarma že na 
pol gotova, naredimo pre-
žganje, ki ga dobro razkuha-
mo. Vlijemo ga v sarmo in 
kuhamo še naprej do meh-
kega. Kuhano sarmo posta-
vimo na lilaJno. Pied servi-
ranjem jo dobro prevremo. 
Sarmo serviramo s kislo 
smetano in jogurtom. 

KUHARSKI RECEPTI 
Z A VAS IZBIRA D A N I C A D O L E N C 

Tedenski jedilnik 

Nedelja - Kosilo: ragu juha s piščančjo drobovino, pečenka 
Štefani, pire krompir, rdeča pesa, zeljnata solata s fižolom, 
makova potica; V e ^ a : kurja pašteta z orehi, toast, pivo ali čaj. 
Ponedeljek - Kosilo: pečeno kislo zelje, pečenice, kruhovi 
cmoki; Večerja: okisana žolča s čebulo in z [jučnim oljem v 
solati, čebulni kruh, cimetove zvezdice, sadni sok 
Torek - Kosilo: kruhova juha, vampi po tržaško, pire krom-
pir, radič s fižolom; Večerja: nadeta kuhana jajca, francoska 
solata, zrnat kruh. 

Sreda - Kosilo: telečja obara z močnatimi žličniki in s kislo 
smetano, kruh; Večerja - silvestrski meni: pečena šunka 
s smetanovim hrenom, goveja juha z jetrnimi cmočki, ljub-
ljanski zrezki, dušen riž z grahom, motovileč z jajcem v 
solati, pečena jabolka z orehovim nadevom in vanilijevo 
kremo, potica, štajerska kisla juha za po polnoči. 
Četrtek - Kosilo: goveja juha z vlivanci, svinjska pečenka, 
jabolčni hren, pražen krompir, mešana solata, rozinov šarkelj; 
Večerja: govedina v solati, zrnat kruh, družinski punč. 
Petek - Kosilo: jota, skutni štrukelj; Večerja: ribji narastek 
s cvetačo, mešana solata, janežev biskvit. 
Sobota - Kosilo: smetanova juha s skutnimi štrukeljci, nade-
van piščanec, krompirjevi žličniki s šunko, zelena solata, 
skutne blazinice; Večerja: krvavice s kislo repo, krompir v 
koscih z ocvirki, snežene kepe, drobno pecivo. 

Kurja pašteta 

250 g pečenega kurjega ali puranovega mesa, 2 trdo kuhani 
jajci, 5 dag masla, 5 dag zmletih orehov, sol, poper, peteršilj, 
paradižnik, kruhovo sredica, belo vino. 

Kruhovo sredico nekoliko omočimo z belim vinom, pečeno 
meso narežemo na koščke, vse sestavine damo v mešalec, 
da se zmeljejo. Tako dobljeno pašteto nadevamo v okroglo 
posodo, jo postavimo v hladilnik in ko je dobro ohlajena, jo 
obrnemo na pladenj ali krožnik, jo okrasimo s peteršiljem, s 
paradižnikom in majonezo in ponudimo. 

Kruhova juha 

2 žemlji ali 2 kosa belega kruha, 5 dag maslo, 1 ,51 zelenjavne ali 
goveje juhe, sol, poper, 75 dag kuhanega govejega mesa, 
muškatni orešček, sesekljan peteršilj 

Na maslu opražimo narezan kruh, nato ga damo v juho. 
Z metlico razmešamo, osolimo, popopramo, dodamo na 
drobno narezano meso in ščepec naribanega muškatnega 
oreščka. Juha naj vre 5 minut. Preden jo postrežemo, jo 
potresemo s svežim peteršiljem. 

Ribji narastek s cvetačo 

50 dag cvetoče, 6 svežih ali zamrznjenih ribjih filetov, limonov 
sok, moka, olje za pečenje, peteršilj; bešamel: 4 dag maslo ali 
margarine, 4 dag moke, 4 dl mleka, 3 žlice naribanega sira, 2 

jajci, sol, poper. 

Cvetačo očistimo, operemo in skuhamo skoraj do mehkega. 
Ribje filete osolimo, pokapljamo z limonovim sokom, 
povaljamo v moki in na hitro opečemo v vročem olju. Filete 
položimo v namazano posodo za narastke, nanje porazde-

, limo odcejeno cvetačo, potresemo s peteršiljem in prelije-
mo z bešamelom. Narastek pečemo pol ure pri 200 stopin-
jah Celzija. 
Bešamel: Na maslu svetlo popražimo moko, zalijemo 
z mlekom, solimo, popramo in vremo 5 minut. V malce 
ohlajen bešamel zamešamo sir in jajci. 

Družinski punč 

Segrejemo 1 liter rdečega vina in dodamo sok 1 limone, 
približno 15 dag sladkorja, 5 žlic ruma in 1 liter poljubnega 
sadnega ali drugega čaja. Ponudimo vroče. 

I toc l ie T f i9 lay 
G o r e n j s k a 96 MHz 
R A D I O R A D O V E D N E 
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Tudi učenje je Lahko prijetno 
Priročnik za samostojno učenje 

10,43 € 
20% popusta. 
Gorenjski Glas 
naročanje na telefon: 04 201 42 41, 

e-pošta: narocmne@g-glas.si, www.gorenjskiglas.si 

MojeDeloxom 
Izberi prihodnost 

MO|E DELO, spletni marketing, d.0.0. 
Podutiška 9 2 . 1 0 0 0 Ljubljana, Slovenija. T: 01 51 35 700 
VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSLITVEN IH OGUSOV (300 • 500) 
NA: www.moledelo.com.info@moiedelo.com 

Kuhar z dušo in srcem m/ž (Kranj) 
(M kancfidaia pričakujemo vsaj 5 let 
ja. samostojnost pri delu. natančnost, vestnost in poštenost, komunikativnost, 
veselje do dela v kuhinji in z ijudml. Si želite detati v takšnem oko^, potem se 
nam prk^užite in skupaj bomo razvs^ naše goste. V prfmeru blvanjskfli težav, 
ponrtagamo pri razreši- stanovanje. Hotel BeBevue, d. o. o., Šnrtarietnagora 6, 
40CX> Kranj, prijave zbiranj) do: 22.01. 2009. Več na vww.moiede(o.com. 

Vodja poljedelske proizvodnje m/ž (Šenčur) 
Pogoji in pričakovana znanja kandidata; najmanj VII. stopnja izobrazbe knnetij-
ske smeri, delovne izkušnje s področja kmetijske profzsM>dn}e, izpit kategorije 
B, lasten prevoz, poznavanje aktualne kmetijske politike. Delovno razmerje 
bonrto sklenili za dc4očen čas 12 mesecev s poskusno dobo, z možnostjo za-
poslitve za nedok^čen čas. i<2i<., kmet̂ stvo, d. o. o., Kranjska cesta 29,4208 
Šenčur, prijave zbirarrK) do: 07.01. 2009. Ved na www.moiedek>.com. 

ElektroInStalater m/2 (Bled) 
Zaposlimo eteklroinštajaleoa z najmanj triletno šoto. ki ima najmanj 3 leta de-
kMiih izkušeni na področju elektrotehnike. Od vas pričakujemo samostojnost, 
ureienost, komunikathmost in poznavanje osnovniti računalniških okolij. Vest-
no dek3 bo opaženo in nagrajeno. Por̂ ujamo vam deto v mladem, tnovativnem 
okolju, službeni telefon In avtomobil ter ob uspešnem delu možnost napredo-
vanja. PMT Klana (^mmerce. Bled, d. o. o.. Pot na lisice 8 .4260 Bled, pri-
jave zbiramo do: 05. 01. 2009. Večnawww.mojedek}.com. 

Vodja gradbišč m/ž (Ško^ Loka) 
Ponujamo vam: Poklicni izziv, samostojno in dinamičr)o deto pri vodenju ambi-
ctoznega ttfna v odBčriem podpornem okolju; stimulativno ptečito in trendov^ 
nagrajevanje za uspešno opravtjeno deto: odlične možnosti za vaš osebni in 
kariemi razvoj v sodobnem delovnem okolju z jasno zasta/ljenimi cilji; strokov-
no nadgradnjo va^h znanj ter drugih znanj, ki so pomembr« za doseganje ci-
Ijev. SGPTehnik, d. d., Stara cesta 2, 4220 ŠkoQa Loka. prijave zbiramo do: 
23. 01. 2009. Več na www.moiedeto.com. 

Gradbeni delovodja m/ž (Škol^ Loka) 
Ponujamo vam: pokšcni izziv, samostojno in dinamično deto. ustvarjalno in ambt-
ctozno dekMK) okotje, stimutetfivre) ptačSo in n a g r a i ^ ^ 
deto. ocične rnGzr)ost3 za vaš osebni in karierni rasAj v sodobnem detovnem oko^ 
|u z jasno zastavfenimi dlp. stJOkcMX> nadgradnjo vašli znanj ter ostaBi znanj, ki 
so pomembna za doseganje SGP Tehntfi. d. d . Stara cesta 2.4220šicof-
ja Loka. pr̂ ave zbiramo do: 23.01.20(^. Več nawww.mojedeto.com. 

Kalkulant m/ž (SkoQa Loka) 
Od vas pričakujemo: vi^ešolsko ali srednje šolsko izolsrazbo gradbene smeri; 
zaželeno je. da imate detovne izkušnje s področja gradbenih kalkulacij; dobro 
poznavanje dela z računalnikom, predvsem programa £xcel; vozniški izpit ka-
tegorije 6; doslednost, natančnost in sposobnost analitičnega razmišljanja. 
SGP Tehnik, d. d.. Stara cesta 2, 4220 Škofja U>ka. prijave zbiramo do: 23. 
01. 2009. VOč nawww.mojedeto.com. 

Vodja sektorja betonama in agregati m/ž (Škofe Loka) 
Od vas pričakujemo, da imate VII. stopnjo strokovne izobrazbe strojne ali dru-
ge ustrezne tehnične smeri, odlične organizacijske in vodstvene sposobnosti, 
strokovnost in inovativnost. dobro poznavanje dela z računalnikom. Nudimo 
vam odlične možnosti za vaš osebni in strokovni razvoj v sodobnem delovnem 
okolju z jasno zasta^jenlmi cilji. SGP Tehn^, d. d.. Stara cesta 2 .4220 Škof-
ja Loka. prijave 2bffanx) do: 23.01. 2009. Več nawww.moiedeto.com. 

Komercialista v transportu m/ž (Lesce) 
Pričakujemo: vsaj V. stopnjo ustrezne izobrazt)e. zaželene detovne izkušnje, 
znanje uporat>e računalnSo In progranrtskih orodij, obvezno znanje italijanske-
ga jezika^zažetenojuianje nemškega jezika, vozniški i z p i l i natanč-
nost. vestnost in delo v timu. Ažman. d. o. o.. Lesce.Tržaška 1, 4248 Lesce, 
prijave zbiramo do: 22. 01. 2009. Ved nawww.mojedek>.com. 

Vodja službe konstrukcij montažnih nizko energijskih hiš m/ž (Škofe Loka) 
Nudin^: sklenitev pogodbe o zaposlitvi za dotočen čas 6 mesecev, s polnim 
dek>vnim časom in možnostjo kasnejšega podaljšanja pogodbe, kreativno in 
dinamično deto v uspešnem podje^, možnost osebnega in kariemega razvo-
ja, stimulativno plačilo vezano na rezultate, strokovno nadgradnjo vaših z r^ j . 
Jek>vrca. d. d.. Kidičeva c. 58,4220 Škofe Loka, pcfeve zbiramo do: 21. 01. 
2009. Več na www.moiedeto.com. 

Konnercialist v salonu svetil m/ž (Mengeš) 
Zarad povečanega obsega dela. tak(Di zaposSmo komerciaista za deto v s a l ^ 
s ^ . Naše poo[je()e soobliaile stovenski trg 9j>etj ža od leta 2 C ^ 
r ^ za osvet^evar^ prostorov in svojim strankam pomagam kjer 
jo potrebujejo in že§o. Čestomladi inannbictoznitorvaszanirnapodro^razsvet-
Have, pc<emjenašepod|etieprsMrtasfcvzavas. Dimcotrade, d. o. o.. Trdinov trg 
Sa. 1234 Mer̂ geš, pr̂ as« zbiramo do: 28.01.2(X)9. Vač nawww.mofedeto.com. 

AnaliUk planer m/ž <Kranj) 
Dela vključujejo analiziranje in spremljanje postovanja, finančno načrtovanje 
poslovnih procesov, finančno spremljanje in analiziranje postovnff) procesov, 
izdelovanje ekonomskih analiz za potret>e upravljanja poc^efe in organov del-
niške družbe, izvajanje politike plač zaposlenih ter usklajevanje in izdetovanje 
gospodarskih načrtov. Bektro Gorenjska, d. d.. Ul. Mirka Vadnova 3a. 4000 
Kranj, prijave zbiramo do: 07.01. 2(X)9. Več na www.rT>ojedeto.com. 

Razstava krščanskih znamenj 
V cerkvi sv. Modesta na Zlatem polju imajo že pripravljen prostor za mozaik patra Marka Rupnika. 

JOŽE K O Š N J E K 

Zlato polje - "Na svetu so 
stvari, mimo katerih pogo-
sto hodimo, vendar ne po-
mislimo, kaj nam sporoča-
jo," je dejal Mitja Štim, ki je 
že sedem let župnik v žup-
niji Kranj-Zlato polje in je 
skupaj s sodelavci, pred-
vsem 2 mladimi, v kletni ga-
lerij i postavil razstavo Kr-
ščanska znamenja. Ta so 
tudi stvari, mimo katerih 
pogosto hodimo, pa jih kar 
spregledamo. Predstavljena 
in pojasnjena so splošna kr-
ščanska znamenja, kot so 
sol, kruh, riba, voda, vino, 
oljka, palma, roža, ogenj, 
križ, školjka, jaslice, betle-
hemska zvezda Ln še druga. 
Del razstave pa je name-
njen krščanskim zname-
njem v župniji: znamenju 
Žalostne Matere božje v 
Struževem, znamenju sv. 
Jakoba starejšega na stru-
ževskem polju in kužnemu 
znamenju na Rupi, katere-
ga kopija je postavljena na 
razstavi. 

Razstava bo odprta do 2. 
januarja. Župnik Mitja 
Štim je povedal, da je v nje-
govi župniji, ki je z okrog 
deset tisoč ljudmi iz krajev-
nih skupnosti Vodovodni 

Razstava Krščanska znamenja v cerkvi na Zlatem polju / Foto: Tma dom 

stolp. Zlato polje in Struže-
vo druga največja župnija 
na območju Kranja, stalno 
kaj novega. V moderno ure-
jeni cerkvi imajo za oltar-
jem že pripravljen prostor 
za mozaik zavetnika cerkve 
sv. Modesta. Izdelal ga bo 
svetovno znani umetnik pa-
ter Marko Rupnik, ki je 
pred leti zaslovel z mozai-
kom v papeževi kapeH 
Odrešenikove matere v Va-
tikanu. 

RADIJSKI SPOREDI 
Radio Kranj. 97,3 Mhz 
(www.radio-kranj.si/progrm.php) 
V dneh iztekajočega se leta v programu Radia Kranj ne nnanjka 
voščil, lepih želja, misli in melodij, ki jih sicer med letom bolj 
poredko slišimo. Že danes bi vas radi spomnili na najdaljšo 
noč v letošnjem letu, ki jo pripravljamo kranjski radijci. Sredin 
program bo praznično obarvan že vse od jutranjih ur, ko vas 
bosta pozdravila Darko Torkar in Igor Štefančič. Dopoldne bo z 
vami Nataša Kne Leben, za njo pride za mikrofon Jože Jerič, od 
16. do 21. ure Lili Kalan, Ob 21. uri pa bo svoje mesto v studiu 
zasedla Slavica Bučan. Ta vas bo skupaj z Mirkom Bartolcem 
popeljala v novo leto, vas povabila na silvestrovanje na Sloven-
ski trg in skupaj z vami odštevala zadnje minute letošnjega 
leta. v novo leto bomo zakorakali sveži in spočiti, tako obljub-
lja Metka MiklaviČ, ki se bo z vami prebujala v prvo novoletno 
jutro in vas zabavala vse do 13. ure. 

Radio Sora, 91,1 Mhz 
(www.radio-sora.si) 
v današnji oddaji aktualno bomo spregovorili o prednovoletnih 
običajih, jutri ob devetih pa o silvestrovanjih na prostem, ki jih 
pripravljajo organizatorji na Loškem. V četrtek ob devetih boste 
lahko prisluhnili kratki inventuri loških županov, v petek pa 
bomo spregovorili o koledovanju, ljudskem običaju, ki je poživ-
ljal prve januarske dni. V nedeljo ob devetih bo čas za nedelj-
skega gosta, v ponedeljek, prvi delovni dan novega leta, pa nas 
bo v studiu obiskal poslanec Milenko Ziherl. Tudi v tem za-
dnjem, prazničnem tednu vam bomo z valov Sore poklanjali 
novoletna voščila institucij in podjetij, ki vam želijo vse dobro 
v prihajajočem letu, izbirali pa bomo tudi najodmevnejši dogo-
dek zadnjih mesecev letošnjega leta. Danes ob pol enih bo to 
dogodek meseca oktobra, v sredo novembra in v ponedeljek še 
decembra. V svojo družbo pa vas vabimo tudi na silvestrovo, 
ko vam veliko dobre glasbe, zanimivih klepetov in uporabnih 
nagrad obljubljata Tina Javor in Jure Porenta. 

Radio Potepuh, 91,0 Mhz (TELE-TV in SAT-TV) 
(www.potepuh.com) 
Teden pred nami bo praznično obarvan, z veliko dobre glasbe 
in začinjen z voščili naših poslovnih partnerjev. Ponudili vam 
bomo tudi kakšen namig, kako lahko izkoristite proste dneve za 
izlete po Sloveniji in si tako na berete energije za prve delovne 
dni v novem letu, ne bodo pa manjkale tudi redne tedenske od-
daje - kdaj, pa si oglejte v programu na naši spletni strani. Ob 
vstopu v novo leto pa vam celotna ekipa Potepuha želi SREČ-

NO. Človek ne zna voščiti toliko želja, kot jih zmore uslišati živ-
ljenje. Preproste stvari, majhne pozornosti delajo čudeže. Naj 
jih bo v letu 2009 čim več. 

Radio Triglav, 96,ck> Mhz 
(www.radiotriglav.si/spored/) 
Danes ob 9. uri boste lahko slišali 'olimpijski kotiček'. Točno 
opoldne bomo govorili o skupni kandidaturi Kranjske Gore, Tr-
biža in Bad Kleinkerchheima za organizacijsko svetovnega pr-
venstva v alpskem smučanju leta 2017. V sredo ob 9. uri bomo 
pozornost posvetili malim živalim, ob 13. uri pa bo na vrsti od-
daja Glas ljudstva, v kateri bo tokrat spraševali po vaših novo-
letnih željah. Ob 15. uri bodo na vrsti novoletne želje poslancev 
v Evropskem parlamentu, ob i8. uri boste lahko prisluhnili od-
daji Moda in Čas, v kateri bomo poleteli na krilih dišav, uro kas-
neje bo na vrsti Druga stran. Skupaj pa bomo v sproščenem in 
veselem vzdušju tudi pričakali novo leto. V četrtek bomo po-
zdravili novo leto in se Še nekoliko ozrli na starega, v petek pa 
se bomo razgledovali s Triglava na občino Bled ob 16. uri, ob 
i8. uri pa bo na vrsti tedenski pregled dogodkov pod Trigla-
vom. V soboto boste ob 8. uri lahko slišali planinski nasvet, uro 
kasneje okoljske minute, ob desetih pa bomo 'godrnjali in 
meketali*. Spremljali bomo tudi nastope jeseniških hokejistov v 
ligi EBEL v torek ob 19.15 bodo gostovali v Ljubljani, kjer bo 
večni derbi z Olimpijo. V petek bodo ob 19.15 v gosteh v Linzu, 
v nedeljo pa bodo ob i8. uri gostili ekipo iz Innsbrucka. 

Radio Ognjišče, 102,3,104i5 105»9 Mhz 
(www.ognjisce.si/napovednik/napovednik.htm> 
v torek ob 13.30 boste slišali, kakšna je krščanska podoba Grči-
je in Cipra, ob 18.15 bomo klepetali z glasbenico Moiro, ob 22. 
uri pa prisluhnite bratu Štefanu Kožuhu. V silvestrski oddaji 
bomo s sestro Nikolino ob 11.15 pripravljati kraljeve zvitke v 
juhi, dušene zrezke, kašo z gobami, ocvrt krompir in zelenjav-
no mavrico. Od 16. do 19. ure prisluhnite pregledu leta. Ob 
20.30 se bo začel silvestrski program, ki ga bo vodila Mateja 
Subotičanec, ob 0.30 bo duhovni nagovor nadškofa Alojza Ura-
na. V četrtek bo ob 16. uri prenos svete maše z Brezij. V Dijaški 
oddaji ob 18.15 pa bomo govorili o letu mladih. V petek ob 13.30 
boste slišali, zakaj vse je koristno zelje, ob 17. uri bomo pred-
stavili Mednarodno leto astronomije, ob 22. uri pa prisluhnili 
veliki sopranistki Marii Callas. V soboto ob 11. uri bomo pred-
stavili 42. svetovni dan miru, ob 17. uri se bo začela nova odda-
ja Pevci zapojte, godci zagod'te, ob 18.15 bomo klepetali z Vido 
Ponfkvar, rojakinjo iz Chisholma v Minnesoti v ZDA, ob 21.15 
pa z misijonarko v Paragvaju, sestro Tadejo Mozetič. V nedeljo 
ob 17. uri boste slišali, kako so božič praznovali in novo leto pri-
čakali rojaki po svetu. Ob 19. uri pa bomo predstavili slikarja 
Matijo Jama. 

i L 
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Elektronski 
arhivi -
še enkrat 

v Gorenjskem glasu ste i> 
petek, 28. novembra 2008, ob-
javili članek z naslovom Elek-
tronski arhivi avtorja Roberta 
Guština. Ker objavljeni čla-
nek ne pokaže vseh vidikov 
elektronskega arhiviranja in 
elektronskih arhivov, želim 
članek dopolniti. 

V prihodnosti bodo ustano-
ve, podjetja in posamezniki 
res lahko hranili dokumen-
tarno gradivo v elektronski 
obliki, zagotovo pa ne usega 
in ne arhivskega, še manj pa 
tistega, ki je bilo do danes 
spravljeno ha papiiju. 

Arhivsko gradivo nastane 
po izboru iz dokumentarnega 
v nekem času in po podro-
bnem (in posebnem) postop-
ku vrednotenja. Razlikovanje 
med arhivskim in dokumen-
tarnim gradivom poznamo 
skoraj samo pri nas (na Hr-
vaškem in še kje), drugod pa 
te razdelitve ne poznajo. O 
tem si lahko preberete dejini-
cije, ki so izšle v Sodobnih ar-
hivih in Atlantih. Pri nasta-
janju dokumentarnega gradi-
va prav gotovo ni vse gradivo 
zgolj elektronsko, saj bo r%ekaj 
gradiva nedvomno tudi ostalo 
samo na papiiju (lastnoročno 

podpisani in zgodovinske 
vrednosti veljavni dokumenti, 
diplome, časopisi, plakati, re-
klame. neelektronske slike, 
itd. Mimogrede: Ali boste Go-
renjski gfas strankam pošiljali 
na zgoščenki?) Poznamo pa 
že nekatere ustanove (npr. 
gospodarska zbornica), ki že 
od včeraj hranijo dokumen-
tarno gradivo vsaj skoraj v ce-
loti na elektronskem zapisu. 
Ta način arhiviranja je prav 
gotovo že danes koristen in 
zaželen, še bolj pa bo v pri-
hodnosti, žal pa še v nekate-
rih primerih ni dovolj dobro 
razvit in strokovno nadgra-

jen. Npr. sam si zagotovo že-
lim, da bi imel npr. v zavaro-
vanih postopkih po vsej Slove-
niji dostop do svojih poda-
tkov, ne le pri območni zava-
rovalnici. Ali pa. da bi moj 
osebni zdravnik lahko videl 
vso mojo dokumentacijo in 
zdravljenje v vseh bolnišnicah 
v Sloveniji, kjer sem se zdravil 
in ne samo zdravljenja pri 
njem. To je nedvomno stvar 
prihodnosti oz. stvar elektron-
skih arhivov, kakor jih pred-
stavlja R. Guštin. 

Pa vendar se moramo pri 
tem zavedati, da ko govorimo 
o elektronskih arhivih, ne 
smemo zanemariti bojazni, 
ki se nakazuje pri informati-
kih, da bomo snemali vse gra-
divo, ki ga hranijo arhivi in 
da homo sedanje gradivo 

uničili. Moram reči, da za-
gnanost nekaterih informati-
kov in njihovih programov, s 
katerimi sem se že srečal, ka-
žejo prav na to. To bi pa bila 
nacionalna katastrofa, če bi 
menili, da lahko npr. srednje-
veške listine uničimo potem, 
ko bi te bile elektomsko posne-
te. Žal se v programih nekate-
rih podjetij, ki se ukvajjajo z 
elektronskimi arhivi in ponu-
jajo te programe, kaže tudi ta 
tendenca. To pa je gotovo 
zmotno: ne moremo doku-
mente elektronsko posneti in 

jih nato uničiti kot to nekate-
ri zgrešeno ponujajo. Včasih 
imam(o) vtis, da pri elektron-
skih arhivih oz. v postopkih, 
ko se ukvarjajo z projekti elek-
tronskega arhiviranja, meni-

jo, da bomo elektronsko po-
sneli vse gradivo v nekem pod-
jetju, in ko bo posneto, da ga 
bomo uničili. To pa je zmot-
no že s stroškovnega vidika, s 
strokovnega pa prav gotovo, 
saj bi bilo to z varovanja arhi-
vov kot nacionalne in kultur-
ne dediščine, zagotovo katas-
trofalno. 

Menim, da moramo sloven-
ski arhivisti nenehno poudar-
jati te nevarnosti, ki se lahko 
z uvajanjem elektronskih ar-
hivov dogajajo, saj smo arhi-
visti vedno v nevarnosti, da 
nas "povozijo" zgodovinarji 
na eni in informatiki na dru-
gi strani. To, da smo arhivisti 

med Scilo in Karibdo zgodo-
vinaijev in informatikov, pa 
obenem pomeni, da je tudi ar-
hivsko in dokumentarno gra-
divo lahko z nestrokovnim 
uvajanjem elektronike pogub-
no za arhivsko dediščino, ki 

jo moramo sine ira et studio 
zavarovati in ohraniti kot za-
klad našega naroda. In to je 
namen dopolnitve vašega za-
pisa o elektronskih arhivih. 

M A R I J A N G E R D E J 

Tržlško letno 
kopališče -
odgovor 

v petek, 19. decembra, Je 
bila v Gorenjskem glasu ob-

javljena izjava za javnost tr-
žiškega odbora stranke ZA-
RES o prodaji tržiškega letne-
ga kopališča z naslovom "Tr-
žiški ZARES o bazenu". Te-
matika je izredno aktualna 
za naše občane in ker smo 
dolžni zagotavljati njihovo 
objektivno informiranost, vas 
prosimo, za objavo našega od-
govora oz. pojasnila k izjavi 
stranke ZARES. 

Po objavi javne dražbe trži-
škega letnega kopališča s stra-
ni lastnika Splošnega športne-
ga društva Tržič so se vse po-

litične stranke, društva in 
tudi nekateri posamezniki de-

javno vključili vjavno razpra-
vo za iskanje najboljše možne 
rešitve za dotrajano tržiško 
letno kopališče. Kot Občina si 
želimo O tej problematiki širo-
ke javne razprave, saj je to ga-
rancija za najboljšo odločitev, 
ki bo v skladu s pričakovanji 
občanov. Še posebej pomemb-
no pa se nam zdi, da velika 
večina zainteresirane javnosti 
kot nesporna sprejema dej-
stva, da je Splošno športno 
društvo Tržič zemljiško-
knjižni lastnik tržiškega ba-
zena in nihče, še najmanj pa 
občina, ne more vplivati na 
njegovo odločitev glede proda-

je premoženja društva in da 
je tržiški bazen po več kot šti-
ridesetih letih obratovanja do-
trajan in zato moramo na 
tak ali drugače način najti re-
šitev za izgradnjo novega ba-
zena oz. obnovitev starega. 

Pomembno se nam zdi, da 
se je Občina Tržič po dolgih 
letih pasivnosti in izgubljenih 
priložnosti sedaj dejavno 
vključila v iskanje najboljše 
rešitve za tržiško letno kopa-
lišče, ki pa se mora oblikovati 
v skladu z željami občanov in 
Splošnega športnega društva 
ter načrti investitoija. 

S kupnino za bazen bo 
Splošno športno društvo lahko 
obnovilo propadajočo športno 
dvorano v Sokolnici. Občina 

Tržič bo s prodajo okoliških 
zemljišč ter dodatnimi sred-
stvi s strani države v nekaj le-
tih lahko zgradila nov, 25-
metrski bazen s premično 
streho • bodisi v Križah ali v 
Bistrici. Tak bazen bo lahko 
obratoval celo leto. Poleg tega 
bomo Tržičani z investicijo 
pridobili tudi nov nakupoval-
ni center, zdrava konkurenca 
pa potrošnikom zagotavlja 
nižje cene. 

Načrt izgradnje novega ba-
zena, morebitne lokacije ter 
fnančna konstrukcija izgrad-
nje bo predstavljena na na-
slednji seji občinskega sveta v 
januatju, vsekakor pa zago-
tavljamo, da bomo v začetku 
naslednjega leta organizirali 
tudi javno predstavitev idejne-
ga načrta izgradnje novega 
bazena. 

M A G . BORUT SAJOVIC, 

župan občine Tržič 

Gorenjska Gremo gor. 

ZAVOD RS ZA 
ZAPOSLOVANJE-
PROSTA DELOVNA MESTA 
NA GORENJSKEM (m/ž) 

DELAVEC B R E Z POKLICA 
do 09.01 .2009; CŠOD. 
FRANKOPANSKA UL. 9. 
UUBUANA 
dO 31.12.2008; GOSTILNA PR 
NOVAK, d.0.0., SLAPE 52, 
1260 UUBUANA-POUE 
dO 22.01 .2009; OGREX, 
d.0.0., PODREČA 5, MAVČI-
ČE 
do 1 1 .01 .2009; OUICK INŽI-
NIRING, d.0.0., PREDMOST 
22, POUANE NAD ŠKOFJO 
LOKO 
do 0 2 . 0 3 . 2 0 0 9 ; VOLENIK, 
d.0.0., CELOVŠKA C. 170, 
UUBUANA 
O S N O V N O Š O L S K A fZOB-
RAZBA 
do 29.01 .2009; DACAR AN-
TON S.P., BREG OB SAVI 
28, MAVČIČE 
do 18 .01 .2009; NATAŠA IVA-
NUŠIČ S.P., PODBREZJE 
127, NAKLO 
do 1 2 . 0 3 . 2 0 0 9 ; DRAGICA 
HORVAT S.P., NASEUE 
SLAVKA ČERNETA 3 3 , 
KRANJSKA GORA 
do 07 .01 .2009; MEHMED 
KUMALIČ S.P., C. CIRILA 
TAVČARJA 1 B, JESENICE 
do 3 1 . 12 .2008; IGOR JAGO-
DIC S .R , LAHOVČE 81 , CER-
KUE 
do 12 .02 .2009 ; MERKUR 
zavarovalnica d.d., DUNAJ-
SKA C. 58, UUBUANA 
do 07.01 .2009; SIBO G., 
d.0.0., KIDRIČEVA C. 99, 
ŠK. LOKA 
dO 07.01.2009; BORUT JUR-
KOVIČ S.P., RIBČEV LAZ 50, 
BOHINJSKO JEZERO 

do 0 2 . 0 3 . 2 0 0 9 ; VOLENIK, 
d.0.0., CELOVŠKA C. 170, 
UUBUANA 
VARNOSTNIK 
dO 29.01 .2009; BBR SECU-
RITY, d.0,0., LETALIŠKA C. 
5, UUBUANA 
do 18.01 .2009; BBR SECU-
RITY, d.0.0., LETALIŠKA C. 
5, UUBUANA 
NIŽJA POKLICNA IZOBRA-
Z B A (DO 2 LET> 
do 0 1 .0 1 .2009 ; ARCUSME-
DICA, d.0.0., INDUSTRIJSKA 
C. 2 E, 6 3 1 0 IZOLA 
PISMONOŠA 

do 3 1 . 12 .2008; POŠTA SLO-
VENIJE, D .0 .0 . , DRAŽGO-
ŠKA UL. 8, KRANJ 
VRTNAR C V E T L I Č A R 
do 0 1 .01 .2009; MAJDA STA-
NONIK S.P., ZAKOBIUEK 
15 , POUANE NAD ŠKOFJO 
LOKO 
P E K 

do 1 1 . 0 1 . 2009 ; PETER OB-
LAK S.P., GASILSKA UL. 1 , 
GORENJA VAS 
MIZAR 
do 18 .0 1 .2009; ARCUSME-
DICA, d.0.0.. INDUSTRIJSKA 
C. 2 E, 6 3 1 0 IZOLA 
K U U Č A V N I Č A R 
do 14.01 .2009; GRADBENO 
PODJETJE TRŽIČ, d.0.0., 
MLAKA 2, TRŽIČ 
OBLIKOVALEC KOVIN 
dO 1 3 . 0 2 . 2 0 0 9 ; BUHEX-
PO.SI, d.0.0., VEROVŠKOVA 
UL 60 A, UUBUANA 
ORODJAR 
do 08 .01 .2009; URŠKA JE-
REB S.P., BRODE 1, ŠK. 
LOKA 
MONTER OGREVALNIH NA-
PRAV 
dO 3 1 . 1 2 . 2 0 0 8 ; MARJAN 
DOLINAR S.P., KRVAVŠKA 
UL 1 1 , 1 2 1 7 VODICE 

FINOMEHANIK 
do 08 .0 1 .2009; LE-TEHNI-
KA, d.o.o., ŠUCEVA UL. 27, 
KRANJ 
ELEKTROMONTER 
do 06.01 .2009; STANISUV 
VODLAN S.P., SUHADOLE 
21 , 1 2 1 8 KOMENDA 
ELEKTROINŠTALATER 
do 29.01 .2009; ZVONE KU-
ŠAR S.P., KAJAKAŠKA C. 
52 , 1 2 1 1 UUBUANA -
ŠMARTNO 
TAPETNIK 
do 3 1 . 0 1 . 2 0 0 9 ; TRGODOM 
NO. 1, d.0.0., ZAPUŽE 10 B, 
BEGUNJE 
FRIZER 
do 04 .0 1 .2009 ; TINA DRE-
ŠAR S.P,, DONOVA C. 2, 
1 2 1 5 MEDVODE 
do 29 .0 1 . 2009 ; LENART 
PIRC S.P., C. STANETA ŽA-
GARJA 40, KRANJ 
dO 22 .0 1 .2009 ; MITJA TAV-
ČAR S.P., TOMŠIČEVA UL. 
8, 62 10 SEŽANA 
do 1 2 . 0 3 . 2 0 0 9 ; DRAGICA 
HORVAT S.P., NASEUE 
SLAVKA ČERNETA 3 3 , 
KRANJSKA GORA 
DIMNIKAR 
do 07.01 .2009; DIMNIKAR-
STVO PRIMC, d.0.0., RO-
ŠKA C. 2 A, UUBUANA 
PRODAJALEC 
do 0 3 . 0 1 . 2 0 0 9 ; ELECOM, 
d.0.0., VRHPOUE PRI KAM-
NIKU 278, 1241 KAMNIK 
do 09.01 .2009; KMETIJSKA 
ZADRUGA CERKUE, 
Z.O.O., SLOVENSKA C. 2, 
CERKUE 
do 3 0 . 1 2 . 2 0 0 8 ; ORTANA, 
d.o.o., GREGORČIČEVA UL. 
16, BLED 
do 1 1 .0 1 .2009; SLOVENSKA 
KNJIGA, d.o.o., STEGNE 3. 
UUBUANA 
KUHAR 

do 30 .03 .2009 ; JOŽEF 
ČREŠNAR S.P., LEONOVA 
UL. 18, 2 3 1 0 SLOVENSKA 
BISTRICA 
NATAKAR 
do 22 .01 .2009; TAJO-TEAM, 
d.o.o., AMBROŽ POD KR-
VAVCEM 31 , CERKUE 
do 02 .0 1 . 2009 ; VELDES-
DUR, d.o.o., GRAJSKA C. 
44, BLED 
S R E D N J A POKLICNA IZOB-
RAZBA 
do 04 .0 1 .2009 ; ACTIO SE-
CURITAS, d.0.0., C. KTAMU 
12, 2000 MARIBOR 
do 04 .01 .2009; BORIS PU-
STOVRH S.P., TREBINJSKA 
UL 3, UUBUANA 
dO 02 .01 .2009; ETIS, d.o.o,, 
TRŽAŠKA C. 3 3 3 , UUBUA-
NA 
do 3 1 . 1 2 . 2 0 0 8 ; GACHO, 
d.o.o., PODNART 64, POD-
NART 
do 13 .01 .2009; FRANC PO-
ZVEK S.P., C. ANDREJA Bl-
TENCA 198, UUBUANA 
E L E K T R O T E H N I K E L E K -
TRONIK 
do 04 .01 .2009; PERITEKS, 
d.0.0., BLATNICA 2, 1 2 3 6 
TRZIN 
GRADBENI DELOVODJA 
do 14.01 .2009; GRADBENO 
PODJETJE TRŽIČ d.0.0., 
MLAKA 2, TRŽIČ 
EKONOMSKI TEHNIK 
dO 18.01 .2009; PROMO-Vk 
ZIJA, d.0.0., KRANJSKA C. 
4, RADOVUlCA 
EKONOMSKO KOMERCIAL-
NI TEHNIK 
do 08 .0 1 .2009 ; SAT CON-
TROL, d.0.0., POŽENIK 10, 
CERKUE 
ZDRAVSTVENI TEHNIK 
do 1 4 .0 1 . 2009 ; ZAVOD RR 
ŠK. LOKA, STARA C. 10, ŠK. 
LOKA 

SREDNJA STROKOVNA ALI i 
SPLOŠNA IZOBRAZBA 
do 12 .01 .2009; MERKUR za- i 
varovalnica, d.d., DUNAJSKA i 
C. 58, UUBUANA 
INŽ. GRADBENIŠTVA 
do 14 .01 .2009; GRADBENO i 

PODJETJE TRŽIČ, d.o.o., i 
MLAKA 2, TRŽIČ 
EKONOMIST ZA KOMERCI- i 
ALNO DEJAVNOST 
do 07.01 .2009; SINAKAFE, : 
d.o.o., FERRARSKA UL. 30, ; 
6000 KOPER 
DIPL. INŽ. STROJNIŠTVA i 
(VS) 
dO 08.01.2009; LE-TEHNIKA, i 
d.o.o., ŠUCEVAUL 27, KRANJ i 
DIPL. INŽ. ELEKTROTEHNI- | 
KE (VS) 
do 08.01.2009; SATCONTROL i 
d.o.o., POŽENIK 10, CERKUE i 
UNIV. DIPL INŽ. RAČUNAL- i 
NIŠTVA IN INFORMATIKE 
dO 18 .01 .2009; BUSINESS- i 
MEN'S CLUB, d .0.0. , CVE- i 
TUČNA UL. 24, 3000 CEUE i 
DIPL. INŽ. GRADBENIŠTVA i 
(VS) 
do 14 .01 .2009; GRADBENO i 
PODJETJE TRŽIČ, d .0.0. , i 
MLAKA 2 , TRŽIČ 
DIPL. VZGOJITELJ PRED- ; 
ŠOLSKIH OTROK (VS) 
do 31.12.2008; VZGOJNOVAR- ; 
STVENI ZAVOD RADOVUlCA, : 
KOPAUŠKAC. 10, RADOVUlCA i 
PROF. RAČUNALNIŠTVA 
dO 06.01 .2009; EURO ŠOLA i 
UUBUANA, LITOSTROJ- : 
SKA C. 40, UUBUANA 
PROF. MATEMATIKE 
do 06.01 .2009; EURO ŠOLA I 
UUBUANA, LITOSTROJ- i 
SKA C. 40. UUBUANA 
UNIV. DIPL. INŽ. MATEMA- i 
TIKE 
do 06.01 .2009; EURO ŠOLA ; 
UUBUANA, UTOSTROJ- i 
SKA C. 40, UUBUANA 

DR. MEDICINE 
do 08 .0 1 . 2009 ; OZG, ZD 
BLED, ZD BOHINJ, MLADIN-
SKA C. 1 ,BLED 
do 08.01 .2009; OZG, ZD JE-
SENICE, C. MARŠALA TITA 
78, JESENICE 
do 1 5 . 0 1 . 2 0 0 9 ; OZG, ZD 
ŠK. LOKA, STARA C. 10, ŠK. 
LOKA 

dO 04 .0 1 .2009 ; ZD PTUJ, 
POTRČEVA C. 19 A, 2 2 5 0 
PTUJ 
DR. DENTALNE MEDICINE 
do 04.01 .2009; OZG, ZOB-
NA POLIKLINIKA KRANJ, 
GOSPOSVETSKA UL. 8, 
KRANJ 
DR. MEDICINE SPECIALIST 
S P L O Š N E MEDICINE 
do 0 8 . 0 1 . 2 0 0 9 ; OZG, ZD 
BLED, ZD BOHINJ, MLADIN-
SKA C. 1, BLED 
do 15.01.2009; OZG, ZD ŠK. 
LOKA, STARA C. 10, ŠK. LOKA 

Prosta delovna mesta ob-
javljamo po podatkih Zavo-
da RS za zaposlovanje. Z a -
radi pomanjkanja prostora 
niso objavljena vsa. Prav 
tako zaradi preglednosti 
obiav izpuščamo pogoje, ki 
jih postavljajo delodajalci 
(delo za določen čas, z a -
htevane delovne izkušnje, 
posebno znanje In morebit-
ne druge zahteve). Vsi na-
vedeni in manjkajoči poda-
tki so dostopni: 
- na oglasnih d e s k a h ob-
močnih služb in uradov z a 
delo zavoda; 
- na domači strani Zavoda 
R S za zaposlovanje: 
http://www.ess.gov.sl; 
- pri delodajalcih 
Bralce opozarjamo, da s o 
morebitne napake pri obja-
vi mogoče. 

http://www.ess.gov.sl
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Jaslice vabijo na Povlje 
J O Ž E K O Š N J E K 

Povlje - Pri kapelici pred 
vasjo Povlje nad Trsteni -
kom manjši kažipot obisko-
valca opominja, da si je v 
bližnji vasi mogoče ogledati 
jaslice. To so Romjeve jasli-
ce, ki j ih je že deveto leto za-
pored pred domačo hišo po-
stavil domačin Peter Stare. 
Kozolcu, na katerega poleti 
obeša rože, je dodal nadstre-
šek in vanj postavil jaslice. 
Figure niso vsako leto ena-
ke. Najprej je postavil do-
mače, nad 6 0 let stare jasli-

ce. Potem se je odločil za 
jaslice, ki j ih je kupil v Rib-
nici, letos pa so na ogled jas-
lice iz Brežic. Staretove jasli-
ce bodo na ogled do konca 
januarja. Še posebno lepe so 
zvečer i n ponoči, ko jih raz-
svetlijo luči. T u d i zaradi 
nj ih je prijazna in lepo ure-
jena vas Povlje še lepša. Z a 
Petra Stareta, ki je včasih na 
trsteniškem območju orga-
niz iral številne prireditve, 
imajo jaslice vsestranski po-
men. So lepota, zgodovina, 
izvirno l judsko izročilo i n 
tudi dokaz vernosti ljudi. 

Peter Stare pred jaslicami pred domačo hišo. 

PREBAČEVO 

ž e šestič postavili zunanje jaslice 

Na Prebačevem (občina Šenčur) so vaščani že šesto leto za-
pored postavili zunanje jaslice, ob katerih so minuli petek 
pripravili tudi krajši božično-kulturni program. Na dvorišču 
kmetije Novak so tako vaški otroci predstavili božično zgod-
bo, kot gostje so zapeli Zasavski fantje, nekaj duhovnih pes-
mi pa je zapela kantavtorica Zdenka Candellari, ki je pred 
kratkim izdala novo glasbeno zgoščenko. S. S. 

Knjiga "Gorenjska Vodnik" j 
predstavlja Gorenjsko na 312 straneh. i 
Vsebuje 2 0 0 0 fotografij, 5 0 kvalitetnih zemljevidov 
in podrobnih opisov lepot gorenjske pokrajine 
v slovenščini in šestih svetovnih jezikih. 

Cena enega vodnika je 29 EUR poštnina. 
Naročniki G o r e i ^ e g a glasa imajo 10«dsto tn i popust 

Naročanje: po telefonu š t 0 4 / 2 0 1 4 2 41 ay po 
epožti: narocnin6@9flias.si 

Gorenjski Glas 

Z I M S K I P O T E P : D O L I N A T A M A R ( n o 8 M ) 

Prelepa snežna dolina 
Dolina Tamar ima vse, kar si pohodnik zaželi: čudovit razgled na eno naših najlepših gora, Jalovec 
(2645 m), kočo na koncu, kjer se v mrzlih dneh lahko pogreje z vročim čajem. S soncem obsijana 
dolina, ki pa je lahko ledeno mrzla. 

J E L E N A J U S H N 

V primerjavi s kakšno dru-
go alpsko dolino je T a m a r 
verjetno najbolje obiskana 
dolina v z imskem času. Ure-
jena Sprehajalna pot, ureje-
ne tekaške poti, za piko na i 
se pa na izhodišče lahko pe-
ljete s sankami, če jih boste 
imeli s seboj. Poleg tega je 
Tamar tudi za ledne plezalce 
zelo zanimiv, saj ima lahek 
dostop, nudi pa obilo slapov 
različnih težavnosti, najde se 
pa tudi kakšna t. i. skalno-
ledena skulptura. 

Izhodišče sprehoda do 
Koče v Tamarju je parkirišče 
pri planilki velikanki. Parki-
ranje vas bo stalo dva evra. 
Do Koče je približno šest ki-
lometrov hoje, koliko dolgo 
boste hodili, pa je odvisno od 
vaše pripravljenosti oz. dej-
stva, koliko dolgo želite uživa-
ti v zimski idili. Slikovita alp-
ska dolina je v obliki črke U, 
kar pomeni, da jo je v ledenih 
dobah preoblikoval ledenik. 
Na robovih doline so ledeni-
ške morene in melišča. 

V z i m s k i h mesecih je po 
Tamarju "potegnjena" smu-
čina za tekače na smučeh, 
ravno tako pa vas smerokazi 
opozarjajo, kje naj bi se gibali 
pešd. Enostavno sledite širo-
ki gozdni cesti, ki je dodobra 
prekrita s snegom. Približno 
na polovici poti se vam bo po-
kazal Jalovec, s svojimi 2.645 
metri, ena najlepših sloven-
skih gora. Kljub temu, da ve-
lja za zelo zahtevno goro, je 
ena naših najbolje obiskanih. 
Iz Planice sta leta 1884 prva 
priplezala nanjo dr. Julius 
Kugy in Andrej Komac. 

Dom v Tamarju v mavrični jeseni... / fom: )ei«n« lustin 

D o m v T a m a r j u leži na 
nadmorski višini 1108 m in 
je odprt preko celega leta. 
Oskrbnika sta Vesna in Vla-
dimir Miketič, ki se trudita, 
da ustrežeta željam planin-
cev. Prvo kočo je leta 1 8 9 9 
zgradila radovljiška podru-
žnica SPD-ja. V toku zgodo-
vine so se lastniki doma me-
njavali, dokler ga leta 1965 
ni prevzelo P D Medvode. V 
dveh gostinskih prostorih je 
67 sedežev, točilni pult; pod 
napuščem pred d o m o m je 
20, zimaj doma pa 30 sede-
žev; v 12 sobah je 68 postelj, 
na dveh skupnih ležiščih pa 
6 0 ležišč; W C , umivalnica 
in prha s toplo vodo. 

V Tamarju je tudi izvir sla-
pu Nadiža, ki je pravzaprav 
prvi izvir Save Dolinke, a v 
teh z imskih mesecih je do-
stop do njega nevaren, zato 
ga odsvetujem. Izvira na 
nadmorski višini 1232 m in 

takoj pade v 12-metrski slap. 
Pot do izvira je izpostavljena 
in v z imskem času poledene-
la. Izvir raje obiščite poleti! 

Tamar pa krasi tudi lična 
Marijina Izpela, ki jo je v }0-
tih letih 20 . stoletja postavil 
župnik Jožef Lavtižar. Čudo-
vito dolino, na katero so bili 
domačini zelo navezani, saj 
se je tod pasla njihova živina, 
so obogatili še s kapelo, ki jo 
je leta 1 9 3 6 blagoslovil škof 
Rožman. K Mariji Pomagaj v 
Tamar romajo tako domačini 
kot tudi gorniki, ki se podaja-
jo v strmine okoliških gora; 
na zahodu so Ponce (najvišja 
je Visoka Ponca, 2274 m), na 
vzhodu sta Cipemik in Moj-
strovka (2366 m), na koncu 
doline pa zimski diamant, Ja-
lovec (2645 m). 

Omenjena kapela je eno-
prostoma, ki se na j u ž n e m 
delu tristrano zaključuje, na 
severni strani pa je lopa s tre-

m i loki. Asketska notranjost 
ima le sliko Marije Pomagaj, 
ki jo je naslikal frančiškanski 
slikar pater Blaž Farčnik. Ka-
pela živi v sozvočju z naravo. 

Preden zaključim, naj vas 
opozorim le na dejstvo, da je 
pot v Tamar pozimi pogosto 
poledenela in da hoja brez 
malih derezic pomeni tvega-
nje padca, s tem pa tudi zlo-
ma kakšne okončine. No, v 
najboljšem primeru pa vsaj 
bolečega udarca. Torej, ne po-
zabite na derezice! Glede na 
to, da je novo leto pred vrati, 
vam predlagam, da se morda 
na silvestrovanje odpravite v 
Tamar. Če je novoletno jutro 
sončno, se ponavadi tudi jaz 
na prvi dan v letu odpravim 
na svež, mrzel zrak, v to pre-
lestno alpsko dolino. Pravite, 
da boste šli V i tudi.' Ja potem 
pa, ko se srečamo, me pocu-
kajte za rokav! S R E Č N O 
2 0 0 9 in V A R E N KORAK! 

' A 

. ter pot v Tamar pozimi / foio: iciem junin jalovec, 2645 zimski diamant Julijcev /Fcto:jei<najujtm 

mailto:narocnin6@9flias.si
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O odpuščanjih izvemo iz medijev 
"Evidenca stanja brezposelnosti na Gorenjskem se v jeseni poslabšuje, pred tem pa je bila 
brezposelnost pri nas bistveno nižja kot drugje," pravi Lučka Žižek. 

B O Š T J A N B O G A T A J 

Kranj - V prihodnjem letu 
naj bi zaradi gospodarske 
krize brez dela ostalo okoli 
petdeset tisoč zaposlenih. 
Kako bo na Gorenjskem, ali 
se še pozna zaprtje tekstilnih 
tovarn v Kranju, napoved od-
puščanja v begunjskem Ela-
nu in splošna črna slika go-
spodarstva? Odgovarjala 
nam je Lučka Žiždc, direkto-
rica Zavoda RS za zaposlova-
nje, Območne službe Kranj. 

Jeseni veliko govorimo o 
gospodarski krizi, kako se 
ta odraža v evidenci brezpo-
selnih na Gorenjskem? 

"Primerjava podatkov z 
enakim obdobjem lani kaže, 
da je stanje novih prijav v 
našo evidenco približno ena-
ko, kar je posledica nižjega 
števila prijavljenih do konca 
poletja. Z oktobrom, ko se je 
prijavilo 222 delavcev Aqua-
save in Ibija in novembra še 
dodatnih 70 delavcev Aquasa-
ve, se je število začelo poveče-
vati. Poleti smo beležili manj 
kot 3700 brezposelnih na Go-
renjskem, že nekaj časa pa 
imamo med vsemi regijami v 
Sloveniji najnižjo stopnjo 
brezposelnosti. Novembra je 
bilo brezposelnih 4254 Go-
renjk in Gorenjcev, kar 30 od-
stotkov vseh novo prijavljenih 
brezposelnih v Slovenji v zad-
njih dveh mesecih žal prihaja 
iz naše regije." 

Ali so v evidenco vključeni 
zaposleni iz Elana, kjer so 
odpuščanje 180 delavcev na-
povedali že pred mesecem? 

"Ne, ni jih v evidend, saj 
še niso opredeljeni kot pre-
sežni delavci. Od Elana smo 
prejeli program napovedi 
presežnih delavcev, vendar 
brez poimenskega seznama. 
Pričakujemo, da ga bomo 
prejeli takoj, ko bo obliko-
van." 

Z n a n o je, da morajo delo-
dajalci za večja odpuščanja 
pripraviti program presež-
n ih delavcev. Al i imate na 
miz i nove programe, poda-
tke? 

"Podatki o odpuščanjih so 
lahko zelo nezanesljivi. Delo-
dajalci napovedujejo, da ne 
bodo podaljševali pogodb za 
določen čas in ne bodo na-
jemali delavcev prek agencij 
za zaposlovanje, kar pomeni, 
da j ih lahko pričakujemo v 
naši evidend. O tehnoloških 
presežkih ne želijo govoriti, 
drži pa, da večjo zaskrblje-
nost opažamo pri podjetjih, 
ki so navezana na avtomobil-
sko industrijo." 

Povišanje števila brezposel-
n i h v evidenci zavoda gre 
torej predvsem na račun 
kranjskih tekstilnih podje-
tij? 

" Podjetji sta bih likvidirani. 
Ko smo izvedeli za namero 
Skupine Bonazzi o zaprtju 
Aquasave, smo pričakovali 
okoU 450 novih brezposel-
nih. Začeli smo izvajati aktiv-
nosti, da bi zaposleni dobili 
delo v drugih podjetjih, še 
preden bi postali brezposel-
ni. Razmere na trgu dela so 
bile v septembru ugodne, ve-
liko je bilo potreb po proiz-
vodnih delavcih, tako da se je 
na zavodu prijavila le dobra 
polovica zaposlenih iz obeh 
kranjskih t a l i l n i h podjetij." 

Katera podjetja so zaposlo-
vala? 

"Veliko razUčnih podjetij. 
V Aquasavi je bil organiziran 
zaposlitveni sejem, kjer se je 
predstavilo 16 delodajalcev, 
predvsem iz proizvodne in 
tudi storitvene dejavnosti. 
Kot rečeno, približno polovi-
d je uspelo najti delo." 

Sindikati pravijo, da kriza 
ni tako huda, kot trdijo vod-
stva (gorenjskih) podjetij. 
Kako se kriza pozna pri 
povpraševanju delodajal-
cev? 

"Septembra so bile potrebe 
po delavcih še velike, v zad-
nj ih treh mesecih pa se je 
povpraševanje znižalo za pri-
bližno 2 0 odstotkov. Možno-
sti so sicer nekoliko manjše, 
vendar zaposlovanje še ved-
no poteka, saj se je v novem-
bru na novo zaposlilo 880 
oseb." 

Lučka Žižek: "V preteklih letih nam je uspelo zelo zmanj-
šati brezposelnost in upam, da bo tako tudi v prihodnje." 

Pred nekaj meseci ste pove-
dali, da na vas pritiskajo de-
lodajalci, ker j im ne morete 
priskrbeti ustreznega ka-
dra, pred leti pa so na vas 
pritiskali brezposelni, ker 
j i m niste mogli najti služ-
be. Kako je danes? 

"Tradicionalno na trgu še 
vedno primanjkuje delavcev 
v gradbeništvu, ki jih zapol-
njujemo z delovnimi dovolje-
nji za tujce (obseg dovoljenj 
se ni zmanjšal), iščejo se de-
lava za gostinstvo, trgovino 
in zimsko turistično sezono, 
zmanjšano je povpraševanje 
po proizvodnih delavcih." 

Kako brezposelnim poma-
gate na zavodu? 

"V obdobju velikih potreb 
smo brezposelne relativno hi-
tro plasirali v zaposlitev. Če se 
bo priliv na zavod povečeval, 
pa se bomo morali prilagoditi: 
zavod z ukrepi in brezposelni 
z aktivnostmi za povečevanje 
konkurenčnosti in zaposljivo-
sti. Z individualnim svetova-
njem pomagamo posamezni-
ku pri iskanju nove priložno-
sti, glede na njegovo znanje, 
sposobnosti, interese in 
zmožnosti Zdaj je v evidend 
veliko žensk srednjih let, ki jih 
bomo skušali usposabljati za 
poklice z največ pottebami, ki 
se trenutno kažejo pri bolni-
čarkah negovalkah. Po vsej 
Gorenjski se bodo odpirali do-
movi za starejše, kadra pa ni." 

Novim brezposelnim, pred-
vsem tistim, ki niso nič kri-

število brezposelnih oseb za nnesec november v letih 1 9 9 8 , 2 0 0 5 , 2 0 0 7 in 2 0 0 8 

Urad za delo Leto 1 9 9 8 Leto 2 0 0 5 Leto 2 0 0 7 Leto 2008* 
Jesenice 2 . 3 2 9 1 .388 694 7 1 3 

Kranj 4 . 4 1 1 2.886 1 .861 1 .998 

Radovljica 1 . 8 0 2 9 2 6 5 6 4 5 5 1 

Škoqa Loka 1 . 5 2 5 849 5 2 7 5 9 3 

Tržič 9 3 5 647 4 2 9 3 9 9 

SKUPAJ 1 1 . 0 0 2 6.696 4 . 0 7 5 4 . 2 5 4 

SLOVENIJA 1 2 6 . 6 7 5 9 3 . 9 3 2 6 8 . 3 5 5 6 3 . 3 6 3 

Stopnja registrirane 
brezposelnosti za 0 8 Kranj 1 3 , 1 7 ,6 4.6 4 , 1 " 

• Podatki se nanašajo na mesec novemt)er 
** Podatek se nanaša na mesec septeml)er 

vi za propad podjetja, pona-
vadi zelo upade volja, poču-
tijo se manjvredni. Kaj opa-
žate po vaših ukrepih? 

"Zelo aktivni so in optimi-
stični, želijo si zaposlitve. Ne 
morem govoriti o maloduš-
ju, čeprav so še vedno v ob-
dobju žalovanja za izgublje-
nim delovnim mestom. Naj-
slabše je, ko posameznik 
ostane doma in pestuje svojo 
žalost. Izkušnje kažejo, da 
aktiven iskalec zaposlitve 
tudi najde službo. T u d i v 
slabših časih za zaposlova-
nje." 

Gospodarstvo in tudi vaša 
centrala napoveduje novih 
petdeset tisoč brezposelnih 
v Sloveniji. Kaj lahko napo-
veste za Gorenjsko? 

"Na začetku sem poveda-
la, da delodajald napovedu-
jejo zmanjševanje števila za-
poslenih, vendar o točnih 
številkah ne morem govoriti. 
Več bomo vedeli ob izteku 
prvega trimesečja prihodnje-
ga leta." 

Ha zdaj nimate nobenih na-
povedi odpuščanj iz razloga 
tehnološldh presežkov? 

"Razen Elana nič. Niti za 
škofjeloški Kroj, kjer smo za 
Ukvidadjo izvedeli i z medi-
jev. Žal, saj lahko skupaj s 
podjetji veliko naredimo, še 
preden se delavd prijavijo na 
zavod ali še bolje, da se k 
nam sploh ne prijavijo." 

Povedali ste, da je na Go-
renjskem najnižja brezpo-
selnost v državi. Na katerih 
območjih je največja in kje 
najnižja na Gorenjskem? 

"V Sloveniji velja 6,3-
odstotna brezposehiost, med 
območji na Gorenjskem pa 
je najnižja brezposelnost na 
Škofjeloškem in znaša 2,7 
odstotka (je med najnižjimi v 
Sloveniji) oziroma konec no-
vembra 593 brezposelnih. 
Na drugi strani je najvišja na 
območju Tržiča, kjer stopnja 
brezposebiosti znaša 5 4 od-
stotka oziroma 399 brezpo-
selnih oseb." 

KRANJ 

Delodajalci in trgovci pričakujejo več 

Prejšnji teden je Državni zbor RS sprejel spremembe zako-
na o davčnem postopku in zakona o dohodnini, kar pa 
Združenje delodajalcev In Trgovinska zbornica Slovenije 
ocenjujeta za nezadosten In vsebinsko neustrezen odgovor 
na aktualne razmere gospodarstva. "Ukrepa ne Izboljšujeta 
likvidnostnih razmer v gospodarstvu In ne ciljata na ohra-
njanje delovnih mest," pojasnjuje Jože Smole, generalni se-
kretar Združenja delodajalcev Slovenije. Meni, da zakon o 
davčnem postopku ne bo prinesel znatnega In takojšnjega 
učinka, ki ga gospodarstvo potrebuje, zakon o dohodnini pa 
je namenjen le ozkemu krogu gospodarskih subjektov, učin-
ki pa so oddaljeni v prihodnost. V obeh organizacijah vztra-
jajo, da bi bil najprimernejši ukrep znižanje prispevne stop-
nje za pokojninsko zavarovanje, ustrezal bi dejanskim raz-
meram v gospodarstvu In bi lahko učinkoval že z začetkom 
leta 2009. Vlada je od tega predloga odstopila In ponudila 
delno subvencioniranje polnega delovnega časa, kar Smole 
ocenjuje kot drugo najboljšo možnost, vendar z uveljavitvi-
jo januarja prihodnje leto. Združenje delodajalcev Slovenije 
in Trgovinska zbornica Slovenije znova poudarjata, da go-
spodarska kriza, s katero se spopadamo, ni zgolj ciklične 
narave, temveč se bo njena strukturna globina šele pokaza-
la, zato od Vlade pričakujejo v najkrajšem času dogovor o 
bistvenih strukturnih ukrepih, tako na področju trga dela kot 
davčne zakonodaje, hkrati pa opozarjajo na potrebo po ra-
cionalizaciji javne porabe. B. B. 

89.8 91.1 96.3 

RADIO S O R A 

Gorenjski prijatelj 

Radio Sora d.0.0., 
Kapucinski trg 4,4220 škof ja Loka, 
tel.: 04/506 50 50, fax: 04/506 50 60, 

e-tnail: info@radio-sora.si 

Z veljavno smučarsko karto dobite popust v 
toplicah »Eriebnistherme VVarmbad« Beljak. 
w w w . 3 l a e n d e r e c k . a t 

lUiarske karte s mestom pri: 
IPASS TRAVEL kranjska Gora 
:mi|IVUranc.icl.'D'<-582 10 00 
âvtocrtti pred karavintklm 

orom,'' ph 'i Ml. 
•ev^lll. www.>l<l|»ssirwcl.sl 

. SKI>AS» 
.skipasttravel.ti 

ABMD 

SREDNJEVEŠKE 
KOVNICE NA 

SLOVENSKEM 

Cena posamezne 

knjige je 4 0 € 

+ poštnina 

Naročniki imajo 

i o % popusta 

Naročanje po 
telefonu 
04/201-42-41 
ali po e-pošti: 
narocnmc(g>g-glas.si 

Ljubitelj rimske in srednjeveške numizmatike ter častni predsednik 
Numizmatičnega društva Slovenije, Kranjčan Albin Pogačnik je 
ponovno dal v tisk svoj katalog Srednjeveške kovnice na Slovenskem. 
V njem opisuje izdelke vseh enajstih srednjeveških kovnic, ki so 
delovale koncem 12. in v prvi polovici 13. stoletja na območju 
današnje Slovenije. Opisanih je 362 srebrnikov iz kovnic Kamnik, 
Slovenj Gradec, Ptuj, Celje, Brežice, Brestanica, Kostanjevica, 
Čatež, Sv. Križ, Otok pri Dobravi (Gutenvert)in Ljubljana. Denar so 
kovali pri nas z dovoljenjem cesarja tujerodni fevdalci, ki so denar 
rabili za trgovino z Ogrsko-Hrvaško in drugimi vzhodnimi 
deželamL O tem obširno v katalogu. 

Gorenjski Glas Za vas hdežimo čas 

mailto:info@radio-sora.si
http://www.3laendereck.at
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KRATKE NOVICE 

KRIŽ PRI KOMENDI 

Blagoslov lesenih figuric konj 
Nekoliko drugačen običaj blagoslova konj in druge živine pa 
poznajo na Križu pri Komendi, saj tam med sveto mašo v 
cerkvi blagoslavljajo lesene figurice živine in sol, ki jo potem 
zamešajo med krmo živine. Kot pravi domačin Ivan Hlade, 
je običaj star že vsaj tristo let. Nihče več ne ve, kdo je izrez-
ljal izredno lepe figurice, ene najlepše na Slovenskem. V cer-
kvi jih imajo več kot 90, lastniki pa jih ponesejo okoli glav-
nega oltarja in položijo na oltar sv. Štefana ter pomolijo za 
zdravje živine ter pomoč ob morebitni bolezni. Po sveti 
maši že sedemnajst let blagoslavljajo tudi žive konje s Kri-
ža, Komende. Mengša in okoliških vasi. Letos je v sončnem 
in hladnem vremenu komendski župnik Zdravko Žagar bla-
goslovil 51 konj. Organizatorji so poskrbeli tudi za druge obis-
kovalce, lastniki konj pa vsakič dobijo tudi lončene spomin-
ke, ki jih je tudi tokrat izdelal lončarski mojster France Krem-
žar. J. Ku. 

JEZERSKO 

Tradicionalna Štefanova jaga 
Lovska družina jezersko je tudi letos za svoje člane pripravi-
la tradicionalno Štefanovo jago, zadnji letni pogon. V zgod-
njem mrzlem in vetrovnem jutru so se še v mraku podali v 
strmine jezerskih gora. Planski uplen divjadi jelena se je 
zgodil lovsko pravično. Zbralo se je več kot 40 lovcev. Po 
končanem lovu so imeli v lovski družini, ki jo vodi Franci 
Ekar in skupaj šteje 70 članov, tudi priložnost, da se pogo-
vorijo o minulem letu in načrtih za prihodnje. Na mizi so 
bile predvsem lovske koncesije, nadaljevali so z bližnjim 16. 
vseslovenskim lovskim smučarskim tekmovanjem, pritožili 
pa so se tudi nad številčno prevelikimi plani odstrela, ki ne 
upoštevajo predlogov lovskih družin. Zadnji tradicionalni 
pozdrav božično-novoletnemu pogonu so opravili pred no-
vim lovskim domom na Jezerskem. M. C. 

LluegANA 

Povišana stopnja sofinanciranja premij 
vlada je na seji prejšnjo sredo sprejela uredbo o sofinanci-
ranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proiz-
vodnje in ribištva. Za leto 2009 v primerjavi z uredbo iz le-
tošnjega leta zajema povečanje sofinanciranja zavarovalne 
premije pri posevkih, nasadih in plodovih od sedanjih 40 na 
50 odstotkov. Uredba tudi določa, da zavarovalnice z Agen-
cijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeže-
lja (ARSKTRP) sklenejo pogodbo, v kateri podrobneje opre-
delijo posamezne naloge zavarovalnice, časovne roke za nji-
hovo izvedbo in način izvedbe plačil. Prav tako pa uredba 
tudi predvideva, kakšne so posledice ob morebitnem nava-
janju napačnih oziroma nepravilnih podatkov ter napačnem 
vrednotenju škode. M. C. 

LIUBLJANA 

Uskladitev dajatve za mleko 
V skladu z Zakonom o kmetijstvu je bila sprejeta nova Ured-
ba o uvedbi dajatve za mleko in mlečne proizvode, ki v pri-
merjavi s sedaj veljavno ureditvijo ne prinaša bistvenih vse-
binskih sprememb. Uredba ureja kvote za mleko v skladu s 
pristopno pogodbo in pravnim redom EU ter določa uprav-
ljanje z nacionalno rezervo in mlečno maščobo. Predpisuje 
tudi postopke za ugotavijanje višine in plačilo dajatve za 
preseženo kvoto, prenos in pretvorbo individualne iwote ter 
pravice in obveznosti proizvajalca in odkupovalca. V uredbi 
je določeno tudi referenčno obdobje za dodelitev kvot pro-
izvajalcem, dodelitev individualne referenčne vsebnosti 
mlečne maščobe pri oddaji ter organi za izvedbo te uredbe 
in način kontrole. M. C. 

Nad krizo s pogumom in 
zdravo kmečko pametjo 
K m e t j e iz kranjske, nake l ske in p r e d d v o r s k e o b č i n e s o tudi l e tošn je leto zaključili s t rad ic iona ln im 

s r e č a n j e m . 

M A T I A Ž G R E G O R I Č 

Naklo - Že sedemnajsto leto 
zapored so se v gostilni Ma-
rinšek v Naklem srečali šte-
vilni kmetje iz kranjske, na-
kelske in preddvorske obči-
ne in se v veselem razpolože-
nju poslovili od iztekajočega 
se leta. Tradicionalnega sre-
čanja, ki se je začelo na po-
budo nakelskega župana Ja-
neza Štularja, so se udeležili 
tudi predstavniki kmetijskih 
zadrug Naklo in Sloga iz 
Kranja, Kmetijsko gozdar-
skega zavoda iz Kranja in 
Biotehniškega centra Naklo, 
kmete pa je obiskal tudi novi 
predsednik Kmetijsko goz-
darske zbornice Slovenije 
Ciril Smrkolj. Srečanje je v 
prvi vrsti namenjeno spro-
ščenemu druženju kmetov, 
ki si v teh prazničnih dneh 
vzamejo nekaj več časa tudi 
zase, zato so bili govori bolj 
kratki, govorniki pa so ve-
činoma ostali pri dobrih že-
ljah za prihodnje leto. Prva 
beseda je pripadala Andreji 
Ahčin iz Biotehniškega cen-
tra Naklo, ki je povedala, da 
se za prihodnost kmetijstva 
tudi zaradi ustaljenih in no-
vih izobraževalnih progra-
mov, ki jih izvajajo v centru, 
ni bati. Predsednik kranjske 
območne enote Kmetijsko 
gozdarske zbornice se je do-
taknil tudi krize in dejal, da 
so bili kmetje vedno gonilna 
sila slovenske družbe, zato 

Kmetje treh občin se na šte^novo na pobudo župana Janeza Štularja tradicionalno 
srečujejo v Naklem. 

bi se bilo treba recesiji upreti 
2 zdravo kmečko pametjo, 
hkrati pa je kmetom zaželel 
dobro letino. T u d i predsed-
nik Kmetijsko gozdarske 
zbornice Ciril Smrkolj je de-
jal, da zdaj ni pravi čas za tar-
nanje. "Če je dobra letina, po-
tem je vse dobro," je dejal 
Smrkolj in dodal, da se bo 
treba zavzemati za skrajšanje 
prodajne verige med pridelo-
valci hrane in potrošniki, za 
odpravo cenovnih nesoraz-
merij, predvsem pa za plačila 
ukrepov v tekočem letu. Prav 
tako bo treba še precej posto-
riti v zadrugah in na drugih 
področjih, saj bosta prihodnji 
dve leti v znamenju določa-
nja skupne kmetijske politike 
po letu 2013. 

Uradni del srečanja je za-
ključil nakelski župan Janez 
Štular, ki se je med drugim 

S kmeti je sproščeno poklepetal tudi novi predsednik 
KCZS Ciril Smrkolj. 

vprašal, ali ni morda krize 
kdo sprožil nalašč in ali jo 
niso preveč razpihnili mediji. 
Meni, da je bilo v zadnjih letih 
že več strašljivih zadev, ven-
dar brez resnejših posledic, 
kmete pa je pozval, naj ob po-
moči poguma in zdrave pa-

meti zdržijo tudi krizno obdo-
bje. Po tradidji se je srečanje 
po molitvi v sproščenem 
ozračju nadaljevalo s kosilom, 
kmetje pa so imeli priložnost, 
da so se pogovorili tudi o stva-
reh, za katere je bilo med le-
tom premak) časa. 

Cena 20 evrov, 
za naročnike 15 evrov + poštnina 
Naročanje: po telefonu it. 04/201-42-41 
ali po el. poiti: naroonlne@g-glas.si 

mailto:cveto.zaplotnik@g-glas.si
mailto:naroonlne@g-glas.si
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Družinsko drevo - drevo 
življenja ob letu družine 
Silvo Sire se je v Adergasu in v Cerkljah predstavil z zanimivo razstavo Družinsko drevo - drevo življenja. 

J A N E Z K U H A R 

Adergas - Od 12. do 15. de-
cembra je bila v dvorani v 
Adergasu zanimiva in bo-
gata razstava del Silva Sirca 
z naslovom Dnižinsko dre-
vo - drevo življenja, ki jo je 
K U D Pod lipo Adergas po-
svetil letu družine. Ob od-
prtju razstave je zbrane na-
govoril Martin Kadivec, s 
kulturnim programom pa 
se je predstavila 14-članska 
družina Zemljič, ki se je 
pred dvema letoma vrnila 
iz Argentine v Slovenijo. 
Minuli konec tedna je bila 
enaka razstava še v župnij-
ski dvorani v Cerkljah. 

Silvo Sire je v zadnjih 
dveh desetletjih začel iz lesa 
izdelovati velike lipove liste 
in na njih z vžiganjem upo-
dabljati drevesa življenja. 
Prva družinska drevesa je 
izdelal na lesenih krožni-
kih, potem je njegova stalna 
oblika postala lipov list v 
različnih velikostih in izpe-
ljankah, oblikuje pa tudi sr-
čke in kapelice. V sredino 
lesenega lista vdela srce s 

Avtor razstave Silvo Sire je na razstavi v Adergasu obiskovalcem z veseljem razložil izdelavo 
Drevesa življenja. 

fotografijo starejšega za-
konskega para, iz katerega 
poganjajo novi listi z novi-
mi zakonskimi pari, iz teh 
pa poženejo kot še nerazviti 
listi krogci, v katerih so upo-
dobljeni otroci. Na peclju li-
povega lista je navadno po-

svetilo, na vejah, ki vodijo iz 
sredinskega srca k drugim 
listom, so vpisana imena z 
datumom rojstva. 

Med najštevilnejše dru-
žine, za katere je Silvo izde-
lal drevo življenja, sodi dru-
žina, iz katere izhajajo tudi 

njegove korenine. Na dre-
vesu, ki ga je izdelal ob 
praznovanju žene Verike, 
je kar 205 listov. Zanimiva 
je tudi zbirka fotografij 
Družina nekoč in danes, 
najstarejša fotografija je iz 
leta 1910. 

KRANJ 

Drag pločnik do železniške postaje 

Kar nekaj bralcev se je zadnje dni obregnilo ob obnovljen 
pločnik med Corenjo Savo in železniško postajo, ki ima viso-
ke granitne robnike. Ker nas je zanimalo tudi, kako poteka ob-
nova tega dela ceste in kolikšen strošek bo to, smo za odgo-
vor prosili pristojne na Mestni občini Kranj. "Obnovo odseka 
državne ceste R2-412 skupaj izvajata Mestna občina Kranj in 
država. Osnovni namen prenove je obnova zelo dotrajanega 
asfaltnega vozišča. Glavni Investitor je torej država, ki pa In-
vesticije ne more Izvesti brez predhodne zamenjave granitnih 
robnikov in s tem seveda tudi obnove pločnika. Tako je kot 
lastnik pločnika Mestna občina Kranj pristopila k obnovi ob-
stoječega pločnika na levi strani cestišča, hkrati pa smo tudi 
položili robnike na desni strani cestišča, ki služijo kot zaklju-
ček cestišča in tudi kot osnova za kasnejšo izdelavo pločnika 
na desni strani, če se bo to pokazalo za potrebno. Posebno še 
sedaj, ko ne bo več mogoče parkirati neposredno ob Merkur-
jevih skladiščih," odgovarjajo v oddelku za razvoj in investici-
je in pojasnjujejo, da je investicija občino stala 65 tisoč evrov, 
tako projektant kot izvajalec pa je bilo Cestno podjetje Kranj. 
"MOK je svojo investicijo že zaključil, tako da je sedaj na vr-
sti država s preplastitvijo vozišča," še dodajajo. V. S. 

GORENJA VAS 

V Gorenji vasi se bodo zabavali do treh 

Občinski svetniki Občine Gorenja vas-Poljane so na zadnji 
seji le potrdili Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o 
javnem redu in miru. Po podaljšani javni obravnavi in tretji 
uvrstitvi na sejo občinskega sveta so svetniki tokrat sprejeli 
odlok, ki organizatorjem javnih shodov in prireditev nalaga 
zaključek teh do 3. ure zjutraj. "Glasba se mora do takrat 
ugasniti, prenehati se mora točiti pijača," je razložil župan MI-
lan Čadež in zagotovil, da bo tudi z novostjo še vedno mogo-
če organizirati vse tradicionalne prireditve. Za red bo skrbel 
medobčinski inšpektorat, globe za posameznika pa znašajo 
od štirideset do 1250 evrov, za samostojnega podjetnika od 
sto do trideset tisoč evrov, za pravno osebo do 75 tisoč oziro-
ma za srednje vali veliko gospodarsko družbo do 125 tisoč ev-
rov, za odgovorno osebo pravne osebe pa znaša globa od šti-
rideset do 2500 evrov. Odlok se seveda ne nanaša zgolj na 
prireditve, ampak določa tudi, da 'morajo biti izložbena okna 
čista in estetsko urejena, reklamni in javni napisi estetsko 
oblikovani in vzdrževani ter ne smejo ovirati dostopa'. B. B. 
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JANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, U N C O V O 91,4240 

RADOVLjlCA, TEL: 04/53 '5 249. FAX: 04/53 04 230 

MADŽARSKE TOPLICE 29. i . - 1 . 2. 2009; TRST RAZPRODAJA 9. 
1. 2009; Srečno novo leto 2009! 

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 RUBRIKI G L A S O V 

KAŽIPOT B R E Z P L A Č N O S A M O ENKRAT. 

PRIREDITVE 

s pesmijo v novo leto 
Šenčur • MePZ Šenčurski zvon prireja tradicionalno prire-
ditev S pesmijo v novo leto, v petek, 2. januarja, ob 16. uri 
pred Domom krajanov v Šenčurju. Na prireditvi sodeluje 
tudi Pihalni orkester Občine Šenčur. 

Silvestrovanje v Tržiču 
Tržič - Turistično društvo Tržič in Občina Tržič vabita v sre-
do, 31. decembra, ob 21. uri na Veselo silvestrovanje z 
ansamblom Odiseja v atriju Občine Tržič. 

Koledovanje 
Dovje, Mojstrana - Po skoraj 50 letih lani obujeno Kole-
dovanje bodo člani skupine Triglavski zvonovi tudi drugo 
leto izpeljali in sicer v nedeljo, 4. januarja 2009. Na ra-
zličnih lokacijah bodo s pesmijo, besedo in voščili 
privoščili vaščanom v KS Dovje-Mojstrana mirno, zdravo 
in blagoslovov polno novo leto 2009. Koledniško pot bodo 
začeli v Mojstrani ob 16.30 Pr' Krulovču, se ob 17. url us-
tavili Pr' Železnk', ob 17.30 bodo zapeli pred Društvom 
upokojencev v Mojstrani, nato pa se bodo odpravili na 
Dovje. Ob i8. uri bodo koledovali Pri Aljaževem hramu, ob 
18.30 pri župnišču, ob 18.45 sredi vasi na Dovjem Pr' Katr', 
pot pa bodo sklenili v Kampu Kamne pri Vogu ob 19.30. 
Sredstva, ki jih bodo zbrali na tej koledniški poti, bodo na-
menili Župnijski Karitas Dovje, ki jih bo nato namenila tis-
tim, ki so v kraju pomoči najbolj potrebni ali za dobrodel-
no dejavnost. 

IZLETI 

Novoletni vzpon na Kališče 
Kranj - Planinsko društvo Kranj vabi 1. januarja na tradi-
cionalni novoletni zimski vzpon na Kališče. Ob n. uri bodo 
pohodniki lahko na vrhu Kališča dobili brezplačni čaj. 

Novoletni pohod na Kum 
Kranj - Planinsko društvo Kranj vabi na pohod na Kum, ki bo 
v petek, 2. januarja 2009. Na pot se boste podali z vlakom z 
železniške postaje v Kranju ob 6.14. Obleka in obutev naj 
bosta času in vremenu primerna, ne pozabite na gamaše In 
palice. Hrana in pijača iz nahrbtnika (ni pa nujno). Povratno 
vozovnico za vlak do Trbovelj si pravočasno kupite na posta-
ji v Kranju. V Kranj se boste vrnili okoli 17. ure. 

Na Planino nad Vrhniko 
Tržič - Vodniški odsek Planinskega društva Tržič vabi v 
soboto, 3. januarja, na Planino nad Vrhniko (735 m). Odhod 
posebnega avtobusa ob 8. uri izpred OŠ Tržič. Prijave in in-
formacije po tel.: 040/627 808 do zasedbe mest. 

OBVESTILA 

članarina Društva upokojencev Žabnica 
Žabnlca - Društvo upokojencev Žabnica obvešča svoje člane, 
da bomo članarino za leto 2009 pobirali 4. januarja 2009 po 
sledečem razporedu: v Žabnici v zadružnem domu od 9. do 
12. ure, v Bitnjah pa v gasilnem domu od 14. do 17. ure. 

PREDSTAVE 

žive jaslice 
Suha pri Predosljah - Glasbena gledališka predstava na 
prostem v izvedbi Kulturnega društva bo na Suhi pri Pre-
dosljah v soboto, 3. januarja, ob 19. uri, ter v nedeljo, 4. jan-
uarja, ob 19. uri. 

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

WWW.GORENJSKIGUS.SI /KAZIPOT 

BOHINJ 

Poročilo o pobrani parkirnini 

Občina Bohinj je imela v letošnji sezoni, ko se na parkiriščih 
pobira parkirnina, vse parkirne prostore pokrite s parkirnimi 
avtomati. Cene parkiranja so ostale enake kot v letu 2007. Bo-
hinjci so lahko za parkiranje kupili nalepko in zanjo odšteli de-
set evrov, prodanih je bilo 928 nalepk. Lastniki počitniških hi-
šic in stanovanj, ki so predložili dokazilo o plačilu pavšalne tu-
ristične takse, so za parkiranje tudi lahko kupili nalepko, ki je 
stala štirideset evrov, prodanih je bilo 73 nalepk. Prodane pa 
so bile tudi štiri letne dovolilnice za uporabo gozdne ceste 
Voje-Vogar-Blato. Kartic gost Bohinja, ki jih prodaja Turizem 
Bohinj, je bilo letos prodanih 913 družinskih in 1541 individu-
alnih. Tudi letos je bilo največ parkirnine pobrane na parkiriš-
ču na Veglju, kar za 29.822 evrov, za dobrih tisoč evrov več kot 
lani. Skupaj je bilo na parkiriščih pobrane za 76.998 evrov par-
kirnine, na Vorenčkojci dobrih 12 tisoč in za uporabo gozdne 
ceste Voje-Vogar-Blato skoraj 43 tisoč evrov. Skupaj znese to 
132.012 evrov. Iz tega denarja je bilo asfaltirano parkirišče na 
Naklovih glavah (35 tisoč evrov), asfaltiralo in saniralo pa se 
je tudi na gozdni cesti Voje-Vogar-Blato {41.605 evrov). Po ob-
računanih stroških je občini ostalo 14.477 evrov, KS Stara Fu-
žina pa skoraj pet tisoč evrov. P. L 

ŽIRI 

V Žireh višje smetarina, vodarina in kanalščina 

Občinski svetniki so na zadnji letošnji seji sprejeli povišan-
je cen komunalnih storitev. Vodarina bo višja za 14,2 
odstotka, kanalščina za 12,2 odstotka, smetarina pa za 9,8 
odstotka. Višje cene morata pred uveljavitvijo še potrditi 
pristojni ministrstvi. Prvi dve javni gospodarski službi so v 
Žireh zadnjič podražili pred štirimi leti, cena ravnanja z 
odpadki pa je bila nazadnje povišana julija 2007. "S tem 
želimo zagotoviti, da prihodki javne gospodarske službe 
pokrijejo vsaj stroške tekočega vzdrževanja in obratovanja, 
za investicije pa smo in bomo namenjali denar iz 
občinskega proračuna," je povedal župan Bojan Starman. 
Na področju ravnanja z odpadki se v letu 2009 obetajo ve-
like spremembe, predvsem v spremembi odlagališča, stroš-
ki za zapiranje deponije Draga pa ostajajo, danes pa Občina 
za to gospodarsko službo iz občinskega proračuna prispeva 
okoli 30 odstotkov. Zato so nekateri svetniki menili, da bi 
ceno morali prilagoditi dejanskim stroškom, vendar je veči-
na podprla 'le' desetodstotno povišanje smetarine. B. B. 

http://www.gorenjskigus.si/kazipot
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V primeru, da stavba, za katero se opravljajo storrtve odvajanja in čiščenja komunaJ-
ne In padavinske odpadne vode. ni opremljena z vodomerom za merjenje porabe 
pitne vode, se za količino storitev iz prejšnjega odstavka upošteva tetno 25 m3 na 
osebo, ki je v stavbi stalno prijavljena, za stavbe brez stalno prijavljenih prebivalcev 
pa letno 25 m3. 

49. člen 

Količina padavinske vode se zaračunava na osnovi prispevnih površin uporabnikov, 
s katerih se padavinska voda odvaja v javno kanalizacijo in je izražena v 
m3/m2/mesec. 
Za količirK) padavinske odpadne vode se šteje povprečna letna količina padavin, ki 
pade na utrjeno površino, pri čemer se za povprečno letno količino šteje povpre-
čna letna količina padavin v obdobju zadnjih petih let, ki je za območje utrjene 
površine izmerjena v okviru meritev državne mreže meteoroloških postaj. 

50. člen 

Odvajanje in čiščenje industrijske vode se ureja s pogodbo med izvajalcem in 
uporabnikom. Cena se določi in se lahko spremeni na osnovi sklepa sveta ustano-
viteljev Komunale Kranj. d. o. o. O spremembi cene je Izvajalec dolžan obvestiti 
uporabnika. 

51. člen 

Uporabnik, ki vodo uporablja v reprodukcijske namene (jo vgrajuje v izdelke, upar-
ja ali uporablja v kmetijski proizvodnji), jo odvaja neposredno v vodotok ali ponika, 
ima pravico zahtevati, da se mu ta delež odšteje od obračunane kanalščine, stro-
ška čiščenja in takse za obremenjevanje vode pod naslednjimi pogoji: 
- da se količina tako uporabljene vode meri s posebej vgrajenim vodomerom, 
- da razpolaga s sistemom za ponikanje ali odvajanje vode v vodotok in da je za ta 
objekt pridobil tudi uporabno dovoljenje in vsa ostala soglasja. 

52. člen 

Čiščenje odpadne vode plačujejo samo uporabniki, katerih odpadna voda se 
preko javne kanalizacije odvaja do naprav za čiščenje odpadne vode, ali pa se 
odvaža gošča iz greznic In čisti na čistilni napravi. 

53. člen 

Če se uporabnik s prejetim računom ne strinja, ima pravico, da v 8 dneh od 
prejema računa vloži pisni ugovor pri izvajalcu. Ugovor na izdani račun ne zadrži 
plačila. 
Izvajalec mora na pisni ugovor uporabnika pisno odgovoriti v roku 14 dni od 
prejema ugovora. 
Če uporabnik svojih obveznosti ne poravna niti v 8 dneh po prejemu odgovora, 
mu izvajalec pošlje opomin. Če uporabnik tudi v tem primeru ne poravna obvez-
nosti, izvajalec v 8 dneh po Izdaji opomina izvede prekinitev odvajanja odpadne 
vode. S sklepom o prekinitvi odvajanja odpadne vode Izvajalec uporabnika 
obvesti, da je dolžan poravnati vse stroške v zvezi s prekinitvijo odvajanja odpad-
ne vode. Stroški ponovnega priklopa na kanalizacijsko omrežje bremenijo 
uporabnika. 
Prekinitev odvajanja odpadne vode velja toliko časa. dokler uporabnik ne porav-
na vseh obveznosti do izvajalca. 

Vin. DOLOČBE O GLOBAH 

54. Člen 

z globo 4.000 EUR se za prekršek sankcionira izvajalec javne službe, če: 
- ravna v nasprotju z določili: 2. 4. 5, 7. 24. 26. 27. 28. 31. 33 in 46 člena tega 

odloka 

Z g!ot>o 1.200 EUR se sankcionira odgovorna oseba Izvajalca, če ravna v naspro-
tju z zgoraj navedeninni členi. 

Z globo 4.000 EUR se za prekršek sankcionira uporabnik - pravna oseba, če: 
- ravnav nasprotju z določili: 13. 21. 22. 33. 36,37,38. 39. 40 in 41 člena tega 

odloka 

Z gtobo 1.200 EUR se sankcionira tudi odgovorna oseba pravne osebe če ravna v 
nasprotju z zgoraj navedenimi členi. 

Z globo 300 EUR se za prekršek sankcionira posameznik - uporabnik, če: 
- ravna v nasprotju z 13. 21. 22. 33. 36. 37. 38. 40 in 41 členom tega odloka 

IX. PREHODNE DOLOČBE 

55. člen 

Zahteve v zvezi z odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne vode iz tega od-
loka morajo biti Izpolnjene v rokih določenih s predpisi, ki urejajo emisijo snovi 
pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav, emisijo snovi pri odva-
janju odpadne vode iz malih čistilnih naprav In emisiji snovi In toplote pri odvaja-
nju odpadnih vod v vode In javno kanalizacijo. 

56. člen 

Zahteve Iz prejšnjega člena so za posamezno območje poselitve podrobneje opre-
deljene v operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in pa-
davinske vode. 

57. člen 

V okviru javne službe mora izvajalec javne službe do izteka rokov za prilagoditev iz 
prejšnjega člena (do izgradnje javne kanalizacije in komunalne čistilne naprave) za 
stavbe v naselju ali njegovem delu. ki nI opremljeno z javno kanalizacijo In za stav-
be zunaj naselja zagotoviti prevzem blata iz obstoječih greznic In njegovo obdelavo, 
ko je to potrebno oziroma najmanj enkrat na štiri leta. 

58. člen 

Občina Šenčur do konca leta 2008 sprejme program oskrbe odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske vode (v nadaljnjem l>esedilu: program), ki ga pripravi izva-
jalec. 

X. KONČNE DOLOČBE 

59. člen 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o zbiranju, odvajanju in čišče-
nju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju občine Šenčur (UVG, št. 
02/2003). 

60. člen 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske, upo-
rablja pa se od 01. 01. 2009 dalje. 

Štev.: 354-000/08-1 
Šenčur, dne 17. 12. 2008 

Župan 
Miro Koželj 

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS. št. 
.72/93, 57/94, 14/95, 26/97. 70/97. 10/98. 74/98, 59/99, 70/00. 26/01. 
51/02) in 24. člena Statuta Občine Šenčur (Uradni vestnik Gorenjske št. 9/04) 
in 3. člena Pravilnika o denarni pomoči za novorojence (Uradni vestnik Gorenj-
ske št. 2 /02 in 2/05), je občinski svet Občine Šenčur na 18. redni seji. dne 17. 
12. 2008 sprejel 

SKLEP O VIŠINI DENARNE POMOČI ZA NOVOROJENCE 

1. člen 

Občinski svet Občine Šenčur sprejme sklep o višini denarne pomoči za novorojen-
ce v Občini Šenčur v višini 200,00 EUR. 

2. člen 

Sklep začne veljati 1.1.2009 in velja za novorojence, rojene od 1. 1. 2009 dalje. 

Štev.: 15202/055-02 
Datum: 17. 12. 2008 

OBČINA ŠENČUR 
Župan 

Miro Koželj. I.r. 
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III. POGOJI ZA OPRAVUANJE STORITEV GOSPODARSKE 
JAVNE SLUŽBE 

11. Člen 

Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za opravljanje storitev gospodarske javne službe: 
- zgrsijena javna kanalizacija 
- priključki na javno kanalizacijo 
- javna pooblastila Izvajalca 

12. člen 

Javna kanalizacija so Infrastruktumi objekti in naprave kanalizacije, namenjeni izva-
janju Javne službe odvajanja In čiščenja komunalne In padavinske odpadne vode. 
Objekti in naprave javne kanalizacije so lokalna gospodarska javna infrastruktura in 
Imajo status grajenega javnega dobra. Sestavljajo jo: magistralna, primarna in se-
kundama kanalizacija s pripadajočimi objekti in napravami, skupna čistilna naprava 
in male čistilne naprave. 

PR/KUUČEVANJE NA JAVNO KANALlZACfJO 

13. Člen 

Na območju, Kjer je j^vna kanalizacija zgrajena, je priključitev obvezna. 
V javno kanalizacijo se mora odvajati tudi komunalna odpadna voda. ki nastaja v 
stavbi zunaj naselja ali dela naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, če je let-
na obremenitev zaradi nastajanja komunalno odpadne vode preračunana na 1 m 
dolžine kar^lskega voda, ki ga je treba zagotoviti za^^riključitev na javno kanalizaci-
jo. večja od 0.02 PE. (50 m na PE). odvajanje pa je možno brez naprav za prečr-
pavanje. 
Nadzor nad deli pri gradnji priključkov na javno kanalizacijo izvede izvajalec na stro-
ške uporabnika. 
V javno kanalizacijo se tahko odvaja tudi industrijska voda, če je interna kanalizaci-
ja izvedena točeno za Industrijsko In komunalno odpadno vodo ter je združitev obeh 
kanalizacij za merilnim mestom industrijske odpadna vode. 

14. člen 

Vsaka stavba se praviloma priključuje preko svojega priključka. Ko to ni možno ali 
ni racionalno je. ob soglašanju vseh lastnikov takega priključka, dovoljena priključi-
tev več stavb preko enega priključka. 

15. člen 

Priključitev na javno kanalizacijo lahko Izvede katerikoli usposobljen izvajalec pod 
pogojem, da uporabnik pridobi predhodno pisno soglasje izvajalca iavne službe In 
da financira stroške izvedbe vključno s povrnitvijo zemljišča v pnfotno stanje. Izva-
jalec del oziroma uporabnik mora o tem obvestiti izvajalca javne službe najmanj 7 
dni pred začetkom del. Pri priključitvi na obstoječo mešano kanalizacijo se mora 
dno priključka nahajati nad temenom iztočnega kanala. Pri novogradnjah fekalne 
kanalizacije pa se priključke lahko izvede v jaških atl direktno na cev preko fazon-
skega kosa najmanj 5 cm nad dnom iztočnega kanala. 

16. člen 

V času projektiranja novega kanala imajo uporabniki pravico predlagati smer oziro-
ma lokacijo kanala pod pogojem, da se s tem strinjajo tudi lastniki zemljišč, po ka-
terih naj bi potekal kanal in se pridobi ustrezna brezplačna služnost. Mesto priklju-
čitve objekta na javno kanalizacijo določi izdelovalec projektne dokumentacije. 
Uporabnik ima pravico spremeniti mesto priključitve na javno kanalizacijo, bodisi v 
jašku ali na poljubnem dargem mestu kanala. 

17. člen 

Javno kanalizacijsko omrežje mora zagotoviti odvodnjavanje pritličja, ne pa tudi klet-
nih prostorov gradbenih objektov. Če ni drugače določeno, se mora dno sekundar-
ne kanalizacije nahajati na globini naj manj 1,1 m od kote raščenega terena, s čimer 
je omogočeno nemoteno gravitacijsko odvodnjavanje pritličja priključenih objektov. 
IzvajaJec lahko v primeru, ko globina javne kanalizacije to dopušča, dovoli tudi ne-
posredno odvodnjavanje kletnih prostorov, vendar na izključno odgovomost lastni-
ka objekta, ki mora z vgradnjo protipovratne lopute ali črpalke preprečiti nevarnost 
povratnega udara odpadne vode. 

18. člen 

Posamezni objekt ali del objekta, ki se zaradi neugodne lege v prostoru nahaja 
pod koto dna odvodnega kanala, se na javno kanalizacijo priključi preko hišnega 
črpališča, ki ga je dolžan zgraditi in upravljati lastnik priključka. V primeru, da se 
na nižje ležeči lokaciji nahaja več kol 5 objektov z več kot 20 PE obremenitve, pri 
čemer posamezni objekt nI mogoče neposredno povezati na javno kanalizacijo, 
se zgradi skupno črpališče, ki ga je dolžan upravljati in vzdrževati izvajalec javne 
službe. 

19. člen 

Za vsak objekt ali sklop objektov na isti lokaciji, ki so v lasti enega uporabnika. j( 
dovoljen samo en priključek na javno kanalizacijo. V primeru zahtevne konfiguraci 
je terena, ali ko to zahteva položaj in velikost objektov, se izjemoma dovoli tudi iz 
gradnja dveh ali več priključkov pod pogojem, da se plačajo vse potrebne dajatv( 
in obračunajo višji stroški vzdrževanja sistema. 

20. člen 

Ob Izgradnji javne kanalizacije se za vse objekte, ki mejijo na površine v javni rab 
(ceste, pločniki, parkirišča), izvedejo tudi odcepi za hišne priključke do parcelnc 
meje oziroma roba cestnega telesa. Za tiste objekte, ki ne mejijo na javno površi 
no, po kateri se gradi javna kanalizacija, se izvede odcep za hišne priključke same 
v primeru, da ob parceli poteka gradnja sekundarnega kanala. V vseh ostalih prime 
rih pa mora uporabnik sam zagotoviti pogoje za možnost priključitve objekta na jav 
no kar^alizacijo. 

21. člen 

Uporabnikom In drugim nepooblaščenim osebam nI dovoljeno posegati v kanali 
zacijske objekte in naprave javne kanalizacije. Na trasi kanalizacije se ne sm« 
graditi, postavljati objektov, nasipati materiala in izvajati ostalih aktivnosti, ki bi lah 
ko povzročile poškodbe na cevovodu ali ovirale njegovo delovanje in vzdrževanje 
Prav tako ni dovoljeno posegati v Interne kanalizacijske objekte in naprave dnjgit 
uporabnikov ali jim celo preprečiti odvod odpadne vode v javno kanalizacijske 
omrežje. 

22. člen 

Sprememba dimenzije priključka, trase, nnerskega mesta in izvedba dodatnegj 
priključka se obravnava na enak način, kot da gre za nov kanalizacijski priključek 

23. člen 

Odjava priključka je dovoljena samo v primeru njšitve priključenega objekta In v pri 
menj začasnega priključka. Uporabnik mora zahtevo za odjavo v pisni obliki posre 
dovati upravljavcu kanalizacije. Prekinitev priključka izvede usposobljeni izvajalec 
gradbenih del na stroške uporabnika. 

JAVNA POOBLASTILA 

24. člen 

Za vsak poseg v prostor na celotnem območju, kjer se Izvaja gospodarska javro 
služba odvajanja in čiščenja odpadne vode. mora Izvajalec javne službe na osnov 
vloge investitorja izdati soglasje ali potrdilo: 

- Na območju predvidene gradnje z urejeno javno kanalizacijo: 

Investitor mora za stavbo v kateri nastaja komunalno odpadna voda v postopki, 
pridobitve gradbenega dovoljenja pridobiti soglasje za priključitev. 
Podlaga za izdajo soglasja je Idejna zasnova (ZGO). 

- Na območju predvidene gradnje kjer ni javne kanalizacije: 

Investitor mora za stavt>o. v kateri nastaja komunalna odpadna voda. v postopki 
za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobiti potrdilo, da bo odvajanje komunal̂  
ne odpadne vode urejeno v skladu s predpisi o emisiji snovi pri odvajanju odpad 
ne vode iz malih čistilnih naprav in tem odlokom. Potrdilo mora biti izdelano m 
obrazcih ministrstva za okolje in prostor. 

• Na obstoječem poselitvenem območju ob izgradnji javne kanalizacije: 

Na osnovi obvestila Občine šenČur o plačanem komunalnem prispevku, bo izva-
jalec poslal uporabnikom obrazec vloge za Izdajo soglasja za priključitev. NE 
osnovi vloge, izvajalec Izda soglasje s pogoji za priključitev. 
Priključitev na javno kanalizacijo se mora opraviti v roku 6. mesecev po preje 
mu obvestila o obvezni priključitvi. Stroški izdaje soglasij se uporabnikom ne 
zaračunavajo. 

Izvajalec izda pozitivno soglasje, ko so izpoN^ni r ^edn j i pogoji: 

- če ima uporabnik poravnane vse obveznosti do izvajalca. 

25. člen 

Roki za Izdajo posameznih dokumentov so 15 dni od prejema popotne vloge 
oziroma 30 dni. če gre za zahteven objekt. 
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IV. OBVEZNOSTI IZVAJALCEV 

OBMOČJE, K! JE OPREMUENO Z JAVNO KANAUZACiJO 

26. člen 

Storitve, ki jih izvaja izvajalec javne službe za zagotavljanje nemotenega delovanja 
javne kanalizacije: 

• upravljanje, vzdrževanje in čiščenje objektov javne kanalizacije; 
- zagotovili odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske vode iz 

javnih površin; 
• zagotoviti odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode. ki se v javno kanali-

zacijo odvaja s površin, ki niso javne površine In industrijske odpadne vode. ki se 
odvaja v javno kanalizacijo kot posebno storitev zaradi uporabe objektov javne 
kanalizacije; 

- zagotoviti prevzem komunalne odpadne vode in grezničnih gošč pri uporabniku 
in zagotoviti obdelavo na centralni čistilni napravi; 

- zagotoviti prevzem in obdelavo blata iz malih komunalnih čistilnih naprav; 
• izdelati načrt ravnartja z blatom o načinu predvidene obdelave prevzetega blata 

ter o nadaljnji uporabi oz. predelavi do končne dispozicije obdelanega blata; 
- izvajanje obratovalnega monitoringa za mate komunalne čistilne naprave; 
- Izdelava potrdil In strokovnih ocen v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri 

odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav; 
- nadzor nad sestavo odpadne vode in nadzor nad delovanjem čistilnih naprav; 
- nadzor nad stanjem kanalizacijskih priključkov in interne kanalizacije do vstopa v 

stavbo uporabnika v predpisanih obdotijih; 
• skrb za razvoj dejavnosti ter pripravo planskih dokumentov; 
- sodelovanje pri izgradnji novega kanalizacijskega onnrežia; 
- planiranje obnov, širitev, dopolnitev javne kanalizacije; 
• vodenje in izvajanje rednih in investicijsko vzdrževalnih del na javni kanalizaciji; 
- izvajanje nadzora novozgrajenih priključkov; 
• sodelovanje pri tehničnih pregledih objektov; 
- skrb za redni obračun izvajanja storitev javne službe, okoljske dajaWe, in ostalih, 

s posebnimi predpisi določenih dajatev. 

Spremljajoče zadolži^e izvajalca javne služtie: 

- vodi kataster kanalizacijskega omrežja 
- vodi kataster greznic 
- omogoča občini dostop do podatkov iz katastra in ji posreduje podatke za zbirni 

kataster 
- skrbi za ustrezno kadrovsko usposobljenost zaposlenih, 
• skrbi za ustrezno tehnično opremljenost. 

OBMOČJE, KI NI OPREMUENO Z JAVNO KANALIZACIJO 

27. člen 

Izvajalec javne službe mora zagotavljati: 
- prevzem blata iz obstoječih greznic ter malih čistilnih naprav pri uporabniku sto* 

ritev ter obdelavo blata na Centralni čistilni napravi najmanj enkrat na štiri leta; 
• redno praznjenje nepretočnih greznic in odvoz ter ot>delavo njihove vsebine na 

Centralni čistilni napravi; 

Izvajalec mora lastnike ali upravljavce nepretočnih greznic, obstoječih greznic in 
malih komunalnih čistilnih naprav preko sredstev javn&ga obveščanja ali na krajev-
no običajen način obvestiti o: 
- komunalni ali skupni čistilni napravi, na kateri se obdeluje komunalna odpadna 

voda in blato; 
- rokih in času praznjenja nepretočnih. obstoječih greznic in prevzemanju blata 

malih komunalnih čistilnih naprav. 

Izvajalec mora izdelati terminski plan praznjenja in zagotavljati prevzem blata za: 
- redno praznjenje nepretočnih greznic; 
- prevzem blata iz pretočnih (obdtojddih greznic) najmanj enkrat na štiri leta; 
- prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav najmanj enkrat na Štiri leta. 

Praznjenje greznic se izvaja po planu izvajalca in na osnovi naročita uporabnikov. 

Storitev prevzema blata iz obstoječih greznic, malih čistilnih naprav ter praznjenje 
nepretočnih greznic izvajalec lahko odda po pogodbi tudi drugim podizvajalcem. 
Naročila za storitev se zbirajo pri izvajaJcu. Podizvajalec je dolžan posredovati red-
ne podatke o izvedenem delu. Za uporabnike se pogoji ne spreminjajo. 

OSTALE OBVEZNOSTI IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE 

28. člen 

Izvajalec javne službe mora voditi evidence o: 
- naseljih, kjer se zagotavlja storitev javne službe; 
- stavbah, ki so priključene na javno kanalizacijo; 

- stavbah, iz katerih se komunalna odpadna voda odvaja v kanalizacijo, ki ni javna 
in čisti v mali čistilni napravi ali zbira v nepretočni greznici; 

- evidenco o malih čistilnih napravah. stavt>ah, katerih komunalna odpadna voda 
se odvaja v malo komunalno čistilno napravo; 

- stavbah, katerih komunalna odpadna voda se odvaja v obstoječo greznico; 
- stavbah, katerih komunalna odpadna voda se zbira v nepretočno greznico; 
- objektih in napravah sekundarnega, primarnega in magistralnega omrežja; 
- komunalnih, skupnih in malih komunalnih čistilnih napravah; 
- priključkih stavb na javno kanalizacijo; 
- napravah, ki odvajajo industrijsko odpadno vodo v javno kanalizacijo; 
- celotni količini odvedene in prečiščene komunalne odpadne vode; 
> cek)tni količini odvedene in prečiščene industrijske odpadne vode; 
- količinah obdelanega, predelanega in odstranjenega blata; 
- količini komunalne odpadne vode. prevzete s praznjenjem greznic; 
- utrjenih površinah, za katere zagotavlja odvajanje padavinske vode; 
• izdanih potrdilih in strokovnih ocenah po predpisih, ki urejajo emisijo snovi pri 

odvajanju odpadne vode Iz malih komunalnih čistilnih naprav; 
- stroških izvajanja javne službe. 

29. člen 

Izvajalec je materialno odgovoren za škodo, ki nastane na napravah in objektih upo-
rabnika kot posledica nestrokovnega ali malomarnega vzdrževanja kanalizacijskega 
sistema. Ni pa odgovoren za škodo, ki nastane kot posledica: 
- višje sile, to je v primeru poplav, ob naravnih in drugih nesrečah; 
- ko niso zagotovljeni pogoji ureditve vodotokov in zalednih vod; 
- ko priključitev ni izvedena v skladu s soglasjem izvajalca. 

30. člen 

Izvajalec lahko prekine odvajanje odpadne vode v primeru višje sile: 
Kot višja sila se upoštevajo nepredvidljive okvare in motnje delovanja na objektih in 
napravah javne kanalizacije zaradi poplav, potresa, zemeljskega premika, udora, 
eksplozije, požara, daljšega izpada električne energije, terorističnega dejanja in po-
dobno. V tem primeru mora izvajalec ukrepati v skladu s sprejetimi načrti ukrepov 
za take primere. 

31 . člen 

Ob vsaki začasni prekinitvi odvajanja in čiščenja odpadne vode mora izvajalec o 
tem pisno ali preko sredstev javnega obveščanja obvestiti vse prizadete uporab-
nike, pri čemer mora obvezno navesti čas, dolžino trajanja prekinitve, način rav-
nanja z odpadno vodo v času prekinitve in posledice v primeru neupoštevanja 
tega navodila. Prav tako je dolžan obvestiti tudi vse ostale osebe, ki niso nepo-
sredno priključene na javno kanalizacijo, bi pa v času prekinitve lahko utrpele mo-
rebitno škodo. 

32. člen 

Uporabniku v času trajanja prekinitve ni dovoljeno izpuščati vode v javno kanaliza-
cijsko omrežje in je odgovoren za vso neposredno In posredno škodo, ki bi nasta-
la s tem dejanjem. 

33 . člen 

Izvajalec na stroške uporabnika, po predhodnem obvestilu prekine odvajanje od-
padne vode. kadar: 
- ugotovljeno stane interne kanalizacije ogroža zdravje In premoženje prebivalcev, 
- ugotovljeno stanje interne kanalizacije ogroža vodne vire ali oskrbo s pitno 

vodo, 
- uporabnik ne poravna stroškov storitev v osmih dneh pO prejemu opomina, 
- je kanalizacijski priključek izveden brez soglasja izvajalca, 
• uporabnik onemogoča izvajalcu meritve parametrov količin in onesnaženosti. 
- stanje interne kanalizacije ogroža delovanje javne kanalizacije ali procesa na 

komunalni čistilni napravi. 

Prekinjeno odvajanje odpadne vode velja za čas do odprave vzroka prekinitve. Vse 
stroške nastale z prekinitvijo in ponovno priključitvijo plača uporabnik. 

34. člen 

Izvajalec javne službe mora ministrstvu in Občini Šenčur, najkasneje do 31 . marca 
tekočega leta posredovali poročita o izvajanju javne službe za preteklo leto. 

V. OBVEZNOST) IN PRAVICE UPORABNIKOV 

OBMOČJE, KI JE OPREMUENO Z JAVNO KANALIZACUO 

35. člen 

Uporabniki javne služt>e so fizične in pravne osebe, ki so lastniki stavb ali delov 
Stavb in utrjenih površin na območju občine Šenčur. 
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36. člen 

Priključitev Stavbe na javno kanalizacijsko omrežje uporabnik izvede na podlagi pis-
nega soglasja izvajalca. 
Uporabnik sme odvajati v javno kanalizacijo odpadno vodo samo v količinah in z 
lastnostmi, ki so določene s predpisi in s pogoji pisnega soglasja izvajalca javne 

-službe. 

37. člen 

Obveznosti uporabnika: 
- interna kanalizacija mora biti zgrajena v skladu s sogla^em izvajalca; 
- skrbi za redno vzdrževanje interr>e kanalizacije; 
- izvajalcu omogoča pregled interne kanalizacije kadar je to potrebno; 
- dovoli dostop do javne kanalizacije za izvajanje vzdrževalnih del na javni kanaliza-

ciji, kadar le-ta poteka po njegovem zemljišču; 
• v primeru motenj v delovanju kanalizacijskega sistema o tem opozorijo izvajalca; 
- redno plačujejo račune za odvajanje in čiščenje odpadne vode. 

38. člen 

Na območju poselitve, ki je opremljena z javno kanalizacijo, mora uporabnik (last-
nik stavbe), v kateri nastaja komunalna odpadna voda. zagotoviti, da se komunalna 
odpadna voda odvaja v J^nio kanalizacijo. 
Na območju poselitve, kjer se na novo zgradi javna kanalizacija, je uporabnik dol-
žan greznico opustiti in se v roku 6 mesecev po prejemu obvestila o obvezni priklju-
čitvi, priključiti na javno kanalizacijo. 

39. člen 

Lastnik stavt)e mora za padavinsko vodo. ki odteka s strehe stavbe, zagotoviti od-
vajanje neposredno v vode ali posredno v podzemne vode. kadar je to izvedljivo. 
Prav tako mora za padavinsko vodo, ki odteka iz utrjenih površin zagotoviti odvaja-
nje neposredno v vode ali posredno v podzemne vode, kadar je to izvedljivo. 
Na območjih kjer ponikanje zaradi sestave tal ni možno, kanalizacijski sistem pa 
omogoča priključitev padavinskih voda, se le ta lahko odvaja v javno kanalizacijo, 
pod pogojem, da uporabnik pridobi soglasje za priključitev padavinskih voda. 

40. člen 

Odpadna voda ne sme vsebovati sestavin, ki bi škodovaie okolju, objektom In na-
pravam javne kanalizacije in delavcem, ki vzdržujejo kanalizacijsko omrežje. Vse-
bnost teh snovi ne sme preseči, s predpisi določene maksimalno dovoljene vred-
nosti za izpust v javno kanalizacijsko omrežje. 
V tekalno kanalizacijo je prepovedano odvajati: 
- strupene snovi; 
- odpadna topila; 
- snovi, ki razvijajo strupene pline ali eksplozijske mešanice; 
- jedke snovi (kisline, alkalije in soli); 
- maščobe in odpadno olje; 
- trdne snovi, kot so ostanki hrane, pepel, kosti. gnoj. rastlinske ostanke, trupla 

poginulih živali; 
- mavec, pesek, tekstil. les, perje, dlako, steklo, žagovino, plastiko ali druge pred-

mete; 
• radioaktivne snovi; 
- kužne snovi; 
- odpadno vodo iz gnojišč, silažno vodo; 
- svežega ali pregnitega blata iz greznic; 
- zmlete ali zdrobljene trdne odpadke (nnontaža nožnih sekal na iztoku v fekalno 

kanalizacijo je prepovedana). 

OBMOČJE BREZ JAVNE KANAUZACIJE 

41. člen 

Na poselitvenem območju brez javne kanalizacije se za predvidene stavbe, v kate-
rih nastaja komunalna odpadna voda, le ta lahko odvgja v nepretočne greznkie - če 
obremenitev ne presega 5 0 PE in je nepretočna greznica zgrajena v skladu s pred-
pisi. ki urejajo gradbene proizvode, njeno praznjenje pa se izvaja v skladu s tem od-
lokom oziroma v male čistilne naprave. 
Na poselitvenem območju brez javne kanalizacije se iz otsstoječih objektov komu-
nalna odpadna voda lahko zbira v obstoječi greznici. 
Na poselitvenem območju, kjer po operativnem programu opremljanja naselij z jav-
no kanalizacijo ni predvidena gradnja javne kanalizacije, morajo lastniki obstoječih 
stavb na svoje stroške zagotoviti čiščenje v mali čistilni napravi ali zbiranje v nepre-
točni greznici najpozneje do 31. decembra 2017, če stavba ni na občutljivem ob-
močju oz. do 31 . decembra 2 0 1 5 če je na občutljivem območju. 
Na poselitvenem območju, kjer po operativnem programu opremljanja naselij z jav-
no kanalizacijo ni predvidena gradnja javne kanalizacije, za nove objekte ni dovolje-
na gradnja greznic, temveč se predvidi gradnja malih čistilnih naprav. 
Predpisane velikosti greznic: 
- nepretočne 3 0 0 0 litrov na osebo; 
- pretočne (obstoječe) 2000 litrov na osebo; 

- minimalna prostornina greznice je 6000 litrov. 
Uporabnik stavbe, a katere se komunalne odpadne vode odvajajo v nepretočno 
greznico, je le-to dolžan redno prazniti. 
Uporabnik stavbe iz katere se komunalne odpadne vode odvajajo v obstoječo grez-
nico, je le-to dolžan izprazniti najmanj en krat na štiri leta. 
Stroške prevoza In predelave blata krije uporabnik, oziroma povzročitelj onesnaže-
nja. 
Odpadno vodo in goščo iz greznic je prepovedano odvažati na javne ali kmetijske 
površine, oziroma neposredno odvajati v površinske ali podzemne vode. 

Male čistilne naprave 

42. člen 

Uporabnik objekta, ki ima za čiščenje odpadnih vod zgrajeno malo čistilno napra-
vo, je upravičen do plačevanja nižje okoljske dajatve za obremenjevanje okolja za-
radi odvajanja odpadne vode. 
Za znižanje okoljske dajatve mora lastnik objekta, iz katerega se odpadne vode či-
stijo v mali komunalni čistilni napravi, priložiti izjavo o skladnosti za malo čistilno na-
pravo ter z izvajalcem javne službe podpisati pogodbo za izdelavo ocene obratova-
nja, kontrolo delovanja in prevzem blata iz male komunalne čistilne naprave. 
V malo komunalno čistilno napravo je prepovedar^o odvajati industrijsko odpadno 
vodo ali padavinsko odpadno vodo. 
Uporabnik stavbe, iz katere se komunalne odpadne vode odvajajo v malo čistilno 
napravo je dolžan naročiti odvoz blata vsaj en krat na štiri leta. 

43. člen 

Prve meritve in obratovalni monitoring zagotavlja izvajalec javne službe, za celotno 
področje, kjer izvaja javno službo, ne glede na to, ali malo komunalno čistilno na-
pravo upravlja sam v okviru storitev javne službe ali jo upravlja druga oseba. 
Za malo komunalno čistilno napravo t zmogljtvoslio do 50 PE lahko namesto prvih 
meritev in obratovalnega monitoringa izvajalec javne službe izdela oceno obratova-
nja male komunalne čistilne naprave. 

VI. NADZOR 

44. člen 

Izvajalec In pristojna občinska inšpekcijska služba Imata pravico in dolžnost, da v 
primero potrebe opravita pregled kanalizacijskih objektov in naprav, ne glede na to, 
kdo je lastnik oziroma uporabnik teh objektov in naprav. Občinska inšpekcijska 
Služba lahko izvajalcu naloži obvezni pregled kanalizacijskih objektov in naprav ter 
Izdelavo poročita, ki je sestavni del inšpekcijskega postopka. 

45. člen 

Nadzor nad izvajanjem določb tega odtoka izvaja občinska inšpekcijska služba v ko-
likor zakon ne določa drugače. 
Nadzonni organ vodi in odloča v postopku o prekršku po določbah Zakona o prekr-
ških kot prekrškovni organ v skladu s pooblastili. 
V primeru ko zavezanec ne izvrši odločbe, izdane rsa podlagi prvega odstavka tega 
člena, v roku. določenem v odločbi, občinski inšpektor lahko odredi prisilno izvrši-
tev odločbe na stroške zavezanca. 
Izvajalec je dolžan ugotavljati nepravilno ravnanje, to je ravnanje, ki ni v skladu s tem 
odlokom. V primeru neupoštevanja določil tega odloka je dolžan kršitelje prijaviti 
občinski inšpekciji. 

VII. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE 

46. člen 

Viri financiranja javne službe so: 
- cer^a storitev javne službe, 
- sredstva občinskega proračuna. 
- drugi viri. 

CENA STORITEV ODVAJANJA iN ČIŠČENJA 

47. člen 

Cena odvajanja in čiičenja komunalne in padavinske odpadne vode se oblikuje in 
potrjuje na način, ki ga določajo predpisi o oblikovanju cen storitev obveznih občin-
skih gospodarskih javnih služb varstva okolja, na predlog izvajalca. 

48. člen 

Cena storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode mora 
biti prikazana ločeno za: 
1. storitve odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode; 
2. storitve čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode: 
3. storitve, vezane na obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave; 
4. storitve, vezane na nepretočne greznice. 



MALI OGLASI, ZAHVALE 23 

LOTO 
Rezultati 104. kroga • 28. decembra 2008 

6,11, 17, 31.32.33. 35 in 28 
Lolko: 5 4 0 4 5 3 

Loto PLUS: 1, 5.15, i8, 26. 27. 36 in 31 

Predvideni sklad 105. kroga za Sedmico; 125.000 EUR 
Predvideni sklad 105. kroga za Lotka: 1.000.000 EUR 

Garantirani dobitek PLUS: 20.000 EUR 

BORCI 
BREZ 

PRETEKLOSTI 

Mali oglasi 
tel.: 201 4 2 4 7 
fax:201 4 2 1 3 
e-mail: malioglasi(§^g-glas.si 

Male oglase sprejemamo: za objavo 
v petek - v sredo do 13.30 in za 
objavo v torek do petka do 
14.00! Delovni ^as: od ponedeljka do 
petka neprekinjeno od 8 . - 1 9 . ure. 

Pred prazniki bomo skrajšali delovni ^as v 
malo- oglasni službi, odprto bo: 31. I Z od 
8.do1Iure 

NEPREMIČNINE 
STANOVANJA 
ODDAM 

OPREMLJENO enosobno stanovanje 
v Kranju.« 040/990-595 

K ( K E R N 
N E P R E M I Č N I N E 

Maistrov trg 12.4000 Kranj 
Tel. 04/20213 53.202 25 66 

GSM 051/320700. Emath info®lg-kcfn.si 

POSESTI 
NAJAMEM 

NJIVO ali tranik relacija Šenčur. Cer-
klje. Moste, t r 040/565-091 

600880« 

POSLOVNI PROSTORI 
ODDAM 

LOKAL, možnost tudi služnostne (le-
javnosti, « 04/20-12-074. 041/205-
192 80087J2 

NAJAMEM 

ZA DOBO enega leta vzamemo v naj-
em 2SS. lahko tudi v hiši, Kranj ali 
okolica, možnost plačila za leto naprej, 
« 031/889-329 eooeese 

ITD NEPREMIČNINE, d.0.0. 
MAISTROV TRG 7. 

4000 KRANJ 
T E L : 04/23-81-120. 

04/23-66-670 

0 4 1 / 7 5 5 - 2 9 6 , 0 4 0 / 2 0 4 - 6 6 1 . 
0 4 1 / 9 0 0 - 0 0 9 

e-poSta: hd. nepremični ne siol.net 
www.ft(t-piu$.si 

l U J 

J U R T A N 
JUR-TAN, nepremičnine, d. o. o. 

PE Cankarjeva ulica 03 
(staro-mestno jedro), 

4000 Kranj, tel.: 04/236-92-14. 
mobi: 041/451-857 

e-poSta: info<g)jur-tan.si 

www.jur'tan.si 

PROSTOSTOJEČ. steklokeramični 
Štedilnik, malo rabljen, cena po dogo-
vonj. It 041/603-247 8OOB8O1 

RABLJENI zamrzovalni omari Gorenje 
po zelo nizki ceni, t r 031 /365-003 

8008800 

OGREVANJE, 
HLAJENJE 
PRODAM 

BOJLER lentenn 300 za centralno s 

MOTORNA 
toptolno črpalko ali brez TČ., novo, t r 

MOTORNA 041/965-289 800680? 

VOZILA 
AVTOMOBILI GLASBILA 
PRODAM PRODAM 

FIAT Panda, L 06. lepo ohranjen, n 
031/727-559 eoce?« 

0 Bratov Ptaprotnih tO, 4202 Naklo 
PE Kranjaka e«ita 32. 4202 NakI« 

• Izpušni sistemi in katalizatorji 
• amortizorji in vzmeti, hitri servis 
. avtooptika ler vse za podvozje 
{zavore, disjki) / ^̂  

. pnevmatike in platišča 

I T: 04 25 76 062 vvvS^iOTantar^ | 

RENAULT Scenic 1.6, I. 00. rdeče 
barve, klima, servisna knjiga. zek> lepo 
ohranjen, t r 031/751-405 dooe803 

AVTOPEU IN OPREMA 
PRODAM 

KROMIRANA platišča z letno zimskimi 
gumami za Suzuki terenca ali Lada 
niva. v 031A262-046 eooerss 

STROJI 
IN ORODJA 
PRODAM 

MANJŠO mizarsko kombinirko. V 
04/53-31-682, 031/372-504 8008?8i 

GRADBENI 
MATERIAL 
GRADBENI MATERIAL 
PRODAM 

LATE za 
do 7 m. 

ni oder, 12 kom. dol. 6 
Iki. « 031 /520^84 

8006790 

KURIVO 
PRODAM 

DRVA metrska ali razžagana, možna 
dostava, t r 041/718-019 eooaaoa 

SUHA. mešana, metrska drva po 30 
EUR. -a 031 /554-900 eoo8?M 

STANOVANJSKA 
OPREMA 
GOSPODINJSKI 
APARATI 
PRODAM 

PRALNI stroj, hladilnik in sušilni stroj, 
t r 041/878-494 

Mar prav zares odšel je tja v 
neznano? 
Kako je mogel, ko smo mi še tu? 
Nositi moramo fsak Sfojo rano 
molče, da mu ne zmotimo miru. 

(S. Makarovič) 

Z A H V A L A 

Ob nenadni izgubi ljubega moža, očeta, sina. brata in strica 

MATIJA BENEDIČIČA 
se iskreno zahvaljujemo dobrim sosedom za vso pomoč, Še 
posebej Jožetu Gartnerju za zvonjenje na Sv. Joštu. Iskrena 
hvala Obrtni zbornici Kranj za izbrane misli v poslovilnem go-
voru. Hvala tudi lovcem LD )oŠt in članom sosednjih družin, Id 
so se s prapori udeležili pogreba in tako naredili obred še pose-
bej slovesen. Posebej h v i a g. Šubicu za izrečene zadnje besede. 
Zahvala tudi duhovnikom Bojanu Likarju, Pavlu Juhantu, Bošt-
janu Prevcu, Rudiju TrŠinarju in ministrantu Janezu za doživet 
pogrebni obred in sveto mašo. 
Hvala tudi vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za daro-
vano cvetje, sveče, za izrečena pisna in ustna sožalja. 
Se enkrat lepa hvala vsem imenovanim in neimenovanim, ki so 
nam kakorkoli pomagali v teh težkih trenutkih in našega Mati-
ja pospremili na njegovi zadnji poti. 

Žalujoči: žena Mija, sinova Samo in Klemen, ata Silvester, mama 
Rezka, brat Peter ter sestre Marja, Rezka in Silva z družinami 
Pševo, 22. decembra 2008 

DIATOMIČNO harmoniko Melodija 8, 
Es. As. staro par let. nič rabljeno ali 
menjam za starejšo, diatonično, trivrst-
no 2 vašim doplačilom, t r 041/203-
458 6008760 

ČB BIKCA, starega 10 dni in teličko li-
sasto, staro 10 dni. « 0 4 / 5 8 ^ 3 - 0 5 6 

6008806 

ČB BIKCA. « 041/254-711 eoo68io 

KOZLA za zakol, kastriran. star tri leta, 
« 0 3 1 / 8 6 6 - 4 2 6 6OO8792 

PRAŠIČE, težke od 25 do 60 kg, dc^ 
mača krma, « 0 4 / 2 5 - 9 5 - 6 0 0 

6006re6 

TELIČKO simentalko, staro 10 dni In 
bikca simentalca, starega 8 mesecev, 
tr 031/544-131 

eoosm 

ŽREBICO črno mešanko, staro 7 me-
secev in kobilo haflinger. brejo, staro 7 
let, « 041/846-649 

8006749 

ZAPOSLITVE (m/ž) 
NUDIM 

ZAPOSLIM dekle za strežbo. Bistro 
Enka. Nazorjeva 1. Kranj. 041/618-
417, Danilo 6006?9r 

ZA NEDOLOČEN čas zaposlimo za-
stopnike za terensko prodajo artiklov 
za varovanje zdravja. Oglejte si 
www.sinkopa,.si. Sinkopa, d .0.0. , Ži-
rovnica 87. Žirovnica. ® 041 /793-
367 fioossor 

STORITVE 
NUDIM 

KUPIM 

OBLAČILA 
PRODAM 

MOŠKI površnik iz pravega usnja 
52-53, t t 04/51-20-259 8ooe?9i 

MEDICINSKI 
PRIPOMOČKI 
OKULISTIČNI pregledi in komplet 
očala na recept brez doplačila Optika 
Aleksandra, Olandia Kranj. tel. 
04/235-01-23 In Optika Saša Tržič. 
04/59-22-802 8006369 

KMETIJSTVO 
KMETIJSKI STROJI 
KUPIM 

REDUKTOR, navadna veriga in el. mo-
tor za zunanji transporter za gnoj Ko-
vin. t r 04/25-51-457 6006783 

V2REJNE ŽIVALI 
PRODAM 

BIKCA Hm/lis. težkega 240 kg. silažne 
bale in seno ter suhe colarice, t r 
041/754-709 «>08766 

BIKCA simentatea, starega 14 dni, 9 
031/387-371 6006809 

ČB BIKCA, starega 7 dni. V 
031/850-370 600676? 

ČB BIKCA, starega 15 dni. t r 
040/355-865 8006784 

BIKCA simentalca, starega do 14 dni. 
t r 04/25-91-269 

eooersa 

BIKCA simentalca. starega do dva me-
seca. 04/25-91-541 

60067-96 

BIKCA mesne pasme, težkega, približ-
no 150 kg, «041 /916 -180 

6006ft05 

VEČ SIMENTALCEV od 200 do 300 
kg, V 04/25-21-695, 040/213-806 

6006767 

OSTALO 
KUPIM 

LESENA kolesa, okovana ali neokova-
na. « 031 /505-087 8008F94 

ZAMENJAM 

RAZNE krznene izdelke, tople copate 
In krznene prevleke za avtosedež za-
menjam za čet>elarsko opremo, med. 
panje s čebelami ali brez. t r 031 /616-
187 6008743 

POSLOVNI STIKI 

GOTOVINSKI KREOm DO ^o 
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 
5.p., Mlinska 22,2000 Maribor, 
02/252-4S-26,041/750-560 

ADAPTACIJE ADAPTACIJE, novo-
gradnje od temelja do strehe. Notranje 
omete, fasade, kamnite škarpe, ureja-
nje in tlakovanje dvorišč, z našim ali va-
šim materialom. SGP Bytyql d.n.o., 
Struževo 3a. Kranj, « 041/222-741 

600674? 

ASTERiKS SENČILA Rozman Peter, 
s. p., Senično 7. Križe, tel.: 59-55-
170,041/733-709; žaluzije, roloji, ro-
lete. lamelne zavese, plise zavese, ko-
mamiki. markize, www.asterrks.net 

8006306 

BELJENJE in glajenje notranjih pros-
torov. premazi oken in vrat. odstranje-
vanje tapet, dekorativni ometi in ople-
ski, antiglivični premazi Pavec Ivan 
s.p., Podbrezje 179, Naklo, « 
031 /39 -29^9 6008675 

TESNJENJE OKEN IN VRAT uvožena 
tesnila, do 30 % prihranka pri ogreva-
nju. Prepiha in prahu nI več! Zmanjšan 
hrup, 10 let garancije. BE & MA. 
d .0.0., Eksierjeva 6, Kamnik, t r 
01/83-15-057.041/694-229 eooeaor 

ZASEBNI STIKI 
35.000 POSREDOVANJ, 11.000 po-
znanstev v preteklem letu je karakteri-
stika ženitne posredovalnice Zaupanje 
za vse generacije, ki posreduje po 
vsej Sto, t r 03/57-26-319,031/505-
495,031/836-378 fl000o04 

DEKLETA, brezplačno lahko spoznate 
fante za iskrene, resne, trajne zveze iz 
vse diiave. t r 031/83&<378 

8000005 

OSTAL SEM sam z otrokom in iščem 
zvesto, preprosto dekle za trajno raz-
merje. » 041/959-192 

8006795 

RAZOČARAN fant hrepeni po trajni, 
resni ljubezni. Pokličite ga in spoznaj-
te, 9 031 /807-<376 ««766 

vwvw.pogrebnik.com 

SPOROČILO O SMRTI 

Sporočamo žalostno vest, da je umrla naša upokojena sodelavka 

MARIJA BOŽIČ 

z GolniŠke ceste 25 v Kranju 

Ohranili jo bomo v trajnem spominu. 

GORENJSKE LEKARNE 

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

ZAHVALA 

V 74. letu starosti nas je zapustil ljubljeni mož, oče, stari oče, 
brat, tast in svak 

MILAN SKUBIN 
iz Britofa 230 

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
znancem, nekdanjim sodelavcem, DU Predoslje za izrečena 
ustna sožalja, sožalne brzojavke, za podarjeno cvetje, sveče, sv. 
maše in sosedom za denarno pomoč. Neizmerna hvala njegovi 
osebni zdravnici, Bolnišnici Golnik, g. župniku za lepo oprav-
ljen obred, pevcem, pogrebni službi Navček, nosačem, 
praporščakom, trobentaču in g. Sreču. Hvala vsem, ki ste ga 
pospremili na njegovi zadnji pota. Hvala tudi vsem tistim, ki vas 
nismo imenovali, pa ste nam v težkih trenutkih stali ob strani. 

Vsi njegovi žalujoči: žena Anica, sin Igor in hčerka Erika z 
družinama ter sestra Slavka 
December 2008 

http://www.asterrks.net
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A N K E T A 

Zdaj bližje domačim 

MATEJA RANT 

V Srednji vasi v Bohinju so v 
nedeljo odprli Dom sv. Mar-
tina, v katerem je na voljo 65 
postelj za starostnike. Prve 
stanovalce bodo začeli spre-
jemati takoj po novem letu. 
Dom je tako za Bohinj, kjer 
se delež prebivalcev, starih 
nad 65 let, že bliža dvajse-
tim odstotkom, kot za vso 
Gorenjsko velika pridobitev. 

Ines Repinc, Laški Rovt: 

"Ta dom je nekaj najbolj-
šega za Bohinj, saj se popu-
lacija stara in smo ga že 
nujno potrebovali. Sobe v 
domu so zelo lepe, tudi ar-
hitekturno se zgradba lepo 
vključuje v okolje." 

Andrej Ogrin, 
Bohinjska Bistrica: 

"Dom je velika pridobitev 
tako za kraj kot za širšo 
okolico, saj so potrebe po 
varstvu starejših zelo velike. 
Doslej so morali naši ljudje 
v dom v Radovljico." 

-Vida Sodja, Češnjica: 

"To je velika pridobitev, 
saj je tu veliko starih ljudi. 
Doslej so morali v dom v 
Radovljico, kar je predaleč, 
zato jih nismo mogli prav 
pogosto obiskovati. Tu je 
zelo domače." 

Erika Žvan, Srednja vas: 

"Dom za starejše je bil že 
zelo potreben. Zdaj bodo 
starejši tudi po vključitvi v 
dom ostali blizu domačih. 
Dobro je tudi, da imamo 
zdaj zagotovljen prostor za 
naše najbližje." 

Jože Božnar, Čežnjica: 

"Odprtje doma nam veliko 
pomeni, saj smo ga že tež-
ko čakali. Povpraševanje je 
namreč izredno veliko. Do-
ber občutek je, da veš, da 
imaš prostor za najbližjega, 
če bi ga potreboval." 

Z globin seje dvignil zvon želja 
v okviru božično-novoletnega potopa blejskih potapljačev so znova obudili tudi legendo 
o potopljenem zvonu. 

M A T E J A R A N T 

Bled - Društvo za podvodne 
dejavnosti Bled je božično-
novoletni potop v Blejsko 
jezero letos pripravilo že 
trinajsto leto zapored, že 
deseto leto pa so v sodelova-
nju s Turizmom Bled upri-
zorili tudi legendo o potop-
ljenem zvonu. Blejskim po-
tapljačem so se v jezeru, Id 
je imelo zgolj sedem sto-
pinj, pridružili potapljači iz 
kar 15 potapljaških društev. 
Prireditev si je kljub mrazu 
in sneženju ogledala mno-
žica obiskovalcev. 

Obiskovalci so se v Graj-
skem kopališču začeli zbi-
rati ob zvokih pritrkovalcev 
kulturnega društva Rasko-
vec pri Vrhniki, sopranist-
ka Janja Hvala pa je zapela 
Sveto noč. Nato se je na 
pletni iz teme prikazal še 
dedek Mraz. Skupaj so za 
snežno zaveso pričarali res 
čarobno razpoloženje, ki so 
ga s plesom lučk popestrile 
plesalke Plesnega studia 
Bled. V treh jezikih so nato 
obiskovalci lahko prisl\ihni-
li legendi o potopljenem 
zvonu, ki govori o nastanku 
zvončka želja v cerkvi na 
Blejskem otoku. Kot pravi 
legenda, je na Blejskem 
gradu živela mlada neuto-
lažljiva vdova, ki so ji moža 
ubili razboj'niki, njegovo 
truplo pa vrgli v jezero. 

Na Bledu je bilo mogoče znova prisluhniti legendi o potopljenem zvonu. / Foto:Tin> doh 

Zbrala je vse svoje srebro in 
zlato ter dala vliti zvonček 
za kapelo na otoku v spo-
m i n vsem žalostnim in ne-
srečnim. A ko so ga peljali 
na otok, se je razbesnel hud 
vihar in ga potopil z ladjico 
in čolnarji vred. Tako naj 
bi se še dandanes v jasnih 
nočeh oglašal iz globin. 
Obupana vdova pa je po tej 
nesreči prodala vse svoje 

imetje, izkupiček darovala 
za novo cerkev na otoku, 
sama pa stopila v samostan 
v Rimu. Po njeni smrti je 
sam papež posvetil nov 
zvon in ga poslal na Blejski 
otok. Če gre verjeti legendi, 
potem se vsakomur, ki po-
zvoni s tem zvonom in svo-
jo željo sporoči usmiljeni 
"gospe z jezera", želja tudi 
izpolni. Za konec so potap-

ljači v soju bakel zaplavaU 
okrog okrašene novoletne 
jelke v vodi in tako na simbo-
ličen način vsem zaželeli vse 
dobro v novem letu. Prav 
dolgo pa v vodi niso ostali, 
saj kljub opremi v hladni 
vodi lahko ostanejo največ 
pol ure. S kuhanim vinom 
ali brezplačnim čajem na 
Stojnicah pa so se z veseljem 
pogreli tudi obiskovalci. 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 

Danes in jutri bo precej jasno, po kotlinah bo megla ali 
nizka oblačnost, predvsem v sredo bo marsikje vztrajala 
ves dan. V noči na četrtek se bo pooblačilo tudi v višjih 
legah, v četrtek bo občasno rahlo snežilo. 

Agrnoja RS za okol|e. Urad za meteorologijo 

TOREK i SREDA 

- 6 / - 2 ° C i - 7 / - 2 ° C 

ČETRTEK 

- 4 / r c 

Zagreb 
o 

KRATKE NOVICE 

K R A N ) 

Božična torta v Mercatorju 

V predprazničnih dneh so trgovci še posebej dobro založili 
prodajne palice in na različne načine vabili kupce v svoje 
prodajalne. Izjemno obiskana sta bila Mercatorjeva centra 
na Jesenicah in na Primskovem v Kranju na dan nastopa slo-
vitega pevskega tria Eroica. V četrtek pa so bili obiskovalci 
na Primskovem deležni še enega presenečenja v obliki bo-
žične torte, ki jo je ob pomoči sodelavk razrezal Miha Krava-
nja, direktor maloprodajnega območja 9. A. M. 

K R A N J S K A G O R A 

Italijanu se je spet nasmehnila sreča 

Že drugič se je nekemu italijanskemu gostu Hitove igralni-
ce Korona v Kranjski Gori nasmehnila izjemna sreča. Prejš-
nji teden je namreč že po drugi uri igranja zadel drugi 
največji dobitek letošnjega leta, 63.657 evrov. Zanimivo 
je, da si je 43-letnik v isti igralnici pred štirimi leti že priigral 
31 tisoč evrov naenkrat. Sicer pa je šel največji letošnji dobi-
tek v roke slovenskemu gostu: ta je jeseni iz Korone odšel 
bogatejši za skoraj 68 tisoč evrov. M. A. 

Novorojenčki 

Med božičnimi prazniki se je 39 Gorenjcev odločilo, 
da bodo pokukali na svet. V Kranju .se je rodilo 14 dečkov 
in 11 deklic. Najtežji je bil deček s 4010 grami, najlažjemu 
pa je tehtnica pokazala 2270 gramov. Na Jesenicah se 
je rodilo 8 dečkov in 6 deklic. Najlažja je bila deklica, ki 
je tehtala 2360 gramov, najtežja pa je ob rojstvu tehtala 
4120 gramov. 

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