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Sneg je spet presenetil (cestarje) 
Prepozno pluženje in posipanje je v sredo na 
gorenjskih cestah povzročilo veliko težav. 

M A T J A Ž G R E G O R I Č 

Kranj • Čeprav so vremeno-
slovd napovedali sneg tudi v 
nižinah, to očitno ni bil dovolj 
jasen signal za cestne zimske 
službe. Skoraj povsod po dr-
žavi, predvsem pa na Gorenj-
skem, je bil zaradi neočišče-
nih cest v sredinem jutru pra-
vi prometni inferkt, razmere 
pa so se vsaj nekoliko izbolj-
šale šele v zgodnjih popol-
danskih urah, ko je sneženje 
oslabelo. Precej težav so ime-
li tudi tisti, ki se na delo od-
pravljajo v Ljubljano. Odpove-
dali so tudi vzdrževalci go-
renjskega kraka avtoceste. 
Zaradi slabo očiščenih cest je 

več avtomobilov zdrsnilo s 
cest, prometna nesreča pri 
avtocestnem uvozu pri Vodi-
cah pa je povzročila dolge za-
stoje. Tako je pot od Kranja 
do Ljubljane trajala tudi pol-
tretjo uro. Cestarji sredin pro-
metni kaos, Id je bil najhujši 
na območju Kranja, pripisu-
jejo predvsem nizkim tempe-
raturam, saj sol ni raztapljala 
suhega snega, na vozišfih pa 
se je ustvarila snežna deska. 
Po zagotovilih vodje zimske 
službe cestnega podjetja 
Kranj Damjana Pestotnika, 
so se plugi in posipalniki na 
ceste odpravili pravočasno. 
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Preskrba s plinom še stabilna 
Ceoplinu tudi deset dni po prekinitvi dobave zemeljskega plina iz Rusije uspeva zagotavljati 
zadostno količino tega energenta. 

S I M O N Š U B I C 

Kranj - Slovenija je bila vče-
raj že deseti dan brez dobav 
zemeljskega plina iz Rusije, 
kljub temu je še vedno zago-
tovljena stabilna preskrba z 
zemeljskim plinom, vsi od-
jemalci pa prejemajo dogo-
vorjene količine, so včeraj 
sporočili iz Geoplina, ki slo-
venskim odjemalcem zago-
tavlja 95 odstotkov zemelj-
skega plina. Zaradi novega 
spora med Rusijo in Ukraji-
no se obljube o ponovni 
vzpostavitvi dobave plina še 
v tem tednu niso uresničile, 
tako da je v sredo podpred-
sednik ruske družbe Gaz-
prom Aleksander Medved-

jev Geoplinu sporočil, da do 
nadaljnjega razglaša in uve-
ljavlja pogoje višje sile zaradi 
izrednih razmer. 

Geoplinu je od ustavitve 
dobave ruskega plina 7. janu-
arja uspelo zagotoviti dodat-
ne transportne zmogljivosti 

Redukcije zemeljskega plina v Sloveniji še niso bile potrebne. 

in dobave zemeljskega plina 
iz drugih virov, tako da re-
dukcije v državi niso bile po-
trebne. To so nam včeraj po-
trdili tudi v kranjskem Dom-
planu, ki svojim tri tisoč od-
jemalcem v zimskem obdo-
bju dobavljajo med 2,7 in 3 
milijoni kubičnih metrov pli-
na na mesec. "Geoplin nam 
za zdaj. nemoteno dobavlja 
plin, prav tako Domplan ne-
moteno preskrbuje svoje od-
jemalce. Res pa je, da na za-
htevo Geoplina v toplarni 
Planina manjši kotel obratu-
je na mazut. Tako pridobimo 
okoli 40 odstotkov toplotne 
energije," je pojasnil Vlado 
Ahčin, vodja dejavnosti to-
plotne oskrbe. 

Dražje dopolnilno 
zdravstveno zavarovanje 
M A T E J A R A N T 

Kranj - Zdravstvena zavaro-
valnica Triglav bo s 1. febru-
arjem premije dopolnilne-
ga zdravstvenega zavarova-
nja zvišala za skoraj dva 
evra oziroma za skoraj de-
vet odstotkov. Po novem bo 
tako premija dopolnilnega 
zdravstvenega zavarovanja 
znašala 24 ,63 evra na me-
sec, ob upoštevanju zakon-
sko najvišjega predvidene-
ga triodstotnega popusta pa 

23,89 evra. Tako so se, kot 
so zapisali v sporočilu za 
javnost, odzvali na rast stro-
škov zdravstvenih storitev. 
Obenem, dodajajo v Zdrav-
stveni zavarovalnici Triglav, 
bodo znižali plače zaposle-
nim, in sicer za pet odstot-
kov, plače članov uprave in 
vodilnih delavcev pa bodo s 
1. februarjem nižje za deset 
odstotkov. S tem naj bi za-
čeli izvajati program stro-
škovne učinkovitosti in var-
čevanja. 
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A K T U A L N O 

Tenetiše le še nekaj 
mesecev 
Odlagališče odpadkov Tenetiše bodo 
zaprii 15. julija, v izdelavi je projekt za-
piranja. Na6'n in potek zapiranja nad-
zoruje posebna Konrvisija, ki so jo 
ustanovili po mediaciji, njeno delo je 
javno. 

O R E N ) S K A 

leta podstavljajo 
edra 
reha podružnične šole v Dražgošah 
vrsto let puSča, predvsem zaradi 

zkega naklona. Dotrajane so tudi 
uge šolske stavbe v občini Železni-

ci. Zaradi obnove šolskih stavb bo 
anj denarja za druge investicije. 

R A Z G L E D I 

Ko zaživiš kot maratonec 
Maratoriski tek ponuja tekaču uživa-
nje v premagovanju bolečin in napo-
rov ter dokaz, do kod sežejo njegove 
sposobnosti. Pri tem ne gre zgolj za 
oidlično fizično pripravljenost, temveč 
tudi za močno psihološko čvrstost. 
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Z A D N | A 

Pomagam, oživljam, 
rešim 
Gorenjske lekarne so dobile štiri avto-
nnatskeeksternedefibrilatorje. Prvega 
so namestili v nakupovalnem centru 
Qlandia, še trije bodo v Kranjski Gori, 
Žireh in Gorenji vasi. 

V R E M E 

Danes in jutri bo dehma 
jasno, gufru/ bo pondccd po 
nižinah me^. V nedelo se bo 
pochIaSlo.vendarbokpcvaSni 
suho. Nekoliko bo topl^. 
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Blejski otok zavodu 
v blejskem odboru stranke Zares so prepričani, 
da je sporazum o Blejskem otoku nezakonit. 

MATEJA R A N T 

Bled - "Prepričani smo, da je 
sklenjeni sporaziim nezako-
nit in da je njegova razvelja-
vitev upravičena že zaradi kr-
šitve 19. člena zakona o 
stvarnem premoženju drža-
ve, pokrajin in občin," je gle-
de sporazuma, s katerim je 
Cerkev postala lastnica vseh 
nepremičiiin na Blejskem 
otoku, poudaril predsednik 
blejskega občinskega odbora 
Zares Matjaž Erjavec. Ob 
tem, dodaja, še posebno skrb 
zbuja dejstvo, da so bile z 
njegovo sklenitvijo zavestno 
neupoštevane in negirane 
pravnomočne odločitve slo-
venskih sodišč 

Zato v blejskem občin-
skem odboru Zares vlado in 
ministrstvo za kulturo pozi-
vajo, naj č im prej razrešita 
nezakonito stanje ter nesa-
kralne objekte in zemljišča 
na Blejskem otoku na pre-
gleden način oddata v najem 
in upravljanje javnemu zavo-
du v lasti države ali lokalne 
skupnosti. Prepričani so na-
mreč, da je nekdanji mini-
ster za kulturo Vaško Simo-
niti s po njihovem skrivnost-

nim sporazumom grobo po-
segel v vse dosedanje odločit-
ve slovenskega sodstva ter 
kljub posebnemu statusu in 
simbolni vrednosti za vse 
Slovence predal v last in po-
sest Rimokatoliške c e r ^ e 
vse objekte na Blejskem oto-
ku, zemljišča pa v brezplačni 
najem in upravljanje. "Tako 
ravnanje je po našem prepri-
čanju nedopustno in nezako-
nito, sporazum pa zato po-
treben posebne pozornosti 
in temeljite presoje zakonito-
sti," je poudaril Erjavec. 
Meni, da bi se tudi pri Blej-
skem otoku morali i^edova-
ti po primeru dobre prakse, 
ko je prišlo do ustrezne obli-
ke sodelovanja med lokalno 
skupnostjo in državo glede 
Blejskega gradu, katerega 
upravljanje je država prenes-
la na javni Zavod za kulturo 
Bled. "Obstoječa oblika 
upravljanja z Blejskim gra-
dom lahko predstavlja dobro 
osnovo za razširitev uprav-
ljavskih pooblastil tudi na 
Blejski otok in na nesakralne 
objekte na njem, s čimer bi 
brez dvoma zagotovili pre-
glednost upravljanja v javno 
korist," je še dodal Erjavec. 

^arilo 
izžrebanemu naročniku časopisa 

Gorenjski Glas 

Knjigo prejme JOŽE ŽEMUA iz Žirovnice. 

KOTIČEK ZA NAROČNIKE 

Zvesti Gorenjskemu glasu 
v zadnjih dneh lanskega leta smo v uredništvo prejeli veliko 
voščilnic naših bralcev. Eno izmed njih nam je poslal tudi 
šestinosemdesetletni Ivan Troha iz Mojstrane. Naš naroč-
nik je že od leta 1962. V Glasu rad prebere, kar je domače-
ga, se zamoti z reševanjem križank in z njim premaguje 
dolgčas, ki ga preganja, odkar mu je pred letom dni umrla 
žena. Živi s sinom, ki ni poročen, zato pa veliko dela in je 
bolj malo doma. Upokojil se je invalidsko zaradi težav s kol-
ki, prestal je dve operaciji, a si pri hoji še vedno pomaga z 

berglama. Vključen je v 
Društvo invalidov, bil 
je predsednik za šport 
in je organiziral veliko 
tekmovanj. Sam je tek-
moval v kegljanju z ni-
halno kroglo, kjer si je 
priigral celo vrsto me-
dalj vseh barv. Lani si 
je kupil invalidski vozi-
ček na akumulator, s 
katerim se poleti še 
vedno rad odpravi keg-
ljat. Pozimi, ko je dan 
krajši in je zunaj mrz-
lo, pa gre zvečer zgo-

Ivan Troha z eno izmed številnih daj v posteljo in gleda 
medalj televizijo. D. K. 

Predsednik Tiirk obiskal Kranj 
Med drugim si je ogledal najnovejšo turistično pridobitev, kranjske rove, in obiskal podjetje Iskratel. 

M A T E J A R A N T 

Kranj - "Kranj ima strategijo 
in vizijo razvoja, ki je vzdr-
žen in obenem občutljiv za 
sodalo, o čemer sem se pre-
pričal tudi ob današnjem 
obisku socialne točke," je po 
koncu obiska v Kranju dejal 
predsednik države dr. Danilo 
Tiirk. Kranj je označil za teh-
nološko fjomemben del Slo-
venije, k temu vtisu pa je ver-
jemo pripomogel tudi obisk 
podjetja Iskratel, kjer so mu 
predstavili razvojne projekte 
podjetja, ogledal pa si je tudi 
proizvodnjo. 

Predsednik Tiirk se je v 
Kranju najprej srečal s pred-
stavniki Mestne občine 
Kranj, ki so m u predstavili 
razvojne projekte kranjske 
občine, po besedah župana 
Damijana Femeta pa mu 
niso zamolčali niti težav, s 
katerimi se srečujejo ta čas. 
Kot je ocenil predsednik 
Tiirk, Kranj prehaja v postin-
dustrijsko fazo z vrsto razvoj-
nih prioritet, v katere so 
vključili tudi skrb za čisto 
okolje. Obisk je nadaljeval z 
ogledom kranjskih rovov ter 
sodalne točke z razdelilnico 
hrane, zavetiščem za brez-
domce in dnevnim centrom 
za odvisnike. Obisk v Kranju 
je končal v podjetju Iskratel. 
"To je eno najpomembnej-
ših tehnoloških podjetij v 
Sloveniji in verjamem, da je 
njegova razvojna prihodnost 
obetavna. Prepričan sem, da 
je državna pomoč takim pod-
jetjem vsekakor na mestu," 
je še dejal Tiirk. 

Ob svojem obisku v Kranju 
se seveda ni mogel izogniti 

V podjetju Iskratel so mu predstavili svoje razvojne projekte. /FOM;CORAZD KJVJU 

niti aktualnim političnim 
vprašanjem v zvezi s Hrva-
ško. Zadnje izjave hrvaškega 
predsednika Stjepana Mesiča, 
da Slovenija brez Hrvaške ne 
bi imela morja, saj naj bi hr-
vaške enote osvobodile ozem-

lje, ki danes pripada Sloveniji, 
je označil za nesprejemljive. 
"Te izjave politično niso mo-
dre in bi bilo bolje, če bi se ta-
kih izjav vsi vzdržali." Za iz-
mišljotino je označil tudi pisa-
nje hrvaškega dnevnika )utar-

nji list, da naj bi slovenski 
predsednik prosil hrvaškega 
kolega, naj podpre njegov na-
črt, da bo postal generalni se-
kretar Združenih narodov. 
"Fantazija deluje po svoje," je 
bil kratek. 

" 0 J 

Med obiskom v Kranju si je predsednik države Danilo TUrk ogledal tudi kranjske rove. 

Političnega kadrovanja bo konec 
Vrh koalicije je v torek razpravljal tudi o varčevalnih ukrepih, regionalizmu, sodelovanju z opozicijo in 
vojnih zakonih. 

M A T E J A R A N T 

Ljubljana - Na torkovem 
vrhu koalicije so se predsed-
niki m vodje poslanskih sku-
pin koalicijskih strank med 
drugim dogovorili, da bodo v 
prihodnjih mesecih dokonč-
no prekinili staro prakso po-
litičnih kadrovanj. Zato so 
tudi pozdravili in dali spod-
budo delovanju Kadrovsko-
akreditadjskega sveta, za za-
četek delovanja katerega naj 
bi vso potrebno dokumenta-
djo sprejeli prihodnji teden. 
"To bo izredno pomemben 
člen v nameri vlade, da ime-
nuje najboljše med najboljši-
mi, ne pa politično lojalne," 
je ob tem poudaril predsed-
nik vlade Borut Pahor. 

Kadrovsko-akreditacij ski 
svet (KAS) bodo sestavljali 
strokovnjaki s področja go-
spodarstva, korporativnega 
upravljanja in kadrovskega 
menedžmenta. Njegova nalo-
ga bo pripraviti pogoje za 
imenovanje predstavnikov v 
organe upravljanja gospodar-
skih družb, v katerih ima dr-
žava lastniški oziroma solast-
niški delež. Po prepričanju 
predsednice LDS Katarine 
Kresal s KAS-om orjejo ledi-
no, saj se s tem bistveno spre-
minja način imenovanja čla-
nov v nadzorne svete. "V 
temu času, dokler KAS in ne-
katera pravila, o katerih smo 
danes govorili, niso jasno po-
stavljena in urejena, se je zgo-
dila vrsta imenovanj v različ-

ne organe. Ta so bila narejena 
• jaz temu verjamem - po naj-
boljši strokovni izbiri," je še 
dodala. Predsednik Zaresa 
Gregor Colobič pa je po viiiu 
koahdje poudaril, da bodo 
preverili izpostavljenost dr-
žavnih bank v primerih tako 
imenovanih spornih mene-
džerskih odkupov, kar naj bi 
tudi ustrezno sankdonirali. 
Poleg tega se je zavzel za pro-
učitev vseh pravnih poti za 
ugotavljanje odgovornosti čla-
nov nadzornih svetov v pod-
jetjih, ki so dlje časa v slabem 
položaju, pri čemer je posebej 
omenil tudi Skimar. 

Predstavniki koalicijskih 
strank so pozomost nameni-
li še imenovanju Dimitrija 
Rupla za Pahorjevega poseb-

nega odposlanca. Katarina 
Kresal je namreč izrazila po-
mislek, ali pri njegovem so-
delovanju v kabinetu pred-
sednika vlade in hkrati v stra-
teškem svetu SDS ne gre za 
konflikt interesov. Po njenih 
besedah naj bi predsednik 
vlade pojasnil, da je Rupel 
zaposlen kot javni uslužbe-
nec in ne kot nekakšen po-
sebni odposlanec. Zato po 
njenem lahko razpravo o 
tem končajo. Po sestanku 
vrha koalidje je bil zadovo-
ljen tudi predsednik DeSUS 
Kari Erjavec, saj so se po nje-
govih besedah poenotili v 
vseh odprtih vprašanjih. Ko-
alidjski partnerji so se še do-
govorili, da se bodo odslej 
srečevali vsak mesec. 

mailto:danica.zavrl@g-gfas.si
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Cestno podjetje Kranj s 
svojimi 45 vozili za pluženje 
in posipanje ter s pomočjo 
kooperantov vzdržuje 524 ki-
lometrov državnih in 220 ki-
lometrov lokalnih cest Sne-
ženje v zgodnjih urah sredi-
nega jutra je bilo očitno pre-
hud zalogaj, čeprav snežne 
padavine niso bile obilne. Po 
oceni Damjana Pestotnika iz 
Cestnega podjetja Kranj je 
nevšečnosti v prometu pov-
zročilo predvsem nedelova-
nje soli, ki bi pri temperaturi 
minus dve stopinji Celzija 
precej lažje topila sneg, pri 
minus štiri ali pet stopinj 
Celzija pa se je njena uč i^o-
vitost bistveno zmanjšala. 
Pestotnik tudi meni, da so se 
cestarji s plugi in posipalniH 
pravočasno odpravili na delo 
in zavrača očitek, da so teža-
ve nastale zaradi prepoznega 
pluženja. Oteže>^a okoliš-
čina za cestarje je dejstvo, da 
je bilo sneženje od četrte ure 
dalje najbolj intenzivno na 
območju Kranja in Škofje 

Nekateri vozniki težjih tovornjakov tudi tokrat niso 
upoštevali opozorila, da se morajo ob začetku sneženja 
Izločiti iz prometa. /f<»<>:C'>'«<iK»»i« 

Loke, medtem ko je v Zgor-
njesavski dolini močneje za-
čelo snežiti šele kasneje. Del 
krivde za težave v prometu 
vodja zimske službe pripisu-
je tudi preveč nervoznim 
voznikom in meni, da bi bila 
situacija, če bi bilo snega več. 

celo boljša, saj bi bila vožnja 
bolj umirjena. 

Ker ceste kljub temu v sre-
do zjutraj niso bile očiščene 
tako, kot so pričakovali voz-
niki (cestarji so najprej dolž-
ni 2agotoviti prevoznost glav-
nih cest), je treba pripomniti. 

da pri zimski službi tudi to-
krat ni odpovedala tehnika, 
ampak človeški faktor. Če-
prav so odgovorni pluge in 
posipalnike poslali na ceste 
že ob začetku sneženja, to ni 
zadostovalo. Izgovori zaradi 
nedelovanje kemije pač ne 
zdržijo, saj je stroka, ki se 
ukvarja z zimsko službo, pre-
cej natančna. Če ne drugje bi 
operativni vodje cestnih zim-
skih služb v številnih stro-
kovnih člankih lahko prebra-
li, kakšiu sredstva in v kakš-
nih razmerjih se uporabljajo 
za posipanje cest pri določe-
nih temperaturah in tudi 
pred napovedanimi snežni-
mi padavinami. Največji sov-
ražnik zimskih vzdrževalcev 
je dež, ki sol in druge snovi 
spere ceste pred sneženjem. 
A dežja tokrat ni bilo. Prst pa 
je spet treba uperiti tudi na 
voznike tovornjakov z naj-
večjo dovoljeno maso nad 7,5 
tone, ki se morajo ob sneže-
nju samodejno izločiti iz 
prometa, a tega ne storijo in 
povzročajo nepotrebne za-
stoje. 

Tenetiše le se nekaj mesecev 
Odlagališče odpadkov Tenetiše bodo zaprli 15. julija, v izdelavi je projekt zapiranja. 

S U Z A N A P . K O V A ^ I Č 

Kranj - Odlagališče odpadkov 
Tenetiše bodo zaprli 15. julija 
2009, ostal pa bo zbirni cen-
ter. Po zaprtju bo morala Ko-
munala Kranj kot upravlja-
vec odlagališča še najmanj 
deset let spremljati razmere 
in stanje na odlagališču. "V 
izdelavi je projekt zapiranja 
odlagališča, v katerem bodo 
podane rešitve izcedne vode, 
posodobitev odplinjanja, faz-
no zapiranje aktivnega odla-
galnega polja s folijo in re-
kultivadjo, izvedba dodatnih 
vrtin za opazovanje podzem-

nih vod ter posodobitev zbir-
nega centra za ločeno zbira-
nje odpadkov. Skupna oce-
njena vrednost investicij zna-
ša 2 ,06 milijona evrov," je 
sporočila Klara Škrabec iz 
Službe za odnose z javnost-
mi na Komunali Kranj. 

Na Mestni občini Kranj so 
po t i. Poravnavi iz postopka 
mediadje ustanovili Komisi-
jo za nadzor zapiranja odla-
gališča Tenetiše. "Nadzomje-
mo način in potek zapiranja 
obstoječih polj na deponiji 
ter odpravo morebitnih 
škodljivih posledic že zaprtih 
polj na okolje. Sodelujemo 

pri vzorčenjih in monitorin-
gu odpadnih voda, zraka, 
podzemnih voda in imamo 
pravico zahtevati preverjanje 
rezultatov vzorčenj pri neod-
visnih izvajalcih. Dogovorje-
no je, da stroške vzorčenja 
krije Komunala Kranj. Člani 
Komisije smo imeli strokov-
no voden ogled deponije, ko 
so nam tudi predstavili pro-
jekt zapiranja južnega bloka 
polja B proti naselju Mlaka. 
Ene od sej Komisije se je 
udeležil direktor Komunale 
Kranj Ivan Hočevar, ki nam 
je predstavil sistem nove či-
stilne naprave, odplinjeva-

nja, čiščenja podzemnih 
voda in projekt zbirnega cen-
tra," je povedal član Komisije 
Marjan Jerele. 

Kranjski podžupan Stane 
Štraus je povedal, da še ni 
znano, kam bodo odvažali 
odpadke po 15. juliju. "Aktu-
alen je Kovor, ki je predviden 
v operativnem programu kot 
lokadja, na kateri se odlagajo 
odpadki. Pogovori potekajo 
še na nekaterih drugih loka-
cijah. Dlje bo ta lokacija, 
dražji bo odvoz odpadkov. 
Z a č ^ bomo tudi ločeno zbi-
rati biološke odpadke," je po-
vedal Straus. 

Potreb po znižanju plač ni 
Nekateri sindikati ukrepe vlade podpirajo, drugi menijo, da bodo pomagali le lastnikom, delavcem pa ne. 

B O Š T J A N B O G A T A J 

Kranj - "Posledic skrajševa-
nja delovnega časa ne smejo 
nositi plače delavk in delav-
cev," je v sredo ob sprejema-
nju zakona o delnem sub-
vendoniranju polnega delo-
vnega časa povedal Dušan 
Semolič, predsednik Zveze 
svobodnih sindikatov Slove-
nije. Rajko Bakovnik, njegov 
kolega iz Sveta gorenjskih 
sindikatov, pa meni, da gre-
do ukrepi v pravo smer, a še 
niso zadostni: "Podpiramo 

usmeritev v ohranjanje delo-
vnih mest, hkrati pa v spora-
zimiih s podjetji vztrajamo, 
da krize lastniki ne smejo va-
liti na pleča zaposlenih." 

Na znižanja plač v gorenj-
skih sindikatih ne bodo pri-
stajali, saj to veSpoma ni po-
trebno, odgovomo pa bodo 
sprejeli tak ukrep, vendar 2 
zagotovilom menedžerjev, 
da bodo delavd v boljših ča-
sih tokratni primanjkljaj do-
bili nazaj. "Pričakujemo na-
daljnje ukrepe vlade oziroma 
države, ki bodo zagotovo tež-

ji, saj bi morali poseči tudi v 
lastninske pravice oziroma 
pričakujemo močnejšo nad-
zorno funkdjo države," po-
jasnjuje Bakovnik. 

Po raziskavi med članicami 
Sveta gorenjskih sindikatov je 
le peščica podjetij skrajšala 
delovni čas, v večji meri pa je 
prisotaa prerazporeditev de-
lovnega časa. "Tudi 36-umi 
tedenski delovnik je pohi de-
lovni čas in gredo delavcem 
enake pravice kot ob 40-
urnem delovniku, pri 32-
umem delovniku pa se (poleg 

plače) skrajšuje tudi delovna 
doba. Kako bo ta problem re-
šil zakon, še ne vemo," pravi 
predsednik. Kazalec klime go-
renjskega gospodarstva je v 
zadnjem trimesečju leta 
2008 šel navzdol (za januar 
še ni podatkov), vendar znajo 
v podjetjih povedati, da je dela 
dovolj, ostaja le še strah pred 
prihodnos^o. Nekateri lastni-
ki in direktorji krizo tudi izko-
riščajo, pravi Bakovnik, saj bi 
delavcem kljub dobremu po-
slovanju in enakem obsegu 
dela radi plače znižali. 

KOMENTAR 
S T O J A N S A ) E 

Drage sobe samevajo 
mija lani smo ob napo-
vedi odprtja Doma starej-
ših občanov Naklo zapi-
sali, da občina Naklo 

uspešno končuje največjo na-
ložbo v štirinajstih letih ob-
stoja. Pred občinskim praz-
nikom je župan Janez Štu-
lar prerezal trak na vratih 
doma. Napovedal je, da bodo 
dom vselili septembra. Po-
zneje se je ta rok zamaknil 
proti koncu leta in v januar 
loac). Žal je tudi danes dom 
še vedno prazen. 

In kaj je razlog za zamu-
do? Odgovorov je več, vsi pa 
izvirajo iz ene težave. Dom v 
Naklem je v lasti občine in 
zasebnikov. Ker gre za edin-
stven primer, je dogovor obči-
ne z izvajalcem javne službe 
oskrbe stanovalcev zapleten. 
Za pojasnitev te situacije se 

je treba vrniti na začetek. Je-
seni 2006 je Občina Naklo 
podpisala pogodbo s podjet-
jem Gradbinec GIP Kranj 
za gradnjo glavnega dela 
stavbe s 26 posteljami za po-
trebe občine. V dru^ fazi so 
načrtovali gradnjo prizidka 
z 20 posteljami za druge 
uporabnike, kar naj bi delno 

financirala država. Čeprav 
je šlo le za obljubo, se je obči-
na odločila za gradnjo celo-
tne stavbe naenkrat zaradi 
zmanjšanja stroškov. Denar 
je založil izvajalec del, ki je 
dom dogradil lansko pomlad. 
Daje občina plačala dolg, je 

morala najeti 776 tisoč evrov 
dolgoročnega posojila in pro-
dati ij postelj v domu. Ponu-
dila jih je državi, a ta zanje 
ni našla denarja. Zato je 
prodala postelje zasebnikom. 
To je storila v dogovoru z mi-
nistrstvom za delo, družino 
in socialne zadeve, a je zašla 
v težave pri določanju cene 
oskrbnega dne z izvajalcem 
oskrbe. Občina Naklo ni na-
šla skupnega jezika z Do-
mom upokojencev Kranj, že 
več kot pol leta pa išče skup-
ne rešitve tudi z Domom sta-
rejših občanov Preddvor. 

Nihče ne upa napovedati, 
kdaj bo dom v Naklem res do-
bil prve stanovalce. Čeprav je 
prazen, nastajajo stroški. Ker 
so nenaseljene sobe najdraž-
je, bo vetjetno izračun o ce-
nejši gradnji doma v enem 
zamahu kmalu na ničli. Pri 
tem ni mogoče kriviti le drža-
ve, ki ni odvezala mošnjiika! 
Občina bi morala vztrajati 
pri prvotnem projektu in za-
četi gradnjo dodatnih postelj 
šele tedaj, ko bi dobila denar. 
Verjetno pa se eden od odgo-
vorov na začetno vprašanje 
skriva tudi v razkošju doma. 
Dom s 46 posteljami je Obči-
no Naklo stal okrog j,8 mili-

jona evrov. Pred nedavnim 
odprti Dom sv. Martina v bo-
hinjski občini za 65 starost-
nikov cenijo na 4,3 milijona 
evrov. Zgradili in odprli so ga 
v manj kot letu dni. 
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GORENJSKA 

KRATKE NOVICE 

TRŽIČ 

Novi člani komisije in sveta 

Nekdanji občinski svetnik v Tržiču Vincenc Peme je bil tudi 
član Komisije za mandatna vprašanja, volitve In imenova-
nja. Po njegovem odstopu je komisija pozvala politične 
stranke in liste v Tržiču, naj predlagajo novega kandidata. 
Dobila je dva predloga, občinskemu svetu pa je predlagala, 
naj potrdi za novo članico v komisiji Marijo Močnik iz Kri-
žev. Občinski svet je na seji decembra ta predlog sprejel. 
Obenem je imenoval dva nova člana v svetu javnega vzgoj-
no-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Tržič. To sta 
Jan«z Ančimer iz Bistrice pri Tržiču In Primož Meglič iz Pa-
lovič. S. S. 

TRŽIČ 

Sankaiko tekmovanje 

Športno društvo Jelendol-Dolina organizira v nedeljo, i8. ja-
nuarja, ob 11. uri sankanje na progi pot na Vetrh-Medvodje. 
Tekmovanje bodo upoštevali pri točkovanju ekip in posa-
meznikov v Tržiških športnih igrah, zato bo potekalo po raz-
pisnih kategorijah. Prijave bodo sprejemali pol ure pred pri-
četkonn tekmovanja. Prijavnina za.odrasle je pet evrov, otro-
ci pa tekmujejo brezplačno. Vsakemu tekmovalcu bodo 
organizatorji postregli s čajem. S. S. 

jeSENICE 

Kadrovske okrepitve na jeseniški občini 

Na Občini jesenice so dobili novo vodjo oddelka za gospo-
darstvo. To je postala Edita Cranatir Lapuh, ki je doslej de-
lala na Regionalni razvojni agenciji Gorenjske BSC Kranj. 
Prejšnja vodja oddelka Boža Kovač je že pred časom ustano-
vila zasebno podjetje. Na Občini pa bodo dobili tudi nove-
ga vodjo Komunalne direkcije, ki bo zamenjal Tomaža Vid-
marja, ki se bo aprila upokojil. Za njegovega naslednika je 
bil izbran Marko Markelj iz Radovljice, ki trenutno še dela 
kot samostojni podjetnik na področju gradbenega projekti-
ranja in svetovanja. U. P. 

CERKgE 

Kos čaka na cerkljanske svetnike 

Od občinskih svetov v Škofji Loki, Železnikih, Šenčurju in 
Cerkljah samo slednji še nI obravnaval dopisa komisije za 
preprečevanje korupcije, da je njihov župan Franc Čebuij z 
udeležbo na izletu v Španijo maja 2007 kršil zakon o prepre-
čevanju korupcije, ker da je sprejel darilo v višini najmanj 
709 evrov, kar presega zakonsko dovoljeno vrednost daril. 
Ker bi morali vsi štirje občinski sveti komisiji poslati poroči-
lo o izvedenih ukrepih najkasneje do 12. januarja, smo se pri 
cerkljanskem županu Francu Čebulju pozanimali, zakaj v 
postavljenem roku ni sklical seje občinskega sveta. "Redna 
januarska seja občinskega sveta bo 28. tega meseca in tedaj 
bodo občinski svetniki tudi obravnavali dopis protikorupcij-
ske komisije. O tem sem obvestil tudi predsednika komisije 
Draga Kosa. Sklicevanje izredne seje samo zaradi obravna-
ve dopisa Kosove komisije se ml zdi nepotrebno razmetava-
nje denarja," je odgovoril Čebuij. S. Š. 

Nekdanji stavbi Peka prodajajo 
občina Tržič se je odločila, da bo prodala nekdanja Pekova obrata PCP in PUR. Prvi je ocenjen na 
293 tisoč evrov, drugi pa na skoraj 202 tisoč evrov. 

S T O J A N S A J E 

Tržič - Eden od dljev Strategi-
je razvoja občine Tižič v letih 
2008-2020 je pospeševanje 
podjetništva. Med ukrepi za 
doseganje tega dlja je promo-
cija opi^ščenih zgradb na ob-
močju za proizvodnjo. Z njim 
želijo zagotavljati ustrezne 
poslovne in skladiščne pros-
tore za podjetja in obrtnike, 
kar so zapisali tudi v Progra-
mu ravnanja s stvarnim pre-
moženjem Občine Tižič. 

Vodstvo tržiške občine se 
je že lani odločilo, da bo pro-
dalo nekatere opuščene ob-
jekte podjetja Peko, ki jih je 
država v preteklosti prenesla 
v njeno last. Na decembrski 
seji je občinskemu svetu 
predlagala prodajo dveh 
stavb. Prva je poslovna stav-
ba nekdanje družbe PGP v 
tovarniškem kompleksu 
Peko. Gre za dobrih 908 
kvadratnih metrov prostorov 
v kleti, pritličju in mansardi. 
K temu spada še 9 6 4 kva-
dratnih metrov zemljišč. Iz-

Občina Tržič prodaja tudi prostore obrata PGP (na sliki levo) pod nekdanjo upravno 
stavbo podjetja Peko. 

hodiščna cena za vse premo-
ženje je 293 tisoč evrov. Edi-
no svetnik SDS Pavel Rupar 
je oporekal prodaji, češ da 
gre za darilo, ne pa odkup 
premoženja. Župan Borut 
Sajovic je pojasnil, da gre za 
stavbo v propadajočem sta-
nju. Edini najemnik jo želi 
kupiti, obnoviti in preseliti 
tja svoje podjetje, Id bo z raz-

vojem zagotovilo nova delo-
vna mesta. Občina mora za-
gotavljati prihodke tudi tako, 
da bo lahko uresničila po-
membne naložbe. 

Julija lani so že skušali 
prodati nekdanji Pekov obrat 
PUR v starem delu Tržiča. 
Gre za del poslovnega kom-
pleksa, do katerega je dostop 
možen s Koroške ceste po 

ozki Usnjarski ulici. Ker jav-
no zbiranje ponudb ni bilo 
uspešno, so sklenili znižati 
izhodiščno ceno za deset od-
stotkov. Občinskemu svetu 
so predlagali prodajo tega ob-
jekta za 2 0 1 . 9 5 6 evrov. Ve-
čina se je strinjala, da Občina 
Tržič objavi javno zbiranje 
ponudb za odkup obeh ne-
premičnin. 

Varčevali bodo pri razsvetljavi 
v občini Gorje bodo s prenovo javne razsvetljave znižali porabo električne energije za 40 odstotkov. 

MATEJA R A N T 

Gorje - Občina Gorje je mi-
nuli teden podpisala pogod-
bo s podjetjem El-tec Mulej, 
s katero so se zavezali, da 
bodo znižali porabo elek-
trične energije za javno raz-
svetljavo za 4 0 odstotkov. 
Tako so po besedah župana 
Petra Torkarja ena prvih ob-
čin v Sloveniji, ki so se odlo-
čile za pogodbeno zagotav-
ljanje prihrankov pri elek-

trični energiji za javno raz-
svetljavo. 

Za nov režim javne raz-
svetljave naj bi poskrbeli v 
roku dveh mesecev, naložba 
pa naj bi bila vredna 95 tisoč 
evrov. "Sami tako obsežne 
naložbe ne bi zmogli. Tako 
pa bomo ob prihranku elek-
trične energije dobili tudi 
novo javno razsvetljavo," je 
pojasnil Peter Torkar. Elek-
trično energijo naj bi prihra-
nili z napredno tehnologijo 

daljinskega nadzora in 
upravljanja svetlobnega 
toka svetilk, s č imer bodo 
zagotovili optimalno osvetli-
tev uporabnih površin, in si-
cer kolikor in kadar je treba. 
"To bomo dosegli z name-
stitvijo senzorjev, Id zazna-
vajo gibanje in podobno," je 
razložil Torkar. Poleg fi-
nančnih prihrankov, še do-
daja Torkar, se bodo zmanj-
šali tudi izpusti toplogred-
nih plinov za 14 ton ogljiko-

vega dioksida na leto. Hkra-
ti z izvedbo ukrepov za 
zmanjšanje porabe električ-
ne energije načrtujejo tudi 
posodobitev celotne cestne 
razsvetljave v skladu z ve-
ljavnimi predpisi, kar po-
meni, da svetilke svetlobno 
ne onesnažujejo okolice. 
"To je dodatna pridobitev 
občine Gorje, ki je uveljav-
ljena kot ekološko in turi-
stično usmerjena občina," 
je končal Torkar. 

Hiša Kulture GG 

K U L T U R N E TEME 

vsako tretjo sredo ob 18. uri 
v avli Gorenjskega glasa 

Na prvem letošnjem druženju bomo odprli razstavo "Poti, poti, poti..." 
Srečali se bomo v sredo, 21. januarja 2009, ob 18. uri. Večer bo posvečen 
novi popotnišlfi knjigi avtorja Zdravita Kaitneltarja, profesorja, 
predavatelja, radovednega popotnika in avtorja številnih leposlovnih knjig. 
Knjigo je z mojstrskimi ilustracijami opremil akademski slikar 
Zmago Puhar. Odprtje razstave originalnih ilustracij in pogovor z avtorje-
ma bo vodila Petra Puhar Kejžar. 
Prijazno vabljeni. Gorenjski GlaS 

JESENICE 

Promocijski film Jesenic 

Občina Jesenice je pred kratkim izdala promocijski film z 
naslovom Jesenice - mesto priložnosti. V filmu nastopajo 
nekateri-Jeseničani, od gospodarstvenikov, kulturnikov do 
športnikov. Film traja 22 minut, scenarij so napisali Žiga 
Fon, Božena Ronner in Blaž Račič, Izdelali pa so v produkci-
ji Videofon. Kot je povedala Božena Ronner iz kabineta žu-
pana, so bili pri pripravi filma prijetno presenečeni, ko so 
ugotovili, koliko zanimivega imajo na Jesenicah pokazati. "S 
takšnim filmom lahko občino predstavimo bolje kot z nekaj-
urnim predavanjem," je dejala Ronnerjeva. V bodoče bodo 
pripravili še kratke, dve- ali triminutne filmčke, ki bodo na 
ogled tudi na spletu. U. P. 

KRAN) 

Drsalna predstava na ledu 

Na in ob kranjskem mestnem drsališču nasproti Gimnazije 
bo jutri, v soboto, še bolj živahno kot druge dni. Ogledati si 
bo namreč mogoče zanimivo drsalno predstavo, ki so jo dr-
salci skupine Lucky Lookers on Ice poimenovali Ledeni 
dnevnik. Predstava se bo začela ob 19. uri. V. S. 



GORENJSKA 

Omet pada na nogometaše 
Kljub ob l jubam kranjski nogometaši še vedno t renira jo v nemogoč ih razmerah, mrazu in bojazni, kaj 
se j i m bo zruš i lo na glavo. 

VILMA STANOVNIK 

Kranj - Zgodba iz slačilnic ob 
kranjskem nogometnem 
stadionu ni nova, vsako leto 
pa je bolj žalostna. Tragična 
še ni, nogometaši pa vse glas-
neje opozarjajo, da se bojijo 
tudi tega. "Objekt je zrel za 
rušenje že desetletje in seda-
nja oblast Damijana Pemeta 
je obljubila reševanje proble-
ma. To, kar se dogaja tu 
spodaj, je podobno koncen-
tracijskemu taborišču in fan-
tom bi bilo treba čestitati, saj 
je ob hudem mrazu te dni še 
slabše kot sicer. Fantje treni-
rajo v za športnika in človeka 
nedostojnih razmerah v Slo-
veniji leta 2009. Objekt je 
star 45 let in nima nobenega 
ogrevanja. Kot posmeh se 
nam zdi deset metrov odda-
ljen olimpijski bazen, od ko-
der nam vsa ta leta niso na-
peljali niti vročevoda. Recesi-
ja kaže, da bo še slabše, če ob-
jekt zgrmi na športnike, pa 
bo katastrofa. Čakamo na od-
govore, kdaj bo ta sramota 

Kopalnica brez ogrevanja pri ničli ali še kakšni stopinji pod njo, slačilnice brez grelnih 
teles, le z Improviziranim ogrevanjem, hodniki in vsi drugi prostori kot ledenice... takšna 
je podoba prostorov v športnem centru Kranja. / foio: cotaid Kavuj 

kranjskega in slovenskega 
športa postala preteklost, a se 
mi zdi, da bo potreben javen 
protest, da se ]x) kaj zgodilo," 
pravi direktor ND Triglav 
2000 Miran Šubic. 

Obljube o gradnji ali pre-
novi prostorov so že stare in 
delno bo probleme (vsaj za 

mlade) rešila nova mala tri-
buna s slačilnicami, kar pa ne 
spremeni dejstva, da je Šport-
ni center Kranj postal s pro-
padajočimi stopnišči, odpa-
dajočim ometom, vlago in 
vsem drugim katastrofalna 
podoba športa v gorenjski 
prestolnici. Kranjčani so na-

mreč lani na državnem razpi-
su za evropska sredstva za 
gradnjo nove dvorane, slačil-
nic in tribun izpadli, tako da 
je vprašanje, kdaj se bodo raz-
mere vsaj za silo izboljšale. 
Upati je le, da prej, preden se 
bo na koga zrušil strop ... Za 
zdaj odpadajo le kosi ometa. 

S kupončkom do 
novega avta 
SUZANA P. KOVAČIČ 

Kranj - Marjana Dobnik Hra-
šar z Gomilskega je prejem-
nica avtomobila Skcnii Fabia 
Šport iz nagradne igre, kd je 
konec leta potekala v Planetu 
Tuš v Kranju v sodelovanju z 
Avto hišo Vrtač Kranj. Urad-
na predaja vozila je bila v po-
nedeljek v prostorih Avto hiše 
Vrtač v Stražišču pri Kranju. 

Dobnikova je povedala: "Vra-
čala sem se iz Kranjske Gore, 
pa sem se ustavila še po naku-
pih v Planetu Tuš v Kranju, 
kjer sem oddala nagradni ku-
pon. Prijetno sem bila prese-
nečena, ko sem na dom dobi-
la pošto z obvestilom, da sem 
bila izžrebana. Pravzaprav mi 
je kar vzelo sapo... Nad avtom 
sem navdušena in mi bo še 
kako prišel prav." 

Od leve: vodja pospeševanja prodaje v Engrotušu Klavdija 
Sluga, Marjana Dobnik Hrašar, vodja prodaje Škoda v 
Avto hiši Vrtač Kranj Sebastjan Virant 
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GORENJSKA ' 

ŠKOFJA LOKA 

Župan Draksier: dobili smo gradbeno dovoljenje 

Večina županov gorenjskih občin na novoletni sprejem po-
vabi v zadnjem mesecu leta, loški župan Igor Draksier pa se 
je že pred časom odločil, da so za takšno druženje bolj 
primerni dnevi po praznikih. Povabljenci loškega župana so 
se minuli torek zvečer zbrali v obnovljenih prostorih seve-
rovzhodnega stolpa Loškega gradu, kjer so v kulturnem delu 
programa lahko prisluhnili tudi ubranem petju Slovenskega 
okteta. Kot je povedal gostitelj, bo letošnje leto za razvoj 
občine zelo pomembno, saj so končno dobili pravnomočno 
gradbeno dovoljenje za gradnjo najzahtevnejšega dela 
poljanske obvoznice, tako da naj bi se težko pričakovana 
gradnja začela že v tem letu. Prav tako riaj bi že do občin-
skega praznika dobili prenovljeno kristalno dvorano oziro-
ma Sokolski dom, sponniadi pa naj bi bila zgrajena tudi 
športna dvorana na Trati. "Načrtov in dela nam ne manjka, 
dobro pa se zavedam, da nam lahko uspe, če bomo vsi 
dihali za našo občino," je poudaril župan Igor Draksier. V. S. 

Loški župan Igor Draksier je posebno pozornost namenil 
povabljenkam, med njimi tudi podžupanji Mirjam jan Blažič 
in direktorici SKB Poslovne enote Gorenjska Irini Peternel. 

PREJEU SMO 

Odnosi, ki nas 
bodo združevali 

v časopisu Gorenjski glas je 
bil dne 2S. novembra 2008 
objavljen članek pod naslo-
vom Nerazčiščeni odnosi med 
hord, v katerem je bila tudi 
izjava predsednika organiza-
cije ZB Boh. Bistrica, v kate-
ri trdi, da jaz v organizaciji 
povzročam težave in da sem 
v sporu z več člani. 

Trenutno je res nekaj neso-
glasja, vendar moram pove-
dati, da seje vse skupaj zače-
lo na zadnjem občnem zbo-
ru, ko sem postavil vprašanje, 
zakaj v poročilu ni bila niti z 
besedo omenjena oziroma ob-
ravnavana tudi moja zadeva. 
Odgovorila mi je gospa Ivan-
ka Kovačič in sicer tako, da 
me je obtožila laži, češ da si 
nekaj izmišljujem, kar ni res. 
Za svoje trditve imam doka-
ze, uradno potrjene izjave, ki 
govorijo meni v prid. Ker sem 
na občnem zboru želel o tem 
razpravljati oziroma predoči-
ti te izjave, me je gospod Ja-
nez Kovačič nesramno preki-
nil in mi zakričal, da tega 

pač ne bomo poslušali ter za-
ključil občni zbor. 

Glede moje zahteve po pri-
znanju statusa veterana je bilo 
po izjavah nekih prič ugotov-
ljeno, da do njega ni$em upra-
vičen. Jaz pa imam v rokah 
potrjene izjave prič, ki govorijo 
prav nasprotno. Želim, da se 
resnica o tem obdobju in delo-
vanju vsakega izmed nas pri-
kaže tako, kot je bilo, in ne 
tako. kot nekaterim to ustreza. 
Pričakujem odgovor! 

Na občni zbor, ki bo vjanu-
aiju 200Q, je treba povabiti 
predsednika G.O. odbora Zve-
ze združenj borcev Slovenije 
gospoda Grčaija ali njegovega 
namestnika, predsednika 
Združenj borcev Bled, Bohinj, 
Gorje in Radovljica gospoda 
Ivana Cerkovnika, župana 
občine Bohinj gospoda Franca 
Kramarja in poslanca držav-
nega zbora gospoda Antona 
Vrha ter predstavnika tiska -
novinarja. Gospa Ivanka Ko-
vačič naj na občni zbor prine-
se ves arhiv v zvezi s tem. Za 
vse naSteto naj poskrbi predsed-
nik gospod Franc Repinc. 
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Že leta podstavljajo vedra 
* 

Streha podružnične šole v Dražgošah že vrsto let pušča, dotrajane so tudi druge šolske stavbe 
v občini Železniki. 

A N A H A R T M A N 

Dražgoše - V podružnični 
šoli Dražgoše se že vrsto let 
soočajo s puščanjem strehe 
in zamakanjem. Tudi zad-
njo jesen so morali podstav-
Ijati vedra, enokapno streho 
z zelo majhnim naklonom 
pa so nato pokrpali med 
božično-novoletnimi prazni-
ki. "Ta problem se pojavlja 
že 25 let, vsa leta nam po ma-
lem teče v šolo. Streho vsakič 
za silo pokrpajo, da je potem 
nekaj časa mir," je težave 
opisala |ana Lušina, vodja 
šole v Dražgošah. Kot je po-
jasnil ravnatelj Franc Rant, 
je bila nazadnje za puščanje 
kriva razpoka v pločevini: 
"Ponavadi je šlo za poškod-
be, ki so bile posledice zmr-
zali ali časa. Pozimi streha 
večkrat pušča, ker se nad njo 
naredi ledena plast, ki pre-
prečuje odtekanje vode, ki 
tako pod pločevinasto streho 
odteče v notranjost šole. Sko-
raj vsako zimo moramo tako 
sneg s strehe ročno odstra-
njevati. Vse težave so posle-
dica neprilagojenosti arhi-
tekture stavbe vremenskim 
razmeram; šola ima namreč 
položno streho." 

A težave s šolo v Dražgo-
šah niso edine. Po besedah 
ravnatelja le ena od šestih 
stavb, ki jih upravlja Osnov-
na šola Železniki, ne potre-
buje večjih vlaganj v vzdrže-
vanje. "Na drugih stavbah se 
pogosto pojavljajo okvare, ki 
zahtevajo večja vlaganja, 
Tako smo denimo predlani 
morali začeti menjati okna 
v matični šoli, ker so se do-
besedno sama začela podira-
ti. Težave z zamakanjem 

Podružnična šola v Dražgošah, ki jo v tem šolskem letu obiskuje 17 učencev, potrebuje novo 
streho. / Foto: Camil Kavii< 

smo do nedavnega imeli v 
podružnici Selca, še vedno 
pa so v matični šoli. V zelo 
slabem stanju je tudi streha 
šole v Davči," je še povedal 
ravnatelj in dodal, da bo za 
primemo vzdrževanje šol-
skih stavb treba zagotavljati 
mnogo več sredstev kot do-
slej. "Edini smotrn in eko-
nomsko utemeljen način re-
ševanja teh problemov bi 
bila celovita obnova teh 
stavb. Občinski svetniki se 
bodo morali odločiti, aU je 
zagotovitev dostojnih raz-
mer za vzgojo in izobraževa-
nje naših otrok prednostaa 
naloga občine Železniki ali 
pa le nepotrebna poraba ob-
činskih sredstev." 

Župan Mihael Prevc pravi, 
da bo sanacija dotrajanih 
šolskih stavb v prihodnje 
eden največjih in najdražjih 

zalogajev v občini Železniki, 
vendar pa bo zaradi tega 
treba zmanjšati druge inve-
sticije, verjetno sredstva za 
asfaltiranje občinskih cest, 
za kar so v zadnjih letih 
namenjali precej denarja. 
"Streha na šoh v Dražgošah 
ne sme več puščati, ker je 
pouk v takšnih razmerah ne-
varen, ne nazadnje je voda 
tekla blizu električne nape-
ljave. Razmišljamo, da bi se 
rekonstrukcije šole v Draž-
gošah lotili v več fazah; prva 
bi bila gradnja klasične 
dvokapne strehe, ki je pred-
videna v idejnem projektu, 
kasneje pa bi šola dobila tudi 
telovadnico. Čaka nas tudi 
štiri milijone evrov vred-
na rekonstrukcija osrednje 
šole v Železnikih. Kdaj se 
je bomo lotili, je odvisno od 
razpisov za državna sred-

stva, saj brez pomoči drža-
ve ne bomo mogli iti v tali-
no obnovo," je še povedal 
Prevc. 

Medtem ko torej župan 
predlaga postopno obnovo 
dražgoške šole, pa se krajev-
na skupnost in ravnatelj zav-
zemata za takojšno izdelavo 
celotaega projekta obnove, o 
čemer so se pogovarjali na 
torkovem sestanku, ki ga je 
sklicala KS. Po besedah 
predsednika Marka Kosa je 
bil nujen, saj je neizbežna 
obnova celotne šole, ne 
samo strehe, ki pa je trenut-
no v resnici največji pro-
blem: "Prevladalo je mne-
nje, da je najbolje proučiti 
možnost takojšnjega pristo-
pa k izdelavi celotnega pro-
jekta. Na to temo bo župan 
v desetih dneh sklical sesta-
nek s projektantom." 

Krajani za nov vrtec na stari lokaciji 
Krajani KS Smlednik so na zboru krajanov glasovali o lokaciji novega vrtca. Kar tri četrtine prisotnih 
so podprle gradnjo na stari lokaciji v Valburgi. 

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

Smlednik - Pisali smo že o 
zapletih glede lokadje za nov 
vrtec v Smledniku. Občina 
Medvode je nov vrtec načrto-
vala zgraditi pri osnovni šoli, 
s čimer se je s sklepom stri-
njal tudi svet KS Smlednik. 
Vsi pa niso bili takšnega 
mnenja in so ustanovili ci-
vilno iniciativo za gradnjo 
vrtca na sedanji lokaciji, ki 
naj bi bila primemejša in bi 
otrokom zagotavljala boljšo 
kvaliteto bivanja. In kot kaže. 
so uspeli. 

V torek je v osnovni šoli v 
Smledniku namreč na temo 
lokadje novega vrtca potekal 

delni zbor občanov. Civilna 
iniciativa je zanj zbrala do-
volj podpisov, tako da ga je 
župan Medvod moral sklica-
ti. Rezultat glasovanja je na-
kazala že sama razprava, saj 
so se skoraj vsi razpravljalci 
bolj nagibali k prepotrebni 
gradnji novega, petoddelč-
nega vrtca na stari lokaciji. 
To je pokazalo tudi glasova-
nje. Od 1498 upravičencev 
je glasovnice oddalo 160 
krajanov. Za staro lokadjo v 
Valburgi jih je bilo 119, za 
lokacijo pri šoli pa le 40. 
Ena glasovnica je bila neve-
Ijevna. "Krajani so več kot 
jasno izrazili svojo voljo in 
pokazali, da jim je mar za 

kvaliteto bivanja. Civilna ini-
ciativa je pripeljala najdlje, 
kolikor je mogla, izpolnila je 
svojo nalogo, to je, da je po-
dala dokončno mnenje kra-
janov. Upam, da bo ta volja 
tudi upoštevana," je bil za-
dovoljen Nejc Smole, član 
civilne inidative. Župan 
Medvod Stanislav Žagar pa 
je povedal: "Po normativih 
bi vrtec lahko zgradili na 
obeh lokadjah, krajani so se 
odločili za lokadjo v Valbur-
gi. To kaže, da ljudje na vasi 
živijo drugače z javnimi ob-
jekti kot drugje v mestih, 
kjer želijo, da se javni objek-
ti umaknejo stanovanjske-
mu delu naselja. Tudi pripo-

ročilo ministrstva je, da se 
javni objekti koncentrirajo. 
Mi smo temu sledili. Kraja-
ni so se odločili drugače, kar 
je povsem legitimno, in to 
bomo spoštovali." 

Nov vrtec bo treba zgradi-
ti čira prej, saj je sedanji v 
zelo slabem stanju. Dobili 
so že celo odločbe inšpekdj-
skih služb, ki so trenutno 
zadržane, a v primeru, da ne 
bodo ukrepali, se lahko zgo-
di celo, da bodo vrtec morali 
zapreti. Kdaj vrtec bo, bo 
znano bo sprejetju proraču-
na občine Medvode za letoš-
nje in prihodnje leto, kar naj 
bi se predvidoma zgodilo 
sredi februarja. 
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Močna ekipa veliko obeta 
Naša reprezentanca v deskanju na snegu je včeraj ponoči odpotovala v Korejo, kjer bo med 17. in 25. 
januarjem svetovno prvenstvo v deskanju na snegu. 

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

Kranj Športno središče 
Sungvu v provind Gangvon 
bo od jutri naprej gostilo naj-
boljše deskarje na svetu. Alp-
ski deskarji se bodo pomeri-
li v paralelnem veleslalomu 
in paralelnem slalomu, de-
skarji prostega sloga pa v 
snežnem žlebu ter skokih 
prostega sloga, prav tako pa 
bodo v Koreji nastopili naj-
boljši v deskarskem krosu. 

Slovenska zasedba je na 
pot proti Koreji krenila že v 
četrtek ponoči, še prej pa je 
del eldpe svoja pričakovanja 
na letošnjem največjem tek-
movanju predstavil na pri-
ložnostni tiskovni konferen-
ci. "Dobro smo trenirali, 
naše načrtno delo pa potrju-
jejo tudi rezultati zadnje tek-
me. Seveda upamo, da 
bomo iz Koreje prinesli tudi 
kakšno kolajno, čeprav se za-
vedamo močne konkuren-
ce," je povedal trener Giiles 
Jaquet, Švicar, ki je pred le-
tošnjo sezono prevzel našo 
alpsko deskarsko eldpo. Prvi 
favorit za visoko uvrstitev v 
njej je Rok Flander, ki bo v 
Koreji branil naslov sveto-
vnega prvaka v paralelnem 
veleslalomu in bron v para-
lelnem slalomu. "Se vedno 
čutim posledice pljučnice, 
kar se pozna zlasti pri fizični 
moči. Vendar je nov trener v 
e k i p prinesel veliko energi-

Trener Cilles jaquet, Marko Grilc, Rok Flander, Izidor Šuiteršič, jernej Demšar, Žan 
Košir in jure Hafner so se dobre volje podali proti Koreji. 

je, in to je pomembno tako 
zame kot za druge fante. Po-
stali smo res močno moštvo 
in na prvenstvu si obetam 
tudi težke boje s kolegi iz 
ekipe," je povedal Rok Flan-
der, ki bo nastopil v obeh 
alpskih paralelnih discipli-
nah, poleg njega pa bodo v 
paralelnem veleslalomu na-
stopali še Izidor Šiištaršič, 
Žan Košir, Jernej Demšar in 
Jure Hafiier, v slalomu pa se 
bodo za finale borili Žan Ko-
šir, Jernej Demšar in Rok 
Marguč, v obeh disciplinah 
pa bo nastopila tudi Glorija 
Kotnik, 

"To je moja prva sezona v 
svetovnem pokalu in vesel 
sem, da se je trener odločil, 
da grem tudi na Člansko sve-
tovno prvenstvo, čeprav tega 
letos še nisem pričakoval. 
Tako bom lahko nastopil pov-
sem sproščeno in morda mi 
lispe tudi dober rezultat," je 
povedal aktualni mladinski 
svetovni prvak v paralelnem 
veleslalomu, Škofjeločan Jure 
Ha&er. 

Poleg alpskih deskarjev 
bodo v Koreji v prostem slogu 
nastopili Matevž Petdc, Mar-
ko Grilc, Domen Bizjak in 
Matevž Pristavec, v snežnem 

žlebu Cilka Sodar in Klemen 
Flisar, v deskarskem krosu pa 
Mitja Mihič in (zaradi po-
škodbe še ni dokončno) Rok 
Rogelj. Vsi fentje in dekleti so 
si pot in bivanje v Koreji pla-
čali sami, zadnji hip pa jim je 
na pomoč s sponzorstvom za 
nadaljevanje sezone priskočil 
UPC. "Žal denarja na SZS ni, 
veliko težav imamo že s fi-
nanciranjem programov," je 
povedal direktor Jaro Kalan in 
ob odhodu na prvenstvo re-
prezentantom čestital za ne-
davne uspehe ter jim pred na-
stopi v Koreji izročil vsaj do-
bre Želje. 

Telemark smučarji 
na Kobli 
Jutri in v nedeljo bosta na Kobli tekmi 
svetovnega pokala v telemark smučanju. 

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

Kranj - V Bohinju so ta ko-
nec tedna zbrani najboljši te-
lemark smučarji na svetu. 
Na Kobli bosta namreč jutri 
in v nedeljo dve tekmi sveto-
vnega pokala, zadnji pred 
svetovnim prvenstvom, ki bo 
prihodnji teden potekal v 
Kreischbergu v Avstriji. 

Na startu na smučišču 
Ravne na Kobli bo več kot sto 
tekmovalcev in tekmovalk, ki 
se bodo jutri najprej pomeri-
li v sprintu, v nedeljo pa še v 
veleslalomu. Oba dneva bo 
start prvega teka ob 10., dru-
gega pa ob 13. uri. Vstopnine 
za ogled tekem ne bo. Vse 
dni bo potekal tudi pester 
spremljevalni program. Da-
nes organizatorji od 18. ure 
dalje vabijo na smufišče Se-

nožeta, kjer bo slovesno od-
prtje (nastopili bodo Godba 
Bohinj, mladi bohinjski ple-
salci, DJ Žiga, telemark smu-
čarji TK Kranj in klub Ta lese-
nih iz Krope), jutri od 18. ure 
dalje pa v dvorano Danica 
(nastop skupin Duble Tmble 
in Dej še'n litro). Na Kobli bo 
prvič v letošnji zimi nastopil 
tudi najboljši slovenski tele-
mark smučar David Primo-
žič. "Težko je karkoh napove-
dovati. Vem, da sem sposo-
ben dobrega rezultata in pri-
čakovanja so kot vedno viso-
ka. Zanimajo me samo stop-
ničke. Sploh pred domačim 
občinstvom si želim dobrega 
nastopa. Upam, da bo gledal-
cev čim več," je povedal tek-
movalec z Loma, ki je na tek-
mah svetovnega pokala doslej 
zmagal osemkrat. 

HOKEJ 

V Podmežaklo prihajajo Dunajčani 

Hokejisti v ligi EBEL igrajo v hitrem tempu. V torek je ekipa 
Acronija jesenic gostovala pri AIbi Volanu in izgubila 5 5 : 1 , 
že danes ob 19.15 pa v domači dvorani gosti moštvo Vienne 
Capitals.-V nedeljo Jeseničani gostujejo pri Grazu ggers. Ti-
lia Olimpija, ki je v torek doma premagala ekipo VSV 5 4 : 3 , 
bo danes gostovala pri AIbi, v nedeljo pa doma gosti KAC. V 
sredo so redni krog odigrale tudi ekipe v državnem član-
skem prvenstvu. Kranjski Triglav je pri Toji Olimpiji izgubil 
5 3 : 1 , Jesenice mladi so pri Alfi slavili o : i8, MK Bled pa so 
doma s 6 :3 premagali Mladost. Jutri, v soboto, bo ekipa Tri-
glava v dvorani Zlato polje ob 19. uri gostila moštvo Med-
veščaka, Mladi Jesenice gostujejo pri Mladosti, MK Bled pa 
pri Stavbarju v Mariboru. Kot vse kaže, pa naj bi te dni naši 
risi končno dobili tudi selektorja, to pa naj bi postal Ameri-
čan Johan Harrington. V. S. 

KEGLJANJE 

ŠKOFJA LOKA 

Najuspešnejša mlada Urška jenko 

Minuli konec tedna se je s finalnimi nastopi končalo Go-
renjsko prvenstvo v kegljanju posamezno in dvojicah. Naj-
uspešnejša je bila še kadetinja iz Škofje Loke, ki nastopa za 
ekipo Triglava, Urška Jenko, ki je osvojila oba naslova. Med 
dvojicami sta bili najboljši s Silvo Mravljak. Pri moških dvo-
jicah sta prvaka Slavko Hudolin in Franci Celeč. Janez Čerin 
(Ljubelj Tržič) pa je zmagovalec med posamezniki. M. F. 

V A B i U , PRIREDITVE 

Košarkarski spored - Del tekem 15. kroga lige UPC so košar-
karji že odigrali, ekipa Heliosa je z 7 1 : 91 zmagala na gosto-
vanju pri Hopsih. jutri, v soboto, TCG Mercator gostuje pri 
Zlatorogu. V 1 . SKL za ženske Triglav jutri gostuje pri Roga-
ški, Odeja KED pri ŽKK Konjice, HIT Kranjska Gora pri Ježi-
ci, Domžale pa so proste. V 1. B SKL bo ekipa Triglava go-
stovala pri Rogli vZrečah, ekipa Šenčurja CP Kranj pa bo ju-
tri ob 19. uri gostila Rudar Trbovlje. V 2. SKL - zahod bo eki-
pa Jesenic jutri ob 19. uri gostila Tolmin, Radovljica bo ob 
i8. uri gostila Krko mladi, Stražišče odhaja k Pingvinom 
Šmartno, Tinex Medvode pa k Idriji 2000. V. S. 

Rokometni spored - V i. A rokometni ligi za ženske bo eki-
pa Škofje Loke KSI v nedeljo ob 18. uri gostila ekipo Brežic. 
Tekma bo v dvorani na Podnu. V. S. 

FicorbalI spored • V 15. krogu članskega državnega prven-
stva za moške bo jutri v dvorani Poden v Škofji Loki ob 
19.30 InSport Škofja Loka gostil ekipo Žirov, Polycom Brlog 
bo v idrijski Modri dvorani ob 16. uri gostil ekipo Mali Princ 
iz Idrije, Borovnica in ELROD Škofja Loka se bosta pomeri-
la na Vrhniki ob 18. uri, Ljubljana pa bo ob 15. uri prekrižala 
palice z Bogojino 07. V nedeljo se bo v dvorani Vitranc v 
Kranjski Gori ob 18. uri vodilna ekipa Zelenci gostila ekipo 
Galaksa iz Železnikov (TV prenos na ATV). V. S. 

Tekma slovenske ženske floorbali reprezentance - V pripravah 
na kvalifikacijski turnir za nastop na ženskem svetovnem pr-
venstvu v floorballu, ki bo od 4. do 8. februarja potekal v Idriji, 
se bo slovenska ženska reprezentanca na prijateljski tekmi po-
merila z reprezentanco Avstrije. Tekma bo jutri, v soboto, v 
dvorani Vitranc v Kranjski Gori, začela pa se bo ob 14.30. V. S. 

Maraton Tamar - V organizaciji PD Pateče-Planica bo jutri, 
17. januarja, potekal četrti Maraton Tamar, druga tekma 
smučarjev tekačev v koledarju Slovenski maraton. Proga je 
dolga 21 km, start pa bo ob n . uri v Planici. Informacije: 
041/479 874 (Mezek) ali 031/584 292 (Brudar). M. B. 

Zimski duatlon na Gorjušah - V nedeljo, 18. januarja, bo na 
Gorjušah nad Bohinjem potekal 7. zimski duatlon, sestavljen 
iz 5 kilometrov teka po cesti in snegu (peš) in potem še 10 ki-
lometrov s smučmi. Start bo ob 11. uri na Gorjušah. M. B. 

Prvi JošTek - Podjetje Boltez v torek, 20. januarja, z začet-
kom ob 18. uri na Joštu nad Kranjem organizira prvi JošTek, 
sprint tek na izpadanje. Dolžina proge bo loo m s 30 m vi-
šinske razlike. Prijave bodo zbirali na startu (v vasi Javornik 
zavijete desno, sledi en kilometer strmega vzpona) med 
17.15 in 17.40, startnine pa ne bo. Informacije: Iztok Boltez 
(iztok@boltez.si, 041/647 509). M. B. 

Rekreativni hokejski turnir v Termah Snovik - Jutri, v sobo-
to, bo na naravnem drsališču v Termah Snovik potekal 
tradicionalni turnir trojk Pokal Terme Snovik. Organizatorji 
sprejemajo prijave do 13.30, več pa izveste po e-pošti 
damijan.rifl@terme-snovik.si. V. S. 

ODBOJKA 

BLED 

Blejci izgubili na Dunaju 

V ligi prvakov je ekipa odbojkarjev ACH Volleyja v sredo 
gostovala na Dunaju pri ekipi Aon hot Volleys in po slabi 
igri izgubila s 3 : o. V sredo ob 20.15 bodo Blejci v Tivoliju 
gostili Trentino Volley. V. S. 

O D B O J K A - T E K M A DVANAJSTEGA KROGA 1 . DRŽAVNE 

ODBOJKARSKE U C E RADENSKA CLASSIC 

V soboto, 17. januarja 2009, bo v ŠD Planina v Kranju 
ob 18. url tekma dvanajstega kroga odbojkarskega 
državnega prvenstva moških. Odbojkarji Astec Triglava 
se bodo pomerili z ekipo Calex Mir. Vabimo čim več 
navijačev na novo tekmo kranjskih odbojkarjev. 

gbd = 

ROKOMETNI KLUB SAVA KRANJ 
vabi na ogled rokometne tekme 

1. A DRŽAVNE ŽENSKE ROKOMETNE LIGE 

RK SAVA K R A N J in 
ŠD RŠ PIRAN 

v soboto, 17. 1. 2009, ob 20.00 uri 
v Športni dvorani na Planini! 

I^UniCredtBank Gorenjski Glas 

mailto:vilma.stanovnik@g-glas.si
mailto:iztok@boltez.si
mailto:damijan.rifl@terme-snovik.si


n simon.subic@g-§as.si 

NESREČE 

TRŽIČ 

Voznico zaneslo na klancu 

V torek popoldne se je v Tržiču hudo ponesrečil 6i-letni 
domačiri, sopotnik v osebnem vozilu, ki ga je vozila 56-
letna domačinka. Okoli 12.30 sta se peljala po Koroški cesti 
proti centru mesta Tržič. Med vožnjo po klancu navzdol ji je 
nasproti po svoji strani vozišča pravilno pripeljal 66-letni 
voznik osebnega avtomobila, prav tako doma iz Tržiča. 
Takrat je voznica sunkovito zavrla, njeno vozilo je pri tem 
zaneslo v desno, kjer je trčila v dvignjen betonski robnik 
in vogal stanovanjske hiše. Po trčenju je vozilo odbilo še v 
nasproti vozeči avtomobil. 6i-letnega Tržičana, sopotnika 
v vozilu povzročiteljice, so zaradi hudih ran reševalci odpeljali 
v Splošno bolnišnico Jesenice. 

JESENICE 

Med spanjem se je zastrupil s plinom 

V Kliničnem centru v Ljubljani se za življenje bori 44-letrti 
voznik tovornega vozila iz Poljske, ki se je na Jesenicah 
v noči na sredo zastrupil z ogljikovim monoksidom. Policija 
poroča, da je Poljak v torek na urejenemu parkirnemu pros-
toru na Jesenicah parkiral tovornjak in se odpravil na poči-
tek v njegovo kabino. Pri tem je vključil napravo za ogreva-
nje - vibasto, ki pa se je ponoči vžgala, kar je povzročilo 
zastrupitev voznika z ogljikovim monoksidom. V sredo 
zjutraj ga je v kabini našel sodelavec, ki je parkiral poleg 
njega, in takoj obvestil reševalce. Ti so ga najprej odpeljali v 
jeseniško bolnišnico, od tam pa v klinični center. Policisti 
znakov tuje krivde niso ugotovili. S. Š. 

KRIMINAL 

JESENICE 

Okradli gradbince 

V noči na ponedeljek je nekdo vlomil v gradbeni zabojnik in 
iz njega odnesel pnevmatsko udarno kladivo za gradbeni 
stroj. Gmotna škoda znaša dva tisoč evrov. 

ČRNIVEC 

Gostinec zalotil tatu 
Neznani storilec je v nedeljo okoli 15. ure nameraval v 
gostinskem lokalu ukrasti gospodinjske pripomočke, radio 
in motorno žago, a ga je še pravočasno zalotil lastnik. Tat je 
zbežal z osebnim avtomobilom Renault Espace svetlo 
modre barve, označen z registrskima tablicama celjskega 
območja. Policisti poizvedujejo za moškim, visokim okoli 
i8o centimetrov. Star naj bi bil od 25 do 30 let, je suhe 
postave, drobnega obraza, na glavi pa je imel temno kapo s 
šiltom. Oblečen je bil v temno jakno, okoli pasu je nosil tor-
bico. Vsi, ki bi osumljenega po opisu prepoznali, naj pok-
ličejo na številko 113. 

KRAN) 

Vzel fotoaparata 

Nekaj r>oči nazaj je nekdo vlomil v poslovni prostor na 
Maistrovem trgu v Kranju. Odnesel je menjalni denar in 
digitalna fotoaparata znamke Sony. Lastnika je oškodoval 
za okoli štiristo evrov. 

Vlomil v dve stanovanji 

Neznani storilec je pred dnevi vlomil v stanovanji na 
Kidričevi cesti v Kranju. Iz prvega je vzel za tisoč evrov zlat-
nine, iz drugega pa prenosna računalnika in zlate kovance. 
Lastnika je oškodoval za okoli dva tisoč evrov. 

LAHOVČE 

Iz avtomobila odnesel torbico 

V Lahovčah je nekdo vlomil v avtomobil in jo popihal z žen-
sko torbico. Lastnico je tat oškodoval za okoli 1500 evrov. 

DOMŽALE 

Vlomilci odnesli nakit 

Pred dnevi so neznani storilci vlomili v stanovanje v Dom-
žalah. Pri pregledu prostorov so našli nakit in ga tudi vzeli. 
Lastnika so oškodovali za okoli pet tisoč evrov. S. Š. 

Zidar le o lastninjenju 
Včeraj sta se na okrožnem sodišču v Kranju soočila nekdanji in sedanji direktor jeseniškega 
Dominvesta: jožef Zidar in Marjan Potočnik. Prvemu sodijo zaradi domnevne zlorabe položaja in 
ponareditve ali uničenja poslovnih listin, drugi je nastopil kot priča. 

S I M O N Š U B I C 

Kranj - Na kranjskem okrož-
nem sodišču so včeraj nada-
ljevali sodni proces zoper ne-
kdanjega direktorja jeseni-
škega podjetja Dominvest 
Jožefa Zidarja, obtoženega 
zlorabe položaja in pravic ter 
ponareditve ali uničenja po-
slovnih listin. Slednjega de-
janja je soobtožen tudi Mi-
roslav Oštir. Zidar naj bi po 
navedbah tožilstva med leto-
ma 2002 in 2004 kot direk-
tor Dominvesta pri poslova-
nju s tekočega računa pod-
jetja odrejal gotovinske dvi-
ge, pri tem pa navajal fiktiv-
ne stroške. Na ta način naj bi 
si pridobil za približno 63 ti-
soč evrov protipravne pre-
moženjske koristi. Na škodo 
Dominvesta naj bi si prav 
tako prilastil še dodatnih 
enajst tisoč evrov. S podpiso-
vanjem lažnih potnih nalo-
gov za službena potovanja 
naj bi storil tudi kaznivo de-
janje ponareditve poslovnih 
listin, pri tem pa je bilo pod-
jetje domnevno oškodovano 
za približno 21 tisoč evrov. 
Pri slednjem naj bi mu po-
magal soobtoženi Oštir. 

Sodišče je tako včeraj seda-
njega direktorja Dominvesta 
Marjana Potočnika pobaralo, 
ali kaj ve o domnevno spo-
rnem finančnem poslovanju 
direktorja Zidarja med leto-

ma 2002 in 2004, ko je bil 
sam vodja neprofitne stano-
vanjske organizacije v okviru 
Dominvesta. Potočnik je že 
preiskovalni sodnici pojas-
nil, da je malo pred drugo 
skupščino Dominvesta 23. 
decembra 2003 ugotovil, da 
obstaja bančna knjižica v 
hrarulnid Lon, izdana na fi-
zično osebo, s katere je lahko 
denar dvigal Zidar kot edini 
pooblaščeni. Po kasnejših 
ugotovitvah davčne uprave je 
s te knjižice Zidar nakazal 
podjetju Euroinfond skupaj 
17,8 milijona tolarjev za 
nakup lastniškega deleža v 
Dominvestu. Prav tako je 
kasneje izvedel tudi za ob-
stoj lažnih potnih nalogov. 
Na vprašanje, ali je morda 
obveščen, zakaj je soobtože-
ni Oštir podpisoval lažne na-
loge, je Potočnik odgovoril, 
da ve le toliko, da je Oštir 
podpisal nekaj lažnih nalo-
gov, ko pa so mu bili kasne-
je v podpis ponujeni še do-
datni potni nalogi, jih ni več 
želel podpisati. Zakaj je 
Oštir v prvem primeru pri-
volil v podpis, Potočnik ni 
vedel. "Davčna inšpekcija je 
sicer zaradi tega kasneje na-
ložil plačilo davčnih obvez-
nosti v višini 34 milijonov to-
larjev," je dodal Potočnik 

Večji del zaslišanja je Po-
točnik odgovarjal na Zidar-
jeva vprašanja glede lastni-

Jožef Zidar še vedno sklicuje skupščine Dominvesta, čeprav 
že dobra štiri leta ni več njegov direktor. / F°to: comd 

njenja Dominvesta, zato je 
obdolženca sodnica Andreja 
Ravnikar večkrat opozorila, 
da se njegova vprašanja ne 
dotikajo vsebine obtožbe. A 
Zidar se ni dal motiti in je 
sodnid večkrat skočil v bese-
do ter še naprej vztrajno 
spraševal pričo o lastninje-
nju jeseniškega podjetja, za-
radi katerega na kranjskem 
sodišču poteka tudi gospo-
darski spor. Sodnid tako ni 
preostalo drugega, kot da 
mu je zagrozila, da ga bo v 
skrajnem primeru za zago-
tovitev sodinega reda odstra-
nila iz sodne dvorane. "Ne 
prekinjajte me več. Verja-
mem, da je bilo z vami zelo 

Kersnik spet brez namestnika 
Na okrožnem sodišču v Kranju so spet ostali brez podpredsednika. 

S I M O N Š U B I C 

Kranj - Potem ko je prejšnji 
pravosodni minister Lovro 
Šturni po dolgem čakanju v 
začetku oktobra lani za pod-
predsednika Okrožnega so-
dišča v Kranju imenoval An-
dreja Marinčka, sodnika na 
gospodarskem oddelku, je 
upravno sodišče v Ljubljani 
3. decembra odpravilo Štur-
movo odločbo, zadevo pa vr-
nilo ministrstvu za pravo-
sodje v ponoven postopek. 

Kot so nam pojasnili na 
ministrstvu za pravosodje, 
se je na Šturmovo odločitev 
pritožila kranjska okrožna 
sodnica Marjeta Dvornik. 
Dvomikova, ki se je ne-
uspešno potegovala že za 
predsednico okrajnega so-
dišča v Kranju, je bila na-
mreč tudi kandidatka za 
podpredsednico okrožnega 
sodišča. Ker je do Marinčko-
vega imenovanja prav ona 
nadomeščala predsednika 
sodišča Mihaela Kersnika v 

njegovi odsotnosti, je večina 
zaposlenih v kranjski sodni 
stavbi pričakovala, da bo 
Šturm na koncu izbral njo. 
O tem je bila najbrž prepri-
čana tudi Dvomikova, saj ji 
je tudi sodni svet dal pred-
nost pred Marinčkom. 

"Upravno sodišče RepubE-
ke Slovenije je v obrazložitvi 
sodbe, s katero je odpravilo 
odločbo ministra za pravo-
sodje o imenovanju Andreja 
Marinčka za podpredsednika 
Okiožnega sodišča v Kranju, 
navedlo, da je v obravnava-
nem primeru izrek odločbe 
tak, da zahteva obrazložitev. 
Po presoji sodiSča ima tožni-
ca pravico vedeti za razloge, 
zaradi katerih ni bila izbrana, 
posebej še, ker je Sodni svet 
njej dal prednost. Zato bi 
moral minister v svoji odloč-
bi pojasniti nosilne oziroma 
bistvene razloge za svojo od-
ločitev, omejujoč se pri tem 
na vidike iz okvira lastnih pri-
stojnosti," so na poizvedova-
nje Gorenjskega glasa odgo-

O novem podpredsedniku 
kranjskega sodišča bo 
odločal minister Aleš Zalar. 

vorili na pravosodnem mi-
nistrstvu. V skladu s sodbo 
upravnega sodišča bo sedaj 
novi minister za pravosodje 
Aleš Zalar v ponovnem po-
stopku po proučitvi razpolož-
ljivega gradiva sprejel odloči-
tev glede imenovanja pod-
predsednika Okrožnega so-
dišča v Kranju in izdal odloč-
bo o imenovanju, so še pojas-
nili na sodišču. 

težko delati, če še predsed-
nici senata v sodni dvorani 
ne pustite do besede," je po-
stala razburjena Ravnikarje-
va. Da je Jožef Zidar lahko 
zelo nepopustljiv, pa je na-
kazal Potočnik, ko je sodiš-
ču pojasnil, da Zidar in nje-
gova otroka še vedno vztraj-
no sklicujejo skupščine 
družbenikov Dominvesta, 
čeprav je Potočnik že od 19. 
avgusta 2004 tudi po sodni 
odredbi zakoniti zastopnik 
družbe. "Prav jutri (danes, 
op. p.) bi morala biti že tride-
seta skupščina, a jo je Zidar 
po mojih podatkih preložil 
za mesec dni," je povedal 
Potočnik. 

KRIMINAL 

C O R I Č E 

Ukradli "bavarca" 

Pred dnevi je nekdo v Gori-
čah ukradel tri leta star 
osebni avtomobil BMW 318 
touring, črne barve, na kate-
rem sta bili nameščeni re-
gistrski tablici s številko KR 
RP-600. 

LESCE 

Izginila denarnica 

Neznani storilcc je v pone-
deljek med 13. in 16. uro 
v gospodarski družbi v 
Lescah ukradel denarnico. 
Oškodovanka je imela v njej 
gotovino in plačilne kartice, 
gmotno škodo pa je ocenila 
na sto evrov. S. Š. 
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Tri smrtne nezgode Slovencev na smučiščih v zadnjem tednu so opozorile, da je treba upravljanje smučišč in 
samo smučanje, kljub zabavi in uživanju, jemati zelo resno. Nenazadnje slovenska smučišča vsako leto obišče kar 
okoli dva milijona smučarjev, zato je še kako pomembno, kako je poskrbljeno za njihovo vamost. 

<ako varna so naša smučišča 
S I M O N Š U B I C 

Od treh 
tragičnih 
nesreč v 

zadnjem tednu 
je bil samo 
trk mladih 

smučarjev na 
avstrijskem 

smučišču 
tipična 

smučarska 
nezgoda. Precej 

bolj redke 
so nesreče 

z motornimi 
sanmi, še manj 
pa s teptalnim 

strojem na 
območju 

žičnice. 

Tragični nesreči na smu-
čišču Stari vrh in avstrijskem 
Bad Kleinkirchheimu, v ka-
terih sta umrla šestletna de-
klica in trinajstletni deček, 
ter smrt 41-letnika, ki se je na 
Golteh ponesrečil z motorni-
mi sanmi, so seveda močno 
pretresle slovensko javnost. 
Kot je običajno (na žalost pa 
največkrat samo ob takih pri-
ložnostih), so omenjene tra-
gedije spodbudile javnost, la-
ično in strokovno, k razmis-
leku o varnostnih razmerah 
na slovenskih smučiščih. Ali 
je na njih za vamost zados-
tno poskrbljeno.' Če ne; kaij 
je narobe in kdo je kriv za 
takšno stanje? 

Smučarji se po belih str-
minah v prvi vrsti spuščajo 
zaradi rekreacije in užitka. S 
tem ni seveda nič narobe, do-
kler se držijo zakona o varno-
sti na smučiščih in osnovnih 
pravil obnašanja na smučiš-
ču oziroma desetih točk t. i. 
FIS pravil varnega vedenja 
na smučišču. Ta določajo, da 
se mora vsak smučar (de-
skar) obnašati tako, da niko-
gar ne ogroža, da sme prehi-
tevati k na razdalji, pri kateri 
ima prehitevani smučar še 
vedno dovolj prostora za vsa-
ko gibanje, da se po nepo-
trebnem ne ustavljamo na 
ozkih iii nepreglednih delih 
smučišča, da moramo upoš-
tevati označbe in signalizaci-
jo na smučiščih ... Težava je, 
ker so s FIS pravili seznanje-
ni le redki oziroma jih mno-
gi ne jemljejo dovolj resno. 

Policijski inšpektor za 
splošne zadeve Robert Kralj 
s Policijske uprave Kranj, ki 
je sodeloval tudi pri snova-
nju obstoječega zakona o 
varnosti na smučiščih, tako 
opaža, da je na slovenskih 
smučiščih kar precej objest-
nih smučarjev, ki mislijo, da 
jim kupljena vozovnica dovo-
ljuje vsakršno vedenje na 
smučišču. "Na slovenskih 
smučiščih so trki zelo pogo-
sti, tudi zaradi objestnih 
smučarjev, a vendarle ne le 
zaradi njih. Problem sloven-

skih smučišč je v tem, da so 
kratka in ozka, in kot takšna 
niso dovolj prilagojena no-
vim oblikam smučanja z no-
vimi tehnikami in vrhunski-
mi materiali (carving, deska-
nje), ki omogočajo velike hi-
trosti. Pomembna zakonska 
obveza upravljavcev smučišč 
sicer je, da zagotovijo pre-
pustnost smučarskih prog, 
zato morajo ustaviti prodajo 
vozovnic, ko pride do preveli-
ke gostote smučarjev. Vpra-
šanje pa je, koliko to določilo 
upravljavci sploh upošteva-
jo," se sprašuje Kralj. 

Nadzor je pomanjkljiv 

V takšnih razmerah je po-
trebno zagotoviti višjo stop-
njo vamosti na smučiščih z 
uvajanjem dodatnih zaščit-
nih ukrepov, zaostrovanjem 
pogojev za obratovanje smu-
čišč in - kar je najpomemb-
nejše - z dobrim nadzorom. 
Prav z nadzorom pa je po 
Kraljevem rrmenju največ te-
žav: "Naš zakon o vamosti 
na smučiščih je eden najbolj 
strogih v Evropi, le izvaja se 

slabo. Za nadzor nad kršitva-
mi na smučiščih policisti že 
od leta 2002 nimamo nobe-
ne pristojnosti, razen kazno-
vanja vinjenih smučarjev. Po 
24. členu zakona so za nad-
zor odgovorni nadzorniki, ki 
so zaposleni pri upravljavcih 
smučišč, kar po mojem ni 
primerna rešitev, saj se s kr-
šitelji ne upajo spuščati v 
hude konflikte, ker jim 
upravljavci ne pustijo izvajati 
prehude represije, ker da s 
tem odganjajo smučarje." 
Tako prihaja do situadj, ka-
kršna se je to zimo pripetila 
na enem od večjih gorenj-
skih smučišč, kamor se je 
smučar z ljubljanskega re-
gistrskega območja z dži-
pom pripeljal na sredo proge 
in ga tam enostavno pustil. 
Ker mu nadzorniki niso nič 
naredili, so na pomoč pokli-
cali policiste. A ker so z zad-
njimi spremembami zakona 
policistom odvzeli skorajda 
vse pristojnosti na smučiš-
čih, tudi ti niso mogli ukre-
pati. Vamost na slovenskih 
smučiščih torej zagotavljajo 
nadzorniki, ki pa delujejo v 

interesu svojih delodajalcev -
upravljavcev smučišč. "Med 
snovanjem zakona smo zato 
predkgali, da bi bili nadzor-
niki zaposleni v okviru ob-
činskih inšpekcij, saj bi si 
tako dvignili ugled in prido-
bili neodvisnost. A predlog 
ni uspel, med drugim tudi 
zaradi pomisleka, kaj bi nad-
zorniki delali poleti. Ne vem, 
morda kakšne naravovar-
stvene stvari," razmišlja 
Kralj. 

Vaška smučišča, kakršnih 
je na Gorenjskem kar precej, 
so po mnenju sogovornika v 
tem oziru in tudi z vidika za-
gotavljanja vamosti precej 
bolj problematična kot večja 
smučišča: "Manjša smučišča 
so zagotovo dobrodošla, saj 
se na njih otrod učijo smu-
čati, ampak tudi tam je po-
trebno z vso resnostjo pristo-
piti k upravljanju smučišča 
in zagotavljanju vamosti za 
slehernega smučarja. Ni do-
bro, da se v smučanju išče le 
zaslužek, saj na ta način lah-
ko pride do usodnih napak, 
kot se je v nedeljo pripetila 
na Starem vrhu." 

Alkohol ni največja težava 

Mnogi opozarjajo, da šte-
vilne nesreče na smučiščih 
povzroči zloraba alkohola. 
Kralj po drugi strani pravi, da 
prekomerno uživanje alko-
hola pri smučarjih ni izsto-
pajoč problem. "Alkohol pri 
smučarjih ni takšen pro-
blem, kot si večina predstav-
lja. Lani smo na primer poU-
dsti na Krvavcu v enem po-
poldnevu izvedli 26 preizku-
sov alkoholiziranosti, pa ni 
bil pozitiven niti en smučar. 
Tudi pri hudih telesnih po-
škodbah, ki jih obravnavamo 
na smučiščih, i2:vajamo pre-
izkuse alkoholiziranosti pri 
udeležencih nezgode, pa je 
med njimi zelo malo vinje-
nih," je dejal. 

Polidja je sporočila, da je 
bil voznik snežnega teptal-
nika, ki je povzročil tragedi-
jo na Starem vrhu, alkoholi-
ziran. Preliminarni preiz-
kus z alkotestom je pokazal, 
da je imel 0,30 mg alkohola 
v litru izdihanega zraka (cca. 
0,6 promila). Kralj pravi, da 
je nadzor nad alkoholizira-
nostjo zaposlenih na smu-
čiščih pomanjkljiv. "Policija 
takšnega nadzora nad delav-
ci na smučiščih ne izvaja, 
ker bi v tem primem že po-
segli v delovno pravno zako-
nodajo. Ker so tedaj na delo-
vnem mestu, niso podvrženi 
zakonu o vamosti na smu-
čišču, zato je stvar delodajal-
ca, kdaj oziroma pri katerem 
delavcu bo odredil preizkus 
alkoholiziranosti. Kontroli-
ramo jih lahko samo, če so 
na smučeh, tedaj jih lahko 
obravnavamo kot vsakega 
drugega smučarja," razlaga 
Kralj. 

Žičnica ne bi smela 
obratovati 

od omenjenih tragičnih 
nesreč je bil samo hud trk 
mladih smučarjev na avstrij-
skem smučišču tipična smu-

? čarska nezgoda, do katere 
I pride zaradi neprilagojene 
S 
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KULTURA Razgledi 

v Medobčinskem muzeju Kamnik so se z razstavo Mamut po mamutu pridružili praznovanju 70. obletnice 
najdbe znamenitega mamutovega okostja v Nevljah. Ob tej priložnosti so javnosti prvič predstavili dve mamutovi 
okostji, ki jih hrani mvizej. 

amut DO mamutu 
Kako so živeli 
naši predniki 

skupaj 
z mamuti, 

kje so živeli, 
s čim so se 
ukvarjali in 

predvsem, kaj 
so izdelovali 
iz ostankov 
mamutovih 

kosti. 

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

Kamnik - Leto 2008 je bilo 
med Kamničani zapisano 
kot mamutovo leto, saj se je 
skozi celo leto zvrstilo več 
prireditev, povezanih z obu-
janjem spomina na odkritje 
mamutovega okostja v Nev-
ljah pred 70 leti. Ne le za 
Kamnik, temveč tudi za stro-
kovnjake pomembna oblet-
nica sicer dobiva grenak pri-
okus, saj naj bi bil največji 
dogodek leta - postavitev 
skulpture mamuta v naravni 
velikosti, ki jo je kamniški ki-
par Miha Kač že izdelal, Še 
vedno povsem negotova - a 
razstava kamniškega nnuze-
ja dogodku in samim arheo-
loškim najdbam spet vrača 
pomen, ki si ga zaslužijo. 

v Sloveniji je trenutno 
kartiranih 22 najdišč mamu-
tovih kosti ali oklov, a arheo-
loško najdišče v Nevljah je 
edinstveno v več pogledih. 
"Ne gre za prvo slovensko 
arheološko najdbo ostankov 
mamuta, saj je o mamuto-
vem zobu z Beričevega leta 
1798 pisal že Valentin Vod-
nik. Je pa neveljska najdba 
edini primerek praktično v 
celoti ohranjenega skeleta 
mamuta pri nas. Kosti so 
skorajda nepoškodovane, 
pod težo zemeljskih plasti se 
je v vseh teh letih zdrobila le 
lobanja," je na odprtju raz-
stave, s katero je kamniški 
muzej sploh prvič doslej ob-
ravnaval tematiko mamuta, 
povedala avtorica in kustosi-

Avtorica razstave Janja Železnikar skupaj z dr. Nikom Sadnikarjem, ki se še živo spomni 
dneva odkritja mamutovega okostja v Nevljah. 

nja arheologinja Janja Želez-
nikar. 

Neveljski mamut je bil 
širši javnosti podrobneje 
predstavljen že pred deseti-
mi leti, ko je profesor Dani-
jel Bezek skupaj s svojim si-
nom Benjaminom zbral 
ogromno gradiva, a tokratna 
razstava razkriva še nekaj 
manj znanih dejstev. Javno-
sti sta prvič predstavljeni 
dve mamutovi kosti, ki jih 
hrani Medobčinski muzej 
Kamnik. Leta 1910 je Josip 
Nikolaj Sadnikar v Kamni-
ški Bistrici pod Mokrico v 
prosu našel del mamutove 
podJahtnice. Iz Sadnikarje-
ve zbirke, katere del je leta 

1964 odkupil kamniški mu-
zej, je tudi mamutovo re-
bro, ki ga je nekaj let kasne-
je na Perovem našel neki si-
romak. 

Razstava sicer povzema 
doslej znana dejstva o odkrit-
ju okostja mamuta, na kate-
rega so 14. marca 1938 nale-
teli delavci, ki so pri regulaci-
ji rečne struge Nevljice nale-
teli na nekakšne 'štore', kd so 
se izkazali za mamutove ko-
sti. "Z razstavo smo želeli z 
različnih zornih kotov obu-
diti spomin na ta pomem-
ben dogodek, ki je svoj čas 
pritegnil tudi evropsko jav-
nost. Prikazujemo Nevlje v 
času zadnje poledenitve in 

širše osvetljujemo pojavlja-
nje teh živali v Evropi. Kako 
so živeli naši predniki sku-
paj z mamuti, kje so živeli, s 
čim so se ukvarjali in pred-
vsem, kaj so izdelovali iz 
ostankov mamutovih kosti. 
Neveljskega mamuta skuša-
mo prikazati v širšem kul-
tumem, kronološkem in 
zgodovinskem okvirju," je 
povedala Železnikarjeva, ki 
se je s tematiko ukvarjala od 
letošnjega marca. Kot je po-
udarila, je želela Kamniča-
nom predstaviti tudi nekate-
ra doslej manj znana dej-
stva. "V procesu nastajanja 
te razstave sem odkrila neka-
tere nove dokumente. Malo 

ljudi, vsaj zunaj stroke, ve, 
da obstaja inventama knjiga, 
v katero so vpisane vse ma-
mutove kosti. Redki so se 
tudi srečali s korespondenco 
dr. Frana Kosa, zoologa, ki je 
začel izkopavati kosti te orja-
ške živali, in dr. Srečka Bro-
darja, enega redkih, če ne 
tudi edinega tedanjega stro-
kovnjaka pri nas, ki se je 
ukvarjal s paleolitikom. Iz 
teh pisem je razvidno, da si 
arheološka stroka ob najdbi 
ni bila enotna." 

574 centimetrov dolg in 
361 centimetrov visok ter 
približno 20.000 let star 
skelet samca mamuta, ki je 
bil ob svoji smrti star približ-
no štirideset let, je ob najdbi 
naletel na izjemno zanima-
nje. Kljub razmeram, ki so 
že napovedovale 2. svetovno 
vojno, je marca leta 1938 v 
Nevlje z avtobusi prišlo več 
kot tisoč radovednežev iz vse 
Slovenije in Avstrije. 

Razstava, ki jo spremlja 
tudi katalog, bo na ogled do 
konca leta, ko bodo Kamni-
čani praznovali 780-letaico 
prve omembe mesta v pis-
nih virih. Ob tej visoki oblet-
nici si želijo spoznanja o ne-
veljskem mamutu še nad-
graditi, zato so v kamniškem 
muzeju k sodelovanju že po-
vabili nekatere strokovnjake, 
ki bi najdbo lahko osvetlili še 
z drugih plati, ter Kamniča-
ne, ki v zasebnih zbirkah 
morebiti še hranijo kakšne 
fotografije ali dokumente iz-
pred sedemdesetih let. 

<ako varna so naša smučišča 
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hitrosti glede na znanje in 
razmere na smučarski progi. 
Precej bolj redke so nesreče 
z motornimi sanmi, še manj 
pa s teptalnim strojem na ob-
močju žičnice. "Nesreč na 
žičniških napravah, ki sicer 
sodijo pod pristojnost pro-
metnega inšpektorja, je že 
tako zelo malo, takšna, kot se 
je pripetila na starovrškem 
smučišču, pa sploh ni značil-
na za naša smučišča. V tem 
primeru je bila storjena zelo 
velika napaka, tudi kaznivo 
dejanje, saj v zakonu točno 

piše, da če že gre teptalnik na 
smučarsko progo, mora biti 
ta zaprta. To pomeni, da te-
daj žičniške naprave ne sme-
jo obratovati in morajo biti 
izpraznjene." 

Manj pogoste so nesreče z 
motornimi sanmi. "Vožnja 
z motornimi sanmi na smu-
čišču predstavlja kršitvi za-
kona o varnosti na smučiš-
čih in uredbe o prepovedi 
vožnje v naravnem okolju. Z 
motornimi sanmi se je na-
mreč dovoljeno voziti le po 
gozdnih poteh in še tedaj 
zgolj s hitrostjo pešca. Na 
smučišču pa je dovoljena le 

na urejenem in od smučar-
jev ločenem poligonu. Glede 
na to, da se po nekaterih 
smučiščih zaposleni in dm-
gi z motornimi sankami vo-
zijo gor in dol sredi belega 
dneva, je takšnih nesreč še 
razmeroma malo." Tudi 
take kršitelje lahko policist 
na smučišču zgolj opozori, o 
ugotovljenem prekršku pa 
obvesti pristojni inšpektorat. 
Kaj stori slednji, je že drugo 
vprašanje. Marca lani so na 
primer gorenjski polidsti za 
pet kršiteljev, ki so se z mo-
tornimi sanmi vozili po Kr-
vavcu, napisali obdolžilne 

predloge in jih poslali pro-
metaemu inšpektoratu, pa 
še do sedaj niso prejeli nobe-
ne informacije, da so kršite-
lje kaznovali. 

Smuka po zaprti progi 
prepov^ana 

Svojevrstne težave imajo 
upravljavci smučišč tudi s 
turnimi smučarji, ki se po 
zaprtju smučišča spustijo po 
progah, ki so že pripravljene 
za naslednji dan. "Tudi v teh 
primerih ima nadzornik 
možnost kaznovanja, saj za-
kon smučanje po progi, ki je 
zaprta, prepoveduje. Prav 
tako zadnji zakon opredelju-
je vplivno območje smučiš-
ča, ki v naravi predstavlja rob 
smučišča. Ta mora biti prav 

tako zavarovan kot urejeno 
smučišče, vendar je smuča-
nje po njem prepovedano. S 
tem smo dosegli možnost, 
da lahko nadzorniki sankci-
onirajo vsako smučanje zu-
naj urejenega smučišča. 
Kdor namreč želi z urejene 
proge zaviti na neurejen del, 
pri tem obvezno prečka 
vplivno območje smučišča 
in stori prekršek," je razložil 
Kralj. 

"Odgovornost za varnost 
na smučišču je v vsakem pri-
meru deljena - upravljavec 
mora skrbeti za urejenost 
prog in zaščito ovir, smučar-
jeva naloga pa je, da smuča 
svojim sposobnostim in raz-
meram na smučišču primer-
no," je za konec še dejal 
Kralj. 



POGOVOR Razgledi 

Akademski slikar Zmago Puhar je med Kranjčani zagotovo eden najbolj prepoznavnih likovnih ustvarjalcev. 
Bodisi po slikah, ki visijo po hodniJkih in pisarnah številnih javnih ustanov, bodisi po svojem predanem likovnem 
pedagoškem delu. V več kot tridesetih letih delovanja je polepšal številne naše poglede in naučil razmišljati v 
barvah mnoge mlade in nekoliko starejše Kranjčane. Ob občinskem prazniku konec minulega leta je prejel veliko 
Prešernovo plaketo Mestne občine Kranj. 

Vedno sem slikal iz užitka 
ZMAGO PUHAR, AKADEMSKI SLIKAR IN LIKOVNI PEDAGOG 

I G O R K A V Č I Č 

"Moje barve so 
žive, mogoče 

tudi zato, ker se 
ponavadi lotim 
slikanja takrat, 
ko sem dobre 

volje. Pri 
svojem delu 

uživam. Nikoli 
ne bom rekel, 

da sem do 
rezultata prišel 

s trpljenjem, 
nasprotno, 

slikanje mi je 
bilo vedno v 

užitek." 

Dve leti nazaj ste "prestopi-
li" med slikarje svobodnja-
ke in to po skoraj tridesetih 
letih pedagoškega dela in li-
kovnega ustvarjanja. Kaj je 
bilo tisto, kar vas je takrat 
kot diplomanta Akademije 
za likovno imietnost, polne-
ga idej in ustvarjalnih moči, 
zaneslo med otroke na 
osnovno šolo za učitelja li-
kovnega pouka? 

"Akademijo sem končal 
leta 1976 , naslednje leto pa 
sem študij potrdil še z diplo-
mo. Nameraval sem vzeti ne-
kaj mesecev predaha, da raz-
mislim, kako in kaj bom v 
prihodnje, nakar me je pokli-
cal takratni ravnatelj OŠ Sta-
neta Žagarja v Kranju, ali lah-
ko zaradi odsotnosti ufitelji-
ce pridem za tri mesece učit 
likovni pouk. Saj bo hitro 
mimo, sem si mislil in spre-
jel. In ti trije mesed so se na 
neld nadn raztegnili vse do 
danes, saj likovne delavnice 
vodim tudi v okviru družin-
skega podjetja Puhart" 

So vas starši priganjali v 
službo? 

"Nihče me ni priganjal. V 
bistvu sem naredil uslugo 
ravnatelju, hkrati pa-sem še 
nekaj zaslužil. Je pa res, da 
sem že v času študija dobil 
spodbude za pedagoško de-
javnost. v okviru nekaterih 
pedagoških predmetov smo 
imeli tudi nastope po ljub-
ljanskih osnovnih šolah. Ti 
boš dober za otroke, imaš ta-
lent za poučevanje, je ob eni 
taldh priložnosti dejal prof. 
Milan Butina. No, moje na-
domeščanje na osnovni šoli 
se je potegnilo na deset let. 
Potem me je slikar Herman 
Gvardjanfič, ki je odhajal za 
profesorja na Pedagoško fa-
kulteto, povabil, naj ga zame-
njam na takratni Zvezi kul-
turnih organizacij v Kranju. 
V zvezi oziroma kasnejšem 
nasledniku. Skladu za ljubi-
teljske kulturne dejavnosti, 
sem bil zaposlen skoraj dvaj-
set let, sprva predvsem kot li-
kovni pedagog, kasneje pa 
sem skrbel tudi za področje 
drugih vizualnih umetnosti, 
kot so film, video, fotografija. 
Moje delo na skladu je v zad-

njih letih sicer postalo kar 
precej birokratsko, a sem se, 
to lahko rečem, tam do pred 
nekaj leti zelo dobro počutil." 

Spomladi 2 0 0 7 pa ste sku-
paj s sestro Petro, hčerjo 
Evo in sinom Mitjem začeli 
delovati v družinskem pod-
jetju Puhart. . . 

"Pobudnica je bila Petra, 
ki se spozna na kulturni me-
nedžment in je že nekaj časa 
razmišljala o družinskem 
podjetju. SedU smo za mizo, 
se pogovorili in se odločili, 
da ustanovimo podjetje Puh-
art. Še danes sem vesel, 
da smo ravno v tistem času 
srečali direktorja kranjske 
Pošte Mirana Čehovina, ki 
nam je za primemo najem-
nino ponudil podstrešne 
prostore pošte, kjer zdaj že 
tretjo sezono potekajo likov-
ne delavnice za otroke in 
odrasle, hkrati pa sem si tu 
uredil tudi svoj atelje. Lahko 
rečem, da prostor živi." 

Imate občutek, da v zadnjih 
dveh letih poleg vašega 
pedagoškega dela v okviru 
Puharta več časa posvetite 
tudi lastnemu l ikovnemu 
ustvarjanju? 

"Kjerkoli sem bil v službi, 
povsod je bil prostor, v kate-
rem sem lahko slikal tudi 
svoje stvari. Mogoče je bila to 
neka potuha, da doma nikoli 
nisem naredil ateljeja. V 
prostorih Puharta se poču-
tim odlično, čez dan so v 
glavnem likovne delavnice, 
zvečer, ko ni pouka, zaprem 
vrata, prižgem radio in v 
miru lahko delam tisto, kar 
sem si tisti dan zamislil. 
Pravzaprav nikoli v tridesetih 
letih nisem delal tako veliko 
kot zdaj tukaj. Tudi ob torkih 
dopoldne, ko nimam nobe-
nega tečaja, me dobite tukaj." 

V zadnjem času tudi precej 
razstavljate. Na vsaki na-
slednji razstavi opažam 
vedno nova in nova dela ... 

"Nekdaj sem še zadnji ve-
čer pred odprtjem popravljal 
še zadnje dve, tri slike za raz-
stavo, danes vselej izbiram 
med deli. To je posebno za-
dovoljstvo, ko te povabijo k 
razstavi in nisi do zadnjega 
dneva v dvomih, ali boš imel 

Zmago Puhar, konec leta 2008 v likovnem ateljeju Puhart v Kranju / fou: corud Kavti« 

dovolj del. Zdaj se odločam, 
ali bom pokazal slike, Id sem 
jih že razstavil, aU bodo to 
doslej še nerazstavljena dela. 
Včasih sem si kakšno svo-
jo sliko šel sposodit tudi v 
dnevno sobo, h kateremu od 
mojih kolegov." 

To zagotovo vpliva tudi na 
vaš likovni razvoj, na iska-
nje novih likovnih koncep-
tov. Tudi na še aktualni raz-
stavi v galeriji Mestne obči-
ne Kranj je moč opaziti, da 
znotraj svoje prepoznavne 
likovne govorice iščete nove 
smeri . . . 

"V zadnjem času me naj-
bolj vleče v abstraktno slikar-
stvo, ki ga razvijam znotraj 
mojega sicer razpoznavnega 
likovnega sloga. Seveda pa 
vsake toliko časa naslikam 
nekaj del iz mojega reperto-
arja, ki je ljudem zelo blizu, 
cvetlice, petelinčke, ptičke, 
moje "Kranje", po katerih 
me Kranjčani najbrž še toli-
ko bolj poznajo. Spomnim 
se, da mi je nekoč, ko sem 
imel razstavo samo "Kra-
njev", dr. Cene Avguštin de-
jaj, da sem v mojih slikah za-
del bistvo Kranja. Moj Kranj 
ni delan v naravi, ampak je 
nasprotno očiščen, geometri-
ziran, ni dimnikov, ni anten, 
žlebov ... predvsem je kon-
kreten Kranj z okroglim stol-
pom na Pimgertu, tremi cer-
kvenimi stolpi, starim selom 
mesta, nebotičnikom, Stoiži-
čem v ozadju, včasih vodo-
vodnim stolpom..." 

Prepoznavam vas po izrazi-
tih barvnih kontrastih... 

"Že od mojih začetkov gra-
dim na močnih barvnih kon-
trastih, ki so ostro in natanč-
no razmejenL Če sem po na-
ravi včasih mogoče nekoliko 
površen, pa so moje barve in 
linije na mojih slikah stroge, 
ostre, natančne. Lahko bi re-
kel, da v mojih slikah vlada 
neki red. Barve so žive, mogo-
če tudi zato, ker se ponavadi 
lotim slikanja takrat, ko sem 
dobre volje. Pri svojem delu 
uživam. Nikoli ne bom rekel, 
da sem do rezultata prišel s 
trpljenjem, nasprotno, slika-
nje mi je bilo vedno v užitek." 

Imate kdaj občutek, da pri 
vašem pedagoškem delu 
prav tako učencem naprej 
posredujete "vaš sl(^"? 

"Pri likovnih delavnicah 
sem zelo odprt. Seveda se 
vse dogaja v ateljeju, kjer visi 
veliko mojih slik. Sprašujejo 
me, ali sem pripravljen zu-
naj zastavljenega programa 
pokazati, kako jaz delam svo-
je slike. Tako se zgodi, da 
tudi zaidemo na "moje po-
dročje". Pokažem jim po-
stopke, način slikanja..." 

Rekli ste, da se pri likovnih 
delavnicah držite določene-
ga programa.. . 

"Seveda. Marsikateremu 
tečajniku bi mogoče ustreza-
lo, da bi slikali le po želji, a ne 
gre tako. Na začetku vsem 
povem, kakšen je program, 
po katerem bomo delali. To 
pomeni, da ne bomo zgolj sli-
kali tihožitja, narave, domače 
hiše in podobnega, ampak 
jim bom razložil tudi nekate-
re teoretične stvari, o per-

spektivi, barvnih kontrastih, 
pa o materialih, motiviki in 
podobnem... Pomembno je, 
da se vzporedno z učenjem 
slikanja tudi vsaj nekoliko iz-
obrazijo o tem, kar delajo. Se-
veda pa se poskusimo v raz-
ličnih tehnikah slikanja od 
akvarela, slikanja na platoo 
do risbe in grafike. Se pa vsa-
ko leto že na začetku tudi 
kakšen premisli. Zdaj imam 
skupino, ki že tretje leto 
vztraja v mojem programu in 
je že med seboj navezala tes-
nejše stike. Jaz imam pred-
vsem odrasle skupine, Eva pa 
se je specializirala za otroke. 
Tu pa je še pripravljalnica za 
sprejemne izpite bodisi sred-
nješolcev na akademijo, pe-
dagoško ali arhitekturo, bodi-
si osmo in devetošolcev na 
srednjo šolo za oblikovanje." 

Vas likovne kolonije še pri-
tegnejo? 

"Me. Vendar za kaj več kot 
eno, mogoče dve na leto, ni 
časa. Lani sem bil v Banja 
Luki in bilo je fantastično. 
Zelo dobra je bUa kolonija na 
Sinjem Vrhu ... Tudi sam 
vsako leto organiziram kolo-
nijo, devet let je bila v Pre-
manturi, sedaj pa je že šesto 
leto v Pineti v Novigradu." 

Kakšen občutek vam daje 
velika Prešernova plaketa? 

"Zdelo se mi je fino, tudi 
zato, ker je občina nagrajen-
cem namenila tako pozor-
nost. Skorajda ga ni bilo 
znanca, ki ne bi vedel, da sem 
dobil to nagrado. Na ulid so 
me ustavi]^ in mi čestitali. 
Zdelo se mi je zelo iskreno." 
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Maratonski tek ponuja tekaču uživanje v premagovanju bolečin in naporov ter dokaz, do kod sežejo njegove 
sposobnosti. Pri tem ne gre zgolj za odlično fizično pripravljenost, temveč tudi za močno psihološko čvrstost. 

<0 zaživiš l<ot maratonec 
J A K E Z F E R U C 

Kdor si želi 
stopiti na 

maratonsko 
pot, se mora že 

v samem 
začetku 

zavedati, da ne 
bo vedno lahko. 

To je šport 
garačev in 

tistih, ki radi 
trpijo in v tem 

uživajo. 

Da je človek sploh preži-
vel, da se je dodobra razvil, 
je enostavno moral teči in to 
vajo neštetokrat ponavljati. 
Taico je postal močan in od-
poren na Številne neugodne 
zunanje dejavnike. Danes 
nam ni več potrebno teči za 
preživetje, temveč tečemo, 
ker takrat preprosto uživa-
mo in čutimo, da se na 

. splošno spreminjamo na bo-
lje. Tek je postal nekakšen 
fenomen športne rekreacije 
in ni potrebno vnovič pisati 
o vseh njegovih pozitivnih 
lastnostih. Kaj pa je tisto, kar 
je tek povzdignilo skorajda 
nad vse športe? To je mara-
ton, maratonski tek in če je 
atletika kraljica športa, je 
maraton lahko kralj športa. 
S tem se sicer vsi ne bodo 
povsem strinjali, saj vsakdo 
hvali svoj šport. Jaz bom 
hvalil tek, saj gre za najbolj 
elementarno, najbolj eno-
stavno gibanje brez kakrš-
nihkoli tehničnih pripomoč-
kov. V osnovi sicer zelo eno-
stavna dejavnost, ki pa ni več 
tako enostavna, ko jo ponav-
ljamo v nedogled. Ko gre za 
to, da postanemo vzdržljivi, 
pa je potrebno začrtati pra-
vilno pot, ki temelji na dol-

Na maratonske teke se zgrinjajo čedalje večje množice tekačev, ki tam iščejo samopotrditev In dokaz, da zmorejo nekaj 
velikega. 

gotrajni viziji in jasno za-
stavljenemu cilju. Marato-
nec mora biti že po naravi 
človek z jasno zastavljenimi 
dlji , vedeti mora, kaj natanč-
no hoče, ter imeti veliko 
mero potrpežljivosti, vztraj-

nosti ter seveda zelo visoko 
postavljen bolečinski prag. 

Vrhunski maratonski teka-
či se denimo srečujejo z ne-
šteto pretečenimi kilometri v 
vseh mogočih vremenskih 
pogojih, se spopadajo s po-

škodbami, imajo obdobja 
preutrujenosti in nenazad-
nje se vedno znova morajo 
nekako motivirati, zakaj to iz 
dneva v dan sploh počnejo. 
Uživati v trpljenju lahko 
temu rečemo. A vse to trplje-

nje te tekače poveličuje nad 
navadne smrtnike in v življe-
nju se jim nato težki proble-
mi zdijo lažje rešljivi. Da pre-
tečeš maraton, je potrebno 
načrtno in dolgotrajno delo, 
ki je polno vzponov in pad-

Vreme na intemetu 1 3 0 RAČUNALNIK IN jAZ 

R O B E R T G U Š H N 

Se odpravljate na smuča-
nje, morda na počitnice, potu-

jete i> tople kraje? Še pred na-
črtovanim datumom odhoda 

je koristno, če se pozanimate, 
kakšno bo vreme v krajih, ka-
mor se odpravljate. Običajno 
na radiu cdi tdeviziji ruipove-

jo vreme za naslednji dan, pa 
še za naslednje tri dni, kaj več 
pa ne. S tem si za enotedenski 
ali še daljši dopust ne morete 
kaj prida pomagati. Od vre-
mena pa je odvisen tudi obseg 
vse krame, ki jo boste vzeli s 
seboj. Najlepše je, če bo ves čas 
son^ in toplo ali pa tudi, če 
bo ves čas deževno in hladno, 
v vsakem primeru potrebujete 
za seboj le istovrstna oblačila. 
Najslabše je, ko je vreme spre-
menljivo. Takrat je potrebno 
vzeti s seboj skoraj vso omaro. 
Če je napoved preveč slaba, pa 
lahko dopust tudi prestavite 
za kak dan. Veijetno boljše. 

kot pa da na dopustu sedite 
pred TV ekranom. Predrago ' 
je, da bi si lahko to privoščili. 
Podobno kot pri planiranem 
dopustu je tudi pri izletih za 
dan ali dva. Najbolje je, da se 
o vremenskih razmerah pred-
hodno pozanimate in se v pri-
meru slabega vremena tja pač 
ne odpravite. 

Najlažja pot za spremljanje 
vremena je uporaba intemef-
nih strani. Na skoraj vseh in-

formativnih spletnih straneh 
ali predstavitvenih straneh 
krajev je nekje podatek o tre-
nutni vremenski situaciji, 
prav tako pa je običajno doda-
na še napoved za naslednje 
dni. Za Slovenijo se podatki 
črpajo s spletne strani Agenci-

je Republike Slovenije za oko-
lje http://wmv.arso.gov.si. Tu 
poleg aktualnih vremenskih 
podatkov najdete še napoved 
za pet dni, napoved za sosed-

nje pokrajine, napoved po po-
sameznih predelih Slovenije 
in tudi satelitske posnetke gi-
banja zračnih tokov. Poleg 
vremenskih podatkov je na 
spletni strani še vrsta injbrma-
cij o podnebju in okolju, pa 
podnebnih spremembah, 
stran pa vsebuje še vremenska 
opozorila. Najdete tudi pove-
zave do hidrometeoroloških 
podatkov sosednjih držav. 

Če pa pos pot vodi zunaj 
Slovenije ali v države zunaj 
naše soseščine, pa je najbolj 
primemo, da uporabite vre-
menski portal na naslovu 
http://wvvw.weather.com. Tu 
imate pre^ed nad vremenom 
po vsem svetu. Seveda so do-
se^jivi podatki le za ve^e kra-
je, ne pa tudi za vsako vas, a 
gotovo lahko najdete kak večji 
kraj, ki ni prav daleč od vaše 
izbrane destinacije. Ime kraja 

je potrebno vpisati tako, kot se 

uporablja v lokalnem jeziku, 
na primer ne vpišete Trst, am-
pak Trieste. Pred vami se ta-
koj odprejo trenutni podatki o 
vremenu. Pri tem si prikaz 
podatkov nastavite no "me-
tric", saj so sicer enote tempe-
rature v angleških merah in 
imate namesto stopinj Celzija 
podatke v stopinjah Fahren-
heita. Možnost spremembe se 
nahaja povsem na vrhu stra-
ni, na levi strani. Poleg trenut-
nega stanja vremena je mogo-
če pogledati napoved tudi za 
naslednjih deset dni. Napoved 
vsebuje najvišjo in najnižjo 
temperaturo, hitrost in smer 
vetra ter stanje vremena. Vse je 
prikazano še grafično, tako da 
težav z razumevanjem ni. V 
praksi se izkaže, da napoved 
okvirno kar drži. Vsekakor 
zelo primeren pripomoček, ki 
ponuja tudi satelitske posnetke 
in predvideno vreme celo za cel 

mesec naprej. Pri mesečni na-
povedi se uporabljajo podatki 
na podlagi povpreJja preteklih 
let, tako da zanesljivost ni rav-
no velika. 

Napovedovanje vremena je 
z leti postalo precej avtomati-
zirano opravilo. Senzorji, av-
tomatske opazovalne postaje, 
sateliti in tipala, ki zaznavajo 
stanje ozra^a, lahko preko in-
teligentnih sistemov skoraj sa-
modejno napovedujejo vreme. 
Pri tem je natančnost teh na-
povedi lahko že precej velika. 
Tako kot pri vseh sistemih pa 
tudi tu človek igra pomembno 
vlogo, saj nekaterih pojavov in 
odzivov okolja sistem ne zna 
pravilno razložiti. Je pa vsa ta 
tehnologija delo vremenoslov-
cem zelo olajšala. Mi kot upo-
rabniki teh podatkov pa ima-
mo tako možnost dostopa do 
vseh rezultatov. In to kar pre-
ko intemeta. 

http://wmv.arso.gov.si
http://wvvw.weather.com
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cev. Marsikaterega tekača, ki 
preteče maraton, takoj po 
prečkanju dljne črte oblijejo 
solze. In te solze so dokaz, da 
je bil kos vsem bolečinam in 
naporom ter da je dokazal, da 
lahko trpi. Zagotovo trpljenje 
dela človeka močnega. Zgolj 
enostavne poti ne dajo pravih 
rezultatov, temveč se vse sku-
paj giblje tam nekje v povpre-
čja Človek pa vedno hoče ne-
kaj več oziroma stremi k od-
ličnosti. K odličnosti pa eno-
stavna pot brez trpljenja za-
gotovo ne vodi. In kakšno 
zvezo ima vse to sedaj z ma-
ratonom? Maraton ni nekaj 
povsem navadnega, in da ga 
pretečeš, bo potrebno precej 
potrpeti in se spopasti z bole-
činami. A v vsem tem se da 
tudi uživati. Ko tekač pade v 

fazo nekakšnega "tekaškega 
transa", ga ne zaustavi nobe-
no trpljenje, temveč vse te bo-
lečine enostavno prezira in 
po prečkanju ciljne črte po 
dvainštiridesetih kilometrih 
teka se zave, da mu je dejan-
sko uspelo nekaj velikega. 
Maratonski teki po svetu so 
postali najbolj množične 
športne prireditve. Vsaka dr-
žava ima neko svojo športno 
kulturo oziroma na neld svoj 
način ustvarja podobo športa 
v državi. Tukaj so Italijani za-
gotovo mojstri, saj preko 
Športa navzven pokažejo svoj 
temperament in dinamiko. 
O tem smo se prepričali sredi 
decembra, ko smo se manjša 
gorenjsko-primorska ekipa 
odpravili na maraton Reggjo 
Emilia v osrednji Italiji. V Ita-

liji z maratonom sodeluje 
celo mesto, okoliške vasi, gle-
dalci te spodbujajo, ne glede 
na to, od kod prihajaš, na 
vseh okrepčevalnicah so pri-
jazni in ustrežljivi. Ko so te-
žave proti koncu maratona 
največje, ti tisti dodatni za-
gon, da iz sebe stisneš zadnje 
atome moči, dajo prav gledal-
ci. In če hočeš, lahko govoriš 
prav s komerkoli. 

Tako sem po prihodu v dlj 
nekaj besed spr^ovoril z Gior-
giom Calcaterro, ki trenutno 
velja za enega najboljših te-
kačev na sto kilometrov na 
svetu in v Italiji izredno pri-
ljubljenega športnika, na 
tem maratonu pa je osvojil 
drugo mesto. Izredno pre-
prost in dostopen možakar, 
ki na leto poleg redne službe 

taksista preteče kar devet ti-
soč kilometrov. Sam zase 
pravi, da je v teku našel sa-
mega sebe in to je tudi ključ 
do njegovih uspehov. Pa še 
meni je nato zaželel veliko 
uspehov. Sam sem bil v ti-
stem trenutku kar nekako 
presenečen, saj do tedaj ni-
kdar nisem bil vajen take na-
klonjenosti s strani odlične-
ga športnika, ki ga do tedaj 
osebno sploh nisem poznal. 
Maratonci pač pridemo na 
isto frekvenco, tudi razmiš-
ljanje je ponavadi malce dru-
gačno. Ne dolgo nazaj je naš 
raziskovalec atletike in ne-
kdaj odličen atlet Janez Pen-
ca dejal, da je maraton mor-
da upor zoper ukaz "Uživaj", 
ki ga sicer najraje pošiljamo 
drug drugemu. Ni vse v uži-

vanju. Mora biti nekaj, kar 
nas naredi močnejše, bolj sa-
mokritične in odgovorne. In 
maratonska pot nam to zago-
tovo ponuja. Kdor bo stopil 
na to pot, se mora zavedati, 
da je pred njim veliko dela, 
odrekanja in potrpežljivosti. 
Do dobrega rezultata se do-
koplješ šele po več letih trde-
ga dela. Ampak tisti občutek 
zadovoljstva, ko dosežeš za-
stavljen cilj, odtehta vse na-
pore in takrat ne {»misliš, da 
bi za to moral dobiti kakrš-
nokoli materialno plačilo. 
Neki, res prijeten občutek 
sreče, ki ga težko opišeš, če-
prav je telo popolnoma iz-
mučeno. Ko pri maratoncu 
telo ne deluje več povsem 
normalno, ga naprej žene 
ukaz iz glave. 

Tekači na dolge 
proge so že po 
naravi ljudje z 
dolgoročnimi 
cilji in vizijami, 
ki potrpežljivo 
napredujejo 
korak za 
korakom. 

Ko tekač prečka ciljno črto maratona, ga oblije neki težko predstavljivi občutek sreče in 
zmage. 

Če je prvi maraton rekreativnega tekača opravljen pod 
tremi urami, je že to samo po sebi velika zmaga. 

Da te Hudič ne (p)oseije iyi IZ STARIH ČASOV 

še vedno smo pri Trubar-
jevem prevodu in razlagi Ra-
zodetja iz leta 1577 oziroma 
pri izbranih odlomkih iz tega 
dela, kakor jih je v letu 2008 
v knjižid Trubarjevo razodet-
je izdal, prevedel in komenti-
ral Mihael Glavan. Trubarje-
va teza (v komentarju XVI. 
poglavja Razodetja) je, da 
"Bog antikriste že zdaj du-
hovno in telesno kaznuje", 
pri čemer med antikriste pri-
števa tudi visoke katoliške 
grešnike. "Antikristove ško-
fe, duhovnike in njihove to-
variše često prizadevajo tudi 
telesni tvori, kakor je sifilis 
/pri Trubarju: francoska bo-
lezeny, rakasti tvori, angleška 
gniloba /aglešld put/ in dru-
ge čudne bolezni." V nadalje-
vanju navaja primere, ki so 
se zgodili "v našem času" 
tako v nemških kot v sloven-

skih deželah. "Pred dvajseti-
mi leti je tudi magdeburški 
škof pomagal oblegati, napa-
dati in osvojiti to mesto. Ko 
je ošabno jezdil v mesto, ga 
je med ježo popadla krvava 
griža, da je t ^ o j umrl. nje-
gov brat, ki je postal škof za 
njim, pa je tudi kmalu kon-
čal. Pred petinštiridesetimi 
leti je bil v Augsburgu mo-
gočen knez. ki se je imeno-
val Feliks Barteperg. Na neki 
gostiji je ostro pretil lutr-
skim, da hoče do osti-og jez-
diti v njihovi krvi, a se je še 
isto noč v spanju zadušil z 
lastno krvjo." 

Podobno se je godilo na 
Kranjskem. "Zavedamo se 
in pomnimo tudi, kako se je 
zgodilo z ljubljanskim ško-
fom. Urbanom Tekstorjem 
ali (T)Kalcem, ki je preganjal 
in lovil naše pridigarje in 

prave kristjane (in kakor ne-
kateri pripovedujejo, zastru-
pil nekega škofa in učitelja 
avstrijskih deželnih stanov v 
Novem mestu pri Dunaju), 
ostro pretil lutrskim v Ljub-
ljani in si v Donauworthu 
zgodaj zjutraj še na tešče 
zlomil tilnik. Peter Seebach, 
ki je bil škof za njim, je tudi 
v hudem mrazu ulovil hrva-
škega pridigarja gospoda 
Gregorja Lahoviča, ga zvezal 
in vrgel v ječo, da je na rokah 
in nogah tako ozebel, da ima 
še zdaj hrome roke. Sam je 
na božični večer nenadoma 
umrl, sedeč pri večerji. Prav 
tako se je dogodilo tudi Pri-
možu Škofiču in Andreju 
Štamicerju, ljubljanskima 
kanonikoma, in enako tudi 
Juriju Dragoliču, črnomalj-
skemu župniku, ki so iz 
strahu in zaradi koristi zapu-

Albrecht DUrer, Prizor iz 
fanezovega Razodetja, 1498 

stili pravo vero, jo zatajili in 
postali vernikom sovražni. 
Škofič si je tudi vrat zlomil, 
Štamicer se je zgmdil in ne-
nadoma umrl, ko je hotel 
piti vodo iz vedra, Dragolič 
pa je končal kričeč, zmeden 

in obupujoč. Skratka, vsi ti-
rani in mameluki, ki so od 
začetka sveta sovražili, pre-
ganjali, mučili in morili pra-
ve kristjane, so v zlu končali. 
Zato so prav povedali stari 
kristjani: 'Ne igraj in ne šaU 
se s svetniki, da te Hudič ne 
(p)oserje.' To se pravi, ne 
norčuj se iz pravih kristja-
nov (kajti vsi pravi kristjani 
so svetniki, kakor smo do-
volj izpričali spredaj v Pis-
mih sv. Pavla) in jih ne sov-
raži, sicer ti bo Zlodej dal zlo 
plačilo. O tem tukaj pravijo 
angeli: "O Bog, ti si pravičen, 
ker tudi svetnikom daješ piti 
kri.'" Verjemi, kdor more. 
Trubar je bil v svoji veri tako 
goreč, da je očitno verjel, 
kako je vse to, kar je pisal, 
tudi res. Sodnega dneva ne 
le, da se ni bal, pričakoval ga 
je z - veseljem... 



SLOVENCI PO SVETU Razgledi 

z Lubnikom med argentinskimi Slovend (10) 

Od eno streho masa m zabava 
M A R I I A VOIJČJAK 

Morda 
je skrivnost 

njihovega 
zadovoljstva 
prav v tem, 

da ne mislijo 
samo nase, 

temveč 
na 

slovensko 
skupnost. 

Koliko Slovencev živi v 
Mendozi? Natančnega poda-
tka ni, še najbolj jasen je bil 
slovenski duhovnik Jože Ho-
ren, ki je v Mendozi že sko-
raj šestdeset let, zato svoje 
ljudi dobro pozna: približno 
štiristo nas je, približno sto 
jih prihaja k maši, je dejal na 
kratko. 

Slovensko društvo v Men-
dozi je staro šestdeset let, 
zbirajo se v Slovenskem 
domu, ki so ga :^adili seve-
da sami. Sprojektiral ga je 
arhitekt Božidar Bajuk, ki je 
pomagal tudi pri gradnji. 
Kopali in zidali so v prostem 
času, torej ob poznih popol-
dnevih in večerih ter sobo-
tah, vsi po vrsti, tudi profe-
sorji, inženirji itd. Zraslo je 
središče slovenskega življe-
nja v Mendozi, središče 
ohranjanja slovenskega je2d-
ka in načina življenja. Tam 
se že vrsto let zbirajo, hodijo 
k maši, pojejo in nastopajo, 
se učijo in zabavajo. Vse pod 
eno streho. 

Slovenskega doma z ulice 
ne opaziš. V nedeljskem ju-
tru smo zrli v zamreženo 
prodajalno. Ob njej so se le 
odprla vrata in znašli smo se 
na prostranem dvorišču. Za 
njim smo vstopili v avlo in 
naprej v dvorano, kjer so se 

ljudje zbirali k nedeljski 
maši, ki jo je napolnilo petje 
pevskega zbora Lubnik. Zelo 
radi poslušamo slovenske 
pesmi, za nas je to praznik, 
mi je dejala starejša gospa, ki 
je hitela v dvorano. 

Dokaj velika dvorana je 
skromna, pred odrom majh-
na oltarna miza, na desni 
strani slovenski grb, na levi 
Marija Pomagaj z Brezij, na 
sosednji steni križ. To je vsa 
oprema, nobenega razkošja, 
nobenega zlata. Pri maši je 
bilo tudi precej mladih, ver-
ska tradicija je sestavni del 
življenja Slovencev v Argen-
tini, nedeljska maša je tako 
samoiunevna kot nedeljsko 
družinsko kosilo. Prav zani-
mivo se mi je zdelo, da so 
molili za domovino, najprej 
za Slovenijo, nato za Argen-
tino. Boga so prosili: "Razlij 
svojo milost na Slovenijo, 
na domovino naših predni-
kov in našo duhovno domo-
vino. Podeli ji svobodo, var-
nost, mir in pravo mesto v 
svetovni družini narodov 
..." Mile besede, molitev za 
Argentino je bila bolj suho-
parna. Predvsem pa ne v 
molitvi, ne v pogovorih ni 
bilo politike. Opazili smo jo 
na spominski plošči, ki so 
jo na dvorišču vzidali pred 
desetimi leti, ob petdesetlet-
nici begunstva. 

Ana Nemanič (na sredini), hčerki Majda in Božena (na levi), sin Milan z ženo (na desni) 

Pod isto streho je imel pev-
ski zbor Lubnik zvečer kon-
cert, le zastor na odru so dvig-
nili in otlamo mizo prestavili 
Najbolj so vžgale stare sloven-
ske pesmi, na koncu je pela 
vsa dvorana, tudi kakšna sol-
za se je utrnila. Z navduše-
njem so sprejeli tudi Poljan-
ske orgličarje in Suho špago. 

Po koncertu so prinesli 
mize in večerja se je zavlekla 
pozno v noč. Meso je pripra-
vil slovenski mesar, dekleta 
in žene so se pridno vrtele v 

dobro opremljeni in prostor-
ni kuhinji, mladina je stre-
gla, nenarejeno prijazna. Ni-
kamor se jim ni mudilo, če-
prav jih je zjutraj čakalo 
delo. Tudi otroci so ostali s 
starši, najmlajši so zaspali v 
naročjih. 

Pozno ponoči smo se vra-
čali v hotel, v ušesih so mi še 
vedno zvenele besede 79-
letne Ane' Nemanič: "Prva 
leta je bilo težko, veliko sem 
jokala, danes imam tukaj vse 
- šest otrok, 24 vnukov in 12 

pravnukov." V Argentini ro-
jeni hčerki Majda in Božena 
sta bili prav tako kratki: "Res 
nimamo toliko kot vi, ima-
mo pa veliko otrok in radi se 
imamo." Najmlajši, Milan, 
sedaj predsednik Slovenske-
ga društva v Mendozi, se je z 
ženskami seveda strinjal, do-
dal je le, da vsi radi prihajajo 
v dom. Morda je skrivnost 
njihovega zadovoljstva prav 
v tem, da ne mislijo samo 
nase, temveč na slovensko 
skupnost. 
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JOŽE K O Š N J E K 

Slovenska prosvetna zveza z 
Cdovca že pol stole^a razveselju-

je Slovence m KoroSkem, v Slo-
venci in druge po svetu z izvir-
nim koroScim knjižnim darom, 
s katerim pomaga preprečevati 
izginotje slovenske besede iz lite-
rature na KoraSkem, je povedal 
na torkovi predstavitvi lett^jega 
knjižneffi daru poslovodja Slo-
venske prosvetne zveze Janko 
Mofle. Letožn/i knjižni dar Slo-
venske prosvetne zveze je mogoče 
kupiti pri Mladinski knjigi in 
zidožbiKres. 

Kbro^ koledarje del vsakolet-
na knjižnega daru. LetoSnji, ki 
gftje uredila Irma Destavnik in 
ga v tor^ sama tudi predstavila 
m konferenci za novinaije, je 
drugačen, saj prvič predstavlja 
najpomembntjše dogodke na 
obeh straneh meje. Avtoiji iz Sk>-
venije in KorcŠte pišgo o letu 
medkulturnega dialoga, o nsgio-
nalnem razvoju, o podedicah 
ukinitve obveznega dvojezična 

šol^ na KoroScem, o odnosu 
Koroške in Slovence do beguncev 
in pris^encev, o otrokovem oswi-

janp Ravenskega in nemšk^ je-
zika in o pozahyenem koroScem 
Slovencu Juliju Felaherju, po-
budniku za ustanovitev Kluba 
korc^h Slovencev leta 192S v 
IjuUjani in v Mariboru. V FEOIE-

daiju imajo pomembno mesto 
prispevki z lanskega simpozija ob 
So-letnid rojstva Valentina Po-
lanSka. Dru§i kryi^ iz leto^e 
zbirke Slovenske prosvetne zveze 
je literarna kritična mnjaRas^, 
v kateri je oi^avljena proza in po-
ezija slovenskih besalnih ustvar-

jalcev z avstrij^ KordSce. Njen 
velik dd doslg še ni bU obja\4jen. 

Nekaj posebnega je priročnik 
Slovenska krajevna imena na 
avstrgskem Korošcem, za katere-
ga je dolga leta zbiral gradivo 
upokojeni profesor na dunajski 
univerzi, jezikoslovec Pavel 
Zdovc. V razmerah, ko tudi ved-
no več Slovencev na Koroškem 

ne pozna več slovenskih imen 
krajev, za Slovence iz Slovenije 
pa je to še večji problem, je zbor-
nik prava dragocenost. V priroč-
niku so objavljena slovenska in 
nemška imena krajev. Zaradi 
izredne strokovnosti in uporabne 
vrednosti ne preseneča predlog, 
da bi morali priročnik ponatisni-
ti in ga posredovati šolam, orga-
nizacijam in ustanovam na Ko-
n^kem in v Sloveniji. 

Slovenska prosvetna zveza je v 
letošnji knjižni dar vključila htji-
go Partizan, v kateri je doven^ 
in nemJfeo besedilo ^edališke 
predstave Partizan, kijo je ruipi-
sal Bemdt Liepokl Mosser, v njg 
pa so v organizaciji Slovenske 
prosvetne zveze soddovali poklic-
ni igmld iz Avstrije in iz Sloveni-

je. I f f v je na predstavah v Ce-
lovcu in na ijpred^vah na Du-
naju videlo nad 2000 ljudi, letos 
pa načrtujgo gostovarya v Slove-
niji, v Italiji in na Hrvaškem. 
Mosser sevigri sprašuje ovzrokih 

Janko Malle in Irena Destovnik predstavljata knjižni dar Slo-
venske prosvetne zveze. Pri izdaji sta pomagala Urad za 
Slovence v zamejstvu In po svetu iz Ljubljane in avstrijsko 
ministrstvo za kulturo, /atejojc kos^ 

za predsodke in zamolčevanje 
partizanskega boja na Koro-
škem. Knjigi je priložen DVD. 
Pri knji^ in DVD so soddovali 
Slovenska prosvetna zveza, av-
strijska radiotdevizija ORF in 
založba Wieser. Dd letošnjega 
knjižnega daru so še dvojezična 

otn^ca škatlica Klehukgp^)oda 
Konstantina, zg^čenka pošte-
nega kabareta "čisto čezz" in 
2^:^čenka s posneticom pogovora 
novmfl̂ b ORF Horstu Ogrisa z 
Borisom Pahoijem ob tgegpvi 95-
letmd, kije zaradi aktualnosti že 
poSo. 



USODE Razgledi 

Zgodba o srečanju Gregorja z Michaelom 

Dnevi, kii ih ne pozabiš 

Sodobni načini 
zdravljenja 
omogočajo 

preživetje 75 
odstotkov vseh 
otrok, obolelih 

za levkemijo. 

M I L E N A M I K I A V Č I Č 

V zadnjih desedetjih je po-
znavanje bioloških značilno-
sti levkemične celice izjemno 
napredovalo. Predvsem iden-
tifikacija genetskih razlik 
med morfološko in imunofe-
notipsko identičnimi levke-
mičnimi celicami je bila 
osnova za revizijo klasifikaci-
je le^^emij s posledično novi-
mi smernicami v zdravljenju. 

Za akutno limfoblastno 
levkemijo je v Sloveniji v zad-
njih 20 letih zbolelo povpre-
čno 13 bolnikov na leto. Med 
njimi je bil tudi Gregor. Imel 
pa je srečo, ker se je v krvni 
banki našel donator, Michael 
Schindler iz Hamburga, ki 
mu j€ rešil življenje. Lani sta 
se prvič srečala v živo in to so 
bili trenutki, ganljivi in pre-
tresljivi. Seči v roke človeku, 

ki mu gre zahvala, da si še 
zmeraj živ, je občutek, ki ga 
pravzaprav ni moč opisati. 
Vsaj z besedami ne. Čeprav 
sta Michael in Gregor imela 
pred našim srečanjem kar 
nekaj časa za pogovor, je bil 
Gregor še zmeraj v zadregi. 
Kot da bi dan, ko se je znova 
rodil, vedno znova podoživ-
Ijal. Njegova mama Barbara 
je povabila sorodnike, da bi 
bili tudi oni priča veselemu 
dogodku. Pa ne samo to. 
Večina od krvnih sorodnikov 
je v času Gregorjeve bolezni 
darovala kri. Za vsak primer, 
če bi bila njihova kri kompa-
tibilna z Gregorjevo. Pa ni 
bila. 

"Vse skupaj se je začelo z 
vročino. Pred kakšnimi pe-
timi leti. Bil sem nenehno 
utrujen, pri telovadbi bi rad 
počival, pa nisem mogel. 

Gregor in Michael 

malo čudno se mi je zdelo, 
da je moja kondidja kar čez 
noč izginila. Ker ni bilo nič 
bolje, so me le poslali v bol-
nišnico. Tam so mi povedali, 
da imam zvišane levkocite. 

kar mi še zmeraj ni dosti po-
menilo. Zdelo pa se mi je, da 
morajo biti levkociti po-
membni, kajti vsi so se drža-
li zelo resno. Sprejeli so me 
na Infekcijsko kliniko, in 

šele tam so mi, fK) številnih 
preiskavah, povedali, da 
imam levkemijo," je še mal-
ce v zadregi pričel pripovedo-
vati svojo zgodbo Gregor. Na 
vprašanje, katere vrste levke-
mijo je imel, pa je odgovoril: 

"Imenuje se akutna limfo-
blastna levkemija, da pa se jo 
pozdraviti s kemoterapijo ali 
presaditvijo kostnega mozga. 
Kemoterapija pri meni ni po-
magala, zato smo začeli iska-
ti darovalca. To je nekaj take-
ga kot najti iglo v kopid sena. 
Imeli smo res veliko srečo, 
saj so zdravniki naleteli na 
ustreznega darovalca prej kot ' 
v enem letu. Ko so mi pove-
dali, da se je našla rešitev, 
sem bil ganjen. To so čustva, 
ki človeka preplavijo, prevza-
mejo, a je o njih nemogoče 
govoriti naglas." 

(se nadaljuje) 

Velild dobrodelni 
koncert 

Športna dvorana Medvode, 
pri OŠ Svetje 

24. januarja 2009 ob 19. uri 

PREDPRODAJA VSTOPNIC 

Gorenjski Glas 
Blelv/elsova cesta 4,4000 Kranj 

CENA VSTOPNICE J E 1 5 EUR 
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GLASBA Razgledi 

Koncerti AEDE in umetniškega programa A R S - Zvoki in barve Brda se nadaljujejo, 10. januarja je nastopil 
edinstven slovenski vokalni trio Eroika s Simfoniki RTV Slovenija in dirigentom Patrikom Greblom, ki je tudi tako 
rekoč ansamblov umetniški vodja. 

Med DODevkami in ODeram 

Nedvomno 
gre za njihov 
programski, 

izvedbeni 
in tudi modni 

uspeh, ki ga 
večina 

občinstva zna 
ceniti. 

F R A N C K R I Ž N A K 

Na Brdu smo tokrat pri-
sluhnili edinstvenemu vo-
kalnemu tercetu - pop klasič-
nemu triu (kot se sami ime-
nujejo) Eroika. Sestavljajo ga 
trije šolani pevski solisti: te-
norista Metod Žimec in 
Aljaž Farasin ter baritonist 
Matjaž Robavs, spet navede-
ni v drugačnem vrstnem 
redu, kot je običajno v strokL 
Nastopili niso sami, temveč 
z drugim državnim simfo-
ničnim orkestrom Simfoni-
ki RTV Slovenija in dirigen-
tom Patrikom Greblom. Ta 
je tudi njihov neformalni 
umetniški vodja, prvi, ki jih 
je v tej zasedbi povabil na 
eno od številnih državnih 
proslav (leta 2006, takrat so 
zapeli njegovi priredbi Ko 
zvonovi zapojo Andreja Sif-
rerja in Ko mene več ne bo 
avtorjev Saša Fajona in Dra-
ga Misleja). 

Patrik Greblo je bil tudi to-
krat aranžer večine predstav-
ljenih del in torej nekakšen 
"spiritus agens" popevkar-
ske glasbe, Id je tokrat pred-
njačila. Ne morem se sicer 
strinjati z vsemi Greblovi-
mi priredbami, četudi mu v 
večini primerov tečeta tako 
vokalna kot instrumentalna 
linija dovolj urejeno, pa tudi 
z vertikalo (harmonijami) 
nima težav. Seveda je vse 

skupaj naravnano na učinke, 
kar je samo ena od sociolo-
ških funkdj zabavne glasbe. 
In zabavali se tokrat smo: 
tudi na račun nekaterih ko-
mentarjev, ki si jih je v ime-
nu slovitih" solistov (pravza-
prav treh tenorjev, ki so še 
pred nedavnim skupaj peli: 
jos ja Carrerasa, Pladda Do-
minga, Ludana Pavarottija 
ali pa npr. matere in hčerke 
Baltsa) privoščil očitno vodil-
ni iz tria Eroica, baritonist 
Matjaž Robavs. Kljub vsemu 
je njihov uspeh nedvomen, 
saj so v teh dobrih dveh letih 
nastopali na razprodanih 
koncertih, njihov diskograf-
ski prvenec, zgoščenka iz 
lanskega leta je bila deležna 
platinaste naklade. Pred 
nami je že njihovo novo di-
skografsko delo, DVD. 
Skratka, gre za komerdaliza-
djo glasbe v najbolj pleme-
nitem pomenu te besede. 

Poleg uvodne inštnmien-
talne priredbe Patrika Gre-
bla priljubljene zborovske 
skladbe Triglav Jakoba Alja-
ža je bilo na vrsti vsega sku-
paj in spet v enem samem 
zamahu 16 popevk - pri-
redb O. Naberja, A. Šifrer-
ja, S. Fajona, T. Hrušovar-
ja, E. Hrovatina, Ž. Joksi-
moviča, A. Lare, V. Kresli-
na, J. Privška, K. Kovača, 
M. Legoviča, P. Grebla, E. 
Moricconeja in N. Kalogje-

re; vmes pa še dvoje oper-
nih priredb, in sicer popu-
lamega Zbora sužnjev iz 
Verdijevega Nabucca in ari-
ja Nessun dorma/Nihče ne 
spi iz Puccinijeve opere Tu-
randot. Bilo je spet vse 
(pre)ozvočeno, ne le pevski 
sohsti, tudi orkester, celo 
nekateri inštrumenti! Nav-
kljub že preizkušeni dvora-
ni bi lahko marsikaterega 
poslušalca prikrajšali za 
kakšen preveč slišani fon 
oziroma son. Slišali smo 
pevske interpretadje pravi-
loma in večinoma v sloven-
skem jeziku, torej veliko 
več slovenskega, kot če bi 

denimo gostovala katera od 
naših oper, kajti njihove 
produkcije so v zadnjih le-
tih le v izvirnih, torej tujih 
jezikih. Pri tem je Eroika 
veliko na boljšem, njihova 
dikdja vseh odpetih besedil 
je bila povsem korektna. 
Tudi ravnotežje vseh treh 
pevskih glasov, dveh tenor-
jev (lirski in epski) in bari-
tona je dovolj prilagodljiva, 
v enoglasnem petju čista, v 
triglasju dovolj barvno za-
nimiva. Nedvomno gre za 
njihov programski, izved-
beni in tudi modni uspeh, 
ki ga večina občinstva zna 
ceniti. Po uri in pol nepre-

kinjenega nastopa je občin-
stvo priploskalo ponovitev 
dveh uspešnic tega večera: 
Hmšovarjevega Dneva lju-
bezni in Legovič-Mislejeve-
ga Zate/Lahko noč Piran. 

Že mesec dni pred petim 
in hkrati zadnjim koncer-
tom AEDE lahko 14. febm-
arja optimistično pričakuje-
mo napovedani sklep prve 
sezone z zvezdami sloven-
skega baleta v izvedbi obeh 
opemo-baletnih ansamblov 
SNG Ljubljana in Maribor, 
tedaj seveda v že v novi in 
izključno baletao-plesni in 
glasbeni luči na Valentino-
vem baletu. 

Šklepetanje z zobmi 7 SEDMICA 

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

Na začetku tedna se je ev-
ropski komisar za energijo 
Andris Piebalgs pred svetovno 

javnostjo šopiril, češ da bo s 
prstom pokazal na tistega, ki 
sije državam članicam Ev-
ropske zveze v teh mrzlih 
zimskih tednih drznil vsiliti 
energetsko krizo, če plinski 
oligarhi z vzhoda pipe, prek 
katere se omrežje polni, ne-
mudoma ne obmgo nazaj v 
pravo smer. Plinsko ožilje je 
še vedno brez energije, gospod 
Piebalgs pa je (vsaj za moj 
okus) izpadel kot pravi lolek, 
ko je prek svojega tiskovnega 
predstavnika sporočil, da jav-
nega pranja umazanega peri-
la ne bo, ker na evropskem ko-
misariatu za energetiko men-
da "ne bodo delali preuranje-
nih zaključkov". 

Medtem ko dobršen odsto-
tek Evropejcev šklepeta z zob-
mi, se trgovci s plinom iz ne-
kdanje Sovjetske zveze med-
sebojno (verbalno) obdelujejo 
in ponižujejo. Recimo: na-
mestnik direktorja ruskega 
plinskega oligarha Gazpro-
ma Aleksander Medvedjevje 
ukrajinski strani očital, da se 
"vede kot norec z britvijo p 
roki". Ukrajinski predsednik 
Viktor Juščenko nekdanjim 
bratom po revoluciji nikakor 
ni ostal dolžan in je rusko 
početje primeijal kar z naci-
stičnim obleganjem Lenin-
grada med drugo svetovno 
vojno. 

Za tiste, ki zmrzujejo, je 
čisto vseeno, kdo laže oziro-
ma kdo je pri vsej zadevi ne-
dolžen; se razume, če je sploh 

kdo nedolžen. Po drugi strani 
pa je res, da Človek ne more 
obljubljati nečesa, česar izpol-
nitev ni v njegovi moči. Še 
najmanj javno ne. V mislih 
imam tega istega Aleksandra 
Medvedjeva, ki Ukrajince 
vzvišeno zmerja z norci z 
britvijo v roki in Američanom 
(pogojno rečeno) podtika 
vlečenje prikritih potez iz 
ozadja, na Svetovnem gos-
podarskem forumu v Davosu 
pa je ruivzočim sveto obljubil, 
da dobave ruskega plina v 
Evropo več ne bodo motene. 
Po drugi strani je res tudi 
to, da dogovor o strateškem 
partnerstvu med Ukrajino in 
ZDA predvideva sodelovanje 
pri plinu, Ukrajina pa pli-
na sploh ne pridobiva. In še 
to drži, da je lastništvo naf-

tnih in plinskih zalog na 
območju Kaspijskega jezera 
še vedno nerazčiščeno. Pove-
dano drugače, krog vpletenih 
v aktualno plinsko krizo je 
precej širši, kot se na prvi po-
^edzdi. 

Ne glede na to, kdo vse ima 
prste vmes in kaj vse je pred-
met spora, gre v plinski vojni 
vendar predvsem za merje-
nje moči med EZ in Rusijo. 
Ali, konkretneje, za kon-
Jlikt interesov, ki dominirajo 
v projektih Nabucco in Južni 
tok. 

Plinovod Nabucco je pro-
jekt Evropske zveze, ki naj bi 
se napajal iz kaspijskega 
bazena oziroma v Azerbaj-
džanu, povezoval pa naj bi 
Avstrijo, Madžarsko, Romu-
nijo, Bolgarijo in Turčijo. Cilj 

projekta je osamosvojitev EZ 
izpod ruske energetske nad-
oblasti. Njemu neposredna 
konkurenca je plinovod Juž-
ni tok, ki ga načrtuje Rusija. 
Ta naj hi v dveh krakih 
povezoval Bolgarijo, Srbijo, 
Madžarsko. Slovenijo, Avstri-

jo, Italijo in Grčijo, ožilje pli-
novoda pa naj bi bilo speljano 
mimo Ukrajine. 

Kakorkoli bo vladni pred-
sednik Borut Pahor i* skorajš-
njem pogovoru s prvim mo-
žem Gazproma Aleksejem 
Milleijem manevriral iA na 
mednarodnem plinskem par-
ketu plesal nasploh, je za Slo-
venijo pomembno dvoje: pr-
vič, nemotena preskrba s pli-
nom, in drugič, čim manjša 
odvisnost od posameznih 
plinskih oligarhov. 
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Delovnik S podporo drŽave 
Državni zbor je sprejel delno subvencioniranje polnega delovnega časa in zvišanje investicijskih 
olajšav, zavrnil pa hitrejše vračanje DDV in zvišanje meje za 'pavšaliste'. 

ŠTEFAN ŽARGI 

Ljubljana - V sredo se je na 
izredni seji sestal Državni 
zbor RS in obravnaval tako 
imenovani tretji paket štirih 
zakonov, ki naj bi olajšali 
krizne razmere v gospodar-
stvu, ki so posledica finančne 
krize. Zakon o delnem sub-
vencioniranju polnega delo-
vnega časa, ki je bil vložen po 
nujnem postopku, je bil 
sprejet, prav tako novela za-
kona o davku od dohodkov 
pravnih oseb, vložen v skraj-
šani postopek, s katero so 
zvišali investicijske olajšave, 
medtem ko sprememba za-
kona o davku na dodano 
vrednost, s katero so po 
skrajšanem postopku predla-
gali hitrejše vračanje DDV s 
strani države, ni dobila za-
dostne podpore. Podobno je 
bilo tudi s predlogom spre-
memb zakona o dohodnini v 
rednem postopku, s katerim 
so predlagali zvišanje mejne 
višine prihodkov, do katere 
bi lahko ugotavljali davčno 
osnovo le ob upoštevanju 
normiranih stroškov. 

Pomoč delodajalcem in 
ne delavcem 

Predlog zakona o delnem 
subvencioniranju polnega 

delovnega časa, po katerem 
bo država zmanjšala stroške 
za plače delodajalcem v pri-
merih, ko so zaradi zmanj-
šanih naročil prisiljeni skraj-
šati delovnik s 4 0 na 36 ozi-
roma 32 ur, v višini 60 ozi-
roma od 75 do 120 evrov, je 
bi sprejet brez glasu proti 
(vzdržali so se le poslanci 
SDS). Minister za delo, dru-
žino in sodalne zadeve Ivan 
Svetlik je v obrazložitvi po-
udaril, da je namen zakona 
ohranitev delovnih mest, saj 
delodajalci ob prejemu sub-
vencij ne bi smeli odpuščati, 
delavcem pa bi tudi tekla 
polna delovna doba. V obšir-
ni razpravi je bilo sicer sliša-
ti pomisleke, ali je tak zakon 
razvojno naravnan, ali ne 
gre tudi za ohranjanje ne-
perspektivnih delovnih mest 

Elan Marine v težavah 
tudi po zaslugi prokurista 
Zaradi neizpolnjene pogodbe za poskusni bojni 
čoln ima Elan Marine blokirane transakcijske 
račune. 

Š T E F A N Ž A R G I 

Begunje - Vse bolj se kaže, 
da bo imelo ravnanje nekda-
njega Skdmarjevega prokuri-
sta Jožeta Kralja, ki so ga na 
prvi seji novega nadzornega 
sveta Skimarja zaradi preko-
račitve pooblastil kiivdno 
razrešili, za hčerinsko druž-
bo Elan Marin hude posledi-
ce. Čeprav sta lahko pogodbe 
večjih vrednosti podpisovala 
skupaj le predsednik uprave 
in prokurist, je pogodbo za 
razvoj bojnega čolna po načr-
tih zagrebškega Brodarskega 
inštituta, vredno 7 0 2 tisoč 
evrov, Jože Kralj podpisal z 
naročnikom Livijem Jelči-
čem iz Pulja sam sredi de-
cembra brez vrednosti v. d. 
predsednika uprave Ivana 
Štrlekarja in nadzornega sve-
ta. Ker družba Elan Marine 
ni izpolnila pogodbe in vpla-
čala naročniku 485 tisoč ev-
rov, je ta na Okrajnem sodiš-

ču Radovljica 5. januarja do-
segel izdajo začasne odredbe 
o blokadi sredstev na trans-
akdjskih računih družbe. S 
tem so v Elanu Marine, kjer 
je zaposlenih okoU 250 de-
lavcev in ki je tudi sicer zara-
di pomanjkanja naročil v 
precejšnjili težavah (v teh 
dneh 1 6 0 delavcev doma 
čaka na delo) ogroženo izpla-
čilo plač. 

Kot je potrdil v. d. predsed-
nika uprave Ivan Štrlekar, je 
Skimar na državno tožilstvo 
v Kranju in vrhovno državno 
tožilstvo že poslal kazenske 
ovadbe, v katerih Jožetu Kra-
lju očitajo naklepno prekora-
čitev pooblastil, zlorabo po-
ložaja, da bi sebi in drugim 
pridobil veliko premoženj-
sko korist, in povzročanje 
poslovne škode podjetju. Po 
neuradnih podatkih je bila 
vložena tudi še druga kazen-
ska ovadba za izdajanje po-
slovnih skrivnosti. 

in ali bo predvidenih 230 
milijonov evrov v ta namen 
zadostovalo. Dodajmo še, da 
se je pred začetkom seje dr-
žavnega zbora pred parla-
mentom zbrala skupina sin-
dikalnih aktivistov, ki je za-
htevala, da naj bo pomoč dr-
žave pogojena s prepovedjo 
zmanjšanja delavskih plač, 
saj se bodo sicer državne 
subvencije v bistvu prelile v 
dobičkeicapitalistov. 

Manj razumevanja za 
davčne olajšave 

Se več vročih razprav, delo-
ma celo žaljivih, je bilo k 
trem predlogom zakonskih 
sprememb na področju 
davčnih olajšav, ki sta jih vlo-
žila poslanca SDS Rudolf 
Petan in Andrej Vizjak. Le 

delno so namreč zvišali 
davčno olajšavo za investici-
je z dvajset na trideset od-
stotkov z nominalno omejit-
vijo na trideset tisoč evrov 
(veljavno že za leto 2008) ter 
olajšave za nakup avtobusov 
z motorji Euro IV, tovomja-
ke pa z Euro V. Zavrnili pa 
so predlog, da država skrajša 
rok vrnitve preplačanega 
DDV s šestdeset na sedem 
dni, ker se vlada boji davčnih 
goljufij pa tudi likvidnostnih 
težav v državnem proraču-
nu, kakor iz podobnih razlo-
gov tudi predlog, da se vsem 
s. p.-jem, ki ne dosegajo sto 
tisoč evrov dohodkov (sedaj 
velja meja 42 tisoč evrov), 
omogoči enostavno knjigo-
vodstvo, za davčno osnovo 
pa se upoštevajo normirani 
stroški. 

Gospodarska aktivnost upada 
Močno se zmanjšuje obseg industrijske 
proizvodnje in izvoza, primanjkljaj plačilne bilance 
pa se je skoraj podvojil. 

Š T E F A N Ž A R G I 

Ljubljana - Na Uradu RS za 
makroekonomske analize in 
razvoj (UMAR) so izdali novo 
številko Ekonomskega ogle-
dala, kjer na podlagi aktual-
nih podatkov povzemajo sta-
nje v slovenskem gospodar-
stvu. Skladno s pričakovanji 
ažurirane Jesenske napovedi 
gospodarskih gibanj se je go-
s p o ^ s k a aktivnost v Slove-
niji ob koncu leta 2008 že 
pospešeno umirjala. To se je 
najbolj pokazalo na skoraj 
ustavljeni kreditni aktivnosti 
domačih bank ter na moč-
nem medletnemu padcu iz-
voza blaga in obsega indu-
strijske proizvodnje. Kredit-
na aktivnost domačih bank 
se je novembra skoraj v celoti 
ustavila, nekoliko so se pove-
čala le posojila državi, Id se je 
novembra zadolžila za osem-
deset milijonov evrov, obseg 
kreditiranja prebivalstva pa 
se je zmanjšal. Gospodarska 
aktivnost v Sloveniji se je no-
vembra še bolj umirjala. Iz-

voz blaga je bil novembra 
medletno nižji za 14 odstot-
kov, obseg industrijske proiz-
vodnje v predelovalnih dejav-
nostih pa je upadel najbolj po 
letu 1992 , za 12 odstotkov. 
Oktobra se je nadalje občut-
neje umirila tudi medletna 
rast v trgovini na drobno in 
gostinstvu, v gradbeništvu pa 
se je aktivnost ohranila na vi-
soki ravni. Ob visokem pri-
manjkljaju na tekočem raču-
nu plačilne bilance oktobra je 
ba ta v desetih mesecih aoo8 
skoraj dvakrat višji kot v eiu-
kem obdobju 2007, k čemur 
je največ prispeval primanj-
kljaj v trgovinski bilanci. Pla-
če so se oktobra na mesečni 
ravni precej povečale, rast pa 
je ostala visoka tudi na med-
letni ravni. Skupna bruto pla-
ča na zaposlenega se je okto-
bra povečala za 1,7 odstotka, 
predvsem zaradi rasti plač v 
zasebnem sektorju zaradi iz-
rednih izplačil v nekaterih 
dejavnostih. Število brezpo-
selnih se je od oktobra do de-
cembra povečalo za 3600. 

IgUBgANA 

Obletnica Gospodarske zbornice Slovenije 

V ponedeljek, 12. januarja, je Gospodarska zbornica Slove-
nije (GZS) praznovala 158. obletnico svojega obstoja. V zna-
menju njenega rojstnega dne so organizirali poseben klub-
ski pogovor z gospodarstveniki, na katerem so svoje pogle-
de na dileme in vprašanja o aktualnih gospodarskih razme-
rah kot gostje predstavili tudi France Bučar, psiholog Alek-
sander Zadel ter menedžer Roman Macun. Po uvedbi pros-
tovoljnega članstva pred dvema letoma se je prek 17 tisoč 
podjetij, ki predstavljajo najpomembnejši del slovenskega 
gospodarstva, odločilo, da ostanejo v prenovljeni GZS, ki 
ima od maja lani tudi status reprezentativne gospodarske 
zbornice. Velika prednost GZS je njena uravnotežena čez-
sektorska struktura, ki jI omogoča, da poleg specifičnih 
branžnih In regionalnih interesov zastopa tudi uravnoteže-
ne interese gospodarstva kot celote in izvaja vrsto skupnih 
poslovno podpornih storitev. Š. Ž. 

JESENICE 

Banku Pantzevo priznanje za leto 2008 

Jeseniški Acroni je pred dnevi enaindvajsetič podelil Pantze-
vo priznanje, ki ga podeljujejo za življenjsko delo pri razvo-
ju podjetja. Moralno potrditev uspešnega dela je za leto 
2008 prejel Branko Banko, izvršni direktor za tehnologijo v 
Acroniju, ki je s svojim delovanjem omogočil podjetju po-
stati pomemben igralec na svetovnem trgu nerjavnih, elek-
tro in drugih specialnih jekel. B. B. 

Branku Banku je Pantzevo priznanje podelil Slavko Kanalec, 
direktor Acronlja. 

obrestna mera do 6 , 5 0 % « 
HRANILNICA LON d.d., Kronj 
04 28 00 777 www.lon.si info@lon.si 
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UUB4ANA 

Odločbe za drobnico za lansko leto 

Agencija RS 2a kmetijske trge in razvoj podeželja je skladno 
s terminskim načrtom v ponedeljek začela z izdajo odločb 
za neposredna plačila za drobnico za leto 2008. V prvem 
svežnju bo odločbe za drobnico dobilo nekaj manj kot dva 
tisoč rejcev. Skupna vrednost plačil je 565 tisoč evrov. Agen-
cija z izdajo odločb za neposredna plačila za drobnico za 
lani nadaljuje v prihodnjih dneh, skupaj jih bo izdanih nekaj 
manj kot 3.300. Upravičenci lahko odobrena sredstva na 
svojih transakcijskih računih, ki so jih na agencijo sporočili 
v svojih zahtevkih, pričakujejo nekaj dni po izdaji odločbe. 
Agencija je z izplačili ukrepov za leto 2008 začela že decem-
bra lani, in sicer za izravnalna plačila za območja z omeje-
nimi možnostmi za kmetijsko dejavnost OMD. V decembru 
je 35.900 upravičencev (od skupno 49.000) prejelo nekaj 
več kot 27 milijonov evrov sredstev. Tudi preostale odločbe 
za ta plačila bodo izdane v prihodnjih dneh. M. C, 

LJUBLJANA 

Sestanek vodstev KCZS in Zveze strojnih krožkov 

Pred dnevi sta se sestali vodstvi Kmetijsko gozdarske zborni-
ce Slovenije in Zveze strojnih krožkov. Predsednik zbornice 
Ciril Smrkolj je poudaril pomen delovanja obeh organizacij za 
slovensko podeželje. Predsednik Zveze strojnih krožkov Vi-
ljem Crobelnik in bivši predsednik Stane Štebe sta poudarila 
pomen sodelovanja obeh organizacij pri skupnih aktivnostih. 
Hkrati sta izrazila pohvalo strokovni podpori, ki jo strojnim 
krožkom nudijo svetovalci zbornice. Med pomembnejšimi 
vsebinami so prisotni obravnavali možnosti bodočega sode-
lovanja pri projektih obnovljivih virov energije, strokovni pod-
pori nudenju uslug izmenjave medsebojne pomoči kmetov, 
promocijskih aktivnostih in pridobivanju novih finančnih vi-
rov. Zveza strojnih krožkov združuje 45 strojnih krožkov, ki 
imajo okoli 5500 članov. M. G. 

KRAN) 

Čebelarji izdali nov strokovni učbenik 

Novo obsežno čebelarsko knjigo v dveh delih Slovensko če-
belarstvo v tretje tisočletje so pod vodstvom glavnega ured-
nika In recenzenta knjige Pavla Zdešarja ustvarili največji 
strokovnjaki čebelarstva pri nas. V knjigo so zajeli vsa glav-
na področja čebelarstva - lastnosti in življenje čebel, kužne 
in zajedavske bolezni pri njih, različne čebelje pridelke in nji-
hovo uporabo, genetska vprašanja, oprema in podobno. 
Knjiga je zato primerna tako za začetnike kot tudi za izkuše-
ne čebelarje. Svoj izvod bodo na dom prejeli vsi slovenski 
čebelarji, drugi del pa bo izšel že ob koncu leta. J. P. 

wv(w.goU6ji 

J^rijskaopretfa: 

.ESP 
- .'zražnihblazm m 

mrn^ 

Novi Golf. Rojen z izkušnjami. 
Najboljii Golf vseh iasov že v naSem salonu. 

Si(upna poraba: 4,9 - 7,11/100 km. 
Emisije CO,: 128-166 g/km. 

Avtohl*a Vrtač, d.0.0. Kranj 
D.I«v>kaeMta 4,4000 KRANJ 
tat.: 0 4 1 7 0 0 3 0 0 , M n : 0 4 2 7 0 0 2 » 
www.»ytatili»vrt«cjl 

Slovenski mec 
geografsko zaščiten 
Slovenski čebelarji so pridobili nacionalno geografsko označbo za slovenski med. Naslednji korak je 
zaščita v EU. 

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

Brdo pri Lukovici - Za geo-
grafsko zašfito medu si slo-
venski čebelarji prizadevajo 
že več kot desetletje. Že leta 
1999 so registrirali kolektiv-
no blagovno znamko Sloven-
ski med, ki pa je bila pravza-
prav zasebna lastnina Čebe-
larske zveze Slovenije, v ka-
tero država ni posegala. A po 
večletnih prizadevanjih so 
pred dnevi blagovno znamko 
še nadgradili in pridobili za-
ščiteno geografsko označbo. 

"Vseskozi smo si prizade-
vali, da bi bila naša blagovna 
znamka prepoznavna tudi 
zunaj Slovenije in da bi se v 
sistem vključili vsi potrebni 
nadzori, ki bi izjemni kako-
vosti našega medu dali še 
dodatno težo na tržišču. Ob 
koncu minulega leta smo 
dobili odločbo ministrstva 
za kmetijstvo, sedaj pa bo 
stekel še postopek registraci-
je v Bruslju in prepričani 
smo, da bomo uspešni. Pri 
tem bo velika pre^ost tudi 
majhnost naše države, saj 

Milan Meglič se zaveda, da geografska zaščita od 
slovenskih čebelarjev zahteva veliko odgovornosti. 

evropska zakonodaja na tem 
področju v imenu zaščitene-
ga proizvoda le izjemoma 
dopušča uporabo imena dr-
žave," je na novinarski kon-
ferenci poudaril vodja pro-
jekta geografske zaščite 
medu pri Čebelarski zvezi 
Slovenije Milan Meglič in 
dodal, da so čebelarji pravico 
za uporabo imena države v 

blagovni znamki pridobili 
od vlade RS. 

Koristi geografske zaščite 
bodo večstranske. Čebelarji -
blagovno znamko bo lahko 
uporabljal prav vsakdo, ki bo 
izpolnil predpisane, sicer 
zelo stroge pogoje - so prido-
bili zelo močno sodobno 
orodje za trženje, uporabniki 
bodo slovenskemu medu 

Člani veliko naredijo sami 
v soboto bo občni zbor Društva rejcev drobnice Škofja Loka, ki šteje okoli 
140 članov. 

M A T J A Ž G R E G O R I Č 

Skofja Loka - V soboto bo 
redni občni zbor Društva rej-
cev drobnice Škofja Loka, ki 
zdriižuje okoli 140 članov z 
vseh štirih občin škofjeloške 
upravne enote. Na letošnjem 
zboru ne bo volitev novega 
vodstva, ki mu mandat pote-
če prihodnje leto, sicer pa so 
v društvu zelo zadovoljni z 
delom sedanjega predsedni-
ka Janeza Kisovca. Vsi člani, 
ki bodo plačali članarino, 
bodo za darilo dobili volnene 
nogavice. 

Kot pravi strokovna tajnica 
društva Germana Pivk, je v 
društvu le nekaj rejcev, ki 
imajo večje trope s 70 do 100 
ovcami, večina pa od deset 
do dvajset. Ovce so v veliki 
večini, delež koz predstavlja 
le približno desetino. "Na ob-
čnem zboru bomo med dru-
gim prisluhnili strokovnemu 
predavanju, kd bo obravnava-
lo tematiko gospodarnosti 
reje živali na paši,-zdravstve-
no varstvo nog in ukrepe, ki 
jih rejd za preprečitev gospo-

Germana Pivk 

darske škode izvedejo sami. 
Predaval bo Andrej Škobiza 
z Vremščice, ki bo govoril 
tudi o škodi, ki jo povzročijo 
divje zveri. Na o b ^ zbor je 
povabljen tudi predsednik 
zveze rejcev Boris Grabri-
jan," pravi Pivkova. 

Škofjeloško društvo, kate-
rega dejavnost sofinancirajo 
tudi vse štiri občine, poleg 
občnega zbora vsako leto pri-
pravi nekaj dogodkov s po-
dročja reje drobnice. Jeseni 
pripravljajo kuharsko delav-
nico s pripravo iti degustad-
jo jedi iz ovčjega in kozjega 

mesa in mleka, redna oblika 
druženja članov je tudi pole-
tno srečanje na Soriški plani-
ni, skrbijo pa tudi za strokov-
no plat; letos se odpravljajo 
na strokovni izlet na Primor-
sko, kjer bodo obiskali enega 
od tamkajšnjih rejcev drob-
nice. Letošnja novost je tudi 
tečaj klanja in konfekdonira-
nja mesa drobnice, ki ga 
bodo pripravili na Biotehni-
ški fakulteti na Rodid. Pred-
lani je društvo v samozaložbi 
izdalo društveno publikadjo 
z informadjami o ovčereji in 
kozjereji na škofjeloškem ob-
močju. Člani društva, ki so 
po besedah strokovne tajnice 
zelo prizadevni in si tudi po-
magajo med seboj, imajo pri 
reji drobnice tudi nekaj te-
žav, predvsem bi si želeli, da 
bi zaradi dragih obiskov pri 
veterinarjih lahko v večji 
meri živalim sami dajali 
zdravila. Občasno imajo tudi 
manjše težave s prodajo 
mesa in mleka, bojijo se tudi 
medveda, ki si je na obron-
kih Soriške planine že po-
stregel z ovcami. 

zdaj lahko še bolj zaupali, 
posredno promocijo pa bo 
imela tudi sama država. In 
kakšne so značilnosti slo-
venskega medu z zaščiteno 
geografsko označbo? "Tak-
šen med je pridelan in pri-
pravljen izključno v Sloveni-
ji. Je bolj kakovosten, kot to 
predpisuje državni pravil-
nik, saj vsebuje manj vode 
in svoje lastnosti zadrži dlje 
časa. Blagovna znamka 
združuje vso pestrost slo-
venskega medu, med s takš-
no oznako pa je tudi stood-
stotno sledljiv, saj je prav 
vsak kozarec opremljen s 
svojo številko. Nenazadnje 
pa tovrstna zaščita zahteva 
tudi nenehen in strog nad-
zor," je še povedal Meglič. 

Slovenski čebelarji, ki so, 
kot radi poudarijo, s tem do-
živeli svoje sanje, so z zaščito 
pridobili veliko priložnost, 
hkrati pa tudi veliko odgovor-
nost, Slovenski med, ki nosi 
ime države, je zaenkrat na-
mreč edini slovenski proiz-
vod, ki bo šel v proceduro za 
zaščito v evropskem merilu. 

LJUBLJANA 

Na Gospodarskem 
razstavišču psi 
iz 29 držav 

Ljubljansko Gospodarsko 
razstavišče bo v soboto, 17., 
in nedeljo, 18. januarja, spet 
prizorišče srečanja lastnikov 
in njihovih štirinožnih prija-
teljev, ki ga vsako leto orga-
nizira Kinološka zveza Slo-
venije. Na jubilejni 50. med-
narodni razstavi psov vseh 
pasem CACIB Ljubljana 
2009 bo na ogled 207 različ-
nih pasem psov, ki jih bodo 
pripeljali iz 28 evropskih dr-
žav in Združenih držav 
Amerike. Skupno s special-
nimi razstavami, ki bodo 
potekale v soboto pozno 
popoldne in na katerih se bo 
predstavilo skoraj devetsto 
psov, ter nedeljsko, 51. med-
narodno razstavo psov CA-
CIB Tromostovje 2009, se 
bo v dveh dneh na ogled po-
stavilo skoraj štiri tisoč 
psov. M. C. 

GG 
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HALO - HALO GORENJSKI GLAS 
telefon: 04 201 42 00 

Kirofilo a obî ¥o sprejtmamo po ttiftonu 0</»l-42-00. (ak«i M/J01-4M3 Jll osetmo M Št«««« ttsli 4, 
v Kroniu O!, po (mili • do ponHld)!« in(«nka(lon.(10ut«!C«noglaso»iiiponu(ttv™bnki:te«liio ugoDna. 

JANEZ ROZMAN S.P. • ROZMAN 8US, LANCOVO 91,4240 
RADOVL)ICA, TEL: 04/5315 249. FAX: 04/5J 04 230 
MADŽARSKE TOPLICE 29.1. -1. 2. 2009, PUSTOVANjE: 19. 2. -
22. 2. in 19. 3. - 22. 3.;TRST RAZPRODAJA 10. 2. 2009; 
BERNARDIN: 8. 3. - 1 1 . 3.; KOPALNI IZLET BERNARDIN: 16. 2. 

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

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

PRIREDITVE 

Za otroke v knjižnicah 
Gorenja vas - Delavnica za spretne prste Zima je prišla, ki je 
primerna za otroke, stare od 6 do i o let, se bo v knjižnici za-
čela v ponedeljek, 19. januarja, ob 17. uri. 

Poljane - Delavnica za spretne prste Zima je prišla, ki je 
primerna za otroke, stare od 6 do l o let, se bo v knjižnici za-
čela v torek, 20. januarja, ob 17. uri. 

Železniki • Ura pravljic Boter petelin se bo v knjižnici začela 
v sredo, 21. januarja, ob 17. uri. 

Trata - Delavnica za spretne prste Zima je prišla, ki je 
primerna za otroke, stare od 6 do i o let, se bo v knjižnici za-
čela v četrtek, 22. januarja, ob 17. url. 

Sovodenj - Delavnica za spretne prste Okraski iz das mase, 
ki je primerna za otroke, stare od 6 do i o let, se bo v 
knjižnici začela v petek, 23. januarja, ob 18. uri. 

ŽIri • V sredo, 21. januarja, se bo ob 17. uri v knjižnici začela 
ura pravljic in videorisanka. 

Škofja Loka - V knjižnici se bo ura pravljic s pravljico 
Medvedki v zimi začela v torek, 20. januarja, ob 17.30. 

Gorje - V Gorjanskem domu se bo pravljica Mojca Pokra-
jculja začela v torek, 20. januarja, ob 17. uri. Primerna je za 
otroke, ki so stari vsaj 3 leta. 

Radovljica - Ustvarjalna delavnica Kako roža postane ježek, 
ki je prirrerna za otroke, stare vsaj 4 leta, se bo v knjižnici 
začela v četrtek, 22. januarja, ob 17. uri. VValdorfska angleš-
ka urica pa se bo za otroke v starosti od 5 do 7 let v knjižnici 
začela v sredo, 21. januarja, ob 18. uri. 

Bohinjska Bistrica - Pravljica o lanenem semenu Moji prstki 
so stkali zapestnico se bo v knjižnici začela v sredo, 21. jan-
uarja, ob 17. uri, Otroci si bodo lahko stkali pisane zapest-
nice. 

Pojemo i Metko Štok 
Kranj - Iz Puharta obveščajo, da se bo prireditev Pojemo z 
Metko Štok začela v sredo, 2i. januarja, ob 20. uri (spremem-
ba termina: odslej tretja sreda v mesecu!) bo v gostišču An/aj 
pri kokrškem mostu. Rdeča nit večera bo Cole Porter, eden na-
jplodnejših skladateljev in piscev besedil. Z Markom 
Petrušičem za klaviaturami se boste naučili pesem I love Pariš. 

Dobrodelna prireditev pri Svetem Duhu 
Sveti Duh - Župnijska Karitas Sv. Duh pri Škofji Loki vljudno 
vabi na dobrodelno prireditev, ki bo jutri, v soboto, 17. janu-
arja, ob 19. uri v Kulturnem domu Ivana Cankarja pri Sv. 
Duhu. Nastopili bodo: pevska zbora domače župnije. Jure 
Sešek v vlogi Martina Krpana in vokalna skupina Krila. 
Prireditev bo povezovala Mateja Feltrin Novljan. Zbrani 

prostovoljni prispevki in vstopnina so v celoti namenjeni 
družini, ki ji je poletno neurje močno poškodovalo hišo in 
gospodarsko poslopje. 

Predstavitev knjige Zmaga Jelinčiča 
Tržič - V Knjižnici dr. Toneta Pretnarja bo v torek, 20. januarja, 
ob 19. uri Zmago Jelinčič Plemeniti predstavil svoje obširno 
delo Slovenska grb in zastava, heraldika in veksilologija. 

Iz popotne bisage 
Tržič - Iz Knjižnice dr. Toneta Pretnarja vabijo na večer Iz 
popotne bisage z ljubiteljico kulturne in naravne dediščine 
ter urednico pri Celjski Mohorjevi družbi Alenko Veber, ki bo 
danes, v petek, 16. januarja, ob i9. 'uri v večnamenskem 
prostoru knjižnice. 

naročnine 
04/201 42 41, e-pošta: narMnine@g-5las.si 
www.gorenjskiglasjl 

I I I I k- I Ti^^^^^^^^Sr^B 
S M U Č A R S K A ZVEZA SLOVENIJE 
SK TRIGLAV KRAN), ORCANIZACDSKI KOMITE KRANI 2009 

FIS CELINSKI POKAL 2009 
v skokih in nordijski kombinaciji Kranj in Medvode 
Program: 
Sobota, 24. januarja 2009, ob 9.00 uri skoki za nordijs)<o 
kombinacijo - Kranj 
• ob 12.00 url solo skoki - Kranj 
• ob IS.OO uri teki za nordijsko kombinacijo - Medvode 
Nedelja, 25. januarja 2009, ob 9.00 uri skoki za nordijsko 
kombinacijo - Kranj 
• ob 12.00 url 50I0 Skoki • Kranj 
• ob 14.00 uri teki za nordijsko kombinacijo - Medvode 

Nastopili bodo tekmovalci iz petnajstih držav. Vstopnine ni. 
Vabljenil 

mailto:cveto.zaplotnik@g-glas.si
mailto:narMnine@g-5las.si
http://www.gorenjskiglasjl
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IZLETI 

Na Goropeke in do Vrha sv. treh kraljev 
Žirovnica - Društvo upokojencev Žirovnica vabi v torek, 20. 
januarja, na planinski pohod na Coropeke (Žiri) in naprej do 
Vrha sv. treh kraljev. Odhod avtobusa bo ob 8. uri z avto-
busne postaje Moste in bo ustavljal na postajah do Rodin. 
Nezahtevne hoje bo za 4 do 5 ur. Informacije in prijave: 
Drago Kajdič, tel.: 5801 469 ali gsm 031/535 799. 

Na kopanje v Izolo 
Škcrfja Lola - Iz Društva upokojencev Škofla Loka vabijo v sredo, 
4. februarja, na kopanji v Izolo. Odhod avtobusa bo ob 7. uri 
izpred avtobusne postaje v §koiji Loki. Vpisovanje v prostorih 
društva do zasedbe avtobusa in proti takojšnjemu plačilu. 

OBVESTILA 

Seminar vseživljenjskega učenja 
Kranj - HUMANA združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje organizira Seminar vseživljenjskega učenja: Meditaci-
ja ozemljevanja In meditacija "ničte točke v viharju", ki ga bo 
vodila dr. Lucija Mulej, univ. dipl. sociologinja. Predavanje bo 
v torek, 20. januarja, ob i6. uri na Osnovni šoli Franceta 
Prešerna v Kranju. Zaželene prijave po tel. 040/765 552. 

Tečaj fotografije 
Kranj - PD Iskra Kranj vabi na tečaj fotografije, ki ga bosta 
vodila Marjan Ručigaj (Fi) in Aleš Arh in se bo začel v torek, 
27. januarja, ob 17. uri. Potekal bo v sejni sobi Planinskega 
društva Iskra Kranj na Laborah (pri škofjeloškem vratarju, 
nato prvi vhod v zgradbi na desno, prvo nadstropje). 
Udeleženci se boste seznanili z osnovami fotografije, vrstami 
fotografije, fotografsko opremo, delovanjem fotoaparata, os-
novnimi in naprednimi programi za fotografiranje, osnovami 
kompozicije ... Prijave z vplačili: Marjan Ručigaj, tel. ali SMS 
na 041/350 204, ali na elektronski naslov rucigajm@volja.net 
do vključno ponedeljka, 26. januarja, ali v sredo, 21. januarja, 
od 17. do 18. ure v pisarni društva na Laborah. 

Začetna plesna delavnica za predšolske otroke 
Jesenice - Zavod za šport Jesenice in Mladinski center Je-
senice obveščata, da bo prijave za začetno plesno delavnico 
za predšolske otroke zbirajo do 30. januarja po tel.: 04/5884 
680 ali 5884 681. Prvo srečanje v torek, 3. februarja. 

V terme 
Skofla Loka - Medobčinsko društvo invalidov Škofja Loka do 
31. januarja sprejema prijave za koriščenje prostih kapacitet 
v termah za leto 2009. Člani društva prijavnice lahko dobijo 
v pisarni društva vsako sredo od 16. do 18. ure. 

OBVESTILA 

Občni zbor 
Tržič - PCD Tržič vabi na 126. občni zbor, ki bo jutri, v 
soboto, 17. januarja, ob 18. uri v prostorih društva, Baios 6. 

GG naročnine 
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OSMRTNICA 

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 85. letu zapustila 
naša draga m a m a 

MARIJANA ŠVEGELJ 
roj. Jeniko 

Pogreb pokojnice bo v ponedeljek, 19 . januarja 2 0 0 9 , 
ob 13. uri na pokopališfu v Kranju v družinskem krogu. 

Žara bo na dan pogreba od 9. ure dalje v tamkajšnji 
mrliški vežid. 

Vsi njeni 

PREDAVANJA 

Od New Delhija do Pekinga 
Kranj - Klub študentov Kranj vabi v nedeljo, 18. januarja, ob 
19.30 v Klubar na potopisni večer Mihe Gantarja z naslovom 
Leto riža: v desetih mesecih od New Delhija do Pekinga. 

Predavanje o arhitekturi 
Ljubljana - Iz Arhitekturnega muzeja Ljubljana vabijo na 
Muzejski večer - predavanje Irene Potočnik na temo Konserva-
torsko restavratorski projekt za Plečnikovo hišo v Ljubljani, ki 
bo v torek, 20. januarja, ob 19. uri v Gradu Fužine. 

KONCERTI 

Ponovoletni koncert Godbe Gorje 
Medvode, Sora - Ponovoletni koncert Godbe Gorje bo 
danes, v petek, 16. januarja, ob 19.30 v Kulturnem domu 
Medvode in jutri, v soboto, 17. januarja, ob 19.30 v Kul-
turnem domu Sora. 

Koncert zbora Megaron 
Ško^a Loka - V cerkvi sv. Jakoba v Škofji Loki bo v nedeljo, 
i8. januarja, ob 19. uri zborovski koncert komornega zbora 
Megaron. 

PREDSTAVE 

žena trpežnega moža 
Preddvor - Jutri, v soboto, 17. januarja, ob 19.30 bo igralska 
skupina KUD Matije Valjavca Preddvor zaigrala komedijo 
Žena trpežnega moža. V nedeljo, 18. januarja, ob 15. uri bo 
otroška igralska skupina zaigrala veseloigro Dohtar na vasi. 

Poroka Štefia Vampiča 
Zasip, Bohinjska Bistrica • S komedijo Poroka Štefa Vampiča 
se bo Gledališče Belansko, ki deluje v okviru Kulturnega 
društva Bohinjska Bela, predstavilo občinstvu danes, v pe-
tek, 16. januarja, ob 19. uri v Domu krajanov v Zasipu. Jutri, 
v soboto, 17. januarja, ob 19. uri bo ponovitev predstave v 
Domu Joža Ažmana v Bohinjski Bistrici. 

Pridi gola na večerjo 
Visoko - KUD Valentin Kokalj Visoko vabi na ogled komedije 
Pridi gola na večerjo v izvedbi KD janež jalen Notranje Gorice. 
Predstava bo jutri, v soboto, 17. januarja, ob 19.30 uri v dvorani 
na Visokem. Prodaja vstopnic je uro pred predstavo. 

Z A POPOLN PREGLED SI OGLEITE 

WWW.GORENJSKIGLAS.SI/KAZIPOT 

Albin Pui^iiik 

SREDNJEVEŠKE 
KOVNICE NA 

SLOVENSKEM 

Cena p o s a m e z n e 

knjige jc 4 0 € 

t poštnina 

Naročniki imajo 

1 0 % popusta 
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ll'lff0I1U 
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Ljubitelj rimske in srednjeveške numizmatike ter častni predsednik 
Numizmatičnega druStva 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 (Cutenvert)in Ljubljana. Denar so 
kovali pri nas z dovoljenjem cesarja tujerodni fevdalci, ki so denar 
rabili za trgovino z Ogrsko-Hrvaško in drugimi vzhodnimi 
deželami. O tem obširno v katalogu. 

Gorenjski Glas Za vas bcleiimo Čas 

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena decembra 
2008 v Gorenjskem glasu, je bilo podjetje Mesarstvo Čadež 
z V i s o k ^ . Nagrajenci: 1. nagrada: nakup v vrednosti 30 
EUR prejme Ratiel Tratnik, Mavčiče; 2. nagrada: nakup v 
vrednosti 25 EUR prejme Tončka Šut, Kropa; 3. nagrada: 
nakup v vrednosti 20 EUR prejme Andrej Eržen, Zg. Besnica. 
Nagrajencem prisrčno čestitamo. 

Rcidio Triolor 
G o r e n j s k a 9 6 MHz 
R A D I O R A D O V E D N E 

PETKOVA PRIREDITEV 
Gostuje: Lutkovno gledališče Papellto 

STRIGALICA 
Petek, 16. januar 2009. ob 17.30 uri" 

v Krice Krače. Glavni trg 22 

SOBOTNA MATINEJA 
Gostuje: Skupina Artizani 
ČAROVNIK IZ OZA 

Sobota. 17. januar 2003. ob 10. uri 
v PreSemovem gledališču 

S 
mr«! BHi,!**! 
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Gorenjski Qas 
m 

LOTO 
Rezultati 4. kroga - 1 4 . januarja 2009 

4. 5. 8,10, 21, 33, 39 in 31 

Lotko: 7 0 0 7 6 7 

Loto PLUS: 6,13, i6, 20, 21, 22, 37 in n 

Predvideni sklad 5. kroga za Sedmico: 270.000 EUR 
Rekordni sklad 5. kroga za Lotka: 1.400.000 EUR 

Garantirani dobitek PLUS: 20.000 EUR 

KsKERN 
N E P R E M I Č N I N E 

Maistrov trg 12,4000 Kranj 
Td. 04/20213 53,202 25 66 

CSM 051/320 700, Email: in(b@k3-kem.5i 

PredsUv!jamo nekaj nepremlfnin iz 
n>ie bogate ponudbe, ki jo v cek>ti 
preberete na naši spletni strani: 
www.k3-l(em.si 
POSLOVNI PROSTORI: 
Prodamo: 
Lesce: Poslovni prostor, pisarnilki 
prostori, 4 kom + čajna kuhinja + sa-
nitarije, skupaj 68 m2, adaptirano I. 
2005, cena za prodaja - 1.300 
EUR/mz ali 8,50 EUR/m2 za najem. 
HI$E-NOVOCRADN)E 
Prodamo: 
LANCOVO pri Radovljici: v naselju 
novih hl5 (dvojčki ali trojček) v 111. 
podaljšani gradbeni fazi, skupaj 7 
hiš. stan. površine 191 m2, na zem-
ljišču od 180 • 3ja m, cena se giblje 
od 183.000 EUR do 199.000 EUR, 
mirna lokaciji pod gorami v bližini 
Radovljice. 
Novogradnja je last K 3 KERN. Pri na-
kupu hiš lahko izkoristite POSEBNE 
UCODNOSTlI, ker v kupnino upoš-
tevajo tudi vaše morebitno stanova-
nje in doplačate le razliko. UREDI-
MO BANČNE KREOrrE. 
BrTNjE PRI KRANJU: hiša - dvojček 
stan. površine 135,02 m2, I. 2008, 
250 mz zemljišča, v podaljšani III. 
gradbeni fazi (vgrajena okna in vhod-
na vrata, 12 cm fasada), hiša ima 
klet, pritličje in mansardo, cena -
145.000,00 EUR. 
Kranj, Primskovo: hiša, zgrajena 
1956, v izmeri 9 x 10 m, stan. površi-
ne 270 mz, 517 m2 zemljišča, hiša 
ima klet, pritličje in mansardo, cena 
-195.000,00 EUR. 
ZEMgiSČA-
Prodamo: 
iko<)a Loka: Trata • obrtno ind. cona, 
stavbno zemljišče 2.029 ma. pravo-
kotne oblike, za objekt v velikosti 800 
m2 v etaži, vsi priključki na parceli 
(plin, elektrika, kanalizacija, voda), 
dovoz urejen, cena - 1 2 0 EUR/mz. 
Kranj (bližina sodišča): stavbno zem-
ljišče 1.089 ni2, primemo za gradnjo 
poslovno-stanovanjskega objekta za 
212.000.00 EUR. 
Komenda: stavbno zemljišče cca. 
750 m2, lahko tudi 1.000 m2 po 150 
EUR/mz, s pridobljenimi projektni-
mi pogoji za gradnjo hISe-dvojčka, 

možnost dokupa zemljišča do skup-
ne površine 3.200 m2. 
Bela pri Preddvoru: zemljišče na 
robu vasi In na meji zazidljivega v Iz-
meri 1.758 mz, že podana vloga za 
spremembo namembnosti v zazidlji-
vo, cena • 50 EUR/m2. 
STANOVANjA: 
Prodamo: 
Jesenice: 3 SS, 76,59 m2,1.1985, po-
polna prenova I. 2007 (okna, vrata, 
instalacije, keramika v kopalnici in 
kuhinji, slikopleskarska dela), 6./12 
nad., nova oprema v celoti, 2 balko-
na in klet. last K 3 KERN, d. o. o., 
cena: 108.000.00 EUR. 
Jesenice: 1 G, 29.38 m2, popolna pre-
nova L 2007 (kopalnica in kuhinja z 
instalacijami. PVC okna. novi tlaki In 
vrata, slikopleskarska dela), nova 
oprema v celoti, balkon in klet, last K 
3 KERN. d. o. o., cena: 55.000,00 
EUR. 

Kranj, Planina I: 1 C, 32,50 m2 v 2. 
nad., nizek blok, letnik 75, kuhinja lo-
čena, cena - 70.000 EUR. 
Kranj, Planina II: 1 SS, 49,60 m2 v 7. 
nad., letnik 82. predelano v 2 SS. 
cena = 87.000 EUR. 
Tržič, Kovorska: 2 SS. 57,19 m2, v 1. 
nadstropju, nizek blok, letnik 70, 
cena - 92.500 EUR. 
Tttič (Cankarjeva); 2 SS, 49,70 mz, I. 
1963, adaptirano I. 2001, visoko pri-
tliê e od 4 nad., balkon, vsi priključki, 
okna stara 4 leta, lastna centralna 
kurjava na olje. cena - 65.000,00 
EUR. 

www.k3-kern.s 

NEPREMIČNINE 
REAL ESTATE 

SVET RE d.0.0. 
Enota Kranj 
Nazorjeva ulica 3 
4000 Kranj 
tel.: 04/2811-000 
fax: 04/2026-459 

Email: kran)@$vet-nepremicnine.st 
http://www.svet-nepremicnine.sl 

KRANj: dvodružinska hiša, cca. 200 
m2 stan. površine, parcela 694 mz. 
adapt. 1.1996. Cena: 290.000 EUR. 
KRANJ - okolica: cnostanovanjska 
hiša v dveh etažah, 112,38 mz stan. 
površine in 173 m2 zemljišča, adapt. 
1.2008. Cena: 149.000 EUR. 
KRANJ - Zlato polje: iSS. 41.16 mz, 
delno obnovljeno I. 2005. Cena; 
77.000 EUR. 
KRANJ - Soriijevo: 3SS. 72.24 m2, 
popolnoma adapt. 2004, 8. nad. 
Cena: 133.500 EUR. 

www. S vet-nepremični ne.S 
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STANOVANjE PRODAMO 
Kranj, Vodovodni stolp, dvosobno v 
IL nadst. izmere 61,29 I. izgr. 
>966. delno obnovljeno-kopalnicd in 
okna I. 2004. cena 98.000,00 EUR, 
možnost vsdrtve junij 1,2009. 
Kranj, Ptanina (I, dvosobno, priti, v iz-
meri 61 m2, nizek objekt, I. izgrad. 
2004, cena no.ooo»oo EUR, mož-
nost vselitve junij 1.2009. 
Kranj, Vodovodni stolp, trisobno v I. 
nadstr. izmere 82,08 mz, I. izgn964, 
delno obnovljeno I. 2003 • okna, bal-
konska vrata, CK ni, plin v bloku, vpi-
sano v ZK, cena 112.500,00 EUR. 
Bistrica pri Tržiču, enosobno. visoko 
prit v izmeri 39,66 m2, 1 . izgr. 1973, 
CK, vsi priključki, potrebno obnove, 
cena 65.000.00 EUR, možnost vselit-
ve takoj. 

Preddvor, enosobno - mansardno v 
dvonadstropni hiši izmere 48,00 m2. 
hiSa zgrajena 1.1960, stanovanje izde-
lano 1.1991, cena 79.500,00 EUR. 
Kranj, Soriijevo naselje, v novem ob-
jektu dve trisobna v pritličju 2 atrijem, 
povezava s kletjo, kjer sta 5e dve sobi, 
in shrambo v izmeri 140,00 m2 in dve 
$tirisobni v 1. nadstr. s stopnicami v 
mansardo in kletno shramt^ v izmeri 
181,00 m2,1. izgr. 2008, nadstandard-
na oprema: masažna kad in prha, tal-
no ogrevanje, električne žaluzije, 
bambusov parket, vsi lastni priključi, 
ogrevanje na plin, vsako stanovanje 
dve paridmi mesti, cena: stanovanje v 
prit. 280.000,00 EUR, v nadstr. 
290.000,00 EUR, v ceni je že obraču-
nan 8,5%DDV. 
Kranj, Zlato polje, v mansardi objekta 
novo zgrajeno dvosobno stanovanje 
•»• kabinet v izmeri 56,83 ma, I. izgrad. 
objekta 1953,1. izgradnje stanovanja 
2008, CK na plin, vsi priključki, tlaki la-
minat, klima, cena 97.000.00 EUR. 
Kranj, Vodovodni stolp, trisobno v III. 
nadstr. izmere 73,80 m2,1. izgr. 1965. 
obnovljeno 2005. kopalnica. WC, cen-
tralna na plin, vselitev po dogovonj, 
cena 130.000,00 EUR. 
Kranj, Zlato polje, trisobno, visoko pri-
tličje v izmeri 66,82 m2, delno obnov-
ljeno v letih 2000 rr> 2003 (kopalnica 
in okna), 1. izgr. 1961, CK, telefon, ka-
bel. telev., balkona ni. cena 114.755,00 
EUR (27.5 mio $IT). 
HISE - PRODAMO 
Kranj, Sp. Besnica, visokopritlična, 
tlorisa 120 m2 na parceli velikosti 549 
m2, CK na olje. tel. garaža, dve parkir-
ni mesti, sončna lega, hiša je lepo 
vzdrževana, 1. izgrad. 1981, cena 
320.000,00 EUR, vselitev možna ko-
nec leta 2009. 

Kranj, Čirče, visokopritlična tlorisa 
9x8 m2 na parceli velikosti 960 m2,1. 
izgr. 1963, potrebna obnove, sončna 
lokacija, nekoliko v Hribu, vsi priključ-
ki. CK na oije cena 209.000,00 EUR. 
Bližina Preddvora, enonadstropni 
poslovno-stanovanjski objekt na par-
celi velikosti 1583 mz, cca. 870 m2 po-
slovnih prostorov in cca. 195 m2 sta-
novanjskih prostorov, dve garaži, par-
kirišče, sončna lega, I. izgr. 1960, po-
stopoma obnovljen in dozidan od I. 
1965-1998, cena 839.000,00 EUR. 
Križe, Gorenjska, enonadstropna • 
dvostanovanjska, tlorisa 75 m2 v vsa-
ki etaži na parceli velikosti i z z m z t l 
izgr. 1936, popolnoma prenovljena od 
I. 2004-2006, CK na plin, tel., vse in-
stalacije v vsaki etaži očene, tri parki-
rišča, cena 182.000,00 EUR. 
HISA-0DDAM0VNA)EM 
Predoslje pri Kranju, v starejši kmečki 
hiši zgrajeni 1.1930 in delno obnovlje-
ni 1.1995 oddamo dvosobno stanova-
nje v izmeri 96 m2, vsi priključki, 
ogrevanje klasično, cena 360,00 EUR 
mesečno + stroški, ix varščina, za 3-
ali 4-Člansko družino. 
VIKEND - PRODAMO 
Tistenik • Orte, zidan, visokopritlični. 
tlorisa 46 m2 na parceli velikosti 478 
m2, lepa sončna lokacija, garaža, do-
stop tlakovan, ob vikendu tudi manj-
ša brunarica, 1. izgr. 1997. cena 
250.000,00 EUR. 

POSLOVNI PROSTOR - PRODAMO 
Kranj, Savska loka, pritličje v izmeri 630 
m2,1. izgr. 1952. samostojni vhod, ram-
pa, možnost pariciranja, višina stropa 5 
m, cena 409.000,00 EUR. 
POSLOVNI PROSTOR - oddamo v 
najem 

MaWo, I. nadstr. v izmeri 50 m2, pri-
merno za pisarne, 1. izgr. 1970, pre-
novljeno 1.2004. CK, internet, telefon, 
samostojni vhod, parkirna mesta za-
gotovljena. cena 400,00 EUR/meseč-
no + stroški cca. 120,00 EUR skupaj z 
ogrevanjem. In v pritlî ^u 50 mz skla-
dišča. samostojni vhod. svoje sanita-
rije, cena 220 EUR mesečno+stroSki. 
PARCEIA-PRODAMO 
Kranj, proti Nakicmu, v industrijski 
coni v izmeri 5957 m2 za proizvodnjo, 
skladišča, parkirišče, cena 168 
EUR/m2 in še cca. 18 EUR/m2 za ko-
munalni prispevek. 

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

Male oglase sprejemamo: za objavo 
v petek - v sredo do 13.30 in za 
objavo v torek do petka do 14.00! 
Delovni čas: od ponedeljka do četrt-
ka neprekinjeno od 8. do 19. ure, 
petek od 8. do 16. ure, sobote, 
nedelje in prazniki zaprto. 

NEPREMIČNINE 
STANOVANJA 
PRODAM 

ENOSOBNO stanovanje v bloku, Bri-
tof 04, 3 9 m2, opremljeno, ugodno, 
t r041/347-<323 »oooiefl 

KRANJ - Planina II, 1 . 5 SS , 5 3 m2. 
2/8. svetlo, delno opremljeno, ZK ure-
jeno. t r 041 /682-608 oooosoe 

i H I D i h 
Agendja z a promet z napremičnlnam 

Na skali 4.4000 Kranj 
tel.: 04f2Z&Z 386. 2363 389. 

gsm: 041/860 938, 040/839 1 18 

www.trtc ianepremicnino- i j . s i 

OPREMUENO enoinpolsobno stano-
vanje, 57 m2, v Kranju, ZK urejeno, 
vsi priključki, delno prenovljeno 0 5 , 5 7 
m2. cena po dogovoru. « 0 3 1 / 3 7 5 -
8 5 8 900029S 

DVOSOBNO stanovanje v Šk. Loki. 60 
m2, klima, vseljivo takoj, možen odlog 
plačila, ugodno, V 0 4 1 / 6 5 4 - 1 7 5 

000020& 

DVOSOBNO stanovanje, Tržič. 74 m2 
2 balkonom, obnovljeno I. 08 . primer-
no za starejše, t t 0 4 1 / 3 5 6 - 1 2 8 

NAJAMEM 

MLADA DRUŽINA išče najemniško 
stanovanje {cca. 3 ss) v okolici Kranja 
ali Predc^ora. Najraje nadstropje v hiši. 
t r 0 3 1 / 7 1 4 - 2 1 5 

KUPIM 

STANOVANJE z garažo, pol hise ali 
manjšo hišo z vrtom v ožjem delu Kra-
nja. n 0 4 / 2 3 - 2 5 ^ 5 9 oooooe? 

ODDAM 

ENOPOSTEUNO sobo v Kranju blizu 
bazena, s souporabo vsoh prostorov, 
študentu/ki, V 0 3 1 / 6 3 1 - 9 8 0 0000238 

SOBO v okolici Kranja, opremljeno in 
ogrevano, souporat^a kuhinje in kopal-
nice. starejši osebi po dogovoru, i t 
0 4 0 / 5 2 2 - 1 5 3 «000222 

BLED enosobno stanovanje v alpskih 
blokih, za daljši čas. t r 0 4 1 / 8 5 0 ^ 0 6 

9000201 

HIŠE 
PRODAM 

C E R K U E . TRNOVUE. prodam hišo 
na parceli 4 2 0 m2.1 . 90. vredno ogle-
da. cena 3 2 0 . 0 0 0 EUR. « 040/666-
9 9 0 9000290 

VIKENDI, APARTIMAJI 
PRODAM 

V KAMPU Terme Čatež prodam zelo 
lepo vikend hišico z vso opremo, t r 
040/873-909 9000?46 

POSLOVNI PROSTORI 
PRODAM 

AU ODDAMO 4 pisarniške prostore 
WC, 87 m2, kompletno obnovljeno z 
vsemi instalacijami leta 2 0 0 8 , cena 
1 1 5 . 0 0 0 EUR; 8 EUR/m2, t r 
040/666-990 90002M 

ODDAM 

POSLOVNI prostor (bivša Planika) v 
pritličju 87 m2 za daljše obdobje, cena 
3 . 5 eUR/m2, t r 041/505-084 , Igor 

V NOVI poslovni stavbi na Kokrski ce-
sti 2 1 . Kranj, oddam v najem dva po-
slovna prostora v skupni izmeri 43 m2. 
Inf. na. t r 0 4 1 / 5 1 7 - 1 9 1 9000217 

gekkoprojekt 
nepremičnine 

BritCrf 79A, 4000 Kranj 
<nfo-f>9@9ekkopraj«ktsi 

wwv/.9ekkopro^si 

04 2341 999 
031 67 40 33 

GARAŽE 
ODDAM 

GARAŽO na Planini 11, O 04/20-24-
1 2 8 900027I 

STAVBNO POHIŠTVO 
PRODAM 

OKNA. bela PVC, nova. 5 kom, t r 
040/899-919 90002̂ 2 

KURIVO 

MOTORNA 
VOZILA 

PRODAM 

AVTOMOBILI 
PRODAM 

AVrOMOBiU - odkup, prodala, prepisi, 
konkursfKne cene, Mepax. d.o.o.. Rani-
na 5 , Krai), t r 041 /773-772 eooei99 

SAXO. 1. 00, 8 6 . 0 0 0 km, zlate kov. 
barve, 1 . lastnik, serv. knjiga,, cena: 
2 .400.00 EUR. t r 0 3 1 / 5 0 6 ^ 7 3 

9000303 

LADO Niva 1700 , 1 . 96 ohranjeno, t r 
04 1 /293-776 9000232 

OPEL Astra 1 .8 , I. &9, 1 1 6 . 0 0 0 km 
srebrne barve, klima. 5 vrat. t r 
0 3 1 / 3 4 1 - 2 4 1 9000244 

OPEL Astra karavan 1 .6 . 1 6 V, 1. 98, 
1 3 0 . 0 0 0 km, t r 040/366-214 eoootea 

OPEL Corsa 1 , 2 , 1 . 0 5 , 39.000 km 1. 
lastnik, t r 04/25-22-349 9000188 

SUZUKI Baleno 4x4 karavan. I. 97 
rdeče barve, klima, lepo ohranjen, t r 
0 4 1 / 2 2 7 - 3 3 8 900020® 

VW 1 2 0 0 . 1 . 1974 1 . lastnik, cena po 
dogovoru, t r 0 5 1 / 6 3 1 - 4 6 4 90001?« 

KUPIM 

OSEBNI avto do 1 6 0 0 cm, po rrK>žno-
sti od 1 . lastnika in betonske pl. 
40x40. t r 040/666-806 9000203 

DRVA metrska ali razža^ana. možna 
dostava, t r 0 4 1 / 7 1 & 0 1 9 eooesse 

6 M suhih, kostanjevih drv, mown razr« 
in dostava.tr 041/214-500 9ooo28i 

SUHA jesenova drva, t r 0 1 / 7 5 - 4 0 -
0 7 5 9000192 

SUHA. metrska, mešana drva. cena 
30 EUR/m3. V 031/554-9009000288 

STANOVANJSKA 
OPREMA 
POHIŠTVO 
PRODAM 

DRUGA VOZILA 
PRODAM 

DNEVNO SOBO Alples. ugodno, t r 
0 4 0 / 6 2 9 - 3 4 9 9000261 

KLUBSKO MIZO in govejo strojeno 
kožo. t r 031 / 5 1 6 - 1 6 9 9000104 

SEDEŽNO garnituro 1 7 0 x 2 5 0 cm in 
agregat Honda, moč 1 kW, t r 04/20-
4 5 ^ 7 4 9000239 

GOSPODINJSKI APARATI 
PRODAM 

POMIVALNI stroj Siemens in zamrzo-
valno omaro Gorenje, n 0 3 1 / 3 6 5 -
0 0 3 9000283 

OGREVANJE, HLAJENJE 
PRODAM 

GRELNIK vode OWL 1 6 0 lenterm, I. 
02 , t r 051 /386-064 9000230 PRIKOLICO za osebni avtomobil, no-

silnost 600 kg, cena 2 0 0 EUR, t r 
0 3 1 / 2 5 4 - 6 3 9 9000289 

AVTODELI IN OPREMA GLASB ILA 

PRODAM 

NOVE, snežne verige 1 7 5 - 1 8 5 1 6 
col, 205 - 1 5 col. 9 04/51-22-654 

9000241 

PLATIŠČA alu 1 5 x 5 za Audi A4 In 
gume Michelin alpin 1 0 5 x 6 5 / 1 6 , t r 
0 5 1 / 2 3 4 - 7 9 6 9000245 

PLATIŠČA, GUME za različne avte 
več dimenzij, malo rabljeni akumulator-
ji. 1 * 0 4 1 / 7 2 2 - 6 2 5 9000101 

VERIGE, noue za 1 3 . 1 4 eolska kotesa za 
Golf. Clio in nova 14 eolska jekter« platiš-
ča zaClio.tr 041/858-149 900027S 

S FRAJTONARICO iščem klarinetista, 
kitarista ali baskitarista. lahko starejši, 
« 0 4 0 / 8 9 0 - 5 1 9 90O0267 

PRODAM 

OTROŠKO hamor^Rutar, C. F. B. cena 
2000 EUR. i r 041/605488 VXXS77 

ŠPORT, 
REKREACIJA 
PRODAM 

OTROŠKE smuči Elan z vezmi. dol. 
1 3 0 cm. t r 0 3 1 /840-233 9goo264 

TEHNIKA 
PRODAM HOBI 
BARVNI televizor, ekran 3 7 cm. malo 
a b l j e n . « 040/522-329 

900028S 

LCD TV Philips y i HD, ekran 94 cm, 
star dva meseca, cena 600 EUR (cena 
vtrgovini 899 EUR), t r 04/53- 15 -633 

9000282 

PRODAM 

STROJI 
iN ORODJA 
PRODAM 

ELEKTROAGREGAT, 7 KW, nov, V 
0 4 0 / 6 4 1 - 1 8 8 9000268 

KROŽNO žago SCM S - 3 5 0 E, 1. 
2 0 0 5 , tračno žago in kontaktno brusit-
ko z elektronskim čevljem Butfering I. 
1992 . Vsi stroji so odlično ohranjeni, 
ugodno, n 041 /6 19-302 kokta 

KUPIM 

NAMIZNI, vrtalni stroj Konus št. 2 . tri-
fazni motor, t r 0 3 1 / 2 7 9 - 3 7 6 9000246 

GRADBENI 
MATERIAL 
GRADBENI MATERIAL 
PRODAM 

BUKOVE deske in plohe, suhe ter me-
šana In hrastova drva. t r 0 3 1 / 7 6 5 -
7 3 8 900019S 

REZAN LES za ostrešje, zidarstvo in 
mizarstvo, 9 0 3 1 / 3 4 3 - 1 6 1 9000175 

SMREKOVE pIohG, deb. 5 in 8 cm. t r 
0 3 1 / 2 7 1 - 1 5 1 9000270 

SUHE, smrekove deske, deb. 16 mm, 
t r 0 3 1 / 4 1 2 - 5 6 4 9000229 

KUPIM 

HLODOVINO smreke, plačHo takoj, t r 
041/875-091 9000287 

STATVE. 2 kom. cena po dogovoru, 
t r 0 5 1 / 6 3 1 - 4 6 4 9000180 

ZLATNIK Anton Tomaž Unhart, 1. izda-
je 2006, t r 041/979-32 1 9000268 

KNJIGE, 
PUBLIKACIJE 
PRODAM 

KNJIGE za študij medicine - interna ki-
rurgija. Veliki ugankarski leksikon. Mo-
drta, t r 0 3 1 / 4 8 7 - 3 8 0 9000227 

UMETNINE, 
NAKIT 
PRODAM 

PRODAM gobeline vseh vrst, t r 
0 5 1 / 2 7 5 ^ 3 8 9000J29 

MEDICINSKI 
PRIPOMOČKI 
OKULISTIČNI pregledi in možnost 
brezplačnega okvirja ob očalih na re-
cept Optika Aleksandra, Olandia 
Kranj, tel. 0 4 / 2 3 5 - 0 1 - 2 3 in Optika 
Saša Tržič, 04/59-22-802 9ooooie 

ŽIVALI 
IN RASTLINE 
PRODAM 

CEPUENE kuike. mlacJče SHIH TZU (Šf-
CU). primerne zaotrote in starKMTie, n a ^ 
ne na čistočo, t r 040/931-989 9000197 

PODARIM 

MLADE mucke, sivo-bele, c r 0 4 0 / 
235-410 9000218 

KMETIJSTVO 
KMETIJSKI STROJI 
PRODAM 

HIDRAVUČNI cepilnik za drva, trak-
torski pogon, t r 0 4 / 2 0 - 4 1 - 3 2 2 . 
0 3 1 / 2 0 2 - 6 3 9 9000iet 

PREVOZNI bazen za mleko s hladil-
cem 1 0 0 1 , t r 0 4 / 2 5 - 1 1 - 8 1 0 9000223 

S T R O J za čiščenje perutnine, t r 
0 3 1 / 3 5 1 - 1 7 2 9000279 

TRAKTOR LamborE?wi R4 105, predrl 
hkkav«ka, čelni nakladačzodpiralno zaje-
malko. t r 04/25-23427 soooise 

TRAKTOR Deutz torpedo 1 2 0 km. t r 
031/716^29 9000225 

VZ ZGRABUALNIK SIP 3 , 10 m in sa-
monakladalko SIP Novi Pionir 20 m3. 
« 0 5 1 / 6 7 3 - 7 5 2 9000164 

KUPIM 

PAJEK SIP 3 5 0 ali 400 in zgrabljalnik 
S I P s snemJjn/imi n^kami. 9 04 1/539-
637 9000240 

TRAKTOR Zetor in kiperprikolk^ Teh-
nostroj, t r 041 / 6 8 0 ^ 8 4 9000024 

TRAKTOR Ursus in IMT. t r 05 1 /639-
7 7 7 9000026 

TRAKTOR Zetor. Univerzal Štore ali 
IMT. lahko v okvari, t r 05 1 /203-387 

9000029 

TROSILEC za hlevski gnoj in naklada-
lec gnoja. 9 031 /491 -028 9ooot&s 

ZGRABUALNIK nasnemljtve grablje. 
vile za nošenje bal in clrkular za tramo-
ve. t r 041 /608-765 9000243 

PRIDELKI 
PRODAM 

BELO in krušno moko, t r 0 3 1 / 5 0 6 -
8 6 3 9000278 

DOMAČE žganje, sadjevec in slivovko, 
t r 0 4 / 2 5 0 3 - 7 1 0 9000174 

JABOLKA, boskopski kosmač, jona-
tan. Žeje 1 , t r 04/25-7 1 -822 9000273 

SENO govejo, balirano v kocke z do-
stavo , 03 1 /276-930 9000173 

VZREJNE ŽIVALI 
PRODAM 

BIKCA, starega 7 dni. t r 04/57-24-
1 6 0 9000172 

BIKCA simentalca, težkega 1 5 0 kg. 9 
04/57-23-634 9000204 

BIKCA Simentalca. starega 1 0 dni, i r 
0 3 1 / 5 4 6 - 8 3 4 900025S 

BIKCA križanca za zakol in silažne 
bale. traktor Valpadana 24 KM. t r 
0 4 1 / 6 9 5 - 2 6 1 90002S9 

BIKCA simentalca. 2 meseca, 9 
0 3 1 / 8 2 1 - 4 5 8 9000296 

BIKCA križanca in teličko simentalko. 
staro 14 dni, 9 0 4 1 / 3 7 8 - 9 1 3 9000307 

BREJO kobilico pony. žrebca pony in 
dveletno norik,tr 031/710-970 9000188 

ČB BIKCA In teličko simentalko 14 
dni. V 03 1/480-266 9000193 

ČB BIKCA starega 14 dni, t r 
04 1 /357-944 9000194 

ČB BIKCA starega 14 dni, t r 
04 1/937-640 9000211 

ČB BIKCA, starega 1 0 dni. 9 
041/347-499 90002 is 

ČB BIKCA, starega 7 dni. Žabnca 61 . 
t r 04 1 /378-9 1 1 9000223 

ČB BIKCA, starega en teden, t r 
0 5 1 / 4 4 1 - 7 3 7 9000231 

ČB BIKCA za zakol ali rejo, t r 
041/882-021 900023S 

OVA Č B bikca, stara tri tedne, t r 
0 4 1 / 2 5 4 - 7 1 1 9000219 

DVA BIKCA simentalca. 80 in 1 0 5 kg. 
pajek štirivretenski. t r 03 1 /378-946 

9000200 

DVA ČB telička, stara 1 4 dni. t r 
0 3 1 / 8 5 0 - 3 7 0 9000178 

DVE mladi kravi, dve teltei. tri bikce za 
zakol aH nadaljnjo rejo. pet ovc, t r 
05 1 /879-537 9000191 

DVE breji kravi, pred drugo telitvijo In 
mešalec za gnojevko ter mlin za mletje 
žita - šrotar. i r 0 4 / 5 9 - 2 1 - 0 1 0 9000301 

DVE OVCI 2 jagnjetom, 
899 

04/57-21-
9000284 

KOBILO, brejo, staro 1 0 let, vajena 
vseh del. vožnje In ježe. posavka. brez 
papirjev, t r 0 3 1 / 6 6 2 - 9 6 5 9000268 

KRAVO, tretjič brejo, v 9. mesecu, 
pasme RH, teličko limuzin, staro 4 me-
s e c a in kMkca RH. starega 3 tedne, t r 
0 3 1 / 5 2 3 - 7 2 8 9000i7i 

KRAVO simentalko za zakol ali nadalj-
njo rejo, t r 031 /676-235 9000234 

KRAVO simentalko za zakol in teleta, 
težkem 140 kg, 9 040/736-836 

MESO polovice bika. vzrejenega na 
ekološki knfwtiji. cena 5 EUR/kg, t r 
0 3 1 / 5 0 5 0 8 7 9000287 

OVNA J R S pasme In več jagniet za za-
kol. t r 040/539-023 aooo2e5 

TEUCO simentalko. staro 14 dni, t r 
04/25<>3-101 00002U 

TELICO simentalko. staro 1 5 mese-
cev za nadaljnjo rejo ali za zakol, t r 
04/25-51-446 0000251 

TELIČKO simentalko. staro 1 0 dni, 9 
04/25-21-087. 0 4 1 / 4 3 1 - 0 4 9 e00O2O8 

TEUČKO simentalko, stara 10 dni, t r 
0 4 / 2 5 - 2 2 - 7 5 6 9000210 

TELIČKO simentalko. staro teden dni. 
t r 041 /378-927 0000224 

TELIČKO ciko. staro 14 dni, iT 
0 4 / 5 8 ^ 1 - 2 7 8 9000247 

TELIČKO simentalko. staro 7 dni, t r 
0 4 / 2 5 - 2 2 ' 6 3 1 . 041/378-81 1 900Q2S2 

TEUČKO simentalko. staro 14 dni.O 
0 3 1 / 3 9 6 - 9 0 4 . 0 4 1 / 3 8 2 - 1 3 0 9000304 

ZAJCE in zajklje lisce, t r 040/562-
9 5 9 9000249 

KUPIM 

BIKCA simentalca. starega do tO dni, 
t r 04 1/4 16-701 coooiea 

BIKCA simentalca. starega 1 0 dni. t r 
04/51-20-493 ©000196 

BIKCA simentalca ai n^sne pasme, stare-
ga do 14 dni.tr 041/841-632 «00226 

BIKCA simentalca, težkega 1 2 0 - 1 4 0 
kg. t r 041 /935-596 0000263 

BIKCE in teličke od enega tedna do 
1 5 0 kg ter kravo ali telicc, i r 
05 1 /372-468 0000236 

KOBILO brejo, tahko starejša ali v slabši 
kondtey.tr 041 / 7 5 3 6 5 3 «00221 

PRAŠIČA težkega do 1 5 0 kg. t r 
0 4 1 / 8 4 1 - 8 3 5 90002S3 

VEČ SIMENTALCEV od 200 do 3 0 0 
kg. t r 04/25-21-695. 0 4 0 / 2 1 3 ^ 0 6 

9000220 

OSTALO 
PRODAM 

FIŽOLOVKE in smrekove late, različ-
nih dolžin ter ježa za rahljanje - kultivi-
ranje, t r 040/364-721 0000269 

ZEMLJO za vrtove, približno 1 0 0 m3. 
večje količine popust, Cerklje, t r 
0 5 1 / 8 0 9 0 2 0 9000199 

ZAPOSLITVE (m/ž) 
NUDIM 

GOSTILNA Pri Viktorju. Partizanska c 
17 . Kranj zaposli kuhana/kjo in kuhinj-
sko pomočnico, t r 0 4 0 / 6 4 6 - 1 7 4 , 
0 4 0 / 4 3 5 - 0 7 0 9000300 

OSEBO za delo - občasno pomoč v 
strežbi zapostšmo takoj. Pizzerija Sra-
ka. Mošnje 41 , Radovljica, t r 
0 3 1 / 3 0 2 - 2 2 1 9000007 

PICERIJATonač. Grad 15 . CerkJje za-
posli delovca za razvoz hrane, t r 
040/419-472 60002» 

PIZZERIJA Picanto. Sejmišče 1 , Kranj 
zaposli picopeka z izkušnjami, t r 
031 /437-816 . Matej 9000081 

REDNO ali honorarno zaposlimo dekle 
za delo vstrežbi. Bar Novi svet, Šk. 
Loka. Tavema Petra. Poljanska c . 104. 
Gorenja vas. t r 041/482-^68 9000001 

ZA REDNO in dobro plačilo zaposlimo 
vestnega in urejenega kuharja, Slavkov 
dom. Golo brdo 8, Medvode, t r 
01/36-11-242 9000002 

ZAPOSUMO dekfe v strežbi, tahko štu-
dentka. 2A. d.o.o.. Zg. Bitnje 32 , Žabni-
c a . t r 041/751 - 166, po 18. uri 9000115 

ZAPOSUMO prodajalko za dek> v živiski 
trgovini, možnost zaposTii^^za nedolocer^ 
čas. Pekarr« Zevnik. d.o.o., Ljut>ljanska 
c. 36a. Kranj, t r 031 /506-691 9000160 

Redno zaposlimo več 
voznikov (m/ž) C in H 

kategorije v mednarodnem 
transportu. 

Zaposlimo osebo (m/ž> za 
dlspozk^lo v mednarodnem 
transportu s tekočim znanjem 

nemščine ter angleščine in 
osebo (m/ž) za dispozk:ljo v 

mednarodriem transportu 
s tekočim znanjem 

Ftalilanščine ter angteščme. 

Telefor>ska številka za 
kontakt: 041 691 - 784, 

Proj Matevž d.o.o., 
Zbilje 4c, 1 2 1 5 Medvode 

http://www.domplan.si
mailto:malioglasi@g-glas.si
http://www.trtcianepremicnino-ij.si


22 MALI OGLASI, ZAHVALE ~ 

ISčemo 3 osebe (m/ž) 
za prodajo. 

Nudimo vam: tedensko plačilo, 
delovni čas po dogovoru, 

dobro delovno okolje. 
Če ste marljivi, imate dober pristop 

pri delu in ste U kdaj prodajali 
oziroma si želite prodajati, potem 

pokličite gospoda Cvetka, 
041623 857,Hnait: 

branexvetko@tv-zafozba.si 
•vtMUMSOO I • tf MncOMMM 

DELO za šankom dobi natakarica, sta-
rost od 25 do 35 let. nedelje proste. 
Barlolič Marija s.p., Trg Davorina Jen-
ka 3 , Cerklje, t f 031/552-649 

9000\36 

IŠČEMO prodajalce na terenu, najvi^ 
ja provizija ali odkup aparatov. Oigitalis. 
Marko Poljanec s.p.. Sebenje 44. Kri-
že. « 0 4 1 / 3 4 4 - 1 4 1 

9000218 

TELEFONSKI Studio Išče pridne za 
delo na telefonu, izkušene telefonistke 
zaželene. Bakirijan. d.o.o., Ul. M. Vad-
nova 19. Kranj. 0690/41-575. « • 
040/415-556 9Doo3oa 

ZA DELO v telefonskem studiu zapo-
slimo dve telefonistki z izkušnjami. La-
va!, d.o.o., Sp. Duplje 96, Duplje, V 
040/731-697 

9000?9t 

ZAPOSUMO komerciajista z izkušnj^ 
mi na področju trženja. Proinje pošlji-
te na elektronski nask>v adapsč^ma-
il.coml adapsa. Milan Nadižar s.p., 
Šorfijeva ul. 22, Kranj doooose 

JURČIČ Co^ do.o. zaposfi disponenta v 
togistiki (m/ž) za področje mednanx^ 
špedteije. Pisne prijave do 31.1.2009, 
Jurčič SCo., d.o.o.. Ponovna cona A45. 
Šenčur. i r 041/ 642-672 «000272 

AVTOSTEtOA Jekivčan, d.o.o., Žab-
ntoa 24, zaposlim sodelavca v avtore-
montnl dejavnosti, montaža avtostekel. 
i r 041/756-188 9000237 

IŠČEMO avtoklepaoa. Autotri. d.o.o.. a p a 
38, Kwii. t r 04/20.19080 0000073 

JURČIČ Co., d.o.o. zaposli avtomeha-
nika in avtokieparja - vzdrževak^ tovor-
nih vozil. Pisrie prijave do 31.1 .2009, 
Jurčič &Co.. d.o.o., Poslovna cona 
A45. Šenčur. 041/642-672 »00273 

SERVISERJA tovornih vozil z izdoišn^i 
zaposfimo. Nudimo dobre dekjvne pogo-
je in možnost napredovanja. Zaželen izpit 
C In E kat., Št^pihar Siavko s.p., Po-
stovna cona A12 , Šenčur 9000076 

ZAPOSUMO frizerja ali frizerko, Moj-
ca Avsec s.p., Kranjska c. 2, Radovlji-
ca. -a 04/53-12-590 9000039 

IŠČEM 

KV NATAKAR z izkušnjami, z lastnim 
prevozom ter znanjem nem. in ang. je-
zika išče delo, pošljite SMS. Tt 
051/427-837 »000197 

IŠČEM honorarno deto. tr 040/201-
2 9 4 9000282 

MLAJŠA upokojenka išče deto. t r 
0 3 1 / 7 5 3 - 1 5 3 »000292 

IŠČEM DELO. varstvo vašega malčka ali 
nega in pomoč starajsim v dopoUanskem 
easu. n 051/256^05 9000207 

V KRANJU aS bKini iščfim honorarno 23-
pOGfitev v administraci. tig. afi kbsku od 4-
6 ur, im^SŠI. «040/30^405 9000233 

DUO ROLO Išče delo na obletnicah, 
porokah; domača in zabavna glasba. 
I t 041/224-907 9000260 

IŠČEM honorarno deto, sem mlajša upo-
kojenka. komimikath^, ves^ me deto z 
ljudmi. «04/57-40087 »000206 

IŠČEM DELO. nega starejših, lahko 
s e preselim, vdova 54 let, 9 
040/756-409 «000213 

ONE MAN BAND, igranje na obletnn 
cah in zabavah, « 031/595-163 

POSLOVNE 
PRILOŽNOSTI 
NARODNOZABAVNI ansambel Išče 
pevko, t r 041/772-807, Davki 

9000290 

RENAULT 

Smo uspešen prodajno servisni center vozil Renault v Sloveniji. S 
svojimi številnimi dejavnostmi smo tudi podjetje z najcetovitejšo 
ponudbo Zaposliti želimo sodelavce za delovna mesta: 

1 PRODAJALEC-SKLADIŠČNIK 
NADOMESTNIH DELOV (m/ž) 
Od kandidatov pričakujemo; 

• IV. ali V. stopnjo ustrezne izobrazbe, 
• znanje dela z računalnikom - osnovno. 

Delo se sklene za določen čas 1 leto. s poskusno dobo 2 meseca 
in z možnos^o podaljšanja za nedoločen čas.. 

2. AVTOLIČAR (nV2) 
Od kandidatov pričakujemo: 

• IV. ali V. stopnjo ustrezne izobrazbe. 
• eno leto delovnih izkušenj. 
• delovne izkušnje v avtomobilski stroki so prednost. 

Delo se sklene za nedoločen čas, s poskusno dobo 2 meseca 

Nudimo urejene delovne raznnere. stimulativno plačilo in strokovno 
izpopolnjevanje v dejavnosti. 

Vaše pisne ponudbe pričakujemo v 8 dneh po objavi na naslov: 

Avtohiša Real, d.o.o., PE REMONT Kranj 
Ljubljanska cesta 22.4000 Kranj. 

GOTOVINSKI KREDITI DO l 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 
s ^ Mlinska 22,2000 Maribor, 
02/252-48-26,041/750560 

STORITVE 
NUDIM 

ADAPTACIJE ADAPTACIJE, novo-
gradnje od temelja do strehe. Notranje 
omete, fasade, kamnite škarpe. u r e ^ 
nje In tlakovanje dvorišč, z našim ali va-
šim materialom. SGP Bytyqi d.n.o., 
Struževo 3a. Kranj, t r 041/222-741 

8008r42 

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter, 
s. p., Senično 7. Križe, tel.: 59-55-
170, 041/733-709; ialuzije, roloji, ro-
lete. lamelne zavese, plise zavese, ko-
mamiki, markize, MiNvvv.asteriks.net 

6006864 

BELJENJE in gtajenje notranjih pros-
torov. premazi oken in vrat, odstranje-
vanje tapet, dekorativni ometi in op(e-
ski, antiglivični premazi Pavec Ivan 
s.p., Podbrezje 179, Naklo, t r 
031/39-2909 

80086̂ 75 

ZAHVALA 

V 77. letu nas je zapustil naš dragi mož, oČe, deda, pradeda, 
brat, stric in tast 

ZDRAVKO PORENTA 
iz Bašlja 

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sose-
dom, prijateljem, znancem in sodelavcem za izrečena ustna in 
pisna sožalja, prineseno cvetje in sveče ter vsem, ki ste ga v tako 
velikem številu pospremili na njegovo zadnjo pot. Zahvaljuje-
mo se domaČemu župniku Mihu Lavrincu za lep pogrebni 
obred, domačim pevcem za lepo petje, g. Urbancu za lep poslo-
vilni govor in pogrebni službi Navček za vse potrebno. 
Vsem skupaj in vsakemu posebej Še enkrat iskrena hvala. 
Žalujoči vsi njegovi 
Bašelj, S. januarja 2009 

k^fM 

ZAHVALA 

V 90. letu starosti nas je zapustila naša draga mama 

A N G E L A Z V R Š E N 
Ostankova mama iz Srednje vasi 160 pri Šenčurju 

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, botrom, sosedom, prija-
teljem in znancem za pomoč in izrečena sožalja, podarjeno 
cvetje in sveče. Posebna zahvala obema župnikoma, gospodu 
Prestorju in gospodu Trstenjaku za duhovno oskrbo in lepo 
opravljen pogrebni obred. Naša zahvala tudi vsem tistim, ki ste 
nam jpomagali pri negi naSe mame. Iskrena hvala tudi pogreb-
ni službi Navček in vsem tistim, ki ste jo v tako velikem številu 
pospremUi k večnemu počitku. Vsem iskrena hvala! 

Vsi njeni, Id jo bomo ohranili v trajnem in lepem spominu 
Srednja vas, Šenčur, Naklo, Tupaliče, Kranj, Luže 

ČIŠČENJE podstrešij, kleti in ostalih 
prostorov, odvoz gradbenega in od-
padne^ materiala, Stanislav Jereb. 
Groharjevo nas. 1 1 . Šk. Loka, t r 
041/75&-958. 041/593-219 9000209 

ELEKTRO inst^cije v novogradnjah, 
adaptacije napeljav, vzdrževalna dela. 
servis oljnih gorilnikov fn meritve dim-
nih emisij. ELETEH. Marko Snedic 
s.p.. Mlaka 7, Tržič, t r 031 /243-169 

0000305 

FLORIJANI, d.o.o., C. na Brdo 41. 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, ometi, 
ometi fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, t r 041 /557-871 wooo7i 

GRADBENIK REXHO d.n.o., Adergas 
13 , Ceridje, izvaja od temeljev do stre-
he. notranji ometi, vse vrste fasad, 
kamnite škarpe. adaptacije, urejanje in 
tlakovanje dvorišč. » 041/689-996 

oooootd 

IZDELAVA finskih savn po naročilu M 
& v Planinšek in partner, d.o.o.. Sin-
kov Tum 23 . Vodice, t r 031/206-724 

9000149 

KITANJE, brušenje, beljenje sten, po-
laganje laminatov in gotovih pari<etov. 
M & v Ptaninšek in partner, d.o.o., Šin-
kovTum 23 , Vodice, t r 031/206-724 

9000148 

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

NOVOGRADNJE, adaptacije, tlakova-
nje dvorišč in ostale gradbene storitve, 
tudi manjše. Odgovomo, kvalitetno in 
LFgodno, Stanko Sarafimovs.p., R. Pa-
peža 6, Kranj, t r 041/478-535 

soootts 

NUDIMO zidarska in slikopleskarska 
dela. asfaltiranje in tlakovanje dvorišč, 
splošno čiščenje prostorov Nanls Ša-
botič Sinan s.p.. Pot 27. julija 3, Kam-
nik. t r 031/803-081 800S47) 

ŽENSKE in dekleta, stara do 46 let 
zastonj spoznate partnefja za skupno ŽK̂  
^ j e , O 041 /229-649 9000100 

OBVESTILA 
PLESNA šoia Urška Kranj vpisuje za-
četnike in dobre plesalce, Inf na. t r 
0 4 1 / 6 1 1 - 0 0 0 9000302 

OBŽAGOVANJE in podiranje težje do-
stopnih dreves. Aljoša Svab s.p.. 
Spodnje Vetmo 9. Križe, 9 051/225-
5 9 0 9000C42 

OD TEMEUEV do strehe, notranje 
omete, vse vrste fasad, škarpe ter tla-
kovanje dvorišč, kvalitetno, hitro in po-
ceni. Arbai, d.o.o.. Zg. Bela 24, Pred-
dvor. t r 041/241-149 9000170 

l i Č E H 

iSČEM voznika z lastnim kombijem za 
sodelovanje, t r 041/486-194 9000293 

ZASEBNI STIKI 
SAMSKI FANT, star 45 let, s službo in 
stanovanjem Išče preprosto dekle ali 
mamico, otrok ni ovira, t r 040/544-
8 2 5 9000207 

ŽENfTNA posredovalnica Zaupanje za 
vse, ki si želrte trajnih razmerij, t r 
031/836-378 9000108 

ZAHVALA 
POKUCNI gasiski brigad Kranj, zdravstve-
ni dežuni službi ZD Kiani in vsem ctmgim 
se iskreno zahkoMemo za Qedfx> požrtvo-
valno pomoč ob požaru, Grubešič Mian, 
ZoGOvaul. 11. Kranj 900oin 

RAZNO 
PRODAM 

LESENE A lestve, dol 1-4 m (3-12 kli-
nov), Zbilje 22. Medvode. « 
0 4 1 / 9 8 1 - 2 1 0 9000280 

PRTUAŽNIK za Hyundai accent 5 
vrat 20 EUR In potovanje v Pariz za eno 
osebo 200 EUR (590 EUR), « 
031/635-789 «000190 

USNJENO obleko In tesane, pti^ valilni-
ce. zunanje, tr 04/59-4^041 9000202 

vv\v\v.po^rcbiuk.cojn 

OSMRTNICA 

Z bolečino v srcu sporočamo, da nas je zapustil dragi mož, oče, stari oče in brat 

DEMŠAR 
Tabrovcov z Rudna 

z Rudnega v Selški dolini 

JANEZ 

Na zadnjo pot ga bomo pospremili jutri, v soboto, 17. januarja 2009, ob L4.30 
izpred domače hiše na pokopališče v Selcih. Žara pokojnega bo na dan pogreba 

od 9. ure dalje v domači hiši. 

Žalujoči: žena Katka^ sinovi Janez, France, Peter z družinami, sestri Marija in 
Tončka, brata France in Tone ter ostali žalujod 

Rudno, 13. ^nuarja 2009 

ZAHVALA 

V 74. letu nas je prezgodaj po hudi bolezni zapustil dragi mož, 
oče, svak in stric 

JOŽE POTREBUJEŠ 
z Orehka pri Kranju 

Ob njegovi smrti se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom, prijateljem, znancem, lovcem, sodelavcem tovarne 
Iskra in Save ter gostilni Labore za izrečena sožalja, podarjeno 
cvetje in sveče. Posebna zahvala osebni zdravnici ge. PerŠičevi 
iz zdravstvene ambulante Sava in zdravniškemu osebju na Je-
senicah za oskrbo ob bolezni. Zahvaljujemo se tudi pogrebni 
službi Navček, pevskemu zboru bratov Zupan iz Tržiča in 
gospodu župniku Bojanu Likarju za lepo opravljen pogrebni 
obred. Hvala vsem, ki ste nam bili v težkih trenutkih slovesa v 
pomoč, ter vsem, ki ste ga Še zadnjič pospremili. 
Ohranili ga bomo v lepem spominu! 

Žalujoči vsi njegovi 
Orehek, 10. januarja 2009 

ZAHVALA 

Andrej, 
hvala ti za lepo 
življenje ob tebi. 

Ob težkem slovesu našega dragega 

A N D R E J A CIGLIČA ST, 
gozdarja v pokoju 

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, znancem, bivšim sodelavcem, 
sosedom, Lovski družini Storžič, Andreju Aljančiču za lep poslovilr« govor, pevcem 
DruStva obrtnikov Kranj, g. župniku Mitji Stimu in pogrebni službi Navček. Visoko. 
Lepa hvala vsem za darovano cvetje in sveče ter za izrečena pisna in ustna sožalja. 

Še enkrat hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste mu izkazali čast in ga pospremili na 
njegovi zadnji poti, nam stali ob strani in sočustvovali z nami ob tem t ^ e m slovesu. 

Vsi njegovi 

mailto:branexvetko@tv-zafozba.si


ZAHVALE 2 3 

Odšla si tja, kjer ni solza, 
ni trpljenja, ne gojja. 
Ostala tvoja je dobrina, 
v naših srcih bolečina. 

Z A H V A L A 

V 87. letu starosti je odšla k večnemu počitku naša draga 
mama, stara mama, prababica in tašča 

IVANA ŽELEZNIK 
iz Sv. Ožboita 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom, sorodnikom, prijateljem 
in znancem za vso pomoč, izrečeno sožalje, podarjene sveče in 
cvetje ter darovane svete maže. Iskrena hvala dr. Andreju Šubicu, 
g. župniku Matiji Selanu za lep obred in sveto mašo, pogrebne-
m u zavodu in pevcem za zapete pesmi. Hvala vsem, ki ste jo 
imeli radi in ste našo mamo pospremili na zadnji poti. 

Žalujoči: sinovi Peter, Janko, Štefan, Marko i a hčere Anica, 
Ivanka in Berta z družinami 

Z A H V A L A 

V 82. letu starosti je tiho odšla naša sestra in teta 

PAVLA KOS 
iz Frankovega naselja 4 1 

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, znancem, 
stanovalcem Frankovega naselja 41 in sosedom iz Podvrha za 
izrečeno sožalje, podarjene sveče in darove za sv. maše. Hvala 
g. župniku, pevcem iz župnije Javorje in pogrebni službi Akris 
za lepo opravljen obred. Hvala vsem, ki ste jo pospremili na 
zadnji poti. Hvala tudi vsem tistim, ki vas nismo imenovali, 
a ste nam v teh žalostnih dneh stali ob strani. 

Vs i njeni 

Solza, žalost, bolečina 
te zbudila ni, 
a ostala je tišina, 
ki močno boli. 

V SPOMIN 

MARKU MEGLIČU 
1 . 7 . 1 9 6 4 - 1 7 . 1 . 2 0 0 8 

Za vsako lučko, za vsak cvet in lepo misel ob njegovem grobu 
iskrena hvala. 

N j ^ o v i : mami, ati, sestri Meta in Mirjana z družino 

V SPOMIN 

Danes, 1 6 . januarja 2 0 0 9 , mineva eno leto, odkar nas je zapustil dragi stric in brat 

JOŽE FENDE 
iz Britofe 

Vsem, ki postojite ob njegovem grobu, prižigate sveče, lepa hvala. 

V s i njegovi 

Srce je omagalo, Z A H V A L A 
dih je zastal, 
a spomin bo 
za vedno ostal. 

V neizmerni žalosti smo se 2. decembra 2 0 0 8 na pokopališču v Kranju prezgodaj poslovili 
od dragega moža, očeta, dedija, tasta, brata in strica 

PAVLETA ZUPANA 
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, ki so nam v težkih trenutkih stali 
ob strani, s stiskom rok sočustvovali z nami, m u darovali cvetje in sveče ter ga pospremili 
na zadnji poti. Zahvaljujemo se tudi Z D Kranj - ambulanti za nujno medicinsko pomoč, 

gospodu kaplanu kranjske župnije za lepo opravljen pogrebni obred, pogrebni službi 
Komunale Kranj, gospodu Primožu Grašiču za zaigrani melodiji na kitaro in gospodu 

Boštjanu Severju za lepo prebran recital. Vsem in vsakemu posebej iskrena hjrala. 

Žalujod vsi njegovi 
Kranj, 2. decembra 2 0 0 8 

Z A H V A L A 

Ob izgubi naše drage mame, sestre, babice in prababice 

IVANE JELENC 
p. d. Francetove mame 
8 . 5 . 1 9 2 5 - 24. 12 . 2 0 0 8 

se islaeno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijatel-
j e m in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče. 
Zahvala tudi njeni osebni zdravnici dr. Špeli Petemel j , pa-
tronažni s lužbi in negovalkam, g. kaplanu Miru Bergl ju za 
duhovno oskrbo in lepo opravljen pogrebni obred, pogrebnemu 
zavodu, pevcem za zapete pesmi ter govornikoma. Hvala vsem, 
ki ste jo v tako velikem številu pospremili k večnemu počitku. 

Žalujoči vsi njeni 
Smoieva, Ojstri Vrh, Podreča, Podkočna 

Z A H V A L A 

V 76. letu je odšel k večnemu počitku naš dragi mož, ata, dedek, tast, brat, stric 

JAKOB KIRN ST. 
cestar v pokoju 

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, sodelavcem, zdravniškemu 
osebju bolnišnice Golnik, g. župniku, pevcem Zupan, Društvu upokojencev 

za izrečena ustna in pisna sožalja, podarjeno cvetje, sveče. Hvala vsem, ki ste ga 
pospremjili na njegovi zadnji poti. 

Žalujoči vsi njegovi 

Ne misli nikoli, 
da sam si ostal, 
prihajamo k tebi sleherni dan. 
Z vrta je Šopek zate nabran 
in rdeči plameni gore ti vsak dan. 

V SPOMIN 

Mineva eno leto, odkar se je poslovil od nas ljubi mož, oče, stari 
oče, tast, brat in stric 

FRANC GREGORIN 

Iskrena hvala vsem, ki obiskujejo njegov grob in mu prižigajo 
sveče. * 

V s i njegovi 

Daba reči... Daba suze... 
Bog k sebi andela uze... 

Z A H V A L A 

V 19. letu nas je mnogo prezgodaj in za vedno zapustil naš 

dragi sin, brat in vnuk 

SINIŠA KREMENOVIČ 
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijatel-
jem. znancem, popu Budimim, T S C Kranj, RD Kranj, kolektivu 
V G P , avtošoU Maksi ter vsem ostal im ne imenovanim za 
izrečeno sožalje, podarjeno cvetje i n sveče, nesebično pomoč in 
podporo v težkih trenutkih. Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in 
ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. 
Ohranimo ga v lepem spominu! 

Žalujoči vsi njegovi 

Z A H V A L A 

Ob smrti naše drage m a m e 

ANGELE BERNIK 
loj . Lavtar iz Ševelj 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijatel-
jem, sodelavcem in znancem za izrečena sožalja, podarjeno 
cvetje in sveče ter vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji 
poti. Hvala dr. Branetu Košir ju in patronažni sestri Alenki 
Košir. Hvala g. Damjanu Proštu za duhovno oskrbo na domu in 
pogrebni obred. Posebna zahvala g. tnsgr. Francu Vrhuncu za 
darovano sveto mašo in lepe besede naši mami v slovo. Hvala 
pogrebnemu zavodu Akris ter pevcem za lepo petje. 

Vs i njeni 
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A N K E T A 

Krivi so vsi po 
vrsti 
S I M O N Š U B I C 

Poleg plina so bili ta teden 
najpogostejša tema pogo-
vorov zadnji tragični dogod-
ki na smučiščih, zato smo 
tudi mi tokrat spraševali, 
kako je na slovenskih smu-
čiščih poskrbljeno za var-
nost smučarjev. 
Foto: Corud K2v<i< 

Karin Piškur, Kranj: 

"Rada smučam, sedaj se 
počasi usmerjam v deska-
nje, tako da sem večkrat na 
smučišču. Slabih izkušenj 
nimam in menim, da je na 
njih dovolj poskrbljeno za 
varnost smučarjev." 

9 
Max Verner, Kranj: 

"Ker so smučišča dob 
obiskana, na žalost pric 
tudi do takih tragičnih < 
godkov, kot so se zgoc 
pred dnevi. Sicer pa men 
da so naša smučišča 
dobro urejena." 

Jerneja Studen, jama: 

"Glede na zadnje dogodke 
se mi zdi, da je za varnost 
ria smučiščih preslabo po-
skrbljeno, še zlasti bi mo-
rali večjo pozornost posve-
titi varnosti najmlajših smu-
čarjev." 

Nina jambriško, Kranj: 

"O zadnjih tragičnih dogod-
kih na smučiščih se s prija-
telji sicer nismo kaj veliko 
pogovarjali. Kljub takim do-
godkom se mi zdi, da so 
smučišča dovolj dobro ure-
jena. Vsaj morala bi biti." 

Nejc Zadnikar, Begunje: 

"Večkrat deskam na snegu 
in nimam pripomb nad ure-
jenostjo smučišč. Povsod 
najdeš take, ki znajo bolje in 
hitreje smučati. Druga stal-
nica je, da se smučarji ved-
no jezijo na nas, deskarje." 

Pomagam, oživljam, rešim 
Gorenjske lekarne dobile štiri avtomatske eksterne defibrilatorje. S to napravo se lahko vzpostavi 
ponovno delovanje srca pri človeku, ki je doživel nenaden srčni zastoj. Prvega so že namestili v 
nakupovalnem centru Qlandia, še trije bodo v Kranjski Gori, Žireh in Gorenji vasi. 

S U Z A N A P . KOVAČIČ 

Kranj - Lekarniška zbornica 
Slovenije in Farmacevtska 
družba Lek, član skupine 
Sandoz, sta zasnovali akcijo 
Pomagam, oživljam, rešiml, 
v okviru katere bo Lek v pri-
bližno letu in pol omogočil 
nakup šestnajstih avtomat-
skih ekstemih defibrilator-
jev (AED), ki bodo namešče-
ni v izbranih lekarnah po 
Sloveniji; vrednost enega 
aparata je približno tri tisoč 
evrov. Prve štiri aparate, s 
katerimi lahko vzpostavimo 
ponovno delovanje srca pri 
človeku, ki je doživel nena-
den srčni zastoj, dobijo Go-
renjske lekarne. Enega so že 
namestili v začetku tega ted-
na v lekarni v nakupoval-
nem centru Qlandia v Kra-
nju. "Defibrilatorji bodo na-
meščeni v tistih lekarnah, ki 
niso v bližini zdravsWenih 
ustanov, kjer torej za to ob-
staja največja potreba," 
je povedala Andreja Čufar, 
predsednica Lekarniške 
zbornice Slovenije. Gorenj-
ske lekarne so že izvedle 
obnovitveni tečaj prve po-
moči za svoje zaposlene. Di-
rektorica Gorenjskih lekarn 
Romana Rakovec je poveda-
la: "O tem, kam bomo 
namestili štiri aparate na 
Gorenjskem, smo odločali 

Farmacevtka Jasna Erznožnik in zdravnik Mitja Mohor sta pokazala, kako poteka oživljanje 
z masažo srca In deflbrilatorjem./Foto:Tin>Doi(i 

na podlagi oddaljenosti od 
ambulante nujne medicin-
ske pomoči, dnevnih migra-
cij ljudi na določeni loka-
ciji in predlogov lokalnih 
zdravstvenih domov in Nuj-
ne medicinske pomoči. V 
Qlandii v Kranju se dnevno 
zadržuje veliko število lju-
di, naslednje tri aparate 
bomo namestili v lekarne v 
Kranjski Gori, Žireh in v 
Gorenji vasi." 

"Takojšnja masaža srca in 
uporaba defibrilaterja lah-
ko močao povečata mož-
nost preživetja," je poudaril 
zdravnik Mitja Mohor, vodja 
Nujne medicinske pomoči v 
Zdravstvenem domu Kranj. 
Če takšen poseg opravimo v 
prvih treh minutah po izgu-
bi zavesti, obstaja 8o-odstot-
na verjetnost za oživitev srca. 
Po desetih minutah je ta ver-
jetnost le še manj kot deset-

odstoma. Mohor je obenem 
opozoril, da laiki, ki so priče 
srčnega napada, sicer pokli-
čejo nujno medicinsko po-
moč, vendar pa v času do pri-
hoda reševalcev večinoma 
samo opazujejo človeka, ki je 
doživel srčni zastoj, namesto 
da bi mu pomagali z oživlja-
njem. Koristni bi bili tudi 
obnovitveni tečaji prve po-
moči na vsaki dve leti, je še 
poudaril Mitja Mohor. 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 

v petek in soboto bo deloma jasno, zjutraj bo ponekod 
po nižinah megla ali nizka obtačnost. V nedeljo se bo 
pooblačilo, vendar bo še povečini suho. Nekoliko bo topleje, 
zapihal bo jugozahodni veter. 

Agenttja RS u ofeolj«, Urid ja meleofolegijo 
N4»m«5lo. / 

.d-v-s? 

PETEK 
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S O B O T A 
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-4/2°C 

Zagrab 
C > o -2«'C 

POKgUKA 

Smučarske patrulje na Pokljuki 

jutri, 17. januarja, bo v športnem središču ob vojašnici na 
Rudnem polju na Pokljuki 38. tradicionalno tekmovanje 
Slovenske vojske in policije v patruljnem teku na smučeh. 
Tekmovanje, ki se ga bodo udeležile tudi patrulje oboro-
ženih sil Madžarske in Švedske, se bo začelo ob pol desetih 
dopoldne in končalo ob 14. uri s slovesno razglasitvijo rezul-
tatov ter podelitvijo odiičij. Moške patrulje bodo tekle na lo, 
ženske pa na 5 kilometrov, na progi pa bodo preizkusi v 
streljanju z malokalibrsko puško, v plazenju pod oviro, 
v metanju bombe v cilj, v nošenju ranjenca na nosilih in pre-
magovanju ovir s smučmi in brez njih. J. K. 

KRAN) 

Nižja cena utekočinjenega naftnega plina 

Petrol Plin je včeraj spremenil ceno utekočinjenega naftnega 
plina, kar je posledica prilagajanja dogajanju na svetovnem 
energetskem trgu. Propan je cenejši za 5,7 odstotka oziroma 
znaša po novem 0,645 evra na liter (2,4 evra na kubični 
meter za porabo po števcu), plin propan butan pa je cenejši 
za 5,5 odstotka {0,675 ®vra na liter oziroma 2,7 evra na 
kubični meter za porabi po števcu). B. B. 

KRANJ 

janež Kurah predlaga dr. Erika Breclja 

Janez Kuralt iz Britofa se je včeraj sprehodil po Kranju s 
transparentom z napisom, naj bo Slovenec leta kirurg 
na Onkološkem inštitutu v Ljubljani dr. Erik Brecelj, ker si 
edini upa pokazati na krivce za probleme v tej zdravstveni 
ustanovi. Janez Kuralt bo šel jutri s transparentom v Ljub-
ljano, nato pa še v Litijo, kjer bodo izbrali Slovenca leta. J. K. 
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