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Gorenjska bo leta 2009 pokrajina 
Paket zakonov, ki v Sloveniji uvajajo pokrajine, je nared za obravnavo. 
Z njimi so ta teden seznanili župane slovenskih občin. 

DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Ljubljana - Od prve reforme 
lokalne samouprave sredi 
devetdesetih let prejšnjega 
stoletja, ko so nastale ob6ne, 
v Sloveniji ni bilo politične 
volje za naslednji korak za 
decentralizacijo države. Lani 
pa so ustavne spremembe 
omogočile, da se posf>eši na-
stanek pokrajin, je ta teden 
na posvetu z župani sloven-
skih občin povedal predsed-
nik vlade Janez Janša. De-
centralizacija Slovenije je po-
memben projekt, premier je 
trenutni mandat označil kar 
za zgodovinskega. Pokrajine, 
ki bodo v njem nastale, pa 
bodo državi kot celoti in obči-
nam, ki so se doslej nemara 

počasneje razvijale, omogo-
čile hitrejše napredovanje. 
Paket pokrajinske zakonoda-
je je pripravljen. Časovni ok-
vir je zelo tesen, pravi mini-
ster za lokalno samoupravo 
Ivan Žagar, parlament naj bi 
štiri pokrajinske zakone ob-
ravnaval v prvi polovici tega 
leta, zatem je treba prilagodi-
ti še kakih štirideset drugih 
zakonov. Volitve v pokrajin-
ske organe bi bUe prihodnje 
leto hkrati z državnozborski-
mi, leta 2009 pa bi pokrajine 
že delovale. Le o tem, koliko 
jih bo, vlada in njena služba 
za lokalno samoupravo in re-
gionalni razvoj še ne povesta 
ničesar. Deset ali več je odgo-
vor, ki lahko pomeni, da bo 
pokrajin toliko, kot je sedaj 

statističnih regij, lahko pa se 
bo Slovenija drobila še na 
manjše dele. 

Leta 2009 bo pokrajina 
tudi Gorenjska. Župani, ki 
smo jih o tem {»vprašali za 
mnenje, so prepričani o nje-
nih prednostih. Gorenjska 
ima več problemov, ki bi jih 
morala reševati skupaj, od-
padki so le eden najaktual-
nejših. Da obstaja volja za 
skupno pot, dokazujejo niti, 
ki jih ima Gorenjska že sedaj 
napeljane v smeri prihodnje 
pokrajine. Ima razvojni svet, 
tri razvojne agencije usklaju-
jejo skupne projekte in pri 
različnih (tudi evropskih) vi-
rih iščejo denar za njihovo 
izvedbo, nastaja zveza občin, 
povezujejo pa se tudi župani. 

Za podrobnosti o pokrajinah se zanimajo tudi gorenjski župani. Na sliki Franc Jerič iz 
Mengša (levo) in Miro Koželj iz Šenčurja med pomenkom z ministrom Ivanom Žagarjem. 

Štiri tragedije v tednu dni 
S I M O N Š U B I C 

Gorenja vas, Medvode • Ta 
teden moramo žal poročati 
kar o štirih tragičnih dogod-
kih na Gorenjskem. V sredo 
zjutraj je v Gorenji vasi pod 

kolesi smetarskega vozila 
umrl 45-letni Marjan Tre-
ben iz Žirov, sicer delavec 
komunalnega podjetja. Isti 
dan je z Blegoša prispela no-
vica, da so po enotedenskem 
iskanju našli truplo pogreša-

nega 26-letnega Marjana 
Kristana iz Dolenje Žetine. 
V i>onedeljek popoldne je v 
Kremeniku 21-letni doma-
čin v garaži zlezel v kanal 
pod vozilo, ki je kasneje 
zdrsnilo v kanal in stisnilo 

fanta tako močno, da je takoj 
umrl. V silovitem trčenju na 
regionalni cesti je v torek 
popoldne pred Medvodami 
umrl 40-letni Damijan Ber-
čič iz Radovljice. 
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Smetarsko vozilo je v Gorenji vasi povozilo delavca. V nesreči pred Medvodami je umrl 40-letni Radovljičan. 
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LJUBMANA 

Prvi primeri gripe 

"V Sloveniji narašča število bolnikov z akutnimi okužbami di-
hal, v prvi polovici januarja smo potrdili tudi prve primere 
gripe. V vzorcih dihal smo našli virus influence A H3N2 in vi-
rus influence A Hi Ni. Virusa influence B letos še nismo po-
trdili," so sporočili z Inštituta za varovanje zdravja Republike 
Slovenije. Cepljenje proti gripi je še vedno smiselno. S. K. 
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v kranjski Mavrici 

v Kranjskih vrtcih so potrdili, da so » 
oddelku Mavrica na Planini, ki ga 
obiskuje devet otrok in mladostnikov 
5 posebnimi potrebami, potrdili pri-
sotnost bakterije legionele. Zdrav-
stvena inšpektorica Je odredila kon-
trolni odvzem v vseh enotah. 

K R O N I K A 

Velov zavrača obtožbe 

Anonimna prijava, ki jo je prejela po-
licija, obtožuje sedanjega kranjskega 
podžupana Igorja Velova posilstva 
pred tremi leti v Pineti pri Novigradu. 
"Imam čisto vest, gre za politiCna 
podtikanja," odgovarja Velov, ki i e 
razmišlja o ovadbi zoper neznanega 
storilca. 
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S N O V A N j A 

Manj praznični Prešeren 

Dr. Miran Hladnik, slavist in profesor 
na Filozofski fakulteti v Ljubljani, si-
cer doma s Srednje Dobrave, pred-
stavlja PreSerna v manj praznični po-
dobi. Ta nam pove, da je bil PreSeren 
strašno rad v družbi, da je malo go-
voril, a vedno dovtipno, da je rad 
dvoril dekletom... 

1 2 , 1 3 

S N O V A N j A 

Rad i m a m vso glasbo 

študent kompozicije in glasbene te-
orije na Akademiji za glasbo v Ljub-
ljani, CaSper jereb iz StražiSča pri 
Kranju je pred dnevi za skladbo Mar-
tyrein prejel Prešernovo nagrado za 
študente akademije. Nagrajeno 
skladbo je maja lani igral Simfonični 
orkester RTV Slovenija. 

14, 1 5 
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ŠKOFJA LOKA 

Škofjeloška SDS še brez predsednika 
Na ponedeljkovi izredni seji Izvršilnega odbora SDS Škofja 
Loka so obravnavali aktualno politično dogajanje v poveza-
vi s stanjem v odboru in izstopom do nedavnega še pred-
sednika odbora Blaža Kujundžiča iz stranke. Izredne seje so 
se poleg članov lO, svetnikov in članov nadzorne komisije, 
udeležili tudi glavni tajnik SDS Dušan Strnad, regijski koor-
dinator SDS in poslanec v DZ Bojan Homan ter poslanec v 
DZ Milenko Ziherl. Spor s slednjim, ki se je začel že lansko 
pomlad in stopnjeval v času pred volitvami, je tudi privedel 
do Kujundžičevega odstopa in izstopa iz stranke. Razhaja-
nje obeh članov SDS je bilo najočitnejše lani jeseni, ko je Zi-
herl v županski tekmi podpiral Igorja Draksierja, Kujundžič 
(v prvem krogu tudi sam županski kandidat) pa je pred dru-
gim krogom skleni! koalicijo z listo Nit in podprl županske-
ga kandidata Dušana Krajnika. Izvršilni odbor je v ponede-
ljek sklenil, da v fazi priprav na volilno konferenco organizi-
ra posvet za celotno članstvo odbora, kjer bodo na podlagi 
analize obstoječega stanja oblikovali politične in organiza-
cijske smernice za bolj poenoteno delovanje odbora v bodo-
če, je po izredni seji povedal podpredsednik Robert Strah. 
Posvet bo po njegovih besedah februarja, volilna konferen-
ca, ki naj bi dala novega predsednika, pa marca. D. Ž. 

BOHINJSKA BELA 

Prisegla bo nova generacija vojakov 
Danes popoldne bodo v vojašnicah v Novem mestu in na 
Bohinjski Beli slovesno prisegli že 12. generacija vojakinj in 
vojakov na prostovoljnem služenju vojaškega roka ter kan-
didati za poklicne vojake. V vojašnici na Bohinjski Beli je v 
program usposabljanja poleg osmih vojakov prostovoljcev 
vključenih tudi 18 kandidatov za poklicne vojake. D. Ž. 

farih 
• izžrebanemu naročniku časopisa 

Gorenjski Glas 

Knjigo prejme ANGELA DOLENC iz Poljan nad Šk. Loko. 

KOTICEK ZA NAROČNIKE 

Zvesti Gorenjskemu glasu 
Valentina Sušnika, Bankovega Tinkota iz Zgornje Besnice 
Gorenjski glas spremlja že od otroških let. Ko sta se pred 37 
leti z ženo Angelco preselila v novo hišo, sta se nanj naroči-
la tudi sama. Danes prebere skoraj vse, najraje pa kmetij-
stvo, šport in loto. Reši tudi križanko. Pravi, da mtfrajo biti 
prispevki kratki, jedrnati in zanimivi. Časopis najraje prebi-
ra zjutraj ob kavi, potem pa se z ženo odpravita k Oretovcu, 

Valentin Sušnik z vnuki Juretom, Jerco in Špelo 

kjer skrbita za bolno teto in njeno kmetijo. V hlevu ima 
osem bikcev, ki so že navsezgodaj zjutraj lačni. "S kmetijo 
je veliko dela," pravi Tine in doda: "Še dobro, da mi Angel-
ca, zet in njegova otroka pomagata." Vnuk Jure je še pose-
bej priden in Tine si želi, da bi on prevzel kmetijo. Tine je po 
poklicu elektrikar. Veliko let je preživel v Tekstilindusu in na 
to obdobje ima lepe spomine. Danes s svojim znanjem rad 
pomaga sovaščanom in pri marsikateri hiši bi mu lahko re-
kli kar hišni elektrikar. Tine z Glasom dan začne in ga pogo-
sto tudi zaključi. "Včasih rešuje križanko celo med kosilom," 
pripomni Angelca. 

S pokrajinami se bo 
Slovenija hitreje razvijala 
ž u p a n i slovenskih občin s o prisluhnili prvi predstavitvi zakonodaje , ki bo do leta 2 0 0 9 ustanovila 
pokrajine. O paketu pokrajinskih zakonov premier Janez Janša in ministra Andrej Bajuk in Ivan Žagar 

D A N I C A Z A V R L Ž L E B I R 

Ljubljana - Župani in drugi 
predstavniki slovenskih ob-
čin so prisluhnili prvi pred-
stavitvi zakonskih predlogov 
o pokrajinah, ki so pripravlje-
ni na operativno obravnavo. 
"Gradivo pa je še mehko in 
ga je še mogoče oblikovati, 
preden ga vlada da v državni 
zbor," je zbranim na posve-
tu, ki ga je v sredo pripravila 
služba vlade za lokalno sa-
moupravo in regionalno po-
litiko, spregovoril predsed-
nik vlade Janez Janša. Pri ob-
likovanju pokrajin gre za 
drugo fazo izvedbe lokalne 
samouprave, prva je bila iz-
peljana v mandatu 1994-
1998 z nastankom občin, kar 
naj bi se že tedaj nadaljevalo 
z nastankom pokrajin, ven-
dar vse do sedaj decentraliza-
cija ni uspela. Tudi zaradi 
tega je šel razvoj počasneje, 
je prepričan Janez Janša, ko 
pojasnjuje cilje sedanje regi-
onalizacije. Tudi nastanek 
pokrajin, kakor se je to zgo-
dilo z občinami, bo približal 
odločanje o življenjskih pro-
cesih v lokalnih okoljih lju-
dem in spodbudil hitrejši in 
enakomernejši razvoj Slove-
nije. Ta naj bi se hitreje raz-
vijala kot celota, še nekoliko 
hitrejši pa naj bi bil napredek 
tistih, ki sedaj zaostajajo. Se 
veda obstajajo dvomi, značil 
ni tudi za obdobje pred pol 
drugim desetletjem: so po 
trebne nove institucije, po 
sredniki med državami in 
občino, bo odločanje zarad 
njih še počasnejše, se bo po 
večala birokracija, na kar naj 
bi odgovorili z učinkovitimi 
rešitvami. Kot enega od raz 
logov za nastanek pokrajin 
pa Janez Janša navaja tud 

učinkovitejše črpanje in po 
rabo sredstev iz evropske fi 
nančne perspektive 2 0 0 7 
2013. kjer je sredstev, ki jih 
lahko pridobi Slovenija, štiri 
krat več kot jih je bilo ob kon 
cu prejšnje perspektive 
2006. 

Pokrajine bodo zaživele 
leta 2009 

Minister za lokalno samo-
upravo Ivan Žagar je pred-
stavil štiri zakone (zakon o 
pokrajinah, zakon o financi-
ranju pokrajin, zakon o po-
stopkih za ustanovitev polaa-
jin in zakon o volitvah v po-
krajinah), ki bodo v prihod-
nje krojili usodo pokrajin. Še 
letos naj bi o pokrajinski za-

Ministra Andrej Bajuk in Ivan Žagar ter predsednik vlade Janez Janša so županom 
slovenskih občin predstavili pokrajinsko zakonodajo. / fcm: conzd Kav£.< 

konodaji odločal državni 
zbor, po njenem sprejetju pa 
proces regionalizacije še ni 
končan: spremeniti in uskla-
diti je treba še kaldh 4 0 zako-
nov. Vse aktivnosti naj bi bile 
končane proti koncu leta 
2008. ko bodo hkrati z dr-
žavnozborskimi tudi volitve 
v pokrajinske organe. Pokra-
jine naj bi dokončno zaživele 
leta 2009. Minister Žagar je 
med cilji oblikovanja pokra-
jin poudaril decentralizacijo 
države, uravnotežen razvoj 
vseh delov Slovenije (k temu 
sta po njegovih besedah v 
novem mandatu pripomogla 
že novi zakon o financiranju 
občin in lani sprejeti zakon o 
skladnem regionalnem raz-
voju), čezmejno sodelovanje 
in črpanje evropskih sred-
stev. Predstavil je organe pri-
hodnjih pokrajin, kjer po-
membno vlogo igrata tako 
pokrajinski svet kot svet ob-
čin, kajti "pokrajine s svojimi 
odločitvami ne smejo povo-
ziti občin, slednje pa s svoji-
mi ne smejo blokirati razvoja 
pokrajin". Občinstvu je po-
jasnil naloge pokrajinskih 
uprav in pristojnosti, ki se 
bodo prenesle z države na 
pokrajine. To so naloge širše-
ga lokalnega pomena, kot de-
nimo določanje mreže pri-
marnega zdravstvenega var-
stva, zagotavljanje javne 
službe odlaganja komunal-
nih odpadkov, preskrbe s pit-
no vodo iz primarnih omre-
žij. Izvirna področja pristoj-
nosti pokrajin se dotikajo po-
dročij, povezanih z njihovim 
razvojem od kmetijstva, go-

spodarstva, turizma do pro-
meta in urejanja prostora. V 
pokrajinah naj bi postopoma 
uvedli tudi enotirni upravni 
sistem, ki pomeni spojitev 
teritorialnih organov držav-
ne uprave s splošno pristoj-
nostjo (upravnih enot) s po-
krajinskimi upravami. 

Država prenaša 
pristojnosti in finance 

S prenosom pristojnosti z 
države na pokrajino se pre-
našajo tudi finance, o čemer 
je na posvetu govoril finanč-
ni minister Andrej Bajuk. 
Predvideni viri financiranja 
pokrajin zajemajo del davka 
od dohodka pravnih oseb za 
poslovanje na območju po-
krajine, financiranje primer-
ne porabe (delež odstoplje-
nih sredstev), prihodke od 
storitev javnih služb, premo-
Ženja državnega proračuna, 
evropska sredstva in del kon-
cesijskih dajatev. Finančnih 
ocen prihodnjih virov finan-
ciranja za sedaj še ni, po iz-
kušnjah se bo naša država 
ozrla k tistim državam, ki po-
znajo pokrajinsko razdelitev, 
zagotoviti pa bo treba stabi-
len vir financiranja, ki ne bo 
načel trdnosti javnih financ, 
je poudaril minister. 

Na koliko pokrajin bo raz-
deljena Slovenija, še ni zna-
no. Ali bo pokrajin toliko, kot 
je sedaj statističnih regij, ali 
jih bo več, {»svet ni dal odgo-
vora. Zakon, ki bo o tem od-
ločil, bo državni zbor spreje-
mal z dvotretjinsko večino. 
Sicer pa so župani na posve-

tu izrazili vrsto pomislekov. 
Tudi pokrajine naj bi se fi-
nancirale na podoben način 
kot občine, v zvezi s seda-
njim zakonom pa je bil zelo 
kritičen župan Trzina Tone 
Peršak, čigar občina je ena 
od štirih, ki so z zakonom iz-
gubile znatna sredstva in so 
zato dale pobudo za ustavno 
presojo zakona. Opozarjali 
so tudi na možna nasprotja 
interesov občin in pokrajin, 
na vprašljivo finančno avto-
nomijo. če bodo tudi pokraji-
ne tako kot občine lal^o raz-
polagale le z desetino prostih 
financ. Pokrajine so tudi pri-
ložnost za javno in zasebno 
partnerstvo. Kljub pomisle-
kom pa je večina naklonjena 
nastanku pokrajin, v katerili 
vidijo možnost hitrejšega 
razvoja. 

Gorenjska ena pokrajina, 
ob večji drobitvi pa dve 

Kako na regionalizacijo 
Slovenije in dejstvo, da bo 
tudi Gorenjska čez dve leti 
pokrajina, gledajo nekateri 
župani gorenjskih občin.' 

Janko S. Stušek. župan ob-
čine Radovljica: "Pohvalno, 
da je prišlo do pospešenega 
postopka pri nastanku po-
ki-ajin. Vedno sem zagovar-
jal, da so pokrajine potrebne 
kot pomembne vmesni, nad-
lokalni člen za združevanje, 
kajti edino Slovenija je imela 
doslej sistem, da je bila naj-
prej država in potem takoj 
občina, kar je bilo zelo ne-
operativno. 

^ 3. stran 
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Legionela v kranjski Mavrici 
Potrjena je bila pr isotnost bakteri je legionele v oddelku Mavr ica na Planini v Kranju. Z d r a v s t v e n a 

inšpektorica je odredila kontrolni o d v z e m v vseh enotah Kranjskih vrtcev. 

SUZANA P. KOVAČIČ 

Kranj - Na upravi Kranjskih 
vrtcev so v začetku tedna po-
trdili, da so v Oddelku vzgo-
je in izobraževanja Mavrica 
na Planini, ki ga obiskuje de-
vet otrok in mladostnikov s 
posebnimi potrebami, potr-
dili prisotnost bakterije legi-
onele. "Vzgojiteljice so opo-
zorile, da z vodo nekaj ni v 
redu. Na upravi vrtca smo 
zato naročili preiskave vzor-
cev vode, na katerih se je po-
kazalo, da je minimalna pri-
sotnost bakterije legionele," 
je povedala Marjeta Podpe-
čan, vodja sanitamo-
živilskega nadzora v Kranj-
skih vrtcih, in nadaljevala: 
"Takoj smo začeli izvajati 
preventivne ukrepe, kot so 
toplotni šoki, čiščenje vodo-
vodnih pip, zamenjava tesnil 
in mrežic, menjava starih 
termostatov ... Namestili 
smo balone za pitje vode in 
za umivanje zob. Na mestih, 
kjer se izvaja nega, bomo 
montirali filtre, ki ustavijo 
bakterijo legionelo, ki se širi 
z vodnimi kapljicami." 

Stavbo, v kateri sta danes 
oddelek Mavrica in vrtec Če-
belica, so zgradili leta 1974 
in kar nekajkrat so jo sanira-

li; legionela je v mrtvih ce-
veh, v katerih zastaja voda 
ter v ceveh, ki jih najeda ko-
rozija. "Po vseh ukrepih, ki 
veljajo tudi za vrtec Čebelica, 
smo prvega februarja odvze-
li ponovne vzorce iz vseh pip 
v stavbi. V primeru, da bi 
koncentracija bakterije na-
rasla, bi otroke začasno izse-
lili drugam," je povedala 
Podpečanova. Izvidi bodo 
znani v roku dveh tednov. 

Očka deklice, ki obiskuje 
oddelek Mavrica, je v torek 
povedal: "Zaenkrat me ne 
skrbi. Je več drugih, še huj-
ših stvari." Istega popoldne-
va se je nekaj staršev v vrtcu 

na drugem koncu mesta 
spraševalo, ali bodo vzeli 
vzorce za prisotnost te bakte-
rije tudi v drugih vrtcih. 
"Zdravstvena inšpektorica 
nam je }o. januarja naložila, 
naj začnemo izvajati preven-
tivne ukrepe v vseh enotah 
Kranjskih vrtcev. V zvezi s 
tem se že dogovarjamo z ob-
činskim vodstvom, ker je tre-
ba kontrolne odvzeme in 
ukrepe finančno pokriti. 
Vodje enot vrtcev bodo po-
skrbeli, da bodo starši o tem 
obveščeni," je povedala Pod-
pečanova. 

"Na otroškem oddelku v 
kranjskem zdravstvenem 

domu nismo obravnavali ni-
kogar s to boleznijo, glede 
na sedanje podatke tega niti 
ne pričakujemo. Bakterija 
se prenese na človeka npr. s 
tuširanjem ob vdihavanju 
vodnih kapljic in ne s pit-
jem, ter se ne prenaša s do-
veka na človeka," je poveda-
la pediatrinja dr. Alenka 
Ješe. Vprašali smo jo še za 
simptome bolezni: "Pojavi 
se visoka vročina, splošna 
prizadetost, kašelj in posle-
dično pljučnica, ki jo odkri-
jemo na rentgenu. Bolezen 
je nevarna predvsem ža lju-
di z imunsko pomanjklji-
vostjo." 

S pokrajinami se bo Slovenija hitreje razvijala 
^ z.stran 

Koliko bo pokrajin, pa je 
vprašanje zmožnosti življe-
nja samih pokrajin. Upam, 
da bo predlog za čim manj 
pokrajin. To pomeni, da 
bodo pokrajine, ki bodo spo-
sobne lastaih virov prihod-
kov in lasmega razvoja (mor-
da izjemoma kje dodano), da 
ne bo prilivov, kakor je pri fi-
nanciranju občini. Če se bo 
drobilo in bo pokrajin več, 
pa bo spet prišlo do vpraša-
nja, kdo je pameten in kdo 
neumen. To bo pomenilo, 
da bo odločanje bližje v 
manjših lokalnih skupno-
stih, tudi priliv denarja bo 
fam večji, zato bi morala biti 
tudi Gorenjska pametna in 
iz te košare potegniti več, kot 
bi sicer ob skupnem eno-
tnem in razumnem projektu 
razvoja pokrajin." 

Gorenjska kot enotna po-
krajina bi bila za slovenske 
razmere optimimi, če pa bo 
prišlo do večje drobitve Slo-
venije na več pokrajin, kot je 
sedaj statističnih regij, deni-
mo 14, 16 ali 18, potem pri-
poročam Gorenjski, da se 
razdeli, da ima dva centra 
odločanja in dva centra raz-
voja. To bo to bolj v prid lju-

dem, priteklo bo več denarja 
in v takem primeru bi bili 
Gorenjci neumni, če ne bi 
imeli dveh pokrajin, pravi 
Stušek o dilemi, ali na Go-
renjskem ena pokrajina ali 
dve. 

Sedaj vsak obdeluje svoj 
vrtiček 

Milan Čadež, župan obči-
ne Gorenja vas-Poljane: "Od 
regionalizadje veliko priča-
kujem in sem zelo ponosen, 
ker sem član stranke, ki je 
začela izvajati ta vidik decen-
tralizacije. Vse kaže, da bo 
po več letih stvar le prišla do 
konca, v kar pa bo treba vlo-
žiti še veliko truda. Gorenj-
sko vidim na sedanjih pozi-
cijah, a veliko je odvisno od 
pokrajinskega sveta in od 
nas županov, koliko bomo 
udarni. Kar pa zadeva obči-
no Gorenja vas-Poljane, me-
nim, da bi moral biti učinek 
decentralizacije zlasti v go-
spodarskem smislu, da bi se 
zajezil odliv delovno aktivne-
ga prebivalstva iz naše obči-
ne. O tem, koliko pokrajin 
bo nastalo v Sloveniji, ni-
mam posebnega mnenja, 
mislim pa, da jih ne bo več 
kot deset." 

Miro Kozel), župan občine 
Šenčur "Regionalizadja Slo-
venije prinaša prednosti tudi 
za Gorenjsko. Gorenjci do-
slej nismo delovali kot regija, 
v tem je tudi težava našega 
zaostajanja v razvoju. Za nas 
to še posebej pomeni, da 
bomo v prihodnji pokrajini 
primorani sodelovati, kar do-
slej velikokrat nismo znali. S 
tem bomo dobili možnost za 
izpeljavo nekaterih po-
membnih regijskih projek-
tov, ki v končni posledid po-
menijo boljši položaj Gorenj-
ske v celoti. Tudi za male ob-
čine, ne le večje, čeprav člo-
vek, ko gleda posamezne 
projekte, misU, da profitirajo 
le večji. Dolgoročno gledano, 
bomo vsi na Gorenjskem pri-
dobili, če se ti projekti uresni-
fijo, kar nam bo lažje uspelo 
kot regiji kot pa posameznim 
občinam ali po nekaj obči-
nam skupaj. Projekt je za 
Slovenijo dober, mislim pa, 
da Slovenije ni pametno pre-
več drobiti. Gorenjska ni veli-
ka, po merilih, ki veljajo za 
regije v Evropi, ni smiselno, 
da bi imeli dve pokrajini, 
uspešnejši in tudi cenejši 
bomo z eno samo." 

Tomaž Mencinger, župan 
občine Jesenice: "Pozdrav-

ljam nastajanje pokrajin, kar 
je treba pospešiti, da bi se re-
gijski projekti hitreje uresni-
čevali. Gorenjska je ena od 
regij, ki je na to že pripravlje-
na: imamo regijski razvojni 
svet in vrsto zbranih in iz-
branih projektov. Na Gorenj-
skem je stvar že precej daleč, 
vemo. kje so problemi, kaj 
hočemo in občine so pri-
pravljene sodelovati. Priča-
kujem, da bo malo težje iz-
peljati prenos financ z drža-
ve na pokrajino. 

Glede na dolgo obdobje, 
ko si država prizadeva za po-
krajine, in glede na to, da 
nas Evropa pri regionalizad-
ji že priganja, jo je treba čim 
hitreje izpeljati. Nikamor ne 
vodi, da vsakdo nekaj dela na 
svojem vrtičku, najsi gre za 
komunalo, gospodarski raz-
voj in drugo. 

Tudi razvojne agendje na 
Gorenjskem se pripravljajo 
na združitev, kar je zame-
tek, ki bi pokrival gospodar-
ski del, in pa prijavo na 
sredstva, ki bodo iz finanč-
ne perspektive EU petkrat 
večje kot doslej. Gorenjska 
prek razvojnih agencij že 
sedaj precej učinkovito 
črpa. Sem za eno regijo na 
Gorenjskem." 

Dimnikarski računi 
Dimnikarj i z a r a č u n a v a j o najviš je m o ž n e tari fe , 

v resnici pa bi moral i upoštevat i števi lo 

porabl jenih minut . 

URŠA PETERNEL 

Jesenice - V zadnjem času so 
se pojavile številne pripombe 
občanov glede obračunava-
nja cen za opravljeno dimni-
karsko storitev. Mnogim se 
cene zdijo previsoke, zlasti v 
primerih, ko dimnikarji delo 
opravijo v nekaj minutah. 
Pred kratkim je jeseniški ob-
činski svetnik in domačin z 
Javomiškega Rovta Marko 
Zupančič o problemu pisal 
na ministrstvo za okolje in 
prostor in tudi že dobil odgo-
vor, pod katerega se je podpi-
sala Bernarda Podlipnik, v. d. 
generalne direktorice Direk-
torata za evropske zadeve in 
investidje. Iz odgovora izha-
ja, da so dimnikarska podjet-
ja doslej preveč po svoje tol-
mačila s strani države dolo-
čene tarifne postavke in so 
vsem občanom preprosto za-
računavala najvišje možne 
tarife. Nasprotno pa ministr-
stvo pojasnjuje, da dimnikar-
ska podjetja morajo uporab-
niku zaračunati storitev v ča-
sovnem okviru, ki ga dimni-
kar dejansko porabi. Osnova 
za določitev cen dimnikar-
skih storitev je cena minute 
dimnikarske službe, ki znaša 
105 tolarjev brez DDV, ter 
normativi, ki določajo čas, ki 
naj bi ga izvajalec porabil za 
izvedbo posamezne dimni-
karske storitve. Država je v 
prilogi k sklepu o določitvi ta-
rif navedla časovni okvir kot 

najvišji možni čas, ki ga po-
trebuje dimnikar za kako-
vostno izvedbo posamezne 
dimnikarske storitve, po-
udarjajo na ministrstvu. 
Zdaj se je dogajalo, da so 
dimnikarji preprosto zaraču-
navali najvišjo možno tarifo, 
v resnid pa bi morali v pri-
meru, da so storitev opravili 
v krajšem času, morali upoš-
tevati število minut. Za pona-
zoritev so na ministrstvu pri-
pravili primer letnega pregle-
da kurilne naprave do 50 kW 
brez medija za prenos toplo-
te. Če dimnikar porabi dve 
minuti, da se pripravi na pre-
gled, pet minut, da napravo 
pregleda, in dve minuti, da 
napiše poročilo, je to skupaj 
devet minut in pomnoženo s 
ceno minute dela to znaša 
945 tolarjev brez DDV. Nika-
kor pa dimnikar ne sme za-
računati 1417 tolarjev (brez 
DDV), ker je to znesek, ki 
ustreza maksimalnemu ča-
sovnemu normativu, ki je 
določen na 13,5 minute. Če 
dimnikar poleg letnega pre-
gleda opravi tudi čiščenje ku-
rilne naprave z dimnikom, 
iztočnico in dimovodom, 
kjer je določena cena 3990 
tolarjev brez DDV, to ustreza 
maksimalnemu časovnemu 
normativu 38 minut. V pri-
meru, da je storitev opravlje-
na v krajšem času, pa je treba 
število porabljenih minut 
pomnožiti s ceno 105 tolarjev 
ter prišteti DDV. 
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GORENJSKA 

Odplake po ceveh 
ali na kolesih 
v radovljiški občini s o po izgradnji čisti lne 
naprave sprejeli nov odlok o odva jan ju in 
č iščenju o d p a d n e v o d e , s katerim s o uporabnike 
j avne kanalizaci je izenačil i z lastniki greznic . 

C v e t o Z a p l o t n i k 

Radovljica • Medtem ko pr-
vim odtekajo odplake v čistil-
no napravo po ceveh, jih bo 
lastnikom greznic enkrat na 
tri leta odpeljala Komunala 
Radovljica s posebnim grez-
ničnim vozilom (na kolesih 
torej). Vsi, tako uporabniki 
javne kanalizacije kot lastni-
ki greznic, plačujejo od nove-
ga leta dalje za 6ščenje od-
padnih vod 0,6512 evra (156 
tolarjev) za kubični meter, za 
odvajanje odplak 0,2888 
evra {69 tolarjev) in še držav-
no taJcso za obremenjevanje 
okolja v višini 0,0262 evra 
(6,29 tolarja) za "kubik", pri 
tem pa je osnova za plačilo 
količina porabljene vode. Kot 
je pojasnil direktor komu-
nalnega podjetja Drago 
Finžgar, nove cene pomeni-
jo tudi podražitev storitve. 
Tričlansko gospodinjstvo s 
povprečno porabo dvanajstih 
kubičnih metrov vode na 
mesec je pred spremembo 
za odvajanje in dščenje od-
padnih voda plačevalo sku-
paj s takso in brez davka na 
dodano vrednost 9,16 evra 
(2.195 tolarjev) na mesec, od 
novega leta dalje pa ta stro-
šek znaša 11,6 evra (2.779 to-
larjev). Za lastnike greznic z 
enako porabo vode je podra-

žitev še večja, doslej so plače-
vali le takso, 6,29 evra (1.508 
tolarjev) na mesec, po no-
vem plačujejo enako kot 
uporabniki javne kanalizaci-
je, to je 11,6 evra (2.779 tolar-
jev). 

Vsi uporabniki komunal-
nih storitev v občini se s 
spremembo ne strinjajo, 
med njimi je tudi Tine Valja-
vec iz Begunj, ki Komunali 
Radovljici ugovarja, da ji dr-
žavni pravilnik res nalaga 
odvajanje in čiščenje odpad-
nih voda iz pretočnih grez-
nic najmanj enkrat na štiri 
leta, nikjer pa ne določa, da 
so uporabniki javne kanali-
zacije in lastniki greznic pri 
plačilu izenačeni. Po njego-
vem mnenju uporabniki 
niso v enakopravnem po-
ložaju, saj uporabniki kanali-
zacije vsakodnevno uporab-
ljajo kanalizacijsko omrežje, 
lastniki greznic pa bodo do 
odvoza odplak iz greznice 
upravičeni le enkrat na tri 
leta. "Pri nas bi odvoz potre-
bovali vsako leto ali vsaj vsa-
ko poldrugo leto," pravi Tine 
in dodaja, da bo z ravnanjem 
občine in njenega komunal-
nega podjetja seznanil mi-
nistrstvo za okolje in prostor 
in po potrebi dal predpise 
tudi v presojo ustavnemu so-
dišču. 
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RADOVLJICA 

Crmova odstopila od kandidature 

Jože Veternik, direktor Osnovnega zdravstva Gorenjske, je 
ob koncu lanskega leta za direktorico organizacijske enote 
Zdravstveni dom Radovljica za mandatno obdobje petih let 
Imenoval dosedanjo direktorico Marjano Grm z Rodin, ki se 
je tudi edina prijavila na Interni razpis. Po odloku o preobli-
kovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske In statutu zavoda 
mora soglasje k imenovanju dati tudi občina, kjer je sedež 
enote. Radovljiški občinski svet na seji v sredo o tem nI skle-
pal, ker je Grmova iz osebnih razlogov odstopila od kandi-
dature. C. Z. 

JESENICE 

Imenovali dekanko 

Minuli ponedeljek so na seji 
akademskega zbora in nato 
še senata za dekanko novo-
ustanovljene Visoke šole za 
zdravstveno nego Jesenice 
izvolili Brlgito Skela Savič iz 
Domžal. Doslej je bila vršil-
ka dolžnosti dekanke. Tre-
nutno je še zaposlena na 
onkološkem inštitutu, pred-
vidoma maja pa se bo zapo-
slila na Jesenicah. Visoka 
šola bo prve študente spre-
jela jeseni. U. P. 

Odhod iz dvorane ni pomagal 
Večina svetnikov SDS je zapustila sejo občinskega sveta v Tržiču. Vseeno razprava o centru za 
ravnanje z odpadki . 

S t o j a n S a j e 

Tržič • V sredo se je nadalje-
vala izredna seja občinskega 
sveta Občine Tržič, na kateri 
so obravnavali zamisel o 
centru za ravnanje z odpad-
ki. To temo so na sejo prejš-
nji teden uvrstili na zahtevo 
svetniške skupine SDS. 
Njen vodja Pavel Rupar je to-
krat najprej zahteval pisne 
odgovore na vprašanja ob-
činski upravi. Želeli so izve-
deti, kakšna je strategija ob-
čine glede odpadkov in ko-
likšni stroški čakajo prebival-
ce. Ker odgovorov ni bilo v 
gradivu, je predlagal prekini-
tev seje in ponovni sklic čez 
dva tedna. Župan Borut Sa-
jovic je izrazil začudenje nad 
ravnanjem, ki ne pomaga k 
napredku. Med svemiki so 
namreč novi ljudje, ki se že-
lijo seznaniti z vso proble-
matiko. Tega svetnik Rupar 
ni več slišal, saj se je skupaj s 
šest drugimi člani SDS odlo-
čil za odhod iz dvorane. Po-
magalo ni niti to, da se je za 
nadaljevanje seje odločila 
večina s 1} glasovi. 

Štiriurna razprava je po-
nudila zanimive podatke. 
Direktor Komunale Tržič 
Florijan Bulovec je povedal, 
da sedaj stane odvoz odpad-
kov 2,85 evra za osebo na 
mesec. Taka cena bi ostala, 
če bi zgradili medobčinski 
center. Če bi deponijo uredi-
li le za občino, bi se cena po-
večala na 10,53 ' ' i 
deponijo zaprli, bi bila cena 
med 7,69 in 8,80 evra. Če bi 
bil center drugje, bi po do-
graditvi plačevali od 5,26 do 
5,60 evra. Težava je, da do-
voljenje za deponijo velja le 
do }i. oktobra 2007. Če bi v 
Kovorju gradili center, bi 
lahko 8,5 mihjona evrov 
vredno sanacijo deponije iz-
vedli v okviru te investicije, 
saj sami nimajo denarja. Kot 
je opozoril vodja tržiškega 
urada za urejanje prostora 
Izidor Jeiaia, je problem re-
sen za vso Slovenijo. Visoke 
kazni Evrope za kršitve na 
tem področju jih silijo v 
ukrepanje. Druge občine 
bodo lažje prenesle podražit-
ve kot Tržič, kar bi veljalo bo-
lje pojasniti v Kovorju. Če 

Pavel Rupar in še šest svetnikov SDS je zapustilo sejo 
občinskega sveta. 

centra ne bo, mora to odloči-
tev čim prej sprejeti občinski 
svet in izbrati ponudnika za 
odvoz odpadkov drugam. 

Kljub pojasnilom stroke se 
je razprava nadaljevala s po-
navljanjem razlogov, zakaj so 
domačini proti širitvi prosto-
ra za odlaganje odpadkov. 
Župan Sajovic je poudaril, da 
proti volji krajanov ne more-
jo ravnati, zato bodo iskali re-
šitve v okviru možnega. Že 
prihodnji teden bo sklical žu-

pane gorenjskih občin, da bi 
zbral njiliova mnenja o cen-
tru za ravnanje z odpadki. 
Občinski svet je sklenil, naj 
župan, občinska uprava v Tr-
žiču in ministrstvo za okolje 
še naprej aktivno pripravljajo 
vse potrebno za center ob so-
delovanju z drugimi občina-
mi in soglasju večine prebi-
valstva v KS Kovor. Župan 
naj tudi sproti obvešča svet-
nike in javnost o aktivnostili 
v zvezi s centrom. 

Prireditve ob kulturnem prazniku 
O b 8. februar ju , kulturnem praznii<u, bo na G o r e n j s k e m veliko prireditev. 

V počastitev kulturnega 
praznika bo jutri po 11. uri v 
Čopovi hiši v Žirovnici pote-
kala slikarska kolonija na 
temo Prešernovi kraji. Od-
prtje razstave teh del bo na 
predvečer kulturnega praz-
nika, torej 7. februarja ob 18. 
uri v OŠ Žirovnica. Še pred 
tem, to nedeljo ob 14. uri, 
bodo v Prešernovi rojstni 
hiši v Vrbi odprli razstavo 
grafik Sonetni venec Mihe 
Maleša. Obenem bodo v go-
ste povabili tudi slovenske 
Župane, ki bodo recitirali 
Prešernove pesmi. Osmega 
februarja po 8. uri bo organi-
zirano vodenje po Poti kul-
turne dediščine s spremlja-
jočimi programi v Jalnovi, 
Finžgarjevi in Čopovi hiši 
ter pri Janševem čebebijaku 
in aleji slavnih rojakov. Ob 
14. uri bo pred Prešernovo 
hišo v Vrbi osrednja proslava 
ob kulturnem prazniku, 
slavnosti govornik bo Ciril 
Zlobec. Devetega febniarja 
ob 17. uri bodo v Fotogaleriji 
Jake Čopa v avli zdravstvene 
postaje na Selu odprli razsta-
vo Podobe, likovna dela bodo 
na ogled postavili učenci OŠ 
Žirovnica. 

V Kranjski Gori bo osred-
nja proslava ob osmem fe-
bruarju potekala v nedeljo, 4. 

februarja, ob 19. uri v kultur-
nem domu na Dovjem v 
organizaciji Občine Kranjska 
Gora in KUD Jaka Rabič 
Dovje-Mojstrana. Gomjesav-
ski muzej Jesenice pa v okvi-
ru praznovanja kulturnega 
praznika vabi v sredo, 7. fe-
bruarja, ob 11. uri v Liznjeko-
vo domafijo v Kranjsko Goro 
na predstavitev publikacij 
Gomjesavskega muzeja Jese-
nice, izdanih v letu 2006. 

Pesmi v slikanicah 

Z razstavo Prešernovih 
pesmi v slikanicah so se vče-
raj zvečer na Bledu začele le-
tošnje prireditve ob kultur-
nem prazniku. Danes ob 18. 
uri bodo v knjižnici odprli 
razstavo o Kumerdejevih na-
grajencih za leto 2006, jutri 
ob 19. uri bo v domu kraja-
nov v Zas ipu literarni večer z 
dramsko skupino Prgarke, v 
Panorami Bled pa bo v nede-
ljo ob 18. uri družabno sreča-
nje starejših občanov z na-
stopom pevskega zbora Ži-
rovnica. Šolarji iz OŠ prof. 
dr. J. Plemlja bodo kulturni 
praznik proslavili v torek ob 
18. uri s premierno uprizo-
ritvijo igrice Kakor napravi 
stari je vedno prav, v sredo 
ob 10. uri pa se bodo učenci 

osnovne šole na Bledu pre-
stavili s programom ob Pre-
šernovem spomeniku na 
Bledu. V sredo ob 18. uri bo 
praznična prireditev še v Za-
družnem domu Ribno, ob 
19. uri v Kulturnem domu 
na Bohinjski Beli, blejske 
praznične prireditve pa se 
bodo končale v četrtek ob 
10.30 ob Prešernovem spo-
meniku na Bledu. V Gorjah 
bo osrednja praznična prire-
ditev jutri, v soboto, ob 19. 
uri, ko se bodo poleg doma-
Čih otrok iz OŠ Gorje pred-
stavili še Mešani pevski zbor 
Upnica, domači Gorjanski 
fantje. Meta Kunstelj in 
Luka H are j ter Darko Peter-
man in Aleš Pogačnik. 

Pesem in igra 

Območna izpostava JSKD 
in Zveza kulturnih organiza-
cij Tržič bosta pripravili ob 
slovenskem kulturnem 
prazniku več prireditev. Da-
nes ob 19. uri bo v OŠ Križe 
26. območno srečanje pev-
skih zborov pod naslovom 
Tržič poje 2007. Jutri ob 18. 
uri bo v Lešah nastop humo-
ristične skupine SMEH z go-
sti. Večeri z igralko Jano 
Mirt, na katerih bo gost kita-
rist Stane Bitežnik, se bodo 

zvrstili v nedeljo ob 18. uri v 
Jelendolu, v ponedeljek ob 
17.30 v POŠ Lom in v torek 
ob 18. uri v POŠ Podljubelj. 
V kulturnem domu Križe bo 
8. februarja ob 10. uri gosto-
vala otroška gledališka sku-
pina POŠ Lom z matinejo 
Cinca Marinca, 10. februarja 
ob 19. uri pa bo domača gle-
dališka skupina uprizorila 
komedijo Podnajemnik. 

Slovenski kulturni praznik 
bodo v Naklem povezali z ju-
bilejem domače kulture. 
Praznujejo stoletnico orga-
niziranega kulturnega delo-
vanja v kraju, kar bosta ozna-
čila dva dogodka. Danes, 2. 
februarja, ob 17. uri bodo v 
avli občine Naklo odprli raz-
stavo o razvoju kulture, ki jo 
prireja Kulturno društvo Do-
brava Naklo. V sredo, 7. fe-
bruarja. bo v domu Janeza 
Filipiča v Naklem še slav-
nostna akademija ob okrogli 
obletnici kulture, ki bo hkra-
ti osrednja občinska priredi-
tev ob Prešernovem dnevu. 
V četrtek, 8. februarja, bo 
KD Tabor Podbrezje pripra-
vil literarni večer s pisateljico 
Mimi Malenšek. (nadalje-
vanje v torkovi številki) 

Ana Hartman, Urša 
Petemel, Vilma Stanovnik, 

Stojan Saje 



GORENJSKA 

Veseloigra v Adergasu 
Dramska s k u p i n a kulturno u m e t n i š k e g a društva Pod lipo A d e r g a s bo ta konec t e d n a 

trikrat uprizorila veseloigro Trije vaški svetniki. 

JANEZ K U H A R 

Adergas - Dramska sekcija 
Kulturno umetniškega druš-
tva Pod lipo Adergas, ki je 
zelo dejavna že 69. leto, vsa-
ko leto pripravi najmanj eno 
ali dve novi gledališki pred-
stavi. Danes, v petek, ob 
19.30 bo v domači dvorani v 
Adergasu predpremiemo 
uprizorila veseloigro avtorjev 
Maksa Reala in Maksa Fer-
nerja s kmečko tematiko Tri-
je vaški svetniki. Premiera 
bo jutri, v soboto, ob 19.30, 
ponovitev pa v nedeljo ob 16. 
uri. Po lanskih zelo uspeš-
nih in odmevnih nastopih s 
komedijo Dve nevesti so se 
letos odločili za veseloigro v 
treh dejanjih s kmečko te-
matiko iz dobrih starih ča-

sov Trije vaški svetniki, v 
kateri odkrivajo stare grehe 
treh vaških veljakov. V glav-
nih vlogah uspešno nasto-
pajo domači prekaljeni ig-
ralci. Iztok Blažun igra Šim-
na Porenta, gruntarja na 
Križu in župana, Uršo, nje-
govo ženo, Mateja Muraik, 
Fani, njuno hčer, Tatjana 
Maček, Blaža Šimeca, kolar-
skega mojstra, Peter Selan, 
Marjanco, njegovo hčer, Ve-
ronika Sire, Petra Bavdka, 
pekovskega mojstra, pa Kle-
men Štim. Vaškega učitelja 
Tineta Štempiharja igra 
Anže Sire, kmetico Barbaro 
Lahajnarjevo igra Barbara 
Grilc, njenega sina Jakca pa 
Boštjan Plevel. Župnika 
igra Rok Rezar, dr. Klepca, 
okrajnega zdravnika, Kle-

Pomoč za Madagaskar 
Izidor Groše l j , nekdanji kaplan v Straž išču , na 

M a d a g a s k a r j u p o m a g a na j revne j š im. Prihodnji 

petek bo d o b r o d e l n a prireditev v S t raž i šču . 

A N A HARTMAN 

Kranj - V Šmartinski dvorani 
v Stražišču pri Kranju bo 9. 
februarja ob 19. uri dobro-
delna prireditev za ljudi v sti-
ski na Madagaskarju, kjer od 
leta 2005 deluje misijonar 
Izidor Grošelj iz Sentlam-
berta nad Zagorjem ob Savi, 
nekdanji kaplan v šmartin-
ski fari. V Košnikovi gostilni 
bodo poleg Mita Trefelta na-
stopili še Kvintet Drumlca, 
pianist Gašper Jereb, dtrar-
ka Tanja Kozjek, Mladinski 
pevski zbor Dotik, Kranjski 
kvintet in Folklorna skupina 
Sava. Vstopnice bodo napro-
daj po osem evrov v župniš-
ču v Stražišču. 

Izidor Grošelj, ki mu je 
pred kratkim z uspešno do-
brodelno akcijo uspelo zbra-
ti 190 dsoč evrov, pravi, da 
so mu šmartinski farani 
ostali v lepem spominu. Se-
daj deluje v najrevnejšem 
delu otoka Madagaskarja, ki 
je skoraj 30-krat večji od Slo-
venije in ima 18 milijonov 
prebivalcev. 

Njegova prva naloga je 
bila poiskati hrano za ljudi. 
Že tako revne prebivalce je 

namreč prizadela še velika 
poplava, ki je odplavila ves 
posajeni riž. Vlada za revne 
prebivalce ne kaže dosti skr-
bi, pojasnjuje Grošelj, ki s 
sodelavci misijonarji blaži 
njihovo stisko tako, da jih 
privaja na gojitev drugih 
kultur. Trenutno so odvisni 
od letine riža ali manioke. 
Pomagajo jim tudi v prime-
ru bolezni, poskrbijo za nji-
hov prevoz v bolnišnico in 
nakup zdravil, ki so v tnisijo-
nu precej cenejša kot v le-
karnah, za najbolj revne pa 
tudi zastonj. Kraj, v katerem 
deluje misijonsko središče, 
se imenuje Matanga. Gro-
šelj želi tam zgraditi šolo, saj 
so v okvirju misijona že 
omogočili poučevanje kme-
tijstva. 

Ker je bil veliki misijonar 
in učitelj severnoameriških 
Indijancev Friderik Baraga 
prav tako dušni pastir v sti-a-
žiški fari kot Grošelj, je sled-
nji na to zelo ponosen. Mal-
gaškega jezika se je že za silo 
naučil. Domačini ga imajo 
radi. Pravi, da so dobri in za-
upljivi in kljub težkim vsak-
danjim preizkušnjam veseli 
in dobrovoljni ljudje. 

KRANJSKA CoRA 

Cepili bodo tudi kranjskogorske deklice 
Tudi Občina Kranjska Gora bo iz občinskega proračuna 
plačala preventivno cepljenje deklic proti raku materničnega 
vratu. Za cepljenje 6i deklic osmih in devetih razredov os-
novnih šol v Kranjski Gori in Mojstrani bodo iz proračuna 
zagotovili 23.180 evrov. Kot je povedala Vlasta Skumavc Ra-
bič z Občine Kranjska Gora, bodo postopke za cepljenje 
pričeli izvajati predvidoma sredi tega meseca. U. P. 

Igralci iz Adergasa z režiserjem Silvonn Sircem 

men Gregorin, Lenčko, po-
tovko, Irena Grilc, deklo 
Micko pa Anita Kem. Sku-
paj se bo predstavilo trinajst 
igralcev, za luč in glasbeno 

opremo pa bosta skrbela 
Primož Sire in Rok Rezar. 
Igro je režiral Silvo Sire, ki 
je doslej režiral že več kot 
sto dramskih del. 

BLED 

Na Straži začeli z večerno smuko 
Od minule srede je smuka mogoča tudi na Straži na Bledu, 
kjer so smučarje najprej povabili na večerno smuko med 17. 
in 20.30, od včeraj pa se je mogoče po smučišču spustiti 
tudi čez dan od 9. do 16. ure. "Čeprav smo sanirali črpalni 
vod in hladilne naprave za ohlajanje vode za zasneževanje, 
do prejšnjega tedna ni bilo niti minimalnih pogojev za za-
sneževanje. Ker je jezero bolj toplo od izvirnih voda, 
pomeni, da za izdelavo snega potrebujemo blizu deset 
stopinj pod ničlo. Sedaj nam je vendarle uspelo zasnežiti 
glavno progo na Straži in upamo, da bodo vremenske 
razmere ugodne in bomo lahko še zasneževali," je povedal 
direktor Infrastrukture Bled Mirko Ulčar in dodal, da so lani 
našteli okoli 18 tisoč obiskovalcev, tej številki pa se bo letos 
nemogoče približati kljub dejstvu, da so eno cenejših 
smučišč, saj dnevna karta za odrasle stane V2 evrov, enaka 
pa je cena za večerno smuko. V. S. 

Notar stalno v Tržiču 
v ponedel jek odpira vrata notarska pisarna 
v stavbi O b č i n e Tržič. T a m bo delala Branka 
B r a d e š k o iz D o m ž a l . 

STOJAN SAJE 

Tržič - Prebivalci tržiške ob-
čine so v preteklosti lahko 
spoznali, kaj pomeni priso-
tnost notarja v bližini. Notar 
iz Kranja je prihajal k njim 
res le enkrat na teden, a so 
lahko vsaj takrat opravili nuj-
ne zadeve. Ker je bila notar-
ska pisarna že dalj časa zapr-
ta, so spet morali odhajati po 
te storitve drugam. 

"Ministrstvo za pravosodje 
je pred nedavnim omogočilo 
naši občini svoje notarsko 
mesto. Tako bo v Tržiču pi-
sarna notarja, kjer bo doseg-
ljiv vsak dan. Za občane, zla-
sti starejše ljudi, je ta novost 
zelo pomembna. Številne 
upravne zadeve bodo lahko 
opravili skoraj na enem kra-
ju, kjer sta ob občinski upra-
vi tudi Upravna enota Tržič 
in urad Davčne uprave. Ob-
čina bo dala za ta namen v 

najem prostore nekdanjega 
Kluba tržiških študentov v 
prvem nadsti-opju," je obve-
stil domačine Borut Sajovic, 
tržiški župan. 

"Uradne ure za stranke 
bodo od ponedeljka do četr-
tka med 9. in 12. uro ter med 
14. in 16. uro, ob petkih pa 
od 9. do 12. in od 13. do 14. 
ure. Pričakujem, da bom 
kmalu navezala dobre stike s 
prebivalci, čeprav Tržičanov 
ne poznam. Doslej sem na-
mreč delala v zunanjem od-
delku Državnega pravobra-
nilstva v Kranju. Z notar-
skim delom se bom srečala 
prvič, kar je zame nov izziv. 
Upam tudi v nadaljnje dobro 
sodelovanje z vodstvom ob-
čine, ki je zagotovilo potreb-
ne prostore. Sama sem po-
skrbela za novo opremo in 
namestitev table za notarsko 
pisarno v Tržiču," je poveda-
la Branka Bradeško. 

GORJE 

V Gorjah sestavili odbore 
Ta teden se je na izredni seji sestal gorjanski občinski svet, 
ki je soglasno potrdil predlagane člane posameznih odbo-
rov. Kot predsednik bo odbor za javne finance vodil Branko 
Banko, na čelu odbora za gospodarske dejavnosti bo Alojz 
Poklukar, predsednik odbora za negospodarske dejavnosti 
bo Ivan Ratek, odbora za okolje Stanislav Lah, odbora za 
kmetijstvo Mihael Klinar, odbora za turizem pa Janez Kos-
mač. Predsednik statutarno pravne komisije je Ludvik Haj-
dinjak, v nadzornem odboru pa so Janez Poklukar ml., Mile-
na Škufca Šimnic, Ivan Hočevar, Tomaž Medja in Marjan 
Knaflič. V svet osnovne šole Gorje so bili imenovani Irena 
Klinar Hajdinjak, Danijela Mandeljc in Janez Kolenc. V. S. 

\ 

Noj k boljii kokovosti življenja prispeva tudi izboljšano kurilno ofje. Novo sdilivlrano 
kurilno oljo OMV fulurPlus stane prav toliko kot obiCojno ekstra lahko kurilno olje. vendar 
zagotavlja več toplote. Inovativne rešitve skupine OMV odslej tudi v važem domu. Za naročilo 
poklieHe na brezplačno telefonsko itevilko 080 2332. Več kot gibanje. O M V 
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Zasebni vrtec 
odprl vrata 
Vrtec Peter Pan, ki je prvi z a s e b n i vrtec v 

Kamniku, je včera j sprejel prvih s e d e m d e s e t otrok. 

JASNA PAIADIN 

Kamnik - Precejšnje po-
manjkanje prostih mest v 
oddelkih kamniškega Vzgoj-
no varstvenega zavoda Anto-
na Medveda je s prvim fe-
bruarjem precej omilil za-
sebni vrtec Peter Pan, ki je 
na Cankarjevi cesti v Kamni-
ku iz zasebne hiše preuredil 
vrtec s petimi oddelki, kjer je 
prostora za približno devet-
deset otrok. "V štirih oddel-
kih smo sprejeli prvih se-
demdeset otrok, peti oddelek 
pa bomo odprli prvega mar-
ca, ko bomo pripravili tudi 
uradno odprtje. Za prosta 
mesta je bilo povpraševanje 
staršev zelo veliko, zato je 
bila naša investicija, za kate-
ro smo se ob podpori občine 
odločili pred letom dni, pra-
vilna," je povedala Renata 
Dežman, ena od solastnikov, 
in dodala, da so v nakup in 
zahtevno prenovo stavbe vlo-

žili skoraj 800.000 evrov, 
ob podpisu občinske konce-
sije pa bo dobrih 250.000 
evrov prispevala tudi občina. 
Na približno 560 kvadratnih 
metrih ima sodobno oprem-
ljeni vrtec, kjer je zaposlenih 
štirinajst ljudi, pet igralnic s 
sanitarijami, garderobe, last-
no kuhinjo in druge prosto-
re, zunaj pa veliko otroško 
igrišče. Kljub zelo strogim 
normativom so se, po izkuš-
njah iz zasebnega vrtca, ki 
ga imajo tudi v Domžalah, 
za lastno kuhinjo odločili 
zato, ker želijo malčkom za-
gotoviti kar najboljšo pre-
hrano. Cene otroškega var-
stva v treh oddelkih za prvo 
starostno skupino in dveh 
za drugo so preračunali 
sami po predpisani metodo-
logiji, tako da so primerljive 
z drugimi kamniškimi vrtci, 
čeprav so zaradi majhne 
enote le nekoliko višje kot 
drugod. 

V zasebnem vrtcu je prostora za devetdeset otrok. 

MEDVODE 

Kranjčan prevzel medvoški "športni zavod" 
Z novim letom je novi v. d. direktorja Zavoda za šport in 
prireditve Medvode postal Kranjčan Sašo Bratuš, ki je na 
tem mestu zamenjal Mateja Gašperina. Glavna naloga Za-
voda je upravljanje nove medvoške športne dvorane. Od 
novega v. d. direktorja pričakujejo, da bo naredil bistven 
napredek in dvorano počasi začel vleči iz rdečih številk. 
Športna dvorana v Medvodah je tedensko sicer dobro 
zasedena, medtem ko je prireditev ob koncu tedna premalo 
in naj bi bile premalo donosne. 
Bratuš bo na čelu Zavoda poskusno tri mesece, in če se bo 
izkazal, ga čaka štiriletni mandat. Zadnja štiri leta je uprav-
ljal športni center Prošport v Stražišču, na razpis za direk-
torja Zavoda za šport in prireditve Medvode pa se je javil že 
pred dobrim letom dni, a takrat ni bil izbran. In zakaj se je 
prijavil tokrat? "V tem delu vidim izziv, kjer lahko napredu-
jem in dam svoje znanje, izkušnje, da tako dvorana kot Za-
vod za šport in prireditve res postaneta primerljiva z drugi-
mi zavodi po Sloveniji," je povedal Sašo Bratuš. M. B. 

RADOVLJICA 

Pozitivno mnenje za Alenko Cuder 
Občinski svet je na seji v sredo brez razprave in soglasno 
dal pozitivno mnenje k imenovanju sedanje ravnateljice 
Alenke Cuder z Jesenic za ravnateljico Osnovne šole Stane-
ta Žagarja Lipnica še za prihodnjih pet let. Cudrova je bila 
edina, ki se je prijavila na razpis. C. Z. 

Slovesno čez dva tedna 
Na s m u č i š č u Sor iška planina na začetku s e z o n e ni š lo v s e po načrtih. Ž e prihodnji konec tedna pa 
naj bi zagnal i n o v o žičnico. 

BOŠTIAN BOGATAJ 

Soriška planina - "Dolgo pri-
čakovana dvosedežnica naj 
bi začela obratovati konec 
prihodnjega tedna," nam je 
v torek zagotovil Ciril Koselj, 
vodja Smučarskega centra 
Soriška planina, čeprav je na 
ta dan obratovala zgolj ena 
žičnica. Danes naj bi bilo 
smučišče odprto v celoti. Ob 
našem obisku je bilo na 
smučišču zelo malo smučar-
jev, na parkirišču pa komaj 
36 vozil. 

Pred blagajno smo srečali 
smučarja, ki je bil presene-
čen nad znižano ceno vozov-
nic, ko pa so mu razložili, da 
deluje zgolj ena žičnica, je to 
razumel. "Zanimalo me je, 
kako se bom povzpel do vleč-
nice, nakar so mi odgovorili, 
da deluje le spodnja. To je pa 
premalo za normalno smu-
ko," nam je povedal smučar, 
ki je vozovnico vrnil in se od-
pravil na smučišče v bližini. 
Koselj nam je pojasnil, da 
takšnih primerov ni veliko: 

V torek se na Soriški planini smučarjev res ni trio, a naj bi bilo že v kratkem vse drugače. 

"Imeli smo težave s teptal-
cem, zato nam ni uspelo 
urediti smučišča. Do takrat, 
ko boste to objavili pa bo od-
prto celotno smučišče, čez 
14 dni pa bo še bolje zaradi 
odprtja nove žičnice." 

Dvosedežnica je obnovlje-
na, kljub temu pa predstavlja 
veliko investicijo v vrednosti 

630.000 evrov. V smučar-
skem centru v teh dneh po-
spešeno zbirajo dovoljenja 
za začetek obratovanja. Več 
težav so imeli v preteklosti, 
ko pristojno ministrstvo ni 
odločilo o primernosti rab-
ljene naprave. Dvom se je 
razblinil s stališčem Evrop-
ske unije, pojasnjuje Koselj, 

ki meni, da so obnovljene 
Žičnice povsem enakovred-
ne novim: "Oblika res ni naj-
novejša, vendar naprava 
ustreza vsem normativom 
in zahtevanim standardom." 
Nova žičnica bo lahko prepe-
ljala do 1200 smučarjev na 
uro, zaradi nje pa pričakuje-
jo za četrtino več smučarjev. 

Vlada o trasi proti Ljubljani 
Predloga na jus t rezne j še različice š t i r ipasovnice m e d j e p r c o in S tanež ičami v lada š e ni obravnava la . 

Civilne iniciative o razlogih za to v p i s m u s p r a š u j e j o j a n e ž a J a n š o . 

M A J A BERTONCELJ 

Medvode - Civilna iniciativa 
za Zbiljsko jezero, civilne 
pobude (Pimiče, Stanežiče, 
za polni priključek Šentvid) 
ter Krajevni skupnosti Med-
vode Center in Katarina so 
24. januarja na predsednika 
Vlade RS Janeza Janšo na-
slovile odprto pismo, v kate-
rem ga sprašujejo, zakaj ta 
še vedno ni sprejela odločit-
ve o predlagani najustreznej-
ši varianti navezovalne ceste 
od Jeprce do Stanežič, ki naj 
bi zelo razbremenila promet 
iz Gorenjske skozi Medvode 
proti prestolnici. V pismu so 
zapisali, da bi po termin-
skem planu vlada odločitev o 
trasi morala sprejeti že lani 

decembra, in Janeza Janšo 
sprašujejo, ali niso morda lo-
bisti, kot jim je prišlo na 
uho, pri predsedniku vlade 
osebno dosegli, da takšen 
sklep ne pride na sejo vlade. 
Pričakujejo, da jih bo premi-
er Janša v kratkem sprejel, in 
vztrajajo, da ni razlogov, da 
se obljubljeni roki, ki so bili 
podani na javni razgrnitvi lo-
kacijskega načrta 10. julija 
lani, ne izvršujejo. 

Vlada naj bi predlog naj-
ustreznejše različice vendar-
le obravnavala na seji pri-
hodnji teden, gradivo pa je 
objavljeno tudi na spletni 
strani. Predlagana rešitev je 
kombinacija štirih različic, 
naložba je ocenjena na 122 
milijonov evrov. Kot je ob 

Sedanja cesta od Jeprce do Šentvida je bila zgrajena leta 
1936, po njej se dnevno pelje tudi petnajst tisoč vozil. 
Zastoji so neizogibni. /Fow. T,„. Doki 

obisku vlade v Medvodah 
lani jeseni obljubil Janez Po-
dobnik, miiuster za okolje in 

prostor, naj bi bila štiripasov-
nica dokončana najkasneje v 
začetku leta 2012. 

Pripravili bodo razvojni načrt 
BOŠTJAN BOGATAJ 

Martin) Vrh - Ob 60-letnici 
delovanja je ljubljanska Bio-
tehniška fakulteta pripravila 
študentski nagradni natečaj 
in za pripravo razvojnega na-
črta izbrala območje Martinj 
Vrh v občini Železniki. "Cilji 
nagradnega natečaja so spod-

buditi študente k uporabi 
znanja, pridobljenega med 
študijem, pripraviti sveže 
ideje za razvoj izbranega ob-
močja in hkrati vzpostaviti 
tesnejše sodelovanje med fa-
kulteto in nosilci razvoja po-
deželja," pravi skrbnica pro-
jekta Vesna Erhart. Tako so 
se v torek v Martinj Vrhu na 

uvodnem srečanju sestali 
predstavniki vasi, študenti in 
profesorji, ki so se seznanili z 
naravnimi, kulturnimi, go-
spodarskimi in človeškimi 
danostmi območja. S tem je 
52 študentov, ki so razdeljeni 
v osem skupin, spoznavalo 
možnosti in potrebe območ-
ja, na podlagi katerih bodo 

pripravili razvojni načrt. 
"Naša vas je zelo razseljena, 
vendar tu živijo pridni, delav-
ni ljudje, ki so pripravljeni 
storiti marsikaj, da bomo v 
teh krajih lahko živeli, preži-
veli in se še bolj razvijali. 
Upam, da bomo marsikaj iz 
razvojnega načrta lahko 
upoštevali," pa je povedal 
predsednik vaškega odbora 
Jure Demšar. Razglasitev re-
zultatov bo septembra v Mar-
tinj Vrhu. 
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Tekmeci spoštujejo Andreja 
Glavni a d u t n a š e s m u č a r s k e reprezentance na s v e t o v n e m prvenstvu na Š v e d s k e m bo Tržičan Andre j 
J e r m a n , na katerega s m u k a š k i tekmeci v tej z imi g l eda jo z v e d n o več j im s p o š t o v a n j e m . 

VILMA STANOVNIK 

Kranj, Ljubljana - Z današ-
njo uvodno večerno sloves-
nostjo v središču Areja se bo 
začelo svetovno prvenstvo v 
alpskem smučanju. Sloveni-
jo bo na Švedskem zastopalo 
kar petnajst tekmovalcev, 
med njimi pa sta prva aduta 
zagotovo Tina Maze med de-
kleti in Andiej Jerman v mo-
ški konkurenci. 

Prav po Andrejevi zaslugi 
se slovenski navijači upravi-
čeno tokrat veselimo tudi te-
kem v hitrih disciplinah, saj 
je 28-letni Tržičan s četrtim 
mestom in kar šestimi zapo-
rednimi uvrstitvami med 
prvo dvajseterico v smukih 
za svetovni pokal zagotovo 
najuspešnejši slovenski tek-
movalec vseh časov v tej dis-
ciplini. "Letošnje uvrstitve so 
zame velika nagrada za vsa 
leta, ko sem - kljub poškod-
bam - vztrajal ter treniral in 
tekmoval. Pred odhodom na 
svetovno prvenstvo imam 
tako res dober občutek, če-
prav je od zadnje tekme mi-
nilo že nekaj časa in so bile 
razmere za treninge slabe. 
Tekmoval bom po najbolj-
ših močeh in skušal doseči 
čim boljši rezultat, velika 
spodbuda pa je tudi dejstvo, 
da sem si med tekmeci v tej 
zimi pridobil veliko spošto-
vanje," je pred odhodom na 
Švedsko povedal Andrej Jer-
man, ki se je - skupaj s Tino 

Direktor alpskega smučarskega sklada Bojan Križaj In predsednik uprave Petrola Marko 
Križanowski sta pogodbo o pokroviteljstvu podpisala v družbi tekmovalcev Andreja 
Jermana in Tine Maze ter direktorja alpskih disciplin Klemena Berganta. 

Maze - pridružil vodilnim 
možem Smučarske zveze 
Slovenije ob podpisu pogod-
be o pokroviteljstvu družbe 
Petrol v Ljubljani. 

Predsednik uprave Petro-
la Marko Kryžanowski in 
direktor alpskega smučar-
skega sklada Bojan Križaj 
sta si namreč minuli torek 
segla v roke, s podpisom 
pogodbe pa je družba Pet-
rol tudi uradno postala zla-
ti pokrovitelj smučarskega 
sklada za prihodnje štirilet-
no obdobje. "Petrol že vrsto 
let sodeluje s Smučarsko 
zvezo Slovenije, tokrat pa 

Pokal Loka bodo 
branili domači upi 
VILMA STANOVNIK 

Škofja Loka • Za letošnji 32. 
Pokal Loka že prihajajo prijave 
ekip mladih smučarjev iz vseh 
koncev sveta, letos jih organiza-
torji pričakujejo blizu štiristo. 
"Čeprav Škofja Loka nima ho-
tela, smo se znašli in izkoristili 
ponudbo turističnih sob po Sel-
ški in Poljanski dolini, v Škofji 
Lold in okolid pa vse do Kranja 
in Medvod Tako smo zagotovi-
li prostor okoli štiristo tekmo-
valcem, trenerjem in spreinlje-
valcem, kolikor jih pričakuje-
mo na letoSnjem Pokalu 
Loka," je na zadnji seji OK Po-
kala Loka zatrdil Gašper Zakot-
nik in povedal, da nove prijave 
v SK Alpetour prihajajo vsak 
dan, za letošnje tekmovanje pa 
so se prve prijavile ekipe Ukra-
jine, Finske in Kanade. Seveda 
med smučarskimi naraSčajni-
Id. starimi od 11 do 15 let, ne 
bodo manjkali domači tekmo-
valci in tekmovalke, ki bodo 
branili ekipno zmago na lan-

skem 31. Pokalu Loka. Skušali 
bodo znova ugnati vedno naj-
močnejše tekmece, Avstrijce. 

Prireditev, ki za Škofjo Loko 
ni zgolj tekmovanje, ampak je 
v več kot tridesetih letih postala 
tudi druženje vseh generacij 
športnikov, bo 24. in 25. febru-
arja na Starem vrhu (v soboto 
slalom, v nedeljo veleslalom), 
začela pa se bo že v petek. 23. 
februarja, s slovesno prireditvi-
jo na Mestnem tigu, lqer bo za 
zabavo ob vrhuncu večera po-
skrbela glasbena skupina Tur-
bo Angels. "Prepričani smo, da 
si bodo Ločani tudi letos naše 
tekmovanje zapomnili kot ene-
ga najlepših dogodkov v me-
stu, Škofjo Loko pa bomo sku-
šali kar najlepše predstaviti tudi 
mladim tekmo\^cem iz vseh 
koncev sveta," je povedal pred-
sednik OK Pokala Loka Janez 
Poljanec ter dodal, da tako veli-
ke prireditve ne bi bilo mogoče 
pripravljati brez posluha spon-
zorjev, na čelu laterih je letos 
SiboG. 

smo se odločili, da sponzo-
riramo alpske smučarje. V 
letošnji sezoni smo jim na-
menili 200 tisoč evrov, zne-
sek za prihodnja leta pa bo 
odvisen tako od uspehov kot 
od gospodarskih razmer," je 
poudaril predsednik uprave 
Petrola Marko Križanovvski, 
predsednik SZS Slovenije 
Stane Vaiant pa je dodal, da 
bo denar namenjen tako do-
seganju vrhimskih rezulta-
tov kot vzgoji novih rodov 
mladih tekmovalcev, ki bodo 
ohranjali tradicijo uspehov 
naših alpskih smučarjev in 
smučark. 

Da se bo tradicija dobrih re-
zultatov naših smučarjev na 
velikih tekmovanjih nadalje-
vala že letos na svetovne pr-
venstvu na Švedskem, je za-
gotovil direktor alpskih disci-
plin Klemen Bergant in oblju-
bil, da načrt reprezentance 
ostaja kolajna. Vsaj za eno se 
bodo v Areju borile smučarke 
Ana Drev, Ana Kobal, Maruša 
Ferk, Tina Maze, Urška Ra-
bič, Mateja Robnik in Petra 
Robnik ter smučarji Mitja 
Dragšič, Aleš Gorza, Andrej 
Jerman, Rok Perko, Matic 
Skube, Andrej Špom, Ber-
nard Vajdič in Mitja Valenčič. 

Biatlonci jutri 
začenjajo s sprintom 
MAJA BERTONCELJ 

Kranj - V Anterselvi v Italiji 
se jutri začenja svetovno pr-
venstvo v biatlonu. Na prizo-
rišče je včeraj dopotovala slo-
venska reprezentanca: tek-
movalci Tadeja Brankovič, 
Teja Gregorin, Dijana Grudi-
ček, Andreja Mali, Janez Ma-
rič, Klemen Bauer, Gregor 
Brvar, Danilo Kodela Ln Vas-
ja Rupnik, poleg njih pa še 
Borut Nunar, Tomaš Kos, 
Uroš Velepec, Matej Oblak, 
Tomaž Šušteršič (vodstvo in 
trenerji), Boštjan Lekan, 
Anže Globevnik, Črt Ivančič 
(servis), Robert Hajdinjak 
(zdravnik) in Mitja Račečič 
(fizioterapevt). 

Tekmovalci so se na sveto-
vno prvenstvo pripravljali 
prav v Anterselvi, kjer so 
imeli interno pregledno tek-

mo v sprintu. Pri fantih je bil 
daleč najboljši Janez Marič, 
ki je z enim zgrešenim stre-
lom prehitel celo Raphaela 
Poirreja, pri ženskah pa iz-
stopata Tadeja Brankovič in 
Teja Gregorin. Po zadnjih 
uspehih na Pokljuki so zras-
la tudi pričakovanja in v bia-
tlonskem taboru upajo na iz-
boljšanje dosedanjih dosež-
kov z velikih tekmovanjih, 5. 
mesta Tomasa Globočnika iz 
Khanty Mansiyska leta 2003 
in 4. mesta Andreje Koblar 
iz HohnenkoUna leta 1999. 
Svetovno prvenstvo se bo ju-
tri začelo s sprintom za mo-
ške, v nedeljo se bodo v naj-
krajši disciplini pomerile še 
ženske. Prvenstvo se bo za-
ključilo 11. februarja, skupaj 
bodo podelili 11 kompletov 
medalj, tudi mešanim štafe-
tam. 

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

KARATE 

Posro)NA 

Karate klub Kranj lani najuspešnejši 
V Postojni so pretekli četrtek podelili priznanja Karate zveze 
Slovenije najuspešnejšim tekmovalcem in klubom v letu 2006. 
V skupnem točkovanju vseh tekmovalnih uspehov je Karate 
klub Kranj v konkurenci 55 klubov že drugič osvojil naslov naj-
uspešnejšega. Z 973 točkami je pred Shotokan KK Grosuplje 
(499 točk) in KK Žalec (470 točk). Odličen uspeh je dosegel 
tudi KK Shotokan Kranj (321 točk) z 8. mestom. V posameznih 
tekmovalnih kategorijah so bili nagrajeni: Iva Peternel, Špela 
Štefe, Matej Sušnik (vsi KK Kranj) in Suzana Mesarec (KK 
Shotokan Kranj). Iva Peternel (KK Kranj) in Omer Tabakovič 
(KK Tiger Velenje) sta prejela še posebni priznanji za največji 
dosežek leta 2006. KK Kranj je tudi najuspešnejši v petih 
pokalnih tekmovanjih KZS, med posamezniki pa so priznanja 
prejeli: Iva Peternel, Rok Trost, Teja Šavor, Janez Perhavec, 
Tjaša Ristič, (vsi KK Kranj); Vanja Šiljak, Samanta Zarnik, (obe 
KK Shotokan Kranj) ter Kranjčanka Manca Urh (KK Zmaj Ljub-
ljana). Nagrade so podelili tudi za ekipne kategorije. D. Ž. 

KOŠARKA 

DOMŽALE, ŠKOFJA LOKA 

Zmaga za Helios, poraz Loka kave TCC 
Minulo sredo so košarkarji v ligi UPC Telemach že odigrali dve 
tekmi 16. kroga lige UPC Telemach. Ekipa Heliosa je zanesljivo 
s 102 : 73 ugnala Koper, ekipa Loka kave TCC pa je v domači 
dvorani na Podnu morala priznati premoč Ceoplina Slovana, 
saj je izgubila s 67:86. Ekipa Triglava bo jutri ob 20.15 v dvora-
ni na Planini gostila Misel Postojnska jama. V ženski konkuren-
ci 1. SKL bo jutri ob 17. uri v dvorani na Podnu gorenjski obra-
čun med ekipama Odeje in Domžal, ekipa Hit Kranjske Gore pa 
gostuje pri ekipi Neso Ihke. Pomembna tekma jutri, v soboto, z 
začetkom ob 19. uri čaka tudi ekipo košarkarjev Jesenic, ki se 
bodo v boju za vrh lestvice v 2. SKL v telovadnici OŠ Prežihove-
ga Voranca na Jesenicah pomerili z ekipo Portoroža. V. S. 

BADMINTON 

MEDVODE 

Jubilej tekmovalnega badmintona 
Badmintonska zveza Slovenije praznuje 50-letnico tekmo-
valnega badmintona. Osrednja prireditev bo v Športni dvo-
rani Medvode 3. in 4. februarja, skupaj pa jo pripravljata BZ 
Slovenije in Badminton klubom Medvode. Slovesnost bo v 
nedeljo, 4. februarja, ob 13. uri, zatem pa se bodo začeli fi-
nalni obračuni za naslove državnih prvakov, v katerih bodo 
sodelovali tudi kandidati za nastop na olimpijskih igrah v 
Pekingu prihodnje leto. M. B. 

Na podlagi 34. člena Zakona o zavodih (Ur. I. RS, št. 12/91 ,8/96) , 
in 12. člena akta o preoblikovanju zavoda in pogodbe o ureditvi 
razmerij med ustanovitelji (Uradni list RS št. 74/99) Svet zavoda 
Turizem Bled, Zavod za pospeševanje turizma. Cesta svobode 11, 
4 2 6 0 Bled objavlja javni razpis za 

DIREKTORJA ZAVODA (M/Ž) 
Poleg pogojev določenih z zakonom, morajo kandidati 
izpolnjevati še naslednje pogoje: 

• imeti morajo izobrazbo sedme stopnje ali višjo, 
• izkušnje na področju trženja in promocije, 
• aktivno znanje nemškega in angleškega jezika; 
• organizacijske sposobnosti. 

K prijavi morajo kandidati priložiti: 

• življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj; 
• dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstavka, 
• pisni program dela in razvoja zavoda za štiriletno mandatno 

obdobje. 

Direktorja bo imenoval svet zavoda s soglasjem Občine Bled. 

Pogodba o zaposlitvi bo z izbranim kandidatom sklenjena za 
določen čas za čas trajanja mandata. 

Kandidature z dokazili o izpolnjevanju pogojev morajo kandidati 
poslati v 8 dneh po objavi razpisa na naslov; Turizem Bled, Ces-
ta svobode 1 1 , Bled - za razpis direktorja. 

O izboru bodo kandidati obveščeni v zakonsko določenem roku. 

Predsednik Sveta zavoda Turizem Bled 
Janez Fajfar 

http://WWW.GORENJSKICLAS.SI
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VABILA, PRIREDITVE 

Cimnastične zvezde na Podnu - Od zaključku praznovanja 
stoletnice športa v Škofji Loki bo to nedeljo z začetkom ob 
17. uri v športni dvorani na Podnu potekala prireditev, na 
kateri se bodo predstavile gimnastične zvezde iz vseh kon-
cev Slovenije. V. S. 

Rokometni spored - V 1. A ženski rokometni ligi bo ekipa 
Škofje Loke KSI v torek gostovala pri Mercator tenzorju 
Ptuj. V 1. B ligi je ekipa Vita centra Naklo že gostovala v Ve-
lenju, rokometašice Save pa bodo jutri ob 18. gostile ekipo 
Millenniuma. V 2. ligi za moške bo ekipa Kranja jutri ob 16. 
uri gostila Duplje, ekipa Alplesa Železnikov se bo ob 19. uri 
pomerila z ekipo Mokerc Ig, v Radovljici pa bo že danes ob 
20. uri tekma med Radovljico in Cerkljami. V. S. 

Odbojkarski spored - Oba moška gorenjska prvoligaša gos-
tujeta (Astec Triglav v Kanalu, Calcit Kamnik v Murski 
Soboti), medtem ko bo v Gimnaziji Jesenice ob 18. uri 
gorenjski ženski derbi, saj se bosta pomerila Jesenice Bled 
in Broline Kamnik. V 2. DOL Telemach Žirovnica v OŠ 
Žirovnica ob 19. uri gosti Partizan Fram, v OŠ Šk. Loka -
Mesto pa bo na sporedu dvojni program - ob 17. uri se 
bodo igralke ŽOK Partizan Šk. Loka pomerile z vodilnim 
MTD ŽOK, ob 19.30 pa se bodo odbojkarji Termo Lubnika 
pomerili z drugouvrščenim Svitom. V 3. DOL igrajo doma -
Kamnik II: Krka II (Stari ZD Kamnik ob 15. uri), UKO Kropa 
: LOK Črnuče (OŠ Lipnica 18. uri); ženske: Triglav Kranj : 
Kostak Elmont (ŠD Planina Kranj ob 20. uri), Pizzeria 
Morena : Solkan (OŠ Žirovnica ob 17. uri) in Bled : HIT 
Nova Gorica II (OŠ Bled ob 16. uri). B. M. 

ODBOJKA 

BLED 

Tesen poraz Autocommercea v Constanti 

V četrtfinalu evropskega pokala Top teams so odbojkarji 
blejskega Autocommercea gostovali v Romuniji, kjer so po 
hudi borbi tesno izgubili z ekipo CVM Tomis Corjstanta 3 : 
2 (21, i8, - 22, - 18 , 15) . Tako morajo Blejci za uvrstitev na fi-
nalni turnir Romune v domači dvorani premagati, s čimer bi 
izid v zmagah izenačili, ob tem uspehu pa jih - glede na 
nova pravila - čaka dodaten oz. odločilen niz, ki odloča o po-
tniku na zaključni turnir. Povratna tekma bo na sporedu pri-
hodnjo sredo, 7. februarja, ob 19. uri v športni dvorani SGŠ 
v Radovljici. V. S. 

Osnovne šole Mestne občine Kranj ter šole občin Cerklje, 
Naklo in Šenčur obveščajo, da bo vpis otrok v 1. razred 
osnovne šole za šolsko leto 2007/2008 potekal od 

PONEDELJKA, 12. februarja 2007, do 
SREDE, 14. februarja 2007, od 12. do 18. ure. 

Vpis na Osnovni šoli Matije Valjavca v Preddvoru pa bo pote-
kal v soboto, 10. februarja 2007, od 8. do 12. ure ter v pone-
deljek, 12. februarja, in v torek, i j . februarja 2007, od 12. do 
18. ure. 

Vpisovali bomo v matičnih šolah, otroke rojene v letu 2001. 

Pravna podlaga za vpis otroka v šolo 
Zakon o osnovni Soli v 48. členu določa: 
Starši imajo pravico vpisati otroka v javno osnovno šolo v 
šolskem okolišu, v katerem stalno oziroma začasno prebiva, 
javna osnovna šola pa je dolžna na željo staršev otroka 
vpisati. V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če 
ta šola s tem soglaša. 

Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže šol, 6. člen, 
3. alineja: 
Vpis v šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem otrok prebiva, 
se izvede tako, da starši vpišejo otroka v šolo v svojem 
šolskem okolišu, najkasneje v štirinajstih dneh po izteku roka 
za vpis pa vložijo pri šoli, v katero želijo vpisati otroka, vlogo 
za prepis. 

ODBOJKA 
ascec-

Tekma sedemnajstega kroga 1. državne odbojkarske lige 
Vsoboto, 3. 2. 2007, se bodo odbojkaiji Astec Triglava pome-
rili z ekipo Salonit Anhovo iz Kanala ob Soči. Začetek tekme bo 
ob 19. uri v ŠD Kanal. 

Pokala s p o d b u d a z a delo 
Kranjska boksarja Nejc Krumpestar in Andreja Bešter sta odlično začela novo sezono. 

VILMA STANOVNIK 

Kranj - Minulo soboto sta se 
kranjska boksarja Nejc Krum-
pestar in Andreja Bešter (oba 
BK Gasino Nebotičnik Kranj) 
udeležila tekmovanja v Gelju, 
kjer sta dokazala, da sta med 
najboljšimi slovenskimi bok-
sarji. Tako je Nejc z rezultatom 
2 : O premagal 12 kilogramov 
težjega Tomaža Tomažiča (BK 
SI. Bistrica), Andreja pa je bila 
Z 2 : O boljša od 5 kilogramov 
težje državne prvakinje Anje 
Kolarič (BK Ptuj). Oba sta za 
odlični predstavi prejela pokala, 
nanju pa je ponosen tudi kranj-
ski trener £)ušan Čavič, ki je v 
letošnjem letu ostal brez dveh 
nekdanjih varovancev, Erdua-
na Braimija in Alena Kušlako-
viča. Kot je znano je Braimi pri-
šel navzkriž z zakonom, Kušla-
kovič pa je zaradi neso^asja pri 
treniranju prestopil v ljubljan-
ski Tomahaw4c 

"V klubu si želim imeti res-
ne športnike, ki so ambiciozni 

m m 
# 

Nejc Krumpestar in Andreja Bešter s trenerjem Dušanom Čavičem / Foio:Corud Kav<>{ 

in si želijo dobrih rezultatov. 
Trenutno sta pri tem na prvem 
mestu Nejc Krumpestar in An-
dreja Bešter. Nejc je še mlad 
tekmovalec, ki je doslej v treh 
borbah trikrat slavil, a ga za 

uspehe čaka še veliko dela. An-
dreja pa ima pred seboj letos vr-
sto pomembnih mednarodnih 
tekmovanj, tako da je vsak na-
stop zanjo še kako pomem-
ben," je povedal trener Dušan 

Čavk in dodal, da si je za med-
narodne tekme po odhodu 
Braimija in Kušlakoviča izbral 
Boma in Borisa Kataliniča, od-
lična hrvaška reprezentanta iz 
Zagreba. 

Super liga odslej v dvoranah 
SIMON SUBIC 

Ljubljana • Za Balinarsko zve-
zo Sbvenije je letošnje leto pre-
lomno, saj bodo prvič balinar-
ska tekmovanja potekala vse 
leto, tako kot v razvitih balinar-
skih deželah - v Frandji, Italiji 
in na Hrvaškem, je v torek na-
znanil predsednik BZS Jože 
Trebeč Jutri se tako že začne 
super liga, ki se odslej igra le v 

dvoranali in bo potekala do 5. 
maja, nadaljevala pa se bo od 
10. novembra do 15. decembra. 
Vmes bodo tekmovanja v 1. in 
2. ligi. 

Letošnja super liga bo pote-
kala pod pokroviteljstvom pod-
jetja Konstrukcije Schwarz-
mann iz Polhovega Gradca, ki 
ponuja poceni in preprosto re-
šitev za postavitev balinarskih 
dvoran - šotore. V Super ligi 

Schvvarzmann bodo poleg go-
renjskih ekip Trata Lokateks in 
Planina Kranj (obe bosta do-
mače tekme igrali v dvorani na 
Trati) igrali še Luka Koper, 
Krim Pekama Vrhnika, Hrast 
Kobjeglava, Jadran Izola, Zabi-
če in Zarja Balinček. V jutriš-
njem prvem krogu bo Planina 
Kranj ob 15. uri v traški dvorani 
gostila Jadran Izolo, Trata Lo-
kateks pa bo gostovala pri Lviki 

Koper. Sestavi gorenjskih mo-
štev sta ostali enaki kot lani, le 
Planina ima novinca Dejana 
Štularja (lani Rogovila TELE-
TV). Ker je lanski prvak Sloga 
odklonil igranje v letošnji su-
per ligi, jo bo v evropskem fx> 
kalu nadomestil podprvak Za-
biče, po odpovedi drugih klu-
bov (tudi gorenjskih) pa bo 
drugi slovenski predstavnik 
Krim Pekama Vihnika. 

PREJEU S M O 

Jože ne more iz 
svoje kože 

Tz dolgo nisem bil tako razo-
čaran, kot ob branju prispevka 
Jožeta Javomika o novi kranjski 
športni zvezi. Pustimo ob strani 
sporno počele ^i-letnegajiinkcio-
naija (predsednik skakalcev je 
pol stekla), kije na sgi nastopil 
kot prešagatdj in avtor gradiva, 
v Gorenjskem g/asu pa kot "novi-
nar"!? V svojem tekstu je natve-
zd celo vrjto neresnic ali laži: po-
budniki nismo sprgeli nobene^ 
priporočila športnim organizaci-
jam, da se vključijo v novo zvezo, 
ampak smo to izrecno prepustili 
svobodni volji (poudarek je pri-
speval Franc Hvasti). Gle^ Pra-
vilnika o razdeljevanju'sredstevje 
manipulaaja Jožeta Javomika 
naravnost grozljiva: v razpravi 
in ddepih ni bilo niti z besedico 
omenjeno, da je treba "odpraviti 
sistem razdeljevanja "brezplač-
nih ur" s strani občinskegfi urad-
nikazašport". TosijeJ.J. izmis-
lil, kakor tudi vse v zvezi z razla-

go o tem, kako prejemajo sred-
stva klubi, ki vadijo in tekmujgo 
na centralnih objektih. 

Manipulacija je tmmreč v 
tem, da je J. J. svoje razmišljanje 
o tem preprosto pripisal sodelujo-
čim! Na sgi sem javno povedal, 
daje bil idgni in praktični soav-
tor Pravilnika zlasti in pred-
vsem gospod Jelko Cros iz ska-
kalnih vrst, prav tako pa sem os-
tro kritiziral Javomikovo inter-
pretacijo razdelitve sredstev za 
šport. Skakalci namreč na svoji 
stari skakalnici ne plačujgo niti 
centa za opravljene skoke, dn^ 
uporabniki (npr. plavalci za ba-
zen) pa tuy bi se vrnili na "jen-
šterletovsko prakso", ko jim je 
Zavod za šport objekte zaraču-
nal toliko, da so bili vsi v bankro-
tu! Zato Javomiku in Hvastiju 
ter podobnim, ki večno govorijo, 
da nimajo objektov, eno samo 
vprašanje: kdo uporablja staro 
skakalnico na Gorenji Savi in 
kdo kdesarsko stezo v Stražišču, 
ki naj bi jo letos iz proračuna 
preplastili?! Ali to niso športni 
objekti? 

Nekdanji prvi Jiruincar M O 
Kranj je v dobi avtokratdcegfi žu-
panovanja pri mestni jinančni 
pipi znal curek usmeriti - zdaj 
pa skuša z manipulacijami do-
seči preprosto isti cilj: ivdno več 
za svoj šport:, kije- ne pozabimo 
- Kranj stal stotine milijonov to-
laijev in nešteto sporov. Skakal-
nica na Gorenji Savi je po moji 
oceni koristna za šport, mani-
pulacije Jožeta Javomika pa 
škodljive. Pozivam zato vse ude-
ležence sestanka, da potrdijo, 
kar sem napisal. Obenem pa 
dodajam še podatek, da razvpi-
ta Športna zveza Kranj od leta 
J998 ni imela skupščine in 
nima legitimnih in legalnih 
organov - torej je zame samo še 
sredstvo za zadovoljevanje inter-
esov tistih, ki za njo in z njo sku-
šajo poračunati osebne koristi. 
Strinjam se s sklepom, da šport 
za dgavnost potrebuje več de-
naija in strinjam se, da obstoje-
či Pravilnik lahko spremenimo, 
če so za to argumenti. Jože pa 
preprosto ne more iz svoje kože: 
vedno znova skuša klube raz-
dvojiti, ko jih navidezno pove-
zuje. 

Na sgi predstavnikov klubov 
sem jasno povedal: kranjski šport 
bo zadihal, ko (pridovično pove-
dano) Hvastijev, Šubicev, Javor-
nikov nebo več v forumih. Sam 
sem izstopil pred leti, ko so moj-
stri kranjske športne oligarhije 
spretno skrili slovito pnjavnino 
za neko kolesarsko dirko. Od 
takrat ne nastopam nikjer kot 
športni Junkcionar, razen v 
najbolj množičnem športnem 
kolektivu na Gorenjskem. 
Ogorčeno pa sem proti, da se v 
vedno novih zvezah in ustano-
vah pojavljajo eni in isti ljudje. 
Dajmo priložnost mladim, no 
vim in neobremenjenim! Nova 
"športna zveza" pa je s takimi 
manipulacijami le novo sred-
stvo za iste dlje: oligarhi šport-
ne preteklosti bi radi še vladali. 
Če pa koga zanima, kako živi-
mo tisti, ki smo bili vedno tm v 
peti tem ljudem, naj pride v ko-
palnico ali slačilnico pod kranj-
sko tribuno! Nas bo vse skupaj 
sram... 

Miran Šubic, 
DIREKTOR N D TRIGLAV 

2 0 0 0 . KRANJ 

mailto:vilma.stanovnik@g-glas.si
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Z HOšHi po Hova doživetja wwwjilpetMtr^ 89.8 91.1 96.3 

'GosniNA ^J^A^^m^ 
RESIAVRAGIA T h i JOŽCTOI ' 'Begunje 

U U E R I I A 

Petek 9. 2., "Unhortov večer" - 7 Vi^o strokovno gostinsko in 
strokovno šob z Bleda ter Godabim kvartetom "Bazitio " 
Sobota, 10,2., Valentinov ples z "Zlatimi muzikanti" ob 20. uri 
Sobota, 17. 2., Pustovanjes "Hišnim ansamblom Avsenik" ob 
20. uri 
Četrtek, 22.2., Zabavni glasbeni večer s Francijem Čemetom 
Petek, 23. 2., ''Westem večer" - z Vi^o stnokovno gostinsko in 
strokovno šob iz Bleda ter country skupino "Bluegrass hoppers" 

Vse ostale prireditve so ob 19. uri. 
Vse informacije in rezervacije na 

tel. št 04/5333 402 ali 530 70 30. 

CjG t^Clli oglasi 04/20142 47, e-poitainalioglasi^g-glas.«, www.g0fenisld9las.si 

8eli vrtiovi Dolomttov 17.3̂  Benetke z otoki 31.3̂  Domovina papeža Benedikta 
XVI. 31.3., Gora Marmolada 3.3., Lovski sejem v Salzburgu 10.2., Mantova in 
Verona 10.2., Pust, pust krivih ust 17.2., Pustni karneval v Centu 11.2., Beneški 
karneval 17.2., Sejem za ljubitelje rastlin 10.3.« Vai dan za dan iena 10.3., 
Zu^spitze 3.3. Nakupi v T r ^ 15.2., 3.3., 15.3. 
Umag, 4* hotel, pot penzion, vikend paket (pet-ned.) samo 71,19 EUR / 17.060 SfT 
Opatija, 2/3" hote), pd penz. podaljšani vikend (čet.-ned.}, 72,98 EUR /17.489 SIT 
K R A K ) 04/20 13 220 S K . LOKA 04/51 70 305 
R A D O V U I C A 04/53 20 44S T R Ž I Č 04/59 71 350 
U U B U A N A 01/23 08 SOS B U D 04/57 80420 

/ T ALPerouR RADIO SORA 

Gorenjski prijatelj 

Radio Sora d.o.o.. 

Kapucinski trg 4 , 4 2 2 0 Š k o f j a Loka, 

tel.: 04/506 5 0 5 0 , fax: 0 4 / 5 0 6 5 0 60, 

e-mail: info^radio-sora.si 

FOTO NATEČAJ 
Pošljite nam fotografije, posnete na Gorenjskem, ki prikazujejo življenjski utrip 
Gorenjske ter ljudi, ki tu živijo. Teme. ki naj jim fotografije ustrezajo, so: 
R A D O S T t Ž I V U E N J A : D R U Ž I N A . I G R A , H O B I J I • Š P O R T 
• P R A Z f ^ O V A N J E ; D R U Ž I N S K A S R E Č A N J A . K U U N A R I K A , 
O K R A Š E V A N J E . D A R I L A • P R I R E D I T V E : K U L T U R N E . Š P O R T N E . 
D R U Ž A B N A S R E Č A i y J A • N A Š E V S A K D A N J E O a O 
• MESTWI IN V A Š K I U T R I P Ž I V U E N J A 
Fotografije, ki bodo izbrane za razstavo, bodo nagrajene z 21 E U R 
(5.032 SITI, ostale vam bomo vrnili. 

Va$3 avtorska deiapričafcuî no do 15.2.2007vdigrtaireobikipoetekircinsktpoštin3 
nask>r. (oto^ggtass s pr«»om 'Za narečai' afi na COju i n m n ^ i^sdkap 
2048 X 1636 (laNco so tudi sten»ani posnokil pošliete iahho t ^ 
nega kvn̂ ena 15x21 crTx na nasksv̂ Gorer̂ gtas. Zoisova 1.4000 Krac% prav taku 
s pnpisont 'Za foto natečaj' Vesefcmo se VaSih totografijl 

Gorenjski Glas 

i y a i . L f i d = i i 
D O M Ž A L E & K R A N J 

www.aclovse,sl 
T O D A V T O M O R R O V V T O V O T A 

V podjetju AC Lov6e imamo na področju servisiranja že več kot SO-tetno tradicijo. Pri Toyoti se že od njenega prvega nastopa v Sloveniji Intenzivno 
ulo/arjamo s prodajo in servisiranjem vozil znamk Toyota. S prodajno • servisnima centroma v Domžalah in Kranju uspešno nastopamo na področju 
celotne Gorenjske ter Ljubljane s širio okolico. 

^ t p ^ G t A 

Pos la nstvo, Jasna vizija in izdelana strategija ter širitve obsega del nam nareltujejo, da v svoje vrste vab imo nove sodelavce: 

SERVISNI SVETOVALEC (m/ž) 
Opis delovnega mesta: 

Povezava med stranko in izvajalci del v podjetju, 
izvajanje komercialne strategije, skrb za ustrezno 
zasedenost storitvenih kapadtet, zagotavljanje ažurnega 
pretoka infomriacij m dokumentov. 

Od kandidatov pričakujemo: 
- Tehnična Izobrazba ustrezne smeri (V. stopnja) 
- Razvite komunikacijske sposobnosti 
- Osnovno znanje sodobnega motoroznanstva 
• Praktično znanje MS Office programov (OuUook, VVord. 

Excel) 
• Delovne izkušnje na tem podro^u 
- Ustrezne osebnostne lastnosti (pozitiven pristop, 

urejenost, odgovomost, poštenost) 
- /Vktivno znanje Angleškega jezika 
• Vozniški izpit B-kategorije 

SKLADIŠČNIK (m/ž) 
Opis delovnega mesta: 

Naročanje, sprejem in izdaja blaga v skladišču, 
delo s strankami, skrb za vrednostno in količinsko 
usklajenost skladišča, vodenje vseh potrebnih 
skladiščnih evidenc. 

Od kandidatov pričakujemo: 
- Tehnična Izobrazba ustrezne smeri (V. stopnja) 
- Poznavanje rezervnih delov in opreme avtomot>ilov 
- Praktično znanje uporabe MS Office programov 

(Outlook. VVord. Excei) 
• Delovne izkušnje na tem področju 
- Ustrezne osebnostne lastnosti (pozitiven pristop, 

urejenost, odgovomost. poštenost) 
- Pasivno znanje Angleškega jezika 
- Vozniški izpit B-kategorije 

AVTOKLEPAR (m/ž) 
Opis detovneg« mesta: 

Priprava na dek). izvedba ustreznega načina 
kleparskega popravila, sodelovanje z uradnimi cenitei 
zavarovalnic in administrativna dela. ki so potreba v 
okviru tega detovnega mesu (izpolnjevanje nalogov, 
sodelovanje pri naročanju delov...) 
Od kandidatov pričakujemo: 
• Tehnična izobrazba ustrezno smeri (IV. stopnja) 
- Vsaj S let delovnih izkušenj 
• Ustrezne osebnostne lastnosti (natančnost, 

zanesljivost, skrbnost, poštenost) 
- Pasivno znanje Angleškega jezika (za potrebe branja 

priročnikov, dokumentadje..) 
- Osnovno znanje uporabe MS Office programov 

(Outlook, VVord. Excel) 
Vozniški Izpit B-kategorije 

Delo bomo sklenili za nedoločen čas s 3 mesečno preizkusr>o dobo. Nudimo urejeno delovno okolje In stimulativen osebni dohodek. Kandidate, ki se potegujejo za 
razpisana delovna mesta vljudno napfoSamo. da do 10.02.2007 poSljejo svojo prijavo z življen)episom-CV v elektronski obiiki na: upffav«@adovse.st 

Ekologija ima v šoli 
pomembno mesto 
V Biotehniškem šolskem cenh-u v Naklem ve-

liko pozornosti posvečajo ekologiji. Tako 
so se že pred petimi leti prešli na ekološki način 
kmetovanja, lani pa so izpolnili tudi vse kriterije 
za pridobitev naziva eko šolo. O b tem so pod-
pisali eko listino in prejeli eko zastavo. 

"Preusmeritev na ekološki način kmetovanja je 
trajalo Iri leto. Po treh letih smo pridobili certifikat, 
da lahko svoje pridelke in izdelke prodajamo 
pod uradno priznano ekološko blagovno 
znamko/ je razložila profesorica Notaša Kris-
tane. Ekološka pridelava je ves čas podvržena 
stalnemu nadzoru pristojne kontrolne službe iz 
Maribora. N a posestvu tako ta čas na konven-
cionolen način vzgojojo le še okrasne rastline, 
poljedelstvo« vrtnarstvo in pridelavo zelišč pa se 
odvija po načelih ekološke pridelave. Vse 
pridelke sami tudi predelajo v lastni šolski kuhinji 
in živilski delavnici, viške pa prodajo v njihovi tr-
govini, pa tudi gostilnam, hotelom in drugim tr-
govinam. Posebno ponosni so na lastno šolsko 
blagovno znamko, pod katero prodajajo 
mlečne izdelke in se prav tako ponašajo s oz-
nako ekološki. Mleko predelajo v lastni mlekars-
ki delavnici. Zaščitni znak je krovico, ki se po-
javijo na skutah, jogurtih, smetani, sirih in včasih 
tudi namazih. Novo pridobitev je Še ekološki 
sadovnjok, ki so ga zasadili Ioni v okviru projek-
ta Phore v sodelovanju z Avstrijci. V njem je 
mogoče najti store avtohtone sorte jablan, hruŠk, 
češenj in jagodičevja. O b tem je treba omeniti, 
do imojo v Šoli tudi lasten kompostni kup. 

Že tretjo leto je njihova šolo vključeno v pro-
jekt eko šolo. "Letos nadaljujemo z ločenim zbi-
ranjem odpadkov, pri čemer si posebej prizade-
vamo zbrati čimveč papirja. Obenem smo si 
izbroii projekt Voda kot vir življenja, v okviru 
katerega že več mesecev proučujemo živolski in 
rostlinski svet v Šolskem ribniku," je pojasnilo 
Meto Vovk, ki skupoj z Notašo Kristane vodi ta 
projekt v šoli. Za glavno letošnjo temo so si 

izbrali medsebojne odnose. Zato so v decembru 
organizirali dva dogodka, katerih glavni cilj je 
bilo medsebojno druženje profesorjev in dijakov. 
Najprej so se pomerili v tekmi za prehodni pokol 
v odbojki, med dijaki in profesorji pa se je ves 
mesec odvijala tudi "vesela pošto", V !o namen 
so izdelali voščilnice, ki so \\h na stojnici prodo* 
jali po simbolični ceni, izkupiček pa namenili v 
dobrodelne namene. V marcu jih čoka Še 
Ekokviz oziroma šolsko tekmovanje no temo 
Noturo 2000 , ob svetovnem dnevu zemlje v 
aprilu po projekt Živali in mi, v okviru katerega 
bodo pripravili delavnico zo osnovnošolce. 

B I O T E H N I Š K I 
CENTER NAKLO 

(v u s t o n o v l j a n j u ) 

Srednjo biotehniško šolo Kranj, Strahinj 99 , 
4 2 0 2 Nak l o 

Tel. št.: 0 4 / 2 7 7 21 0 0 
Telefox: 0 4 / 2 7 7 21 18 

Elektronska pošto: bts.kronj^guest.ornes.si 
http://www.s-bts.kr.edus.si/ 

Poraba gonva 4.5-6,61/100 km, enr>isija COj 157 g/km. Slika je simbolična. 

Ne nosim se tako visoko, raje tako vozim. 
"Postavl jaštvo p a res ni z a m e . Potrata č a s a ! R a j e kot z g lavo v oblak ih s e m trdno 
na tleh. To, d a h o č e m imeti p reg led n a d po loža jem, to j e p a drugo. P r a v zato 
pravijo, d a v žMjenju pe l j em dobro. " 

Z a k a j J e ž i v l j e n j e s F u a t o n o m p r e g l e d n e j š e : prostoren, vzdržljiv, praktičen, 
tehnološko dov r šen avto, ki s e v isoko nosi. v e č kombinac i j razporedi tve sedežev , 
nizek nakladalni rob prtljažnika, m a j h e n obrača ln i krog, kakovostn i material i 
v notranjosti, o p r e m a Fresh in o p r e m a TVend s p a k e t o m Safe&8tyle: 
av tomatska klima, C D radio, A B S , bočn i zračni blazini, električno poklopni vzvratni 
ogledali , og revano vetrobransko steklo, kovinska barva . V a s z a n i m a v e č ? 
Vabljeni na w w w . f o r d . 8 i . 

Feel the difference 

mailto:info@g-glas.si
http://www.g0fenisld9las.si
http://www.s-bts.kr.edus.si/
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KRIMINAL 

KRAN) 

Odpira disko? 

Neznani storilec je v noči ponedeljek na Smledniški cesti v 
Kranju vlomil v počitniško prikolico in si prilastil ojačevalca 
zvoka znamk American Aui V500 in Profesional sound, 
uravnalec tona Alto, kretnico za uravnavanje zvoka Beninger 
BH, šest zvočnikov Carvin Vega RMS, šest zvočnikov Žagar 
Audio in mešalno mizo Numark. Lastnika je oškodoval za 
približno 7.350 evrov. 

ŠKOFJA LOKA 

Tat na pokopališču 

Neznani storilec je v sredo popoldne iz osebnega vozila, ki 
je bil parkiran pri pokopališču v Poljanah, ukradel mobilni 
telefon in denarnico z gotovino. Materialna škoda znaša 
okoli 300 evrov. 

KRANJ 

Vlom v avto 

Neznani storilec je v ponedeljek vlomil v avtomobil Hyun-
day Accent in iz njega odnesel avtoradio, zvočnike in ojače-
valec. Odvil je tudi oba prednja žarometa. Materialna škoda 
znaša 500 evrov. 

DOMŽALE 

Zasegli konopljo 

Policisti so pred dnevi v Domžalah mladeniču iz Ljubljane 
zasegli trinajst zavitkov prepovedane droge - konoplje in 
elektronsko tehtnico. Mladega Ljubljančana so pridržali do 
zaključka nujnih preiskovalnih dejanj, nato pa so ga izpusti-
li na prostost. 

VOKLO 

Nafte ni plačal 

V torek popoldne je neznani storilec na bencinskem servisu 
Petrol v Voklem v rdečim avtomobilom Alfa Romeo 155 
natočil i66 litrov nafte, a računa za 148 evrov ni poravnal, 
saj se je takoj odpeljal. Na vozilu so bile nameščene tablice 
z nepravo registrsko številko. 

PREDOSLJE 

Corel avtomobil 

Na dvorišču stanovanjske hiše v Predosljah je v torek okoli 
n.45 zagorel avtomobil Ford Siera. Ugotovili so, da je prišlo 
do samovžiga na motorju vozila. Pogorel je prednji del 
vozila. Materialna škoda znaša okoli 4 0 0 evrov. S. Š. 

MANPOVVER je v Sloveniji del skupine Manpower Inc.. ki ima 4400 
poslovalnic v 73 državah m je vodilno podjetje v svetu na področju 
zaposlovanja in upravljanja čloueškiti virov V naše podjetje vabimo. 

V O D J O PP KRA'vi,. 
v lim ambicioznih sodelavcev vabimo kandidata/lko, ki si želi rasli s 
podjetjem in skupaj z nami ustvarjati rezultate Iščemo visoko motivi-
ranega sodelavca, z razvito podjetniško žilico, tei sodelavca, ki mu 
prodaja storitev predstavlja izziv. Komunikacijske veščine ter smisel 
za delo z ljudmi je pogoj za zasedbo delovnega mesta 

Delovne izkušnje niso pogoj, višja izobrazba m znanje jezika sta 
prednost pn delu 

Odgovorni ao$t£ . 
prodajo storitev družbe, 
motiviranje in usmerjanje podrejenih sodelavcev, 
pripravo poslovnih planov ter nenehno iskanje novih prodajnih 
priložnosti, 
za vodenje in koordinacijo marketinških aklivr>osti ter obiske 
ključnih kupcev. 

Nudimo v3— stimulativno plačilo, službeni telefon, vozilo, izobraže-
vanje tako doma kot tudi v tujini, delo v mednarodnem okolju Delo-
vno razmerje bomo sklenili za določen čas, po preteku lega časa pa 
za nedoločen čas. 

Vaše pisne ponudbe z dokazili pričakujemo v B dneh od dneva 
objave na naslov: Manj30wer d o. o.. Tomšičeva 1. 1000 Ljubljana. 
Več podatkov o podjetju na vvwwmanpower.si . 
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Tragičen teden na Gorenjskem 
o d ponedeljka do srede so v prometnih in delovnih nezgodah umrli trije Gorenjci, dva v Gorenji vasi, 
eden v Medvodah. Na Blegošu so našli truplo pogrešanega Marjana Kristana iz Dolenje Žetine. 

S I M O N Š U B I C 

Gorenja vas, Medvode - Ta 
teden so občane občine Go-
renja vas-Poljane pretresle 
novice o kar treh tragičnih 
dogodkih - pod vozili sta 
umrla 21-letni fant iz Kreme-
nika in 45-letni Žirovec Mar-
jan Treben, v sredo pa so na 
Blegošu našli tudi truplo te-
den dni pogrešanega Marja-
na Kristana. V silovitem trče-
nju na regionalni cesti 
Kranj-Ljubljana pa je v torek 
popoldne pred Medvodami 
umrl 40-letni Damijan Ber-
čič iz Radovljice. 

Stisnil ga je avto 

Prvo novico o tragedij 
smo prejeli že v ponedeljek 
ko se je v garaži v Kremera 
ku smrtno ponesrečil 21-le 
ni domačin. Kot poroča pol 
dja, je v garaži odstranil s ka 
nala nekaj desk in zlezel vanj 
pod vozilo, ki je bilo poško-
dovano, ter ga po vsej verjet-
nosti pregledoval. Po izsled-
kih kriminalistične preiska-
ve je fant najbrž stal pod vo-
zilom pred njegovem pred-
njim delom, ko je to s pred-
njim desnim kolesom zdrs-
nilo v kanal. Pri tem je pred-
nji odbijač stisnil lastnika v 
predelu vratu ob rob deske, 
ki je bila položena čez odpr-
tino kanala. Pritisk je bil tako 
močan, da je navedeni na 
kraju zaradi poškodb umrl. 
Tuja krivda je izključena, je 
še dodala policija. 

Silovito trčenje pred 
Medvodami 

V torek okoli 7.45 se je na 
regionalni cesti Ljubljana • 
Kranj pred Medvodami zgo-
dila prometna nesreča, v ka-
teri je umrl 40-letni Dami-
jan Berčič iz Radovljice, 
medtem ko so njegovega 

dveletnega otroka zaradi hu-
dih poškodb takoj odpeljali v 
Klinični center v Ljubljani, 
kjer so ga obdržali na zdrav-
ljenju. Po poročanju Policij-
ske uprave Ljubljana je Ra-
dovljičan med vožnjo proti 
Ljubljani pred Medvodam z 
osebnim vozilom Suzuki 
Baleno iz neznanega vzroka 
zapeljal levo in trčil v naspro-
ti voze6 tovorni avto Merce-
des Benz s polpriklopnikom, 
ki ga je vozil jo-letni voznik 
iz okolice Sežane. Po trčenju 
s tovomim vozilom je suzu-
ki odbilo v desno, kjer je trčil 
v zadnjo levo stran osebnega 
avtomobila Peugeot 206, ki 
ga je v isti smeri vozil 25-Iet-
nik iz okolice Tržiča. 40-let-
ni Radovljičan je poškod-
bam podlegel na kraju ne-
sreče. 

Padel pod tovornjak 

V sredo ob 8. i o je na Ope-
rativno komunikacijski cen-
ter v Kranju prispelo obvesti-
lo. da je v Gorenji vasi voz-
nik tovomega avtomobila za 
pobiranje smeti pri vzvratni 
vožnji povozil delavca. 35-let-
ni voznik smetarskega vozila 
žirovskega podjetja, ki v Go-
renji vasi opravlja odvoz ko-
munalnih odpadkov, je v uL-
d Ob jezu zapeljal vzvratno v 
slepo ulico. Pod nakladalko 
ob zadnjih kolesih sta stala 
delavca. Po približno 70 me-
trih vzvratne vožnje je želel 
45-letni Marjan Treben, ki je 
stal na desni stopnici, pri-
žgati cigareto. Ker tega ni 
mogel storiti z eno roko, je z 
obema rokama izpustil roči-
co, ki je namenjena za drža-
nje, in izgubil ravnotežje. S 

stopnice je padel na tla v 
smeri proti srednjemu delu 
vozila. Voznik tovomega vo-
zila padca ni opazil, zato je 
vzvratno vožnjo nadaljeval, 
dokler ga ni z vpitjem in ma-

i S - ^ 

Petinštiridesetletni Žirovec si je želel na smetarskem 
vozilu prižgati cigareto, a je Izgubil ravnotežje in padel pod 
tovornjak. /F«to:Tit,>Dow 

hanjem roke opozoril 22-let-
ni delavec, ki je stal na levi 
stopnici. Voznik je tedaj za-
ustavil smetarsko vozilo, a je 
na žalost z zadnjim delom 
tovornjaka že povozil delav-
ca. Reševald iz Zdravstvene-
ga doma Gorenja vas so po-
škodovanemu dali prvo po-
moč, vendar so bile poškod-
be tako hude, da je umrl na 
krajii nezgode. 

Pogrešanega našli 
mrtvega 

Natanko teden dni po izgi-
notju se je v sredo na Blego-
šu končalo iskanje 26-letne-
ga Marjana Kristana iz Dole-
nje Žetine. Njegovo truplo je 
na območju Prve ravni našel 
domačin, Martin Demšar iz 
Martinj Vrha. Na poti z vrha 
Blegoša proti Čabračam mu 
je okoli desete ure dopoldne 
nasproti prišel nemški ov-
čar, ki ga je Demšar takoj 
prepoznal kot Reksa, štiri-
nožnega prijatelja pogreša-
nega Marjana. Reks je pla-
ninca najprej pripeljal do 
mrtvega gospodarja, ki je le-
žal pod bukvami nad strmo 
sotesko, ki se zajeda pod 

Prvo ravnjo, nato pa je izgi-
nil neznano kam. Prikazal 
se je šele, ko so truplo njego-
vega gospodarja gorski reše-
valci iz Škofje Loke že pri-
nesli do domačije pri Andre-
jonu. Reševalci, ki jim je pes 
sledil, so Reksa nato oddali 
domačim. 

Reševalci domnevajo, da 
je Marjan zašel z uhojene 
poti in je kasneje utrujen ob-
sedel pod drevjem, ob kate-
rega je odložil tudi svoj dež-
nik. "Ko je temperatura pa-
dla, je zaradi utrujenosti in 
slabih oblačil zaspal, potem 
pa zmrznil," je pojasnil na-
čelnik postaje Gorske reše-
valne službe Škof)a Loka 
Zvonko Korenjak. Ker je ob-
ležal na terenu, Id ni primer-
no za hojo, in v gostem goz-
du, ga v enotedenskem iska-
nju niso mogli najti. Ne nje-
govih, ne pasjih sledi niso 
našli, niti ko so Blegoš prele-
tavali s helikopterjem. Zvesti 
Reks se namreč vse dni ni 
oddaljil od mrtvega gospo-
darja, le nekaj metrov stran 
je hodil na potrebo. Šele ko 
se je začel boriti tudi za svo-
je življenje, je zapustil go-
spodarja in poiskal pomoč. 

Velov zavrača obtožbe 
v anonimki kranjskega podžupana Igorja Velova obtožujejo posilstva. 
"Imam čisto vest, gre za politična podtikanja," odgovarja Velov. 

S I M O N Š U B I C 

Kranj - V Kranju je ta teden 
završalo zaradi informadje, 
da je polidja prejela anonim-
no prijavo zoper podžupana 
Igorja Velova zaradi suma 
storitve kaznivega dejanja 
posilstva. Dejanje naj bi se 
zgodilo pred tremi leti v Pi-
neti pri Novigradu, ko je Ve-
lov kot vzgojitelj • delal v 
kranjskem podjetju Pinesta, 
ki na tem delu hrvaške obale 

organizira letovanja v zdrav-
stvenih kolonijah. Velov naj 
bi - tako anonimka, ki jo je 
novembra lani prejela polid-
ja - v Pineti posilil sodelavko, 
še dve pa naj bi spolno na-
dlegoval. 

Tiskovni predstavnik Poli-
djske uprave Kranj Zdenko 
Guzzi je potrdil, da so preje-
li anonimno prijavo, policija 
pa še zbira obvestila. Mladi 
kranjski podžupan Igor Ve-
lov pa odločno zanika, da bi 

storil taka dejanja. "Imam 
povsem čisto vest," je dejal v 
sredo, prepričan, da imajo 
obtožbe politično ozadje. 
"Sklepam tudi, kdo bi lahko 
bil avtor anonimne prijave, 
vendar ne bi rad javno ugi-
bal, da ne bi komu neupravi-
čeno naredil take škode, kot 
so jo s to lažno prijavo 
meni," je povedal. Anonim-
ka je na polidjo prispela no-
vembra lani, v času, ko so v 
Kranju potekala povolilna 

koalicijska usklajevanja, zato 
je Velov še bolj prepričan o 
pohtičnih motivih avtorja 
obtožb. 

Velov verjame, da bo poli-
dja opravila svoje delo in na-
zadnje ugotovila, da gre za 
popolnoma izmišljene ob-
tožbe. "Počakal bom na 
končne ugotovitve policije, 
nato pa se bom odločil, kako 
bom odgovoril. Razmišljam, 
da bi podal ovadbo zoper ne-
znanega storilca zaradi lažne 
prijave," je povedal. Kot pra-
vi, ga polidja do sedaj še ni 
obiskala ali povabila na raz-
govor, je pa izvedel, da poli-
dja preverja vse, ki so bili ta-
krat z njim v koloniji. "Koli-
kor vem, so se vsi smejali 
tem obtožbam." 
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Si predstavljate, da bi France Prešeren živel danes? "O Vrba" bi bila njegov dom, odvetniško pisarno bi imel v 
Kranju, kot pesnika bi ga povzdigovali v Ljubljani, nakar bi nas prijetno presenetila še novica, daje dobil Nobelovo 
nagrado za literaturo ... 

Ce bi Pesnik živel danes 
M I H A N A G U Č 

V 

No, če že 
špekuliramo, 
pa pojdimo v 

tem do konca. 
Prisodimo 
Nobelovo 

nagrado tudi 
našemu 

Prešernu! 
Zakaj pa ne! 

Njegova poezija 
ima težo, ki bi 

lahko odtehtala 
največjo 

literarno 
nagrado na 

svetu. Ta pa 
znaša dober 

milijon evrov. 
Kam hi naš 

pesnik z njimi? 

svojih minu-
lih pisanjih sem 
se pravzaprav že 
večkrat vprašal, 
kako bi bilo, če 

bi France Prešeren živel da-
nes? Pa storimo to še enkrat, 
bolj celovito in tik pred praz-
nikom, Id smo ga imenovali 
po njem. Postavimo za zače-
tek tole domnevo: da bi naš 
rojak danes lahko živel kar v 
rodni Vrbi. Lahko? Vsekakor 
ne tako, kot si je zamišljal v 
prvem od Sonetov nesreče. 
Najprej bi moral v šole in v 
svet, pa naj se temu reče 
"uka žeja" ali "goljfiva kača". 
Tudi to, kaj pomeni biti igra-
ča "viharjev notranjih", bi 
moral okusiti, ker sicer ne bi 
mogel postati pesnik; nema-
ra celo kmet in odvetnik kdaj 
pa kdaj doživita situacijo, ko 
jima je "vera v sebe vzeta". 
Za ženo oziroma "partner-
ko" bi ne dobil ne device ne 
milijonarke, tako prve kot 
druge so na Slovenskem da-

nes silna redkost; dobil bi, 
kar bi pač dobil, ali pa nič, 
tako kot mi vsi... 

In kakšna bi bila vloga sve-
tega Marka? Pšenice m u 
pred točo ne bi mogel obva-
rovati, ker ne bi bil kmet in 
je torej sploh ne bi sejal. 
Doma pred točo tudi ne, saj 
skoraj gotovo ne bi živel v 
svoji domači hiši (čeprav v 
njej v tem primeru še ne bi 
bil njegov muzej). Postavil bi 
si svojo hišo, takšno, kakrš-
na bi se spodobila njegove-
mu odvetniškemu stanu, 
pred strelo bi jo varoval stre-
lovod, pred točo pa zavaro-
valnica. "Barka", ki naj bi 
bolj ali manj mimo plavala, 
pa bi bil primeren avtomo-
bil, najbrž cestni terenec, s 
katerim bi se vsak delovni 
dan odpeljal v svojo odvetni-
ško pisarno v Kranj, kovat 
"petice" (bankovce za 500 
evrov). 

Ko bi postoril odvetniške 
reči, bi se seveda pogosto za-
peljal še v bližnjo Ljubljano, 
na Pamas, kjer "vse dogaja". 

A tu, daleč od zavetja svetega 
Marka, bi ga čakal hudič! 
Zlasti v primeru, če bi se 
tudi v tem življenju vdajal 
svojim splošno znanim piv-
skim navadam. Kako bi se v 
tem primeru vračal z avtom 
v Vrbo? Če bi bilo to pogo-
sto, bi si moral omisliti sta-
novanje v Ljubljani ali pre-
spati pri kaki muzi, kar v pri-
mem, če bi ga doma čakala 
"izvoljena devica", res ne bi 
bilo primemo; spet postal 
"viharjov notranjih b'i-
grača", doma pa bi naletel še 
na zunanje oziroma objek-
tivne težave. To pa ni dobro, 
pravijo, da mora človek stre-
meti k miru v sebi in si pri-
zadevati za spravo z drugi-
mi. Za pesnike in advokate 
to seveda ne velja; prve žene 
nemir, drugi zares zaživijo 
šele v razmerah, ko so ljudje 
vse bolj sprti. 

Sicer pa mu ne bi bilo tre-
ba kar naprej voziti svoje 
barke na reladji Vrba-Kranj-
Ljubljana in nazaj. Marsikaj 
bi lahko opravil s plovbo po 

svetovnem spletu. Na Inter-
netu bi Prešeren II našel 
marsikaj od tistega, s čimer 
je Prešema I oskrboval prija-
telj in rojak Matija. Ja, Čop, 
ta pa tudi danes ne bi mogel 
živeti kar v rodni Žirovnici. 
Toliko knjig, kot jih je moral 
stalno in v bližini imeti on, 
ne bi mogel imeti doma; to-
liko bi mu jih bilo na voljo le 
v NUK-u. Sredi vseh teh 
knjig bi bil ta veliki knjižni 
gotovo tudi spletni molj. In 
vse, kar bi na spletu, kjer 
prevladujejo odpadki, našel 
žlahtnega, bi "emajliral" 
Francetu. Ta kot odvetnik ne 
bi imel časa in kot pesnik ne 
potrpljenja za dolgotrajna 
iskanja... 

Ja, saj to je spet vprašanje: 
bi danes sploh lahko bil obo-
je hkrati - odvetnik in pes-
nik? Ni mi znano, da bi ka-
teri od današnjih slovenskih 
advokatov pisal pesmi, vsaj 
ne takih, po katerih bi sodil 
v prvo slovensko pesniško 
ligo. Si lahko predstavljate 
Stojana Zdolška in Mira Se-

nico, kako poleg sodnih pro-
učujeta in pesnita še poetič-
ne spise? Ne, jaz ne. Vem 
pa, da je bil Thomas Steams 
Eliot (1888-1965), eden od 
pesniških prvakov 2 0 . sto-
letja in veliki inovator sveto-
vne poezije, vrsto let nadvse 
spodobni bančni uradnik v 
londonski Lloyds Bank, po-
tem pa vse do upokojitve di-
rektor znamenite založbe 
Faber and Faber. Baje, da je 
redno službovanje potrebo-
val zaradi svoje psihične sta-
bilnosti, bolj kot zaradi pre-
živetja. Leta 1948, ko je bil 
finančno že tako ali tako 
preskrbljen, pa je dobil še 
Nobelovo nagrado... 

No, če že špekuliramo, pa 
pojdimo v tem do konca. 
Prisodimo Nobelovo nagra-
do tudi našemu Prešernu! 
Zakaj pa ne! Saj ga pozna-
valci cenijo kot enega naj-
večjih pesnikov svojega 
časa. v njegovem času ga 
svet sicer ni spoznal, zaradi 
jezikovnih ovir ga premalo 
pozna še danes. Kakorkoli 
že, njegova poezija ima 
težo, ki bi lahko odtehtala 
največjo literarno nagrado 
na svetu. Ta pa znaša dober 
milijon evrov. Kam bi naš 
pesnik z njimi? Pisarno v 
Kranju bi lahko kar zaprl ali 
dal v najem (razen če Isi od-
vetniško delo potreboval za-
radi - psihične stabilnosti), 
v Vrbi bi lahko priredil me-
gažur, na katerega bi pova-
bil vso slovensko umetniško 
in morda tudi siceršnjo 
smetano. Pa še bi ostalo; in 
če bi to naložil v Gorenjsko 
banko ali na borzo, bi lahko 
do konca živel samo od ob-
resti in dividend ... 

Tak je fantazijski scenarij, 
dejanski pa je slej ko prej 
tale: "cel dan iz pravd koval 
bom rumenjake, / zvečer s 
prijatli praznil bom bokale, / 
preganjal z vinam bom skrbi 
oblake". Tako je bilo. Dobro 
poldrugo stoletje po smrti pa 
je pesnika doletela čast, da 
ga kujejo na rumenjake za 
dva evra. To pa je čisto res in 
to je tudi nekaj. 



E S E J Snovanja 

Tradicionalna Prešernova podoba kaže globoko nesrečnega človeka in pesnika življenjske tragike. Tale je 
drugačna, pove nann, da je bil strašno rad v družbi, da mu "šaljivosti niso nikoli prešle", da je sicer malo govoril, 
a vedno dovtipno, da je rad prepeval, da je rad dvoril dekletom in ženskam - kar vse ga iz romantične 
odmaknjenosti približuje vsakdanjosti. 

Manj praznični Prešeren 
M I R A N H I A D N I K 

Narobe bi bilo, 
ko bi namesto 
podobe pevca 

prejinjene 
ljubezenske 

poezije, 
nacionalne in 

bivanjske 
tematike zrasla 

podoba pijanega 
priložnostnega 
verzifikatorja, 

kakor je bila 
nekoč v zavesti 

.spodobnega 
ljubljanskega in 

kranjskega 
meščanstva. 

Slovenski l iterarni 
zgodovinarj i ima-
m o pomembno na-
logo na koledar za-
pisovati datume roj-

stev in smrti velikih sloven-
skih pesnikov in pisateljev, 
pravočasno opozarjati javnost 
na te jubilejne dneve in tedaj 
sestavljati prazni6ie besede v 
njihovo čast in kulturni spo-
m i n . Največ povpraševanja 
po kul turniškem servisu te 
vrste je okrog 8. februar ja . 
Ker ostalih 3 6 4 dni v letu 
medijev ne Prešeren ne uso-
da domače knj iževnosti ne 
zanima, že nekaj časa na kul-
turni praznik protestno go-
j im kulturni molk. Kdo pa bo 
iz leta v leto po šolsko ponav-
ljal fraze o neminljivi veličini 
prvega med slovenskimi pes-
niki ali tešil trdoživo že l jo 
bolj razboritega dela sloven-
skih kulturnih interesentov, 
da bi na osmega slišali kakš-
no tako Prešernovo, ki so 
n a m jo v šoL zamolčali. Za-
kaj bi mora l sodelovati pri 
kul turnem sprenevedanju , 
ki gradi m i t o " l i terarnem 
značaju s lovenskega naro-
da", in pri konstrukciji alibi-
ja, zaradi katerega se v vsak-
danjem živl jenju leposlovju 
ne pustimo vznemirjati. No, 
vsaj s l o v e n s k e m u ne. Izje-
m a m , ki se v tejle pretirani 
podobi ne prepoznate, m o j e 
opravičilo ni potrebno, saj 
ironija, ki ste jo zaznali, ne 
gre na vaš račun, v dokaz tr-
ditve pa naj navedem poda-
tke o najbolj izposojanih 
knj igah v dežel i na južn i 
strani Alp: m e d letom so na 
vrhu lestvice res svetovni in 
slovenski klasiki od Sofoklo-
ve Antigone do Cankarja in 
Tavčarja, ko pa napočijo po-
čitnice, edini statistično po-
membni bralec, to je šolar in 
dijak, zadega obvezne šolske 
klasike v kot in na najvišje kli-
ne bralne lestvice se povzpne-
jo tuje kriminalke in ljubavni 
romani. Med prvimi stotimi 
izposojanimi avtorji sta s a m o 
dva slovenska, od teh dveh 
samo en leposlovni in še ta je 
mladinski. 

Ker pa je bolje o slovenski 
književnosti in Prešernu 
spregovoriti vsaj enkrat v letu 
kot nikoli, ker se o Prešernu 
vedno da povedati kaj takega, 
kar se ne sklada z n jegovo 
stereotipizirano podobo in 

n a m daje misliti, se odločam 
za predstavitev njegovih 
manj znanih ih manj spodob-
nih verzov, s poudarkom na 
tistih, ki so m u nastali v Kra-
nju . R a z u m n i bralec naj 
sprejme razlago, da ne gre za 
nikakršno redukcijo Prešer-
na in za njegovo i5analizad-
jo, ampak za potezo, ki naj 
nas v časih resnobnega pri-
seganja na tako ali drugačno 
plemensko mitologijo spom-
ni na Prešernovo človeško 
razsežnost in nas pritisne ob 
zid z vprašanjem, kako bi ga 
sprejeli , če bi bil naš sodo-
bnik. V n jegovem času ga 
niso najlepše. Bi ga jaz in ti 
sprejela bolje? Ali pa imava 
raje, da je kar mrtev in ga 
lahko po mili volji uporabiva, 
kot n a m a najbolj ustreza? 

Znano je, da je prišel Preše-
ren v Kranj pravzaprav samo 
umret Po preselitvi iz Ljublja-
ne je živel tu dobri dve leti in 
p o m e m b n i h besedi l ni več 
pisal. Na papir je zlagal samo 
še drobne v e r z i f i d r a n e do-
misl ice erotične in satirične 
vsebine. Kazal in recitiral je 
te glose po krčmah, doma pa 
jih je spravljal v poseben pre-
dal, katerega ključ je vedno 
nosil s seboj. Prešemoslovje 
še danes ni pripravljeno teh 
nespodobnih verzov, kakor 
so se ohranili v spominu so-
dobnikov, brez rezerve pri-
znati za Prešernove. Zakaj 
tega pesniškega drobiža ni-
m a m o v izvirnem rokopisu? 
Odgovora sta vsaj dva: libe-
ralni, ki se sklicuje n a priče-
vanje kranjskega trgovca Vi-
ljema Killerja, češ da sta Pre-
šernovo zapuščino požgala 
njegova sestra Katra in kranj-
ski dekan Jožef Dagarin, in 
klerikalno, ki se sklicuje na 
pričevanje kovača Franca Go-
gale T o m u Z u p a n u , daljne-
m u Prešernovemu sorodni-
ku, profesorju slovenščine in 
verouka na kranjski gimnazi-
ji, da nista Katra in Dagarin 
nič požigala, ker je gotovo 
pesnik to storil s a m že prej, 
da bi dobil službo, pa t u i če 
sta požgala kakšen rokopis, 
nista požgala niČ vrednega. 
Dagar ina nekoliko rešuje 
glas, da ni bil kakšen zadrt 
janzenist , ampak da je bil, 
tako kot še marsikateri libe-
ralni duhovnik ali redovnik iz 
Prešernove družbe, nagnjen 
k pametnemu uživanju. 

Do kurjenja naj bi po Killer-
jevih besedah prišlo 5. ali 6. 

Prešernov napis za nagrobnik župnika Jurija Kalana na cerkvi sv. Martina 
V Stražišču pri Kranju / foio: Mita/, Hiadn.t 

febmarja 1 8 4 9 okoli 10 . ure 
dopoldne: "V kuhinj i naj-
d e m Katro s p o l n i m jerba-
s o m spisov. Metala jih je v 
ogenj. 'Za božjo voljo, Katra, 
kaj pa delate.^' s e m zavpU, 
ona pa: 'Gospod tehant so m i 
rekli , da naj tole p o ž g e m ! ' 
Prosil sem jo: 'Tega pa ja ne 
boste storili! Nesite nazaj . 
Počakajte, prišel bom popol-
dne in pogledal, kaj je na pa-
pirjih!' A Katra se ne zmeni 
za moje besede in kar še na-
prej meče na ogenj. Jaz bi se 
ruval z njo, a začujem Daga-
rinovo hojo, z n j im se n i s e m 
hotel sestati, in hitro odi-
d e m . Ko pr idem popoldne, 
j e bilo vse požgano. Da bi se 
človek zjokal. Našel s e m 
s a m o še dva drobna zvezka 
pesmi, pisanih od Prešerno-
ve roke; nekaj njegovih, ne-
ka j Vodnikovih . Tista dva 
zvezka spravim v svoji štacu-

ni. Čez nekaj dni opazim, da 
so pomočniki iz enega že tr-
gali lističe in zavijali vanje tr-
govski drobiž. Drugi zvezek 
sem n e k a m založil." 

Prešernov pisar A n d r e j 
Rudolf, sicer nezakonski sin 
pesnikovega prijatelja An-
dreja Smoleta, je prispeval še 
dvoje nasprotujočih s i izjav: 
da je mora l vpričo pesnika 
dva dni pred njegovo smrtjo 
vse spise v stari ponvi sežga-
li in da "so pa po njegovi 
smrti v velikej rjuhi zavezane 
nesli n e k a m knjige in pisma 
iz sobe". Kakor koli že, nove 
l iberalsko-klerikalne fronte 
zaradi navzkrižnih pričevanj 
ne bomo odpirali. Nobenega 
dvoma pa ni, da so Prešemo-
ve pesmi , kot jih poznamo iz 
številnih ponatisov, s a m o del 
tistega, kar je mojster ustva-
ril, in da je bilo ostalo uniče-
no. 

Čeprav so se zbiralci in li-
terarni zgodovinarji otročje 
raz:veselili vsakega drobnega 
odkritja v zvezi s Prešernovim 
življenjem in delom, pa velike 
potrebe, da bi objavili prilož-
nostne nespodobne verze, ki so 
počasi prihajali n a dan, ni bilo. 
Krotil jo je strah, da bi se tako 
okrnila Prešernova veličina in 
onečastil njegov idealni lik In 
zato pubertetni Mihec v šoli še 
danes dobi nezadosmo, če se 
odloči strogo tovarišico za slo-
venščino povprašati po Prešer-
novih kosmatih. Sicer pedant-
ni znanstvenik France Kidrič je 
šel iz skrbi za Prešernov ugled 
celo tako daleč, da je trdil, kako 
je pesnik živel spolno vzdržno 
noter do svojega 39. leta. ko je 
nenadoma z njim zanosila Je-
lovškova Ana. Prešernova ero-
tična narava, Anina izjava, da 
m u "mladeništva" ni vzela 
ona. in zdrava pamet nam na-
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rekujejo, da se Prešernovemu 
idealiziranju upremo in pesni-
ku dovolimo tudi kakšno pre-
prosto in simpati6io doveško 
lastnost 

Iz obdobja ljubezenskega 
razočaranja do Julije je nastalo 
priložnostnih verzov veliko, 
zlasti v plesni sezoni 1836/37. 
V tem & s u se je Prešeren dru-
žil z blejskim hotelirjem, ki je 
imel slučajno enak priimek in 
ime, in s tem "blejskim Pre-
šemom" je menda uganil 
marsikatero pustno burko in 
negodnost Doma sta pripravi-
la listke s kratkimi slovenski-
mi, nemškimi ali italijanskimi 
zaba\4jicami, jih nosila s sabo 
na zabave ter jih skrivaj trosila 
po tleh. V e m so se posmeho-
vali ljubljanskim prvakom, sta-
rim devicam, domišljavim kra-
soticam in celo Primčevi JulijL 
Gotovo pa je pretirana zlobna 
ljudska domneva, da verz "H si 
kriva, / l jubezniva" {Pod 
oknom) namiguje na Julijino 
rahlo telesno hibo. Janez Trdi-
na piše, da je Prešeren poznal 
vsako ljubljansko skrivnost in 
bil nekakšen verzni kronist 
škandaloznega lokalnega do-
gajanja. 

Za zgled vzemimo samo 
najbolj posrečen primerek te 
viste, paskvil, ki se ga Prešer-
nova hči Emestina Jelovšek 
spominja pod naslovom Zakaj 
Jdiji trebuhe rede, sam pa sem 
ga našel pod naslovom 
Kako in komu se trebuhi rede? 

Kako da se birtom 
trdjuhi rede? 

Ker žrqo, pijejo 
dobd^dne. 

Kako da se ferbdtaijem 
tr^uhirede? 

Kri kmetov pijgo 
pijavke hude. 

Kako da se dohta^em 
trebuhi rede? 

Zato ki nobeden 
k njim prazen ne sme. 

Kako da se peamtaijem 
trebuhi rede? 

Zato, ki se mazat 
vsi radi puste. 

Kako da sejaijem 
trebuhi rede? 

Za maše jim nosijo 
neumne žene. 

Kako da se nunam 
trebuhi rede? 

Zato ki se f..jam 
por...t puste. 

Pesem namiguje na škan-
dal, ki se je zgodil v Ljubljani 
leta 1839, ko je uršulinka mati 
Ignadja, sicer grofica Engels-
haus, zanosila s svojim ravna-
teljem in spovednikom Jane-
zom Nepomukom Šlakerjem. 
Prešeren je nuno poznal in 30 
enkrat celo obiskal, zato se je 
zdelo prešemoslovcem neza-
slišano, da bi bil lahko avtor te 
pesmi. Sklicevali so se na nje-
govo lastno zanikanje avtorstva 
in pri tem pozabili, da je bil za-
radi grožnje policijskega pre-
gona prisUjen zanikati tudi av-

Moj bron - začetek Prešernovih posvetilnih verzov na velikem zvonu v cerkvi sv. jošta 
nad Kranjem/foio: Miran Hijdnik 

torstvo NeheSke procesije, ki je 
neizpodbitno nj^ova. Prav 
tako ni dvoma o Prešernovem 
avtorstvu epigrama na ljubljan-
skega škofa Antona Alojzija 
Wolfa in njegovo plemenito 
ljubico grofico Frančiško Stu-
benbergovo, ki jo v opombah 
navaja celo Prešernovo Zbrano 
deb: 

Zapustil boš ti svye zlate, 
priprav^ena je jama za-te; 

odločen tam od jalove debele, 
sam ležal bodeš brez Smfie. 
Prešeren ni kazal spc^ova-

nja niti do svojega znanca An-
tona Martina Slomška. Ko je ta 
postal škof, mu je po neki gle-
dališki predstavi čestital z dvo-
stišjem z naslovom Tempora 
mutantur, ki ga naslovnik 
menda ni bil ravno najbolj ve-
sel: 

Nekdtyje zlomek bil hudič, je 
zlomšdi bil hudiček; 

zdaj Zbmšekje postal na 
Štajer^(em • Šcofiček. 

Izpustimo nekaj štirivrstič-
nih pesmic, med katerimi so 
še posebej duhovite tiste, ki 
merijo na žensko redovništvo, 
in si oglejmo zdaj Prešernovo 
kranjsko priložnostno pesni-
ško bero. Že omenjeni Prešer-
nov prijatelj Viljem Killer je dal 
na zapisnik, da "noben večer 
ni minil, da bi nam Preširen 
ne bil kakšne pesmice v krčmo 
prinesel ali pa v krčmi ne zložil 
in takoj zapisal. Bile so večidel 
zabavijice, časih prav slane in 
polne p e r e č ^ ognja, kajti Pre-
šemu bile so kakor nikomur 
znane vse tajnosti kranjskega 
mesta; vse je vedel... Pisal je 
tudi vsak večer doma - zlasti če 
je bil nekoliko vinjen ... V teh 
predaUh je hranil svoje spise v 
precejšnjem nereda" 

Zabavnih verzov je največ 
nastalo v gostilni Janeza Nepo-
muka Mayrja pri Stari pošti 
(posvetil jih je gospodarju, go-
spodinji in njuni hčerki Cilki), 
nekateri verzi so nastali tudi v 
gostilni pri Jelenu in v Khisl-
steinu. Na račun gostilničarje-
vega patrona Janeza Nepomu-

ka (glej Bemekerjevo kiparsko 
upodobitev tega svetnika v 
vodnjaku ob južnem zidu cer-
kve sv. Kandjana v Kranju) 
gredo naslednji verzi; 

Zakaj je moral Nqx)muk 
v vodo smuk? 

Ker ni povedat hotel, 
kdo je kraljico Jiik. 

Legenda pravi, da je češki 
kralj Venčeslav IV. leta 1393 Ja-
neza Nepomuka najprej last-
noročno Tflžgal, potem pa zve-
zanega dal vreči v Vltavo, ker se 
je duhovnik strogo držal spo-
vedne molčečnosti in mu ni 
hotel izdati izpovedanih skriv-
nosti nj^ove žene Ivane. Izbi-
ra Nepomukovega svetniškega 
imena ni bila ne slučajna ne 
nedolžna, saj so jezuiti na Če-
škem v 17. stoletju iz protiiefor-
madjskih razlogov uvedli kult 
tega svetnika in je bU torej 
Prešernov epigram naperjen 
(kakor tudi vrsta drugih Prešer-
novih) proti redovništva 

Nepomukovi hčerki Cilki, ki 
se je poročila z nekim Italija-
nom Gocanijem v Torino, je 
Prešeren posvetil pesmico 
Od ruigovaijanja ene kdnarcr. 

"Na maram za Kranjca, 
je hladne krvi! 

Imam rcyši Taljana, 
ker bolj mu stoji." 

"Le pojd 5'a v Italjo, 
v mesto Torin! 

Prinesla boš mucko 
nazaj brez kocin." 

Prešcmov sopivcc, ranocd-
nik Tomaž Pire iz Tržiča, je po-
ročal marljivemu prešemo-
slovai dan po obletnid pesni-
kove smrti leta 1876, kako so 
pivd dražili Cilko s temi vend, 
potem ko se ji je zveza z Italija-
nom razdrla in se je vrnila v do-
mačo gostilno, in kako je bila ta 
huda. 

Imena Kranj ali Kranjec Pre-
šeren sicer pogosto uporablja, 
vendar vedno v pomenu prebi-
valca dežde Kranjske ali sino-
nimno Slovencem. Kot mesto 
je izrecno zapisano samo v 
zbadljivki na račun Nakla. V 

NmHcah 1. marca 1848 je pod 
naslovom Od konjskiga mesa 
izšla od poročevalca s Primsko-
vega, ki se zavzema za korist-
no, vendar tedaj za kmete še 
preveč novatorsko uporabo 
konjskega mesa v kulinarične 
namene, naslednja notica; 
"Stara govorica je v Krajnji; V 
Naklim so konja zaklali, v 
Kranj pa koline poslali Zdaj pa 
pravi naš slavni pesnik Dr. Pre-
šerin, bomo rekli; V Krajnji 
smo konja pobili, v Naklo pa 
koline vemilL" 

Prešernova poezija je bila s 
Kranjem povezana tudi že do-
bro desetletje prej, vendar spet 
brez umetniških ambidj. S po-
svetilnimi verzi je leta 1834 
opremil veliki zvon v romarski 
cerkvi na sv. Joštu nad Kra-
njem; 

pa vendar niso bili. Janezu 
Bleiweisu, ki je po pesnikovi 
smrti postal varuh njegove za-
puščine, je bilo jasno, da je Pre-
šeren "kjer je le mogel... rad pi-
kal duhovščino, kajti 'liberalec' 
je bil, ki bi ga bili današnji brez-
verski l i b ^ u h i veseli". Vedd 
je tudi, da ni vsaka resna Pre-
šernova pesem tako nedolžna, 
kakor se kaže, in je prikrito sa-
tirično ždo in kvanto vidd tudi 
v tako "pobožnih" Prešernovih 
pesmih, kot so Nuna in kanar-
ček, Sveti Senan, Šmarna gora. 
Romanca od Strmega grada in 
NAeSia proces^ 

V slovenski zavesti je več 
Prešernovih podob. Ona za po-
trebe nadonalnega kulturnega 
rituala ga kaže kot globoko ne-
srečnega človeka in pesnika 
življenjske tragike. Tale jubilej-
ni prispevek pa ga prikazuje iz 
d r u g ^ zornega kota, izhaja-
joč iz spominov sodobnikov, 
da je bil strašno rad v družbi, 
da m u "šaljivosti niso nikoli 
prešle", da je sicer malo govo-
ril, a vedno dovtipno, da je rad 
prepeval, da je rad dvoril dekle-
tom in ženskam • kar vse g^ iz 
romantične odmaknjenosti 
približuje vsakdanjosti 

Narobe bi bflo, ko bi na pod-
lagi navedenih verzov namesto 
podobe pevca prefinjene ljube-
zenske poezije, nadonalne in 
bivanjske tematike zrasla po-
doba pijanega priložnostn^a 
vendfikatorja, kšOcor je bila ne-
koč v zavesti spodobnega ljub-
ljanskega in kranjskega meš-
čanstva. Poznan je bil namreč 
kot "der besofene Dichter" in 
"boljši ljudje" so se ga raje iz-
ogibali Če bi posvojili to njego-
vo podobo, ne bi bili nič bo^ši 
od tistega polidjskega špidja. 

Dve leti za tem je nastal na-
pis za nagrobni kamen na 
cerkvenem zidu levo od 
vhodnih vrat cerkve sv. Marti-
na v Stražišču pri Kranju. Na 
nagrobniku duhovniku Fran-
cetu Julianiju (umrl 14. dec. 
1836) stoji; 

Opasal vere je oroshje 
sa bosfyo zhast vojshak gortzh, 
bil svitd svezhnjek zerkve boshje, 

je pridgfir, spov'dnik ^ovezh. 
Debfezmazhibinozhblahuda, 

zhuval je romarjov pastir; 
tam Bog mu daj plazhilo truda 
v nebesih ushivat' vezhni mir! 
Zunaj cerkve je bil leta 

1844 na ploščo blizu vhoda 
vklesan še Prešernov napis za 
nagrobnik župnika Jurija Ka-
lana (glej sliko). 

* * * 

Prešemovi satirični verzi se-
veda niso nikakršna mojstro-
vina, saj to postati tudi ni bil 
njihov namen, ampak so se 
rodili v zabavo veseli pivski 
družbi. Brez vpliva na prizna-
ni dd Prešernovega pesnjenja 

Smo pripravljeni 
sprejeti tako 
razvedrilno kot 
resnobno plat 
naše literature? 
Ali pa jo bomo 
še naprej po 
krjaveljsko 
razpolavljali, 
razvedrilno 
polovico po 
kajnovsko zatrli, 
resnobno pa 
varno spravili in 
zaklenili ter 
privlekli na plan 
samo za največje 
praznike? 

MOJ BRON JE NAJDEN BIL V DNU MORJA KO TURZHIJE 
KRALJESTVO V HEIADIKONZHAL JE NAVARIN, 
GA KUPI ROMAR, GA SAMASSA V SVON PRELIJE, 
GLASIM SDAJ BOZHJO ZHAST IS SVETEGA JOSHTA LIN. 

Id se mu je zdelo važno v nje-
gov dosje zapisati samo "nag-
njenost do pijače in poltenosti, 
nemamo ži\4jenje, dscentrič-
na načela in kritizerstvo", in 
nič boljši od tistih preprostih 
rojakov, ki znajo poleg prvega 
verza Zdravljice zakruUti le še 
kakšen polstavek o tem, kako 
so vsi pesniki navadni kurbirji 
in pijand. 

Vprašajmo se mi, ki s takdm 
rojakom nočemo imeti nič 
skupnega, aL je naš odnos do 
literature kaj drugačen. Ali 
smo pripravljeni sprejeti tako 
njeno razvedrilno kot resnob-
no plat' Ali pa jo bomo še na-
prej po krjavdjsko razpolavlja-
li, razvedrilno polovico po kaj-
novsko zatrli, resnobno pa var-
no spravili in zaklenili ter pri-
vdekli na plan samo za največje 
praznike? 

Beseda o avtorju; Dr. Miran 
Hladnik je slavist in profe-
sor na Filozofski fekulteti v 
Ljubljani, živi na Srednji 
Dobravi pri Kropi. 
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študent kompozicije in glasbene teorije na Akademiji za glasbo v Ljubljani, Gašper Jereb iz Stražišča pri Kranju, je 
pred dnevi za skladbo Martyrein prejel Prešernovo nagrado za študente akademije. Nagrajeno skladbo, koncert za 
klavir in orkester, je maja lani igral Simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Davida de Villiersa. 

Rad imam vso glasbo 

"Začetna faza 
je risanje skic, 

da si najprej 
predstavljam 

skladbo v celoti. 
Šele potem se 

poglobim 
v detajle... 

in nenazadnje 
pridejo na vrsto 

note." 

G A Š P E R J E R E B , Š T U D E N T K O M P O Z I C I J E I N G L A S B E N E T E O R I J E 

IGOR KAVČIČ 

Nagrada bo ne-
dvomno po-
membna re-
ferenca pri va-
šem nadalj-

njem delu na področju glas-
benega ustvarjanja, pa ven-
dar, vam je v skladu z današ-
njim časom, ko v prvi vrsti 
Šteje denar, prinesla tudi štu-
dentski finančni priboljšek? 

"Nagrada je sicer podkrep-
ljena z manjšo vsoto denarja, 
a ima mnogo večji pomen 
kot referenca za prihodnost. 
Sam sem največje zadovolj-
stvo občutil na dan, ko je bila 
moja skladba prvič izvajana. 
Nagrada, ki sem jo prejel 
pred nekaj dnevi, je tako le še 
pika na i." 

Ne dvomim, da je to prva 
vaša skladba, ki jo je izvajal 
tako pomemben orkester, 
kot so simfoniki RTV ... 

"Zagotovo. Še posebej, ker 
ga je vodil dirigent David de 
Villiers, kot solist pa je nasto-
pil pianist Hinko Haas, pro-
fesor na Akademiji za glasbo. 
Dobro zame je bilo tudi to, da 

sem prišel v stik s samimi od-
ličnimi glasbeniki in nekateri 
izmed njih so se že zanimali 
za moje delo in spraševali, ali 
bi tudi za njih napisal kakšno 
skladbo. Hkrati pa potekajo 
dogovori, da bi skladbo po-
sneli za arhiv radia." 

Ste Koncert za klavir in orke-
ster z naslovom MartyTein 
napisali kot študijsko obve-
zo, vas je zanimal kakšen 
od natečajev z i mlade skla-
datelje, ste se skladbe lotili 
predvsem kot izziva...? 

"Delo za simfonični orke-
ster je študijska obveznost, a 
šele za četrti letnik. Sam sem 
se odločil, da poskusim že v 
drugem letniku. Lani pa sem 
se prijavil tudi na natečaj v 
Grčiji, kjer so tekmovali skla-
datelji iz vsega sveta, kar je 
bila zame seveda prehuda 
konkurenca. Mogoče kon-
cert "ni šel skozi", ker najbrž 
ni toliko avan^arden, kot na 
tovrstnih natečajih pričaku-
jejo. Sledil je interni natečaj 
na akademiji, kjer vsako leto 
izbirajo skladbe, ki se bodo 
izvajale v okviru predstavitev 
Akademije za glasbo. Vsako 

leto izberejo največ dve sim-
fonični deli, lani je komisija 
izbrala mojo skladbo." 

Kako ste se znašli v sodelova-
nju z dirigentom, solistom 
in celotnim orkestrom? 

"Orkester ima za take kon-
certe na razpolago največ tri 
vaje, na katerih moraš dati 
vse od sebe. Najprej smo se 
dobili jaz. De Villiers in Haas 
in se pogovorili o skladbi. 
Slednji je igral na klavir, diri-
gent je dirigiral namišljene-
mu orkestru, sam pa sem ju 
pozorno spremljal in dajal 
pripombe..." 

Vam ni bilo neugodno, štu-
dentu ob znanih glasbenih 
imenih? 

"Priznam, da mi je bilo kar 
nekaj časa nerodno karkoli 
reči dirigentu take^ formata, 
a se je kaj hitro izkazalo, da 
nima nobenega pomena niti 
generacijska razlika niti dose-
danje izkušnje. Tako smo 
glavno delo Opravili, še preden 
so note dobili v orkestru." 

Ste bili zadovoljni s krstno 
izvedbo skladbe ... 

Gašper jereb, študent tretjega letnika Akademije za glasbo, 
se že dokazuje kot obetaven komponist. 

"Seveda je vedno tako, da 
bi v skladbi mogoče še kaj 
spremenil. Kakorkoli že, pa 
mislim, da smo optimalno 

naredili največ in najboljše, 
kar se je dalo. Koncert je 
bil namreč zelo zahteven 
tako za solista kot orkester. 

Deskanje 29 R A Č U N A L N I K I N J A Z 

ROBERT G U Š H N 

Kaj vse ljudje iščemo po in-
temetu? Jaz največkrat iščem 
novice, veliko pa tudi trgovsko 
blago, razne dogodke in mož-
nosti za oddih ter sprostitev. 
Sem nekako povprečen upo-
rabnik intemeta in gu uporab-
ljam veliko tudi za službene 
potrebe. Pri iskanju sem že do-
kaj spreten in na intemetu naj-
dem kar večino iskanega. In-
ternet je pripomoček pri mojem 
delu in življenju, saj je vir mo-
jih informacij in podatkov, ki 
jih lahko koristno uporabim. 

S kakšnim namenom pa 
ljudje največkrat zaidejo na 
internet? Najdi.si^ kot najbolj 
obiskan slovenski iskalnik, je 
zbral podatke o najbolj zaže-

/ lenih iskalnih pojmih. Na 
vrhu lestvice najdemo igre, 
precej zadaj pa jim sledijo 
vreme, telefonski imenik, seks, 
zavod za zaposlovanje in ho-
roskop. Najbolj iskana ženska 

je naša sanjska Nina Osenar, 
medtem ko je najbolj zaželen 
moški nogometaš Ronaldin-
ho, ki je tudi največkrat iskan 
športnik. Zanimivo Je, da je 
na tretjem mestu pri iskanih 
moških France Prešerenj kar 
dokazuje, da je njegov duh 
tudi na intemetu še kako živ. 
Med glasbenimi izvajalci so 
bili najbolj iskani Atomik 
Harmonik, med filmi pa pri-
čakovano Harry Potter. Naj-
bolj pogosto na intemetu išče-
mo podjetji SIOL in Mobitel, 
tretji pa je gorenjski Merkur. 
Med politiki z ogromno pred-
nostjo vodi predsednik države 
Janez Drnovšek, daleč za 
njim pa je Josip Broz Tito, ki 

je prehitel tudi Janeza Janšo. 
Očitno nostalgija po starih 
časih še ne zamira. Kljub pre-
skoku v politiko pa je med 
podjetniki največkrat iskano 
ime Zoran Jankovič. 

Uporaba računalnika na-
rašča, vendar ostajajo razlike 
glede na spol, starost in izobra-
zbo uporabnikov. Zanimiva Je 
primerjava med moškimi in 
ženskimi rednimi uporabniki 
Interneta ter računalnika na-
sploh. V povprečju ženske za 
osem odstotkov zaostajajo za 
moškimi pri tovrstnih vešči-
nah. V zadnjem letu se je dvig-
nilo tudi število uporabnikov 
intemeta in računalnika, v 
starostni skupini od 55 do 64 
let, in sicer kar za j odstotkov. 

Za brskanje po intemetu po-
trebujemo intemetni brskalnik. 
Ta ruim omogoča, da lahko br-
skamo po intemetu. Tako lah-
ko gledamo vsebino intemeta, 
vidimo podatke, preko inteme-
ta komuniciramo. Poleg nave-
denega nam ponuja še prena-
šanje datotek, ^edanje filmov, 
poslušanje glasbe na intemetu. 
Brskalnik poznamo pod več 

imeni. Najbolj običajno pa se 
uporabljajo še spletni pre^edo-
valnik, brkljalnik in "broivser". 
Ravno iz tega zadnjega izraza 
izhaja pojem, da pravimo br-
skanju po intemetu tudi "sur-
fanje" ali "deskanje". 

Jaz za brdcanje po intemetu 
uporabljam Internet Explorer. 
Tega uporablja skoraj sedmina 
vseh uporabnikov intemeta. 
Zakaj? Preprosto zato, ker ga že 
dobijo skupaj z najbolj pogostim 
operacijskim sistemom, Win-
dows. Skoraj tre^ina vseh upo-
rabnikov intemeta pa za deska-
nje po svetovnem spletu koristi 
Firrfox. Ostali pa za preda-
vanje intemeta uporabijo druge 
programe, kot so Netscape. Ope-
ra, in Safari. Zanimivo je, daje 
povprečen uporabnik Firefoxa 
na spletu ncy'bolJ aktiven, saj na 
teden pregleda 37 odstotkov do-
kumentov več kot povprečen 
uporabnik Internet Exploreija. 

Po svetu je v zadnjem času 
najbolj razšiijen šport "suifa-
nje"po intemetu. Učinki tega 
športa pa so vse prej kot šport-
ni. Predvsem vplivajo na 
možgansko telovadbo. Pri 
delu z računalnikom najbolj 
trpijo oči. Zanemarljiv pa ni 
tudi fizični Aapor, saj morajo 
prsti na rokah kar pridno mi-
gati. Tovrstna fizična aktiv-
nost pa prinaša tudi nove vr-
ste poškodb pri delu. Pri delu 
z računalnikom se vam lahko 
zgodi, da poleg vnetja oči do-
bite še kronično vnetje zapest-

ja desne roke, če ste pač desni-
čar. To je posledica dela z mi-
ško računalnika, ki terja ne-
naravno, rahlo privzdignjen 
položaj dlani. Gre za podo-
bno bolezen, kot je pri tenisu 
teniški komolec. Pa naj Še kdo 
reče, da delo z računalniki ni 

Jizično obremenjujoče in ne-

cz: 



P O G O V O R Snovanja 

Cašperjeva partitura je najprej pokrajina s hribi in dolinami, 
drevesi ... 

Z mojim profesorjem Mar-
kom Mihevcem sva se pogo-
varjala, kako morajo biti 
skladbe pisane na kožo glas-
benikom iz orkestra. Če ti 
začutijo, da nimaš pojma, te 
hitro zavržejo..." 

Na kakSen način skladate, 
najbrž s klavirjem.' 

"Pristopov je več. Pri meni 
je začetna faza risanje skic, 
da si najprej predstavljaš 
skladbo v celoti z vsemi hribi 
in dolinami. Šele potem se 
poglobiš v detajle, na hribčke 
narišeš drevesa, storže ... in 
nenazadnje pridejo na vrsto 
note. Sočasno improviziram 
na klavir in se lotim pisanja. 
Eni učijo, da moraš delati 
brez inštrumenta, da mora 
skladba nastati samo v glavi. 
Jaz delam drugače." 

Pišete na računalnik ali na 
roko? 

"Če po pravici povem, bi 
tudi jaz rad delal s svinčni-
kom in radirko, a danes no-
beden več potem ne bi spre-
jel rokopisa." 

Kako daleč v glasbeni zgo-
dovini dobivate navdih za 
delo...? 

"Če pogledam s stališča 
študija, skušam v skladbo 
vplesti vse smeri, ki jih po-
tem prepletam. Tudi profe-
sor mi je svetoval, da po-
skusim čim več smeri, naj 
se ne usmerim preveč v en 
tok. Sam se čutim nekje 
vmes med Skrjabinom, 
Stravinskim in Rahmani-
novom." 

Če bi iz lastnega adrenalina 
pisali skladbe, ki so zahtev-
ne oziroma neizvedljive... 

"... bi si v glasbeni javno-
sti že na začetku izkopal 
grob. Slovenija je tako 
majhna, da si te ljudje hitro 
zapomnijo, kako pišeš in bi 
kmalu nehali povpraševati 
po tvojih skladbah. Pri 
komponiranju se oziram 
na svoj občutek, na to, da je 
tisto, kar napišem možno 
tudi zaigrati in je moč pri 
tem uživati. Nima smisla 
mučiti glasbenika z neiz-
vedljivimi stvarmi." 

Glasbeno pot ste v glasbeni 
šoli začeli kot harmonikar. 

"In z njo zaključil nižjo 
glasbeno šolo, se pozneje 
usmeril na orgle in v nadalje-
vanju še klavir. Zdaj vzpored-
no igram oba inštrumenta. 
Moja srednja šola je bila gim-
nazija in ne glasbena šola, 
zato sem bil ob sprejemnih 
izpitih za akademijo kar na 
trnih. Po uspešno opravlje-
nih izpitih sem na oddelku 
kompozicija in glasbena teo-
rija edini v letniku, v vseh let-
nikih nas je dvanajst" 

Skladati ste začeli že na 
gimnaziji, pri devetnajstih 
pa ste pri Glasbeni šoli 
Kranj izdali zbirko skladb za 
klavir za vse razredne stop-
nje nižje glasbene šole... 

"Že na koncu osnovne 
šole sem napisal nekaj 
skladb za harmoniko, kasne-
je pa tudi klavir in orgle, to 
so bili preludiji, kratke fanta-
zije ... V gimnaziji sem se lo-
til bolj teoretičnih zadev, 
kasneje pa tudi skladb za 
večje sestave. Za zbirko 
skladb, ki je izšla pri Glasbe-
ni šoli, me je navdušila moja 
profesorica klavirja Jasmina 
Pogačnik, katere učenci še 
danes pogosto igrajo moje 
skladbe. Včasih me povabi, 
naj pridem poslušat njene 
učence in moram reči, da je 
zanimivo slišati iste skladbe 
v toliko različnih interpreta-
cijah." 

Študij glasbe ob zaključku 
gimnazije pri vas očitno ni 
imel prave konkurence? 

"Ne boste verjeli, zelo me 
je zanimalo strojništvo." 

Eksaktna znanost, nič im-
provizacije, zobnik na zobnik. 

"Pravzaprav je tudi pri 
glasbi potrebno "dva zobni-
ka" zelo natančno umestiti 
skupaj, sicer zaboiijo ušesa. 
Zadnje čase me zelo zanima-
jo tudi posamezni inštru-
menti kot taki, njihova zgrad-
ba, kako delujejo. Ob vpisou 
študija sem na prvo mesto 
napisal glasbo, na drugo fizi-
ko, na tretje strojništvo." 

Se še vedno dodatno izpo-
polnjujete v igranju orgel? 

"Orgle me zelo zanimajo, 
zato razmišljam, da bi jih 
prihodnje leto vpisal kot 
glavni predmet." 

Se vam ne zdi, da si boste z 
orglami zožili širok pogled 
na glasbo, na katerega pri-
segate? 

"Nasprotao, orgle so zelo 
"širok inštnmient", pravza-
prav že filozofski pojem. 
Ljudje jih vse preveč pbvezu-
jejo le s cerkvijo in sakralno 
glasbo. V baroku so tako re-
koč vsi skladatelji, ki so kaj 
pomenili, bili najprej organi-
sti. Orgle so jim dovoljevale, 
da so preko številnih re-
gistrov spoznavali svet barv 
zvoka. V romantiki so orgle 
dobile naziv simfonično 
glasbilo, saj so nastajale cele 
simfonije za orgle, orkester 
je bil kar malo zapostavljen. 
Še danes velja, da si kot orga-
nist in skladatelj lahko odli-
čen improvizator. Je pa res, 
inštrument je pri nas plasi-
ran v cerkve, zato tudi pre-
pričanje ljudi, da gre za cer-
kveni inštrument. Sicer pa 
obstaja zelo veliko literature 

za orgle kot koncertno glas-
bilo, za orgle in orkester..." 

Sodelujete z zborom Myste-
riiun, v katerem tudi pojete. 

"Res pojem v tem mladem 
kranjskem zboru, ki je per-
spektiven, pa tudi zelo ambi-
ciozno smo zastavili. Z diri-
gentko in kolegico Uršo Fab-
jan veliko sodelujeva pri iz-
boru in mojem pisanju 
skladb. Dobro je. ker lahko 
pišem za povsem konkretne-
ga naročnika. Poznam pevce 
in vem, kakšni so lahko nji-
hovi problemi pri izvajanju 
skladb, hitro lahko zvem, kaj 
jim je bližje in kaj ne..." 

Načrtov za pomlad pa naj-
brž ne manjka? 

"Za zbor Mysterium mo-
ram pripraviti skladbe za po-
mladni koncert, pripravlja-
mo namreč projekt latino 
glasbe. Tudi letos bom pri-
pravil samostojni orgelski 
koncert, v katerega bom 
vključil tudi kakšno svojo 
skladbo. Ena večjih zadev pa 
je natečaj na naši akademiji. 
Napisati je potrebno skladbo 
za klarinet in orkester, ki jo 
bo potem orkester akademi-
je igral v Berlinu. Skladba 
mora biti napisana do 1. 
maja, tema pa je svobodna." 

Torej bo skladba najbrž po-
vezana z vašim siceršnjim 
počutjem. V kakšnem obdo-
bju se trenutno nahajate? 

"Trenutno sem v zaljublje-
nem obdobju. Tako da bo 
nastala zelo premišljena 
umirjena skladba, prežeta s 
čustvi. Ne, ne bomo jokali, 
bo pa zelo prijazna glasba." 

"Pravzaprav 
je tudi pri glasbi 
potrebno 
"dva zobnika" 
zelo natančno 
umestiti skupaj, 
sicer zaboiijo 
ušesa." 

Lačne terice 70 IZ S T A R I H Č A S O V 

M I H A N A G U Č 

Delo teric je bilo naporno, 
zato so se morale pred teritvijo 
in med njo dobro podpreti. 
Delo je bilo enolično, a ne dol-
gočasno. dogajale so se prav za-
bavne reči. Eno od zgodb nam 
je ohranila Manica Koman. 
"Ker so terice večinoma zdra-
ve, močne in krepke ženske in 
ker je, kakor sem že prej ome-
nila, njihovo delo precej napor-
no, je razumljivo, da imajo 
tudi ve^o slast do jedi. Med po-
redneži, ki jih tudi pri nas ne 
manjka, je že od nekdaj udo-
mačen izrek, ki pravi, da terica 
ni nikoli sita. O tem sta se v 
Zavrhu /pod Šmarno goro/ 
nekoč prepirala soseda Mik in 
Ma^ai. Prišlo je do stave in si-
cer za en stari bokal vina. Ako 
ho Mik, kije trdil, da se terica 
da nasititi, to tudi dejansko do-
kazal, potem Matjaž plača 
stavo. V nasprotnem slučaju 
naj pa plača Mik." 

Rečeno, storjeno. "Poskusila 
sta takoj naslednji dan. Mika-
va žena je itnela od moža na-
log, nakuhati tericam Se enkrat 
toliko kakor navadno, torej ni 
zlomek, da bi ne imele dovolj. 
Terice so z veliko slastjo hrusta-
le božje dari in, ko je bil obed 
končan, jih vpraša Mik: 'No, 
ženske, ali ste site?' 'Seveda 
smo,' odgovore terice vse vprek 
in se vsujejo iz hiše. Srečni Mik 

je že hotd skočiti do Matjaža, 
toda taježestalna svojem vrtu 
pod slivo, ki se je kar šibila pod 
zrelim sadjem. Ko so stopale te-
rice mimo, je navihani Matjaž 
potresel slivo tako močno, da se 
je zrelo sadje kar vsulo na zem-
ljo. Ženske, videč toliko vabljive 
dobrote na tleh, so se pričele 
sklanjati in vsaka je pobrala 
par komadov. 'Ha, ha,' se je 
zakrohotal Ma^až na vse grlo 
in klical iz hiše stopivšemu 
Miku: 'Glej, sosed, če bi bil ti 

terice popolnoma nasitil, goto-
vo ne bi sedaj pobirale siip.' 
Miku res ni kazalo drugega 
nego plačati bokal vina, katere-
ga je popil skupno s prebrisa-
nim sosedom." 

Komanovaje zapisala tudi 
ponarodelo prigodo o Ribniča-
nu, ki pride na Gorenjsko in 
prvič v življenju zagleda širno 
laneno polje, misli, daje morje, 
skoči vanj in - plava. Mož bi se 
bil rad naučil plavati in dobi 
nasvet, naj se gre plavanja učit 
na molje. Kaj pa je moije, 
vpraša Ribničan. In neki hu-
domušnež, ki je takoj sprevidel, 
da je v Ribničanovi glavi vse 
bolj "na kratko", ga poduči: 
"Morje je široka višnjeva pla-
njava in če prideš do te planja-
ve, skoči vanjo in brcaj na vse 
strani! Kmalu boš znal plava-
ti." In res. "Ribničan vzame 
popotni les v roke in hajdi iskat 
molje. V par dneh pride do nji-

Lanena njiva, kakor jo je naslikal sloviti Edgar Degas. 

ve s cvetočim lanom. In ker ni 
niti moija niti lanu še nikoli 
videl, je bil trdno prepričan, da 
stoji pred moijem. Brez pomis-
leka se zavali na njivo in začne 
prav pridno z vsemi štirimi 
opletati po cvetočem lanu. Ne-
daleč pa je oral gospodar in vi-
deč ta nenavadni prizor na 
svoji njivi, je bil na mah pri 

Ribničanu in mu z bičem te-
meljito dokazal, da njegov lan 
ni prikladen za plavalno šolo." 
No, tale Ribničan je moral biti 
res kratke pameti; kolikor jih 

jaz poznam, imajo bistveno 
daljšo. Sicer pa ne gre za Rib-
ničane in Gorenjce, gre nam 
za izgubljeno lepoto cvetočih 
lanenih polj... 

J J 
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U S O D E Snovanja 

Vsi so se norčevali iz mojega šepanja 

Včasih je ravno obratno 
Oče seje zmeraj 

širokoustil in 
repenčil, ko pa je 

bilo treba 
zagrabiti za 

delo, je preprosto 
izginil. Še tista 

uboga krava, 
ki smo jo imeli 

v hlevu, bi 
poginila, če bi 

bila odvisna 
le od njegovega 

širokoustenja... 

M I L E N A MIKLAVČIČ 

Vedel sem, da 
imam precej ne-
čakov, toda ne-
katerih še do da-
nes n isem niti 

srečal," grenko zamrmra 
Dalibor. 

Potem je zbolela m a m a . 
Nogi sta jo boleli, da je na 
stara leta komaj hodila. Na-
zadnje je obležala v postelji. 

"Nekoč s e m jo našel v 
lastnem blatu sredi veže. 
Očitno je hotela iti na stra-
nišče, pa so ji noge odpove-
dale. Še dobro, da je bila 
lahka kot peresce. Odnesel 
s e m jo v posteljo in po ti-
s tem ni nikoli več vstala. 
Oče se je preselil na peč, ker 
so m u smrdele rane, ki so 
nastale zaradi preležanin. 
Dan in noč s e m ji stregel. 
Le nekajkrat, ko je bilo naj-
huje, je prišel zdravnik in jo 
za kakšno uro odrešil bole-
čin z injekcijo. Zavarovana 
ni bila, za to nismo nikoli 
imeli denarja. Pri hiši s e m 
bil "deklica za vse", oče je še 
zmeraj fitral svoje govorni-
ške sposobnosti. . ." 

Kljub temu da je bil še 
mlad, je imel polno zdrav-

stvenih težav, s katerimi se 
je moral sprijazniti, kajti ni-
koli ni bil vajen, da bi hodil 
po pomoč k zdravniku. Po 
tistem, ko je država izterjala 
vse davke zaradi kmetije, 
j im je ostalo bore malo. Ga-
ral je noč in dan, včasih do-
besedno, da so v hlevu lah-
ko obdržali obe kravi, pa še 
kakšnega bikca. Ena od pri-
jaznih sosed jim je po zve-
zah uredila, da so prodajali 
jajčka na mestni tržnici. Po-
zneje, ko ni šlo drugače, se 
je Dalibor lotil celo izdelo-
vanja sira, toda kaj, ko je 
bilo vse bolj po domače in 
izdelki niso šli v promet. 

V m e s se je zgodilo, da 
mu je bilo všeč kakšno de-
kle, toda dlje od tega ni pri-
šel. 

"Ženske so se že včasih 
izogibale moških, ki so bile 
"zgube" , to v e m iz prve 
roke. Roko na srce: kaj bi 
j im pa nudil, če bi se zalju-
bile vame.'! Očeta, ki bi ne-
nehno klobasal in se važil, 
kaj vse počne, v resnici pa 
je primer svetovnega lenu-
ha? Mamo, ki je hudo bol-
na in odvisna od moje po-
moči? Ali pa sebe - brez izo-
brazbe, osnov lepega obna-

šanja , brez denarja? Ž e n -
ske so bile že včasih zahtev-
ne , ne s a m o danes. Pa bi 
mogoče še kakšno dobil, če 
bi vedele, da sem pri denar-
ju. Tako pa ..." 

Vendar se jih je smola dr-
žala na vsakem koraku. Da-
libor je zraven hleva z veli-
kim tmdom naredil še pros-
torček za nekaj prašičev. 
Žal pa so mestni štrici tam 
m i m o načrtovali pot, ki naj 
bi, preko hriba, povezovala 
dve vasi. In so prišU, ter vse 
skupaj podrli, njemu pa na-
ložili denarno kazen, ki je 
še do danes ni plačal. Spet 
drugič so pobirali denar za 
obnovo zvonika. Povsod so 
dali, le Dalibor ni mogel 
zbrati jičnikov, ki so jih za-
htevali. Še več let so ga vla-
čili po zobeh, kakšen sko-
puh je! 

"Najhuje je bilo nekega 
jutra, ko potrkajo na vrata 
neznani ljudje. Da so iz so-
cialne, so rekli. Slišali so, da 
imam m a m o zaprto in pri-
klenjeno in da ji ne dovo-
lim, da bi šla iz hiše. Skoraj 
sesedel sem se od strahu in 
jeze. Povabil sem jih, da so 
se prepričali na lastne oči. 
Na srečo s e m mami ravno 

tisto jutro zamenjal r juhe, 
jo preoblekel in malo poče-
dil po kamri, kjer je ležala. 
V s e e n o so naredili zapis-
nik, moral sem se podpisa-
ti, kot bi šlo za mojo lastno 
obsodbo. Potem pa se je od 
nekod prikazal oče, bil je 
ravno v svojem "elementu". 
Začel jih je zmerjati, da so 
sinovi "banditov", ki so jim 
med vojno kradli hrano in 
podobne neumnosti. Bilo je 
grozno, saj sem takoj opa-
zil, da se ga bojijo in samo 
čakajo, da bodo lahko zbe-
žali iz hiše. Čez kakšen te-
den s e m dobil položnico in 
še danes ne vem, čemu," je 
dejal Dalibor žalostno. 

Nekega dne se je njegova 
m a m a poslovila od tega 
sveta. To se je zgodilo ne-
nadoma, potihem, brez ve-
likih besed. Dalibor je po-
skušal dobiti brate in se-
stre. toda kaj, ko ni vedel, 
kje naj jih išče. Le trije so 
prišli na mamin pogreb, pa 
še ti so se takoj po obredu 
razgubil i po svoje. Z oče-
tom sta se na dan, ko bi 
morali mamo pokopati, za-
pletla v silovit prepir. 

"Veste, oče je bil čudaški. 
Ni namreč dovolil, da bi 

mamo cerkveno pokopali . 
Trmasto je vztrajal, da ji bo 
že on naredil kakšen govor 
in da je to največ, kar s i je 
njegova ženska zasluži la . 
Takrat pa mi je prekipelo in 
m u nisem dovolil, da bi nas 
še na pokopališču sramotil. 
Pa nas, na srečo, potem res 
n i . . . " 

Čez kakšno leto ali dve so 
potem našli očeta v nekem 
jarku. V svojih nočnih po-
hodih je zgrešil pot in ža-
lostno končal . . . 

Dalibor pa je od takrat 
naprej životaril v bajti sam. 
Ni ga več zanimalo, kateri 
dan je, katero leto. živelo je 
le njegovo telo, duša m u je 
že zdavnaj umrla ... Veliko-
krat ni imel kaj dati v usta. 

"Potem so me nekoč na-
šli, že na pol mrtvega, po-
hodniki , ki so se včas ih 
ustavili pri hiši zaradi stu-
denčnice. Poklicali so soci-
alno, zdravnika , ne v e m , 
koga še vse. Potem pa s e m 
podpisal na občini neke 
papir je , da j im š e n k a m 
zemljo in hišo, v zameno, 
da mi plačuje jo d o m . In 
sedaj s e m tu ... T o pa bi 
bilo tudi vse," je zaključil 
Dalibor. 
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Sredi preteklega tedna je 
avstrijsko Ustavno sodišče 
objavilo nove odločbe o dvo-
jezičnih krajevnih napis ih 
na Koroškem, s katerimi 
razširja seznam krajev, v ka-
terih bi morale stati dvoje-
zične krajevne table, tudi na 
Železno Kaplo. na Libuče v 
občini Pliberk, na Kazaze in 
Mokrije v občini Dobrla vas, 
na Grabaljo vas v občini 
Škocjan (vsi ti kraji so v Pod-
jimi v okraju Velikovec), na 
Podsinjo vas v občini Bistri-
ca v Rožu (okraj Celovec), 
na Reko v občini Šentjakob 
v Rožu v občini Beljak in v 
Dolah v okraju Šmohor. V 
začetku januarja pa je sodiš-
če določilo za dvojezična 
kraja tudi Bukovje v občini 
Dobrla vas in Rikarjo vas v 
občini Žitara vas. S tega vi-
dika je odredba iz leta 1977 , 
ki določa kraje z dvojezični-
mi krajevnimi napisi, neza-
konita, prav tako pa tudi lan-

ski predlog zvezne vlade o 
postavitvi 1 4 1 dvojezičnih 
krajevnih napisov. Po mne-
nju Narodnega sveta koro-
ških Slovencev b i moralo 
biti dvojezičnih krajevnih 
napisov na jmanj 173. Na 
Ustavnem sodišču so se 
tudi že začeli postopki o za-
htevi za postavitev dvojezič-
nih krajevnih tabel v krajih 
Galicija, Žitara vas, Dobrla 
vas, Šentjakob, Podgorje in 
Ločilo, ki bodo najverjetneje 
odločeni v prid slovenske 
manjšine. Če avstrijska vla-
da v pol leta ne bo uresniči-
la odločbe ustavnih sodni-
kov, se bo Narodni svet ko-
roških Slovencev pritožil na 
Evropsko sodišče za člove-
kove pravice v Strasbourgu. 

Na podelitvi letošnje 28. 
Tischlerjeve nagrade v spo-
min na dr. Joška Tischlerja 
(umrl je leta 1969) je za kul-
turni program poskrbel 
tambu^ld orke^t^ 

Loč/Latsach ob Baškem je-
zeru/Faaker See na zahodni 
meji Rožne doline, v pod-
nožju nad 2 0 0 0 metrov vi-
soke Kepe, ki ji na koroški 
strani pravijo Jepa. Po njej 
se imenuje tudi Slovensko 
prosvetno društvo, katerega 
del je tamburaški orkester. 
Tamburaška skupina bo le-
tos proslavila 30-letmco de-
lovanja, v njej pa redno igra 
od dvanajst do petnajst glas-
benikov domačinov, starih 
od devet do 50 let. Trije so 
zraven že od začetka, v tri-
desetih letih pa je v orkestm 
igralo blizu sto glasbenic in 
glasbenikov. Duša tambura-
ške skupine je Erika Wro-
lich, ki se je pred dobrimi 
petdesetimi leti rodila pri 
Podnarju (Waldhauser) v 
Slovenjem Plajberku, na 
kmetiji z gostilno na koncu 
doline Poden oziroma Bo-
dental, ki se na avstrijski 
strani zajeda v podnožje Ze-

Erika Wrolich, učiteljica na 
dvojezični šoli v Šentjakobu 
in vodja tamburašev jepe iz 
Loč 

lenice. BUa je ena prvih de-
klet, ki so se vpisale na Slo-
vensko gimnazi jo v Celov-

cu, kamor so zavedni Slo-
venci več inoma usmerjal i 
svoje otroke. Nato je kljub 
poroki in materinskim ob-
veznostim končala Pedago-
ško akademijo. Že trideset 
let je učiteljica. Najprej je 
učila na Kostanjah, v Šende-
nartu. v Ločah in v Bekštaj-
nu. sedaj pa na dvojezični 
ljudski šoli v Šentjakobu v 
Rožu v d iugem razredu uči 
dvanajst sedem in osemlet-
nih otrok, ki so vsi prijavlje-
ni tudi k pouku slovenščine. 
Kot sedemletna deklica je 
prvič slišala tamburaški or-
kester, ki jo je povsem oča-
ral. Tudi sama je hotela ig-
rati. Hanzi Gabrijel, znani 
mentor koroških tambura-
ških skupin, pa jo je prego-
voril, da je sposobna tudi vo-
diti orkester. Z moževo po-
močjo sta začela doma in 
tamburaši iz Loč tudi po 
njeni zaslugi igrajo že tride-
set let. 



Počitniška regija 
Wolfsberg 

\y/olfsbergjei 
V v bogato zg 

; mesto z zelo 
bogato zgodovino in 

velikim številom znamenito-
sti. Leži neposredno, ob alp-
skih strminah gorovij Golice 
(Koralpe) in Svinje planine 
(Saualpe), kar seveda zago-
tavlja visoko kakovost dopu-
sta in sprostitve. 

Celotna počitniška regija 
Labotska dolina - Wolfs-
berg/Lavanttal, je znana tudi 
po zelo prijaznem podnebju 
s prijetnimi temperaturami, 
kar je predvsem za sadje ide-
alno. Tudi zato se je te regije 
prijel opis "Koroški raj". Sko-
raj nikjer drugje ni toliko 
sončnih dni kot tukaj. 

Zelo lepa narava, živahno 
mestno življenje s številnimi 
nakupovalnimi možnostmi, 
pestra ponudba na področju 
športa in rekreacije navdušu-
jejo obiskovalce. Številne kul-
turne prireditve in znameni-
tosti naredijo iz Wolfsberga 
nepozabno mesto. 

Gostje so zelo navdušeni 
tudi nad vzdušjem v t. i. sta-
rih kočah - gostilnah, kot v 
davni preteklosti, kjer so na 
voljo tipične dobrote Labot-
ske doline (Lavanttal). Wolfs-
berg nudi domala vse, kar 
potrebujete za idilični do-
pust, kjer se boste idealno 
odpočili. Daleč proč od stre-
sa in hitenja zagotavlja počit-
niška regija Labotska dolina 
(Wolfsberg/Lavanttal) resni-
čen mir in sprostitev. 

Gostom je na voljo 190 km 
označenih prog za kolesarje-
nje, eno najlepših avstrijskih 
odprtih kopališč, športni 
center, golf, jahanje, letenje z 
motornimi in jadralnimi leta-
li, tenis, squash, pokrita dvo-
rana za drsanje na ledu in 
prireditve, moderne trgovine 
in gostilne s tipičnimi kulina-
ričnimi specialitetami. 

Visoko udobje zagotavljajo 
gostom tudi vrhunski hoteli 
z oazami za sprostitev, go-
stilne, apartmaji, gorske po-
čitniške vasice irt prastare 
koče. Nad mednarodno ku-
hinjo in specialitetam iz regi-
je so gostje zelo navdušeni. 

Dobrodošli v počitniški re-
giji Wolfsberg/Labotska doli-
na! 

Klagenfiirt 
Airport 
Lotali.šče Celovec 

"Za malo denarja okoli sveta" 
je geslo celovškega letališî a. 
To je mogoče z nizkocenovnima 
letalskima linijama TUIfly 
(Hapag Lloyd Express) in 
Ryanair, ki povezujeta Celovec 
z najlepšimi evropskimi 
metropolami. NOVO: povezava 
z nemškimi mesti Leipzig in 
Dusseidorf. 

Knin/Rnnn' 
Bogata z g ^ n a in renski karneval. Ta svetu 
odpna inilijonslo irotropcila nlnihije ostanke 
i2 rimskih 6asov in Slednjega \ « l ( a ; modeflu 
unemostjo, glasbo v Jivo in kamevakim. Ču-
dovito rensko okolico i vinogradi lahko 
občudujete njdi oh ptovbi po Renu. 

Hanmivtr 

JBidiiL. 

V glavnem mestu dežele Niedersachsen je 
eno najpomembnejSh svetovnBi sejmiS, 
l ^ r je bila med drugim tudi prireditev 
E X F O 2 0 0 0 . To živahno velemesto v zeleni 
okolici s prisrčno restavriranim starim 
fnestnim jedfDm, z z n a n i m baročnimi vr* 
t o v i kuttumbni aiamenitostmi, pestrimi 
zabavnimi prireditvami žtevftiimi nakupo-
valnimi možnostmi in prekrasnimi izlet-
niškimi točkami je praktično c«k>letni tu-
ristični biser. 

Nemško glavno mesto se predstavlja izjemno 
pestio. Edinstveni primer, kako sia se Vzhod 
in Zahod zdndila in se pokazala v modemi, 
multikultumi, zanimivi in kreativni podobi. Po 
združenju obeh mestnih delov je Berlin ne-
dvomno najzanimivejša evropska metropola. 
Mestna "Brandenburška vrata" so tako posta-
la svetovna znamenitost in simbol zdnjženja. 

Hamhiirg-
Najlepši Vtis O značaju mesta se ponudi obisko-
valceni med vožr^ skozi pristanišča Stati del 
mesta podCfta lek, da se Hamburgu lahko reče 
tudi "vrata v svet*. Značilno za Hamburg je tudi 
gledališka, umetniška in ^asbena scena, saj je 
Hamburg takoj za New V o r t m in Ijindonom 
tretje najpomembnejše mesto na področju 

bMiJmi; 
Letalska družba Ryanair leti dnevno med 
Celovcem in Londonom - Standsted. London 
je nedvomno eno najzanimivejših mest. O 
tej metropoli ni potrebno posebej govoriti. 
London je vreden ogleda vse leto. 

wnvn-ti>ip7i(i: 
Biser vzhoda je resnična kultuma meuopola 
in priljubljeno sejemsko mesto. Umetnost, 
nakupovanje, glasba in živahna kulinarična 
scena z 

NOVO-Dumldorl 
(nd imnc« in»rc» 7007) 
Glavno mesto dežele Severna Vestfalija je 
posrečena kombinacija gospodarskega 
središča, tipične deželne lagodnosti in 

Informacijski telefon 
K l a g e n f u r t A i r p o r t (Letališče Celovec) O O 4 3 / 4 6 3 4 I 5OO 

DOBRODOŠLI V MESTU 
WOLFSBERG 

INFOSMACIJE: 

TURISTIČNI U J M D / M A R K E T Z N G M E S T A WOLFSBIRG 

To VRISM USB ORO/STADTMARKFnNG 
DER STADT WOLfSBERG 

CETREIDEMARlCr 3 
A-9400 WoLFSBERG 

TELEFON: 0043 4352 3340 

TELEFAKS: 0043 4352 537 277 

E-POSTA: TOURISMUSBUERO@WOLFSBERCAT 

SPLETNA STRAN: WWW.WOLFSBERCJIT 

K A R M l f ^ 

http://WWW.WOLFSBERCJiT
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P O E Z I J A Snovanja 

Pa smo jo dobili: antologijo slovenske poezije 20. stoletja, 372 pesnni 103 avtorjev na 650 straneh. Nevihta sladkih 
rož je naslov te imenitne knjige, pesmi je izbral in uredil Peter Kolšek, izdala Študentska založba kot 150. zvezek 
prestižne zbirke Beletrina. 

Nevihta sladkih rož 
M I H A N A G L I Č 

Še Prešeren bi 
bil vesel te 
antologije, 

čeprav ni v njej 
nobene njegove. 
Njegovo izročilo 

pa obvladuje 
tudi to 

antologijo 
oziroma eno od 

dveh temeljnih 
pesniških 
struktur v 

slovenski poeziji 
20. stoletja. Prva 
je prešemovska, 

druga 
mumovska. 

e Prešeren bi bil 

S vesel te antologi-
je, čeprav ni v 
njej nobene nje-
gove. Je pač živel 
in pesnil že v 

stoletju pred dvajsetim. Po 
svoje pa njegovo izročilo 
obvladuje tudi to antologijo 
oziroma eno od dveh te-
meljnih pesniških struktur 
v slovenski poeziji 20. sto-
letja. Prva je prešemovska, 
druga mumovska. Tako ju 
razloči in razloži urednik v 
spremni besedi. Josip Stri-
tar je v prvi posmrtni izdaji 
Poezij (1866) njihovega av-
torja razglasil za "edinega 
izvoljenega organa nebeške 
poezije in rajske lepote na 
Slovenskem"! In kot tak 
pesnik seveda ni sam sebi 
namen, ampak je v službi 
naroda. V razmerah, ko se 
ta ne more uveljaviti z go-
spodarsko, politično, voja-
ško in še kako dmgo bolj 
stvarno močjo, ga rešujejo 
pesniki. 

V času modeme, ki sov-
pada s prelomom iz 19 . v 
20. stoletje, pa se zgodi tudi 
prelom v strukturi poezije. 
Župančič dostikrat piše še 
povsem prešernovsko, svo-
jo intimo povezuje z usodo 

naroda. In se v pesmi Zem-
ljevid sprašuje: "boš rod, ki 
bivaš tod, boš v duši čvrst.' / 
o, kaj bo z vami, vi mejniki 
štirje, / Celovec, Maribor, 
Gorica, Trst? ..." No, k sreči 
se je takrat našel vojak, ki je 
bil v duši tudi pesnik in je 
rešil Maribor; če ga ne bi, 
zna biti, da bi bili Slovenci 
danes že brez meja - ker ne 
bi imele česa omejevati ... 
In v letih, ko je poleg pesni-
kov reševal narodna vpraša-
nja še kdo drug, se je pojavil 
pesnik, ki poje le še o sebi 
in svojem intimnem doži-
vetju sveta, v katerem je 
svoboden, a usodno sam in 
brez moči. Saj še sebi ni 
mogel pomagati, kaj šele, 
da bi reševal narod. Pa ni 
zato nič manjši pesnik. Na-
sprotno, v svojem pesni-
škem doživetju in izrazu pa 
je nadvse suveren in odprt v 
nebo. Josip Mum Aleksan-
drov v pesmi Nebo, nebo: 
"Horizont molči. / Od neba 
sem mrak hiti... / le še tam 
iz daljave / v te proste širja-
ve / brezmejno prost nekdo 
beži." 

Pesnikov iz stotnije naših 
izbrancev {od Dragotina 
Ketteja do Primoža Čučni-
ka) seveda ne moremo deli-
ti v prešemovce in mumov-
ce, v vsakem je nekaj enega 

in drugega, a vpetost v eno 
od obeh struktur je morda 
bolj izrazita. Pesniki se 
navsezadnje delijo pred-
vsem na (naj)boljše in malo 
slabše, razne strukture v 
njihove opuse vnašajo ozi-
roma jih v njih odkrivajo 
literarno-zgodovinski umi. 
Zato tudi v tem kratkem 
prikazu ne kaže naštevati, 
kateri pripadajo bolj eni kot 
drugi strukturi. 

Najbolj prešemovski po 
Prešernu je seveda Oton 
Župančič, čigar poezija je 
"velika maša slovenskega 
jezika"; najbolj mumovski 
pa po Kolšku Kajetan Ko-
vič, ki naj bi s svojo "mo-
derno obliko poganskega 
panteizma" vzpostavil "za-
vestno utopični, a harmo-
nični prasvet človeka in na-
rave". "Tako je najpopolne-
je zaokrožil svet murnov-
ske ranljive odprtosti proti 
nebu in zemlji; rano nemi-
ra je zaprl s {pred)metafi-
zičnim mirom, ki zmore v 
človeku udomačiti smisel 
mimo religioznih ali zgo-
dovinskih transcendiranj." 
Pa si pred Prešernovim 
dnevom preberimo še pe-
sem najbolj mumovskega 
med pesniki 20. stoletja. Iz 
nje je tudi verz, ki služi an-
tologiji za naslov. 

Adam in Eva 

Na zemlji je dolina rož, 
s tihoto ograjena. 
Iz belih svitov pride mož. 
In k možu pride žena. 

Nad jasami drevo šumi 
in voda ga napaja 
in rajska ptica prileti 
in sladka ura traja. 

Po senčnih jamah spi živad 
in v gozdu cvete resa 
in mož in žena jesta sad 
od rajskega drevesa. 

In po nevihti sladkih rož 
se vzdigneta prekleta 
in v suknji iz živalskih kož 
gresta v neznana leta. 

In sonce hodi čez nebo 
in vzhaja in zahaja 
in jalovo šumi drevo 
na vzhodni strani raja. 

Kajetan Kovič 
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MAR)ETA S M O L N I K A R 

Hm. Stanje duha v Slove-
niji ni bistveno drugačno, kot 

je bilo v prejšnjem stoletju. Re-
cimo. Če bi si želeli na Blej-
skem otoku baročno cerkvico, 
postavljeno na gotskih teme-
ljih in posvečeno Marijinemu 
rojstvu ogledati tudi od zno-
traj, bi morali po prvotni za-
misli blejskega župnika za to 
odšteli tri evre. V deželici pod 
Alpami je nastal vik in krik -
največja cerkvena ustanova 
pri nas se bohoti in bogati na 
vsakem koraku, namesto da 
bi bila (skladno z rekom) rev-
na kot cerkvena miš - in go-
spod župnik so od namere od-
stopili. V slogu nekdanjega 
Centralnega komiteja, je jav-
nost z namero "klera" opravi-
la hitro in učinkovito. Po dru-
gi strani so se določene stvari 

vendar spremenile. Denimo, 
ta, da je cerkvica na Otoku z 
odlokom iz leta 2002 kulturni 
spomenik državnega pomena. 
Kulturno dediščino pa je tre-
ba varovati in vzdrževati. Ne 
§f.df. na to, ali gre za spome-
nik NOB, za Plečnikovo de-
diščino ali za cerkveno arhi-
tekturo. 

Vsekakor poskus plačila 
ogleda kulturnega spomenika 
oziroma kulturne dediščine 
nacionalnega pomena ni 
izum Katoliške cerkve na 
Slovenskem, ampak je uve-
ljavljena evropska in svetov-
na praksa. (Mimogrede, edi-
ni pogoj, ki ga evropska direk-
tiva pri vstopnini za ogled 
kulturne dediščine predpisu-

je, so urejene sanitarije in ta 
pogoj je na Blejskem otoku iz-

polnjen.) Španci, recimo, so 
glede služenja s kulturnimi 
zgodovinskimi atrakcijami 
pravi mojstri. Enako velja za 
Italijo, kjer imajo znotraj mi-
nistrstva za kulturno dedišči-
no agencijo, nekakšno nad-
zorno državno službo, ki za-
gotavlja varne oglede kultur-
nih spomenikov, v zameno 
za to pa od turistov pobira 
vstopnino. 

Veijetno ni turista, niti slo-
venskega ne, ki bi zato, ker 
mora za ogled stolne cerkve 
sv. Lovrenca ali cerkve sv. Kri-
ža (v kateri je pokopan naj-
večji italijanski pesnik Dante 
Alighieri) ali mojstrovin got-
skega slikarja Beata Angelica, 
ki jih hrani samostan sv. 
Marka v Firencah, plačati 
vstopnino, zganjal cirkus. Če 

bi to komu le padlo na misel, 
bi v tem kulturnem okolju 
zelo verjetno veljal za barba-
ra. Očitno je tako, da določe-
na slovenska srenja italijan-
sko (ali špansko ali portugal-
sko ali gi^kp ali francosko ali 
hrvaško ali katero drugo) kul-
turno dediščino meri z enim 
metrom, domačo pa z dru-
gim. Kar je navadna hipokri-
zija. 

Za razumevanje stanja 
duha na Slovenskem je zani-
miva tudi primerjava med 
plačilom ogleda kulturnega 
spomenika in uporabo cestne-
ga omrežja ali parkirišč. 
Medtem ko določeni "kultur-
ni" krogi brez pripomb pre-
plačajo uporabo avtocestnega 
križa, zganjajo vik in krik za-
radi treh evrov, ki bi jih plača-

ti za ogled baročne cerkvice 
na Otoku. Enako strpni kot 
do plačila avtoceste so ti "kul-
turni" krogi strpni tudi do 
plačila parkimir\e 1» Bohinju, 
na Vršiču, v Tolminskem ko-
ritu ali do plačila za uporabo 
ceste na Mangart, ki je javna 
cesta. Pri čemer se, prvič, 
sploh ne ve, kam denar od teh 
pristojbin gre, in drugič, v jav-
nosti velja prepričanje, da na-
vedene parkirnine in cestnino 
pobira Triglavski narodni 
park, v resnici pa gre za sa-
movoljne občinske odloke, ki 
nimajo nobene zakonske pod-
lage in od katerih nima Tri-
glavski narodni park, nič. Kaj 
naj človek na vse to reče? Da 
še vedno živimo na kultur-
nem robu evropske zgodovin-
ske dediščine. 
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Vojska odpira nove možnosti 
Minister za obrambo vabi kranjska podjetja k zagotavljanju protidobav pri poslu z oklepniki, 
tesnejšemu sodelovanju pri opremljanju Slovenske vojske in namenskim raziskavam ter razvoju. 

ŠTEFAN Ž A R G I 

Kranj - V sredo je dve najlx>lj 
propulzivni kranjski gospo-
darski družbi Iskratel in 
Savo obiskala močna delega-
cija ministrstva za obrambo, 
ki jo je vodil minister Kari Er-
javec, v njej pa so bili še na-
čelnik generalštaba Sloven-
ske vojske generalpodpol-
kovnik Albin Gutman, po-
veljnik civilne zašfite Miran 
Bogataj in direktor uprave za 
zaščito in reševanje Bojan 
Žmavc s sodelavci. Na pred-
stavitvi ob koncu obiska je 
Kari Erjavec poudaril, da Slo-
venska vojska z velikimi in-
vesticijami v opremo postaja 
pomemben generator gospo-
darskega razvoja v Sloveniji. 

Konkretni pogovori, 
optimizem 

Prav posebne možnosti pa 
odpira nedavno sklenjen po-
sel z oklepniki 8x8, pri nalcu-
pu katerih je bilo dogovorje-
no sodelovanje slovenskega 
gospodarstva pri izdelavi v vi-
šini 30,1 odstotka in proti-
dobave v višini 6 9 , 9 odstotka 
vrednosti posla oziroma 161 
milijonov evrov. To pomeni, 
da ima slovensko gospodar-
stvo do leta 2 0 1 8 možnost za 
sklenitev novih poslov v tej 
vrednosti, seveda z izdelki, ki 

Zadovoljni sogovorniki (od leve) Andrej Polenec, 
Kari Erjavec in Janez Bohorič 

bodo za Finsko oziroma šir-
še svetovni trg zanimivi, ena-
ko pa velja tudi za storitve. 
Obisk je minister ocenil kot 
izredno uspešen, saj da kaže 
številne možnosti sodelova-
nja družb v Poslovni skupini 
Sava, kakor tudi Iskratela, na 
kar je kot Kranjčan tudi pose-
bej ponosen. Dodal je tudi, 
da Slovenska vojska s temi 
družbami že uspešno sode-
luje, saj družba Savatech do-
bavlja opremo za zaščito in 
reševanje, Iskratel pa sodelu-
je pri opremljanju ter poso-
dabljanju telekomunikacij-
skih zvez. Sredstva za oprem-
ljanje Slovenske vojske bodo 
po ministrovih besedah rasla 
in že prihodnje leto dosegla 

dva odstotka BDP, in sloven-
sko gospodarstvo mora znati 
to izkoristiti. Poleg pogovo-
rov o možnostih sodelovanja 
v protidobavah na Finsko, o 
poglobitvi sodelovanja pri 
rednem opremljanju vojske, 
je bila dana tudi pobuda za 
sodelovanje družb pri razpi-
sih obrambnega ministrstva 
na področju raziskav in raz-
voja. Zelo konkretni {»govo-
ri ob tej priložnosti ministra 
navdajajo z optimizmom. 

Odpirajo se nove 
priložnosti 

Optimizem ministra za 
obrambo sta v enaki meri 
delila tudi prva moža Save 

Janez Bohorič in Iskratela 
Andrej Polenec. Ocenila sta, 
da bo obisk prispeval k po-
globitvi sodelovanja, pri 
vključevanju v protidobave 
za Finsko pa se bo tako od-
prla vrsta priložnosti tudi za 
promoci jo ponudbe teh 
družb, tudi na ravni meddr-
žavnih stikov in pri vključe-
vanju v opremljanje v obra-
b n e m sistemu Nata. Sava 
poleg sp>ecifične opreme, ki 
jo izdeluje Savatech, razvoj-
nega intelektualnega kapita-
la, v okviru protidobav lahko 
ponudi tudi turistične storit-
ve. Andrej Polenec je pouda-
ril zmogljivosti razvojne 
skupine Iskratela, ki se do-
kazuje v sodelovanju s Sie-
mensom, želijo pa razpršiti 
njen trg. Dobrodošlo je ra-
stoče sodelovanje in povezo-
vanje med S i e m e n s o m in 
Nokio, ki prav sedaj ustanav-
ljata novo divizijo, s čimer se 
odpirajo možnosti posredno 
t u ^ za Iskratel, ki je tudi si-
cer na Finskem našel nove 
partnerje. Precejšnjega po-
mena za Iskratel pa bi bilo 
tudi posodabljanje teleko-
munikacijskih zvez Sloven-
ske vojske po novem IP pro-
tokolu, saj bi osvojitev stan-
dardov Nata pomenila nove 
možnosti in prodajne prilož-
nosti tudi v obrambnih siste-
mih drugih držav članic. 

Telekom začenja z optičnimi omrežji 
Množična gradnja optičnih dostopovnih krajevnih omrežij je največji letošnji projekt Telekoma Slovenije. 

ŠTEFAN ŽARGI 

Ljubljana • V ponedeljek so 
na Telekomu Slovenije obja-
vili, da pričenjajo uresničeva-
ti svoj letošnji največji pro-
jekt, ki bo zaznamoval tudi 
prihodnje desetletje. Odločili 
so se namreč za množično 
gradnjo optičnih dostopov-
nih krajevnih omrežij v teh-
nologiji FTTH (Fiber to the 
Home), gradnjo novih omre-
žij z bakrenimi vodniki pa 
bodo začeli postopoma opuš-
čati. Kot sta na predstavitvi 
povedala Dušan Mitič, pod-
predsednik uprave Teleko-
ma, in član uprave odgovo-
ren za tehnologijo Željko Pu-
Ijič, se bodo na začetku 
usmerili na območja, kjer 
imajo kabelsko kanalizacijo 
že zgrajeno, zato dodatna ze-
meljska dela ne bodo potreb-
na. To so predvsem predeli 
večjih mest, kot so Nova Go-
rica, Ljubljana, Maribor, 
Novo mesto, Murska Sobota, 
Celje, Kranj, Koper in Dom-
žale, pri čemer računajo, da 

Dušan Mitič (desno) in Željko Puljič 

bodo priključih m e d 50 in 
6 0 tisoč uporabnikov. Vred-
nost projekta v letošnjem 
letu je ocenjena na okoli 6 0 
milijonov evrov, do leta 2 0 1 0 
pa naj bi imelo optične pri-
ključke že 3 0 0 . 0 0 0 gospo-
dinjstev. 

Za tehnologijo F T T H , ki 
pomeni, da bodo do naročni-
ka speljali dve optični vlakni, 
so se odločili po temeljitem 
preizkušanju. T o omrežje 

omogoča zelo velike hitrosti 
prenosa podatkov (standard-
no do 1 0 0 Mbit/s, lahko pa 
tudi do 1 Gbit/s), pri čemer 
je treba dodati, da so optične 
povezave večjim poslovnim 
uporabnikom pri Telekomu 
že zagotavljali do sedaj. Na 
hrbteničnem omrežju že za-
gotavljajo hitrosti 1 0 Gbit/s. 
V Telekomu poudarjajo, da 
so optična omrežja primerna 
za vse sedanje in bodoče naj-

sodobnejše storitve, kot so ši-
rokopasovni dostop do Inter-
neta, telefonija, internetna 
televizija, video na zahtevo, 
privatni rekorder na strežni-
ku, intemetne igre, komuni-
kator in za različne večpred-
stavnostne storitve in vsebi-
ne prihodnosti. Če bo naroč-
nik želel, še dodajajo, bodo v 
omrežju omogočili tudi obi-
čajno analogno kabelsko te-
levizijo. Ponudba bo temelji-
la na SiOL-ovi ponudbi in bo 
ob nespremenjenih cenah 
nadgrajena in bogatejša. Do-
sedanji naročniki xDSL stori-
tev bodo na optiko prešli 
brezplačno, ohraniti in še na-
prej nameravajo razvijati sto-
ritve pod blagovno znamko 
SiOL (hčerinsko družbo 
SiOL namreč prav sedaj 
vključujejo v matično druž-
bo). Zaključujejo pa tudi pre-
izkušanje brezžične tehnolo-
gije WiMax, za katero so lani 
dobili koncesijo in ki bo 
omogočala sodobne storitve 
tudi v bolj oddaljenih krajih 
na podeželju. 

NAKIO 

Merkur dobil nov nadzorni svet 

Pretekli teden se je na prvi ustanovni seji sestal nov nadzor-
ni svet družbe Merkur, katerega mandat bo trajal do decem-
bra 2010. Za predsednika so Izvolili Zlatka Kavčiča, za pod-
predsednika pa dosedanjega predsednika Jakoba Piskerni-
ka. Novi nadzorni svet se je seznanil s poslovnim načrtom 
družbe Merkur, d. d., in Skupine Merkur za leto 2007, ki te-
melji na dolgoročni strategiji razvoja Merkurja. Z njenim 
uresničevanjem želi Skupina Merkur postati vodilni trgovec 
v svoji branži v delu jugovzhodne Evrope, na domačem trgu 
pa utrdila prek 30-odstotni tržni delež v mnogih prodajnih 
kategorijah. Poslovni načrt je sicer potrdil nekdanji nadzor-
ni svet na svoji zadnji seji 13. decembra 2006. Š. Ž. 

BLED, MORAVSKE TOPUCE 

Sava Hoteli Bled in Panonske terme 
se bodo predstavili v Bruslju 

Iz Savlnlh družb Sava hoteli Bled in Panonske terme so spo-
ročili, da se bodo od 1. do 14 februarja predstavili v prostorih 
Slovenske hiše v Bruslj u. Predstavitev je namenjena promoci-
ji turistične ponudbe blagovnih znamk Sava Hoteli Bled In Pa-
nonske terme na belgijskem trgu, obenem pa bo pomenila 
tudi pomemben prispevek k povečanju prepoznavnosti Slove-
nije kot privlačne turistične destinacije. Slovenska hiša, ki je 
bila doslej znana kot restavracija s slovensko kulinariko, po-
staja osrednje promocijsko središče Slovenije v Bruslju, saj 
od pričetka januarja v njej deluje tudi novoustanovljeno pred-
stavništvo Slovenske turistične organizacije v Belgiji. Februar-
ska predstavitev Sava Hotelov Bled In Panonskih term je na-
sploh prvi večji promocijski projekt slovenskega turističnega 
gospodarstva v Bruslju, sedežu Evropske unije. Š. Ž. 

LJUBLJANA 

V SAZAS brez sramu do višjih cen 

Obrtna zbornica Slovenije (OZS) je Združenju skladateljev, 
avtorjev in založnikov za zaščito avtorskih pravic Slovenije 
(SAZAS) poslala protest, ker je sprejelo nov Pravilnik o jav-
ni priobčitvi, z veljavnostjo od i . januarja 2007 dalje, pred-
videva pa za okoli 60 odstotkov višje tarife, kot so veljale do-
slej. Zbornica je opozorila, da je vsakršno povišanje cen za-
radi uvedbe evra v Sloveniji nedopustno, obžalovanja vred-
no pa je tudi, da organizacija, ki Ima monopolen položaj na 
slovenskem trgu. Izkorišča določene pravne praznine za dvi-
govanje svojih tarif. Š. Ž. 
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SORA 

Srečanje kmečkih žena 

Čez sto predstavnic tridesetih društev kmečkih in podežel-
skih žena iz ljubljanske regije se je v torek zbralo na tradi-
c iona lnem, že št ir inajstem srečan ju . Tokrat so bile gos-
titeljice članice Društva kmet ic ter žena in deklet na 
podeželju Medvode, ki s o j im s pomočjo medvoške enote 
kmetijske svetovalne s lužbe pripravile zanimiv program. 
Kmetice so si najprej v vasi Dol ogledale spomeniško za-
ščiteno 242 let staro Dolinčkovo hišo z značilno črno kuhi-
njo, nato pa so se zbrale v Sori, v Hiši kulinarike jezeršek, 
kjer je bil po pozdravnih nagovorih podpredsednice društva 
Mihaele Logar, m e d v o š k e g a župana Stanis lava Ž a g a r j a , 
predsednice zveze kmetic Irene Ule in vodje zborničnega 
oddelka za kmečko družino in soc ia lne zadeve Mi lene 
Kulovec še kulturni program. C . Z . 

LETENICE, KRANI, SPODNJA BESNICA 

Izvajanje zahtev navzkrižne skladnosti 

Kmetije morajo za pridobitev subvencij izpolnjevati dvanajst 
standardov s področja varovanja okolja, varne hrane, ravna-
nja s fitofarmacevtskimi sredstvi, registracije in dobrega po-
čutja živali. Da bi se kmetje seznanili 2 zahtevami t.i. navz-
križne skladnosti, bo kmetijska svetovalna služba pripravila 
več predavanj, ki bodo predvidoma štela tudi kot izobraževa-
nje za ukrepe Skop. V ponedeljek ob io . uri bo predavanje v 
domu krajanov na Letenicah, v torek ob 1 0 . uri v sejni sobi 
KGZ Sloga na Primskovem in ob 15.30 v gasilskem domu v 
Spodnji Besnici. Predavala bosta Marija Kalan in Franci Pav-
lin iz Kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj. C. Z. 

LJUBLJANA 

OdloČil bo minister 

Mnenja o tem, koliko velikih zveri naj bi letos odstrelili, so 
deljena. Zavod za gozdove Slovenije predlaga, da bi ob sta-
ležu 5 0 0 do 7 0 0 medvedov odvzeli iz okolja 1 30 živali, od 
tega naj bi jih i o 6 odstrelili, razliko pa naj bi predstavljale iz-
gube. Zavod za varstvo narave meni, da odvzem ne bi smel 
presegati 105 medvedov. Stališča obeh zavodov se razhaja-
jo tudi glede volka. V zavodu z a gozdove ocenjujejo, da je v 
Sloveniji od 70 d o 1 0 0 volkov in da bi jih letos lahko odstre-
lili 15; v zavodu za varstvo narave pa predlagajo odstrel od 7 
do 1 0 volkov. O odstrelu velikih zveri bo dokončno odločil 
minister za okolje in prostor Janez Podobnik. C. Z. 

'C 

r " 
v kratkem prijakujeno 30CX5. novega naročnika na Gorenjski glas. ki ga čaka 
bogata nagrada; danlni bon pri turistični agenciji za 2 osebi v vrednosti 
5 X 104,31 EUR (2 X 25.000 Sri), pet novih naročnikov pred in po tritisočem 
pa lepo presenečenje. Naročite se na Gorenjski glas in poleg 2025 % popus-
ta pri naročnini in mnogih dmgih ugodnostih morda premete tudi nagrado. 

Gorenjski Glas Za vas beleiimo čas 

Nasprotniki "gensice" pridelave 
Gorenjski ekološki kmetje, ki pridelujejo hrano predvsem za lastne potrebe, nasprotujejo pridelavi 
gensko spremenjene hrane. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Strahinj - "Ekološko kmetij-
stvo je v vseh programskih 
dokumentih opredeljeno kot 
prednostna naloga. Tudi na 
Gorenjskem si prizadevamo 
povečati obseg ekološke pri-
delave in predelave," je na 
občnem zboru združenja go-
renjskih ekoloških kmetov 
dejal Branko Ravnik, direk-
tor Kmeti jsko gozdarskega 
zavoda Kranj, in poudaril, da 
bodo vsa ta prizadevanja 
smiselna le, če bodo potroš-
niki pripravljeni za ekološko 
pridelano hrano tudi več od-
šteti. Z a ekološko kmetova-
nje je po Ravnikovem mne-
nju še veliko ovir, ena največ-
jih je pomanjkanje zemljišč, 
ki k m e t i j a m otežuje izpol-
njevanje zahtev o dovoljeni 
obremenitvi. "V težjih pride-
lovalnih razmerah je tržna 
niša za preživetje povezava 
ekološkega kmetijstva s tu-
rizmom. V Slovenij i je vse 
več ljudi pripravljenih ekolo-
ško pridelano hrano tudi 
dražje plačati, v svojo ponud-

Ekološke kmetice z dobrotami z ekoloških kmetij 

bo pa bi jo bolj vključevali 
tudi gostinci, če bi j im ekolo-
ški kmetje zagotavljali redno 
oskrbo," j e dejal tržiški žu-
pan in poslanec Borut Sajo-
vic, prepričan o tem, da spre-
membe zakona o fitofarma-
cevtskih sredstvih in predla-
gani zakon o soobstoju gen-
sko spremenjen ih rastl in z 
drugimi kmet i j sk imi rastli-
nami ne gredo skupaj z eko-
loškim kmetovanjem. "Če bo 

država dovolila pridelavo 
gensko spremenjenih rastlin 
v Sloveni j i , b o m o zavezal i 
cu lo in napisal i : ekološki 
kmetje nekoč in nikoli več," 
je dodal predsednik združe-
nja Štefan Dežman. 

"Zanimanje za nakup eko-
loško pridelane hrane se po-
večuje , ekološke tržnice v 
Ljubljani, na Bledu in v Stra-
hinju so dobro obiskane, žal 
pa ugotavljamo, da sta dobri 

dve tretjini ekološkili kmetij 
samo oskrbnih ali da ponuja-
jo tržne presežke le sorodni-
k o m in znancem," je dejal 
strokovni tajnik združen ja 
Franc Šolar in poudaril , da 
se trženje ekoloških pridel-
kov in izdelkov m a r s i k d a j 

Ponudba klavne živine iz 

ekološke reje je precejš-

nja, v e n d a r jo ekološki 

kmetje za zdaj prodajajo 

po enaki ceni kot živino iz 

konvencionalne reje. 

konča pri registraciji dopol-
nilne dejavnosti . Kupci , še 
zlasti veliki trgovci in proda-
jalne z ekološkimi pridelki, 
so pripravljeni kupovati le od 
kmetov z urejeno registraci-
jo. V združenju bodo tudi le-
tos nadaljevali z "ekoborzo", 
ki bo vsak prvi ponedeljek v 
mesecu. Če bo dovolj prijav, 
bodo v sodelovanju s bneti j-
sko svetovalno službo pripra-
vili tečaj ekološkega kmeto-
vanja za začetnike. 

Draga državna zemljišča 
CVFFO ZAPLOTNIK 

Ljubljana - Vodstv i kmetij-
sko gozdarske zbornice in 
sklada kmet i j sk ih zemlj i šč 
in gozdov sta na ponedeljko-
v e m sestanku izmenjali sta-
l išča o o d n o s u sklada do 
kmetov , o certif ikaci j i goz-
dov in o koncesijah za držav-
ne gozdove. V zbornici ugo-
tavljajo, da so se na nekate-
rih območjih cene skladovih 
zeml j i šč m o č n o povečale. 
Predstavniki sklada so pojas-
nili razloge za povečanje cen 
zemljišč v bližini zazidljivih 
območi j in priporočili kme-
tom veliko ugodnejši dolgo-
ročni zakup. V zbomici me-
nijo, da bi kmeti jam z ome-
jitvami pri rabi zemljišč na 
vodovarstvenih območj ih 

morali zagotoviti nadomest-
na kmeti jska zemlj išča. Na 
skladu s o pojasnili, da zako-
nodaja za to ne predvideva 
s i s temske rešitve in da je 
vsak pr imer treba obravna-
vati posebej . Zborn ica je 
tudi predlagala sk ladu, da 
naj preuči možnost, p o kate-
ri bi gorske in višinske kme-
tije lahko pridobile koncesi-
jo za upravljanje z državni-
m i gozdovi . Predstavniki 
sklada so pojasnili , da so v 
skladu z z a k o n o m podel i l i 
koncesijo za izkoriščanje dr-
žavnih gozdov za dvajset let 
n e k d a n j i m uprav l javcem 
gozdov, to je g o z d n i m go-
spodarstvom oz. n j i h o v i m 
nas lednikom, in da bi bila 
drugačna rešitev možna le s 
spremembo zakona. 

KRANJ 

Zavzeli so se za poenostavitev postopkov 

Komisija za kmetijstvo Mestne občine Kranj, ki jo vodi Bo-
jan Homan, s e je v ponedeljek sestala na prvi seji. V osred-
nji točki dnevnega reda sta ji direktor kranjskega kmetijsko 
gozdarskega zavoda Branko Ravnik in vodja kranjske izpo-
stave zavoda Andreja Teran predstavila razmere v kmetij-
stvu v kranjski občini ter jo seznanila z možnost jo pridobi-
vanja finančnih sredstev v okviru Programa razvoja podeže-
lja za obdobje 2 0 0 7 - 2 0 1 3 . Člani komisije so med drugim 
opozorili na pomen kmetijstva za ohranjanje kulturne kraji-
ne, zavzeli pa s o se tudi za poenostavitev veterinarskih po-
stopkov, postopkov pri "subvenci jskih" in drugih vlogah ter 
za racionalizacijo raznih evidenc. C. Z. 

ŠKOFJA LOKA, ČEŠN)ICA, HOTAVL)E 

O spremembah davčne zakonodaje 

Kmetijska svetovalna služba pripravlja»več predavanj o spre-
membah davčne zakonodaje. Prvo predavanje bo danes , v 
petek, ob 9. uri v gasi lskem domu na Trati pri Škofji Loki, 
drugo v torek ob 9. uri v zadružnem d o m u na Češnjici in 
tretje v sredo ob 9. uri v zadružnem d o m u na Hotavljah. 
Predavala bo mag. Olga Oblak iz Kmetijsko gozdarskega za-
voda Kranj. C. Z. 

AKCIJA FEBRUAR 2007 
C E N J E N E S T R A N K E O B V E Š Č A M O , I p A J E 

PRI NAJVIŠJA CElf it 
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/ P O S E B N A U G 9 0 l ^ O S T : P L A Č I L O t A K O J ! / LESŠJE VAŠE BOGASTVO 
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Prvič napoved za obdavčitev 
obresti od depozitov 
D a v č n i z a v e z a n c i , ki s o lani imel i o d d e n a r n i h d e p o z i t o v pri b a n k a h in h r a n i l n i c a h v e č kot 3 0 0 t i s o č 

to lar jev o b r e s t i , m o r a j o n a j k a s n e j e d o 2 8 . f e b r u a r j a v lož i t i n a d a v č n i u r a d n a p o v e d z a o d m e r o 

d o h o d n i n e o d o b r e s t i . 

CVETO ZAPLOTNIK 

Kranj - Država je predlani 
prvič obdavčila obresti od 
denarnih depozitov pri ban-
kah in hranilnicah. Medtem 
ko so jih davčni zavezanci 
za leto 2005 vpisali v napo-
ved za odmero dohodnine 
kot enega od dohodkov, mo-

Davčni organ bo na podla-
gi napovedi izdal odločbo 
o višini dohodnine od ob-
resti do 31. maja. Medtem 
ko bodo v napovedi vsi 
zneski v tolarjih, bo davek 
preračunan v evre. Plačati 
ga bo treba v 30 dneh. Ob-
davčitev bo dokončna, 
znesek se ne bo všteval še 
v (splošno) napoved za od-
mero dohodnine. 

rajo za obdavfitev lani preje-
tih obresti prvič oddati po-
sebno napoved za odmero 
dohodnine od obresti. Na-
poved morajo vložiti vsi, ki 
so pri bankah in hranilni-
cah, ustanovljenih v Slove-
niji, ter pri bankah in hra-
nilnicah drugih držav članic 
Evropske unije, dosegli lani 
več kot 300 tisoč tolarjev ob-
resti. Poleg obresti od de-
narnih depozitov se v ta 
znesek vštevajo tudi lani do-
sežene obresti iz dolgoroč-
nega varčevanja, vendar le v 
primeru, če se je varčevalec 
ob sklenitvi varčevanja odlo-
čil, da bo davek na obresti 
plačal vsako leto posebej in 
ne šele ob koncu varčevalne-
ga obdobja. V znesek }oo ti-
soč tolarjev se vštevajo tudi 
obresti iz varčevanja po na-
cionalni stanovanjski varče-
valni shemi, razen obresti iz 

varčevalne pogodbe, skle-
njene za deset let, in ob po-
goju, da je varčevalec kasne-
je ni prekinil. 

Napoved morajo vložiti 
sami 

Zavezanci morajo napx3ved 
za odmero dohodnine od ob-
resti oddati na predpisanem 
obrazcu, ki ga lahko natisne-
jo s spletne strani republiške 
davčne uprave (Dursa). Na-
poved morajo izpolniti sami, 
za to pa potrebujejo podatke 
o doseženih obrestih v lan-
skem letu. Banke in hranil-
nice so jih o tem že obvestile. 
Napoved bodo lahko vložili 
po elektronski poti (od 5. fe-
bruarja dalje) preko vamega 
dela spletnega portala eDav-
ki, po pošti ali osebno. Če je 
zavezanec od obresti plačal 
davek že v tujini, mora to na-

vesti v napovedi in ji priložiti 
tudi dokazila o znesku že 
plačanega davka, o osnovi za 
plačilo davka in o tem, da je 
davek dokončen in dejansko 
plačan. 

Znesek obresti nad mejo 
300 tisoč tolarjev bo ob-
davčen po 15-odstotni 
stopnji. Če je nekdo lani 
imel 500 tisoč tolarjev ob-
resti, bo torej plačal davek 
le od 200 tisoč tolarjev, to-
rej 30 tisoč tolarjev davka. 

Kdor ne bo vložil napove-
di, ga čaka globa 200 evrov. 
Če bo v napovedi navedel ne-
resnične, nepravilne ali ne-
popolne podatke in s tem 
spravil davčni organ v zmo-
to, bo plačal od 4 0 0 do 1.200 
evrov globe. 

PREjEU SMO 

SGP Tehniku ne 
gre tako dobro, 
kot se hvali 
novo vodstvo 

Ni dolgo od tega, ko ste v 
Gorenjskem glasu pisali, da 
gre SGP Tehniku, d. d., na 
bolje in plačuje na valuto. To 
slednje ne drži, ker sem oseb-
no vozil gradbene delavce 
SGP Tehnik na delo in z dela 
te skoraj devet let. Doslej je 
dogovor s Tehnikovim vod-
stvom veljal in tudi pogodbe, 
ki smo jih vsako leto sklenili, 
so držale. Sedanje novo vod-
stvo je pa drugačno, m držijo 
se dogovorov, ne držijo se po-
godbe. 

Ne plačujejo računov za 
prevoz delavcev že sedem me-
secev nazaj v leto 2006. 

Ko jih pokličemo po telefo-
nu, se ne odzivajo oz. niso ni-
kakor dostopni. Če jih slučaj-
no dobimo, ostane vse pri ob-
ljubah, človeka imajo tako re-
koč za norca. 

Zato tudi nisem hotel skle-
niti pogodbe za leto 2007. 

Torej, čudno poslovanje, 
kar bi lahko potrdil še kakšen 
upnik, ki bo moral izterjevati 
svoj zaslužek preko sodišča. 

Torej sklepam, da gre SGP 
Tehniku, d. d., z novim vod-
stvom, g. Rjavcem, g. Grab-
cem in g. Mrzlikarjem precej 
slabše kot prej, sicer bi poslo-
vali z nami dosledno, pravič-
no, kot je bilo že prej utečeno 

s prejšnjim vodstvom, ki so se 
držali ustnega in pisnega do-
govora, (pogodb), oziroma se 
bi vsaj držali svojih dogovorov 
in se odzivali na klice. 

Lep pozdrav 

A V T O B U S N I PREVOZI 

Š T E R B E N C 

Pustovanje 
v Kranju bo, 
z Godlarji ali 
brez njih 

v Gorenjskem glasu, ki je 
izšel 26. januarja 2007, je bil 
pod naslovom Godlarjev ne bo 
v Kranj objavljen prispevek, v 
katerem se predstavnik Go-
dlaijev iz Šenčurja pritožuje 
čez Mestno občino Kranj, žu-
pana Damijana Pcmeta in 
organizatorja letošnje pustne 
prireditve Zavod za turizem 
Kranj, češ da jim je sam žu-
pan dal vedeti, da so v Kranju 
nezaželeni. Trditev je osebna 
ocena Milana Sušnika, pred-
stavnika Godlarjev, ki pa ne 
ustreza resnici. 

Ne župan Mestne občine 
Kranj ne organizator nobeni 
pustni skupini ne zapirata 
možnosti za sodelovanje na 
pustni prireditvi v Kranju 17. 
februarja 2007. Vsi, ki želijo 
nastopiti, so dobrodošli, seve-
da pa se morajo za pogoje na-

stopa (še zlasti jinančne) do-
govoriti z organizatorjem. Fi-
nančna sredstva so za vsako 
prireditev omgena in v danih 
okvirih je znesek 6jO evrov 
neto največ, kar lahko ponudi 
skupini poleg vseh drugih 
stroškov na prireditvi. Po 
praksi iz preteklih let verja-
memo. in to so Godlarji tudi 
potrdili avtorju zapisa Simo-
nu Šubicu, da so pričakovali 
trikrat višje plačilo. Ne glede 
na morebitne komercialno-
profitne želje, smo pri finan-
ciranju prireditve dolžni osta-
ti v finančnih okvirih, ki jih 
dopušča občinski proračun. 
To pa ne pomeni, da določe-
na pustna skupina, v tem pri-
meru Godlarji, na prireditvi 
ni zaželena. 

Letos je prireditev postavlje-
na v staro mestno jedro, karje 
vse v prid oživitve dogajanja v 
mestnem jedru. Zaradi speci-

fičnosti prevoznosti mestnega 
jedra vozila ne smejo presega-
ti teže 3,5 tone (pogoji Mestne 
občine Kranj za uporabo ze 
obnovljenega dela Prešernove 
ulice in Maistrovega trga) in 
standardne širine, ker tega ne 
omogoča širina ulic v mest-
nem jedru, kar so predvsem fi-
zični pogoji in ne nemogoči 
pogoji kot navajajo Godlarji. 
Organizator je skupini ponu-
dil promocijo in predstavitev 
sprevoda Godlarjev v Šenčur-
ju, kjer bo mogoče videti tudi 
ostale vozove, ki v Kranju ne 
bodo sodelovali. 

Sodelujoči se povsem sami 
odločijo, ali jim finančni in 
prostorski pogoji sodelovanja 
ustrezajo ali ne. Godlarji so 
se, kot kaže, odločili, da jim 

ne. To pa ne pomeni, da pust-
nega rajanja v Kranju ne bo 
ali da bo na manj kakovostni 
ravni. 

Program bo potekal na več 
lokacijah od Maistrovega trga 
do Prešernovega gledališča in 
bo namenjen različnim gene-
racijam, od najmlajših do 
najstarejših. Za najmlajše bo 
izpred Prešernovega gledališ-
ča od 10. ure potekal anima-
cijski program in delavnice, 
na katerih bodo lahko izdelo-
vali maske in se tudi našemi-
li. Obiskovalci se bodo lahko 
od 10. ure dalje na Glavnem 
trgu zabavali ob glasbeno 
animacijskem programu ter 
nagradnih igrah. 

V sprevodu bodo sodelovale 
etnografske pustne skupine, 
najmlajši iz kranjskih vrtcev 
in šol ter druge gostujoče pust-
ne skupine. Sprevod se bo za-
čel predvidoma ob 11. uri na 
relaciji most čez Kokro-
Prešemovo gledališče-Glavni 
trg (kjer bo tudi predstavitev 
na odru)-Prešernova ulica-
Maistrov trg. 

Na pustno rajanje so torej 
dobrodošle vse pustne skupine 
in posamezniki, ki lahko na 
varen način pripomorejo k 
programu Pustnega rajanja. 
Predvsem želimo Kranj posta-
viti na zemljevid Evropskih 
karnevalskih mest, ki pred-
stavljajo tako etnograjike pust-
ne skupine kot tudi ostale. 

M E N D I KOKOT, 

stiki z javnostmi Mestne 
občine Kranj 

in Zavod za turizem 
Kranj 

"Glasovanje" z nogami 
CVETO Z A P L O T N I K 

Ljubljana - Minister za fi-
nance Andrej Bajuk se je v 
ponedeljek v Bruslju udele-
žil zasedanja Evroskupine, v 
torek pa še zasedanja Sveta 
za gospodarske in finančne 
zadeve (Ecofin), na katerem 
je poročal o prevzemu evra v 
Sloveniji. "Skoraj mesec dni 
po uvedbi evra lahko zatr-
dim, da je bil prehod na 
novo valuto uspešen," je de-
jal minister. 

Zdaj, po uvedbi evra, je 
glavna naloga preprečiti ne-
upravičene podražitve izdel-
kov in storitev. Podatki kaže-
jo, da so se že decembra cene 
v nekaterih dejavnostih ne-
upravičeno zvišale, vendar 

pa stanje po mnenju minis-
tra Bajuka ni alarmantno, saj 
vlada in potrošniške organi-
zacije poskušajo preprečiti 
podražitve z različnimi ukre-
pi, predvsem z obveščanjem 
potrošnikov, označevanjem 
cen v tolarjih in evrih in s 
črno listo. "Mislim, da ima-
mo neko mrežo ljudi, ki de-
jansko pazijo na cene in ob-
veščajo javnost o tem, kje se 
zvišajo. Vedno obstaja mož-
nost, da ljudje glasujejo s 
svojimi nogami in odidejo v 
sosednjo trgovino, če jim 
cena v prvi ni všeč," je dejal 
Bajuk in dodal: "Trgovci in 
podjetniki morajo razumeti, 
da se cene ne določajo samo 
po ponudbi, ampak tudi po 
povpraševanju." 

KKANJ 

Pocenitev naftnih derivatov 
V torek so se v skladu z vladno uredbo spet spremenile 
maloprodajne cene naftnih derivatov, tokrat so se vse zni-
žale. 95-oktanski motorni bencin se je pocenil za poldrugi 
cent (3,60 tolarja), na 0,925 evra (221,70 tolarja) za liter, 
98-oktanski bencin pa za 1,8 centa (4,30 tolarja), na 0,934 
evra (223,80 tolarja). Cena dizelskega goriva se je znižala 
za pol centa (1,20 tolarja), na 0,887 evra (212,60 tolarja). 
Za liter kurilnega olja je po novem treba odšteti 0,524 evra 
(125,6 tolarja) ali 0,7 centa (1,70 tolarja) manj kot pred po-
cenitvijo. C. Z. 

Gotenlsta cesta 19, 4240 RADOVUlCA. telefon 04/537 23 00, faks 04/531 46 84 

Številka: 1001-10/2007 
Datum: 30. 1. 2007 

Vskladus56, in 1, odstavkom 58. člena Zakona o javnih usluž-
bencih (ZJU-UPB2, Ur. list RS, št. 32/06) župan Občine 
Radovljica objavlja 

JAVNI R A Z P I S 
za zasedbo strokovno tehničnega delovnega mesta: 

1. POSLOVNI SEKRETAR IV. (m/ž) 
Delovno mesto je opredeljeno kot strokovno tehnično delovno 
mesto in se bo opravljalo v kabinetu župana Občine Radovljica, 
za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. 

Zahtevani pogoji so: 
- višja strokovna izobrazba dnjžboslovne ali ekonomske smeri, 
- najmanj eno leto delovnih izkušenj, 
- državljanstvo Republike Slovenije, 
- znanje tujega jezika EU, 
- poznavanje uporabe računalniških programov, 

Okvirna vsebina del in nalog: 
- opravljanje tajniških opravil iri pisarniškega poslovanja za 

župana, vodjo kabineta in direktorja OU, 
- opravljanje tajniških oz. administrativno tehničnih opravil za 

občinski svet, 
- vodenje operativnih evidenc in se/namov, 
- koordiniranje poslovnih stikov ter samostojno pripravljanje in 

organizacija sestankov, 
- dokumentiranje, arhiviranje zadev za kabinet župana, 
- vodenje in skrb za arhiv reprezentance župana in poslovnih 

daril, 
- pomoč pri protokolarnih opravilih za kabinet župana. 

Kandidate/ke vabimo, da pošljejo pisne prijave s kratkim življe-
njepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev oziroma pisne 
izjave o izpolnjevanju pogojev, najkasneje v 15 dneh od dneva 
objave na naslov: 
Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, s 
pripisom "Prijava na javni razpis za zasedbo delovnega mesta". 
O izbiri bodo kandidati/ke obveščeni v 8 dneh po opravljeni izbiri. 
Dodatne informacije o izvedbi javnega razpisa lahko dobite pri 
Poloni Zalokar, tel.: 04/537-23-08. 

JANKO S. STUŠEK 
ŽUPAN 

Ji 

mailto:cveto.zaplotnilc@g-glas.si
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petek, 2. februarja 2007 

HALO - HALO GORENJSKI GLAS 
telefon: 04 201 42 00 

Niioiili) H objivo spititmimo p« ititfong M/201-<!-l)0. talnii M/J01-4M3 ali osebno ni ioisovi 1 
1 Kranju o/, po poMi • do poneddika m fetiilu do M.DO ute! Cena In ponudb v rubriki: Utcdno ugodna. 

janež Rozman s.p. - Rozman bus, Lancovo 91,4240 Radovljica 
Tel.: 04/53 IS 249. F3x: 04/53 <>4 230 
TRST 8. 2.; MADŽARSKE TOPLICE - PUSTOVANjE 15. 2. do 18. 2., 
5. 3. do 11. 3., 22. 3. do 25. 3.; LENTI 31. 3, 

KULTURNO DRUŠTVO LOSKI ODER, SPODNI T R C 14, 4220 
SKOFJA LOKA 
3. 2. ob 10. uri M. Mileinski in R. Mužan: KORENČKOVA SONATA, 
režija: M, Milčinski, sobotna matineja, za IZVEN 

OBVESTILA O DOGODKIH OBJAVL)AMO V RUBRIKI 
GLASOV KAŽIPOT BREZPLAČNO SAMO ENKRAT. 

PRIREDITVE 

v knjižnicah za otrol<e 
Jesenice - Na otroškem oddelku jeseniške knjižnice bo ust-
varjalna delavnica v ponedeljek, 5. februarja, od 16. do 17.30. 

Stand Up Prešo 
Jesenice - Mladinski center Jesenice ob kulturnem prazniku 
v počastitev Francetu Prešernu pripravlja "Stand Up Prešo". 
Mladi imate možnost, da pesmi slovenskega pesnika inter-
pretirate po lastnem navdihu. Vabijo v torek, 6. februarja, ob 
17. uri v dvorano MCJ na Kejžarjevi 22. 

Tekmovanje v veleslalomu 
Gozd Martuljek - Planinsko društvo Gozd Martulk vabi vse 
svoje člane na tekmovanje v veleslalomu v nedeljo, 4. feb-
ruarja. Start bo ob 10. uri na žičnici v Gozd Martuljku. 
Zaželene zadnje prijave po telefonu 031/532 963 v nedeljo 
do 8.30. 

[ 
PROSTA D E L A ŠTUDENTJE, DUAKI 

Folklorni in glasben večer 
Predoslje - Jutri, v soboto, 3. februarja, FS Iskraemeco vabi 
na folklorni večer pod naslovom Včash' je luštn' blo ... zdaj 
pa bo prav tako ... Predstavile se bodo otroška, mladinska, 
članska, 40+ in tamburaška skupina FS Iskraemeco. V 
nedeljo, 4. februarja, pa bodo na glasbenem večeru 
nastopile skupine Čuki, Atomik Harmonik, Svetlin, Besniški 
kvintet, Venček slovenskih fantov in Veseli svatje. 

IZLETI 

Pohod prijateljstva okoli Ljubljane 
Žirovnica - Pohodna sekcija Društva upokojencev Železni-
ki vabi svoje člane v torek, 6. februarja, na pohod po poti 
prijateljstva okoli Ljubljane - tretji del. Odhod avtobusa bo 
ob 8. uri iz Žirovnice, avtobus bo ustavljal na vseh posta-
jah do Begunj. Prijave sprejema Mici Legat, mobi št.: 

040/737 562. 

Pohod na Dobrčo 
Gozd Martuljek - Planinsko društvo Gozd Martulk vabi svo-
je člane na pohod na Dobrčo (1634 " i ) v četrtek, 8. februar-
ja. Odhod bo ob 7. uri izpred penziona Špik v Gozd Mar-
tuljku. Z osebnimi avtomobili se boste peljali do Brezij pri 
Tržiču. Zmerne hoje bo za 5 do 6 ur. Prijave in informacije 
do srede, 7. februarja, po tel.: Majda 051/336 635, Sara 
041/554 014, Renata 031/532 963. 
Po poteh Cankarjeve matere 
Kranj - Pohodniki kranjskih upokojencev vabijo v četrtek, 8. 
februarja, na pohod po poteh Cankarjeve matere. Odhod 
posebnega avtobusa bo ob 8. uri izpred hotela Creina. Pred-
viden čas hoje bo od 3 do 4 ure. Prijave z vplačili sprejemajo 
v društveni pisarni do ponedeljka, 5. februarja, do 10. ure. 

Društvo upokojencev Tržič vabi 
Tržič - Društvo upokojencev Tržič vabi na naslednje izlete oz. 
letovanje: 15. do 18. februarja bo letovanje v Izoli, 10. marca bo 
izlet v Posavje s praznovanjem dneva žena, 22. marca pa vabi-
jo na popoldanski kopalni izlet v terme Snovik. 

Nočni pohod do Valvasorjevega doma 
Radovljica - Planinsko društvo Radovljica organizira 10. feb-
ruarja že n. nočni pohod do Valvasorjevega doma. Start po-
hoda bo ob 19. uri s parkirišča v Završnici. Organiziran pohod 
bo trajal predvideno do 23. ure. Priporočljiva je zimska oprema 
• primerna obutev, topla obleka in baterijska svetilka. 

Tržič - Planinsko društvo Tržič vabi v soboto, 10. februarja, 
na nočni pohod do Valvasorjevega doma (1181 m). Odhod 
posebnega avtobusa ob 17.30 izpred OŠ Tržič. Prijave in in-
formacije do četrtka, 8. februarja, po tel. 5971 536. 

Na veselo pustovanje 
Žabnica, Bitnje - Društvo upokojencev Žabnica-Bitnje vabi 
na veselo pustovanje, ki bo v torek, 20. februarja, v Gostilni 
Kovačič v Štorovju. Odhod bo ob 14. uri izpred vseh avto-
busnih postaj iz smeri Kranj. Vpisovati bodo začeli v 
ponedeljek, 5. februarja, in bodo vpisovali vsak dan od 13. do 
15. ure (do zasedbe dveh avtobusov) in sicer po tel.: 2311 932 
- Mara Pečnik. Plačati pa morate najkasneje do 10. februar-
ja-

Na izlet ob mesečini 
Slovenski Javornik, Koroška Bela - Planinsko društvo PD Ja-
vornik Koroška Bela vabi jutri, v soboto, 3. februarja, na izlet 
ob mesečini. Povzpeli se boste na enega izmed lažje 
dostopnih vrhov v Karavankah, zbor udeležencev pa bo ob 
15. uri pred Kulturnim domom na Javorniku. Informacije in 
prijave po tel. 051/311 226 (vodnik L. Markež). 

Izlet na Zasavsko sveto goro 
Šenčur - Turistično društvo Šenčur organizira v nedeljo, i i . 
februarja, planinski izlet na Zasavsko sveto goro (Zagorje-
Čolnišče-Pleše-Zasavska sveta gora-Klenik (Slemšek)-
Vače). Skupne zmerne hoje bo do 4 do 5 ur. Odhod avto-
busa bo ob 7. uri izpred pošte Ženčur. Informacije in pri-
jave z vplačilom zbira do petka, 9. februarja, Franci Erzin, 
tel. 041/875-812. 

OBVESTILA 

občni zbor Planinskega društva Iskra 
Kranj - Letni občni zbor Planinskega društva Iskra Kranj bo 
danes, v petek, 2. februarja, ob 18. uri v Restavraciji Reina 
(bivša Iskra) v Savski loki v Kranju. 

Občni zbor P G D Križe 
Križe - Prostovoljno gasilsko društvo Križe vabi na občni 
zbor, ki bo jutri, v soboto, 3. februarja, ob 18. uri v dvorani 
kulturnega doma v Križah. 

Občni zbor P G D Duplje 
Duplje - Prostovoljno gasilsko društvo Duplje vabi na občni 
zbor, ki bo jutri, v soboto, 3. februarja, ob 19. uri v dvorani 
Gasilskega doma Duplje. 

Tečaj za turistične vodnike 
Kamnik - Agencija za razvoj turizma in podjetništva v obči-
ni Kamnik vabi na tečaj za turistične vodnike po Kamniku in 
sosednjih občinah, ki bo potekal ob vikendih, s pričetkom v 
soboto, 17. februarja, ob 8. uri v prostorih Turistično infor-
macijskega centra, na Glavnem trgu 2. Prijave zbirajo do 
srede, 14. februarja. Dodatne informacije na info@kamnik-
tourim.si ali 01/831 82 50. 

Društvo upokojencev Žirovnica obvešča 
Žirovnica - Društvo upokojencev Žirovnica obvešča ljubitelje 
smučanja, da je na smučišču v Mojstrani možno smučati z 
izkaznico društva za 4 evre vsak četrtek od 13. ure. Ljubitelje 
hoje in teka na smučeh pa obveščajo, da bo prikaz osnovnih 
prvin vsako sredo od 10. do 12. ure na bregu ob avtocesti. Za 
dodatne informacije lahko pokličete po tel.: 480 11 93. 

Dan odprtih vrat Mega centra 
Kranj - Društvo upokojencev Kranj obvešča svoje člane, da 
bo imel Mega center Kranj na Savski cesti 34 v petek, i5. feb-
ruarja, ob 10. uri Dan odprtih vrat. 

Valentinovi delavnici za otroke 
Kranj - Primskovo - Brezplačni otroški Valentinovi delavnici 
bosta v Ustvarjalnem ateljeju na Primskovem, Kurirska pot 
27, v torek, 6., in naslednji torek, 13. februarja, vsakič ob 17. 
uri. Pokličite po tel.: 041/286 155. 

Delavnica Feng Shui 
Radovljica - V torek, 6. februarja, ob 18. uri bo na Ljudski 
univerzi Radovljica brezplačna predstavitvena delavnica 
Feng shui. Za dodatne informacije pokličite 537-24-12. 

PREDAVANJA 

Osupljive najdbe 
Kranj - Društvo prijateljev Sv. pisma nadaljuje z avdiovizual-
nimi predavanji Osupljive najdbe v Gimnaziji Kranj, učilnica 
9. Jutri, v soboto, bo ob 9. uri na sporedu predavanje: Kaj je 
in čemu milost? Predaval bo Zmago Godina. Vstopnine ni. 

Novosti pri zdravljenju osteoporoze 
Cerklje - Krajevna organizacija Rdečega križa Cerklje in 
Društvo bolnikov z osteoporozo Kranj vabita občane v 
torek, 6. februarja, ob 18.30 na predavanje Novosti pri 
zdravljenju osteoporoze. Predavatelj bo doc. dr. Tomaž Koc-
jan, predavanje pa bo v prostorih Občine Cerklje. 

PREDSTAVE 

Marjeta in ljubimci 
Gorjuše - Gledališka skupina kulturnega društva z Brezij 
gostuje v dvorani gasilskega doma s komedijo Marjeta in 
ljubimci v nedeljo, 4. februarja, ob 15. uri. 

Mož moje žene 
Sveti Duh - Jutri, v soboto, 3. februarja, ob 19.30 bo v Kul-
turnem domu v Sv. Duh gostovalo gledališče G O M L iz 
Ljubljane s komedijo Mož moje žene. Nastopila bosta igral-
ca Ivo Ban in Iztok Valič. Predprodaja vstopnic na KS Sv. 
Duh in LTO Blegoš. 

O S M R T N I C A 

Sporočamo žalostno vest. da nas je v 73. letu starosti 
nepričakovano, po daljši bolezni, nenadoma, prezgodaj, 

za vedno zapustila žena, sestra in teta 

A N I C A R E V E N 
Od drage pokojnice se bomo poslovili v nedeljo, 4. febni-

arja 2007 . ob 15. uri na pokopališče na Dobračevi pri 
Žireh. Žara pokojnice bo v poslovilni vežici 

v soboto od ure dalje. 

Žalujoči: mož Vinko, brat Janko, sestre Ivanka, Marica, 
Slavka in Jožica z družinami 

Žiri, Kladje, Koper, Ilirska Bistrica 

Rciclio Triolov 
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G o r e n j s k a 96 M H z 
R A D I O Z A R A D O V E D N E 

LOTO 
Rezultati 9. kroga - 31.1. 2007 

5, 6,16. 23, 33, 36, 39 in 34 
Lotko: 5. 3.1,1, 4. 9 

Predvideni sklad 10. kroga za Sedmico: 
115.000 EUR / 27.558.600 SIT 

Predvideni sklad 10. kroga za Lotko: 
55.000 EUR / 13.180.200 SIT 

Mlinska ul. 1. Maribof, PE T r ž i t 
Ste Marie Aux Mineš 9/a 

Telefon; 592 59 49, 030/30 20 11 

STANOVANJA PRODAMO 
KRAN) • Soriijevo naselje, enosobno. 
41,50 m2, II./3,1.1.1968, skrajna lega 
bloia v naselju, obnovljeno in opremlje-
no v cek)ti. Cena: 85.545 EUR (20.5 mio 
SIT). 
TRŽIČ • Ravne, enosobno, 45.50 m2, 
VP/4.1.i. 1986. Cena: 60.924,72 EUR 
(14,6 mio SIT). 

KRAN) - Šorlijevo naselje, dvosobno. 
54.13 m2, VII./9, l.i. 1971. Cena: loi.ooo 
EUR (24.203.64 SIT) 
KRANJ - Planina I, dvosobno, 70,26 m2. 
III./4, l.i. 1974. vzdiževano, odprt po-
gled. Cena: 102.236,69 EUR (24,5 mio 
SIT). 
KRAN). Planina I, dvosobno. 63,10 na, 
IV./7,1 i. 1978, delno obnovljeno, vzdr-
ževano. Cena: 104.300 EUR (24.994,45 
sn). 
TRŽIČ - mesto, dvoinpolsobno, 67 m2. 
II. nad., obn. I. 2000, takoj vseljivo. 
Cena: 64.680.35 EUR (15,5 mio SIT). 
LESCE. trisobno, 60 m2 v mansardi sta-
novanjske vile, obnovljeno v cekiti L 2002, 
terasa 18 m2, vrt, nadstrešek za avto. 
Cena: 110.582,54 EUR (26,5 mio Sfl). 
TRŽIČ • trisobno, dvoetažno, 74.85 m2, 
l+M, terasa vskali, obnovljeno v ceted I 

2005. Cena: 85.545 EUR (20.5 mio SfT). 
TRŽIČ • Pot na Zali Rovt. trisobno, dvo-
etažno, 87,05 m2. VP in I. nad, l.i. 1947, 
obnovljeno. Cena: 73.026.20 EUR {17.5 
mio SIT). 
HIŠE PRODAMO 

BRrTOF PRI KRANJU - dvostan, hiSa v 
sklopu dvojčka. III. gr. faza. cca. 250 m2 
biv. povriine, parcela cca. 500 m2. 
Cena: 149.808 EUR (35,9 mio SIT). 
BISTRICA PRI TRŽICU - stan. hiSa, 
nronuina. v naselju več montažnih hiS, 
113 m2 biv. površine, parcela cca. 400 
m2. U. 1960, skoraj v celoti obnovljena 
1.2006. vsdjiva ukoj. Cena: 160.657,65 
EUR (38,5 mio srt). 
RADOVLJICA. center, dvusUitiuvanjska 
hiša. cca. 300 m2 biv. povriine v treh 
etažah, parcela 896 mz, l.i. 1965, obnov. 
Ijena 1.1995. Cena: 404-773.83 EUR (97 
mio SIT). 

KOKRICA PRI KRANJU - dvostan. hUa, 
160 m2 biv. pov., parcela 524 mz, I i 
1957, obnovljena, urejeno naselje, regi-
striran poslovni prostor. Cena: 179450 
EUR (43.003.398 SIT). 
PARCELE PRODAMO 
LANCOVO • 3 zazidljive parcele. 676 
m2. 679 mz in 1.050 mz. Cena: 90 
EUR/m2 (21.567,6 SIT/m2). 
ZALOG PRI CERKLJAH . zazidljiva par. 
cela, na katen sto|i bivalna brunarica. 
530 m2, ravna, sončna. Cena: 69.688 
EUR (16,7 mio SfT). 
PODNART - zazidljiva parcela, 1.142 
m2, ravna, sončna, pravokotne oblike. 
Cena: 70 EUR/m2 (16.774.8 Srr/m2). 

I S 
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Lešniki 
BORIS B E R G A N T 

Lešniki so zelo hranljivi in 
najslajši med oreščki. Naj-
boljši lešniki vsebujejo vse 
elemente potrebne človeške-
mu telesu: maščobe, belja-
kovine in ogljikove hidrate. 
Največ imajo maščob in za-
radi teh ter večinoma škrob-
natih ogljikovih hidratov so 
lešniki zelo bogati z energi-
jo. Zaradi takšne sestave 
nam lešniki pomagajo urav-
notežiti pomanjkanje v pre-
hrani in uravnavati metabo-
lizem. Po nekaterih virih naj 
bi bile v lešnikih tudi snovi, 
ki dvigujejo potenco. Nabe-
remo jih lahko v gozdu ne-
posredno z grma ali pa s tal. 
Slednji način je boljši, saj so 
sadeži, ki sami padejo na da, 
bolj zreli ter tako kakovost-

nejši. Nabiranju sledi čišče-
nje in sušenje. Zaradi pove-
čanja kakovosti lešnikovih 
sestavin sadeže zelo pogosto 
pražimo v pečeh na 120 sto-
pinj Celzija za 30 minut. V 
trgovinah jih lahko kupimo 
v lupini, za trajno hranjenje 
v naravni embalaži, lahko pa 
so že oluščeni in celo praže-
ni ter zmleti. V vsakem pri-
meru jih hranimo na suhem 
in hladnem mestu, oluščene 
v dobro zaprtih posodah. 
Uživamo jih lahko presne, 
najbolj okusni in aromatični 
pa so praženi, ki pa na žalost 
premorejo le del hranilnosti 
surovih. Lahko jih zmeljemo 
ali sesekljamo in uporabimo 
za kolače ter sladice, vendar 
pa so zelo okusni tudi v pi-
kantnih jedeh. Dodajamo jih 
solatam, praženim jedem. 

testeninam in celo ribam, ta 
kombinacija pa je bila že v 
prazgodovini zelo pomem-
ben vir moči in energije. 

Lešnikova solatna 
polivka 

Za 4-5 oseb potrebujemo: 1 
rezino opečenega toasta, j žlic 
belega vinskega kisa, 2 žlici 
vode, 15 dag oluščenih lešni-
kov, 5 žlic najboljšega oljčnega 
olja, 2 žlid sesekljanega peter-
šilja, sol in sveže mlet poper. 

Toast zdrobite v skodelico 
in ga prelijte s kisom ter 
vodo. Lešnike poparite z vre-
lo vodo in jih olupite ter jih 
skupaj s peteršiljem čim bolj 
drobno zmeljite v mešalni-
ku. Dodajte še namočen to-
ast, vse skupaj zmeljite v 
gladko zmes in med meša-
njem prilijte še oljčno olje 
ter sohte in popoprajte po 
okusu. Ta polivka je odlična 
za vse vrste solat, še posebej 
pa se prilega solatam s teste-
ninami, piščancem in z riba-
mi. 

Testenine s paradižnikovo 
• lešnikovo omako 

Za 4 osebe potrebujemo: 50 
dag najljubših testenin, 35 dag 
pelatov, 1 šopek sveže bazilike, 
J stroke česna, 10 dag opaije-
nih in olupljenih lešnikov, 2 
žlici najboljšega oljčnega olja, 
sol, sveže mlet poper in nari-
ban parmezan po okusu. 

Testenine skuhajte al den-
te v slanem bopu in jih od-
cedite. Medtem v električ-
nem mešalniku čim bolj 
drobno zmeljite lešnike sku-
paj z olupljenim česnom, 
dodajte pelate, baziliko in 
oljčno olje ter zmeljite v 
gladko omako. Tako priprav-

ljeno omako solite in popo-
prajte po okusu, jo zavrite v 
večji posodi ter primešajte 
kuhane testenine. Po okusu 
potresite s parmezanom po-
tem pa takoj na mizo. 

Pečena jabolka z lešniki 

Za 4 Qsebe potrebujemo: 4 
manjša jabolka, 1 žlico masla, 
3 žlice grobo sesekljanih lešni-
kov in 2 žlici rjavega sladkoija. 

Jabolka olupite, odstranite 
peščišče in jih narežite na 
kolobarje. V ponvi razpustite 
maslo in na njem opedte ko-
lobarje jabolk. Opečene ko-
lobarje prelagajte na krož-
nik. Na preostalem maslu 
popražite sesekljane lešnike, 
dodajte sladkor in malo vode 
ter dobro prevrite, da dobite 
gostljato omako. Tako pri-
pravljeno omako prelijte 
prek jabolčnih kolobarjev, 
razdelite po krožnikih in ta-
koj postrezite. 

Lešnikov parfait 
z medom 

Potrebujemo: 20 dag olušče-
nih lešnikov, 0,5 1 sladke sme-
tane, 4 jajca, 6 žlic sladkoija 
in 2 žlici medu. 

Lešnike prepražite na vro-
či ponvi ter jih čim bolj drob-
no zmeljite. Smetano slepi-
te, jajčne rumenjake skupaj 
s tremi žlicami sladkorja ste-
pite v penasto zmes in iz be-
ljakov stepite trd sneg ter 
mu vmešajte preostale tri žli-
ce sladkorja. Vse sestavine 
med sabo narahlo zmešajte, 
s tem napolnite poljuben po-
dolgovat model in čez noč 
zamrznite. Ko postrežete, 
zvrnite iz modela, narežite 
na rezine in obrizgajte s ste-
peno sladko smetano. 

ZELENO IN CVETOČE v -ii!> » 

ICOR PAVLIČ 

Hijacinte 
Najbolj dišeče čebulnice 

pomladi so hijacinte. V več 
barvah privabljajo čebele in 
tudi poglede občudovalcev 
na svoje razkošne cvetove. 
Ker jih zadnja leta gojimo 
tudi posajene v posode, nam 
že sredi zime lahko zacvetijo 
v naših domovih. Nekateri 
postavijo čebulice v vaze z 
vodo tako, da je polovica v 
vodi, zgornji del pa na su-
hem in v nekaj tednih bo iz 
čebulice pognal cvet. Lahko 
pa jih posadimo v lonček in v 
stanovanju bo hitro zacvete-
la. Hijacinte prihajajo iz sre-
dozemskih dežel, so čebulni-
ce, ki posajene na cvetlične 
grede uspevajo dolga leta. Le 
če jih dolgo ne presadimo, se 
izrodijo, kot pravimo po do-
maČe. To pomeni, da cvetni 
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storž ni več tako bogat, am-
pak je vse redkejši. Cvetovi so 
modri, beli, rumeni, rožnati, 
rdeči. Gojimo jih kot prezim-
no trdne čebulnice, kot tuli-
pane in narcise. Če pa jih si-
limo, cvetijo že pozimi. Po-
nekod so vzgojili že višje sor-
te, tam do 30 centimetrov, 
običajno so visoke do 15 cen-
timetrov. Sorte se razlikujejo 
predvsem po barvi cvetja, 
manj po času cvetenja. Kup-
ljene čebulice posadimo v 
posodo septembra. Prvo po-
mlad so navadno cvetna ste-
bla sploščena, grozdi pa 
mnogocvetni. Naslednja leta 
pa se stebla odebelijo, cvetov 
pa je v grozdu vse manj. Za 
zimsko sajenje hijadnt pa v 
trgovinah dobimo preparira-
ne čebulice. Te so obdelane 

^ 
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na poseben toplotni način. 
Tudi te posadimo v jeseni, 
navadno v posebne kozarce. 
Najugodnejša temperatura je 
od 10 do 15 stopinj Celzija. 
Najprej jih pokrijemo, da v 
temi odženejo poganjke do 

štiri centimetre visoko, od te-
daj naprej pa naj bodo na 
svetlobi in na temperaturi do 
23 stopinj Celzija. V tem 
času vam bodo že lahko na-
mesto pomladnega šopka 
cvetele hijacinte v vazi. 

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

Tedenski jedilnik 

Nedelja - Kosilo: goveja juha z vlivanci, pečen piščanec s po-
pečeno svežo rdečo in zeleno papriko, toast, ocvrti jabolčni 
obročki; Večerja: riževa solata, marinirani jajčevci, sir. 
Ponedeljek - Kosilo: zeljna juha, govedina iz juhe v omaki iz 
bučk, skutni svaljki, rdeča pesa v solati; Večerja: osličevi fi-
leji po pariško, radič s fižolom, kruh. 
Torek - Kosilo: pikantni goveji golaž, polenta, mešana sola-
ta; Večerja: krompirjeve palačinke, zeljna solata s fižolom. 
Sreda - Kosilo: svinjina z zelenjavo v enolončnici, torta iz pa-
lačink z marelično marmelado; Večerja: grah s smetano v 
omaki, pire krompir, motovileč v solati. 
Četrtek • Kosilo: ješprenj z zelenjavo in svežimi svinjskimi 
parkeljci, kruh, sadna kupa; Večerja: krompirjevi zrezki, ku-
hana cvetača v solati. 
Petek - Kosilo: porova kremna juha, pečene sveže skuše, 
krompirjeva solata; Večerja: ajdova kaša s suhimi gobami, 
mleko, drobno pecivo. 
Sobota - Kosilo: svinjina s svežo papriko in brstičnim ohrov-
tom, krompir v koscih, jabolčna pita; Večerja: pečenice s kis-
lim zeljem, kruh 

Svinj ina s svežo papriko in brstičnim ohrovtom 

Za 4 osebe potrebujemo: 50 dag nemastnega svinjskega meso, 1 
kg brstičnega ohrovta, 3 sveže paprike, 1 čebula, 1 jušna kocka. 
Meso narežemo na kocke in ga dušimo s sesekljano čebulo. 
Ko se čebula začne razpuščati, dodamo na rezance nareza-
no papriko, malce podušimo in zalijemo s toliko vode, da je 
meso pokrito. Dušimo, dokler meso ni skoraj povsem kuha-
no, nato dodamo brstični ohrovt, solimo, dodamo jušno 
kocko in skuhamo do konca. 

Krompirjevi zrezki 

Za 4 osebe potrebujemo: 4 velike krompirje, sveža ali suha di-
šavna zelišča, 2 stroka česna ali pol čebule, 2 Jajci, sol, poper; 2 
do 3 žlice masla ali margarine za peko. 
Krompirje olupimo, umijemo in na drobno nastrgamo v po-
sodo. Stepemo jajci, dodamo strt česen ali sesekljano čebu-
lo, sesekljan svež peteršilj, po ščepec suhega majarona, še-
traja ali luštreka, sol in poper, zmešamo in zlijemo na krom-
pir. Maso dobro premešamo in oblikujemo okrogle ploščke. 
v večji ponvi segrejemo maščobo in na njej spečemo hrus-
tljave krompirjeve zrezke. Ponudimo še vroče. 

VPIS v JOGO 
JOGA CENTER V KRANJU 

VPISUJE v ZAČETNO VADBO 
vsak torek in četrtek od 18.30 do 20h. 

PRVA V A D B A bo v četrtek, 
15. februaija 2007, od 20. do 22. ure. 

Dnevi odprtih vrat in brezplačna vadba 
sobota 3. in 10. februar med 10. in 13. uro. 

R A D O V L J I C A : 
Vpis bo vsak četrtek med 18. in 18.30 
v prostorih osnovne šole A. T. Linhart. 

Prva vadba bo v četrtek, 15. februaija med 18.30 in 20. uro. 

Informacije: od torka do četrtka od 17. do 19. ure 
na tel. 041/891 832. 

DRUŠTVO JOGA v VSAKDANJEM ŽIVLJENJU K R A N J , 
Maistrov trg I i , 4000 Kranj, 

» e-mail: joga.kranj@siol.net ^ 

w w w . j o g a - v - v s a k d a n j e i n - z i v I j e n j u . o r g 

mailto:info@g-glas.si
mailto:joga.kranj@siol.net
http://www.joga-v-vsakdanjein-zivIjenju.org
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n d o m p l a n 
druUM za inhMiinng. rtopromtdnino. 
ubanisem in energetiko. d.d. 
knoi, biô vvotsovK U 

t0U 0^1/947-433 

teL: 20 68 700 
STANOVANjE PRODAMO 
Kranj, Vodovodni stolp - dvosobno, III. 
nadstr., v izmeri 56,54 ma, leto izgrad-
nje 1959. CK. tdcfon. cena 95-977»29 
EUR (23 mio SIT), vseljivo po dogov-
oru. 
Kranj, Pbnina III - štirisobno, ill. nad-
str.. v izmeri 90 mz, leto izgr. 1985. 
pfenovl)eno 2003. cena 150.225,33 EUR 
{36 mio SIT). 
Bled, alpski bloki, dvosobno + k. II. nad-
str., v izrr>eri 72 m2,1. ij^r, 1989, cena 
169.200,79 EUR (40.6 mio SIT). 
BJed, aJpski bbki, dvosobno. II. nadstr., 
v izmeri 53 m2, I. izgr. 1989. cena 
ni .300.00 EUR (26,7 mio SIT). 
Bistrica pri Trž)6j • garsonfera, I. nadstr. 
v izmeri }7,79 m2,1. izgr. 1973, delno 
obnovljeno 2003. cena 37.556.33 EUR 
(9 mio SIT). 
Kranj, Planina 1, dvosobno, IV. nadstr. v 
izmeri 63,10 m2,1, izgr. 1978. kopalnica 
obnovljena 2006. CK. telefon, vseljivo 
april 2007, cena 107.000.00 EUR (25,3 
vnio SrT). 
Kranj, Pbnina, trisobno. II. nadstr. v 
izmeri 94.8 m2.1. izgrad. 1938, Hasi6io 
ogrevanje, telef, potrebno obnove, 
cena 105.992.32 EUR (254 mio SfT). 
Tržič, mestno jedro. 6 dvosobnih 
stanovanj v trinadstropni hiSi velikosti 
od 54,50 m2 - 83,00 m2. leto izgr. 1957, 
v cek>ti prenovljena leta 2000 (tlaki, in-
stalacije. kopalnica. CK. telefon, dviga-
lo) balkona ni. cena 1350 EUR/m2 
(323 514.00 SlT/m2). vpisana v ZK. 
vseljiva takoj, 
HISE-PRODAMO 

BTižina CeHcdj na Gorenjskem, pritlič-
na. tbrisa 12 X11 m2 na parceli velikosti 
572 m2. I. izgradnje 1992, cena 
162.744,11 EUR mio SIT). 
Gorenjska - Begunje, dvonadstropna, 
velikosti 730 m2. na parceli velikosti 
2370 m2. zgrajena teta 1894, leto pren-
ove 2003. oprema: ADSL CK, kabelski 
internet, klima, več telefonov, balkon, 
garaža, terasa, več parkirnih mest, ure-
jena zemljiška knjiga • bivši letni dvorec 
z vsem sodobnim udobjem na atrak-
tivni lokaciji, v bližini dostop na avto-
cesto. primemo tako za stanovanjsko 
namembnost kol za poskjvno, zdravtl-
slvo. zdravstvo, sanatorij. Cena; 
1 .500.000.00 EUR (359.460.000.00 
srr). 
SRžina Kranja • Britof, trojček • novograd-
nja. na parceli vdikosti 175 mz. uporabne 
površine 140 mz zgrajene bodo do po-
daljšane III. gr. faze, pritličje kuhinja, jedil-
nica, dnevna soba. WC. shramba, pred-
soba (58 m2). v nadstropju dve otroški 
sobi. spalnica, kopalnica (59 mz), pod-
strešje • možnost dodatnega prostora • 25 
m2. Hiše bodo s teraso in balkonom, 
ogrevane predvidoma na plin. Vsaka hiša 
ima tn parkirna mesta in vrtove: 35,45m2. 
Cena Ai -141.003.00 EUR (33.7S9-956.00 
S n). A2 »135.578.00 EUR 52-489.911.00 
SIT), DDV ježe vključen vceno. Kupec ne 
piiiz provizije. 

Lahovče, pritlična, dvostanovanjska, v IV. 
gradbeni fazi. tlorisa 220 m2, na parceli 
velikosti 500 m2. voda. elektrika, CK. teks 
fon, greznica, pripravljeno tudi za 
priključek na kanalizacijo, garaža za dva 
avtomobila. Leto izg^nje 2005/06. 
cena 271.240,19 EUR (65 mio SfT). 
POSLOVNI PROSTOR - PRODAMO 
Kranj, Stražišče, visoko pritli^e, v izmeri 
209 m2, leto izgradnje 1974, delno ob-
rvjvljcna 2002, Ustno parkirišče 30 m2, 
za trgovino ali podobno dejavnost, 
cena 133.533.63 EUR (32 mio SfT). 
POSLOVNI PROSTOR • ODDAMO V 
NAjEM: 

Loka, I. nadstr., izmere 125 m2. 
leto izgr. 1990, za pisame. mesečna na-
jemnina 1.250,00 EUR (299.550.00 
SfT) m stroški in 38 m2 v pritfičju, leto 
izgr. 1990, za mimo dejavnost meseč-
na najemnina 494.00 EUR (118.382,00 
SfT) in stroški. 
SKLADIŠČNI PROSTORI - PROIZVODNE 
HAL£-PRODAMO-NAjEM 
Stegne pri Ljub^ani, velikosti 600 rm, 
leto izgradnje 1975. cena 427.724.92 
EUR (102.5 n̂ io Sn), možnost tudi na-
jema • cena 4.172.92 EUR mesečno + 
stroški (1 mio sit + stroški). 
PARCELA-PRODAMO 
Kranj, Rupa • zazidljiva v izmeri 657 mz. 
cena 85.544.98 EUR (20.5 mio sit). 
BTižina £koQe Loke, zazKlIjiva, v izmeri 
746 mz, cena 111.900.00 EUR (26.8 
mio SIT). 
favomiški Rovt nad )esenicami, v izmeri 
759 m2, na parccli elektrib in telefon, 
sončna, dostop z javne ceste, geodet-
sko odmerjena, celotna zazidljiva, 6 km 
od avtoceste, cena 37-556.33 EUR (9 
mio SfT). 
^ o ^ Loka - Poljanska dolina (Gorenja 
vas) v izmeri 764 mz, lepa, sončna, 
cena 43.816.00 EUR (10.5 mio SIT). 
PARCEU ZA VIKEND - PRODAMO: 
Pabviče • Bistrica nad Tržičem, v izmeri 
1 .097 m2, cena 27.466,19 EUR 
(6.582.000.00 SfT). 

Iščete nov dom ali kupca za svojo 
nepremičnino? Oddajate ali 

najemate stanovanje, hišo ali 
poslovni prostor? Celovita rešitev 
na enem mestu. Za vas delamo 
Aktivno - jasno • Preudarno 

A|P d.o.o. Kranj 

gsm: 031/330 - 0 4 0 

STANOVANJE PRODAM 
KRAN) • dvosobno. 5343 m2 z garažo 18 
m2. L iz. 1955, obnov. 200S, tako] vsefjivo 
na lepi b l ^ j i btizu centra mesta-.C^a 
86.796.86 EUR (20.800.000.00 SIT). 
TRŽIČ, CENTtR • dvosobno. 56.36 m2 v 
II, nadstr. starejše hiše, crf>novljeno 1.05 s 
kunlnico, delavnico, drvarnico, vrtno uto. 
vrtom na pripadajočem zemljišču 266 
m2. Prevzem: okt. 07. Opremljeno, CK 
olje ali trda goriva, tel. ISDN, ADSL Cena: 
75.150.00 EUR (18.008.946.00 sri). 
HlSO PRODAM 
ZC. BESNICA • v I. 2005 moderno 
prenovljena in delno opremljena stare-
jša hiša (P-i-M, delno klet) s 183 m2 
površine, zemljišče cca. 400 m2. Izred-
no lepa lokacija. CK olje, tel. ADSL 
Vseljivo po dogovoru. Cena: 
238.300.00 EUR (57.106.212,00 SIT). 
CORIČE • star^ša hiša, obn. 1957 s 420 
m2 površine (K-i-P-hl.). zemljišče 886 m2. 
Primerno za poslovno-stanovanjski ali 
večstanovanjski objekt. 250.500.00 EUR 
(6OX)29.820.OOSIT). 
POSLOVNI PRdSTOR PRODAM 
KRANJ, Savska k)ka • 8.513 mz v pritli^u 
in kleti, primerno za proizvodno de-
javnost ali skladišče. Cena: 550 ali 450 
EUR (131.802 ali 107.838 SIT)/m2. 
POSLOVNI PROSTOR ODDAM 
KRIŽE - ob glavni cesti 122 m2. 6 pros-
torov primerno za pisarno, skladišče. Pre-
vzem: marec 07. Najem: 1000.00 EUR 
(239.640 SrT)/mesec. stroški vključeni. 
PARCEL£ PRODAM 
ZC. BITNJE - 150 m od glavne ceste. 
670.5 m2 do 1336 m2. Cena: 95.00 
EUR/m2 (22.765,80 SIT/m2). 
VIRMAŠE • 950 mz. Cena 133.000,00 
EUR (31.872.120.00 SfT). 
SKOPJA LOKA obrtna cona Trata, 
1856,31 m2. Cena 76.00 EUR/m2 oz. 
18.212.64 SfT/m2. 

Za znane stranke: - najamemo v Kranju 
in okolici garsonjero do trisobno. 
- kupimo parcele cca. 500-1200 mz; 500-
700 m2 Zg savska dolina za vil«nd; 16 • 
20.000 m2 za izgradnjo poskmie stavbe 
Šenčur, Cerklje. Vodice; 
• star^Šo hišo ali hišo v III. gr. ^ i z 

ve^im vrtom na Gorenjskem; 1/2 hiše s 
svojim vhodom Kranj z okolico, Tržič; 
- eno- do trisobna stanovanja • Kranj in 

okolica, ŠkoQa Loka. Tržič, Radovljica. 

Caroline 66. d. o. o. 
PE Kranj, Jezerska cesta 41 
(Dom krajanov Primskovo) 

Tel. 04/234 19 88. fex. 04/234 19 89, 
GSM 041/305 955 

Potrudili se bomo za vas! 
N O V O 
135 atraktivnih novcizgra^enih apartma-
jev v hrvaški Istri 
Organmramo tudi javne dražbe nepre-
mičnin in vozil 
Vs zainteresirani poklidtel Zbiramo pri-
jave! 
AKTUALNA PONUDBA NA NAŠI 
SPLETNI STRANI: 

vi/ww.caroline66.$ 

novosrtdnjr. nepremičnin« 

FESSr,d-o.o„ 
nepremičninska 
družba. 
Stritarjeva ulica 5, 
Kranj, 
Telefon: 236 73 73 
Fax: 236 73 70 
E-poŠta: 
info@>fesst.si 
Intemet: 
WM>W.fessisi 

STANOVANJA PRODAMO: 
KRANJ • Vodovodni stolp: enosobno, 
34.85 m2. IV. nad., I. izg. 1968. cena 
77-199 EUR (18.500.000.00 SfT). 
KRANJ - PLANINA II: ertosobno stanovanje, 
predelano v enoinpolsobno stanovanje, 
53.03 m2. VI. nad.. I. izg. 1981. cena 
90.000.00 EUR (21.560.600.00 SIT). 
KRANJ • ŠoHijevo naselje: dvosobno stan-
ovanje, 52 m2,1, izgradnje 1972. VII. nad., 
cena 101.000,00 EUR (24.203. 640, 00 
SfT). 
TRŽK! - garsonjera. 17.79 mz.l. izgrad-
il'« 1973.1-/V n^-. cena 37-550.00 EUR 
(8.998482 SfT). 
PARCELE: 
SK. LOKA. SV. DUH: zazidljiva parcela 
500.00 m2. cena 130.00 EUR/m2 
(31.153.00 SfT/m2). 

www.res$t.s 

v e n u m . , 0 
Bntof 43,4000 Kranj 
td./f«: 04/234-30-50 
gsm: 031/684-777 
e-potta: Iidiia9vtnum.ji 

PRODAJA 
Sko^a Loka, Podlubnik, dvosobno 
stanovanjez balkonom, L 76,1. nad., 62 
m2, CK. delno obnovljeno, mirna okoli-
ca. Cena: 108.496,08 EUR 
(26.000.000,00 SfT). Vredno ogleda, 
ško^ Loka, Grenc, 500 m2, zazidljiva 
parcela, sončna, ravna. el. in voda v 
bližini. Cena: 125 EURym2 (29.955,00 
SfT/m2). 

Zg. Bitnje, prodamo hišo. cca. 172 mz 
stan, površine, 270 m2 zemljišča, I. 
1999. brez fasade, izdelano 1. nadstr. 
Cena: 179435.82 EUR (43,000.000.00 
SIT). 
IŠČEMO 
Kranj, za najem iščemo eno- ali dvosob-
no opremljeno stanovanje za daljši čas. 
Šk. Loka, okolica, za nakup iščemo dvo-
družinsko hišo s 4 0 0 • 500 mz 
zemljišča. 

MEDIA NEPREMIČNINE d. o. o. 
Vojkova c. 6 3 . 1 0 0 0 Ljubljana 

Tel.: +386 1 568 80 0 0 
Fax.: 4-3861 568 80 01 
Mob.: +386 51 686 320 

E- pošta: karmen.vidmar<g)medi3-
nepremicnine.si 

ŠK. LOKA okolica - zazidljiva parcela 
603 mz lepa ravna po 140 EUR/m2 za 
stan. hišo (33.549.60 SIT). 
KRANJ Ptanina - dvosobno vpisano v 
ZK. 70.25 m2, v 2./4 nadstr., vsi priklj. I. 
1975. vzdrževano. Cena: 106.00 EUR 
(25401.840.00 SfT). 
KR. OKOLICA • samostojna hiša 200 
mz, parcela 900 mz, starejša, adapt. 
2004, dve garaži, shramba, vsi priklj. 
Cena: 187-781,67 EUR {45 mio SIT). 
KRANJ neposredna bližina - samost. 
hiša I. 2006. IV. gr. faza 200 mz 
(K+P+M) • možnost dvostan.. parcela 
350 m2. Cena: 178.000 EUR 
(42.655.920.00 SfT). 
IJ. OkoBca IG - dvosobno predelano v 
dvoinpolsobno lepo vzdrževano v 2. 
nadstr. nizkega bloka 1.1987. vpisano v 
ZK, 58.15 m2 + klet 245 m2. vsi priključ-
ki. balkon. Delno opremljeno. Cena: 
113.000,00 EUR (27.079.320,00 SIT) 
KRAN) Pbnina - iščemo dvo- do dvoin-
polsobno stanovanje v^jivo do aprila 
za znano stranko. 

ZA ZNANE STRANKE IŠČEMO VEČ 
STANOVANJSKIH ENOT (hiš in 
stanovanj) V KRANJU in okoficL 

w w w. med ia-nepremični ne.s 

gekkoprojeki: 
nepremičnine! 

BrttoT 79A. «00 Kranj I 
info-flčpegekKoprelekt« S 

ww>v.9eWB0pf0jcfctst • 

04 2341 999 I 
031 67 40 33 I 

PRODAMO STANOVANJA 
KRANJ - CENTER: nova stanovanja v 
popolnoma obnovljeni meščanski 
hiši v centru mesta. 
- 2-sobno 5 2 4 3 m2, pritličje. Cena: 
98 .07541 £ U R (23.502.791.25 SIT). 
- 3-sobno duplex 96,25 ma. 1. nad-
stropje in mansarda. Cena: 
165.331.42 EUR {39.620.021.48 SIT). 
BEGUNJE NA GORENJSKEM: dvo-
sobno s shrambo. 60 m2, L 1988. 
nadstropje ^./4. lastno parkirišče, 
balkon, mirna lokacija. Cena: 
98.063,76 EUR (23,5 mio SfT). 
KRAN) - PLAN I I^ II: enosobno. 34 
m2, I. 1981. nadstropje i ./7, balkon, 
delno opremljeno, ukoj vseljivo, par-
kiranje v podzemni garaži. Cena 
76.000 EUR (18.212.640,00 SfT). 
PRODAMO HISE: 
KRANJ • ČIRČE: samostojna. 2 1 0 
m2. 1 . 1937 , obnovljena 2000. na par-
celi 600 m2. odlična, mirna lokacija, 
zadnja v slepi ulici, CK • olje, vseljivo 
takoj, možnost dveh stanovanj. Cena 
Z21.000 EUR (52.960440.00 SIT). 
ODDAMO POSLOVNI PROSTOR 
KRANJ IN OKOLICA: oddamo po-
slovne prostore različnih velikosti za 
različne dejavnosti. 
STANOVANJA KUPIMO: 
KRANJ IN OKOLICA: Za znanke 
stranke iščemo več stanovanjskih 
enot različnih velikosti in cenovnih 
razredov. 
VEČ NA: 

www.gekkoprojekt.si 

SVET RE d.o.o. 
EMOT* lUAHj 
NAIODJCVA TJLIC« 12 

— 4000IU4Ni 
NEPREMIČNINE TiL: 04/2811-000 

REAl ESTATE F«.: 04/202̂ 4̂ 9 
Email: kranj(g)svet-nepremičnine.si 
http://vww.svet-nepremičnlne.si 

STANOVANJA prodamo 
KRANJ < nova stanovanja v poslov-
no stanovanjskem objektu v bližini 
vodovodnega stolpa, od 41 m2 do 
94 , 10 mz. Stanovanja bodo zgraje^ 
na do julija 2007. Cene: od 1 .61^.58 
EUR / m 2 (407 .047 ,00 SIT) do 
2.010,87 EUR/m2 (481.885,00 SIT). 
KRANJ • Planina I: dvosobno. 63,1 
m2 s kletjo. 1.1978,4 /7 nad., zastek-
ljen balkon, nova kopalnica, Z lega. 
ZK. vseljivo aprila. Cena 104.330 EUR 
(25 mio SIT). 
KRANJ - Kebetova: garsonjera 25.54 
m2. 2. nadstropje, I. 1966, sončna, 
brez balkona, ZK. Cena 59.673 EUR 
(14.3 mio SIT). 
KRAN) • Stošičeva: 4 9 4 2 mz. lepo 
dvosobno stanovanje, 4. nad., balko-
na in dvigala ni, CK na plin. adaptira-
no 1. 2005. VREDNO ogleda. Cena 
83.459 EUR (20 mio SIT). 
KRANJ • Koroška c : 41 m2 v hiši. adap-
tirano I. 2005. lastni vhod, t-2', drvarni-
ca, klet, vredno ogleda. CK na olje. 
Cena 83.041 EUR (19,9 mio SIT). 
KRANJ Gosposvetska: enosobno, 
41 .9 m2, 2. nad., 1. 2005. CK-plin. 
opremljeno, balkon, velika klet. mi-
ren okoliš, lastno parkirišče. ZK. 
Cena 89.000 EUR (21.3 mio SIT). 
KRANJ - nebotičnik: Štirisobno, 87.4 
m2, 7. /12,1.1964, prostorno, klima, 
krasen razgled, potrebno obnove. 
Cena 1 19 .000 EUR (28,5 mio SIT). 
Možen dokup garaže za 9 .700.00 
EUR (2,3 mio SIT). 
KRANJ • FHanIna II: 89.50 m2 stano-
vanjske površine -f 4.13 m2 kleti, 7. 
nadstropje, trisobno stanovanje, bal-
kon, vpisano v ZK. Cena 116.842 EUR 
(28 mio SIT). 
KRANJ - ŠoHijevo n.: dvosobno. 54,13 
m2. 7. nad., dvigalo, balkon, dobra 
lokacija, 1. 1972, prazno. Cena 
102.237 EUR (24,5 mio SfT). 
KRANJ - Planina li: dvosobno, 69,26 
mz, 5./7, prijetno stanovanje, vzhod-
na stran. 1.1982, velik balkon. Cena 
110.583 EUR (26.5 mio SIT). 
KRANJ - Planina III: dvosobno. 63,6 
m2. dobra razporeditev. 1./7. nad.. 1. 
1986. delno prenovljeno, ZK v postop-
ku. Cena: 1 0 6 4 1 0 EUR (25,5 mio SIT). 
TRŽIČ • center, dvosobno, 67 mz. 2. 
nad., I. 1950. v večstanovanjski hiši, 
ogrevanje na trda goriva, delno reno-
virano. ZK v postopku. Cena 64.680 
EUR (15.5 mio SIT). 
HIŠE prodamo 

KRAN j: 1/2 hiše, kar predstavlja trisob-
no, 86.08 m2. 44.34 m2 garaže m kleti, 
215 m2 parcele, 1.19:^. K+N-i-M, adaptira-
no, CK-olje. lahko opremljeno, ZK vse lo-
čeno. Cena 147.300 EUR (35,3 mk) SIT). 

ŠENČUR: 182 m2, v zahodnem delu na-
selja so naprodaj tri lične enodnižinske 
hiše, zgrajene do 3. podaljšane faze. 
Hiše so podkletene, klasično grajene, 2 
dobrim izkoristkom prostora in zaseb-
nostjo posameznih enot Iz dnevne 
sobe imajo izhod na zelenico, vsaka 
hiša ima tudi balkon in nadstrešek za 
dva avtomobila. Parcele merijo 293,306 
oz. 372 m2. Cena:i8o.ooo EUR (43 mio 
SfT). Kupd ne plačajo provizije. 
Z E M g i Š Č E prodamo 
SKOFJA LOKA - Sveti Duh: 434 mz, rav-
no, sončno, stavi>no zemljišče, ob glavni 
cesti Kranj-Ško^ Loka, vsa infrastruktura 
ob parceli. Urejen dostop, pridobiva se 
gradbeno dovoljenje za enostanovanjsko 
hišo. možen ogled načrtov. Cena 75.000 
EUR (7.973.000,00 SIT). 
POSLOVNI PROSTOR prodamo 
KRANJ - Planina III: 84 mz, pritličje, I. 
1985. lahko za različne dejavnosti. ZK v 
postopku, inventar po dogovoru. Cena 
1Z5.188 EUR (30 mio SIT). 

www.svet-nepreniicnine.s 

G A N I 
GA'NI. d.o.o.. P.E. Mlakarjeva ulica 107 

(OPC Šenčur). 4208 Šenčur 
tel: 04/25-17-199, fex: 04/26-17-198 

e-pošta: infb(g>nepremicnine-g3ni.si 

STANOVANJE 
RADOVLJICA • PREŠERNOVA ULI-
CA, na mirni lokaciji prodamo trisob-
no stanovanje v izmeri 72,94 mz, ob-
jekt star 17 let. visoko pritličje/3, 
funkcionalna razporeditev, WC • to-
čen od kopalnice, zaprt balkon, z.k. 
urejeno. CK. vsi priključki, prevzem 
možen takoj. CENA: 116.841.92 EUR 
(28.000.000,00 SIT). 
HIŠE 
KRANJ - PRIMSKOVO, prodamo več-
jo samostojno hišo z 290 m2 uporab-
ne površine. 479 m2 zemljišča, stara 
22 let, K-i-P-fN-t-M. delno obnovljena I. 
2005, vsi priključki. CK - trda goriva 2 
možnostjo priključka na plin. večja ga-
raža, parkirišče, balkoni, prevzem mo-
žen takoj. CENA: 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 E U R 
(71.892.000,00 SIT). 
VIKEND 
POLJANSKA DOUNA - PODJELOVO 
BRDO, prodamo podkleten zidan vi-
kend z lepim razgledom na sosednje 
Ško^eloško hribovje, stanovanjske 
površine 127 m2 + pomožni objekt 
(drvarnica) 6mx3,5m, 1.064 zem-
ljišča, K-fP+M, star 6 let. vsi priključki. 
CK - trda goriva, terasa, kompletno 
opremljen, vseljivo takoj. Vikend se 
nahaja na mirni lokaciji, 1 0 km do 
smučarskega centra Cerkno. CENA: 
123.101,31 EUR (29.500.000.00 SIT). 
PARCELE 
ŠKOFJA LOKA - GRENC, ob glavni 
cesti Šk. Loka-Kranj prodamo 550 mi 
zazidljive parcele, elektrika in voda 
na robu parcele, urejen dovoz, po-
trebna parcelacija, prevzem po dogo-
voru. CENA: 125 ,00 EUR/m2. 
{29.955.00 SlT/m2). 
KUPIMO 
Na različnih lokacijah, nujno kupimo 
več različnih nepremičnin za nam že 
znane kupce. Aktualna ponudba ne-
premičnin na: vvww.nepremičnine-
gani.si 

www.nepremicnine-gani.s J . 

m p P R O J E K T 

Tel.: 04 20 43 200 
GSM: 031 511 111 

TRŽIČ CENTER: dvosobno. 55 mz. 
novogradnja, prostorno, vredno 
ogleda Cena: 76.647 EUR 
(18.367.687 SIT). 
KRANJ - ZLATO POLJE: novograd-
nja. dvosobno. 56,87 m2, 1. nad./3, 
svetlo, takoj vseljivo. Cena: 93.500 
EUR (22.406.340 SIT). 
KRANJ - OKOUCA: samostojna hiša 
200 m2. pare. 350 m2. IV. gr. faza. 
K-t-P-fM, lahko dvostanovanjska. v 
urejenem naselju, v bližini šole, vrt-
ca, lekarne. Cena: 1 7 9 . 0 0 0 EUR 
(42.895.560 SIT). 
ŠKOFJA LOKA - ZMINEC: samostoj-
na hiša, novogradnja lil. pod. gr. 
faza, 250 m2. parcela 585 m2. nizko-
energijska, v naselju novih hiš, raz-
gled. Cena: 154.398,26 EUR (37 mio 
SIT). 
DVORJE PRI CERKLJAH: parcela 
1000 m2, vsi priklj. ob pare. narejen 
idejno načrt, sončna lega. Čudovit 
razgled. Cena: 1 0 0 EUR/m2 (23.964 
SIT/mz). 
ZA ZNANE KUPCE NUJNO KUPIMO: 
V KRANJU ALI BLIŽNJI OKOLICI -
garsonjero, eno-, dvo- in trisobno. 
NA REUC I J I KRANJ - ŠENČUR -
CERKLjE • stanovanje v nižjem nad-
stropju, do 83.500 EUR (20.009.940 
SIT). 

PREDDVOR • eno- ali dvosobno. 
Manjšo kmetijo na Gorenjskem 
CELOTNO PONUDBO NEPREMIČ-
NIN NAJDETE NA NAŠI SPLETNI 
STRANI 

www.mp-projekt.si 
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N E P R E M I Č N I N E 
Maistrov trg 12.4000 Kranj 
Tel. 04/202 13 53.202 25 66 

GSM 051/320 700, Email: info@k3'kem.ii 

KsKERN 
POSLOVNI PROSTORI: 
Oddamo: 
KRANJ' mestno jedro. 2 pisarni 16 in 
2 0 mz, souporaba WC in čajne 
kuhinje, v I. nad., obnova 2002 , 
primerno za mirne dejavnosti 
(odvetnik, servisi, storitve), tudi za 
stanovanje, cena « 1 0 EUR/m2 
(2.39640 SiT/m2). 
KRANJ • Planina: poslovni prostor v 
samostojnem objektu 54 m2 in 76 
m2. v pritličju, primerno za mirno 
dejavnost, staro 22 let, cena « 8 
EUR/m2 (1.917,00 SIT/m2). 
Prodamo: 
KRANJ, Planina • pisarne s Čajno 
kuhinjo in WC v vel. 83,94 ob-
novljeno 2003, pritličje, vsi priključki, 
lahko z opremo, možnost parkirišč, 
cena » 134-500 EUR (32.2 mio SIT). 
KRANJ: skladiščno-proizvodne pros-
tore v izmeri 120 mz ali večje 170 m2. 
v tovarniškem objektu z dostopom 
za dostavo, starost 50 let, cena • 450 
EUR/mz {107.838.00 SIT). 
HIŠE: 
Prodamo: 
HRASTJE - stan hiša vel. 180 m2 (K. 
P in M), samostojna, zgrajena 1. 
1990, 435 mz zemljišča, na robu 
naselja, cena: 175.500 EUR {42,05 
SIT). 
BLEJSKA DOBRAVA: 150 let stara 
kmečka hiša, 150 mz v eni etaži, 
parcela 1 .240 m2, ni kleti, sončna 
lokacija z razgledom, cena - 1 5 0 . 0 0 0 
EUR (35.9 mio SIT). 
BESNICA: 30 let staro hišo na parceli 
960 m2. hiša ima klet, pritličje, nad-
stropje m podstreho, vsaka etaža 90 
m2, ločena je garaža 15 m2 in manjša 
brunarica, cena « 200 .300 EUR 
(48,0 mio SIT). 
KRANJ • Planina poslovno-stanovanj-
ska hiša na parceli 850 m2, letnik 
1955. 95 nri2 v vsaki etaži. klet. pritlič-
je, 1. nadstropje in neizdelano pod-
strešje, možnost poslovne dejavnos-
ti. cena - 292. 105 EUR (70,0 mio 
SIT). 
LJUBNO: enodružinska Stan. hiša iz 
zgrajena leta 1990. klet • 50 mz, 
pritličje • 78 m2 in mansarda « 70 
m2. balkoni, poleg hiše je vrtna uta z 
žarom, parcela - 533 m2. cena -
196.127 EUR (47.0 mio SIT). 
DRULOVKA: stan. hiša stara 45 let, 
primerna tudi za dvodružinsko hišo, 
stan. površina 2 7 0 m2. velikost 
parcele 1 . 0 0 0 mz. cena - 229.510 
EUR (55,0 mio SIT). 
ŠENČUR: stan. hiša, letnik 60. 
uporabne površine 200 m2. obnova 
v letu 2004. izdelana klet. pritličje in 
mansarda. parcela 900 m2. cena « 
187.781 EUR (45.0 mio SIT). 
ŠKOFJA LOKA: poslovno stan. hiša. 
letnik 99. uporabne površine 480 
m2, v celoti izdelana, izhod na teraso 
v pritličju, ločen vhod za stanovanje, 
dvojna garaža, s spodnjem delu hiše 
poslovni, cena « 392.255 EUR (94.0 
mio SIT). 
ZEMLJIŠČA: 
Prodamo: 

Bašelj; slav. parcelo 1550 m2 z leseno 
brunarico ob potočku, po 75 
EUR/m2 (17.973.00 SIT/m2). 
Britof-Voge: stavb, parcela 717 m2, s 
plačanim komunalnim prispevkom, 
cena - 180 EUR/m2 (43.135,00 
srr/mz). 
Brrtof-Voge: stavb, parcela 540 mz, 
cena - 140 EUR/mz {33.549.00 
srr/mz) 
Goriče: stavb, parcelo za stan. hišo 
998 m2 po 95 EUR/m2 (22.765,00 
SIT/m2). 

Tržič - bližina: stavb, parcelo 900 
m2. po 80 EUR/m2 (19.171 ,00 
SIT/mz). 
STANOVANJA: 
Prodamo: 
KRANJ, Stražišče: enosobno. 46.10 
m2 v pritličju, letnik 1979, cena « 
66.800 EUR (16,0 mio SIT) 
KRANJ, Planina 1: dvosobno, 60 m2 
v 9. nad., letnik 75. cena - 93.890 
EUR (22.50 mio SIT). 
KRANJ, Planina 1: trisobno. 77,40 mz 
v 9. nad./i2 nad., letnik 74. cena • 
104.323 EUR (25,0 mio SIT). 
KRANJ, Zlato polje: trisobno, 79.6 
mz v visokem pritličju, nizek blok, 
obnova zoo3, cena « 118.9Z8 EUR 
(28.5 mio SIT). 
ŠKOF|A LOKA, Podlubnik: dvosob-
no. 60 mz v 8. nad., letnik 82. južna 
lega, prazno, takoj vseljivo. cena > 
9S-977 EUR (23.0 mio SIT). 

www.k3-kern.si 

m 

http://www.gekkoprojekt.si
http://www.svet-nepreniicnine.s
http://www.nepremicnine-gani.s
http://www.mp-projekt.si
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http://www.k3-kern.si
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CISTO ZADNI HIP 
PICERIJA TONAČ. Grad 15. Cerklje 
zaposli natakarja/ico in študenta za 
razvoz hrane ter kuharja ali kuharja-pi-
copeka. 9 041/754-746 

NEPREMIČNINE 
STANOVANJA 

PRODAM 

SK. LOKA Frankovo nas. 1SS. 40 m2 
* atrij, nizek blok, mirna okolica, sonč-
na lega. veliko zelenja, vpisan v ZK. 
cena 78.800 EUR {18,8 mk> SIT). « 
031/751-284 rooo8?d 

DVOINPOLSOBNO stanovanje. 70 
m2 v CerWiah. « 051/807-028 

rooodoe 

DVOSOBNO stanovanje. 60 m2. na 
Zlatem polju v Kranju, ugodno. « 
031/378-038 tooom* 

DVOSOBNO stanovanje na Zlatem 
polju v Kranju, ugodno. 9 031/378-
0 3 8 7000750 

ŠK. LOKA. mesto. 3 SS. 80+10 m2. 
dvoetažno, mansardno, vpis v ZK v 
postopku, cena 100.000 EUR 
(23.964.000 SrO. 9 040/802-907 

7000662 

TRISOBNO vel. 79,5 m2. na Planini II. 
I. 81, stanovanje se nahaja v zelo ure-
jenem bloku ima vse priključke, vredno 
ogleda, cena 112.669.00 EUR (27 
mio SIT). 9 04/232-85-65, 
031/365-586 7ooo3S4 

KUPIM 

UPOKOJENEC kupi 1 SS ali garso-
njero na večjem območju Radovljice ali 
Naklega. gotovina. 9 041/602-395 

700083« 

ODDAM 

GARSONJERO na Bledu, za daljši 
čas. 9 041 /85CM06 7ooo7?o 

OPREMUENO GARSONJERO dek-
letu. nekadilki, v Britofu pri Kranju, 9 
041/253-176 7000688 

ŠTIR(SOBNO stanovanje, zgornja 
etaža hiše. novogradnja na Črnivcu pri 
Brezjah, cena po dogovoru. 04/530-
93-77,040/435-436 roooaii 

NAJAMEM 

GARSONJERO v Kranju. S 041 /788-
0 2 3 7000907 

HIŠE 
PRODAM 

HIŠA. 240 m2. vrstna končna lokacija, 
kot samostojna, sončna lega v zele-
nem pasu. 9 040/845-883 

7000804 

HIŠO s kmet. objektom, 100 m2 in 
zemljišče 425 m2. ogled in dogovor v 
nedeljo od 14. do 16. ure, Gorjuše 2. 
Bohinj 7000736 

HIŠO Železniki okolica v III. gr. fazi, 
novogradnja 2004. na sončni parceli 
ob robu gozda, priključki urejeni. 9 
031/372-238 

70007&6 

STANOVANJSKA ENOTA Drulovka -
Kranj. 3. podaljšana gradbena ̂ za. 9 
051/388-822 70007/» 

STANOVANJSKA ENOTA Podreča pri 
Medvodah. 3. podaljšana gradbena 
faza. 9 051/388-822 7ooo78o 

VIKENDI, APARTMAJI 
PRODAM 

Hi šo v Peroju pri Puli. 240 m2 
stanovanjske pov.; eno stanovanje, tri-
je apartmaji s teraso. 40 m2. cena 
285.000 EUR (68.297.4000 Srt). 9 
031/512-421 7000747 

POSESTI 

PRODAM 

LEPA PARCELA v Škofii Loki, na ob-
močju KO Stara Loka. 9 051/388-
8 2 2 7000776 

v NAKLEM prodam čudovito parcelo, 
z gradbenim dovoljenjem za gradnjo 
stanovanjskega dv(^ka. 9 051/388-
8 2 2 7000666 

ZAZIDUlVO PARCELO. $k. Loka -
Sv. Duh. 500 m2. cena 130 EUR/m2. 
oz. 31.200 SrT/m2. 9 051/681-104 

7000389 

04/23 44 080,041/626 581, 
041/366 896,041/734198 

24ur/clan 
nepremicnine^frast^i 

TRAVNIK v bližini Moš, velikost 2100 
m2. 9 041 /315-613 70007as 

NAJAMEM 

OKOLI 1000 m2 nezazidljive, za-
puščene zemlje ob gozdu in v bližini 
vode na Gorenjskem, za daljše obdob-
je. 9 031 /206-724 7000422 

POSLOVNI PROSTORI 
PRODAM 

UTEČEN GOSTINSKI LOKAL v Škofji 
Loki, resne ponudbe na. 8 051/388^ 
8 2 2 7000761 

GARAŽE 
ODDAM 

GARAŽO v garažni hiši za gimnazijo na 
Jesenicah. 9 031/836-410 7000708 

OSTALO 

ODDAM 

GROB na pokopališču Rodine, 9 
031/442-038 7000738 

MOTORNA 
VOZILA 
AVTOMOBILI 

PRODAM 

ODKUP. PRODAJA. PREPIS rabljenih 
vozil, gotovinsko plačilo. Avto Kranj. 
d.0.0.. Kranj, Savska 34. Kranj. 
04/20-11-413. 041/707-145. 
031/231-358 7000831 

CITROEN ZX. I. 94. 170.000 km 
odlično ohranjen, garažiran. nekaram-
botiran. ugodno. 9 031/308-540 

7000768 

CfTROŠN JUMPER. 2.5 TDI. I. 98, 
265.000 km, lepo ohrai^, cena 3.500 
EUR (838.740 STD« 041/706028 

7000113 

FIAT STILO 1.9 JTD, I. 03. 115.000 
km 115 KS. temno siv. karavan. 9 
041/709-598 70008OO 

FIATTIPO 1.6 lE SX. 1.94 1. lastnik. 1. 
barva. el. stekla. DCZ. servo. ohra-
njen. 9 041/398-574 

700063? 

FORD J.6 8 16W karavan. I. 6/95. 
190.000 Km reg. 1/08, klima, vsa 
oprema. 9 04/23-25-823. 040/285-
74 8 7000729 

FORD MONDEO 1.8. I. 93 nekararr»-
boliran, reg. do 9/07. 9 031/301-
965 7000610 

HVUNDAI Combi Grace 100, registn-
nan do 1/2008 9 040/624-078 

70006S2 

KIA SEPHIA 1.8. I. 00. 
741 

040/452-
7000764 

ODKUP - PRODAJA rabljenih vozil, 
uredimo prepis. Mepax d.o.o... 9 
041/773-772 7000?95 

Brstov Praprotn* 10.4202 NaWo PE Kranisk« o»sta 22.4202 NaUo 
P R O D A J A IN MONTAŽA: 
- pnevmatike m planšča. 
• amortizefj» *«oi«ot*: hitri servis vozil 
avtooptika. vse za podvozje vozil, 
izpušni sistemi, katalizatorji / 

Tel 04.'25 76 0S2 a i ^ 
Http..7www aggantar.s' ^ 

OPEL ASTRA GLS. I. 93, 135.000 km 
servo volan, vinsko rdeče barve. 1. 
lastnik, reg. do 8/07, 1000 EUR 
(240.000 Sm. 9 04/25-60-232 

7000818 

PANDA 4x4 CLX ohranjena, kovinsko 
sive barve. reg. do 9/07. « 041/612-
032 

7000758 

PEUGEOT 206 1.6 16 V SX, I. 04. 
30.000 krf) avt. klima, vsa možna 
oprenna. ugodno, 9 041/787-050 

7000833 

PEUGEOT OUICKSILVER 206 1.6 
SW. I. 03 kupljen v Sloveniji. 1. lastnik. 
«051/352-816 

7000793 

PEUGEOT 306, I. 96. 140.000 km. 
klima. Cena; 1600 EUR (383.424 SfT) 
9 041/386-708 

R5 campus. I. 93.151.000 km rdeče 
barve, zelo dobro ohranjen. 9 
031/206^52 700082& 

RENAULT 19 DIESEL. I. 91 reg. 
potekla januarja, dobro ohranjen. 9 
04/25-51-705 7000827 

RENAULT LAGUNA BREAK 1.9 TDI 
diesel. I. 00. 163.000 km modre 
barve, cena po dogovoru, ugodno. 9 
031/375-736 7ooo»2o 

RENAULT SCENIK 1.5 diesel. I. 
1/06, 21.000 Km 1. lastnik. » 
031/693-870 7000762 

RENAULT TVVINGO. I. 95 zelene 
barve, cena po dogovoru. 9 
041/239-416 70006.3 

SUZUKI SW1FT. 1. 95. lepo ohranjen 
Ĉ ena 750 EUR (179.730 Sm 9 
041/706̂ 528 

ŠKODA FEUCIA, I. 95. 130.000 km 
rdeče barve. 9 041/227-338 7000725 

KUPIM 

CITROEN BX 1.8 TD ali 1.9 D. 9 
041/48-91-51 7000767 

DRUGA VOZILA 
KUPIM 

TOVORNO VOZILO TAM ali Deutz z 
dvigalom, lahko v okvari. 9 041/831-
5 6 9 7000743 

AVTODELI IN OPREMA 

PRODAM 
ALUMINIJASTA platišča z zimskimi 
gumami. 4 kosi 205/75/15 za Lado 
Nivo. 9 041 /596-243 7ooo763 

JEKLENA PLATIŠČA tudi za novejše 
avte in gume od 13 do 16 col. novo in 
rabljeno. 9 041/722-625 

7000702 

KARAMBOLIRANA 
VOZILA 

KUPIM 

POŠKODOVANO VOZILO tudi totalka 
- ponujam največ, takojšen odkup, pre-
voz. 031/770-833 7000629 

GRADBENI 
MATERIAL 
GRADBENI MATERIAL 
PRODAM 

OREHOV hlod. za razrez, premer 56 
cm. dolžina 220 cm, 9 041/347-324 

700077S 

RABUEN betonski strešnik 34x43 
cm. 500 kom. 9 041/390-495 

7000723 

SALONITNE plošče 110x92. še 
ners l̂jene, 2 kardana za traktor nova. 
9 04/204-14-62 70OO8O6 

SIVO tegolo 12 m2 in pasjo uto vel, 
115x65 cm. 9 040/647-564 7000732 

SUHE. hrastove plohe in teličko si-
mentalko. 9 040/425-304 7000778 

ŽAGAN LES suh. svež. špirovce. 
letve, bankine. zklarske deske, plohe. 
9 04/250-30^8. 031/343-161 

7000759 

KUPIM 

ODKUPUJEMO smrekovo hlodovino, 
plačilo takoj, žaga Verea. d.o.o., 9 
04/25-51-209. 041/665-360 7000399 

PODARIM 

RABUEN betonski strešnik 23x38 
cm. 700 kom, 9 041/390^95 

7000724 

KURIVO 
PRODAM 

BUKOVA polena, suha. 5 m3. « 
040/577-426 7000739 

BUKOVA drva, metrska ali razžagana v 
Šenčurju. 9 041/787-995 7000803 

LESNE brikete za kurjavo, ugodno.. 8 
04/53-31-648, 040/88-74-25 7ooo«>e 

SUHA bukova drva. cena s prevozom 
55 EUR (13.180 SIT). 8 040/212-
819 7000721 

SUHA bukuva diva. lus javui in litušKa 
ter smrekove bankine deb. 8 cm In 
punte. 8 041/608-765 7000737 

VEČJO količino bukovih drv, 8 
041/81&-239 7000616 

STANOVANJSKA 
OPREMA 
POHIŠTVO 
OMARO dnevne ali spalnice bi potre-
bovat. Ali bi mi jo odstopili?. 8 
041/220856 700072« 

GOSPODINJSKI 
APARATI 

HLADILNIK in pralni stroj Gorenje. 8 
041/878-494 7000795 

GLASBILA 
PRODAM 

KLAVIATURA Farlisa G7 in midi mod-
ul Roland in Korg. brezhibno. 8 
041/589-989 700076i 

ŠPORT, 
REKREACIJA 
PRODAM 

DRSALKE dekliške in deške in popok 
noma nove ženske drsalke, ugodno. 
8 04/574-46-59 7000771 

VEČ smučarskih hlač in svetk) moder 
ženski kombinezon. 8 041/448-148 

7000-736 

KUPIM 

BOARD velikost 145 cm. 8 041/243-
713 7000796 

TURIZEM 
TERME ČATEŽ, počitniško hišico 
ugodno oddam za daljše ali krajše ob-
dobje. 8 041 /652-920 7ooo762 

UMETNINE, 
NAKIT 
PRODAM 

VEČ Oljnih slik - tihožitje, pokrajina, 8 
040/252-166 7000619 

OBLAČILA 
PRODAM 

PRODAM 

NOV mešalnik za sadje In zelenjavo. 8 
04/513-32-40 7000760 

MAŠKARADNA OBLAČILA za otroke 
do 16 let, cena od 6 do 20 EUR 
(1.438 do 4.793 SIT). 8 01/42-31-
761. 031/626-226. 031/786-497 

7000769 

MEDICINSKI 
PRIPOMOČKI 
PRODAM 

SMREKOVO in ognjičevo mazilo. 8 
041/670-756 7000788 

SOBNI WC stol. zelo malo rabljen in 
električni radiator. 8 040/839-964 

7000794 

ŽIVALI 
IN RASTLINE 
PRODAM 

VRTNE robidnice brez tmja, zelo 
rodne, veliko vitamina C. saditev III. in 
IV. mesec. 8 031/532-562 7000777 

PODARIM 

DVE mladi psički, stari 2 meseca, 
mešanki, majhne rasti, črni, kratkodla-
ki. scriOjanki. 8 041/590-872. Sara 

7600513 

KMETIJSTVO 
KMETIJSKI STROJI 
PRODAM 

StLAŽNO nakladalno, pajek SIP 4 m. 
odjemalnik silaže. žKno sejalnico Ama-
zone in vriavkasto brano 2.5 m. 8 
041/275-170 7000790 

TANDEM podvozje, puhalnik s 
teleskopom, zgrabljalnik za seno In 
traktorski razmetovalnik travne silaže. 
8 041/982-291 7000791 

KUPIM 

FREZO za Tomo Vinkovič 420, 8 
031/670-681 7000728 

TROSILEC SIP. gorski, nakladalec 
gnoja In kosilnico BCS. lahko tudi 
slabše ohranjeno. 8 041/509-183 

7000731 

PRIDELKI 

PRODAM 
DOMAČE žganje, vino cviček in 
neškropljena jatKSika. Sr. Dobrava 14. 
Kropa. 8 04/533-66-19 70006O1 

JABOLKA, sveže in kislo zelje. mošt. 
kis. suho sadje Matijovc - Jegfič. Pod-
brezje 192. 8 04/533-11-44 

7000-765 

JEČMEN in slamo. 8 041/608-702 
7000733 

JEDILNI krompir dezire. 8 04/231-
16-08 700076S 

PASTERIZIRAN jabolčni sok. jabolka 
in ječmen, kmetija Jerala, Podbrezje 
218. 8 04/530-66-44 7000&62 

ZELJE za ribanje, rumeno korenje, 
kolerabo In čmo redkev. 8 040/522-
0 7 0 7000763 

VZREJNE ŽIVALI 
PRODAM 

BIKCA pasme CIK. težkega 110 kg. 8 
041/916-180 7000769 

BREJO ovco. jagnjeta za zakol, ovna 
starega 2 leti za zakol ali nadaljnjo rejo. 
8 04/531-57-79 7oooa22 

ČB BIKCA, starega 10 dni. 8 
041/620-121 7000766 

ČB BIKCA starega 10 dni. dve ČB 
telički stari 14 dni In 2 meseca, 
Olševek 40. 8 04/25-31-561 7000020 

ČB BIKCA starega 7 dni, 8 031 /304-
138 7000621 

DVA zajca liščka in petelina. 8 
040/735-487 7000772 

JAGNJETA za zakol. 8 040/53S023 
7000770 

PAŠNO telico simentalko in ovce z ja-
genjčki. 8 04/58-62-484. 040/886-
208 7000766 

PRAŠIČE različno težke prodam In 
pripeljem na dom. 8 041/724-144 

7000704 

PRAŠIČE težke od 15 do 40 kg. do-
mača reja. 8 041/693-441 7000730 

PRAŠIČE, težke 120 kg. domača kima. 
ugodno. 8 041 /90&-557 7000817 

PUJSKE, težke 20 do 120 kg. prieško 
tunko in domače salame, možna 
dostava. 8 041/354-933 7ooo7S2 

TEUČKO simentalko. staro 10 dni. 8 
04/252-26-89 7000741 

TEUČKO simentalko. staro tri 
mesece. 8 01/361-33-71. 031/327-
926 7000749 

TELIČKO simentalko, staro šest 
mesecev, 8 031/256-001 

7000774 

TEUČKO simentalko. staro 14 dni. 8 
04/252-58-79 7OOO8M 

ZAJČJE MESO po 6 EUR/kg (1.438 
Sm. možna dostava. 8 041/831-569 

7000744 

ŽREBIČKA haflinger. 8 031/242-713 
7000799 

VEČ ČB teličkov, različne starosti. 8 
040/128-893 7ooo74e 

KUPIM 

BIKA simentatoa, težkega od 200 do 
400 kg. 8 041/271-294 7ooo764 

BIKCA simentalca, 8 04/256-11-40 
7000740 

BIKCA simentalca do 70 kg za 
nadaljnjo rejo. 8 031/563-070 

7000734 

BIKCA mesr>e pasme, težkega od 120 
do 150 kg. 8 04/574-01-28 

7000602 

BIKCA simentalca, starega do 20 dni, 
8 04/259-12-69 7000B09 

PUJSKE težke 30 kg. 8 041/935-
5 9 8 7000746 

PODARIM 

KOKOŠI za zakol ali nadaljnjo rejo. 
Oman. Zminec 12. 8 041/725-850 

7000533 

POSLOVNI STIKI 

KREDITI 
Do 7 let, na osebni dohodek ali 

pokojnino, do 50 % obremenitve. 
Krediti na osnovi vozila, ter leasingi 

za vozita stara do 10 let 
MOŽNOST ODPLAČILA 

NA POLOŽNICE, PRIDEMO 
TUDINADOMI 

NUMERO UNO Robot Kukovec 
&p.,MlfnskaijL 22, Maribor 

TeL:o2/2S2^S-26, 
mob: 041/750560,041/331-99' 

ZAPOSLITVE (m/ž) 
NUDIM 

BISTRO Noč išče dekle za delo v 
strežbi, Noč Anton s.p.. Selo 42. 
Žirovnica. 8 040/431-930 roooen 

IŠČEM PRIJAZNO natakarico. Bar 
Oaza. Križe. Hiadnikova 17. 8 
041/566-817 7000656 

IŠČEMO pomoč za delo v strežbi ob 
vikefvjih. GTT Jošt, d.o.o.. Sv. Jošt nad 
Kranjem 2. Kranj 04/201-21-28 od 8. 
do 20. ure. razen ponedeljka 7oooa2s 

Podjetje z navtično opremo zaposli 

ADMINISTRATORJA/KO 
z znanjem osnov računovodstva 

Pogoj: 
delovne izkušnje z znanjem 

angleškega jezika 

Ponudbe pošljite v 8 dneh 
na naslov: 

Srnam Mirim 1 o. 
Alpska 43.42a Itm. 

IŠČEMO dekle za delo v strežbi v 
popoktenskem času, v okrepčevalnici 
Seljak. Šiška 12, Preddvor, 8 
031/663-095 7«0647 

IŠČEMO natakarje In natakarice. 
Hombre dub. gostinstvo in turizem 
d.o.o., C. svobode 15. Bled. 8 
040/888-127 7000700 

IŠČEMO dekle ali fanta za delo v 
kuhinji in za strežbo. Alojz Kovič s.p.. 
Poljanska c. 68. Gorenja vas. 8 
041/790-247 7000612 

IŠČEMO ŠTUDENTKO za delo v 
strežbi, dvakrat tedensko, od 8 do 15 
ure. Pizzerija Patermo. Frankovo nasel-
je 67. 4220 Škofja Loka. 8 041/535-
8 3 3 6007363 

KUHAR mlajši in dekle za strežbo do-
bita dek>, možna redna zaposlitev, Krč-
ma Pr' Vidmar. Begunjska 6b. Lesce, 
8 041/606-155 7000753 

NATAKARICO in žensko za pomoč v 
kuhinji zaposlimo. Gostilna Lakner, C. 
na Bnjo 33. Kranj. 8 031/348-968 

7000696 

OSEBO za delo - pomoč v strežbi za-
poslimo takoj. Pizzerija Sraka. Mošnje 
41. Radovljica. 8 031/302-221, Bo-
j an 7000716 

REDNO zaposlim dekle v strežbi. Sire-
na pub. Kidričeva 67. Ško^a Loka. 8 
041/719-018 7000722 

REDNO ali honorarno zaposlim dekle 
ter kuharja za delo v gostinskem lokalu 
Okrepčevalnica Klane. Klanec 38. 
Komenda. 8 041/570-937 

7000797 

I S C E T E D E L O ? 
Takoj redno zaposlimo 

V E Č DELAVCEV-K 
ZA DELO V PROIZVODNJI 

Mafipwver d.o.o., 
Koroška C. 14. 04/20-18-372 

ali 041/761-591, 
www,manppw9r,s< 
1 

ZA DELO v strežbi zaposlimo natakar-
ja • natakarico. BENZ d.o.o., Glavna 
cesta 43. Naklo. 8 051/312-440 

7000676 

ZAPOSLIMO kuharja/ico. redno ali 
honorarno, z izkušnjami in voznika B 
kat. za dostavo hrane na dom. Trtanik 
Danica Razboršek s.p., Britof 120. 
Kranj. 8 04/23-40-441. 040/230-
555 7000540 

ZAPOSUMO trg<^ v t r^n l s kole-
si. zaželeno tudi znanje sestave in 
servisiranja koles. Trgovina Grašca. 
Milka Švegelj s.p.. Hiadnikova 11, 
Križe. 8 04/595-60-10. Mateja ali 
Milka 7000611 

ZAPOSUMO agronoma. Prošnje zbi-
ramo dO 10. 2. na naslov: Kmetijska 
trgovina C^gnar. Virmaše 163. 4220 
škofja Loka 7ooo787 

VOZNIKA C in E kategonje zaposlimo 
v mednarodnem transportu. Rafael 
Čebulj s.p.. Smledniška c. 126. Kranj. 
8 041/744-178 7000679 

ZAPOSLIM mizarja z izkušnjami, 
Boštk; Janez s.p.. Zg. Brnik 17. Cerkl-
je. 8 041/645-890 7000&30 

ZAPOSUMO VOZNIKA tovornega 
vozila, izp. C in E kategorije. Prošnje 
pošljite v 8 dneh na: Grobovšek trans-
port. d.o.o.. Mala ul. 10. Horjul. 8 
01/75-00-152.041/788-678 7ooo634 

Zaposlitev dobi: 

KOMERCIALIST/KAV 
CVETLIČARSKI STROKI 

Z a p o s l i m o mlajše ustrezno 
izobražene sodelavce z de-
lovnimi navadami, smislom za 
delo s strankami ter kvalitetni-
mi osebnostnimi lastnostmi. 
Poleg vozniškega izpita kategori-
je B je zaželena tudi kategorija C. 
Trimesečno poskusno delo. Red-
no delo poteka v skladiščih na 
lokaciji Kranj in Ljubljana. 
Prijavo z oznako Za razpis in 
dokazili o izobrazbi ter bistvene 
podatke z opisom delovnih 
izkušen) pošljite na naslov: 
Yasmin, d.o.o., Kranj, 
Hafnarjeva pot 1 0 , 4 0 0 0 Kranj 
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TAKOJ zaposlimo štiri zastopnike. 
Odlična, stimulativna plača, Posred* 
ništvo Zdene Brovč s.p.. Vlrma^ 170, 
Šk. Loka. 9 040/304-270 

V KRANJU zaposlimo telefonista/ko. 
delo od pon. do pet. od 8. do 16. ure. 
izobrazba ni pomembna, Fantom inter-
national. d.o.o.. Ui. M. Grevenbroich 
13. Celje. « 051/435-145 «010559 

ZAPOSLIMO KOMERCIALISTA, izo-
brazba V. st.. ekonomije, pas./akt 
znanje angleškega a!i nemškega jezi* 
ka. Prošnje pošljite v 8 dneh na: 
Grol>ovšek transport, d.o.o.. Mala ul. 
10. Horjul. « 01/75-00-152. 
041/788-678 Toooeas 

EKONOMISTA za samostojno delo v 
izvozu zaposlimo. Prijave z dokazili: Le-
tehnika, d.o.o.. Šuceva 27, 4000 
Kranj 7000/42 

TAKOJ zaposlimo poslovno sekretarko 
z najmanj V. st. izobrazbe, akt. znarv 
jem ang. jezika in MS oftica ter izkušrv 
jami za delo s tujino. MEMO AB d.o.o.. 
PE Kidričeva 43 b. Škofja Loka. » 
04/511-04-00 7ooo?oo 

IŠČEM delavca za delo v kam-
noseštvu. Jezeršek Andrej s.p.. 
Okroglo 3a. Naklo. « 041/730-971 

rooo&?a 

IŠČEM DEUVCA za pomoč pri mon-
taži pohištva In pomoč pri polaganju 
parketov. Draško Bunič s.p., Blei-
weisova ul. 6. Kranj. « 041/681-510 

7000677 

PEKA ali delavca z izkušnjami v 
pekarni zaposlimo. Pekarna Zevnik 
d.o.o.. Ljubljanska c. 36a. Kranj. 8 
041/735-930 

7000751 

ZAPOSLIM monterja stavbnega po-
hištva. stimulativen OD. Boštic Janez 
S.p.. Zg. Brnik 17. Cerklje. « 
041/645-690 7000S29 

ZAPOSLIM frizerka. Andreja Urbančič 
s.p.. Dvorje 112. 4207 Cerklje, « 
031/322-090 7000712 

ZAPOSLIM slikopleskarja. lahko brez 
izkušenj. Slikopleskarstvo Barie, Milan 
Burgars.p.. Sp. Brnik 91. Cerklje, 9 
031/318-235 7000745 

ZAPOSLIMO tesarja )n pomožnega 
delavca. ROOF d.o.o.. Dvorje 82 a. 
Cerklje. « 041/647-511 

7000306 

ZAPOSLIMO serviserja visokotlačnih 
aparatov Kšn:her s poklicno oz. srect-
njo tehnično Izobrazbo, Grtas d.o.o.. 
Zg. Bitnje 1. 4209 Žabnica. « 
04/231-56-90 7000698 

ZAPOSLIMO za dot. čas z možnostjo 
za nedol. čas stroj, kijučavničarja -
sTraj. mehanika, strugarja in delavca za 
priučilev v ključ, stroki. Prošnje z 
dokazili na: Matija Gogala s.p.. Žabni-
ca 12. Žabnica 7Coo7o& 

ZAPOSLIMO tesarja za postavljanje 
ostrešij na območju Kamnika za 
nedoločen čas. delovne izkušnje 
zaželene. Plevel Andrej s.p.. Moste 81. 
Komenda.« 041/689-818, Andrej 

700071S 

ZAPOSUMO slaščičar^, zaželene de-
lovne izkušnje. Kraljevi mignon d.o.o.. 
Gasilska C. 39, Šenčur, 8 04/281-
77-77 70007S4 

PD DOVJE - MOJSTRANA vabi k 
sodelDvanu kuharja, natakarja, sobari-
co. receptorja in 2 pomožna delavca 
za planinsko postojanko Aljažev dom v 
Vratih. Prijave na: PD DOVJE - MOJS-
TRANA. Savska 1.4281 Mojstrana 

ZAPOSLIM FRIZERKO z znanjem 
moškega In ženskega frizerstva. Dani-
ca Pristov s.p., Podbrezje 17, Naklo. 
«031/744-160 7000657 

IŠČEM 

INŠTRUKTOR MATEMATIKE Išče 
delo - pomoč pri učenju, « 040/381-
2 9 5 7000230 

IŠČEM kakršno koli administrativno 
delo ali delo na računalniku (tipkanje, 
pretipkavanje ipd.), « 031/206-352 

RAČUNOVODKINJA išče honorarno 
delo. slfra: UPOKOJENKA 

70007« 

IŠČEM DELO kot varuška občasno ali 
redno na mojem ali vašem domu. 9 
031/575-703 7oooao5 

ONE MAN BAND išče delo na oblet-
nicah In drugih prireditvah z zabavno in 
narodno glasbo. 9 031/442-424 

700071» 

STORITVE 
NUDIM 

ADAPTACIJE, krovsko kleparska dela. 
barvanje napuščev, fasad, notranjih 
prostorov, izolacija garaž, zidarska 
popravila. 6.B.M.- Berce in partnerji 
d.n.o., Ul. M. Majcna 18a, Lj, 9 
051/826-768, 040/243-710 

ASTERtKS SENČILA Rozman Peter 
s.p.. Senično 7. Križe. teJ.: 59-55-
170, 041/733-709; žaluzije, roloji, ro-
lete, lamelne zavese, plise zavese, ko-
mamiki. maritize, www.asteriks.net 

7000626 

B E L J E N J E notranjih prostorov, krtanje 
sten in stropov, odstranjevanje tapet, 
ban/anje vseh vrst fasad, premazi 
oken, vrat in napuščev, Pavec tvo s.p.. 
Podbrezje 179. Naklo. 9 031/39-29-
09 

BYTRYQI BENE IN OSTALI d.n.o. 
Struževo 7, Kranj, izvaja vsa gradbena 
deta, notranje omete, fasade, 
adaptacije, urejanje in tlakovanje 
dvorišč, z vašim ali našim materialom, 
škarpe s kamenjem in betonom, 9 
041/561-838 

7000&46 

BVTVOl SKALA d.n.o. Struževo 3a. 
Kranj, izvajamo dela od temeljev do 
strehe, notranje omete, fasade, 
adaptacije, kamnite škarpe, urejanje In 
tlakovanje dvorišč, z našim ali v^im 
materialom, 9 041/222-741 

«Ct?2l0 

GRADBENIK REXHO d.n.o. Adergas 
13, Cerklje, izvaja od temeljev do stre-
he, notranji ometi, vse vrste fasad, 
kamnite škarpe. adaptacije, urejanje in 
tlakovanje dvorišč, 9 041/589-996 

70000«7 

GRM. Gradbena dela s.p.. Ško^eioška 90, 
Kranj, vsa gr. dela vam opravlnf)o K̂ âlitetno. 
v dogovofienem roku in po zmerni ceni -
prenova stan., knaul sistemi, novogradnje, 
rušitvena dela. 9 04y23-1&-7d8, rok.ko-
vacevic®am<s.net TOOOSM 

IZDELAVA PODSTREŠNIH STANO-
VANJ po sistemu Knauf, montaža 
strešnih oken Vetux in polaganje lami-
natov. izd. brunaric in nadstreškov. 
Mesec Damjan s.p., Jazbine 3, Pol-
jane. 9 041 /765-842 7000029 

PRENAVUAMO HIŠE in stanovanja v 
Kranju in okolici - rezervirajte svoj ter-
min. Megamatrix, d.o.o., Staretova ul. 
39. Kranj. 9 041/570-957 7000509 

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

7000767 

TESNJENJE OKEN IN VRAT uvožena 
tesnila do 30 % prihranka pri ogrevan-
ju. Prepiha in prahu nt več! Zmanjšan 
hrup. 10 let garancije. BE & MA. 
d.o.o., Ekslerjeva 6, Kamnik 01/83-
15-057. 041 /694-229 7000630 

IZOBRAŽEVANJE 
NUDIM 

PLESNI TEČAJI • UGODNE CENE. 
standardni, (atino in swing plesi za vse 
generacije. Vabljeni v Studio Tango. 
Britof 316, Kranj. 9 041/820-485. 
www.studiotango.com 

7000717 

ZASEBN I STIK I 
O S A M U E N 54-letnlk žeti spoznati 
preprosto dekle s podeželja. 9 
031/441-543 7000727 

ŽENITNA POSREDOVALNICA ZAU-
PANJE posreduje za poštene zveze, 
za vse starosti po vsej SLO. Mnogo se 
jiti je že spoznalo, naj se Vas še več!. 
031/505-495 7000637 

IZGUBLJENO, 
NAJDENO 
IŠČEM izgubljeno denarnico z zadrgo, 
v njej je meni dragocen spomin, 9 
040/431-634 7000773 

GG 
mali oglasi 

0 4 / 2 0 1 4 2 47, 
e-pošta: maliogldsi@g-glds.si 

www.gorenjskiglas.5i 

Z A H V A U 

O b s l o v e s u n a š e d r a g e 

A N E POTOČNIK 
i z D o l e n j e vas i v S e l š k i d o l i n i 

s e i s k r e n o z a h v a l j u j e m o v s e m s o r o d n i k o m , p r i j a t e l j e m , s o s e -

d o m i n z n a n c e m z a i z r a ž e n a s o ž a l j a , d a r o v a n o cvet je , s v e č e in 

s p r e m s t v o n a n j e n i z a d n j i p o t i . Š e p o s e b e j s e z a h v a l j u j e m o 

z d r a v n i c i dr . Š p e l i P e t e r n e l j , z d r a v n i k o m in o s e b j u b o l n i š n i c e 

J e s e n i c e , p a t r o n a ž n i ses t r i ter ž u p n i k u g . D a m j a n u Proštu . 

N j e n i : m o ž M i l a n , s i n o v a M i l a n i n J e r n e j z d r u ž i n a m a 
D o l e n j a v a s , 3 0 . j a n u a r j a 2 0 0 7 

Tisti, ki jih imamo radi. 

živijo večno v naših srcih. 

Z A H V A L A 

V 9 7 . letu s tarost i s e j e z a v e d n o pos lov i l od n a s n a š drag i o č e , 

s ta r i o č e i n ata d e d i 

JANEZ JENKO 
p.d . A v m a n o v ata s S p . B r n i k a 

I s k r e n o s e z a h v a l j u j e m o v s e m s o r o d n i k o m , s o s e d o m , pri jatel jem in 

z n a n c e m , ki ste ga v t ako ve l ikem števi lu p o s p r e m i l i na njegovi zad-

nji poti . darovali cvetje in sveče, izrekl i ustna in p i s n a sožalja. Z a h -

v a l j u j e m o se g o s p o d u M a r j a n u Z u p a n c u za lep poslovi lni cerkveni 

o b r e d , c e r k v e n e m u p e v s k e m u z b o r u , p e v c e m kvarteta S torž ič , 

t robentaču, g a s i l s k e m u društvu, č e b e l a r s k e m u društvu , govorniko-

m a . P o s e b n a zahvala v s e m n o s i l c e m in pogrebni s lužbi Pogrebnik 

Dvorje . V s e m i m e n o v a n i m in n e i m e n o v a n i m B o g p o v m i . 

Ž a l u j o d : h č e r k e S i lva , Metka , M a r i n k a in s i n J a n e z z d r u ž i n a m i 

Z A H V A L A 

V 7 3 . le tu s tarost i n a s j e n e p r i č a k o v a n o z a p u s t i l a n a š a m a m a , 
s t a r a m a m a , s e s t r i č n a , teta i n t a š č a 

FRANČIŠKA JARC 
ro j . P e r k o , iz P r i s t a v e pr i T r ž i č u 

I s k r e n o s e z a h v a l j u j e m o v s e m s o r o d n i k o m , s o s e d o m , pr i ja te-

l j e m i n z n a n c e m , k i s t e s o č u s t v o v a l i z n a m i , n a m i z r e k l i 

s o ž a l j e , darova l i c v e t j e i n s v e č e t e r jo p o s p r e m i l i n a n j e n i z a d n j i 

poti . V s o z a h v a l o i z r e k a m o g o s p o d u ž u p n i k u A l f o n z u G r o j z d -

k u za l e p o o p r a v l j e n p o g r e b n i o b r e d . L e p a h v a l a p e v c e m G o r e n -

j c i , p o g r e b n i s l u ž b i K o m u n a l a T r ž i č , D r u š t v u u p o k o j e n c e v 

T r ž i č . V s e m i m e n o v a n i m i n n e i m e n o v a n i m i s k r e n a hva la . 

Ž a l u j o č i v s i n j e n i 

S P O R O Č I L O O S M R T I 

S v o j o ž i v l j e n j s k o pot je s k l e n i l n a š s o d e l a v e c iz S A V A - T I R E S - P C H r a s t 

RAJKO DOLENEC 
r o j e n 1 9 5 4 

O d n j e g a s m o s e pos lovi l i v p o n e d e l j e k , 2 9 . j a n u a r j a 2 0 0 7 , o b 15 . ur i 

n a p o k o p a l i š č u v C e r k l j a h . 

O h r a n i l i g a b o m o v l e p e m s p o m i n u . 

K O L E K T I V S A V A T I R E S 

V S P O M I N 

D a n e s m i n e v a d e s e t let , 

o d k a r j e o d š l a v v e č n o s t n a š a m a m a 

J u l i j a p a b o m i n i l o d e v e t let, 

o d k a r n a s je z a p u s t i l n a š a ta 

LOJZKA PINTAR JOŽE PINTAR ST 
ro j . R u p a r 

H v a l a v s e m , ki s e j u s p o m i n j a t e z m i s l i j o , m o l i t v i j o , s v e č k o . 

J o ž e , A n k a , N a d a i n J a n e z z d r u ž i n a m i 

O S M R T N I C A 

S p o r o č a m o ž a l o s t n o ves t , d a n a s j e v 6 9 . letu s taros t i z a p u s t i l 

n a š d r a g i m o ž , oČe, s ta r i oČe i n b r a t 

M I H A E L TAVČAR 
š o f e r v p o k o j u 

P o g r e b p o k o j n i k a b o d a n e s , v p e t e k . 2 . f e b r u a r j a 2 0 0 7 , o b 

1 5 . u r i n a p o k o p a l i š č u v B i t n j a h . Ž a r a b o n a d a n p o g r e b a od 

9 . u r e da l j e v p o s l o v i l n i vež ic i n a t a m k a j š n j e m p o k o p a l i š č u . P o 

p o g r e b u b o S v . m a Š a z a d u š n i c a v c e r k v i v D r u l o v k i . 

Ž A L U J O Č I V S I N J E G O V I 
D r u l o v k a , 3 0 . j a n u a r j a 2 0 0 7 

Kogar imaš rad, nikoli ne umre! Z A H V A L A 

O b s l o v e s u n a š e g a d r a g e g a m o ž a , očeta, dedi ja , brata , strica in tasta 

LUDVIKA PUŠAVCA 
iz V o g e l j 

s e iz s r c a z a h v a l j u j e m o z a t o p l e b e s e d e , s t i s k e r o k , z a i z r e č e n a 

s o ž a l j a , c v e t j e , s v e č e t e r s p r e m s t v o n a n j e g o v i z a d n j i p o l i . 

Z a h v a l j u j e m o s e o s e b j u i n t e n z i v n e g a o d d e l k a B o l n i š n i c e G o l n i k 

z a p o ž r t v o v a l n o s k r b i n n e g o , p e v c e m iz V o g e l j z a s o č u t n o z a p e t e 

p e s m i , ž u p n i k u z a l e p p o g r e b n i o b r e d , s o r o d n i k o m , s o s e d o m , 

p r i j a t e l j e m , s o d e l a v k a m O S O l š e v e k , k o l e k t i v u O Š i n v r t c a 

Š e n č u r ter z n a n c e m , k e r s te n a m stal i o b s t r a n i . 

H v a l a v s e m in v s a k e m u p o s e b e j . 

Ž e n a M a r i j a , hč i D a r i j a i n s i n S l a v k o 2 d r u ž i n a m a 

V o g l j e , G o l n i k . 2 9 . j a n u a r j a 2 0 0 7 

mailto:info@g-glas.si
http://www.asteriks.net
http://www.studiotango.com
mailto:maliogldsi@g-glds.si
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SPOROČILO O SMRTI 

Svojo življenjsko pot je sklenil naš upokojeni sodelavec iz Logistike 

FRANC KOGOVŠEK 
rojen 1930 

Od njega se bomo poslovili jutri, v soboto, 3. februarja 2007. ob 15. uri na pokopališču 
v Naklem. Ohranili ga bomo v lepem spominu. 

KOLEKTIV SAVA 

V SPOMIN 
Mar prav zares odšd si ^a 
v neznano, 
kokoši mogd, 
ko smo mi Še tu...? 
Nodti moramo vsak svojo rano, 
moUc, da ti nč zmotimo miru... 

(S. MakaroviČ) V sredo, 7. februarja 2007, bodo minila štiri leta, odkar si nas 
zapustil dragi sin, mož, oče in brat 

JOŽE RESMAN 
HvaJa vsem. ki obiščete njegov grob, mu prižgete svečko 
ali se ga spomnite. 

Pogrešamo te vsi tvoji 
Zg. Dobrava 

ZAHVALA 

V 75. letu nas je za vedno zapustil naš dragi mož. ati in stari ata 

PETER GROHAR 
Zahvaljujemo se vsem sosedom, sorodnikom, sovaščanom, 
prijateljem in znancem za iskreno pomoč, izrečena sožalja in 
podarjene sveče. Hvala vsem, ki ste očeta spoštovali in ga 
pospremili k večnemu počitku. 

Žalujoči: žena Zofka, hčeri Martina in Andreja z družinama 
Sonca, Sv. Tomaž, 30. januarja 2007 

Ni srnrt tisto, kar nas loči 
in življenje ni. kar druži nas, 
so vezi močnejše, brez pomena 
zanje so razdalje, kraj in Čas ... 

(M. Kačič) 

V SPOMIN 

dragemu možu, očetu in staremu očetu 

SLAVKU KAVČIČU 
iz Vogelj 

29. januarja 2007 je minilo leto dni, odkar te ni več med nami, 
a spomini na čas. ko smo živeli skupaj s teboj, še vedno živijo. 
Iskrena hvala vsem, ki z nami z mislimi delite in ohranjate lep 
spomin nanj. 

VSI NJEGOVI 

ZAHVALA 

V trdni veri. neizmerni žalosti in bolečini, da je naš ljubeči mož. skrbni oče. zlati dedi 

G. FRANCE REMEC, 
univ. dipl. ing. gozd. 

upokojeni ing. GG Bled 
kljub nepričakovani smrti povezan v ljubezni z nami. 

Najtopleje in iskreno se zahvaljujemo vsem prijateljem, sorodnikom, dobrim znancem, 
sosedom za izražena sožalja, darovano cvetje, sveče in dar za sveto mašo. Globoka 

hvala kolegom za poklon njegovemu spominu. Tako ste pokazali, da ste cenili njegovo 
strokovnost in poštenost. Hvala dr. Potočnikovi, nevrokirurgiji, endokrinologiji KC 
Ljubljana, bolnišnici Jesenice, sosedu g. OŠterbenku, g. župniku, pogrebni službi, 

pevcem. Še enkrat hvala vsem in vsakemu posebej. 

Njegovi: žena Rajka. sinova Saša in Gregor z družinama 
Radovljica. 26. januarja 2007 

Ko je srčna bolečina prevelika, 
se tudi solza posuši, 
le srce še nemo kiiče, 
oj kje si, mama. ti! 

V SPOMIN 

Danes. 2. februarja 2007. mineva leto dni, odkar nas je tiho 
zapustila naša draga mami, stara mama in prababica 

KATARINA STE NOVEC 

Mami ni te več med nami, vendar si vedno z nami. 
Hvala vsem, ki obiskujete njen grob in ji prižigate sveče. 

Vsi njeni, posebej pa vnuk Tadej 

Človek, ki ga imaš rad, 
nikoli ne umre, 
le neskončno daleč je. 

ZAHVALA 

Mnogo prezgodaj nas je nenadoma zapustil naš dragi mož, oče. 
stari oče, brat, stric, tast. svak in prijatelj 

JOŽE FINŽGAR 
z Mlake pri Kranju 

Najtopleje in iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sose-
dom, prijateljem, znancem, kolektivu OS Simona Jenka, SAVA 
TECH Kranj in CFP iz Ljubljane za izrečena sožalja, topel stisk 
roke. darovano cvetje, sveče, sv. maše, molitve ter za poklon in 
spremstvo na njegovi zadnji poti. Zahvalo izrekamo tudi torkovi 
dežurni nočni službi ZD Kranj za hitro nudenje prve pomoči, 
pogrebni službi Navček in pevcem. Posebno zahvalo izrekamo 
gospodu župniku Jožetu Klunu za ganljiv in lepo opravljen 
pogrebni obred. Vsem imenovanim in neimenovanim, ki ste na 
kakršenkoli način počastili njegov spomin, še enkrat iskrena hvala. 

VSI NJEGOV! 

Na grobu sveča tiho gori, 
plamen njen dogoreva. 
po licu sdza grenka polzi, 
ker mama zdaj v grobu počiva. 
Zamrl na ustih je njenih smehljaj, 
utihnila njena bcse^, 
a v srcih naSh je svetel sijaj, 
ker vemo, da pri Bogu je srečfui. 

ZAHVALA 

V petek, 12. januarja 2007, smo se na preddvorskem pokopa-
lišču poslovili od naše drage Žene, mame, babice in prababice 

MARIJE EKAR 
z Zg. Bele 47 

Vsem. ki ste ji darovali cvetje, sveče, svete maše. jo v tako 
velikem številu spremili k zadnjemu počitku, nam izrekli 
sožalje in vsem, ki ste kakorkoli pripomogli, da je bilo zadnje 
slovo od naše mame zares lepo, se iskreno zahvaljujemo. 

VSI NJENI 
Zg. Bela. januar 2007 

N» smrt tisto, kar nas loči, 
in življenje ni, kar druži nas. 
So vezi močnejše. Brez pomena 
zanje so razdalje, kraj in čas. 

{Mila Kačič) 

ZAHVAIA "Kakosi topd/'pravi 
in se oklepa nj^pve roke. 
Drobno in preperdo teh 
zagrinjajo valovi rjuh. 
Ona pa trdno drži 
močno vnukovo roko. 
kot da se utaplja. 
Oživl/a tleče iskrice sv(^ih oČi 
ob plamenečem fantovem pogledu 
in se nezavedno nastniha čudežu, 
ki se mu reče večno življenje. 

(Neža Maurer) 

Ob slovesu naše ljube mame 

PAVLE DRMOTA 
roj. Bohinc, 9. 6 . 1 9 2 2 - 2 . 1 . 2007 

se zahvaljujemo vsem, ki ste kakor koli pomagali v poslednjih 
dneh, jo imeli radi, izrekli sožalje, darovali sveče ter cvetje in 
pospremili našo mamo v tako velikem številu na zadnjo pot. 
Zahvaljujemo se govornikoma g. Branetu Slugi in g. Maksu Fi-
jačku, posebna zahvala pa je namenjena dr. Nuši Potočnik in 
sestri Smilji Pogačnik za dolgoletno skrb in zdravljenje. 

Pogrešali jo bomo: hčerka Poldka z možem Marjanom in 
sinom Anžetom, vnuk Damjan z ženo Urško in hčerkama 
Špelo in Ano. hčerka Lina s sinom Ožbejem 
Otoče, januar 2007 

mailto:info@g-glas.si
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A N K E T A 

Zdravstvo naj 
ostane javno 
DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Ljudje se pogosto jezimo 
nad razmerami v javnem 
zdravstvu. Bi bilo bolje, če 
bi bilo več zdravstvene po-
nudbe v zasebnih rokah? 
Kaj menijo naši anketiranci? 

Ivanka Costič iz Kranja: 

"K zdravniku hodim v javno 
zdravstveno službo, k zo-
bozdravniku pa zasebno. 
Imam dobre izkušnje. Naj-
bolje bi bilo, ko bi zdravstvo 
ostalo javno, zasebnega 
vsak ne more plačati." 

Stane Pogačnik z Blejske 
Dobrave: 

"Imam zelo pozorno zaseb-
no zdravnico, kar mi je ob 
hudi bolezni veliko pomeni-
lo. Plačevati mi,ni treba, ker 
je v okviru koncesije. Sicer pa 
naj zdravstvo ostane javno." 

Pavla Mezeg iz Kranja: 

"Izkušnje imam zlasti z jav-
nim zdravstvom in so neka-
ko srednje.,Zasebni zdravni-
ki se bolj zavzamejo za paci-
enta. Slaba stran je plačeva-
nje, toda za zdravje je kdaj 
vredno plačati." 

Marija Kralj Kardaševič 
iz Radovljice: 

"Moja družina ima veliko 
težav z zdravjem in z zdrav-
stvom. Zdravniki predpisu-
jejo le zdravila in ne pošljejo 
nikamor naprej. Bolj se za-
vzemam za javno zdravstvo." 

Herman Dolinar iz Kranja: 

" Zadovoljen sem s svojim 
zasebnim zobozdravnikom. 
Če pa bo zasebnega zdrav-
stva več, se utegne spriditi 
tako kot v Ameriki, kjer mo-
rajo za zdravje včasih pro-
dati vse premoženje." 

Želje z otoka vendarle zastonj 
Blejski otoček s cerkvijo je zagotovo ena največjih atrakcij Slovenije, le redki pa ob obisku ne pozvonijo 
z " z v o n o m želja", ki ima m e n d a čudežno moč. 

VILMA STANOVNIK 

Bled - "Po petnajstih letih se 
na Blejskem otoku, zaradi 
nujnosti obnove, znova uva-
ja vstopnina. Vstopnina zna-
ša tri evre, za otroke do pet-
najstega leta je brezplačno, 
za občane Bleda pa je plačilo 
prostovoljno," se je dobesed-
no glasilo obvestilo, ki so ga 
prejšnji teden na svoje naslo-
ve dobili blejski turistični de-
lavci na njem pa je bil žig 
Družbe sv. Martina d. o. o.. 
Bled, katere ustanovitelj je 
župnija Bled. Ob žigu je 
podpis blejskega župnika Ja-
neza Ambrožiča in datum 
22. januar 2007. Podatek o 
vstopnini je bil (tudi še vče-
raj) na spletni strani blejski-
otok.si, kjer so ob ceni zapi-
sali tudi "Hvala za vaš pri-
spevek k obnovitvenim de-
lom". 

Ker so se te dni v javnosti 
pojavljale različne informa-
cije o tem, kdo bo moral pla-
čati vstopnino, od kdaj in za-
kaj, smo odgovorne prosili 
za pojasnilo. "Vstopnino 
smo začeli pobirati 23. janu-
arja, za to pa smo se odločili, 
ker je treba obnoviti objekte 
na otoku. Strehe so po vrsti v 
zelo slabem stanju, prav tako 
pročelja, inštalacijo so stare 
40 let. Prihodki od trgovine 
s spominki in gostinstva ko-
maj zadoščajo za redno vzdr-

Obiskovalcem, ki si na Blejskem otoku želijo ogledati cerkev in pozvoniti z zvonom želja, za 
to vendarle ne bo treba plačati vstopnine. 

ževanje. Zaradi nedokonča-
ne denacionalizacije tudi ni 
možnosti za pridobitev dr-
žavnih in evropskih sred-
stev," je pojasnila Danica Se-
banc iz Družbe sv. Martina 
in dodala, da so vstopnine v 
svetu običajen dodatek k 
ceni aranžmaja. 

" Po naših prvih informaci-
jah naj bi se vstopnina pobi-
rala pred vstopom v cerkev, 
saj je to pač točka na otoku, 
kjer se zbirajo vsi obiskoval-
ci. Vstopnine v cerkev naj ne 
bi plačali ob maši in poro-
kah, pa tudi kavo v lokalu naj 

bi bilo še vedno moč spiti 
brez plačila vstopnine. Seve-
da pa si večina turistov na 
otoku želi ogledati tudi cer-
kvico, predvsem pa mnogi 
prihajajo zaradi tako imeno-
vanega "zvona želja"," je po-
vedala direktorica Turizma 
Bled Eva Štravs Podlogar in 
dodala: "Res se tri evre 
vstopnine sliši malo, če pa 
pomislimo na avtobus turi-
stov, pa je to blizu 150 evrov. 
Tako je organizatorje poto-
vanj, ki imajo že utečene 
oglede Bleda, absolutno pre-
pozno o tem obveščati šele 

takrat, ko je vstopnina že dej-
stvo. Zato smo zadovoljni, 
da so včeraj pri blejski žup-
niji vendarle ustavili pobira-
nje vstopnine in zagotovo 
bomo skupaj z občino v pri-
hodnjih dneh skušali doseči 
ustreznejšo rešitev. 

Na Bledu so okvirno izra-
čunah, da otok letno obišče 
okoli 80 tisoč ljudi. Uradnih 
podatkov o tem sicer ni, saj 
naj bi pletnarji letno prepe-
ljali okoli 50 tisoč obiskoval-
cev, poleg njih pa so ob jeze-
ru še štiri različne izposoje-
valnice čotaov. 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 

Danes, jutri in v nedeljo bo pretežno jasno. Danes zjutraj bo 
v Ljubljanski kotlini nastala megla, jutri, v soboto, popoldne 
in v nedeljo bo pihal severni veter. 

Agenctj« RS za okolje. Urad za Meteorlogijo 

PETEK 

-6/6°C 

S O B O T A 

-3/8°C 

NEDELJA 

-5/7°C 

, o Celorec 
9.Gra<l«c I I 

MufsMSobolai 

M V ' 

o Roka 
11/4-C 

^ Zssueb 
^ o IJ/-!« 

Spletno naročanje 
na zdravniški pregled 

SUZANA P. KOVAČIČ 

Golnik - Bolnišnica Golnik -
Klinični oddelek za pljučne 
bolezni in alergijo je s po-
močjo agencije Sonce.net 
uvedla možnost spletnega 
naročanja bolnikov na speci-
alistični pregled. Aplikacija 
za e-naročanje omogoča 
osebnim zdravnikom, da 
bolnika prek spletnega me-
sta http://narocanje.klinika-
golnik.si/ enostavno naroči-
jo pri zdravniku specialistu. 
Z uvedbo elektronske aplika-
cije bo bolnišnica zmanjšala 
čakalne vrste. 

Sonce.net je za Bolnišni-
co Golnik pripravil rešitev, 
pri kateri osebni zdravnik 
(lahko pa tudi bolnik sam) 

preko spletnega mesta 
odda naročilo na pregled 
pri specialistu ter predlaga 
datum obiska. Bolnišnični 
koordinator sprejme naro-
čilo ter poišče datum, ki ga 
nato z bolnikovim osebnim 
zdravnikom ali bolnikom 
prek aplikacije uskladita. 
Po določitvi datuma izbrani 
specialist pregleda napotno 
diagnozo ter bolnikov opis 
težav, obenem pa ima mož-
no.st prek aplikacije zastavi-
ti dodatna vprašanja, pove-
zana z bolnikovimi simpto-
mi, ali naročiti preiskave, ki 
jih lahko opravi, še preden 
pride na Golnik. Zdravnik 
specialist po končanem 
pregledu v aplikacijo vpiše 
svoje ugotovitve. 

KRANJSKA GORA 

Tekmovanje pasjih vlečnih vpreg 
Ta konec tedna bo na slovenski in italijanski strani meje v 
Ratečah potekalo že sedmo tekmovanje pasjih vlečnih vpreg 
Sleddog. Tekmovanja se bo udeležilo okrog devetdeset ekip 
pasjih vlečnih vpreg iz desetih držav, skupaj več kot 300 
vlečnih psov. Start in cilj tekmovanja bosta tako v soboto 
kot v nedeljo v Beli Peči v Italiji, pasje vprege pa bodo 
prečkale državno mejo med Italijo in Slovenijo in bodo 
vidne vsem obiskovalcem z naše strani za gostilno Frida ob 
državnem mejnem prehodu v Ratečah. Oba dneva se bo 
tekmovanje začelo ob 10.30. U. P. 

^ K O Š A R K A ! 
O D E J A r D O l V I Z A l - E H 

SOBOTA, 3. 2. 2007, ob 17. URI « 
ŠPORTNA DVORANA PODEN VABLJENII F 

. , 1 0 

4*» tlT.^iMu 

i,nflJBOU POSLUSflnn BRDIJSKB POSTHJB OH GOREftJSKEin̂  

RADIO KRANJ d .0.0. 
Stritarjeva ul. 6. KRANJ 
IfcLthON; 
(04) 2812-220 Mouicji 
(04) 281Z'221 tiU£Nj< 
(04) 202Z-Z22 î iooaMi 
(051) 303-S05 mmiKoioiu 
FAX-
(04) 2B12-22S reiukcim 
(04) 2812-229 ivmjc 

E-poSto; 
radio kranKCra<llo-kran].«l 
spletna stran: 
www.radlo-kranJ.s-i 

mailto:info@g-glas.si
http://www.radlo-kranJ.s-i
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IN REDOM 

Minuli petek so v klubu Pri Rdeči 
Ostrigi v Škofji Loki svoje videnje 
predstavili člani zasedbe Bast. 

TELEVIZIJA 
EMA Z MARIOM 
IN HELENO 

Jutrišnji finalni izbor Bne bosta vo-
dila velika diva s lov^ke glasbene 

ml -v • 

scene Helena Btagn^n vodttdj z 
največ razvedrili^^2jy|jskw(ilo-

:o: »rhrv TV 

03 
metrine Mario Caluntč. / FOTO: »rhrv TV 
Slovenija 

UUDJE 

GLAVNE so neveste 

Januarja je bila v Grand hotelu Union 
že četrto leto zapored pod okriljem 
Misson Studia na ogled razstava idej 
in tendenc "Poročni titrinkt", na kateri 
je bila predstavljena vsa ponudba, ki 
zajema organizacijo poroke. / F<W>: 
PDbnaM.BaUasin 
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GLASBA 
Terrafolk nocoj v Kranju 
Nocoj bo v kinu Center koncert improvizacijskega kvar-
teta Terrafolk. Na svoj račun bodo prišli vsi ljubitelji folk 
glasbe. Skupina bo s svojo mešanico romske, ruske, ir-
ske, slovenske, balkanske in židovske ljudske glasbe 
navduševala od 20. ure dalje. K. C. 

Sam da ti maš mene rada 
Jan Plestenjak je eden redkih, ki po precej letih na glas-
beni sceni z vsako novo ploščo ali koncertom dokaže, da 
se je za tolikšno popularnost potrebno vedno bolj trudi-
ti, biti vedno boljši. Prav zato so bili zadnji meseci zanj 
precej delovni. Jan je namreč z izbrano ekipo snemal 
nov album. Predstavitev novih skladb je sicer načrtoval 
marca, a tudi priljubljenemu pevcu stvari ne gredo ved-
no tako, kot bi si želel. Prvi novi singel s prihajajočega 
albuma z naslovom "Sam da ti maš mene rada" je za-
okrožil po spletu in zato je bil tudi uradno, nekoliko prej 
kot načrtovano, poslan na vse radijske postaje. Avtor je 
Jan sam, pri aranžmaju pa je sodeloval z Enesom Tvrt-
kovičem. A. H. 

Kmalu nov videospot skupine Slon in Sadež 
Provokreativni duet Slon in Sadež v tajnosti kamniških 
hribov pripravlja nov videospot, za katerega napovedu-
jejo, da bo "hud". Čeprav humoristična hunta drži vse 
podatke o prihajajočem izdelku v posebnem predalu 
označenem z napisom "skrivnost, ne odpiraj", smo iz-
vedeli, da se v spotu pojavljajo tako člani zloglasnega 
benda Slon in Sadež kot tudi starejši občani sumljivega 
videza. Spot je baje posvečen družinski tematiki in je 
delno sneman pod kozolcem. A. H. 

P O D A R J A M O S E 2 I M A G R A O N I V S T O P N I C I 
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ŽAMETNE 
KONCERT 
U Ž I U O 

DOMŽALE P E T E K 
1 6 . 2 . - 1 9 M 

• S A S A L E N D E R O 

• A D I S M O L A R 

* K O R A D O i n B R E N D I 

• O K R O G L I M U Z I K A N T I 

» A N S A M B E L S P E V 

• E V A Č E R N E 
imagovilks bitke talentov'06 

• V E S E L I S V A T j E 

• S K U P I N A K A T R C A 

'družina F E R M E s Trojan 

•dekliški tercetOOBIANSKIVENGRLI 5 
'folklorna skupina iz ^ 

Č R E Š N j E V C A i 

•plesalci ^ 

S T U D I O R I T E M K R A N j 
voditolj in scenarist 
B O R I S K O P I T A R 

VSTOPNICE: I t ^ V z V - U ^ 
DOMŽALE: VEL6 D.D ODDELKK TKAFIKA 
KAMNIK: VIDEO KLUB METULJ 
MENGEŠ: HRAM ROŽICE • FOTO REPANŠbK 
LJUBLJANA: PASAŽA MAXIMARKET 

AVTOBUSNA POSTAJA 
KRANJ: GORENJSKI Gt^S NAROČNINE 

NAPAD MITOLOŠKE ZVERI 
v s r e d o je v Mediaparku nastopila švedska skupina Therion. 

j i Klemen Globočnik 

Š
vedski orkestralni 
metalci "Hierion so 
znani po odličnih 
odrskih nastopih 
ter po besedah 

oboževalcev po nadpovpre-
610 kvalitetnem ozvočenju. 
A presežek so pokazali že na 
enem od prejšnjih obiskov 
pri nas. Koncert je v sredo v 
Mediaparku odprla švedska 
predskupina Sabaton, Id nas 
je tik pred izdajo svojega 
dvojnega albuma Metalizer 
ogrevala s še kar melodič-
nim metalom. Druga pred-
skupina, petčlanska v usnje 
oblečena zasedba iz Nemfi-
je, Grave digger, je preigra-
vala nov studijski material s 
plošče Liberty or death ter na 
koncu po vzklikih navduše-
nja odigrala kar dva dodatka, 
medtem ko so nam glavni 
zvezdniki Therion dali le 
enega. 

Glavna zvezda večera The-
rion je preigravala najnovej-
še pesmi z albuma Gothic 
Kaballah. Večer so odprli s 
skladbo Der Mittemachtlo-
ve, manjkali niso niti Nigt 
Side of Eden, Too Mega The-
rion, Birth of Venuce ter Eli-
githema. Njihov metal v stilu 
8o-ih let ima zaiadi orkes-
tralnih zvočnih vložkov in 
dveh opernih ženskih voka-

Therion, glavna zvezda sredinega večera v Mediaparku, so preigravali najnovejše pesmi 
z albuma Gothic Kaballah. /FOTO:|ANIBOI.e/ASA 

lov dovolj širine, da je prepri-
čal tudi zahtevnejše poslu-
šalce. Oderska dekoracija v 
gotskem stilu se je skozi 
dvajsetletno kariero benda 
dokaj spreminjala, tokrat pa 
smo bUi priča le transparen-
tu z imenom ter logotipom 
skupine. 

Oder Mediaparka je za 
osemčlansko zasedbo delo-
val kar malce premajhen, 
medtem ko bi sicer polna 

dvorana po občutku lahko 
sprejela tudi kakšnega obis-
kovalca več. Koncert si je 
med drugim ogledal tudi 
Tomi M. (Siddharta). Zvoč-
ni zmagovalci domačega fe-
stivala Metal camp leta 
2005 so koncert izvedli 
tako, kot se spodobi, z odra 
pa so odkorakah po megalo-
manskem aplavzu, ki so ga 
prejeli od kričeče tisočglave 
množice. 

Kontakt s publiko jim je 
uspelo držati vse do konca 
koncerta nekaj čez polnoč. 
Potem je Mediapark deloval 
kot malo metalsko mravljiš-
če, saj je bila čma barva obla-
čil za zaprisežene privržence 
tudi tokrat nujna. Le redki se 
tudi po videzu nis(m)o poču-
tili kot del scene, kar pa ne 
pomeni, da celotna izkušnja 
ni bila nepozabna in nadvse 
zabavna. 

MED KAOSOM IN REDOM 
Minuli petek s o v klubu Pri Rdeči Ostrigi v Škofji Loki svo je videnje predstavili člani z a s e d b e Bas t . " 

Začetka skupine 
Bast segajo že v 
leto 1998, sedaj 
pa jo v rahlo spre-
menjeni zasedbi 

sestavljajo Gal Gjurin - bas, 
klaviature, Aldo Ivančič -
mix, Barbato Kanak - video, 
Dejan Lapanja - bobni, An-
draž Mazi - kitara. Žiga Ran-
gus - kitara in Irena Toma-
žin - vokal. So eni redkih pri 
nas, ki jemljejo koncert kot 
kolektivno, neposredno in 
kreativno ustvarjanje med 
glasbo in videom. Vsak kon-
cert je neponovljiv dogodek 
z nikoli prej odigrano zgod-
bo. Bast je talilni lonec, ki 
p>ožira umetno postavljene 
meje znotraj različnih kultur 
in se vrača k glasbi kot ritual-
nemu dejanju. Sami o svoji 

/ v 

V kratkem bo skupina Bast izdala svoj tretji album "Retinal 
Circus". / foloi aihiv Rde<e Oiltijt 

glasbi menijo, da to ni zmes 
ročka, jazza, ema, techna, 
hip hopa, duba, avantgarde, 
popa, ampak nenehno iska-
nje ravnotežja med kaosom 
in redom. Namen njihovih 
nastopov je soočiti njih same 

in obiskovalce z ritualom kot 
umetniško formo ter pojmi, 
kot so subverzivnost, tran-
scendentalnost in interdisci-
plinamost. 

Na tokratnem koncertu, ki 
je trajal eno uro in pol, so si 

obiskovalci Ostrige lahko 
ogledali odlično kombinaci-
jo glasbe in vizualizadje. Po-
leg improvizacije odličnih 
glasbenikov (Gal je tokrat 
bas igral na klaviature, na-
mesto na bas kitaro), ki jih 
lahko srečujemo v več slo-
venskih zasedbah, se je celo-
tno dogajanje na odru nepre-
stano snemalo, virtualne po-
dobe pa so bile projicirane 
na stene dvorane s kar tremi 
projektorji. Vsekakor zani-
miv performans in svež pri-
stop k glasbi, Id se v kombi-
naciji z video projekti vse po-
gosteje pojavlja. Navdušene 
obiskovalce pa bo zagotovo 
razveselil podatek, da bo 
skupina Bast v kratkem izda-
la svoj tretji album "Retinal 
Circus", ki je kolekcija v živo 
narejeruh posnetkov z nasto-
pov v Klubu Gromka na Me-
telkovi. 



TELEVIZIJA 
EMAZMARIOMINHELENO 
Jutrišnji finalni izbor Eme bosta vodila velika diva slovenske glasbene scene Helena Blagne in voditelj 
z največ razvedrilne voditeljske kilometrine Mario Calunič. 

Nina Valant 

M ana sem 
zmotila med 
p r i p r a v a m i 
na vodenje 
finalnega iz-

bora Eme. "Ta čas delam 
dve stvari hkrati. Malo va-
dim dialoge, ker to bo dru-
gače kot v oddaji Spet 
doma, tam ne bom na odru 
sam in zato morava biti s 
Heleno usklajena. Priprav-
ljava se sicer vsak zase, saj 
imava dialoge napisane. 
Znotraj vsega tega napisa-
nega bova morala to čim-
bolj sproščeno interpretira-
ti na odru," je povedal Ma-

Helena Blagne je veliko 
ime na naši glasbeni sceni, 
vi pa veliko ime med vodi-
telji. Kdo od vaju ima večjo 
tremo? 

"Če bi jaz tudi pel na tej 
Emi , kar seveda ne po-
čnem, bi bila po m o j e m 
izenačena, kar se treme 
tiče. Jaz pred vodenjem 
prireditve nimam posebne 
treme, i m a m pa seveda 
neko spoštovanje. Mislim, 
da je Helena bolj v novi 
koži, s tem ima seveda ona 
tudi več izziva. Tudi sam bi 
se rad počutil tako." 

Kaj posebnega lahko gle-
dalci pričakujejo od vaju 
kot voditeljev? 

"Ema je festival zabavne 
glasbe in nastopajoči so tu 
pač glavni, tako jaz gledam 
na to. Voditelji morajo stva-

ri speljati č im bolj korek-
tno, mogoče tudi malo du-
hovito in seveda čimbolj 
sproščeno. Vendar po Emi 
se ljudje pogovarjajo o pes-
mili, kar je tudi prav. Vse-
kakor pa daje najina skup-
na prisotnost na odru tudi 
neki pečat celotni priredit-
vi, saj bova kot voditelja pr-
vič stala z ramo ob rami." 

Lahko rečete, da je za vas 
vodenje E M E izziv, glede 
na vaše dolgoletne izkušnje 
z vodenjem, ne s a m o ne-
deljskih oddaj, tudi raznih 
prireditev? 

"Če sem čisto iskren, je 
to le še eno vodenje, ki se-
veda ima v sebi nekaj, kar 
nima nobeno drugo. Vsa ta 
pozornost medijev in jav-
nosti prireditvi daje neko 
težo. )az tega ne jemljem z 
levo roko, sem na trenutke 
tudi živčen, saj tudi sam pr-
vič vodim Emo. Najbolj pa 
je pri vsem tem pomembno 
razpoloženje." 

V oddaji Spet doma ste 
predstavili vse letošnje na-
stopajoče. Imate svojega fa-
vorita? 

"Ja, ga imam, vendar ne 
s m e m povedati, kdo je to. 
Slišal sem seveda vse pes-
mi in sem prepričan, da 
vem, kateri so trije najmoč-
nejši. Ze lo mi je žal tudi, 
ker vem, da nekateri koma-
di ne bodo uspeli, so pa su-
per. Dva oziroma trije so fe-
nomenalni in jih v avtu po-
slušam, odkar jih poznam. 
Drugi so narejeni tako, da 
so bolj učinkoviti, kar je 

Maria in Heleno jutri čaka poseben izziv: vodenje finalnega 
Izbora Eme. /Folo:»thiv1VSIo»eni)j 

verjetno za Emo bolj pri-
merno. Če ne bo kakšnih 
velikih presenečenj, se mi 
zdi, da vem, kdo bi moral 
biti v velikem fmalu." 

Povejte mi še, če je v vseh 
teh letih, odkar v nedeljo 
zvečer vodite oddaje, včasih 
še Nedel jskih 6 0 , Z o o m , 
Mario, kdaj prišla nedelja, 
ko ste si rekli: "Dovolj 
imam vsega, doma bom le-
žal."? 

"Vsako nedeljo je tako. 
Vsako nedeljo zelo težko 
vstanem, vsako nedeljo zju-
traj ob 9. uri prekl injam 
dan, ko sem prestopil prag 
televizije, nič ne jem. Spra-

šujem se, ali mi je tega res 
treba, kdaj bo vsega konec 
in zakaj moram vsako ne-
deljo z živčnostjo in nape-
tostjo vstajati. Ko pa pri-
dem ob 10-ih v službo, se 
začne to razpoloženje spre-
minjati in ko so mimo vaje 
in vidim, da stvari približno 
stojijo tako, kot morajo, 
sem že boljše volje. In po-
tem do oddaje vso to dobro 
voljo in energijo nabiram. 
Ko se oddaja začne in ker 
vem, da je v živo, se v meni 
nekaj preklopi in začnem 
uživati. Uživam celi dve uri 
in komaj čakam vsako na-
slednjo točko, to mi pred-
stavlja izziv." 

TUDI MIRAN ZA MALEGA ČLOVEKA 
Q Alenka Brun 

Pred časom so Bo-
janu Travnu na 
Kanalu A zaupali 
novo informativno 
oddajo Svet, ki jo 
bomo gledalci lah-

ko spremljali vsak dan med 
tednom ob 18. uri. Gre res 
za novost, izviren scenarij 
oddaje, ki naj bi nasledila 
E+ v tem času gledanja. 

Ali bomo po tednu dni 
ugotovili, da gledalcem po-
nujajo le staro oddajo v 
novem ovitku, bomo lahko 
presodili že sredi februarja. 
Ko je Bojan Traven sprejel 
vlogo odgovornega uredni-
ka informativnega progra-

ma Kanala A, se je takoj po-
javil trač o "obisku" njego-
vega zelo dobrega novinar-
skega kolega, velikega po-
znavalca Formule 1 Mirana 
Ališiča v njegovi pisarni. 
Ta naj bi novopečenemu 
uredniku postregel z nekaj 
napotki - kakšno je uredni-
ško obnašanje, da te sploh 
jemljejo resno kot uredni-
ka. 

Danes pa v napovedniku 
med rubrikami v prihajajo-
či oddaji Svet najdemo tudi 
občasno rubriko Miranov 
svet, ki bo ravno tako na-
menjena (med drugimi) 
malemu človeku, v njej pa 
bo Ališič na njemu specifi-
čen način razreševal aktual-
na vprašanja. 

O zmagovalcu Eme bodo odločali 
le gledalci 
Letos bo o zmagovalcu Eme odločala izključno javnost s 
telefonskim glasovanjem, in sicer s klici prek stacionarnih 
In mobilnih telefonov; vendar brez SMS sporočil, ki so 
bila prvotno načrtovana. V finalni izbor se bo iz vsakega 
predizobra (drugi je na sporedu nocoj) uvrstilo sedem 
skladb, ki bodo prejele najvišje seštevke telefonskih klicev 
(tako prek stacionarnih kot prek mobilnih telefonov) v 
desetminutnem glasovanju. V primeru, da bosta dve ali 
več pesmi na sedmem mestu imeli enak seštevek klicev, 
bo imela prednost tista, ki bo prejela več klicev prek 
stacionarnih telefonov. In kako bo možno izbrati zmago-
valca Eme? Po predstavitvi vseh pesmi bo sledilo deset-
minutno telefonsko glasovanje. Dve skladbi, ki bosta pre-
jeli najvišja seštevka klicev, se bosta uvrstili v drugI krog, 
tako imenovani super finale, in se bosta predstavili še 
enkrat. Glasovanje v super finalu bo trajalo pet minut, 
zmagovalka Eme 07 bo skladba, ki bo prejela višji 
seštevek telefonskih klicev. A. H. 

O D 1 - 5 gledali SO in ocenili 
N I N A O S E N A R , PEVKA 

Razočarane gospodinje (POP TV) 
Plus: To je edina komercialna nadaljevanka, ki jo rada 
gledam. Komaj čakam ponedeljke, ko je na sporedu. 
Serija je nenehno napeta, nI poceni ljubezenska scena, 
pa še malo kriminalke je zraven. Bejbe s o dobre, 
zelo rada pogledam, kako so oblečene. Še zlasti Caby 
oziroma Eva Longoria ima dobre stayllnge. 

Minus: Mogoče oglasi, a vem, da brez tega ne gre. V tem 
času si pač gremo po hrano. 

1 2 3 4 3 

D E N I S PORČIČ, SKUPINA KOCKA 

Hri-bar (SLO 1) 
Plus: Super oddaja, ki se ji pošteno nasmejiš. Pokaže 
ogromno talentov, kar se tiče igralstva. Poleg tega se na 
Izviren način šalijo iz politikov in drugih aktualnih tem. 

Minus: / 
1 2 3 « 5 

C G I I Z L E T I 
kultura 

ZAGREB IN DA VmCI 
Kdaj: četrtek, 8. februarja 
Kje: Zagreb 
Odhodi: Jesenice ob 5.30, Radovljica ob 6.00, Kranj ob 6.30, 
Ljubljana ob 7.00. 
Program: Izjemna razstava del Leonarda da Vincija in ogled 
zgodovinskega jedra Zagreba. 
Cena: 23,00 EUR (5.512 SIT); vstopnina in lokalni vodnik po 
razstavi vključena; odhod zagotovljen. 

etrtologga 

ŠKOROMATI ali KARNEVAL 
Kdaj: sobota, 17. februarja 
Kje: Primorska aH Benetke 
Odhodi: Jesenice ob 6. uri, Radovljica ob 6.30, Kranj ob 7. uri. 
Program: I. Ilirska Bistrica - vas Vrbica: družina Štemberger 
ogled kmetije z degustacijo kozjega sira, mleka, skute, 
namazov in peciva - ogled Ilirske Bistrice - HruSica: srečanje 
s'"škoromati" - Prem: cerkev sv. Helene s poslikavami slikar-
ja Toneta Kralja, srednjeveški grad Prem in Kettejeva spomin-
ska soba - pokušina suhega In svežega sadja, medice in 
žganja ter nakup jabolčnega in balzamičnega kisa na kmetiji 
Sanabor • domača večerja v primorskem gostišču. 
Cena: 33,50 EUR (8.028 SIT) / darilo: pustni krof / nagrade za 
maskirane potnike 

II. Ogled najslavnejšega pustnega karnevala v Benetkah. 

Prijave: Gorenjski glas: tel.: 04/201 42 41. Informacije, prijave in 
vplačila: Agencija Linda; tel.: 04/235 84 20 ali info@>linda.si. Sedež 
si zagotovite s predplačilom. Riziko odpovedi: 4% in DOV. Odhodi 
z Jesenic, Radovljice in iz Kranja. Prijazno vabljeni. 
Naročniki Gorenjskega glasa imajo 10% popusta. 

Gorenjski Glas 



KULTURA 
ŠKOFJA LOKA 

Tečaj arhitekturnega risanja 
v škofjeloški izpostavi JSKD pripravljajo "Tečaj arhitek-
turnega risanja", ki se bo začel v petek, 9. februarja, in 
bo vsak petek med 17. in 20. uro potekal vse do izpolnit-
ve 40 ur, kolikor naj bi tečaj trajal. Tečaj je namenjen 
vsem, ki se želijo vpisati na Fakulteto za arhitekturo in 
uspešno opraviti sprejemni izpit ter vsem tistim, ki želi-
jo poglobiti znanje v zvezi s perspektivo, dojemanjem in 
hkrati prikazovanjem prostora in predmetov. Udeležen-
ci tečaja se bodo seznanili s tehniko risanja s svinčni-
kom, osnovami aksonometrije in perspektive, spoznali 
bodo izraze horizont, bežišče, očišče ... zainteresirani 
več podatkov dobite na JSKD Škofja Loka ali po elektron-
ski posti jana.)ocif@gmail.com. I. K. 

ŠKOFJA LOKA 

Fotografije Boštjana Pleška 
V mali razstavni galeriji Občine Škofja Loka je na ogled 
razstava črno-belih fotografij Boštjana Pleška z naslo-
vom Smučarski skok v preteklost. Avtor predstavlja svoj 
fotografski pogled na prireditev starodobnih smučarjev, 
ki svoje mesto v zadnjem času dobiva tudi v Škofji Loki 
pod tamkajšnjim gradom. I. K. 

BRITOF PRI KRANJU 

Fotografije iz Plesnega ognjemeta 
Na razstavi, ki jo bodo odprli danes ob 20. uri v 
slaščičarni Čira Čara v Britofu, bodo na ogled fotografije, 
ki so nastale decembra na produkciji Plesni ognjemet Kul-
turnega društva Qulenium. Avtorja fotografij sta Aljoša 
Korenčan in Matija Lukič, razstava je prodajna. S. K. 

'Zanimiva knjiga 
ponuja številna 
izhodiSCa za 
razmislek o krajih 
in ljudeh, 
ki so oblikovali 
zgodovino na 
območju vzhodne 
Ljubljane. 

Cena z 20% 
popustom znaša 
13,35 EUR 
(3.200 SIT). 
Redna cena 
knjige 16,70 EUR 

. (4.000 SIT). 

Prodaja na Gorenjskem glasu, Zoisova 1, Kranj, 
po telefonu 04/201 42 41 od 7. do 15. ure ali po 
e-pošti; narocnine@g-glas.si. 

Gorenjski Glas 

FKANCKIUŽNAR 

Portreti 
gorenjskih glasbenikov 

Predstavljeni 

pogovori 

s 5 5 Hajvldn^šlml 

glashefflKI 

na <^oreiiJsKettf 

Cena knjige je 16,70 E U R (4.000.00 SIT), 

bralcem Gorenjskega glasa pa priznamo 20% popust, 

zato stane le 13,35 E U R (3.200,00 SIT). 

Svoj izvod knjige lahko kupite na Gorenjskem glasu, 

Zoisova 1 v Kranju ali jo naročite po telefonu: 04/201 42 41 

od 7. do 15. ure ali po e-pošti: narocnine@g-glas.si. 

Gorenjski Glas 

MOŠNJAMI IZ RIMSKE DOBE 
Na trasi bodoče avtoceste so arheologi naleteli na presenetljive najdbe iz zgodnje antike. 

Igor Kavčič 

Na trasi bodoče 
gorenjske avto-
ceste že od za-
četka leta pod 
vodstvom kranj-

ske območne izpostave Za-
voda za varstvo kulturne de-
diščine potekajo zaščitna ar-
heološka izkopavanja. Prva 
sondiranja na terenu so po-
tekala že ob' terenskih pre-
gledih v preteklem letu, ak-
tualno najdišče v Mošnjah, 
pa je bilo odkrito ob nadzoru 
na samem terenu. Ko so 
stroji zakopali v zemljo, so 
opazili del zidu, našli so ne-
kaj novcev ... Kot je povedala 
arheologinja pripravnica Ju-
dita Lux, sicer pa namestni-
ca vodje izkopavanj Milana 
Sagadina, so z izkopavanji 
začeli 8. januarja, predviden 
zaključek do konca marca pa 
so uspeli podaljšati do 10. 
aprila. Kot so že sedaj mne-
nja arheologi, gre v Mošnjah 
za pravo "zlato jamo izkopa-
nin". 

Že doslej so namreč odkri-
li že nekaj presenetljivih 
najdb iz zgodnje antike, 
med drugim tudi zidovje 
večje stanovanjske hiše. "Zid 
je zelo dobro ohranjen, ruše-
vina je zelo lepa, na njej ni 
nobenih recentnih najdb in 
je globoka že vsaj meter, pa 
Se vedno nismo prišli do 

V Mošnjah gre za eno najpomembnejših najdišč Iz rimske dobe na Gorenjskem. /FoK>:T.n>Doki 

hodne površine," je povedala 
Luxova in dodala, da v bližini 
kaže na ostanke še ene take 
stavbe. Ena pomembnejših 
najdb je tudi sončna ura, ki 
je bila izdelana iz tufa, kakr-
šen je značilen prav za to ob-
močje Gorenjske. Ura je tre-
nutno že v zavodovem re-
stavratorskem centru v Ljub-
ljani v nadaljnji obdelavi. Po-
leg tega so našli številne ko-
vinske predmete, orodje, 
okrasne zaponke, stiluse, 
novce, keramiko, strešno 
oj)eko ... "Obdobje, v katero 
bi po prvih ocenah sodile 
najdbe, sega od 1. do 4 stolet-
ja. Datadja pa bo natančnej-
ša ob dodatnih raziskavah in 
morebitnih novih najdbah." 

Na terenu deluje ekipa 
skoraj petdesetih ljudi. Za-
radi zaščite pred slabim 
vremenom izkopavajo v 
dveh velikih šotorih. Ob šti-
rih diplomiranih arheolo-
gih, osmih tehnikih (absol-
venti, študenti arheologije), 
računalnikarju in geodetu 
zemeljska dela pomaga 
opravljati še 32 delavcev 
najetih preko študentskega 
servisa. Dela potekajo od 
ponedeljka do sobote med 
7. in 17. uro, ne glede na 
vremenske razmere. "Lah-
ko rečem, da je DARS, ki je 
investitor izkopavanj, zelo 
dobro poskrbel za to, da 
lahko izkopavanja potekajo 
čim bolj nemoteno. Veli-

kost najdišča, ki so ga pred-
hodno ovrednotili s sonda-
mi obsega več kot 1 2 . 0 0 0 
kvadratnih metrov. "Tre-
nutno imamo odprtega 
okrog } o o o kvadratnih me-
trov v šotorili in zunaj njih, 
upam pa, da nam bo uspelo 
do zastavljenega roka opra-
viti čim več," je še povedala 
Judita Lux, ki je potrdila, da 
so vsa dosedanja pričakova-
nja s tako kvalitetnimi najd-
bami že presežena, upajo 
pa predvsem, da jim bo do 
zastavljenega roka uspelo 
izkopati čim več. Najdišče, 
kaže da gre za tako imeno-
vano rimsko vilo rustico je 
nedvomno eno največjih to-
vrstnih na Gorenjskem. 

ČERUJEVE LIKOVNE POUANE 
Boleslav Čeru v monografiji predstavlja svoja dolgoletna likovna snovanja. 

Igor Kavčič 

Likovni ustvarjalec 
Boleslav Čeru, ki je 
v zadnjih desetih le-
tih naredil velik na-
predek v izpopol-

njevanju sicer njemu bsme 
ga, a izjemno široko zasnova-
nega umetniškega izraza, 
prav tako pa je začel tudi veli-
ko razstavljati, je ta teden iz-
dal svojo prvo likovno mono-
grafijo. Naslov monografije 
Samosvoj slikarski izraz na 
neki način najhitreje govori o 
njegovem slikarskem pristo-
pu, ki je od začetka sedemde-
setih let pa do danes doživel 
mnoge spremembe, posebej 
v zadnjem času. V uvodni del 
knjige je Čeru namenil zapis 
Anamarije Stibilj Šajn, ki je 
med drugim zapisala, da svo-

jo umetniško pot tlakuje v že-
lji, da bi osvojil likovne kano-
ne in prodrl do umetniške 
resnice. Pri tem je njegov ka-
žipot vse jasneje usmerjen v 
biti drugačen, samosvoj. 
Osrednji del monografije je 
seveda namenjen reproduk-
cijam njegovih del, ki seveda 
odslikavajo njegovo slikar-
sko roko hkrati pa nam kaže-
jo na mnenjsko širino njego-
vega umetaiškega duha. Fi-
gure, portreti, krajina, arhi-
tektura, njegove samosvoje 
podobe solin in nenazadnje 
abstraktni motivi, ki jih je 
Čeru gradil v svojem last-
nem simbolnem svetu. Prav 
zato sta dve strani, ki sta na-
menjeni njegovim lastnim 
razmišljanjem, še kako po-
trebni za razlago v monogra-
fiji predstavljenih del. Prav 
tako bo bralca pritegnila abe-

Na predstavitvi monografije Boleslava Čeruja (desno) so 
spregovorili njegovi kritiški spremljevalci v monografiji in 
na razstavah v zadnjih desetih letih: (z desne) Anamarija 
Stibilj Šajn, Petra Vencelj in dr. Damir Clobočnik. 

ceda, ki ji je Boleslav izrisal 
povsem nove znake, ki so 
nastali v njegovi lastni sim-
bolni govorid. Zaključni del 
monografije je tako imeno-
vani biografsko družabni 

del, ki ga je tokratni slavlje-
nec podkrepil s fotografijami 
iz zasebnega življenja in li-
kovnih dogodkov, na katerih 
je bodisi glavni akter ali pa 
eden od gostov. 

mailto:ocif@gmail.com
mailto:narocnine@g-glas.si
mailto:narocnine@g-glas.si
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C O R A Z D Š I N I K 

Da gresta podjetništvo in 
umetnost skupaj, ni nobenega 
dvoma. Starodobno mecen-
stvo nad ramoterimi kulturni-
ki se je preoblikovalo, prestruk-
turiralo in tudi dandanašnji vi-
soki biznis "potrebuje" umet-
nost Nekatere zadosti le deko-
rativni interes, vse več pa je ti-
stih, na srečo, ki so ob investi-
cijah, na primer v slikarstvo ali 
kiparstvo, občutljivi na avtorje-
vo pripoved. In so emotivno 
raz^edani, da ne rečem kul-
turno izobraženi. Nekaj temu 
podobnega se je pretekli konec 
tedna zgodilo v sprejemnid, 
prenovljeni v galerijski ambi-
ent, poslovne stavbe nakelske 
dnižbe Merkur. Na odprtje pr-
vega kultumo družabnega do-
gajanja so povabili akademske-
ga slikarja Domna Slano, Škof-

dva dneva pred tem praznoval 
četrto desetletje. Točno pol toli-
ko kot njegov oče, akademik 
Franc Slana, oktobra lanL če-
stitka! Prvi in v bratsko podpo-
ro je prišel pospremit razstavo 
njegov brat Jan Plestenjak, te 
dni znova eksponiran z novim 
"štiJdom" Samo da ti imaš me 
rada. Jan z njim napoveduje 
skorajšnji izid novega cedeja 
ter vsakoletni Valentinov kon-
cert "Piarovec" družbe, vedno 
spretno ter lepo govoreči Rok 
Istenič je skoraj v celoti napo-
vedal razstavo in predsedniku 
družbe, generabiemu direktor-
ju Binetu Kordežu kaj "velike-
ga" ni bilo dodati. Bolj kot to, 
kaj je povedal, je bilo zanimivo 
slišati bolj "podjamniško" kot 
kroparsko narečje, v katerem 
je ob pozdravu menil, da ima-

m 
Domen in )an 

jeločana, ki je na ljubljanskem 
ALU diplomiral leta 1989. In 
na en mah se je zgodilo več 
med sabo spletenih stvari. V 
Merkurju so se ob slovesnem 
odprtju galerije ter prve razsta-
ve veselili še novega nadzome-
ga sveta družbe in imenovanja 
Zlatka Kavčiča iz Gorenjske 

jo tudi trgovd občutek za 
umetnost Ne samo za kulturo 
visokega posla, Id so se mu 
uspešno zajjisali In potem sva 
z našim kolegom Mirkom 
Kiinšičem, upokojenim novi-
narjem iz Dupelj, skušala po-
sedet Bineta Kordeža na Do-
mnov stol in narediti kar se da 

Mirko Kunšič in Zlatko Kavčič 

banke za novega predsednika 
predstavnikov delničarjev. 
Zlatko Kavčič, predsednik 
uprave banke, med gorenj-
skim ljudstvom imenovan 
Goldi, je na mestu prvega nad-
zornika zamenjal Merkurjevo 
legendo, Jakoba Piskemika, ki 
bo odslej podpredsednik. Hm. 
Domen Slana, avtor "tridelne" 
umetniške postavitve, razstav-
lja namreč slike -olja na platnu, 
od sredine 90-tih let razpo-
znavne stole ter skulpture ptic -
abstraktoo figuraliko. V zna-
menju umetniško čutnega 
vodnarja je Domen natanko 

atraktivne slike. "Pazi, tole je pa 
za Nedelo,..." je hitel opozarjat 
Janez Bc^orič, lionistični am-
basador dobre volje (prestižno 
odlikovanje), ki je kot predstav-
nik Save, ima zavidljiv 20,02-
odstotoi delež v Merkurju, 
prav tako nadzornik. Hm, lo-
kalno in globalno, si mislim, 
češ kako ima Mirko iz Nedela 
večji vpliv, kot jaz iz Gorenjske-
ga glasa, čigar lastniki, "sveta 
trojica", so se razvrstili okoli 
popularnega Jana Plestcnjaka. 
Mirku Kunšiču je uspelo, 
meni piav tako. Novemu pred-
sedniku nadzornikov, Zlatku 

Jan, Zlatko Kavčič, Bine Kordež in janež Bohorič Coran Čelesnik in Milan Jelovčan 

Kavčiču, banka ima 6 4 7 od-
stotka v Merkurju, obratno pa 
12,} odstotka, pa se je nasmeja-
lo. Češ, bolje Bine na stol. Na 
najbolj atraktivno stolico, 
opremljata in prav poseben 

NFD Holdingu d. d , v Savi pa 
skrbi za odnose z vlagatelji. 
Managerskega znanja in med-
narodnega posla pa se je Ro-
bert Delalut, s katerim smo si 
nazdravili, šestnajst let učil v 

Le teden dni za Donmom, 
še vedno v enako dementamo 
zračnem in polarno pozitiv-
nem znamenju, se je Tončki 
in Francu Šiftarju rodila tretje-
rojena hčerka Marjanca. Dekli-

Rok Istenič 

status ji dajeta živalska rogova, 
ni želel sesti prav nihče. Le 
mladi in drzni i . Bor Rozman 
si je upal in privoščil sliko. 
Prav Škofjeločan Bor Roz-
man, od novega leta, po odho-
du Viktorja Vauhnika iz Mer-
kurja na trgovinsko zbornico, 
zaseda mesto izvršnega direk-
torja Marketinga, kadri in pra-
vo, je botroval novi galeriji. 
Prav tako ni naključje avtorski 
izbor, saj so Domen, Jan in 
Bor mladostni prijatelji. Bor 
Rozman, ki je v Mericur za ka-
drovskega šefa prišel v času 
nakupa celjske Kovinotehne, 
in zdržal, je v minulem letu 
prejel prestižno nagrado Ka-
drovski manager leta 2006. 
Po zdo podobni poti uspešnih 
mladih managerjev se jx)daja 
mladi, po besedah prvega v 
Savi, zdo obetavni ekonomist 
Miha Resman, ki je tisti dan 
prav tako sedel v nadzorni "bo-
ard". In sedi vsaj še v dveh. V 

MIha Resman in Robert Delalut 

Iskratdu ter slabo leto v hota-
veljskem Marmorju Branka 
Sdaka, zdaj pa že dobrega pol 
leta nabira kondidjo kot direk-
tor trženja v Merkurju. Pravi, 
da tako "natempirane firme" 
pa še ne. "Če pride Kordež v 
službo petnajst pred šesto, pol 
veš, kolk je ura,..." Tudi oba 
člana uprave, Goran Čelesnik, 
komerdalni direktor in Milan 
Jdovčan, direktor informatike 
in organizacije, sta del Mer-
kurjeve kolesarsko dirkaške 
ekipe, ki jo je najprej zastrup-
ljal Vauhnik, zdaj pa jo spod-
buja Bine Kordež. Vsi si upajo 
in zmorejo na Vršič v uri, ne-
kateri tudi kako minuto manj. 
Ja, minute druženja so minile. 
Ostal je prijeten spomin in ne-
kaj slik "ofF the record". Ter 
prijetno druženje na "after 
partyju", kjer je Dora Pleste-
njak, mama Domna in Jana, 
nam mlajšim tolmačila, kako 
gre življenje. 

rar z ženo Špdo Marijo. Ob 
tako lepih damskih letih sta ji 
namenila čudovit izbor aka-
demika Franca Novinca s ti-
sočletnega Godešiča. Z ob-
čutkom do okoljske pripad-
nosti. Marjani Šifiar Kalan, 
uspešni tekačid prve sloven-
ske maratonske lige, privoš-
čim vseh oblik kondicije in 
vztrajnosti z nič poškodbami. 
Lani je pretekla precej teka-
ških preizkušenj in zmagala 
tek okoli Blejskega jezera. 
Novih poslovnih zmag pa si 
obetata zakonca Boštjan in 
Špela Šifiar. Poslovni nakup 
hale LTH družbe Sibo G. na 
Trati obeta veliko širitev in 
novo podjetniško izzivanje. 
Špeli, mamid treh otrok, pro-
kuristki družinskega podjet-
ja, pa kot občinski svetnid na 

Špela, Marjanca in Boštjan Šifi-ar 

Bine Kordež Bor Rozman 

škemu priimku je dodala Ka-
lan, ob magistrskem naslovu 
pa ji piše še "profesora de di-
dactica del espanol" zunanja 
urednica za španščino in lek-
torica za taisti jezik na filozof-
ski fakulteti v Ljubljani. Ob 
kulinaričnem uživanju v kro-
gu Marjaninih najbližjih se je 
prav tako zgodil nekakšen čut 
do slikarske umetnosti, ki ga 
v izobilju premoreta Marja-
nin starejši brat Boštjan Šif-

listi NIT (napredek in tradid-
ja) obeta zelo zanimivo loško 
politično dogajanje, s starim 
županom in novo koalidjo. 
Kakšno mnenje o tem ima 
jxxljetni Boštjan, vam raje ne 
zapišem. Tudi sam je pred 
dnevi praznoval. O tem kdaj 
prihodnjič. Danes, v petek, ko 
nam spet sveti teta Luna, 
praznuje 84 let naš kleni Go-
renjec France Bučar. In več-
no lepa Farrah Fawcet. 
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HUMOR, ZA KRATEK ČAS 
B R A T V S E VI D I , B R A T V S E V E 

HOČEM ALOJO VETVVER 
Trenutna hita sta Aloja Vetyver in Digestivum Essensis. Mali brat v depresiji. 

Pozdravljeni. Sem Mali 
brat. Delam. Vsak dan veliko 
delam. Pri tem se srečujem z 
vsakdanjimi težavami. V zad-
njem času sem očitno zbolel 
za boleznijo "nč ne štekam". 
Prijateljica m e vpraša, če 
uporabljam Alejo Vetyver in 
ker jo butasto pogledam, me 
razglasi za nikakršnega mo-
škega. Ker ne poznam te vr-
ste piva, sem padel v globoko 
depresijo. Pridem domov, pa 
mi žena začne pripovedovati. 
"Ti povem kakšen dan, niti 
trenutka za normalen obrok, 
sploh se ne počutim dobro, 
tako napeta sem." Sem si 
mislil, sprosti se bejbi, ulež' 
se, bom takoj ready. Ona pa, 
da sploh nič ne vem: "To je 
prebava, ampak imam nekaj, 
kar mi bo pomagalo, v temu-
le jogurtu je posebna kiUtura 
Digestivum Essensis, ki po-
maga uravnavati prebavo na 

naraven način. Tako da te ne 
rabim, dragi mož, pa nehaj 
mi že težit." 

Zatečem se k tašči, ona pa: 
"Kakšen desc pa si ti, poglej, 
kakšno kopalnico imamo. 
Hočem novo. Poglej prospek-
te. Če uporabljaš tole čistilo, 
kd ima v sebi Natuial Balance, 
ta naredi več - vsakokratno iz-
plakovanje postane osvežujo-
ča isJcušnja, ker njegov edin-
stveni vonj spremeni vsako 
kopalnico v Welness oazo." 

Da bo hčeri rekla, naj se loči 
od mene, je še povedala. 

Nakar še hči: "Foter jest 
lahko živim brez garderobne 
omare z ogledalom, brez te 
neverjetne svežine in meh-
kega dotika perila pa nika-
kor. Jest bom šla k tipu žvet, 
če ne boš uvedel v pranje 
tega mehčalca." 

Grem na balinplac na dva 
deci. In koga vidim tam, naj-
boljše kolege, ki se že opijajo 
z Aloja vetyverom. Mali Brat 

TISOČ UGANK 
ZA ODRASLE 

Franc Ankerst vam zastav-
lja novo uganko. Odgovor 
nam pošljite do torka pri-
hodnji teden na SMS pod 
šifro uganka, pripišite reši-
tev -h Ime in priimek na 
številko 031 / 69-n-n, aH 
po pošti na Gorenjski 
glas, Zoisova 1, 4 0 0 0 
Kranj, s pripisom "Tisoč 
ugank za odrasle". 

Jezo odvaja, 
dušo shiadi, 

vsaka zadana, 
ostane, skeli. 

Izžrebali in nagradili bo-
mo dva pravilna odgovo-
ra (enega, ki ga bomo 
prejeli preko SMS, in dru-
gega, ki ga bomo prejeli 
po pošti). Pravilna rešitev 
zadnje objavljene ugan-
ke se glasi sramota. Izžre-
bali smo Ano Bogataj in 
Rezko Štirn. 

i«> K » S f ^ e ^ e r N o v 

I N B o V S A K D A M -

TANJA ODGOVARJA IN RAZKRIVA SKRIVNOSTI SANJ 
"Mimoza 52" 

Redno spremljam vašo rubri-
ko. Moje življenje je razburka-
no in kot magnet vlečem 
nase težave. Zanima me moj 
zakon in prihodnost mojih 
otrok. Kako se bo reiila prav-
na zadeva? 

Se strinjam z vami, res ste 
kot magnet in vedno znova 
se vam ponavljajo stare te-
žave. Le z zaupanjem vase 
in pozitivno energijo vam 
lahko uspe prekiniti stare 
vzorce iz preteklosti. Naj-
prej pa se morate naučiti, 
kako imeti samega sebe 
najbolj radi. Ne bom rekla, 
da ste preveč čustveni, saj 
ljubezni ni nikoli preveč, a 
resnično se preveč razdaja-
te ljudem, ki tega niso vred-
ni. Glede vašega zakona naj 
vam povem, da nikar več ne 
čakajte, da se vam spreme-

ni partner, ampak se začni-
te najprej spreminjati vi 
sami, potem pa opazujte 
njega. Rezultati pa seveda 
ne bodo vidni čez noč. In ne 
pozabite, da niste več pri-
pravljeni na kompromise in 
razna prilagajanja, seveda z 
vaše strani. Prišel je čas za 
vaše osebne spremembe in 
tega se tudi že počasi pod-
zavestno zavedate. Starejši 
sin ima v tem letu veliko do-
brih sprememb, med dru-
gim tudi to, da dobi službo. 
Je bolj ranljiv, kot pa to po-
kaže, saj na zunaj deluje 
precej samozavestno. Sred-
nji sin se včasih neupraviče-
no počuti zapostavljenega 
in potrebuje več pozornosti 
kot včasih. Obdobje puber-
tete zna za njega biti kar 
malce težavno. A bodite 
brez skrbi, vse to je normal-
no. Glede šole se bo pravil-
no odločil, čeprav je zdaj še 

v dvomih. Hči se sproti uči, 
kako se postaviti zase in 
včasih ima s tem malo te-
žav, a ji vedno uspe. Zna 
biti odločna, čeprav je na 
trenutke zmedena in se 
išče. Je že zaljubljena in se 
kot take ne pozna. V šoli se 
ji obetajo dobre spremem-
be. Mlajši sin zna biti zelo 
natančen, seveda pri stva-
reh, ki ga zanimajo. Včasih 
je najbolj zadovoljen v svo-
jem svetu, spet drugič pa 
mu je vse premalo bližine 
vas in domačih. V šoli bo 
uspešen. Pri zdravju se ene-
mu izmed otrok rado nekaj 
ponavlja in je že skoraj kro-
nično, a obetajo se dobre 
spremembe. Vsi štirje otro-
ci vas imajo iskreno radi. 
Saj veste, kako pravijo, kar 
sejemo, to žanjemo. In to 
se slej ko prej pokaže tudi 
pri vzgoji otrok. Vsi skupaj 
si zaslužite boljše življenje 

in prihodnost vam na srečo 
to tudi prinaša. Želje so ti-
ste, ki držijo človeka pokon-
ci in upanje na jutrišnji dan 
je včasih edino, kar ostane. 
Ne dajem vam samo besed 
za tolažbo, želim si, da v to 
tudi verjamete. Vera (pa ne 
mislim s tem samo vero v 
Boga) je tista, ki nam daje 
hrano za ranjeno dušo in 
energijo, da preživimo tudi 
takrat, ko mislimo, da je ne-
mogoče. V poletju boste 
zelo prijetno presenečeni 
nad dobrimi stvarmi, ki se 
vam bodo začele dogajati. 
Zadeva na sodišču se bo re-
šila vam v dobro, tudi Iz fi-
nančne smeri. Ko se boste 
kasneje obrnili nazaj, boste 
videli, da ste se po nepo-
trebnem obremenjevali. Že-
lim vam mirno plovbo po 
reki življenja in res lepo vas 
prosim, da se imate radi 
sleherno minuto. Srečno! 

HOROSKOP 
TANJA in MARICA 

Oven (21.3. - 214.) 
v zadnjem trenutku vam bo uspelo ujeti življenjsko 
priložnost, ki bo še najbolj vplivala na vaše čustveno 
področje. Zaupali boste sami vase, zato ne boste 
pripravljeni sprejeti nobenih nasvetov, pa naj bi bili 
še tako dobronamerni. 

Bik (224. - 20.5.) 
Obeta se vam finančni vzpon in napredek na delov-
nem mestu. V tem tednu bodite še posebej pozorni 
na dogajanja okoli sebe, da česa ne zamudite, kar bi 
bilo za vas pomembno. Na koncu tedna si boste 
vzeli krajši dopust. 

Dvojčka (21.5. - 21.6.) 
Prihajate v obdobje, ko se vam bodo začeli kopičiti 
uspehi tako na ljubezenskem kot na poslovnem 
področju. Ker s samozavestjo nimate težav, boste 
vse morebitne ovire znali preskočiti. Vse zdravstvene 
težave bodo postale preteklost. 

Rak (22.6. - 22.7.) 
Pripravite se na manjše zdravstvene tegobe, ki vas 
vseeno znajo spraviti v posteljo za nekaj dni. Kljub 
temu vam bo uspelo premagati določene ovire, ki se 
vam bodo pojavile na osebnem področju. Sporočilo, 
ki ga že dlje časa pričakujete, bo končno prispelo. 

Lev (23.7. - 23.8.) 
Zaradi nepremišljenih besed in nagle jeze vam 
lahko pride do razdora prijateljstva, kar vam sploh 
ne bo vseeno. Zvezde vam bodo v tem tednu sicer 
naklonjene, a včasih s a m o sreča ni dovolj. Na 
delovnem mestu se vam obeta presenečenje. 

Devica (24.8. - 23.9.) 
Tokrat bo pri raznih odločitvah sreča na vaši strani 
in v vsakem primeru se za vas Izide po najboljših 
možnostih. Vse težave, ki vam bodo prišle na pot, 
boste reševali z dobro voljo in boste pripravljeni na 
vse. 

Tehtnica {24.9. - 23,10.) 
Vse spremembe, ki se vam obetajo, boste znali 
obrniti sebi v prid in odločitve, čeprav bodo težke, 
boste znali sprejeti. Na koncu tedna boste poskuša-
li pozabiti na vse in čas posvetiti sebi in svojim 
najbližjim. 

Škorpijon (24.10. - 22.11.) 
Več pozornosti boste začeli namenjati svojim 
uradnim težavam, saj bo spoznanje, da je to izvor 
vseh vaših težav, tudi na čustvenem področju, zelo 
realno. Vsak nasvet boste znali sprejeti in tudi 
upoštevati, kar vam bo sicer zelo pomagalo. 

Strelec (23.11. - 21.12.) 
Izkoristili boste čisto vse dane možnosti in upraviče-
no čakali najbolj pozitivne rezultate vašega truda. 
Seveda je uspeh pred vami, kar vas niti ne bo prese-
nečalo. Misli vas bodo popeljale k skorajšnjemu 
dopustu. 

Kozorog (22.12. - 20.1.) 
Finančno se boste počutili brezskrbno, zato se bo-
ste odločili Z3 razne nakupe. Ker si znate postaviti 
meje, se vam v vsakem primeru obeta zadovoljstvo. 
Končno se boste naučili, da energije ne tratite tam, 
kjer to ni potrebno. 

Vodnar (21.1. -19.2.) 
Trenutna situacija je čisto v redu, a vi boste hrepe-
neli še po več. Nestrpno boste iskali odgovore, 
ki vam jih nihče ne more dati. Hkrati pa se boste 
vedno bolj zavedali, da odgovore poznate samo vi in 
je vse odvisno od vas. 

Ribi (20.2. - 20.3.) 
Malo preveč se boste igrali s čustvi In se tako nevede 
zapletli, da kar nekaj časa ne boste našli izhoda. 
S tem, ko boste občutili posledice svojih dejanj, pri-
dete do življenjskih spoznanj, ki jih zelo potrebujete. 
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NAGRADNA KRIŽANKA 

Preselili smo se na novo lokacijo (Kranj - Planina) poleg Lisjaka. 

Nudimo vam: • prešite odeje, polnjene z ovčjo volno, s kašmirsko dlako, 
gosjim puhom, kameljo dlako, naravno svilo, koruznimi vlakni, liocelom in bombažem 
(proizvajalec HEFEL Avstrija) • antialergijski program • posteljne garniture - bombaž, 
platno, flanela, krep, saten, 100 % svila, liocel • vzglavniki • odeje, deke 

Pripravili smo vam lepe nagrade: 

1. nagrada: vzglavnik polnjen z gosjim perjem 

2. nagrada: posteljna gamitura 

3. nagrada: jogi rjuha jersey 

Tri nagrade kot vedno prispeva Gorenjski glas. 

Sponzor križanke 19 . januarja je podjetje Lokateks iz Školče Loke 
Nagrade za pravilno rešeno križanko prejmejo: i . nagrado - bon za nakup v vrednosti 
41,73 EUR ( 10 .000 SIT) prejme: Žan Pretnar, Ob Sori 1 3 Medvode; 2. nagrado - bon za 
nakup v vrednosti 29,21 EUR {7.000 SIT) prejme: jaka Naglič, Planina 6 Kranj, 3. nagrado -

bon za nakup blaga v vrednosti 20,86 EUR (5.000 SIT) prejme: Sonja Hribar, Celovška 199 
Ljubljana 
Tri nagrade Gorenjskega glasa prejmejo: Štefka Poiak, Pipanova cesta 66, Šenčur; Berta 
Kopač, Pot v skale 4, Žiri; Angelca Kokalj, Ševlje 34, Selca. 



DRUŽABNA KRONIKA 
GLAVNE SO NEVESTE 
Januarja je bila v Crand hotelu Union že četrto leto zapored pod okriljem Misson Studia na ogled 
razstava idej in tendenc "Poročni utrinki", na kateri je bila predstavljena vsa ponudba, ki zajema 
organizacijo poroke. 

Polona M. Baldasin 

V 
eč kot 60 razstav-
ljavcev oziroma 
ponudnikov po-
ročnih storitev 
(saloni, oblikoval-

ci vabil in konfetnih aranžma-
jev, modni oblikovalci, foto-
grafi, zlataiji, snemalci, slaSfi-
čarji, cvetličarji, turistične 
agencije,...) je predstavilo svo-
jo ponudbo, obenem pa so 
bodoči mladoporočenci lahko 
dobili vpogled v ideje in smer-
nice za prihajajočo sezono po-
rok. Obisk razstave v štirih 
razstavnih prostorih Grand 
hotela Union, je bil velik, kar 
dokazuje, da se poroke znova 

vračajo v modo. Vedno več pa-
rov, seveda tistih, ki imajo 
pod palcem dovolj denarja, 
organizacijo poroke prepusti 
poročnim strokovnjakom, 
večina pa si zaradi a.stronom-
skih stroškov poročne obleke 
in vse potrebno raje izposodi. 
Ne glede na finančno stanje 
para pa vsaka ideja in nasvet 
prideta prav. Oblikovalci na-
povedujejo, da se pri nevestah 
v modo znova vračajo snežno 
bele f)oročne obleke, z veliko 
okrasja in lično izdelanimi 
detajli. Materiali so razkošni 
in raznoliki, pogosto je mate-
rial svik kombinirana z veze-
ninami, bleščicami in dragi-
mi kamni. Obleke so pred-
vsem dvodelne, kar pride prav 

pri kupljenih kreacijah, saj 
lahko neveste posamezen kos 
kasneje kombinirajo tudi z 
drugimi oblačili. Nikakor pa 
bela barva ni edina. Na razsta-
vi je bilo videti veliko kreacij v 
bež, zlati in barvi konjaka, 
vmes se je našla tudi kakšna 
rdeča ali rjava poročna obleka. 
Oblikovalci se prilagodijo vsa-
kemu paru posebej in posku-
šajo ustreči vsaki želji. Ker je 
nevesta vedno najpomemb-
nejša, morajo biti z njeno po-
dobo usklajeni tudi frizura, 
konfeti, poročni šopek in 
ostalo cvetlično okrasje ter va-
bila, zahvale in darila. Tako 
tudi pri ženinih že vrsto let ni 
več modna čma obleka, am-
pak se ta prilagaja nevesti in 

njenim modnim dodatkom. 
Ženini so deležni več pozor-
nosti kot včasih, zato so oble-
ke razkošnejše in bolj opaz-
ne. 

Ob zaključku razstave si je 
bilo možno večino kreadj in 
dodatkov ogledati še na gala 
modni reviji, ki so jo pof>estri-
li plesalci plesne šole Bolero 
in pevka Helena Blagne Za-
man. Revijo si je v polni uni-
onski dvorani poleg nekaj 
znanih Slovencev ogledalo 
veliko navdušencev, ob kon-
cu prireditve pa so ob dobrem 
kozarčku in slaščicah vsi voš-
čili še Misson Studiu, ki letos 
praznuje sedmo obletnico 
usjješnega delovanja na po-
dročju organizacije porok. 

Na razstavi, ki je prikazovala prav vse, kar je potrebno za 
popolno poroko, je marsikatero idejo dobilo veliko bodočih 
mladoporočencev. 

Priprave na modno revijo so organizatorjem vzele ogromno 
časa, Lorella Flego pa se je tokrat predstavila v vlogi 
manekenke. 

(k -J m. \f i 
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Poleg klasičnih poročnih oblek so v modi tudi drznejše in Oblikovalci se iz leta v leto vedno več posvečajo tudi podobi 
netipične kreacije. ženinov. 

Vika Potočnik, ki se rada udeležuje tovrstnih prireditev, si je 
modno revijo ogledala skupaj s hčerko Ano. 

Barbara, Maja in Domen Misson so sedmo obletnico 
delovanja na področju organizacije porok proslavili s torto. 

VRTIMO GLOBUS 
Brandy povzročila nesrečo 

Ameriška pevka in Igralka Brand)r je na 
kalifornijski avtocesti povzročila hudo 
prometno nesrečo, v kateri je umrla voz-
nica enega od štirih avtomobilov, ki so 
verižno trčili. Z grammyjem nagrajena 
pevka nI bila poškodovana, pa tudi ne 
pod vplivom alkohola ali drog. Okolišči-

ne nesreče še preiskujejo, družina umrle voznice, ki ji je 
pevka že izrekla javno sožalje, pa je vložila tožbo za 50 
milijonov dolarjev. 

Demi ne hujša več 
Demi Moore je svojo vitko postavo vrsto 
let ohranjala s strogimi dietami in napor-
nimi treningi, šestkrat tedensko je telova-
dila In vsak dan naredila več sto trebuš-
njakov, sedaj pa pravi, da zavoljo otrok 
tega ne bo več počela. "Svojim otrokom 
želim pokazati, da je notranja lepota po-

membnejša od zunanje," pravi igralka, ki ne želi, da bi bile 
njene tri hčerke obsedene z lastnimi telesi. 

Umrla Angelinina mama 
v bolnišnici Cedars-SInai v Los Angele-
su je za posledicami raka umrla Igralka 
Marcheline Bertrand, mati Angeline Jo-
lie. Stara je bila 56 let, zadnja leta se je 
umaknila Iz javnega življenja, tudi po-
greb bo potekal v krogu najbližjih, na-
mesto rož pa bodo prispevke namenili 

raziskavam raka. Poleg Angeline se jima je v zakonu z 
oskarjevcem Jonom Volghtom rodil še sin, režiser Ja-
mes Haven. Angelina očetu še vedno ni odpustila, da je 
zapustil mamo. 

Pleše le, ko je pijan 
Britanski zvezdnik Hugh Crant se je za-
radi strahu pred plesnim prizorom, ki ga 
je moral odigrati na snemanju novega 
filma Music and Lyrlcs, zatekel k alkoho-
lu. "Koreograf ml je rekel, naj se ob glas-
ni glasbi izrazim, jaz pa nisem imel poj-
ma, kaj naj naredim. Pol ure sem stal 

kot pribit. Plesa enostavno ne čutim," priznava igralec, 
ki je na snemanje prišel pošteno pijan, vseeno pa se 
dneva spominja kot posebej prijetnega. 

Nuša Ambrožič je doma v Zasipu pri Bledu. Rojena je v 
znamenju dvojčkov, stara pa je 16 let. Dijakinja 
ekonomske gimnazije v Radovljici ima rada dolge 
sprehode v naravi, še večjo prednost pa daje plesnim 
korakom, saj je dobra plesalka pri blejskem plesnem 
klubu. / Foto; lanez Pipan 


