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Lastniki zemlje za ureditev Planice 
Minister za šolstvo in šport Milan Zver se je pogovarjal z lastniki zemljišč v 
Planici, na katerih namerava država zgraditi nordijski center. 

JOŽE KOŠNJEK, 
ANKA BULOVEC 

Planica - Minister Milan 
Zver, ki je nad sto lastnikov 
pozval, naj se odločijo, ali 
bodo zemljišča prodali ali jih 
dali v dolgoročni najem, je 
bil po sestanku zadovoljen in 
prepričan, da bo okrog sto 
milijonov evrov vredno 
športno središče v Planici 
končno le zgrajeno. Nekateri 
lastniki zemljišč na območju 
skakalnic so povedali nekaj 
pomislekov, vendar so bili 
vsi za to, da se Planica uredi 
in da se za sramotno dolgo 
urejevanje doline skakalnic 
pod Poncami najde partner-
stvo zainteresiranih in zago-
tovi sodelovanje sodelujočih 

v projektu. Načrtovalci ure-
ditve nordijskega središča v 
Planici, v katerem naj bi bilo 
že leta 2010 svetovno prven-
stvo v poletih, so optimistični 
tudi zaradi rezultatov ankete, 
s katero so lastnike zemljišč 
spraševali za njihovo mnenje 
o gradnji športnega središča. 
Okrog 9 0 odstotkov lastni-
kov se je izreklo za ureditev 
Planice, drugi pa se niso 
opredelili. Po ministrovem 
mnenju pa je pomembno, da 
nihče ni bil proti projektu, ki 
bo poleg rekordnih poletov 
prinesel Planici in Ratečam 
tudi dobiček in hitrejši raz-
voj. Na torkovem sestanku v 
obnovljenem domu v Planici 
so se dogovorili, da se aprila 
znova srečajo. 

S pogovorom v Planici je 
bil zadovoljen tudi župan 
Kranjske Gore Jure Žerjav. 
"Ocenjujem ga zelo pozitiv-
no," je povedal za Gorenjski 
glas. "Še posebej se mi zdi 
pomembno, da nihče od last-
nikov zemljišč ne nasprotuje 
projektu, kar je potrdila tudi 
anketa med lastniki. Kolikor 
poznam stališča lastnikov 
zemljišč, bi bil zanje najpri-
mernejši dolgoročni najem. 
Dogovorili smo se, da se 
bomo ponovno srečali aprila, 
kjer se bomo lahko že pogo-
varjali o konkretnih predlo-
gih. Kranjskogorska občina 
je za ureditev Planice in za 
zgraditev sodobnega nordij-
skega središča, kakršne ima-
jo po Evropi." Minister Milan Zver med lastniki zemljišč in novinarji /Foto:A„k,Buiov«: 

Na otok na lastno odgovornost 
Strokovnjaki naj bi v tem mesecu odločili, kakšna bo prenova objektov na Blejskem otoku, ta čas pa 
se za obisk Blejskega otoka lahko odločite na lastno odgovornost. 

VILMA STANOVNIK 

Bled - "Po novem letu smo 
bili dvakrat priča padanja 
opeke s strehe, in sicer prvič 
s strehe mežnarije, drugič pa 
s strehe cerkve. Obakrat so 
bili turisti v bližini. Po posve-
tovanju z odvetnikom glede 
odgovornosti, ki bi bila v pri-
meru nesreče ogromna, smo 
se odločili, da za en mesec 
zapremo otok. V tem mese-
cu bomo dali pregledati stre-
he, in kjer bo treba, bomo 
strehe zavarovali. Potem pa 
bo stroka povedala, kako 
bomo izvedli obnovo," nena-
den ukrep, za katerega so se 
pred dnevi odločili pri Druž-

Blejskl pletnarji te dni nimajo veliko dela, kot kaže, pa ga 
bodo vsaj do konca februarja imeli še manj. 

bi sv. Martina (njen ustano-
vitelj je župnija Bled) pojas-
njuje Danica Sebanc in do-
daja, da so združenje čolnar-
jev ter podjetje Čarman,- d. o. 
o., ki posoja male čolne, ob-
vestili, da za obiske Blejske-
ga otoka v tem času ne pre-
vzemajo odgovomosti. 

"Res smo minuli torek do-
bili obvestilo, prvič s priporo-
čeno pošto, da naj goste, ki 
jih nameravamo peljati na 
otok, obvestimo, da se tja po-
dajajo na lastno odgovor-
nost," pravi predsednik sek-
cije blejskih pletnarjev (tre-
numo jih je štiriindvajset) 
Marjan Žvegelj. 
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A K T U A L N O 

Statut je v prvo padel 
Kranjski mestni svet je po posveto-
vanju predstavnikov svetniških sku-
pin, ki je potekalo za zaprtimi vrati, 
prekinil obravnavo osnutka statuta 
obiine. Za njegov sprejem je potrel>-
na dvotretjinska večina glasov svet-
nikov. 

K R O N I K A 

Večino avtomobilov 
razrežejo 
Približno 70 odstotkov ukradenih vo-
zil, predvsem iz srednjega in nižjega 
cenovnega razreda, tatovi razrežejo v 
tako imenovanih črnih garažah. Lani 
je na Gorenjskem izginilo 52 motor-
nih vozil, od tega 22 avtomobilov. 
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R A Z G L E D I 

Koliko plačujete za smeti? 
Danes objavljamo, kakšne so cene 
komunalnih storitev po gorenjskih 
občinah. Občine so jih do uveljavitve 
zakona o kontroli cen dokaj svobod-
no določale, zadnja leta pa nad njimi 
bedi država. Tako kot voda bodo tudi 
druge komunalne storitve vedno 
dražje. 

Q - l l 

K M E T I J S T V O 

Krava Roža ima četverčke 
Na Zelenarjevi kmetiji v Spodnjem 
Podjelju v Bohinju je krava Roia po-
vrgla četverčke in v enem popoldne-
vu povečala število repov v hlevu s 
štiri na osem. janko Korošec, gospo-
dar na kmetiji, bo čer približno me-
sec dva prodal, dva pa obdržal. 
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V R E M E 

Dcmesboolhčmspcukmam. 
Po nižinah bo deževalo. Jutri 
bo oblačno z občasnimi 
padavinami. V neddjo bodo 
padavine patrsod ponehak. 

( O 2/4°C 
jutri: oblačno s padavinami 
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KRATKE NOVICE 

LJUBLJANA 

janša je predlagal Iztoka Jarca 

Vlada je na sredini seji zaradi prevzema nove dolžnosti od-
poklicala Iztoka jarca, rojenega leta 1963, s funkcije sloven-
skega veleposlanika v Izraelu, na katero je bil imenovan av-
gusta 2004. Iztoka Jarca je v sredo predsednik vlade janež 
Janša predlagal za novega ministra za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano, kjer je v letih 2001-2004 že delal kot držav-
ni sekretar. Državni zbor bo o predlogu glasoval v začetku 
marca. Predsednik vlade Janez Janša je zapisal, da ima kan-
didat bogate izkušnje na področju, za katerega je bil predla-
gan. Ker je bil med pogajalci za vstop Slovenije v Evropsko 
unijo in je deloval tudi na slovenskem predstavništvu pri Ev-
ropski uniji, zelo dobro pozna evropsko kmetijsko politiko. 
Njegove izkušnje bodo še posebej koristne med predsedo-
vanjem Slovenije Evropski uniji. J. K. 

LJUBLJANA 

Sprejet poslovni načrt za Žirovski Vrh 

Vlada je sprejela poslovni načrt družbe Rudnik Žirovski Vrh, 
javnega podjetja za zapiranje rudnika urana, za leto 2007. 
Poslovni načrt je osnova za zapiranje in trajno prenehanje 
izkoriščanja uranove rude ter za preprečitev posledic rudar-
jenja. Letos naj bi nadaljevali zapiranje odlagališča Jazbec 
ter začeli sanirati odlagališče Boršt. J. K. 

urilo 
izžrebanemu naročniku časopisa 

Gorenjski Glas 

K n j i g o p r e j m e T O N E P A V L I C iz R a d o m e l j . 

KOT IČEK Z A N A R O Č N I K E 

Zvesti Gorenjskemu glasu 
janež Petek, ki bo letos praznoval 80. rojstni dan, in žena 
Ana, leto dni starejša, stanujeta v Šnnartnem pri Cerkljah na 
Gorenjskem. Poročena sta 52 let, v zakonu se jima je rodilo 
pet otrok. Živita v Janezovi rojstni hiši, ki je stara kmečka 
hiša, še danes ogrevana le na drva. Janez je po poklicu kovač, 
28 let je bil zaposlen v Planiki, popoldne pa je delal na kme-
tiji, kjer dela nikoli ni zmanjkalo. Tudi danes imata v hlevu 

Ana In janež Petek 

deset glav živine, tri krave dojilje ter bike in teleta, za katere 
skrbita sama. Vsako jutro rada spijeta belo kavo s sveže na-
molzenim mlekom. Ker kmetija obsega tudi kar precej zem-
lje, ki jo je treba obdelovati, sta vedno vesela sinove pomoči, 
ki živi v sosednji hiši. Na Gorenjski glas sta naročena od leta 
1949. Ana v njem prebere povest, janež pa najprej pregleda 
osmrtnice, nato pa izlušči vsebine, ki ga zanimajo. Pravi mu 
"Corenc". Ker zelo rad bere, si v njem želi več odlomkov iz 
knjig starejših pisateljev. Ob dopoldnevih, ko je čas za jema-
nje zdravil, poleg časopisov rad prebira tudi romane. Čeprav 
so mu pred nekaj leti vstavili spodbujevalec za srce in ima te-
žave s pljuči, ima veliko energije. Ob koncu mojega obiska 
pa s ponosom povesta, da se vsi otroci in vnuki vsako nede-
ljo še vedno radi zberejo pri njima. D. K. 

Sorodstvo za vlado ni sporno 
Vlada je v sredo obravnavala pobudo kandidata za škofjeloškega župana Dušana Krajnika, da bi 
sorodnikom kandidatov prepovedali članstvo v volilnih organih. 

J O Ž E K O Š N J E K 

Škofja Loka - Ker se je kandi-
datu za župana občine Škof-
ja Loka Dušanu Krajniku 
zdelo sporno članstvo naj-
ožjih svojcev enega od kandi-
datov za župana v volilnih 
organih (na take primere so 
opozarjali tudi v nekaterih 
drugih občinah, na primer v 
Izoli), je dal pobudo Ustav-
nemu sodišču, naj oceni 
ustavnost 25. člena Zakona o 
volitvah v državni zbor, ki 
tako ravnanje dopušča. Kraj-
nik je menil, da je s tem krše-
no načelo enakosti {14. člen 
ustave), načelo enakega var-
stva (22. člen ustave) in nače-
lo enakosti volilne pravice 
(43. člen ustave). Ustavno so-
dišče je pred odločanjem 
prosilo za stališče vlado, ki je 
na seji v sredo menila, da 
taka ureditev ni sporna. V 
obrazložitvi je zapisala, da so 
volilni organi kolegijski in 
pluralno sestavljeni, v kate-
rih odloča več posameznikov 
in ne samo eden, zato očitki 
o protiustavnosti ne držijo. 
Izločitev iz volilnega organa 
zaradi sorodstvenega raz-
meija z osebo, ki kandidira, 
bi bila potrebna, če bi nalogo 
volilnega organa opravljala 
posamezna oseba. Pluralna 
sestava in kolegijsko odloča-
nje sta zagotovilo za zakoni-
tost, "četudi so sorodniki 
oseb, ki kandidirajo na volit-

vah, verjetno zainteresirani 
za določen rezultat volitev", 
je zapisala vlada. V stališču 
do Krajnikove pobude je še 
zapisala, da bi izločitev so-
rodnikov iz volilnih organov 
povzročila znatne težave. Če 
bi uporabili 35. člen Zakona 
o splošnem upravnem po-
stopku, ki ureja izločitev 
uradnih oseb, bi morali izlo-
čiti širok krog sorodnikov in 
za vsakega člana preverjati, 
ali ni morda bolj ali manj od-
daljen sorodnik kandidata. 

Dušan Krajnik: 
Zakon je protiustaven 

Za mnenje o stališču vlade 
do pobude za oceno us-
tavnosti 25. člena zakona o 
volitvah v državni zbor smo 
vprašali tudi njenega predla-
gatelja Dušana Krajnika. 
Povedal je, da je kljub stal-
išču vlade, da 25. člen ni v 
nasprotju z ustavo, 
prepričan, da bo ustavno 
sodišče v oceni ustavnosti 
tega člena Zakona o volitvah 
v državni zbor odločilo nje-
mu v prid. "V moji pobudi je 
toliko elementov, ki se 
navezujejo na načelo 
demokratičnosti (1. člen us-
tave), na načelo suverenosti 
ljudstva (3. člen ustave), na 
načelo pravne države (2. člen 
ustave), na načelo enakosti 
pred zakonom (14. člen us-
tave), na načelo enakega 

Dušan Krajnik /foio: rma oon 

varstva pravic (22. člen us-
tave) in na načelo enakosti in 
splošnosti volilne pravice 
(43. člen ustave). S stališča 
teh členov 25. člen Zakona o 
volitvah v državni zbor ni 
skladen z ustavo. Ocenju-
jem, da je vlada pri spreje-
nnanju stališča do moje 
pobude upoštevala samo 14., 

22. in 43. člen, ne pa tudi 1., 
2. in 3. Prepričan sem, da bo 
ustavno sodišče ugotovilo 
protiustavnost spornega čle-
na zakona, ki ne ureja 
vprašanja nezdružljivosti 
funkcij in izločitve člana vo-
lilnega organa zaradi sorod-
stvenih vezi na ustaven 
način." 

Dom starejših občanov v Šenčurju 
M A T E V Ž P I N T A K 

Šenčur - Ali bi podprli grad-
njo doma starejših občanov 
za vrtcem v Šenčurju, koliko 
vas moti hrup letal, ki vzle-
tajo oz. pristajajo na brni-
škem letališču, in po čem je 
občina Šenčur najbolj zna-
na, nas je zanimalo v tokrat-
ni raziskavi. 

Poklicali smo 607 prebi-
valcev občine Šenčur in pri-
dobili kar 4 1 9 mnenj. Grad-
njo doma na lokaciji za vrt-
cem bi podprlo kar 95 odstot-
kov sodelujočih, dobra dva 

odstotka vprašanih jo podpi-
ra, vendar na drugi lokaciji, 
preostali trije odstotki so ali 
neodločeni ali temu naspro-
tujejo. Hrup letal z brniškega 
letališča je zelo moteč za sla-
bi dve tretjini prebivalcev, 
vendar se vas je polovica od 
teh na hrup že privadila, pre-
ostalo polovico pa to zelo 
moti. 58 odstotkov sodelujo-
čih pa je dejalo, da jih to ne 
moti. Zanimalo nas je tudi, 
po čem prebivalci sami me-
nite, da je občina Šenčur naj-
bolj znana. Izmed naših 
predlogov se vas je največ od-

ločilo, da po GodJarjih, sledi-
jo odgovori: po urejenosti 
kraja, šenčurski godli, krom-
pirju, poslovni coni, športu 
in oratoriju. Niste bili redki, 
ki se za en sam odgovor niste 
mogli odločiti in ste nam na-
vajali več odgovorov. Take 
smo zapisali pod drugo. 

Kot vedno bomo tudi to-
krat vsem, s katerimi s m o 
se dogovorili za ponoven 
klic, v Klicnem centru sle-
pih hvaležni, če nam boste 
ob ponovnem klicu odgovo-
rili še na nekaj kratkih vpra-
šanj, kako lahko izboljšamo 

časopis. Hkrati ponujamo 
možnost tudi drugim bral-
cem te rubrike, ki še niste 
naročniki časopisa, da nas 
pokličete na telefon v Klicni 
center slepih (517-00-00) in 
se na časopis naročite ali si 
pri nas naročite zastonj štiri 
številke časopisa. 

Še vedno iščemo 3.000. 
novega naročnika, za katere-
ga upamo, da ga bomo pri-
dobili v tem mesecu. Kot ve-
ste ta naročnik prejme lepo 
nagrado, zato ne odlašajte in 
se naročite, mogoče boste to 
prav vi. 

Po čem menite, 
da je obJina Seniur najbolj poznana? K C S S 
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Statut je V prvo pade 
Odločitev o prekinitvi obravnave osnutka statuta Mestne občine Kranj je padla za zaprtimi vrati. 

SUZANA P. KOVAČIČ 

Kranj - Na torkovi seji Sveta 
Mestne občine Kranj so svet-
niki razpravljali o osnutku 
statuta Mestne občine Kranj. 
Tatjana Hudobivnik, vršilka 
direktorice občinske uprave, 
je povedala, da je zaradi 
sprememb in dopolnitev Za-
kona o lokalni samoupravi 
treba statut uskladiti z veljav-
no zakonodajo. V osnutku 
statuta so med drugim na 
novo opredeljeni občinski 
funkcionarji in nadzorni od-
bor. Vsa delovna telesa mest-
nega sveta so po novem ko-
misije, v katerih je opredelje-
na sorazmerna zastopanost 
političnih strank glede na za-
stopanost strank v mestnem 
svetu. V 46. členu piše, da 
ima občina vsaj enega pod-
župana. Hudobivnikova je 
opozorila na še eno predla-
gano novost "43.'člen dolo-
ča, da župan odloča o prido-
bitvi in odtujitvi občinskih 
premičnin ter o pridobitvi 
nepremičnin vsakokrat do 
meska pet tisoč evrov, razen 
če ni z odlokom o proračunu 
Mestne občine Kranj določe-
no drugače." 

Svetnik S D Aleksander 
Ravnikar je povedal: "Pri 
spremembi statuta ne gre 
samo za uskladitev z zakono-
dajo, ampak tudi za vsebine, 
ki so v pristojnosti občine. V 
obrazložitvi nisem zasledil 
vseh razlogov za sprejem, te-
meljnih ciljev Ln rešitev. 
Zgolj načelna in nepregled-
na obravnava najvišjega akta 
občine je premalo." Ravnikar 
je opozoril tudi na kršitev ve-
ljavnega statuta, ki določa, da 
morajo svetniki dobiti gradi-
vo najmanj 15 dni pred dne-
vom obravnave, tokrat so ga 
dobili 14 dni pred tem. Žu-
pan je zatem to točko dnev-
nega reda po več kot polur-
nem posvetu s predstavniki 
svetniških skupin, ki je pote-
kal za zaprtimi vrati, prekinil. 
"Pri pripravi statuta sem se 
obrnil na vse svetniške sku-
pine, vsebino so pregledali 
tudi na odborih in komisijah 
in nam posredovali poprav-
ke, ki smo jih do seje v veliki 
meri že upoštevali. Pričako-
val sem plodno razpravo in 
sprejem osnutka statuta," je 
povedal župan Damijan Par-
ne, in dodal: "Sejo smo zara-
di kulturnega praznika s sre-

de prestavili na torek, zato so 
svetniki prejeli gradivo 14 dni 
pred sejo. Ker ne želim kršiti 
veljavnega statuta, sem točko 
prekinil." Za sprejem statuta 
je potrebna dvotretjinska ve-
čina glasov svetnikov. 

Boštjančič: "Občina ima 
nadžupana . " 

Stanislav Boštjančič, svet-
nik SD, je vprašal žiipana: 
"Od kod Alešu Sladojeviču 
(op.: v prejšnjem mandatu 
je bil svetnik na Usti Mladi 
za Kranj) kot občanu mož-
nost, da vsebinsko sodeluje 
pri pripravi občinskega pro-
računa in pri aktu sistema-
tizacije delovnih mest v ob-
činski upravi.'" Župan Da-
mijan Perne je odgovoril: 
"Šele decembra sem prene-
hal delati v bolnišnici. S po-
klicem župana se soočam 
prvič, zato sem se obmil za 
pomoč na več ljudi, ki so mi 
svetovali glede dela. To so 
ljudje, ki Lmajo izkušnje s 
politiko, z občinskimi sveti, 
z občinsko upravo in eden 
izmed njih je Aleš Sladoje-
vič. Ne vem pa, od kod vam 
podatek, da je Sladojevič 

Stanislav Boštjančič 
/ FoloiTina Doki 

pripravljal sistematizacijo, 
saj je bila ta narejena že v 
času prejšnjega župana." 
Boštjančič z odgovorom ni 
bil zadovoljen: "Če vam sve-
tuje zasebno, m e ne zani-
ma, drugo pa je, če vam sve-
tuje kot županu. Ce Sladoje-
viča želite imeti za svetoval-
ca, potem to pravno formal-
no uredite." Aleš Sladojevič 
je potrdil, da je svetoval žu-
panu, tudi pri pripravi pro-
računa. "V tem trenutku pa 
me ne zanima nobena služ-
ba na občini," je povedal 
Sladojevič. 

Proslava je bila kulturni protest 
Namesto v Lazarinijevem dvorcu so v Smledniku prireditev ob kulturnem prazniku, ki je imela velik 
simbolni pomen, pripravili na prostem. 

MAJA BERTONCEL; 

Smlednik • Osrednja občin-
ska prireditev ob kulturnem 
prazniku v občini Medvode 
je v sredo zvečer potekala v 
Smledniku, na prostem, na 
razgledni ploščadi pred cer-
kvijo sv. Urha. Drugače od 
prvotnih načrtov. V K U D 
Smlednik so namreč več kot 
leto dni pripravljali program 
PET JE letnih časov, priredi-
tev pa naj bi potekala v vite-
ški dvorani Lazarinijevega 
dvorca. "Vsebina prvotnega 
programa ni skrivnost. Glav-
ni poudarek je bil na freskah 
v viteški dvorani, na alegorijo 
štirih letnih časov, na katero 
smo naredili različne variaci-
je, povabili k sodelovanju vse 
pevske zbore in društva v na-
šem kraju. Po barbarskem 
požigu v viteški dvorani smo 
imeli slabih štirinajst dni 
časa, da smo za danes pripra-
vili kratek kulturni protest, 
ker smo prepričani, da je kul-
tura edino orožje, ki ga ima-
mo proti takšnim barbar-
skim dejanjem," je povedal 
Nejc Smole, glavni organiza-
tor proslave. 

Nastopajoči različnih generacij v Smledniku so simbolno pokazali, da so jih dogodki v 
zvezi s požigom Lazarinijevega dvorca še bolj povezali. 

Program so poimenovali 
Oda Feniksu, si torej sposo-
dili egipčansko mitološko 
ptico Feniksa, ki naj bi vsa-
kih petsto let zgorel v svojem 
gnezdu, nato vstal iz pepela, 
se prerodi! in postal še moč-

nejši. "Skozi to simboliko 
smo želeli poudariti vidik na-
šega kraja, skupnosti, kako 
naj bi takšni barbarski do-
godki skupnost povezali, ne 
pa ločevali. Navdušen sem 
nad odzivom krajanom," je 

dodal Smole. V KUD Smled-
nik še pravijo, da naj bi v do-
govoru z družino Lazarini 
program PET JE letnih časov 
v viteški dvorani vendarle iz-
vedli, seveda, ko bodo fi-eske 
restavrirane. 

Dovoljena gradnja 
Ustavno sodišče je razveljavilo odlok Občine 
Kranjska Gora o začasnem zavarovanju prostora. 

URŠA PETIRNEL 

Kranjska Gora - Ustavno so-
dišče je na seji konec januar-
ja razveljavilo Odlok o začas-
nih ukrepih za zavarovanje 
prostora v Občini Kranjska 
Gora. Z odlokom je Občina 
Kranjska Gora marca 2005 
skušala preprečiti spremi-
njanje namembnosti objek-
tov, kajti pod pretvezo grad-
nje aparthotelov so v občini 
rasli apartraajski objekti za 
sekundarno rabo. Že kmalu 
po sprejetju odloka so irmo-
gi začeli opozarjati, ^a je od-
lok nezakonit, prišlo je do 
pritožbe na ustavno sodišče, 
začeli pa so se tudi pritiski 
na občinski svet, da dopusti 
posamezne izjeme. Prav na 
zadnji seji občinskega sveta 
so tako občinski svetniki po-
trdili dve izjemi in dopustili 
gradnjo dveh novih turistič-
nih objektov z apartmaji v 
Mojstrani, in sicer ob vznož-

ju smučišča in na mestu ho-
tela Triglav. No, za mnoge 
sporni odlok je ustavno so-
dišče zdaj razveljavilo in 
prostor v Kranjski Gori tako 
ni več zavarovan. In kaj to 
pomeni za bodoči prostorski 
razvoj Kranjske Gore? Žu-
pan Jure Žerjav: "Kakšnih 
večjih posledic na pozidavo v 
Kranjski Gori to ne bo ime-
lo. Odlok preprosto pomeni, 
da se bodo zdaj spet lahko 
gradili aparthoteli. Če pa 
smo čisto iskreni, so tisti, ki 
so hoteli izigravati odloke, 
tudi v času veljavnosti odlo-
ka to počeli ..." Župan ne 
pričakuje nikakršnih od-
škodninskih tožb, čeprav 
nam je eden od pobudnikov 
ustavne presoje odloka dejal, 
da pobudniki že razmišljajo 
o vložitvi tožb zoper Občino 
Kranjska Gora in župana za-
radi škode, ki jim je bila pov-
zročena zaradi nezakonitega 
odloka. 

LJUBLJANA 

Podelili Prešernove nagrade 

V Cankarjevem domu v Ljubljani so v sredo zvečer podelili 
Prešernovi nagradi in nagrade Prešernovega sklada. Prešer-
novi nagradi sta prejela skladatelj in pianist janež Matičič 
ter dramski in filmski igralec Radko Polič - Rac. 
Predsednik upravnega odbora Prešernovega sklada Dušan 
jovanovič je nagrade Prešernovega sklada podelil baletniku 
Antonu Bogovu, skladateljici Urški Pompe, arhitektoma 
Vesni in Mateju Vozlič, pisateljici Suzani Tratnik, intermedij-
skemu umetniku Marku Peljhanu In slikarju Jožetu Slaku -
Djokl. J. K. 
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KRATKE NOVICE 

ŽIROVNICA 

javni natečaj za domače kosilo 

Zavod za turizem in kulturo Žirovnica (ZTK) je prejšnji te-
den objavil javni natečaj za domače kosilo. Kot je pojasnil 
direktor ZTK Janez Dolžan, zbirajo predloge za jedi, ki izvi-
rajo z Gorenjskega ali pa so jih pripravljali na Gorenjskem 
že pred prvo svetovno vojno. Glede na današnji čas, so lah-
ko ustrezno dodelane 2 domačimi sestavinami. Najboljše 
jedi bodo poskušali ponuditi v nekaterih gostiščih v Žirovni-
ci in tudi zunaj občinskih meja. "Največ predlogov pričaku-
jemo za jedi iz kaše, ajde, krompirja, fižola, saj so bile te po-
gosto na jedilniku naših dedkov in babic," je še dejal. Komi-
sija bo ocenjevala izvor jedi, pestrost kosila ter videz, okus 
in ceno priprave jedi. Predloge bodo sprejemali do 5. marca 
(priložena mora biti sestava kosila in recept, dve fotografiji 
kosila ter stroški sestavin In priprave). Komisija bo izmed 
prispelih izbrala pet najboljših. Predlagatelji slednjih bodo 
predvidoma marca v enem izmed gostišč v Žirovnici kosila 
pripravili pred komisijo, prve tri bodo nagradili s tristo, dve-
sto in sto evri. A. H. 

BOHINJSKA BISTRICA 

Za oprostitev prispevka čistilna naprava 

Zavod sv. Martina namerava v Srednji vasi v Bohinju gradi-
ti dom za starejše, ki naj bi sprejel okoli 60 oskrbovancev in 
zaposlil okoli 30 ljudi. Občino so zaprosili za oprostitev ko-
munalnega prispevka, o čemer so sklepali na seji občinske-
ga sveta. Slednji je sklenil, da z oprostitvijo soglaša, vendar 
pod določenimi pogoji. Objekt bo imel lastno čistilno na-
pravo, pri načrtovanju te pa naj bi zavod sodeloval z občino. 
Ko bo zgrajeno kanalizacijsko omrežje za zgornjo bohinjsko 
dolino in povezano s centralno čistilno napravo, na katero 
se bo prikl/učil tudi dom starejših, naj se lastništvo hišne či-
stilne naprave prenese na občini Bohinj, da jo ta lahko upo-
rabi na kaki drugi lokaciji. Tema je zbudila precej razprav, 
od te, da bi zavodu brezpogojno oprostili komunalni prispe-
vek, do tega, naj bi v duhu javno-zasebnega partnerstva ob-
čina tega vključi kot svoj lastniški delež, vendar so potem 
svetniki sprejeli predlagane pogoje. Ko bo znan izračun, za 
kolikšen znesek oprostitve komunalnega prispevka gre, 
svetniki o tem pričakujejo informacijo. D. Ž. 

KRANJ 

Slikarji v čast poetu 

V torek so v kranjski gostilni Arvaj odprli razstavo z naslo-
vom "Slikarji Primskovega Prešernu". Prostore krasijo dela, 
ki so jih ustvarili France Feldin, Ciril Oblak, Eva, Mitja in 
Zmago Puhar, Nejč Slapar in Vinko Tušek, Prešernov kip pa 
je oblikoval Bojan Špenko. Likovni dogodek se je zlil v večer 
poezije in glasbe. Prešernove pesmi sta recitirali Greta Kut-
njak in Andreja Rakovec, lastne stihe pa Vesna Mugerli • Po-
mlad. Nastopil je mešani pevski zbor Maj, ki ga vodi Janez 
Čadež. Družbo sta razvedrila Nejč Slapar s harmoniko in 
Matjaž Minatti s kitaro (na sliki). Kot je povedal slikar Tu-
šek, so srečanja umetnikov ob Prešernovem dnevu že tradi-
cija gostilne. S. S. 

Z nami po Hova doživetla 
Bell vrhovi Dolomitov 17,3., Benetke z otoki 31.3., Domovina papeia Benedikta 
XVI. 31.3., Cora Marmolada 3.3., Pustovanja 17.2., Beneikl karneval 17.2., Se-
jem za ljubitelje rastlin 10.3., Va§ dan za dan žena 10.3., Zugspitze 3.3., Naku-
pi v Trstu 1S.2., 3.3., 15.3. 

Predstavitev klasične Grčije z Meteoro. 
v torek, 13.2. ob 18.00 uri v hotelu Krek v Uscah. 
Zaradi lažje telinične izvedbe potrdite svojo udtiežbo na naš telefon. 

KRANJ (««0 13 220 SK. LOKA 04/51 70 305 
RADOVUICA 04/53 20 44S TRŽIČ W/S9 71 350 
UUBUAHA 01/23 03 505 BUD 04/5780 420 

ALPETOUn 

Naklo bi bilo brez njih pusto 
Na akademiji ob stoletnici organizirane kulture v Naklem so nastopile razne skupine. Za delo se je 
vsem zahvalil župan Občine Naklo Janez Štular. 

STO JAN S A J E 

Naklo - Leta 1906 v Naklem 
so ustanovili Bralno druš-
tvo, kjer so se prvič družili 
ljubitelji kulture. Seveda je 
tod klila slovenska beseda in 
pesem med preprostimi 
ljudmi že prej, je dejal pred-
sednik Kulturnega društva 
Dobrava Naklo Marjan Ba-
bič na akademiji ob stoletni-
ci organizirane kulture v 
kraju. V kulturnem domu, 
ki so ga dogradili po drugi 
svetovni vojni, je spet ožive-
la igralska in pevska dejav-
nost. Od leta 1949 , ko je 
društvo dobilo današnje 
ime, so njegov utrip spod-
bujali mnogi ljudje. Prete-
klost so posebej zaznamova-
li učitelj Jože Kožuh, sklada-
telj in pevec Tine Zelnik ter 
rezbar Janez Vovk, je spom-
nil govornik med sloves-
nostjo v sredo. Poudaril je 
še, da je imela kultura vedno 
svoj prostor tudi v šoli in 
župniji Naklo. Del razvoja 
in današnje delo skupin so 
predstavili na razstavi v ob-
činski stavbi. Njen soavtor 

m K I f f « 

Petje je v Naklem od nekdaj priljubljeno, kar dokazuje tudi zbor Dobrava. 

Miha Štefe je pripravil sce-
narij akademije, ki so jo po-
svetili tudi slovenskemu 
kulturnemu prazniku. 

Zbrane v domu Janeza Fi-
lipiča je nagovoril tudi žu-
pan Janez Štular. Ob zahvali 
vsem kulturnim ustvarjal-
cem je ugotovil, da bi bilo 

Naklo brez njih pusto. Smi-
sel njegovih besed je potrdil 
pester kulturni spored, ki sta 
ga povezovala Anja in Aleš. 
Občinstvo so navdušili me-
šani pevski zbor Dobrava, 
članice dramske skupine 
Eve Kuhar, kvintet Vedrina, 
folklorna skupina Društva 

upokojencev Naklo, učitelj-
ski pevski zbor OŠ Naklo, 
vokalno instrumentalna sku-
pina Odsev, igralki otroške-
ga gledališča Živčki in skupi-
na Godci iz Nakla. Po prire-
ditvi je sledilo družabno sre-
čanje nastopajočih in obis-
kovalcev. 

Preddvorski razvojni projekti 
Občina Preddvor je še brez projekta večje vrednosti, s katerim bi lahko kandidirala na razpisih 
za državna ali evropska sredstva. 

STOJAN S A J E 

Preddvor - Na januarski seji 
občinskega sveta Občine 
Preddvor je župan Miran 
Zadnikar med drugim sez-
nanil zbrane s prizadevanji 
za pripravo projektov, s ka-
terimi bi pridobili denar na 
razpisih države in evrop-
skih strukturnih skladov. 
Za zdaj imajo le nekakšen 
seznam želja, ki ga usklaju-
jejo z razvojnim centrom 

BSC v Kranju. Težava je v 
tem, da njihovi predlogi ni-
majo regionalnega pome-
na, zato bo težje priti do de-
narja. 

Od 15 predlogov so uvr-
stili na seznam le tri: dogra-
ditev kanalizacije v Bašlju 
skupno s kanalizacijo in to-
plovodom za naselje Hrib v 
Preddvoru za 4 2 0 . 0 0 0 ev-
rov, zbirni center Preddvor 
za 250 .000 evrov in poslov-
no cono Preddvor za 1,5 mi-

lijona evrov. Občina ima ve-
liko potreb tudi pri preskrbi 
Mač in Možjance s pitno 
vodo, obnovi lokalnih cest 
in mostov, urejanju jezera 
Crnava, adaptaciji vrtca na 
Zgornji Beli in še čim. Ker 
bo morala zagotoviti do 50 
odstotkov lastnih sredstev 
za vsako naložbo, se bo tre-
ba odločiti, kateri projekt 
bo imel prednost. Kot je 
menil Bojan Lavrinšek, bi 
se v občino moral vrniti 

vsaj del denarja od odvzete 
pitne vode na njihovem ob-
močju. Stane Bergant pa je 
razmišljal, da bo treba 
spodbuditi tudi prebivalce 
k prispevku v delu in de-
narju pri posodobitvah zelo 
zaostale občinske infra-
strukture. Več o tem, kakš-
ne so trenutne razvojne 
možnosti, bo znano po ob-
ravnavi in sprejemu letoš-
njega proračuna Občine 
Preddvor. 

Na otok na lastno odgovornost 
Strokovnjaki naj bi v tem mesecu odločili, kakšna bo prenova objektov na blejskem otoku, 
ta čas pa se za obisk Blejskega otoka lahko odločite na lastno odgovornost. 

i 1. stran 

"Ker je bila še v soboto na 
otoku maša, me preseneča 
nenadni ukrep, vendar ga 
bomo mi seveda spoštovali 
in zato sem nanj že opozoril 
kolege pletnarje, ki jih je si-
cer te dni ob jezeru bolj 
malo. Težko rečem koliko 
turistov bo upoštevalo naše 

opozorilo, saj mnogi želijo 
na otok tudi zato, da si Bled 
in okolico ogledajo z otoka 
in ne zgolj zaradi obiska cer-
kve. Je pa v tem času za nas, 
pletnarje, res bolj ali manj 
"mrtva" sezona, saj sem 
sam na primer v zadnjem 
mesecu na otok peljal zgolj 
štiri turiste. Bolj pa me skr-
bi, kaj bo v prihodnjih mese-

cih, saj marca na Bled že za-
čnejo prihajati tudi skupine 
turistov," je v imenu blej-
skih pletnarjev še dodal 
Marjan Žvegelj. 

Tako naj bi do konca tega 
meseca morebitni turisti na 
Blejski otok lahko prihajali 
zgolj na lastno odgovornost, 
predvidoma pa naj bi objek-
te na otoku odprli spet v 

marcu. O tem, kako naj bi 
potekala obnova (in pred-
vsem kdo jo bo plačal) pa 
naj bi se prihodnji teden do-
govarjali tudi na sestanku 
pri blejskem županu Janezu 
Fajfarju. "Od napovedanega 
sestanka z županom Bleda 
pričakujemo odgovor, ki bo 
v dobro blejskega turizma," 
ob tem pravi Sebančeva. 

mailto:info@g-glas.si


GORENJSKA 

Sto let Ele Žbontar 
Gospa Ela se je rodila 6. februarja 1907 na Rakeku na Notranjskem. 

S U Z A N A P. KOVAČIČ 

Kranj - Ela Žbontar je vital-
na stoletnica 2 dobrim spo-
minom. Še vedno je na teko-
čem z dnevnim dogajanjem, 
saj prav vsak dan prebere ča-
sopis. Gospa Ela, njen dekli-
ški priimek je bil Zupan, se 
je rodila 6. februarja 1907 na 
Rakeku na Notranjskem. 
Družina je bila velika, pri 
hiši je bilo osem otrok; Ela je 
bila druga najstarejša. Izuči-
la se je za trgovko in še pred 

drugo svetovno vojno je na 
Rakeku odprla svojo trgovi-
no z mešanim blagom. Lju-
bezen jo je odpeljala iz rodne 
Notranjske na Gorenjsko. 
Poročila se je z Ivanom iz 
Sp. Upnice pri Lancovem in 
nekaj časa je družina živela 
na Jesenicah, kjer je imel 
Ivan krojaško podjetje; za-
tem pa so se preselili v Sp. 
Upnico. Ko je sin, prav tako 
Ivan, končal šolanje na 
kranjski gimnaziji, se je cela 
družina zaradi njegovega 

študija preselila v Ljubljano. 
Ela se je tedaj zaposlila v 
Mercatorju kot trgovka in v 
tej službi je ostala vse do 
upokojitve. Medtem je tudi 
hči Nataša končala študij. 

Po moževi smrti se je dru-
žina leta 1983 preselila v no-
vozgrajeno hišo na Kokrico 
pri Kranju. Ela ima vnuke 
Urško, Alenko in Blaža ter 
pravnukinji Špelo in Nežo. 
Dnižina za mamo Elo lepo 
skrbi. "Za moje zdravje pa 
zelo skrbi zdravnica dr. 

Damjana Pogačnik Petemel 
iz Zdravstvenega doma 
Kranj, ki se me je s čestitko 
spomnila tudi ob mojem vi-
sokem jubileju," je povedala 
Ela Žbontar. 

Ustanavljajo gasilsko zvezo 
O s e m prostovoljnih gasilskih društev v občini Cerklje bo ustanovilo svojo gasilsko zvezo. 
P C D Cerklje se bo kmalu selilo v nov gasilski dom. 

S I M O N S U B I C 

Cerklje - V občini Cerklje 
bodo kmalu ustanovili svojo 
gasilsko zvezo. "Gasilsko 
zvezo Cerklje želimo ustano-
viti, ker bi radi gasilstvo v ob-
čini spravili na višjo raven in 
v samostojne okvire. Pred-
vsem starejši člani so navdu-
šeni nad našo idejo, saj smo 
v Cerkljah svojo zvezo že 
imeli. Letos mineva 53 let od 

njene ukinitve. O pravilnosti 
naše odločitve pa bo sodil 
čas," je razložil Blaž Kaple-
nik, občinski gasilski povelj-
nik in član iniciativnega od-
bora za ustanovitev Gasilske 
zveze Cerklje. 

Predsedniki in poveljniki 
vseh osmih prostovoljnih ga-
silskih društev v občini Cer-
klje so že podpisali pismo o 
nameri za ustanovitev Gasil-
ske zveze Cerklje, podporo 

njihovi nameri sta že izrazila 
tudi Gasilska zveza Slovenije 
in domači župan Franc Če-
bulj, je pojasnil Kaplenik. 

Te dni po gasOskih druš-
tvih potekajo redni letni ob-
čni zbori, na katerih ustanovi-
tev samostojne gasilske zveze 
premleva še članstvo. Izstop 
iz sedanje Gasilske zveze Ko-
kra in ustanovitev lastne so 
tako že potrdili na Šentui^ki 
Gori, Zgornjem Brniku in v 

Zidali bi po dolgem in počez 
BOŠTJAN BOGATAJ 

Gorenja vas - Občina Gore-
nja vas-Poljane je lani začela 
razvijati novo strategijo pros-
torskega razvoja, Id so jo za-
upali Domplanu. Marjeta 
Mohorič Petemelj pravi, da 
so v fazi zbiranja zbrali 178 
pobud za spremembo pros-
torskega plana: "Skoraj vse 
so na območju izrazito raz-
pršene gradnje, kar bo v na-
daljevanju postopka še velik 
problem. Nekaj pobud gre 
za prekategorizacijo zemljišč 
iz gozdnih v kmetijska zem-
ljišča ter iz slednjih v stavb-
na, obratno pa veliko manj," 

Vse pobude bo presodilo 
tudi kmetijsko ministrstvo. 

Največ pobud gre v smeri 
gradnje zasebnih hiš, Mo-
horičeva pa z žalostjo ugo-
tavlja, da ni nobene pobude 
po oživitvi starejših hiš. Sko-
raj vse pobude gredo v raz-
pršeno gradnjo, čeprav dr-
žavna strategija govori o po-
zidavi znotraj poseljenih ob-
močij. "Veliko pobud za 
gradnjo nastanitvenih cen-
trov je na območju Starega 
vrha in Podbrda. V obeh pri-
merih bo moral odločitev 
sprejeti tudi občinski svet," 
je razložila Mohoričeva. 
Svetniki so menili, da je tre-

ba zasebnim investitorjem, 
ki želijo na lastni zemlji (po-
dedovani) zgraditi dom za 
lastne potrebe, gradnjo tudi 
omogočiti. "Le malo naših 
občanov si lahko privošči, da 
bi šli v Škofjo Loko in kupo-
vali zemljišče po sto in več 
evrov za kvadratni meter. 
Naj rajši ostanejo doma, pri 
nas in ohranjajo naše kraje," 
je menil Bogo Žun. Hkrati 
pa so se svetniki strinjali, da 
preprostih prekategorizacij 
celotnih območij iz kmetij-
skega v stavbno zemljišče 
ne bodo dovolili. Tako naj bi 
se zgodilo tudi v primeru 
Žabje vasi. 

Cerkljah, kjer letos praznuje-
jo n5 let od ustanovitve gasil-
skega društva. Zato so še bolj 
veseli, da se bodo kmalu vse-
lili v nov gasilski dom, ki ga je 
občina zgradila ob Cesti v Po-
lico. PGD Cerklje, ki je osred-
nja gasilska enota v občitii, je 
svoj stari dom že prodalo, s 
kupnino pa bo poplačalo del 
stroškov izgradnje novega ob-
jekta in tako postalo njegov 
solastnik. 

KRATKE NOVICE 

KROPA 

"Taleseni" za deveti 
pokal Koledniki 

Kroparskl "taleseni" smu-
čarji In ljubitelji smučanja 
po starem bodo jutri, v so-
boto, z začetkom ob to. uri 
pripravili v Kropi že tradicio-
nalni, deveti pokal Koledni-
ki. Smučarji v stari smučar-
ski opremi in oblačilih se 
bodo pomerili v spustu po 
travniku za gostilno Jarem 
ter v skokih za pokal "svinj-
ska glava", pred razglasitvi-
jo rezultatov in družabnim 
srečanjem pa bo še "posla-
dek" za ljubitelje kulturne 
dediščine. Zaigrala bo tudi 
gorjanska godba. C. Z. 

DupgE 

Dupljancl peli Prešernu v čast 

Nad 25 let gojijo pevci moškega pevskega zbora Triglav 
Duplje običaj, da na predvečer Prešernovega praznika, 8. fe-
bruarja, zapojejo pri znamenitih vodnih koritih v Spodnjih 
in Zgornjih Dupljah. Nekajkrat so se jim pridružile tudi pev-
ke ženskega pevskega zbora Dupljanke. Tradiciji so ostali 
zvesti tudi letos. Pevci so v sredo zvečer pod vodstvom zbo-
rovodklnje Nade Kranjčan najprej zapeli v Spodnjih Dup-
ljah, nato pri koritu pod cerkvijo v Zgornjih Dupljah, večer 
pa končali s tradicionalnim druženjem na bližnji BldetovI 
oziroma Rozmanovi domačiji. Čeprav letos ni bilo tako mrz-
lo kot lani, so člani društva Kriva jelka poskrbeli, da poslu-
šalcev in tudi pevcev ni zeblo. J. K. 

TRŽIČ 

Župana zanima kultura 

Ob slovenskem kulturnem prazniku se je tržiški župan Bo-
rut Sajovic udeležil več prireditev v občini. Prejšnji petek je 
obiskal območno srečanje odraslih pevskih zborov Tržič 
poje 2007 v Krlžah, kjer je namesto govora prebral Prešer-
novo Gloso. Izrazil je obžalovanje, da je Občina Tržič za pri-
reditve nastopajočih od drugod lani namenila 47 milijonov 
tolarjev, vendar vsi računi še niso plačani. O tej problema-
tiki in o prihodnosti tržiške kulture se je župan pogovarjal z 
domačimi kulturnimi ustvarjalci na sprejemu, ki ga je pri-
pravil zanje 7. februarja popoldne. Dan prej je sodeloval tudi 
na proslavi v domu Petra Uzarja v RočevnIcI, kjer so ga bili 
veseli starostniki in zaposleni. S. S. 

KRATKE NOVICE 

KRANJ 

Krvodajalska akcija za zaljubljene 

Klub študentov Kranj v sodelovanju z območno enoto 
Rdečega križa Kranj organizira krvodajalsko akcijo, ki bo v 
torek, 13. februarja, v Ljubljani. Ker je ravno pred valentl-
novlm, so jo poimenovali Krvodajalska akcija za zaljubljene. 
Odhod bo ob 8. uri iz parkirišča nakupovalnega centra Su-
pernova v Kranju. Prijave sprejemajo na telefonski številki 
031/606 805. Vsak krvodajalec bo prejel kino vstopnico in 
presenečenje Kluba študentov Kranj. S. K. 

KRAN) 

Valentinova razstava na Pr imskovem 

V Ustvarjalnem ateljeju Maje Rogelj na Primskovem v Kranju 
je v dneh do 14. februarja na ogled Valentinova razstava. 
In sicer vsak dan od 9. do ii. ure in od 17. do 19. ure. Danes 
ob 17. url bo v ateljeju klepet o zeliščih z Vero Prelovšek, 
v torek ob 17. url pa bo brezplačna otroška delavnica. S . K. 

KAMNIK 

Zgodbe mojega kraja 

Učenci OŠ Frana Albrehta iz matične šole v Kamniku ter 
podružnic v Nevljah, Mekinjah, Tunjicah In Vranji Peči so v 
sodelovanju s kamniško knjižnico zaključili projekt, ki so ga 
Izvajali v sklopu leta kulture. "Uporabniki, torej tudi učenci, 
naj bi v sklopu tega projekta v lanskem letu spoznavali 
dediščino, odkrivali svojo Identiteto In različne kulturne us-
tanove. Splošne knjižnice smo to pobudo poimenovale 
Zgodbe mojega kraja, v naši knjižnici pa smo se dogovorili 
s šolskimi knjižnicami omenjenih šol, da bi se projekta lotili 
vsaka glede na specifiko šole," je povedala direktorica 
kamniške knjižnice Breda Podbrežnik Vukmir. Učenci so v 
okviru projekta ustvarjali svojo prvo knjigo, spoznavali živ-
ljenje pesnika Frana Albrehta In raziskovali etnološko 
dediščino v svojih krajih. J. P. 

ZABAVA V KRANJSKI GORI 
Sobota, 10.2.2007, ob 20.00 uri 

Pub legende, hotel Alpina 
MOŠK I VALENTIN 
z ženskim striptizom 

Sreda, 14.2.2007 

Restavracija Fabula 
Valentinov romantični slow food, 
s presenečenjem za dame 

Pub Legende, hotel Alpina 
Valentinov romantični meni z živo 
glasbo in presenečenjem za dame 

VSEMITESIČASVDVOJE!!! 

Petek, 16.2.2007, ob 20.00 uri 

Pub Legende, hotel Alpina 
Zabava z zapeljivimi 
plesalkami 

Sobota, 17.2.2007, od 18.00 dalje 

Prireditveni šotor Arena 
pri hotelu Larix 
TRAOlCIONALNO PUSTOVANJE 
Z BOGATIMI NAGRADAMI 

S pevko A lyo 
in Zahod bendom 

od 18.00 OTROŠKO PUSTOVANJE 
(izbor naj mask) 
od 21.00 PUSTOVANJE ZA ODRASLE 
(Izbor naj mask) 

VABLJENI! I N F O : T 0 3 1 2 0 8 4 T 7 

h i t holidays 
Kranjska Gora 



GORENJSKA 

ŽELEZNIKI 

Kinologi v športni dvorani 

Kinološko društvo Škofja Loka-Železniki jutri, 10. februarja, 
prireja tekmovanje v agilityju. Začetek tekmovanja bo ob 
TO. uri v Športni dvorani Železniki, med nastopajočimi pa 
bo tudi trikratna svetovna prvakinja Silvija Trkman. Med 
nastopajočimi bo veliko tekmovalcev tudi z Gorenjske, ki 
se bodo tokrat pomerili v 3. dvoranski tekmi za zimski po-
kal Eukanuba. B. B. 

www.volkswagen.sl 

Cisto majčkene cene. 
Popust do 600.000 SIT ^ 
za o s e b n a voz i la V o l k s w a g e n . 

Avtohiša Vrtač, d.0.0. Kranj 
D«lav«ko <«ita 4 . 4000 KRANJ 
t«l.: 04 27 00 200. fokc: 04 27 00 222 
www.avtohisovr1ac.t i 

ŠKOFJA LOKA 

Slovesnost za Kamnitnikom 

Občina Škofja Loka in Območno združenje borcev in udele-
žencev NOB Škofja Loka danes, ob i6. uri, vabita na sloves-
nost v spomin petdesetim ustreljenim talcem za Kamnitni-
kom. Po spominski s lovesnosti bodo delegacije odnes le 
vence tudi k spominskemu znamenju v Vešterskem mlinu, 
ki so ga Nemci zažgali 8. februarja 1944. V njem so zgoreli 
štirje partizani, ki so delali v partizanski tehniki. Za sloves-
nost pripravljajo bogat kulturni program. B- B. 

GORENJAVAS-POLJANE 

Čadež Imenoval podžupana 

Milan Čadež, župan občine Gorenja vas-Poljane, je s 1 , fe-
bruarjem imenoval dva podžupana, ki mu bosta pomagala 
pri vodenju in zastopanju občine. Na položaj podžupana je 
tako imenoval Janeza Hrovata iz NSi in Dušana Marca iz 
LDS. Čadež trenutno županuje nepoklicno, kako bo v pri-
hodnje, pa se še odloča, je povedal na ponedeljkovi seji ob-
činskega sveta. B. B. 

Najsodobnejši 
CNC didaktični stroj 
BOŠTJAN BOGATAJ 

Škofja Loka - Škof je loška 
Šola za strojništvo sodi med 
najbolje opreml jene šole v 
Slovenij i , saj želijo s kvali-
tetnim prakt ičnim de lom 
pouka vajencem in dijakom 
ponuditi možnost takojšnje 
zaposl i tve brez dodatnega 
učenja. "Pred kratkim s m o 
v uči lnice namest i l i najso-
dobnejš i stroj C N C avstrij-
skega proizvajalca E M C O , 
ki je trenutno edini in hkra-
ti naj zmogljivejši didaktični 
takšen stroj v Sloveniji. Ima 

vse k o m p o n e n t e in orodja 
kot stroji v modemih proiz-
vodnjah našega gospodar-
stva," pravi direktor šole 
Martin Pivk. Šola za strojniš-
tvo Škofja Loka, ki združu-
je tako s rednjo kot višjo 
šolo, ima letos skupno kar 
1 2 0 0 slušateljev, za prihod-
nje šo l sko leto pa ponuja 
dva nova programa izobra-
ževanja za poklic avtoservi-
ser, ki združuje znanje avto-
mehanika in avtoelektrikar-
ja ter avtokaroserist, ki zdru-
žuje poklica avtokleparja in 
avtoličarja. 

89.8 91.1 96.3 
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RADIO SORA 
Gorenjski prijatelj 

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

e-mail: info^cradio-sora.si 
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Gorenjski Glas 
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REPUBLKA SLOVENIJA 

USTAVNO SODIŠČE 

Številka: U-l-338/05-10 
Datum: 25. 1. 2007 

O D L O Č B A 
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, 
začetem s pobudami Nevenke Grozine iz Kranjske Gore. Damjana 
JensterJa z Bleda in Milana Pofaka iz Gozd Martuljka, Mija Dasoviča 
iz Kranjske Gore ter Marjana Skukana iz Kranjske Gore in Maruše 
Škopac iz Ljubljane, na seji 25. januarja 2007 

odločilo: 

Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje prostora v Občini Kranjska 
Gora (Uradni vestnik Gorenjske, št. 8/05) se razveljavi. 

Obrazložitev 

A. 

1. Pobudniki izpodbijajo Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje 
prostora v Občini Kranjska Gora (v nadaljevanju Odlok), ker Je z njim 
na nezakonit način spremenjen 9. člen Odloka o prostorskih uredit-
venih pogojih za območje Občine Kranjska Gora (Uradni list, št. 
37/02 - ur. p. b. - v nadaljevanju Odlok o PUP), ki območjem za sta-
novanja in kmetije določa dopustne namembnosti in dejavnosti. Z 
Odlokom naj bi bila spremenjena Odlok o PUP in namenska raba, 
določena s prostorskim planom. Sprememba Odloka o PUP naj bi 
bila mogoča le po enakem postopku, kot je predpisan za osnovni akt 
oziroma po skrajšanem postopku, določenim v 34. členu Zakona o 
urejanju prostora (Uradni list RS. št. 110/02 in 8/03 - popr. - v nada-
ljevanju ZUreP-1). Pobudniki navajaio. da izpodbijani akt predpisuje 
pridobitev soglasja občinske uprave, za kar naj ne bi bilo pravne pod-
lage v ZUreP-1 in v Zakonu o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 
110/02 in nasl. - v nadaljevanju ZGO-1). Opredelitve zgradb v 3. čle-
nu Odloka naj bi bile v neskladju z Uredbo o uvedbi in uporabi eno-
tne klasifikacije vrst objektov in določitvi objektov državnega pomena 
(Uradni list RS. št. 33/03). Občina naj ne bi predlagala vpisa začas-
nih ukrepov zemljiško knjigo v skladu s tretjim odstavkom 82. člena 
ZureP-1. Odlok pa naj bi bil pripravljen tudi brez programov priprave 
prostorskih aktov, kar naj bi bilo v neskladju s tretjim odstavkom 83. 
člena ZUreP-1. 

2. Pobudnika Marjan Skukan in Maruša Škopac kot lastnika objekta 
na območju, za katerega so predpisani začasni ukrepi, navajata, da 
sta pridobila gradbeno dovoljenje za gradnjo sob za prenočevanje, 
ker naj na podlagi izpodbijanega odloka gradnja apartmajev ne bi bila 
dopustna. Njun objekt naj bi bil še v gradnji, zato bi v primeru razve-
ljavitve Odloka lahko zaprosila za spremembo gradbenega dovoljenja 
za gradnjo apartmajev. 

3. Občina odgovarja, da Odlok ne spreminja prostorskih dokumen-
tov občine, ampak jih le podrobneje definira. Namenska raba zenv 
Ijišč naj se ne bi spreminjata. Odlok naj bi bil sprejet za celotno obči-
no, zato naj ne bi bila smiselna vknjižba začasnih ukrepov v zemljiško 
knjigo. Določba 3. člena Odloka naj bi podrobneje definirala stano-
vanjski hotel iz 6. člena Odloka o PUP. Določbi 4. in 5. člena Odlo-
ka naj bi pojasnjevali 1. in 2. točko 9. člena Odloka o PUP. Z začas-
nimi ukrepi naj bi se v strnjenih vaških naseljih omejevala gradnja več-
jih objektov, ki naj bi bisWeno presegali stavbne volumne obstoječih 
starejših objektov. Gradnja večjih objektov naj bi bila dopustna le v 
novih naseljih na obrobjih vasi. Z izpodbijano določbo 6. člena Odlo-
ka naj bi Občina omejila število stanovanjskih enot v posameznem 
objektu in s tem preprečila gradnjo večjih objektov. Z Odlokom naj bi 
bili podrobneje opredeljeni pogoji za posege v prostor. Vsi ti ukrepi 
naj bi bili vključeni v nove prostorske akte. ki naj bi bili že v pripravi. 

B. 

4. Ustavno sodišče je pobudo Nevenke Grozina poslalo v odgovor 
Občini. Nato je pobude zaradi skupnega obravnavanja in odločanja 
združilo, ker so po vsebini enake. Zato teh pobud tudi ni pošiljalo v 
odgovor nasprotni udeleženki, saj je ta imela možnost, da odgovori 
na vse zatrjevane neskladnosti Odloka. Pobudnika Marjan Skukan in 
Maruša Škopac sta lastnika nepremičnine na območju, ki se ureja z 
izpodbijanim aktom, zato izkazujeta pravni interes. Ker se navedbe v 
pobudah vsebinsko ne razlikujejo, se Ustavno sodišče ni spuščalo v 
vprašanje pravnega interesa drugih pobudnikov. Ustavno sodišče je 
pobude sprejelo in gtede na izpolnjene pogoje po četrtem odstavku 
26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 - v 
nadaljevanju ZUstS) nadaljevalo z odločanjem o stvari sami. 

5. Odlok na območju, ki se ureja z Odlokom o PUP. ureja prepoved 
gradnje, rekonstrukcije in spremembe namembnosti obstoječih ob-
jektov in delov objektov v objekte in stanovanja za sekundarno biva* 
nje. Z določbo 4. člena Odloka je predpisano, da je na posameznih 
ureditvenih območjih dopuščeno le krajanom, ki opravljajo turistično 
dejavnost, da poleg treh stanovanjskih enot, namenjenih za stalno bi-
vanje. uredijo še tri nastanitvene enote za turistično dejavnost pod 
pogojem, da pridobijo lokacijske pogoje in soglasje h gradnji, ki jih 
izda občinska uprava. Po določbi 5. člena v posameznih ureditvenih 
enotah vaških jeder novozgrajeni objekti ne smejo imeti več kot treh 
bivalnih enot. pri rekonstrukciji pa se število enot ne sme povečali. 
Po določbi 6. člena pa je v posameznih ureditvenih enotah in na po-
vršinah razpršene gradnje dopustna gradnja stanovanjskih objektov 
le z eno stanovanjsko enoto. 

6. ZUreP-1 v določbah 81. do 84. člena ureja začasne ukrepe za za-
varovanje urejanja prostora. Po teh določbah se prostorski ukrepi 
lahko sprejmejo na podlagi programa priprave prostorskega akta, če 
obstaja utemeljena nevarnost, da bo sicer izvedba prostorske uredit-
ve onemogočena ali močno otežena, oziroma da se bodo bistveno 
zvišati stroški njene izvedbe ali znatno povečali posegi v pravice last-
nikov nepremičnin in drugih prizadetih subjektov. Po 2. in 3. točki 
drugega odstavka 81. člena ZUreP-1 se začasni ukrepi sprejmejo za 
širitve naselja, ki še ni določeno s strategijo prostorskega razvoja, in 
za prostorske ureditve, za katere še ni sprejet lokacijski načrt. Ustav-
no sodišče je v sklepu št. U-l-86/04 z dne 22. 9. 2005 že sprejelo 

stališče, da začasni ukrepi niso predpis, ker akt o začasnih ukrepih 
ureja le posamična razmerja, čeprav ga je sprejel občinski svet v oth 
liki odloka. Zato Ustavno sodišče ni pristojno za njihovo oceno. 

7. Pobudniki trdijo, da Odlok spreminja namembnost in pogoje grad-
nje, ki jih določa Odlok o PUP. Zatrjujejo torej, da Odlok vsebuje 
splošne norme in da je torej predpis. Ustavno sodišče je že večkrat 
ocenjevalo, ali in pod kakšnimi pogoji je treba akt šteti za predpis, pri 
čemer je bil ključen materialni kriterij. Tako je Ustavno sodišče v več 
odločbah zapisalo, da je, ne glede na izpolnjevanje formalnih pogo-
jev, treba šteti za predpis akt, v katerem so vsebovane splošne in ab-
straktne pravne norme, s katerimi se urejajo pravice in obveznosti 
pravnih subjektov, ali če bi te norme navzven povzročale pravne učin-
ke (podobno v odločbi št. U-l-87/96 z dne 16. 7. 1998, Uradni list 
RS. št. 56/98 in OdlUS VII. 145, v sklepu št. U-1-110/95 z dne 26. 
11. 1998, OdlUS VII, 210, v odločbi št. U-l-411/98zdne 6. 5. 1999. 
Uradni list RS, št. 41 /99 in OdlUS VIII. 87, v sklepu št. U-l-244/99 
z dne 9. 12. 1999, OdlUS IX, 157, v sklepu št. U-l-95/01 z dne 21. 
6. 2001, OdlUS X, 127 ter v odločbi št. U-l-291/02 z dne 12. 12. 
2002, Uradni list RS, št. 3/03 in 6/03 - popr. in OdlUS XI, 254). 

8. Odlok določa začasne ukrepe za območje, ki je že urejeno z Od-
lokom o PUP, in ne za širitve naselij, ki še niso določena s strategijo 
prostorskega razvoja, oziroma za prostorske ureditve, za katere še ni 
sprejet lokacijski načrt, kot to določa 81. člen ZUreP-1. Z izpodbija-
nim Odlokom je Občina na območju, ki ga ureja Odlok o PUP. pre-
povedala spreminjanje namembnosti obstoječih objektov in delov ob-
jektov v objekte in stanovanja za sekundarno bivanje, omejila velrkost 
objektov in določila pred gradnjo pridobitev dodatnih lokacijskih po-
gojev. To pa pomeni, da Občina z Odlokom ni sprejela začasnih ukre-
pov. kot to določa 81. člen ZUreP-1, ampak je z njim spremenila vse-
bino Odloka o PUP. 

9. Ker je glede na navedeno Odlok treba šteti za predpis, s katerim 
je bil spremenjen Odlok o PUP. bi ga morala Občina sprejeli po 
postopku, določenem v tretjem odstavku 34. člena ZUreP-l. Po tej 
določbi pa je treba pripraviti program priprave, javno razgrnitev, 
javno obravnavo in pridobiti mnenja nosilcev urejanja prostora. Ker 
Občina Odloka ni pripravila in sprejela po postopku, ki velja za spre-
membe in dopolnitve prostorskih aktov, je Odlok v neskladju s 
tretjim odstavkom 34. člena ZUreP-1. Glede na to ga je Ustavno 
sodišče razveljavilo. 

10. Ker je Ustavno sodišče Odlok razveljavilo že zaradi neskladnosti 
z ZUreP-1, ni ocenjevalo še drugih očitkov pobudnikov. 

C. 

11. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi tretjega 
odstavka 45. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr Janez Čebulj 
ter sodnice in sodnika dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko. mag. Marija 
Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Miljam Škrk in dr Dragica 
Wedann Lukič. Odločbo je sprejelo soglasno. 

Predsednik 
dr. Janez Čebulj 

http://www.volkswagen.sl
http://www.avtohisovr1ac.t
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Na velikanki kar tri t e k m e 
Poleg običajnega dvodnevnega programa na finalu svetovnega pokala v smučarskih skokih bo letos 
na sporedu še dodatna tekma v petek popoldne. 

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

Ljubljana - "V tej zimi organi-
zatorji tekem svetovnega po-
kala v smučarskih skokih res 
niso imeli veliko sreče z vre-
menom, odpovedi tekmo-
vanj pa so botrovale tudi odlo-
čitvi Walterja HofFerja, vodja 
tekmovanj v smučarskih sko-
kih, da nam poleg tradidonal-
nih dveh tekem v Planid ob 
koncu sezone ponudi še do-
datno tekmo. To bomo pri-
pravili v petek popoldne, 
uradni trening pa bo tako že v 
četrtek. Za nas, organizatorje, 
ta tekma ne bo predstavljala 
dosti dodatnih stroškov, naj-
večji bo strošek nagradnega 
sklada. Tega pa bomo pokrili 
s prodajo tv-pravic," je na pri-
ložnostni tiskovni konferenci 
dober mesec pred marčev-
skim finalom v Planid sporo-
čil generalni sekretar organi-
zadjskega komiteja v Planid 
Primož Finžgar in dodal, da 
priprave na tekmovanje pote-
kajo normalno, da že izdelu-
jejo sneg in smučino na veli-
kanki, da pa se obenem vese-
lijo tudi novih snežnih pada-

Predsednik OK Planica Drago Bahun in generalni sekretar Primož Finžgar (v ospredju) sta 
prepričana, da se marca v Planici obeta še en velik slovenski športni praznik. 

vin, ki bi jim še olajšale pri-
prave na tekmovanje, ki je v 
terminu, ko je lahko v Planid 
že prava pomlad. Letos bo to 
od 22. do 25. marca. 

"Marec se približuje in ve-
sel sem, da nam je za letošnji 
športni praznik v Planici 
uspelo pripraviti res pester 

program. Ne le, da se nam v 
treh dneh obetajo tri zanimi-
ve tekme, za nas je Planica 
tudi prireditev, kjer se druži-
jo vse generacije. Tako bo če-
trtek namenjen otrokom, ki 
naj bi jih v Planico ta dan pri-
šlo okoli pet tisoč," je povedal 
predsednik OK Planica Dra-

go Bahun in dodal, da si želi, 
da se zaplet med ŠD Planica 
in SZS čim prej uredi v ko-
rist Planice, ki potrebuje dol-
goročno rešitev. Že zato, ker 
imajo organizatorji tekme 
svetovnega pokala zagotov-
ljene vsaj do leta 2010 , ko bo 
v Planid svetovno prvenstvo. 

NOGOMET 

DOMŽALE 

S Kekom do prve zmage 

Na razmočenem igrišču v Domžalah se je naša nogometna 
reprezentanca minulo sredo prvič predstavila pod vod-
stvom novega selektorja Matjaža Keka in po uspešno izve-
deni enajstnnetrovki Klemena Lavriča proti ekipi Estonije 
slavila zmago z rezultatom i : o. Na prijateljski tekmi so bili 
naši nogometaši predvsem boljši v prvem polčasu, v nada-
ljevanju pa so za večjo razliko v zmagi naredili še preveč na-
pak. Te bo treba odpraviti do nadaljevanja kvalifikacij za 
EURO 2008, ko se bo naša reprezentanca 24. marca v 
gosteh pomerila z ekipo Albanije, 28. marca pa bo gostila 
ekipo Bolgarije. V. S. 

TENIS 

LJUBLJANA 

Prvaka Majer ičeva in Urbanija 

Končalo se je še zadnje letošnje zimsko državno prvenstvo 
v tenisu, kjer so se za naslove pomerili starejši mladinci. 
Zmagi sta po pričakovanju osvojila Mariborčanka Tadeja 
Majerič, v finalu uspešnejša od Mance Kunavar (Domžale), 
in domači igralec, Ljubljančan Mike Urbanija, ki je v odločil-
nem dvoboju ugnal Domna Korelca. B. M. 

HOKEJ 

Visok poraz naših v Nemči j i 

Kljub zapletom glede nenastopanja jeseniških hokejistov na 
reprezentančni prijateljski tekmi v Nemčiji in na turnirju na 
Danskem sta v začetku tedna predsednik HZS Damjan Ml-
hevc in predsednik HK Acroni Jesenice Pavle Rupar dogovo-
rila glede spornega zavarovanja igralcev na reprezentančnih 
tekmah. Tako so v torek na prijateljsko tekmo z ekipo Nem-
čije v Ingolstadt odpotovali tudi Igralci iz ekipe naših prva-
kov, čeprav je kapetan Dejan Vari zbolel tik pred odhodom, 
prav tako pa bolan ni šel na pot Anže Terlikar. Naši hokeji-
sti pa v sredo zvečer v Ingolstadtu niso imeli natančne roke, 
saj so z domačo reprezentanco izgubili kar s 6 : o (1 : 9, 1 : 
o, 4 : o). V sredo ponoči so prispeli domov, že včeraj popol-
dne pa so z Brnika poleteli na Dansko, kjer bodo sodelovali 
na EIHC turnirju v Koebenhavnu, kjer se bodo jutri najprej 
pomerili z Norvežani, v nedeljo popoldne pa še z domačo 
reprezentanco Danske. V. S. 

KOŠARKA 

IguBgANA 

Kranjčani so se dobro upirali 

Minulo sredo so košarkarji Triglava odigrali zaostalo tekmo 
15. kroga lige UPC Telemach. V dvorani na Kodeljevem so 
se pomerili z ekipo Ceoplina Slovana, ki pa so se ji dobro 
upirali, čeprav so na koncu izgubili io i : 85. Tekmovanje v 
ligi UPC Telemach se bo nadaljevalo prihodnji teden, saj je 
ta konec tedna v dvorani na Kodeljevem na sporedu finale 
pokala Spar. Včeraj sta bili na sporedu prvi dve tekmi, 
danes bo ob 17.30 derbi med Heliosom in Geoplinom Slo-
vanom, ob 20. url pa še med Krko in Loka kavo TCG. Jutri 
ob 16. in 18.30 bosta polfinalni tekmi, v nedeljo ob i8. uri 
pa še finale. Naslov bo branila ekipa Uniona Olimpije. Že 
jutri bodo tekmovanje v 1. SKL nadaljevale košarkarice. 
Ekipa Hit Kranjske Gore bo ob 18. uri v domači dvorani gos-
tila Kozmetiko Afrodito, Odeja bo gostovala pri Črnomlju, 
ekipa Domžal pa se bo ob 18. uri doma pomerila z ekipo 
KED P. Ilirije. V. S. 

VABILA, PRIREDITVE 

Tekmovanje v tumem smučanju na Jezerskem - Jutri, v sobo-
to, bo na Jezerskem potekalo 12. tekmovanje v turnem smuča-
nju. To bo hkrati tudi 10. memorial Luke Karničarja in Rada 
Markiča. Prireditev, ki jo pripravlja Planinsko društvo Jezersko, 
se bo s startom začela ob ^o. uri, več o njej pa izveste na 
www.memorial.si. V. S. 

Turnir v namiznem hokeju - V Mengšu (Špas teater) jutri pri-
pravljajo tako imenovani Zimski pokal oziroma 4. turnir za slo-
venski pokal v namiznem hokeju. Pričetek turnirja bo ob 10. 
uri, prijave pa so še danes možne na littp://nhzs.madpa-
ge.com/. V. S. 
Vabilo na testiranje za bodoče tekmovalce v bobu - Bob zveza 
Slovenije bo to nedeljo, n . februarja, pripravila testiranje za iz-
bor tako imenovane skeleton ekipe Slovenije. Na testiranje lah-
ko pridejo tako fantje kot dekleta, stari nad i8 let, testiranje pa 
se bo ob 12. uri začelo na atletskem stadionu ŽAK v Ljubljani. 
Prijave in dodatne informacije po elektronski pošti info(§)slo-
bob.si. v . S. 
Rokometni spored - V i. A ženski rokometni ligi bo ekipa Škof-
je Loke KSI v nedeljo z začetkom ob 18. uri gostila ekipo Celja 
Celjskih mesnin. V 1. B ligi Z3 moške bo ekipa Terma jutri go-
stovala pri Gorišnici, v 1. B ligi za ženske pa bo ekipa Vita Cen-
tra Naklo jutri ob 18. uri gostila ekipo Sežane, ekipa Save Kranj 
pa bo gostovala pri Jadranu. V II. ligi za moške - zahod bo eki-
pa Dupelj Tržič že danes ob 19. uri v športni dvorani Tržiških 
olimpijcev gostila Mitol Sežano, jutri ob 19. uri se bosta v Cer-
kljah pomerili domača ekipa Cerkelj in Alplesa Železnikov, eki-
pa Radovljice pa bo gostovala pri Ajdovščini. V. S. 

Odbojkarski spored - Calcit Kamnik se bo jutri, v soboto ob 20. 
uri v ŠD Kamnik pomeril z vodilnim Salonitom Anhovo. V izred-
no pomembni tekmi v boju za obstanek pa se bosta ob i8. uri 
v ŠD Planina Kranj pomerila Astec Triglav in Logatec. Zelo po-
membno gostovanje je tudi pred igralkami Broline Kamnika, ki 
se bodo v Ljubljani pomerile 2 ŽOK Šentvidom, Jeseničanke pa 
gostujejo v Benediktu. V 2. DOL vse gorenjske ekipe gostujejo 
- Termo Lubnik v Šempetru, Telemach Žirovnica v Beltincih in 
ŽOK Partizan Šk. Loka v Zrečah. V 3. DOL igrajo doma - UKO 
Kropa : VC Portorož (OŠ Upnica ob i8. uri), Astec Triglav II : 
TOM Mokronog (ŠD Planina Kranj ob 20. uri) - ženske - Bohinj 
: Pizzeria Morena (OŠ Boh. Bistrica ob 17. uri) in Triglav Kranj : 
Tabor Ljubljana (ŠD Planina Kranj ob 20. uri). B. M. 

MERKUR ROKOMETNI KLUB 
VITA CENTER NAKLO 

vabi na tekmo l̂ t. kroga 1. B DRL za ženske med ekipama 

RK VITA CENTER NAKLO in ŽRK SEŽANA 
v ŠPORTNO DVORANO V STRAHINJ v soboto. 10. februarja 2007, ob 18. uri. 

VSTOP PROST. VUUDNO VABUENI 

ODBOJKA 
TEKMA OSEMNAJSTEGA 
KROGA 1. DRŽAVNE 
ODBOJKARSKE LIGE 

Jutri, v soboto, 10. februarja 2007, bo v Športni dvo-
rani Planina ob 18. uri zelo pomembna tekma prve 
državne odbojkarske lige med ekipama Astec 
Triglav in Logatec. Lahko bi rekli, da je to že prva 
zaključna žoga za obstanek domačinov v ligi, saj 
imajo na lestvici pred Logatčani 3 točke prednosti, 
sedanje 6. nnesto pa morajo za obstanek zadržati. 

Zato vas vabimo, da si v čim večjem številu ogledate 
še eno zanimivo predstavo kranjskih odbojkarjev, ki 
so letos že nekajkrat navdušili občinsivo. 

Poleg odbojke bo za dobro razpoloženje poskrbela 
plesna skupina Tinča, na programu pa imamo še 
kakšno presenečenje za vas. 

• 
asiec 
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l i t s 
BRNIK 

N a le ta l i šču razstrel i l i n a h r b t n i k 

Na brniškem letališču so v ponedeljek razstrelili sumljivi 
nahrbtnik, ki ga je nekdo pustil v bližini lokala Avionček. V 
njem so k sreči bile le osebne stvari. Na zapuščen nahrbtnik 
v kotu letališke stavbe za lokalom Avionček so postali po-
zorni okoli 15. ure. Policisti so takoj pregledali še bližnjo 
okolico in opravili razgovore z zaposlenimi in obiskovalci. 
Obvestilo o najdenem nahrbtniku so večkrat objavili po 
ozvočenju, vendar se lastnik ni javil. Policiji zato ni preosta-
lo drugega, kot da nahrbtnik oceni kot potencialno sumljiv 
predmet, zato so kraj zavarovali in preprečili dostop 
nepooblaščenim osebam. Pripadniki enote za protibombno 
zaščito so nahrbtnik razstrelili z uporabo vodnega topa. 
Tedaj se je izkazalo, da so bile v nahrbtniku samo osebne 
stvari, brez dokumentov. Ko je bil postopek končan, se je 
promet potnikov normaliziral, je še sporočila policija. S. Š. 

K R I M I N A L 

KRANJ 

Šola brez računalnikov 

Ena od kranjskih osnovnih šol je zadnji konec tedna posta-
la tarča predrznih vlomilcev, ki se na izobraževanje požviž-
gajo. Iz šolskih prostorov so namreč odnesli za dvajset tisoč 
evrov računalniške opreme in digitalnih fotoaparatov. 

B E C U N I E N A C O R E N J S K E M , KRANJ 

Vzela denar 

Neznani storilec je v noči na torek vlomil v stanovanjsko 
hišo v Begunjah in si prilastil ves denar, ki ga je našel. Last-
nika je vlomilec oškodoval za približno 350 evrov. Isto noč je 
nekdo vlomil v začasen leseni objekt podjetja iz okolice Kra-
nja, v katerem so poslovni prostori. Neznani vlomilec je vzel 
nekaj denarja, z vlomom pa je podjetju povzročil za 290 ev-
rov škode. 

KRAN; 

Vlomil brez uspeha 

v sredo ob 22.34 jc neznani storilec skušal skozi vhodna 
vrata vlomiti v neko stanovanje v Kranju. Nepoštenih name-
nov pa ni mogel povsem uresničiti, ker ga je prepodila last-
nica, ki je bila v tem času v stanovanju. Vlomilec je zato pov-
zročil minimalno gmotno škodo, ki znaša samo deset evrov. 

' ' S U i R I & N O 

^-mm 
KROPA 

Vlomilec v trgovini 

Pred dnevi je nekdo vlomil v 
trgovino v Kropi. Vzel je več 
zavojev cigaret različni 
znamk, nekaj steklenic pija-
če in kozmetične izdelke. 
Povzročena škoda bo znana 
po popisu blaga. 

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO KRANJ 
Cosposvetska ulica 12, 4000 Kranj 

razpisuje prosti delovni mesti 
Referent II za področje odpadnih vod (m/ž) 
- diplomirani inženir kemijske tehnologije 
• znanje osnov Iz računalništva, 
- vozniški izpit 

Tehnik II v laboratoriju za S K (m/ž) 
- srednji kemijski tehnik 
- znanje osnov iz računalništva 

Z izbranimi kandidati bomo sklenili delovno razmerje za določen 
čas enega leta z možnostjo podaljšanja. 
O izbiri bomo kandidate obvestili v 15 dneh po zaključku razpisa. 
Kandidati naj svoje vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev poš-
ljejo v roku 8 dni od dneva razpisa na Zavod za zdravstveno varst-
vo Kranj, Cosposvetska ulica 12, 4000 Kranj. 

OTVORITEV VINSKE KLETI AVIN 

VKOOKAOroiTVO m KLETAKSIVO 
nune AitOLOVK. qiiad>S<z nu vitavi J9 
m - i os J6 6S 3«5. os«! OSI 70« 087 

SOBOTA. 10. 2. 2007 OB 14.00 URI. 
CESTA NA RUPO 42. KOKRICA IMA-SIHOTI nCKDANJKCj/V OKADBirKA) 

VeČino avtomobilov razrežejo 
Približno 70 odstotkov ukradenih vozil, predvsem iz srednjega in nižjega cenovnega razreda, razrežejo 
v t. i. črnih garažah. Na Gorenjskem je lani izginilo 52 motornih vozil, od tega 22 avtomobilov. 

S I M O N Š U B I C 

Kranj - Dve noči nazaj so s 
parkirišča na Planini v Kra-
nju odpeljali šest tisoč evrov 
vreden Volkswagen Golf IV, 
letnik 1999 , bele barve in z 
registrsko oznako KR R5-
399. Kranjski policisti so isto 
noč zapeljali za voznikom 
Volkswagen Pasata, ki se je 
vidno izognil policijski kon-
troli. Neznani voznik je za-
peljal na dvorišče gostinske-
ga lokala, tam vozilo zapustil 
in pobegnil neznano kam. 
Ugotovili so, da gre za ukra-
deno vozilo. To sta samo za-
dnji dve tatvini avtomobilov, 
o katerih je letos že poročala 
gorenjska policija. Sicer pa 
so tatovi letos odpeljali že več 
golfov in meganov, med naj-
vrednejšimi letošnjimi trofe-
jami avtomobilskih tatov na 
Gorenjskem pa je bilo teren-
sko vozilo Jeep Grand Che-
rokee, vredno približno 25 ti-
soč evrov. 

"Na Gorenjskem najpogo-
steje izginjajo avtomobili 
znamk Audi, Volkswagen in 
Renault. Lani smo sicer ob-
ravnavali 52 kraj motornih 
vozil, od tega 22 osebnih av-

tomobilov, leto prej pa 6 2 
vozU, med njimi 30 osebnih. 
V zadnjem času pa vse bolj 
pogosto izginjajo tovorni in 
delovni stroji," je pojasnil 
Bojan Robek, vodja oddellca 
za zatiranje splošne krimi-
nalitete na Policijski upravi 
Kranj. 

V letu 2 0 0 6 so policisti iz-
sledili in vrnili lastnikom 
osemnajst ukradenih vozil, 
predlani šestnajst. Največja 
ovira pri odkrivanju avtomo-
bilskih tatvin je, da se te do-
gajajo ponoči, zato oškodo-
vanec krajo prijavi šele na-
slednje jutro. V tem času so 
vozila že kjerkoli. "Domne-
vamo, da približno 60 do 7 0 
odstotkov odtujenih vozil 
ostane v Sloveniji, saj gredo 
v razrez v tako imenovanih 
črnih garažah in kasnejšo 
prodajo po delih. Tu gre 
predvsem za starejša vozila 
in avtomobile iz srednjega 
in nižjega cenovnega razre-
da. Vozila iz višjega in viso-
kega cenovnega razreda pa 
tatovi, najpogosteje kar 
organizirane skupine, na-
vadno prodajo v vzhodne dr-
žave. Zgodilo se je že, da so 
na Gorenjskem ukradeni 

Hoja planincev ob 
državnih mejah 
Planinci so se srečali s predstavniki policije, da 
bi pojasnili novosti pri gibanju obiskovalcev gora 
ob državnih mejah. 

S T O I A N S A J E 

Kranj - Planinska zveza Slo-
venije se pripravlja na delo-
vno srečanje planinskih orga-
nizacij v prostora Alpe-Jad-
ran. ki bo marca letos v Meži-
ci. Na srečanju treh dežel 
bodo na pobudo predsednika 
PZS Franca Ekarja uvrstili 
tudi temo Planinstvo na ob-
močju državnih meja. Tej 
problematiki so namenili 
tudi posvet v Kranju, na kate-
rem so se 2. februarja 2007 
zbrali ob planincih iz Sloveni-
je in Avstrije tudi predstavni-
ki slovenske polidje in avstrij-
ska policijska delegacija. 

Predstavnik ministrstva za 
notranje zadeve RS Jože 
Grah je predstavil sporazume 
in predpise, ki urejajo gibanje 
ob državnih mejah in preha-
janje meja v gorskem svetu. 
Kot je ugotovil Jože Mencin iz 
Policijske uprave Gorenjske, 
že sedaj ne zaznavajo kršitev 
teh predpisov. Prihodnje leto, 
ko bodo novi predpisi izbrisa-
li dosedanje meje z državami 

Evropske unije, bo gibanje na 
teh območjih povsem ne-
omejeno. Član predsedstva 
PZS Rudolf Skobe je postavil 
vprašanje o gibanju planin-
cev ob meji s Hrvaško. Izve-
del je, da bo lahko gibanje 
planincev na Gorjancih, 
Snežniku in drugod sprošče-
no šele po vstopu Hrvaške v 
EU. Predsednik PZS Franc 
Ekar je poudaril, da je odpira-
nje gora proti Avstriji in Itali-
ji za naše planinstvo zelo po-
membno zaradi možnosti 
širjenja raznih dejavnosti. 
Zato bodo skušali ob sodelo-
vanju z dragimi državami 
oživiti območja ob mejah. 
Kot so menili avstrijski pla-
ninci, bo treba poskrbeti za 
smiselne povezave s planin-
skimi potmi in označiti tudi 
nekdanje stražarske poti. Pla-
ninci z obeh strani so se stri-
njali, da je nujno poenotenje 
markadj na vseh poteh. Med 
drugim so govorili tudi o so-
delovanju pri reševanju ob 
nesrečah v gorah, ki je bilo 
doslej bolj izjema kot pravflo. 

Luksuzne avtomobile tatovi največkrat prodajo v vzhodni 
del Evrope. / Foto: Corazd Kivf^ 

audi našli v Ukrajini," je po-
vedal Robek. 

Tatvin vozil po postopku 
razbiti steklo, zlomiti volan-
sko ključavnico, strgati in 
spojiti kontaktne žice sko-
rajda ni več, saj tatovi vse 
bolj uporabljajo specialna 
orodja in elektronske pripo-
močke, opaža polidja. "Pri 
krajah luksuznih avtomobi-
lov je v igri veliko denarja, 
zato tatovi delujejo načrtno. 
Lastnika dragega vozila tudi 
zasledujejo, da ugotovijo 
njegove navade in poti giba-
nja, preden izvedejo tatvino. 

Večkrat se tudi zgodi, da po-
noči vlomijo v stanovanje in 
ukradejo avtomobilske klju-
če, ki jih lastniki radi pušča-
jo na vidnih mestih, in nato 
iz garaže odpeljejo vozilo. 
Kraje vozil srednjega cenov-
nega razreda so bolj prilož-
nostne, navadno 2 večjih 
parkirišč," je pojasnil Ro-
bek. Najboljša zaščita pred 
krajami avtomobilov so do-
datno vgrajene alarmne na-
prave, pogosto je zadosten 
razlog, da si tat premisli, že 
vamosrna kljuka na volanu, 
je svetoval. 

NESRECE 

Š K O F J A LOKA 

Zaspa l s cigareto v roki 

V sredo četrt pred polnočjo je OKC v Kranju prejel obvesti-
lo o požaru v stanovanju v tretjem nadstropju stanovanjske-
ga bloka v Frankoven naselju v Škofji Loki. Policisti so ugo-
tovili, da je 22-letni fant pri kajenju cigarete zaspal. Zaradi 
cigaretnega ogorka je kasneje zagorela postelja, ogenj pa se 
je nato razširil še na nekatere druge dele pohištva. Požar, ki 
je povzročil za približno tri tisoč evrov škode, so pogasili ga-
silci iz Škofje Loke. Povzročitelja požara bodo policisti ka-
zensko ovadili zaradi povzročitve splošne nevarnosti. 

Š K O F J A LOKA 

Deblo priletelo v nogo 

V torek zjutraj se je v gozdu nad svojo domačijo v Davči pri 
spravilu dreves poškodoval 43-letni kmet. Ko je prežagal de-
blo že podrte bukve, se je to skotalilo po strmem pobočju in 
ga udarilo v nogo. Pri udarcu je kmet utrpel hude poškodbe 
leve noge, zato so ga po prvi pomoči na kraju dogodka s po-
licijskim helikopterjem odpeljali v Urgentni blok Kliničnega 
centra v Ljubljani, kjer je ostal na zdravljenju. S. Š. 

Opraviči lo 

V zadnji številki Gorenjskega glasa smo na Kroniki pod 
naslovom "Zbiti pešec umrl v reševalnem vozilu" poročali o 
prometni nesreči v Tržiču. Zaradi naglice pri pripravi 
poročila smo objavili premalo preverjeno informacijo do-
mačinov, da je pešec pogosto v vinjenem stanju hodil sredi 
ceste, kar je pri njegovih sorodnikih povzročilo užaljenost in 
prizadetost, za kar se jim iskreno opravičujemo. V dodat-
nem preverjanju okoliščine prometne nesreče, ki se je mi-
nulo soboto zgodila na regionalni cesti med Križami in 
Seničnim, smo na Policijski upravi Kranj izvedeli, da pri 
povzročitelju nesreče obstaja sum vožnje pod vplivom alko-
hola. 

Uredništvo 
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v današnjih Razgledih objavljamo, kakšne so cene komunalnih storitev po posameznih občinah. Občine so jih do 
uveljavitve zakona o kontroli cen dokaj svobodno določale, zadnja leta nad njimi bedi stroga država. Vsi pa se 
zavedamo, da bodo v prihodnosti dražji tako odpadki kot tudi voda. 

(oliko olaču ete za smeti? 
S I M O N Š U B I C 

Kolikor je na Gorenjskem 
obfin, toliko je tudi različnih 
cen komunalnih storitev. Do 
uveljavitve zakona o kontroli 
cen v letu 2 0 0 0 so občine 
dokaj svobodno določale 
cene vode, odvajanja in čišče-
nja odpadnih voda in ravna-
nja z odpadki. Odtlej pa vla-
da vsako leto izda posebno 
uredbo o oblikovanju cen ko-
munalnih storitev, ki podaja 
precej stroge pogoje za nji-
hovo višanje. Najbolj po-
membna zahteva je, da povi-
šanje cen ne sme preseči let-
ne rasti življenjskih stroškov. 
Vsako novo ceno najprej 
odobri občinski svet, nato pa 
mora komunalno podjetje 
pridobiti še predhodno so-
glasje ministrstva za gospo-
darstvo. Če nameravajo cene 
dvigniti za več kot dva odstot-
ka, se mora strinjati še mi-
nistrstvo za finance. 

Občine, ki do leta 2 0 0 0 , 
na primer pri postavljanju 
cen vode, niso preveč vestno 
sledile pokrivanju t. i. stro-

škovnih cen, so torej v zad-
njih letih vodo zelo težko to-
liko podražile, da bi pokrile 
razliko. Če zato v komunal-
nih podjetjih nastajajo izgu-
be, jili pokrivajo z amortiza-
cijo, ki bi jo sicer namenila 
investicijam v vodno infra-
strukturo. Zaradi omejeva-
nja rasti cen pa so vam neka-
tera komunalna podjetja 
(s privolitvijo občinskih sve-
tov) v zadnjih letih začela po-
sebej zaračunavati števnino, 
priključno moč in podobne 
pritikline, ki so bile nekdaj 
vračunane že v osnovno ceno 
vode. 

Razlike v cenah prihajajo 
tudi zaradi različnih dajatev. 
Višina vodnega povračila 
je tako odvisna od deleža iz-
gube vode v vodovodnem 
omrežju. Ta pa je zaradi do-
trajanih azbestnih cevi, opo-
zarjajo upravljavci vodovo-
dov, tudi več kot 50-odstotna. 
Razlikuje se tudi okoljska da-
jatev za onesnaževanje oko-
lja, saj država določi zgolj t. i. 
ceno enote obremenitve, koli-
ko dajatve pa boste dejansko 

plačali, je odvisno od tega, 
kako dobro v čistilni napravi, 
na katero je priključeno vaše 
kanalizacijsko omrežje, oči-
stijo odpadne vode. Večji je 
faktor čiščenja, nižja je daja-
tev. Če v vašem kraju še ni 
javne kanali2acije, potem pla-
čujete še toliko višjo dajatev. 

Do precejšnjih razlik seve-
da prihaja tudi pri obračuna-
vanju storitve ravnanja z od-
padki. Med drugim tudi 
zato, ker nekje storitev obra-
čunavajo po prostornini pov-
zročenih odpadkov, drugje 
računajo po odvozih, spet 
tretji cene postavijo na števi-
lo oseb v gospodinjstvu, ne-
kje pa je merska enota kva-
dratni meter bivalne površi-
ne. In samo namig, če npr. 
plačujete prispevek za ločeno 
zbiranje odpadkov, gre še za 
eno pritiklino, ki so si jo do-
mislili zaradi omejevanja 
cen. 

Komunalna [»djetja opo-
zarjajo, da so obstoječa o^a-
gališča vse bolj polna, tudi na 
Gorenjskem. Ni čudno torej, 
da sta glavni usmeritvi obsto-

ječih predpisov na področju 
varstva okolja (tako v EU kot 
Sloveniji) zmanjšanje količi-
ne odloženih odpadkov na 
odlagališča in vzpostavitev 
regijskih centrov za ravnanje 
z odpadki. In medtem ko se 
drugod po Sloveniji že po-
spešeno pripravljajo na grad-
njo svojih regijskih centrov, 
na Gorenjskem še vedno ne 
vemo, na kateri lokaciji ga 
bomo zgradili, če sploh kje. 
Vse bolj namreč kaže, da s 
postavitvijo sodobnega cen-
tra v Kovorju ne bo nič. A do-
kler občina Tržič uradno ne 
sporoči, da odstopa od skup-
nega projekta, Kovor ostaja v 
igri. Kjerkoli so svojo deponi-
jo že napolnili, vedo, da je 
odvoz odpadkov na druga, 
ponavadi precej oddaljena 
odlagališča, tudi petkrat 
dražji, zato je iz ekonomske-
ga vidika najbolj smiselno, 
da imamo na Gorenjskem 
tako center za predelavo kot 
tudi odlaganje odpadkov. 

Naj bo torej bodoči gorenj-
ski center za ravnanje z od-
padki v Kovorju, na Mali Me-

Dosedanje 
izkušnje 

kažejo, da 
dokazi 

strokovnjakov o 
neoporečnosti 

takšnih 
centrov ne 
prepričajo 

dovolj. 
Morda pa bi 

bili bolj 
prepričljivi 
ekonomski 
argumenti. I 

žakli, v Tenetišah, Tromeji, 
Suhadolah ali kje drugje, 
povsod bo treba streti zelo 
trd oreh - doseči soglasje lo-
kalnega prebivalstva. Dose-
danje izkušnje kažejo, da do-
kazi strokovnjakov o neopo-
rečnosti takšnih centrov ne 
prepričajo dovolj. Morda pa 
bi bili bolj prepričljivi eko-
nomski argumenti, kajti so-
doben center za ravnanje od-
padkov je lahko za lokalno 
okolje tudi velika razvojna 
priložnost 

O tem bi znali povedati 
krajani Leskovca pri Velikih 
Brusnicah, dvanajst kilome-
trov od Novega mesta, kjer 
so }i. januarja odprli regijski 
center za ravnanje z odpadki 
(tudi deponijo) za dolenjsko 
regijo. Gre za prvi tovrstni 
center v Sloveniji, ki je zgra-
jen po vseh sodobnih nor-
mativih in evropskih (sloven-
skih) predpisih, z njim pa so 
zadostili potrebam regije 
vsaj za naslednjih 30 let. V 
projekt, ki ga bo sofinancira-
la tudi EU, se je vključilo 15 
dolenjskih občin s skupno 
1 6 0 tisoč prebivalci. Najbližji 
sosedje pa regijski deponiji 
niso nasprotovali, ker so za-
radi nje precej iztržili. Zgra-
dili so jim kanalizacijo in 
novo cestno infrastrukturo, 
izplačujejo pa tudi rento za 
KS in individualno rento za 
najbližje vaščane. 

Dolenjski regijski center 
za ravnanje z odpadla je torej 
vzorčen primer, kako je 
možno doseči sožitje, če so 
zadovoljeni interesi vseh 
vpletenih strani. Skoda le, da 
na odprtju ni bilo gorenjskih 
županov. Ali kot je dejal mi-
nister za okolje in prostor Ja-
nez Podobnik: "Dolenjska je 
lahko vzgled. Sam bi si želel, 
da bi morda tudi gorenjski 
župani skupaj s komtinalni-
mi podjetji prišli pogledat, 
kako so občine kar nekaj let 
tkale to zavezništvo." 

V nadaljevanju objavljamo 
pregled cen komunalnih 
storitev po posameznih obči-
nah. 

• io. stran 
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Do uveljavitve 
zakona o 

kontroli cen v 
letu 2000 

so občine dokaj 
svobodno 

določale cene 
vode, odvajanja 

in čiščenja 
odpadnih voda 

in ravnanja z 
odpadki. Odtlej 
pa vlada vsako 

leto izda 
posebno 
uredbo o 

oblikovanju cen 
komunalnih 

storitev, ki 
podaja precej 
stroge pogoje 

za njihovo 
višanje. 
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V Kranjski Gori so cene 
komunalnih storitev za go-
spodinjstva naslednje: voda-
rina znaša 0,1311 evra za ku-
bični meter, odvajanje od-
padnih voda 0,6701 evra na 
kubični meter, čiščenje od-
padnih voda pa 0,7505 evra 
na kubični meter. In cene pri 
odpadkih? Cena odvoza od-
padkov znaša 1,0323 evra na 
mesec na osebo, odlaganja 
pa 0.5071 evra. Cena za odva-
janje odpadnih voda velja od 
leta 2002, za dščenje odpad-
nih voda od leta 2000, odvo-
za in odlaganja odpadkov od 
leta 2002, cena vode pa od 
leta 2003. 

Z Jesenic so nam cene po-
sredovali iz javnega podjetja 
Jeko-in, d. o. o. Vodarina 
znaša 0,2483 evra za kubični 
meter, odvajanje odplak 
0,1884 evra za kubični me-
ter, čiščenje odplak pa 0,1355 
evra za kubični meter (cene 
veljajo od 1. maja 2006 da-
lje). In še odpadki: cena od-
voza odpadkov na osebo na 
mesec znaša 1,8067 ^vra 
(cena velja od 1. oktobra 

2004 dalje), cena odlaganja 
odpadkov pa na osebo na 
mesec znaša 1,2167 evra 
(cena velja od 1. decembra 
2003 dalje). 

Komunalne storitve na 
območju občine Žirovnica 
opravlja podjetje Jeko-in, d. 
o. o., z Jesenic. Od prvega ju-
lija 2005 cena odvoza odpad-
kov na osebo na mesec znaša 
1,8067 S prvim januar-
jem 2003 so ceno odlaganja 
odpadkov na osebo na mesec 
uravnali na 1,2167 ^^ra. Za 
odvajanje odplak je treba od-
šteti 0,1884 evra za kubični 
meter, za čiščenje odplak 
0,1355 evra za kubični meter 
(ceni veljata od prvega maja 
lani), medtem ko vodarina 
znaša 0,2519 evra za kubični 
meter. 

Po podatkih Komunale 
Radovljica stane v radovljiški 
občini ravnanje z odpadki 
24,23 evra za kubični meter, 
najpogostejša storitev, to je 
štirikratni odvoz odpadkov 
na mesec iz 120-litrskega za-
bojnika, pa mesečno 13,33 
evra. Cene so nazadnje spre-
menili sredi leta 2004. Voda-
rina znaša od 23. oktobra 
2005 dalje 0,3455 evra za ku-
bični meter, odvajanje in čiš-
čenje odpadnih voda pa 
skupno 1,12 evra za kubični 
meter porabljene vode. 

V občini Bled za obračun 
storitev ravnanja z odpadki 
velja cena 22,05 
bični meter, v ceno pa so za-
jeti zbiranje in odvoz odpad-
kov (5,36 evra), odstranjeva-
nje odpadkov (11,84 ^^ra) ter 
ločeno zbiranje frakcij in 
prebiranje odpadkov (4,85 
evra). Osnova za izračun je 
za gospodinjstva kubični 
meter - velikost zabojnika. 

Zadnja podražitev je bila leta 
2004. Vodarina znaša 0,292 
evra na kubični meter, zad-
njič so jo povišali leta 2001, 
cena odvajanja in čiščenja 
odpadnih voda pa 0,19 evra 
na kubični meter z zadnjim 
povišanjem leta 2001. V fazi 
sprejemanja novih cen sta 
dva predloga: cena za čišče-
nje odpadnih voda (0,72 
evra) in cena za odvajanje od-
padnih voda (0,61 evra) za 
novo storitev (novo zgrajeni 
kanalizacijski sistem in sani-
ran obstoječi). Predlogi so 
trenutno v postopku pridobi-
vanja pozitivnega strokovne-
ga mnenja na pristojnih mi-
nistrstvih. 

Zbiranje in odvoz odpad-
kov v občini Bohinj zaraču-
navajo po 6,82 evra na kubič-
ni meter, deponiranje pa 
11,59 Cena za zbiranje 
in odvoz velja od leta 2000, 
za deponiranje pa od 2003. 
Cena kubičnega metra vode 
od leta 2001 znaša 0,31 evra. 
Odvajanje kubičnega metra 
odplak stane 0,21 evra, čišče-
nje odplak pa 0,30 evra, kar 
oboje velja od decembra 
2001. Kot sporočajo iz Bohi-
nja, se cene v kratkem ne 
bodo spremenile. 

Javno podjetje Komunala 
Tržič zaračunava za vodarino 
(cena velja od 1. avgusta 
2003 dalje) 0,3585 evra za 
kubični meter vode. Za ka-
nalščino je od 1. marca 2004 
določena cena 0 ,0612 evra 
na kubični meter. Zbiranje, 
odvoz in odlaganje odpadkov 
stane od 1. oktobra 2002 da-
lje 2,0827 na osebo; da-
jatev za onesnaževanje oko-
lja je 0,7697 evra na osebo. 

Gospodinjstvom v občini 
Naklo, zaračunava Komuna-
la Kranj za oskrbo s pitno 
vodo po 0,3142 evra za kubič-
ni meter vode. Uporabniki 
brez priključka na javno ka-
nalizacijo plačajo 0,0605 
evra vodnega povračila in 
0,4754 ^''''a okoljske dajatve 
za kubični meter vode ter 
0,0723 evra DDV; vodarina 
ter odvajanje in čiščenje od-
padne vode stane skupaj 
0,9224 evra. Uporabnikom, 
ki so priključeni na javno ka-
nalizacijo, zaračunavajo 
0,1374 evra za čiščenje in 
0,1882 evra za odvajanje ku-
bičnega metra vode ter 
0,0648 DDV; skupaj plačajo 
0,8268 evra. Cenik ravnanja 
z odpadki velja od 1. decem-
bra 2004. En odvoz na teden 
s prispevkom za ločeno zbi-
ranje. okoljsko dajatvijo in 
davkom stane 0,0389 evra 
na kvadrami meter stano-
vanjske površine. 

Za uporabnike v občini 
Preddvor, ki niso priključeni 
na javno kanalizacijo, ima 
Komunala Kranj enak cenik. 
Gospodinjstva plačujejo od 1. 
januarja 2006 po 0,8831 
evra za oskrbo s pitno vodo 
ter odvajanje in čiščenje od-

padne vode. Vodovodna za-
druga Preddvor je za leto 
2007 določila ceno vodarine 
0,30 evra na kubični meter 
vode za gospodinjstva in dru-
ge uporabnike. Odvoz od-
padkov računajo v Kranju s 
prispevki in davkom 0,0389 
evra na kvadratni meter sta-
novanja za en odvoz na te-
den. Cenik velja od 1. junija 
2005. 

Iz občine Jezersko so nam 
cene sporočili še v tolarjih, 
preračunano v evre pa je 
cena vode 0.12 evra za kubič-
ni meter brez števnine, repu-
bliškega vodnega povračila 
in DDV. Količina porabljene 
vode se odčitava dvakrat let-
no in plača inkasantu. Cenik 
ravnanja 2 odpadki v občini 
pa je različen za gospodinj-
stva z enim članom, za go-
spodinjstva z dvema člano-
ma ali več in za lastnike po-
čitniških hiš. Za veččlanska 
gospodinjstva velja cena od-
voza s smetarskim vozilom 
1,29 evra, za odvoz s samo-
nakladalnikom pa 1,47 evra. 
Cene veljajo od decembra 
2004. Ker Jezersko nima in-
frastrukture za odvajanje in 
čiščenje odpadnih voda, tam-
kajšnja gospodinjstva s tem 
tudi nimajo stroškov. 

Po podatkih Komunale 
Kranj stane v občini Šenčur 
odvoz odpadkov enkrat te-
densko (z okoljsko dajatvijo 
in prispevkom za ločeno zbi-
ranje odpadkov) 0,0389 evra 
(9,32 tolarja) na kvadratni 
meter stanovanjske površine 
oziroma približno 3,90 evra 
na mesec za loo-kvadratno 
stanovanje. V južnem delu 
občine zaračunavajo po 
1,0494 evra (251,47 tolarja) 
za enkrami odvoz, torej za 
Štirikratni odvoz na mesec 
približno 4,20 evra. Cene so 
nazadnje spremenili 1. de-
cembra 2004. Vodarina od 1. 
aprila 2005 naprej znaša 
0,3194 evra (76,54 tolarja) na 
kubični meter vode, odvaja-
nje odpadnih voda 0,3516 
evra (84,38 tolarja) in čišče-
nje 0,1781 evra (42,74 tolar-
ja)-

V občini Cerklje za enkrat-
ni odvoz odpadkov (z okolj-
sko dajatvijo in prispevkom 
za ločeno zbiranje odpad-
kov) Komunala Kranj računa 
1,2887 oziroma 308,83 
tolarjev, za štiri odvoze me-
sečno torej 5,1548 evra 
(1237.15 tolarja). Cene so zad-
njič spreminjali 1. decem-
bra 2004. Kubični meter 
vode od 1. februarja 2004 
dalje stane 0.2767 evra ozi-
roma 66,40 tolarja, medtem 
ko cen za odvajanje in čišče-
nje odpadnih voda še niso 
postavili. 

Cene storitev ravnanja z 
odpadki v kranjski občini ve-
ljajo od 1. februarja 2007. Po 
novem tarifnem sistemu 
bodo občanom (gospodinj-
stvom) storitev ravnanja z 

odpadki od marca dalje obra-
čunavali: odvoz odpadkov na 
osebo na mesec bo 1,0038 
evra, deponiranje odpadkov 
na liter na mesec (glede na 
velikost zabojnika, ki ga ima-
jo) bo 0,0090 evra. Okoljska 
dajatev za onesnaževanje 
okolja zaradi odlaganja od-
padkov bo 0,0054 

Cena preskrbe s pitno 
vodo (voda, vodno povračilo 
in okoljska dajatev v kubič-
nih metrih) na območju ob-
čine je za gospodinjstva, ki 
so priključena na javno kana-
lizacijsko omrežje, 0,7711 
evra. za gospodinjstva, ki 
niso priključena na javno ka-
nalizacijsko omrežje, pa 
0.9674 evra. Števnine so na 
položnicah prikazane loče-
no. Cene storitve preskrbe s 
pitno vodo (območja, kjer ni 
javne kaiialiMdje) veljajo od 
1. januarja 2006. Cene sto-
ritve odvajanja in čiščenja 
odpadnih in padavinskih 
voda pa v kranjski občini ve-
ljajo od 1. januarja 2007. 

V občinah Škofja Loka in 
Železniki javno gospodarsko 
službo ravnanja z odpadki 
opravlja koncesionar Loška 
komunala. V Škofji Loki pov-
prečno gospodinjstvo v indi-
vidualni stanovanjski hiši za 
odpadke plača 6,92 evra na 
mesec. V ceno je vključeno 
zbiranje, odvoz in končna 
oskrba ostanka odpadkov, 
papirja, steklene embalaže, 
kosovnih odpadkov, izvedba 
in vzdrževanje zbiralnic, 
okoljska dajatev in DDV. 
Stroške zbiranja, odvoza in 
končne oskrbe plastične in 
kovinske embalaže ter stro-
ške obratovanja zbirnega 
centra trenutno krije prora-
čun občine. Gospodinjstva z 
večjim številom članov ali 
večjimi količinami odpadkov 
(zaradi neločevanja odpad-
kov) plačajo povprečno 12,12 
evra na mesec, v večstano-
vanjskih objektih pa se stro-
šek giblje od 5 do 11,68 evia 
na mesec. Cene se niso spre-
menile vse od leta 2001. V 
občini Škofja Loka je decem-
bra 2006 znašala vodarina 
(vključno z vodnim povrači-
lom in DDV) 169,60 tolarja 
na kubični meter oziroma 
0,708 evra. Odvajanje in čiš-
čenje voda oziroma kanalšči-
na (vključno z okoljsko dajat-
vijo in DDV) povprečno lo-
ško gospodinjstvo stane 
182,02 tolarja na kubični 
meter oziroma 0.76 evra. 

V Železnikih so cene na-
zadnje popravili 1. junija 
lani, v vmesnem času pa so 
občinski svetniki že sprejeli 
novo podražitev zbiranja, od-
voza in končne oskrbe od-
padkov. Cena, ki jo morajo 
plačati gospodinjstva z 120-
litrsko posodo in odvozom 
dvakrat na mesec, znaša 7,17 
evra, za 240-litrsko posodo 
pa 10,27 ^^^^ 

11,25 evra za i20-litrsk0 po-

sodo in 17,93 ^^ra za 240-
litrsko posodo (oboje odvoz 
dvakrat mesečno), so svemi-
ki morali sprejeti zaradi za-
prtja deponije Draga, smeti 
pa sedaj vozijo na deponijo v 
Logatec. Nove cene lx)do za-
čele veljati, ko jih bo potrdilo 
ministrstvo za finance, to je 
aprila ali maja letos. V Škofji 
Loki o zvišanju cen občinski 
svetniki še niso odločali, ven-
dar tolikšnega povišanja, kot 
so ga sprejeli v Železnikih, 
ne bo. V Železnikih bodo 
cene povprečno višje za 60 
odstotkov, v Loki pa napove-
dujejo 20-odstotno poviša-
nje. Cena vodarine je v Že-
leznikih razdeljena na go-
spodinjst%'a, ki plačajo 0,15 
evra na kubični meter, go-
spodarstvo (0,27 evra) in ne-
gospodarstvo (0,22 evra). 
Enaka razdelitev velja pri ka-
nalščini, kjer gospodinjstva 
plačajo najmanj (0,21 evra), 
gospodarstvo pa največ (0,28 
evra). Za negospodarske de-
javnosti velja srednja cena 
(0,25 evra). 

V Žireh cen komunalnih 
storitev niso spreminjali že 
od 1. oktobra 2004. Za voda-
rino gospodinjstvom zaraču-
najo 0,42 evra za kubični 
meter vode. Za odvajanje in 
čiščenje komunalnih voda 
gospodinjstva odštejejo 0,46 
evra za kubični meter, zbira-
nje, odvoz in odlaganje od-
padkov pa jih stane 21,37 
evra za kubični meter. 

Za preskrbo s pitao vodo v 
občini Gorenja vas - Poljane 
od 28. oktobra 2005 gospo-
dinjstva plačujejo 0,28 evra 
za kubični meter vode, za od-
vajanje in čiščenje komunal-
nih voda pa gospodinjstvom 
zaračunajo 0,72 evra za ku-
bični meter. Ta cena velja od 
1. marca lani. Ceno zbiranja, 
odvoza in odlaganja odpad-
kov pa so nazadnje popravili 
1, oktobra 2005, Za praznje-
nje zabojnika morajo gospo-
dinjstva odšteti 22,25 ^vra za 
kubični meter odpadkov. 

Za odvoz odpadkov v obči-
ni Medvode skrbi Snaga 
Ljubljana. Končna cena za 
uporabnika z DDV za eno 
praznjenje 240-litrske poso-
de znaša 2,22 evra, ob štirih 
praznjenjih na mesec 8.86 
evra, za pol manjšo 120-
litrsko posodo pa za štiri 
praznjenja 4,43 evra. Za pre-
skrbo s pitno vodo Medvoš-
čanom račune pošilja Komu-
nala Kranj. Uporabniki za 
kubični meter porabljene 
vode plačajo 0,4447 ®vra, 
cena čiščenja odpadnih vod 
znaša 0,0588 evra za kubični 
meter, odvajanja pa 0,245 
evra za kubični meter (vse 
cene so brez DDV). Skupaj z 
vsemi taksami uporabniki, ki 
so priključeni na javno kana-
lizacijsko omrežje, za kubič-
ni meter vode plačajo 1,4469 
evra, tisti, ki niso, pa 1,1172 
evra (DDV vključen). 
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v občini Vodice za pitno 
vodo in odvoz smeti skrbi 
Javno podjetje Komunala 
Vodice, d. o. o. Cena vodari-
ne za gospodinjstva se je na-
zadnje povišala sredi febru-
arja 2 0 0 0 in znaša 0,36 evra 
za kubični meter. Za kanal-
ščino občani plačujejo 1,08 
evra za kubični meter, takš-
na cena pa je nespremenje-
na od oktobra 2002. Zbira-
nje in odvoz odpadkov v vo-
diški občini izvaja javno pod-
jetje Snaga, občani pa za to 
storitev plačajo 15,94 evra za 
"kubik". Ta cena, ki se je na-
zadnje za 14 odstotkov povi-
šala marca lani, združuje 
zbiranje, odvoz in odlaganje 
odpadkov ter dajatev in da-
vek. 

V občini Kamnik storitve 
preskrbe s pitno vodo in od-
vajanje ter čiščenje odpad-
nih voda opravlja koncesio-
nar Komunalno podjetje 
Kamnik, d. d., občani pa za 

kubični meter vode brez taks 
in davkov od 1. julija 2005 
plačajo 0,503 evra. Odvaja-
nje odpadnih voda Kamniča-
ne že več kot leto in pol sta-
ne 0,392 evra za kubični me-
ter, čiščenje odplak na CČN 
Domžale-Kamnik pa še 
0,319 evra za kubični meter 
očiščene vode. Za zbiranje, 
odvoz in odlaganje odpad-
kov skrbi podjetje Publicus, 
d. o. o., ki od 1. aprila lani ob-
čanom za liter smeti, pri če-
mer je všteto zbiranje in od-
voz, zaračuna 0,037 evra. 

V Komendi za izvajanje 
javne službe s pitno vodo s 
pomočjo Komunalnega pod-
jetja Kamnik skrbi občinski 
Režijski obrat. Za kubični 
meter vode občani plačajo 
0,48 evra, cena pa je takšna 
že od 1. julija 2001 . Tega dne 
se je nazadnje spremenila 
tudi višina kanalščine in 
cena javne službe ravnanja z 
odpadki, ki jo izvaja podjetje 

Publicus. Kanalščina Ko-
mendčane stane 0 ,06 evra 
za kubični meter, cena rav-
nanja z odpadki pa je ločena 
na dva dela. Za ravnanje s ko-
munalnimi odpadki plačuje-
jo 0,064 ^ lit®""' ^ biolo-
škimi pa 0,051 evra za liter. 

Za zagotavljanje pitne 
vode, odvajanje in čiščenje 
odpadnih voda ter odvoz 
smeti v občinah, združenih v 
Upravno enoto Domžale, 
skrbi JKP Prodnik, V občini 
Domžale že od avgusta 
2002 gospodinjstva za voda-
rino plačujejo 0,495 ^^^ za 
kubični meter, za kanalščino 
0,133 ^vra za kubični meter, 
za odvoz in deponiranje 
smeti pa še 4 , 6 0 6 evra. 
Omenjene cene, ki jim je 
treba prišteti še takse in dav-
ke, odvisne pa so tudi od 
tega, ali je gospodinjstvo pri-
ključeno na čistilno napravo 
ali ne, so nespremenjene že 
približno šest let. 

V Mengšu osnovna cena 
vodarine že šest let znaša 
0,388 evra za kubični meter. 
Za kanalščino plačujejo 
0 ,098 evra za kubični me-
ter, za odvoz in deponiranje 
odpadkov pa brez takse za 
obremenjevanje okolja še 
5,586 evra. Mengšani poleg 
državnih taks in davkov pla-
čujejo tudi občinske takse -
za vodo 0,078 evra za kubič-
ni meter in za kanalščino 
0 ,020 evra. 

V občini Trzin so vse obra-
vnavane cene nazadnje povi-
šali I. avgusta 2002, vse za 
približno 14 odstotkov. 
Osnovna vodarina za gospo-
dinjstva tako znaša 0,308 
evra za kubični meter, kanal-
ščina Trzince stane 0 , 0 7 9 
evra, odvoz in deponiranje 
odpadkov pa 2 ,819 ^^ra za 
kubični meter. 

Iz občine Lukovica so spo-
ročili, da je cena m3 vode od 
marca 2 0 0 1 visoka 0 ,613 

evra, osnovna cena kanalšči-
ne je 0 ,098 evra za kubični 
meter, odvoz in deponiranje 
odpadkov pa občane stane 
5,372 evra za kubični meter. 
Cene za kanalizacijo in od-
padke so se zadnjič povišale 
v prvi polovici leta 2002. 

V občini Moravče je občin-
ski svet zadnje povišanje cen 
potrdil septembra 2003 in 
tako sprejel osnovno vodari-
no za gospodinjstva v zne-
sku o ,6a8 evra za kubični 
meter, osnovno kanalščino 
0,090 evra, odvoz in deponi-
ranje komunalnih odpadkov 
pa občane stane 6,794 ®vra 
za kubični meter. 

PRISPEVEK PRIPRAVIU: URŠA 

PETERNEL, A N A H A R T M A N , 

DANICA ZAVRL ŽLEBIK, C v t 

TO ZAPLOTNIK, STOJAN SAJE 

SIMON ŠUBIC, SUZANA KOVA 

č i č , BOŠTJAN BOGATAJ, MATE 

JA RANT, M A J A BERTONCELJ 

JASNA PAIADIN 

Vsako 
novo ceno 
najprej odobri 
občinski svet, 
nato pa mora 
komunalno 
podjetje 
pridobiti še 
predhodno 
soglasje 
ministrstva za 
gospodarstvo. 

Odločitev občine Komenda, da bo v suhadolski jami uredila sodobno sortimico in predelovalnico odpadkov za 
širše območje Gorenjske, je naletela na različne odzive. Zaskrbljeni in nezaupljivi so predvsem krajani najbližjih 
zaselkov - Suhadol, Most in mengeških Topol, a župan Tomaž Drolec zagotavlja, da so skrbi in slaba volja le 
posledica napačnih informacij. 

rede ova nica odDadkov ne bo 
• v 

orinesa nicsaDea 
JASNA PALADIN 

V nekaterih medijih se je 
namreč pojavil napačen po-
datek, da bodo v Komendi 
uredili odlagališče odpadkov, 
to pa je občane zelo razburi-
lo. "Še enkrat poudarjam -
gradili bomo le sortimico in 
predelovalnico in dokler 
bom jaz župan, v Suhadolah 
ne bo ostal niti kilogram 
smeti!" je odločen Tomaž 
Drolec, ki v tem 25 milijonov 
evrov vrednem projektu, ki 
ga bo znatno podprla Evropa, 
za občino in večji del Gorenj-
ske vidi zelo lepo priložnost 

"Če hočemo Gorenjci iz-
koristiti 13 milijonov evrov 
nepovratnih sredstev, ki v 
Bmslju že čakajo za ta pro-
jekt, in pet milijonov evrov, 
ki jih bo k temu prispevala še 
država, moramo projekt pri-
javiti še letos. A občinske 
prostorske dokumente, ki 
takšen objekt sploh dovolju-
jejo, imamo le v Kovorju in v 
Komendi. Pri nas bi lahko 
zgradili manjšo predeloval-
nico, skupaj z občinami 
kamniško-domžalske regije 
in vse do Šenčurja, za pri-
bližno 90 .000 prebivalcev, a 
nepovratna sredstva nam 
bodo namenili le v primeru, 
da zajamemo 200 .000 pre-

bivalcev, torej večji del Go-
renjske. Občina, ki bo dobila 
takšno predelovalnico, bo 
lahko zelo vesela, saj vam za-
gotavljam, da iz takšne na-
prave ne bo prišlo nič slabe-
ga," je po petkovem zboru 
krajanov Suhadol, sosednje 
Mengšane, predvsem kraja-
ne Topol, ki so se na zboru 
krajanov zbrali na pobudo 
župana Franca Jeriča, skušal 
potolažiti Tomaž Drolec. 

Krajani iz omenjenih za-
selkov se namreč najbolj bo-
jijo morebitnega smradu, 
povečanega prometa, one-
snaževanja podtalnice in 
drugih okolju škodljivih de-
javnikov, a strokovnjaki po-
udarjajo, da takšni obrati za 
okolje niso nevarni. Smeti se 
bodo namreč sortirale in pre-
delovale v povsem zaprtih 
prostorih s podtlakom in bio-
loškimi filtri, ki bodo prepre-
čevali uhajanje neprijetnih 
vonjav in drugih snovi. Takš-
na hala bo po vzoru podo-
bnih obratov iz tujine veUka 
približno 21-krat 120 metrov, 
v njej pa bodo komunalne 
odpadke iz gospodinjstev 
najprej zmleli, osušili ter lo-
čili na kovine, plastiko, gorlji-
ve snovi in drugo, tako da bo 
ostalo le trideset odstotkov 
odpadkov, ki pa jih bodo, kot 

Večina krajanov Topol je kljub prvotnim pomislekom Izgradnji predelovalnice odpadkov po 
predstavitvi projekta zdaj nekoliko bolj naklonjenih. 

je že dogovorjeno, vozili na 
Malo Mežaklo v jeseniško 
občino. 

"Pridobiti smo morali kar 
22 različnih soglasij in verje-
mite, da projekt ne bi bil 
podprt, če bi bila ta tehnolo-
gija okolju neprijazna," po-
udarjajo na komendski obči-
ni, kjer že imajo podporo 
vseh sosednjih županov, tudi 
Tomaža Štebeta, prejšnjega 
mengeškega župana, ki pa je 
svojim občanom kot kaže po-
zabil povedati, da je že skle-
nil dogovor o sodelovanju pri 

omenjeni predelovalnici. 
Druge izbire omenjene obči-
ne niti nimajo, saj si bodo 
morale prav vso problemati-
ko odlaganja smeti urediti v 
naslednjem letu ali dveh, saj 
je odlagališče na Dobu pol-
no, ljubljansko Barje pa za 
omenjene občine tudi nima 
prostora. Kot je krajanom še 
poudaril komendski župan, 
bodo predelovalnico odpad-
kov na meji z mengeško ob-
čino, v suhadolski jami, kjer 
podjetje Publicus odpadke 
pravzaprav predeluje že ne-

kaj let, a v manjših količinah 
in na prostem, in od koder je 
prva hiša oddaljena približno 
9 0 0 metrov, gradili v vsa-
kem primem, odločiti se je 
treba le še o njeni velikosti, 
to pa bo odvisno od drugih 
občin. Mengšani so se na po-
budo svojega župana odloči-
li, da je najbolje, da si v pri-
hodnjih tednih tudi sami 
ogledajo kakšen tak obrat v 
tujini, saj se bodo lahko le na 
lastne oči prepričali, kako 
resnična so zagotovila ko-
mendskega župana. 
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Ožja skupina strokovne komisije za pripravo Zakona o Triglavskem narodnem parku po besedah predsednice 
komisije Inge Turk v teh dneh pospešeno pripravlja besedilo osnutka zakona o edinem slovenskem narodnem 
parku. 

ri e oredloai zakona in uoravl avski načrt 
PFTRA LOTRIČ 

Tudi pri javnem 
zavodu TNP ne 

sedijo križem 
rok. V tem 

tednu so začeli 
s prvimi 

predstavitvami 
bistva, ciljev 
in namena 

upravljavskega 
načrta 

Triglavskega 
narodnega 

parka. 

Morda so se prav zaradi 
skorajšnjega nastanka novega 
osnutka zakona o TNP ravno 
v tem tednu zganili tudi pri 
koaliciji nevladnih organizacij 
za ohranitev Triglavskega na-
rodnega parka in v okviru 
mednarodnega festivala gor-
niških filmov v Cankarjevem 
domu v Ljubljani pripravili 
posvetovanje o prihodnosti 
TNP, ki se bo odvijalo danes 
zvečer ob i8. uri v kongresni 
dvorani Cankarjevega doma. 
Na posvetu bosta sodelovala 
tudi ugledna gosta iz tujine 
David Sheppard, vodja pro-
grama za zavarovana območ-
ja pri Mednarodni zvezi za 
ohranjanje narave lUCN, in 
dr. Michael Vogel, direktor 
Narodnega paika Berchtes-
garden v Nemčiji. Z name-
nom predstavit program po-
svetovanja so predstavniki ko-
alicije v torek sklicali novinar-
sko konferenco, kjer pa so 
predstavili tudi svoja stališča 
do položaja našega največjega 
zavarovanega območja. 

Menijo namreč, da delo 
strokovne komisije v enem 
letu, od kar obstaja, ni pripe-
ljalo nikamor, med člani ko-
misije ni prišlo do združeval-

nih tez. Zato, pravi Marjeta 
Keršič Svetel, je koalicija 
nevladnih organizacij med-
tem napisala svoj predlog za-
kona, katerega cilj je, da mora 
upravljavec narodnega parka 
imeti v rokah pravna in upra-
vna orodja, s katerimi bo lah-
ko s parkom upravljal kot s 
parkom druge kategorije po 
lUCN, saj bo 'le tako lahko 
narodni park kot tak dobil 
tudi mednarodno priznanje." 
Začutili so tudi, kot pravi 
predstavnik koalicije Tomaž 
Ogrin, da predlog zakona o 
TNP, ki je trenutno v drugi 
obravnavi v državnem zboni 
in je morda bolje poznan kot 
Vučkov zakon, pomeni od-
mik od kvalitete, ki naj bi jo 
imel TNP. "Ocenili smo, da je 
v predlogu preveč lukenj in 
preveč zazidalnih projekdj," 
pravi Ogrin. Zato so v svojem 
predlogu skušali upoštevati 
kritiko in strokovni pristop 
prejšnjega zakona, vendar pa 
nanj še niso dobili strokovne-
ga odgovora. 

Tudi pri jaraem zavodu 
TNP ne sedijo križem rok. V 
tem tednu so začeli s prvimi 
predstavitvami bistva, dljev in 
namena upravljavskega načr-
ta Triglavskega narodnega 
parka. V sredo so v kultur-

Občani Bohinja so se v velikem številu udeležili delavnice o ciljih in načrtu upravljanja TNP. 

nem domu v Stari Fužini v 
Bohinju pripravili delavnico, 
ki se je je udeležilo nekaj več 
kot sto prebivalcev tega in 
drugih bohinjskih krajev. Že 
v uvodu je direktorica javnega 
zavoda TNP Marija Markeš 
povedala, da je bistvo uprav-
ljavskega načrta začrtanje iz-

vajanja zakona za naslednjih 
deset let. Za pripravo načrta 
upravljanja še pred prihodom 
novega zakona o parku pa so 
se odločili, ker že od leta 1999 
vsa Slovenija čaka nanj, a do-
slej ni ne zakona, ne uprav-
ljavskega načrta. Namen de-
lavnic, ki bodo po različnih 

krajih potekale skozi cel fe-
bruar, je, da seznanijo lokalno 
prebivalstvo, ki se ga bosta 
tako zakon kot tudi načrt do-
taknila tako rekoč na vseh po-
dročjih življenja, da želijo tudi 
njihovo sodelovanje pri pri-
pravi upravljavskega načrta. 
Izdelati pa ga nameravajo v 

E-slama 30 R A Č U N A L N I K I N j A Z 

ROBERT GUŠTIN 

Zadnjič odprem svoj elektron-
ski poštni predal in vidim, da je 
v njem kar neka] novih sporočil. 
Mislim si, ali mi piše kak zna-
nec ali pa mi šef spet nalaga 
delo, lahko pa tudi, da kdo kaj 
potrebuje. Krruxlu ugotovim, da 
je le eno elektronsko sporočilo od 
š^a, ostala pa so od meni ne-
znanih oseb. Počasi odpiram 
sporočilo za sporočilom. Poču-
tim se, kot da bi stal v gruči pov-
sem neznanih ljudi. Meni pov-
sem neznan svet. Piše mi nekdo 
iz Amerike, ki mi ponuja vlaga-
nja v investicijske sklade, potem 
mi piše neka Anastazia in mi 
ponuja tablete za boljšo ter dalj-
šo potenco, prijazno pismo mi je 
napisal Pierre Ur me povabil v 
skupino za prodajo zdravstve-
nih preparatov. Strmim v za-
slon računalnika in se čudim. 
Od kod vsem tem ljudem moji 
podatki, od kod me poznajo, kaj 
pravzaprav res želijo od mene. 
Pa se hitro pomirim in vsa ta 

sporočila izbrišem, saj nimam z 
njimi kaj početi. A §ej ga zlom-
ka, naslednji dan se zgodba po-
novi. Pa spet in spet. Ni konca, 
vedru) večje takšne, meni ne-
znane pošte. 

Gre za nezaželeno elektron-
sko pošto. Tako kot pri klasični 
pošti, ko v naše hišne poštne na-
biralnike prihajajo reklamna 
sporočila, povabila, ceniki. V 
svetu računalništva nezaželeno 
elektronsko pošto poznamo pod 
imenom "SPAM", v Sloveniji 
pa se je zanjo prijel izraz "e-sla-
ma". SPAM so vsa elektronska 
sporočila, ki jih ne želimo preje-
mati, a vseeno priletijo v naš 
elektronski poštni predal. Obi-
Čajno gre z a reklamno gradivo, 
ki samo po sebi ni škodljivo, a 
vseeno motijo naše delo. Zksti 
pa nam obremenjujejo naš in-
formacijski sistem, ki ima pač 
opravka z nepotrebnim prome-
tom. Znajo pa biti takšna neza-
želena elektronska sporočila 

tudi Škodljiva, saj lahko vsebuje-
jo viruse in tako predstavljajo 
grožnjo za vaš računalnik. 

SPAM najlažje spoznamo 
po tem, da nam takšno elek-
tronsko pošto pošilja nam pov-
sem neznana oseba, povečini s 
tujim itnenom in priimkom ali 
pa kar z nazivom kakšnega 
čudnega podjetja. Indikator 
SPAM-a je tudi opis vsebine, ki 

je najpogosteje povezana s pro-
pagando, prodajo in spolnostjo. 
Najbolj običajne najdemo v vse-
bini besede, kot so Viagra, In-
vest)nent. Penis. Sex, Invite,... 
Najbolje je, da vsa takšna sporo-
čila takoj izbrišete, saj predstav-
ljajo potencialno grožnjo za poif 
računalnik. Pa še vsebina vas 
povečini ne zanima prav nič. 
Če takšno sporočilo vseeno od-
prete, poleg izgube časa tvegate 
še nevarrujst okužbe vašega ra-
čunalnika z virusom, lahko pa 
se vam zgodi tudi vdor v vaš si-
stem. V vsakem primeru je naj-

boljše, da takšru) sporočilo takoj 
izbrišemo, ne da ga prej odpre-
mo. 

Večina programov za elek-
tronsko pošto ima možnost blo-
kiranja tovrstne pošte ali pa to 
počne že kar naš ponudnik In-
terneta sam. Potrebno je le na-
staviti Jiltrc vsebine in vanje za-
pisati besede, kot jih običajno 
vsebuje SPAM. Prav tako lah-
ko blokiramo določene pošilja-
telje in domene, iz katerih se 
takšna pošta pošilja. Tako smo 
že precej omejili nezaželeno 
elektronsko pošto. A previdno. 
Če smo preveč marljivi pri blo-
kiranju, lahko kaj hitro onemo-
gočimo prejem tudi kakšne, 
nam namenjene elektronske 
pošte. Nezaželene elektronske 
pošte ne moremo povsem pre-
prečiti, lahko pa jo precej omeji-
mo in tako omilimo njene po-
sledice. 

Kje pa pošiljatelji sploh dobi-
jo naše podatke? Najbolj pogo-

sto kar na intemetu, kjer s po-
sebnimi programi pregledujejo 
spletne strani. Ko naletijo na 
zapisan naš elektronski naslov, 
ki je lahko na spletni strani 
podje^a, kjer smo zaposleni ali 
pa na naši osebni spletni strani, 
smo že "pečeni". Prav tako vsa-
kič, ko v internet posredujemo 
svoj elektronski naslov, tvega-
mo, da bo naš naslov nekdo 
prestregel in ga zlorabil v na-
men razpošiljanja nezaželene 
elektronske pošte. Previdnost in 
razmislek pri tem ni odveč Po-
gosto opazimo, da so elektron-
ski naslovi na intemetu zapisa-
ni v obliki slike in ne kot besedi-
lo, saj jih tako programi za 
iskanje elektronskih naslovov 
ne prepoznajo. 

Če pošiljateljem SPAM spo-
ročil uspe prepričati nekaj od-
stotkov ljudi, da kaj kupijo, po-
tem so svoj namen dosegli. 
SPAM namreč leti na nekaj sto 
tisa! naslovov ruKnkrat. 
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letii in pol. "Če bo potrebno 
upravljavski načrt prilagoditi 
novemu zakonu, ga bomo 
pač prilagodili," je odločno 
povedala Markeševa. 

Oktobra lani so sprejeli 
program priprave načrta 
upravljanja TNP, pri katerem 
gre za časovni okvir in nalo-
ge, ki bodo pripeljale do izde-
lave načrta. Predvidevajo, da 
se bodo s strokovno, uprav-
ljavsko in tudi širšo javnostjo 
na podobnih delavnicah v 
času nastajanja načrta dobili 
vsaj trikrat. In sicer, še letoš-
njo jesen, ko bodo predstavili 
cilje in usmeritve načita po 
dejavnostih, ki se v parku iz-
vajajo, ter spomladi prihod-
nje leto, ko bodo načrt javno 
razgrnili. "Po potrebi bomo 
pripravili več delavnic, kar pa 
je odvisno od udeležbe in in-

teresa posameznih skupin, 
kot je na primer agrarna 
skupnost v Bohinju, s katero 
se že dogovarjamo," je pojas-
nD Martin Šolar iz TNP. 

Upravljavski načrt bodo 
naredili tudi v skladu z zako-
nom o ohranjanju narave in 
bo vseboval razvojne usme-
ritve, načine izvajanja var-
stva, rabo in uporabljanje za-
varovanega območja, podro-
bnejše usmeritve za varstvo 
naravnih vrednot na zavaro-
vanem območju, kjer pa 
bodo upoštevane potrebe 
razvoja lokalnega prebival-
stva. "Osnovni cilj parka je 
ohranitev izjemnih naravnih 
in kultumUi vrednot, varova-
nje rastlin in živali ter ohra-
njanje nežive narave. Skladen 
z varstvenimi cilji mora biti 
tudi trajnostni razvoj in življe-

nje ljudi. Tretji di j parka pa je 
možnost doživljanja narave, 
kulturnega izročila in duhov-
nih vrednot tega prostora. 
Naša skupna naloga pa je, da 
vse tri cilje združimo, čeprav 
se včasih zdijo zelo vsak k 
sebi," je pojasnil Šolar. Zato 
so pri TNP mnenja, da je 
park prevelik za enotno celos-
mo upravljanje in ga je po-
trebno razdeliti ter za vsak del 
najti cUje in usmeritve. 

Načrt upravljanja je pravi-
loma nadsektorski doku-
ment, ki ga morajo pri svo-
jem načrtovanju upoštevati 
tudi drugi planski dokumen-
ti oziroma načrti rabe narav-
nih dobrin, kot so občinski 
prostorski dokumenti ali 
gozdno gospodarski načrti. 
Hkrati gre za dolgoročni 
program dela in poslovni 

program upravljavca. Na-
men pa je identificirati navz-
križne interese ter konflikte 
med sektorji (občina, kmet-
je, lovci, gozdarji itd.) in var-
stvom narave, vsebina načrta 
pa mora predstaviti rešitve 
teh konfliktov. Poleg sodelo-
vanja lokalnega prebivalstva 
pri upravljanju s parkom in 
določanja posameznih var-
stvenih con je pomemben 
vidik upravljavskega načrta 
tudi monitoring, ki pomeni 
sledenje in opazovanje re-
zultatov izvajanja načrta in 
ga po potrebi dopolniti ali 
spremeniti, da bodo rezulta-
ti pozitivni. 

Župan bohinjske občine 
Franc Kramar je v razpravi, ki 
so se je lahko udeležili vsi pri-
sotni, najprej izrazil zadovolj-
stvo, da se je uprava parka od-

ločila za pripravo načrta 
upravljanja še pred sprejet-
jem zakona, in željo, da b 
lahko skupaj v praksi dokaza 
li, da je TNP dejansko pred 
nost za ljudi, ki živijo v njem 
Kasneje pa je povzel neka 
konkretnih predlogov, lo na 
bodo v načrtu obravnavani 
"Načrt mora predvideti pro 
met okrog jezera; določiti tu 
ristične in športne aktivnosti 
kje in pod kakšnimi pogoji se 
jih lahko izvaja; določiti nad-
zor nad izvajanjem odlokov 
zakonov, katera področja bo 
pokrivalo občiosko redarstvo 
in katera nadzorniki TNP; ka-
tera infrastruktura se lahko 
uredi ali obnovi in pod kakš-
nimi pogoji; katere prireditve 
se lahko odvijajo kje in pod 
kakšnimi pogoji; urediti 
mora gospodarjenje z gozdo-
vi; poiskati možnosti in spod-
bude za male kmete; ter ure-
diti lovstvo v smislu skrbi za 
divje živali," je naštel Kramar. 

Krajani krajevne skupnosti 
Stara Fužina-Studor pa so 
sredi januarja na javni razpra-
vi dorekli tudi skupne smer-
nice, ki jih bo župan Kramar 
zagovarjal na naslednji seji 
strokovne komisije, kot član 
katere je bil imenovan 31. ja-
ntiarja. Predvsem so izposta-
vili, da mora zakon nujno 
opredeliti vlogo človeka, ki 
živi v parku, kaj bo delal, od 
česa bo živel ter kdo in kako 
mu bo povrnil z omejitvami 
povzročeno škodo. Še ena 
tudi pomembna zahteva kra-
janov o sodelovanju lokalne 
skupnosti pri pripravi uprav-
ljavskega načrta pa se je v sre-
do že začela uresničevati. 

Zakon nujno 
mora opredeliti 
vlogo človeka, 
ki živi v parku, 
kaj bo delal, 
od česa bo živel 
ter kdo in kako 
mu bo povrnil 
z omejitvami 
povzročeno 
škodo. 

Ko prede Torka 
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v zadnjih nadaljevanjih tega 
podlistka smo viddi, koliko pri-
prav je bilo potrebnih, da se je 
preja sploh lahko začela. Zdaj 
Sele smo pri sami preji. "Preja 
traja skozi vse zimske večere. To 
vam je živahno vrvenje, ako br-
nijo trije ali štitje kolovrati svojo 
enakomerno pesem, vmes pa 
brbljajo, ali celo zapojo vesele 
predice. K predicam hodijo kaj 
radi vasovat domači fan^e, ki le 
Se povečajo veselo razpoloženje. 
Seveda se vse to vrši pod nadzor-
stvom očeta ali deda. ki sedi na 
zapečku, puha iz viv^a, pripo-
veduje svoje izkušnje in na 
splošno željo pove tudi kako 
pravljico, zlasti tako o 'stra-
hovih'." Pomembna je bih pri 
preji luč. "Za razsvetljavo so 
imele predice včasih slabo brleče 
leščclie ali trske. Hvala Bogu, 
da imajo sedaj povsod nabavlje-
ne petrolfjke. ki se sicer ne more-

jo primerjati z električno lučjo. 

vendar so dosti boljše od trsk in 
leščerb." 

Pri Manid Koman lahko pre-
beremo tudi, kakšno vU^oje ime-
la pri preji zloglasna Torka. "Na 
kvatme večere kolovrati počiva-
jo, ker takrat prede 'Torka'. 
Kaj pa je to Torka? No, to je 
našim predicam neke posebne 
vrste strah, s katerim se ni šali-
ti. Vse kvatme večere ima Tor-
ka izgovorjene zase in gorje 
predici, ki bi bila toli predrzna, 
da bi se na kvatmi večer upala 
sesti za kolovrat ali na kak 
drug način motiti oblastno 
Torko." Da se z njo ni kazalo 
skušati, pove naslednja zgod-
ba. "V Goijah pri Bledu je slu-
žil hlapec, kije bil tako pogu-
men, ^ je sklenil Torki malo 
ponagajati. Neko kvatmo so-
boto zvečer je sedel h kolovratu 
in, ker je znal za silo presti, je 
pognal kolovrat. Ko tako prede 
erw uro, naenkrat začuti, da se 

mu zmajo tla pod nogami. 
Hlapcu, če tudi je bil korenjak, 

je začela vstajati kuija polt po 
vsem telesu in kakor bi trenil, je 
skočil na zapeček ter se odel čez 
giovo. V tem so že zaškripala 
vrata in začule so se težke sto-
pinje po hiši. Takoj nate pa je 
zadrdral kolovrat in brnel ne-
prestano več ur. Hlapec si izpo-
četka niti dihniti ni upal. Šele 
proti jutru se toliko opc^mi, da 
se skloni kv^u in ozre po hiši. 
Od groze se mu ježe la^e." 

In kaj je videl? "Za kolovra-
tom sedi ogromna ženska in 
vrti kolovrat s tako naglico, da 
srše iskre rut vse strani in raz-
svetljujejo hiša, kakor bi gorela 
najbolj svetla luč. Hlapec urno 
skoči pod odejo, toda pri tem po 
nesreči, ali pa po nerodnosti 
buti z glavo tako močno ob ogel 
ob peči, da se začuje udarec po 
vsej hiši. To je bilo zanj usod-
rw. Ženska • kije bila seveda 

Orodje za prejo si danes lahko ogledamo le še v muzejih. 

Torka • postane pozorna in na 
mah ustavi kolovrat. Ubogi 
hlapec sije bil u svesti, da je na-
potila njegova zadnja ura, zla-
sti še, ko je takoj nato začutil 
na sebi velike in močne roke, ki 
SO pričele s silno na^ico trgati 
obleko raz njega. Revež je že 
začel glasno moliti kesanje nad 
svojim grehi, toda v tem hipu za-

zvoni pri bližnji cerkvici jutranji-
co in na mah je vse izginilo. Ko 
hi bila Torka opozorjena m 
hlapca le par trenutkov prq, raz-
trgala bi ga bila na drobne kos-
ce. "ja, vetjemi, kdor hoče; doka-
zati, da ni bilo nič od k^ rt5,pa 
tudi nihče ne more. Še to, kaj so 
bile kvatre in kdo torka, danes 
komaj še kdo ve... 

C Z I ] 
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Eden redkih, ki je živel v Dolini miru 

ože Mrak 
"Saj nič ne 

vem, pa nobena 
pomembna 

oseba nisem," 
je dejal Jože, 

vendar so 
njegove 

živahne oči 
mežikale in 

vedela sem, da 
ne misli resno. 

MILENA M I K I A V Č I Č 

To je tista dolina, kjer so, 
pred davnimi leti, snemali 
znani slovenski film z ena-
kim naslovom. Takrat je bil 
Jože še mlad, komaj je prišel 
od vojakov. 

"Spomnim se še glavnega 
junaka, tistega črnca, bilo je 
leta 1956. Domov sem prišel 
ponoči, sanjalo se mi ni, da 
je naša hiša polna filmarjev, 
ki so spali po vseh kotih. Ko 
zjutraj vstanem, na hodniku 
zagledam Ježka. Predirljivo 
me pogleda, še ves matast in 
zaspan, potem pa za renči 
vame, češ kaj pa ti tukaj po-
čneš, od kod si prišel. 

Tukaj sem doma, m u od-
govorim. Nič več ni komplici-
ral, skomignil je z rameni in 
šel naprej, mimo mene. Po-
zneje pa Se je le spomnil 
name, kot da bi vedel, da 
sem bil brez denarja. Po nje-
govi zaslugi sem med sne-
manjem skrbel za električne 
kable, ki jih ni bilo malo, da 
mi je vsaj nekaj kapnilo v 
žep. Večji del zaslužka sem 
sicer izročil mami, ostalo pa 
mi je za cigarete in malico." 

Jože je ohranil glavnega 
junaka fi lma v zelo lepem 

spominu. Zmeraj je bil na-
smejan, moral je biti ena do-
bričina. Žal mu je, da Televi-
zija Slovenija ne predvaja 
več starih filmov. Doline 
miru pa sploh že dolgo ni vi-
del. Usodo filmarjev je po-
tem še dolgo spremljal, da-
nes mu je žal, da je večina 
med njimi že pokojnih. 

Ko so v Dolini miru kame-
re utihnile, je tudi Jože začel 
iskati novo službo. Najprej 
se je zaposlil v Seširju v Škof-
ji Loki. Delo ni bilo lahko. 
Medtem ko je pral klobuke, 
je večino delovnega časa stal 
v vodi. Dobil je hudo vnetje 
rebrne mrene. Zdravnik ga 
je poslal na Golnik. Tam ga 
je zdravil dr. Forlan. Bil je 
hudomušen možakar. Jože-
tu, ki ni bil vajen lenarjenja, 
se je že po nekaj dneh zdelo, 
da je čil in zdrav. Na vizjti 
pove, da bi šel rad domov. 

"Ne bo nič iz tega/', ga.za.-
vme zdravnik. 

"Tukaj ni socializem, am-
pak forlanizem!" 

Jožetu se je povesil nos, 
nekaj novega upanja pa je 
začutil, ko so pripeljali nove-
ga bolnika, nekega moškega, 
na pol živega, z Jesenic. Od-
dahnilo se mu je, saj je bil 

prepričan, da bo moral pri-
šleku odstopiti posteljo, ker 
jih je v bolnišnici kronično 
primanjkovalo. Pa ni bilo nič 
iz tega! Jože je ostal v bolniš-
nici še lep čas, na bolniški pa 
kar celo leto. 

Nazadnje se je vdal v uso-
do, pa si rekel: "Ej, Jože, 
mami si dovolj drv pripravil 
za zimo, denar dobivaš, kaj 
še hočeš veČ.'" 

Čez čas je zamenjal služ-
bo, šel v IBl, od tam v Savo, 
kjer je dočakal pokojnino. 

Vmes se je tudi oženil, 
vendar "šele" leta 1963. 

Ženo je spoznal v Kranju, 
skupaj pa sta si delila radosti 
in težave 39 let. Prišla je bo-
lezen ... 

Nekoč m u je osebni zdrav-
nik svetoval, naj gre v Dom. 
Bolje bo zate, mu je rekel. 

5em res že toliko star, se je 
spraševal jože ... 

»"Nisemičlpvek, ki bi cdncal 
v nedogled. Mesec in pol 
sem čakal, potem sem dobil 
prosto mesto ravno na sveč-
nico, šest let bo tega," dobro-
voljno zagodmja Jože. 

Prišel je v nov svet, v kate-
rem ni bilo možnosti brklja-
nja na njivi, kakršno je imel 
doma. Lahko je sedel pri 

oknu in gledal druge pri 
delu. 

Doma je bilo vse drugače, 
pa hišo je naredil, pozneje, 
ko je bil že upokojen, pa je 
veliko pomagal na bližnji 
vrtnariji. 

Leta 1 9 9 6 je bil operiran 
na hrbtenici, "stara" stvar, ki 
se je vlekla že več kot dvajset 
let. Eno leto je bil na berglah, 
stanje se mu je le počasi iz-
boljševalo, vendar danes že 
lahko hodi, čeprav s pomoč-
jo palic... 

"V domu je bilo na začet-
ku hudo. Vse me je motilo," 
pravi med smehom. 

Celo hrane se m u je zdelo 
preveč na krožniku. Najbolj 

se je bal, da bo dobil kakšne-
ga osla za sostanovalca. 

"Celo življenje sem poš-
teno živel in upam, da bom 
tudi zadnje dneve v tej sobi 
preživel s kakšnim poštenja-
kom, dobrim človekom," 
pove odločno. 

Veliko bere, s cimroin Jo-
žefom poslušata radio, da sta 
na tekočem 2 novejšimi do-
godki. 

NajpomembnejŠe mu je, 
da je zdrav. Pa tudi to, da bi 
nekoč imel dovolj denarja 
Zato si vsak teden kupi sreč 
ko. 

"Upati je treba, da se en 
krat nasmehne sreča," pravi 
na koncu. 
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JOŽE KOŠNJEK 

V Naborjetu (Malborghe-
ttu) v Kanalski dolini, ki leži 
dobrih deset kilometrov na-
prej od Trbiža ob stari cesti 
proti Vidmu, se je pretekli 
teden zgodil za Slovence v 
Italiji pomemben dogodek. 
V znameniti Beneški palači 
iz leta 1 5 9 2 so predstavili 
projekt Pesniki dveh manj-
šin, v katerem je sodelovalo 
24 pesnikov iz slovenske 
skupnosti v Italiji in italijan-
ske skupnosti v Sloveniji, ki 
so predstavljeni tudi na foto-
grafski razstavi Andreja Fur-
lana in na filmu Martina Ka-
fola. Projekt so ob pomoči 
Evropske unije uresničili 
Zveza slovenskih kulturnih 
društev iz Trsta, ki združuje 
slovenske kulturne organi-
zacije v deželi Furlaniji in 
Julijski Krajini, Unija Italija-
nov v Sloveniji, Gorska 
skupnost za Guminsko, Že-
lezno, Rezijo in Kanalsko 
dolino, občine Trbiž (Tarvi-

sio), Naborjet • Ovčja vas 
(Malborghetto) in Rezija 
(Resia) ter Slovensko kultur-
no središče Planika Kanal-
ska dolina, ki je organiziralo 
predstavitev v Naborjetu. 

SoHelovanje med sloven-
sko manjšino v Italiji in itali-
jansko manjšino v Sloveniji 
lahko veliko prispeva k iz-
boljševanju položaja Italija-
nov v Sloveniji in Slovencev v 
Italiji, je na predstavitvi pro-
jekta dejal predsednik Plani-
ke Rudi Bartaloth. Za pred-
sednika Zveze slovenskih 
kulturnih društev Marina 
Maršiča so prav pesniki tisti, 
ki lahko najhitreje presegajo 
narodnostne in politične de-
litve. Občinstvo v Beneški pa-
lači je tudi v slovenščini po-
zdravil naborješki župan 
Aleksander Oman in spod-
bujanju večjezičnosti v tem 
delu Videmske pokrajine 
vedno bolj naklonjeni pred-
sednik Gorske skupnosti Ivo 

Pesnica Silvana Paletti Iz Rezije 

Del N ^ o . Gorska skupnost, 
ki je vmesna stopnja lokalne 
samouprave med občino in 
pokrajino, je odprla v Kanal-
ski dolini tri jezikovna oken-
ca, na katerih lahko stranke 
govorijo v slovenščini, nem-
ščini in furlanščini. Tako kot 
na večini slovenskih priredi-
tev v Kanalski dolini je tudi 

Aiekslj Pregarc iz Trsta 

na tokratni sodelovala odgo-
vorna za kulturo v občini Tr-
biž Nadia Campani. 

Projekt sta predstavila pro-
fesorica na univerzi v Puli 
Elis Deghenghi Olujič in 
profesor na tržaški imiverzi 
Miran Košuta. Če kdo, po-
tem ljudje v Kanalski dolini, 
ki je stičišče slovanske, ger-

manske in romanske kultu-
re, najgloblje spoštujejo svo-
jo zemljo in jezik, je povedal 
Košuta. Za Deghenghi Oluji-
čevo pa je vrednost zbornika 
tudi v tem, da so v njem 
zbrane vse generacije pesni-
kov, nekatere pesmi pa so 
bile za ta zbornik prvič preve-
dene v drug jezik. 
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VPIS V JOGO 
JOGA CENTER V KRANJU 

V P I S U J E V Z A Č E T N O V A D B O 

vsak torek in četrtek od 18.30 do 2oh. 

P R V A V A D B A bo v četrtek, 
15. februarja 2007, od 20. do 22. ure. 

Dnevi o d p r t i h vrat in brezplačna vadba 
sobota, i o . februar m e d i o , in 1 3 . uro. 

DRUŠTVO JOGA v VSAKDANJEM žrvajENju KHANJ, 
Maistrov trg 11, Kranj 

e-pošta: joga.kranj@siol.net 
Informacije po telefonu: 041 8 9 1 832 

KUPON ZA 15 % POPUST 
i za bralce Gorenjskega glasa za vpis v začetni tečaj 

L — w .g-ifr-
ww\v.joga-v-vsakdanjem-zivlj enju.org 

Skoda HappyKredit 

Ž E Z A 8 4 E U R ( 2 0 . 1 2 9 , 7 6 SIT) 

NA MESEC 

SIMPLV CLEVER 

9 

m- - >M 
Avtohiša Vrtač, d.o.o. Kranj, Delavska c. 4, tel.: 04 27 00 235 

G G I IZLETI 

etnologija 
ŠKOROMATI ali KARNEVAL 
Kdaj: sobota, 17. februarja 
Kje: Primorska ali Benetke 
Program: 

I. Odhodi: jesenice ob 6. url, Radovljica ob 6.30, Kranj ob 
7. uri. 
Ilirska Bistrica - vas Vrbica: družina Štemberger ogled 
kmetije z degustacijo kozjega sira, mleka, skute, namazov 
In peciva - ogled Ilirske Bistrice - Hrušica: srečanje s "ško-
romati" - Prem: cerkev sv. Helene s poslikavami slikarja 
Toneta Kralja, srednjeveški grad Prem in Kettejeva 
spominska 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 evra (8.028 SIT) / darilo: pustni krof / nagrade 
za maskirane potnike 

II. Ogled najbolj slavnega pustnega karnevala v Benetkah 
in znamenitosti v osrčju mesta. 
Cena: 23,50 evra (5.632 SIT) 

Prijave: Gorenjski glas: tel.: 04/201 42 41. Informacije, pri-
jave in vplačila: Agencija Linda; tel.: 04/235 84 20 ali 
info@linda.si. Sedež si zagotovite s predplačilom. Po želji 
lahko zavarujete riziko odpovedi: Škoromati: 1,45 evra; 
Benetke: i,00 evro. Prijazno vabljeni. 
Naročniki Gorenjskega glasa imajo 1 0 % popusta. 

Gorenjski Glas 

10% valentinov popust v času od 9. do 24.2.2007 

za vhodna vrata, okna, parkete, laminate in tekstilne talne obloge Joka 

pri nakupu teh izdelkov nad 1 .000 € nudimo dodatne ugodnosti za notranja vrata 

Bled. IndustrtIskI prodajm cailef. ReiSka 61A. t«).: 04 579 52 30. gsm: 031346 857 
KnnJ. Pnmskovo. Mirka Vadnova 14. leU 04 234 OO 90 

www.llp-bled.sl 

brezplačna tel. številka: 080 19 5 5 Upbled 
m Pesem »zda vvašeiti domu 

GG naročnine 0 4 / 2 0 1 4 2 4 1 , e - p o š t a : n a r o c n i n e @ g - g l a s . s i , w w w . g o r e n j s k i g l a s . s i 

Za našo centralo v Komendi iščemo 

informatika (m/ž) 
VAŠE N A L O G E : 
• Sodelovali boste pri rozličnih projektih s področja IT. 
• Skrbeli boste za pravilno in nemoteno delovanje računalnikov 

in strežnikov v okolju Windows Server 2000 in 2003. 
• Nudili bosfe podporo uporabnikom. 

V A Š PROFIL: 
• Imate izobrazbo računalniške ali druge ustrezne smeri in najmanj 

2 leti delovnih izkušenj s področja sistemske administracije. 
• Imate dobre organizacijske sposobnosti, ste komunikativni 

in pripravljeni delati v timu. 
• Znanje tujih jezikov (nemškega ali angleškega) je prednost. 

K A J L A H K O PRIČAKUJETE O D N A S : 
Ponujamo vam sodobno delovno okolje z veliko mero samostojnosti, 
temeljito in strokovno uvajanje v delo, stimulativno plačilo ter raznoliko 
in odgovorno delo v dinamičnem kolektivu. Delovno razmerje bomo 
sklenili za določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas. 

Če ste pripravljeni sprejeti izziv, nam pošljite prijavo s svojo telefonsko 
številko, življenjepis v tabelarični obliki v slovenskem in nemškem 
(ali angleškem) jeziku, sliko ter potrdila o izobrazbi in dodatnih 
izobraževanjih do 23. februarja 2007 na naslov: 

L id I d . o . o . k . d . . Ž e j e p r i K o m e n d i 100 , 1218 K o m e n d a 

mailto:joga.kranj@siol.net
mailto:info@linda.si
http://www.llp-bled.sl
mailto:narocnine@g-glas.si
http://www.gorenjskiglas.si
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P O L I T I K A Razgledi 

Matej Lahovnik, doma sicer na Koroškem, je leta 2 0 0 4 v prvi volilni enoti kot član stranke LDS kandidiral za 
poslanca v državnem zboru in bil na Gorenjskem tudi izvoljen. Ko je januarja letos izstopil iz stranke in iz 
poslanske skupine LDS, se je pojavilo vprašanje, kako bo kot poslanec deloval sedaj in ali hkrati s stranko zapušča 
tudi Gorenjsko. 

Ze prej sem se odločal po svoji ves 
y * 

M A T E J L A H O V N I K , S A M O S T O J N I P O S L A N E C DRŽAVNEGA ZBORA 

"Srečal sem 
se tudi 

z novim 
županom 

Kranja 
gospodom 
Pemetom, 
s katerim 

se bova 
dogovorila 

tudi za 
sestanek v 
naslednjih 

dneh." 

DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Po izstopu iz LDS ste v Dr-
žavnem zboru neodvisni 
poslanec. Na kakšen način 
delujete, ko v ozadju vašega 
odločanja ni več politične 
stranke? 

"Delujem kot samostojni 
poslanec, pri čemer se je tre-
ba zavedati, da tiidi drugi po-
slanci, ki so člani političnih 
strank, niso dolžni upošteva-
ti navodil političnih strank 
pri odločanju, temveč se mo-
rajo odločati po svojem pre-
pričanju oziroma po svoji ve-
sti. Ustava Republike Slove-
nije je glede tega jasna. Tudi 
v preteklih dveh letih se ne-
kajkrat nisem strinjal s stališ-
čem stranke oziroma poslan-
skega kluba in sem se odločil 
po svoji vesti. Sicer namera-
vam še naprej delovati v od-
boru za gospodarstvo ter v 
odboru za finance in mone-
tarno politiko, ker so pač eko-
nomske teme tiste, ki jih naj-
bolje poznam." 

Izvoljeni ste bili na Gorenj-
skem, gorenjski pokrajinski 
odbor LDS je od vas zahte-
val, da vrnete poslanski 
mandat. Kako odgovarjate 
na »o zahtevo? 

"Izvoljen sem bil na podla-
gi programa, ki sem ga v ve-
liki meri sam napisal, in 
vrednot, ki se pri meni niso 
spremenile. Kar se tiče moje-
ga prebivališča, je enako kot 
takrat, ko sera kandidiral v 
državni zbor. Skladno z 
Ustavo je poslanec predstav-
nik vsega ljudstva in ne 
strankarskih organov. Pri 
delu v državnem zboru sem 
vedno zagovarjal strokov-
nost. Tako bo tudi v prihod-
nje." 

Imate še vedno poslansko 
pisarno na Gorenjskem in 
kontakte z gorenjskimi vo-
livci? 

"Vsak prvi ponedeljek v 
mesecu imam poslansko 
pisamo v Kranju. Pred krat-
kim smo imeli v Kranju 
tudi sestanek poslancev 
državnega zbora, ki smo 
bili izvoljeni na Gorenj-
skem, z namenom, da se 
seznanimo s projekti, ki jih 
je pripravila Regionalna 
razvojna agencija. Ob tej 
priložnosti sem se srečal 
tudi z novim županom Kra-
nja gospodom Peraetom, s 
katerim se bova dogovorila 
tudi za sestanek v nasled-
njih dneh." 

Kaj ste v dveh letih, odkar 
ste poslanec, uspeli v Dr-
žavnem zboru doseči ko-
ristnega za Gorenjsko? 

"Moja naloga kot poslanca 
opozicije je vesten in učin-
kovit nadzor vlade. Verja-
mem, da spadam med tiste 
opozicijske poslance, ki se v 
zvezi s tem dovolj in tudi jas-
no oglašajo. Kar se tiče pri-
dobivanja konkretnih pro-
jektov, pa je treba upoštevati, 
da poslanci opozicije nima-
mo niti približno takšnega 
vpliva na zakonodajno in iz-
vršno oblast, kot jo imajo po-
slanci vladnih strank. V par-
lamentu smo praviloma pre-
glasovani. Upam, da bodo 
vsaj skupni sestanki poslan-
cev državnega zbora, ki smo 
bili izvoljeni na Gorenj-
skem, dobra osnova za to, da 
skupaj, ne glede na strankar-
sko pripadnost, zagovarja-
mo ključne projekte, ki jih 
denimo pripravlja Regional-
na razvojna agencija v Kra-
nju. Mislim pa, da je tudi 
širši javnosti znano, da sem 
bil med tistimi poslanci, ki 
smo najbolj glasno naspro-
tovali tiščanju Gorenjske v 
kohezijsko regijo skupaj z 
Ljubljano. V tej finančni per-
spektivi to sicer še ni usod-

no, menim pa, da na dolgi 
rok za Gorenjsko ni dobro, 
da je v isti kohezijski regiji 
skupaj z Ljubljano." 

Ste že pripravljeni komenti-
rati svoj odstop s podpred-
sedniškega mesta in pozne-
je izstop iz LDS? 

"Vse, kar sem želel javno 
povedati, sem zapisal v od-
stopni izjavi. Nikoli nisem 
pral strankarskega perila v 
javnosti in tega tudi ne na-
meravam početi sedaj, ko 
sem izstopil iz stranke. Svo-
jim nekdanjim strankarskim 
kolegom želim vso srečo." 

Ožigosani 7 S E D M I C A 

MARJETA SMOLNIKAR 

Posebna javnomnenjska 
raziskava Evrobarometra je 
pokazala, da v Sloveniji di-
skriminacijo najbolj občutijo 
invalidi (enainosemdeset od-
stotkov vprašanih), pripadni-
ki romske narodnosti (osem-
deset odstotkov vpraSanih) in 
starejši od petdeset let (sedem-
deset odstotkov vprašanih), 
kar je nad povprečjem Evrop-
ske zveze. Poleg navedenih 
družbenih skupin so v Slove-
niji nadpovprečno nezaželeni 
tudi homoseksualci, nekoliko 
bolj strpni kot drugi evropski 
narodi pa smo do sodržavlja-
nov neavtohtonega narodne-
ga izvora in do drugačne, se 
pravi nekrščanske veroizpove-
di; s pripadniki drugih etnič-
nih skupin v Sloveniji prijate-
ljuje enainšestdeset odstotkov 

vprašanih (v EZ petinpetde-
set), z drugače verujočimi pa 
štiriinšestdeset odstotkov (v 
EZ dvainšestdeset). 

V zgodovini človekove 
družbe verjetno ni obdobja, 
ko ne bi večina na takšen ali 
drugačen način ožigosala 
manjšine oziroma drugačnih 
od večine. Čeprav ni opravič-
ljiva nobena pojavna oblika 
nestrpnosti (ta se vedno Siri 
od znotraj navzven in je 
odraz stanja nezadovoljstva), 
je povsem izkoreniniti dejan-
sko ni mogoče (niti z različni-
mi deklaracijami in priporo-
čili, ne), saj dominira v ego-
centrični naravi vsakega po-
sameznika in družbe ali celo 
države kot celote. Je pa res, da 
lahko politično vodstvo ob 
podpori množičnih občil 

marsikatero obliko družbene 
nestrpnosti, če že ne prepreči, 
pa vsaj omeji. Denimo, ne-
strpnost do Romov, bi bila v 
Sloveniji manjša ali vsaj p 
mejah evropskega povprečja, 
če bi vse dosedanje vlade do-
sledno uveljavljale zakonoda-

jo in odprta vprašanja reševa-
le pravočasno. 

Predvidoma zato, ker seje v 
problematiko romskega vpra-
šanja v Sloveniji (s pomočjo 
varuha človekovih pravic 
Matjaža Hanžka) vključila 
mednarodna javnost, so se 
začele stvari po hitrem po-
stopku premikati in pričako-
vati je, da v naslednji javno-
mnenjski raziskavi Evrobaro-
metra Romi ne bodo več 
udarni objekt slovenske ne-
strpnosti. Do nadaljnjega pa 

obstaja odprto vprašanje ob-
čutka zapostavljenosti invali-
dov in starejših od petdeset let, 
česar Matjaž Hanžek v svoji 
karieri varuha človekovih 
pravic medijsko ni izpostav-
ljal. 

Da se invalidi v slovenski 
družbi čutijo zapostavljene, 
me niti najmanj ne čudi. Žal 

je tako, da invalidi niso zapo-
stavljeni samo na področju 
zaposlovanja ali, bolje rečeno, 
nezaposlovanja, na kar jav-
nost občasno opozarja, tudi 
njihovo zasebno življenje je 
radikalno drugačno od življe-
nja neinvalidov. Kaj, na pri-
mer, pomaga slepemu napis: 
Pozor stopnica ali Delo na 
strehi? Nič. In to je en sam 
samcat primer družbene di-
skriminacije invalidov. 

Zapostavljenosti državlja-
nov, starejših od petdeset let, 
ki so poklicno še dejavni, de-

jansko ni mogoče primeijati s 
težavami invalidov. Na is-
tem, če ne ceh na slabšem, pa 
so v sodobni slovenski družbi 
tisti, ki za večino veljajo za 
stare. Človek pri osemdesetih 
ali devetdesetih letih je kljub 
svoji umski in telesni čilosti iz 
družbenega življenja domala 
povsem izključen. Praviloma 
njihovega mnenja, volje in 
pripravljenosti ne upoštevajo 
ali spoštujejo ne domači ne 
širša družbena skupnost. Izo-
liranost starostnikov je odraz 
krize vrednot, nad katero se 
bo morala družba, ki se stara 
tako hitro kot evropska, prej 
ali slej resno in učinkovito za-
misliti. 
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Žirovski mizarji uresničili 
tridesetletne sanje 
v sredo so v Žireh odprli nove proizvodne prostore delniške družbe M Sora, enota Mizarstvo. 
Investicija je vredna več kot tri milijone evrov, v petih letih pa načrtujejo podvojitev proizvodnje. 

B0Š17AN BOGATAJ 

Žiri - Kako velik dogodek se 
je v sredo odvil v novih pros-
torih družbe M Sora, je kaza-
la polna dvorana z gosti iz 12 
držav, med njimi celo iz Ja-
ponske, in celodnevna zaba-
va z več kot tristo gosti. "Za 
nas je danes velik dan, saj 
uresničujemo dolgoletne sa-
nje. Čeprav je tradicija mi-
zarstva v Žireh zelo dolga, pa 
so bile v preteklosti prisotne 
tudi ideje, da bi ga preprosto 
ukinili. Tennu smo se upirali, 
zato lahko danes tudi odpira-
mo okno v svet sodobne teh-
nologije. Uresničujemo sa-
nje," je na odprtju povedal 
direktor Aleš Dolenc in po-
udaril, da sanje niso dovolj, 
saj je za to treba imeti tudi 
pravo energijo in zdrave te-
melje. "Naša investicija te-
melji na dobrem poslovanju 
zadruge v letih, ko jo je vodi-
la Franfiška Primožič," je de-
jal direktor, njegovim bese-
dam in v zahvalo prejšnji di-
rektorici pa so zaposleni, za-
družniki M Sore, dobavitelji 
in dnigi poslovni partnerji 
gromko zaploskali. Plod do-
brega dela so v sredo kronali 
tudi z dolgoročno pogodbo z 
japonskimi partnerji. 

M Sora, trgovina in proiz-
vodnja, d. d., je eno najmlaj-
ših družb na Gorenjskem, 
saj je bila v sodni register vpi-
sana šele oktobra lani. Kore-
nine zadruge, med ustanovi-
telji najdemo Kmetijsko goz-
darsko zadrugo M Sora in 
zadružnike, pa segajo skoraj 
60 let v preteklost, saj je bila 
leta 1948 ustanovljena Kme-
tijsko nabavna prodajna za-
druga Žiri. Skozi leta se je 
ime, povezovanje in organi-
zacija spreminjala skladno z 
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"Prepotovali smo Evropo, pogledali tudi h konkurenci in se odločili za popolnoma 
avtomatizirano linijo za izdelavo oken." pravi Aleš Dolenc / fom: coraid Kavd« 

družbenimi eksperimenti, 
že kmalu pa so začeli razvija-
ti številne dejavnosti. Tako 
danes odkup mleka in živine 
predstavlja zgolj osem od-
stotkov prihodkov. Danes M 
Soro sestavlja pet prodajaln, 
žaga s sušilnico, veleprodaja 
stavbnega okovja in proiz-
vodnja stavbnega pohištva. 
Enota Stavbno pohištvo, sku-
paj s hčerinsko družbo Nori-
ca, je vodilni specializirani 
ponudnik stavbnega okovja, 
drugih materialov in poliz-
delkov za izdelavo oken in 
vrat. Pred leti so zgradili so-
doben veleprodajni center in 
skladišče, ki že postaja pre-
tesno. 

"Danes odpiramo 2 4 0 0 
kvadratnih metrov proizvod-
nih prostorov in še dodatnih 
600 kvadratnih metrov do-
datnih prostorov v skupni 
vrednosti tri milijone evrov. 
V nove prostore bomo prese-
lili celotno proizvodnjo oken 

M Sora, delo bodo obdržali 
obstoječi delavci. Z njimi na-
črtujemo v prihodnjih petih 
letih podvojiti proizvodnjo," 
nam je v sredo povedala Neja 
Rupnik, direktorica enote 
Mizarstvo. Poleg osnovne in-
vesticije v objekt so v družbi 
veliko pozornosti namenili 

Neja Rupnik, direktorica 
enote Mizarstvo 

Novi objekt v Industrijski ulici je z opremo vred vreden več kot tri milijone evrov. 

še novi opremi. "Že ob grad-
nji novega objekta smo raz-
mišljali tudi o novi proizvod-
nji opremi. Prepotovali smo 
Evropo, pogledali tudi h kon-
kurenci in se odločili za po-
polnoma avtomatizirano li-
nijo za izdelavo oken, druga 
velika naložba pa je bila izbi-
ra sodobne tehnologije za la-
kirnico. Z njo bomo še iz-
boljšali kvaliteto proizvodnje, 
kjer ne bomo zavrgli niti 
kaplje laka. To je pomembno 
tudi z ekološkega vidika," 
pravi Aleš Dolenc. 

Celotna linija je sestavlje-
na z med seboj povezanimi 
stroji, ki opravijo vse potreb-
ne obdelave na posameznem 
lesenem kosu. Ko ta zapusti 
linijo, gre direktno v lakirni-
co. Novi sistem lakiranja 
omogoča zaščito in lakiranje 
posameznih kosov okna in 
ne le okna kot celote. Tako 
bodo v M Sori bistveno iz-
boljšali zaščito okna na sp)0-
jih, saj pri klasičnem lakira-
nju ti spoji niso zaščiteni in 
lahko vlaga sčasoma prodre v 
notranjost spoja in povzroči 
poškodbe. Lakirnica ima tudi 
sistem hitrega sušenja, kar 
dodatno utrdi vse premaze. 
Po končanem testiranju pro-
izvodnje naj bi kompletno 
proizvodnjo s stare lokacije 
preselili do letošnje pomladi. 
Približno polovico investicije 
je družba financirala iz last-
nih sredstev, za drugo po-
lovico so zaprosili za pomoč 
banke. Hkrati so se prijavili 
na objavljene javne razpise 
za razvojno pomoč in poso-
dobitev, zadostili vsem krite-
rijem za dodelitev pomoči, 
vendar bUi zavrnjeni, ker za-
druge niso upravičene do 
razvojnih pomoči. 

KRAN) 

Nagradi Mirku Tušu in Robertu Ličnu 

Revija Manager je pred dnevi podelila nagrado Managerski 
izziv 2007. Nagrada za drzen in prelomen poslovni načrt je 
šla v roke Mirku Tušu, nagrada za najuspešnejše krizno vo-
denje pa je prejel predsednik uprave Steklarna Rogaška Sla-
tina Robert Ličen. Managerski izziv je priznanje za ambici-
oznost in izkaz zaupanja nagrajencema, da bosta zastavlje-
ne načrte tudi izpeljala. Revija Manager bo po podelitvi 
spremljala rezultate izbranih podjetij in po letu dni tudi ob-
javila, kako so se njihovi načrti uresničili. B. B. 

Telekomu ni uspelo na Kosovu 

Mednarodni razpis za izbiro drugega mobilnega operaterja na 
Kosovu se za Telekom Slovenija ni izšel po načrtih. Kosovska 
agencija za telekomunikacije je pred dnevi namreč sporočila, 
da so izbrali konzorcij Kosmocel, ki je v domači ter italijansko-
ameriški lasti. Telekom je na razpisu sodeloval s hčerinsko 
družbo lpko.net, ki ima na Kosovu licenco za opravljanje fiks-
ne telefonije ter dovoljenja za širokopasovne in kabelske storit-
ve. Telekom bo morda sprožil revizijski postopek. B. B. 

Za logotip dvesto t isoč evrov 

Vlada se je ta teden seznanila z novim sloganom in logoti-
pom I feel sLOVEnia. Medtem ko so slogan sprejeli, pa so 
logotip zavrnili in uradu vlade za informiranje naložili, da 
pridobi celostno grafično podobo za slogan. Gregor Kraje, 
direktor urada, pa je povedal, da so v zadnjih mesecih opra-
vili testiranja obeh rešitev v domači in tuji javnosti, javnost 
je slogan sprejela precej bolje kot logotip, zato slogan ostaja 
aktualen, urad pa bo objavil javni razpis za izdelavo celostne 
grafične podobe za slogan Slovenije. Vreden bo približno 
dvesto tisoč evrov. B. B. 

stnnouanjiki 
L O N d.dL Kror̂  

Intormodie: 
04/2MO-777, 

www.lon.sl 
krediti d.25.e. 

sodelavce v Kranju! 
BODITE NAM PODOBNI: 
• kreativni in iznajdljivi • odgovorni in natan6ii 
• imejte vizijo • željni novih znanj 
ŠTUDENTA za r»dno pomoj ter 
REFERENTA PRODAJE turistKnih aranimajev 
• vsaj v. stopnja izobrazbe 

(zaželene delovne izkuSnje v agenciji) 
• znanje nem£l<ega in angleškega jezika 

pn̂alft̂emo fujkasm̂  do 1&ZJ007 nsshMftnt nt: 
Turistiina agendja Sonlak. Glavni trg 17. 2000 Manbon 
s pripisom: (Wo, 

SONČEK TUi potov«frU c«n(«r 

M E K O N L O K A D . O . O . 
Podlubnik 253, 4220 Škofja Loka 

tel.: 04 51 50 590 
in fo@mekon- loka . s i 
vvvm.mekon-ioka.s i 

JEZIKOVNI TEČAJI 
• Ang lešč ina » N e m š č i n a • i ta l i j anšč ina 

•Španšč ina »F rancošč ina »Rušč ina 
•S lovenšč ina •Lat inšč ina •Hrvašč ina 

TEČAJI ZA PROSTI ČAS 
• M o z a i k • K l ek l j an j e • N a k i t 

• K e r a m i k a • R isan je • S l i kan j e 
• Pos l i k a va s tek la , svile,... 

RAČUNALNIŠKI TEČAJI 
• W i n d o w s • W o r d • Excel • P o w e r Po int 

dijake 
študente 
odrasle 

upokojence 

KDAJ? 
Prieetki od 

12. februarja 
dalje. 

Na voljo je 
več kot 200 

različnih 
terminov. 

No voljo 90 zojetn) 
in nodoljevolni 

leioj) ( od 1. do 7. 
stopnje ulrjevanfe 

iolske snovi, 
pripravo nn moluro. 
Individualni pouk, 

tečaji zo zoicljučene 
skupino. 

mailto:tefan.zargi@g-glas.si
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Proti povečanju 
zdravstvenega prispevka 
C V E T O ZAPLOTNIK 

Ljubljana - Predsednik kme-
tijsko gozdarske zbornice 
Peter Vrisk je v torek minis-
tru za zdravje Andreju Bru-
čanu predstavil stališča 
zbornice do predlaganih 
sprememb zakona o zdrav-
stvenem varstvu in zdrav-
stvenem zavarovanju. Po 
predlaganem zakonu naj bi 
kmetje, ki opravljajo kmetij-
sko dejavnost kot edini ali 
glavni poklic, plačevali 
zdravstveni prispevek od do-
hodninske osnove pod ena-
kimi pogoji kot samostojni 
podjetniki. V zbornici ugo-
tavljajo, da bi se višina pri-
spevka za nekatere skupine 

kmetov povečala skoraj za 
trikrat, sprememba pa naj bi 
najbolj prizadela kmete, ki 
so se prostovoljno vključili v 
obvezno pokojninsko in in-
validsko zavarovanje. "Na 
bistveno povečanje osnove 
za plačilo prispevkov ne mo-
remo pristati, saj knjigovod-
ski podatki kažejo, da mno-
ge kmetije poslujejo nega-
tivno," je dejal Peter Vrisk in 
napovedal za prihodnji te-
den sejo zborničnega stro-
kovnega odbora za socialne 
zadeve, na kateri bodo pred-
stavnikom ministrstva za 
zdravje poskušali dokazati, 
da se prispevki za zdravstve-
no zavarovanje ne morejo in 
ne smejo povečati. 

ŠKOF)A LOKA 

U s p o s a b l j a n j e z a v a r n o d e l o na kmet i j i 

Zakon o varnosti in zdravju pri delu določa, da morajo biti 
za varno delo na kmetiji usposobljeni vsi, ki jim delo na 
kmetiji pomeni edino dejavnost in so obvezno ali prosto-
voljno pokojninsko in invalidsko zavarovani kot kmetje. 
Usposabljanje je treba "osvežiti" na vsaki dve leti. V ško^e-
loškl kmetijski svetovalni službi bodo obnovitveni tečaj pri-
pravili v ponedeljek ob 9. in ob 15. uri v gasilskem domu na 
Trati, vsak udeleženec bo po uspešno opravljenem testu 
prejel potrdilo o usposobljenosti. Cena tečaja je skupaj z 
davkom na dodano vrednost sedemnajst evrov (4.074 tolar-
jev), za drugega udeleženca z iste kmetije pa osem evrov 
(1.917 tolarjev). C. Z. 

BLED 

Predavanje o semenskih sortah krompirja 

v predavalnici Kmetijsko gozdarske zadruge Gozd Bled bo v 
torek ob 10. uri predavanje o semenskih sortah krompirja. 
Predaval bo priznani strokovnjak Andrej Lukan. C. Z. 

TEHNIŠKI 
ŠOLSKI 
CENTER 
KRANJ 
ZA POKL ICE 
PR IHODNOST I 

R A Z P I S 
ZA PRIDOBITEV NAZIVA 

PREDAVATELJ/-ICA V IŠ JE ŠOLE 
ZA PROGRAM 

MEHATRONIKA (VI. stopnja) 

za naslednja predmetna področja: 
strokovna terminologija v tujem jeziku 
(angleški in nemški jezik), poslovno 
sporazumevanje in vodenje, ekonomika 
in menedžment podjetij, varnost in 
zdravje pri delu ter varovanje okolja, 
tehniški predpisi in projektiranje, elek-
tromehanski elementi in sistemi, meha-
tronika 1 in 2, robotski sistemi, računal-
niško podprte tehnologije, informacij-
ske tehnologije, komunikacijske tehno-
logije. programiranje. merit\/e v meha-
troniki, praktično izobraževanje. 

Skladno z 92. členom Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (UL RS. št. 98/05. 129/06), s 33. in 
34. členom Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (UL RS, 
št. 86/04) bo naziv predavatelj/-ica višje šole podeljen kandi-
datu/kandidatki, ki izpolnjuje predpisane pogoje glede izobra-
zbe skladno s Pravilnikom o izobrazbi predavateljev in drugih 
Strokovnih delavcev vvišješolskem študijskem programu Meha-
tronika (UL RS, št. 101/04) in najmanj tri leta delovnih izkušenj 
ter vidne dosežke na svojem strokovnem področju skladno z 
Merili za določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju za 
pridobitev naziva predavatelj višje šole (UL RS št. 20/06). 

Prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošlji-
te v 8 dneh od objave na naslov: Tehniški šolski center Kranj, 
Višja strokovna šola, Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj, 
s pripisom "Prijava na razpis za pridobitev naziva predava-
telj/-ica višje šole". 
Za podrobnejše informacije lahko pokličete po telefonu: 
04/2804 042. 

Krava Roža ima četverčke 
Malo je kmetij, ki bi v enem popoldnevu podvojile stalež govedi. Prav to se je zgodilo na Zeienarjevi 
krretiji v Spodnjem Podjelju. Njihova krava Roža je povrgla četverčke in povečala število repov 
v hlevu s štiri na osem. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Spodnje Podjelje - Ko je Jan-
ko Korošec, gospodar na Ze-
ienarjevi kmetiji, v ponede-
ljek, 22. januarja, okrog pol-
dneva prišel iz službe, je nji-
hova sedemletna krava, kri-
žanka med simentalcem in 
ciko, že sama telila prvega 

ven štrlel še en par nog. Cet-
verčki - en bikec in tri telič-
ke! V Bohinju jih ne pomni-
jo, tudi sicer so redki, zelo 
malo je primerov, da vsi pre-
živijo. 

"Krava je bila v času brejo-
sti zelo vampasta. Mislil sem 
si: to bo pa spet eno veliko 
tele," pravi Janko, očitno za-

pridobil na teži deset kilo-
gramov in tudi "sestrice" 
niso za njim dosti zaostale. 
Zeienarjevi dobro skrbijo za 
kravo, prvič doslej ji pri krm-
ljenju dodajajo tudi močna 
krmila. Teličke spuščajo k 
njej po trikrat na ^ n , doda-
jajo jim še raztopino mleka v 
prahu. 

dolini in nato še na Velem 
polju. 

Zelenarjeva kmetija je 
manjša, obsega okrog pet 
hektarjev kmetijskih zem-
ljišč in hektar gozda. Rovta v 
Konjski dolini in Klemenjeki 
nad Pokrovcem kosijo še na 
roke. Redijo goveda, doslej 
so jih imeli največ štiri, ter 

Janko Korošec 

telička. Potem so se dogodki 
v hlevu odvijali kot v kakem 
napetem filmu. Okrog treh 
popoldne se je na svet "sko-
bacal" drugi teliček, ob štirih 
še tretji. Ko je Janko potem 
šel pogledat, ali je z njihovi-
mi trojčki vse v redu, ni mo-
gel verjeti, ali vidi prav: iz 
varne kravje "posteljice" je 

ČetverčkI - bikec Veselko In teličke Neva, Nimfa in Srečka 

dovoljen, da so njihovi čet-
verčki tudi po več kot dveh 
tednih zdravi in razposajeni 
in da se tudi sicer dobro raz-
vijajo. Ko so jih drugi dan po 
telitvi stehtali, je bikec imel 
23 kilogramov, ena telička 
22 kilogramov, ostali dve po 
20 - skupno torej 85 kilogra-
mov. Bikec je v dveh tednih 

In kaj bodo naredili s telič-
ki.' "Najraje bi jih obdržali, a 
za to nimamo dovolj prosto-
ra. Še približno mesec dni 
jih bomo imeli, potem bomo 
dva prodali," pravi Janko in 
poudarja, da s telitvijo verjet-
no ni bilo nobenih težav, ker 
je bila Roža vse lansko pole-
tje na paši, najprej v Konjski 

pet ali šest ovc, že deset let 
oddajajo turistom apartma. 
"Od kmetijstva ni veliko do-
hodka. delamo predvsem 
zato, da bo Pr' Zelenarju še 
naprej zeleno," se pošali Jan-
ko, ki dela v bohinjskem 
podjetju Filbo in je tik pred 
upokojitvijo. Žena Vera pa je 
že upokojena. 

Zbornica nasprotuje znižanju plačil 
v kmetijsko gozdarski zbornici nasprotujejo znižanju plačil za kmetijsko okoljske ukrepe in za 
območja z omejenimi možnostmi za kmetijstvo. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Ljubljana - "Pri pregledu 
ukrepov, ki jih predvidevata 
predlagani uredbi o plačilih 
za kmetijsko okoljske ukrepe 
iz programa razvoja podeže-
lja 2004-2006 v letih 2007-
2 0 1 0 in o plačilih za ukrepe 
2. osi iz programa razvoja 
podeželja 2007-2013 , smo 
ugotovili, da ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano bistveno znižuje 
sredstva za nekatere ukrepe 
Slovenskega kmetijsko okolj-

skega programa (Skop) in 
Kmetijsko okoljskega pro-
grama (Kop)," je na nedavni 
novinarski konferenci dejal 
namestnik vodje zbomične-
ga sektorja za kmetijsko sve-
tovanje Tomaž C6r in dodal, 
da predlagani uredbi omogo-
čata ministru še dodatno 
spreminjanje (zniževanje) 
plačil. V zbornici temu na-
sprotujejo, prav tako tudi 
zniževanju plačil za območja 
z omejenimi možnostmi za 
kmetijsko dejavnost. Na mi-
nistrstvu za kmetijstvo, goz-

darstvo in prehrano pojas-
njujejo, da je višina plačil za 
kmetijsko okoljske ukrepe za 
obdobje 2007-2013 predlaga-
na na podlagi izračunov Fa-
kultete za kmetijstvo v Mari-
boru, uredbe Evropske unije 
o najvišji višini plačil in raz-
položljivega denarja. Izraču-
ni so narejeni na dnigačnih 
osnovah, kot so bili za Pro-
gram razvoja podeželja 
2004-2006, kar je posledica 
uredbe Evropske unije pa 
tudi natančnejšega razlikova-
nja med običajnim načinom 

pridelave in večjimi zahteva-
mi pri kmetijsko okoljskih 
ukrepih. Razlika je tudi ta, da 
za novo programsko obdobje 
veljajo pri kmetovanju vse 
zahteve iz navzkrižne sklad-
nosti, to je dosledno izvaja-
nje okoljskih in drugih stan-
dardov. Kmetijsko okoljski 
ukrepi, kot so ohranjanje ko-
lobarja, ozelenitev njivskih 
površin in integrirano polje-
delstvo, so prav zaradi dru-
gačnih izhodišč tudi drugače 
ovrednoteni kot v prejSnjem 
programskem obdobju. 

CERKL)E, NAKLO, KRAN), BREZJE 

O spremembah davčne zakonodaje 

Kmetijska svetovalna služba vabi na predavanja o spremem-
bah davčne zakonodaje za kmetijstvo. Predavanja bodo v po-
nedeljek ob 10. uri v prostorih kmetijske zadruge v Cerkljah, v 
torek ob io. uri v zadružnih prostorih v Naklem, v sredo ob 
9.30 v Domu krajanov na Brezjah in naslednji petek, 16. febru-
arja, ob 9. uri še v prostorih KGZ Sloga na Primskovem. Pre-
davala bo mag. Olga Oblak, specialistka za agrarno ekonomi-
ko v Kmetijsko gozdarskem zavodu Kranj. C. Z. 

POLjANE, Ž IRI , ŠKOFJA LOKA, ŽELEZNIK I 

Izvajanje zahtev navzkrižne skladnosti 

Kmetije morajo za pridobitev neposrednih plačil (subvencij) 
izpolnjevati zahteve t.i. navzkrižne skladnosti. Kmetijska sve-
tovalna služba bo o tem pripravila več predavanj. V torek ob 
9. uri bo v kulturnem domu v Poljanah in ob 15. uri v dvora-
ni DPD Svoboda v Žireh, v sredo ob 9. uri v gasilskem domu 
na Trati in naslednji petek (16. februarja) ob 9. uri še v kul-
turnem domu v Železnikih. Predavala bosta Marija Kalan in 
Franci Pavlin iz Kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj. C. Z. 
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Evro v besedi in sliki 
Na likovnem in literarnem natečaju "Nasvidenje tolar, pozdravljen evro!" sta se izkazala učenca 
kranjskogorske osnovne šole Danaja Mertelj in Peter Tempfer. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Ljubljana - V sredo je bilo še 
sklepno dejanje uvedbe evra 
v Sloveniji. Vlada je na seji 
sprejela poročilo o prehodu 
na evro. Banka Slovenije in 
vladni urad za informiranje 
pa sta razglasila rezultate li-
kovnega in literarnega nate-
čaja za osnovnošolce z na-
slovom "Nasvidenje tolar, 
pozdravljen evro!". Poročilo 
odbora za tehnične priprave 
na uvedbo evra, ki sta ga vo-
dila ministrstvo za finance 

in Banka Slovenije, ugotav-
lja, da je zamenjava tolarja 
za evro potekala po načrtih 
in brez večjih težav, posa-
mezne motnje, ki vsebinsko 
niso vplivale na zamenjavo, 
pa so hitro odpravili. Zadnje 
dejanje osnovnošolskega na-
tečaja pa je bilo v sredo v 
prostorih Banke Slovenije, 
kjer sta Samo Nučič, na-
mestnik guvernerja Banke 
Slovenije, in Alenka Pavlo-
vec z ministrstva za šolstvo 
in šport avtorjem najboljših 
literarnih in likovnih del po-

delila nagrade in priznanja. 
Na literarnem natečaju, na 
katerem so s prispevki sode-
lovali učenci od sedmega do 
devetega razreda osnovne 
šole, je prvo nagrado prejela 
Danaja Mertelj, učenka de-
vetega razreda Osnovne šole 
Josipa Vandota Kranjska 
Gora. "Vse od nekod pripla-
va in se zlije,/ kot ura, kot 
srce - vedno znova bije,/ a ne 
mine - le nekje se ustavi.../ 
Danes tolar. A že evro se po-
javi davi: drugačen vonj pa-
pirja vsakega drugače gane. 

tolar, evro - Prešeren ostane 
in obstane," je zapisala v 
kratki pesmi z naslovom 
Obstati. Na likovnem nate-
čaju, ki je bil namenjen 
učencein od prvega do šeste-
ga razreda, je priznanje za 
uvrstitev od četrtega do dese-
tega mesta prejel tudi Peter 
Tempfer iz petega razreda 
kranjskogorske osnovne 
šole. Strokovna komisija, ki 
je izbrala najboljše izdelke, 
ni imela lahkega dela, saj je 
izbirala med 1.749 likovnimi 
in 436 literarnimi deli. 

Občutno povečali bilančno vsoto 
Hypo Alpe-Adria-Bank je lani presegla načrtovane rezultate in je na dobri poti, da uresniči dolgoročni 
načrt - uvrstitev med pet največjih bank v Sloveniji. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Ljubljana - Banka, ki ima na 
Gorenjskem poslovni enoti v 
Kranju in v Domžalah, je 
lani po nerevidiranih poda-
tkih povečala bilančno vsoto 
za 34 odstotkov oz. bistveno 
bolj, kot so jo v povprečju 
banke v Sloveniji, ki izkazu-
jejo 15-odstotni porast. Z 1,13 
milijarde evrov bilančne vso-
te in 3,5-odstotaim tržnim 

deležem se uvršča med deset 
največjih bank v Sloveniji. 
Poslovni izid iz rednega po-
slovanja je od predlanskih 
3,9 milijona evrov povečala 
na lanskih 8,9 milijona, čisti 
poslovni izid pa s 3,2 na 6,5 
milijona evrov. 

Pri kreditih, katerih vred-
nost je ob koncu lanskega leta 
dosegla 892,2 milijona evrov, 
je dosegla nadpovprečno, 41-
odstotno povečanje. Kreditira-

nje prebivalstva je v primerja-
vi z letom prej povečala za 56 
odstotkov, pri posojilih pod-
jetjem je dosegla 36-odstotni 
porast Vrednost posojil pre-
bivalstvu je ob koncu leta zna-
šala 229,4 milijona evrov, od 
tega je bilo kar 91 odstotkov 
dolgoročnih, pretežno stano-
vanjskih posojil, pri katerih 
dosega banka v slovenskem 
bančnem prostoru že 11-
odstotni tržni delež. 

Banka, ki je del finančne 
skupine Hypo Group Alpe 
Adria, se je lani tudi kadrov-
sko okrepila in je ob koncu 
leta štela 273 zaposlenih, kar 
je 35 več kot leto prej. Vzpo-
redno z uspešnim poslova-
njem širi tudi poslovno mre-
žo, v sredo je na Ptuju odpr-
la že dvanajsto poslovalnico v 
Sloveniji, letos pa bo odprla 
še tri - v Velenju, Trbovljah 
in že tretjo v Ljubljani. 

LJU8L)ANA 

Best o f Best zavarovalnice Wiener Stadtische 

Zavarovalnica Wiener Stadtische je januarja dopolnila svojo 
ponudbo z novim življenjskim zavarovanjem Best of Best. 
Kot poudarjajo v ljubljanski podružnici zavarovalnice, je 
novo življenjsko zavarovanje posebna obveznica, ki sta jo 
skupaj pripravili Wiener Stadtische in Erste Bank. Vezano je 
na priznane svetovne delniške indekse Euro StO)(x 50 (delni-
ce največjih podjetij evrskega območja), Standard &, Poor's 
500 (delnice 500 najboljših ameriških podjetij) FTSE loo 
(britanski finančni trg) in Nikkei 225 (delniški indeks tokij-
ske borze) in zagotavlja zavarovancem vrednost premože-
nja naložbenega produkta ali eno od treh jamstev. Ob doži-
vetju jim jamči izplačilo vsaj 115 odstotkov vplačanega kapi-
tala ali vsaj 80 odstotkov najvišje vsakoletne vrednosti ob-
veznice v celotnem obdobju trajanja zavarovanja. V prime-
ru smrti se vplačani kapital izplača upravičencu, ob nezgod-
ni smrti pa se mu izplača 150 odstotkov vplačila. Zavaroval-
na doba je dvanajst let, najnižji znesek vplačila je 3.000 ev-
rov (718.920 tolarjev), vplačila pa sprejemajo do 30. junija 
oz. do zapolnitve predvidene kvote. C. Z. 

LJUBLJANA 

Zavarovanje plačilnih kartic in osebnih stvari 

SKB banka v sodelovanju z Zavarovalnico Tilia omogoča svo-
jim strankam zavarovanje plačilnih kartic in osebnih pred-
metov za primere kraje ali zlorabe. Paket Zavarovanje kartic 
plus vključuje zavarovanje za primer nepooblaščenih dvigov 
gotovine in opravljenih plačil z ukradeno ali izgubljeno karti-
co, za krajo predhodno dvignjene gotovine ter za krajo aH iz-
gubo osebnih predmetov, ključev, ročne torbice ali torbe ter 
stroškov klicev z mobilnega telefona, ukradenega ali izgub-
ljenega skupaj z zavarovanimi plačilnimi karticami. Zavaro-
vanje je namenjeno vsem lastnikom ter pooblaščencem 
osebnih računov v SKB banki. Letni strošek zavarovanja zna-
ša deset evrov. C. Z. 

LjUBgANA 

Nižja provizija za varčevanje v skladih 

Raiffeisen Krekova banka, ki že dve leti in pol trži investicij-
ske sklade sestrske družbe Raiffeisen Capital Management, 
je s ponedeljkom uvedla posebne ugodnosti za dosedanje 
varčevalce v skladih. Vlagateljem, ki imajo v skladih več kot 
10.000 evrov, je provizijo za vsa nadaljnja plačila znižala za 
četrtino, vlagateljem z več kot 30.000 evri pa za polovico. 
Popust velja ne glede na višino novega plačila. C. Z. 

PRE JEU S M O 

Avtobusni 
prevozi, 
Sterbenc 
Andrej s.p. 

v nadaljevanju podajamo 
odgovor na pismo Avtobusni 
prevozi, Šterbenc, kije bilo 
objavljeno v Gorenjskem gla-
su, št. 10, dne 2. februarja 
2007, na strani 21. Prosimo 
za njegovo objavo, kot sledi: 

Vzpostavljen sistem redne-
ga plačevanja zapadlih ne-
spornih terjatev v družbi 
SGP Tehnik, d. d., učinkovi-
to izvajamo od septembra 
Z006. V primeru podjetja 
Avtobusni prevozi, Šterbenc 
Andrej s.p. pa gre z vidika 
družbe SGP Tehnik, d. d., 
za sporno terjatev. 

Na sedežu družbe SGP 
Tehnik, d. d., smo imeli eno 
pogodbo o prevozu delavcev, 
sklenjeno leta 2005 med 
SGP Tehnik, d. d., in Avto-
busnimi prevozi Šterbenc 
Andrej s.p. Pri pregledu pre-

jetih račurxov smo ugotovili, 
da le-ti vsebujejo drugačne 
cene od pogodbeno dogovor-

jene. Ko smo gospoda Šter-
benca prosili za pojasnilo, 
nam je dostavil aneks, ki ga 
v družbi SGP Tehnik, d. d., 
do tedaj nismo imeli. Tudi 
cena iz aneksa se ni ujemala 
z dejansko zaračunanimi 
cenami. Katera pogodba je 
prava in kateri znesek je 
pravi, se z g. Šterbencem do 
danes nikakor nismo uspeli 
dogovoriti. 

Prav tako pojasnjujemo, 
da g. Rjaveč, ki ga g. Šter-
benc navaja v pismu, ni za-
poslen v družbi SGP Teh-
nik, d. d., zato ne vemo, s 
kom g. Šterbenc v družbi 
SGP Tehnik, d. d., komuni-
cira. 

Glede na to, da družba 
SGP Tehnik, d. d., zaposlu-

je skoraj štiristo ljudi in da 
so se v preteklem letu zgodile 
obsežnejše kadrovske spre-
membe in reorganizacije, 
novo poslovodstvo družbe ne 
more dopuščati, da bi poslo-
vanje potekalo izključno na 
podlagi ustnih dogovorov z 
ljudmi, ki so družbo SGP 
Tehnik, d. d., že zapustili. 

Vsekakor pa poudaijamo, 
da se novo poslovodstvo 
družbe SGP Tehnik, d. d., 

trudi za konstruktivno reše-
vanje vseh problemov, tudi 
takih, ki segajo v bližnjo in 
daljno preteklost! 

S G P T E H N I K , D. D. 

Odnosi z javnostmi 

Še enkrat: 
Jože ne more 
iz svoje kože 

v zvezi s problematiko 
športa v MOK sta bila dva 
pomembnejša sestanka pred-
stavnikov kakovostnega in vr-
hunskega športa. Na prvem 
so se predstavniki klubov 
zbrali z namenom, da uredi-
jo status profesionalnih tre-
nerjev, na zadnjem pa so 
sprejeli pobudo za ustanovi-
tev Zveze športnih organiza-
cij Kranj. Udeleženci so se 
glede na vsebino sestankov 
razdelili na dva dela. En del 

je predstavljal predstavnik 
NK Triglav 2000, Miran Šu-
bic, drugega pa ostali pred-
stavniki klubov. Že prvi sesta-
nek ni potekal v duhu kon-
struktivnega dialoga, saj je 
Miran Šubic ostale udeležen-

ce označil za "Marijino 
družbo", na drugem pa je z 
veliko mero nestrpnosti od-
stranjeval s sestanka povab-
ljenega v.d. direktorja Zavo-
da za šport Jožeta Jenšterle-
ta. 

Kot avtor "Analizefinanci-
ranja izvajalcev programa 
športa v Mestni občini Kranj 
za obdobje 2000 - 2006" sem 
udeležencem predstavil doku-
mentirane ugotovitve. Za 
osnovo izdelane analize sem 
vzel podatke iz proračuna 
MOK 2000-2006 in poslovna 
poročila Zavoda za šport 
Kranj v letih 2003, 2004 in 
2005. Če so podatki v teh do-
kumentih lažni, potem ima 
Šubic prav in Je dokument 
manipulacija. Ker pa izha-

jam iz dejstva verodostojnosti 
podatkov, sta nesporni pred-
vsem dve ugotovitvi: realni 
padec dotacij društvom za 50 
odstotkov v zadnjih sedmih 
letih, vrednost koriščenih ur 
petih klubov na centralnih 
objektih pa je v treh zadnjih 
letih porasla kar za 102 od-
stotka. V analizi, ki so jo 
sprejeli udeleženci, je tudi 
sklep, da je treba sistem raz-
deljevanja "brezplačnih ur" 
odpraviti. Torej si nisem ni-
česar izmislil. Razmisleka 
vreden pa je tudi podatek, da 

je NK Triglav 2000 lani rea-
liziral uporabo športnih ob-
jektov v višini 25,1 mio SIT, 
dovoljenje pa je imel s strani 
občine za 16,7 mio SIT. De-
bela laž je, da je M, Šubic 
"ostro kritiziral Javomikovo 
interpretacijo razdelitve sred-
stev za šport." Če bi bilo to 
res, bi se zanesljivo razvila 
zelo polemična razprava. 

Skakalci SK Triglav krepko 
plačujejo uporabo skakalnic 
na Gorenji Savi. Starši tek-
movalcev, razen reprezentan-
tov, morajo opraviti sezoni 
370 prostovoljnih ur pri vzdr-
ževanju in obnovi skakalnic 
ter organizacij tekmovanj. 
Vrednost tega prispevka zna-
ša letno okoli 15 mio SIT. V 
izgradnjo iio-metrske skakal-
nice pa je SK Trigiav vložil 
165 mio SIT sponzorskih in 
donatorskih sredstev in naj-
manj za 35 mio SIT prosto-
voljnega dela članov kluba. 
Zato je žaljiva trditev, da 
"skakalci ne plačujejo niti 
centa za opravljene skoke". 

V času "avtokratskega žu-
panovanja" (Vitomir Gros) 
je NK Triglav prejel iz prora-
čunskih rezerv u.i mio SIT. 
SK Triglav pa 5,8 mio. Torej 

je bil "curek usmerjen" moč-
no 1» nogometni klub. Izgrad-
nja Državnega panožnega 

nordijskega centra Kranj je 
znašala 870 mio SIT, od 
tega je MOK prispevala manj 
kot 25 odstotkov (21} mio 
SIT). Šubic pa permanentno 
navaja (16 člankov v Dnevni-
ku ), daje bila ta "milijardna 
investicija" na bremenu 
MOK. Kdo torej manipulira 
z javnostjo? M. Šubicu so v 
veliko napoto razni Hvastiji, 
Polerun, Jenšterleti, Javomiki 
in drugi. Njegov trud, da bi se 
na njegov "ukaz" umaknili 
iz športne sfere, je povsem za-
man. Tudi Jože Javomik, 
predsednik SK Triglav 20 let 
(in ne pol stoletja, kot trdi 
Šubic), se bo sam odločil, 
kdaj bo odšel v "športno pen-
zijo". 

Za zaključek pa samo še 
tole: Če želimo dobro celotne-
mu kranjskemu športu, je po-
trebno sistem uporabe cen-
tralnih objektov spremeniti, 
dvigniti dotacije društvom na 
realno vrednost i/ primerjavi 
z letom 2000 in z Zvezo 
športnih društev poenotiti 
skupno stališče do organov in 
uprave MOK. 

JOŽE J A V O S N I K , 

predsednik 
SK Triglav Kranj 

mailto:cveto.zaplotnik@g-glas.si
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Janez Rozman s.p. - Rozman bus, Lancovo 91,4240 Radovljica 
Tel.: 04/5J15 249, Fax: 04/53 » 4 230 
TRST 3. 3.; MADŽARSKE TOPL ICE - PUSTOVANJE 15. 2. do iS . 2.. 
5. 3. do 1 1 . 3., 2 9 . 3. do 1 . 4.; LENTI 3 1 . 3. 
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PRIREDITVE 
v knjižnicah za otroke 
Koroška Bela - Iz knjižnice na Koroški Beli vabijo na ustvar-
jalno delavnico v torek, 13. februarja, od i6. do 17.30. 

Dan godle 
Šenčur - Turistično društvo Šenčur jutri, v soboto, 10. feb-
ruarja, vabi na Dan godle. Godlo s krompirjem v oblicah, ki 
je šenčurska tradicionalna jed, boste lahko pokusili med io. 
in 15. uro v klubski sobi Turističnega društva Šenčur (nad 
okrepčevalnico Alo alo). 

Pravljične urice 
Bitnje - V novem letu so v KUD Bitnje zopet začeli s 
pravljičnimi uricami. Vabijo male in velike, ki radi berete, 
poslušate, se pogovarjate ali ustvarjate na temo pravljic. 
Dobivali se boste vsak drugi četrtek ob 17. uri v Gasilskem 
domu Bitnje, z začetkom 15. februarja 2007. Urice trajajo 30 
minut, njihovo obiskovanje pa je brezplačno. 

Zimski semenj 
Kranj - Turistično društvo Kranj prireja jutri, v soboto, 10. feb-
ruarja, Zimski semenj. Prireditev bo potekala v starem delu 
mesta Kranj, na Glavnem trgu pri vodnjaku, od 8. do 13. ure. 

Literarni večer 
Koroška Bela - V dvorani Kulturnega hrama se bo jutri, v 
soboto, ob 18.30 začel literarni večer z dr. Ireno Avsenik 
Nabergoj ter temo Ljubezen in krivda Ivana Cankarja. 

Predstavitev dvojezične knjige 
Škofja Loka - Danes, v petek, se bo ob 19. uri v Galeriji 
Franceta Miheliča v škofjeloški Kašči začela predstavitev 
dvojezične knjige Mostovi med Dravo in Savo. Prireditev je 
posvečena slovenskemu kulturnemu prazniku. 

Tretja tekma v agilityju 
Železniki - Tretja tekma v agilityju za državno prvenstvo Eu-
kanuba bo potekala jutri, v soboto, od 9. do 17. ure v Šport-
ni dvorani v Železnikih. Tekmo prireja Kinološko društvo 
Škofja Loka-Železniki. 

IZLETI 
Turni smuk na Mrežce 
Tržič - Planinsko društvo Tržič vabi v soboto, 17. februarja, na turni 
smuk na Mrežce (1965 m). Odhod ob 7. uri izpred OŠ Tržič. Prijave 
in informacije po tel. 5971 536 do četrtka, 15. februarja. 

Pohod na Rašico 
Šenčur - Pohodniška sekcija Društva upokojencev Šenčur 
vabi člane v soboto, 17. februarja, na pohod na Rašico (Vrh 
Staneta Kosca). Odhod z avtobusom ob 8. uri Iz Šenčurja. 
Skupne hoje bo 3 do 4 ure. Prijavite se po telefonu št. 25 31 
591 do srede, 14. februarja. 

OBVESTILA 
Krvodajalska akcija 
Kamnik - Rdeči križ Slovenije obvešča, da bo krvodajalska 
akcija v kulturnem domu v Kamniku potekala v torek in sre-
do, 13. in 14. februarja. 

Kranj - Klub študentov Kranj v sodelovanju z območno eno-
to Rdečega kriza Kranj organizira krvodajalsko akcijo, ki bo 
potekala v torek, 13. februarja, v Ljubljani. 

Hura prosti čas 
Železniki - Športno društvo Železniki vabi osnovnošolske 
otroke, da se med zimskimi počitnicami, od 19. do 23. feb-
ruarja, udeležijo akcije Hura prosti čas, ki bo potekala v telo-
vadnici OŠ Železniki. Organizirana vadba je brezplačna. Vse 
dodatne informacije lahko dobite po tel.: 040/435 561. 

Brezplačno plavanje med počitnicami 
Radovljica - V času zimskih počitnic Plavalni klub Žito 
Gorenjka Radovljica vabi osnovnošolce na brezplačno pla-
vanje v Pokriti olimpijski bazen v Radovljico, od ponedeljka, 

19. februarja, do petka, 23. februarja, od 10. do 12. ure. Va-
ditelj plavanja bo med 10. in 12. uro organiziral igre v vodi, 
mini vaterpolo, vodno košarko in plavanje, za varnost otrok 
bo skrbel reševalec iz vode. 

P R O S T A D E L A ŠTUDENTJE,DIJAKI 
www.ms-kranj^i 

tffMmbanv« ' -I «««.C»t«vAtMU S. VM ] 
Psihoedukacijska skupina Humane 
Kranj - Humana Združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje vabi svojce oseb s težavami v duševnem zdravju na 
psihoedukacijsko skupino, ki bo v torek, 13. februarja, ob 
16.30 v društveni pisarni v Kranju, Oldhamska cesta 14 (pri 
Vodovodnenn stolpu). Skupino bo vodila dr. med. Daša Tro-
ha, specialistka psihiatrije. 

Tečaj iz fitomedicine 
Radovljica - Trgovina Domačija, Globoko 2a, 16. februarja 
ob 15. uri v njihovih prostorih organizira tečaj iz fitomedi-
cine. Prijave po tel.: 04/530-9494. 

PREDAVANJE 
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:Teht-
nica pravičnosti. Predaval bo Gorazd Novak. Vstopnine ni. 

Zaupanje v zakonu 
Kranj - Zakonski in družinski inštitut Krog organizira večer s 
temo Zaupanje v zakonu v ponedeljek, 12. februarja, ob 18. uri v 
Gimnaziji Kranj. Predavala bo dipl. psih. Janja Frelih Gorjanc, 
spec. zakonske in družinske terapije, s sodelavci. Vstop je prost. 

PREDSTAVE 
Podnajemnik 
Križe - Kulturno društvo Kruh Križe bo jutri, v soboto, ob 19. 
uri v Kulturnem domu v Križah premierno uprizorilo 
komedijo Vinka Moderndorferja Podnajemnik. Ponovitev pa 
bo v nedeljo, 11. februarja, ob 18. uri. 

Marjeta in ljubimci 
Zgornje Gorje - Gledališka skupina kulturnega društva z 
Brezij gostuje z Ankerstovo komedijo Marjeta in ljubimci v 
kulturnem domu v nedeljo, n . februarja, ob 16. uri. 

Pleskarji nimajo spominov 
Ribno, Zasip - Kulturno društvo Rudija Jedretiča Ribno vabi 
danes, v petek, ob 19.30 v zadružni dom v Ribnem na ogled 
ponovitve komedije Pleskarji nimajo spominov. Jutri, v soboto, 
10. februarja, bodo ob 19.30 nastopili še v Domu krajanov Zasip. 

Trije vaški svetniki 
Cerklje - Dramska skupina Kulturno-umetniškega društva 
Pod lipo Adergas bo gostovala jutri, v soboto, ob 19.30 v 
dvorani Kulturnega doma v Cerkljah z veseloigro s kmečko 
tematiko rije vaški svetniki. Igro bodo ponovili v Cerkljah v 
nedeljo, 11. februarja, ob 18. uri. 

Z A H V A L A 

O b nepričakovani izgubi n a š e drage m a m e 

A N G E L C E H R I B E R N I K 
p.d. Z i d a n č k o v e m a m e 

se i skreno zahva l ju jemo v s e m sorodnikom, pr i jate l jem, 
s o s e d o m in z n a n c e m za izraze sožal ja . darovane sveče, 

cvetje in svete m a š e . Posebe j se zahva l ju jemo g. ž u p n i k o m 
župni j Sveti Duh, Preska in Vran ja Peč ter p e v s k e m u zboru 
župni je Sveti Duh. V s e m še enkrat iskrena hvala. Z a vedno 

bo ostala v naš ih src ih. 

Vs i n jeni 
V i r m a š e , 8. februar ja 2 0 0 7 

LOTO 
Rezultati 1 1 . kroga - 7. 2 . 2007 

4 , 1 5 , 1 6 , 21, 22, 29, 36 in 18 

Lotko: 9, 3, 4. 2. 4, 8 

Predvideni sklad 12. kroga za Sedmico: 
1 1 0 . 0 0 0 EUR / 26 . 360 .400 SIT 

Predvideni sklad 12, kroga za Lotko: 
1 0 0 . 0 0 0 EUR / 23 .964 .000 SIT 

D i o n K - r n 
Didakta d.0.0., Radovljica, Gorenjska c. 33C, 4 2 4 0 Radovljica, 
e-mail: zalozba@didakta.si, tel.: 04/5320-200, fex: 04/5320-211, 

zaposli 

UREDNIKA SPLOŠNEGA ZALOŽNIŠTVA (ž/m) 
Pogoji: 
•VIL stopnja humanistične izobrazbe (slavistična smer) , 
•tri leta delovnih Izkušenj, 
•znanje angleškega jezika z ustreznim certifikatom. 
Pisne ponudbe pošljite d o 15. februarja 2007. 

WWW.GORENjSKIGLAS.SI 

i^lKD 
Javni sKlad RepubUke Slovenije 2» kulturne dejavnosti 

Območna Izpostava KRANJ. wvwv.dtd-krani.iskd.si 
SOBOTNA MATINEJA 

Gostuje: Mladinska lutkovna skupina KPDŠmihel 

ALICA V 
ČUDNI DEŽELI 
Sobota, 10. februar 2007. ob 10. uri, 

v Prešernovem gledal iSču 

Š^ S i l Gorenjski Glas B^v H t S a v a V n s COODjrffAH 

gekkoprojekti 
f. nepremičnine | 
• j i Bt«o( 79A, «00 Kran) ^ 

vyww.9ekkoixojekt«i'' 
04 2 3 4 1 999 I 
0 3 1 € 7 40 33 I 

PRODAMO STANOVAN|A 
KRANJ - CENTER: nova stanovanja v 
popolnonna obnovljeni meščanski 
hiži v centru mesta. 
- 2-sobno 52,43 m2, pritličje. Cena; 
98.075,4' EUR (23.502.791.25 SIT). 
• 3-sobno duplex 94,87 m2,1. nad-
stropje in mansarda. Cena: 
'50194.53 EUR (35,992,618,20 SIT), 
BEGUNJE NA GORENJSKEM: dvo-
sobno s shrambo, 60 m2, I, 1988, 
nadstropje 3,/4, lastno parkirišče, 
balkon, mirna lokacija. Cena: 
98,063,76 EUR (23,5 nio SIT), 
KRANJ - PLANINA I: dvosobno, 61 
m2, I, 1978, nadstropje 4,/7, delno 
opremljeno, balkon, lep razgled, mir-
na lokacija, vsa infrastruktura. Cena 
105,000 EUR (25,162,200,00 sn), 
PRODAMO HIŠE: 
ZC. BRNIK: samostojna hiSa, 150 
m2, v pritličju izdelano stanovanje, 
mansarda v III, gradbeni fazi. Mož-
nost dveh stanovanj. Cena zelo 
ugodna: 108,500 EUR (26,000,940 
srr), 
ODDAMO POSLOVNI PROSTOR 
KRANJ IN OKOLICA: oddamo po-
slovne prostore različnih velikosti za 
različne dejavnosti, 
STANOVANJA KUPIMO: 
KRANJ IN OKOLICA: za znanke 
stranke iičemo več stanovanjskih 
enot različnih velikosti in cenovnih 
razredov, 
VEČNA: 

venum..o 
Britof 43,4000 Kran) 
td,/fi«:o4/J}4jo-5<> 
gsm: ojJ/a^ m 
e-poŠta: lidija v̂enum,!! 

PRODAJA 
Škofla Loka, Podlubnik, dvosobno 
staiMvanje z balkonom. I, 76.1, nad,, 
62 ma, CK, delno obnovljeno, mirna 
okolica. Cena: 108.496,08 EUR 
(26,000,000.00 SIT), Vredno ogle-
da. 
Skofla Loka, Crenc. 500 m2, zazidlji-
va parcela, sončna, ravna, el, in voda 
v bližini. Cena: 125 EUR/ma 
(29-955.00 SIT/m2), 
Zg. Bitnje, prodamo hišo, cca, 172 mz 
stan, površine, 270 mi zemljiSča. I, 
1999, brez fasade, izdelano 1, nadstr. 
Cena: 179435,82 EUR (43,000,000,00 
SIT), 
IŠČEMO 
Kranj, za najem iščemo eno- ali 
dvosobno opremljeno stanovanje za 
daljši čas, 
Sk. Loka, okolica, za nakup iščemo 
dvodružinsko hiSo s 400 - 500 mz 
zemljišča. 

FESST, d. o, o , 
nepremičninska 
družba. 
Stritarjeva ulica 5, 
Krai>j, 
Telefon: 236 73 73 
F3x; 236 73 70 
EpoiU: 
info®fesst,si 
Internet: 
www,fessl,si 

STANOVANJA PRODAMa 
KRANJ - PLANINA II: enosobno stanova-
nje, predelano v enoinpolsobno stanova-
nje. 53.03 m2, VI, nad.. I. izg, 1981. cena 
90,000.00 EUR (21.560,600.00 sri), 
KRANJ • PUNIN A1:2 -t 2 sobno stanova-
nje, 89,90 m2, pritliî e, I, izg, 1975, cena 
116,841,92 EUR (28,000,000.00 SIT), 
KRANJ - Sot<^ nasdje dvosobno stano-
vanje. 52 mz. I. izgradnje 1972. VII, nad,, 
cena 101,000.00 EUR (24203640.00 SfT). 
TRŽIt - garsonjera. 17,79 mJ.I- izgrad-
nje 1973, l./V nad,, cena 37.550.00 EUR 
(8.998482 srr). 
KRANJ - garsonjera, 26 mz.l, izgradnje 
1982. pritličje, cena 60.500,00 EUR 
(14498,220,00 sn), 
PARCELE: 
SK. LOKA - SV. DUH: zazidljiva parcela 
500,C30 mz, i;ena 130,00 EUR/mz 
(31.153,00 SrT/mz), 

www.fesst .s i 

GA-NI 
CA-NI, d.0,0,, P,E, Mlakarjeva ulica 107 

{OPC Šenčur), 4208 Šenčur 
tel; 04/25-17-199, fajc 04/26-17-1^ 
e-poSta: info@nepremicnine-gani,si 

STANOVANJE 
RADOVIJKIA - PREŠERNOVA UUCA, 
na mimi lokaciji prodamo tnsobno sta-
novanje v izmeri 72,94 m, objekt star 
17 let, visoko pritličje/3, fijnkcionalna 
razporeditev, WC - od kopalnice, 
zaprt balkon, z.k, urejeno, CK, vsi pri-
ključki, prevzem možen takoj, CENA: 
116,841,92 EUR (28,000,000.00 SIT), 
KRANJ - STARO MESTNO JEDRO, pro-
damo kompletno opremljeno man-
sardno, enosobno stanovanje v dveh 
etažah, 43,69 m2, adaptirano 1990, 
brez balkona, vsi pnključki, CK. vseljivo 
takoj. CENA: 73,026.20 EUR 
(17,500,000,00 SIT), 
KRANJ - ŽUPANČKSVA UL, prodamo 
enosobno stanovanje, 34,30 mz. v 
kompletu adaptirano 2005, visoko pri-
tlî e/s, v celoti opremljeno, vsi priključ-
ki. ogrevanje - električni radiatorji, mož-
nost priključb na zemeljski plin. vselji-
vo takoj, CENA: 75112,66 EUR 
(18,000,000,00 srr). 
PARCELE 
SKOFJA LOKA - CRENC, ob glavni cesti 
Šk. Loka • Kranj prodamo 550 mz zazid-
ljive parcele, elektrika iti voda na robu 
parcele, urejen dovoz, potrebna parce-
lacija. prevzem po dojovoru. CENA: 
125.00 EUR/mz (29,955,00 Srr/mz), 
KUPIMO 
Na različnih lokacijah, nujno kupimo 
več različnih nepremičnin za nam že 
znane kupce. Aktualna ponudba nepre-
mičnin na: 

.nepremicnine^gant.s 

m 

mailto:info@g-glas.si
mailto:zalozba@didakta.si
http://WWW.GORENjSKIGLAS.SI
http://www.fesst.si
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G R A D B E n i š T V D - n E P R G m i č n t n E 
CRAD-NEP, d. o. o. 

Parmova 53, 1000 LJUBLJANA 
tel.: 0i/420-4<M>3 

041/710 226, g. Drago 
e-po^ gradnep^sioLnet 

STANOVANJE PRODAMO: 
KRANJ • Planina I: dvosobno. 63 m2. 
nad. 4-/7. L 1978. cena 100.0€X> EUR 
(23 .964 .000 SIT). 
KRANJ • Ptanina I: dvosobno. 63 m2. 
nad. 2./3.1. 1976. cena 9S.5000 EUR 
(i3.604-54&SIT), 
KRANJ - ZL polje trisobno, 80 mz. nad. 
Vp/2, I. 1949. cena 102.654 EUR 
(24.600.000 SIT). 
tK. LOKA • Trata: dvoinpolsobno. 72 
mi, nad. 879,1.1986. cena 106.000 
EUR (25401 ,840 SIT). 
SK. LOKA: dvosobno, 55 rm. nad. p/4.1. 
1999. Cena 94000 EUR (22.526.160 SIT). 
HI£E PRODAMa 
KRANJ • Bitnje, samostojna-atrijska 2 0 0 
rru. m z parcela, 1. 1 9 7 6 , cena 
250 .000 EUR (59.910.000 srr). 
KRANJ - Bitnje, sannostojna (K+P+N). 
1 7 0 trn, 7 4 6 mi parcela. 1. 1 9 7 4 , cena 
175.263 EUR (42.000.000 SIT). 
BLED - oko&a: samostojna (K+P+N), 
155 rm. 8 0 0 m2 parcela, 1 . 1 9 6 8 , cena 
280.000 EUR (67.099.200 SIT). 

www.grad-nep.si 

m P PROJEKT 

Tel.: 04 20 43 200 
G S M : 031 511 111 

PRODAMa 
KRANJ - ZLATO POLJE: dvosobno. 47 
mi, 1. nad./4. obnovljeno 1.01, opreml-
jeno, vpisano v ZK. parkirni prostor, vsi 
priključki. Cena: 87.000 EUR 
(20.992464 SfT). 
KRANJ. BLIZU AVTOBUSNE POSTA-
JE: garsonjera, 174 m2, v večstanovan-
jski hiSi, obnovljena 1. 06. opremljena. 
Cena: 56.000 EUR (13419.840 SIT). 
KRANJ • VODOVODNI STOLP: 
dvosobno. 52,17 m2,1. nad./4. obnov-
ljeno I. 99, vpisano v ZK, vsi prikljuflo, 
opremljena kuhinja in kopalnica, odlič-
na lokacija. Cena; 100.000 EUR 
(23.964.000 SIT). 
NA RELACIJI DUPgE • TRŽK^: atrijska 
hiSa, 300 mi, pare 574 mi, III. gr. feza, 
I. 04, moderno zasnovana, možnost 
obrti, odlična lokacija, ugodna cena. 
Cena: 145.000 EUR (^747-^ SfT). 
KRANJ - OKOUCA: samostojna hiSa 
200 m2, pare 350 m2, IV. gr. faza. 
K+P+M. lahko dvostanovanjska, v ure-
jenem naselju, v bližini šole. vrtca, 
lekarne. Cena: 179.000 EUR 
(42.895.5605(7). 
ŠKOFJA LOKA • ZMINEC samostojna 
hi$a. novogradnja lil. pod. gr. 250 
m2, parcela 585 nfi2. nizkoenergijsb. v 
naselju novih hiS. razgled. Cena: 
1 5 4 3 ^ . 2 6 EUR (37 mio SIT), 
DVORJE PRI CERKLJAH: parcela 1000 
m2. vsi priklj. ob pare, narejen Idejno 
načrt, sončna lega, čudovit razgled. 
Cena: 100 EUR/m2 (23.964 SIT/ma). 
ZA ZNANE KUPCE NUJNO KUPIMO: 
V KRANJU AU BUŽNJI OKOUCt - gar-
sonjero. eno-, dvo- in trisobno. 
NA RELACIJI KRANJ • ŠENČUR -
CERKLJE - stanovanje v nižjem nad-
stropju. do 83.500 EUR (20.009.940 
SIT). 
PREDDVOR - eno- ali dvosobne. 
Manjžo kmetijo na Gorenjskem 
Celotno ponudbo nepremičnin najdete 
na naši spletni strani 

www/.mp-projekt.$ 

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

Tel. 04/23419 88, fax. 04/23419 89, 
G S M 04 1 /305 955 

Potrudili se bomo za vas! 
N O V O 

135 atraktivnih novozgrajenih 
apartmajev v hrvaški Istri 

Organiziramo tiKfi javne dražbe 
nepremk^nin in voziL 

Vsi zainteresirani poMitite! 
Zbiramo prijave! 

AtaUALMA PONUDBA NA NASI 
SPLCTNI STRANI: 

www.caroline66.st 

NEPREMIČNINE 
REAL E STATE 

SVET RE d.0.0. 
ENor« KKANJ 
NAzonjcv* uticA 12 
4000 lUMj 
Tli.: 04/2011-000 
F«x.: 04̂ 2026-499 

Email: kranjtgisvet-nepremlčnine.si 
http://wvw.svet-ncpremičnine.si 

STANOVANJA prodamo 
KRANJ • nova stanovanja v poskjvno 
stanovanjskem objektu v bližini 
vodovodnega stolpa, od 41 m2 do 94,10 
m2. Stanovanja bodo zgrajena do ju^ 
2007. Cene: od 1.6^58 EUR/mz 
(407.047,00 SFT) do 2.x>io37 EUR / m 2 
(481-88^00 SIT). 
KRANJ - Ptanina 1: dvosobno. 63,1 m2 s 
kletjo, I. 1978, 4./7 nad., zastekljen 
balkon, nova kopalnica, Z lega, ZK, 
vseljivo aprila. Cena 104.330 EUR (25 
mio SfT). 
KRANJ - Kebetova: garsonjera 25,54 m2. 
2. nadstropje, I. 1966. sončna, brez 
balkona, ZK. Cena 59.673 EUR (14,3 
mio SIT). 
KRANJ - Koroška c: 41 m2 v hiSI. adap-
tirano 1.2005. lastni vhod, t-2. drvarnica, 
klet. vredno ogleda. CK na olje. Cena 
83.041 EUR (19,9 mk) SIT). 
KRANJ • Cosposvetska: enosobno. 41,9 
m2. 2. nad., I. 2005, CK-plin, opreml-
jeno, balkon, velib klet, miren okoliš, 
lastno parkirišče, ZK. Cena 89.000 EUR 
(21,3 mk) SIT). 
KRANJ - nebotičnik: Stirisobno, 874 
m2, 7./12. I. 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). 
KRAN) - Planina II: 89,50 m2 stanovanj-
ske površine -f 4.13 mz kleti. 7. nad-
stropje, trisobno stanovanje, balkon, 
vpisano v ZK. Cena 116,842 EUR (28 
mio SIT). 
KRAN) • Sorfijevo n̂  dvosobno, 54,13 
m2, 7. nad., dvigalo, balkon, dobra 
lokadja, 1.1972, prazno. Cena 102.237 
EUR (24.5 mio Sn). 
KRANJ • Planina H: dvosobno, 69.26 

5-/7. prijetno stanovanje, vzhodna 
stran. L1982. velik balkon. Cena 110.583 
EUR (26,5 mk) srr). 
KRANJ • Plankia III: dvosobno, 63,6 m2. 
dobra razporeditev, 177 nad., 1.1986, 
delno prenovljeno, ZK v postopku. 
Cena: 106410 EUR (25.5 mio SIT). 
PREDDVOR • Bela: enosobno, 41,55 
m2. I. 1983. pritličje, prazno in takoj 
vseJjivo. Cena: 83.500 EUR (20 mio 
srr). 
TRŽIČ • cerrter 68 m2, dvoinpolsobno, 
i. 2002, V mansardi enonadstropne 
poslovno stanovanjske hiše. Delno 
opremljeno, CK. mestni plin, KATV, T2, 
ZK ur^ena. Cena 93432 EUR (224 mio 
SIT). 
HISE prodamo 
PODRECA: enota dvojčka. 3- PCF, I. 
2006. K+P+N, cca. 150 m2 površine In 
330 m2 parcele, ob gozdu. 5 km iz Kran-
ja proti Ljubljani. Cena: 165.000 EUR 
(39,5 mio SIT). 
KRANJ: 1/2 hiše. kar predstavlja trisobno, 
86,08 mz, 44.34 mz garaže m kleti, 215 
m2 parceJe, L 1978, K+N+M, adaptirano. 
CK-olje, lahko opfemljerx>. ZK vse k)čeno. 
Cena 147.300 EUR (35,3 mio SIT). 

ŠENČUR: 182 m2. v zahodnem delu 
naselja so naprodaj tri lične 
enodružinske hiše, zgrajene do 3. po-
daljšane faze. Hiše so podkletene. 
klasično ̂ jene. z dobrim izkoristicom 
prostora In zasebnostjo posameznih 
enoL Iz dnevne sobe Imajo Izhod na ze-
lenico, vsaka hiša ima tudi balkon in 
nadstrešek za dva avtomobila. Parcele 
merijo 293, 306 oz. 372 m2. Cena: 
180.000 EUR (43 mio SIT). Kupci ne 
plačajo provizije. 
ZEMgiSČE p r ^ m o 
SKOPJA LOKA • SveU Duh: 434 m2. 
ravno, sončno, stavbno zemljišče, ob 
glavni cesti Kranj-Skô a Loka, vsa infra-
struktura ob parceli. Urejen dostop, pri-
dobiva se gradbeno dovoljenje a cnos-
tanovanjsko hišo, možen ogled načrtov. 
Cena 75-ooo EUR (17973.000,00 SIT). 
POSLOVNI PROSTOR prodamo 
KRANJ • Planina lil: 84 m2. pritlî e, I. 
1985, lahko za različne dejavnosti. ZK v 
postopku. Inventar po dogovoru. Cena 
125.188 EUR (30 mio SIT). 

www.svet-nepremtcnine.s 
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STANOVANJE PRODAMO 
Kranj, Vodovodni stolp - dvosobno. HI. 
nadstr., v izmeri 56,54 m2, leto izgradnje 
1959. CK. telefon, cena 9S-977.29 EUR (23 
mk> sn). vseljivo po dogovoru. 
Krar̂  Pbnina III, dvosobno, L nadstr., v iz-
meri 63,6m2. leto izgr. 1986. delno obnov-
ljeno (dah) 20C% vsefjivo konec apnb 2007. 
cena 106409,61 EUR (25.5 mio SIT). 
Kranj, Pbnina lit -Štinsobno, 111. nadstr., v 
(zmeri 90 mz, teto izgr. 1985, prenovljeno 
2003. certt 1$0.225.33 EUR {36 r«io SIT). 
Bled, alpski bbki, dvosobno + k, 11. nad-
str., v Izmeri 72 m2,1. izgr. 1989, cena 
169.200,79 EUR (40.6 mio SfT). 
Bled, alpski bloki, dvosobno, 11. nadstr., 
v izmeri 53 m2. I. izgr. 1989, cena 
1 1 1 .300,00 EUR (26,7 mk> SIT). 
Bistrica pri Tržiču - garsonjera, I. nadstr. v iz-
meri 17,79 mz, I. izgr. 1973, delno obnovlje-
no 2003. cena 37.556.33 EUR (9 mio SfT). 
Kranj, Pbnira I, dvosobno, IV. nadstr. v iz-
meri 63.10 mz, L izgr. 1978. kopalnica ob-
novljena 2006. CK. telefon, vseljivo april 
2007. cena 107000.00 EUR (2̂ 3 mk> SIT). 
Kranj, Pbnina, trisobno, II. nadstr. v iz-
meri 94,8 m2, I izgrad. 1938. klasično 
ogrevanje, telef.. potrebno obnove, 
cena 105.992,32 EUR (254 mio SIT). 
Tržič, mestno /edro, 6 dvosobnih stano-
vanj v trinadstropnl hiši velikosti od 54,50 
m2 • 83,00 m2, leto izgr. 1957, v ceteli pre-
novljena leta 2000 (tlaki, instalacije, ko-
palnka, CK, telefon, dvigab) balkona ni. 
cena 1350 EUR/mz (323.514,00 Snjmz), 
vpisana v ZK, vrseljiva takoj. 
STANOVANJE V HiSl - PRODAMO 
Poljanska dolina - cca. 10 km od Ško^e 
Loke prodamo v pritlî u enonadstropr>e 
hiše tnsobno stanovanje v izmeri 104 m2 
z garažo m vrtom v izmen 404 m2, leto 
izgr. 1974. samostojni vhod, vsi priključki 
kjčeni, cena ii2.669.oo£UR (27 mio SIT). 
HlSE - PRODAMO 

Bližina Cefkdj na Gorenjskem, pritlič-
na. tlorisa 12 X 11 m2 na parceli velikosti 
572 m2. I. izgradnje 1992, cena 
162.744.11 EUR ^9 mio SIT). 
Kran) z okofico (5 km), dvonadstropna, 
podkletena z gar^o. stanovanj, površine 
380 m2. možnost posk)vnega prostora 
80 m2 z uporabnim dovoljenjem, na par-
celi velikosti 712 m2, leto izgrad. 1982, 
cena 317143,00 EUR (76.000.148,52 SIT). 
Gorenjska • Begunje, dvonadstropna, veli* 
kosti 730 nu, na parceli velikosti 2370 m2. 
zgrajena leta 1894. leto prenove 2003. opre-
ma: ADSL CK. kabelski internet kfima, več 
telefixK>v, balkon, garaža, terasa, več parkir-
nih mest, urejena zemljišb knjiga • biUi let-
ni dvorec z vsem sodobnim udobjem na 
atraktivni bkadji. v bTižini dostop na avtoce-
sto. primemo tako za stanovanjsko na-
membnost kot za poslovno, zdravilstvo, 
zdravstvo, sanatorij. Cena 1,500.000,00 
EUR (359460.000,00 SfT). 
BGžina Kiar^ • Britof, trojček • novogradnja, 
na parceli velikosti 175 mz. uporabne površi-
ve 140 mz zgrajene bodo do podaljšane III. 
gr. feze. pritličje kuhinja, jedilnica, dnevna 
soba, WC. shramba, predsoba (58 mi), v 
nadstropju dve otroški sobi, spalnka, kopal-
nica ̂ 9 mz). podstrešje - možnost dodat-
nega prostora • 23 m2. Hik bodo s teraso 
in balkonom, ogrevane predvkjoma na plin. 
Vsaka hiša Ima tri parkirna mesta In vrtove: 
35, 45m2 . Cena Ai - 141.003.00 EUR 
(33.789.956.00 SIT). A2 - 135.578.00 
£UR(̂ w489.9n.oo Sn), DDV je že vključen 
v ceno. kupec ne plača provizije. 
POSLOVNI PROSTOR - PRODAMO 
Kranj, Stražišče, visoko pritličje, v izme-
ri 209 m2. leto izgradnje 1974. ciefno 
obnovljena 2002, lastno parkirišče 30 
m2. za trgovino ali podobno dejavnost, 
cena 133.533.63 EUR (32 mio SIT). 
POSLOVNI PROSTOR - ODDAMO V 
NAJEM: 

Loka, I. nadstr., izmere 125 mz. 
leto izgr. 1990. za pisarne, mesečna 
najemnina 1.250,00 EUR (299.550.00 
SIT) in stn š̂ki in 38 rh2 v pritli(̂ u. leto 
izgr. 1990, za mimo dejavnost meseč-
na najemnina 494,00 EUR (118.382,00 
SfT) in stroški. 
SKLADIŠČNI PROSTORI - PROIZVOD-
NE HALE - PRODAMO • NAJEM 
St̂ T>e pri LjubQani, velikosti 600 m2. 
leto izgradnje 1975, cena 427.7x^92 
EUR (102,5 ^IT). možnost tudi naj-
ema • cena 4.172.92 EUR mesečno + 
stroški (1 mio sit stroški). 
PARCELA-PRODAMO 
Kranj, Rupa - zazidljiva v izmeri 657 m2. 
cena 85.544,98 EUR (20,5 mio sit). 
Bfižina $ko4je Loke, zazidljiva, v izmeri 
746 mz. cena 111.900.00 EUR (26,8 
mio SIT). 
Javomtški Rovt rtad Jesenicami, v izmeri 759 
mz, na parceli elektrib in telefbn, sončna, 
dostop z javne ceste, geodetsko ocknerjena, 
c^na zazidljiva, 6 km od avtoceste, cena 
37-556.33 EUR(9mk)Sn). 
Sko^ Loka - Poljanska dolina (Gorenja 
vas) v izmeri 764 m2, lepa. sončna, 
cena 43.816.00 EUR (10.5 mk) SfT). 
PARCELA ZA VIKEND - PRODAMa 
Paioviče - Bistrica nad Trži&m, v izme-
ri 1.097 m2. cena 27466,19 EUR 
(6.582.000.00 SIT). 

N E P R E M I Č N I N E 
Maistrov trg 1 2 , 4 0 0 0 Kranj 
Tel, 04/202 13 53, 202 25 66 

GSM 0 5 1 / 3 2 0 7 0 0 , Email: info@k3.kem.s 

KsKERN 
POSLOVNI PROSTORI: 
Oddamo: 
KRANJ: mestno jedro. 2 pisarni 16 in 
20 m2, souporaba WC in čajne kuhin-
je. v I. nad., obnova 2002, primerno za 
mirne dejavnosti (odvetnik, servisi, 
storitve), tudi za stanovanje, cena • 10 
EUR/m2 (2.39640 SIT/m2). 
KRANJ - Planina: poslovni prostor v 
samostojnem objektu 54 mi in 76 m2, 
v pritličju, primerno za mirno de-
javnost ali trgovino, staro 22 let, cena 
- 8 ELIR/m2 (1.917,00 SIT/m2). 
KRANI, pred mestnim jedrom več pis-
arn: v pritličju 185 m2 ali nadstropju 
objekta )66 m2, parkirišče pred 
stavbo, obnova leta 1998. cena • 5 
EUR/m2 (1.198.00 SIT/m2). 
Prodamo: 
BLED, bližina • gostinski objekt, letnik 
86, ki Ima v kleti 174 m2. pritličju 118 
m2. nadstropju 118 m2. in prizidek 98 
leta, ki ima v kleti 40 mi in pritličju 67 
m2. gostinski del (15 sob) ima 530 m2 
in stan. del 120 m2, zemljišče 1310 m2. 
cena » 980.000 EUR (234.80 mio 
SIT). 
KRANJ: skladiščno-proizvodne pros-
tore v izmeri 1 2 0 mz a!l večje 1 7 0 mz, 
v tovarniškem objektu z dostopom za 
dostavo, starost 50 let, cena • 450 
EUR/m2 (107.838,00 SIT). 
HISE: 
Prodamo: 
HRASTJE - stan hiša vel. i8o m2 (K, P 
in M), samostojna, zgrajena 1.1990. 
435 m2 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 >150.000 
EUR (35.9 mio SIT). 
BESNICA: 30 let staro hišo na parceli 
960 mi. hiša ima klet. pritličje, nad-
stropje in podstreho, vsaka etaža 90 
m2, ločeod je garaža m i in manjša 
brunarica, cena - 200.300 EUR 48.0 
mio SIT) 
KRANI • Planina poslovno-stanovanjs-
ka hiša na parceli 850 m2, letnik 1955, 
95 mz v vsaki etaži, klet, pritličje. 1. 
nadstropje in neizdelano podstrešje, 
možnost poslovne dejavnosti, cena « 
292. 105 EUR (70.0 mio SfT). 
LJUBNO: enodružinska sUn. hiša iz 
zgrajena leta 1990, klet = 50 mz, 
pritličje • 78 m2 in mansarda » 70 m2, 
balkoni, poleg hiša je vrtna uta z 
žarom, parcela » 533 m2. cena m 
196. 127 EUR (47,0 mio SIT). 
DRULOVKA: stan. hiša stara 45 let, 
primerna tudi za dvodružinsko hišo, 
stan. površina 270 m2, velikost parcele 
1.000 mz. cena « 229.510 EUR (55.0 
mio SIT). 
SK0F|A 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 hiSe 
poslovni, cena « 392.255 EUR (94,0 
mio SIT). 
ZEMLJIŠČA: 
Prodamo: 
BaŠdj: stav. parcelo 1550 m2 z leseno 
brunarico ob potočku, po 75 EUR/mz 
(17.973.00 srr/m2). 
Breg ob Savi: stavbno zemljišče 487 
m2 ali 426 m2 po 125 EUR/m2 
(29.956,00 SIT/m2). 
Britof- yoge: stavb, parcela 717 mz, s 
plačanim komunalnim prispevkom, 
cena « 180 EUR/m2 (43.135,00 
SIT/m2). 
Britof - Voge: stavb, parcela 540 m2, 
cena - 140 EUR/mz (33 549,00 
SIT/m2). 
Coriče: stavb, parcelo za stan. hišo 
998 mi po 95 EUR/m2 (22.765,00 
SlT/m2). 
Tržič • bli^na: stavb, parcelo 900 m2, 
po 80 EUR/m2 (19.171.00 Srr/m2). 
STANOVANJA: 
Prodamo: 
KRANI, Pbnina I: dvosobno. 60 m2 v 
9. nad., letnik 75. cena a 91.387 EUR 
(21.90 mio SIT). 
KRANI, Planina I: trisobno. 7740 m2 v 
9. nad./i2 nad., letnik 74. cena « 
104.323 EUR (25,0 mio SfT). 
KRANJ, Drukivka: dvosobno. 634 m2 
v 2. nad., letnik 89. etažna CK, plin 
pred vrati, cena • 95.000 EUR (22.8 
mio SIT). 
KRANJ, Zlato polje: trisobno. 79.6 mz 
v visokem pritllî u, nizek blok, obnova 
2003, cena = 110.582 EUR (26,5 mio 
SIT). 

SKOPJA LOKA dvosobno, 60 mz v 8. 
nad., letnik 82. južna lega. prazno, 
takoj vseljivo, cena = 95.977 EUR {23,0 
mio SfT). 

www.k3-kern .si 

NEPREMIČNINE 
STANOVANJA 
PRODAM 

ŠK. LOKA Frankovo nas. I SS . 40 m2 
+ atrij, nizek blok. mirna okolica, sonč-
na lega. veliko zelenja, vpisan v ZK, 
cena 78.800 EUR (18,8 mio SIT). 
031/751-284 rooocaa 

DVOSOBNO stanovanje na Zlatem 
polju v Kranju, ugodno. 9 031/378-
038 7000750 

DVOSOBNO stanovanje, obnovljeno, 
v Šk. Loki. « 040/452-279 roooeai 

DVOSOBNO 60 m2. Planina I. detno 
obnovljeno, opremljeno. 91.800 EUR 
(22 mio Sm. « 031/377-001 roooees 

POPOLNOMA obnovljeno in oprem-
ljeno garsonjetro (26 m 2) v Kopru lik 
nad Žustemo, 9 041/641-066 7ooo9u 

ODDAM 

SOBO v Kranju, opremljena, ogre-
vana. oddam sanjskemu moškemu. 9 
04/232-50-59 :oooaM 

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

24ur/dan 
nepremicn ine^ast^ i 

GARSONJERO na Bledu za daljši čas, 
«041/850-406 7000924 

GARSONJERO v Kranju, delno 
opremljeno, cena 270 EUR (64.703 
SIT), 8 031/442-088 roooszr 

V ŠK- LOKI oddam enosobno nekom-
fortno stanovanje, 50 m2, 9 
0590/16-418 7000»42 

ŠTIRISOBNO stanovanje, zgornja 
etaža hiše, novogradnja na Črnivcu pri 
Brezjah, cena po dogovoru. 04/530-
93-77.040/435-436 roooeeo 

HIŠE 
PRODAM 

HIŠO Železniki okolica v lil. gr. fazi. 
novogradnja 2004, na sončni parceli 
ob robu gozda, priključki urejeni. 8 
031/372-238 7ooo©w 

STANOVANJSKA ENOTA Drulovka -
Kranj. 3. podaljšana gradbena faza. 
051/388-822 7000936 

STANOVANJSKA ENOTA Podreča pri 
Medvodah, 3. podaljšana gradbena 
faza. 051/388^22 

7000936 

STANOVANJSKO HIŠO lil. gr. faza, 
vsi priključki ob Glavni cesti Železniki -
Davča, 9 041/271-563 

ODDAM 

NOVO HIŠO za spanje vaših delavcev, 
za približno 20 ljudi, okolica Preddvo-
ra, »041/670-379 ?oopwq 

HAJAMEM 

HIŠO v okolici Kranja za družino oz. 
delavce. «041/45-88-43 

7000S&8 

VIKENDI, APARTMAJI 
PRODAM 

HIŠO v Peroju pri Puli. 240 m2 
stanovanjske pov.; eno stanovanje, tri-
je apartmaji s teraso. 40 cena 
285.000 EUR (68.297.4000 SIT). 9 
031/512-421 70007̂ 7 

POSESTI 
PRODAM 

LEPA PARCELA v Škofji Loki. na ob-
močju KO Stara Loka. 051/388-822 

7000933 

V NAKLEM prodam čudovito parcelo, 
z gradbenim dovoljenjem za gradnjo 
stanovanjskega dvojčka 051/388-822 

ZAZIDLJIVO PARCELO. Šk. Loka • 
Sv. Duh, 500 m2, cena 130 EUR/m2. 
oz. 31.200 SIT/m2. 9 051/681-104 

KUPIM 

ZAZtDUIVO PARCELO z razgledom 
na Bledu. 9 04/57-43-287 

7000010 

KMETIJO starejšo ali poskrbim za dos-
tojno preživnino. « 041/242-394 

7000930 

POSLOVNI PROSTORI 
PRODAM 

UTEČEN GOSTINSKI LOKAL Po-
dreča pri Medvodah. 3. podaljšana 
gradbena laza. 051/388-822 

7000©.17 

V Križah pri Mlču odda-
mo v najem več pisarn 
in trgovino z utečeno 
prodajo perutnine. 
Tei. 0 4 1 / 7 6 0 294 

MOTORNA 
VOZILA 
AVTOMOBILI 
PRODAM 

A 6 1.9 TDI. I. 98,193.000 km 81 KW. 
reg. do 10/07. 9 031/815-559 

7000969 

C. PICASSO 2.0 HDI, I. 05. 28.000 
km kov. barve. 1. lastnik, ser. knjiga. 
SLO, 9 04/25-26-860. 041/816-
528 7000044 

CITROEN ZX, t. 94. 182.000 km 1. 
lastnik, odiično ohranjen, nekaramboll-
ran. ugodno. 9 031/308-540 

7000907 

FIAT CtNQUECENTO. I. 95 Smledniš-
ka C. 95. Kranj. 8 041/774-443 

700097« 

FIAT PUNTO 1,25 sx, I. 02. 60.000 
km, 9 031/313-013 700096« 

HVUNDAI Combi Crace 100. registri-
ran do 1/2008. 040/624-078 

/000962 

KIA SEPHIA 1.8. t. 00. 9 040/452-
74 1 7000784 

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

OPEL ASTRA GLS. 1.93. 135.000 km. 
servo volan, vinsko rdeče barve. 1. 
lastnik, reg. do 8/07. 1000 EUR 
(240.000 sm. « 04/25-60-223 

OPEL COftSA DTI 1.3, I. 04. 45.000 
km servo volan, srebrna barva. reg. 
8/07. serv. knjiga. 1. lastnik. 9 
041/647-547 7ooo»o 

E9 8«tovPr»prolnA 10.4202 Naklo ' 
Kfaflnka c«sta 77.4?X>2 Naklo 

PRODAJA IN MONTAŽA: 
- pnevmaitke m platišča. 
- amortizerji T«o»«otr hitri servis vozil 
• avtooptika. vse za podvozje vozil. 
• Izpušni sistemi, katalizatorji. J 
Tel. 04/25 76 052 ^ ^ 
H«p://www.aggant3r.sl 

PEUGEOT 206 1.6 16 V SX. L 04. 
30.000 km avt. klima, vsa možna opre-
ma. ugodno. 9 041/787-050 

7000633 

CLIO BE BOP 1.2.1. 95. 153.000 km 
reg. do 10/07. 9 041/869-792 

700091? 

R 5, I. 94 registriran, ugodno. 9 
031/540-942 7oooew 

RENAULT LAGUNA BREAK 1.9 TDI 
diesel. I. 00. 163.000 km modre 
t>arve. cena po dogovoru, ugodno. 9 
031/375-736 7000)20 

RENAULT TVVINGO. I. 03. 29.000 km 
modro zelene kovinske barve. et. 
paket, alu platišča, opo ohranjen, cena 
4.600 EUR 0.102.000 SIT). 9 
041/34-74-84 7oooe39 

SUBARU LEGACV 2.0 karavan 4x4,1. 
93. « 041/278-113 700097? 

SUZUKtSAMURAI.L 96. 100.000 km 
1. lastnik, modre barve, cena po do-
govoru. 9 031/518-932 

700069? 

ŠKODA (elicia 1.3,1. 95. 124.000 km 
rdeče barve, reg. do 3/07. 460 EUR 
(110.234 sm. 9 031/279-928 

7000876 

VW JETTA 1.9 TDI. 1. S/06, 10.500 
km temno siva. cena po dogovoru. 9 
031/225-870 

7000967 

VOLVO 440. I. 91 ohranien, rdeč. 
cena 700 EUR (167.748 SIT). 9 
0 5 1 / 2 B 5 - 0 6 6 7000920 

KUPIM 

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

7000»9t 

AVTODELI IN OPREMA 
PRODAM 

PLATIŠČA 15 col. 5 vijakov za Passat, 
okrogle cevi š. 4 cm. d. 145 cm. 120 
kom. 9 040/352-095 7000953 

KARAMBOLIRANA 
VOZILA 
KUPIM 

POŠKODOVANO VOZILO tudi tolalka 
- ponujam največ, takojšen odkup, pre-
voz. 031/770^33 7000829 

http://www.grad-nep.si
http://www.caroline66.st
http://www.svet-nepremtcnine.s
mailto:maliogIasi@g-glas.si
http://www.g0renjskigla5.si
http://www.k3-kern
http://www.aggant3r.sl
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STROJI 
IN ORODJA 
PRODAM 

TRAČNI brusilni stroj, delovna miza 
2300 x780 mm. U izvedba, « 
041/85&061 7000071 

GRADBENI 
MATERIAL 
G R A D B E N I MATERIAL 
PRODAM 

OKNA, vrata, z vgradnje in obsežnejšo 
adaptac^ starKivanj. dr^ z dosta-
vo n kupimo hlodovino. Lesmar̂  d.o.o.. 
Podlubnk 191. Šk. Loka.« 040/364-108 

«30097« 

OKROGEL les jablane in hruške te 3 m3 
bukovih drv. «041/811-810 7OOO»M 

SMREKOV opaž. masMW slopoice, 
BALKONSKE OGRZ ,̂ 8 051/202-229 /OCDKS 

ZIDAK navadni, ročno izdelan. « 
041/774-314 700069« 

KUPIM 

ODKUPUJEMO smrekovo hlodovino, 
plačilo takoj, žaga Verea, d.o.o., 9 
04/25-51-209. 041/665-360 7ooo30o 

STAVBNO POHIŠTVO 
PRODAM 

NOVA vhodna vrata s podbojem. 30% 
ceneje. » 04/23-10-020 7000922 

KURIVO 

PRODAM 

5 m3 bukovih drva - polena. 9 
040/577-426 7oooaw 

BUKOVE bnkete za kurjavo, pakirano po 
20 1̂ . cena 100 EUR/t (23.964 Sm, » 
041/534-798, Rant, Žstezniti 700«^ 

DRVA metrska ali razžagana. bukova, 
mešana in brezova, možnost dostave. 
«040/338-719 7oooese 

LESENE brikete za kurjavo, ugodno. 
04/53-31-648, 040/88-74-25 70000)S 

LESNEbrikete za kurjavo, ugodno,. 9 
04/53-31-648, 040/88-74-257000526 

STANOVANJSKA 
OPREMA 

G O S P O D I N J S K I 
APARATI 
PRODAM 

BOJLER 80 I m podanm več kosov 
rabljene kopalniške opreme, 9 04/23S-
44^9 7000a?i 

HLADILNIK in pralni stroj. S 
041/878-494 7000959 

NERJAVEČ štedilnik za vzidavo na dve 
plosa. ugodno. «041/986-785 rooooas 

SUŠILNI STROJ Zanusst. vroce-hlad-
no sušenje, star 3 leta maio rabljen. 
Voyager Gorenje 51 cm ekran (barvni 
TV), radio kasetofon Sony. ohranjen. 
«040/666-227 70oodi8 

PODARIM 

STAREJŠI likalniK na paro in pečtco za 
žar. Jezerska c., « 04/234-38-00. 
031/292-060 7000919 

O G R E V A N J E , 
H L A J E N J E 

PRODAM 

TERMOAKUMULACIJSKO peč 2KW, 
hladilnik 120 I in šivalni stroj. « 
031/225-267 7000MS 

PODARIM 

ELEKTRIČNI radiator. « 04/20-42-
284.04/20-46-561 7000077 

GLASBILA 
PRODAM 

VIOUNOceW<o. «041/775^23 7ocow9 

ŠPORT, 
REKREACIJA 
PRODAM 

SMUČARSKE čevlje št. 40, novejši 
model, 9 041 /905-717 7000««7 

HOBI 
PRODAM 

UMETNINE, 
NAKIT 
PRODAM 

TAPISERIJE 16 unikatnih izdelkov na 
temo Kristusovega križevega pota, « 
031/225-870 7000868 

OBLAČILA 
PRODAM 

MAŠKARADNA OBLAČIU za otroke do 
16 let. oere od 6 do 20 EUR (1.438 do 
4.793 sm. « 01/42̂ 31-761, 031/626-
226.031/78&497 /0007» 

ŽENSKO krzneno iakjio (bizon št. 46), 
ugodno. « 04/202-54<3 4 7000«64 

OTROŠKA 
OPREMA 
PRODAM 

OTROŠKI trip-trap stolček, « 
04/234-24-80 7000973 

ŽIVALI 
IN RASTLINE 
PODARIM 

DVE mlad psički, stari 2 meseca, mešanki, 
m a ^ rasti, čmi, kratkodlaKi, s c r k ^ , « 
041/590-872, Sara 7000&13 

MORSKEGA PRAŠIČKA, starega eno 
leto. čmo4>el. « 041 /531-2517000916 

KMETIJSTVO 
K M E T I J S K I S T R O J I 
PRODAM 

NAKLADALNO 20. 25. 30. 35 in 40 
cm3. obračalnik in zgrabljalnik za 
seno. sejalnicozažitoAmazone 2.5.3 
m in trosilnik mineralnih gnojil 650 in 
1000 kg, « 041/275-170 :ooo946 

PAJEK SIP 3.5 m. 031/771-225 
7000900 

ROTACUSKO kosilnico 165 SIP in ši-
valni stroj Singer .industrijski, 8 
04/25-21-801 700001» 

ROTACIJSKO kosilnico VIkon, komat 
24 col. mešalnik testa, nov 2 kg, « 
051/213-206 70009J3 

TELESKOP s puhalnikom in ventilator 
za seno. odjemalec silaže. mlin (šro-
tar). okopainik z dognojevanjem za ko-
ruzo 4 vrste in obračalnik SIP 4 m. « 
041/982-291 7000947 

TRAKTOR Štore 402, široka kabina. I. 
82. «041/666-270 7000699 

KUPIM 

TROSILEC umetnega gnojila, manjši, 
okrogli. « 04/25-01-345 

P R I D E L K I 

PRODAM 

6 silaznih bal. Bled. « 041/503-776 
7000904 

DOMAČE žganje. « 04/574-41-08 
7000909 

DOMAČI med, cvetlični, gozdni... 
Hraše 1, Preddvor. « 04/25-51-256 

7000976 

KRMNO peso in rumeno korenje. « 
051/336-580 rooo9ia 

KVALITETNO seno In otavo - nebalira-
no (Poljanska dolina). « 031 /811 -931 

NEŠKROPLJENA jabolka ontario. 
bobovec. jonatan. kosmač. « 
04/255-13-31 /000906 

SENO z dostavo, « 031/276-930 
/000678 

KUPIM 

KUPIM AJDO, « 041/873-541 

7O00860 

V Z R E J N E ŽIVALI 
PRODAM 
BIKCA križanca, starega 14 dni in dva 
meseca.« 04/25-22-112 7»ofl?7 
ČB BIKCA starega 10 dni. « 
041/833-872 7000®FL4 

ČB BIKCA, starega 10 dni in teličko st-
mentalko staro 10 dni. « 041/378-
911 700096« 

ČB BIKCE stare 10 dni. 
910 

041/811-
7000955 

STARO scensko uro (bidermajer). 
ugodno. « 051/831-763 /ooooea 

KOKOŠI RJAVE mlade, cepljene pro-
da^mo vsak delavnik od 8. • 17. ure. 
sobote od 8. -13. ure. Perulninarstvo 
Gašperlin, Moste 99 pri Komendi. « 
01/83-43-586 7000895 

OVCE in teleta za zakol, « 041/882-021 
700004& 

PRAŠIČA 140 kg. krmljen z domačo 
krmo, « 040/494-591 rooosoe 

PRODAM JAGNJETA. « 04/572-17-
8 6 7000390 

SVINJO za zakol in silazne bdie. « 
041/760-789 7ooo967 

TEUCO lisaste pasme, staro eno leto 
iz ekološke reje. vajeno paše. « 
041/761-153 7000881 

TELIČKO simentalko. staro pol leta. « 
031/365-573 7ooo8as 

TELIČKO simentalko. staro 14 dni. « 
04/250-31-01 7000949 

TEUČKO simentalko. slaro 14 dni. J . 
Bobnarja 2. Cerklje /oooe«; 

TEUČKO simentalko, staro 14 dni, « 
04/513-25-45 7000970 

VISOKO brejo kravo, » 04/59-57-
169 70ood4t 

VISOKO brejo telico ali kravo si-
mentalko, «041/575-259 7oooesr 

ZAJCE, stare 4 mesece za zakol ali 
rejo, « 041/846-937 7000993 

KUPIM 

BIKCA simentalca nad 200 kg. « 
041/271-294 7000903 

BiKCA simentalca ali druge mesne 
pasme, starega do 10 dni. 9 04/533-
07-55 7000925 

BIKCA simentalcd, starega do 14 dni. 
«04/25-91-294 7000920 

BIKCE težke od 150 do 400 kg. « 
041/620^24 7000M« 

TELETA simentalca. starega do 20 dni 
In cisterno za gnojevko 4000 I, « 
04/257-10-84 7000984 

OSTALO 
PRODAM 

eolitrski kromasti sod za vino. cena 
40 EUR (9585,60 SIT), « 031/438-
57 7 7000967 

KUPIH 

BETONSKE stebre za kozolec. « 
041/271-294 700090̂  

POSLOVNI STIKI 

KREDITI 
Do 7 tet, na osebni dohodek ali 

pokojnirK), do 50 % obremenitve. 
Krediti na osnovi ter leasingi 

za vozila stara do 10 leL 
MOŽNOST ODPLAČILA 

NA POLO2NK:E, PRIDEMO 
TUDI NADOMI 

NUMERO UNO Robert Kukovec 
Mlinska uL 22, MarSior 
TeL: 02/252-4^26, 

mob: 041/75^560,041/33^-991 

FESSTd.o.o..PESti1tar|eva5.Kran| 

Nudimo vse vrste posojil, 
ugodne obresti 

0 4 / 2 3 6 - 7 3 - 7 5 

ZAPOSLITVE (m/ž) 
NUDIM 

DEKLE ali fant dobi delo v strežbi, v 
piceriji Tonac v Kranju. Grmičeva 1, « 
041/799-411 7000880 

HOTEL ZLATOROG, Ukane 64. Bo-
hinjsko Jezero zaposli KV kuharja in 
eno osebo za pomoč v kuhinji. Inf. na, 
« 031/396-907, Andrej Kogoj 7000905 

IŠČEMO dekle za delo v strežbi v 
popoldanskem času. v okrepčevalnici 
Seljak. Šiška 12. Preddvor. « 
031/663-095 TOOO«47 

IŠČEMO natakarje in natakarice, 
Hombre club. goštin&tvo in turizem 
d.o.o.. C. svobode 15. Bled. « 
040/888-127 7ooo7oo 

IŠČEMO dekle ali fanta za delo v 
kuhinji In za strežbo. Alojz Kovič s.p.. 
Poljanska c. 68, Gorenja vas, « 
041/790-247 ?oooei2 

IŠČEMO ŠTUDENTKO za delo v 
strežbi, dvakrat tedensko, od 8 do 15 
ure, Pizzerija Palermo. Frankovo nasel-
je 67. 4220 Škofja Loka. « 041/535-
833 0007M3 

KUHARJA ali kuharja - picopeka spre-
jmemo v redno delovno razmerje. 
Plcerija Tonač, Grad 15. Cerklje. « 
041/754-746 7000643 

NATAKAR/ICA in študent za pomoč 
pri razvozu hrane dobi delo. Piceriia 
Tonač. Grad 15. Cerklje. « 041/754-
746 ;oooft42 

REDNO ali honorarno zaposlim dekle 
ter kuharja za delo v gostinskem lokalu 
Okrepčevalnica Klane. Klanec 38. 
Komenda, « 041/570-937 7000797 

SIMPATIČNO dekle dobi delo v 
strežbi - izkušnje, Marija Perne s.p., 
Delavska c. 65, Kranj, « 041/723-
6 3 3 7000603 

ŠTUDENTKO za delo v strežbi, v 
popoldanskem času iščemo, Kamazi 
d.o.o., C. na Brdo 30. Kranj. « 
031/618-760 7000646 

ZA DELO v strežbi zaposlimo natakaoa -
natakarico. BENZ d.o.o., Glavna cesta 43. 
Nakto. « 051/312-440 7ooo676 

ZAPOSLIM dekle za strežbo. BAR 
MARJANA, Brniška c. 60, Vodice. « 
031/398-245 /00069? 

ZAPOSLIM več urejenih deklet za 
strežbo v vokalu. Bar Butterlt/. Savska 
loka 20, Kranj. « 031/283-0667ooo9?e 

2:APOSL1MO trg<^ v trgovini s kolesi, 
zazeteno tudi znanie sestaja r servisiranja 
koles. Grašca. Milka Šuegdlj &p., 
Hladntkova 11, Križe. « 04/59&«0-10. 
Mateja aE Mika roooen 

ZAPOSLIMO se enega picopeka. 
Picerija Pod gradom. Koroška cesta 
26. Tržič. « 031/571-781 7000687 

ZAPOSLIMO picopeka v redno de-
lovno razmerje. Picerija Silvester. Ces-
ta talcev 41. Kranj. « 040/307-404 

7000929 

Famlly Frost d.o.o., Ljub-
ljana išče zanesljive ljudi za 
ulično prodajo naših ar-
tiklov. Če Ste zrelejših let. 
radi vozite, prodajate in ste 
vesele narave, potem ste 
Kot nalašč za nas. Z a do-
datne informacije pokličite 
051/671-153 

ZAPOSUM voznika E kategorije za med-
nanxlni transport, Stare Štefan s.p., > 
60. Visoko.« 041 /624-7 96 7oco988 

TAKOJ zaposlimo delavca za delo na 
stroju za krivljenje pločevine. Petal 
Pečnik d.o.o.. Strahinj 31, Naklo. 9 
04/277-2000. 031/624-845 

TAKOJ zaposlimo štiri zastopnike, po-
leg osnovne plače možnost še do-
datne- letne stimulacije 5.600 EUR 
(1.341.984 Sm, Posredništvo Zdene 
Brovč s.p., Virmase 170, Škofja LoKa. 
«040/304-270 7000S?9 

V KRANJU zaposlimo telefonista/ko, 
delo od pon. do pet. od 8. do 16. ure, 
izobrazba ni pomembna. Fantom inter-
national. d.o.o.. Ul. M. Grevenbroich 
13, Celje, 9 051/435-145 MIMSS 

ZA NEDOLOČEN ČAS zaposlimo za-
stopnike In vodje skupin za terensko 
prodajo novih artiklov za varovanje 
zdravja, najboljši pogrni in uvajanje v 
delo. Sinkopa, d.o.o., Žirovnica 87, « 
041/793-367,040/666-345 

7000889 

EKONOMISTA za samostojno delo v 
nabavi in izvozu < dva delavca). Prijave: 
LE - TEHNIKA d.o.o.. Šuceva 27, 
Kranj 7ooo87i 

REDNO zaposlitev dobi izkušen kuhar, 
ki je pripravljen sprejeti nove izzive. 
Pisne ponudbe na naslov: Monsun 
d.o.o.. Mlakarjeva ul. 91B. Šenčur, 
inf. na. « 04/279-13<W 

7000976 

DELO DOBI mehanik • tovorni pro-
gram, Proj Matevž s.p., Zbilje 4 C 
Medvode. « 041/691-784 

700068? 

V MIZARSKI delavnici zaposlimo 
mizarja ali lesarskega tehnika. Smolej 
d.o.o.. Kovor. Pod gozdom 30. Tržič, 
«04-1/619-302 700067« 

ZAPOSLIM frizerko. Artdreja Urbančič 
s.p.. Dvorje 112. 4207 Cerklje. « 
031/322-090 700071? 

ZAPOSLIM delavca za predelavo lesa 
na žagi in izdelavi palet. OD po dogo-
voru. Ogrinc Milan s.p. SP. Brnik 62. 
Cerklje. « 041/654-880 

roooero 

REIMAULT 
SnK> uspešen prodajno-servisni center vozil Renault v Sloveniji. S svojimi 
številnimi dejavnostmi smo tudi podjetje z najcelovitejšo ponudbo. 
Zaposliti želimo: 

1 VODJO TRGOVINE IN SKLADIŠČA (m/ž) 
Od kandidata pričakujemo: 

• V. ali VI. stopnjo ustrezne izobrazbe. 
• organizacijske, vodstvene in pogajalske sposobnosti, 
• sposobnost timskega dela. 
• izkušnje s trženjem avtomobilskih in nadomestnih 

delov so prednost. 

2 SPREJEMNIKA-MEHANIKA (m/ž) 
Prijavite se kandidati, ki izpolnjujete naslednje pogoje: 

• IV. ali V. stopnjo ustrezne izobrazbe. 
• organizacijske in komunikacijske sposobnosti, 
• izkušnje s popravili motornih vozil so prednost. 

Delo je za nedoločen čas s trimesečnim poskusnim delom. 
Nudimo urejene delovne razmere, stimulativno plačilo In strokovno 
Izpopolnjevanje v dejavnosti. 

Delovno mesto je v PE Remont v Kranju (poz. 1) In Ljubljani 
(poz. 2). 

Vaše ponudbe pričakujemo v B dneh po objavi na naslov: 

KSonioOT 
Avtohiia Real, d.o.o., 
PE Remont Kranj, »za razpis«. Ljubljanska cesta 22.4000 Kranj. 

ZAPOSLIM samostojnega zidarja in 
gradbenega delavca. J.J.G. d.o.o.. 
Dvorje 50a. Cerklje, « 041/662-280 

ZAPOSLIMO serviserja visokotlačnih 
aparatov Karcher s poklicno oz. sred-
njo tehnično izobrazbo. Gitas d.o.o., 
Zg. Bitnje 1. 4209 Žabnica, « 
04/231-56-90 

7000096 

ASSA ABLOY Sk)venija d. o. o. 
Kebetova ulica 8,4000 KRANj 

K sodelovanju vabimo 
sodelavca 

S E R V I S E R J A 
za dek) na terenu (m/ž) 

Zaželeno V. stopnja elektro 
tehnične izobrazbe, 

znanje angleškega jezika, 
uporaba osebnega 

računalnika, ročna spretnost, 
natančnost. 

Prošnje lahko pošljete po pošti 
ali na e-pošto: 

m.bercefg)assaabloy.si 
do 20. febaiarja 2007 

Dodatne ir^formacije na tel.: 
04/280-77-23 od 13. -14. ure. 

ZAPOSLIMO slaščičarja, zaželene de-
lovne izKušnje. Kraljevi mignon d.o.o.. 
Gasilska c. 39. Šenčur, « 04/281-
77-77 

79007S4 

ZAPOSLIMO avtomehanika, pisne 
prošnje na naslov: AG GANTTAR d.o.o., 
Ul. Bratov Praprotnik 10, Naklo 

7000693 

l iČEM 

INŠTRUKTOR MATEMATIKE išče 
delo • pomoč pn učenju. « 040/381-
295 

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

7000826 

SO-LETNA iščem delo najraje v 
popoldanskem času.« 041/843-216 

7000940 

DUO ROLO išče delo na obletr̂ icah. 
porokah z zaljavno In narodno glasbo. 
« 041/224-907 

70009«! 

IŠČEM DELO pomoč starejšim na 
domu. « 041/588-438 

7000961 

Zaposlimo dve osebi (m/ž) z naslednjo izobrazbo: 

• Z I D A R j A 
- M I Z A R J A , T E S A R J A ali 
- D E U V C A , KI J E V A J E N Z I D A R S K I H ALI 

L E S N O O B D E L O V A L N I H D E L 

Dela se izvajajo na terenu v RS in sicer za postavljanje otroSkih igrišč. 
Zaposlitev je za določen čas od i. marca do 31. decembra 2007 
z možnostjo podaljšanja zaposlitve. 
Poskusna doba je 1 mesec. 
Pisne prošnje z življenjepisom poSljite na spodaj navedeni naslov 
do 16. februarja 2007. 
FLORA d. o. o., 2g. Bitnje 133, 4209 ŽABNICA 

ONE MAN BAND ali duo. išče za-
poslitev. igranje na obletnrcah. ohcetih 
in ostalih zabavah. « 031 /595-163 

7000S9& 

STORITVE 
NUDIM 

ADAPTACUE, krovsko kleparska dela, 
barvanje napuščev, fasad, r>otfanj»i pros-
torov. izotac^ garaž, zkiarska popravia. 
B.B.M.- Berce in p t̂nerji d.n.o.. Ul. M. 
Maicna 1da, Lj, 9 051/82&-768. 
040/243-710 70006U 

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter s.p.. 
Senično 7, Križe, tel.: 59-55-170. 
041/733-709; žaluzije, roloji, rolete, 
lamelne zavese, plise zavese, komami-
ki, markize, www.asteriks.net 700002« 

BARVANJE fasad in napuščev do. 
15. februarja 20% popusta. Mega-
matrix, d.o.o.. Staretova 39. Kranj. 
«04V&7(>-957 7000672 

BELJENJE notranjih prostorov, kitanje 
sten in stropov, odstranjevanje tapet, 
barvanje vseh vrst fasad, premazi 
oken. vrat in napuščev. Pavec Ivo s.p., 
Podbrezje 179. Naklo, « 031/39-29-
0 9 7000221 

BYTRYQI BENE IN OSTALI d.n.o. 
Struževo 7. Kranj, izvaja vsa gradbena 
dela. notranje omete, fasade, adaptaci-
je. urejanje in tlakovanje ĉ orišč, z vašim ali 
našim materialom, škarpe s kameniem in 
betonom, 9 041/561-838 rooos« 

BYTYQ1 SKALA d.n.o. Stmževo 3a. 
Kranj, izvajamo dela od temeljev do 
strehe, notranje omete, fasade, 
adaptacije, kamnite škarpe. urejanje in 
tlakovanje dvorišč, z našim ali vašim 
materiarom, « 041/222-741 «0117«} 

BYTYai. OČE IN SIN. d.n.o., 
Struževo 3a. Kranj vam nudi vsa grad-
bena dela. notranji ometi, fasade, 
adaptacije, novogradnje, hitro in 
poceni.. « 041/593-492 7ooo9d6 

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

IZDELAVA PODSTREŠNIH STANO-
VANJ po sistemu Knauf. montaža 
strešnih oken Velux in polaganje lami-
natov, izd. brunaric in nadstreškov. 
Mesec Damjan s.p.. Jazbine 3. Pol-
jane. « 041/765-842 7oooo3Q 

NUDIM vsa gradbena dela, notranji 
ometi, vse vrste fasad, adaptacije, 
novogradnje, tlakovanje dvorišč, 
kvalitetno, hitro In poceni. Gradbeno 
podjetje Kranj d.o.o.. Zupanova 6. 
Šenčur. « 051/354-039 7000W7 

PRENAVUAMO HISE in stanovanja v 
Kranju in okolici - rezervirajte svoj ter-
min. Megamatrix. d.o.o.. Staretova ul. 
39. Kranj. «041/570-967 

70005S9 

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

7000747 

TESNJENJE OKEN IN VRAT uvožena 
tesnila do 30 % pnhranka pri ogrevanju. 
Prepiha in prahu ni več! Zmanjšan hmp, 
10 let garancije. 8E & MA. d.o.o.. Ek-
slerjeva 6. Kamnik 01/83-15-057, 
041/694-229 7000830 

IŠČEM 

IŠČEMO osebo za celodnevno nego 
nepokreine osebe preko celega ted-
na. « 041/44-65-67 

mailto:info@g-glas.si
http://www.asteriks.net
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IZVAJALCE od podaljšane III. gr. faze 
do končne izdelave klasično grajene 
hiše. « 041/543-876 70oo»a? 

IZOBRAŽEVANJE 

ZASEBNI STIKI 
ŽENITNA POSREDOVALNICA ZAU-
PANJE posreduje za poštene zveze, za 
vse starosti po vsej SLO. Mnogo se jih je 
že spoznalo, naj se Vas še veči, 
031/505^95 700C637 

NUDIM RAZNO 
PLESNI TEČAJI • UGODNE CENE. stan-
dardni, laiino h stfting plesi za generac .̂ 
Vablen v Studio Tango. Brilof 316. Kran.« 
041/820-485. vwvw.studk)tengo.com?cioo7i7 

PRODAM 

SMETNJAKI kovinski, zelo močni, ob-
novljeni ali novi na 2 ali 4 kolesih. 9 
04/23-26-426. 040/845-860 

7000943 

TRI GOBEUNE. « 031/202-631 
7000956 

WWW.CORENJSKICLAS.S I 
2 PTIČJ) kletki, ugodno. 
42-S24. 04/20-46-561 

04/20-
7000&76 

SPOROČILO O SMRTI 

Umrl je upokojeni delavec bolnišnice 

IGNAC KOLEŽNIK 

Ohranili ga bomo v lepem spominu. 

Delavci Bolnišnice Golnik - Kliničnega oddelka za pljučne bolezni in alergijo 

Za vedno je zaspal naš dragi mož, oČi in dedi 

T O N E ŠTRUKELJ 

Od njega se bomo poslovili danes, v petek, 9. februarja 2007, ob 15. uri na pokopališču v 
Bitnjah. Zara bo na dan pogreba od 9. ure dalje v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. 

Žena Marija, hčerki Kristina in Bogomila z možema ter vnukinje Nina, Eva, Anja, Maruša 

Ko postane Uvijmjc 
samo k trpljmje... 
Ostala je praznina, 
v srdh naših bolečina 
in tiha solza večn^a spomina 

ZAHVALA 

V 54. letu starosti nas je zapustil naš ljubljeni mož, oče, dedi. sin, tast 
brat in stric 

RAJKO DOLENEC 
iz Cerkelj 

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v težkih trenutkih pomagali in 
nam stali ob strani. Posebna zahvala sodelavcem podjetja Sava Tires, d. d , 
in njihovemu sindikatu, sodelavcem podjetja Iskraemeco, d. d , in njihove-
mu sindikatu, posebna zahvala vsem sosedom, prijateljem in znancem, 
gospodu župnilcu in pogrebni službi Dvorje za lepo opravljen pogrebni 
obred, gospodu ž u p n ^ Razingerju iz Šmartna v Tuhinju za spodbudne 
besede v zadnjih dneh. Hvala vsem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in 
sveče ter vsem. ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji 
poti. Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat iskrena hvala. 

Žalujoči: žena Tilka, hčerki Irma in Tatjana z družinama 

Z A H V A L A 

V 77. letu starosti nas je nenadoma zapustil dragi mož, oČe, stari oČe. stric, tast, 
svak in bratranec 

FRANC KOGOVŠEK 
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, upokojenski in invalidski 
organizaciji, sodelavcem centralnega laboratorija in profilov Sava Kranj za topel stisk roke, 

izrečena sožalja ter darovano cvetje in sveče. Se posebej se zahvaljujemo sosedom za 
denarno pomoč ter izrečena sožalja. Iskrena hvala dežurni službi zdravstvenega doma Kranj 
za hiter prihod in nudenje prve pomo6. Hvala pogrebni službi NavČek ter pevcem Zupan. 
Hvala tudi župniku Janezu Zupancu za lepo opravljen pogrebni obred. Vsem imenovanim 

in neimenovanim, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti in se počastili njemu 
v spomin, se še enkrat lepo zahvaljujemo. 

V S I N J E G O V I 
Cegelnica, 3. februarja 2 0 0 7 

SPOROČILO O SMRTI 

Svojo življenjsko pot je sklenil naš upokojeni sodelavec iz Velo 

A L E Š ROZMAN 
rojen 1 9 2 5 

Od njega smo se poslovili v nedeljo, 4, februarja 2ooy, ob 14. uri na pokopališču v Šenčurju. 
Oliranili ga bomo v lepem spominu. 

KOLEKTIV SAVA 

Z A H V A L A 

V sredo, 31. januarja 2007. se je ustavilo srce drage tete 

JUSTINE HLEBČAR 
p. d. Crkove Justine iz Srednje vasi 17 pri GoriČah 

Zahvaljujem se vsem, ki ste jo spremili na zadnji poti. Posebna zahvala g. župniku 
s Trstenika za poslovilni obred, pevcem iz Kranja za lepo petje ter Tišino in pogrebniku 

Jeriču. Posebna zahvala pa vsem sosedom za pomoč. 

Nečakinja Marinka z družino 

ZAHVALA 

V 27. letu nas je tragično in mnogo prezgodaj zapustil naš 
dragi sin in brat 

M A R J A N KRISTAN 
p. d. Domačejkarjev Marjan iz Dolenje Žetine 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijate-
ljem ter drugim znancem za vse tolažilne besede, izrečena 
sožalja, podarjeno cvetje, sveče ter darove za mašne namene. 
Hvala Gorski reševalni službi Skofja Loka, Gorski policijski 
enoti, enoti vodnikov psov, gasilcem, domačinom ter znancem 
za pomoč pri iskanju, še posebej hvala g. Martinu Demšarju iz 
Martini Vrha. Posebna zahvala gre tudi g. župniku Jožetu 
Stržaju iz Poljan, župniku iz Leskovice, g. župniku Francetu 
Šuštarju iz Gorenje vasi, nosačem, pevskemu zboru za lepo za-
pete pesmi. Janku Lahu za poslovilni govor ter vsem, ki ste ga v 
tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti. Vsem 
imenovanim in neimenovanim Se eniaat iskrena hvala. 

Žalujoči vsi n j^ovi 

Mami. 
ljubezni tvoje ne pozna, 
kdor meni, 
da ugasnejo i c tvoja smrt. 

ZAHVALA 

Ob slovesu naše ljube mami, mame, tašče, sestre in tete 

Z O F I J E KLEMENČIČ 
roj. Kristan iz Strahinja 

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem za 
pomoč in izrečena sožalja, cvetje in sveče. Iskrena hvala dr, 
Tomazinu in sestri Vidi Raztresen iz ZD Tržič. Hvala kolek-
tivoma OŠ Naklo - vrtec Duplje in AŠ Maselj. Posebno zahvalo 
izrekamo g. župniku Janezu Zupancu za lep obred, pevcem za 
ganljivo petje, nosačem za spremstvo, zakoncema Stamulak in 
podjetju Navček. Vsem, ki ste na kakršen koli način počastili 
mamin spomin, še enkrat iskrena hvala. 

VSI NJENI 

Dolgost življenja našega je kratka, 
kaj znancev že zasula je lopata groba. 

(Dr. F. Prt^eren) 

Z A H V A L A 

Kljub našemu srčnemu upanju, da bo iz tega boja prišel kot 
zmagovalec, so bili naši upi neuslišani 

JANEZ LAP 
Ob tej boleči in mnogo prezgodnji izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so 
nam ob teh težkih trenutkih stali ob strani Še posebej se zahvaljujemo oseb-
ju SB Jesenice, sosedam Mileni, Loti, Anid in drugim vaščanom. patru Mihu 
Volka za lep pogrebni obred, sc^lcu Branetu za iskrene poslovilne besede ter 
vsem znancem za izrečena pisna in ustna sožalje. Prav posebna zahvala pri-
jatelju Lojzetu za izpolnitev njegove zadnje želje za slovo ob Dolini tihi 

Vsi, ki ga bomo neizmerno pogrešali 
Posavec, Borovlje/Ferlach, Melboume. februar 2007 

ZAHVALA 

Ob izgubi naše drage mame 

IVANE ROVTAR 
z Bukovice 

se iskreno zahvaljujemo sosedom, sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja. 
darovane sveče, za darove za svete maše. Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji 
poti. Hvala gospodom župnikom Damjanu Proštu, Ivanu Miheliču in Bojanu Likarju za 

lepo pogrebno mašo in pogrebni obred ter cerkvenim pevcem z Bukovice. 
Hvala osebju Dializnega centra v Naklem, vsem dializnim voznikom in Domu upokojencev 
v Kranju. Hvala zdravnici dr. Zamanovi. patronažni službi iz Škofje Loke in ge. Anici Šmid 
z Bukovce za njeno nesebično pomoč pri negi. Iskrena hvala vsem, ki ste jo v zadnjih letih 

obiskovali in ji stali ob strani. 

Hčerka Marija z družino 
Bukovica, 31. januarja 2007 

http://WWW.CORENJSKICLAS.SI
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ANKETA 

Kaj mi pomeni 
Prešeren 
S T O J A N S A J E 

V dneh, ko slavimo sloven-
ski kulturni praznik, smo 
obiskali eno manj opaznih 
prireditev, na kateri so kranj-
ski slikarji odprli razstavo v 
čast največjemu poetu. Ude-
ležence smo vprašali, kaj 
jim pomeni Prešeren. 

Vinko Tušek iz Kranja: 

"Prešeren je bil simbol krea-
tivnosti. Njegovo delo nav-
dihuje vse umetnike in spod-
buja ustvarjalnost Sloven-
cev. V čast mi je, da so na-
gradili moje delo s prizna-
njem po njegovem imenu." 

Vesna Mugerli Iz Hotemaž: 

"Meni pomeni veliko. Za 
njegov 205. rojstni dan sem 
napisala pesem 'Dr. Fig'. 
Nekaj jih je nastalo tudi le-
tos. Na Prešernov dan pa se 
sprašujem, zakaj praznuje-
mo njegovo smrt!" 

Bojan Špenko iz Hotemaž: 

"Priznam, da sem pesnika 
sovražil, ko sem se moral 
v šoli učiti Krst pri Savici. 
Sedaj iz lesa oblikujem nje-
govo podobo, ki je všeč 
mnogim. V izdelavi je kip v 
naravni velikosti." 

)anez Lotrič s Kokrice: 

"Na pamet znam veliko Pre-
šernovih pesmi. Najbolj 
všeč mi je Zdravljica, ki je 
naša himna. Veseli me, da 
je poetova podoba tudi na 
novem denarju. Posebej ga 
cenim kot dobrotnika." 

Peter Trobec iz Kranja: 

"Prešeren nas spremlja od 
šole. Po osamosvojitvi se ob 
himni istovetimo z njegovo 
pokončnostjo. Ponosen 
sem, da so po prevodu Po-
ezij v ruščino tam primerjali 
Prešerna s Puškinom." 

Doma ne poznajo poraza 
M i n u l o s r e d o z v e č e r s o o d b o j k a r j i b l e j s k e g a A u t o c o m m e r c e a v d v o r a n i v R a d o v l j i c i p r e m a g a l i e k i p o 

r o m u n s k e C o n s t a n t e in si z a g o t o v i l i f i n a l e p o k a l a T o p T e a m s . 

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

Radovljica - Nabito polna 
dvorana športnih navdušen-
cev je - kljub nogometni tek-
mi v Domžalah - minulo sre-
do zvečer pričakala domače 
odbojkarje Autocommerca, 
ki so v četrtfinalu pokala Top 
Teams gostili moštvo ro-
munske ekipe C V M Tomis 
Constante. Blejci so bili to-
krat za tekmo še posebno 
"nažgani", saj so v še enkrat 
več želeli dokazati, da so v 
domači dvorani premočan 
tekmec celo za najbolj kvali-
tetne in motivirane ekipe. 
"Previdno, najprej je treba 
zmagati na tekmi, nato pa 
odlično odigrati še dodaten 
niz," je soigralce in pred-
vsem razgrete navijače opo-
zarjal kapetan domače ekipe 
Matija Pleško. Toda njegova 
skrb je bila tokrat odveč. 

Že v začetku prvega niza 
so odbojkarji Autocommer-
cea povedli s 3:1, potem pa 
razliko ves čas poviševali. 
Gostje iz Romunije so se jim 
nato sicer približali na 12:16, 
vendar so v nadaljevanju do-
mači odbojkarji uspeli obdr-
žati prednost in pri izidu 
24:18 priti do zaključne žoge, 
ki jo je takoj zatem izkoristil 
Cutiirič. Tudi v nadaljevanju 
tekme je bila premoč naših 
državnih prvakov in letos 

Odbojkarji Autocommercea so v nabito polni domači dvorani še enkrat dokazali, 
da so postali zrela evropska ekipa. / FOIO RMA DOU 

tudi že pokalnih zmagoval-
cev ves čas očima, tako da se 
je tekma končala z zanesljivo 
zmago s 3:0 (18,18,15). 

To pa še ni bilo dovolj za 
slavje, saj je - po novih pravi-
lih Mednarodne odbojkar-
ske zveze - treba zmagovalca 
določiti v dodatnem nizu, če-
prav so Blejci na prvi tekmi v 
Romuniji izgubili zgolj z re-
zultatom 2:3. Tako so mnogi 
pričakovali živčni finale tek-
me in imeli so prav. V dodat-
nem nizu so bili na začetku 

res boljši igralci Constante, 
ki so povedli s 5:2, prednost 
treh točk pa so zadržali do 
prvega tehničnega odmora, 
v nadaljevanju niza so Blejd 
s pomočjo odličnega bloka 
ustavili napade Romunov, 
izenačili na deseti točki in se 
zatem oddaljili na 18:14. ^ 
zaključku so domači odboj-
karji znova "poleteli" na kri-
lih skoraj dva tisoč navijačev 
ter mirno, 7. rezultatom 
25:20, končali najpomemb-
nejšo tekmo, kar so jo kdaj 

odigrali v domači dvorani. Z 
zmago so si zagotovili na-
stop na zaključnem turnirju 
najboljših štirih ekip pokala 
Top teams, ki bo 10. in 11. 
marca v italijanski Modeni 
in uresničili še enega od veli-
kih ciljev te sezone in evrop-
ske usmerjenosti blejskega 
kluba. "Za nas je bila tekma 
veliko doživetje, vzdušje je 
bilo res izjemno in enostav-
no nismo mogli izgubiti," pa 
so na koncu v en glas zatrje-
vali šampioni. 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 

Danes bo oblačno s padavinami. Po nižinah bo deževalo. 
Jutri, v soboto, bo oblačno z občasnimi padavinami. V 
nedeljo bodo padavine povsod ponehale. 

Agencija RS za okolje . Urad za Mcteoflogijo 
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"Slovenijo čutim" ostaja 
J O Ž E K O Š N J E K 

Ljubljana - Novi slogan Slove-
nije "Slovenijo čutim" in "I 
feel Slovenia" v angleščini je 
bil v slovenski in tuji javnosti 
dobro sprejet, zato naj osta-
ne, je sklenila vlada na sredi-
ni seji. Besedna zveza "jo ču-
tim" je spodbudna in nago-
varja k pozitivnemu odnosu 
do dežele in njenih posebno-
sti, hkrati pa dviguje narodno 
pripadnost in samozavest. V 
angleški izvedbi slogana je še 
posebej pomembna beseda 

"love" (ljubezen), ima dvojno 
sporočilo: Slovenija je dežela 
in država, Id vabi z ljubezni-
jo, njen obiskovalec pa po ob-
isku obdrži do nje pozitivni, 
osebni odnos. Beseda "love" 
je že v osnovi nekaj pozitiv-
nega, prikupnega, lahkotne-
ga, prešernega, duhovitega. 
Predlagane grafične podobe 
oziroma logotipa v obliki li-
povega lista pa javnost in tudi 
stroka večinoma ni sprejela, 
zato je vlada sklenila, da je 
treba izbrati novega. To naj 
bi se zgodilo še letos. 

KRANJ 

Zamejci v Prešernovo čast 

v počastitev 8. februarja, kulturnega praznika Slovencev in 
državnega praznika v Republiki Sloveniji, so tudi Slovenci v 
zamejstvu organizirali številne prireditve. V Videmski pokra-
jini v Italiji bo danes v Barnasu praznovanje Dneva sloven-
ske kulture, na katerem bodo sodelovali glasbeniki Akade-
mije za glasbo iz Ljubljane in gojenci slovenske gledališke 
šole v Špetru. Na avstrijskem Koroškem je bila že v nedeljo 
praznična akademija v Katoliškem domu prosvete v Tinjah, 
na kateri je bil slavnostni govornik slovenski minister za 
kulturo Vaško Simonitti. Minister je bil osrednji govornik 
tudi včeraj zvečer v Celovcu, kjer so organizirali prireditev v 
počastitev stoletnice organiziranega kulturnega delovanja 
med Slovenci na Koroškem. J. K. 

ČESTITAMO M L A D O P O R O Č E N C E M 

Kranj, 3. februarja - Mitar Travar in Suzana Ilič, Kranj. 
Gorenjski glas prisrčno čestita in jima s čestitko, prejeto na 
matičnem uradu, podarja polletno naročnino časopisa. 

R A D I O K R A N J d.0.0. 
S t r i t a r j e v a u l . 6 . K R A N J 

IbLtHON: 
(04) 281Z-220 RtiMKcuk 
(04) 2812-221 imiKjc 
<04) 2022-222 pmmuM 
(051) 303-505 
FAX' 
(04) 2812-225 Ktour.̂  
(04) 2812-22« iK.fiu 

l^nHJBOu posLusnnfl RHDIJSKH POSTHJR na SORENJSKTTN ̂  

Epo5(o 
radlokranjaajradlo-kranj.sl 
spletno stran: 
www.ra<lio-kranJ.si 

mailto:info@g-glas.si
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PRILOGA GORENJSKEGA GLASA 



GLASBA 
- • . L i t n t f 

r u ' • ; 
^ FIANCIO&NA« 

Portrt« 
.^ortnjskih glasbenikov 

Tredstavlfenl pogovori 
g 53 H<lJvldH^ŠIml 

glasheHiKf 

na Qoreiij3l{eni 

Cena knjige je 16,70 EUR 

(4.000.00 SIT), 

bralcem Gorenjskega glasa 

pa priznamo 20% popust, 

zato stane le 13,35 EUR 

(3.200,00 SIT). 

S v o j izvod knjige lahko kupite na Gorenjskem glasu, 
Zoisova 1 v Kranju ali jo naročite po telefonu: 0 4 / 2 0 1 4 2 41 
od 7. do 15. ure ali po e-pošti: narocnine@g^l3s.si. 

Gorenjski Glas 

IŽAMETIME 
KONCERT 
U Ž I V O VRTNICE 
DOMŽALE P E T E K 

1 6 . 2 . - 1 9 M 

»SASALENDERO 
•ADISMOLAR 
•KORADOinBRENDI 
»OKROGLI MUZIKANTI 
^ANSAMBEL S P E V 
•EVAČERNE 

zmagovalka bitke talentov 06 

•VESELI SVATIE 

•SKUPINA KATRCA 
*druiinaFERME s Trojan 
»dekliški t e r c e t D O B l A N S K I V E N G R l I , 
•folklorna skupina iz ' 

ČREŠNIEVCA I 
*plesalci ^ 

STUDIO RITEM KRAN| : 
voditelj in scenarist ^ 
BORIS KOPITAR ? 

V S T O P N I C E : S S ^ ^ ^ ^ I i J 
DOMŽALE: VELE D.D. - O D D E L E K TRAFIKA 
KAMNIK: V I D E O KLUB METULJ 
MENGEŠ: H R A M ROŽICE - FOTO REPANŠEK 
LJUBLJANA: PASAŽA M A X I M A R K E T 

A V T O B U S N A POSTAJA 
KRANJ: GORENJSKI G L A S - N A R O Č N I N E 

P O D A R J A M O 2 x S IMAGRADIMI V S T O P N I C I 
za koncert Žametne vrtnice. 

Ali je bil koncert Žametne vrtnice že kdaj v Komendi? 
Do 12. februarja pošljite S M S na 031/ 6 9 11 11 s pravilnim 

odgovorom, vašim imenom, priimkom m naslovom. 
Nagrajenca bosta objavljena v torkovi številki. 

Dve vstopnici za koncert preime Mariia Hafner, Žabnica 14. 
ŽabnicB. ki je poslala pravilen odgovor' rosa. 

d : V 
Loka TV d.0.0. 
Lokalni TV programi 
Kapucinski trg 8, Škofja 
TeL: 04/512 99 66 
E-pošta: dtv(g)lokatv.si 

b i Ž l L N A T I L 

Loka 

O d d ^ n i k L u b n i k 51. kj i iui l 
Oddajn ik IVd inov v rh 

K S Š ko^a Loka in Ž i r i 22. kana l 
K S Žek zn i k i 24. kana l 
K S Ljubljana, TtboWje i n Novo mesto 06. 

Laatovka TV, T . 2 

OhjB W f̂ f̂tffiiigfaam sOgOscGom C^njarflBy 
•[Šaa^SSS 

MODNA REVIJA NA EMI 
Tako kot vsako leto so bile tudi tokrat pomemben faktor obleke nastopajočih, nekateri izvajalci so 
morda celo bolj poskrbeli za zunanji videz kot za glas. 

Da je 2 obleko 
najbolj izstopa-
la ravno zmago-
valka Alenka 
Gotar, ne more-

mo reči, je pa bila tudi njena 
olivno zelena kreacija opaz-
na, kako tudi ne, saj je bil 
njen kreator slavni Milan 
Gačanovič, sešil pa jo je Bo-
rut Šulin: "To ni bilo pov-
sem jx> mojem okusu in iz-
boru, vendar nismo imeli 
časa za popravke oziroma za 
drugo varianto. O ceni ne 
bom govorila, lahko povem, 
da ta obleka verjetno ni med 
najdražjimi in tudi ne med 
najcenejšim. Problematično 
je bilo to, da sem v času pred 
Emo precej shujšala, zato mi 
je obleka lezla dol." 

S svojo rdeče-čmo obleko 
je izstopala Eva Čeme. Av-
tor njene kreacije je Matevž 
Ogorek, ki o stroških raz-
košnega videza nastopajoče 
ni želel govoriti, zagotovo 
niso nizki. Boštjan Dermolj, 
pevec skupine Nude, je de-
jal, da so njihove obleke ne-
precenljive vrednosti. Za-

Alya, Boštjan Dermolj (Nude) in Žana / Foto:rim DOM 

upal je tudi, da so Nudovci 
kombinezone kupili, vse 
ostalo pa predelali in dode-
lali, da je bil videz bolj ve-
soljski. Bolj opazni so bili 
tudi zaradi punce, ki je bila 
gola, a po celem telesu po-
slikana z barvami. Alya tudi 
tokrat ni odstopala od svoje 
preverjene roza barve. Krea-
cijo s kratkimi hlačami in z 

mini topom je narisala 
sama, izvedbo pa prepustila 
kreatorki Saši Pust. Najbolj 
je presenetila Žana, sicer ne 
tako s svojo obleko, ki je bila 
zelo lepa, temveč s tem, da 
jo je naredila popolnoma 
sama in to vse od skice do 
izvedbe. Kristalčke, ki so bih 
posuti po nedolžno beli ob-
leki, je šivala še zadnji dan. 

Najprej je mislila, da bo nje-
na kreacija brez vlečke, ko 
pa je izvedela, da bo na odru 
tudi ventilator, je sešila še 
to. Risala, šivala in poprav-
ljala je kar dober mesec. Ko-
liko je za vse skupaj zapravi-
la, še ni uspela izračunati. 
Ogrlico, ki jo je nosila, je, 
zanimivo, dobila iz oddalje-
nega Singapurja. 

TUDI ODRASLI RADI POJEJO 
Območno srečanje odraslih pevskih zborov Tržiča je potrdilo, da za petje ni starostnih meja. 

Osnovna šola 
Križe je prejš-
nji teden gosti-
la 26. revijo 
Tržič poje. Za 

prireditev, ki jo je organizira-
la izpostava javnega sklada 
RS za kulturne dejavnosti 
Tržič, se je prijavilo sedem 
odraslih pevskih zborov. Kot 
je obiskovalce seznanil pove-
zovalec programa Janez Ki-
kel, gre za zbore z več kot 12 
pevci, male pevske zasedbe 
pa bodo nastopile na podo-
bni prireditvi jeseni. 

Nastopi udeležencev revi-
je so potrdih, da za zborov-
sko petje ni starostnih meja. 
Prvi je nastopil moški zbor 
Društva upokojencev Tržič, 
ki ga vodi Stane Bitežnik, 
zadnja leta pa deluje v okri-
lju Kulturnega društva Bi-
strica. Slednje druStvo je za-
stopal še ženski pevski zbor, 
ki ga vodi Monika Donko. 
Domače kulturno društvo 

Zbor Ignacij Hladnik iz Tržiča odlikujeta množičnost in kakovost. 

Kruh je predstavil mešani 
cerkveni pevski zbor Križe, 
kjer dirigira mlada zboro-
vodja Manca Bohinc. Meša-
ni pevski zbor Kres iz Kul-
turnega društva sv. Janeza 
Krstnika Kovor je vodil izku-
šeni Andrej Zupan. Zboro-

vodjo Staneta Gruntia in vo-
kalno instrumentalno sku-
pino Zali rovt je pri eni pes-
mi spremljal Jolly club trio. 
Mešani pevski zbor KUD 
Lom je vodil Jože Tišler. Me-
šani pevski zbor Ignacij 
Hladnik iz Tržiča, ki je eden 

največjih zborov, je tudi to-
krat vodil Toniaž Meglič. Od 
treh pesmi je vsak zbor za-
pel vsaj eno ljudsko pesem, 
sicer pa je bil izbor precej 
raznolik. Strokovni sprem-
ljevalec nastopov je bil Mati-
ja Gobec s Ptuja. 



KU LTU RA 

TISTE DROBNE PTICE 
v Galeriji Prešernovih nagrajencev in v Galeriji Mestne hiše v Kranju so v torek odprli pregledno 
razstavo del akademskega slikarja in grafika Vladimirja Makuca. 

Igor Kavčič 

Pred nekaj več kot 
šestdesetimi leti 
nas je Pablo Pica-
sso naučil, kako se 
da najbolj prepros-

to narediti skulpturo bikove 
glave, skombinirajte sedež 
in balanco starega kolesa," 
ob razstavi akademskega sli-
karja in grafika Vladimirja 
Makuca, Prešernovega na-
grajenca (1979) in nagrajen-
ca Prešernovega sklada 
(1962), ugotavlja prof. dr. 
Lev Menaše, umetniški vod-
ja Galerije Prešernovih na-
grajencev v Kranju, ki je to-
krat skupaj z Galerijo Mest-
ne hiše oživela v znamenju 
slik, risb, grafik, skulptur 
priznanega primorskega 
ustvarjalca starejše generaci-
je. "Makuc nas uči, kako naj-
bolj preprosto narediti 
skulpturo režeče bikove gla-
ve," ob umetnikovem "reže-
čem biku", ki je med drugim 
na ogled na tokratni razstavi, 
nadaljuje Menaše. Gre za 
hommage Picassu? "Niti ne, 
izdelal sem ga zase in imel 
obešenega nad vratih svoje 
delavnice, kjer ga je zagledal 
Lev in se navdušil zanj," o 
prvič javno razstavljenem 
delu razlaga Vladimir Ma-
kuc in dodaja, da sta mu od 
starega kolesa ostala balanca 

in sedež, pa se je spomnil na 
Picassovo mojstrovino in na 
nekoliko svoj način ponovil 
tudi sam. Sicer pa je bikec 
oziroma vol eden izmed nje-
govih značilnih motivov, ki 
ga spremljajo še iz petdese-
tih let..., ko se je na neki na-
čin zapisal grafiki. Makuc 
velja za enega od ključnih 
predstavnikov tako imenova-
ne "ljubljanske grafične 
šole", ki je to likovno smer 
pri nas postavila v sam 
umetniški vrh. "Trideset let 
sem delal izključno grafiko, 
mogoče vmes kakšno risbo, 
slikati nisem utegnil. V celo-
ti me je zaposlovala grafika, 
izdelava plošče in potem ti-
skanje ..." 

Njegova dela iz tega obdo-
bja so zvečine na ogled v 
Pavšlarjevi hiši, medtem ko 
Mestna hiša, razen nekaj gra-
fik iz šestdesetih in sedem-
desetih let, gosti predvsem 
dela iz zadnjega obdobja, v 
katerega sodijo njegove slike 
v mešani tehniki (tempera, 
školjke, pesek, steklene čre-
pinje...) Žena z drvmi, ptice, 
volički, figure v krajini ... 
"Mediteranske pokrajine so 
moj priljubljeni motiv, vča-
sih se usmerjam k detajlom, 
pokrajina je prazna, na videz 
brez življenja, spet drugič va-
nje opazno umestim živo bit-
je, malo ptico, človeka ...," 
razlaga Makuc. 

Akademski slikar in grafik Vladimir Makuc ob svojih pticah. 

V Galeriji Prešemovih na-
grajencev na nasprotni stra-
ni trga so v razstavišču v pri-
tličju na ogled skuipture, ki 
jih je Makuc največ ustvaril 
v osemdesetih letih, kasneje 
pa, kot je povedal, le še na 
različnih likovnih srečanjih, 
kamor so ga vabili, v kera-
mično delavnico v Kamnik 
pa na Forma vivo v Sečo. 
Tam je nastajal njegov opus 
motivike iz solin, pa tudi 
kamniti kipci. "Tukaj so 
predstavljeni kamniti okru-
ški, ki so v osnovi delovne 
skice," razlaga Vladimir Ma-
kuc, kamniti stebrički s stili-
ziranimi pticami na vrhu pa 
v tokratni postavitvi delujejo 
kot celota. Prof. Menaše je 
kot po tradiciji ob večjih pre-

glednih razstavah, tudi to-
krat iz Makučevega opusa 
izbral več skic in risb, ki v 
mnogočem nakazujejo 
osnovne likovne smernice, 
ki avtorja spremljajo že več 
kot petdeset ustvarjalnih let. 
Tokratna razstava nam še 
enkrat znova potrjuje, da 
Vladimir Makuc velja za 
enega najpomembnejših so-
dobnih slovenskih likovnih 
ustvarjalcev. Danes živi in 
ustvarja v Ljubljani. Kot je 
povedal, se v zadnjem času 
največ posveča risbam in sli-
kam, medtem ko je grafiko 
tudi zaradi napornih po-
stopkov pri njihovi izdelavi, 
bolj ali manj opustil. Razsta-
va bo na ogled do sredine 
marca. 

KRANJ 

Prešernovo Oro 

Včerajšnje odprtje razstave likovnih del Nejča Slaparja 
je bilo uvod v obeležitev letošnjega kulturnega praznika, 
ki ga vsako leto pripravijo tudi v Makedonskem kultur-
nem društvu Sv. Ciril in Metod v Kranju. Razstava je od-
prta v Makedonskem kulturnem centru na Savski cesti 
34 (v nekdanjem lntexu), kjer bo jutri, v soboto, lo. fe-
bruarja, ob 18. uri tudi srečanje literatov, ki so ga orga-
nizatorji poimenovali Prešernovo Oro 2007. Že ob 16. 
uri bodo učencem makedonskega jezika v Sloveniji po-
delili spričevala, v večernih urah pa bo na vrsti ples za 
ljubitelje makedonske ljudske glasbe. I. K. 

KRANJSKA G O R A 

Muzik teater pod Vitrancem 

Danes, v petek, 9. februarja, ob 20. uri bo v Dvorani VI-
tranc v Kranjski Gori v okviru Muzik teatra, nastopila 
worid music skupina Terra Folk. I. K. 

IDRIJA 

Bil je rudnik 

Prejšnji teden so v razstavišču Nikolaja PIrnata na gra-
du Gewerkenegg v Idriji odprli razstavo posvečeno Rud-
niku urana Žirovski vrh. Lani je minilo 46 let od odkritja 
uranove rude, zato so delavci RŽV-ja v sodelovanju s 
Studiom Grad pripravili razstavo fotografij avtorjev Mar-
jana Smerketa, Vlastje Simončiča, Zmaga Logarja In To-
maža Lundra, ki je naredil tudi izbor In povečave, saj je 
bil vrsto let zaposlen v rudniku. Fotografije prikazujejo 
delo in raziskovanje v rudniku ter življenje v njegovi oko-
lici, poleg tega so tudi pomemben dokument In prispe-
vek rudniku v spomin, saj ta počasi dokončno zapira 
svoja vrata. Razstava je odprta do i . marca. P. M. B. 

^ i f l a i i 

O POTEH H KULTURNI DEDIŠČINI 
Na kranjskem Zavodu za varstvo kulturne dediščine na razstavi predstavljajo sodelavce in njihove 
dosežke, za katere so prejeli Steletovo nagrado in priznanja. 

Obnovljeni spo-
meniki, za ka-
tere so kolegi-
ce in kolegi 
prejeli Steleto-

vo nagrado in Steletova pri-
znanja, kažejo konservator-
sko delo in napore v najlepši 
luči in so ponos ne le njim in 
stroki, temveč vsem, ki s 
temi kulturnimi spomeniki 
živimo in uživamo v njihovi 
na novo razkriti podobi," je k 
razstavi med drugim pove-
dal novi vodja kranjske eno-
te Zavoda za varstvo kultur-
ne dediščine, Miloš Ekar. V 
šestnajstih letih, odkar slo-
vensko konservatorsko druš-
tvo podeljuje Steletovo na-
grado in priznanja, je bilo za 
svoje dosežke nagrajenih 

tudi osem sodelavcev kranj-
skega zavoda. Na tokratni 
razstavi si lahko na panojih s 
kratkimi predstavitvami v 
sliki in besedi ogledamo na-
grajene konservatorske in 
restavratorske dosežke. Ste-
letovo nagrado za življenjsko 
delo je leta 1997 prejela ne-
kdanja dolgoletna direktori-
ca kranjske enote Olga Zu-
pan, Steletova priznanja pa: 
Milan Sagadin za prezenta-
cijo ostalin poznorimske 
cerkve na Ajdni (1993), Nika 
Lehen za obnovo kapele 
sv. Petra v Sbražišču (1997), 
Renata Pamič za obnovo m-
ske kapele na Vršiču (1998), 
Vladimir Knific za obnovo 
Pocarjeve domačije v Zgor-
nji Radovni (1999), Tone 
Marolt za tridesedetno stro-
kovno restavratorsko delo 
(2001), Damjana Pečnik za 

izjemna prizadevanja pri vo-
denju prenove gradu Jablje 
(2002) in Bernarda Jesenko 
Filipič za izdelavo kakovost-
ne dokumentacije ob pose-
gih na kulturnih spomeni-
kih (2005). 

Ob odprtju razstave so ne-
kateri od dobitnikov pri-
znanj pripravili tudi kratke 
predstavitve nagrajenih pro-
jektov, ter ob diapozitivih 
postregli za zanimive in me-
stoma tudi zelo duhovite 
razlage o naši kulturni de-
diščini, s katero imamo 
opravka tako rekoč vsak dan, 
pa jo vendarle tako malo po-
znamo. Pripovedovali so, 
kako se ob njihovem stro-
kovnem delu na eni strani 
srečujejo tudi s povsem 
praktičnimi težavami, ki 
spremljajo skrb za našo 
osebno in hkrati narodovo 

Konservator Vladimir Knific 
je zelo slikovito opisoval 
obnovo Pocarjeve domačije 
v Zgornji Radovni. 

kulturno dediščino. Zanimi-
va razstava bo v delovnem 
času zavoda odprta še ves 
mesec. 

Rcidio Triglov 
Radie Trt0l»> jMorae«. do.0.. Trg Tonota Culaiia •*. Joaenic« 

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

FOTO NATEČAJ 
Pošljite nam fotografije, posnele na Gofenjsl<em. I(i prikazujejo iivfjenjsid utrip 
Gorenjske ter Ijuiii, ki tu živijo. Teme, ki naj jim fotografije ustrezajo, so: 
R A D O S T I Ž I V U E f ^ J A : D R U Ž I N A . IGRA. H O B U I • Š P O R T 
• PRAZI\IOVAIWE; DRUŽII\ISKA S R E C A N J A KOUI^ARIKA, 
O K R A Š E V A l i J E . D A R I L A • PRIREDITVE: K U L T U R N E , Š P O R T N E . 
D R U Ž A B I M A S R E C A N J A • N A Š E V S A K D A N J E D E L O 

• M E S T N I IN VAŠKI UTRIP Ž I V U E N J A 

Fotografije, ki bodo izbrane za razstavo, botlo nagrajene z 21 EUfl 
(5.032 SfTI, ostale vam bomo vrnili. 

VSgaaviotsIcatielapniakuiemocto 15 2.2007vt»g«alnioailapoetektronsiapo§«na 
nastop laoSsfltea s uripisotn 'Za faio naieCai' H na COiu i mirtmalno resduoio 
noga bmnaia IS X 21 cnx na naslov; Gaaipkigtes.Zboova 1.4000 Kiait prav oto 
s pripisom "Za IMO naiaiai' Voselimo se Vaših kittjafori|! 

G o r e n j s k i G l a s 



ELEVIZIJA 
TV3 zaključila pogovore 

TV3 je v preteklem tednu s podpisom pogodbe uspešno 
zaključila pogovore z največjim kabelskim operaterjem 
UPC Telemach in si tako utrdila prisotnost v skoraj 
polovici slovenskih domovih opremljenih s kabelsko tele-
vizijo. Pogodba predstavlja temelj za uspešno sodelova-
nje ter medsebojno promocijo programa TV3 ter storitev, 
ki jih ponuja UPC Telemach. A. B. 

TV SPORED 
PETEK 9.2. 

> R«lityTV 

1 2 . 4 0 Zločin v Hollywoodu 1 3 . 0 5 Krilieno re-
ševanje 1 3 . 5 5 Trki 1 4 . 4 5 Napaka 1 5 . 1 0 Po-
fitniSkl posnetki 1 5 . 3 5 Toksi&il napad 1 6 J 5 
2iveii sanje 1 7 . 1 5 Reševanje živali 1 7 . 4 0 
Hujianje 1 8 . 0 5 Živalski v n 1 9 . 0 0 Policija 
1 9 . 2 5 Novinar v modrem 2 0 . 1 5 Živalski vrt 
2 0 . 4 0 Viharne z g o d b e 2 1 . 0 5 Preizkušnja 
vzdržljivosti 2 1 . 3 5 Zločin v H o l l y w o o d u 
2 2 . 0 0 Prevaranti 2 2 . 4 5 Pod n o ž e m 2 3 . 1 0 
N e w y o r i k 3 policija 0 0 . 0 5 Pravica za vse 
0 0 . 5 5 Viharne z g o d b « 

1 2 . 2 0 A h , ta ljubezen. 78. del 1 3 . 1 0 Z a l j u b -
Ijena, } 7 . del 1 4 . 0 5 Usodna ljubezen, 6 , - 7 . 
del 1 5 . 5 5 Z a ljubezen do Glorie, 1 , - 2. del 
1 7 . 4 0 Poroka z milijonarjem, 7 1 . del 1 8 , 3 5 
Maria Rosa ii?e ženo, 49. del 1 9 . 3 0 Judeževa 
žena, 56. del 2 0 , 2 0 Naie skrivno življenje, 29. 
del 2 1 . 1 0 Usodna ljubezen, 7 . del 2 2 . 0 5 Z a 
ljubezen do Glorie, 2 . del 2 3 . 0 0 Sreča v lju-
bezni, 62. del 2 3 . 5 5 Maščevanje ljubezni, 79. 
del 

SOBOTA 10.2. 
• RMlityn 

1 1 . 5 0 PrevaraJiS smrt 1 2 . 1 5 Spopad v kletki 
1 2 . 4 0 Kritično reševanje 1 3 . 3 0 Viharne 
zgodbe 1 3 . 5 5 Medicinski čudeži 1 4 . 4 0 Reše-
valci 1 5 . 3 5 Policija 1 6 . 0 0 M a j h n i čudeži 
1 6 . 5 0 Zaobljuba 1 7 . 4 0 Prevarana smrt 
1 8 . 0 5 Reševaitje živali 1 8 . 3 0 Mladi zdravniki 
1 9 . 0 0 Motorji 1 9 . 2 5 V delčku sekunde 
2 0 . 1 5 Zadnja priložnost 2 1 . 0 5 Z a m o l č a n e 
zdravniške z g o d b e 2 2 . 0 0 Delo ni šala 2 2 . 5 0 
Pod nožem 2 3 . 1 5 Policisti iz Mlamija 2 3 . 4 0 
Reševalci 0 0 . 3 5 Medicinski čudeži 

0 6 . 0 0 S v e t i , 4 9 . del 0 6 . 5 0 Dora, 1 2 0 . - 1 2 2 . 
del 0 9 . 2 0 Z a ljubezen d o Glorie, 1 . - 2. del 
1 1 . 0 0 Naše skrivno življenje, 1. d e l 1 1 . 5 0 
Usodna ljubezen, 3. • 7 . del 1 6 . 0 0 Z očmi lju-
bezni, 1/1 del 1 8 . 0 0 S v e t i , 50. del 1 9 . 0 0 
Svetovni popotnik 2 0 . 0 0 Hočem biti zvezda, 
26. del 2 2 . 0 0 Življenje z Anito, S . - 6. del 
0 0 . 0 0 Nezvestoba, 6. del 

NEDEUA 1 1 . 2 . 
)ilHHty1V 

0 6 . 0 0 Kaj storiti 1 0 . 1 0 Zapiski i z Tajpeja 
1 0 . 3 5 Dirka 1 1 . 2 5 Počitniški posnetki 1 1 . 5 0 
Afriška pustolovščina 1 2 . 1 5 Trki 1 3 . 0 5 
Halo!? 1 3 . 5 5 Kaj storiti 1 8 . 0 5 Reševanje ži-
vali 1 8 J O Afriška pustolovščina 1 9 . 0 0 O k o 
za oko 1 9 . 2 S Brodolom 2 0 . 1 5 Kaj storiti 
0 0 . 3 0 Prevaranti 0 1 . 2 0 Lov za rekordi 0 2 . 1 0 
Halo!? 0 3 . 0 0 Reševanje živali 0 3 . 2 5 Trki 
0 4 . 1 5 Mejna policija 0 4 . 4 0 N a z m e n k u 
0 5 . 0 5 Svarilo pred viharjem 

0 6 , 0 0 Živeti, SO. del 0 6 . 5 0 J u d e ž e v a ž e n a , 
52.-56. del 1 1 . 0 0 Naše skrivno življenje, 2. 
del 1 1 . 5 0 Sreča v ljubezni, 58. - 62. del 1 6 . 0 0 
Z očmi ljubezni, 1/1 del 1 8 . 0 0 Živeti , 49. del 
1 9 . 0 0 Svetovni popotnik 2 0 . 0 0 Hočem biti 
zvezda, 27. del 2 2 . 0 0 Življenje z At>ito, 7 . - 8 . 
del 0 0 . 0 0 Nezvestoba, 7 . del 0 1 . 0 0 Z očmi 
ljubezni, 1/1 del 

PONEDEUEK 1 2 . 2 . 
• R c * l i t y T V 

1 1 . 0 0 Zamolčane zdravniške z g o d b e 1 1 . 5 0 
Reševanje živali 1 2 , 1 5 Oko za oko 1 2 . 4 0 Zlo-
čin v H o l l y w o o d u 1 3 . 0 5 Kritično reševanje 
1 3 . 5 5 Trki 1 4 . 4 5 Preživeli 1 5 . 1 0 Počitniški 
posnetki 1 5 . 3 5 Tiha smrt 1 6 . 2 5 Zamolčane 
zdravniške z g o d b e 1 7 . 1 5 Reševanje živali 
1 7 . 4 0 Hujšanje 1 8 . 0 5 živalski vrt 1 9 . 0 0 Za-
molčane zdravniške zgodbe 1 9 . 5 0 Čudaško 
2 0 . 1 5 P o l i c i s t k e 2 1 . 0 S N a z m e n k u 0 1 . 4 5 Po-
licistke 0 2 . 3 5 Zamolčane zdravniške zgodbe 

1 2 . 2 0 Ah, ta ljubezen, 7 9 . del 1 3 . 1 0 Zaljub-
ljena, 38. del 1 4 . 0 5 Usodna ljubezen, 7 . - 8. 
del 1 5 . 5 5 Z a ljubezen d o Glorie, 2. - 3. del 
1 7 . 4 0 Poroka z milijonarjem, 7 2 . del 1 8 . 3 5 
Maria Rosa išče ženo, 50. del 1 9 . 3 0 Judeževa 
žena, 57. del 2 0 J O Naše skrivno življenje, 30. 
del 2 1 . 1 0 Usodna ljubezen. 8. del 2 2 . 0 5 Za 
ljubezen do Glorie, 3. del 2 3 . 0 0 Sreča v ljubez-
ni, 63. del 2 3 . 5 5 Maščevanje ljubezni, 80. del 

TOREK 13.2. 
1 3 . 5 5 Trki 1 4 . 4 5 Preživeli 1 5 . 1 0 Počitniški 
posnetki 1 5 . 3 5 Kruta prevara 1 6 J 5 Zamol-
čane zdravniške zgodbe 1 7 . 1 5 Reševanje ži-
vali 1 7 . 4 0 Hujšanje 1 8 . 0 5 Živalski vrt 1 9 . 0 0 
Študenti medicine 1 9 . 2 5 Reševanje živali 
1 9 . 5 0 (udaško 2 0 . 1 5 Drzni tatovi 2 0 . 4 0 Na-
paka 2 1 . 0 5 Več kot bizarno 2 2 . 0 0 Zdravniške 
kartoteke 2 2 . 2 5 Pokvarjena dekleta 2 2 . 5 0 
Vozila brez nadzora 2 3 , 4 0 P r e ž i v e l i 0 0 . 0 5 
Toksifni napad 0 0 . 5 5 Tiha s m n 0 1 . 4 5 Po-
kvarjena dekleta 

1 2 J O A h , ta ljubezen, 80. del 1 3 . 1 0 Zaljub-
ljena, 39. del 1 4 . 0 5 Usodna ljubezen. 8. - 9. 
del 1 5 . 0 0 Usodna ljubezen, 9. del 1 5 . 5 5 Za 
ljubezen do Glorie, 3. - 4. del 1 7 . 4 0 Poroka z 
milijonarjem, 73. del 1 8 . 3 5 Maria Rosa išče 
ž e n o , 5 1 . del 1 9 J 0 J u d e ž e v a žena, 58. del 
2 0 . 2 0 Nase skrivno življenje, 3 1 . del 2 1 . 1 0 
Usodna ljubezen, 9. del 2 2 . 0 5 Za ljubezen do 
Glorie, 4. del 2 3 . 0 0 Sreča v ljubezni, 64. del 
2 3 . 5 S Maščevanje ljubezni, 81 . del 

SREDA 1 4 . 2 . 
) RulityTV 

1 1 . 0 0 Zamolčane zdravniške zgodbe 1 1 . 5 0 
Reševanje živali 1 2 . 1 5 O k o za oko 1 2 . 4 0 Zlo-
čin v N o l l y w o o d u 1 3 . 0 5 Kritično reševanje 
1 3 . 5 S Trki 1 4 . 4 5 Preživeli 1 5 . 1 0 Počitniški 
posnetki 1 5 . 3 5 Tihi strup 1 6 . 2 5 Zamolčane 
zdravniške z g o d b e 1 7 . 1 5 Reševanje živali 
1 7 . 4 0 Hujšanje 1 8 . 0 5 Živalski vrt 1 9 . 0 0 Klic 
1 9 . 5 0 Čudaško 2 0 . 1 5 P r e v a r 3 n t i 2 1 . 0 5 Sami 
v N e w Yorku 2 2 . 0 0 Prevaranti 2 2 . 5 0 Ljube-
zen z a rešetkami 2 3 . 4 0 Prevaranti 0 1 . 2 0 
Sami v Nevv Vorku 

1 2 . 2 0 A h , ta ljubezen, 8 1 . del 1 3 . 1 0 Zaljub-
ljena, 40. del 1 4 . 0 5 Usodna ljubezen, 9 . - 1 0 . 
del 1 5 . 5 5 Z a ljubezen d a Glorie, 4. - 5. del 
1 7 . 4 0 Poroka z milijonarjem, 7 4 . del 1 8 . 3 5 
Maria Rosa išče ženo, 52. del 1 9 . 3 0 Judeževa 
žena, 59. del 2 0 J O Naše skrivno življenje, 32. 
del 2 1 . 1 0 Usodna ljubezen, 10. del 2 2 . 0 5 Za 
ljubezen do Glorie, 5. del 2 3 . 0 0 Sreča v lju-
bezni, 65. del 2 3 J 5 Maščevanje ljubezni, 82. 
del 

ČETRTEK 15.2. 
1 1 . 0 0 Zamolčane zdravniške zgodbe 1 1 . 5 0 
Reševanje živali 1 2 . 1 5 O k o za oko 1 2 . 4 0 Zlo-
čin v H o l l y w o o d u 1 3 . 0 5 Kritično reševanje 
1 3 . 5 S Triti 1 4 . 4 5 Preživeli 1 5 . 1 0 Počitniški 
posnetki 1 5 3 5 Proti v r h u 1 6 J 5 Zamolčane 
zdravniške z g o d b e 1 7 . 1 5 Reševanje živali 
1 7 . 4 0 Hujšanje 1 8 . 0 5 Živalski v n 1 9 . 0 0 Pro-
ti vrtiu 1 9 . 5 0 Rojstvo 2 0 . 1 5 V iskanju očeta 
2 2 . 0 0 Smučarska sezona 2 2 . 2 5 Na robu 
2 3 . 1 S P l e r c i n g 0 0 . 0 5 R o j s t v o 0 0 . 3 0 P r o t i 
vrtiu 

1 2 J O Ah, ta ljubezen, 82. del 1 3 . 1 0 Z a l j u b l j e -
na, 4 1 . del 1 4 . 0 5 Usodna ljubezen, 10. • 1 1 . 
del 1 5 . 5 5 Za ljubezen d o Glorie, 5.- 6. del 
1 7 . 4 0 Poroka z milijonarjem, 75. del 1 8 . 3 5 
Maria Rosa išče ženo, 53. del 1 9 . 3 0 Judeževa 
žena, « 0 . del 2 0 J O Naše skrivno življenje, 33. 
del 2 1 . 1 0 Usodna ljubezen, 1 1 . del 2 2 . 0 5 Za 
ljubezen do Glorie, 6. del 2 3 . 0 0 Sreča v ljubez-
ni, 66. del 2 3 . 5 5 Maščevanje ljubezni, 83. del 

DR. SRŠENOVA SE VRAČA 
N a m a l e z a s l o n e 1 2 . f e b r u a r j a prihaja n o v a s e z o n a pr i l jubl jene h u m o r i s t i č n e n a n i z a n k e N a š a mala 

klinika. S labi l i pet m e s e c e v v a s b o d o v s a k p o n e d e l j e k z v e č e r na P O P T V z n o v a z a b a v a l i ž e z n a n i 

obraz i , pridružil i pa s e j im b o d o tudi nekater i novi in številni znani g o s t j e . 

Nina Vaiant 

Ena izmed novih je 
tudi dr. Seršenova, 
ki je pravzaprav že 
znan obraz Naše 
male klinike. Lik, ki 

ga igra Maša Derganc, se to-
rej vrača. 

Maša, igralstvo imate sicer 
v družini, vendar pa ste kot 
mala deklica začeli obisko-
vati balet. Kdaj in zakaj ste 
se potem odločili, da boste 
raje igralka? 

"Ko sem bila mlajša, me je 
zelo navdušil balet. Po kon-
čani nižji baletni šoli pa sem 
ugotovila, da pri baletu ni-
mam velikih možnosti za 
nadaljnjo kariero zaradi svo-
je nepopolne baletne konsti-
tucnje, ki je pri plesu baleta 
zelo pomembna. Mama me 
je nato spodbudila, da sem 
začela hoditi v gledališče. 
Preko tega, da sem imela v 
srednji šoli abonma v ljub-
ljanski Drami sem tako ugo-
tovila, da bi mi igralski po-
klic zelo ustrezal." 

Ste že v mlajših letih doma 
nastopali pred družino ali 
pa prijatelji? 

"Ja seveda, kot zelo veliko 
otrok. Nisem bila nastopaški 
otrok, nastopala pa sem z ve-
likim veseljem." 

Prvo profesionalno vlogo 
ste odigrali v Prešernovem 
gledališču, sedaj pa že ne-
kaj let igrate v Drami. Se ne 
bi vrnili v Prešernovo gle-
dališče, kjer je vaš soprog 
Borut Veselko, direktor? 

"V Drami se počutim od-
lično in pravzaprav ne vidim 
nikakršne nujnosti, da bi 
bila z možem skupaj tudi v 
službi." 

Sta z Borutom kdaj igrala 
skupaj? 

"Sva, in sicer v Prešerno-
vem gledališču v Kranju. 
Skupaj sva igrala v predstavi 
"Važno je imenovati se 
Emest", kjer sva se tudi spo-
znala." 

Kako zgleda delavnik igral-
ske družine, kot je vaša? 

"Naš delavnik je zelo in-
tenziven. Tako zelo, da sem 
komaj uspela odgovoriti na 
vaša vprašanja, fa, delavnik 
je želo dinamičen. Z dobro 
pripravljenostjo in umikom, 
ki zahteva veliko prilagaja-
nja, pa nam uspeva zelo do-
bro." 

Z novo sezono NMK-ja se 
vrača tudi vaš lik dr. Srše-
nove. V čem vse se igranje 
v NMK-ju razlikuje od igra-
nja v Drami? 

"V številnih stvareh. Vsak 
igralec odigra vsako vlogo, ki 

mu je dodeljena po najbolj-
ših močeh, v gledališču, tele-
viziji ali filmu. Vse vloge pa 
so seveda različne." 

Se na snemanjih NMK-ja 
tudi za kamerami tako za-
bavate, kot pred kamerami? 

"Še bolj. (smeh)" 

)e med Mašo in likom dr. 
Sršenove kaj podobnosti? 

"Seveda je. Mislim, da v 
vsakem liku, ki ga odig-
ram, najdem nekaj podo-
bnosti s sabo. Glede Maše 
pa mislim, da bi te podo-
bnosti lažje opisali moji 
soigralci." 

NINA OSENAR IN VELIKI BRAT 
N e k d a n j a M i s s H a w a i i a n T r o p i c , P layboy jeva z a j č i c a , s a n j s k a ž e n s k a , p e v k a in š e kaj bi s e n a š l o , 

N i n a O s e n a r , bo o d m a r c a d a l j e tudi te lev iz i j ska vodi te l j i ca . 

N i n a V a i a n t 

Nina Osenar bo 
namreč na Ka-
nalu A vodila 
nov resničnost-
ni šov Big Brot-

her. To bo šov, kjer bo 12 tek-
movalcev živelo v okolju, v 
katerem ni ničesar, razen 
najosnovnejših stvari, niko-
mur iz zunanjega sveta ne 
bo dovoljeno vstopiti v hišo 
Big Brotherja, ki jo že gradi-
jo pred stavbo Pro plusa. 
Tekmovalci se bodo spopa-
dali tudi s posebnimi naloga-
mi, s katerimi si bodo lahko 
prislužili denar in si tako po-
višali tedenski proračun, 
kdor pa naloge ne bo opravil, 
ne bo dobil ničesar. V spo-
vednid bodo osebno poroča-

li o svojih izkušnjah in ob-
čutkih, vsak teden pa bo mo-
ral vsak izmed njih predlaga-
ti dva sostanovalca, ki se mu 
zdita primerna za izločitev. 
Gledalci pa bodo tisti, ki 
bodo z glasovanjem odločali 
o tem, kdo gre domov. 

Do konca januarja se je za 
šov prijavilo 1720 tekmoval-
cev, za primerjavo, za zadnji 
BAR se jih je prijavilo 1370 
in to le dokazuje, da je led 
med Slovenci in Slovenkami 
za sodelovanje v resničnost-
nih šovih dodobra prebit. 

Izbira 12 kandidatov bo team-
sko delo, pri katerem bo so-
delovala že utečena, usklaje-
na in izkušena skupina tele-
vizijskih strokovnjakov in 
psihologov. Izbrali bodo 12 
psihično stabilnih in fizično 
zdravih kandidatov in hkrati 

Nina Osenar po novem rdečelaska/Foto:r>opTv 

osebnostno pestrih ljudi, kar 
bo vplivalo na zanimivo sku-
pinsko dinamiko v šovu. 
Prvi krog avdicij se bo pričel 
že naslednji teden, v začetku 
marca pa bo komisija že po-
stavila prvo generacijo Big 

Brother. Gledalci jih bodo 
prvič lahko spoznali šele v 
prvi oddaji, kasneje pa jih 
bodo lahko 24 ur na dan 
spremljali preko spletne 
Strani in si izbrali svojega 
kandidata. 



N O M I N A T O R 
2 3 6 

V teh dneh preprosto ne gre 
brez kulture. In prav je tako. 
Prešernov dan, slovenski kul-
turni praznik 8. svečana, na 
39. dan gregorijanskega kole-
darja, in dnevi pred njim pri-
našajo veliko sporočil. Umetni 
ki publiki, politika kulturni 
kom. Zavest, ponos in zaveda 
nje. Na enem od teh dogajanj, 
v Škofji Loki, v Galeriji Ivana 
Groharja (1867-1991) je nasta-
lo enkratno odprtje razstave 
kolažev Ane Šalamun. Dogo-
dek je pospremil skorajda dru-
žinski iu i . Na drugem, v za-
sebni galeriji Alojza Ovsenika 
iz Britofe, ki jo posveča slikarju 
Jožetu Tisnikatju (1928-1998), 
se je s potopisi in eseji pred-
stavljal zdravnik Frand Bečan. 
In na Ovsenikov "dvor" ter na 

uprave Tatjana Hudobivnik. 
Vsaj za zdaj gredo novemu žu-
panu govori dobro "iz ust". Z 
željo, da bi naj preživeli kultur-
no bogat praznik, se je zahvalil 
vsem 20 razstavljavcem in po-
vedal, da smo v Kranju ponos-
ni na tiste, Id sledijo notranje-
mu glasu in umetnosti name-
njajo ves svoj čas. "Umetnost 
povezuje, je lepilo različnih člo-
vekovih dejavnosti," je pred 
skupinskim slikanjem rekel 
Damijan Peme. Praznično do-
bre voljne smo prisluhnili due-
tu kitar Matica DderKa in Bla-
ža Kastelica iz glasbene šole, 
simpatična mladenka ob ved-
no čutni harfi Zala Košnik pa 
je že tako romantično občutje 
naredila še bolj čarobno. In še 
občinska novost Že dolga leta 

spogledovanje s krokarjem, 
mračno zgovorni slikarjevi av-
toportreti, temačna globina ze-
lenih spektrov, vse to je obje-
malo potopisna esejistična be-
sedila. Frand Bečan, verjetno 
najbolje pišoč med zdravniki, 
razmišlja, zakaj je moral So-
krat (grški filozof, 470 pr. a št-
399 pr. n. št) umreti in ali je 
vendarle imel prav. O potova-
nju po Mehiki je povedal nekaj 
zanimivih podrobnosti, tudi o 
srečanju z malo gluhonemo 
indijansko deklico. O bivanju 
in razumevanju življenja. O 
zdravniškem življenju, pokli-
cu, ki je pravzaprav življenjski 
slog, o senilni demend starejše 
bolnice, o alkoholiziranem 
edincu na kmetiji, ki ne bo 
imela naslednika... Kako je te-

Aleksander Prime, Franc Bečan in Janez Doiinar 

Nejč Slapar, Mirko Tavčar, Damijan Peme in Ta^ana Hudobivnik Zala Košnik 

Tuškovo firesko, ki krasi dru-
žinsko teraso, je sijala tako pol-
na luna, da so besede sem in 
tja kar bolele. V Galeriji Mest-
ne občine Prešernovega mesta 
se je z razstavo predstavilo Li-
kovno društvo Kranj, župan 
Damijan Peme pa je prazniku 
v čast sprejel in pogostil delav-
ce v kulturi 

Dvajset slikarjev od tridese-
tih se S svojimi deli predstavlja 
v avli občine, pred župansko 
pisarno. Predsednik likovne-
ga društva Nejč Slapar je v ime-
nu astvarjalcev predstavil nji-
hovo delovanje in se ob prilož-
nosti zahvalil. Ob zagotovilu, 
da se njihovo ustvarjalno delo 
ne končuje, je spomnil še na 
Bienale mesta Kranja. Ob pr-
vem finančniku občine Mirku 
Tavčarju, ki na županovo in 
mestno srečo ne odhaja na po-
nujeno m u delo v gospodar-
stvo, sta Nječu Slaparju pri-
sluhnila še župan Damijan 
Peme in direktorica mestne 

nam niso ponudili tako sijoče 
slovenske kulinarične ponud-
be, kakršno so pripravili učen-
d srednje gostinske šole iz Ra-
do\<jice. Seveda smo klepetali 
tudi o politiki in o "spo^ete-
lem" občinskem statutu dan 
poprej. V družbi vedno zani-
mivega akademskega slikarja 
Franca Novinca iz Godešiča 
pri Škofji Loki pa je bil pome-
nek povsem umetnostne nara-
ve. Franc Novinc, profesor na 
ALU, je te dni odprl razstavo 
svojih dd v Žalcu. Leta 1984 je 
bil nagrajena Prešernovega 
sklada, pet let prej, leta 1979, 
pa je sodeloval v alpinistični 
odpravi na Everest pod kate-
rim je nastala zanimiva slikar-
jeva izpoved. 

Posebno izpoved pa nam je 
pripravil zdravnik Frand Be-
čan, vodja splošne družinske 
medicine v ZD Kranj. Okolje 
galerije, ki jo zazaiamujejo dda 
nagrajenca Prešernovega skla-
da Jožeta Tisnikarja, morbidno 

kla pripoved. Sem in tja so v od 
silile sob«. Morda prirojenega 
nam prastraha Glasbeni pod-
ton dtrarja Aleksandra Primca 
iz domačega APS Ozara ter 
glasovi Janeza Dolinarja in 

zahvalil gostitdjema, Abjzu in 
njegovi ženi Mari Ovsenik. 
Bolj židane volje smo i^edali 
ob ponujeni nam zas'ki in vi-
pavskem vincu zelen, ki nam 
je sproščal dušo in misli. Pre-
šemo se je nasmejalo tudi Do-
mnu, mlajšemu Ovseniku, ki 
je že skoraj nadomestil očeta 
Alojza v družinskem mizar-
skem podjetju. Tudi dtrar 
Aleksander Prime, ki je bil Do-
mnu v pomoč pri ohranjmju 
dobre volje, je že prevzel dru-
žinsko optiko. Tako razposaje-
ni smo izzivali še lunin sij in si 
zaždeli še kakšnega podobne-
ga večera. 

Precej dobre volje pa so nam 
pripravili v loški Galeriji Ivana 
Groharja. Verjetno v eni od 
najbolje obiskanili galerij na 
Gorenjskem Loški muzej, ki 
ga vodi Jana Mlakar, umet-
nostna zgodovinarka in profe-
sorica angleščine, pa sodi kar v 
sam vrh dogajanja pri nas. Ob 
začetnem spogledovanjem z 
izjemno barvitimi kolaži umet-

muna, leta 1999 Prešernovega 
nagrajenca, je predstavila di-
rektorica Muzeja Jana Mlakar. 
"Duhovita likovna govorica 
navduši otroke vseh starosti, ki 

Donien in Aleksander 

ških knjig, slikanice Samsara -
deklica, da ji ni para, ter Pri-
sluhni školjki. V naslajanju pa 
je že novo delo. Vsestranskega 
umetnika, pesnika in pisatelja 

Peter, Miha in Jaka Havvlina 

jim potovanja po domišljiji 
niso tuja. Ana Šalamun nespo-
rno sodi med boljše slovenske 
likovne ustvarjalce," je zapisala 
Jana Mlakar v grafično čudovi-
to oblikovan spremni katalog 

Matjaža Pikala poznamo še 
kot glasbenika skupine Auto-
dafe, v kateri igrata tudi brata 
Andrej in Jaka Haw]ina. In v 
tako zelo družinsko umetni-
škem vzdušju, ko so še otrod 

Franc Bečan z Abjzom in Mari Ovsenik Ma^až Pikak), Ana Šalamun s h&rko Klaro in Jana Mlakar 

drugih nastopajočih so v dobri 
uri povsem navdušili povablje-
ne. Fiand Bečan se je v svojem 
in imenu nastopajočih bralcev 

Razstavljavci - slikarji Likovnega društva Kranj z županom Franc Novinc 

niče, grafične oblikovalke in 
ilustratorke Ane Šalamun je 
zaigrala glasba. Kitara, sakso-
fon in "pumperdon" - bariton. 
Pod galerijskim obokom so za-
rezali oče Peter Havvlina ter si-
nova Miha in Jaka iz družine 
osmih otrok. Peter Hawdina, v 
devetdesetih letih loški "žu-
pan", takrat se je tej službi še 
reklo predsednik skupščine 
občine, rodoslovec, svetovljan 
in ljubitelj umetnosti, se z 
ženo Ireno, rojeno Goižič, prav 
te dni odpravlja v deželo tanga 
in južnoameriške umetnosti. 
Precej mednarodnega vpliva 
pa s seboj nosi Ana Šalamun, 
saj je mladost preživljala v 
ZDA, Angliji in NemfijL Opus 
hčere pesnika Tomaža Šala-

V katerem se odlično bere kriti-
ka slikarja Žige Kariža. Svoje-
vrstno spremno besedilo j)a je 
Ani namenil tudi pesnik Matj-
až Pikak), ob tej priložnosti še 
godec na mali harmoniki. Mat-
jaž in Ana sta avtorja dveh otro-

dobili priložnost za direndaj, jc 
bila barvita galerija še bolj praz-
nična. Za vse otroke vseh staro-
sti. Matjaž je raztegoval meh in 
godel, kako se v hiši na koncu 
vasi ljubita, ljubita, ljubita ... 
Aplavz navdušenja! Biavol 
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H U M O R , Z A K R A T E K Č A S 
B R A T V S E V I D I , B R A T V S E V E 

KAHLOGRE NA FINSKO 
Senzacija. Na Finsko ne gre Alenka Cotar, ampak Kahlo Ehjavec. 

Na veliko presenečenje 
slovenske javnosti so zmago-
valki letošnje Eme Alenki 
Gotar z Ministrstva za 
obrambo sporočili, da se bo v 
soglasju z vlado, letošnjega 
Evrosonga udeležil minister 
za obrambo Kahlo Ehjavec in 
ne ona. Vlada je odkupila 
samo pravico do naslova pes-
mi, ki jo bo naš novi pred-
stavnik sicer pel v angleščini 
(ker bo tako v besedilu manj 
"r"-jev). Naslov pesmi bo 
tako Flovr from South, ki ga 
bo z malo sreče in jezikovnili 
vaj s pomočjo hipnoze uspe-
lo zapeti tudi našemu pevcu. 
Medtem ko pevka Alenka ne-
koliko razočarana do nadalj-
njega za javnost ne daje iz-
jav, pa je Kahlo povedal, da je 
prepričan, da se je vlada tudi 
tokrat odločila pravilno. "Če 
lido misl, da ne znam pet, se 
je hudo zmotil, v torek sem 

imel že tonsko vajo in pozna-
valci so mi hekli, da sem fe-
nomenalen pevec," je pove-
dal naš kandidat. Ob tem 
nam je še povedal, da j im je 
vso pomoč pri nastopu po-
nudila tudi neka finska to-
varna, ki zaradi strogih pravil 
Evrovizije ne želi biti imeno-
vana. Kahlotu je za spremlja-
nje na odru ponudila 135 
oklepnikov, od katerih naj bi 
prav vsi imeli vso potrebno 
konfiguracijo. S tako obilno 
scenografijo, ki bo edinstve-
na v vsej zgodovini popevk 
za Evrovizijo, bo Kahlo na 
glasovalce po vsej Evropi na-
redil še dodaten vtis. Izvedeli 
smo tudi, da bo naš pevec po 
končanem Evrosongu lahko 
oklepnike odpeljal domov, 
ponudili pa mu jih bodo po 
ugodni ceni 63 milijard. Tre-
nutno pisatelji in pesniki za-
posleni na obrambnem mi-

nistrstvu intenzivno pišejo 
novo pesem z naslovom 
Flovr from Sout^h. Prvi takti 
grejo menda takole: 

Take, take Patria 
in yourgarage, 

don'task haw, 
dontask who, 

just shut up jour mouth 
I am fiovr, 

jiovr from south. 
Mali Brat 

TISOČ UGANK 
ZA ODRASLE 

Franc Ankerst vam za-
stavlja novo uganko. Od-
govor nam pošljite do 
torka prihodnji teden na 
SMS pod šifro uganka, 
pripišite rešitev + ime in 
priimek na številko 
031/69-11-11, ali po pošti 
na Gorenjski glas, Zoiso-
va v, 4000 Kranj, s pripi-
som "Tisoč ugank za 
odrasle". 

Imam prijateljici dve, 
ki sta kot dvojčici, 
z menoj sta vedno 

kar obe, 
za mizo, v pojsteljci. 

Izžrebali in nagradili 
bomo dva pravilna odgo-
vora (enega, ki ga bomo 
prejeli preko SMS, in dru-
gega, ki ga bomo prejeli 
po pošti). Pravilna rešitev 
zadnje objavljene uganke 
se glasi: kloMa. Tokrat 
smo izžrebali Ano Boga-
taj-

TANJA ODGOVARJA IN RAZKRIVA SKRIVNOSTI SANJ 
" B a m b i " 

Vaša napoved, da spoznam 
partnerja in imam z njim 
otroke, se še ni uresničila. Ali 
se mi bo ta želja sploh uresni-
čila? Ali že poznam to oseba 
in katera je prva črka njegove-
ga imena? Sem nesrečna in 
ne najdem nobenega smisla. 
Kaj pa zdravje? 

Ne jaz in nihče drug, ne 
more prehiteti svoje usode. 
Čeprav bi še tako radi, in je 
želja ne vem kako goreča, je 
to nemogoče. Ne bom ti re-
kla, da si za svojo osamlje-
nost tudi sama malo kriva. 
Res pa je, da se družbi izo-
gibaš, kar ni prav. Čeprav še 
nimaš svoje družine, nisi iz-
občenec in ljudje te imajo 
Isto radi. Sploh pa ne vem, 
zakaj tako črno razmišljaš. 
Še vedno si mlada (čeprav 
to ni noben razlog za sre-

čo), ne pozabi, da je samo 
želeti In nič narediti prema-
lo. Dobra boš vedno, to ne 
moreš spremeniti, naivna 
pa nisi več, saj so te Izkuš-
nje tega naučile. Da greš na 
sprehod v naravo, v kino aH 
pa kam drugam, ne potre-
buješ nikogar. Včasih smo 
sami sebi dovolj. Prijatelji-
cam ne smeš zameriti, ker 
res vedno nimajo časa. Še 
zelo kmalu boš sama spo-
znala, kako ti družina vza-
me skoraj ves prosti čas. 
Partnerja, ki ti je namenjen, 
Še ne poznaš, spoznaš ga v 
tem poletju do jeseni. Takoj 
boš vedela, da je to ljube-
zen, ki jo tako hrepeneče ča-
kaš. Otroke boš imela, nič 
se ne boj. Družina ti bo dala 
tisto, kar nikoli nisi imela. 
Varnost, toplino in ljube-
zen. Bolečine, ki jih Imaš v 
s p o d n j e m delu trebuha, te 

opozarjajo na vnetje. Svetu-
jem ti, da greš k zdravniku. 
Ni nič narobe, a potrebuješ 
zdravila. Še malo pa ne boš 
več Bambi, ampak mami 
Srna. Lepo se imej. 

" S r e č a 2 0 0 7 " 

že eno leto razmišljam, kako 
bi vam pisala, a do sedaj še 
nisem našla poguma. Lepo 
vas prosim, kako bo z mojimi 
vnuki in hčerko. Ali bodo pri-
šli iz krize, v kateri se nahaja-
jo. Resnično se vam zahvalju-
jem. 

Res je kriza, a hvala Bogu je 
tudi izhod. Vaša hčerka je 
sama za vse in zato je še 
hujše kot sicer. Zadeva za-
radi hiše se pozitivno rešu-
je, potrebuje pa pogovor z 
uradno osebo, ki ji bo mod-
ro svetovala. Razočarana je 
nad svojo usodo in vedno 

znova išče rešitve, a se le še 
bolj zapleta v začaran krog. 
Nekdo, ki ga še ne pozna, ji 
bo priskočil na pomoč, tudi 
finančno. Obeta se ji tudi 
neki denar, ki ga ne pričaku-
je. Kot oseba je zelo pozitiv-
na, a splet dogodkov In sla-
bih ljudi, ki jih je spoznava-
la, so jo pripeljali na sam 
rob. Oba vnuka iščeta pot iz 
težav. Trenutno se ne znaj-
deta in znata preložiti tudi 
najmanjše obveznosti. To 
se kmalu spremeni. Ob pra-
vem času se odločita nada-
ljevati s šolanjem. Vi poma-
gate, kolikor le zmorete in 
hčerka to res ceni, čeprav 
morda vedno ne pokaže. Ko 
bo Izginila zadnja sled žalo-
sti z njenih oči, boste tudi vi 
lahko spet zaživeli. Včasih 
zna biti že samo lepa bese-
da pravi balzam za dušo. 
Srečno! 

HOROSKOP 
TANJA in MARICA 

Oven (21.3. - 214.) 
Preveč očitno boste pokazali vaš namen, da obvelja 
vaš prav, oziroma da hočete imeti zadnjo besedo. 
Nekomu to ne bo preveč všeč, in na vsak način bo 
hotel Izbiti vašo trmo. K sreči se bo vpletla tretja 
oseba in rešila spor. 

Bik (22.4. - 20.5.) 
Zadnje, kar bi pričakovali v prvem planu svojega živ-
ljenja, je ljubezen. Prišla bo čisto potihoma, a ven-
dar bo glasna In vsi bodo vedeli, da ste srečni in za-
dovoljni kot že dolgo ne. Pri financah pa bodite še 
nekaj časa previdni in strpni. 

Dvojčka (21.5, - 21.6.) 
Oseba nasprotnega spola vas že nekaj časa naskri-
vaj opazuje. Bodite pozorni, da v kratkem ne naredi-
te napake, ki bi to osebo odvrnilo od vas. Neki prija-
telj vas bo razočaral, vendar to ne pomeni, da mora-
te obupati. 

Rak (22.6. - 22.7.) 
Ste oseba, ki vedno premišljuje o prihodnosti. Vse 
lepo in prav, a ravno zaradi tega se vam velikokrat 
kaj izmakne v sedanjosti, oziroma trenutni situaciji. 
Prijatelj vas bo opozoril in pametno bi bilo, da upoš-
tevate njegov nasvet. 

Lev (23.7. - 23.8.) 
že pred časom ste se odločili in začeli pri znancih 
ločevati zrnje od plevela. Spoznanje, da ste se ušte-
li med prebiranjem, bo nosilo določene posledice. 
Vsaka šola nas nekaj nauči in tudi ta vas bo. Zaen-
krat še ni prepozno, da popravite napako. 

Devica (24.8. - 23.9.) 
Kot se vam je že nekaj časa vse bolj in bolj zapleta-
lo, se vam bo sedaj tudi odpletlo. Sem pa tja se bo 
pojavil kakšen vozel z manjšimi posledicami, ki pa 
se v določenem času pozitivno uredijo. Sreda bo vaš 
dober dan. 

Tehtnica (24.9. - 23.10.) 
Prišel je čas, ko boste morali izpolniti svojo obljubo, 
ki ste jo dali že pred časom. Ker boste od tega ime-
li tudi sami kar nekaj koristi, bo veselje večstransko. 
Nekdo, od katerega sploh ne pričakujete, vas bo ob 
koncu tedna presenetil. 

Škorpijon (24.10. - 22.11.) 
Sto in sto načinov je, kako lahko osrečimo sebe ali 
pa nekoga drugega. Vedno Iščete srečo daleč od 
sebe, čeprav jo imate na dosegu roke. Prebudili bo-
ste v sebi željo in potem imate do cilja le še en ko-
rak. 

Strelec (23.11. - 21.12.) 
Obremenjevali se boste s težavami drugih ljudi in za 
to boste vsaj za nekaj časa pozabili na svoje, ki zato 
ne bodo nič manjše, le preložili jih boste za nekaj 
časa. Z dobro voljo in pozitivnim razmišljanjem se 
lahko ustvarijo čudeži. 

Kozorog (22.12. - 20.1.) 
Sreči oziroma ljubezni sami obračate hrbet, potem 
pa se jezite - zakaj ravno jaz? Nekdo si zelo želi, da 
bi mu vrnili poglede in nasmeh. Samoti boste nare-
dili konec, saj se vam obeta veliko družbe med pri-
jatelji. 

Vodnar (21.1. -19.2.) 
z zatiranjem svojih čustev in želja ne boste nič manj 
hrepeneli, ampak si boste le še bolj želeli, s tem pa 
se le še bolj zatirali. Temu boste naredili konec in 
tako bližnji in daljni okolici dali vedeti, kakšna so 
vaša pričakovanja in dajanja. 

Ribi (20.2. - 20.3.) 
Nemir in razne manjše krize so vam zadnje dni krajša-
le spanec. V tem tednu se vam bo marsikaj zjasnilo in 
prišli boste do določenih resnic. Postavili boste meje 
sebi in drugim In s tem polepšali marsikateri dan. 
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LJUBLJANA 
HALA TIVOLI 

NEDELJA, 18. FEBRUAR 07 ob 20h % 

Z g o d b a s e odvija na Balkanu. Za razliko od Bizetove 

" C a r m e n " ima Bregovičeva opera s rečen konec. Opera j e 

Bregovičevo avtorsko delo, zanjo je napisal besedilo, glasbo, 

prevzel pa je tudi v logo režiserja in scenografa . Za r o m s k o 

g lasbeno tradicijo je želel ustvariti opero, ki bi j o lahko izvajal 

ma jhen orkester , kot je n jegov Orkestar z a venčanja i 
sahrane. Ta je ključni del opere, z g o d b e in like ohranja žive 

in jih prenaša iz e n e g a časa in prostora v drugega. Skupaj z 

glavno igralko Vaško Jankovsko, s o kombinacija, ki občinstva 

ne pusti ravnodušnega. Premiera te nenavadne opere je bila 

leta 2 0 0 4 v itali janskem Torinu, občinstvo pa je navdušila 

tudi v Milanu in Rimu istega leta ter leta 2 0 0 5 v francoskem 

cabare ju Souaz. V Sloveniji bo premierno predstavljena 
18. februarja 2007 v ljubljanski Hali Tivoli. 

Nagrade: 
1. nagrada: 3 CD-ji zabavne glasbe 
2. nagrada: 2 CD-j2 zabavne glasbe 
3. nagrada: 1 CD zabavne glasbe 
Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih 
polj in vpisano v kupon iz križanke pošljite na dopisnicah do 
srede. 2 1 . februarja 2 0 0 7 , na Gorenjski glas, Zoisova 1 . 4 0 0 T 

Kranj, p.p. 124. Dopisnice lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenj-
skega glasa pred poslovno stavbo na Zoisovi 1. 

Nagra jenc i kr ižanke AVTOH IŠA VRTAČ - G o r e n j s k i g l a s š t . 8. Pravi lno g e s l o n a g r a d n e 

križanke s e glasi : Č I S T O M A J Č K E N E C E N E . M e d prispel imi rešitvami j e komisi ja izžrebala 

s ledeče nagra jence . 1. nagrado - e n o d n e v n o u p o r a b o n o v e g a VW Tourana ; Marjana Fabjan, 

BI. Dobrava n z / B , 4 2 7 3 Bi. Dobrava ; 2. n a g r a d o - e n o d n e v n o u p o r a b o Škode Roomster ; 

Danica G a s s e r , S p . Sor ica 14 , 4 2 2 9 Sor ica ; 3. n a g r a d o - paket o b v e z n e o p r e m e pre jme ; 
Mojca Kunstelj , D r a ž g o š k a 6, 4 0 0 0 Kranj. N a g r a d e G o r e n j s k e g a g lasa pa prejmejo: A leš 
Šivic, Gradnikova 1 0 3 , 4 2 4 0 Radovlj ica; S lavko j e lovčan , Šutna 74, 4 2 0 9 Ž a b n i c a in Irena 
Seifert , K a m n a Gorica 6 i , 4 2 4 6 K a m n a Gorica. N a g r a j e n c e m iskreno čest i tamo! 



D R U Ž A B N A K R O N I K A 

GLAVNI SO ZMAGOVALCI 
T a k o špor tn ik i kot nj ihovi nav i jač i i m a m o raje z m a g e kot p o r a z e , t o d a t e k m e š e m a l o ne bi bile t a k o 

razbur l j ive , č e bi bili z m a g o v a l c i z n a n i ž e v n a p r e j . 

Vi lma Stanovnik 

M 
inule dni je 
bilo sklenje-
nih kar nekaj 
stav o tem, 
kako se bo na 

ptvi reprezentančni tekmi po 
jesenskih kvalifikacijah za 
EURO 2 0 0 8 izkazala naša 
nogometna reprezentanca. 
Vprašanje je bilo še toliko bolj 
zanimivo, ker je po vroči no-
gometni jeseni prejšnji me-
sec ekipo prevzel nov selek-
tor, Mariborčan Matjaž Kek. 
Tako so tudi fantje, ki si zveči-
ne nogometni kruh služijo v 
tujini, malce negotovi prišli 
na Gorenjsko, kjer so tri dni 
preživeli v tradicionalni bazi 
na Brdu pri Kranju, v sredo 
zvečer pa so v Domžalah od-

igrali prijateljsko tekmo z eki-
po Estonije. Gledalci, ki so ob 
petnajsti obletnici prve repre-
zentančne tekme slovenske 
nogometne reprezentance 
vstopnice dobili brezplačno, 
so bili na koncu zadovoljni, 
saj je Slovenija slavila z 1:0, za 
zmago pa je z učinkovitim 
strelom iz enajstmetrovke po-
skrbel Klemen Lavrič, sicer 
nogometaš ekipe MSV iz Dui-
sburga. V ekipi je odlično za-
igral tudi Kranjčan Bojan Jo-
kič, ki zadnji dve sezoni igra 
za moštvo Gorice, prepričan 
pa je, da mu bo tudi zmago-
valna miselnost prinesla na-
stope v kateri od slavnih ekip 
v tujini. 

Zmagovalna miselnost pa 
je letos bolj kot ne tuja našim 
smučarjem skakalcem, ki ne 
morejo ujeti prave forme. 

Svetla izjema je bil na tekmi v 
Zakopanah Rok Urbane iz 
Stare Fužine v Bohinja Sim-
patični še ne 22-letni Rok 
(rojstni dan bo praznoval 28. 
februarja, tako kot Primož 
Peterka) pa bo zagotovo eden 
od upov naše ekipe skakalcev 
na bližnjem svetovnem pr-
venstvu v Sapporu, Id jo bo 
kot trener vodil Ari Pekka 
Nikkola. Ta je, po odstopu 
Vasje Bajca z mesta glavnega 
trenerja A reprezentance, pre-
vzel vlogo prvega moža slo-
venske skalalne vrste. 

In če ne gre po načrtih na-
šim skakalcem, se novih in 
novih zmag veseli avstrijski 
najstnik Gregor Schlierenz-
auer, ki smo ga še lani pozimi 
občudovali kot svetovnega 
mladinskega prvaka na kranj-
ski skakalnici, letos pa je zabe-

ležil že pet zmag v svetovnem 
pokalu, zadnjo v sredo v Klin-
gertalu. 

Da bo lažje zmagovati tudi v 
novi sezoni, ki se je že začela, 
prvi vrhunec pa bo dosegla v 
začetku marca na evropskem 
dvoranskem prvenstvu v Bir-
minghamu, so te dni poskr-
beli tudi pri slovenski krovni 
atletski organizaciji, saj so 
podpisali pogodbe z najboljši-
mi slovenskimi atleti in atleti-
njami. Kranjčan, predsednik 
Atletske zveze Slovenije, Pe-
ter Kukovica, je povedal, da je 
v dveh letih svojega predsed-
nikovanja ponosen na odlične 
rezultate adetov, še posebej pa 
na škofjeloškega šprinterja 
Matica Osovnikarja, ki si je s 
kolajno na evropskem prven-
stvu prislužil tudi naziv naj-
boljšega športnika v Sloveniji. 

Novi selektor naše nogometne reprezentance Matjaž Kek je 
zmagovalno začel svoje delo. / foto: viim. siano»<iik 

Strelec gola v Domžalah Klemen Lavrič, ki ga je za Dnevnik 
"izprašal" jože Okorn, po rodu iz Selške doline. /Foto:Viinijst«novnjk 

Svetovni mladinski prvak iz Kranja Gregor Sclierenzauer se 
veseli zmag tudi v svetovni skakalni eliti. / foio; corjzd K»vji« 

Vasjo Bajca je na mestu glavnega trenerja skakalne 
reprezentance zamenjal Ari Pekka Nikkola. / Foto: viima starovmk 

(H 

Predsednik AZS Peter Kukovica je Maticu Osovnikarju in 
Rožletu Prezlju zaželel dobrih rezultatov. / FOIO: viim« sunovnik 

VRTIMO GLOBUS 
Skromna poroka 

Nick Lachey bo po odmevni ločitvi od 
Jessice Simpson spomladi znova mla-
doporočenec, iz njegovih izjav pa je 
moč razbrati, da v drugo ne bo ponovil 
istih napak. Z MTV-jevko Vanesso Mi-
nnillo se bosta aprila brez velikega pom-
pa poročila v Mehiki, kjer sta se zaljubi-

la, in ne bosta dopustila, da slava poseže v njuno zaseb-
no življenje. Pevec je namreč prepričan, da je snemanje 
serije Mladoporočenca, s katero je javnosti na stežaj od-
prl vrata v svoj dom, eden od poglavitnih razlogov za lo-
čitev. 

jason bo očka 
Jasen Priestley, ki je zaslovel kot Bran-
doh v seriji Beverly Hills 90210, se vese-
li svojega prvega otroka, ki ga bosta s 
soprogo, vizažistko Naomi Lowde povi-
la poleti. Zaročila sta se maja 2004, leto 
kasneje je sledila rajska poroka na Baha-
mih, kjer s o bili prisotni tudi drugi 

zvezdniki kultne serije. Navdušeni dirkač jason je po 
hudi nesreči avgusta 2002, ki je bila zanj skoraj usodna, 
prav s pomočjo Naomi dobro okreval. 

El len v dilemJ 

Komičarko Ellen DeCeneres je doletela 
čast, da bo letošnja gostiteljica Oskarjev, 
priprave na slovesno podelitev pa so pri-
nesle tudi težave. Voditeljica pogovor-
nega šova običajno poka šale v prepro-
stih hlačah in supergah, zato se ne more 
odločiti, kaj naj za oskarje obleče. "Zna-

ni oblikovalci so me zasuli z lepimi oblačili, Gucci mi je 
poslal cel paket prečudovitih stvari," tarna Ellen. 

Kariera na višku, zasebno na dnu 

Ryan Phillippe, ki se je lani razšel z eno 
najbolj zaželenih hollywoodskih Igralk 
Reese Witherspoon, ločitev doživlja kot 
najtežje obdobje svojega življenja. Naj-
težja je ločitev na očeh javnosti, meni 
Ryan, ki ga je prizadelo medijsko blate-
nje, saj so mu očitali stvari, za katere ni 

kriv. Žene ga le še misel na otroka, sedemletno Avo in 
triletnega Deacona, in čeprav je njegova kariera na vr-
huncu, je trenutno to zadnja stvar, o kateri razmišlja. 

Z državnim rekordom v teku na 400 metrov je sezono začela 
Škofjeločanka Brigita Langerholc. /foio:jth«eriBiicLinj«rhoic 

Laura Rožman je dijakinja ptujske gimnazije, prihaja pa 
iz Vidma. V prostem času se ukvarja z manekenstvom, 
je pa tudi fotomodel. Rada pleše In poje, njena slabost 
pa je pogosto obiskovanje trgovin. / foto; i.n« p.p>n 


